
แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา คอมพิวเตอร 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2556 
หนวยการเรียนรูท่ี 5  เร่ือง การประยุกตใชงานโปรแกรม Adobe Flash CS3 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 12 เร่ือง การใสเสียงประกอบแอนิเมชั่นและการเอกซพอรตงานแอนิเมชั่น เวลา 2 ชั่วโมง 

 _____________________________________________________________________________________  
สาระสําคัญ 
 การสรางสื่อดวย Flash นอกจากมีจุดเดนเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหวรูปแบบตางๆ ยังสามารถนําเสนอ
เสียงพรอมๆ กับการนําเสนอภาพเคลื่อนไหว เปนการสรางสื่อมัลติมีเดียอยางสมบูรณ โดยการนําเสนอไฟล
เสียงดวย Flash ทําได 2 รูปแบบ คือ Event Sound และ Stream Sound สวนการเอกซพอรตงานแอนิเมชั่น 
(Export) มี 2 รูปแบบ คือ Export Image และ Export Movie 
จุดประสงคการเรียนรู 

ดานความรู (พุทธิพิสัย/K) 
1. บอกรูปแบบของไฟลเสียงได (K) 
2. บอกไฟลเสียงที่สนับสนุน Flashได (K) 
3. บอกการทํางานของไฟลเสียงได (K) 
4. บอกการใสเสยีงประกอบแอนิเมชั่นได (K) 
5. บอกวิธีเลนและการลบของเสียงได (K) 
6. บอกวิธีการเอกซพอรตงานแอนิเมชั่นได (K) 
7. บอกวิธีการตั้งคารูปแบบของการเอกซพอรตได (K) 
ดานทักษะ/กระบวนการ (ทักษะพิสัย/P) 
8. มีทักษะและสามารถใสเสียงประกอบแอนเิมชั่นได (P) 
9. มีทักษะและสามารถลบเสียงออกจากงานแอนิเมชั่นได (P) 
10. มีทักษะและสามารถเอกซพอรตงานแอนิเมชั่นได (P) 
11. มีทักษะและตัง้คารูปแบบของการเอกซพอรตได (P) 
ดานคณุลักษณะอันพึงประสงค/คานิยม/คุณธรรมจริยธรรม (จิตพิสยั/A) 
12. นักเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการแสดงความคิดเห็นอยางมีมารยาท ใฝเรียนรู มีวินยัและมีเจตคตท่ีิดี

ตอรูปแบบและการใสเสียงประกอบแอนเิมชั่นและการเอกซพอรตงานแอนิเมชัน่ (A) 
สาระการเรียนรู/เนื้อหาสาระ 

1. รูปแบบของไฟลเสียง 
2. ไฟลเสียงที่สนบัสนุน Flash 
3. การทํางานของไฟลเสียง 



4. การใสเสียงประกอบแอนิเมชัน่ 
5. วิธีเลนและการลบของเสียง 
6. วิธีการเอกซพอรตงานแอนิเมชั่น 
7. วิธีการตั้งคารูปแบบของการเอกซพอรต 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน (จากการวิเคราะหสาระและกิจกรรมการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียน) 
 1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 2 ความสามารถในการคิด 

- ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

- กระบวนการปฏิบัติ 
-   กระบวนการทํางานกลุม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค   
1. มุงมั่นในการทํางาน 
2. ใฝเรียนรู 
3. มีวินยั 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

1. ผูสอนแจงผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
2. นักเรียนรวมกนัแลกเปลี่ยนความรูเร่ือง การใสเสียงประกอบแอนิเมชัน่และการเอกซพอรตงานแอนิ

เมชั่น จากพื้นฐานความรูเดมิ 
3. นักเรียนรวมกนัอภิปรายเกี่ยวกับการใสเสียงประกอบแอนิเมชั่นและการเอกซพอรตงานแอนิเมชัน่ 
4. ใหนกัเรียนศึกษาคูมือการใชบทเรียนออนไลน 

2. ขั้นสอนเนื้อหา 
1. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 10 ขอ เวลา 10 นาที  
2. นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมใบความรูที่ 12 เร่ือง การใสเสียงประกอบแอนิเมชัน่และการเอกซ

พอรตงานแอนิเมชั่น ในบทเรียนออนไลน 
3. นักเรียนรวมกนัแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัการใสเสียงประกอบแอนเิมชั่นและการเอกซพอรตงาน

แอนิเมชั่น ในบทเรียนออนไลน 
4. ผูสอนแนะนําเพิ่มเติมเรื่อง การใสเสียงประกอบแอนิเมชัน่และการเอกซพอรตงานแอนิเมชั่น 
5. แบงนักเรยีนเปนกลุม กลุมละ 3-4 คน เตรียมการสรางชิ้นงาน 
6. นักเรียนทําแบบฝกหัดประจาํหนวย จํานวน 10 ขอ  เวลา 30 นาที 

