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โครงการงบรายจายอ่ืน เงินงบประมาณ ประจําป 2554 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หนวยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ช่ือโครงการ  โครงการฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู หลักสูตร Advance Adobe Flash 

Professional CS5  &  Workshop 
       (    )  1.1   การสงเสริม  ความตระหนัก  ปลูกฝงจิตสํานึก 
       (    )  1.2   การสืบสาน  การพัฒนา  การอนุรักษ 
       (  / )  1.3   การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การประชุม  การสัมมนา 
       (    )  1.4   การจัดนิทรรศการ 
       (    )  1.5   การศึกษา  การศึกษาดูงาน 
       (    )  1.6   อ่ืน ๆ     

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธท่ี  
(  / )  1.1  บูรณาการหลักสูตรแบบองครวม 
(    )  1.2  สรางความเขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
(  / )  1.3  บริหารจัดการเชิงรุก 
(    )  1.4  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคา (พัฒนานักศึกษา บัณฑิต และ 
  รวมมือกับศิษยเกา) 
(  / )  1.5  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
(    )  1.6  ใหบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือสรางและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(    )  1.7  สนับสนุนและสืบสานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอม 
(    )  1.8  พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ เชิงบูรณาการ เพ่ือประโยชนเชิงพาณิชย 
(  / )  1.9  เผยแพรและถายทอดองคความรูสูความเปนเลิศ 
 

ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (งบยุทธศาสตร) 

            ผูเขารวมโครงการมีสวนรวมในกิจกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (จํานวน 15 คน)  
             
            มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน คือ 
            -    การเรียนการสอนวิชา............................................................................................. 
                  ............................................................................................................................... 
            -    การวิจัย เรื่อง...........................................................................................................  
                  ................................................................................................................................ 
            -    การบริการวิชาการ เรื่อง.......................................................................................... 
                 ................................................................................................................................ 
            ความตองการของกลุมเปาหมาย.........(หลักฐานประกอบ อาทิ ความตองการของภาครัฐ  
            เอกชน ชุมชน ภาคประชาชน เปนตน)...................................................................... 

ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หลักการและเหตุผล 
  ปจจุบันกลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อสารอิเล็กทรอนิคส สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดําเนินการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบการสอนทางไกลผานดาวเทียม กวา 700 ตอน จาก 62 
รายวิชา และ การเรียนการสอนออนไลนหรือ e  -  Learning  Courseware กวา 30  รายวิชา โดยได
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรท่ี 1 , 5 และ 7 ของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 
2550-2554 มุงเนนพัฒนาดานหลักสูตรและระบบการศึกษา  ดานการพัฒนาศักยภาพของผูสอนและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีความสามารถในการใช ICT รวมถึงสงเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส  
เปนตน ซ่ึงเปนการวางรากฐานท่ีจะพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูการเปน e-University 
 เพ่ือใหเกิดการพัฒนาในการดําเนินการดังกลาวขางตน     สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จึงจัดโครงการฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู  หลักสูตร Advance  Adobe Flash Professional 
CS5  &  Workshop ข้ึน  จํานวนท้ังสิ้น 4 วัน เพ่ือเตรียมบุคลากรใหเกิดความรู  ความเขาใจ  มีทักษะและ
ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ ไดอยางมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค 

1. ฝกอบรมทักษะข้ันสูงใหกับบุคลากรเพ่ือผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ  
2. ฝกอบรมทักษะข้ันสูงดานการสรางงานกราฟกเพ่ือประกอบสื่อการเรียนการสอน  
3. ฝกอบรมทักษะการใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือการออกแบบ และการทํางานรวมกับเว็บไซต 

 
กลุมเปาหมาย 

1. ฝกอบรมเจาหนาท่ีผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     จํานวน   14  คน 
2. วิทยากรจากหนวยงานภายนอก      จํานวน  1  คน 
3. หลักสูตรฝกอบรม  จํานวน  1  หลักสูตร  แบงเปน  4  วัน   

