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หลุักสุูตรรายวุ ชา 
 
ชุ ่อวุ ชา การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น รหัสวุ ชา 2901 2001 ทฤษฎุี 1 ปฏุ บตั  2 หนวยกุ ต  2                

 หล  กส  ตรประกาศนียบ ตรว  ชาช ีพ                       หล  กส  ตรประกาศนียบ ตรว  ชาช ีพช  ้นส  ง 

ประเภทวุ ชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวุ ชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

จ ดประสงครายวุ ชา 
1. มีความร ้การใช้โปรแกรมในงานออกแบบคอมพ วเตอร์กราฟิกแอน เมช นแต่ละประเภท 

 2. มีท กษะในการออกแบบทําโมเดลล ง และการสร้างเท็กเจอร์ 
 3. มีท กษะในการสร้างภาพเคลื่อนไหวท ้งภาพที่เป็น 2 ม ต และ 3 ม ต  
 4. มีก จน ส ยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอมและปลอดภ ย ตระหน กถึงคุณภาพของงานและมี
จร ยธรรมในงาน 
 
สมรรถนะรายวุ ชา 

1. แสดงความร ้และหล กการใช้โปรแกรมในงานออกแบบคอมพ วเตอร์กราฟิกแอน เมช น 
 2. ปฏ บ ต งานสร้างงานกราฟิกและแอน เมช น 2 ม ต และ 3 ม ต  
 
คําอธ บายรายว ชา 

ศึกษาและปฏ บ ต การใช้โปรแกรมในงานออกแบบคอมพ วเตอร์กราฟิกแอน เมช นแต่ละประเภท การ
ออกแบบทําโมเดลล งและการสร้างเท็กเจอร์ การสร้างภาพเคลื่อนไหวท ้งภาพที่เป็น 2 ม ต และ 3 ม ต  จ ดทํา
โครงงานย่อยทางด้านการสร้างงานกราฟิกและแอน เมช น                                                                                                                           



 

 

หนวยการเรียนร ู
 

รหัสว ชาุุ2901 2011                            ว ชาุุการสร้างภาพเคล ่อนไหวเบ ้องต้น 
จํานวนุ 2ุุหน่วยก ตุุุ3ุุชั่วโมง/สัปดาห์ุุ    ุุุรวมุุ54 ชั่วโมง 
หน่วยที่ ช ่อหน่วยการเรียนรู้ จํานวน

ชั่วโมง 
สัปดาห์ที่ 

1 ความหมายุความสําคัญและหลกัการในงานออกแบบ
คอมพ วเตอร์กราฟิกแอน เมชัน 
1.1 ความหมายของออกแบบคอมพ วเตอร์กราฟิกแอน เมช น 
1.2 ความสําค ญของออกแบบคอมพ วเตอร์กราฟิกแอน เมช น 
1.3 หล กการของออกแบบคอมพ วเตอร์กราฟิกแอน เมช น 

 
3 

 
1 

2 คอมพ วเตอร์กราฟิกและแอน เมชนั 
2.1 คอมพ วเตอร์กราฟิก 
2.2 แอน เมช น 

 
3 

 
2 

3 การใช้โปรแกรมในการออกแบบคอมพ วเตอร์กราฟิก 
แอน เมชนั 
3.1 ร ้จ กก บ Adobe Flash 
3.2 การวาดร ปและลงส ี
3.3 การจ ดการก บว ตถ ุ
3.4 การสร้างข้อความ 
3.5 ซ มบอลและอ นสแตนซ ์
3.6 การใช้งานภาพ 
3.7 การสร้างแอน เมช น 
3.8 ม ฟวี่คล ปและปุม่กด 
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3-4 

4 การออกแบบทําโมเดลล ง 
4.1 ร ้จ กก บส่วนประกอบของโมเดล 
4.2 ร ปแบบการแสดงโมเดลบนจอภาพ 
4.3 การเลือกส่วนประกอบของโมเดล 
4.4 การลบส่วนประกอบของโมเดล 
4.5 การใส่พื้นผ วโมเดล 
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5-6 

5 การสร้างเท็กเจอร์ 
5.1 ความหมายของเท็กเจอร ์
5.2 ประเภทของเท็กเจอร ์
5.3 การใช้งาน 
5.4 การใช้เครื่องมือตกแต่ง 
5.5 การประยุกต์ใช้เท็กเจอร์ในงาน 
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7-8 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ช ่อหน่วยการเรียนรูุ้/ุรายการสอน จํานวน
ชั่วโมง 

สัปดาห์ที่ 

6 การสร้างภาพเคล ่อนไหวุ2ุม ต  
6.1 ร ้จ กก บ Adobe Flash 
6.2 ความหมาย ประเภท ประว ต ของภาพแบบ 2 ม ต  
6.3 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 ม ต  
6.4 ประเภทของการกําหนดภาพเคลื่อนไหว 2 ม ต  
6.5 การกําหนดการเคลื่อนไหวของภาพ 2 ม ต  
6.6 การประยุกต์ใช้งานภาพเคลื่อนไหว 2 ม ต  
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9-11 

7 การสร้างภาพเคล ่อนไหวุ3ุม ต  
7.1 ความหมาย ประเภท ประว ต ของภาพแบบ 3 ม ต  
7.2 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 ม ต  
7.3 ประเภทของการกําหนดภาพเคลื่อนไหว 3 ม ต  
7.4 การกําหนดการเคลื่อนไหวของภาพ 3 ม ต  
7.5 การประยุกต์ใช้งานภาพเคลื่อนไหว 3 ม ต  
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12-14 

8 การเผยแพร่ช ้นงาน 
8.1 ความหมาย 
8.2 การเผยแพร่และนําไปใช้งาน 

 
3 

 
15 

9 ปฏ บัต โครงงานย่อยทางด้านการสร้างงานกราฟิกและ
แอน เมชนั 
9.1 ออกแบบ จ ดทําสตอร์รี่บอร์ด 
9.2 สร้างช ้นงาน 
9.3 นําเสนอช ้นงาน 

9 16-18 

 รวมท้ังหมด 54 18 
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หนวยการเรุียนรู้และสมรรถนะประจำหน่วย 
 

 

 

ช อ่หนุ่วย 
สมรรถนะ 

ความร ้ ท กษะ คุณล กษณะทีพึ่งประสงค 

หนวยที่ 1 
ความหมาย ความสําค ญและหล กการในงาน
ออกแบบคอมพ วเตอร์กราฟิกแอน เมช น 

1.  ผ ้เรียนสามารถอธ บายความหมายการออกแบบคอมพ วเตอร์
กราฟิกแอน เมช นได้ 
2.  ผ ้เรียนสามารถอธ บายเกี่ยวก บความสําค ญของการออกแบบ
คอมพ วเตอร์กราฟกิแอน เมช นได ้

1.  อธ บายความหมายของหล กการในการออกแบบได้ 
2.  อธ บายความสําค ญของการออกแบบคอมพ วเตอร์
กราฟิกได ้
3. สามารถบอกข้อแตกต่างของการใช้งานแต่ละโปรแกรม
ได้ 
4. สามารถใช้เครื่องมือของโปรแกรมต่าง ๆ ได้ 

1.  ความมีว น ย 
2.  ความร บผ ดชอบ 
3.  ใฝ่เรียนร  ้
4.  ความอดทน 
5.  ความรอบคอบ 

หนวยที่ 2 
คอมพ วเตอร์กราฟิกและแอน เมช น 

1. ร ้จ กชน ดของกราฟกิและแอน เมช น 
2. ประเภทของภาพกราฟิกและแอน เมช น 
3. การวาดแอน เมฃ นเร ่มต้น 
4. การเปลี่ยนตําแหน่งของภาพให้สามารถเคลื่อนไหวได้ 
5. การเคลื่อนไหวแบบตา่ง ๆ 

1. อธ บายชน ดของกราฟิกและแอน เมช นได้ 
2. อธ บายประเภทของกราฟกิและแอน เมช นได้ 
3. ฝึกวาดร ปแอน เมช นโดยใช้เครื่องมือในโปรแกรม 
4. ฝึกการวาดภาพแบบเคลื่อนไหวด้วยแบบต่าง ๆ 

1.  ความมีว น ย 
2.  ความร บผ ดชอบ 
3.  ใฝ่เรียนร  ้
4.  ความอดทน 
5.  ความรอบคอบ 

หนวยท ี่ 3 
การใช้โปรแกรมในการออกแบบคอมพ วเตอร์
กราฟิกแอน เมช น 

1. ร ้จ กโปรแกรมที่ใช้ในการทํางานออกแบบคอมพ วเตอร์ฯ 
2. เร ่มต้นวาดร ปโดยใช้เครื่องมือในโปรแกรม 
3. กําหนดรายละเอียดของร ปทรงที่วาด 
4. การวาดเส้นตรง เส้นโค้ง โดยใช้เครื่องมือในการวาด 
5. การวาดร ปทรงเลขาคณ ต 
6. การใช้ Selection Tool และ Subselection Tool 
7. การใช้พ ่ก นระบายส ี
8. การใส่เส้นขอบด้วย Ink Bottle Tool 
9. ลบภาพสว่นที่ไม่ต้องการด้วย Eraser Tool 

1. ใช้เครื่องมือในการทํางานได้อย่างถ กต้อง 
2. วาดร ปโดยใช้เครื่องมือที่อย ่ในโปรแกรมได้ 
3. วาดร ปทรงแบบต่าง ๆ ตามที่กาํหนด 
4. การแก้ไขร ปทรงต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือในโปรแกรมจต 

1.  ความมีว น ย 
2.  ความร บผ ดชอบ 
3.  ใฝ่เรียนร  ้
4.  ความอดทน 
5.  ความรอบคอบ 

หนวยที่ 4 
การออกแบบทําโมเดลล ง 

1. ร ้จ กการออกแบบทําโมเดล 
2. องค์ประกอบของโมเดล 
3. เครื่องมือในการออกแบบโมเดล 
4. การย่อขยายภาพ 
5. การหมุนภาพ 
6. การย้ายภาพ 
7. แสงของภาพ 

1. อธ บายว ธีการออกแบบโมเดลสําหร บกราฟิกแอน เมช น 
2. บอกองค์ประกอบของโมเดล 
3. การใช้เครื่องมือในการออกแบบโมเดล 
4. ย่อขยายภาพตามที่ต้องการ 
5. หมุนภาพตามที่ต้องการ 
6. การย้ายภาพตามที่ตอ้งการ 
7. การวางตําแหน่งของว ตถ ุท ศทางของแสง 
 

1.  ความมีว น ย 
2.  ความร บผ ดชอบ 
3.  ใฝ่เรียนร  ้
4.  ความอดทน 
5.  ความรอบคอบ 
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ช อ่หนุ่วย 
สมรรถนะ 

ความร ้ ท กษะ คุณล กษณะทีพึ่งประสงค 

หนวยที่ 5 
การสร้างเท็กเจอร์ 

1. ความหมายของเท็กเจอร ์
2. การใส่เท็กเจอร์ 
3. การใช้เครื่องมือในการใส่เท็กเจอร์ 
4. ร ปร่าง ร ปทรง ขนาด พื้นผ ว ที่วา่ง ส ีต วอ กษร 

1. อธ บายความหมายของเท็กเจอร์ 
2. ว ธีการใส่เท็กเจอร์ 
3. การใช้เครื่องมือในเท็กเจอร์ 
4. สร้างร ปร่าง ร ปทรง ขนาด พื้นผ ว ทีว่่าง สี และต วอ กษร
ตามที่กําหนดได้ 
 
 

1.  ความมีว น ย 
2.  ความร บผ ดชอบ 
3.  ใฝ่เรียนร  ้
4.  ความอดทน 
5.  ความรอบคอบ 

หนวยที่ 6 
การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 ม ต  

1. ความหมายภาพเคลื่อนไหว 2 ม ต  
2. ประเภทของภาพเคลื่อนไหว 2 ม ต  
3. ร ปแบบของภาพเคลื่อนไหว 2 ม ต  
4. ร ปแบบในการจ ดเกบ็ข้อม ล 

1. อธ บายความหมายของภาพเคลื่อนไหว 2 ม ต  
2. อธ บายประเภทของภาพเคลื่อนไหว 2 ม ต  
3. เข้าใจร ปแบบของภาพเคลื่อนไหว 2 ม ต  
4. จ ดเก็บข้อม ลในแต่ละแบบได้ 
 

1.  ความมีว น ย 
2.  ความร บผ ดชอบ 
3.  ใฝ่เรียนร  ้
4.  ความอดทน 
5.  ความรอบคอบ 

หนวยท ี่ 7 
การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 ม ต  

1. ความหมายภาพเคลื่อนไหว 3 ม ต  
2. ประเภทของภาพเคลื่อนไหว 3 ม ต  
3. ร ปแบบของภาพเคลื่อนไหว 3 ม ต  
4. ร ปแบบในการจ ดเกบ็ข้อม ล 
5. แกน X,Y,Z 

1. อธ บายความหมายของภาพเคลื่อนไหว 3 ม ต  
2. อธ บายประเภทของภาพเคลื่อนไหว 3 ม ต  
3. เข้าใจร ปแบบของภาพเคลื่อนไหว 3 ม ต  
4. จ ดเก็บข้อม ลในแต่ละแบบได้ 
5. สร้างช ้นงานให้มีแกนท ้ง 3 แกนได ้
 

1.  ความมีว น ย 
2.  ความร บผ ดชอบ 
3.  ใฝ่เรียนร  ้
4.  ความอดทน 
5.  ความรอบคอบ 

หนวยที่ 8 
การเผยแพร่ช ้นงาน 

1. การพ บล ชช ้นงานเพื่อนาํไปเผยแพร ่
2. การพ บล ชช ้นงานเป็นไฟล์ในร ปแบบอื่นๆ 
3. การแสดงรายละเอยีดขนาดของไฟล์ของม ฟวี ่
4. การทดสอบการดาว์นโหลดม ฟวี่ 

1. การพ บล ชช ้นงานที่ทําเสร็จเรียบร้อย 
2. การพ บล ชช ้นงานในร ปแบบไฟลอ์ื่น ๆ 
3. แสดงรายละเอียดขนาดของไฟล์ม ฟวี ่
4. ทดสอบการดาว์นโหลดม ฟวี ่

1.  ความมีว น ย 
2.  ความร บผ ดชอบ 
3.  ใฝ่เรียนร  ้
4.  ความอดทน 
5.  ความรอบคอบ 

หนวยที่ 9 
ปฏ บ ต โครงงานย่อยทางด้านการสร้างงาน
กราฟิกและแอน เมช น 

1. ว ธีการนําเสนอช ้นงาน 
2. ข ้นตอนการนําเสนอช ้นงาน 
3. นําเสนอช ้นงานที่เผยแพร ่

1. เข้าใจว ธกีารนําเสนอช ้นงานหลายหลายร ปแบบ 
2. แสดงข ้นตอนการนําเสนอช ้นงานในแบบต่าง ๆ ได ้
3. นําเสนอแนวค ดในการทําช ้นงานของตนเองได้ 

1.  ความมีว น ย 
2.  ความร บผ ดชอบ 
3.  ใฝ่เรียนร  ้
4.  ความอดทน 
5.  ความรอบคอบ 



 
 

 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร   
  หน ่วยการเรียนร ้ที่ 1   

    รวม…3….ช ่วโมง  

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย ความหมาย ความสําค ญและหล กการในงานออกแบบ
คอมพ วเตอร์กราฟิกแอน เมช น      สอนคร ้งที ่1 

จํานวน…3….ช ่วโมง 
ชือ่เรื่อง ความสําค ญและหล กการในงานออกแบบคอมพ วเตอร์กราฟิก 

1.  สาระสําคัญ 
      ปัจจุบ นคอมพ วเตอร์กราฟิกเข้ามามีบทบาทก บงานด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมากมีการนําคอมพ วเตอร์กราฟิก        
มาสร้างสรรค์เป็นผลงาน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบภาพ และการปร บแต่งสีภาพ มีการนําคอมพ วเตอร์กราฟิก ไปใช้ก บ
งานด้านต่าง ๆ อาท เช่น งานส ่งพ มพ์ งานโฆษณา งานออกแบบ งานนําเสนอข้อม ล งานสร้างภาพการ์ต น งานสร้างสื่อ
การเรียนการสอน เป็นต้น 

 

2.  สมรรถนะประจําหน่วย 
2.1  อธ บายความหมายของหล กการในการออกแบบได้ 
2.2  อธ บายความสําค ญของการออกแบบคอมพ วเตอร์กราฟิกได้ 
2.3  สามารถบอกข้อแตกต่างของการใช้งานแต่ละโปรแกรมได้ 
2.4  สามารถใช้เครื่องมือของโปรแกรมต่าง ๆ ได้ 

 

3. จุ ดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 ดานความร ้ 
     3.1.1  ผ ้เรียนสามารถอธ บายความหมายการออกแบบคอมพ วเตอร์กราฟิกแอน เมช นได้ 
     3.1.2  ผ ้เรียนสามารถอธ บายเกี่ยวก บความสําค ญของการออกแบบคอมพ วเตอร์กราฟิกแอน เมช นได้ 
3.2 ดานท กษะ 

 

3.2.1  อธ บายความหมายของหล กการในการออกแบบได้ 
3.2.2  อธ บายความสําค ญของการออกแบบคอมพ วเตอร์กราฟิกได้ 
3.2.3 สามารถบอกข้อแตกต่างของการใช้งานแต่ละโปรแกรมได้ 
3.2.4 สามารถใช้เครื่องมือของโปรแกรมต่าง ๆ ได้ 