  



3. ขั้นวิเคราะหและฝกปฏิบตั ิ
 1. นักเรียนทําใบงานที่ 12 การใสเสียงประกอบแอนิเมชั่นและการเอกซพอรตงานแอนิเมชั่น  
หนวยการเรยีนรูที่ 5 การประยุกตใชงานโปรแกรม Adobe Flash CS3 
 2. ใหนกัเรียนแลกเปลี่ยนใบงานกับเพื่อน ผูสอนและนกัเรียนรวมกนัเฉลยใบงาน 
4. ขั้นสรุปบทเรียน 

1. สมาชิกในกลุมรวมกันสรุปเกี่ยวกับการใสเสียงประกอบแอนิเมชั่นและการเอกซพอรตงานแอนิ
เมชั่น แลวสงตัวแทนมาอภปิรายหนาหองเรียน 

2. นักเรียนรวมกบัเพื่อนรวมกนัเขียนแผนผังความคิดการใสเสียงประกอบแอนิเมชั่นและการเอกซ
พอรตงานแอนิเมชั่น  
5. ขั้นการนําไปใช 

1. นักเรียนสามารถอธิบายและคนหาขอมูลเพิ่มเติมเรื่อง การใสเสียงประกอบแอนิเมชัน่และการเอกซ
พอรตงานแอนิเมชั่นได 

2. นักเรียนยกตัวอยางการประยุกตใชคอมพวิเตอรดานการใสเสียงประกอบแอนิเมชั่นและการเอกซ
พอรตงานแอนิเมชั่น ในดานตาง ๆ ได 
สื่อการเรียนรู  

1. เครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ต 
 2. บทเรียนออนไลน หนวยการเรียนรูที่ 5 เร่ือง การประยกุตใชงานโปรแกรม Adobe Flash CS3 
 3. ใบงานที่ 12 เร่ือง การใสเสียงประกอบแอนิเมชั่นและการเอกซพอรตงานแอนิเมชัน่ 
 4. โปรแกรมควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร ShareView v.4.0 

5. หนังสือหรือบทความที่เกีย่วกับความรูเร่ือง การใสเสียงประกอบแอนเิมชั่นและการเอกซพอรตงาน
แอนิเมชั่น  
แหลงการเรียนรู 

1. E-learning ที่เกี่ยวกับ การใสเสียงประกอบแอนิเมชั่นและการเอกซพอรตงานแอนิเมชั่น 
2. แหลงขอมูลสารสนเทศ เชน Website http://google.com  
3. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ศูนยวิทยบรกิารสารสนเทศ  รานคอมพวิเตอรที่มีการเชื่อมตอเครือขาย

อินเตอรเน็ต 
กระบวนการวัดผล-ประเมินผล 
 การวัดและประเมินผลตามจดุประสงคการเรียนรู 
จุดประสงคการเรียนรู/สิ่งท่ีวัด วิธีการวัด/เคร่ืองมือการวัด  เกณฑการประเมินผล 

1 ความรูความเขาใจ 
- การถาม-ตอบ 
- คําถาม 
- ตรวจผลการทําใบงานกจิกรรม 

- ตอบถูกเกินรอยละ  
  70 ถือวาผาน 



จุดประสงคการเรียนรู/สิ่งท่ีวัด วิธีการวัด/เคร่ืองมือการวัด  เกณฑการประเมินผล 
  แบบทดสอบกอนเรียน 
  แบบฝกหัดประจําหนวย 

2 ความรูความเขาใจ 

- การถาม-ตอบ 
- คําถาม 
- ตรวจผลการทําใบงานกจิกรรม 
  แบบทดสอบกอนเรียน 
  แบบฝกหัดประจําหนวย 

- ตอบถูกเกินรอยละ  
  70 ถือวาผาน 

3 ความรูความเขาใจ 

- การถาม-ตอบ 
- คําถาม 
- ตรวจผลการทําใบงานกจิกรรม 
  แบบทดสอบกอนเรียน 
  แบบฝกหัดประจําหนวย 

- ตอบถูกเกินรอยละ  
  70 ถือวาผาน 

4 ความรูความเขาใจ 

- การถาม-ตอบ 
- คําถาม 
- ตรวจผลการทําใบงานกจิกรรม 
  แบบทดสอบกอนเรียน 
  แบบฝกหัดประจําหนวย 

- ตอบถูกเกินรอยละ  
  70 ถือวาผาน 

5 ความรูความเขาใจ 

- การถาม-ตอบ 
- คําถาม 
- ตรวจผลการทําใบงานกจิกรรม 
  แบบทดสอบกอนเรียน 
  แบบฝกหัดประจําหนวย 

- ตอบถูกเกินรอยละ  
  70 ถือวาผาน 

6 ความรูความเขาใจ 

- การถาม-ตอบ 
- คําถาม 
- ตรวจผลการทําใบงานกจิกรรม 
  แบบทดสอบกอนเรียน 
  แบบฝกหัดประจําหนวย 