 
สถานท่ีฝกอบรม 
 หองผลิตสื่ออีเลิรนนิ่ง  อาคาร 3  (ตึกการโรงแรม)  ชั้น 4   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
(ศูนยพณิชยการพระนคร)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
ระยะเวลาการฝกอบรม   
  วันท่ี 25 - 28 เมษายน 2554  
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งบประมาณ    26,400 บาท    (สองหม่ืนหกพันสี่รอยบาทถวน)  
เบิกจายจากเงินงบประมาณ  ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งบรายจายอ่ืนคาใชจาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา   โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย   
โครงการฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 
 
หลักสูตร  Advance Adobe Flash Professional CS5  &  Workshop 
ระหวาง  วันท่ี 25 - 28 เมษายน 2554 

1. ผูเขารวมอบรม         จํานวน   14   คน 
2. วิทยากรจากหนวยงานภายนอก       จํานวน     1   คน 

รวมท้ังหมด        จํานวน   15   คน  
1. คาตอบแทน  14,400  บาท   

คาตอบแทนวิทยากรวันละ 3,600 บาท จํานวน  4 วัน 14,400   บาท 
(1 คน x 6 ชม x 600 บาท )  

2. คาใชสอย      12,000 บาท   
คาอาหารวาง        750 บาท จํานวน  4 วัน 3,000     บาท 
(15 คน x 2 ม้ือ x 25 บาท) 
คาอาหารกลางวัน      2,250 บาท จํานวน  4 วัน 9,000     บาท 
(15 คน x 1 ม้ือ x 150 บาท) 
 

รวมท้ังส้ิน                26,400 บาท    (สองหม่ืนหกพันสี่รอยบาทถวน) 
หมายเหตุ  :  ขอถัวเฉลี่ยจายคาใชจายทุกรายการและจํานวนคนโดยเบิกจายตามวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ 
 
 

หลักสูตร Advance  Adobe Flash Professional CS5  &  Workshop 
 

วัน/เวลา 08:30-10:00 10:30-12:00 12:00-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 

วันท่ี25 
เมษายน 
2554 

หลักสูตรAdvance  
Adobe Flash 

Professional CS5  
&  Workshop 

หลักสูตรAdvance  
Adobe Flash 

Professional CS5  
&  Workshop 

 
 

 
 
 
 
 

พักกลางวัน 
 

หลักสูตรAdvance  
Adobe Flash 

Professional CS5  
&  Workshop 

หลักสูตรAdvance  
Adobe Flash 

Professional CS5  
&  Workshop 

วันท่ี 26 
เมษายน 
2554 

หลักสูตรAdvance  
Adobe Flash 

Professional CS5  
&  Workshop 

หลักสูตรAdvance  
Adobe Flash 

Professional CS5  
&  Workshop 

หลักสูตรAdvance  
Adobe Flash 

Professional CS5  
&  Workshop 

หลักสูตรAdvance  
Adobe Flash 

Professional CS5  
&  Workshop 

วันท่ี 27 
เมษายน 
2554 

หลักสูตรAdvance  
Adobe Flash 

Professional CS5  
&  Workshop 

หลักสูตรAdvance  
Adobe Flash 

Professional CS5  
&  Workshop 

หลักสูตรAdvance  
Adobe Flash 

Professional CS5  
&  Workshop 

หลักสูตรAdvance  
Adobe Flash 

Professional CS5  
&  Workshop 

วันท่ี 28 
เมษายน 
2554 

หลักสูตรAdvance  
Adobe Flash 

Professional CS5  
&  Workshop 

หลักสูตรAdvance  
Adobe Flash 

Professional CS5  
&  Workshop 

หลักสูตรAdvance  
Adobe Flash 

Professional CS5  
&  Workshop 

หลักสูตรAdvance  
Adobe Flash 

Professional CS5  
&  Workshop 
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วันท่ี25 เมษายน 2554 

เตรียมตัวสําหรับการทํา animation โดยเรียนรูวิธีการสรางตัวละครและ animation เบ้ืองตน  

- Advanced drawing and prepare sourcing การวาดรูปและเตรียมวัตถุดิบในรูปแบบตางๆ เพ่ือทํา 
animation  

- Character design การออกแบบตัวละคร หนาตา นิสัย ทาทาง รูปรางท่ีจะทําใหเปนท่ีจดจํา  

- Creative Idea with mindmaping เทคนิคการคิดไอเดียใหมๆอันทรงประสิทธิภาพท่ีชื่อวา  
Mindmapping เพ่ือออกแบบตัวละครและทํางาน creative อ่ืนๆ  

