
โครงการฝกอบรมทักษะการสรางบทเรียนอีเลิรนน่ิง 2554    สํานักวิทยาบริการฯ                                                    1 
 

โครงการงบรายจายอ่ืน เงินงบประมาณ ประจําป 2554 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หนวยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ช่ือโครงการ โครงการฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู หลักสูตร การสรางสื่อเอนิเมชั่นเพ่ือการ
ตกแตงภาพ 

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

ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หลักการและเหตุผล 
  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ เปนหนึ่งในสี่พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซ่ึงใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอน และในปจจุบันการจัดการเรียน
การสอนออนไลนนับวาเปน การเรียนการสอนที่ไดรับความนิยมเปนอยางสูง โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา 
ดังนั ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงสนับสนุนใหมีมาตรการในการจัดการเรียนรู เพื ่อ
เสริมสรางและซอมเสริมฐานความรูใหแกนักศึกษา ไดแกการพัฒนา e-Learning เพื่อการสอนซอมเสริมแก
นักศึกษา  

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดทําโครงการฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู หลักสูตร การสรางสื่อเอนิเมชั่นเพ่ือการตกแตงภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณาจารย ใหมีทักษะและ
ความสามารถในการผลิตสื่อการสอนออนไลนไดอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรท่ี 1 , 5 และ 7 
ของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2550-2554 โดยแบงการอบรมออกเปน 3 วัน 
เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  สรางสรรคงานเอนิเมชั่น และนํามาใชประกอบ
กับสื่อการสอนออนไลนไดอยางสมบูรณ 
 
วัตถุประสงค 

1. ฝกอบรมทักษะการใชโปรแกรมสรางงานเอนิเมชั่น เพ่ือสรางงานเอนิเมชั่น รูปแบบตางๆสําหรับ
ประกอบสื่อการเรียนการสอน 

2. ฝกทักษะการสรางสื่อสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสและสื่อการสอนรูปแบบตางๆ เพ่ือประกอบในบทเรียน
อีเลิรนนิง 

3. ฝกทักษะการนําสื่อการสอนรูปแบบตางๆ เขาสูบทเรียนเพ่ือประกอบในบทเรียนอีเลิรนนิง 
 
กลุมเปาหมาย 

1. ฝกอบรมคณาจารยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จํานวน   18  คน 
2. คณะกรรมการ        จํานวน   5    คน 
3. วิทยากรจากภายนอก                                              จํานวน   1    คน 
4. หลักสูตรฝกอบรม           จํานวน   1   หลักสูตร   

 
สถานท่ีฝกอบรม 
 หองผลิตสื่ออีเลิรนนิ่ง  อาคาร 3  (ตึกการโรงแรม)  ชั้น 4   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
(ศูนยพณิชยการพระนคร)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
ระยะเวลาการฝกอบรม 
 ระหวางวันท่ี 25 - 27 พฤษภาคม 2554 จํานวน  3 วัน  
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ข้ันตอนการดําเนินงาน 
กิจกรรม ป 2554 ป 2554 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. ประชุมวางแผน          
2. จัดทําโครงการ          
3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ          
4. ดําเนินโครงการ          
5. ประเมินผลโครงการ          
6. ตดิตามการนําความรูไปใชประโยน          

 
งบประมาณ                29,200 บาท      (สองหม่ืนเกาพันสองรอยบาทถวน)  
เบิกจายจากเงินงบประมาณ  ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งบรายจายอ่ืนคาใชจาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา   โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย   
โครงการฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 
 
หลักสูตร  การสรางสื่อเอนิเมชั่นเพ่ือการตกแตงภาพ  
ระหวาง  วันท่ี 25 - 27 พฤษภาคม 2554 

1. คณาจารยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    จํานวน   18   คน 
2. คณะกรรมการ        จํานวน     5   คน 
3. วิทยากรจากภายนอก        จํานวน     1   คน 

รวมท้ังหมด        จํานวน   24   คน  
1. คาตอบแทน  10,800  บาท   

คาตอบแทนวิทยากรวันละ 3,600 บาท จํานวน  3 วัน 10,800   บาท 
(1 คน x 6 ชม x 600 บาท )  