- ตอบถูกเกินรอยละ  
  70 ถือวาผาน 

7 ความรูความเขาใจ 
- การถาม-ตอบ 
- คําถาม 
- ตรวจผลการทําใบงานกจิกรรม 

- ตอบถูกเกินรอยละ  
  70 ถือวาผาน 



จุดประสงคการเรียนรู/สิ่งท่ีวัด วิธีการวัด/เคร่ืองมือการวัด  เกณฑการประเมินผล 
  แบบทดสอบกอนเรียน 
  แบบฝกหัดประจําหนวย 

8 ทักษะกระบวนการ 

-  สังเกตพฤตกิรรมขณะทํางานกลุม 
-  สังเกตทักษะในการใชเครือ่ง
คอมพิวเตอรและอินเตอรเนต็ 
-  สังเกตทักษะในการใชบทเรียน
ออนไลน 

- ตอบถูกเกินรอยละ  
  70 ถือวาผาน 

9 ทักษะกระบวนการ 

-  สังเกตพฤตกิรรมขณะทํางานกลุม 
-  สังเกตทักษะในการใชเครือ่ง
คอมพิวเตอรและอินเตอรเนต็ 
-  สังเกตทักษะในการใชบทเรียน
ออนไลน 

- ตอบถูกเกินรอยละ  
  70 ถือวาผาน 

10 ทักษะกระบวนการ 

-  สังเกตพฤตกิรรมขณะทํางานกลุม 
-  สังเกตทักษะในการใชเครือ่ง
คอมพิวเตอรและอินเตอรเนต็ 
-  สังเกตทักษะในการใชบทเรียน
ออนไลน 

- ตอบถูกเกินรอยละ  
  70 ถือวาผาน 

11 ทักษะกระบวนการ 

-  สังเกตพฤตกิรรมขณะทํางานกลุม 
-  สังเกตทักษะในการใชเครือ่ง
คอมพิวเตอรและอินเตอรเนต็ 
-  สังเกตทักษะในการใชบทเรียน
ออนไลน 

- ตอบถูกเกินรอยละ  
  70 ถือวาผาน 

12 คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค 

-  การสังเกตพฤติกรรมการทํางาน 
-  การสังเกตพฤติกรรมการตอบคําถาม/
ความกระตือรือรนในการตอบคําถาม 
-  สังเกตพฤติกรรมดานความรับผิดชอบ
ตองานที่ไดรับมอบหมาย 
-  แบบสังเกตพฤติกรรมใฝเรียนรู 

 4 คะแนน = ด ี
 3 คะแนน = ปานกลาง 
 2 คะแนน = พอใช 
 1 คะแนน = ปรับปรุง 



บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
บันทึกหลังการสอน 
 ผลการสอน 

1. ผูเรียนสามารถบอกรูปแบบของไฟลเสียงได 
2. ผูเรียนสามารถบอกไฟลเสียงที่สนับสนุน Flashได 
3. ผูเรียนสามารถบอกการทํางานของไฟลเสียงได 
4. ผูเรียนสามารถบอกการใสเสียงประกอบแอนิเมชั่นได 
5. ผูเรียนสามารถบอกวิธีเลนและการลบของเสียงได 
6. ผูเรียนสามารถบอกวิธีการเอกซพอรตงานแอนิเมชัน่ได 
7. ผูเรียนสามารถบอกวิธีการตัง้คารูปแบบของการเอกซพอรตได 
8. ผูเรียนสามารถใสเสียงประกอบแอนิเมชัน่ไดดเียีย่ม 
9. ผูเรียนสามารถลบเสียงออกจากงานแอนิเมชั่นไดดเียีย่ม 
10. ผูเรียนสามารถเอกซพอรตงานแอนิเมชัน่ไดดีเยีย่ม 
11. ผูเรียนสามารถตั้งคารูปแบบของการเอกซพอรตไดด ี
12. นักเรียนมีระดบัความรูพื้นฐานและความสามารถในการเรยีนรูที่แตกตางกันตอการใชบริการ

บทเรียนออนไลน 
  ปญหา / อุปสรรค 
 1. นักเรียนบางคนขาดทักษะพืน้ฐานในการใชอินเตอรเน็ต 
 2. อินเตอรเน็ตของโรงเรียนชาเมื่อเขาใชบทเรียนออนไลนพรอมกัน 
  ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไขปญหา 
 1. สอนการใชบทเรียนออนไลนนอกเวลาเรียนเพื่อปรับความรูใหนักเรียนมีพื้นฐานใกลเคียงกัน 
 
 

                       ลงชื่อ  …………………………………… ผูสอน 

                                (นายอรณุ ตั้งมโนกุล ) 
                 ตําแหนง ครู 
 


