
 

  

แผนจัดการเรียนรู้ และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับบย่อ 

สาขาวชิา  กลุ่มสาระวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี      จาํนวน   1   หน่วยกิต        

รายวชิา     ง 20215  computergraphic และการนาํเสนอ                                        เวลา 2 คาบ/สัปดาห์    

ชั4นมธัยมศึกษาปีที9  1                                                                                             ภาคเรียนที9 1  ปีการศึกษา 2558  

อาจารยผ์ูส้อน นางอุบลรัตน์  กฐินหอม                                     

************************************************************************************************************* 

1.  คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาส่วนประกอบ รายการคาํสั9ง  การใชเ้ครื9องมือของโปรแกรมสร้างภาพเคลื9อนไหวจากชิ4นงาน

ตน้ฉบบับ  ตวัอยา่งชิ4นงาน และการสาธิตขั4นตอนการสร้างภาพเคลื9อนไหว  รูปแบบของซีนนมูฟวี9  ซิมโบล  และ

อินสแตนซ์  การสร้างออบเจ็กตจ์ากเครื9องมือต่างๆ  ของโปรแกรม การเลือกและการปรับขนาดของออบเจก็ต ์การ

เติมแต่งแตม้สี และการสร้างแอนิเมชั9นปฏิบติัการสร้างออบเจก็ตจ์ากเครื9องมือต่างๆ ของโปรแกรม เลือกและปรับ

ขนาดของออบเจก็ต ์การเติมแต่งแตม้สี และสร้างผลงานแอนิเมชั9นในรูปแบบต่างๆ นาํเสนอผลงานวจิารณ์ผลงาน 

บอกจุดเด่นจุดดอ้ย ในชิ4นงานของตนเอง และเพื9อนๆ แกไ้ขปรับปรุงนาํเสนอผลงานของตนเองได ้มีทกัษะพื4นฐาน

เพื9อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพที9สอดคลอ้งกบัความรู้ ความถนดั ที9ตนเองสนใจ 

           เพื9อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ และทกัษะในการใชเ้ครื9องมือของการสร้างโปรแกรม สร้างภาพเคลื9อนไหวใน

การสร้างงานแอนิเมชั9น นาํมาเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม ตลอดจนประเมินผลจากการปฏิบติัจริงให้คะแนนจากการ

ตรวจผลงานที9ปรากฏ ความสามารถในการใชเ้ครื9องมือในโปรแกรมสร้างภาพเคลื9อนไหว ความขยนั รับผดิชอบ 

ตรงต่อเวลา ความคิดสร้างสรรค ์คุณภาพและการนาํเสนอชิ4นงาน 

 

สาระที" 3                 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื9อสาร 

มาตรฐาน ง 1.1       เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล การเรียนรู้  การ   

                                     สื9อสาร  การแกปั้ญหา  การทาํงาน  และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม  

 

 

 

 



 

ตัวชี'วดัช่วงชั'น 

                      ม.1/1     อธิบายองคป์ระกอบของระบบสารสนเทศ 

                      ม.1/2    อธิบายองคป์ระกอบและหลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์ 

                      ม.1/3     อธิบายระบบสื9อสารขอ้มูล สาํหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

                      ม.1/4     บอกคุณลกัษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่ง 

                      ม.1/5     แกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2 .   แผนการประเมินผลการเรียนรู้ และมอบหมายงาน 

        การสอนรายวชิา  computergraphic และการนาํเสนอ (ง 20215 )   ประจาํภาคเรียนที9 1 

 ปีการศึกษา  2558   มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ดงันี4  

- คะแนนเก็บรายหน่วย      50  คะแนน 

- การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมกีเรียนของนกัเรียน : จิตพิสัย 10   คะแนน 

- การประเมินจากการสอบกลางภาค     20  คะแนน 

- การประเมินจากการสอบปลายภาค     20  คะแนน 

รวม                   100  คะแนน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คะแนนเกบ็รายหน่วย  (50  คะแนน) 

 

รายการ รูปแบบ

ของงาน 

วนัที"

