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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะ/วิทยาลยั/ภาควิชา     คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี/ สาขาวชิาคอมพวิเตอรแ์อนิเมชัน่ 
 

หมวดท่ี 1.  ลกัษณะและข้อมลูโดยทัว่ไปของรายวิชา 
1.1  รหสัและช่ือรายวิชา 

SW326 การใชเ้ครือ่งมอืแอนิเมชัน่ 2 มติ ิ
1.2  จ านวนหน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติ (Number of Credits)   3 
บรรยาย/คาบ/สปัดาห ์(Lecture/period/week)             3 
ปฏบิตักิาร/คาบ/สปัดาห ์(Lab/period/week)   - 

1.3  หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
        1.3.1  หลกัสตูร 

วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเวบ็และโมบายเทคโนโลย ี
        1.3.2  ประเภทของรายวิชา 

วชิาเอกเลอืก  
1.4  อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา 

อ.ชยัชนะ นิลวชัรารงั 
1.5 ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 

ภาคปลาย ปีการศกึษา 2557 ชัน้ปีที ่4 
1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 

ไมม่ ี
1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  (ถ้ามี)  

ไมม่ ี
1.8 สถานท่ีเรียน 

บรรยาย : หอ้งปฎบิตักิารคอมพวิเตอร ์1205B  อาคารหอประชมุ ชัน้ 2 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  ดนิแดง  กรงุเทพฯ 

1.9 วนัท่ีจดัท าประมวลการสอนรายวิชา หรือวนัท่ีมีการปรบัปรงุครัง้ล่าสดุ 
 สงิหาคม  2558 

 
หมวดท่ี 2.  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

2.1 จุดมุง่หมายของรายวชิา  
1. เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถสร้างแอนิเมชัน่ 2 มิติโดยการเขียน Cascading Style Sheet (CSS) 
2. เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถสร้างส่ือโตต้อบไดด้ว้ย JavaScript 
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3. เพือ่ใหน้กัศกึษาเขา้ใจการใชง้าน JavaScript library ส าหรบัสรา้ง 2D Animation ได ้
2.2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา  

เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจวธีิการเขียน CSS และ JavaScript เพื่อสร้างส่ือโตต้อบได ้

 
หมวดท่ี 3.  ส่วนประกอบของรายวิชา 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
. การใชเ้คร่ืองมือส่ือดิจิตอลสาํหรับการออกแบบภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ และการควบคุมดว้ยการใชส้คริปตใ์น

เชิงลึก การเขียนสคริปต์เพ่ือสร้างแอนิเมชั่น และคําสั่งเชิงโต้ตอบบนเคร่ืองมือส่ือดิจิตอลสําหรับการ
ออกแบบภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ  

 

3.2 จ านวนชัว่โมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 
บรรยาย 

45  คาบ/ภาค
การศกึษา 

สอนเสริม 
ไมม่ ี

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  
- 

การศึกษาด้วยตนเอง 
10 คาบ/สปัดาห ์

3.3 การจดัเวลาและจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ 
อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคลทกุสปัดาห์ 

 
หมวดท่ี 4.  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

4.1 การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 
(1) การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 

- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

(2) กลยทุธ์การสอนท่ีจะใช้การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 
- มอบหมายงานใหร้บัผดิชอบ โดยมกี าหนดการสง่งานทีแ่น่นอน  
- มกีารก าหนดกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัในชัน้เรยีน เชน่ การตรงต่อเวลา การแต่งกาย 
- ไมใ่หน้กัศกึษาลอกงาน หรอืสง่ผลงานของผูอ้ืน่ 

(3) วิธีการประเมินผลการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม 
- พฤตกิรรมการเขา้เรยีน และสง่งานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีใ่หแ้ละการตรงต่อเวลา 
- ประเมนิผลการน าเสนองานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

4.2 ความรู้ 
(1) ความรู้ท่ีต้องได้รบั 

- มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและทฤษฎทีีส่ าคญัในเนื้อหาสาขาวชิา คอมพวิเตอร์แอ
นิเมชัน่ 

- สามารถวเิคราะห์ปัญหา เขา้ใจ และอธบิายขัน้ตอนการพฒันางานด้าน คอมพวิเตอร์แอนิเมชัน่ 
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รวมทัง้ประยกุต์ความรู ้ทกัษะ และการใชเ้ครือ่งมอืทีเ่หมาะสมกบัการแกปั้ญหา  

- มปีระสบการณ์ในการพฒันาและ/หรอืการประยกุตซ์อฟตแ์วรท์ีใ่ชง้านไดจ้รงิ  

- สามารถบรูณาการความรทูีศ่กึษากบัความรูใ้นศาสตรอ์ืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

(2) กลยทุธ์การสอนท่ีจะใช้การพฒันาความรู้ 
- การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  โดยการบรรยาย อภปิราย การน าเสนอผลงาน พรอ้มน าเสนอ

และชีถ้งึปัญหาพรอ้มวธิกีารแกไ้ข 
- การมอบหมายงาน โดยประยกุตก์ารสอนแบบ Problem based learning และ Student Center 

ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง 
- การสอนแบบศกึษาดว้ยตนเอง การคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต โดยเน้นใหน้กัศกึษาคน้ควา้ขอ้มลู

เพิม่เตมิ 
(3) วิธีการประเมินผลความรู้ท่ีได้รบั 

- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นหลกัการและทฤษฎ ี
       การวดัผล 
  คะแนนเกบ็  30% 

  สอบกลางภาค  30% 

  สอบปลายภาค  40% 

4.3 ทกัษะทางปัญญา       
(1) ทกัษะทางปัญญา 

- คดิอยา่งมวีจิารณญาณและอย่างเป็นระบบ  

- สามารถสบืคน้ ตคีวาม และประเมนิสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแกปั้ญหาอยา่ง  สรา้งสรรค ์

- สามารถรวบรวมศกึษาวเิคราะหแ์ละสรปุประเดน็ปัญหาและความตอ้งการ 

- สามารถประยกุตค์วามรูแ้ละทกัษะกบัการแก้ไขปัญหาทางคอมพวิเตอรแ์อนิเมชัน่ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  

(2) กลยทุธ์การสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะทางปัญญา 
- มอบหมายใหน้กัศกึษาท างานและน าเสนอผลงาน - การมอบหมายใหน้กัศกึษาท างานทีไ่ดร้บัการ

มอบหมาย 
- มอบหมายใหน้กัศกึษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง จากเวบ็ไซต ์และสือ่การสอน e-learning 

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะทางปัญญา 
- ประเมนิจากผลงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
- ใหน้กัศกึษาสรา้งผลงานและวจิารณ์งานรว่มกนัเพือ่เรยีนรูข้อ้ดขีอ้เสยีของผลงานผูอ้ืน่ 

4.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
(1) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
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- สามารถส่ือสารกบักลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศอยา่ง
มีประสิทธิภาพ  

- สามารถใชค้วามรู้ในศาสตร์มาช้ีนาํสงัคมในประเดน็ท่ีเหมาะสม  
(2) กลยทุธ์การสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความ

รบัผิดชอบ 
- จดักจิกรรมกลุ่มในการอภปิรายในหอ้งเรยีน 
- มอบหมายงานรายบุคคล 
- มอบหมายงานใหน้กัศกึษาท างานเป็นทมี 

- ฝึกใหน้กัศกึษาคน้หาขอ้มลูล่วงหน้ากอ่นเขา้เรยีนจรงิ 
(3) วิธีการวดัและประเมินทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

- รายงานทีน่ าเสนอ 
- สง่งานไดท้นัตามเวลา สมาชกิทกุคนในกลุ่มสามารถอธบิายขัน้ตอนการท างานได้ 

4.5 ทกัษะการวิเคราะห์ การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- มทีกัษะในการใชเ้ครือ่งมอืทีจ่ าเป็นทีม่อียูใ่นปัจจบุนัต่อการท างานทีเ่กี่ยวกบัคอมพวิเตอร ์
(2) กลยทุธ์การสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
- มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จากเวบ็ไซต ์ 
- น ำเสนอโครงงำนโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีีเ่หมำะสม 
- ใช ้Facebook และเครื่องมอือื่นๆร่วม 

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะการวิเคราะหก์ารส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การน าเสนอโครงงานดว้ยสือ่เทคโนโลย ี

 
• วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั  
   (Student–Centered Approach) 
   การบรรยาย (Lecture)   การเรยีนรูโ้ดยใชห้วัขอ้ปัญหา (Problem-based Learning) 
   การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)   การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมโครงงาน (Project-based Learning) 
   การอภปิราย (Discussion)   การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมการวจิยั (Research-based Learning) 
   การสมัมนา (Seminar)   การเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต (Online Learning/Internet-based Learning) 
   การเรยีนการสอนแบบ Hybrid Learning System 
   การเรยีนรูเ้ป็นรายบุคคล (Individual Study) 
   การเรยีนรูแ้บบแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง (Self-study) 
   การเรยีนรูจ้ากการท างาน (Work-based Learning) 
   กรณีศกึษา (Case Study)    อืน่ๆ (Others) (Please specify).............................................. 
 
• ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
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    รปูภาพ (Pictures)     สือ่น าเสนอในรปูแบบ PowerPoint 
   ของจรงิ (Authentic Material)    โปรแกรมส าเรจ็รปู 
     สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Media) เชน่ Option Finder, VCD, DVD, e-book ฯลฯ 
   อืน่ๆ Others (Please specify)……………………..…  
 
• กิจกรรมส าหรบันักศึกษา (Student Activities) 
   การคน้ควา้ขอ้มลู (Data/Information Search)      เกมส ์(Games) 
   การระดมสมอง (Brainstorming)    สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
   การน าเสนอ (Presentation)    การส ารวจขอ้มลู (Survey) 
   การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role Play)       การฝึกภาคสนาม (Field Work) 
   การทดลอง (Experiment)    การศกึษาดงูาน (Field Trip) 
   การเชญิผูม้ปีระสบการณ์มาสอนเสรมิ    การสง่นกัศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมวชิาการ 
   อืน่ๆ (ระบุ) Others (Please specify)............................ 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี  5.  แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน 

