หลักสูตร
“การผลิตสื่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro” รุ่นที่ 6
ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักการและเหตุผล
โปรแกรม Adobe Premiere Pro เป็นโปรแกรมที่ใช้ในงานตัดต่อวิดีโอและบันทึกตัดต่อเสียงที่แพร่หลายที่สุด
เครื่องมือการใช้งานสามารถเข้าใจได้ง่าย และมีประสิทธิภาพสูง มีการทางานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก เป็นโปรแกรม ที่ใช้
ตัดต่อภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเป็น รวมไปถึงวิดีโอ แม้กระทั่งการทางาน เกี่ยวกับเสียง ข้อความ หรือหากมี
ข้อมูลรูปภาพจากกล้อง ดิจิตอลอยู่แล้ว ก็สามารถนาภาพที่ได้ถ่ายไว้มาตัดต่อ เพื่อสร้างเป็นภาพยนตร์สาหรับส่วนตัวได้
สามารถใช้งานร่วมกับข้อมูลอื่นๆ ได้อย่างดี หลักสูตรนี้ จะเน้นการสอนให้สร้างผลงานจริงในห้องเรียน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การ
ใช้งานระดับพื้นฐานสร้างผลงานที่มีความง่าย และเพิ่มความยากขึ้นตามลาดับ โดยผู้ที่เรียนจบหลักสูตรจะสามารถนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทางานด้านการตัดต่อวิดีโอ เพื่อประกอบการผลิตสื่อต่างๆ ได้ในระดับเบื้องต้น

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro
2. ผูเ้ ข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานตัดต่อได้ดี
3. ผูเ้ ข้ารับการอบรมสามารถสร้างสื่อประเภทวิดีโอ เพื่อการนาเสนอข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ

วันเวลาและสถานที่ที่จัด
ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

หัวข้อบรรยาย
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม การติดตั้งโปรแกรม Adobe Premiere Pro
2. การใช้งาน Adobe Premiere Pro
3. Tools ต่างๆ ในการนาเข้าไฟล์ (Import)
4. การเขียนสคริปคาบรรยาย
5. เทคนิคการถ่ายภาพยนตร์
6. เทคนิควิธีการตัดต่อภาพยนตร์
7. การสร้าง Title ภาพยนตร์
8. การอัดเสียง ,การใส่เสียงบรรยาย ,เสียงเพลงประกอบ ,เสียง Effect ให้กับภาพยนตร์
9. การ Export ไฟล์ภาพยนตร์ในรูปแบบต่างๆ
10. เทคนิคการสร้างช่องและอัพโหลดลงในยูทูป สื่อ Social

รูปแบบการฝึกอบรม

การบรรยาย และปฏิบัติจริง

จัดโดย สานักฝึกอบรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เลขที่ 125/502 ถนนพลพิชยั อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์หมายเลข 074-200392-4 โทรสารหมายเลข 074-424383 http://tas.hu.ac.th/ หรือ e-mail: training@hu.ac.th

กลุ่มเป้าหมาย
ครู ผู้ปฏิบัติงานด้านการตัดต่อวิดีโอของหน่วยงาน ผู้ที่สนทั่วไป มีความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

วิทยากร
คุณทยุตกรณ์ บุญวิสูตร






เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ผู้ช่วยสอน โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา
เจ้าหน้าบันทึกภาพและตัดต่อ บริษัท Dreamfiles Studio
ผู้จัดการ บริษัท Tanapon Home Entertianment
วิทยากรภายนอกให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการบริการวิชาการ
- อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
รวมค่าเอกสารการอบรม,ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ,อาหารว่าง 6 มื้อ,ค่าวัสดุอบรม,ค่าวุฒิบัตร,ห้องอบรม

โปรโมชั่น
 สมัครและชาระเงิน วันนี้ – 20 ตุลาคม 2560 รับส่วนลดทันที 10%
 โปรโมชั่นเพื่อนชวนเพื่อนให้ครบ 3 ท่าน
ท่านแรกรับส่วนลดทันที 20% ท่านที่ 2 และ 3 รับส่วนลด 15%
การประเมินผลมอบวุฒิบัตร

