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การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การสราง Animation Graphics for Web ดวยโปรแกรม Macromedia Flash”
วันที่ 27 -28 กุมภาพันธ 2549
*************************************************************

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง “การสราง Animation Graphics for Web

1. โครงการ

ดวยโปรแกรม Macromedia Flash”
2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการสราง Web Site เพื่อรวบรวมและเผยแพรขอมูล ขาวสารของ
หนวยงานและองคกร นับวามีความสําคัญและจําเปนมาก เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
ใหบุคคลทั่วไป ไดรูจักและเขามาศึกษา คนควาหาความรู ผูรับผิดชอบในการพัฒนา
และปรับปรุง Web Site ของแตละหนวยงานและองคกร จึงตองพัฒนาใหรูปแบบ
การนําเสนอเปนที่นาสนใจ อยูตลอดเวลา การออกแบบ ตกแตงใหสวยงาม นับวาเปน
สวนสําคัญยิ่ง และหากมีภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบดวย จักทําใหการนําเสนอ
ดูนาสนใจมากยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขาอบรม
1. มีความรูพื้นฐานในขัน้ ตอน ของการสรางภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ
โดยใชโปรแกรม Macromedia Flash
2. สามารถนําภาพเคลื่อนไหวที่สรางขึ้น ไปประกอบใน Web Site เพื่อเผยแพร
บนอินเตอรเน็ต ได
4. หัวขอการอบรม
1. พื้นฐานการสรางภาพเคลื่อนไหวดวยโปรแกรม Macromedia Flash
2. การใชเครื่องมือสรางภาพ
3. การสราง Symbols และ Insances
4. ความรูเกี่ยวกับ Stage และ Timeline
5. การสรางภาพเคลื่อนไหว Tweened Animation
6. การนําเสนอผลงานบน Web Page
5. วิธีการอบรม
- บรรยาย
- สาธิต
- ฝกปฏิบัติดวยคอมพิวเตอร, เครื่อง/1 คน
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6. คุณสมบัตผิ เู ขาอบรมเชิงปฏิบัติการ
1. เปนอาจารยและเจาหนาที่ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. มีความรูการใชโปรแกรม Windows 98 / Windows 2000 / Windows ME
7. จํานวนผูเขารวมอบรม
จํานวน 35 คน
8. ระยะเวลา

12 ชั่วโมง
วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ 2549 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

9. สถานที่

หองปฏิบัติการหนวยคอมพิวเตอร ตึก อปร ชั้น 8

10. การประเมินผล
- สังเกตุจากการประชุม
- ผลการตอบแบบสอบถาม
11. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
- ผูเขารวมอบรมสามารถนําความรูพื้นฐานจากที่อบรมไปสรางภาพเคลื่อนไหวและเสียง
เพื่อนําไปประกอบใน Web Site ดวยโปรแกรม Macromedia Flash ไดอยางมีประสิทธิภาพ
12. หนวยงานที่รับผิดชอบ
- รองคณบดีฝา ยวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หนวยผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรเพือ่ การศึกษา
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
13. วิทยากร
- อ. ภุชงค โรจนแสงรัตน
- บุคลากร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
14. ผูประสานงานโครงการ
- นางนัยนา หนูจันทรแกว
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กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การสราง Animation Graphics for Web ดวยโปรแกรม Macromedia Flash”
วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ 2549
ณ. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ตึก อปร ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
*********************************************************************************************

รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันจันทรที่ 27 กุมภาพันธ 2549
08.30 น. – 09.00 น.
09.00 น. – 10.30 น.

ลงทะเบียน
พื้นฐานการสรางภาพเคลื่อนไหวดวยโปรแกรม
Macromedia Flash
(คาอาหารวางและเครื่องดื่มบริการพรอมในชั่วโมงปฏิบัติ)
10.30 น. – 12.00 น.
การใชเครื่องมือสรางภาพ
- การสราง เสน, รูปทรงกลม, รูปทรงสามเหลี่ยม
- การใชเครื่องมือดินสอสรางรูปทรง
- ลักษณะของเสนรอบรูป
- การใชเครื่องมือลบภาพ
- การยอ, ขยาย รูปทรง
- การหมุนรูปทรง
13.00 น. – 14.30 น.
การพิมพตัวอักษร
- การปรับเปลี่ยนรูปแบบ ขนาดและสี
(คาอาหารวางและเครื่องดื่มบริการพรอมในชั่วโมงปฏิบัติ)
14.30 น. – 16.00 น.
การใช Timeline
- การใช Layer และ Frame
(วิทยากร อ.ภุชงค โรจนแสงรัตน,ผูชวยวิทยากร นางนัยนา หนูจันทรแกว,
นาย สุรศักดิ์ หนูจันทรแกว,นาง จรรยา สุขะปาน,นาง นุชปยา สุดสวัสดิ์)
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วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ 2549
08.30 น. – 09.00 น.
09.00 น. – 10.30 น.

ลงทะเบียน
การสรางภาพเคลื่อนไหว
(คาอาหารวางและเครื่องดื่มบริการพรอมในชั่วโมงปฏิบัติ)
10.30 น. – 12.00 น.
การใช Motion tween
- Motion path
- Motion shape
- Motion Mask
13.00 น. – 14.30 น.
หลักการและเงื่อนไขของ Symbol และ Instance
(คาอาหารวางและเครื่องดื่มบริการพรอมในชั่วโมงปฏิบัติ)
14.30 น. – 16.00 น.
การนําไปใชกบั Webpage
(วิทยากร อ.ภุชงค โรจนแสงรัตน,ผูชวยวิทยากร นางนัยนา หนูจันทรแกว, นาย สุรศักดิ์ หนูจันทรแกว,
นาง จรรยา สุขะปาน,นาง นุชปยา สุดสวัสดิ์)