สปัดาหท่ี์ วนัท่ี/เดือน หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
คาบ 

กิจกรรม/ส่ือการ
สอน 

1 22 ส.ค. 58 CSS เบ้ืองตน้ 3 บรรยาย / ปฎบิตัจิรงิ 

2 29 ส.ค. 58 CSS เบ้ืองตน้ (ต่อ) 3 บรรยาย / ปฎบิตัจิรงิ 

3 5 ก.ย. 58 JavaScript สาํหรับ Animation 3 บรรยาย / ปฎบิตัจิรงิ 

4 12 ก.ย. 58 JavaScript สาํหรับ Animation (ต่อ) 3 บรรยาย / ปฎบิตัจิรงิ 

5 19 ก.ย. 58 jQuery 3 บรรยาย / ปฎบิตัจิรงิ 

6 26 ก.ย. 58 CSS สาํหรับ Animation 3 บรรยาย / ปฎบิตัจิรงิ 

7 3 ต.ค. 58 CSS สาํหรับ Animation (ต่อ) 3 บรรยาย / ปฎบิตัจิรงิ 

สอบกลางภาค 

8 17 ต.ค. 58 2D Game 3 บรรยาย / ปฎบิตัจิรงิ 

9 24 ต.ค. 58 2D Game (ต่อ) 3 บรรยาย / ปฎบิตัจิรงิ 
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10 31 ต.ค. 58 2D Game (ต่อ) 3 บรรยาย / ปฎบิตัจิรงิ 

11 7 พ.ย. 58 2D Framework 3 บรรยาย / ปฎบิตัจิรงิ 

12 14 พ.ย. 58 2D Framework (ต่อ) 3 บรรยาย / ปฎบิตัจิรงิ 

13 21 พ.ย. 58 2D Framework (ต่อ) 3 บรรยาย / ปฎบิตัจิรงิ 

14 28 พ.ย. 58 
นกัศึกษานาํเสนอ Term Project 

3 นกัศกึษาน าเสนอ
ผลงาน / อภปิราย 

15 5 ธ.ค. 58 
นกัศึกษานาํเสนอ Term Project 

3 นกัศกึษาน าเสนอ
ผลงาน / อภปิราย 

สอบปลายภาค 

5.2 แผนการประเมินผล 

การ 
ประเมิน 

งานท่ีจะใช้ประเมินผลนักศึกษา (เช่น การเขียนรายงาน 
โครงงาน การสอบย่อย  การสอบกลางภาค การสอบ
ปลายภาค) 

สปัดาหท่ี์
ก าหนด 

สดัส่วนของ 
การประเมินผล
ปลายภาค 

1 สอบกลำงภำคตัง้แต่หวัขอ้ในสปัดำหท์ี ่1-7 8 30 

2 
กำรสง่งำน Term Project ตรงตำมก ำหนดเวลำทีม่อบหมำย
ตำมหวัขอ้ทีก่ ำหนด จ ำนวน 1 ครัง้ 

ตลอดภำค
กำรศกึษำ 

30 

3 สอบปลำยภำคตัง้แต่หวัขอ้ในสปัดำหท์ี ่9-15 ในสว่นบรรยำย 16 40 

 

หมวดท่ี 6.  ทรพัยากรประกอบการเรียน 
6.1 ต าราท่ีก าหนด 
                  - 

6.2 หนังสือท่ีแนะน าและเอกสารอ้างอิง 
-  

6.3 ทรพัยากรการเรียนรู้อ่ืนๆ      
อา้งองิจากอนิเทอรเ์น็ตซึง่แลว้แต่เน้ือหาและความสอดคลอ้งกบัเนื้อหา 

 

หมวดท่ี 7.  กระบวนการประเมินและกระบวนการปรบัปรงุรายวิชา 
7.1 กลยทุธเ์พ่ือให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกบัความมีประสิทธิผลของรายวิชา 

ใหน้กัศกึษาทุกคนท าการประเมนิการสอนของอาจารยผ์่านเครื่องออนไลน์ของมหาวทิยาลยั และเสนอแนะเพื่อการ
ปรบัปรุงรายวชิา 

7.2 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืนๆ 
จากการท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
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หากพบปัญหาในการเรยีนรูใ้นรายวชิาใดจะน าปัญหาดงักล่าวเขา้ในที่ประชุมสาขาฯ เพื่อประชุมหารอืปัญหาการ
เรยีนรูข้องนกัศกึษาและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 

7.4 กระบวนการพิสจูน์มาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา  
สาขาวชิามคีณะกรรมการประเมนิขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน ทัง้คะแนนดบิและระดบัขัน้คะแนน  

7.5 การทบทวนและวางแผนการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมผลการประเมนิการสอน คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา เพื่อวเิคราะหปั์ญหา ทบทวน

เนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงการด าเนินการจะน าเสนอในที่ประชุมสาขาวชิาฯ เพื่อ
พจิารณาต่อไป 
 


