คูมือการใชงาน
การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรือ่ ง การสรางการตูนแอนนิเมชั่น
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สําหรับนักเรียน

เยาวลักษณ ญาโน
ครูชํานาญการ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏรธานี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 11

ข

คํานํา

คูมือการใช บทเรียนออนไลน เรื่องการสรางการตูนแอนนิเมชั่น ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สําหรับนักเรียน กลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ฉบับนี้เปนสื่อการเรียนรู ที่เนนวิธีการปฏิบัติการสราง
ผลงานดวยโปรแกรม Adobe Flacsh CS6 ผูสอนจัดทําขึ้น เพื่อมุงเนนพัฒนานักเรียนที่เรียนอ อน
และสงเสริมนักเรียนที่เรียนเกง ใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง โดยมีครูผูสอนคอยดูแลใหคําแนะนํา
โดยหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนตอนักเรียนในการศึกษาหาความรูใหกับตนเอง
ซึ่ ง ครู ผู ส อนสามารถนํ า บทเรี ย นออนไลน ไ ปใช ค วบคู กั บ แผนการจั ด การเรี ย นรู ใบงาน ชิ้ น งาน
และ www.Kruyoawalak.com ในการจั ด การเรี ย นการสอน น น ให นั ก เรี ย นได ล งมื อ ปฏิ บั ติ ต าม
ขั้นตอนในบทเรียนออนไลน นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถนําไปใชการศึกษาดวยตนเองหรือทบทวน
ฝกปฏิบัติไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
ในการเรียบเรียงและจัดทําคูมือการใชบทเรียนออนไลนฉบับนี้ ไดความอนุเคราะหอยางดียิ่ง
จากผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน คือ นางพิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ นายบัญชา เกษม นางเย็นจิต ชวภัทร
นางเฟ อ งจิ ต ไวทยิ น ทร นางสาวอาภร กั น ตั ง กุ ล ที่ ก รุ ณ าให คํ า แนะนํ า ตรวจและปรั บ แก ไ ข
ผูจัดทําขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

เยาวลักษณ ญาโน

ค

สารบัญ

คํานํา
สารบัญ
มาตรฐานการเรียนรู/ผลการเรียนรู
คําอธิบายรายวิชา
จุดประสงคการเรียนรู
โครงสรางรายวิชา
ผังมโนทัศน
คําชี้แจงการใชบทเรียนออนไลน สําหรับนักเรียน
คําชี้แจงการใชบทเรียนออนไลน สําหรับครู
แนะนําเวปไซดบทเรียนออนไลน
การสมัครสมาชิก
ลงทะเบียนเรียน
แบบทดสอบกอนเรียน
บทเรียนการตูนแอนนิเมชั่น
หนวยที่ 1 พื้นฐานการสราง Anination ดวยโปรแกรม Adobe Flash CS 6
หนวยที่ 2 การสราง Animation ดวยโปรแกรม Adobe Flash CS 6
หนวยที่ 3 การทํางานดวย File เสียง
หนวยที่ 4 การแผยแพรผลงานที่สรางสรรคและมีคุณธรรม
ใบงาน แนวการตอบใบงาน
แบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน
เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
แหลงเรียนรูเพิ่มเติม
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57
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108
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มาตรฐาน และ ผลการเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/ผลการเรียนรู
มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูล การเรียนรูการสื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยาง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

ผลการเรียนรู
1. อธิบายหลักการทํางานพื้นฐานการสราง Animation ดวยโปรแกรม Adobe Flash CS 6 อยาง
เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของงาน
2. ทักษะการสราง Animation ดวยโปรแกรม Adobe Flash CS 6 อยางสรางสรรคและมีคุณธรรม
3. อธิบายหลักการทํางานและการใชงานโปรแกรม Audacity ในการจัดการ File เสียงอยาง
เหมาะสม
4. การเผยแพรผลงานที่สรางสรรคและมีคุณธรรม
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คําอธิบายรายวิชา
รายวิชา การสรางการตูนแอนนิเมชั่น รหัสวิชา ง20213 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
จํานวน 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง/สัปดาห เวลาเรียน 20 ชั่วโมง
--------------------------------------------ศึกษาการสรางงาน Animation ดวยโปรแกรม Adobe Flash Cs6 เกี่ยวกับ การทํางาน
พื้นฐานการสราง Animation การใชงาน Time line การใชงาน Layers การใชงาน Frame การ
สราง Animation แบบ Frame by Frame Motion Tween Shape tween Classic tween
Mask Layers Bone & Bind Tool การใชงานโปรแกรม Audacity ในการจัดกา File เสียง การ
เผยแพรผลงาน การ Publish เปน .Swf การ Publish เปน .HTML การ Publish เปน .Gif การ
Publish เปน .Exe การ Export File เปน Flash Movie
โดยใชทักษะกระบวนการทํางาน เพื่อฝกทักษะ การสราง Animation อธิบาย ใชงาน
โปรแกรม และเผยแพรผลงาน
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ทักษะกระบวนการทํางานอยางเหมาะสม สรางสรรค และมี
คุณธรรม เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแกปญหา
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชทักษะเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ

3

จุดประสงคการเรียนรู
รายวิชา การสรางการตูนแอนนิเมชั่น รหัสวิชา ง20213 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
จํานวน 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง/สัปดาห เวลาเรียน 20 ชั่วโมง
--------------------------------------1. อธิบายหลักการทํางานและสามารถใชงาน Time line ของโปรแกรม Adobe Flash CS 6
2. อธิบายหลักการทํางานและสามารถใชงาน Layers ของโปรแกรม Adobe Flash CS 6
3. อธิบายหลักการทํางานและสามารถใชงาน Frame ของโปรแกรม Adobe Flash CS 6
4. อธิบายหลักการทํางานและสามารถสราง Animation แบบ Frame by Frame
5. อธิบายหลักการทํางานและสามารถสราง Animation แบบ Motion Tween
6. อธิบายหลักการทํางานและสามารถสราง Animation แบบ Shape tween
7. อธิบายหลักการทํางานและสามารถสราง Animation แบบ Classic tween
8. อธิบายหลักการทํางานและสามารถสราง Animation แบบ Mask layers
9. อธิบายหลักการทํางานและสามารถสราง Animation แบบ Bone & Bind Tool
10. อธิบายหลักการทํางานและสามารถใชงานโปรแกรม Audacity ในการจัดการ File เสียง
11. อธิบายหลักการทํางานและสามารถ Publish เปน .Swf .Gif .Exe .HTML
12. อธิบายหลักการทํางานและสามารถ Export File เปน Flash Movie
13. นําเสนอและเผยแพรผลงาน Animation ได อยางมีคุณธรรม จริยธรรม
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โครงสรางรายวิชา

รายวิชา การสรางการตูนแอนนิเมชั่น รหัสวิชา ง20213 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
จํานวน 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง/สัปดาห เวลาเรียน 20 ชั่วโมง
-------------------------------------------เวลา น้ําหนัก
หนวยที่ ชื่อหนวยการเรียนรู
ผลการเรียนรู
สาระสําคัญ
(ชั่วโมง)
1 พื้นฐานการสราง อธิบายหลักการทํางาน 1.การใชงาน Time line
2
5
Animation ดวย พื้นฐานการสราง
2.การใชงาน Layers
โปรแกรม Adobe Animation ดวยโปรแกรม 3.การใชงาน Frame
Flash CS 6
Adobe Flash CS 6 อยาง
เหมาะสมตรงตาม
วัตถุประสงคของงาน
2 การสราง Animation ทักษะการสราง
- สราง Animation แบบ
12
40
ดวยโปรแกรม
Animation ดวยโปรแกรม Frame by Frame
Adobe Flash CS 6 Adobe Flash CS 6 อยาง - สราง Animation แบบ
สรางสรรคและมีคุณธรรม
Motion Tween
- สราง Animation แบบ
Classic tween
-สราง Animation แบบ
Shape tween
- สราง Animation แบบ
Mask Layers
- สราง Animation แบบ
Bone & Bind Tool

5

หนวยที่ ชื่อหนวยการเรียนรู
3

การทํางานกับ File
เสียง

4

เผยแพรผลงานที่
สรางสรรคและมี
คุณธรรม

ผลการเรียนรู

สาระสําคัญ

อธิบายหลักการทํางาน
และการใชงาน
โปรแกรม Audacity
ในการจัดการ File
เสียงอยางเหมาะสม
การเผยแพรผลงานที่
สรางสรรคและมี
คุณธรรม

ใชงานโปรแกรม Auda
city ในการจัดการ File
เสียง

รวม

การเผยแพรผลงาน การ
Publish เปน .HTML
การ Publish เปน .Gif
การ Publish เปน .Exe
การPublish เปน .Swf
การ Export File เปน
Flash Movie

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง)
4
15

2

5

20

65

6

ผังมโนทัศนเปาหมายการเรียนรู

รายวิชา การสรางการตูนแอนนิเมชั่น รหัสวิชา ง20213 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
จํานวน 1 หนวยกิต 2 ชั่วโมง/สัปดาห เวลาเรียน 20 ชั่วโมง
หน่ วยที่ 1 พื้นฐานการสราง
Animation ดวยโปรแกรม
Adobe Flash CS 6
1. ใชงาน Time line
2. ใชงาน Layers
3. ใชงาน Frame

หน่ วยที่ 2 การสราง Animation
ดวยโปรแกรม Adobe Flash
CS 6
1. สราง Animation
แบบ Frame by Frame
2. สราง Animation
แบบ Motion Tween
3. สราง Animation
แบบ Classic tween
4. สราง Animation
แบบ Shape tween
5. สราง Animation
แบบ Mask Layers
6. สราง Animation

หนวยที่ 4 เผยแพรผลงานที่
สรางสรรคและมีคุณธรรม
การ Publish เปน .HTML
การ Publish เปน .Gif
การ Publish เปน .Exe
การ Publish เปน .Swf
การ Export File เปน Flash
Movie

การสร้ างการ์ ตูน
แอนนิเมชั่ น

หน่วยที่ 3 การทํางานกับ File
เสียง
ใชงานโปรแกรม Audacity ใน
การจัดการ File เสียง
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คําชี้แจงการใชบทเรียนออนไลน เรื่องการสรางการตูน
แอนนิเมชั่น ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สําหรับนักเรียน
1. การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่องการสรางการตูนแอนนิเมชั่น ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รายวิชา การสรางการตูนแอนนิเมชั่น
รหัสวิชา ง20213 กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งนักเรียนสามารถเขาไป
ศึกษาเรียนรูไดที่ www.kruyoawalak.com โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังตอไปนี้
ขอแนะนํา เครื่องคอมพิวเตอร จะตองมีโปรแกรม Flash Players เพื่อการแสดงผลที่ดี
1. เขาสู www.kruyoawalak.com
2. สมัครสมาชิก กอนการใชงาน
3. รับ User and Password สําหรับการใชงาน
4. Login เขาสูบทเรียนออนไลน
5. เลือกรายวิชาที่เรียน ง20213 การสรางการตูนแอนนิเมชั่น
6. คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู จุดประสงค
7. แบบทดสอบกอนเรียน
8. บทเรียนออนไลน
9. ใบงาน ชิ้นงาน ภาระงาน แบบฝกปฏิบัติจริง
10. แบบทดสอบหลังเรียน
2. การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่องการสรางการตูนแอนนิเมชั่น ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 นี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนสื่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
3. การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่องการสรางการตูนแอนนิเมชั่น ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่งนักเรียนสามารถเขาไปศึกษาเรียนรูได
ที่ www.kruyoawalak.com โดย มีเนื้อหาที่หมด 4 หนวย ดังตอไปนี้
1. พื้นฐานการสราง Anination ดวยโปรแกรม Adobe Flash CS 6
2. การสราง Animation ดวยโปรแกรม Adobe Flash CS 6
3. การทํางานดวย File เสียง
4. การแผยแพรผลงานที่สรางสรรคและมีคุณธรรม
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คําชี้แจงการใชบทเรียนออนไลน เรื่องการสรางการตูน
แอนนิเมชั่น ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สําหรับครู
การพัฒนาเรียนออนไลน เรื่องการสรางการตูนแอนนิเมชั่น ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รายวิชา การสรางการตูนแอนนิเมชั่น รหัสวิชา
ง20213 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูผูสอนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่จะ
ชวยใหการเรียนรูของนักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค ครูผูสอนจึงควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติกอนที่จะใชบทเรียนออนไลน ดังนี้
1. ครูตองศึกษาบทเรียนออนไลน การใชงานทุกขั้นตอน และทําความเขาใจเนื้อหาสาระอยาง
ละเอียดรอบคอบพรอมทั้งฝกการใชงานบทเรียนออนไลน
2. ครูตองแนะนําการใชงานบทเรียนออนไลน ใหนักเรียนทราบอยางละเอียดทุกขั้นตอน
3. ครูตองเตรียมเครื่องมือวัดและประเมินผล เพื่อใหทราบความกาวหนาของนักเรียน
4. ครูชี้แจงใหนักเรียนทราบลําดับขั้นตอนและวิธีการสอนโดยใชบทเรียนออนไลน อยาง
ชัดเจน และประโยชนที่ไดรับจากการสอนโดยใชบทเรียนออนไลน
5. ครูชี้แจงใหนักเรียนทราบเกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนในการเรียนโดยใชบทเรียนออนไลน
และความซื่อสัตยโดยไมลอกเพื่อน ไมใหเพื่อนทําให หรือไมดูเฉลยกอนลงมือทําบทเรียนออนไลน
6. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
7. ทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อประเมินและวัดความรูความสามารถพื้นฐาน
8. ครูดําเนินการสอนตามกิจกรรมการเรียนรูที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู
9. ใหนักเรียนศึกษาเนื้อหา ฝกทักษะปฏิบัติการตามขั้นตอนของบทเรียนออนไลน และ
ทําใบงาน ชิ้นงาน ภาระงาน แบบฝกปฏิบัติจริง เสร็จแลวใหสงงานผานระบบออนไลน
10. ครูสังเกตพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียน ความสนใจใฝรู ความมุงมั่นในการทํางาน
และความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียนอยางใกลชิด ถานักเรียนคนใดมีปญหาครูจะได
ทําการชวยเหลือทันที
11. เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใชบทเรียนออนไลน ของนักเรียนแตละคน
อาจไมเทากันครูควรยืดหยุนตามความเหมาะสมและสถานการณสําหรับกลุมออน
12. เมื่อนักเรียนทําแบบใบงาน ชิ้นงาน ภาระงาน แบบฝกปฏิบัติจริง เสร็จแลว ใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินความกาวหนาของนักเรียน
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คูมือการใชงาน สําหรับครู