 

3.3 ค ุณล  กษณะที่พ ึ่งประสงค์ 
 

3.3.1  ความมีว น ย 
3.3.2  ความร บผ ดชอบ 
3.3.3  ใฝ่เรียนร ้ 
3.3.4  ความอดทน 
3.3.5  ความรอบคอบ 



 
 

 
 

 

 
 

 

แผนการจ  ดการเร ียนร   
  หน ่วยการเรียนร ้ที่ 1    

    รวม…3….ช ่วโมง  

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย ความหมาย ความสําค ญและหล กการในงานออกแบบ
คอมพ วเตอร์กราฟิกแอน เมช น     สอนคร ้งที่ 1 

จํานวน..3...ช ่วโมง 
ชือ่เรื่อง ความสําค ญและหล กการในงานออกแบบคอมพ วเตอร์กราฟิก 

4. เน ้อหาสาระการเรุียนรู้ 
 

ความหมายของกราฟฟิกและคอมพ วเตอร์กราฟฟิก 
             กราฟิก  มาจากภาษากรีก ซึ่งหมายถึง การวาดเขียน (Graphikos) และการเขียน (Graphein) กราฟิก จึง
หมายถึง ศ ลปะหรือศาสตร์แขนงหนึ่ง ที่สื่อความหมายโดยใช้เส้น ภาพเขียน ส ญล กษณ์ ภาพถ่าย ซึ่งมีล กษณะเห็นได้
ช ดเจน เข้าใจความหมายได้ท นที และถ กต้องตรงตามที่ผ ้ใช้ต้องการ 
            คอมพ วเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้างและการจ ดการภาพกราฟิกโดยใช้คอมพ วเตอร์ การใช้คอมพ วเตอร์
สร้างภาพ การตกแต่งแก้ไขภาพ หรือการจ ดการเกี่ยวก บภาพ เช่น ภาพยนตร์ ว ดีท ศน์ การตกแต่งภาพถ่าย การสร้าง
ภาพตามจ นตนาการ และการใช้ภาพกราฟิกในการนําเสนอข้อม ลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายให้ช ดเจนและ
ทําความเข้าใจได้ง่ายกว่าเด ม เช่น การนําเสนอข้อม ลด้วยแผนภาพหรือกราฟ แทนที่จะเป็นตารางของต วเลข ซึ่งใน
ปัจจุบ นมีการใช้คอมพ วเตอร์กราฟิกก บงานหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการศึกษา งานด้านธุรก จ งานด้าน
การออกแบบ งานด้านบ นเท ง หรืองานด้านการแพทย์ เป็นต้น 
ด งน ้น คอมพ วเตอร์กราฟิก จึงหมายถึง การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจ ดการเกี่ยวก บร ปภาพ โดยใช้เครื่อง
คอมพ วเตอร์ในการจ ดการ ยกต วอย่างเช่น การทํา Image Retouching ภาพคนแก่ให้มีว ยที่เด็กขึ้น การสร้างภาพตาม
จ นตนาการ และการใช้ภาพกราฟิกในการนําเสนอข้อม ลต่างๆ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามท่ีผ ้สื่อสาร 
ต้องการและน่าสนใจย ่งขึ้นด้วยกราฟ แผนภ ม  แผนภาพ เป็นต้น 
ภาพกราฟิกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
-กราฟิกแบบ 2 ม ต  เป็นภาพที่พบเห็นโดยท ่วไป เช่น ภาพถ่าย ร ปวาด ภาพลายเส้น ส ญล กษณ์ กราฟ รวมถึงการ์ต น
ต่างๆ ในโทรท ศน์ 
-กราฟิกแบบ 3 ม ต  เป็นภาพกราฟิกท่ีใช้โปรแกรมสร้างภาพ 3 ม ต โดยเฉพาะ เช่น โปรแกรม 3Ds Max โปรแกรม 
Maya เป็นต้น 
กราฟิกแบบ 2 ม ต  คือ ศ ลปะแขนงหนึ่งซึ่งใช้สื่อความหมายด้วยเส้น ส ญล กษณ์ ร ปวาด ภาพถ่าย กราฟ แผนภ ม  
การ์ต น ฯลฯ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายข้อม ลได้ถ กต้องตรงตามที่ผ ้สื่อสารต้องการ โดยมีล กษณะเป็น 2 ม ต  คือ 
สามารถมองเห็นตามแนวแกน X(ความกว้าง) ก บ แกน Y(ความยาว) ซึ่งต่างจาก 3 ม ต  ซึ่ง 3 ม ต  น ้นจะมีแกน Z (ความ
หนาหรือความส ง) เพ ่มเข้ามา ทําให้เราเห็นเป็นร ปร่างที่ช ดเจนย ่งขึ้น 
ส่วนร ปแบบหรือนามสกุลไฟล์ก็จะเป็น format ร ปภาพท ่วๆไป เช่น .BMP, .PCX, .GIF, .JPG, .TIF, .WMF, .PNG เป็น
ต้น ซึ่งสามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator, Freehand, Firework, Microsoft Visio, 
CorelDraw, GIMP เป็นต้น 
 
ความสําค ญและบทบาทของคอมพ วเตอร์กราฟิก 
งานกราฟิกสามารถสื่อความหมายระหว่างผ ้ออกแบบก บผ ้ชมได้โดยตรงเนื่องจากใช้ ภาพเป็นหล กในการสื่อสาร ทําให้
เข้าใจได้ง่าย ถ้าผ ้ออกแบบใส่จ นตนาการและความค ดสร้างสรรค์ งานกราฟิกช ้นน ้นก็จะย ่งมีความน่าสนใจ และมี
คุณค่าทางด้านศ ลปะอีกด้วย แต่ถ้าภาพที่ใช้สื่อความหมายไม่ช ดเจน ผ ้ร บก็ไม่สามารถเข้าใจได้อย่างถ กต้อง 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

แผนการจ  ดการเร ียนร   
  หน ่วยการเรียนร ้ที่ 1    
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ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 
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จํานวน..3...ช ่วโมง 
ชือ่เรื่อง ความสําค ญและหล กการในงานออกแบบคอมพ วเตอร์กราฟิก 

4. เน ้อหาสาระการเรุียนรูุ้(ต่อ) 
ุุุุุความสําคัญและบทบาทของคอมพ วเตอร์กราฟิก 
งานกราฟิกสามารถสื่อความหมายระหว่างผ ้ออกแบบก บผ ้ชมได้โดยตรงเนื่องจากใช้  ภาพเป็นหล กในการสื่อสาร ทํา
ให้เข้าใจได้ง่าย ถ้าผ ้ออกแบบใส่จ นตนาการและความค ดสร้างสรรค์ งานกราฟิกช ้นน ้นก็จะย ่งมีความน่าสนใจ และมี
คุณค่าทางด้านศ ลปะอีกด้วย แต่ถ้าภาพที่ใช้สื่อความหมายไม่ช ดเจน ผ ้ร บก็ไม่สามารถเข้าใจได้อย่างถ กต้อง 
งานกราฟิกต่าง ๆ  ถ กสร้างขึ้นเพ่ือเป็นส ญล กษณ์แทนแก่นสารของประสบการณ์สําหร บมนุษย์   เพ่ือให้มนุษย์ใช้
เป็นสื่อในการค ดและสื่อสารความหมายถึงก น   ด้วยคุณสมบ ต ที่ดีของงานกราฟิกทําให้งานกราฟิกมีบทบาทสําค ญ
ในการลดข้อจําก ดต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องก บเงื่อนเวลา  ประส ทธ ภาพของการค ด   การบ นทึกและการจํา   ทําให้การ
สื่อความหมายต่อก นของมนุษย์เป็นไปอย่างมีประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล   และด้วยความเจร ญก้าวหน้าทาง
ว ชาการ   ความเจร ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี   จํานวนประชากรโลกที่เพ ่มขึ้นและความเป็นโลกไร้พรมแดน  ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  เป็นเหตุผลสําค ญที่ทําให้มนุษย์จําเป็นต้องให้ความสําค ญก บงานกราฟิกมากขึ้น  

 

1)  ความเจร ญก้าวหน้าทางว ชาการ     มนุษย์ประสบความสําเร็จในการค้นพบความจร ง และกระบวนการทาง
ธรรมชาต มากมาย  ความร ้ที่ค้นพบใหม่นี้  ต้องการว ธีการและกระบวนการในการเก็บบ นทึก  การจํา  และเผยแพร่  
การใช้งานกราฟิกช่วยจะทําให้ได้ข้อม ลที่สามารถสื่อสารความหมายให้เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว  สื่อความค ดถึงก นและ
ก นได้ช ดเจนถ กต้อง  เพ ่มประส ทธ ภาพให้ก บการใช้ภาษาพ ดและภาษาเขียน 
 2)  ความเจร ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี   เทคโนโลยีเจร ญก้าวหน้าเป็นอย่างมากในปัจจุบ น ทําให้เก ดเครื่องมือสําหร บ
สร้างงานกราฟิกท่ีมีประส ทธ ภาพส งขึ้น  สามารถผล ตงานได้ รวดเร็ว  มีปร มาณมาก  ง่ายต่อการใช้งาน  ราคาถ กลง  
และเผยแพร่ได้สะดวกกว้างไกล โดยเฉพาะการใช้คอมพ วเตอร์ในงานกราฟิก และระบบเครือข่ายคอมพ วเตอร์  ความ
น ยมใช้งานกราฟิกช่วยในการสื่อความหมายจึงเก ดขึ้นแพร่หลายในสื่อเกือบทุกประเภท 
3)  จํานวนประชากรโลกที่เพ ่มข้ึน และความเป็นโลกไร้พรมแดน  ประชากรโลกที่เพ ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว  การคมนาคม
ที่สามารถเด นทางไปท ่วทุกมุมโลกด้วยเวลาไม่มากน ก  และ การสื่อสารที่มีเครือข่ายครอบคลุมท ่วโลก  ทําให้เก ดความ
จําเป็นต่อการสื่อความหมายทางไกลระหว่างบุคคล และการสื่อความหมายก บประชากรกลุ่มใหญ่ในมุมต่าง ๆ ของโลก  
เพ่ือดําเน นการถ่ายทอดความร ้  แลกเปลี่ยนว ฒนธรรม  ความร่วมมือทางว ชาการ  ธุรก จ และอ่ืน ๆ ทุกส ่งทุกอย่าง
ต้องดําเน นการด้วยข้อจําก ดของเงื่อนเวลาและประส ทธ ภาพของการสื่อความหมาย  งานกราฟิกจึงเป็นเครื่องผ่อนแรง
ให้การสื่อความหมาย  สามารถสื่อสารได้เข้าใจง่ายและถ กต้องในเวลาส ้น 
4)  ความแตกต่างระว่างบุคคล  บุคคลแต่ละคนมีความแตกต่างก นในด้านต่าง ๆ เช่น ความค ด  ความเข้าใจ  
ความสามารถ  อ ตราการเรียนร ้  ว ธีการเรียนร ้ และอ่ืน ๆ  ความแตกต่างเหล่านี้ทําให้การสื่อความหมายด้วยภาษาพ ด
และภาษาเขียนในบางคร ้งไม่สามารถสร้างความเข้าใจได้ง่ายน ก  การใช้งานกราฟิกเข้าช่วยจะทําให้ง่ายต่อการสื่อ
ความหมาย  เพ ่มประส ทธ ภาพของการค ดในบุคคลที่มีความแตกต่างได้เป็นอย่างดี 
 



 
 

 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร      หน ่วยการเรียนร ้ที่ 1   

     รวม…3….ช ่วโมง 
 

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย ความหมาย ความสําค ญและหล กการในงานออกแบบ
คอมพ วเตอร์กราฟิกแอน เมช น      สอนคร ้งที ่1 

   จํานวน…3….ช ่วโมง 
ชือ่เรื่อง ความสําค ญและหล กการในงานออกแบบคอมพ วเตอร์กราฟิก 

5.1ุการนุําเขาสูบทเรุียน 
ุุุุุงานส ่งพ มพ์ งานโฆษณา งานออกแบบ งานนําเสนอข้อม ล งานสร้างภาพการ์ต น งานสร้างสื่อการเรียนการสอน 
ท ้งหมดนี้จําเป็นต้องใช้คอมพ วเตอร์กราฟิกในการทํางาน เหล่านี้                   
5.2ุการเรุียนร  ้ 
     5.2.1 จ ดเตรียมเอกสาร หน งสืออ้างอ ง  สื่อการเรียนท ้งสื่อโสตท ศน์ สื่อส ่งพ มพ์ ต วอย่างแฟ้มสะสมผลงานของ
ผ ้เรียน 
     5.2.2 การให้ข้อม ลหรือการสอน โดยผ ้สอนให้ผ ้เรียนศึกษาจากใบความร ้ แบบฝึกห ด สรุปสาระการเรียนร ้ประจํา
หน่วยการเรียน ต วอย่างแฟ้มสะสมผลงานรุ่นพี่ หรือชุดการเรียน สื่อโสตท ศน์แล้วทําแบบฝึกห ดหากย งทําได้ไม่ครบให้
ทบทวนบทเรียนให้ผ ้เรียนใหม่ 
     5.2.3 การประยุกต์ใช้ โดยให้ใบมอบหมายงานแก่ผ ้เรียน ดําเน นงานตามจุดประสงค์ที่กําหนดไว้ในใบงาน โดย
ดําเน นงานในล กษณะของข ้นตอนทางว ทยาศาสตร์ เร ่มต ้งแต่ ระบุความต้องการของปัญหา  ข ้นศึกษาเพ่ือหา
สมมต ฐาน  ข ้นปฏ บ ต เพ่ือหาคําตอบ  และสรุปผลของคําตอบที่ได้จากข ้นปฏ บ ต  

 

5.3ุการสรุ ป 
ุุุุุการตรวจสอบผลการเรียนร ้  โดยทํารายงานผลการดําเน นงาน ร่วมก บผ ้สอนกําหนดห วข้อที่จะประเม นงานในแต่
ละหน่วยการเรียนร ้ และผ ้เรียนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบช ้นงานเพื่อประเม นและแก้ไขข้อบกพร่อง หากมีปัญหา
ข ดข้องให้ขอคําแนะนําจากผ ้สอนและเพ่ือนในกลุ่ม 

 

5.4ุการวุัดและประเมุ นผล 
ุุุุุ5.4.1ุผ ้เรียนปฏ บ ต ภาระงานที่มอบหมายเสร็จท นเวลาที่กําหนดและถ กต้อง 
     5.4.2  ผ ้เรียนมีความสนใจในการตอบคําถามและการสรุปผลการเรียนร ้แต่ละหน่วยการเรียนได้อย่างถ กต้อง 
     5.4.3 เก ดความค ดรวบยอดในแต่ละหน่วยการเรียนร ้ และร ้หล ก เทคน ค และว ธีการหาคําตอบได้อย่างรวดเร็วและ
ถ กต้อง 
     5.4.4 การทดสอบประจําหน่วยและประมวลผลสาระการเรียนร ้ตลอดภาคเรียน 
     5.4.5 ผ ้เรียนเก ดท กษะ 
     5.4.6 ส งเกตพฤต กรรมและการแสดงออกถึงการเล็งเห็นคุณค่าของการนํามาใช้ในระบบคอมพ วเตอร์ของผ ้เรียน 
     5.4.7 ความสนใจในการเรียนร ้  การค้นคว้าเพื่อแสดงความร ้และคําตอบ  การมีส่วนร่วมในก จกรรม 
 



 
 

 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร    หน ่วยการเรียนร ้ที่ 1 

รวม…3….ช ่วโมง 
 

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย ความหมาย ความสําค ญและหล กการในงานออกแบบ
คอมพ วเตอร์กราฟิกแอน เมช น สอนคร ้งที่ 1 

  จํานวน…3...ช ่วโมง 
ชือ่เรื่อง ความสําค ญและหล กการในงานออกแบบคอมพ วเตอร์กราฟิก 

6.ส ่อการเรุียนรู้/แหลุ่งการเรยีนรู ้ 
6.1ุ ส ่อส ุง่พ มพ์ 
     6.1.1 หน งสือเรียน รายว ชา การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
     6.1.2 หน งสือประกอบการเรียน รายว ชา การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 

 

6.2ุ สุ ่อโสตทุัศน์ุ(ถามุี) 
ุุุุุ6.2.1 สื่อการเรียนการสอน งานนําเสนอ 
     6.2.2 ระบบจ ดการองค์ความร ้ (KM) 
     6.2.3 ระบบอีเล นน ่ง (E-learning) 
6.3ุ หุ นจําลองหรุ อของจร ง (ุถามุี) 

 
 

6.4ุ อุ ่นๆุ (ถุ้ามุี) 
 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรุียนรู้ (ุใบความรูุ้ ใบงานุ ใบมอบหมายงานุฯลฯุ) 
ุุุุุ7.1 ใบความร ้ เรื่องุความสําค ญและหล กการในงานออกแบบคอมพ วเตอร์กราฟิกุ 
ุุุุุ7.2 ใบงาน เรื่อง ความสาํค ญและหล กการในงานออกแบบคอมพ วเตอร์กราฟิก 

 

8. การบุูรณาการ/ความสุัมพันธ์กับว ชาอ น่ 
 

     8.1 การผล ตสื่อด จ ตอล 
     8.2 โปรแกรมกราฟิก 



 
 

 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร      หน ่วยการเรียนร ้ที่ 1 

