หลักสูตรการอบรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างโมเดลและแอนิเมชัน

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)
โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
ปีการศึกษา 2555

โครงการการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรือ่ งการสร้างโมเดลและแอนิเมชัน
ลักษณะโครงการ ใหม่
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
(ICT) โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 18
1. หลักการและเหตุผล
กลยุทธ์ของสานักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาและคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มุ่งเร่งรัดพัฒนาความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ โรงเรียนดีประจา
อาเภอโรงเรียนดีประจาตาบลและโรงเรียนเครือข่าย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี
ประสิทธิภาพในด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาทางกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ การบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุ ม ชนเพื่ อ การพั ฒ นาอย่า งยั่ ง ยืน เป็ นที่ ย อมรั บ ในด้ านต่ างๆ คื อ คุ ณ ภาพนั กเรี ย น คุณ ภาพครู
คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการบริหาร
จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาโรงเรียนดีประจาอาเภอโรงเรียนดีประจาตาบลและโรงเรียน
เครือข่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ เพิ่มศักยภาพด้าน
ICT
ให้แก่ ครูผู้สอนเพื่อสามารถจัดการเรียนการรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการสร้างโมเดลและแอนิเมชันขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการการสร้างโมเดลและแอนิเมชันพื้นฐานได้
2. เพื่อกระตุน้ ให้ครูสร้างสือ่ การเรียนรู้ทางการศึกษา และส่งเสริมการใช้งานสื่อแอนิเมชันเพือ่
จัดการเรียนการสอน
3. เพือ่ ส่งเสริมให้ครูได้ใช้สื่อประเภทแอนิเมชันให้เป็นประโยชน์ในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สือ่ เทคโนโลยีทางการศึกษาและเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ
3. เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ ประกอบด้วย
1.1 ครู โรงเรียนดีประจาอาเภอ โรงเรียนดีประจาตาบลและโรงเรียนเครือข่าย
จานวน 50 คน
1.2 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างโมเดลและแอนิเมชันนาเสนอได้
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ ครูที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถในการใช้งาน
โปรแกรมสามมิตเิ พื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

4. วิธีดาเนินการ (กิจกรรม / การดาเนินการ)
ที่
กิจกรรม
1 คณะกรรมการศูนย์ ICTประชุมการจัดการ อบรม
2 คณะกรรมการฯ จัดทารายละเอียดโครงการ และ
เสนอขออนุมัติดาเนินการ
3 ดาเนินการตามโครงการที่ได้รบั การอนุมัติ
4. นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินงาน
13 มิถุนายน 2555
20 มิถุนายน 2555
6 - 7 สิงหาคม 2555

ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาการเรียน การ
สอนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ การสื่อสาร
( ICT )โรงเรียนบ้านบึง
“อุตสาหกรรมนุเคราะห์”

10 สิงหาคม 2555

5. เนื้อหาสาระ
1. ขั้นตอนการใช้งานและติดตั้งโปรแกรมเบื้องต้น
2. 3D Animation WorkFlow
3. เรียนรู้การใช้งาน View Port ,Key Pad View, Mouse ConTrol Viewport
4. การสร้าง Object เคลื่อนย้าย Object 3D
5. เมนูการใช้งานการสร้างแบบจาลองใน 3D
6. การใช้ Object เพิ่มลบ Object, Extrude Face, Mirror Modifier
7. การสร้าง Character Modeling ,Setup Materials
8. Basic Animation,3D Modeling Workshop
9. การสร้าง Time Line, Key Frame, Time Control, Atomatic Key Frame
10. 3D Character Animation, Animation Control
11. Rendering
6. งบประมาณ
งบประมาณ 35,000 บาท (งบดาเนินการได้รับการจัดสรรจาก สพฐ.)
- ค่าอาหาร จานวน 50 คน x 100 บาท/ต่อคน จานวน x 2 วัน
= 10,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง จานวน 50 คน x 50 บาท/ต่อคน จานวน x 2 วัน = 5,000 บาท
- ค่าวิทยากร 2 วัน ชั่วโมงละ 600 × 8 ชั่วโมง/วัน
= 9,600 บาท
- ค่าวัสดุฝึกอบรม
= 4,400 บาท
- ค่าเอกสาร
= 6,000 บาท
รวมเป็นเงิน
35,000 บาท
7. ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 6 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

8. สถานทีด่ าเนินการ
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (ICT)
โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
9. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/ความรูพ้ ื้นฐาน
มีความรู้ ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
10. การติดตาม ประเมินผล และรายงาน
1. ติดตาม และประเมินผลจากผลงานสาเร็จการสร้างโมเดลและผลงานแอนิเมชัน
2. ติดตาม และประเมินผลจากแบบประเมินการอบรม
3. ติดตาม และประเมินผลจากรายงานการดาเนินโครงงาน
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูมีความรู้ ความสามารถในการสร้างโมเดลและแอนิเมชันพื้นฐานได้
2. ครูสามารถพัฒนาการเรียนรู้และสื่อด้วยโปรแกรมสามมิติได้
3. มีการจัดการแบ่งปันความรู้ และสือ่ การเรียนการสอนในเครือข่ายโรงเรียนดีประจา
อาเภอ โรงเรียนดีประจาตาบลและโรงเรียนในเครือข่าย
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสือ่ การเรียนที่หลากหลาย
ลงชือ่

ผู้เสนอโครงการ

(นายณัฐชนน ขาวสอาด)
เลขาศูนย์ ICT โรงเรียนในฝัน โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
ลงชือ่

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายทวีศักดิ์ เจริญเตีย)
รองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ลงชือ่

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายเจริญ อินทรารักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”

โครงการการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรือ่ งการสร้างโมเดลและแอนิเมชัน
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”

เวลา
วันที่
6 ส.ค.
55

ลง
ทะเบียน
และพิธี
เปิด

10.3010.45 น.

10.45 -12.00 น.

ขั้นตอนการใช้งานและ
ติดตั้งโปรแกรมเบื้องต้น

- 3D Animation WorkFlow
- เรียนรู้การใช้งาน View Port

(นางสาวทิพวรรณ วิภาตผลิน
และคณะ)

,Key Pad View, Mouse
ConTrol Viewport

08.00-10.30น.
วันที่ - การสร้าง Character
7 ส.ค. Modeling,Setup Materials
55 (นางสาวทิพวรรณ วิภาตผลินและคณะ)

(นางสาวทิพวรรณ วิภาตผลินและ
คณะ)
10.45 -12.00 น.
- Basic Animation,3D

Modeling Workshop
(นางสาวทิพวรรณ วิภาตผลินและ
คณะ)

12.00 13.00 น.

13.00 -14.30 น.

14.3014.45 น.

- การสร้าง Object
เคลื่อนย้าย Object 3D
- เมนูการใช้งานการสร้าง
แบบจาลองใน 3D
(นางสาวทิพวรรณ วิภาตผลินและ
คณะ)
13.00-14.30 น.
- การสร้าง Time Line, Key

Frame, Time Control,
Atomatic Key Frame
(นางสาวทิพวรรณ วิภาตผลินและ
คณะ)

14.45 -17.30 น.

- การใช้ Object เพิ่มลบ
Object, Extrude Face,
Mirror Modifier
พักรับประทานอาหารว่าง

09.00 -10.30น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

08.0009.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

วัน

(นางสาวทิพวรรณ วิภาตผลินและ
คณะ)
14.45 -17.30 น.
- 3D Character Animation,

Animation Control
- Rendering
(นางสาวทิพวรรณ วิภาตผลินและ
คณะ)

- พิธีปิดมอบเกียรติบัตร
หมายเหตุ กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

