
 

รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) 

ระดับชาติ คร้ังท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

 

ช่ือหนSวยงาน 

โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลปWและประยุกตYศิลปW คณะมนุษยศาสตรYและสังคมศาสตรY 

 

ผู$ท่ีเก่ียวข$อง/ผู$รับผิดชอบหลัก นายจิรพงศ= ยืนยง  โทรศัพท=  081605239 

E-mail address: frame.sumlet@gmail.com 

 

1.ช่ือผลงาน การสร$างงานแอนิเมชั่น 2 มิติที่บูรณาการร`วมระหว`างโปรแกรมโฟโต$ช$อปกับโปรแกรมพรีเมียร= 

โปรเพ่ือสร$างผลงานด$านประยุกต=ศิลปe 

 

2. ท่ีมาและความสำคัญของผลงาน (พอสังเขป)  

โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลปeและประยุกต=ศิลปe เปkนโปรแกรมวิชาที่จัดการเรียนการสอนในทางปฏิบัติการ

วิชาชีพ ทั้งงานฝpมือ งานสร$างสรรค=ต`าง ๆ ที่ออกมาในรูปแบบเปkนผลงานเชิงทัศนศิลปe (ศิลปะที่มองเห็น) และยัง

ได$มีแขนงวิชาทางด$านประยุกต=ศิลปe (ศิลปะเพื่อประโยชน=ใช$สอย) มามีส`วนในการพัฒนาศักยภาพของผู$เรียนใน

หลักสูตรให$มีความเข$มแข็งในสาขานี้ ซึ่งการจัดการเรียนสอนในด$านของประยุกต=ศิลปeนั้น ผู$เรียนต$องใช$ครุภัณฑ=

คอมพิวเตอร=มาเรียนรู$สร$างผลงาน สิ่งที่พบในรายวิชาเหล`านี้คือ ผู$เรียนต$องมีวัสดุสิ้นเปลืองทั้งกระดาษ สี อุปกรณ=

วาดภาพ รวมทั้งต$องมีอุปกรณ=คอมพิวเตอร=และโปรแกรมคอมพิวเตอร=เฉพาะทาง ทำให$ผู$เรียนมีค`าใช$จ`ายและ

ระยะเวลาในการผลิตผลงานแทบทุกคร้ัง 

ดังนั้น อาจารย=ที่รับผิดชอบรายวิชาการสร$างภาพการ=ตูนล$อเลียนแอนิเมชั่น ได$เห็นสภาพป{ญหาในแต̀ละปp

การศึกษามาอย`างต`อเนื่อง จึงได$นำรายวิชานี้มาพัฒนาแนวทางแก$ไขป{ญหาให$เปkนแนวทางปฏิบัติที่ดีของการ

จัดการเรียนการสอน โดยการทดลองพัฒนาการวิธีการสอนที่ใช$โปรแกรมคอมพิวเตอร=ด$วยการบูรณาการร`วมกัน

สองโปรแกรม คือ โปรแกรมโฟโต$ช$อปและโปรแกรมพรีเมียร=โปรมาผนวกกัน ทำให$ผู$เรียนสามารถมุ`งเน$นศักยภาพ

การทำงาน ลดวัสดุสิ้นเปลือง เปลี่ยนมาแก$ไขป{ญหาการทำงานในโปรแกรมคอมพิวเตอร=จนสามารถผลิตผลงาน

เปkนงานแอนิเมชั่น 2 มิติได$ อีกทั้งวิธีการนี้สามารถบูรณาการร`วมกับรายวิชาด$านประยุกต=ศิลปeอีกหลายวิชาใน

หลักสูตร ทำให$ผู$เรียนนำไปใช$ประโยชน=ในการพัฒนาผลงานจากการเรียนการสอนได$มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย`าง

ต̀อเน่ือง 

 



3. วัตถุประสงค=และเป~าหมายของการผลิตผลงาน 

3.1 เพื่อให$ผู$เรียนในรายวิชาการสร$างภาพการ=ตูน-ล$อเลียนแอนิเมชั่น ได$พัฒนาผลงานที่มีประสิทธิภาพ 

ตรงตามทักษะพิสัย เปkนแนวปฏิบัติท่ีดี 

3.2 เพ่ือให$ผู$เรียนประยุกต=ใช$โปรแกรมโฟโต$ช$อปกับโปรแกรมพรีเมียร=โปรร̀วมกันมาบูรณาการเปkนผลงาน