  รวม…3….ช ่วโมง 
 

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย ความหมาย ความสําค ญและหล กการในงานออกแบบ
คอมพ วเตอร์กราฟิกแอน เมช น สอนคร ้งที่ 1 

จํานวน…3….ช ่วโมง 
ชือ่เรื่อง ความสําค ญและหล กการในงานออกแบบคอมพ วเตอร์กราฟิก 

9. การวัดและประเมุ นผล 
 

9.1ุุกอนเรุียน 
 

           9.1.1 สอบถามความร ้พ้ืนฐานจากผ ้เรียน 
           9.1.2 น กเรียนบกพร่องหรือไม่เข้าใจในเรื่องใด คร พยายามสอนให้น กเรียนเก ดความร ้ 

 

9.2ุ ขณะเรยีน 
 

           ตรวจสอบความก้าวหน้าหรือพ ฒนาการของผ ้เรียน ด้านความร ้ ท กษะ กระบวนการ คุณล กษณะพึงประสงค์ 
 
 

9.3ุ หลุังเรียน 
 

           9.3.1 ผ ้เรียนมีความสนใจในการตอบคําถามและการสรุปผลการเรียนร ้แต่ละหน่วยการเรียนได้อย่างถ กต้อง 
           9.3.2 เก ดความค ดรวบยอดในแต่ละหน่วยการเรียนร ้ และร ้หล ก เทคน ค และว ธีการหาคําตอบได้อย่าง
รวดเร็วและถ กต้อง 
           9.3.2 ผ่านการทดสอบประจําหน่วยและประมวลผลสาระการเรียนร ้ตลอดภาคเรียน 
           9.3.3 ผ ้เรียนเก ดท กษะ 
           9.3.4 ส งเกตพฤต กรรมและการแสดงออกถึงการเล็งเห็นคุณค่าของการนํามาใช้ในระบบคอมพ วเตอร์ของ
ผ ้เรียน 
           9.3.5 ความสนใจในการเรียนร ้  การค้นคว้าเพ่ือแสดงความร ้และคําตอบ  การมีส่วนร่วมในก จกรรม 
           9.3.6 การซ กถามและการตอบคําถาม 
           9.3.7 แบบฝึกห ดและก จกรรมฝึกห ด 

 

 
10. บุันทุ กหลังสอน 

 

10.1ุ ผลการใชุ้แผนการจดัการเรุียนรู ้ 
 

              น กเรียนต ้งใจเรียน สนใจเรียน เก ดความกระตือรือร้นในการเรียน เนื่องจากมีภาพประกอบที่สวยงาม 
น่าสนใจ ทําหน้าน กเรียนอยากทําให้เหมือนต วอย่าง 



 
 

 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร    หน ่วยการเรียนร ้ที่ 1 

รวม…3….ช ่วโมง 
 

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย ความหมาย ความสําค ญและหล กการในงานออกแบบ
คอมพ วเตอร์กราฟิกแอน เมช น     สอนคร ้งที่ 1 

 จํานวน…3….ช ่วโมง 
ชือ่เรื่อง ความสําค ญและหล กการในงานออกแบบคอมพ วเตอร์กราฟิก 

10.2ุ ผลการเรุียนรู้ของนุักเรุียน นุุักศุ กษา 
ุุุุุุุน กเรียนสามารถอธ บาย บอกความสําค ญ และหล กการในการออกแบบงานทางด้านคอมพ วเตอร์กราฟิกได้ 

 

10.3ุ แนวทางการพัฒนาค ณภาพการเรุียนรู ้ 
 

       นําเสนอช ้นงานเกี่ยวก บคอมพ วเตอร์กราฟิกในยุคปัจจุบ นให้น กเรียนได้เห็น และชี้ให้เห็นความสําค ญของ
คอมพ วเตอร์กราฟิก และการนําไปใช้งานในยุคปัจจุบ น 



 
 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร   
  หน ่วยการเรียนร ้ที่ 2    

    รวม…3….ช ่วโมง  

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย คอมพ วเตอร์กราฟิกและแอน เมช น สอนคร ้งที่ 2 
จํานวน…3….ช ่วโมง 

ชือ่เรื่อง คอมพ วเตอร์กราฟิกและแอน เมช น 

1.  สาระสําคัญ 
    คอมพ วเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจ ดการเกี่ยวก บร ปภาพ โดยใช้
เครื่องคอมพ วเตอร์ในการจ ดการ ยกต วอย่างเช่น การทํา Image Retouching ภาพ คนแก่ให้มีว ยท่ีเด็ก
ขึ้น การสร้างภาพตามจ นตนาการและการใช้ภาพกราฟิก ในการนําเสนอ ข้อม ลต่างๆ เพื่อให้สามารถสื่อ
ความหมายได้ตรงตามท่ีผ ้สื่อสารต้องการและน่าสนใจย ่งขึ้น ด้วยกราฟ แผนภ ม  แผนภาพ เป็นต้น 

 

2.  สมรรถนะประจําหน่วย 
ุุุุุ2.1 ร ้จ กชน ดของกราฟิกและแอน เมช น 
     2.2 ประเภทของภาพกราฟิกและแอน เมช น 
     2.3 การวาดแอน เมช นเร ่มต้น 
     2.4 การเปลี่ยนตําแหน่งของภาพให้สามารถเคลื่อนไหวได้ 
     2.5 การเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ 

 

3. จุ ดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 ดานความร ้ 
     3.1.1 ร ้จ กชน ดของกราฟิกและแอน เมช น 
     3.1.2 ประเภทของภาพกราฟิกและแอน เมช น 
     3.1.3 การวาดแอน เมฃ นเร ่มต้น 
     3.1.4 การเปลี่ยนตําแหน่งของภาพให้สามารถเคลื่อนไหวได้ 
     3.1.5 การเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ 
3.2 ดานท กษะ 
     3.2.1 อธ บายชน ดของกราฟิกและแอน เมช นได้ 
     3.2.2 อธ บายประเภทของกราฟิกและแอน เมช นได้ 
     3.2.3 ฝึกวาดร ปแอน เมช นโดยใช้เครื่องมือในโปรแกรม 
     3.2.4 ฝึกการวาดภาพแบบเคลื่อนไหวด้วยแบบต่าง ๆ 

 
 

3.3 ค ุณล  กษณะที่พ ึ่งประสงค์ 
     3.3.1 ความมีว น ย   3.3.2 ความร บผ ดชอบ   3.2.3 ใฝ่เรียนร ้   3.3.4 ความอดทน   3.3.5  ความรอบคอบ 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

แผนการจ  ดการเร ียนร   
  หน ่วยการเรียนร ้ที่ 2    

    รวม…3….ช ่วโมง  

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย คอมพ วเตอร์กราฟิกและแอน เมช น สอนคร ้งที่ 2 
จํานวน…3….ช ่วโมง 

 ชือ่เรื่อง คอมพ วเตอร์กราฟิกและแอน เมช น 

4. เน ้อหาสาระการเรุียนรู้ 
     ความเป็นมาของคอมพ วเตอร์กราฟิกุุุุุ 
         ในปี ค.ศ. 1940 คอมพ วเตอร์จะแสดงภาพกราฟิกโดยใช้เครื่องพ มพ์ โดยร ปภาพที่ได้จะเป็นภาพที่เก ดจาก
การใช้ต วอ กษรมาประกอบก น ในปี ค.ศ. 1950 สถาบ นเทคโนโลยีแห่งแมสซาซ เซสต์ ( Massachusetts Institue 
Technology : MIT] ได้พ ฒนาคอมพ วเตอร์ ซึ่งมีหลอดภาพ CRT (CathodeRayTube)เป็นส่วนแสดงผลแทน
เครื่องพ มพ์เนื่องจากมีความต้องการที่จะให้การต ดต่อระหว่างผ ้ใช้  ก บเครื่องคอมพ วเตอร์มีความเร็วย ่งขึ้น ในปี ค.ศ. 
1950 ระบบ SAGE (Semi - Automatic Ground Environment) ของกองท พอากาศสหร ฐอเมร กาสามารถแปลง
ส ญญาณจากเรดาร์ ให้เป็นภาพบนจอคอมพ วเตอร์ได้ ระบบนี้เป็นระบบกราฟิก เครื่องแรกที่ใช้ปากกาแสง ( Light 
Pen : เป็นอุปกรณ์สําหร บร บข้อม ลชน ดหนึ่ง) สําหร บการเลือกส ญล กษณ์ บนจอภาพได้ ในปี ค.ศ. 1950 - 1960    
มีการทําว จ ยเรื่องเกี่ยวก บระบบคอมพ วเตอร์เป็นจํานวนมาก 
            ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นต้นแบบของระบบคอมพ วเตอร์กราฟิกสม ยใหม่ ต วอย่างเช่น ในปี ค.ศ. 1963 
ว ทยาน พนธ์ปร ญญาเอกของ อีวาน ซ เธอร์แลนด์ ( Ivan Sutherland) เป็นการพ ฒนาระบบการวาดเส้น      ซึ่ง
ผ ้ใช้สามารถกําหนดจุดบนจอภาพได้โดยตรงโดยการใช้ปากกาแสง จากน ้นระบบกราฟิกจะสามารถลากเส้นเชื่อมจุด
ต่างๆ เหล่านี้เข้าด้วยก น กลายเป็นภาพโครงสร้างร ปหลายเหลี่ยม ระบบนี้ได้กลายเป็นหล กการพ้ืนฐานของ
โปรแกรมช่วยในการออกแบบระบบงานต่างๆ เช่น การออกแบบระบบไฟฟ้า และการออกแบบเครื่องจ กร เป็นต้น 
ในระบบหลอดภาพ CRT สม ยแรกน ้น เราสามารถวาดเส้นตรงระหว่างจุดสองจุดบนจอภาพได้ แต่ภาพเส้นที่วาดจะ
จางหายไปจากจอภาพอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการวาดซ้ําลงที่เด มหลายๆ คร ้งในหนึ่งว นาที เพ่ือให้เราสามารถ
มองเห็นว่า เส้นไม่จางหายไป ซึ่งระบบแบบนี้มีราคาแพงมากในช่วงต้นปี ค.ศ. 1960 
             แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1965 จึงมีราคาถ กลงเนื่องจากบร ษ ท ไอบีเอ็ม ( IBM) ได้ผล ตออกมาขายเป็นจํานวน
มากในราคาเครื่องละ 100,000 ดอลลาร์ จากการที่ราคาของจอภาพถ กลงมากนี่เอง ทําให้สาขาคอมพ วเตอร์
กราฟิกเร ่มเป็นที่สนใจของคนท ่วไป นปี ค.ศ. 1968 บร ษ ท เทคโทรน กส์ ( Tektronix) ได้ผล ตจอภาพแบบเก็บภาพ
ไว้ได้จนกว่าต้องการจะลบ ( Storage - Tube CRT) ซึ่งระบบนี้ไม่ต้องการหน่วยความจําและระบบการวาดซ้ํา จึง
ทําให้ราคาถ กลงมาก บร ษ ทต ้งราคาขายไว้เพียง 15,000 ดอลลาร์เท่าน ้น จอภาพแบบนี้จึงเป็นที่น ยมก นมากใน
ช่วงเวลา 5 ปี ต่อมา กลางปี ค.ศ. 1970 เป็นช่วงเวลาที่อุปกรณ์ทางคอมพ วเตอร์เร ่มมีราคาลดลงมาก ทําให้
ฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพ วเตอร์กราฟิกมีราคาถ กลงตามไปด้วย ผ ้ใช้ท ่วไปจึงสามารถนํามาใช้ในงานของตนได้  ทํา
ให้การใช้คอมพ วเตอร์กราฟิกเร ่มแพร่หลายไปในงานด้านต่างๆ มากขึ้น 

 

       



 
 

 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร     หน ่วยการเรียนร ้ที่ 2    

    รวม…3….ช ่วโมง 
 

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย คอมพ วเตอร์กราฟิกและแอน เมช น สอนคร ้งที่ 2 
จํานวน…3….ช ่วโมง 

 ชือ่เรื่อง คอมพ วเตอรก์ราฟิกและแอน เมช น 

5.1ุการนุําเขาสูบทเรุียน 
     การวาด การเขียน ภาพถ่าย กราฟ แผนภ ม  สามารถสื่อความหมายข้อม ลได้ถ กต้องตรงตามที่ผ ้สื่อสารต้องการ 

 
 

5.2ุการเรุียนร  ้ 
     5.2.1 จ ดเตรียมเอกสาร หน งสืออ้างอ ง  สื่อการเรียนท ้งสื่อโสตท ศน์ สื่อส ่งพ มพ์ ต วอย่างแฟ้มสะสมผลงานของ
ผ ้เรียน 
     5.2.2 การให้ข้อม ลหรือการสอน โดยผ ้สอนให้ผ ้เรียนศึกษาจากใบความร ้ แบบฝึกห ด สรุปสาระการเรียนร ้ประจํา
หน่วยการเรียน ต วอย่างแฟ้มสะสมผลงานรุ่นพี่ หรือชุดการเรียน สื่อโสตท ศน์แล้วทําแบบฝึกห ดหากย งทําได้ไม่ครบให้
ทบทวนบทเรียนให้ผ ้เรียนใหม่ 
     5.2.3 การประยุกต์ใช้ โดยให้ใบมอบหมายงานแก่ผ ้เรียน ดําเน นงานตามจุดประสงค์ที่กําหนดไว้ในใบงาน โดย
ดําเน นงานในล กษณะของข ้นตอนทางว ทยาศาสตร์ เร ่มต ้งแต่ ระบุความต้องการของปัญหา  ข ้นศึกษาเพ่ือหา
สมมต ฐาน  ข ้นปฏ บ ต เพื่อหาคําตอบ  และสรุปผลของคําตอบที่ได้จากข ้นปฏ บ ต  
 
5.3ุการสร ป 
     การตรวจสอบผลการเรียนร ้  โดยทํารายงานผลการดําเน นงาน ร่วมก บผ ้สอนกําหนดห วข้อที่จะประเม นงานในแต่
ละหน่วยการเรียนร ้ และผ ้เรียนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบช ้นงานเพื่อประเม นและแก้ไขข้อบกพร่อง หากมีปัญหา
ข ดข้องให้ขอคําแนะนําจากผ ้สอนและเพ่ือนในกลุ่ม 
 
5.4ุการวัดและประเม นผล 
     5.4.1 ผ ้เรียนปฏ บ ต ภาระงานที่มอบหมายเสร็จท นเวลาที่กําหนดและถ กต้อง 
     5.4.2  ผ ้เรียนมีความสนใจในการตอบคําถามและการสรุปผลการเรียนร ้แต่ละหน่วยการเรียนได้อย่างถ กต้อง 
     5.4.3 เก ดความค ดรวบยอดในแต่ละหน่วยการเรียนร ้ และร ้หล ก เทคน ค และว ธีการหาคําตอบได้อย่างรวดเร็วและ
ถ กต้อง 
     5.4.4 การทดสอบประจําหน่วยและประมวลผลสาระการเรียนร ้ตลอดภาคเรียน 
     5.4.5 ผ ้เรียนเก ดท กษะ 
     5.4.6 ส งเกตพฤต กรรมและการแสดงออกถึงการเล็งเห็นคุณค่าของการนํามาใช้ในระบบคอมพ วเตอร์ของผ ้เรียน 
     5.4.7 ความสนใจในการเรียนร ้  การค้นคว้าเพื่อแสดงความร ้และคําตอบ  การมีส่วนร่วมในก จกรรม 



 
 

 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร    หน ่วยการเรียนร ้ที่ 2    

    รวม…3….ช ่วโมง 
 

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย คอมพ วเตอร์กราฟิกและแอน เมช น สอนคร ้งที่ 2 
  จํานวน…3….ช ่วโมง 

 ชือ่เรื่อง คอมพ วเตอรก์ราฟิกและแอน เมช น 

6.ส ่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
6.1ุส ่อส ่งพ มพ์ 
     6.1.1 หน งสือเรียน รายว ชา การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
     6.1.2 หน งสือประกอบการเรียน รายว ชา การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
 
6.2ุส ่อโสตทัศน์ุ(ถามี) 
     6.2.1 สื่อการเรียนการสอน งานนําเสนอ 
     6.2.2 ระบบจ ดการองค์ความร ้ (KM) 
     6.2.3 ระบบอีเล นน ่ง (E-learning) 
6.3ุห นจําลองหร อของจร งุ(ถามี) 
     -ไม่มี- 
 
6.4ุอ ่นๆุ(ถ้ามี) 
    -ไม่มี- 
 
7.ุเอกสารประกอบการจัดการเรียนรูุ้(ใบความรูุ้ใบงานุใบมอบหมายงานุฯลฯุ) 
     7.1 ใบความร ้ เรื่อง คอมพ วเตอร์กราฟิกและแอน เมช น 
     7.2 ใบงาน เรื่อง คอมพ วเตอร์กราฟิกและแอน เมช น 
 
8.ุการบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับว ชาอ ่น 
     8.1 การผล ตสื่อด จ ตอล 
     8.2 โปรแกรมกราฟิก 



 
 

 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร     หน ่วยการเรียนร ้ที่ 2    

    รวม…3….ช ่วโมง 
 

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย คอมพ วเตอร์กราฟิกและแอน เมช น สอนคร ้งที่ 2 
จํานวน…3….ช ่วโมง 

 ชือ่เรื่อง คอมพ วเตอรก์ราฟิกและแอน เมช น 

9.ุการวัดและประเม นผล 
9.1ุุกอนเรียน 
           9.1.1 สอบถามความร ้พ้ืนฐานจากผ ้เรียน 
           9.1.2 น กเรียนบกพร่องหรือไม่เข้าใจในเรื่องใด คร พยายามสอนให้น กเรียนเก ดความร ้ 
 
