
 

 
 

บทเรียนหนึ่งประเด็น(One Point Lesson: OPL) 
การเรียนรู้ และการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ   

 

หัวข้อการบันทึก 
1. ช่ือ สกุล อาจารย์ วันวิสาข์ พรมจีน สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ 

2. ช่ือวิชา คอมพิวเตอร์กราฟฟิก รหสั BIT 1341  
 ภาคเรียนท่ี 1ปีการศึกษา2559  
ช่ือวิชา ภาพยนต์และภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล รหสั BIT 2265  
 ภาคเรียนท่ี 2ปีการศึกษา2559  

3. กลุ่มผูเ้รียนนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 จ านวน 43 คน 

4. ช่ือเรื่อง “การออกแบบคาแรคเตอร์ สติ๊กเกอร์ไลน์ ”  
“การเขียนบทและผลิตภาพยนตรส์ั้นHorror film”  
“ การออกแบบสื่อโปสเตอร์ในหัวข้อ อย่าปล่อยให้เรามาลวงเรา” 

5. “การออกแบบคาแรคเตอร์ สติ๊กเกอร์ไลน์ ” 

บทน า  
       LINE คือแอพพลเิคชั่นท่ีเปน็ท่ีนิยมส าหรับผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนในปัจจุบัน มีการให้บริการส่งข้อความหาเพื่อนใน

เครือข่าย สร้างกลุ่มเพื่อน ส่งไฟลร์ูป ไฟลเ์อกสาร ไฟลเ์สียง ไฟล์วิดโิอ ท่ีอยู่ปัจจุบัน นอกจากน้ันยังสามารถ

โทรศัพท(์Free voice calls) หาผู้ที่ใช้งานLINE ด้วยกันโดยไม่ตอ้งเสียช าระคา่บริการ และยังสามารถใช้งานได้ที่

ระบบปฏิบตัิการ IOS, Android, Windows และอื่นๆ ผ่านทางเครือข่าย 3G และ Wi-Fi จุดเด่นที่ส าคัญของ LINE 
อีกหนึ่งสิ่งคือ Stickers และ Emoticons ซึ่งในปัจจุบันน้ันเป็นอีกหนึ่ง ช่องทางการท าการตลาดสมัยใหม่ และเป็นท่ี

นิยมเป็นอย่างสูง บริษัท LINE ไดม้ีการอนุญาตให้นักพัฒนาสามารถสร้าง Stickers LINE มาเพื่อใช้งานกับ

แอพพลิเคชั่น ผู้สอนจึงเล็งเห็นความส าคญัและโอกาสในการสร้างธุรกิจ เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาที่สนใจท่ีจะพัฒนา 

Sticker LINE สามารถพัฒนา Sticker LINE ได้อย่างมืออาชีพ และสามารถสร้างรายได้จาก Sticker LINE ได้จริง 

 
ความเป็นมาของเรื่อง 
      การออกแบบคาแร็คเตอร์ สติ๊กเกอร์ไลน์ มีการก าหนดขอบเขตงานให้นักศึกษาคือออกแบบคาแร็คเตอร์และ

สติ๊กเกอรไ์ลน์ เพื่อจัดจ าหนา่ยบน Line creator เพื่อสร้างความตระหนักถึงการออกแบบสร้างสรรคผ์ลงานทางด้าน
มัลตมิีเดยีให้สามารถสร้างรายได้ให้นักศึกษาและมีผลงานท่ีสามารถน าไปต่อยอดในการท างานได้ในอนาคต โดยก าหนด

ช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมายอยูร่ะหว่าง 16-21 ปี โดยใช้สติ๊กเกอร์ไลน์จ านวน 40 ตัว ความละเอียดขนาด 370 x 320 
pixel นักศึกษาจะสามารถประยกุต์หรือสร้างแรงบันดาลใจ ในการสร้างผลงานในผลงานอ่ืนๆเช่น งานท่ีมีงานสร้างสรรค์



 

 
 

คาแร็คเตอร์ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับสื่ออีกหลายประเภท ไม่วา่จะ เป็นการต์ูน เกม งานแอนิเมชัน่ งานประเภทสื่อ
สิ่งพมิพ์ หรืองานโฆษณา ท่ีสามารถสร้างมลูค่าให้ธุรกิจ 