งานแอนิเมช่ัน 2 มิติ  

3.3 เพ่ือลดการใช$วัสดุส้ินเปลืองมาเปkนการใช$โปรแกรมทดแทนในการจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ ได$แก̀ คอมพิวเตอร=กราฟ�ก การตัดต̀อภาพเคล่ือนไหวและเสียง

ด$วยคอมพิวเตอร=, คอมพิวเตอร=กราฟ�กงานผสมหลายส่ือ, การถ̀ายภาพเพ่ืองานออกแบบกราฟ�ก จัดกิจกรรมได$

อย̀างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และมีผล 

 

4. แนวคิด/ข้ันตอนการจัดทำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 

 4.1 อาจารย=ให$ความรู$กับผู$เรียนในด$านทฤษฎีต̀างๆ ท่ีเก่ียวข$องกับพ้ืนฐานการสร$างงานแอนิเมช่ัน เร่ิมจาก

อดีตที่มีใช$เครื่องมือวัสดุสิ้นเปลือง และให$วิเคราะห=ถึงสถานการณ=การผลิตผลงานร`วมสมัย การใช$เทคโนโลยีเข$ามา

มีส̀วนร̀วมมากข้ึน สภาพป{ญหาในการสร$างผลงาน ออกแบบแนวทางแก$ไขป{ญหาน้ันๆ 

 4.2 อาจารย=ยกตัวอย`างผลงานของรุ`นพี่ที่ได$พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีจากการปรับปรุงการผลิตผลงานโดยการ

ใช$โปรแกรมคอมพิวเตอร=ร̀วมท้ังสองโปรแกรม เพ่ือสร$างแรงจูงใจในการเรียนรู$ของผู$เรียน 

 4.3 อาจารย=ให$ผู $เรียนค$นคว$า งานแอนิเมชั ่นจากแหล`งๆ ต`างๆ ที่สนใจ มาเปkนแรงบันดาลใจ ที่จะ

ออกแบบผลงานของตนเอง และให$วิเคราะห=ถึงความเปkนไปได$จากงานที่ค$นคว$า การถอดวิธีการผลิตผลงานจาก

ครุภัณฑ=ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู$ท่ีมี 

 4.4 อาจารย=ให$ผู$เรียนกำหนดกรอบแนวคิดของผลงาน การออกแบบตัวละคร การวางโครงเรื่อง สตอร่ี

บอร=ดของชิ้นงาน ระยะเวลา โดยกำหนดขอบเขตของผลงานทั้งหมด เพื่อที่จะเตรียมเข$าสู`รูปแบบการจัดการเรียน

การสอนท่ีจะต$องบูรณาการใช$ท้ัง 2 โปรแกรม 

 4.5 อาจารย=สาธิตการใช$โปรแกรม Photoshop ในการออกแบบการวาด Digital Painting การวาด Filp 

animation ขึ้นมา และอธิบายถึงความยากง`าย เทคนิควิธีการให$เข$าใจถึงวิธีการในการลดการใช$วัสดุสิ้นเปลือง 

เปล่ียนมาเปkนการกำหนดช้ันแผ̀นภาพ Layer ของภาพในโปรแกรมแทน 

 4.6 เมื่อผู$เรียนเข$าในวิธีการวาดด$วยโปรแกรม Photoshop อาจารย=ได$สอนขั้นตอนต̀อมา ซึ่งเปkนขั้นตอน

สำคัญ นั่นคือการนำข$อมูลจากโปรแกรม Photoshop มาตัดต`อในโปรแกรม Premiere pro เพื่อที่จะได$ผลผลิต

ของการสร$างสรรค=จากนักศึกษา ในกระบวนการนี้ผู$เรียนจะเข$าใจถึงภาพรวมของการทำงานทั้งสองโปรแกรมท่ี

สอดประสานได$อย`างดี เปลี่ยนแปลงการแก$ไขได$ตลอดเวลา และทำให$ผู$เรียนเห็นผลลัพธ=ของผลงานตัวเองได$



รวดเร็วมากขึ้น เทคนิคและวิธีการใช$โปรแกรมตัดต̀อจะช`วยให$นักศึกษานำไปใช$ในรายวิชาอื่นๆ ของหลักสูตรได$อีก

ด$วย โดยผู$เรียนจะสามารถวิเคราะห= วางแผนงานออกแบบผลงานได$ตามเข$าใจในแต̀ละบุคคล 

 4.7 อาจารย=ให$ผู$เรียนนำเสนอผลงานสรุปของตนเองตามแผนการเรียนรู$ วัดความรู$ทักษะพิสัย ผ̀านผลงาน

