
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและ ศนูยพ์ฒันาทนุมนษุย ์ร่วมกับ ส านกังานมหาวิทยาลยั (กองบริหารงานบคุคล)

ขอเชิญ บคุลากรทีป่ฏิบตังิานดา้นการจดัท าสือ่วิดโีอของหนว่ยงาน หรือ บคุลากรทีส่นใจ เขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

26 เมษายน 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11
(ผู้ที่ผ่านการอบรมจะไดร้ับวุฒบิัตรอิเล็กทรอนิกส์)

เปิดรับสมัคร 

จ านวน 40 ท่าน เท่านั้น

ตัดต่อ วิดีโอ
เบ้ืองต้นสู่มืออาชีพ

Scan QR  เพื่อลงทะเบียน ฟรี!!
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วัตถ ุ ประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลที่ทันสมัย 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานการตัดต่อวิดีโอ  กับสื่อประชาสัมพันธ์หรือ       
สื่อการเรียนการสอนได้ 

3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถผลิตผลงานเพ่ือน าเสนอและประชาสัมพันธ์หน่วยงานได้อย่างสร้างสรรค์และ     
มีประสิทธิภาพ 
  

กล ่มเป้าหมาย  
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดท าสื่อวิดีโอของหน่วยงาน และผู้ที่มี พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์            

หรือบุคลากรที่มีความสนใจ 
 
เวลาในการจัดฝึกอบรม 

จ านวน 1 รุ่นๆ ละ 3 ชั่วโมง (รวมเวลาตลอดหลักสูตร 3 ชั่วโมง) 
 

เนื้อหาหลักสูตร 

1. ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง  
ขั้นตอนการดาวน์โหลดและการติดตั้งโปรแกรมุHitFilm Express โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากเว็บไซต์
ของผู้ผลิตโดยตรง 

 
2. ขั้นตอนการจัดเตรียมสื่อต่างุๆ  

ขั้นตอนการจัดเตรียมโฟลเดอร์ จัดเตรียมไฟล์วิดีโอ ไฟล์รูปภาพ และไฟล์เสียง เพ่ือเตรียมน าเข้า               
สู่โปรแกรม 

กล ่มเป้าหมาย:  บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต       ต าแหน่ง:  ทุกต าแหน่ง/สายงาน 

ชื่อหลักสูตร: ุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการุ“การตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นเพื่อสนับสน นการท างาน” 

วันที่จัดอบรม:  วันทีุ่26ุเมษายนุ2564  เวลาุ09.00ุ–ุ12.00ุน. 

จ านวนที่เปิดรับ:  40 คนุุ 

สถานที่จัดอบรม: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 11204) อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีุุและุศูนย์พัฒนาท นมน ษย์ุร่วมกับุส านักงานมหาวิทยาลัยุมหาวทิยาลัยสวนด สิต 
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3. เครื่องมือและหน้าต่างการท างาน 

รู้จักหน้าต่างการท างานต่าง ๆ รวมทั้งหน้าที่ของแต่ละหน้าต่างในโปรแกรม รวมทั้งเครื่องมือเบื้องต้น
ต่าง  ๆที่จ าเป็นในการตัดต่อเบื้องต้น รู้จักกับ Timeline และการท างานกับ Timeline 

 
4. ขั้นตอนการตัดต่อ 

− การสร้างและการตั้งค่า ใน Project ใหม ่
− การน าเข้าไฟล์ VDO/การน าเข้าไฟล์ภาพ /การน าเข้าไฟล์เสียง 
− การตัดเสียง, การใส่เสียง/การใส ่Effect ให้กับเสียง/การปรับระดับเสียง บน Timeline  
− ทดลองตัดตอ่บนโปรแกรม Hitfilm Express     

 
5. การเพิ่มุTransition และุEffect 
− การใช้ Transition ในการเปลีย่นฉาก 
− การใส ่Effect ให้กับวิดีโอ 
− การใส่ Effect ให้กับเสียง 

 
6. การสร้าง Title 

การสร้าง Title แบบตัวอักษรและแบบภาพ/การปรับแต่ง Title 
 

7. การ Export ไฟล ์VDO เพื่อใช้งานในลักษณะต่างุๆ 
รู้จักกับ Format ต่าง ๆ ของไฟล์ VDO/การ Export โดยใช้ค่า Preset ของโปรแกรม 

 
รูปแบบการฝึกอบรม  

การอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการปฏิบัติจริง ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม HitFilm Express  
ในการตัดต่อ 
 

สิ่งท่ีผู้เข้าอบรมจะได้รับ: 

1. เอกสารประกอบการอบรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

2. วุฒิบัตรในรูปแบบ Electronic file (เฉพาะผู้ทีส่ร้างเว็บไซต์จากการปฏิบัติในการอบรมส าเร็จ) 
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เงื่อนไขการลงทะเบียนการเข้ารับการอบรม 

1. ผู้เข้าอบรมต้องเป็น บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เท่านั้น   
2. บุคลากรที่สนใจสามารถลงทะเบียนส ารองที่นั่งผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://sduthelink.dusit.ac.thุ

(e-Training)ุ 
3. ผู้ที่จะเข้ารับการอบรม ต้องเป็นผู้ลงทะเบียนจองอบรม Online โดยใช้ username ของตนเอง         

ไม่สามารถจองให้ผู้อื่นใน username ของท่านได้  
4. หากท าการลงทะเบียนจองการอบรมแล้ว และ ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ กรุณาติดต่อ กองบริหาร   

งานบุคคล โทร.02 244 5153 ติดต่อ คุณรัตนา/คุณพิริยะ ก่อนถึงวันอบรม อย่างน้อย 2 วัน  
 
การประเมินผล 

1. ผู้เข้าอบรมต ้องมีเวลาเข้าอบรมไม่น ้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรม   

2. งานตามท่ีได้รับมอบหมายในระหว่างการฝึกอบรม 

 
วิทยากร:   อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก  
 

 

  

http://sduthelink.dusit.ac.th/
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หมายเหตุ : 1. ก าหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  2. ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเข้าร่วมอบรมตลอดหลักสูตร 
  3. ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับวุฒิบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า 80% 
  ของเวลาการอบรมทั้งหมด และมีผลงานจากการ Workshop จากการอบรม 

 

 

ก าหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสตูรุ“การตดัต่อวิดีโอเบื้องตน้เพื่อสนบัสน นการท างาน” 
วันทีุ่26ุเมษายนุ2564  

ณุห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์ุ(11204)ุอาคารุ11ุมหาวิทยาลัยสวนด สิต 

.................................... 

 

08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน 

08.50 – 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม 

09.15 – 10.30 น. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมุการติดตั้งโปรแกรมุHitfilm Express 

o การบันทึกภาพวิดีโอเพ่ือใช้ในการตัดต่อ 

o การใช้งาน Hitfilm Express 

o Tools ต่าง ๆ และการน าเข้าไฟล์ (Import) 

o การสร้าง Title ภาพยนตร์ 

o การตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น. การใสุ่Video Transition 

o การใส่ Video Effect 

o การใส่ Audio Transition 

o การใส่ Audio Effect 

o การ Export ไฟล์ภาพยนตร์ในรูปแบบต่างๆ  

o น าเสนอผลงาน 
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