แนะนําเวปไซด
แนะนําเวปไซด การพัฒนาเรียนออนไลน เรื่องการสรางการตูนแอนนิเมชั่น ที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ขอแนะนํา เครื่องคอมพิวเตอร จะตองมีโปรแกรม Flash Players เพื่อการแสดงผลที่ดี
1. เริ่มตนการใชงาน โดยการเขาสู เวปไซด www.kruyoawalak.com

2. ปรากฏหนาเวปไซดบทเรียนตามรูปดานลางนี้
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ถวายความอาลัย องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลเดชฯ รัชกาลที่ ๙
นอมสงเสด็จ สูสวรรค คาลัย

3. เพื่อความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการใชงาน การพัฒนาเรียนออนไลน เรื่องการ
สรางการตูนแอนนิเมชั่น ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ใหผูใชหรือนักเรียน ศึกษาคูมือการใชงานจาก
เมนูยอย คูมือการใชงาน หรือดาวนโหลดคูมือการใชงานมาศึกษากอนไดคะ ตามรูปภาพ
ดานลาง
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4. กอนการลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อเชาไปใชทบเรียนออนไลน มาทําความเขาใจกับเมนู
ตาง ๆ สาระความรูใน เวปไซดวามีอะไรบาง เริ่มจากเมนู

ซึ่งจากเมนูนี้ ถาหากผูใช หรือนักเรียน ยังไมไดลงทะเบียนเรียน หรือสมัครสมาชิก จะ
สามารถเขาไปดูเนื้อหาสาระของบทเรียนออนไลน ไดเฉพาะบางเมนูหรือบางสิทธิ์การใชงาน
เทานั้นไมสามารถเขาถึงการใชงานไดทุกเมนู
เมนูยอย วิชาที่เปด
สอน สามารถเขาไปตรวจสอบรายวิชาหรือรายละเอียดวิชาที่จะทําการเรียนออนไลนได
โดย เลือกอาจารยผูสอน กลุมสาระการเรียน และคลิกที่ คนหารายวิชา
จะทําใหผูใช หรือ นักเรียน ทราบรายละเอียดเบื้องตนของรายวิชาที่จะเขาไปเรียนออนไลน
วามีวิชาใดบาง ครูผูสอนคือใคร คําอธิบายรายวิชา เปนตน ตามตัวอยาง
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คลิกที่ คนหารายวิชา จะปรากฏ รหัสวิชา ง20213 ชื่อวิชา Animationการตูนแอนนิเมชั่น ภาคเรียน/ปการศึกษา 2/2559 สามารถคลิกเขาไปดูรายละเอียดวิชา
ที่เปดสอนได

ซึ่งจะแจงรายละเอียดวิชา คําอธิบายรายวิชา

13

เปนเมนูเกี่ยวกับการใหบริการทั่วไป เชน
เมนูยอย คูมือการใชงาน ผูใชหรือนักเรียนสามารถเขามาศึกษาคูมือการใชงานไดกอน
เพื่อใหการใชบทเรียนออนไลนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เมนูยอย ดาวนโหลด สามารถโหลดโปรแกรมหรือสาระตาง ๆ ได
เมนูยอย ถาม-ตอบ ถามปญหา ตาง ๆ ระหวางผูใช หรือนักเรียน กับ ครูผูสอน
เมนูยอย ลิงคตาง ๆ ลิงคเกี่ยวกับสาระความรูตาง ๆ ที่ผูสอนหรือครูสามารถเสริม
เพิ่มเติมใหกับนักเรียนได
เมนูเกี่ยวกับ บริการสาระความรู ลิงคตาง ๆเกี่ยวกับการทํา
ขอสอบ แนวขอสอบ
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เมนูเกี่ยวกับ ภาพกิจกรรม ผลงานนักเรียน การติดตอผูจัดทํา
หรือผูดูแลระบบบทเรียนออนไลน

เมนูเกี่ยวกับสื่อการเรียนรูอื่น ๆ นอกเหนือจากที่มีในบทเรียน
ออนไลน ซึ่งผูใชงานหรือนักเรียนสามารถเขาไปศึกษาจากแหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรู
เพิ่มเติมได

เมนูเกี่ยวกับการแนะนําผลงานนักเรียนที่ไดจัดทําเปนการตูนแอน
นิเมชั่น ดวยโปรแกรม Flahs Cs 6 สามารถนํามาเผยแพรได
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ขาวสารทั่วไป แจงความรู สาระเหตุการณปจจุบัน

ขาวประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธขาวสาร โครงการ คายอบรม กิจกรรมเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรหรือขาวสารตาง ๆ ใหทราบ

สาระนารู สาระเกี่ยวกับความรูรอบตัวเราทุก ๆ เรื่องที่เรายังไมรูและเรานาจะรู
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ภาพกิจกรรม สรุปรวบรวมภาพกิจกรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
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คูมือการใชงาน สําหรับครู

สมัครสมาชิก
1. กอนการใชงานบทเรียนออนไลน ผูใชหรือนักเรียนจะตองสมัครสมาชิก หรือ ลงทะเบียน
กอนการใชงานเพื่อขอรับ User and Password โดยใหคลิกที่ปุม

2. จะปรากฏหนาตางดังตอไปนี้ ใหคลิกที่ปุม “สมัครสมาชิกใหม”
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3. กรอกขอมูล รายละเอียดของผูใชหรือนักเรียนที่ตองการลงทะเบียนเรียน

-

ประเภทสมาชิก (นักเรียน)
ชื่อลอกอิน (อังกฤษ) ใหใสชื่อสําหรับตั้งคา เปน User สําหรับการใชงาน
รหัสผาน (อังกฤษ) ใสตัวอักษรหรือตัวเลขสําหรับการกําหนด Password
ยืนยันรหัสผาน (อังกฤษ) ใสรหัสผานอีกครั้ง ใหตรงกับรหัสผานดานบน
เพศ ชาย หรือ หญิง
ชื่อ (ไทย) ใส คํานําหนาชื่อ เด็กชาย /เด็กหญิง เชน เด็กชายยศธพร ญาโน
นามสกุล(ไทย) ใสนามสกุลของนักเรียน เชน ญาโน
ชั้นเรียน เลือก ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
เลือกระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
หองเรียน ใหใสตัวเลขหอง เชน 1 หรือ 2 (หามมีเครื่องหมาย + - * /)
อีเมลล ใส อีเมลล ของนักเรียนที่สมัครเรียน (ถาไมใสก็ได)
อัปโหลดรูป หากตองการใสรูปในโปรไฟล ก็สามารถใสได โดยคลิกที่ปุม
Choose File เลือกรูปภาพที่ตองการ
- เมื่อกรอกขอมูลและรายละเอียดเรียบรอยแลว (ตามตัวอยางดานลาง)ใหคลิกที่
ปุม สมัครสมาชิก
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4. เสร็จแลวจะได ชื่อผูใช = User รหัสผาน = Password ใหนักเรียนจดบันทึกขอมล
ดังกลาวไว สําหรับการเขาใชงานบทเรียน ** หากลืมชื่อผูใช หรือ รหัสผานใหติดตอครูผูสอนเพื่อ
ขอรหัสใหมหรือยืนยัน รหัสเดิมได **

หลังจากไดรับ User and Password แลว ใหนกั เรียนรอ การรับลงทะเบียนเรียนจาก
ครูผูสอนกอนจึงสามารถเขาใชงานบทเรียนออนไลนได หมายเหตุ User and Password ที่
สามารถใชงานไดเลย เพื่อใชในการทดสอบการใชงานบทเรียนออนไลน
1. User: yostapon Password : 232519
2. User: yoawalak Password : 123456
3. User: Thailand Password : 23yy2519
ซึ่งเปน User and Password ที่ไดลงทะเบียนไวแลวสามารถใชงานไดจริง
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คูมือการใชงาน สําหรับครู

ลงทะเบียนเรียน
เมื่อผูใชหรือนักเรียนสมัครสมาชิกเรียบรอยแลว ครูผูสอนประจําวิชา จะตองรับลงทะเบียน
นักเรียนในรายวิชาที่เปดสอนเพื่อใหผูใชหรือนักเรียนสามารถเขาไปใชบทเรียนออนไลนได โดยมี
วิธีการขั้นตอนการรับลงทะเบียนดังตอไปนี้
1. คลิกปุม
เขาสูระบบ ในสถานะครูผูสอน โดย User and Password ที่ได
จากการสมัครสมาชิกในสถานะครูผูสอนไวแลว

2. เลือกเมนู

เลือกเมนูยอย รายวิชาที่ทานสอน [1/1]
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3. จะปรากฏรายวิชาใหเลือก ง20213 การตูนแอนนิเมชั่น

4. เลือกเมนู

เมนูยอย เพิ่มผูเรียนรายวิชานี้

5. เลือกชั้นเรียน ระดับชั้น หองเรียน และคลิกที่ปุม คนหานักเรียน

6. จะปรากฏรายชื่อนักเรียนที่ยังไมไดรับลงทะเบียนเรียน โดยครูผูสอนจะตองรับเขาเรียน
ตามกลุมที่ไดกําหนดไว โดยการเลือกชื่อนักเรียนและคลิกเลือกกลุมดานลาง คลิก
ลงทะเบียน นักเรียนสามารถเขาใชบทเรียนออนไลนไดเลยคะ

22

คูมือการใชงาน สําหรับครู

แบบทดสอบกอนเรียน
เมื่อผูใชหรือนักเรียนสมัครสมาชิกเรียบรอยแลว ครูผูสอนประจําวิชารับลงทะเบียนเรียน
เรียบรอยแลว ผูใชหรือนักเรียน สามารถ
ดวย User and Password เขาไปใชงาน
บทเรียนออนไลนไดเลยคะ กอนเขาไปเรียนรูเนื้อหาสาระตาง ๆ ใหผูใชหรือนักเรียนทําแบบทดสอบ
กอนเรียนกอน เพื่อวัดความรูพื้นฐานกอนเรียนบทเรียนออนไลน
1. คลิกปุม
ในสถานะของ ผูใชหรือนักเรียน ดวย User and Password ที่ได
สมัครสมาชิกไวเรียบรอยแลว

ชื่อผูใช = User รหัสผาน = Password รหัสลับ = ตัวอักษรหรือตัวเลขที่เครื่องกําหนด
ปอนรหัสลับ = ใสตามตัวอักษรหรือตัวเลขที่ปรากฏ คลิกปุม เขาสูระบบ
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2. เมื่อ Login เขาสูระบบไดเรียบรอยแลว จะปรากฏชื่อผูใชหรือชื่อนักเรียน แสดงวาได
เขาสูระบบเรียบรอยแลว
3. คลิกที่เมนู

เลือก รายวิชาที่ลงทะเบียน

4. จะปรากฏรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ใหผูใชหรือนักเรียนเลือก รหัสวิชา ง20213
ชื่อรายวิชา การตูนแอนนิเมชั่น

5.เมื่อเขาสูบทเรียนออนไลนแลวจะปรากฏหนาตางดังตอไปนี้

ใหผูใชหรือนักเรียน ศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับ ผลการเรียนรูรายวิชากอนทํา
แบบทดสอบกอนเรียน เพื่อจะไดทราบรายละเอียดวิชา คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู จุดประสงค
การเรียนรู โครงสรางรายวิชา
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6. ใหผูใชหรือนักเรียน ทําแบบทดสอบกอนเรียน ซึ่งจะมีทั้งหมด 30 ขอ เวลา 30 นาที
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาอานรายละเอียดไดที่ คําอธิบายกอนการทําขอสอบกอนเรียน
เริ่มทําขอสอบ คลิกปุม เริ่มทําขอสอบ

7. ใหผูใชหรือนักเรียนเริ่มทําขอสอบไดโดยขอสอบจะทําการสุมขอสอบอัตโนมัติจาก
ขอสอบทั้งหมด 30 ขอและสุมตัวเลือก

การทําขอสอบ ใหผูใชหรือนักเรียน อานโจทยและพิจารณาคําตอบโดยเลือกคําตอบที่
ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว แลวคลิกที่ปุม
วงกลมสีขาวหนาคําตอบที่เลือกเมื่อแนใจในคําตอบ
ใหคลิกที่ปุมสีเขียว
แนใจในคําตอบที่เลือก ระบบจะบันทึกคําตอบและเลือกคําถามขอตอไป
ไดเลย แตถาไมแนใน ใหคลิกปุม สีเหลือง ไมแนใจ เพื่อเลือกคําตอบใหม ทําแบบนี้ไปจนครบ 30
ขอ ภายในเวลา 30 นาที เมื่อทําแบบทดสอบเสร็จเรียบรอยแลวทุกขอ ใหคลิกที่ปุม
ระบบ
จะถามความแนใจในการสงคําตอบ

ถาแนใจ ใหตอบ OK เพื่อทําการตรวจคําตอบที่ถูกตองและจะแจงคะแนนจากการทําแบบทดสอบ
กอนเรียนใหผูใชหรือนักเรียนทราบวาจากการทําขอสอบไดคะแนนกี่คะแนน
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คูมือการใชงาน สําหรับครู
บทเรียน
การตูนแอนนิเมชั่น
หนวยที่ 1
ขั้นตอนการใชบทเรียนการตูนแอนนิเมชั่น หนวยที่ 1
1. เลือกเมนู
2. เลือกเมนูยอย
3. เลือกเนื้อหาของบทเรียนออนไลน เรื่อง Timeline ศึกษาเนื้อหาระความรูขั้นตอน
วิธีการใชงาน การทํางานเกี่ยวกับ Timeline Frame Layers จากวีดีโอการสอนใหเขาใจเนื้อหาทุก
ขั้นตอนเพื่อใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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4. ใบงานที่ 1 Timeline ครูผูสอนอัปโหลดใบงานเพื่อใหผูใชหรือนักเรียนสามารถดาวน
โหลดใบงาน มาอธิบายคําตอบตามหัวขอคําถามที่กําหนด และสามารถอัปโหลดใบงานที่ตอบคําถาม
เสร็จเรียบรอยแลวสงกลับเขาไปในระบบบทเรียนออนไลน เพื่อใหครูผูสอนตรวจสอบความถูกตอง
ของใบงานและบันทึกผลคะแนน