2. คาใชสอย      14,400 บาท   
คาอาหารวาง        1,200 บาท จํานวน  3 วัน 3,600     บาท 
(24 คน x 2 ม้ือ x 25 บาท) 
คาอาหารกลางวัน        3,600 บาท จํานวน  3 วัน 10,800    บาท 
(24 คน x 1 ม้ือ x 150 บาท)  

3. คาวัสดุ (ตามเอกสารท่ีแนบ)   จํานวน   4,000   บาท 
 

รวมท้ังส้ิน                 29,200 บาท      (สองหม่ืนเกาพันสองรอยบาทถวน) 
หมายเหตุ  :  ขอถัวเฉลี่ยจายคาใชจายทุกรายการและจํานวนคนโดยเบิกจายตามวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ 
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หลักสูตร การสรางสื่อเอนิเมชั่นเพ่ือการตกแตงภาพ 
 

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

วันท่ี25 
พฤษภาคม 

2554 

หลักสูตร การสราง
สื่อเอนิเมช่ันเพ่ือการ

ตกแตงภาพ 

หลักสูตร การสรางสื่อ
เอนิเมช่ันเพ่ือการ

ตกแตงภาพ 

 
 

 
 

พักกลางวัน 
 

หลักสูตร การสรางสื่อ
เอนิเมช่ันเพ่ือการ

ตกแตงภาพ 

หลักสูตร การสราง
สื่อเอนิเมช่ันเพ่ือการ

ตกแตงภาพ 

วันท่ี26 
พฤษภาคม 

2554 

หลักสูตร การสราง
สื่อเอนิเมช่ันเพ่ือการ

ตกแตงภาพ 

หลักสูตร การสรางสื่อ
เอนิเมช่ันเพ่ือการ

ตกแตงภาพ 

หลักสูตร การสรางสื่อ
เอนิเมช่ันเพ่ือการ

ตกแตงภาพ 

หลักสูตร การสราง
สื่อเอนิเมช่ันเพ่ือการ

ตกแตงภาพ 
วันท่ี27 

พฤษภาคม 
2554 

หลักสูตร การสราง
สื่อเอนิเมช่ันเพ่ือการ

ตกแตงภาพ 

หลักสูตร การสรางสื่อ
เอนิเมช่ันเพ่ือการ

ตกแตงภาพ 

หลักสูตร การสรางสื่อ
เอนิเมช่ันเพ่ือการ

ตกแตงภาพ 

หลักสูตร การสราง
สื่อเอนิเมช่ันเพ่ือการ

ตกแตงภาพ 

 
วันท่ี25 พฤษภาคม 2554 

เริ่มตนกับ โปรแกรมเอนิเมช่ัน และ การสรางงาน/การควบคุม เอนิเมช่ัน ดวย Timeline 
- รูจักขอบเขตในการทํางานโปรแกรมเอนิเมชั่น 

- ทดลองสราง Graphic อยางงายใน โปรแกรมเอนิเมชั่น ดวยอุปกรณวาดภาพเบื้องตน 

- ทําความเขาใจเก่ียวกับ เอนิเมชั่น และวิธีทําภาพเคลื่อนไหวใน โปรแกรมเอนิเมชั่น 

- เรียนรูเก่ียวกับ Frame และการควบคุมเวลาผาน Timeline 
- ทดลองสราง เอนิเมชั่น แบบพ้ืนฐานดวยวิธี Frame by Frame 

- รูจักรูปแบบไฟลและการสรางไฟลท่ีจะนํา เอนิเมชั่น ไปใชงานจริง 
การสราง graphic ดวยเครื่องมือวาดข้ันสูง และ การสราง เอนิเมช่ัน แบบ Shape Tween และ 
Classic Tween 

- เรียนรูการสราง Graphic ข้ันสูงดวยอุปกรณท้ังหมดในโปรแกรม 

- การนํา Graphic จากนอกโปรแกรมเอนิเมชั่น เขามาใชงาน เชน ไฟลภาพ หรือ ภาพวาดจาก 
Photoshop และ Illustrator  

- การสราง เอนิเมชั่น แบบใชคอมพิวเตอรชวยคํานวณท่ีเรียกวา Tweening 
- ทดลองสรางการปลี่ยนแปลงรูปทรงในงาน เอนิเมชั่น ดวยคําสั่ง Shape Tween 

- รูจักกับ Symbol และ Library 

- การทํา เอนิเมชั่น อยางงาย เชน Fade in – out , หมุนหรือเคลื่อนท่ีไปมา ท่ีเรียกวา Classic 
Tween 

