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มคอ.3 

 

รายละเอยีดของรายวชิา 

 

 ชือ่สถาบนัอดุมศกึษา   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย . 

คณะ/สาขาวชิา          คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมส่ือสารมวลชน                                                       

 

หมวดที ่1 ข้อมลูทั่วไป 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

         CI304 การออกแบบโมชั่นกราฟิกเบื้องต้นเพื่อภาพยนตร์ดิจิทัล 

  Basic Motion Graphic Design for Film Production 

2. จ านวนหน่วยกติ 

        3 หน่วยกิต  3 (2-2-5) 

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา 

      นิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกบังคับ 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

       อาจารยอ์ภิชญา อังคะวิภาต (อาจารย์พิเศษ) 

5. ภาคการศกึษา/ชั้นปทีี่เรยีน 

      ภาคการศึกษาท่ี 1   นักศึกษาชั้นปีที่ 3  

6. รายวิชาที่ตอ้งเรยีนมากอ่น (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

        - พ้ืนฐานโปรแกรม Adobe Photoshop , Adobe illustator 

 

7. รายวิชาที่ตอ้งเรยีนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

      ไม่มี 

8. สถานที่เรยีน 

- คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

- ห้องคอมพิวเตอร์ของสาขาวิชา 
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9. วันที่จดัท าหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุ 

     13 ตุลาคม 2559  

 

 

หมวดที ่2 จดุมุง่หมายและวัตถปุระสงค์ 

1. จดุมุง่หมายของรายวชิา 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในความหมาย ความส าคัญของ 

Motion Graphic ประวัติและวิวัฒนาการความเป็นมาของ และประเภท

ของงานกราฟิกประเภทเคลื่อนไหว  

2. เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการเล่าเรื่อง ผ่าน

งานกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic) สื่อสารได้ตามท่ีต้องการ 

เรียนรู้กระบวนการและเครื่องมือท่ีส าคัญในการสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรม 

Adobe After Effects 

3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ การออกแบบงานกราฟิกเคลื่อนไหว 

(Motion Graphic) ต้ังแต่ขั้นพื้นฐาน 

สามารถน าไปพัฒนาร่วมกับการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ 

แบะต่อยอดสู่อาชีพ Motion Graphics Designer 

อีกหนึ่งอาชีพสร้างสรรค์ท่ีส าคัญท่ีมีบทบาทกับการสร้างสรรค์งานภาพยน

ต์ 

4. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้และทักษะไปประกอบร่วมกับปฏิบัติการ

ผลิตภาพยนตร์ดิจิทัลขั้นพื้นฐาน 

   

2. วัตถปุระสงคใ์นการพฒันา / ปรบัปรงุรายวชิา 

     1.  เพ่ือให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของการผลิตภาพเคลื่อนไหวประเภท 

motion graphic โดยจะมีการปรับปรุงแบบฝึกหัด กิจกรรม และโครงงานให้

ทันสมัย ทันเหตุการณ์ สอดคล้องกับความสนใจของนักศึกษาและธุรกิจใน

ปัจจุบัน รวมถึงในอนาคตอันใกล้ 

     2.  เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

1. ค าอธบิายรายวชิา 

 แนวคิดและกระบวนการออกแบบกราฟิกด้วยเทคนิคภาพเคลื่อนไหวส าหรับงานภาพยนตร์ดิจิทัล   วิธีการใช้
ทฤษฎีสี แสง และการเคลื่อนไหว เพื่อสร้างสรรค์ตัวอักษรและรูปภาพ 

ในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการเล่าเรื่องในงานภาพยนตร์ดิจิทัล  

 

2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ การฝกึปฏบิัติ การศกึษาดว้ย

ตนเอง 

30 ชั่วโมง สอนเสริมตาม 

ความต้องการของ

ผู้เรียน 

 

30 ชั่วโมง 75 ชั่วโมง 

 

 

3. จ านวนชัว่โมงตอ่สปัดาหท์ี่อาจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่

นกัศึกษาเปน็รายบคุคล 

    - ผู้สอนจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม 

ประมาณ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ ที่ห้องพักอาจารย์  

       

หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรยีนรู้ของนักศกึษา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

1.1 คณุธรรม จริยธรรมที่ต้องพฒันา 

- มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อการท างานและต่อผู้อื่น อาทิ มีวินัย มีความ

รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะอดทน และเข้าใจมนุษย์ 

      1.2 วิธกีารสอน 

- สื่อน าเสนอในรูปแบบ Keynote ในหอ้งเรียน 

- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ clip video แบบต่างๆ  

- เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาและการแต่งกายท่ีเหมาะสม 
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- มอบหมายการท ารายงานเดี่ยว งานคู่ และกลุ่ม ก าหนดเวลาส่งงานชัดเจน  

1.3 วธิีการประเมนิผล 

- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และ

ตรงเวลา 

- มีการอ้างอิงเอกสารหรือแหล่งข้อมูลที่ได้น ามาท ารายงานอย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 

- แบบฝึกหัดรายบุคคล 

- สามารถเล่าขั้นตอนการท า Motion Graphic ได้อย่างชัดเจนและเข้าใจ

กระบวนการเข้าใจการใช้โปรแกรม 

2. ความรู ้

2.1 ความรู้ทีต่้องไดร้บั 

- มีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะการผลิต

ภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบ motion graphic ท้ังในทางทฤษฎีและปฏิบัติ 

อย่างกว้างขวาง เป็นระบบ และทันสมัย เพ่ือน าไปเป็นส่วนหนึ่งในการผลิต

ภาพยนตร์ 

- มีความรู้อันเกิดจากการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับนิเทศ

ศาสตร์ 

 

      2.2 วิธกีารสอน 

• การบรรยาย (Lecture)  

• การฝึกปฏิบัติ (Practice) 

• เชิญผู้ปฏิบัติจริงสายอาชีพ motion Graphic 

      2.3 วิธกีารประเมนิผล 

- การสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้นกระบวนการท างาน ผลงานท่ีผลิต  

- แบบฝึกหัดรายบุคคล 

3. ทักษะทางปญัญา 

    3.1 ทักษะทางปญัญาทีต่้องพัฒนา 

- สามารถเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ โดยเน้นหนักด้าน

นวัตกรรมสื่อสารมวลชน และ/หรือ การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 

- สามารถเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับด้านศิลปกรรมศาตร์ควบคู่ไปกับนิเทศ

ศาสตร์เพ่ือความสมบูรณ์ที่สุดของงาน 
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- สามารถประยุกต์แนวคิดใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่จากศาสตร์ต่างๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง มาใช้ในการเรียนรู้หรือพัฒนาทักษะการท างาน 

   3.2 วธิีการสอน 

• การมอบหมายให้นักศึกษาผลิตงาน motoin graphic ท่ีเกี่ยวข้องกับ

ภาพยนตร์โดยนักศึกษาหาแบบตัวอย่างที่เป็นแรงบัลดาลใจในการท างาน

มาประกอบในการฝึกฝน 

• การสอนมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นผู้สอนและให้ค าปรึกษา 

แนะน าเทคนิค ตลอดจนจบวิชา 

• การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 

  3.3 วธิีการประเมนิผล    

- ความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 

- พัฒนาการของผู้เรียน 

- ผลงานของนักศึกษาท้ังงานเดี่ยว งานคู่ และงานกลุ่ม 

- พฤติกรรมในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

- ผลสอบปลายภาคโดยเน้นที่ผลงานการผลิต Motion Graphic ในรูปแบบ

โปรเจค 

4. ทักษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ 

     4.1 ทักษะความสัมพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบที่ตอ้งพฒันา 

- สามารถพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้ทันสถานการณ์อยู่เสมอ 

- มีศาสตร์ด้านศิลปกรรมควบคู่และมีรสนิยมด้านศิลปะท่ีดี 

   4.2 วธิีการสอน 

- การท างานเดี่ยวโดยการส่งความคืบหน้า การติดต่อ อาจารย์ผู้สอนจนจบ

โปรเจค 

- การอภิปรายในชั้นเรียน 

- การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 

   4.3 วธิีการประเมนิผล 

- นักศึกษาสามารถความเข้าใจการการผลิตและสื่อสาร อธิบายผลงาน ขาย

งานกับ บุคคลอื่นได้ 

- พฤติกรรมการท างาน 

- พฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน 

5. ทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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      5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ตอ้งพฒันา 

- สามารถใช้ทักษะการสื่อสาร ท้ังการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สามารถสรุปประเด็นและเลือกรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา

และผู้รับสารที่แตกต่างกันได้ 

     5.2 วิธกีารสอน 

- การผลิตผลงานกลุ่มโดยการผลิตภาพเคลื่อนไหว Motoin graphic กับ

กลุ่มเป้าหมาย 

- การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 

- การอภิปรายในชั้นเรียน 

    5.3 วธิกีารประเมินผล 

- ผลงานของนักศึกษาท้ังงานกลุ่มและเดี่ยว 

- พฤติกรรมในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

- พัฒนาการในด้านศาสตร์นิเทศศาสตร์และศิลปกรรมศาตร์ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

 

1. แผนการสอน     

สัปดา

ห ์

ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 

ชั่วโมง           

กจิกรรมการเรียน

การสอน 

และสื่อทีใ่ช ้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

 

1 

 

แนะน ำรำยวิชำและกำรเรียนกำร
สอน 
- เน้ือหำวิชำ  กำรวัดผล หนังสือ
อ่ำนประกอบ 
   

บรรยาย 2 

ปฎิบัติ 2 
 iTunesU / 

Keynote 

 วีดิทัศน์ /วีดีโอ

คลิป 

อ.อภิชญา อังคะ

วิภาต 

2 ประเภทของMotion 

Graphic 

ทฤษฎีภาพเคลื่อนไหว 

บรรยาย 2 

ปฎิบัติ 2 
 iTunesU / 

Keynote 

 วีดิทัศน์ /วีดีโอ

คลิป 

อ.อภิชญา อังคะ

วิภาต 

3 การใช้โปรแกรม 

Adobe After Effects 

รู้จัก 

WorkSpaceการตั้งค่า

พ้ืนฐาน - 

เรียนรู้วิธีการน าไฟล์เข้

ามาใช้งานและการจัดร

ะเบียบไฟล์  

  

บรรยาย 2 

ปฎิบัติ 2 
 iTunesU / 

Keynote 

 วีดีโอคลิป 

 โปรแกรม 

Adobe After 

Effects 

อ.อภิชญา อังคะ

วิภาต 

4 - Basic Animation in 

2D 

บรรยาย 2 
ปฎิบัติ 2 

 iTunesU / 

Keynote 

 วีดีโอคลิป 

 โ ปรแกรม 

อ.อภิชญา อังคะ

วิภาต 
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Adobe After 
Effects 

5 - การสร้าง Mask 
- กา รMask Text 

บรรยาย 2 

ปฎิบัติ 2 
 iTunesU / 

Keynote 

 วีดีโอคลิป 

 โ ปรแกรม 
Adobe After 
Effects 

อ.อภิชญา อังคะ

วิภาต 

6 การคิดและสร้างสรรค์ 

StoryBorad  

 

บรรยาย 2 

ปฎิบัติ 2 
 iTunesU / 

Keynote 

 วีดิทัศน์ 

 ฝึกการวาง

โครงสร้างสตอรี่

บอร์ด 

อ.อภิชญา อังคะ

วิภาต 

7 -นักศึกษาผลิตผลงาน 

Motion Graphic โดย

การน าความรู้ 

พ้ืนฐานด้าน Basic 

Animation in 2D 

มาประยุกต์และสร้างสร

รค์ในโจทย์  

“Logo Animation” 

เพ่ือเป็นผลงานกลางภา

คเรียน 

 

บรรยาย 2 

ปฎิบัติ 2 
 iTunesU / 

Keynote 

 โ ปรแกรม 
Adobe After 
Effects 

อ.อภิชญา อังคะ

วิภาต 

8 

ไม่มีสอบกลางภาค 

 