5. สงใบงานที่ 1 Timeline ครูผูสอนกําหนดใหผูใชหรือนักเรียนตอบคําถามตามขอคําถาม
ในใบงานเสร็จเรียบรอยแลว สามารถอัปโหลดใบงาน สงกลับเขาไปในระบบบทเรียนออนไลน เพื่อให
ครูผูสอนไดตรวจสอบความถูกตองและบันทึกผลคะแนน โดยสามารถคลิกที่เมนู

หมายเหตุ ชื่อไฟลที่จะนําสง อาจจะใชชื่อไฟลเดิมจากการดาวนโหลดก็ได แตถาหากมี
การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขชื่อไฟล จะตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นและจะไมเวนวรรคระหวางคํา
ขนาดไฟล จะตองไมเกิน 5 MB
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ผูใชหรือนักเรียนที่สงใบงานเขาไปในระบบบทเรียนออนไลนแลว หากเกิดขอผิดพลาด
ตองการแกไขหรือเพิ่มเติมคําตอบ สามารถดาวนโหลดใบงานเดิมกลับมาแกไขและอัปโหลดสงเขาไป
ในระบบบทเรียนออนไลนไดอีก
6. เมื่อผูใชหรือนักเรียนสงใบงานที่ 1 Timeline เขาสูระบบบทเรียนออนไลนเรียบรอยแลว
ครูผูสอนสามารถตรวจผลใบงานตามเกณฑการประเมินผลใบงานและบันทึกผลคะแนน โดยคลิกทีเ่ มนู
สงใบงานที่ 1 Timeline ตรวจการบาน

7. ครูผูสอนจะตองเลือกกลุมเรียน กลุมที่จะตรวจใบงาน เชน กลุม 1 หอง ม.2/1 กลุม 2
หอง ม.2/2 เลือกหัวของาน และคลิกที่ปุม คนหาขอมูล จะไดขอมูลการสงงานของนักเรียนที่ไดสง
งานเขามาในระบบบทเรียนออนไลนแลว

8. ดาวนโหลดใบงานที่ 1 Timeline มาตรวจสอบความถูกตองตามเกณฑการประเมินและ
บันทึกคะแนน โดยการคลิกที่ คอลัมน รายละเอียด หลังรายการ ชื่อ-สกุลผูสงไฟล ระบบจะทําการ
นักเรียนที่สงงานเขามาใหครูผูสอนตรวจสอบ
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9. เมื่อครูผูสอนไดตรวจสอบความถูกตองตามเกณฑการประเมินผลแลว สามารถบันทึกผล
คะแนน และขอเสนอแนะในการทําใบงานของนักเรียนไดดวย เพื่อนําไปปรับปรุงในการทําใบงานครั้ง
ตอไป
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คูมือการใชงาน สําหรับครู
บทเรียน
การตูนแอนนิเมชั่น
หนวยที่ 2
ขั้นตอนการใชบทเรียนการตูนแอนนิเมชั่น หนวยที่ 2 Animation Frame by Frame
1. เลือกเมนู
2. เลือกเมนูยอย
3. เลือกเนื้อหาของบทเรียนออนไลน เรื่อง Animation Frame by Frame ศึกษา
เนื้อหาระความรูขั้นตอนวิธีการใชงาน การทํางานเกี่ยวกับการทําแอนนิเมชั่นแบบ Frame by Frame
จากวีดีโอการสอนใหเขาใจเนื้อหาทุกขั้นตอนเพื่อใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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4. ใบงานที่ 2 Frame by Frame ครูผูสอนอัปโหลดใบงานเพื่อใหผูใชหรือนักเรียน
สามารถดาวนโหลดใบงาน มาอธิบายคําตอบตามหัวขอคําถามที่กําหนด และสามารถอัปโหลดใบงาน
ที่ตอบคําถามเสร็จเรียบรอยแลวสงกลับเขาไปในระบบบทเรียนออนไลน เพื่อใหครูผูสอนตรวจสอบ
ความถูกตองของใบงานและบันทึกผลคะแนน

5. สงใบงานที่ 2 Frame by Frame ครูผูสอนกําหนดใหผูใชหรือนักเรียนตอบคําถามตาม
ขอคําถามในใบงานเสร็จเรียบรอยแลว สามารถอัปโหลดใบงาน สงกลับเขาไปในระบบบทเรียน
ออนไลน เพื่อใหครูผูสอนไดตรวจสอบความถูกตองและบันทึกผลคะแนน โดยสามารถคลิกที่เมนู

หมายเหตุ ชื่อไฟลที่จะนําสง อาจจะใชชื่อไฟลเดิมจากการดาวนโหลดก็ได แตถาหากมี
การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขชื่อไฟล จะตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นและจะไมเวนวรรคระหวางคํา
ขนาดไฟล จะตองไมเกิน 5 MB
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ผูใชหรือนักเรียนที่สงใบงานเขาไปในระบบบทเรียนออนไลนแลว หากเกิดขอผิดพลาด
ตองการแกไขหรือเพิ่มเติมคําตอบ สามารถดาวนโหลดใบงานเดิมกลับมาแกไขและอัปโหลดสงเขาไป
ในระบบบทเรียนออนไลนไดอีก
6. เมื่อผูใชหรือนักเรียนสงใบงานที่ 2 Frame by Frame เขาสูระบบบทเรียนออนไลน
เรียบรอยแลว ครูผูสอนสามารถตรวจผลใบงานตามเกณฑการประเมินผลใบงานและบันทึกผลคะแนน
โดยคลิกที่เมนู สงใบงานที่ 2 Frame by Frame ตรวจการบาน

7. เมื่อผูใชหรือนักเรียนสงชิ้นงาน “สวัสดีปใหม” เขาสูระบบบทเรียนออนไลนเรียบรอย
แลว ครูผูสอนสามารถตรวจผลใบงานตามเกณฑการประเมินผลชิ้นงานงานและบันทึกผลคะแนน โดย
คลิกที่เมนู สงชิ้นงาน “สวัสดีปใหม” ตรวจการบาน
8. ครูผูสอนจะตองเลือกกลุมเรียน กลุมที่จะตรวจใบงาน เชน กลุม 1 หอง ม.2/1 กลุม 2
หอง ม.2/2 เลือกหัวของาน และคลิกที่ปุม คนหาขอมูล จะไดขอมูลการสงงานของนักเรียนที่ไดสง
งานเขามาในระบบบทเรียนออนไลนแลว

9. ดาวนโหลดใบงานที่ 2 Frame by Frame มาตรวจสอบความถูกตองตามเกณฑการ
ประเมินและบันทึกคะแนน โดยการคลิกที่ คอลัมน รายละเอียด หลังรายการ ชื่อ-สกุล ผูสงไฟล
ระบบจะทําการดาวนโหลดใบงานที่ 2 Frame by Frame ของนักเรียนที่สงงานเขามาใหครูผูสอน
ตรวจสอบ และชิ้นงาน “สวัสดีปใหม” ก็มีวิธีการขั้นตอนการตรวจสอบผลงานที่เหมือนกัน
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10. เมื่อครูผูสอนไดตรวจสอบความถูกตองตามเกณฑการประเมินผลแลว สามารถบันทึก
ผลคะแนน และขอเสนอแนะในการทําใบงานของนักเรียนไดดวย เพื่อนําไปปรับปรุงในการทําใบงาน
ครั้งตอไป
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คูมือการใชงาน สําหรับครู
บทเรียน
การตูนแอนนิเมชั่น
หนวยที่ 2
ขั้นตอนการใชบทเรียนการตูนแอนนิเมชั่น หนวยที่ 2 Animation Motion Tween
1. เลือกเมนู
2. เลือกเมนูยอย
3. เลือกเนื้อหาของบทเรียนออนไลน เรื่อง Animation Motion Tween ศึกษาเนื้อหา
ระความรูขั้นตอนวิธีการใชงาน การทํางานเกี่ยวกับการทําแอนนิเมชั่นแบบ Animation Motion
Tween จากวีดีโอการสอนใหเขาใจเนื้อหาทุกขั้นตอนเพื่อใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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4. ใบงานที่ 3 Animation Motion Tween ครูผูสอนอัปโหลดใบงานเพื่อใหผูใชหรือ
นักเรียนสามารถดาวนโหลดใบงาน มาอธิบายคําตอบตามหัวขอคําถามที่กําหนด และสามารถ
อัปโหลดใบงานที่ตอบคําถามเสร็จเรียบรอยแลวสงกลับเขาไปในระบบบทเรียนออนไลน เพื่อให
ครูผูสอนตรวจสอบความถูกตองของใบงานและบันทึกผลคะแนน

5. สงใบงานที่ 3 Animation Motion Tween ครูผูสอนกําหนดใหผูใชหรือนักเรียนตอบ
คําถามตามขอคําถามในใบงานเสร็จเรียบรอยแลว สามารถอัปโหลดใบงาน สงกลับเขาไปในระบบ
บทเรียนออนไลน เพื่อใหครูผูสอนไดตรวจสอบความถูกตองและบันทึกผลคะแนน โดยสามารถคลิกที่
เมนู

หมายเหตุ ชื่อไฟลที่จะนําสง อาจจะใชชื่อไฟลเดิมจากการดาวนโหลดก็ได แตถาหากมี
การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขชื่อไฟล จะตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นและจะไมเวนวรรคระหวางคํา
ขนาดไฟล จะตองไมเกิน 5 MB
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ผูใชหรือนักเรียนที่สงใบงานเขาไปในระบบบทเรียนออนไลนแลว หากเกิดขอผิดพลาด
ตองการแกไขหรือเพิ่มเติมคําตอบ สามารถดาวนโหลดใบงานเดิมกลับมาแกไขและอัปโหลดสงเขาไป
ในระบบบทเรียนออนไลนไดอีก
6. เมื่อผูใชหรือนักเรียนสงใบงานที่ 3 Animation Motion Tween เขาสูระบบบทเรียน
ออนไลนเรียบรอยแลว ครูผูสอนสามารถตรวจผลใบงานตามเกณฑการประเมินผลใบงานและบันทึก
ผลคะแนน โดยคลิกที่เมนู สงใบงานที่ 3 Animation Motion Tween ตรวจการบาน

7. เมื่อผูใชหรือนักเรียนสงชิ้นงาน “ลอยกระทง” เขาสูระบบบทเรียนออนไลนเรียบรอย
แลว ครูผูสอนสามารถตรวจผลใบงานตามเกณฑการประเมินผลชิ้นงานงานและบันทึกผลคะแนน โดย
คลิกที่เมนู สงชิ้นงาน “ลอยกระทง” ตรวจการบาน
8. ครูผูสอนจะตองเลือกกลุมเรียน กลุมที่จะตรวจใบงาน เชน กลุม 1 หอง ม.2/1 กลุม 2
หอง ม.2/2 เลือกหัวของาน และคลิกที่ปุม คนหาขอมูล จะไดขอมูลการสงงานของนักเรียนที่ไดสง
งานเขามาในระบบบทเรียนออนไลนแลว

9. ดาวนโหลดใบงานที่ 3 Animation Motion Tween มาตรวจสอบความถูกตองตาม
เกณฑการประเมินและบันทึกคะแนน โดยการคลิกที่ คอลัมน รายละเอียด หลังรายการ ชื่อ-สกุล ผู
สงไฟล ระบบจะทําการดาวนโหลดใบงานที่ 3 Animation Motion Tween ของนักเรียนที่สงงาน
เขามาใหครูผูสอนตรวจสอบ และชิ้นงาน “ลอยกระทง” ก็มีวิธีการขั้นตอนการตรวจสอบผลงานที่
เหมือนกัน
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10. เมื่อครูผูสอนไดตรวจสอบความถูกตองตามเกณฑการประเมินผลแลว สามารถบันทึก
ผลคะแนน และขอเสนอแนะในการทําใบงานของนักเรียนไดดวย เพื่อนําไปปรับปรุงในการทําใบงาน
ครั้งตอไป
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คูมือการใชงาน สําหรับครู
บทเรียน
การตูนแอนนิเมชั่น
หนวยที่ 2
ขั้นตอนการใชบทเรียนการตูนแอนนิเมชั่น หนวยที่ 2 Animation Classic Tween
1. เลือกเมนู
2. เลือกเมนูยอย
3. เลือกเนื้อหาของบทเรียนออนไลน เรื่อง Animation Classic Tween ศึกษาเนื้อหาระ
ความรูขั้นตอนวิธีการใชงาน การทํางานเกี่ยวกับการทําแอนนิเมชั่นแบบ Animation Classic Tween
จากวีดีโอการสอนใหเขาใจเนื้อหาทุกขั้นตอนเพื่อใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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4. ใบงานที่ 4 Animation Classic Tween ครูผูสอนอัปโหลดใบงานเพื่อใหผูใชหรือ
นักเรียนสามารถดาวนโหลดใบงาน มาอธิบายคําตอบตามหัวขอคําถามที่กําหนด และสามารถ
อัปโหลดใบงานที่ตอบคําถามเสร็จเรียบรอยแลวสงกลับเขาไปในระบบบทเรียนออนไลน เพื่อให
ครูผูสอนตรวจสอบความถูกตองของใบงานและบันทึกผลคะแนน

5. สงใบงานที่ 4 Animation Classic Tween ครูผูสอนกําหนดใหผูใชหรือนักเรียนตอบ
คําถามตามขอคําถามในใบงานเสร็จเรียบรอยแลว สามารถอัปโหลดใบงาน สงกลับเขาไปในระบบ
บทเรียนออนไลน เพื่อใหครูผูสอนไดตรวจสอบความถูกตองและบันทึกผลคะแนน โดยสามารถคลิกที่
เมนู