9.2ุขณะเรียน 
           ตรวจสอบความก้าวหน้าหรือพ ฒนาการของผ ้เรียน ด้านความร ้ ท กษะ กระบวนการ คุณล กษณะพึงประสงค์ 
 
9.3ุหลังเรียน 
           9.3.1 ผ ้เรียนมีความสนใจในการตอบคําถามและการสรุปผลการเรียนร ้แต่ละหน่วยการเรียนได้อย่างถ กต้อง 
           9.3.2 เก ดความค ดรวบยอดในแต่ละหน่วยการเรียนร ้ และร ้หล ก เทคน ค และว ธีการหาคําตอบได้อย่าง
รวดเร็วและถ กต้อง 
           9.3.2 ผ่านการทดสอบประจําหน่วยและประมวลผลสาระการเรียนร ้ตลอดภาคเรียน 
           9.3.3 ผ ้เรียนเก ดท กษะ 
           9.3.4 ส งเกตพฤต กรรมและการแสดงออกถึงการเล็งเห็นคุณค่าของการนํามาใช้ในระบบคอมพ วเตอร์ของ
ผ ้เรียน 
           9.3.5 ความสนใจในการเรียนร ้  การค้นคว้าเพ่ือแสดงความร ้และคําตอบ  การมีส่วนร่วมในก จกรรม 
           9.3.6 การซ กถามและการตอบคําถาม 
           9.3.7 แบบฝึกห ดและก จกรรมฝึกห ด 

 
10.ุบันท กหลังสอน 
10.1ุผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
              ผ ้เรียนเก ดความค ดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานที่ได้ร บมอบหมาย ให้น กเรียนออกแบบด้วยตนเองและ
นําเสนอให้ผ ้สอนท้ายคาบเรียน น กเรียนต่างกระตือรือร้นในการทํางาน 



 
 

 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร     หน ่วยการเรียนร ้ที่ 2    

    รวม…3….ช ่วโมง 
 

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย คอมพ วเตอร์กราฟิกและแอน เมช น สอนคร ้งที่ 2 
จํานวน…3….ช ่วโมง 

 ชือ่เรื่อง คอมพ วเตอรก์ราฟิกและแอน เมช น 

10.2ุผลการเรียนรู้ของนักเรียนุนักศ กษา 
       น กเรียนสามารถอธ บาย บอกความสําค ญ ประเภท ชน ดของกราฟิก และสามารถปฏ บ ต งานได้ 
 
10.3ุแนวทางการพัฒนาค ณภาพการเรียนรู้ 
       นําเสนอช ้นงานเกี่ยวก บภาพกราฟิกท่ีน กเรียนออกแบบด้วยตนเอง และนําเสนอช ้นงานในห้องเรียน 



 
 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร   
  หน ่วยการเรียนร ้ที่ 3    

    รวม…6….ช ่วโมง  

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การใช้โปรแกรมในการออกแบบคอมพ วเตอร์กราฟิก
แอน เมช น สอนคร ้งที ่3 - 4 

จํานวน…6….ช ่วโมง 
ชือ่เรื่อง การใช้โปรแกรมในการออกแบบคอมพ วเตอร์กราฟิกแอน เมช น 

1.  สาระสําคัญ 
     ปัจจุบ น การนําเสนอข้อม ลบนสื่อต่างๆ มีการพ ฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็ว สามารถนําเสนอได้ท ้งภาพเคลื่อนไหว
และเสียงพร้อมๆ ก นได้ท นที แต่ต้องอาศ ยเทคน คจากโปรแกรมมากมายที่มีความยุ่งยากและซ บซ้อน ย ่งกว่าน ้นผลงาน
ที่สร้างออกมาย งมีขนาดใหญ่อีกด้วย แต่เราก็พบทางออกของทุกๆ ปัญหาที่กล่าวมาโดยการใช้งานโปรแกรม “Flash” 

 

2.  สมรรถนะประจําหน่วย 
ุุุุุ2.1 ทราบถึงชน ดของกราฟิกและแอน เมช น 
      2.2 ทราบถึงประเภทของกราฟิกและแอน เมช น 
      2.3 ฝึกวาดร ปแอน เมช นโดยใช้เครื่องมือในโปรแกรม 
      2.4 ฝึกการวาดภาพแบบเคลื่อนไหวด้วยแบบต่าง ๆ 

 

3. จุ ดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 ดานความร ้ 
3.1.1 ร ้จ กโปรแกรมท่ีใช้ในการทํางานออกแบบคอมพ วเตอร์ฯ     3.1.5 การวาดร ปทรงเลขาคณ ต 
3.1.2 เร ่มต้นวาดร ปโดยใช้เครื่องมือในโปรแกรม              3.1.6 การใช้ Selection Tool และ Subselection Tool 
3.1.3 กําหนดรายละเอียดของร ปทรงที่วาด                    3.1.7 การใช้พ ่ก นระบายสี 
3.1.4 การวาดเส้นตรง เส้นโค้ง โดยใช้เครื่องมือในการวาด  3.1.8 การใส่เส้นขอบด้วย Ink Bottle Tool 
                                                                       3.1.9 ลบภาพส่วนที่ไม่ต้องการด้วย Eraser Tool 
3.2 ดานท กษะ 

 

3.2.1 อธ บายชน ดของกราฟิกและแอน เมช นได้ 
3.2.2 อธ บายประเภทของกราฟิกและแอน เมช นได้ 
3.2.3 ฝึกวาดร ปแอน เมช นโดยใช้เครื่องมือในโปรแกรม 
3.2.4 ฝึกการวาดภาพแบบเคลื่อนไหวด้วยแบบต่าง ๆ 

 

3.3 ค ุณล  กษณะที่พ ึ่งประสงค์ 
 

3.3.1 ความมีว น ย   3.3.2 ความร บผ ดชอบ   3.2.3 ใฝ่เรียนร ้   3.3.4 ความอดทน   3.3.5  ความรอบคอบ 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

แผนการจ  ดการเร ียนร   
  หน ่วยการเรียนร ้ที่ 3    

    รวม…6….ช ่วโมง  

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การใช้โปรแกรมในการออกแบบคอมพ วเตอร์กราฟิก
แอน เมช น สอนคร ้งที ่3 - 4 

จํานวน…6….ช ่วโมง 
ชือ่เรื่อง การใช้โปรแกรมในการออกแบบคอมพ วเตอร์กราฟิกแอน เมช น 

4. เน ้อหาสาระการเรุียนรู้ 

 
หมายเลข 1 เมน บาร์ เป็นแถบที่รวบรวมคําส ่งในการใช้งานท ง้หมดเก่ียวก บการสร้างช ้นงาน และการสร้างม ฟวี่ นอกจากน ้นย ง
รวมไปถึงการต ้งคา่เก่ียวก บการใช้งานในโปรแกรมท ้งหมด 
หมายเลข 2 เราเรียกพื้นที่สีขาวตรงกลางหนา้จอที่ใช้จ ดวางออบเจ็กต์ต่างๆที่ต้องการแสดงให้เห็นในช ้นงานว่า “สเตจ 
(Stage)” ส่วนบร เวณสีเทาล้อมรอบน ้นเราจะใชว้างว ตถุที่ย งไมต่้องการให้แสดงว่า “พื้นที่ทาํงาน (Pasteboard)” ซึ่งเราอาจ
เปรียบสเตจได้เหมือนเป็นเวที และพื้นที่ทํางานเป็นพืน้ที่หล งเวทีที่ผ ้ชมมองไม่เห็น แต่เราวางองค์ประกอบต่างๆ ที่จะนําไปแสง
บนสเตจได ้
หมายเลข 3 ไทมไลน์หรือเส้นเวลา จะใช้สําหร บสร้างและกําหนดรายละเอียดของการเคลื่อนไหว โดยเอาองค์ประกอบที่จะ
เคลื่อนไหว มาจ ดวางต่อก นทีละภาพในแต่ละช่วงเวลา (เรียกว่าเฟรม : Frame) ที่จะแสดงเปน็ภาพเคลื่อนไหว โดยเราจะ
กําหนดเส้นเวลาให้เล่นภาพเคลือ่นไหวซ้ําๆ หรือเล่นแล้วหยุดก็ได้  
หมายเลข 4 ท ลบ็อกซ์เป็นกล่องที่รวบรวมเคร่ืองมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้าง และปร บแต่งออบเจ็กต์ต่างๆ โดยจะเรียงเคร่ืองมือ
ต่างๆ เปน็แถวเดียวก นลงมา เครื่องมือแต่ละช ้นในท ลบ็อกซ์จะมีล กษณะเป็นไอคอนร ปภาพที่เราสามารถคล กเพื่อเรียกใช้งาน
ได้  
หมายเลข 5 พาเนล คือหน้าตา่งที่รวบรวมเคร่ืองมือต่างๆ สําหร บใช้ในการปร บแตง่ออบเจ็กต์ ซึ่งใน Flash ได้มีการจ ดพาเนล
ต่างๆ ไว้อย่างเปน็หมวดหม ่ตามหน้าที่ของม นให้เราเรียกใช้ได้ 



 
 

 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร     หน ่วยการเรียนร ้ที่ 3    

    รวม…6….ช ่วโมง 
 

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การใช้โปรแกรมในการออกแบบคอมพ วเตอร์กราฟิก
แอน เมช น สอนคร ้งที ่3 - 4 

จํานวน…6….ช ่วโมง 
ชือ่เรื่อง การใช้โปรแกรมในการออกแบบคอมพ วเตอร์กราฟิกแอน เมช น 

5.1ุการนุําเขาสูบทเรุียน 
     5.1.1 น กเรียนศึกษาค้นคว้าโปรแกรม Flash 
     5.1.2 รว่มสนทนาเกี่ยวก บโปรแกรม Flash 

 
 

5.2ุการเรุียนร  ้ 
     5.2.1 บอกจุดประสงค์การเรียน 
     5.2.2 บรรยาย อธ บาย ยกต วอย่าง ในแต่ ละห วข้อการเรียนให้น กศึกษา  
     5.2.3 คร บอกว ธีการ และแนวค ดในการปฏ บ ต ที่ถ กต้องให้แก่ผ ้เรียน 
     5.2.4 ประเม นพฤต กรรมรายบุคคลโดยคร จะซ กถามในแต่ละคน 

 

5.3ุการสรุ ป 
ุุุุ 5.3.1 คร และน กเรียนร่วมก นสรุปสาระสําค ญ 
     5.3.2 เปิดโอกาสให้น กเรียนซ กถามข้อสงส ย 
     5.3.3 มอบหมายให้ไปห ดทําและศึกษาเพ ่มเต ม 
     5.3.4 ทําแบบทดสอบ 

 

5.4ุการวุัดและประเมุ นผล 
     5.4.1 ส งเกตผ ้เรียนมีความสนใจ เก ดความเข้าใจในสาระการเรียนร ้ ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการแสดง
ความค ดเห็นและสรุปสาระการเรียนร ้ประจําหน่วย  
     5.4.2 ทําใบงานได้อย่างถ กต้อง  ท นเวลาที่กําหนด  ใบงานสะอาดและเป็นระเบียบ 
     5.4.3 ผ ้เรียนทําแบบฝึกห ดหล งเรียนได้ถ กต้อง  โดยได้คะแนน   50%  เป็นอย่างต่ํา 



 
 

 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร     หน ่วยการเรียนร ้ที่ 3    

    รวม…6….ช ่วโมง 
 

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การใช้โปรแกรมในการออกแบบคอมพ วเตอร์กราฟิก
แอน เมช น สอนคร ้งที ่3 - 4 

จํานวน…6….ช ่วโมง 
ชือ่เรื่อง การใช้โปรแกรมในการออกแบบคอมพ วเตอร์กราฟิกแอน เมช น 

6.ส ่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
6.1ุส ่อส ่งพ มพ์ 
     6.1.1 หน งสือเรียน รายว ชา การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
     6.1.2 หน งสือประกอบการเรียน รายว ชา การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
 
6.2ุส ่อโสตทัศน์ุ(ถามี) 
     6.2.1 สื่อการเรียนการสอน งานนําเสนอ 
     6.2.2 ระบบจ ดการองค์ความร ้ (KM) 
     6.2.3 ระบบอีเล นน ่ง (E-learning) 
 
6.3ุห นจําลองหร อของจร งุ(ถามี) 
     -ไม่มี- 
 
6.4ุอ ่นๆุ(ถ้ามี) 
    -ไม่มี- 
 
7.ุเอกสารประกอบการจัดการเรียนรูุ้(ใบความรูุ้ใบงานุใบมอบหมายงานุฯลฯุ) 
     7.1 ใบความร ้ เรื่อง คอมพ วเตอร์กราฟิกและแอน เมช น 
     7.2 ใบงาน เรื่อง คอมพ วเตอร์กราฟิกและแอน เมช น 
 
8.ุการบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับว ชาอ ่น 
     8.1 การผล ตสื่อด จ ตอล 
     8.2 โปรแกรมกราฟิก 



 
 

 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร     หน ่วยการเรียนร ้ที่ 3    

    รวม…6….ช ่วโมง 
 

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การใช้โปรแกรมในการออกแบบคอมพ วเตอร์กราฟิก
แอน เมช น สอนคร ้งที ่3 - 4 

จํานวน…6….ช ่วโมง 
ชือ่เรื่อง การใช้โปรแกรมในการออกแบบคอมพ วเตอร์กราฟิกแอน เมช น 

9.ุการวัดและประเม นผล 
9.1ุุกอนเรียน 
           9.1.1 สอบถามความร ้พ้ืนฐานจากผ ้เรียน 
           9.1.2 น กเรียนบกพร่องหรือไม่เข้าใจในเรื่องใด คร พยายามสอนให้น กเรียนเก ดความร ้ 
 
9.2ุขณะเรียน 
           ตรวจสอบความก้าวหน้าหรือพ ฒนาการของผ ้เรียน ด้านความร ้ ท กษะ กระบวนการ คุณล กษณะพึงประสงค์ 
 
9.3ุหลังเรียน 
           9.3.1 ผ ้เรียนมีความสนใจในการตอบคําถามและการสรุปผลการเรียนร ้แต่ละหน่วยการเรียนได้อย่างถ กต้อง 
           9.3.2 เก ดความค ดรวบยอดในแต่ละหน่วยการเรียนร ้ และร ้หล ก เทคน ค และว ธีการหาคําตอบได้อย่าง
รวดเร็วและถ กต้อง 
           9.3.2 ผ่านการทดสอบประจําหน่วยและประมวลผลสาระการเรียนร ้ตลอดภาคเรียน 
           9.3.3 ผ ้เรียนเก ดท กษะ 
           9.3.4 ส งเกตพฤต กรรมและการแสดงออกถึงการเล็งเห็นคุณค่าของการนํามาใช้ในระบบคอมพ วเตอร์ของ
ผ ้เรียน 
           9.3.5 ความสนใจในการเรียนร ้  การค้นคว้าเพ่ือแสดงความร ้และคําตอบ  การมีส่วนร่วมในก จกรรม 
           9.3.6 การซ กถามและการตอบคําถาม 
           9.3.7 แบบฝึกห ดและก จกรรมฝึกห ด 

 
10.ุบันท กหลังสอน 
10.1ุผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
              ผ ้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวก บการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash ในการทํางาน เครื่องมือต่างๆ ผึกการใช้
งานให้คล่องแคล่ว 



 
 

 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร     หน ่วยการเรียนร ้ที่ 3    

    รวม…6….ช ่วโมง 
 

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การใช้โปรแกรมในการออกแบบคอมพ วเตอร์กราฟิก
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10.2ุผลการเรียนรู้ของนักเรียนุนักศ กษา 
       น กเรียนสามารถใช้งานโปรแกรมในการทํางานได้ 
 
10.3ุแนวทางการพัฒนาค ณภาพการเรียนรู้ 
       ฝึกปฏ บ ต ช ้นงาน ศึกษาต วอย่างที่มีอย่างแพร่หลายในสื่ออ นเตอร์เน็ต 



 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร   
  หน ่วยการเรียนร ้ที่ 4    

    รวม…6….ช ่วโมง  

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การออกแบบทําโมเดลล ง สอนคร ้งที ่5 - 6 
จํานวน…6….ช ่วโมง 

ชือ่เรื่อง การออกแบบทําโมเดลล ง 

1.  สาระสําคัญ 
    การสร้างแอน เมช นสามารถทําได้หลายร ปแบบ ขึ้นอย ่ก บจุดประสงค์ของช ้นงานที่เราทําข้ึน จึงจะเข้าก บเทคน ค
การในการทําร ปแบบต่าง ๆ 

 

2.  สมรรถนะประจําหน่วย 
ุุุุ2.1 ออกแบบโมเดล 
    2.2 จ ดการโมเดล 
    2.3 หมุน ย้าย และท ศทางแสงของภาพ 

 
 

3. จุ ดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 ดานความร ้ 

3.1.1 ร ้จ กการออกแบบทําโมเดล 
3.1.2 องค์ประกอบของโมเดล 
3.1.3 เครื่องมือในการออกแบบโมเดล 
3.1.4 การย่อขยายภาพ 
3.1.5 การหมุนภาพ 
3.1.6 การย้ายภาพ 
3.1.7 แสงของภาพ 

 