 
วันท่ี26 พฤษภาคม 2554 

การจัดลําดับเนื้อเรื่อง (Storyboard) และเทคนิคพิเศษในการทําเอนิเมช่ัน คือการใช Masking Layer 
และ Motion Guide 

- ทดลองสราง เอนิเมชั่น เปนเรื่องราวโดยศึกษาจาก banner และ introduction บน website 

- การทําใหวัตถุเคลื่อนท่ีในทิศทางท่ีกําหนด หรือ Motion Guide ตางๆ เพ่ือเรียนรูวิธีจัดการ 
timeline ควบคูกับ Shape Tween และ Classic motion 

- เพ่ิมเทคนิคพิเศษในการสราง เอนิเมชั่น ดวยการซอนภาพดวย Layer และ Layer effect 

- ทดลองสรางภาพและ เอนิเมชั่น ในลักษณะท่ีมองเห็นทีละสวน หรือ Masking Layer 

- ทดลองสรางงาน เอนิเมชั่น เปนเรื่องราวโดยอาศัยความรูในการทํา เอนิเมชั่น ทุกรูปแบบ 
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วันท่ี26 พฤษภาคม 2554 (ตอ) 
การสรางภาพเคล่ือนไหวท่ีสามารถตอบโตได (Interactive Movie) ดวยคําส่ัง Basic Actionscript 

- วิธีสรางปุมใหกดบน Web หรือ Presentation และเทคนิคการออกแบบปุมในรูปแบบตางๆ 

- ทดลองใชคําสั่ง Action Script เพ่ือควบคุมเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในภาพเคลื่อนไหว เชนการสั่งให Play, 
Start, Stop , Go to หรือ Pause ไว 

- ทําความเขาใจเก่ียวกับ Event ในการกดปุม เชน rollOver, keypress, press เพ่ือนําไปทําปุมใหกด
บน web ในรูปแบบตางๆ 

- ทดลองสราง Interactive Movie เพ่ือสรางงาน Web page หรือ Presentation และการตรวจสอบ
ผลงานท่ีสรางข้ึนดวยวิธีการตางๆ 

- สรางการ Link เชื่อมแตละหนา Web Page หรือ presentation ดวย Action: gotoAndPlay 
(Frame Number และ Frame Label) 

- สราง Web Interface ดวย โปรแกรมเอนิเมชั่น ในรูปแบบตางๆ ทดลองสรางงาน เอนิเมชั่น เปน
เรื่องราวโดยอาศัยความรูในการทํา เอนิเมชั่น ทุกรูปแบบ 

เรียนรู Actionscript สําหรับงานประเภท offline และ CD, สรางเอนิเมช่ัน ซับซอนดวย Movie Clip 

- Action: fscommand เพ่ือสั่งให Game หรือ Presentation เลนแบบ Full screen หรือ สามารถ
สั่งใหปดโปรแกรมแบบอัตโนมัติ 

- ทําความรูจัก symbol สารพัดประโยชน MovieClip 

- สรางภาพเคลื่อนไหวท่ีซับซอนมากข้ึนดวย MovieClip 

- เรียนรูการใช Filter ใน โปรแกรมเอนิเมชั่น 
 

วันท่ี27 พฤษภาคม 2554 

Actionscript เพ่ือการควบคุม Movie Clip และการประยุกตใช Symbol 

- สรางปุมกดบน Web ท่ีสามารถเคลื่อนไหวได ( Button + MovieClip ) ทําความรูจัก symbol 
สารพัดประโยชน MovieClip 

- สรางปุมท่ีมี เอนิเมชั่น ซับซอนโดยอาศัย Movie Clip 
การใสเสียงประกอบบนงาน เอนิเมช่ัน ประเภทตางๆ และการ loadMovie เพ่ือรวมงานเขามาไวท่ีงาน
หลักช้ินเดียวกัน 

- ทดลองสรางปุมท่ีมีเสียงตางๆ เพ่ือสรางปุมท่ีใชบน web อยางสมบูรณแบ 

- ทดลองใสเสียงใหกับงาน presentation และ Flash webpage 

- ควบคุมเสียงดวย Actionscript 
- การ Export Movie และ Sound ในรูปแบบของ Shockwave Flash เพ่ือนําไปใชในงาน สรางเว็บ