หมายเหตุ ชื่อไฟลที่จะนําสง อาจจะใชชื่อไฟลเดิมจากการดาวนโหลดก็ได แตถาหากมี
การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขชื่อไฟล จะตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นและจะไมเวนวรรคระหวางคํา
ขนาดไฟล จะตองไมเกิน 5 MB
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ผูใชหรือนักเรียนที่สงใบงานเขาไปในระบบบทเรียนออนไลนแลว หากเกิดขอผิดพลาด
ตองการแกไขหรือเพิ่มเติมคําตอบ สามารถดาวนโหลดใบงานเดิมกลับมาแกไขและอัปโหลดสงเขาไป
ในระบบบทเรียนออนไลนไดอีก
6. เมื่อผูใชหรือนักเรียนสงใบงานที่ 4 Animation Classic Tween เขาสูระบบบทเรียน
ออนไลนเรียบรอยแลว ครูผูสอนสามารถตรวจผลใบงานตามเกณฑการประเมินผลใบงานและบันทึก
ผลคะแนน โดยคลิกที่เมนู สงใบงานที่ 4 Animation Classic Tween ตรวจการบาน

7. เมื่อผูใชหรือนักเรียนสงชิ้นงาน “ตนไม” เขาสูระบบบทเรียนออนไลนเรียบรอยแลว
ครูผูสอนสามารถตรวจผลใบงานตามเกณฑการประเมินผลชิ้นงานงานและบันทึกผลคะแนน โดยคลิก
ที่เมนู สงชิ้นงาน “ตนไม” ตรวจการบาน
8. ครูผูสอนจะตองเลือกกลุมเรียน กลุมที่จะตรวจใบงาน เชน กลุม 1 หอง ม.2/1 กลุม 2
หอง ม.2/2 เลือกหัวของาน และคลิกที่ปุม คนหาขอมูล จะไดขอมูลการสงงานของนักเรียนที่ไดสง
งานเขามาในระบบบทเรียนออนไลนแลว

9. ดาวนโหลดใบงานที่ 4 Animation Classic Tween มาตรวจสอบความถูกตองตาม
เกณฑการประเมินและบันทึกคะแนน โดยการคลิกที่ คอลัมน รายละเอียด หลังรายการ ชื่อ-สกุล ผู
สงไฟล ระบบจะทําการดาวนโหลดใบงานที่ 4 Animation Classic Tween ของนักเรียนที่สงงาน
เขามาใหครูผูสอนตรวจสอบ และชิ้นงาน “ตนไม” ก็มีวิธีการขั้นตอนการตรวจสอบผลงานที่เหมือนกัน
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10. เมื่อครูผูสอนไดตรวจสอบความถูกตองตามเกณฑการประเมินผลแลว สามารถบันทึก
ผลคะแนน และขอเสนอแนะในการทําใบงานของนักเรียนไดดวย เพื่อนําไปปรับปรุงในการทําใบงาน
ครั้งตอไป

41

คูมือการใชงาน สําหรับครู
บทเรียน
การตูนแอนนิเมชั่น
หนวยที่ 2
ขั้นตอนการใชบทเรียนการตูนแอนนิเมชั่น หนวยที่ 2 Animation Shape Tween
1. เลือกเมนู
2. เลือกเมนูยอย
3. เลือกเนื้อหาของบทเรียนออนไลน เรื่อง Animation Shape Tween ศึกษาเนื้อหาระ
ความรูขั้นตอนวิธีการใชงาน การทํางานเกี่ยวกับการทําแอนนิเมชั่นแบบ Animation Shape Tween
จากวีดีโอการสอนใหเขาใจเนื้อหาทุกขั้นตอนเพื่อใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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4. ใบงานที่ 5 Animation Shape Tween ครูผูสอนอัปโหลดใบงานเพื่อใหผูใชหรือ
นักเรียนสามารถดาวนโหลดใบงาน มาอธิบายคําตอบตามหัวขอคําถามที่กําหนด และสามารถ
อัปโหลดใบงานที่ตอบคําถามเสร็จเรียบรอยแลวสงกลับเขาไปในระบบบทเรียนออนไลน เพื่อให
ครูผูสอนตรวจสอบความถูกตองของใบงานและบันทึกผลคะแนน

5. สงใบงานที่ 5 Animation Shape Tween ครูผูสอนกําหนดใหผูใชหรือนักเรียนตอบ
คําถามตามขอคําถามในใบงานเสร็จเรียบรอยแลว สามารถอัปโหลดใบงาน สงกลับเขาไปในระบบ
บทเรียนออนไลน เพื่อใหครูผูสอนไดตรวจสอบความถูกตองและบันทึกผลคะแนน โดยสามารถคลิกที่
เมนู

หมายเหตุ ชื่อไฟลที่จะนําสง อาจจะใชชื่อไฟลเดิมจากการดาวนโหลดก็ได แตถาหากมี
การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขชื่อไฟล จะตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นและจะไมเวนวรรคระหวางคํา
ขนาดไฟล จะตองไมเกิน 5 MB
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ผูใชหรือนักเรียนที่สงใบงานเขาไปในระบบบทเรียนออนไลนแลว หากเกิดขอผิดพลาด
ตองการแกไขหรือเพิ่มเติมคําตอบ สามารถดาวนโหลดใบงานเดิมกลับมาแกไขและอัปโหลดสงเขาไป
ในระบบบทเรียนออนไลนไดอีก
6. เมื่อผูใชหรือนักเรียนสงใบงานที่ 5 Animation Shape Tween เขาสูระบบบทเรียน
ออนไลนเรียบรอยแลว ครูผูสอนสามารถตรวจผลใบงานตามเกณฑการประเมินผลใบงานและบันทึก
ผลคะแนน โดยคลิกที่เมนู สงใบงานที่ 5 Animation Shape Tween ตรวจการบาน

7. เมื่อผูใชหรือนักเรียนสงชิ้นงาน “วัฏจักรผีเสื้อ” เขาสูระบบบทเรียนออนไลนเรียบรอย
แลว ครูผูสอนสามารถตรวจผลใบงานตามเกณฑการประเมินผลชิ้นงานงานและบันทึกผลคะแนน โดย
คลิกที่เมนู สงชิ้นงาน “วัฏจักรผีเสื้อ” ตรวจการบาน
8. ครูผูสอนจะตองเลือกกลุมเรียน กลุมที่จะตรวจใบงาน เชน กลุม 1 หอง ม.2/1 กลุม 2
หอง ม.2/2 เลือกหัวของาน และคลิกที่ปุม คนหาขอมูล จะไดขอมูลการสงงานของนักเรียนที่ไดสง
งานเขามาในระบบบทเรียนออนไลนแลว

9. ดาวนโหลดใบงานที่ 5 Animation Shape Tween มาตรวจสอบความถูกตองตาม
เกณฑการประเมินและบันทึกคะแนน โดยการคลิกที่ คอลัมน รายละเอียด หลังรายการ ชื่อ-สกุล ผู
สงไฟล ระบบจะทําการดาวนโหลดใบงานที่ 5 Animation Shape Tween ของนักเรียนที่สงงานเขา
มาใหครูผูสอนตรวจสอบ และชิ้นงาน “วัฏจักรผีเสื้อ” ก็มีวิธีการขั้นตอนการตรวจสอบผลงานที่
เหมือนกัน
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10. เมื่อครูผูสอนไดตรวจสอบความถูกตองตามเกณฑการประเมินผลแลว สามารถบันทึก
ผลคะแนน และขอเสนอแนะในการทําใบงานของนักเรียนไดดวย เพื่อนําไปปรับปรุงในการทําใบงาน
ครั้งตอไป
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คูมือการใชงาน สําหรับครู
บทเรียน
การตูนแอนนิเมชั่น
หนวยที่ 2
ขั้นตอนการใชบทเรียนการตูนแอนนิเมชั่น หนวยที่ 2 Animation Mark Layers
1. เลือกเมนู
2. เลือกเมนูยอย
3. เลือกเนื้อหาของบทเรียนออนไลน เรื่อง Animation Mark Layers ศึกษาเนื้อหาระ
ความรูขั้นตอนวิธีการใชงาน การทํางานเกี่ยวกับการทําแอนนิเมชั่นแบบ Animation Mark Layers
จากวีดีโอการสอนใหเขาใจเนื้อหาทุกขั้นตอนเพื่อใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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4. ใบงานที่ 6 Animation Mark Layers ครูผูสอนอัปโหลดใบงานเพื่อใหผูใชหรือนักเรียน
สามารถดาวนโหลดใบงาน มาอธิบายคําตอบตามหัวขอคําถามที่กําหนด และสามารถอัปโหลดใบงาน
ที่ตอบคําถามเสร็จเรียบรอยแลวสงกลับเขาไปในระบบบทเรียนออนไลน เพื่อใหครูผูสอนตรวจสอบ
ความถูกตองของใบงานและบันทึกผลคะแนน

5. สงใบงานที่ 6 Animation Mark Layers ครูผูสอนกําหนดใหผูใชหรือนักเรียนตอบคําถาม
ตามขอคําถามในใบงานเสร็จเรียบรอยแลว สามารถอัปโหลดใบงาน สงกลับเขาไปในระบบบทเรียน
ออนไลน เพื่อใหครูผูสอนไดตรวจสอบความถูกตองและบันทึกผลคะแนน โดยสามารถคลิกที่เมนู

หมายเหตุ ชื่อไฟลที่จะนําสง อาจจะใชชื่อไฟลเดิมจากการดาวนโหลดก็ได แตถาหากมี
การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขชื่อไฟล จะตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นและจะไมเวนวรรคระหวางคํา
ขนาดไฟล จะตองไมเกิน 5 MB
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ผูใชหรือนักเรียนที่สงใบงานเขาไปในระบบบทเรียนออนไลนแลว หากเกิดขอผิดพลาด
ตองการแกไขหรือเพิ่มเติมคําตอบ สามารถดาวนโหลดใบงานเดิมกลับมาแกไขและอัปโหลดสงเขาไป
ในระบบบทเรียนออนไลนไดอีก
6. เมื่อผูใชหรือนักเรียนสงใบงานที่ 6 Animation Mark Layers เขาสูระบบบทเรียน
ออนไลนเรียบรอยแลว ครูผูสอนสามารถตรวจผลใบงานตามเกณฑการประเมินผลใบงานและบันทึก
ผลคะแนน โดยคลิกที่เมนู สงใบงานที่ 6 Animation Mark Layers ตรวจการบาน

7. เมื่อผูใชหรือนักเรียนสงชิ้นงาน “วัฏจักรผีเสื้อ” เขาสูระบบบทเรียนออนไลนเรียบรอย
แลว ครูผูสอนสามารถตรวจผลใบงานตามเกณฑการประเมินผลชิ้นงานงานและบันทึกผลคะแนน โดย
คลิกที่เมนู สงชิ้นงาน “วัฏจักรผีเสื้อ” ตรวจการบาน
8. ครูผูสอนจะตองเลือกกลุมเรียน กลุมที่จะตรวจใบงาน เชน กลุม 1 หอง ม.2/1 กลุม 2
หอง ม.2/2 เลือกหัวของาน และคลิกที่ปุม คนหาขอมูล จะไดขอมูลการสงงานของนักเรียนที่ไดสง
งานเขามาในระบบบทเรียนออนไลนแลว

9. ดาวนโหลดใบงานที่ 6 Animation Mark Layers มาตรวจสอบความถูกตองตามเกณฑ
การประเมินและบันทึกคะแนน โดยการคลิกที่ คอลัมน รายละเอียด หลังรายการ ชื่อ-สกุล ผูสงไฟล
ระบบจะทําการดาวนโหลดใบงานที่ 6 Animation Mark Layers ของนักเรียนที่สงงานเขามาให
ครูผูสอนตรวจสอบ และชิ้นงาน “วัฏจักรผีเสื้อ” ก็มีวิธีการขั้นตอนการตรวจสอบผลงานที่เหมือนกัน
10. เมื่อครูผูสอนไดตรวจสอบความถูกตองตามเกณฑการประเมินผลแลว สามารถบันทึก
ผลคะแนน และขอเสนอแนะในการทําใบงานของนักเรียนไดดวย เพื่อนําไปปรับปรุงในการทําใบงาน
ครั้งตอไป
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คูมือการใชงาน สําหรับครู
บทเรียน
การตูนแอนนิเมชั่น
หนวยที่ 2
ขั้นตอนการใชบทเรียนการตูนแอนนิเมชั่น หนวยที่ 2 Animation Bone & Bind
1. เลือกเมนู
2. เลือกเมนูยอย
3. เลือกเนื้อหาของบทเรียนออนไลน เรื่อง Animation Bone & Bind ศึกษาเนื้อหาระ
ความรูขั้นตอนวิธีการใชงาน การทํางานเกี่ยวกับการทําแอนนิเมชั่นแบบ Animation Bone & Bind
จากวีดีโอการสอนใหเขาใจเนื้อหาทุกขั้นตอนเพื่อใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. ใบงานที่ 7 Animation Bone & Bind ครูผูสอนอัปโหลดใบงานเพื่อใหผูใชหรือนักเรียน
สามารถดาวนโหลดใบงาน มาอธิบายคําตอบตามหัวขอคําถามที่กําหนด และสามารถอัปโหลดใบงาน
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ที่ตอบคําถามเสร็จเรียบรอยแลวสงกลับเขาไปในระบบบทเรียนออนไลน เพื่อใหครูผูสอนตรวจสอบ
ความถูกตองของใบงานและบันทึกผลคะแนน

5. สงใบงานที่ 7 Animation Bone & Bind ครูผูสอนกําหนดใหผูใชหรือนักเรียนตอบคําถาม
ตามขอคําถามในใบงานเสร็จเรียบรอยแลว สามารถอัปโหลดใบงาน สงกลับเขาไปในระบบบทเรียน
ออนไลน เพื่อใหครูผูสอนไดตรวจสอบความถูกตองและบันทึกผลคะแนน โดยสามารถคลิกที่เมนู

หมายเหตุ ชื่อไฟลที่จะนําสง อาจจะใชชื่อไฟลเดิมจากการดาวนโหลดก็ได แตถาหากมี
การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขชื่อไฟล จะตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นและจะไมเวนวรรคระหวางคํา
ขนาดไฟล จะตองไมเกิน 5 MB

ผูใชหรือนักเรียนที่สงใบงานเขาไปในระบบบทเรียนออนไลนแลว หากเกิดขอผิดพลาด
ตองการแกไขหรือเพิ่มเติมคําตอบ สามารถดาวนโหลดใบงานเดิมกลับมาแกไขและอัปโหลดสงเขาไป
ในระบบบทเรียนออนไลนไดอีก
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6. เมื่อผูใชหรือนักเรียนสงใบงานที่ 7 Animation Bone & Bind เขาสูระบบบทเรียน
ออนไลนเรียบรอยแลว ครูผูสอนสามารถตรวจผลใบงานตามเกณฑการประเมินผลใบงานและบันทึก
ผลคะแนน โดยคลิกที่เมนู สงใบงานที่ 7 Animation Bone & Bind ตรวจการบาน