3.2 ดานท กษะ 
    3.2.1 อธ บายว ธีการออกแบบโมเดลสําหร บกราฟิกแอน เมช น                3.2.2 บอกองค์ประกอบของโมเดล 
    3.2.3 การใช้เครื่องมือในการออกแบบโมเดล                                   3.2.4 ย่อขยายภาพตามท่ีต้องการ 
    3.2.5 หมุนภาพตามท่ีต้องการ                                                    3.2.6 การย้ายภาพตามท่ีต้องการ 
    3.2.7 การวางตําแหน่งของว ตถุ ท ศทางของแสง 

 
 

3.3 ค ุณล  กษณะที่พ ึ่งประสงค์ 
 
 

3.3.1 ความมีว น ย   3.3.2 ความร บผ ดชอบ   3.2.3 ใฝ่เรียนร ้   3.3.4 ความอดทน   3.3.5  ความรอบคอบ 
 



 
 

 
 

 

 
 

 

แผนการจ  ดการเร ียนร   
  หน ่วยการเรียนร ้ที่ 4    
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ชือ่เรื่อง การออกแบบทําโมเดลล ง 

4. เน ้อหาสาระการเรุียนรู้ 
 

รูปแบบการวาดภาพ 
การวาดภาพจากโปรแกรม Flash สามารถแบ่งออกเป็น 2 ร ปแบบ ด งนี้ 

 1. การวาดภาพแบบ Shape 
 2. การวาดภาพแบบ Object Drawing 
1) การวาดแบบ Shape ร ปทรงที่วาดจะมีผลต่อร ปทรงอ่ืน เช่น เมื่อนําร ปทรงที่มีพ้ืนเป็นสีเดียวมาซ้อนท บ ก็จะถ กรวม
เป็นช ้นเดียวก น แต่หากมีสีแตกต่าง เมื่อเคลื่อนย้ายส่วนที่ถ กซ้อนท บก็จะหายไปโดยอ ตโนม ต  ซึ่งสามารถวาดได้ด้วย
การคล กยกเล กปุ่ม Object Drawing 
2) การวาดแบบ Object Drawing ซึ่งร ปทรงท ้งในส่วนของเส้นและพ้ืนผ วจะกลายเป็นช ้นเดียวก น หากนํามาซ้อนท บก็
จะไม่ส่งผลทําให้ร ปทรงเปลี่ยนแปลงร ปร่างไปแต่อย่างใด โดยสามารถวาดได้โดยการคล กปุ่ม Object Drawing  ซึ่งจะ
ปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาเมื่อเลือกหรือวาดร ปทรงเสร็จ 
การกําหนดค ณสมบัต ของรูปทรง 
เร ่มต้นก่อนที่จะวาดภาพใด ๆ อาจกําหนดค่าคุณสมบ ต เกี่ยวก บส่วนของเส้นและพ้ืนของร ปทรง แล้วจึงเลือกปุ่ม
เครื่องมือ เพ่ือวาดภาพต่างๆ ก็ได้ ซึ่งค่าคุณสมบ ต ต่าง ๆ เป็นด งนี้ 

 
  
 
 
 
  



 
 

 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร     หน ่วยการเรียนร ้ที่ 4    

    รวม…6….ช ่วโมง 
 

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การออกแบบทําโมเดลล ง สอนคร ้งที ่5 - 6 
จํานวน…6….ช ่วโมง 

ชือ่เรื่อง การออกแบบทําโมเดลล ง 

5.1ุการนุําเขาสูบทเรุียน 
     5.1.1 น กเรียนศึกษาค้นคว้าโปรแกรม Flash และทําการสร้างภาพเคลื่อนไหว 
     5.1.2 รว่มสนทนาเกี่ยวก บโปรแกรม Flash การทําภาพเคลื่อนไหว 

 
 
 
 

5.2ุการเรุียนร  ้ 
     5.2.1 บอกจุดประสงค์การเรียน 
     5.2.2 บรรยาย อธ บาย ยกต วอย่าง ในแต่ ละห วข้อการเรียนให้น กศึกษา  
     5.2.3 คร บอกว ธีการ และแนวค ดในการปฏ บ ต ที่ถ กต้องให้แก่ผ ้เรียน 
     5.2.4 ประเม นพฤต กรรมรายบุคคลโดยคร จะซ กถามในแต่ละคน 

 
 
 

5.3ุการสรุ ป 
ุุุุ 5.3.1 คร และน กเรียนร่วมก นสรุปสาระสําค ญ 
     5.3.2 เปิดโอกาสให้น กเรียนซ กถามข้อสงส ย 
     5.3.3 มอบหมายให้ไปห ดทําและศึกษาเพ ่มเต ม 
     5.3.4 ทําแบบทดสอบ 

 

5.4ุการวุัดและประเมุ นผล 
     5.4.1 ส งเกตผ ้เรียนมีความสนใจ เก ดความเข้าใจในสาระการเรียนร ้ ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการแสดง
ความค ดเห็นและสรุปสาระการเรียนร ้ประจําหน่วย  
     5.4.2 ทําใบงานได้อย่างถ กต้อง  ท นเวลาที่กําหนด  ใบงานสะอาดและเป็นระเบียบ 
     5.4.3 ผ ้เรียนทําแบบฝึกห ดหล งเรียนได้ถ กต้อง  โดยได้คะแนน   50%  เป็นอย่างต่ํา 



 
 

 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร     หน ่วยการเรียนร ้ที่ 4    

    รวม…6….ช ่วโมง 
 

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การออกแบบทําโมเดลล ง สอนคร ้งที ่5 - 6 
จํานวน…6….ช ่วโมง 

ชือ่เรื่อง การออกแบบทําโมเดลล ง 

6.ส ่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
6.1ุส ่อส ่งพ มพ์ 
     6.1.1 หน งสือเรียน รายว ชา การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
     6.1.2 หน งสือประกอบการเรียน รายว ชา การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
 
6.2ุส ่อโสตทัศน์ุ(ถามี) 
     6.2.1 สื่อการเรียนการสอน งานนําเสนอ 
     6.2.2 ระบบจ ดการองค์ความร ้ (KM) 
     6.2.3 ระบบอีเล นน ่ง (E-learning) 
 
6.3ุห นจําลองหร อของจร งุ(ถามี) 
     -ไม่มี- 
 
6.4ุอ ่นๆุ(ถ้ามี) 
    -ไม่มี- 
 
7.ุเอกสารประกอบการจัดการเรียนรูุ้(ใบความรูุ้ใบงานุใบมอบหมายงานุฯลฯุ) 
     7.1 ใบความร ้ เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว 
     7.2 ใบงาน เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว 
 
8.ุการบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับว ชาอ ่น 
     8.1 การผล ตสื่อด จ ตอล 
     8.2 โปรแกรมกราฟิก 



 
 

 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร     หน ่วยการเรียนร ้ที่ 4    

    รวม…6….ช ่วโมง 
 

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การออกแบบทําโมเดลล ง สอนคร ้งที ่5 - 6 
จํานวน…6….ช ่วโมง 

ชือ่เรื่อง การออกแบบทําโมเดลล ง 

9.ุการวัดและประเม นผล 
9.1ุุกอนเรียน 
           9.1.1 สอบถามความร ้พ้ืนฐานจากผ ้เรียน 
           9.1.2 น กเรียนบกพร่องหรือไม่เข้าใจในเรื่องใด คร พยายามสอนให้น กเรียนเก ดความร ้ 
 
9.2ุขณะเรียน 
           ตรวจสอบความก้าวหน้าหรือพ ฒนาการของผ ้เรียน ด้านความร ้ ท กษะ กระบวนการ คุณล กษณะพึงประสงค์ 
 
9.3ุหลังเรียน 
           9.3.1 ผ ้เรียนมีความสนใจในการตอบคําถามและการสรุปผลการเรียนร ้แต่ละหน่วยการเรียนได้อย่างถ กต้อง 
           9.3.2 เก ดความค ดรวบยอดในแต่ละหน่วยการเรียนร ้ และร ้หล ก เทคน ค และว ธีการหาคําตอบได้อย่าง
รวดเร็วและถ กต้อง 
           9.3.2 ผ่านการทดสอบประจําหน่วยและประมวลผลสาระการเรียนร ้ตลอดภาคเรียน 
           9.3.3 ผ ้เรียนเก ดท กษะ 
           9.3.4 ส งเกตพฤต กรรมและการแสดงออกถึงการเล็งเห็นคุณค่าของการนํามาใช้ในระบบคอมพ วเตอร์ของ
ผ ้เรียน 
           9.3.5 ความสนใจในการเรียนร ้  การค้นคว้าเพ่ือแสดงความร ้และคําตอบ  การมีส่วนร่วมในก จกรรม 
           9.3.6 การซ กถามและการตอบคําถาม 
           9.3.7 แบบฝึกห ดและก จกรรมฝึกห ด 

 
10.ุบันท กหลังสอน 
10.1ุผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
              ผ ้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวก บการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash และสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ
ต่าง ๆ ได้อย่างสวยงาม เหมาะสม ออกแบบและสร้างช ้นงานตามความค ดสร้างสรรค์ได้ 



 
 

 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร     หน ่วยการเรียนร ้ที่ 4    

    รวม…6….ช ่วโมง 
 

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การออกแบบทําโมเดลล ง สอนคร ้งที ่5 - 6 
จํานวน…6….ช ่วโมง 

ชือ่เรื่อง การออกแบบโมเดลล ง 

10.2ุผลการเรียนรู้ของนักเรียนุนักศ กษา 
       น กเรียนสามารถใช้งานโปรแกรมในการทํางาน และออกแบบ ผล ตช ้นงานได้ตามความค ดสร้างสรรค์ได้ 
 
10.3ุแนวทางการพัฒนาค ณภาพการเรียนรู้ 
       ฝึกปฏ บ ต ช ้นงาน ศึกษาต วอย่างที่มีอย่างแพร่หลายในสื่ออ นเตอร์เน็ต 



 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร   
  หน ่วยการเรยีนร ้ที่ 5    

    รวม…6….ช ่วโมง  

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การสร้างเท็กเจอร์ สอนคร ้งที ่7 - 8 
จํานวน…6….ช ่วโมง 

ชือ่เรื่อง การสร้างเท็กเจอร์ 

1.  สาระสําคัญ 
    การสร้างว ตถุเม่ือสร้างเรียบร้อย ส ่งต่อไปที่จะทําให้ช ้นงานสวยงามจําเป็นต้องใส่เท็กเจอร์ เพื่อความสวยงาม 

 

2.  สมรรถนะประจําหน่วย 
ุุุุ2.1 สามารถใส่เท็กเจอร์ได้ 
    2.2 ใช้เครื่องมือเท็กเจอร์ได้ 
    2.3 การสร้างร ปร่าง ร ปทรง พื้นผ ว สี ต วอ กษรได้ 

 

3. จุ ดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 ดานความร ้ 

3.1.1 ความหมายของเท็กเจอร์ 
3.1.2 การใส่เท็กเจอร์ 
3.1.3 การใช้เครื่องมือในการใส่เท็กเจอร์ 
3.1.4 ร ปร่าง ร ปทรง ขนาด พ้ืนผ ว ที่ว่าง สี ต วอ กษร 

 

3.2 ดานท กษะ 
 

3.2.1 อธ บายความหมายของเท็กเจอร์ 
3.2.2 ว ธีการใส่เท็กเจอร์ 
3.2.3 การใช้เครื่องมือในเท็กเจอร์ 
3.2.4 สร้างร ปร่าง ร ปทรง ขนาด พ้ืนผ ว ที่ว่าง สี และต วอ กษรตามที่กําหนดได้ 

 

3.3 ค ุณล  กษณะที่พ ึ่งประสงค์ 
 

3.3.1  ความมีว น ย 
3.3.2  ความร บผ ดชอบ 
3.3.3  ใฝ่เรียนร ้ 
3.3.4  ความอดทน 
3.3.5  ความรอบคอบ 



 
 

 
 

 

 
 

 

แผนการจ  ดการเร ียนร   
  หน ่วยการเรียนร ้ที่ 5    

    รวม…6….ช ่วโมง  

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การสร้างเท็กเจอร์ สอนคร ้งที ่7 - 8 
จํานวน…6….ช ่วโมง 

ชือ่เรื่อง การสร้างเท็กเจอร์ 

4. เน ้อหาสาระการเรุียนรู้ 
 

กําหนดรายละเอียดรูปทรง 
ก่อนใช้เครื่องมือวาดร ปทรง มีหล กท่ีควรคํานึงก่อนทุกคร ้งคือ ต้องไปกําหนดรายละเอียดของพ้ืนร ปและเส้นก่อน ซึ่งมี
ด งนี้ กําหนดสีพื้นและเส้นเราสามารถกําหนดให้ร ปวาดมีสีพ้ืน สีเส้น หรือไม่มีสีพื้นหรือเส้นก็ได้ ด งนี้ 

 

http://1.bp.blogspot.com/-AWNKX4oUA7E/T_7kwoe4oVI/AAAAAAAAACo/gJF_FuqE6jk/s1600/fillcolor.gif
http://1.bp.blogspot.com/-AWNKX4oUA7E/T_7kwoe4oVI/AAAAAAAAACo/gJF_FuqE6jk/s1600/fillcolor.gif
http://2.bp.blogspot.com/-RmBSU71RiLc/T_7kxu_LMyI/AAAAAAAAACs/tbsQdjP-uKc/s1600/linecolor.gif
http://4.bp.blogspot.com/-HN2gBx95y38/T_7kvzlsjpI/AAAAAAAAACc/UVhpUOUOFoA/s1600/editoject.gif
http://4.bp.blogspot.com/-HN2gBx95y38/T_7kvzlsjpI/AAAAAAAAACc/UVhpUOUOFoA/s1600/editoject.gif


 
 

 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร     หน ่วยการเรียนร ้ที่ 5    

    รวม…6….ช ่วโมง 
 

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การสร้างเท็กเจอร์ สอนคร ้งที ่7 - 8 
จํานวน…6….ช ่วโมง 

ชือ่เรื่อง การสร้างเท็กเจอร์ 

5.1ุการนุําเขาสูบทเรุียน 
     5.1.1 น กเรียนศึกษาค้นคว้าโปรแกรม Flash และทําการสร้างเท็กเจอร์ 
     5.1.2 รว่มสนทนาเกี่ยวก บโปรแกรม Flash การสร้างเท็กเจอร์ 

 
 
 
 

5.2ุการเรุียนร  ้ 
     5.2.1 บอกจุดประสงค์การเรียน 
     5.2.2 บรรยาย อธ บาย ยกต วอย่าง ในแต่ ละห วข้อการเรียนให้น กศึกษา  
     5.2.3 คร บอกว ธีการ และแนวค ดในการปฏ บ ต ที่ถ กต้องให้แก่ผ ้เรียน 
     5.2.4 ประเม นพฤต กรรมรายบุคคลโดยคร จะซ กถามในแต่ละคน 

 
 
 

5.3ุการสรุ ป 
ุุุุ 5.3.1 คร และน กเรียนร่วมก นสรุปสาระสําค ญ 
     5.3.2 เปิดโอกาสให้น กเรียนซ กถามข้อสงส ย 
     5.3.3 มอบหมายให้ไปห ดทําและศึกษาเพ ่มเต ม 
     5.3.4 ทําแบบทดสอบ 

 

5.4ุการวุัดและประเมุ นผล 
     5.4.1 ส งเกตผ ้เรียนมีความสนใจ เก ดความเข้าใจในสาระการเรียนร ้ ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการแสดง
ความค ดเห็นและสรุปสาระการเรียนร ้ประจําหน่วย  
     5.4.2 ทําใบงานได้อย่างถ กต้อง  ท นเวลาที่กําหนด  ใบงานสะอาดและเป็นระเบียบ 
     5.4.3 ผ ้เรียนทําแบบฝึกห ดหล งเรียนได้ถ กต้อง  โดยได้คะแนน   50%  เป็นอย่างต่ํา 



 
 

 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร     หน ่วยการเรียนร ้ที่ 5    

    รวม…6….ช ่วโมง 
 

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การสร้างเท็กเจอร์ สอนคร ้งที ่7 - 8 
จํานวน…6….ช ่วโมง 

ชือ่เรื่อง การสร้างเท็กเจอร์ 

6.ส ่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
6.1ุส ่อส ่งพ มพ์ 
     6.1.1 หน งสือเรียน รายว ชา การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
     6.1.2 หน งสือประกอบการเรียน รายว ชา การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
 
6.2ุส ่อโสตทัศน์ุ(ถามี) 
     6.2.1 สื่อการเรียนการสอน งานนําเสนอ 
     6.2.2 ระบบจ ดการองค์ความร ้ (KM) 
     6.2.3 ระบบอีเล นน ่ง (E-learning) 
 
6.3ุห นจําลองหร อของจร งุ(ถามี) 
     -ไม่มี- 
 
6.4ุอ ่นๆุ(ถ้ามี) 
    -ไม่มี- 
 
7.ุเอกสารประกอบการจัดการเรียนรูุ้(ใบความรูุ้ใบงานุใบมอบหมายงานุฯลฯุ) 
     7.1 ใบความร ้ เรื่อง การสร้างเท็กเจอร์ 
     7.2 ใบงาน เรื่อง การสร้างเท็กเจอร์ 
 
8.ุการบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับว ชาอ ่น 
     8.1 การผล ตสื่อด จ ตอล 
     8.2 โปรแกรมกราฟิก 



 
 

 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร     หน ่วยการเรียนร ้ที่ 5    

    รวม…6….ช ่วโมง 
 

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การสร้างเท็กเจอร์ สอนคร ้งที ่7 - 8 
จํานวน…6….ช ่วโมง 

