
  
กำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตร 

“การสร้างวิดีโอ Modern Motion เพ่ือการนำเสนออย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint” 
ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร 

  
วิทยากร: คุณทินกร พรมดีมา 
เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ สำนักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 

วันที่ 1  

เวลา หัวข้อ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.15 น. กล่าวเปิดงาน 

09.15 – 10.30 น. บรรยาย + Workshop  

• การนำเสนอแบบ Modern Motion คืออะไร 

• ขั้นตอนการสร้างการนำเสนอแบบ Modern Motion อย่างมีประสทิธิภาพ 

• การตั้ง Direction Concept & Mood Board 

รับประทานอาหารว่าง (15 นาที) 

10.45 - 12.00 น. บรรยาย + Workshop  

• การเขียน Shot Script สำหรับการนำเสนอแบบ Modern Motion 

รับประทานอาหารกลางวัน (60 นาที) 

13.00 - 14.30 น. บรรยาย + Workshop  

• การสร้าง Story Board สำหรับการนำเสนอแบบ Modern Motion  

รับประทานอาหารว่าง (15 นาที) 

14.45 - 16.00 น. บรรยาย + Workshop  

• การสร้าง Story Board สำหรับการนำเสนอแบบ Modern Motion (ต่อ) 

• การนำเสนอแนวความคิดด้วย Story Board พร้อมท้ังใหค้ำแนะนำเพิ่มเตมิจากวิทยากร 
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วันที่ 2  

เวลา หัวข้อ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 10.30 น. บรรยาย & Workshop   

• การใช้เครื่องมือ Drawing ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint เพื่อการออกแบบ Character, วัตถุและฉาก 

• การใส่ Animation ให้วัตถ ุ

รับประทานอาหารว่าง (15 นาที) 

10.45 - 12.00 น. บรรยาย & Workshop 

• การออกแบบและเทคนิคการสร้าง Motion แบบต่างๆ  

รับประทานอาหารกลางวัน (60 นาที) 

13.00 - 14.30 น. บรรยาย & Workshop  

• การออกแบบและเทคนิคการสร้าง Motion แบบต่างๆ (ต่อ) 

รับประทานอาหารว่าง (15 นาที) 

14.45 - 16.00 น. บรรยาย 

• การออกแบบและเทคนิคการสร้าง Transition แบบต่างๆ 
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วันที่ 3  

เวลา หัวข้อ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 10.30 น. บรรยาย & Workshop   

• แหล่ง Download และวิธี Download Sound Background และ Sound Effect  
จากแหล่งข้อมูลออนไลน ์

รับประทานอาหารว่าง (15 นาที) 

10.45 - 12.00 น. บรรยาย & Workshop 

• การใส่เสียง Sound Background Sound Effect และ Voice Over 

• การ Save ไฟลเ์ป็นวดิีโอเพื่อใช้ในการนำเสนอ 

รับประทานอาหารกลางวัน (60 นาที) 

13.00 - 15.00 น. Workshop  

• การนำ Draft Story Board มาออกแบบในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

รับประทานอาหารว่าง (15 นาที) 

15.15 - 16.00 น. บรรยาย 

• การนำ Draft Story Board มาออกแบบในโปรแกรม Microsoft PowerPoint (ต่อ) 

• คัดเลือกผลงานของผู้เข้าฝึกอบรมดีเด่นพร้อมมอบรางวัล 

• Share ประสบการณ์และให้คำแนะนำพร้อมเทคนิคเพิ่มเติม 

 