7. เมื่อผูใชหรือนักเรียนสงชิ้นงาน “Exercise” เขาสูระบบบทเรียนออนไลนเรียบรอยแลว
ครูผูสอนสามารถตรวจผลใบงานตามเกณฑการประเมินผลชิ้นงานงานและบันทึกผลคะแนน โดยคลิก
ที่เมนู สงชิ้นงาน “Exercise” ตรวจการบาน
8. ครูผูสอนจะตองเลือกกลุมเรียน กลุมที่จะตรวจใบงาน เชน กลุม 1 หอง ม.2/1 กลุม 2
หอง ม.2/2 เลือกหัวของาน และคลิกที่ปุม คนหาขอมูล จะไดขอมูลการสงงานของนักเรียนที่ไดสง
งานเขามาในระบบบทเรียนออนไลนแลว

9. ดาวนโหลดใบงานที่ 7 Animation Bone & Bind มาตรวจสอบความถูกตองตามเกณฑ
การประเมินและบันทึกคะแนน โดยการคลิกที่ คอลัมน รายละเอียด หลังรายการ ชื่อ-สกุล ผูสงไฟล
ระบบจะทําการดาวนโหลดใบงานที่ 7 Animation Bone & Bind ของนักเรียนที่สงงานเขามาให
ครูผูสอนตรวจสอบ และชิ้นงาน “Exercise” ก็มีวิธีการขั้นตอนการตรวจสอบผลงานที่เหมือนกัน
10. เมื่อครูผูสอนไดตรวจสอบความถูกตองตามเกณฑการประเมินผลแลว สามารถบันทึก
ผลคะแนน และขอเสนอแนะในการทําใบงานของนักเรียนไดดวย เพื่อนําไปปรับปรุงในการทําใบงาน
ครั้งตอไป
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คูมือการใชงาน สําหรับครู

การทํางานกับไฟลเสียง
หนวยที่ 3
ขั้นตอนการใชบทเรียนการตูนแอนนิเมชั่น หนวยที่ 3 โปรแกรม Audacity การจัดการ File เสียง
1. เลือกเมนู
2. เลือกเมนูยอย
3. เลือกเนื้อหาของบทเรียนออนไลน

เรื่อง ไฟลเสียงกับ Audacity ศึกษาเนื้อหาระความรูขั้นตอน

วิธีการใชงาน การทํางานเกี่ยวกับการทําแอนนิเมชั่นแบบ ไฟลเสียงกับ Audacity จากวีดีโอการสอนใหเขาใจ
เนื้อหาทุกขั้นตอนเพื่อใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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4. ใบงานที่ 8 ไฟลเสียงกับ Audacity ครูผูสอนอัปโหลดใบงานเพื่อใหผูใชหรือนักเรียน
สามารถดาวนโหลดใบงาน มาอธิบายคําตอบตามหัวขอคําถามที่กําหนด และสามารถอัปโหลดใบงาน
ที่ตอบคําถามเสร็จเรียบรอยแลวสงกลับเขาไปในระบบบทเรียนออนไลน เพื่อใหครูผูสอนตรวจสอบ
ความถูกตองของใบงานและบันทึกผลคะแนน

5. สงใบงานที่ 8 ไฟลเสียงกับ Audacity ครูผูสอนกําหนดใหผูใชหรือนักเรียนตอบคําถามตาม
ขอคําถามในใบงานเสร็จเรียบรอยแลว สามารถอัปโหลดใบงาน สงกลับเขาไปในระบบบทเรียน
ออนไลน เพื่อใหครูผูสอนไดตรวจสอบความถูกตองและบันทึกผลคะแนน โดยสามารถคลิกที่เมนู

หมายเหตุ ชื่อไฟลที่จะนําสง อาจจะใชชื่อไฟลเดิมจากการดาวนโหลดก็ได แตถาหากมี
การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขชื่อไฟล จะตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นและจะไมเวนวรรคระหวางคํา
ขนาดไฟล จะตองไมเกิน 5 MB
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ผูใชหรือนักเรียนที่สงใบงานเขาไปในระบบบทเรียนออนไลนแลว หากเกิดขอผิดพลาด
ตองการแกไขหรือเพิ่มเติมคําตอบ สามารถดาวนโหลดใบงานเดิมกลับมาแกไขและอัปโหลดสงเขาไป
ในระบบบทเรียนออนไลนไดอีก
6. เมื่อผูใชหรือนักเรียนสงใบงานที่ 8 ไฟลเสียงกับ Audacity เขาสูระบบบทเรียนออนไลน
เรียบรอยแลว ครูผูสอนสามารถตรวจผลใบงานตามเกณฑการประเมินผลใบงานและบันทึกผลคะแนน
โดยคลิกที่เมนู สงใบงานที่ 8 ไฟลเสียงกับ Audacity ตรวจการบาน
7. เมื่อผูใชหรือนักเรียนสงชิ้นงาน “Record & Sound” เขาสูระบบบทเรียนออนไลน
เรียบรอยแลว ครูผูสอนสามารถตรวจผลใบงานตามเกณฑการประเมินผลชิ้นงานงานและบันทึกผล
คะแนน โดยคลิกที่เมนู สงชิ้นงาน “Record & Sound” ตรวจการบาน
8. ครูผูสอนจะตองเลือกกลุมเรียน กลุมที่จะตรวจใบงาน เชน กลุม 1 หอง ม.2/1 กลุม 2
หอง ม.2/2 เลือกหัวของาน และคลิกที่ปุม คนหาขอมูล จะไดขอมูลการสงงานของนักเรียนที่ไดสง
งานเขามาในระบบบทเรียนออนไลนแลว

9. ดาวนโหลดใบงานที่ 8 ไฟลเสียงกับ Audacity มาตรวจสอบความถูกตองตามเกณฑการ
ประเมินและบันทึกคะแนน โดยการคลิกที่ คอลัมน รายละเอียด หลังรายการ ชื่อ-สกุล ผูสงไฟล
ระบบจะทําการดาวนโหลดใบงานที่ 8 ไฟลเสียงกับ Audacity ของนักเรียนที่สงงานเขามาใหครูผูสอน
ตรวจสอบ และชิ้นงาน “Record & Sound” ก็มีวิธีการขั้นตอนการตรวจสอบผลงานที่เหมือนกัน
10. เมื่อครูผูสอนไดตรวจสอบความถูกตองตามเกณฑการประเมินผลแลว สามารถบันทึก
ผลคะแนน และขอเสนอแนะในการทําใบงานของนักเรียนไดดวย เพื่อนําไปปรับปรุงในการทําใบงาน
ครั้งตอไป
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คูมือการใชงาน สําหรับครู

การทํางานกับไฟลเสียง
หนวยที่ 3
ขั้นตอนการใชบทเรียนการตูนแอนนิเมชั่น หนวยที่ 3 การใชงาน File เสียง Adobe Flash CS6
1. เลือกเมนู
2. เลือกเมนูยอย
3. เลือกเนื้อหาของบทเรียนออนไลน เรื่อง การใชงาน File เสียง Adobe Flash CS6
ศึกษาเนื้อหาระความรูขั้นตอนวิธีการใชงาน การทํางานเกี่ยวกับการทําแอนนิเมชั่นแบบ การใชงาน
File เสียง Adobe Flash CS6 จากวีดีโอการสอนใหเขาใจเนื้อหาทุกขั้นตอนเพื่อใหสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
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4. ใบงานที่ 9 การใชงาน File เสียง Adobe Flash CS6 ครูผูสอนอัปโหลดใบงานเพื่อให
ผูใชหรือนักเรียนสามารถดาวนโหลดใบงาน มาอธิบายคําตอบตามหัวขอคําถามที่กําหนด และ
สามารถอัปโหลดใบงานที่ตอบคําถามเสร็จเรียบรอยแลวสงกลับเขาไปในระบบบทเรียนออนไลน
เพื่อใหครูผูสอนตรวจสอบความถูกตองของใบงานและบันทึกผลคะแนน

5. สงใบงานที่ 9 การใชงาน File เสียง Adobe Flash CS6 ครูผูสอนกําหนดใหผูใชหรือ
นักเรียนตอบคําถามตามขอคําถามในใบงานเสร็จเรียบรอยแลว สามารถอัปโหลดใบงาน สงกลับเขาไป
ในระบบบทเรียนออนไลน เพื่อใหครูผูสอนไดตรวจสอบความถูกตองและบันทึกผลคะแนน โดย
สามารถคลิกที่เมนู

หมายเหตุ ชื่อไฟลที่จะนําสง อาจจะใชชื่อไฟลเดิมจากการดาวนโหลดก็ได แตถาหากมี
การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขชื่อไฟล จะตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นและจะไมเวนวรรคระหวางคํา
ขนาดไฟล จะตองไมเกิน 5 MB
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ผูใชหรือนักเรียนที่สงใบงานเขาไปในระบบบทเรียนออนไลนแลว หากเกิดขอผิดพลาด
ตองการแกไขหรือเพิ่มเติมคําตอบ สามารถดาวนโหลดใบงานเดิมกลับมาแกไขและอัปโหลดสงเขาไป
ในระบบบทเรียนออนไลนไดอีก
6. เมื่อผูใชหรือนักเรียนสงใบงานที่ 9 การใชงาน File เสียง Adobe Flash CS6 เขาสูระบบ
บทเรียนออนไลนเรียบรอยแลว ครูผูสอนสามารถตรวจผลใบงานตามเกณฑการประเมินผลใบงานและ
บันทึกผลคะแนน โดยคลิกที่เมนู สงใบงานที่ 9 การใชงาน File เสียง Adobe Flash CS6
ตรวจการบาน
7. เมื่อผูใชหรือนักเรียนสงชิ้นงาน “เศรษฐกิจพอเพียง” เขาสูระบบบทเรียนออนไลน
เรียบรอยแลว ครูผูสอนสามารถตรวจผลใบงานตามเกณฑการประเมินผลชิ้นงานงานและบันทึกผล
คะแนน โดยคลิกที่เมนู สงชิ้นงาน “เศรษฐกิจพอเพียง” ตรวจการบาน
8. ครูผูสอนจะตองเลือกกลุมเรียน กลุมที่จะตรวจใบงาน เชน กลุม 1 หอง ม.2/1 กลุม 2
หอง ม.2/2 เลือกหัวของาน และคลิกที่ปุม คนหาขอมูล จะไดขอมูลการสงงานของนักเรียนที่ไดสง
งานเขามาในระบบบทเรียนออนไลนแลว

9. ดาวนโหลดใบงานที่ 9 การใชงาน File เสียง Adobe Flash CS6 มาตรวจสอบความ
ถูกตองตามเกณฑการประเมินและบันทึกคะแนน โดยการคลิกที่ คอลัมน รายละเอียด หลังรายการ
ชื่อ-สกุล ผูสงไฟล ระบบจะทําการดาวนโหลดใบงานที่ 9 การใชงาน File เสียง Adobe Flash CS6
ของนักเรียนที่สงงานเขามาใหครูผูสอนตรวจสอบ และชิ้นงาน “เศรษฐกิจพอเพียง” ก็มีวิธีการขั้นตอน
การตรวจสอบผลงานที่เหมือนกัน
10. เมื่อครูผูสอนไดตรวจสอบความถูกตองตามเกณฑการประเมินผลแลว สามารถบันทึก
ผลคะแนน และขอเสนอแนะในการทําใบงานของนักเรียนไดดวย เพื่อนําไปปรับปรุงในการทําใบงาน
ครั้งตอไป
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คูมือการใชงาน สําหรับครู

การเผยแพรผลงาน
หนวยที่ 4
ขั้นตอนการใชบทเรียนการตูนแอนนิเมชั่น หนวยที่ 4 การเผยแพรผลงาน
1. เลือกเมนู
2. เลือกเมนูยอย
3. เลือกเนื้อหาของบทเรียนออนไลน เรื่อง การเผยแพรผลงาน ศึกษาเนื้อหาระความรู
ขั้นตอนวิธีการใชงาน การทํางานเกี่ยวกับการทําแอนนิเมชั่นแบบ การเผยแพรผลงาน จากวีดีโอการ
สอนใหเขาใจเนื้อหาทุกขั้นตอนเพื่อใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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4. ใบงานที่ 10 การเผยแพรผลงาน ครูผูสอนอัปโหลดใบงานเพื่อใหผูใชหรือนักเรียน
สามารถดาวนโหลดใบงาน มาอธิบายคําตอบตามหัวขอคําถามที่กําหนด และสามารถอัปโหลดใบงาน
ที่ตอบคําถามเสร็จเรียบรอยแลวสงกลับเขาไปในระบบบทเรียนออนไลน เพื่อใหครูผูสอนตรวจสอบ
ความถูกตองของใบงานและบันทึกผลคะแนน

5. สงใบงานที่ 10 การเผยแพรผลงาน ครูผูสอนกําหนดใหผูใชหรือนักเรียนตอบคําถามตาม
ขอคําถามในใบงานเสร็จเรียบรอยแลว สามารถอัปโหลดใบงาน สงกลับเขาไปในระบบบทเรียน
ออนไลน เพื่อใหครูผูสอนไดตรวจสอบความถูกตองและบันทึกผลคะแนน โดยสามารถคลิกที่เมนู

หมายเหตุ ชื่อไฟลที่จะนําสง อาจจะใชชื่อไฟลเดิมจากการดาวนโหลดก็ได แตถาหากมี
การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขชื่อไฟล จะตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นและจะไมเวนวรรคระหวางคํา
ขนาดไฟล จะตองไมเกิน 5 MB
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ผูใชหรือนักเรียนที่สงใบงานเขาไปในระบบบทเรียนออนไลนแลว หากเกิดขอผิดพลาด
ตองการแกไขหรือเพิ่มเติมคําตอบ สามารถดาวนโหลดใบงานเดิมกลับมาแกไขและอัปโหลดสงเขาไป
ในระบบบทเรียนออนไลนไดอีก
6. เมื่อผูใชหรือนักเรียนสงใบงานที่ 10 การเผยแพรผลงาน เขาสูระบบบทเรียนออนไลน
เรียบรอยแลว ครูผูสอนสามารถตรวจผลใบงานตามเกณฑการประเมินผลใบงานและบันทึกผลคะแนน
โดยคลิกที่เมนู สงใบงานที่ 10 การเผยแพรผลงาน ตรวจการบาน