ชือ่เรื่อง การสร้างเท็กเจอร์ 

9.ุการวัดและประเม นผล 
9.1ุุกอนเรียน 
           9.1.1 สอบถามความร ้พ้ืนฐานจากผ ้เรียน 
           9.1.2 น กเรียนบกพร่องหรือไม่เข้าใจในเรื่องใด คร พยายามสอนให้น กเรียนเก ดความร ้ 
 
9.2ุขณะเรียน 
           ตรวจสอบความก้าวหน้าหรือพ ฒนาการของผ ้เรียน ด้านความร ้ ท กษะ กระบวนการ คุณล กษณะพึงประสงค์ 
 
9.3ุหลังเรียน 
           9.3.1 ผ ้เรียนมีความสนใจในการตอบคําถามและการสรุปผลการเรียนร ้แต่ละหน่วยการเรียนได้อย่างถ กต้อง 
           9.3.2 เก ดความค ดรวบยอดในแต่ละหน่วยการเรียนร ้ และร ้หล ก เทคน ค และว ธีการหาคําตอบได้อย่าง
รวดเร็วและถ กต้อง 
           9.3.2 ผ่านการทดสอบประจําหน่วยและประมวลผลสาระการเรียนร ้ตลอดภาคเรียน 
           9.3.3 ผ ้เรียนเก ดท กษะ 
           9.3.4 ส งเกตพฤต กรรมและการแสดงออกถึงการเล็งเห็นคุณค่าของการนํามาใช้ในระบบคอมพ วเตอร์ของ
ผ ้เรียน 
           9.3.5 ความสนใจในการเรียนร ้  การค้นคว้าเพ่ือแสดงความร ้และคําตอบ  การมีส่วนร่วมในก จกรรม 
           9.3.6 การซ กถามและการตอบคําถาม 
           9.3.7 แบบฝึกห ดและก จกรรมฝึกห ด 

 
10.ุบันท กหลังสอน 
10.1ุผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
              ผ ้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวก บการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash และสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ
ต่าง ๆ ได้อย่างสวยงาม เหมาะสม ออกแบบและสร้างช ้นงานตามความค ดสร้างสรรค์ได้ 



 
 

 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร     หน ่วยการเรียนร ้ที่ 5    

    รวม…6….ช ่วโมง 
 

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การสร้างเท็กเจอร์ สอนคร ้งที ่7 - 8 
จํานวน…6….ช ่วโมง 

ชือ่เรื่อง การสร้างเท็กเจอร์ 

10.2ุผลการเรียนรู้ของนักเรียนุนักศ กษา 
       น กเรียนสามารถใช้งานโปรแกรมในการทํางาน และออกแบบ ผล ตช ้นงานได้ตามความค ดสร้างสรรค์ได้ 
 
10.3ุแนวทางการพัฒนาค ณภาพการเรียนรู ้
       ฝึกปฏ บ ต ช ้นงาน ศึกษาต วอย่างที่มีอย่างแพร่หลายในสื่ออ นเตอร์เน็ต 



 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร   
  หน ่วยการเรียนร ้ที่ 6    

    รวม...9….ช ่วโมง  

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 ม ต  สอนคร ้งที ่9 - 11 
จํานวน…9….ช ่วโมง 

ชือ่เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 ม ต  

1.  สาระสําคัญ 
    การนําคอมพ วเตอร์มาสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยการสร้างภาพน ่งขึ้นก่อน แล้วค่อยสร้างภาพต่อเนื่อง
ภาพถ ดไปเรียงลําด บไปเรื่อยๆ เปลี่ยนแปลงภาพไปทีละน้อย แล้วนํามาเข้าส ่คอมพ วเตอร์ใช้โปรแกรม
สร้างแอน เมช ่น ในการลําด บภาพให้เหมาะสมก บเวลา และแสดงภาพต่อเนื่อง จนเห็นเป็นการเคลื่อนไหว
ท่ีสมจร ง 

 

2.  สมรรถนะประจําหน่วย 
     2.1 สร้างภาพเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ  
     2.2 การจ ดเก็บข้อม ล ในร ปแบบต่าง ๆ  
3. จุ ดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ดานความร ้ 
3.1.1 ความหมายภาพเคลื่อนไหว 2 ม ต  
3.1.2 ประเภทของภาพเคลื่อนไหว 2 ม ต  
3.1.3 ร ปแบบของภาพเคลื่อนไหว 2 ม ต  
3.1.4 ร ปแบบของการจ ดเก็บข้อม ล 

3.2 ดานท กษะ 
     3.2.1 อธ บายความหมายของภาพเคลื่อนไหว 2 ม ต  
     3.2.2 อธ บายประเภทของภาพเคลื่อนไหว 2 ม ต  
     3.2.3 เข้าใจร ปแบบของภาพเคลื่อนไหว 2 ม ต  
     3.2.4 จ ดเก็บข้อม ลในแต่ละแบบได้ 

 
 

3.3 ค ุณล  กษณะที่พ ึ่งประสงค์ 
 

3.3.1  ความมีว น ย 
3.3.2  ความร บผ ดชอบ 
3.3.3  ใฝ่เรียนร ้ 
3.3.4  ความอดทน 
3.3.5  ความรอบคอบ 



 
 

 
 

 

 
 

 

แผนการจ  ดการเร ียนร   
  หน ่วยการเรียนร ้ที่ 6    

    รวม...9….ช ่วโมง  

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 ม ต  สอนคร ้งที ่9 - 11 
จํานวน…9….ช ่วโมง 

ชือ่เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 ม ต  

4. เน ้อหาสาระการเรุียนรู้ 
 

โปรแกรม Adobe Flash สามารถแบ่งการเคลื่อนไหวได้ด งนี้ 
- Frame by Frame 
 เป็นการนําภาพมาใส่ไว้ในแต่ละเฟรมแล้วทําการกําหนดคีย์เฟรม หรือเฟรมที่ถ กกําหนดให้มีการเปลี่ยนแปลง
ของว ตถุเพ่ือสร้างการเคลื่อนไหว 
- Tween Animation 
 การกําหนดคีย์เฟรมเร ่มต้นและคีย์เฟรมสุดท้าย จากน ้นปล่อยให้โปรแกรมสร้างความเปลี่ยนแปลงระหว่าง
เฟรมโดยอ ตโนม ต  แบ่งเป็น 2 แบบคือ 
  - Motion Tween 
  - Shape Tween  
1. Motion Tween หรือ Motion Path เป็นการสร้างการเคลื่อนไหวที่กําหนดการเคลื่อนที่ หมุน ย่อ หรือขยายว ตถุ
ไปตามเส้นที่วาดไว้ โดยที่ร ปทรงของว ตถุไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเป็นร ปแบบการสร้างภาพเคลื่อนไหวที่น ยมมาก
ที่สุด 
2. Shape Tween เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวที่มีการเปลี่ยนแปลงร ปร่างของว ตถุ จากร ปทรงหนึ่งไปเป็นอีกร ปทรง
หนึ่ง โดยสามารถกําหนดตําแหน่ง ขนาด และท ศทาง และสีของว ตถุในแต่ละช่วงเวลาได้ตามต้องการ 
Action Script 
 เป็นภาษาท่ีนํามาใช้เพื่อเพ ่มประส ทธ ภาพในการทํางานของระบบและสามารถโต้ตอบก บผ ้ใช้งานได้ โดย 
Action Script จะถ กนํามาใช้เมื่อมีการกระทําเก ดข้ึน ซึ่งเรียกว่า เหต การณ์ุ(Event) 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร     หน ่วยการเรียนร ้ที่ 6    

    รวม...9….ช ่วโมง 
 

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 ม ต  สอนคร ้งที ่9 - 11 
จํานวน…9….ช ่วโมง 

ชือ่เรื่อง การสร้างภาพเคลือ่นไหว 2 ม ต  

5.1ุการนุําเขาสูบทเรุียน 
     5.1.1 น กเรียนศึกษาค้นคว้าโปรแกรม Flash และทําการสร้างเท็กเจอร์ 
     5.1.2 รว่มสนทนาเกี่ยวก บโปรแกรม Flash การสร้างเท็กเจอร์ 

 
 
 
 

5.2ุการเรุียนร  ้ 
     5.2.1 บอกจุดประสงค์การเรียน 
     5.2.2 บรรยาย อธ บาย ยกต วอย่าง ในแต่ ละห วข้อการเรียนให้น กศึกษา  
     5.2.3 คร บอกว ธีการ และแนวค ดในการปฏ บ ต ที่ถ กต้องให้แก่ผ ้เรียน 
     5.2.4 ประเม นพฤต กรรมรายบุคคลโดยคร จะซ กถามในแต่ละคน 

 
 
 

5.3ุการสรุ ป 
ุุุุ 5.3.1 คร และน กเรียนร่วมก นสรุปสาระสําค ญ 
     5.3.2 เปิดโอกาสให้น กเรียนซ กถามข้อสงส ย 
     5.3.3 มอบหมายให้ไปห ดทําและศึกษาเพ ่มเต ม 
     5.3.4 ทําแบบทดสอบ 
 

 

5.4ุการวุัดและประเมุ นผล 
     5.4.1 ส งเกตผ ้เรียนมีความสนใจ เก ดความเข้าใจในสาระการเรียนร ้ ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการแสดง
ความค ดเห็นและสรุปสาระการเรียนร ้ประจําหน่วย  
     5.4.2 ทําใบงานได้อย่างถ กต้อง  ท นเวลาที่กําหนด  ใบงานสะอาดและเป็นระเบียบ 
     5.4.3 ผ ้เรียนทําแบบฝึกห ดหล งเรียนได้ถ กต้อง  โดยได้คะแนน   50%  เป็นอย่างต่ํา 



 
 

 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร     หน ่วยการเรียนร ้ที่ 6    

    รวม...9….ช ่วโมง 
 

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 ม ต  สอนคร ้งที ่9 - 11 
จํานวน…9….ช ่วโมง 

ชือ่เรื่อง การสร้างภาพเคลือ่นไหว 2 ม ต  

6.ส ่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
6.1ุส ่อส ่งพ มพ์ 
     6.1.1 หน งสือเรียน รายว ชา การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
     6.1.2 หน งสือประกอบการเรียน รายว ชา การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
 
6.2ุส ่อโสตทัศน์ุ(ถามี) 
     6.2.1 สื่อการเรียนการสอน งานนําเสนอ 
     6.2.2 ระบบจ ดการองค์ความร ้ (KM) 
     6.2.3 ระบบอีเล นน ่ง (E-learning) 
 
6.3ุห นจําลองหร อของจร งุ(ถามี) 
     -ไม่มี- 
 
6.4ุอ ่นๆุ(ถ้ามี) 
    -ไม่มี- 
 
7.ุเอกสารประกอบการจัดการเรียนรูุ้(ใบความรูุ้ใบงานุใบมอบหมายงานุฯลฯุ) 
     7.1 ใบความร ้ เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 ม ต  
     7.2 ใบงาน เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 ม ต  
 
8.ุการบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับว ชาอ ่น 
     8.1 การผล ตสื่อด จ ตอล 
     8.2 โปรแกรมกราฟิก 



 
 

 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร     หน ่วยการเรียนร ้ที่ 6    

    รวม...9….ช ่วโมง 
 

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 ม ต  สอนคร ้งที ่9 - 11 
จํานวน…9….ช ่วโมง 

ชือ่เรื่อง การสร้างภาพเคลือ่นไหว 2 ม ต  

9.ุการวัดและประเม นผล 
9.1ุุกอนเรียน 
           9.1.1 สอบถามความร ้พ้ืนฐานจากผ ้เรียน 
           9.1.2 น กเรียนบกพร่องหรือไม่เข้าใจในเรื่องใด คร พยายามสอนให้น กเรียนเก ดความร ้ 
 
9.2ุขณะเรียน 
           ตรวจสอบความก้าวหน้าหรือพ ฒนาการของผ ้เรียน ด้านความร ้ ท กษะ กระบวนการ คุณล กษณะพึงประสงค์ 
 
9.3ุหลังเรียน 
           9.3.1 ผ ้เรียนมีความสนใจในการตอบคําถามและการสรุปผลการเรียนร ้แต่ละหน่วยการเรียนได้อย่างถ กต้อง 
           9.3.2 เก ดความค ดรวบยอดในแต่ละหน่วยการเรียนร ้ และร ้หล ก เทคน ค และว ธีการหาคําตอบได้อย่าง
รวดเร็วและถ กต้อง 
           9.3.2 ผ่านการทดสอบประจําหน่วยและประมวลผลสาระการเรียนร ้ตลอดภาคเรียน 
           9.3.3 ผ ้เรียนเก ดท กษะ 
           9.3.4 ส งเกตพฤต กรรมและการแสดงออกถึงการเล็งเห็นคุณค่าของการนํามาใช้ในระบบคอมพ วเตอร์ของ
ผ ้เรียน 
           9.3.5 ความสนใจในการเรียนร ้  การค้นคว้าเพ่ือแสดงความร ้และคําตอบ  การมีส่วนร่วมในก จกรรม 
           9.3.6 การซ กถามและการตอบคําถาม 
           9.3.7 แบบฝึกห ดและก จกรรมฝึกห ด 

 
10.ุบันท กหลังสอน 
10.1ุผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
              ผ ้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวก บการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash และสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ
สองม ต ได้อย่างสวยงาม เหมาะสม ออกแบบและสร้างช ้นงานตามความค ดสร้างสรรค์ได้ 



 
 

 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร    หน ่วยการเรียนร ้ที่ 6    

    รวม...9….ช ่วโมง 
 

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 ม ต  สอนคร ้งที ่9 - 11 
จํานวน…9….ช ่วโมง 

ชือ่เรื่อง การสร้างภาพเคลือ่นไหว 2 ม ต  

10.2ุผลการเรียนรู้ของนักเรียนุนักศ กษา 
       น กเรียนสามารถใช้งานโปรแกรมในการทํางาน และออกแบบ ผล ตช ้นงานได้ตามความค ดสร้างสรรค์ได้ 
 
10.3ุแนวทางการพัฒนาค ณภาพการเรียนรู้ 
       ฝึกปฏ บ ต ช ้นงาน ศึกษาต วอย่างที่มีอย่างแพร่หลายในสื่ออ นเตอร์เน็ต 



 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร   
  หน ่วยการเรียนร ้ที่ 7    

    รวม...9….ช ่วโมง  

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 ม ต  สอนคร ้งที ่12 - 14 
จํานวน…9….ช ่วโมง 

ชือ่เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 ม ต  

1.  สาระสําคัญ 
    ภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 ม ต  (3D Animation)สามารถมองเห็นได้ท ้งความส ง ความกว้าง และความลึก 

 

2.  สมรรถนะประจําหน่วย 
2.1 อธ บายประเภทของภาพเคลื่อนไหว 3 ม ต ได้ 

 

2.2 เข้าใจร ปแบบของภาพเคลื่อนไหว 3 ม ต  
 

2.3 เข้าใจแกน X,Y,Z ในภาพเคลื่อนไหว 3 ม ต  
 
 

3. จุ ดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 ดานความร ้ 
     3.1.1 ความหมายภาพเคลื่อนไหว 3 ม ต  
     3.1.2 ประเภทของภาพเคลื่อนไหว 3 ม ต  
     3.1.3 ร ปแบบของภาพเคลื่อนไหว 3 ม ต  
     3.1.4 ร ปแบบในการจ ดเก็บข้อม ล 
     3.1.5 แกน X,Y,Z 

 

3.2 ดานท กษะ 
     3.2.1 อธ บายความหมายของภาพเคลื่อนไหว 3 ม ต  
     3.2.2 อธ บายประเภทของภาพเคลื่อนไหว 3 ม ต  
     3.2.3 เข้าใจร ปแบบของภาพเคลื่อนไหว 3 ม ต  
     3.2.4 จ ดเก็บข้อม ลในแต่ละแบบได้ 
     3.2.5 สร้างช ้นงานให้มีแกนท ้ง 3 แกนได้ 

 
 

3.3 ค ุณล  กษณะที่พ ึ่งประสงค์ 
 

3.3.1 ความมีว น ย   3.3.2 ความร บผ ดชอบ   3.2.3 ใฝ่เรียนร ้   3.3.4 ความอดทน   3.3.5  ความรอบคอบ 



 
 

 
 

 

 
 

 

แผนการจ  ดการเร ียนร   
  หน ่วยการเรียนร ้ที่ 7    

    รวม...9….ช ่วโมง  

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 ม ต  สอนคร ้งที ่12 - 14 
จํานวน…9….ช ่วโมง 

ชือ่เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 ม ต  

4. เน ้อหาสาระการเรุียนรู้  
Basic Model 3D การข ้นโมเดลุ3 ม ต ุแบบพ ้นฐาน   
     ในข ้นตอนนี้จะขออธ บายการขึ้นโมเดลอย่างง่ายก่อนนะคร บ เพื่อผ ้ที่เร ่มเรียนร ้ใหม่สามารถเป็นแนวทางในการฏ บ ต 
ตามได้ ร ปแบบโมเดลที่ยกมาจะเป็นการขึ้นโมเดลของ แผ่นไม้แบบธรรมดาระด บเบส กโดยจะอธ บายร ปแบบการข้ึน
แบบง่ายให้ผ ้ที่เร ่มต้นได้ปฏ บ ต ตามได้   
     ส ่งแรกเลยคือเราต้องมีร ปแบบแผ่นไม้ที่เราจะขึ้นก่อน ลองจ นตนาการหรือออกแบบคร่าวๆ ในกระดาษหรือใน
ความค ดคุณได้ ว่าคุณจะให้ออกมาในล กษณะเป็นอย่างไร และพ จารณาร ปแบบว ตถุในการขึ้นโมเดล ในส่วนนี้จะเลือก
ร ปแบบ Polygon เพราะว่าง่ายต่อการปร บแต่งและแก้ไข 
 