เพจ 

- Actionscript: loadMovie เพ่ือแยก movie ออกเปนสวนๆ สําหรับงานท่ีมีขอบเขตใหญ 

- Actionscript: getURL เพ่ือทํา Link จากปุมใน Flash 
- Actionscript Pre-Loader แบบเปอรเซ็นตข้ึนระหวาง User รอการ Load Web การใชงาน         

เอนิเมชั่น บนอินเทอรเน็ต (upload to web server) 

- สราง เอนิเมชั่น เพ่ือรอการ load ไฟล flash บน website ในรูปแบบตางๆ 
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วันท่ี27 พฤษภาคม 2554 (ตอ) 
- ทดลองผสมคําสั่งในการสรางภาพเคลื่อนไหวดวยเทคนิคท่ีเรียนมา เพ่ือสรางภาพยนตรประกอบบน 

Web Site อยางสมบูรณแบบ 

- เรียนรูการนํา Shockwave Flash ไปใชในโปรแกรม HTML และ Upload เพ่ือนําไปใชงานจริง 
- สาธิตการทํางานและทดลองใชงานโปรแกรมท่ีเก่ียวของกับโปรแกรมเอนิเมชั่น อ่ืนๆ เชน Swish Max 

Final Project  
  - Final Workshop  
  - นําเสนอผลงาน 
 
การประเมินผลโครงการ 

1. การสังเกตการณมีสวนรวม 
2. ทําแบบประเมินผลโครงการเม่ือเสร็จสิ้น 
3. ปริมาณและคุณภาพของการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิคส 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. คณาจารยสามารถใชโปรแกรมสรางงานเอนิเมชั่น เพ่ือสรางงานเอนิเมชั่น รูปแบบตางๆสําหรับ
ประกอบสื่อการเรียนการสอนได 

2. คณาจารยสามารถสรางสื่อสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสและสื่อการสอนรูปแบบตางๆ 
เพ่ือประกอบในบทเรียนอีเลิรนนิง 

3. คณาจารยสามารถนําสื่อการสอนรูปแบบตางๆ เขาสูบทเรียนเพ่ือประกอบในบทเรียนอีเลิรนนิง 
 
การรายงานผล 
 รายงานผลการดําเนินการตามแบบรายงานท่ีกองนโยบายและแผนกําหนด  และสงรายงานฉบับสมบูรณ
เม่ือโครงการแลวเสร็จ 
 
     ลงชื่อ                                            ผูเสนอโครงการ 
                                                                            (นายเพชร  สายเสน) 
                                                           รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   
 
 
                                                      ลงชื่อ                                            หวัหนาหนวยงาน 
                                                                  (ผูชวยศาสตราจารยนิวัตร  จารุวาระกุล) 
                                                           ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รายช่ือคณะกรรมการ 
๑. นายเพชร สายเสน 
๒. นางสาวณัฏฐริกา  คลายสงคราม 
๓. นายกฤษณ จํานงนิตย 
๔. นางสาวรักอนงค  ชมปรีดา 
๕. นางสาวดลวรรณ  สุทธิวัฒนกําจร 

 
รายช่ือผูเขาอบรม 

๑. นายสมชาย  เหลืองสด        

๒. นางสาววไลภรณ  สุทธา     

๓. นางสาวประพาฬภรณ  ธีรมงคล 

๔. นางสาวอัชชา  ศิริพันธุ 

๕. นางสาวไตรถิกา  พิชิตเดช 

๖. นางสาวณัฐชยา  เปยแกว 

๗. นางวีรวรรณ  จันทนะทรัพย 

๘. นายสําเริง  รักซอน 

๙.  นายนิโรจน  เงินพรหม 

๑๐.  นางชลธิชา  สาลิกานนท 

๑๑.  นายรัตนพล  มงคลรัตนาสิทธิ์ 

๑๒.  นางสาวปญญาพร  แสงสมพร 

๑๓.  นายภาณุพงศ  พันธบัวหลวง 

๑๔.  นายปฐมพงศ  จํานงลาภ 

๑๕.  นายมงคล  ชนะบัว 

๑๖.  นางสาวสุวลี  บวัสุวรรณ 

๑๗.  นางสาวปริญญ  โชคอุดมไพศาล 

๑๘.  นางสาววันธนา  แกวผาบ 
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