7. เมื่อผูใชหรือนักเรียนสงชิ้นงาน “Mini Story” เขาสูระบบบทเรียนออนไลนเรียบรอย
แลว ครูผูสอนสามารถตรวจผลใบงานตามเกณฑการประเมินผลชิ้นงานงานและบันทึกผลคะแนน โดย
คลิกที่เมนู สงชิ้นงาน “Mini Story” ตรวจการบาน
8. ครูผูสอนจะตองเลือกกลุมเรียน กลุมที่จะตรวจใบงาน เชน กลุม 1 หอง ม.2/1 กลุม 2
หอง ม.2/2 เลือกหัวของาน และคลิกที่ปุม คนหาขอมูล จะไดขอมูลการสงงานของนักเรียนที่ไดสง
งานเขามาในระบบบทเรียนออนไลนแลว

9. ดาวนโหลดใบงานที่ 10 การเผยแพรผลงาน มาตรวจสอบความถูกตองตามเกณฑการ
ประเมินและบันทึกคะแนน โดยการคลิกที่ คอลัมน รายละเอียด หลังรายการ ชื่อ-สกุล ผูสงไฟล
ระบบจะทําการดาวนโหลดใบงานที่ 10 การเผยแพรผลงาน ของนักเรียนที่สงงานเขามาใหครูผูสอน
ตรวจสอบ และชิ้นงาน “Mini Story” ก็มีวิธีการขั้นตอนการตรวจสอบผลงานที่เหมือนกัน
10. เมื่อครูผูสอนไดตรวจสอบความถูกตองตามเกณฑการประเมินผลแลว สามารถบันทึก
ผลคะแนน และขอเสนอแนะในการทําใบงานของนักเรียนไดดวย เพื่อนําไปปรับปรุงในการทําใบงาน
ครั้งตอไป
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ใบงานที่ 1
เรือ่ ง Timeline Layers Frame

คําสั่ง ใหนักเรียนตอบคําถามในใบงาน (5 คะแนน)
1.
2.
3.
4.
5.

จงอธิบายความหมายของ Time Line
Play Hand คืออะไร
Frame คืออะไร
Key frame คืออะไร
จงอธิบายความหมายของ Layer
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ใบงานที่ 1
เรือ่ ง Timeline Layers Frame
แนวตอบคําถาม
คําสั่ง ใหนักเรียนตอบคําถามในใบงาน (5 คะแนน)
1. จงอธิบายความหมายของ Time Line ไทมไลน (Timeline) คือ เครื่องมือที่ใชในการสราง
งานและควบคุมการเลนของภาพเคลื่อนไหว ซึ่งไทมไลนจะแบงองคประกอบออกเปน 2 สวน
คือ เลเยอรและเฟรม
2. Play Hand คืออะไร Play head เปนเครื่องมือที่แสดงวัตถุตางๆ ที่อยูใน Frame บน
Stage ทําหนาที่คลายกับหัวอานในเครื่องเลนวิดีโอเทปที่วิ่งบน Timeline ผานแตละ
Frame เพื่อแสดงวัตถุที่อยูใน Frame นั้นออกมาบน Stage โดย Play head จะทํางานที่
สัมพันธกับเวลา และแสดง ภาพแตละภาพออกมาบน Stage อยางรวดเร็วทําใหดูเหมือนมี
การเคลื่อนไหวเกิดขึ้น
3. Frame คืออะไร คือที่แสดงชองเฟรมตางๆ ซึ่งทํางานเหมือนกับเฟรมที่ประกอบกันเปน
ภาพยนตรโดยเมื่อมีการนําเฟรมเหลานี้มาแสดง อยางตอเนื่องก็จะทําใหเกิดภาพเคลื่อนไหว
ทั้งนี้ Frame จะแสดงผลอ ทีละเฟรม โดยจะ มีหัวอาน (Play head) ที่เปนสนสีแดงคอย
บอกตําแหนงวากําลังทํางานอยูที่เฟรมใด
4. Key frame คืออะไร Key frame คือ จุดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบน Timeline
เราอาจมีเนื้อหาใหมใน key frame หรือทําการเปลี่ยนแปลง Animation บางสวน สวน
Frame จะถูก ใชระหวาง Key frame
5. จงอธิบายความหมายของ Layer เลเยอร (Layer) เปรียบเสมือนแผนใสที่ใชในการจัดวาง
องคประกอบตางๆ โดยสามารถนํามาเรียงซอนทับกันไดอยางอิสระ ซึ่งออบเจ็กตที่อยูในเล
เยอรลาสุดจะอยูทางดานบน เมื่อทํางานก็จะสงผลเฉพาะออบเจ็กตที่อยูในเลเยอรเทานั้น
0

0

0

0

0

0

0

0
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ใบงานที่ 2
Frame by Frame
คําสั่ง ใหนักเรียนตอบคําถามในใบงานตอไปนี้ (5 คะแนน)
1. จงอธิบาย ประเภทของ Animation ในโปรแกรม Flash
2. Animation Frame by Frame หมายถึงอะไร
3. ใหนักเรียนสราง Animation Frame by Frame หัวขอ สวัสดีปใหม หรือ Happy New
Year โดยใหนักเรียนออกแบบชิ้นงานกอนการสรางจริง ในกระดาษ ดานลางคะ (5 คะแนน)
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ใบงานที่ 2
Frame by Frame
แนวตอบคําถาม
คําสั่ง ใหนักเรียนตอบคําถามในใบงานตอไปนี้ (5 คะแนน)
1. จงอธิบาย ประเภทของ Animation ในโปรแกรม Flash
1. Frame-by-frame คือ การสรางคียเฟรมหลายคียเฟรมตอกันไป โดยคงความตอเนื่อง
ของชิ้นงานชิ้นเดิมไว ทําใหมองเปนเปนภาพเคลื่อนไหว การสรางภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรม
ตอเฟรม จะเหมาะกับการสรางภาพเคลื่อนไหวที่ซับซอนไมมีรูปแบบแนนอน
2. Tween คําวา Tween มาจากคําวา “in between” เปนการสรางภาพเคลื่อนไหวจาก
เฟรมตนและเฟรมสุดทาย ซึ่งโปรแกรมจะสรางการเปลี่ยนแปลงระหวางเฟรมใหโดยอัตโนมัติ
จึงมีจะมีการสรางเฟรมเพียง 2 เฟรม ซึ่งแบงออกเปน 3 รูปแบบ
1. Shape Tween เปนการสรางภาพเคลื่อนไหว โดยแปลงจากรูปทรงหนึ่งไปอีก
รูปทรงหนึ่ง เชน รูปสี่เหลี่ยมคอยๆ เปลี่ยนเปนรูปวงกลม
2. Classic Tween เปนการทําแอนิเมชั่นเพื่อโดยเปลี่ยนคุณสมบัติของวัตถุ สี ความ
สวางของสี หรือขนาดรูปราง เชน ภาพที่คอยๆ สวางขึ้น หรือตัวหนังสือคอยๆ จาง
หายไป
3. Motion Tween เปนการสรางภาพเคลื่อนไหวที่มีการเปลี่ยนตําแหนง ขนาด หรือ
หมุนวัตถุตามตองการ เปนการสรางภาพเคลื่อนไหว ที่มีการเคลื่อนกําหนดการ
เคลื่อนที่ หมุน ยอ หรือขยายใหกับวัตถุ
3. Inverse Kinematic (IK) เปนการใสกระดูก เพื่อเชื่อมโยงกับรูปทรงที่สราง หรือวัตถุ
หลายๆ ชิ้น ใหสัมพันธกันดวยโครงกระดูก โดยสามารถขยับกระดูกเหลานี้เพื่อใหเกิดการ
เคลื่อนไหว เชน การสรางการเคลื่อนไหวเลียนแบบการเดินของคน
2. Animation Frame by Frame หมายถึงอะไร
Frame-by-frame คือ การสรางคียเฟรมหลายคียเฟรมตอกันไป โดยคงความ
ตอเนื่องของชิ้นงานชิ้นเดิมไว ทําใหมองเปนเปนภาพเคลื่อนไหว การสรางภาพเคลื่อนไหว
แบบเฟรมตอเฟรม จะเหมาะกับการสรางภาพเคลื่อนไหวที่ซับซอนไมมีรูปแบบแนนอน
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3. ใหนักเรียนสราง Animation Frame by Frame หัวขอ สวัสดีปใหม หรือ Happy New
Year โดยให นักเรียนออกแบบลงในกระดาษ ดานลางคะ กอนการสรางชิ้นงาน (5 คะแนน)
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ใบงานที่ 3
Motion Tween
คําสั่ง ใหนักเรียนตอบคําถามในใบงานตอไปนี้ (5 คะแนน)
1. จงอธิบาย ประเภทของ Tween Animation ในโปรแกรม Flash
2. Motion Tween หมายถึง
3. ใหนักเรียนสราง Animation แบบ Motion Tween หัวขอเรื่อง ลอยกระทง โดยใหนักเรียน
ออกแบบชิ้นงานกอนการสรางจริง ในกระดาษ ดานลางคะ (5 คะแนน)
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ใบงานที่ 3
Motion Tween
แนวตอบคําถาม

คําสั่ง ใหนักเรียนตอบคําถามในใบงานตอไปนี้ (5 คะแนน)
1. จงอธิบาย ประเภทของ Tween Animation ในโปรแกรม Flash
1.Shape Tween เปนการสรางภาพเคลื่อนไหว โดยแปลงจากรูปทรงหนึ่งไปอีกรูปทรงหนึ่ง
เชน รูปสี่เหลี่ยมคอยๆ เปลี่ยนเปนรูปวงกลม
2.Classic Tween เปนการทําแอนิเมชั่นเพื่อโดยเปลี่ยนคุณสมบัติของวัตถุ สี ความสวาง
ของสี หรือขนาดรูปราง เชน ภาพที่คอยๆ สวางขึ้น หรือตัวหนังสือคอยๆ จางหายไป
3.Motion Tween เปนการสรางภาพเคลื่อนไหวที่มีการเปลี่ยนตําแหนง ขนาด หรือหมุน
วัตถุตามตองการ เปนการสรางภาพเคลื่อนไหว ที่มีการเคลื่อนกําหนดการเคลื่อนที่ หมุน ยอ
หรือขยายใหกับวัตถุ
2. Motion Tween หมายถึง
Motion Tween เปนการสรางภาพเคลื่อนไหวที่มีการเปลี่ยนตําแหนง ขนาด หรือหมุนวัตถุ
ตามตองการ เปนการสรางภาพเคลื่อนไหว ที่มีการเคลื่อนกําหนดการเคลื่อนที่ หมุน ยอ หรือ
ขยายใหกับวัตถุ
3. ใหนักเรียนสราง Animation แบบ Motion Tween หัวขอเรื่อง “ลอยกระทง” โดยให
นักเรียนออกแบบชิ้นงานในกระดาษดานลางกอนการสรางจริง (5 คะแนน)
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ใบงานที่ 4
Classic tween
คําสั่ง ใหนักเรียนตอบคําถามในใบงานตอไปนี้ (5 คะแนน)
1.
2.
3.
4.
5.

Animation Classic Tween หมายถึง
อธิบายวิธีการใชงาน F5
อธิบายวิธีการใชงาน F6
อธิบายวิธีการใชงาน F7
ใหนักเรียนสรางชิ้นงาน Animation Classic Tween หัวขอเรื่อง “ตนไม” (5 คะแนน)
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ใบงานที่ 4
Classic tween
แนวตอบคําถาม
คําสั่ง ใหนักเรียนตอบคําถามในใบงานตอไปนี้ (5 คะแนน)
1. Animation Classic Tween หมายถึง
Classic Tween เปนการทําแอนิเมชั่นเพื่อโดยเปลี่ยนคุณสมบัติของวัตถุ สี ความสวางของสี
หรือขนาดรูปราง เชน ภาพที่คอยๆ สวางขึ้น หรือตัวหนังสือคอยๆ จางหายไป
2. อธิบายวิธีการใชงาน F5 Insert Frame
3. อธิบายวิธีการใชงาน F6 Insert Key Frame หรือ การคัดลอก Frame กอน Frame
ปจจุบัน
4. อธิบายวิธีการใชงาน F7 Insert Black Key Frame
5. ใหนักเรียนสรางชิ้นงาน Animation Classic Tween หัวขอเรื่อง “ตนไม” (5 คะแนน)
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ใบงานที่ 5
Shape Tween
คําสั่ง ใหนักเรียนตอบคําถามในใบงานตอไปนี้ (15 คะแนน)
1. Animation Shape Tween หมายถึง
2. จงอธิบายขั้นตอนการสราง Animation Shape Tween แบบเปลี่ยนรูปรางมาพอเขาใจ (3
คะแนน)
3. Break Apart หมายถึง
4. ใหนักเรียนสราง Animation Shape Tween หัวขอเรื่อง วัฏจักรผีเสื้อ โดยใหนักเรียน
ออกแบบชิ้นงานกอนการสรางจริง ในกระดาษ ดานลางคะ (10 คะแนน)

ใบงานที่ 5
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Shape Tween
แนวการตอบ
คําสั่ง ใหนักเรียนตอบคําถามในใบงานตอไปนี้ (15 คะแนน)
1. Animation Shape Tween หมายถึง
Shape Tween เปนการสรางภาพเคลื่อนไหว โดยแปลงจากรูปทรงหนึ่งไปอีกรูปทรงหนึ่ง
เชน รูปสี่เหลี่ยมคอยๆ เปลี่ยนเปนรูปวงกลม
2. จงอธิบายขั้นตอนการสราง Animation Shape Tween แบบเปลี่ยนรูปรางมาพอเขาใจ (3
คะแนน)
ขั้นที่ 1 เปดโปรแกรม Flash คลิกที่เฟรมที่ 1 แลววาดรูปวัตถุขึ้นมาหนึ่งรูป สี่เหลี่ยม
0

0

0

ขั้นที่ 2 ในสวนหนาตาง Time line สราง key frame ถัดไปโดยประมาณ เฟรมที่ 30 30
เลือกเฟรมโดยการคลิกขวาเลือก Insert Key frame หรือกดคียลัด F6 เพื่อสราง Key
frame ใหมจากนั้นจะไดลักษณะของ Time line ดังภาพ(จะเห็นวามีจุดสีดํา อยู 2 จุด ซึ่งก็
คือ key frame)