 
     เร ่มต้นพ จารณาร ปแบบของส ่งที่จะขึ้นร ปทรงที่เหมาะสมที่สุด ในที่นี่เลือกท่ีจะสร้างร ปทรงจาก Cube ว ตถุสี่เหลี่ยม 

ตามล กษณะแผ่นไม้ที่มีความยาวและหนา   

 
 
     ร ปแบบ Cube ที่สร้างขึ้นมาใหม่ๆ ในกรณีท่ีต้องการให้ว ตถุท่ีถ กสร้างมาใหม่อย ่ตรงกลางให้เอาเครื่องหมายถ กออก
จาก Interactive Creation   
 

 



 
 

 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร     หน ่วยการเรียนร ้ที่ 7    

    รวม...9….ช ่วโมง 
 

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 ม ต  สอนคร ้งที ่12 - 14 
จํานวน…9….ช ่วโมง 

ชือ่เรื่อง การสร้างภาพเคลือ่นไหว 3 ม ต  

5.1ุการนุําเขาสูบทเรุียน 
     5.1.1 น กเรียนศึกษาค้นคว้าโปรแกรม Flash และทําการสร้างเท็กเจอร์ 
     5.1.2 รว่มสนทนาเกี่ยวก บโปรแกรม Flash การสร้างเท็กเจอร์ 

 
 
 
 

5.2ุการเรุียนร  ้ 
     5.2.1 บอกจุดประสงค์การเรียน 
     5.2.2 บรรยาย อธ บาย ยกต วอย่าง ในแต่ ละห วข้อการเรียนให้น กศึกษา  
     5.2.3 คร บอกว ธีการ และแนวค ดในการปฏ บ ต ที่ถ กต้องให้แก่ผ ้เรียน 
     5.2.4 ประเม นพฤต กรรมรายบุคคลโดยคร จะซ กถามในแต่ละคน 

 
 
 

5.3ุการสรุ ป 
ุุุุ 5.3.1 คร และน กเรียนร่วมก นสรุปสาระสําค ญ 
     5.3.2 เปิดโอกาสให้น กเรียนซ กถามข้อสงส ย 
     5.3.3 มอบหมายให้ไปห ดทําและศึกษาเพ ่มเต ม 
     5.3.4 ทําแบบทดสอบ 
 

 

5.4ุการวุัดและประเมุ นผล 
     5.4.1 ส งเกตผ ้เรียนมีความสนใจ เก ดความเข้าใจในสาระการเรียนร ้ ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการแสดง
ความค ดเห็นและสรุปสาระการเรียนร ้ประจําหน่วย  
     5.4.2 ทําใบงานได้อย่างถ กต้อง  ท นเวลาที่กําหนด  ใบงานสะอาดและเป็นระเบียบ 
     5.4.3 ผ ้เรียนทําแบบฝึกห ดหล งเรียนได้ถ กต้อง  โดยได้คะแนน   50%  เป็นอย่างต่ํา 



 
 

 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร     หน ่วยการเรียนร ้ที่ 7    

    รวม...9….ช ่วโมง 
 

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 ม ต  สอนคร ้งที ่12 - 14 
จํานวน…9….ช ่วโมง 

ชือ่เรื่อง การสร้างภาพเคลือ่นไหว 3 ม ต  

6.ส ่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
6.1ุส ่อส ่งพ มพ์ 
     6.1.1 หน งสือเรียน รายว ชา การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
     6.1.2 หน งสือประกอบการเรียน รายว ชา การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
 
6.2ุส ่อโสตทัศน์ุ(ถามี) 
     6.2.1 สื่อการเรียนการสอน งานนําเสนอ 
     6.2.2 ระบบจ ดการองค์ความร ้ (KM) 
     6.2.3 ระบบอีเล นน ่ง (E-learning) 
 
6.3ุห นจําลองหร อของจร งุ(ถามี) 
     -ไม่มี- 
 
6.4ุอ ่นๆุ(ถ้ามี) 
    -ไม่มี- 
 
7.ุเอกสารประกอบการจัดการเรียนรูุ้(ใบความรูุ้ใบงานุใบมอบหมายงานุฯลฯุ) 
     7.1 ใบความร ้ เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 ม ต  
     7.2 ใบงาน เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 ม ต  
 
8.ุการบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับว ชาอ ่น 
     8.1 การผล ตสื่อด จ ตอล 
     8.2 โปรแกรมกราฟิก 



 
 

 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร     หน ่วยการเรียนร ้ที่ 7    

    รวม...9….ช ่วโมง 
 

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 ม ต  สอนคร ้งที ่12 - 14 
จํานวน…9….ช ่วโมง 

ชือ่เรื่อง การสร้างภาพเคลือ่นไหว 3 ม ต  

9.ุการวัดและประเม นผล 
9.1ุุกอนเรียน 
           9.1.1 สอบถามความร ้พ้ืนฐานจากผ ้เรียน 
           9.1.2 น กเรียนบกพร่องหรือไม่เข้าใจในเรื่องใด คร พยายามสอนให้น กเรียนเก ดความร ้ 
 
9.2ุขณะเรียน 
           ตรวจสอบความก้าวหน้าหรือพ ฒนาการของผ ้เรียน ด้านความร ้ ท กษะ กระบวนการ คุณล กษณะพึงประสงค์ 
 
9.3ุหลังเรียน 
           9.3.1 ผ ้เรียนมีความสนใจในการตอบคําถามและการสรุปผลการเรียนร ้แต่ละหน่วยการเรียนได้อย่างถ กต้อง 
           9.3.2 เก ดความค ดรวบยอดในแต่ละหน่วยการเรียนร ้ และร ้หล ก เทคน ค และว ธีการหาคําตอบได้อย่าง
รวดเร็วและถ กต้อง 
           9.3.2 ผ่านการทดสอบประจําหน่วยและประมวลผลสาระการเรียนร ้ตลอดภาคเรียน 
           9.3.3 ผ ้เรียนเก ดท กษะ 
           9.3.4 ส งเกตพฤต กรรมและการแสดงออกถึงการเล็งเห็นคุณค่าของการนํามาใช้ในระบบคอมพ วเตอร์ของ
ผ ้เรียน 
           9.3.5 ความสนใจในการเรียนร ้  การค้นคว้าเพ่ือแสดงความร ้และคําตอบ  การมีส่วนร่วมในก จกรรม 
           9.3.6 การซ กถามและการตอบคําถาม 
           9.3.7 แบบฝึกห ดและก จกรรมฝึกห ด 

 
10.ุบันท กหลังสอน 
 
10.1ุผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
              ผ ้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวก บการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash และสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ
สามม ต ได้อย่างสวยงาม เหมาะสม ออกแบบและสร้างช ้นงานตามความค ดสร้างสรรค์ได้ 



 
 

 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร     หน ่วยการเรียนร ้ที่ 7    

    รวม...9….ช ่วโมง 
 

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 ม ต  สอนคร ้งที ่12 - 14 
จํานวน…9….ช ่วโมง 

ชือ่เรื่อง การสร้างภาพเคลือ่นไหว 3 ม ต  

10.2ุผลการเรียนรู้ของนักเรียนุนักศ กษา 
       น กเรียนสามารถใช้งานโปรแกรมในการทํางาน และออกแบบ ผล ตช ้นงานได้ตามความค ดสร้างสรรค์ได้ 
 
10.3ุแนวทางการพัฒนาค ณภาพการเรียนรู้ 
       ฝึกปฏ บ ต ช ้นงาน ศึกษาต วอย่างที่มีอย่างแพร่หลายในสื่ออ นเตอร์เน็ต 



 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร   
  หน ่วยการเรียนร ้ที่ 8    

    รวม...3….ช ่วโมง  

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การเผยแพร่ช ้นงาน     สอนคร ้งที ่15 
จํานวน…3….ช ่วโมง 

ชือ่เรื่อง การเผยแพร่ช ้นงาน 

1.  สาระสําคัญ 
     เมื่อสร้างช ้นงานสําเร็จเรียบร้อย ข ้นตอนต่อไปต้องนําช ้นงานไปพ บล ชเพ่ือเผยแพร่ผลงานต่อไป ซึ่งมีหลายร ปแบบ 
2.  สมรรถนะประจําหน่วย 

2.1 พ บล ชช ้นงานเพ่ือเผยแพรผ่ลงานได ้
 

2.2 พ บล ชช ้นงานเป็นไฟล์ในร ปแบบอื่นๆ 
 

2.3 แสดงรายละเอียดขนาดของไฟล์ของม ฟวี่ 
 

2.4 การทดสอบการดาว์นโหลดม ฟวี่ 
 

3. จุ ดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 ดานความร ้ 
     3.1.1 การพ บล ชช ้นงานเพื่อนําไปเผยแพร่ 
     3.1.2 การพ บล ชช ้นงานเป็นไฟล์ในร ปแบบอ่ืนๆ 
     3.1.3 การแสดงรายละเอียดขนาดของไฟล์ของม ฟวี่ 
     3.1.4 การทดสอบการดาว์นโหลดม ฟวี่ 

 

3.2 ดานท กษะ 
     3.2.1 การพ บล ชช ้นงานที่ทําเสร็จเรียบร้อย 
     3.2.2 การพ บล ชช ้นงานในร ปแบบไฟล์อื่น ๆ 
     3.2.3 แสดงรายละเอียดขนาดของไฟล์ม ฟวี่ 
     3.2.4 ทดสอบการดาว์นโหลดม ฟวี่ 

 
 

3.3 ค ุณล  กษณะที่พ ึ่งประสงค์ 
 
 

3.3.1 ความมีว น ย   3.3.2 ความร บผ ดชอบ   3.2.3 ใฝ่เรียนร ้   3.3.4 ความอดทน   3.3.5  ความรอบคอบ 



 
 

 
 

 

 
 

 

แผนการจ  ดการเร ียนร   
  หน ่วยการเรียนร ้ที่ 8    

    รวม...3….ช ่วโมง  

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การเผยแพร่ช ้นงาน     สอนคร ้งที่ 15 
จํานวน…3….ช ่วโมง 

ชือ่เรื่อง การเผยแพร่ช ้นงาน 

4. เน ้อหาสาระการเรุียนรู้  
การเผยแพร่ช ้นงาน-PUBLISH 

Publish 
หล งจากท่ีเราสร้างงานเสร็จแล้ว เราก็สามารถนํางานไปเผยแพร่ได้ ซึ่ง Flash สามารถจะแปลงงาน (Publish) งานเรา
ออกมาได้หลายร ปแบบ ขึ้นอย ่ก บล กษณะงานที่เราจะใช้ นอกจากน ้นเราย งสามารถกําหนดคุณสมบ ต ต่าง ๆ ของช ้นงาน
เราได้ด้วย เราสามารถเข้าไป Publish ช ้นงานของเราได้โดย เลือกไปคล กท่ี   File > Publish Settings  จะได้ดังรูป 

 
จากแท็บ Formats เราจะเห็นได้ว่า Flash จากแท็บ Formats เราจะเห็นได้ว่า Flash สามารถจะแปลงไฟล์ของเรา
ออกเป็นชน ดต่าง ๆ ได้ แล้วย งมีแท็บเกี่ยวข้องก บไฟล์ที่เราต้องการแปลงอีกด้วย ซึ่งไฟล์ต่าง ๆ เหล่านี้มีล กษณะการใช้
งานที่แตกต่างก น ซึ่งนอกจากแท็บ Formats แล้ว ในแต่ละแท็บจะเป็นการกําหนดคุณสมบ ต ต่าง ๆ ของไฟล์ที่เรา
ต้องการจะแปล ได้ แก่ Flash , HTML , GIF , JPEG , PNG และ Quick Time เป็นต้น  

การุPublish เป็นุFlash Movie 
การ Publish เป็น Flash Movie ไฟล์ของ Flash นี้จะมีนามสกุลเป็น (*.swf) หรือที่เราเรียกเต็ม ๆ ว่า Shockwave 
Flash นอกจากน ้นเราย งสามารถป้องก นไม่ให้คนอ่ืนนําไฟล์ของเราไปแก้ไขหรือทําการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ร บอนุญาต
ด้วย ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ มีด งนี้ 

  

การุPublish เป็นไฟล์ุHTML 
การแปลงงานเป็นหน้าเว็บเพจ จะ Publish ออกมาได้ 2 นามสกุล คือ (*.html) ก บ (*.swf) โดยท ้ง 2 นามสกุลนี้จะ
ทํางานร่วมก นและให้ผลเหมือน 

 

 

 

 

 

http://animation.mycom108.com/wp-content/uploads/2013/04/publish01.jpg


 

 
 

 
 

 

แผนการจ  ดการเร ียนร   
  หน ่วยการเรียนร ้ที่ 8    

    รวม...3….ช ่วโมง  

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การเผยแพร่ช ้นงาน     สอนคร ้งที่ 15 
จํานวน…3….ช ่วโมง 

ชือ่เรื่อง การเผยแพร่ช ้นงาน 

4. เน ้อหาสาระการเรุียนรู้ (ต่อ)  
การุPublish เป็นไฟล์ุHTML 
การแปลงงานเป็นหน้าเว็บเพจ จะ Publish ออกมาได้ 2 นามสกุล คือ (*.html) ก บ (*.swf) โดยท ้ง 2 นามสกุลนี้จะ
ทํางานร่วมก นและให้ผลเหมือน 
การทํางานบน Flash หมายความว่าเราจะได้ไฟล์ 2 ไฟล์นี้ คือ ไฟล์นามสกุล (*.html) ก บ (*.swf) ซึ่งต้องใช้ท ้ง 2 ไฟล์
นี้ Upload ขึ้นไปที่เซ ร์ฟเวอร์จึงจะ 
ใช้ได้ 

การุPublish เป็นไฟล์ุGIF 
(*gif) เป็นไฟล์ภาพที่ม กถ กนํามาใช้ทําภาพเคลื่อนไหวประกอบเว็บเพจ มีพ้ืนหล งโปร่งใส (Transparent) และมีขนาด
เล็ก ซึ่งบางคร ้งเราต้องใช้ไฟล์ GIF 
นี้ในการแสดงภาพเคลื่อนไหวแทน Flash Movie เนื่องจากบราวเซอร์ของผ ้ชมบางทีอาจไม่ได้ต ดต ้ง Plug-In ของ 
Shockwave Flash ซึ่งเราสามารถกําหนดให้แสดงเป็นไฟล์ GIF แทนได้ 

การุPublish เป็นไฟล์ุJPEG 
(*.jpg) เป็นไฟล์ภาพที่มีความน ยมมาก เนื่องจากมีขนาดเล็กและรองร บสีได้มาก จึงทําให้ภาพที่ได้มีความสมจร ง และ
เหมาะก บภาพท่ีมีการใช้สีจํานวนมาก เช่น ภาพถ่าย แต่เราไม่สามารถนําภาพ JPEG มาสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ 

การุPublish เป็นไฟล์ุPNG 
(*.png) เป็นไฟล์ภาพ Bitmap ชน ดหนึ่งที่มีล กษณะโปร่งใส สามารถใช้ก บโปรแกรม Macromedia Fireworks และอีก
หลาย ๆ โปรแกรมท่ีตกแต่งกราฟิก 

  

 



 
 

 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร     หน ่วยการเรียนร ้ที่ 8    

    รวม...3….ช ่วโมง 
 

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การเผยแพร่ช ้นงาน     สอนคร ้งที ่15 
จํานวน…3….ช ่วโมง 

ชือ่เรื่อง การเผยแพร่ช ้นงาน 

5.1ุการนุําเขาสูบทเรุียน 
     5.1.1 น กเรียนศึกษาค้นคว้าโปรแกรม Flash และทําการเผยแพร่ช ้นงาน 
     5.1.2 รว่มสนทนาเกี่ยวก บโปรแกรม Flash การเผยแพร่ช ้นงาน 

 
 
 
 

5.2ุการเรุียนร  ้ 
     5.2.1 บอกจุดประสงค์การเรียน 
     5.2.2 บรรยาย อธ บาย ยกต วอย่าง ในแต่ ละห วข้อการเรียนให้น กศึกษา  
     5.2.3 คร บอกว ธีการ และแนวค ดในการปฏ บ ต ที่ถ กต้องให้แก่ผ ้เรียน 
     5.2.4 ประเม นพฤต กรรมรายบุคคลโดยคร จะซ กถามในแต่ละคน 

 
 
 

5.3ุการสรุ ป 
ุุุุ 5.3.1 คร และน กเรียนร่วมก นสรุปสาระสําค ญ 
     5.3.2 เปิดโอกาสให้น กเรียนซ กถามข้อสงส ย 
     5.3.3 มอบหมายให้ไปห ดทําและศึกษาเพ ่มเต ม 
     5.3.4 ทําแบบทดสอบ 
 

 

5.4ุการวุัดและประเมุ นผล 
     5.4.1 ส งเกตผ ้เรียนมีความสนใจ เก ดความเข้าใจในสาระการเรียนร ้ ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการแสดง
ความค ดเห็นและสรุปสาระการเรียนร ้ประจําหน่วย  
     5.4.2 ทําใบงานได้อย่างถ กต้อง  ท นเวลาที่กําหนด  ใบงานสะอาดและเป็นระเบียบ 
     5.4.3 ผ ้เรียนทําแบบฝึกห ดหล งเรียนได้ถ กต้อง  โดยได้คะแนน   50%  เป็นอย่างต่ํา 



