บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
มหาวิทยาลัยสยามเป็ นมหาวิทยาลัยเอกชน 1 ใน 5 สถาบันแรกของประเทศไทย ได้รับการ ริ เริ่ มขึ้น
ในปี พ.ศ. 2508 และได้รับการสถาปนาอย่างเป็ นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2516 โดย อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช
ใช้ชื่อเดิมว่า วิทยาลัยเทคนิคสยาม ซึ่ งต่อมาได้เปลี่ยนสถานภาพเป็ น มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2529 และได้
เปลี่ยนชื่อเป็ น มหาวิทยาลัยสยาม ในลาดับต่อมา ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยสยามมีสถานะเป็ นสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ วัตถุประสงค์ในการสถาปนา
มหาวิทยาลัยสยาม คือเพื่อสนองความต้องการของชาติในการ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อผลิ ต
ทรัพยากรมนุ ษย์ที่เพียบพร้ อมด้วยความเป็ นเลิศทางวิชาการ มีทกั ษะขั้นสู งในการประกอบอาชี พ และ
ประกอบด้วยจริ ยธรรม สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ ปัญญาเป็ นรัตนะของนรชน มหาวิทยาลัย
สยามเปิ ดดาเนินการสอนระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษาทั้งหลักสู ตรภาษาไทย และหลักสู ตรนานาชาติ
โดยเปิ ดสอนระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตรภาษาไทย 7 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ คณะบริ หารธุ รกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ระดับปริ ญญาตรี
หลักสู ตรนานาชาติ 2 สาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชาการบริ หารการโรงแรม และการท่องเที่ยว และสาขาวิชา
ธุ รกิจระหว่างประเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา 7 หลักสู ตร คือบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (หลักสู ตรภาษาไทย
และภาษาอัง กฤษ) วิ ศ วกรรมศาสตร์ ม หาบัณ ฑิ ต นิ เ ทศศาสตร์ ม หาบัณ ฑิ ต รั ฐ ประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิ ต ศึ กษาศาสตร์ มหาบัณฑิ ต วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิ ต และปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาการ
บริ หารการศึกษา
ถึงแม้วา่ จะมีสื่อในการแนะนามหาวิทยาลัยสยามอยูห่ ลายประเภท แต่สื่อเหล่านั้นอาจยังไม่สามารถ
ดึงดูดตามความต้องการของผูท้ ี่สนใจในมหาวิทยาลัยสยามมากสักเท่าไร และเป็ นสื่ อที่ใช้มานานไม่มีการ
พัฒนาให้เกิดความน่าสนใจในการแนะนามหาวิทยาลัยสยาม เนื่องจากการแนะนามหาวิทยาลัยสยามนั้น มี
แค่การทาป้ ายไวนิล การติดประกาศในสถานที่ต่างๆ และการจัดทาเว็บไซต์ ซึ่งสิ่ งเหล่านั้นเป็ นภาพนิ่ ง และ
ใช้ตวั หนังสื อในการบรรยายรายละเอียดทั้งหมด ซึ่ งอาจทาให้ผทู ้ ี่สนใจในมหาวิทยาลัยสยาม เกิดความเบื่อ
หน่ายในการรับทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสยาม เช่น 1) อยากทราบถึงความหมายของตรา
สัญญาลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยาม 2) อยากทราบว่าต้นไม้ประจามหาวิทยาลัยสยามคือต้นอะไร 3) อยาก
ทราบว่าอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสยามมี กี่ อาคาร ผูท้ ี่ สนใจ หรื ออยากรั บทราบเกี่ ยวกับรายละเอียด
นั้นๆ ก็จะต้องไปค้นหาจากแหล่งต่างๆ เช่น การค้นหาจากอินเตอร์เน็ต การอ่านจากหนังสื อวรสารของทาง
มหาวิทยาลัยสยาม และการสอบถามจากบุคลากร หรื อนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่ งป็ นสิ่ งที่
หลายคนอาจรู ้สึกว่าเป็ นเรื่ องที่จาเจ และน่าเบื่อในการที่จะต้องดูภาพนิ่ง และอ่านรายละเอียดด้วยตัวเอง
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ด้วยเหตุน้ ี ขณะผูจ้ ดั ทาจึงได้จดั ทาแอนิ เมชัน เรื่ องแอนิ เมชัน 2 มิติ แนะนามหาวิทยาลัย สยาม โดย
แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ 1) ส่ วนของเอกลักษณ์ ที่บอกถึ งความเป็ นมหาวิทยาลัยสยาม เช่ น ตราสัญญา
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยาม ปรัชญาของมหาวิทยาลัยสยาม สี ประจามหาวิทยาลัยสยาม เป็ นต้น 2) อาคาร
ภายในมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อช่ วยให้ผทู ้ ี่ สนใจในรายละเอียดที่สาคัญเกี่ ยวกับมหาวิทยาลัยสยาม ได้รับ
ความสะดวกสบาย ความเพลิ ด เพลิ น ในการรั บ ชมการแนะนามหาวิท ยาลัย สยาม และยัง ไม่ ต้อ งอ่ า น
รายละเอียดต่างๆ ด้วยตัวเองอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
เพื่อออกแบบและนาเสนองานแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่ องแอนิเมชัน 2 มิติ แนะนามหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้ าหมาย
อาจารย์เจ้าหน้าที่นกั ศึกษาผูท้ ี่มาติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยสยามและผูท้ ี่สนใจในมหาวิทยาลัยสยาม
ขอบเขตของโครงงาน
1.