มอบหมาย 

กาํหนดส่ง เวลาที"นักเรียนควร

ใช้ (นาท)ี 

คะแนน 

1.การประเมินจากหน่วยที9 1   

เรื9องความสามารถของ flashและ 

ฟีเจอร์ใหม่ใน  Adobe flash cs5 

งานเดี9ยว สัปดาห์ที9 1 สัปดาห์ที9 2 60 2 

2.การประเมินจากหน่วยที9 2 เรื9องและ 

ฟีเจอร์ใหม่ใน  Adobe flash cs5 

งานเดี9ยว สัปดาห์ที9 3 สัปดาห์ที9 4 60 5 

3.ประเมินจากหน่วยที9 3 เรื9อง 

ส่วนประกอบของ welcome screen 

งานเดี9ยว สัปดาห์ที9 5 สัปดาห์ที9 6 60 5 

4.ประเมินจากหน่วยที9 4   

เรื9องเครื9องมือใน flash cs5 

งานเดี9ยว สัปดาห์ที9 7 สัปดาห์ที9 8 60 5 

5. ประมินจากหน่วยที9 5  เรื9อง การวาด

รูปทรงดว้ย Pen  Tool 

งานเดี9ยว สัปดาห์ที9 9 สัปดาห์ที9 10 60 2 

6.ประมินจากหน่วยที9 6 เรื9อง  

เคลื9อนยา้ย ก๊อปปี4  และล็อกออบเจก็ต ์

งานเดี9ยว สัปดาห์ที9 11 สัปดาห์ที9 12 60 5 

7.  ประเมินจากหน่วยที97  เรื9อง 

การจดัการออบเจก็ต ์

งานกลุ่ม สัปดาห์ที9 13 สัปดาห์ที9 14 60 5 

8.  ประเมินจากหน่วยที9  8  เรื9อง 

การปรับแต่งออบเจก็ตห์ลงัการวาด 

งานกลุ่ม สัปดาห์ที9 15 สัปดาห์ที9 16 60 5 

9.  ประเมินจากหน่วยที9 9 เรื9อง 

ลงสีสันใหภ้าพโดยใชก้ารเลือกสี 

งานเดี9ยว สัปดาห์ที9 17 สัปดาห์ที9 18 60 5 

      



      

รายการ รูปแบบ

ของงาน 

วนัที"

มอบหมาย 

กาํหนดส่ง เวลาที"นักเรียนควร

ใช้ (นาท)ี 

คะแนน 

10.  ประเมินจากหน่วยที9 10  เรื9อง 

ลงสีสันใหโ้ดยใชเ้ครื9องมือ 

งานเดี9ยว สัปดาห์ที9 19 สัปดาห์ที9 20 60 5 

11. ประเมินจากหน่วยที9 11 เรื9องสร้าง

แอนิเมชั9นแบบ Fram by Fram 

งานกลุ่ม สัปดาห์ที9 19 สัปดาห์ที9 20 60 6 

รวม 50 

 

ประเมินจากการสอบกลางภาค (20)  คะแนน 

กาํหนดการสอบกลางภาคระหว่างวนัที"  21-24 ก.ค. 58 เวลาที"ใช้ในการสอบ 1 ชั"วโมง 

 

หวัขอ้/เนื4อหาที9ใชใ้นการสอบ ลกัษณะและจาํนวนขอ้สอบ คะแนน 

บทที9 1 ฟีเจอร์ใหม่ใน Flash cs5 สอบเติมคาํ 3 ขอ้ 3 

บทที9 2 รู้จกัและใชเ้ครื9องมือใน flash cs5 สอบเติมคาํ 4 ขอ้ 4 

บทที9 3 ลงมือวาดภาพ สอบเติมคาํ 3 ขอ้ 3 

บทที9  4  จดัการออบเจก็ต ์ สอบปฏิบติัการวาดรูปทรงอิสระ 3 

บทที9  5  ปรับแต่งออบเจก็ตห์ลงัการวาด สอบปฏิบติัการตกแต่งออบเจก็ต์

ดว้ยเครื9งมือต่างๆ 

3 

บทที9  6  ลงสีสันใหภ้าพ สอบปฏิบติัการใชโ้มเดลสี,การใช้

ภาพบิทแมพแทนสีเส้นและสีพื4น 

4 

รวม 20 

 

 

 



 

ประเมินผลจากการสอบปลายภาค (20 คะแนน) 

กาํหนดสอบปลายภาคระหว่างวนัที"  28-30 กนัยายน 2558  เวลาที"ใช้ในการสอบ  1.5  ชั"วโมง 

 