ปฎิบัติ 4  นักศึกษาผลิต

ผลงาน motion 

graphic 

อ.อภิชญา อังคะ

วิภาต 

9 
เรียนรู้ผลงานนักออกแ

บบโมช่ันกราฟิกระดับโ

บรรยาย 2 

ปฎิบัติ 2 
 iTunesU / 

Keynote 

อ.อภิชญา อังคะ

วิภาต 
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ลก 

ศึกษารูปแบบขั้นตอนกา

รท างาน 

สไตล์และสามารถท าตา

มได้ 

 วีดิทัศน์ /วีดีโอ

คลิป 

 โ ปรแกรม 
Adobe After 
Effects 

10 

- การใช้ 3D Layer 

- การก าหนดค่า 

Camera Settings 

- การสร้างสรรค์งาน 

text animation 

บรรยาย 2 

ปฎิบัติ 2 
 iTunesU / 

Keynote 

 โ ปรแกรม 
Adobe After 
Effects 

อ.อภิชญา อังคะ

วิภาต 

11 

- การถ่ายภาพเคลื่อ

นไหวบน 

GreenScreen 

การ Key Green 

Screen 

บรรยาย 2 

ปฎิบัติ 2 
 iTunesU / 

Keynote 

 โ ปรแกรม 
Adobe After 
Effects 

 กล้อง DSLR และ  
Studio พร้อมฉาก 

Green Screen 

อ.อภิชญา อังคะ

วิภาต 

12 

- กา ร  Tracking 
เรียนรู้เ อกเ ฟก(fx) 
ต่างๆในโปรแกรม 

ปฎิบัติ 4  โ ปรแกรม 
Adobe After 
Effects 

อ.อภิชญา อังคะ

วิภาต 

13 

- Final project  

- การท า title 

sequence 

นักศึกษาวางแผนงาน 

คิด StoryBoard 

โดยมีอาจารย์ประจ าวิช

าเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

ปฎิบัติ 4  โ ปรแกรม 
Adobe After 
Effects 

อ.อภิชญา อังคะ

วิภาต 
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14 

งานผลิตผลงาน

ภาพเคลื่อนไหว 

Motoin Graphic 

ปฎิบัติ 4  โ ปรแกรม 
Adobe After 
Effects 

อ.อภิชญา อังคะ

วิภาต 

15 

 งานผลิตผลงาน
ภาพเคลื่อนไหว 
Motoin Graphic 

ปฎิบัติ 4  โ ปรแกรม 
Adobe After 
Effects 

อ.อภิชญา อังคะ

วิภาต 

16 น าเสนผลงาน FINAL 

PROJECT 

ทบทวนเนื้อหา 

บรรยาย 4 

 

 iTunesU / 

PowerPoint 

 น าเสนองาน 

อ.อภิชญา อังคะ

วิภาต 

สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู้ 

กิจกรรม

ที่ 

ผลการเรยีนรู ้ วธิีการประเมนิผล

นกัศึกษา 

สัปดาห์ที่

ประเมนิ 

สดัสว่นของ

การ

ประเมนิผล 

1 1.1 การมีส่วนร่วมในการ

อภิปรายในชั้นเรียน 

ความมีวินัยในการ

เข้าชั้นเรียน 

ทุกสัปดาห์ 

 

10% 

2 1.1, 2.2, 2.3, 3.4, 

4.3, 5.1, 5.2 

การฝึกปฏิบัติ   6 - 16 40% 

3 1.1, 2.2, 2.3, 3.4, 

4.3, 5.1, 5.2 

การท าโครงการ

สอบภาคปฏิบัติการ 

12-16 20% 

4 2.2, 2.3, 3.1, 3.4 การสอบวัดผล 17 30% 

  รวม  100  % 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

Jon Krasner “Motion Graphicc Design & Fine Art Animation principles and practice” 

2. เอกสารและข้อมลูส าคญั 

ภาษาไทย 

- 

ภาษาองักฤษ 

Jon Krasner “Motion Graphicc Design & Fine Art Animation principles and practice” 

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนนิการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวชิาโดยนกัศึกษา 

   1) การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในชั้นเรียน หรือผ่านอีเมล์หรือเฟ

ซบุ๊กของผู้สอน  

    2) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

   3) การส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน และการ

พัฒนารายวิชาผ่านระบบการประเมิน  

                    On Line ของมหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

     1)  การท าแบบประเมินผู้สอน   

     2)  การพิจารณาจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา 

     3)  ผลงานและพัฒนาการของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติย่อย และโครงงาน 

3. การปรบัปรงุการสอน 

    1)  การประชุมผู้สอนเม่ือสิ้นภาคการศึกษา 

    2)  การปรับปรุงแบบฝึกหัด กิจกรรม และโครงงานเมื่อสิ้นภาคการศึกษาจาก

ผลการประเมินรายวิชา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาในรายวิชา 

     1)  การทวนสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาประจ าสาขาวิชา 

โดยพิจารณาข้อสอบและผลการสอบ 

          2)  มีคณะกรรมการตรวจทานคะแนน 

          3)  มีการเปรียบเทียบการให้คะแนนฝึกปฏิบัติและโครงงานระหว่างอาจารย์

ผู้สอน 

5. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา 

    1)  การปรับปรุงบทเรียน กรณีศึกษา แบบฝึกหัดและข้อสอบทุกภาคการศึกษา 

ตามผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  ผลการประชุมผู้สอนเพ่ือพิจารณาการ

ให้คะแนนและประเมินข้อสอบ  และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ผลตามข้อ 

4 

    2)  การเปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน 

 

 