 
 

 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร     หน ่วยการเรยีนร ้ที่ 8    

    รวม...3….ช ่วโมง 
 

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การเผยแพร่ช ้นงาน     สอนคร ้งที่ 15 
จํานวน…3….ช ่วโมง 

ชือ่เรื่อง การเผยแพร่ช ้นงาน 

6.ส ่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
6.1ุส ่อส ่งพ มพ์ 
     6.1.1 หน งสือเรียน รายว ชา การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
     6.1.2 หน งสือประกอบการเรียน รายว ชา การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
 
6.2ุส ่อโสตทัศน์ุ(ถามี) 
     6.2.1 สื่อการเรียนการสอน งานนําเสนอ 
     6.2.2 ระบบจ ดการองค์ความร ้ (KM) 
     6.2.3 ระบบอีเล นน ่ง (E-learning) 
 
6.3ุห นจําลองหร อของจร งุ(ถามี) 
     -ไม่มี- 
 
6.4ุอ ่นๆุ(ถ้ามี) 
    -ไม่มี- 
 
7.ุเอกสารประกอบการจัดการเรียนรูุ้(ใบความรูุ้ใบงานุใบมอบหมายงานุฯลฯุ) 
     7.1 ใบความร ้ เรื่อง การเผยแพร่ช ้นงาน 
     7.2 ใบงาน เรื่อง การเผยแพร่ช ้นงาน 
 
8.ุการบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับว ชาอ ่น 
     8.1 การผล ตสื่อด จ ตอล 
     8.2 โปรแกรมกราฟิก 



 
 

 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร     หน ่วยการเรียนร ้ที่ 8    

    รวม...3….ช ่วโมง 
 

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การเผยแพร่ช ้นงาน     สอนคร ้งที ่15 
จํานวน…3….ช ่วโมง 

ชือ่เรื่อง การเผยแพร่ช ้นงาน 

9.ุการวัดและประเม นผล 
9.1ุุกอนเรียน 
           9.1.1 สอบถามความร ้พ้ืนฐานจากผ ้เรียน 
           9.1.2 น กเรียนบกพร่องหรือไม่เข้าใจในเรื่องใด คร พยายามสอนให้น กเรียนเก ดความร ้ 
 
9.2ุขณะเรียน 
           ตรวจสอบความก้าวหน้าหรือพ ฒนาการของผ ้เรียน ด้านความร ้ ท กษะ กระบวนการ คุณล กษณะพึงประสงค์ 
 
9.3ุหลังเรียน 
           9.3.1 ผ ้เรียนมีความสนใจในการตอบคําถามและการสรุปผลการเรียนร ้แต่ละหน่วยการเรียนได้อย่างถ กต้อง 
           9.3.2 เก ดความค ดรวบยอดในแต่ละหน่วยการเรียนร ้ และร ้หล ก เทคน ค และว ธีการหาคําตอบได้อย่าง
รวดเร็วและถ กต้อง 
           9.3.2 ผ่านการทดสอบประจําหน่วยและประมวลผลสาระการเรียนร ้ตลอดภาคเรียน 
           9.3.3 ผ ้เรียนเก ดท กษะ 
           9.3.4 ส งเกตพฤต กรรมและการแสดงออกถึงการเล็งเห็นคุณค่าของการนํามาใช้ในระบบคอมพ วเตอร์ของ
ผ ้เรียน 
           9.3.5 ความสนใจในการเรียนร ้  การค้นคว้าเพ่ือแสดงความร ้และคําตอบ  การมีส่วนร่วมในก จกรรม 
           9.3.6 การซ กถามและการตอบคําถาม 
           9.3.7 แบบฝึกห ดและก จกรรมฝึกห ด 

 
10.ุบันท กหลังสอน 
 
10.1ุผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
              ผ ้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวก บการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash และสามารถเผยแพร่ช ้นงานได้ 



 
 

 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร     หน ่วยการเรียนร ้ที่ 8    

    รวม...3….ช ่วโมง 
 

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย การเผยแพร่ช ้นงาน     สอนคร ้งที่ 15 
จํานวน…3….ช ่วโมง 

ชือ่เรื่อง การเผยแพร่ช ้นงาน 

10.2ุผลการเรียนรู้ของนักเรียนุนักศ กษา 
       น กเรียนสามารถใช้งานโปรแกรมในการทํางาน และเผยแพร่ช ้นงานได้ 
 
10.3ุแนวทางการพัฒนาค ณภาพการเรียนรู้ 
       ฝึกปฏ บ ต ช ้นงาน ศึกษาต วอย่างที่มีอย่างแพร่หลายในสื่ออ นเตอร์เน็ต 



 
 

 

 
 

แผนการจ  ดการเร ียนร   
  หน ่วยการเรียนร ้ที่ 9    

    รวม...9….ช ่วโมง  

ชื่อว ชา การสร้างภาพเคลือ่นไหวเบ้ืองต้น 

ชื่อหน่วย ปฏ บ ต โครงงานย่อยทางด้านการสร้างงานกราฟิก
และแอน เมช น สอนคร ้งที ่16 - 18 

จํานวน…9….ช ่วโมง 
ชือ่เรื่อง ปฏ บ ต โครงงานย่อยทางด้านการสร้างงานกราฟิกและแอน เมช น 

1.  สาระสําคัญ 
    การเผยแพร่ช ้นงานเป็นข ้นตอนสุดท้ายสําหร บกระบวนการเรียนการสอนรายว ชา การสร้างภาพเคลื่อนไหว
เบื้องต้น นอกนี้น กเรียนต้องสามารถนําเสนอช ้นงานที่ได้สร้างข้ึนมา 

 
2.  สมรรถนะประจําหน่วย 

2.1 ร ปแบบการนําเสนอ 
 

2.2 ปฏ บ ต ตามข ้นตอนการนําเสนอช ้นงาน 
 

2.3 นําเสนอช ้นงานได้อย่างถ กต้อง น่าสนใจ 

 

3. จุ ดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 ดานความร ้ 

3.1.1 ว ธีการนําเสนอช ้นงาน 
3.1.2 ข ้นตอนการนําเสนอช ้นงาน 
3.1.3 นําเสนอช ้นงานที่เผยแพร่ 

 

3.2 ดานท กษะ 
      3.2.1 เข้าใจว ธีการนําเสนอช ้นงานหลายหลายร ปแบบ 
      3.2.2 แสดงข ้นตอนการนําเสนอช ้นงานในแบบต่าง ๆ ได ้
      3.2.3 นําเสนอแนวค ดในการทําช ้นงานของตนเองได้ 

 
 

3.3 ค ุณล  กษณะที่พ ึ่งประสงค์ 
 

3.3.1  ความมีว น ย 
3.3.2  ความร บผ ดชอบ 
3.3.3  ใฝ่เรียนร ้ 
3.3.4  ความอดทน 
3.3.5  ความรอบคอบ 
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4. เน ้อหาสาระการเรุียนรู้  
หลักการนําเสนองาน 
        หล กการนําเสนอข้อม ลและสร้างสื่อนําเสนอ การนําเสนองานหรือผลงานน ้นสื่อนําเสนอเปรียบเสมือนสะพาน
เชื่อมเนื้อหา ของผ ้บรรยายไปย งผ ้ฟังและผ ้ชม ด งน ้นสื่อจึงมีบทบาทสําค ญอย่างมาก สื่อที่ดี จะช่วยให้การถ่ายทอด
เนื้อหาสาระทําได้อย่างรวดเร็วย ่งขึ้น ผ ้ฟังและผ ้ชมจะสามารถ จดจําเนื้อหาสาระได้นานและเข้าใจในเนื้อหาได้ดีมาก
ขึ้น ความหมายการนําเสนอ การนําเสนอข้อม ล หมายถึง การสื่อสารเพื่อเสนอข้อม ล ความร ้ ความค ดเห็น หรือความ
ต้องการไปส ่ผ ้ชม ผ ้ฟังโดยใช้เทคน คหรือว ธีการต่าง ๆ อ นจะทําให้บรรลุ ผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของการนําเสนอ 

 
องค์ประกอบในการนําเสนอ 
        แบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ ด งนี้ 
                1.1 ผ ้นําเสนอ เป็นผ ้ที่มีบทบามสําค ญที่สุดในการนําเสนอ ผ ้นําเสนอที่ดีจะต้องว เคราะห์ผ ้ร บข้อม ล 
ศึกษางานหรือข้อม ลน ้น ตลอดจนสร้างหรือเอกใช้สื่อและโพรโตคอลที่มีคุณภาพ เพ่ือให้การนําเสนองานน ้นบรรลุ
ว ตถุประสงค์ที่กําหนดไว้        
                1.2 ผ ร้ บข้อม ล เป็นผ ้ร บข้อม ลจากผ ้นําเสนอ ถ้ามีการนําเสนอที่ดีผ ้ร บข้อม ลจะมีพฤต กรรมเปลี่ยนแปลง
ไปในท ศทางที่ผ ้นําเสนอต้องการ 
                1.3 งาน เป็นส ่งที่ผ ้นําเสนอต้องการถ่ายทอดให้แก่ผ ้ร บข้อม ลผ่านสื่อและโพรโตคอลต่าง ๆ 
                1.4 สื่อ เป็นเครื่องมือสําค ญที่จะนําข้อม ลต่าง ๆ ไปย งผ ้ร บข้อม ล สื่อพ้ืนฐานในการนําเสนองาน คือ 
อากาศ เช่น การนําเสนอส นค้าของพน กงานด้วยการพ ดคุยก บผ ้ซื้อส นค้า ปัจจุบ นสื่อที่ใช้ในการนําเสนอมีพ ฒนาการ
มากขึ้นด้วยการนําเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วย เช่น การนําเสนอส นค้าผ่านทางข้อความในโทรศ พท์เคลื่อนที่ 
                1.5 โพรโตคอล เป็นว ธีการที่ผ ้นําเสนอใช้ถ่ายทอดงานให้แก่ผ ้ร บข้อม ล โพรโตคอลมีท ้งแบบ
เฉพาะเจาะจง คือ ผ ้ร บข้อม ลจะร บข้อม ลจากการนําเสนองานน ้นโดยตรง เช่น การเข้าร่วมส มมนา การอบรม การใช้
เว็บไซต์ส่งเสร มการศึกษา และโพตโตคอลแบบไม่เฉพาะเจาะจง คือ โพรโตคอลที่ผ ้นําเสนอแฝงข้อม ลที่ต้องการ
นําเสนอไว้ในสื่ออ่ืน ๆ และผ ้ร บข้อม ลไม่ต ้งใจที่จะร บข้อม ลน ้น แต่ถ กผ ้นําเสนอโน้มน้าวให้เก ดตามว ตถุประสงค์ของ
การนําเสนองานน ้น เช่น การโฆษณาส นค้าในร ปแบบต่าง ๆ 
จ ดม ่งหมายในการนําเสนอ 
        1. เพ่ือให้ผ ้ชม ผ ้ฟังร บเข้าใจสาระสําค ญของการนําเสนอข้อม ล 
        2. ให้ผ ้ชม ผ ้ฟังเก ดความประท บใจและนําไปส ่ความเชื่อถือในข้อม ล ที่นําเสนอรวมท ้งทําให้เก ดความสามารถใน
การจดจําได้มากขึ้น หล กการพ้ืนฐานของการนําเสนอข้อม ล 

การนําเสนอข้อม ลมีจุดเน้นสําค ญคือ 
          1. การดึงด ดความสนใจ โดยการออกแบบให้ส ่งที่ปรากฏต่อสายตาน ้นชวนมอง และมีความสบายตาสบายใจ 
        2. มีความช ดเจนและความกระช บของเนื้อหา คือข้อความต้องส ้นแต่ได้ใจความ ช ดเจนและภาพประกอบต้องมี
ส่วนส มพ นธ์อย่างสร้างสรรค์ก บข้อความที่นําเสนอ 
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5.1ุการนุําเขาสูบทเรุียน 
     5.1.1 น กเรียนศึกษาค้นคว้าการนําเสนอช ้นงาน 
     5.1.2 รว่มสนทนาเกี่ยวก บการนําเสนอช ้นงาน 

 
 
 
 

5.2ุการเรุียนร  ้ 
     5.2.1 บอกจุดประสงค์การเรียน 
     5.2.2 บรรยาย อธ บาย ยกต วอย่าง ในแต่ ละห วข้อการเรียนให้น กศึกษา  
     5.2.3 คร บอกว ธีการ และแนวค ดในการปฏ บ ต ที่ถ กต้องให้แก่ผ ้เรียน 
     5.2.4 ประเม นพฤต กรรมรายบุคคลโดยคร จะซ กถามในแต่ละคน 

 
 
 

5.3ุการสรุ ป 
ุุุุ 5.3.1 คร และน กเรียนร่วมก นสรุปสาระสําค ญ 
     5.3.2 เปิดโอกาสให้น กเรียนซ กถามข้อสงส ย 
     5.3.3 มอบหมายให้ไปห ดทําและศึกษาเพ ่มเต ม 
     5.3.4 ทําแบบทดสอบ 
 

 

5.4ุการวุัดและประเมุ นผล 
     5.4.1 ส งเกตผ ้เรียนมีความสนใจ เก ดความเข้าใจในสาระการเรียนร ้ ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการแสดง
ความค ดเห็นและสรุปสาระการเรียนร ้ประจําหน่วย  
     5.4.2 ทําใบงานได้อย่างถ กต้อง  ท นเวลาที่กําหนด  ใบงานสะอาดและเป็นระเบียบ 
     5.4.3 ผ ้เรียนทําแบบฝึกห ดหล งเรียนได้ถ กต้อง  โดยได้คะแนน   50%  เป็นอย่างต่ํา 
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6.ส ่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
6.1ุส ่อส ่งพ มพ์ 
     6.1.1 หน งสือเรียน รายว ชา การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
     6.1.2 หน งสือประกอบการเรียน รายว ชา การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
 
6.2ุส ่อโสตทัศน์ุ(ถามี) 
     6.2.1 สื่อการเรียนการสอน งานนําเสนอ 
     6.2.2 ระบบจ ดการองค์ความร ้ (KM) 
     6.2.3 ระบบอีเล นน ่ง (E-learning) 
 
6.3ุห นจําลองหร อของจร งุ(ถามี) 
     -ไม่มี- 
 
6.4ุอ ่นๆุ(ถ้ามี) 
    -ไม่มี- 
 
7.ุเอกสารประกอบการจัดการเรียนรูุ้(ใบความรูุ้ใบงานุใบมอบหมายงานุฯลฯุ) 
     7.1 ใบความร ้ เรื่อง การนําเสนอผลงาน ช ้นงาน 
     7.2 ใบงาน เรื่อง การนําเสนอผลงาน ช ้นงาน 
 
8.ุการบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับว ชาอ ่น 
     8.1 การผล ตสื่อด จ ตอล 
     8.2 โปรแกรมกราฟิก 
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9.ุการวัดและประเม นผล 
9.1ุุกอนเรียน 
           9.1.1 สอบถามความร ้พ้ืนฐานจากผ ้เรียน 
           9.1.2 น กเรียนบกพร่องหรือไม่เข้าใจในเรื่องใด คร พยายามสอนให้น กเรียนเก ดความร ้ 
 
9.2ุขณะเรียน 
           ตรวจสอบความก้าวหน้าหรือพ ฒนาการของผ ้เรียน ด้านความร ้ ท กษะ กระบวนการ คุณล กษณะพึงประสงค์ 
 
9.3ุหลังเรียน 
           9.3.1 ผ ้เรียนมีความสนใจในการตอบคําถามและการสรุปผลการเรียนร ้แต่ละหน่วยการเรียนได้อย่างถ กต้อง 
           9.3.2 เก ดความค ดรวบยอดในแต่ละหน่วยการเรียนร ้ และร ้หล ก เทคน ค และว ธีการหาคําตอบได้อย่าง
รวดเร็วและถ กต้อง 
           9.3.2 ผ่านการทดสอบประจําหน่วยและประมวลผลสาระการเรียนร ้ตลอดภาคเรียน 
           9.3.3 ผ ้เรียนเก ดท กษะ 
           9.3.4 ส งเกตพฤต กรรมและการแสดงออกถึงการเล็งเห็นคุณค่าของการนํามาใช้ในระบบคอมพ วเตอร์ของ
ผ ้เรียน 
           9.3.5 ความสนใจในการเรียนร ้  การค้นคว้าเพ่ือแสดงความร ้และคําตอบ  การมีส่วนร่วมในก จกรรม 
           9.3.6 การซ กถามและการตอบคําถาม 
           9.3.7 แบบฝึกห ดและก จกรรมฝึกห ด 

 
10.ุบันท กหลังสอน 
 
10.1ุผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
              ผ ้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวก บการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash และสามารถนําเสนอช ้นงานที่ได้
ร บผ ดชอบได้ 
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10.2ุผลการเรียนรู้ของนักเรียนุนักศ กษา 
       น กเรียนสามารถใช้งานโปรแกรมในการทํางาน และนําเสนอช ้นงานที่ร บผ ดชอบได้ 
 
10.3ุแนวทางการพัฒนาค ณภาพการเรียนรู้ 
       ฝึกปฏ บ ต ช ้นงาน นําเสนอช ้นงาน เผยแพร่ช ้นงาน 

 



 
 