หวัขอ้/เนื4อหาที9ใชใ้นการสอบ ลกัษณะและจาํนวนขอ้สอบ คะแนน 

บทที9 7   รู้จกัซิมโบล,อินสแตนซ์,มูฟวี9คลิป,ปุ่มกด สอบเติมคาํ 3 ขอ้ 3 

บทที9  8  สร้างและตกแต่งตวัอกัษร สอบเติมคาํ 3 ขอ้ 3 

บทที9  9  นาํเขา้ภาพกราฟฟิก และเวคเตอร์จากภายนอก สอบเติมคาํ 4 ขอ้ 4 

บทที9 10  เขา้ใจไทมไ์ลน์ เลเยอร์ เฟรมและซีนก่อนสร้าง

แอนิเมชั9น 

สอบปฏิบติัการสร้างเฟรม  

,เลเยอร์  และซีน 

4 

บทที9  11  สร้างแอนิเมชั9น  แบบ  Fram by Fram สอบปฏิบติัการสร้างแอนิ

เมชั9นแบบ  Fram by Fram 

6 

รวม 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กาํหนดการสอน และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

สัปดาห์ที" 

(วนัที") 

คาบที" หัวข้อสาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1  

(20-24 พ.ค. 58) 

1-2 บทที9 1 ฟีเจอร์ใหม่ใน Flash cs5 

- รู้จกักบัแฟลช 
- ความสามารถของ flash 
- ฟีเจอร์ใหม่ใน Adobe flash cs5 

1.เขา้ใจและอธิบายความหมายของแฟลช และ

ฟีเจอร์ใหม่ใน Adobe flash cs5 ได ้

2.อธิบายและตระหนกัถึงความสามารถและ

ประโยชน์ของแฟลชและสามรถนาํไป

ประยกุตใ์ชไ้ด ้

2  

(27-31 พ.ค. 58) 

3-4 บทที9 2 รู้จกัและใชเ้ครื9องมือใน flash cs5 

- สเปคของเครื9องที9สามารถติดตั4งโปรแกรม 
flash cs5 ได ้

- เปิดใชโ้ปรแกรม flash cs5 
- ส่วนประกอบของ  Welcome  Screen 
- ส่วนประกอบของหนา้จอโปรแกรม 
- ชุดพาเนล (Panels)  
- การเลือกพื4นที9ทาํงานให้เหมาะสม 
- การสร้างชิ4นงานใหม่ใน flash cs5 
- การกาํนดขนาดและคุณสมบติัของชิ4นงาน 
- บนัทึกไฟลชิ์4นงาน 
- บนัทึกไฟลเ์ป็นเทมแพลต 
- เปิดไฟลชิ์4นงานที9บนัทึกไวแ้ลว้ 
- เปิดไฟลที์9ใชง้านก่อนหนา้นี4  
- ปิดไฟลชิ์4นงาน 
- การออกจากโปรแกรม flash cs5 
- การทาํงานกบัหนา้ต่างไฟล ์
- เลื9อนดูส่วนที9ตอ้งการในภาพ 
- ยอ่/ขยายมุมมองภาพใหช้ดัเจน 

 
 
 
 

3.สามารถบอกสเปคเครื9องที9ติดตั4งโปรแกรม 

flash cs5 ได ้

4. สามารถเปิดใชโ้ปรแกรม flash cs5 ได ้

5. อธิบาย ส่วนประกอบ ของ Welcome Screen 

และส่วนประกอบของหนา้จอโปรแกรมได ้

6.  อธิบายการทาํงานชุดพาเนลได ้

7. สามารถบอกความเหมาะสมในการเลือก

พื4นที9ทาํงานได ้

8. อธิบายการสร้างชิ4นงานใหม่ใน flash cs5 ได้

9.  อธิบายการเปิด – ปิดไฟลชิ์4นงาน ใน flash 

cs5 ได ้

10.  อธิบายการทาํงานกบัหนา้ต่างไฟล ์และ

ส่วนอื9นๆได ้

11.สามารอธิบายขั4นตอนการออกจากโปรแกรม 

flash cs5 ได ้



สัปดาห์ที" 

(วนัที") 

คาบที" หัวข้อสาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4 (3-7มิ.ย.58) 5-6 

 