  
 

ปัญหาของการสอน 
     การก าหนดแนวคดิในการออกแบบให้นักศึกษา จะต้องให้นักศึกษาค านึงถึงกลุ่มเป้าหมาย ดังน้ันในการออกแบบสื่อ
จึงต้องครอบคลุม และสามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้อยา่งกว้างขวาง และยังต้องไปในทิศทางเดียวกัน 
เช่น ในเรื่องของการออกแบบ โทนสีของแต่ละชิ้นงาน และภาพประกอบท่ีใช้ รวมถึงการจัดวาง เพื่อความเป็น 
เอกลักษณ์ กลมกลืนไปในทิศทางเดียวกัน 

 

“การเขียนบทและผลิตภาพยนตรส์ั้นHorror film”  
บทน า  
      การเขียนบทและผลิตภาพยนตร์สั้นHorror film เนื่องจากในปัจจุบันสื่อทางด้านภาพยนตรค์่อนข้างแพร่หลายและ
ได้รับความนิยมจากสถาบันอดุมศกึษาทั่วประเทศ ดังจะเห็นได้จากผลงานนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยช้ันน าท่ัวประเทศ 
ผู้สอนเล็งเห็นว่า เป็นอีกศาสตร์ที่จะสามารถสนับสนุนให้นักศึกษาเขียนบทภาพยนตร์ เพื่อผลติผลงานสู่สังคมได้อย่าง
สร้างสรรค์และสามารถสร้างช่ือเสยีงให้กับมหาวิทยาลัยได้ 
 
ความเป็นมาของเรื่อง 
      การผลิตภาพยนตรส์ั้น ต้องใช้ความรู้ในหลายศาสตร์ หลายๆ ศิลปะ หลายๆ วิชาที่มาท า บทภาพยนตร์เป็นหัวใจ
ส าคัญซึ่งเป็นสิ่งท่ีจะท าให้ภาพยนตร์ของนักศึกษาแตกต่างจากนักศกึษาสถาบันอื่น จึงต้องเริ่มให้นักศกึษาใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างบทภาพยนตร์ที่ดี เพ่ือน าไปสู่การผลิตภาพยนตร์ที่มีคณุภาพ 

 
ปัญหาของการสอน  
      การเรียนการสอนต้องเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการดูหนังแบบคนท าหนัง เรื่องเล่าที่ดี การสร้างตัวละครที่คนดูมีความรู้สึก
ร่วม การพล็อตเรื่องแบบ 3 องก์ การเขียนจากเรื่องใกล้ตัว การเขียนด้วยวิธีตั้งสมมติฐานจะเกิดอะไรขึ้นถ้า การเขียนบท
โดยมโีลเคช่ันเป็นแรงบันดาลใจ การเขียนบทดดัแปลงจากนวนิยาย จนถึงการเขียนบทเป็นทีมแบบปฏบิัติไดจ้ริง ท าให้
นักศึกษาค่อนข้างมีปัญหาในการแบ่งงานกันภายในกลุ่ม เนื่องจากการเรยีนการสอน มีการผลติชิ้นงานตาม Production 
สากลทั่วโลก คือ Pre-Production ขั้นตอนก่อนการผลิต Production ขั้นตอนการผลิต Post-Production ขั้นตอนหลัง
การผลิต 

 
“ การออกแบบสื่อโปสเตอร์ในหัวข้อ อย่าปล่อยให้เรามาลวงเรา” 
บทน า 
      โครงการปิ๊งส์ โดยแผนงานสือ่ศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ร่วมกับยองค์กรงดเหล้า (สคล.) จัดการประกวดสื่อภาพถ่ายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 



 

 
 

สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โจทยค์ าเตือนรณรงคผ์ลกระทบเครื่องดืม่แอลกอออล์ คือ1.สุรา เป็นเหตุกอ่มะเร็งได้ 2.สรุา 
เป็นเหตุใหเ้สื่อมสมรรถภาพทางเพศได้3.สรุา เป็นเหตุให้พิการและตายได้ และ4.สุรา ท าร้ายตนเอง ครอบครัวและสังคม
ได้ ผูส้อนเล็งเห็นว่านักศึกษาสามารถน าความรู้ในรายวิชามาบรูณาการได้ ไม่ว่าจะเป็นการคิดไอเดีย การถ่ายภาพ  การ
จัดองค์ประกอบภาพ และการตัดต่อแต่งภาพ จึงน ามาสู่โปรเจคงานช้ินนี้ ซึ่งนักศึกษาที่ส่งผลงานในรายวิชาจะไดไ้ป
แข่งขันกับสถาบันอ่ืน ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาฯ  สามารถผา่นเข้ารอบ 35 ทีมสุดท้าย จ านวน 3 ผลงาน จากผู้เข้าประกวด
ทั้งสิ้น 300 ผลงาน โดยผลงานท่ีผา่นเข้ารอบได้จัดแสดงผลงาน ณ GALLERY ภาพถ่าย "ฉลากค าเตือนภาพถ่ายแอลก
ฮอลล์”เมื่อวันท่ี 2-7 พฤษภาคม 2560 ผนังโค้ง ช้ัน 3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  

 
ความเป็นมาของเรื่อง 
      ค าเตือนที่ปรากฏในสื่อโฆษณาแอลกอฮอล์หรือบรรจุภณัฑ์ยังไม่สามารถกระตุกเตือนสังคมได้ จงึได้เล็งเห็นว่าหาก
นักศึกษาส่งผลงานประกวด ในหัวข้อ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” นักศึกษาจะได้ประสบการณ์และผลงาน จะ
น ามาใช้รณรงค์ต่อในฉลากเครื่องดื่มจริง 
 
ปัญหาของการสอน 

       ควรเน้นให้นักศึกษาใช้ความคิดสร้างสรรค์  ความสดใหม่ ความแปลกใหม่ของผลงาน  เน้นความสามารถในการ
สื่อสารความคดิ การโนม้ น้าวให้กลุ่มเป้าหมายเห็นชัดถึงสิ่งที่จะสื่อ ความตรงประเด็นระหว่างเนื้อหาใจความและภาพท่ีจะสื่อ 
โดยยังคงความสวยงาม ความสมบูรณ์     ความกลมกลืนกันของงาน 

 
 

6. วิธีการ / ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ท าให้งานนั้นส าเรจ็  
6.1 เน้นความคิดสรา้งสรรค์ในผลงาน 
6.2 การผลิตชิ้นงานตามขั้นตอนสากล 
6.3 มีผลงานเป็นรูปธธรม 
6.4 ผลงานสามาถต่อยอดได้ในการท างานจริง 

7. เทคนิค/กลยุทธ์ที่ท าให้เกิดความส าเร็จ  
7.1 เน้นการปฎิบตัิอย่างมืออาชีพ 
7.2 คอยให้ค าแนะน าให้นักศึกษาโดยใช้ประสบการณ์จากการท างานจริง 

8. ผู้ที่มีส่วนร่วมท าให้เกิดความส าเรจ็ /บทบาทของบุคคลนั้น  
8.1 นักศึกษาและอาจารยผ์ู้สอน 

9. อุปสรรค/ปัญหาในการท างาน และแนวทางในการแก้ปัญหา 

นักศึกษาบางคนมีความมั่นใจในผลงานตนเองมากเกินไป แก้ปัญหาโดยน าผลงานนักศึกษาทุกคนให้ดใูนคลาสพร้อมกัน 
นักศึกษาจะสามารถเปรียบเทียบได้ว่าผลงานตนเองอยู่ในระดับไหน 

10. ผลลัพธ์ หรือความส าเร็จที่เกิดขึ้นคือ  



 

 
 

นักศึกษามีผลงานของตัวเองและสามารถต่อยอดได้ในงานช้ินอ่ืนๆ หารายได้ระหว่างเรยีนและสะสมผลงานเพื่อใช้ในการ
สมัครงานในอนาคต 

11. ประเด็นความรู้ หรือประสบการณอ์ื่นๆ  
ได้แลกเปลีย่นความรู้ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาในหลายๆศาสตรห์ลายๆแขนงวิชาความรู้ 

12. ข้อเสนอแนะ 
มหาวิทยาลยัควรมีการสนบัสนุนนกัศึกษาในเรื่องอุปกรณส์ าหรับการผลิตผลงานสื่อต่างๆ 

 
 

…………………………………………………………………………………………………… 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

 