จากเฟรมที่ 1 สี่เหลี่ยมตองการเปลี่ยนวงกลม
ขั้นตอนที่ 3 คลิกเลือกเฟรมที่ 30 เราจะทํางานกับวัตถุ บน key frame หรือเฟรมที่มีจุดสี
ดําแลวทําการลบวัตถุหรือรูปรางในเฟรมนั้น โดยการ กดปุม Delete สังเกตครับ
สังเกต เฟรมที่มีวัตถุแสดงผลอยู หรืออยูใน work space จะมีลักษณะเปนสีเทา

หาก

เฟรมที่ไมมีวัตถุจะเปนสีขาวๆ
ขั้นตอนที่ 4 ทําการวาดรูปราง หรือวัตถุใหมตามที่เราตองการ
ขั้นตอนที่ 5 ใสคําสั่ง Shape tween ใหวัตถุมีการเคลื่อนไหวแบบเปลี่ยนรูปราง มี 2 แบบ
ขั้นตอนที่ 6 ทดสอบ animation โดยการกดปุม Ctrl + Enter
3. Break Apart หมายถึง การปรับเปลี่ยนรูปรางของตัวอักษร ซึ่งสามารถกระทําไดราย
ตัวอักษร จะตองแยกองคประกอบของขอความ
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4. ใหนักเรียนสราง Animation Shape Tween หัวขอเรื่อง วัฏจักรผีเสื้อ โดยใหนักเรียน
ออกแบบชิ้นงานกอนการสรางจริง ในกระดาษ ดานลางคะ (10 คะแนน)

ใบงานที่ 6
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Mark Layers
แนวการตอบ
คําสั่ง ใหนักเรียนตอบคําถามในใบงานตอไปนี้ (15 คะแนน)
1. อธิบายความหมายของ Animation Mark Layers พรอมทั้งอธิบายขั้นตอนวิธีการทํา
(5 คะแนน)
2. ใหนักเรียนสรางชิ้นงาน Animation Mark Layers หัวขอเรื่อง “Like in Chaiya”
(10 คะแนน)

ใบงานที่ 6
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Mark Layers
แนวการตอบ
คําสั่ง ใหนักเรียนตอบคําถามในใบงานตอไปนี้ (15 คะแนน)
1. อธิบายความหมายของ Animation Mark Layers พรอมทั้งอธิบายขั้นตอนวิธีการ
ทํางาน (5 คะแนน)
การ Mask คือการบังสวนที่ไมตองการใหเห็นไว และโชวเฉพาะสวนที่ตองการ
ลักษณะเดียวกับการสองไฟไปที่วัตถุ ในความมืด ซึ่งจะเห็นวัตถุเฉพาะบริเวณที่ไฟสองเทานั้น
ขั้นที่ 1 เขียนวัตถุหรือนําภาพที่ตองการที่ เฟรมแรกของLayer 1
ขั้นที่ 2 เพิ่ม Layer โดยคลิกหมายเลข 1 แลวเขียนรูปทรงสวนที่จะไมบัง (สวนที่เปนไฟสอง)
ตามตัวอยางเปนรูปทรงวงกลม โดยเขียนที่ Layer 2 (หมายเลข 2)
ขั้นที่ 3 คลิกขวา Insert frame ที่เฟรมที่ 40 บนเลเยอร 1
ขั้นที่ 4 คลิกขวา ที่เฟรมที่ 1 ของ เลเยอร 2 แลวเลือกคําสั่ง Create Motion Tween
ขั้นที่ 5 คลิกขวาที่เฟรมที่ 40 ของเลเยอร 2 เลือกคําสั่ง Insert Keyframe
ขั้นที่ 6 ณ เฟรมที่ 40 ใชลูกศรสีดําจับรูปวงกลมเลื่อนไปตําแหนงอื่นหรือขยายรูปใหมีขนาด
ใหญขึ้นตามตองการ
ขั้นที่ 7 คลิกขวาที่ชื่อเลเยอร 2แลวเลือกคําสั่ง Mask จากนั้นกดปุม Ctrl+Enter เพื่อดู
ผลงานหากตองการแกไขตําแหนงของวงกลมใหคลิกที่รูปแมกุญแจเพื่อปลดล็อคกอนแลวก็
ทําการยายหรือปรับขนาดของวงกลมไดตามตองการ เมื่อแกไขเสร็จล็อคไวตามเดิม
หลักการของการ Mask Layer ก็คือการสรางเลเยอรขึ้นมาเปนคู เลเยอรดานลางจะเปนเล
เยอรที่มองเห็น (ภาพที่เรานําเขามา)สวนเลเยอรดานบนจะเปนชองที่เรามองผาน ขึ้นอยูกับ
วาเราวาดเปนรูปอะไร (วงกลม สี่เหลี่ยม รูปดาว) แลวเราก็ทําใหวัตถุที่อยูเลเยอรดานบน
เคลื่อนที่ไปมา จากนั้นก็คลิกขวาที่ชื่อเลเยอรดานบนเลือก Mask เปนอันเสร็จ
2. ใหนักเรียนสรางชิ้นงาน Animation Layers Mark หัวขอเรื่อง “Like in Chaiya”(10
คะแนน)

ใบงานที่ 7
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Bone & Bind Tool
คําสั่ง ใหนักเรียนตอบคําถามในใบงานตอไปนี้ (15 คะแนน)
1. อธิบายความหมายของ Bone & Bind Tool พรอมทั้งอธิบายขั้นตอนวิธีการทํา
(5 คะแนน)
2. ใหนักเรียนสรางชิ้นงาน Bone & Bind Tool หัวขอเรื่อง “exercise” (10 คะแนน)

ใบงานที่ 7
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Bone & Bind Tool
แนวการตอบ
คําสั่ง ใหนักเรียนตอบคําถามในใบงานตอไปนี้ (15 คะแนน)
1. อธิบายความหมายของ Bone & Bind Tool พรอมทั้งอธิบายขั้นตอนวิธีการทํา
(5คะแนน)
•

การสรางวัตถุเคลื่อนไหวโดย Bone Tool
เครื่องมือสําหรับสรางโครงกระดูก (Bone Tool) และเครื่องมือ (Bind Tool) เปนเครื่องมือที่
สามารถเชื่อมตอโครงกระดูกเพื่อใสเขาไปบนการตูนทําใหการตูนมีการเคลื่อนไหวที่เปนอิสระ
มากยิ่งขึ้น โดยขั้นตอนการใชงานของเครื่องมือ (Bone Tool)

สรางแอนิเมชันเชื่อมตอชิ้นงานใหเคลื่อนไหวดวย Bone Tool
• การสรางแอนิเมชันแบบนี้ จะตองเลือกรูปแบบการทํางานเปน Action Script 3.0 เสียกอน
แลวกอนที่จะใสกระดูกจะตองตรวจสอบชิ้นงานกอนวา ภาพถูก Group ไวหรือไม หาก
Group ภาพไวจะไมสามารถใสขอตอกระดูกไดและควรแยกเลเยอรของชิ้นสวนที่ตองการใส
กระดูกออกจากสวนอื่นๆ เพื่อใหสามารถแกไขงานไดงาย
1. คลิกเครื่องมือ Bone Tool เพื่อใสกระดูกใหกับชิ้นงาน
0

0

2. จากนั้นเมาสจะเปลี่ยนเปนรูป ใหคลิกบนชิ้นงานเริ่มตน แลวลากจากจุดเริ่มตนที่จะใชเปนจุดหมุน
ของชิ้นงานที่หนึ่งไปยังชิ้นที่สอง ระหวางที่ลากจะปรากฏกระดูกสีเทา เมื่อเสร็จจะไดกระดูกเปนสีสม
จากนั้นจะปรากฏเลเยอรการเคลื่อนไหวชื่อ Armature ขั้นมา นอกจากนี้เรายังสามารถใสกระดูก
เชื่อมตอชิ้นงานกี่ชิ้นก็ไดตามตองการ
3. สรางการเคลื่อนไหวโดยคลิกเมาสขวาเฟรมที่ตองการ แลวเลือกคําสั่ง Insert Pose หรือคลิกเลือก
เมาสไปยังเฟรมที่ตองการจากนั้นใชเครื่องมือ Select Tool ขยับกระดูกไปตามทิศทางที่ตองการ เมื่อ
เสร็จแลวใหทดลองผลโดยการกดแปน Ctrl + Enter จะพบวาขอตอกระดูกจะคอย ๆ ขยับไปตาม
ทิศทางที่กําหนด
ยกเลิกการสรางการเคลื่อนไหวดวยขอตอกระดูก
• เมื่อเราตองการยกเลิกการสรางการเคลื่อนไหวดวยขอตอกระดูก สามารถทําได 2 กรณี ดังนี้
ยกเลิกการเคลื่อนไหว
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เมื่อเราตองการยกเลิกการเคลื่อนไหวของกระดูก ในสวนที่ทําการขยับไปแลว เราสามารถทําไดโดย
คลิกเมาสขวาที่คียเฟรม แลวเลือกคําสั่ง Remove Armature จากนั้นคียเฟรมของเลเยอร
Armatureจะกลายเปนสีเทา เราก็จะไดชิ้นงานที่เราไดสรางไวเมื่อตอนเริ่มตน
ยกเลิกเมื่อกําหนดจุดสิ้นสุดการเคลื่อนไหวใหม
หากตองการกําหนดจุดสิ้นสุดการเคลื่อนไหวใหกับกระดูกใหม สามารถทําไดโดยยกเลิกจุดสิ้นสุดที่คีย
เฟรมสุดทาย โดยคลิกเมาสขวาที่คียเฟรมสุดทาย แลวเลือกคําสั่ง Clear Pose จากนั้นจุดสิ้นสุดของ
คียเฟรมสุดทายก็จะหายไป เราสามารถใชคําสั่ง Insert Pose สรางจุดสิ้นสุดการเคลื่อนไหวไดใหม
ตามตองการ
ปรับแตงรูปแบบการเคลื่อนไหว
เราสามารถปรับแตงรูปแบบการเคลื่อนไหวใหกับเลเยอร Armature ไดดังนี้
1.คลิกเลเยอร Armature ที่ตองการปรับแตง หรือเฟรมใดเฟรมหนึ่งบนเลเยอร Armature
2.ปรับแตงคาคุณสมบัติตาง ๆ ที่จําเปนบนพาเนล Properties inspector ดังนี้
Ease กําหนดจังหวะในการเคลื่อนไหว สามารถทําได 2 วิธคี ือ
• ระบุตัวเลขลงในชอง Strength ซึ่งถาเปน คาลบจะเปนการเริ่มตนชา ๆ แลวเรงความเร็ว
ในชวงทาย แตถาเปนคาบวกจะเปนคาเริ่มตนเร็วแลวคอย ๆ ชาลง
• เลือกรูปแบบจังหวะการเคลื่อนไหวที่ Type ซึ่งมีใหเลือก 7 แบบโดยแบงเปน 2 กลุมหลักๆ
คือ Simple (แบบปกติ) และ Stop and Start (กําหนดจังหวะการเคลื่อนไหวใหจุดเริ่มตน
และจุดสุดทาย) ซึ่งทั้ง 2 กลุมสามารถเลือกความเร็วโดยเริ่มจากชาที่สุดไปหาเร็วที่สุดได
(SlowMedium Fast Faster)
• Style รูปแบบขอตอกระดุก ซึ่งมีใหเลือก 3 แบบ คือ

เราสามารถปรับแตงคุณสมบัติใหกับกระดูกแตละชิ้นไดดังนี้
1. คลิกกระดูกที่ตองการปรับแตง
2. ปรับแตงคาคุณสมบัติตาง ๆ บนพาเนล Properties inspector ดังนี้
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4. ใหนักเรียนสรางชิ้นงาน Bone & Bind Tool หัวขอเรื่อง “exercise” (10 คะแนน)

ใบงานที่ 8
File เสียง
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คําสั่ง ใหนักเรียนตอบคําถามในใบงานตอไปนี้ (10 คะแนน)
1. อธิบายขั้นตอนวิธีการทําใชงานโปรแกรม Audacity ในการบันทึกเสียง และการนําไฟล
เสียงเขาไปใชงาน (5 คะแนน)
2. ใหนักเรียนสรางชิ้นงาน Animation โดยน้ําชิ้นงาน สวัสดีปใหม จากชิ้นงานบทที่ 2 มา
จัดการเสียงใหสมบูรณ เรื่อง“Record & Sound” (5 คะแนน)

ใบงานที่ 8
File เสียง
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แนวการตอบ
คําสั่ง ใหนักเรียนตอบคําถามในใบงานตอไปนี้ (10 คะแนน)
1. อธิบายขั้นตอนวิธีการทําใชงานโปรแกรม Audacity ในการบันทึกเสียง และการนําไฟล
เสียงเขาไปใชงาน (5 คะแนน)
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2. ใหนักเรียนสรางชิ้นงาน Animation โดยน้ําชิ้นงาน สวัสดีปใหม จากชิ้นงานบทที่ 2 มา
จัดการเสียงใหสมบูรณ เรื่อง“Record & Sound” (5 คะแนน)
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ใบงานที่ 9
File เสียง Adobe Flash CS6
คําสั่ง ใหนักเรียนตอบคําถามในใบงานตอไปนี้ (15 คะแนน)
1. ใหนักเรียนอธิบายขั้นตอนวิธีการใสเสียงในโปรแกรม Flash Cs6 ( 5 คะแนน)
2. ใหนกั เรียนสรางชิ้นงาน Animation พรอมการจัดการ File เสียงใหสมบูรณ
หัวขอเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” (10 คะแนน)
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ใบงานที่ 9
File เสียง Adobe Flash CS6
แนวการตอบ
คําสั่ง ใหนักเรียนตอบคําถามในใบงานตอไปนี้ (15 คะแนน)
1. ใหนักเรียนอธิบายขั้นตอนวิธีการใสเสียงในโปรแกรม Flash Cs6 (5 คะแนน)
ในการใสเสียงใน Flash นั้นหลายๆคนอาจจะพบ ปญหาหลายๆ อยางเชนไมสามารถ Import
เสียงเขามายังโปรแกรม Flash บาง หรือวาใสเสียงไปแลวเสียงเลนซอนกัน เมื่อไดอานบทความนี้จน
จบแลว ทานก็จะสามารถแกไขปญหาตางๆ เหลานั่นไดครับ
สําหรับขั้นตอนการนําเสียงเขามาใชใน Flash ก็มีขั้นตอนดังนี้
ไปที่เมนู File -> Import -> Import to Library...