- การทํา animation แบบพ้ืนฐานท่ีเรียกวา Frame-by-Frame 
การทํา animation แบบ tweening เพ่ือการทํางานท่ีสวยงามและประหยัดเวลา  

- Tweening animation การทํา animation ท่ี Flash จะชวยคํานวณให  
 เขาใจความแตกตางระหวางการทํางานของ Symbol และการบริหารทรัพยากรอยางคุมคา  

- การทํา Advanced Tweening ดวย Graphic Symbol และ MovieClip Symbol  
- Art of moving เทคนิคการเคลื่อนท่ีในรูปแบบตางๆ  

- Storyline เทคนิคการคิดเนื้อเรื่อง  
 

วันท่ี26 เมษายน 2554 

การทํา animation รูปแบบอ่ืนๆท่ีไมใชการตูน เชน Text หรือปายโฆษณา  

- Motion Graphic การทํา animation ประเภทอ่ืนๆ ท่ีไมใชการตูน 

- เทคนิคในงาน Motion Graphic 
- เทคนิค animation อ่ืนๆ เชน Advanced Masking 
- เทคนิคการทํา animation ใหสมจริงข้ึนดวยการกําหนดคา Easing และการเคลื่อนท่ีดวย Graphic

เรียนรูข้ันตอนสําคัญกอนการเริ่มทํา animation คือการเขียน storyboard และ animatics  

- Art of camera การเลือกมุมกลองในสถานการณตางๆ  
- Storyboarding เทคนิคการเขียน storyboard  

- Animatics การเตรียมตัวสู animation จริง  

- เทคนิคการตัดฉากในรูปแบบตางๆ  

- Background and Scene design 
 

วันท่ี27 เมษายน 2554 

การสรางงาน interactive ผสมผสานความรูดาน animation  

- Advanced Interactive การทํางานท่ีตอบโตกับผูใช และเทคนิคการออกแบบ  
- Interface design การออกแบบโครงรางสําหรับงาน interactive และ animation  

- เทคนิคการทํา animation ใหมๆใน flash cs5 เชน การทํา motion preset,การทํา effect ควัน ไฟ 
อัตโนมัติ  

โปรแกรมอ่ืนท่ีใชสรางงาน animation เพ่ือประกอบกับ flash 
- โปรแกรมเสริมในการทํา animation “Anime studio” การขยับ animation 2D โดยการใสกระดูก 

- โปรแกรมเสริมในการทํา animation “Toomboom studio” การขยับมุมกลองอยางมีสไตล 
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วันท่ี28 เมษายน 2554 

การเขียนโปรแกรมท่ีทําใหไดมาซ่ึง animation ท่ีสวยและซับซอนกวา 

- Actionscript for designer and animator เรียนรู actionscript ท่ีชวยใหงาน animation และงาน 
design ทําไดงายและสวยงามข้ึน 

- การใส sound ใน animation ประเภทตางๆ 

- การใส sound โดยการใช actionscript 
การนํา animation ไปใชในส่ือตางๆ และการทํางานกับ VDO 

- การทํางานของ flash กับไฟล VDO 
- การสรางงาน flash เพ่ือใชกับงาน VDO 

- การ export งานสําหรับใชในงานประเภทตางๆ 
Final Project  

  - Final Workshop  
  - นําเสนอผลงาน 

 
การประเมินผลโครงการ 

1. การสังเกตการณมีสวนรวม 
2. ทําแบบประเมินผลโครงการเม่ือเสร็จสิ้น 
3. ปริมาณและคุณภาพของการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิคส 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 บุคลากรมีความสามารถและทักษะในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ ได  

1. บุคลากรสามารถสรางงานกราฟกเพ่ือประกอบสื่อการเรียนการสอน ทุกรูปแบบ 
2. บุคลากรสามารถพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  
3. บุคลากรสามารถออกแบบ และจัดทําเว็บเพจ ของหนวยงาน เพ่ือประโยชนในการติดตอประสานงาน 

และ การโฆษณาประชาสัมพันธ 
 
การรายงานผล 
 รายงานผลการดําเนินการตามแบบรายงานท่ีกองนโยบายและแผนกําหนด  และสงรายงานฉบับสมบูรณเม่ือ
โครงการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 