คุณสมบัติทวั่ ไปของแอนิเมชัน: เรื่ อง Present Siam University
1.1 นาเสนองานด้วยภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เรื่ อง Present Siam University
1.2 ใช้ตวั ละครในการดาเนินเรื่ อง 1 ตัว คือ นักศึกษาชาย
1.3 แอนิเมชัน เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการแนะนามหาวิทยาลัยสยาม แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
1.3.1 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสยาม
1) ตราสัญญาลักษณ์
2) ผูก้ ่อตั้งมหาวิทยาลัยสยาม
3) สี ประจามหาวิทยาลัยสยาม
4) ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัยสยาม
5) สัตว์ประจามหาวิทยาลัยสยาม
6) ปรัชญาของมหาวิทยาลัยสยาม
1.3.2 อาคารในมหาวิทยาลัยสยาม
1) อาคาร 1 อาคารอานวยการ
2) อาคาร 2 อาคารเรี ยนรวม 5 ชั้นเดิม
3) อาคาร 3 อาคารดร.ณรงค์ มงคลวนิช
4) อาคาร 4 อาคารทรงไทย
5) อาคาร 5 อาคารปฏิบตั ิการคณะวิศวกรรมศาสตร์เครื่ องกล
6) อาคาร 6 อาคารสถาบันวิศวกรรมเครื่ องพิมพ์
7) อาคาร 7 อาคารปฏิบตั ิการวิศวกรรมการเชื่อม
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8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
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อาคาร 8 อาคารสานักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
อาคาร 9 อาคารปฏิบตั ิการวิศวกรรมโยธา
อาคาร 10 ศูนย์บริ การด้านอาคารสถานที่และสื่ อการสอน
อาคาร 11 อาคารปฏิบตั ิการวิศวกรรมยานยนต์
อาคาร 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
อาคาร 13 อาคาร ATM
อาคาร 14 อาคารปฏิบตั ิการด้านวิทยาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
อาคาร 15 อาคารครบรอบ 30 ปี
อาคาร 16 โภชนาอาคาร
อาคาร 17 อาคารสโมสรนักศึกษา
อาคาร 18 อาคารปฏิบตั ิการวิศวกรรมไฟฟ้ า และคอมพิวเตอร์
อาคาร 19 อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ 19 ชั้น ส านัก รั บ สมัคร ศู นย์ก ารประชุ ม
วิชาการนานาชาติ
20) อาคาร 20 ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์
21) สวนสันติภาพ
22) ลานอเนกประสงค์
คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์
2.1 ฮาร์ดแวร์สาหรับผูพ้ ฒั นาระบบ
1) CPU Intel (R) Core i32.40 GHz.
2) Hard Disk 698.64 GB.
3) RAM 8 GB.
4) DVD – RW
5) VGA Inter(R) HD Graphics 4000 GB.
6) Printer
7)

Scanner

8)