บทที9 3  ลงมือวาดภาพ 

- รู้จกักบัรูปทรง 

-รูปแบบการวาด 

-การกาํหนดสีพื4นและสีเส้นก่อนวาด 

-วาดเส้นตรงดว้ย Line  Tool 

-วาดเส้นอิสระดว้ย Pencil Tool 

-วาดรูปสี9เหลี9ยม และสี9เหลี9ยมมุมโคง้ดว้ย 

3Rectangle  Tool  และ Rectangle 

3Primitive  Tool 

- วาดรูปวงกลมและวงรีดว้ย Oval Tool 

และ Oval  Primitive  Tool 

- วาดรูปทรงหลายเหลี9ยมดว้ย  PolyStar  Tool   

-วาดรูปทรงอิสระดว้ย  Pen  Tool 

-เทคนิคการวาดรูปทรงดว้ยเส้นพาธ 

12.  สามารถอธิบายถึงลกัษณะของรูปทรงได ้

13.  สามารถบอกวธีิการวาดรูปในลกัษณะ

รูปทรงต่างๆ ได ้

14. อธิบายถึงเครื9องมือที9ใชใ้นการวาดรูปทรง

ต่างๆ ได ้

15.  สามารถบอกเทคนิคการวาดรูปทรงใน

ลกัษณะต่างๆ ได ้

4 (10-14 มิ.ย.58) 7-8 บทที9  4  จดัการออบเจก็ต ์

 -เลือกออบเจก็ตด์ว้ย Selection  Tool 

เลือกออบเจก็ตอิ์สระดว้ย Lasso  Tool 

-เคลื9อนยา้น  ก๊อปปี4   และบลออเจก็ต ์

-ล็อกออบเจก็ต ์

-รวมกลุ่มและแยกกลุ่มออบเจก็ต ์

-จดัลาํดบัการซ้อนกนัของออบเจก็ต ์

-จดัเรียงออบเจก็ต ์

16.  บอกความสาํคญัของออบเจก็ตไ์ด ้

17.  อธิบายการจดัการออบเจ็กตไ์ด ้

18.  บอกการใชเ้ครื9องมือของการเลือกออบเจก็ต์

ได ้

19.  อธิบายความแตกต่างของการรวมกลุ่มและ

แยกกลุ่มออบเจก็ตไ์ด ้

5 

(17-26 มิ.ย. 58) 

9-10 บทที9  5  ปรับแต่งออบเจก็ตห์ลงัการวาดฅ 

-ปรับขนาดออบเจก็ต ์

-ปรับหมุนออบเจก็ตป์รับบิดเอนออบเจก็ตแ์บบ

สัดส่วน 

-ยกเลิกการปรับขนาดหมุนเอนปรับสัดส่วน 

20.  อธิบายการปรับแต่งออบเจก็ตห์ลงัการวาด

ได ้

21.  บอกวธีิการทาํงานอของออบเจก็ตไ์ด ้

 



สัปดาห์ที" 

(วนัที") 

คาบที" หัวข้อสาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 (17-21 

 มิ.ย. 58) 

 บทที9  5  ปรับแต่งออบเจก็ตห์ลงัการวาด 

-ปรับบิดเอนออบเจก็ตแ์บบอิสระดว้ย 

-Transform  Tool  และ Distort 

-ยกเลิกการปรับบิดเอนแบบอิสระดว้ย    

 -Transform  Tool  Envelope 

-รับเปลี9ยนเส้นขอบออบเจก็ตด์ว้ย selection  

Tool 

22.  บอกความแตกต่างของการใชเ้ครื9องมือ

ระหวา่ง Transform  Tool  และ Distort กบั  

Transform  Tool  Envelope  ได ้

23.  อธิบายการใชเ้ครื9องมือ selection  Tool  ได ้

 

6 (24-28  

มิ.ย. 58 

11-12 บทที9  6 ลงสีสันใหภ้าพ 

 โมเดลสี,การลือกใชสี้ก็อปปี4 สีจากออบเจก็ตอื์9น

มาใชด้ว้ยEyedropper  tool 

24.  อธิบายการลงสีสันใหภ้าพได ้

 

7 (1-5 

 ก.ค. 58) 

13-14 บทที9 6  ลงสีสันใหภ้าพ 

-กาํหนดความโปร่งใสของสี 

-ใชภ้าพบิทแมพแทนสีเส้นและสีพื4น 

25.  บอกเครื9องมือที9ใชใ้นการตกแต่งสีสันให้

ภาพได ้

8(8-12 

 ก.ค.58) 

15-16 บทที9  6  ลงสีสันใหภ้าพ 

-ไล่โทนสีเกรเดียนท ์

-ปรับแต่งภาพบิทแมพที9ใชเ้ป็นสีเส้นและสีพื4น 

-เปลี9ยนสีดว้ย  Ink  Bottle  Tool 

26. อธิบายการปรับแต่งภาพและสีได ้

9 (15-19 ก.ค. 58) 17-18 บทที9 6  ลงสีสันใหภ้าพ 

-ใชพู้ก่นัระบายสีดว้ย  Brush  Tool 

-เทสีพื4นภาพโดยใช ้Paint  Bucket  tool 

-การใช ้ Lock  Fill 

28. บอกเครื9องมือที9ใชต้กแต่งภาพได ้

10 (22-26 ก.ค.