ที่นำเสนอของผู $เรียน การตรวจสอบชิ ้นงานตามเกณฑ=การประเมิน สังเกตจากการสอบถาม การทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์จากคณะกรรมการในโปรแกรมวิชา และให$ข$อเสนอแนะที่เปkนประโยชน=ต`อการพัฒนาศักยภาพของ

ผู$เรียนในการบูรณาการนำองค=ความรู$ไปบูรณาการรายวิชาอ่ืนๆ ในหลักสูตรต̀อไป 

 

5. ประโยชน=ท่ีได$รับ 

5.1 ผู$เรียนในรายวิชาการสร$างภาพการ=ตูน-ล$อเลียนแอนิเมช่ัน ได$พัฒนาผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ ตรงตาม

ทักษะพิสัย 

5.2 ผู$เรียนประยุกต=ใช$โปรแกรมโฟโต$ช$อปกับโปรแกรมพรีเมียร=โปรร`วมกันมาบูรณาการเปkนผลงาน ลด

การใช$วัสดุส้ินเปลือง และผลิตงานแอนิเมช่ัน 2 มิติได$ 

5.3 ผู$เรียนสามารถนำความรู$ที่ได$ไปบูรณาการกับการเรียนในรายวิชาด$านประยุกต=ศิลปeอื่นๆ ในหลักสูตร

ได$ด$วย 

 

6. ลักษณะสำคัญหรือองค=ความรู$ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 

6.1 การใช$โปรแกรม Photoshop ได$แก` เทคนิคการวาดดิจิตอลเพ$นท=ติ้ง การวาดภาพดราฟ (Draft) ของ

แอนิเมชั่น ตามเทคนิควิธีการวาดของตนเองในโปรแกรมฯ เทคนิคการวางทับซ$อนของ Layer แบ`งเปkนส`วนๆ โดย

ท้ังหมดน้ี ไม̀จำเปkนต$องใช$วัสดุ เช̀น กระดาษ สี ฯลฯ ให$ส้ินเปลือง 

 



 
 

6.2 การใช$โปรแกรม Premiere pro ในการตัดต`อภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชั่น จากภาพวาดโดยสมบูรณ=ท่ี

เป kนลักษณะของไฟล=แผ`นภาพจากโปรแกรม Photoshop โดยนำมาทับซ$อนกับฉากที ่วาดขึ ้น การวาง

ภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรมตัดต`อ การตัดต`อเสียง จาก Affect Control ฟ{งก=ชั่นต`างๆ ในโปรแกรม จนกลายเปkน

ผลงานภาพเคลื ่อนไหวของผู $เรียนเอง หากกรณีที ่ไฟล=ภาพที ่วาดมีความผิดพลาด สามารถเป�ดโปรแกรม 

Photoshop ขึ้นมาแก$ไขและบันทึกทับไปใหม`ได$ จะเห็นได$ว`าสองโปรแกรมสามารถเชื่อมโยงในลักษณะเรียลไทม= 

(Real Time) ได$เปkนอย̀างดี 

 

 
 

 



7.  ผลการนำไปทดลองใช$กับประชากร กลุ̀มตัวอย̀าง หรือกลุ̀มเป~าหมาย 

 7.1 ผลงานแอนิเมช่ัน 2 มิติ ของผู$เรียนมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค=ของผู$สอน ผู$เรียนสามารถ

ผลิตผลงานได$สวยงามแสดงลักษณะวิธีการถ̀ายทอดได$หลากหลายรูปแบบในเชิงผลงานประยุกต=ศิลปe 

 

 

 
ตัวอย&างผลานแอนิเมชั่น 2 มิติของผู6เรียน 

 



 7.2 มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร=กราฟ�ก การตัดต`อภาพเคลื่อนไหว

และเสียงด$วยคอมพิวเตอร=, คอมพิวเตอร=กราฟ�กงานผสมหลายสื่อ, การถ`ายภาพเพื่องานออกแบบกราฟ�ก โดยมีผล

ท่ีเกิด ดังต̀อไปน้ี 

  7.2.1 เชิงปริมาณ ผลงานที่ได$รับองค=ความรู$จากการจัดการเรียนการสอนแนวปฏิบัติที่ดี ไปสู̀

รายวิชาอ่ืนๆ ในหลักสูตร 

 

 
ตัวอย&างผลงานโดยองค<ความรู6ที่บูรณาการเกิดกับรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรของผู6เรียน 