Speaker

2.2 ฮาร์ดแวร์สาหรับผูใ้ ช้ระบบ
1) CPU Inter Core2 Duo2.4GHz. หรื อสู งกว่า
2) Hard Disk มีเนื้อที่มากกว่า 1 GB.
3) RAM 512 MB.หรื อมากว่า
4) DVD – ROM Drive3.
5) คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
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คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
3.1 ซอฟต์แวร์สาหรับผูพ้ ฒั นาระบบ
1) Microsoft Windows 7 Ultimate 64-bit
2) Adobe Photoshop CS6
3) Adobe Illustrator CS6
4) Adobe Flash Professional CS6
6) Microsoft Office Word 2010
3.2 ซอฟต์แวร์สาหรับผูใ้ ช้ระบบ
1) Windows 7 Ultimate 32-bti หรื อ 64-bit
2) แอนิเมชัน 2 มิติ: Present Siam University
3) โปรแกรม GOM Player
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ในการสร้างแอนิ เมชัน เรื่ องแอนิ เมชัน 2 มิติ แนะนามหาวิทยาลัยสยาม มีข้ นั ตอนในการวาง
แผนการดาเนินภาคนิพนธ์ไว้ดงั นี้
1.

วางแผนแนวทางของงานทั้งหมด (Story Planning) วางแผนเนื้ อเรื่ อง และสรุ ปชื่อเรื่ องที่ได้
คือ แอนิ เมชัน 2 มิ ติ แนะนามหาวิทยาลัย สยาม และสรุ ป ออกมาเป็ นเนื้ อเรื่ องที่ ไ ด้ โดย
ลักษณะเนื้อหาที่ได้จากการวางแผนเรื่ องคือต้องเข้าใจง่าย มีความเป็ นเอกลักษณ์

2.

3.
4.

5.

การเตรี ยมการ เป็ นการกาหนดเป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ของภาคนิ พนธ์ รวบรวมข้อมูล
เตรี ยมความพร้ อมทางด้านของเอกสารที่เกี่ ยวข้อง เรี ยนรู ้ เนื้ อหา เข้าใจเนื้ อหาอย่างถูกต้อง
สร้างความคิด กระตุน้ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ขอ้ คิดเห็นต่างๆ ที่ดี
ศึกษาความเป็ นมาของแอนิเมชัน 2 มิติ จากแหล่งต่างๆ เช่น อินเตอร์ เน็ต หนังสื อ เป็ นต้น
ออกแบบ ทางคณะผูจ้ ดั ทาภาคนิพจน์ได้ออกแบบโครงงานดังนี้
4.1 สร้าง Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 เช่น ฉาก ตัวละคร และอาคาร
สถานที่ บันทึกเป็ นไฟล์ชนิด AI (Adobe Illustrator)
4.2 ใส่ Effect ตัวอักษร และตกแต่งพื้นหลังเพื่อความสวยงาม ด้วยโปรแกรม Adobe
Photoshop CS6 แล้วบันทึกเป็ นไฟล์ชนิด.JPG
4.3 นาฉาก ตัวละคร และอาคารสถานที่ มารวมกัน แล้วกาหนดการเคลื่ อนไหวของวัตถุ
ต่างที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 แล้วบันทึกเป็ นไฟล์ชนิด
QuickTime Movie (.mov)
บันทึกเสี ยง (Vocal Track) ให้กบั ตัวละครที่สร้างขึ้น
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6.
7.
8.

ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรมเพื่อตรวจสอบโปรแกรมว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้ อมที่จะใช้
เขียนโปรแกรมงานหรื อไม่
นาแอนิ เมชัน 2 มิติ เรื่ อง แอนิ เมชัน 2 มิติ แนะนามหาวิทยาลัยสยาม ทั้งหมด มาบันทึกลง
DVD
นาเสนอภาคนิพนธ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.

เพื่อช่วยในการแนะนาสถานที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสยามให้กบั นักศึกษา หรื อบุคคลทัว่ ไป

2.

เพื่อเป็ นช่องทางการนาเสนอ มหาวิทยาลัยสยาม
เพื่อนาแอนิเมชัน 2 มิติ แนะนามหาวิทยาลัยสยาม ไปพัฒนาเป็ นแอปพลิเคชัน่ ที่มี

3.

ประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น