58) 

19-20 สอบกลางภาคเรียน  

11 (29 ก.ค.  - 

       2 ส.ค. 58) 

21-22 บทที9 7  รู้จกัซิมโบล,อินสแตนซ์, 

- จดัการพาเนลไลบรารี 

28.อธิบายการจดัการพาเนล และ 

ซิมโบลได ้



สัปดาห์ที" 

(วนัที") 

คาบที" หัวข้อสาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

12 (5-9 ส.ค. 58) 23-24 บทที9 7 มูฟวี9คลิปและปุ่มกด 

-ทาํความรู้จกัอินแสตนซ์ 

-แกไ้ขเนื4อหาซิมโบล 

-ใชง้าน 9 –Slice Scaling 

-ยา้ยตาํแหน่งเส้นไกด์แบ่งพื4นที9 

29. อธิบายอินแสตนซ์ได ้

13 

 (12-16 ส.ค. 58) 

25-26 บทที9 8สร้างและตกแต่งตวัอกัษร 

-ประเภทของตวัอกัษร 

-สร้างขอ้ความแบบ Static text 

-สร้างขอ้ความแบบ Dynamic Text 

-สร้างขอ้ความแบบ Input  Text 

30. สร้างแบบตวัอกัษรต่างๆได ้

14 

 (19-23 ส.ค. 58) 

27-28 บทที9 9 นาํเขา้ภาพกราฟฟิกและเวคเตอร์จาก

ภายนอก 

-ภาพบิทแมพ 

-ประเภทไฟลภ์าพที9นาํเขา้แฟลช 

-นาํภาพเขา้สู่แฟลช 

30. อธิบายการนาํภาพเขา้โปรแกรมแฟลชได ้

15  

(26-30 ส.ค. 58) 

29-30 บทที9 9 นาํเขา้ภาพกราฟฟิกและเวคเตอร์จาก

ภายนอก 

-นาํเขา้ภาพบิทแมพ 

-ปรับแต่งภาพบิทแมพ 

-แกไ้ขภาพตน้ฉบบั 

32. สามารถปรับแต่งและแกไ้ขภาพได ้



สัปดาห์ที" 

(วนัที") 

คาบที" หัวข้อสาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

16 (2-6 ก.ย. 58) 31-32 บทที910 เขา้ใจไทมไ์ลน์ เลเยอร์ เฟรม ซีนก่อน

สร้างแอนิเมนั9น 

-รู้จกัไทมไ์ลน์ 

-รู้จกัเฟรม, -กาํหนด Label ใหเ้ฟรม 

33. อธิบายเกี9ยวกบัเฟรมได ้

17 (9-13 ก.ย. 58) 33-34 บทที910 เขา้ใจไทมไ์ลน์ เลเยอร์ เฟรม ซีนก่อน

สร้างแอนิเมนั9น 

-การใช ้Playhead,  -รู้จกัเลเยอร์ 

-ไกดเ์ลเยอร์ ,  Onion skinning 

-แสดงภาพหลายๆเฟรมพร้อมกนั 

34. บอกการทาํของไกด์เลยอร์ได ้และสามรถ

แสดงภาพเฟรมได ้

18  

(16-20 ก.ย. 58) 

35-36 บทที911 สร้างแอนิเมชั9นแบบ Fram by Fram 

-รู้จกัแอนิเมชั9นแบบ Frame  by  Frame 

35. อธิบายแอนิเมชั9นแบบ 

 Fram by Fram ได ้

19 (23-27 ก.ย.

58) 

37-38 บทที911สร้างแอนิเมชั9นแบบ Fram by Fram 

-สร้างแอนิเมชั9นแบบ Fram by Fram 

36. สร้างแอนิเมชั9นแบบ Fram by Framได ้

20 (ต.ค.58) 39-40 สอบปลายภาคเรียน  

 

 

 

 

 

     

 

 



 


