
 1 

 
 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตรการผลิต Animation ดวยโปรแกรม Adobe Flash CS6  
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุด วิทยาลัยแสงธรรม 

รุ่นที่ 1 (เสาร)์ วันที่ 14,21,28 กันยายน 2556 
รุ่นที่ 2 (จันทร์ อังคาร พุธ) วันที ่23-25 กันยายน 2556 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การผลิต Animation เพื่อใช้ในสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ซีดีรอม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งเป็นสื่อการศึกษาที่
ส าคัญในยุคสมัยปัจจุบัน โปรแกรมที่ใชสราง Animation ก็มีหลากหลายเชนกัน หนึ่งในความหลากหลายนั้นก็มี
โปรแกรม Adobe Flash CS6 รวมอยูดวย ซึ่งเปนโปรแกรมที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานตามจิตนาการไดเปนอยางดี  
จึงเปนที่นิยมของเหลานักสร้าง Animation จ านวนมาก นอกจากนั้น โปรแกรมยังมีความสามารถด้านอ่ืนๆ อีก
มากมาย เชน ไฟลงานมีขนาดเล็ก เหมาะส าหรับการใช้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

ดวยเหตุผลดังกล่าว ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งมีความพรอมดาน 
บุคลากรที่จะใหบริการทางวิชาการแกชุมชนไดเปนอยางดี ศูนย์ส่งเสริมฯ จึงเห็นวาควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในหลักสูตรดังกลาวขึ้น ส าหรับนิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ อันจะส่งผลให้สามารถผลิตสื่อ
มัลติมีเดียได้ด้วยตนเอง และสามารถเผยแพร่สู่สังคมได้อย่างกว้างขวาง ไร้ซึ่งขีดจ ากัด 
 

2. วัตถุประสงคในการฝกอบรม 
1. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจในกระบวนการผลิต Animation โดยการใชโปรแกรม Adobe 

Flash CS6 
2. เพื่อใหผูเขาอบรมเกิดทักษะ และสามารถผลิต Animation ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อเปนการบริการทางดานวิชาการ และเผยแพรความรูแกบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผูสนใจ

ทั่วไป 
 
 

3. รูปแบบการฝกอบรม 
ประกอบดวยการบรรยาย การน าเสนองาน การสาธิต การอภิปราย และการฝกปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์  

 

4. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 
1. นิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ  และสามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร  
2. มีพื้นความรูในการใชระบบปฏิบัติการ  Windows 
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5. ระยะเวลาในการฝกอบรม 21 ชั่วโมง    (3 วัน วันละ 7 ชั่วโมง) 
 

6. สถานที่ฝกอบรม ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุด  วิทยาลัยแสงธรรม 
 

7. วิทยากร 
1. อาจารย์พิเชษฐ   รุ้งลาวัลย์   วิทยากร 

ปริญญาโทด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2. นายวีระยุทธ กิจเจริญ   ผู้ช่วยวิทยากร 
3.  นางสาวสุกานดา วงศ์เพ็ญ   ผู้ช่วยวิทยากร 

 

8. การลงทะเบียน 
1.   ค่าลงทะเบียนคนละ 3,000* บาท (รวมค่าวิทยากร อาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารพร้อมถุงผ้า) 

* นักเรียน/นักศึกษา (ระดับไม่เกินปริญญาตรี) แสดงบัตร ลดเหลือหลักสูตรละ 2,500 บาท 

2.   ผสูนใจกรุณาลงทะเบียนได้ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม   
      โทร. 0-2429-0100  โทรสาร 0-2429-0819  (สามารถ Download โครงการและใบสมัครได้ที่ 
      เว็บไซต ์ วิทยาลัยแสงธรรม www.saengtham.ac.th) 

 

9. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 20  คน 
 

10. ดัชนี / ตัวบงชี้วัดความส าเร็จ 
1. ผูอบรมมีผลงานการฝกปฏิบัติอยางนอยคนละ 1 ชิ้นงาน 
2. ผูอบรมมีความพึงพอใจในการอบรม อยใูนระดับมาก 