  7.2.2 เชิงคุณภาพ ในด$านของผลการเรียนนักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมได$อย`างมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น และมีผลการเรียนไม`ต่ำกว`าเกรด C ร$อยละ 50 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ี

เก่ียวข$องโดยจะระบุผลการเรียนใน มคอ.5 ของรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน 

 

8. การวิเคราะห=และสรุปผลการทดลองใช$ 

 จากการวิเคราะห=ข$อมูลผลงานของผู$เรียนในรายวิชาการสร$างภาพการ=ตูนล$อเลียนแอนิเมชั่น ตั้งแต`ปp 

2559 เปkนต$นมาจนถึงป{จจุบัน ผู$เรียนมีความรู$ความเข$าใจในการผลิตผลงานแอนิเมชั่น 2 มิติมากขึ้น จากเทคนิค

การบูรณาการร`วมของโปรแกรมโฟโต$ช$อปกับโปรแกรมพรีเมียร=โปร ประหยัดการลดทรัพยากรวัสดุสิ้นเปลือง และ

ยังสามารถผลิตผลงานได$ตามความถนัดของตนเอง มีรูปแบบที่หลากหลาย สามารถอธิบายกระบวนการความรู$ท่ี



ได$รับเปkนอย̀างดีในการนำเสนอ อีกท้ังยังเปkนงานประยุกต=ศิลปeท่ีมีประสิทธิภาพอันเกิดจากการเรียนการสอน นำไป

บูรณาการกับรายวิชาประยุกต=ศิลปeอ่ืนๆ ในหลักสูตรได$อีกด$วย  

 

9. ป{จจัยท่ีทำให$ประสบความสำเร็จ 

9.1 ครุภัณฑ=คอมพิวเตอร=ของคณะท่ีใช$เพียงพอต̀อจัดการเรียนการสอน 

9.2 ผู$เรียนมีความพร$อมในการปฏิบัติการเนื่องจากเข$าใจโปรแกรมคอมพิวเตอร=จากรายวิชา คอมพิวเตอร=

กราฟ�ก เบ้ืองต$นมาบ$างแล$ว 

9.3 อาจารย=ผู$รับผิดชอบหลักมีการวางแผนการดำเนินงานอย`างรอบคอบ เก็บข$อมูลจากผลงานเก`าๆ ของ

ผู$เรียนในแต̀ละปpการศึกษามาเปรียบเทียบ รวมท้ังมีการให$คำแนะนำและให$คำปรึกษาแก̀ผู$เรียนจนสำเร็จลุล̀วง 

 

10. แนวทางในการพัฒนาต̀อไป 

10.1 สร$างสรรค=โจทย=ของการผลิตผลงานท่ีแปลกใหม̀ ทันต̀อสถานการณ=ป{จจุบันเพ่ิมเติม 

10.2 อาจจะมีการประชุมหารือกับกรรมการโปรแกรมวิชาฯ หรือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เพื่อให$เกิดวิธีการหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนให$ดียิ่งขึ้น จากข$อเสนอแนะของคณะกรรมการใน

โปรแกรมวิชา 

 

11. ป{ญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ 

11.1 งบประมาณการดำเนินการไม̀มี  

 11.2 ทุนทรัพย=ของผู$เรียนบางราย ทำให$ขาดอุปกรณ=เฉพาะทาง ได$แก` เม$าส=ปากกา ซึ่งจำเปkนต$องใช$ใน

การผลิตผลงาน ทำให$การวัดผลการเรียนรู$ล̀าช$า 

 

12. จำนวนคร้ังของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/          

ปรับปรุงในแต̀ละคร้ังประกอบด$วย 

12.1 การตรวจสอบผลงานของผู$เรียนผ̀านรายวิชา การเปรียบเทียบระหว̀างผลงานในแต̀ละช้ันปpท่ีได$ผลิต

ออกมา อย̀างต̀อเน่ืองทุกปpการศึกษา 

 

13. จำนวนและรายช่ือของหน̀วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน นำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี ไปใช$ 

13.1 โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลปeและประยุกตศิลปe คณะมนุษยศาสตร=และสังคมศาสตร= มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร 

13.2 หน̀วยบ̀มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 



 

รางวัลท่ีนักศึกษาได$รับจากการนำความรู$ไปบูรณาการ “รางวัลชมเชย Smart Start Idea ส่ือวิดิโอ

สร$างสรรค=เชิงพาณิชย= หัวข$อ ชุมชนท$องถ่ินวิถีไทย” ของ GSB ร̀วมกับหน̀วยบ̀มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏกำแพงเพชร 
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