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MUL024 : ออกแบบ Motion Graphic น ำเสนอดว้ย PowerPoint ส ำหรบัธุรกจิทอ่งเทีย่ว 

 
หลกักำรและเหตผุล : 

ในธุรกจิการทอ่งเทีย่วการสรา้งสือ่วดิโีอน าเสนอ เป็นสว่นส าคัญในการประชาสมัพันธเ์ผยแพร่ขอ้มูลเพือ่ดงึดูด
นักท่องเทีย่ว ซึง่ตน้ทุนในการผลติค่อนขา้งทีม่รีาคาสูงและมีกระบวนการทียุ่่งยาก แต่ในความเป็นจรงิแลว้โปรแกรม  

PowerPoint สามารท าไดโ้ดยใชก้ารออกแบบในลักษณะ Motion Graphic เขา้มาประยกุตใ์ช ้ 

          ดงันัน้ หลกัสตูรนีจ้งึดงึเอาความสามารถทางดา้นการน าเสนอของ PowerPoint ออกมาใชอ้ย่างเต็มประสทิธภิาพ 
ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการสรา้งสไลด ์เทคนิคการตกแต่งปรับแต่งสไลด ์เทคนิคการออกแบบสไลดใ์หแ้ลดูเป็นมอือาชพี 

เทคนิคการน าเสนอทีน่่าสนใจ เทคนิคการเลอืกใช ้Effect การก าหนดการน าเสนอแบบเล่าเรื่องดว้ย Transition การ
ก าหนดลกูเลน่ใหว้ัตถุดว้ย Animation แบบควบคมุทศิทาง (Motion Paths) เพือ่ประกอบการน าเสนอใหด้นู่าสนใจ เพือ่

ดงึดดูความสนใจของผูช้ม  

 
 

วตัถปุระสงค ์: 
1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถใชง้าน PowerPoint ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และน าไปประยกุตใ์ชง้านจรงิได ้

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูแ้ละดงึเอาความสามารถของ PowerPoint มาใชง้านไดอ้ย่างเต็มประสทิธภิาพ 

  
หลกัสตูรนีเ้หมำะส ำหรบั : 

1. ผูท้ีต่อ้งการเรยีนรูก้ารใชง้าน PowerPoint อยา่งถกูวธิ ี
2. ผูท้ีต่อ้งการสรา้งสือ่น าเสนอใหด้เูป็นมอือาชพีและเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขำ้อบรม : 

1. มคีวามรูแ้ละทักษะพืน้ฐานในการใชง้านเครือ่งคอมพวิเตอร ์

2. มคีวามรูแ้ละทักษะพืน้ฐานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
 

หลกัสตูรตอ่เนือ่ง : 
1. การน าเสนออยา่งมอือาชพี ดว้ย PowerPoint ส าหรับน าเสนอขอ้มลูสมัยใหม ่

2. การใช ้PivotTable สรุปขอ้มลู บน Excel ส าหรับผูจั้ดการธรุกจิ 

3. สรา้ง Dashboard ดว้ย Excel ส าหรับวเิคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มลู 
4. การใช ้Function ทางสถติ ิของ Excel ส าหรับวเิคราะหข์อ้มลูอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

 
เนือ้หำกำรอบรมสมัมนำ : 

1. ขัน้เตรยีมการผลติ (Pre-Production) 

 ขัน้ตอนการออกเเบบและสรา้งความเขา้ใจเนื้อหา (Direction Concept) 

 การเขยีนสรุปเนือ้หาเพือ่เรยีงล าดบัการเลา่เรือ่ง (Script) 

 Introduction สว่นเริม่ตน้ในการเขา้เรือ่ง 

 Main Idea ใจความหลกัของเนือ้เรือ่ง 

 Ending การสรุปเรือ่งราวทัง้หมด 

 การร่างและสเก็ตออกมาเป็นภาพทีจ่ะใชส้ือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพ (Story Board) 

2. ขัน้การผลติ (Production)  Motion Infographic ดว้ย โปรแกรม Microsoft PowerPoint 

 การสรา้งรูปทรง (Shape) และการดดัแตง่แกไ้ข (Edit Point) 

 การจัดการวตัถ ุดว้ยการจัดล าดับชิน้งาน (Layer Order), การจัดเรยีงอตัโนมัต ิ(Auto Arrange) และ

การรวมกลุม่ (Group) 

 การสรา้งและก าหนดรูปแบบตวัอกัษร และเทคนคิการฝังตวัอกัษร (Embed Font) 

 เทคนคิปรับการหมนุวตัถ ุ(Rotate), การผสานวตัถเุพือ่สรา้งรูปทรง(Merge) 

 เทคนคิการเพิม่ลกูเลน่เพือ่ดงึดดูความสนใจ (Shape Effects) และการคดัลอกสจีากวัตถอุืน่ 

(Eyedropper)  

 การออกแบบภาพสญัลักษณ์ (Pictogram)  

 เทคนคิการสรา้งแผนภาพแบบรายการ (List Diagram) แบบตา่ง ๆ เพือ่การประยุกตใ์ช ้

 การสรา้งความน่าสนใจเพือ่การน าเสนอดว้ยการเคลือ่นไหว 

 การก าหนดการน าเสนอแบบเลา่เรือ่งดว้ย Transition 

 การก าหนดลกูเลน่ใหว้ตัถดุว้ย Animation แบบควบคมุทศิทาง (Motion Paths) 

 การแทรกเสยีงและการปรับแตง่ (Sound Effect) ประกอบภาพเคลือ่นไหว  
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3. ขัน้การสง่ออกการผลติ (Post Production) 

 การสง่ออกไฟลเ์พือ่การน าเสนอดว้ยรูปแบบวดิโีอ (Create a Video) 

 การเผยแพร่บนสือ่ออนไลน์ 

วทิยำกร : 

 

อาจารยส์มทิธชิยั ไชยวงศ ์
 วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ 

 วทิยากรพเิศษ หลักสตูร Microsoft Office, Database, Web Design& Graphics, 

Programming & Web Programming 

 

   

 

 

 

จ ำนวนช ัว่โมงในกำรฝึกอบรม :1 วนั (6 ชัว่โมง) 

 
ก ำหนดกำรอบรม : ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี http://www.nstdaacademy.com/trainingprogram 

 
ชว่งเวลำฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

 

คำ่ลงทะเบยีนอบรม : ทา่นละ 3,500 บาท (ราคารวมภาษีมูลคา่เพิม่แลว้) 
** สถาบนัฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย  

 
สถำนทีฝึ่กอบรม : 

          สถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

          เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 
          ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

 
วธิกีำรกำรส ำรองทีน่ ัง่ : 

          ตดิตอ่ส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้ ในวนั-เวลาราชการ 
          โทรศพัท:์ 0 2644 8150 ตอ่ 81886, 81887 

          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.NSTDAacademy.com 

          E-mail:  

 

http://www.nstdaacademy.com/trainingprogram
mailto:training@nstda.or.th