 

11. การประเมินผล และการติดตามผล 
1. แบบสอบถามประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม 
2. ผลงานจากการฝึกปฏิบัติ 
3. สังเกตการณระหวางการฝกอบรม 
หมายเหตุ : ผูผานการประเมินฯ จะไดรับวุฒิบัตร จากวิทยาลัยแสงธรรม 

 

12. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ผูเขาอบรมได้รับความรู ความเขาใจในกระบวนการผลิต Animation โดยการใชโปรแกรม Adobe Flash 
CS6 
 2.  ผูเขาอบรมเกิดทักษะ และสามารถผลิต Animation ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
  3.  ได้เผยแพรองค์ความรูแกบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผูสนใจทั่วไป อันส่งผลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้าน Animation ในอนาคต 

http://www.saengtham.ac.th/
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ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการผลิต Animation ดวยโปรแกรม Adobe Flash CS6  

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุด วิทยาลัยแสงธรรม 
วันที่ เวลา กิจกรรม วิทยากร 

วันที่ 1 8.30 น. 
8.30 – 8.45 น. 
 
 
9.00  - 12.00 น. 
 
 
 
 
 
12.00 - 13.00 น. 
13.00 - 17.00 น. 
 
 
 

ลงทะเบียน 
พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โดย บาทหลวง ดร.อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม 
เริ่มต้นกับ Flash CS6 
- ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมเบื้องต้น 
- ทดลองสร้าง Graphic อย่างง่ายใน Flash ด้วยอุปกรณ์วาดภาพ
เบื้องต้น 
- ความรู้เกี่ยวกับ Animation และวิธีท าภาพเคลือนไหวใน Flash 
- การสร้าง Animation แบบ Frame by Frame 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
การสร้างสรรค์งานจากอุปกรณ์ต่าง ๆ  
- การสร้าง Graphic ขั้นสูงด้วยอุปกรณ์ต่างๆ  ใน Flash 
- การใส่ตัวอักษรใน Flash 
- การน าเข้า Graphic ต่าง ๆ จากข้างนอกมาใช้งาน 
- การท า Animation แบบ  Shape Tweening 

อ.พิเชษฐ 
และคณะ 

วันที่ 2 9.00  - 12.00 น. 
 
 
 
12.00 - 13.00 น. 
13.00 - 17.00 น. 
 

การสร้าง Animation แบบ Classic Tweening 
- การท า Animation แบบ Classic Tweening 
- การก าหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ (Motion Guide) 
- การท า Animation ตามแบบโฆษณา เช่น การท า Banner ฯลฯ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
การสร้าง Layer Effect  
- เรียนรู้เกี่ยวกับ Layer ใน Flash 
- การท า Animation แบบมองเห็นทีละส่วน (Masking Layer) 
- เรียนรู้การใช้มุมกล้อง (Camera View) 
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วันที่ เวลา กิจกรรม วิทยากร 
วันที่ 3 9.00  - 12.00 น. 

 
 
 
12.00 - 13.00 น. 
13.00 - 17.00 น. 
 

การสร้างแบบทดสอบแบบโต้ตอบได้ (Interactive Test) 
- วิธีการสร้างปุ่มบน Website หรือ Presentation 
- ค าสั่ง Actionscript ในการควบคุมการเล่นไฟล์วีดิโอ 
- สร้าง Link เชื่อมแต่ละหน้าบน Website หรือ Presentation 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ค าสั่ง Actionscript ส าหรับงานประเภทOffline 
- เรียนรู้ค าสั่ง Actionscript ส าหรับสั่งให้เล่นแบบ Full Screen หรือ
ปิดโปรแกรมอัตโนมัติ 
- การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Movie Clip 
- มอบวุฒิบัตร 

 

 

หมายเหตุ : ตารางการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 
 

 
 
 
 
 

 