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรก็ต่อเมื่อเข้ารับการอบรมในเวลาที่ไม่น้อยกว่า

80% ของจานวนชั่วโมงอบรมทั้งหมด

ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักฝึกอบรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชั้น 2 อาคาร U-Plaza ถนนพลพิชัย อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์หมายเลข 074-200392-4 โทรสาร 074-424383
เว็ปไซต์ http://tas.hu.ac.th/ หรือ Email: training@hu.ac.th

จัดโดย สานักฝึกอบรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เลขที่ 125/502 ถนนพลพิชยั อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์หมายเลข 074-200392-4 โทรสารหมายเลข 074-424383 http://tas.hu.ac.th/ หรือ e-mail: training@hu.ac.th

หลักสูตร
“การผลิตสือ่ วีดิทัศน์ดว้ ยโปรแกรม Adobe Premiere Pro”
ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วัน เดือน ปี
วันที่ 27 ตุลาคม 2560
เวลา 08.00 – 16.00 น.

เวลา
08.00 น. – 08.45 น.
08.45 น. – 09.00 น.
09.00 น. – 10.30 น.
10.30 น. – 10.45 น.
10.45 น. – 12.00 น.

วันที่ 28 ตุลาคม 2560
เวลา 08.00 – 16.00 น.

วันที่ 29 ตุลาคม 2560
เวลา 08.00 – 16.00 น.

12.00 น. – 13.00 น.
13.00 น. – 14.30 น.
14.30 น. – 14.45 น.
14.45 น. – 16.00 น.
08.00 น. – 08.30 น.
09.00 น. – 10.30 น.
10.30 น. – 10.45 น.
10.45 น. – 12.00 น.
12.00 น. – 13.00 น.
13.00 น. – 14.30 น.
14.30 น. – 14.45 น.
14.45 น. – 16.00 น.
08.00 น. – 08.30 น.
09.00 น. – 10.30 น.
10.30 น. – 10.45 น.
10.45 น. – 12.00 น.
12.00 น. – 13.00 น.
13.00 น. – 14.30 น.
14.30 น. – 14.45 น.
14.45 น. – 16.00 น.

รายการ
ลงทะเบียน
พิธีเปิดการอบรม
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม การติดตั้งโปรแกรม
Adobe Premiere Pro
พักรับประทานอาหารว่าง
การใช้งาน Adobe Premiere Pro
Tools ต่างๆ และการนาเข้าไฟล์ (Import)
การเขียนสคริปคาบรรยาย
เทคนิควิธีการตัดต่อภาพยนตร์
พักรับประทานอาหารว่าง
เทคนิคการถ่ายภาพยนตร์ และการ Capture
ลงทะเบียน
การบันทึกภาพวิดีโอเพื่อใช้ในการตัดต่อ
พักรับประทานอาหารว่าง
การอัดเสียง ,การใส่เสียงบรรยาย ,เสียงเพลงประกอบ
ให้กับภาพยนตร์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การสร้าง Title ภาพยนตร์
พักรับประทานอาหารว่าง
ผลิตชิ้นงานของตนเอง
ลงทะเบียน
ผลิตชิ้นงานของตนเอง (ต่อ)
พักรับประทานอาหารว่าง
ผลิตชิ้นงานของตนเอง (ต่อ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การสร้างเทคนิคพิเศษให้กับภาพยนตร์
การ Export ไฟล์ภาพยนตร์ในรูปแบบต่างๆ
พักรับประทานอาหารว่าง
เทคนิคการสร้างช่องและอัพโหลดลงในยูทูป
และนาเสนอผลงานและพิธีปิดการอบรม

หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
จัดโดย สานักฝึกอบรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เลขที่ 125/502 ถนนพลพิชยั อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์หมายเลข 074-200392-4 โทรสารหมายเลข 074-424383 http://tas.hu.ac.th/ หรือ e-mail: training@hu.ac.th