จะปรากฎหนาตาง Import to Library ขึ้นมา เลือกไฟลที่จะนําเขามาให แลว กดปุม Open

85

เสียงที่เราเลือกจะถูกนําเขาไปไวใน library ดังรูป

จากนั้นเลือกเฟรมทีต่ องการจะใสเสียง

ไปที่พาเนล properties ที่สวนของ Name: ใหเลือกที่เสียงที่เรา import เขามา
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ในสวนของ Synce จะประกอบดวย การตั้งคาตางดังนี้

- Event : กําหนดใหเสียงเลนโดยมีความสัมพันธกับเหตุการณตาง เชน เมื่อกดปุม หรือเมื่อ
animation เลนเฟรมแรก ในกรณีที่ใสเสียงในเฟรม หาก animation กับมาเลนซ้ําที่เฟรมเดิมจะ
ทําใหเกิดการเลนเสียงเดิมอีกครั้งและเสียงจะเลนซอนกัน
- Start : มีลักษณะคลายกับ แบบ Event แตจะไมมีการเลนเสียงซอนกัน
- Stop : หากมีการเลือก Sync แบบนี้จะทําใหเสียงหยุดเลน
- Stream : Sysnc แบบนี้จะมีการเลนตามความยาวของเฟรม เมื่อ Animation เลนจนหมด
เฟรมเสียงจะหยุดเลน และหาก Animation วนไปยังเฟรมแรกที่ใสเสียง เสียงเริ่มเลนใหมทันที
โดยสวนใหญแลวผมจะใชแบบ Start ในเฟรม เพราะเวลาเลนเสียงจะไมซอนกัน
เมื่อใสเสียงลงไปในเฟรมเรียบรอย ใหลองเพิ่มเฟรม สังเกตที่เฟรมมีลักษณะเปนกราฟดังภาพ
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ใสเสียงใน flash ไมได ? สําหรับวิธีที่แกไขผมจะใช Nero WaveEditor ในการแกไข
กอนอื่นมาดูตัวอยาง เมื่อมีการ Import เสียงเขามา จะปรากฎ Error ดังรูป

สําหรับการแกไขก็ใช Nero WaveEditor เปดไฟลเสียงขึ้นมา

จากนั้นไปที่เมนู File เลือก Save As
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ทําการ save ไฟล และตั้งชื่อตามตองการ

หลังจากนั้นก็ทําการ Import ไฟลเสียงที่เรา save ไว เขามาใน Flash ใหมอีกครั้ง
เพียงเทานี้ก็ไมมีปญหาเรื่องการนําเสียงเขามาใชในโปรแกรม Flash แลวครับ
2. ใหนักเรียนสรางชิ้นงาน Animation พรอมการจัดการ File เสียงใหสมบูรณ
หัวขอเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” (10 คะแนน)
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ใบงานที่ 10
การเผยแพรผลงาน
คําสั่ง ใหนักเรียนตอบคําถามในใบงานตอไปนี้ (25 คะแนน)
1. ใหนักเรียนสรางชิ้นงาน Animation Mini Story พรอมการจัดการ File เสียงใหสมบูรณ
หัวขอเรื่องที่นักเรียนสนใจ เชน นิทาน / MV / Story ใหความรูเรื่องตาง ๆ พรอมกับการ
publish and Export เพื่อสําหรับการเผยแพรผลงาน ( 20 คะแนน)
2. การพับลิชไฟล (Publish) ตามรูปแบบหลัก ๆ มีกี่แบบ แตละแบบมีลักษณะอยางไร
(5 คะแนน)
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ใบงานที่ 10
การเผยแพรผลงาน
แนวการตอบ
คําสั่ง ใหนักเรียนตอบคําถามในใบงานตอไปนี้ (25 คะแนน)
1. ใหนักเรียนสรางชิ้นงาน Animation Mini Story พรอมการจัดการ File เสียงใหสมบูรณ
หัวขอเรื่องที่นักเรียนสนใจ เชน นิทาน / MV / Story ใหความรูเรื่องตาง ๆ พรอมกับการ
publish and Export เพื่อสําหรับการเผยแพรผลงาน (20 คะแนน)
2. การพับลิชไฟล (Publish) ตามรูปแบบหลัก ๆ มีกี่แบบ แตละแบบมีลักษณะอยางไร
(5 คะแนน)
หลังจากที่เราสรางงานเสร็จแลว ก็จะมาถึงขั้นตอนสุดทายที่จะนํางานของเราไปเผยแพร โดยการ
แปลงชิ้นงานจากไฟล *.fla มาเปนไฟลในรูปแบบที่สามารถแสดงผลบนคอมพิวเตอรทั่วไปได ซึ่ง
Flash สามารถจะแปลงไฟลหรือที่เราเรียกวาพับลิช (publish) งานของเราออกมาไดหลายรูปแบบ
ขึ้นอยูกับลักษณะงานที่เราทําตองการนําไปใช เราสามารถเขาไปพับลิชชิ้นงานเราไดโดยเลือกคําสั่ง
File->Publish Settings…
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โดยปกติโปรแกรม Flash จะตั้งรูปแบบไฟลมาตรฐานของการพับลิชไว 2 รูปแบบคือไฟล
Flash (.swf) สําหรับแสดงผลดวยโปรแกรม Flash Player (แตจะตองมีติดตั้งอยูในเครื่องจึงจะเปด
ได) และไฟล HTML (.html) สําหรับแสดงผลดวยบราวเซอรที่ใชเปดเว็บไซต เชน Internet
Explorer เปนตน และในชอง File เราสามารถเปลี่ยนชื่อใหกับชิ้นงานไดตามตองการดวยเชนกัน
จากนั้น เมื่อตั้งคาทั้งหมดแลวใหกดปุม Publish เพื่อสั้งพับลิชชิ้นงาน

เราจะกลาวถึงการปรับแตงรายละเอียดการพับลิชไฟลในรูปแบบที่ใชกันบอยกอน ซึ่งไดแกการพับลิช
เปนแฟลชมูฟวี่และการพับลิชเปนไฟล HTML
การพับลิชเปนแฟลชมูฟวี่
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การพับลิชเปนแฟลชมูฟวี่จะมีนามสกุลเปน (*.swf) ซึ่งเราสามารถปรับแตงคุณสมบัติของไฟล
ไดหลายอยางโดยคลิกเลือก Flash (*.swf) ในแท็บ Formats แลวคลิกแท็บ Flash เพื่อแกไข
รายละเอียด นอกจากนั้นเรายังสามารถปงกันไมใหคนอื่นนําไฟลของเราไปแกไข หรือทําการ
เปลี่ยนแปลงโดยไมไดรับอนุญาตดวยซึ่งรายละเอียดตางๆ มีดังนี้

Player ใหเรากําหนดเวอรชั่นของแฟลชมูฟวี่ที่เราสราง ซึ่งมีใหเลือกตั้งแต Flash Version 1 ถึง 9
โดยถา เครื่องของผูใชมีเวอรชั่นต่ํากวาก็จะไมสามารถเปดคุณลักษณะบางอยางของแฟลชมูฟวี่ที่เราตั้ง
ไวสูกกวาได และเวอรชั่นมาตรฐานที่โปรแกรมตั้งไวคือ Flash Player
Script กําหนดรูปแบบการเขียนสคริปตใหเหมาะสมกับงาน มี 3 เวอรชั่น คือ เวอรชั่น 1,2 และ 3
Image and Sounds กําหนดคุณภาพของภาพและเสียง
JPEG Quality เปนการกําหนดรูปแบบของไฟลเสียง ซึ่งมีผลกับคุณภาพเสียง เมื่อคลิกที่ Set…..
จะปรากฏหนาตาง Sound Settings เพื่อกําหนดรายละเอียดคุณภาพเสียง
Overide sound settings กําหนดใหทุกเสียงใน Flash ใชวิธีการตั้งคาในรูปแบบเดียวกันหมด (คือ
คาที่กําหนดในหนาตาง sound settings)
Export device Sound กําหนดคุณภาพเสียงใหเหมาะสมกับอุปกรณ (ใชสําหรับชิ้นงานที่ทํางาน
บนอุปกรณพกพา)
SWF Settings กําหนดลักษณะของไฟล SWF Settings
Compress movie กําหนดใหบีบอัดไฟลดวย ปกติ Flash จะตั้งคาตัวเลือกนี้ไวใหอยูแลว
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Include hidden layers ให export เลเยอรที่ถูกซอนอยูดวยกัน
Include XMP Metadata ใหรวมขอมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของชิ้นงานลงไปในไฟลดวย โดยคลิกที่ปุม
File Info… เพื่อเปดหนาตางสําหรับบันทึกขอมูล
Export SWC กรณีชิ้นงานมีคอมโพเนนท (เฉพาะ ActionScript 3.0) ให export ไฟลคอมโพเนนท
(*.swc)
Advanced กําหนดคาระดับสูง
Trace and debug เปนการตั้งคาเพื่อทดสอบคาและแกไข มี 4 อยาง
Generate size report สั่งใหสรางเท็กซไฟลที่มีชื่อเดียวกับไฟลแฟลชมูฟวี่ขึ้นมา (พรอมกับการพับ
ลิชในโฟลเดอรเดียวกัน) ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของไฟลงานแฟลชมูฟวี่ของเราวามรกี่เฟรมและมี
ขนาดเทาไหร
Protect from import ปองกันไมใหผูอื่นดาวนโหลดงานของเราไปเปดในโปรแกรม Flash
Omit trace actions สั่งใหขาม Trace Action เพื่อไมใหแสดงหนาตาง Output เมื่อผิดพลาดใน
การแสดงสคริปต
Permit debugging ใหผูใชทําการแกไขแฟลชมูฟวี่ของเราได
Password กําหนดรหัสผานที่ใชเขามาแกไขแฟลชมูฟวี่ โดยจะทํางานเมื่อเราคลิกเลือก Permit
Debugging
Local playback security กําหนดคาความปลอดภัยของไฟล SWF ในเครื่องของเรา
Access local file only (คาเริ่มตน) ไฟล SWF ในเครื่อง สามารถเขาถึงขอมูลจากไฟลที่อยูใน
เครื่องดวยกันได แตจะไมสามารถเขาถึงขอมูลจากไฟล SWF อื่นในอินเทอรเน็ตได
Access network only ไฟล SWF ในเครื่องสามารถเขาถึงขอมูลจากระบบเครือขายไดเทานั้น (ใน
ที่นี้คืออินเทอรเน็ต) แตไมสามารถเขาถึงไฟลในเครื่อง
Hardware Acceleration รูปแบบการเรงความเร็วกราฟก (เฉพาะ ActionScript 3.0)
None ไมใช Level 1-Direct โดยตรง Level 2-GPU เรงการทํางานดวยการดจอ
Script time limit จํากัดเวลาในการรัน ActionScript ถาเกินจากเวลาที่ตั้งไว จะเกิด Error
การพับลิชเปนไฟล HTML
การแปลงงานเปนเว็บเพจจะพับลิชออกมาได 3 นามสกุล คือ (*.html), (*.swf) และ (*.js)
โดยทั้งหมดจะทํางานรวมกันและใหผลเหมือนการทํางานบน Flash หมายความวาเราจะไดไฟล 3
ไฟลนี้ คือไฟลนามสกุล (*.html), (*.swf) และ (*.js) ซึ่งตองใชทั้ง 3 ไฟลนี้ในการอัพโหลดขึ้นไปที่
เซิรฟเวอรจึงจะใชได การแปลงงานเปนไฟลนามสกุล (*.html) มีรายละเอียดในการตั้งคา ดังนี้
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Template เปนการกําหนดคุณสมบัติตางๆ ใหกับไฟล HTML ที่เราสราง ซึ่งเราสามารถที่จะดู
ความหมายไดดวยการคลิกปุม Info เพื่อดูรายละเอียด ในการกําหนดลักษณะของเทมเพลต
Detect Flash Version กําหนดใหเปนไฟล HTML มีโคด JavaScript สําหรับตรวจสอบวา
บราวเซอรมี Flash Player ตามที่กําหนด ติดตั้งอยูหรือไม ถาไมมีจะแสดงลิงคใหไปดาวนโหลด
Dimensions เปนการกําหนดความกวางความสูงของแฟลชมูฟวี่ที่เราจะแสดง โดยอางอิงจาก
หนวยวัด ดังนี้
Match Movie กําหนดใหมีขนาดความกวางความสูงเทากับมูฟวี่ที่เราสราง
Pixels กําหนดความกวางความสูงโดยมีหนวยเปนพิกเซล
Percent กําหนดขนาดเปนเปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับขนาดของหนาตางบราวเซอร
Playback เปนตัวกํากับคาตางๆ ในการแสดงผล ซึ่งมี OBJECT และ EMBED เปนตัวเก็บคา
Paused at start กําหนดไมใหแสดงแฟลชมูฟวี่จนกวาจะมีการคลิกเมาสในแฟลชมูฟวี่
หรือคลิกเมาสปุมขวาแลวเลือกคําสั่ง play
Loop เปนการกําหนดใหเลนแฟลชมูฟวี่วนรอบตอเนื่องไปเรื่อยๆ
Display menu ใหแสดงเมนูยอยเมื่อผูใชคลิกเมาสขวา
Device font เปนการแทนที่ฟอนตที่เราใชแสดง เมื่อผูใชไมมีฟอนตที่เราใชติดตั้งอยูใน
เครื่อง โดยจะใชฟอนตมาตรฐานซึ่งมีอยูในเครื่องมาแทนที่
Quality คือการกําหนดคุณภาพใหแฟลชมูฟวี่เพื่อใหมีความเหมาะสมกับระบบของผูใช เชน ถาให
แฟลชมุฟวี่แสดงรายละเอียดสูงเกินไป ก็อาจทําใหการแสดงภาพกระตุกในเครื่องรุงเกา เปนตน
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Low คุณภาพในการแสดงคุณภาพแฟลชมูฟวี่จะต่ํา สังเกตไดที่แฟลชมูฟวี่ขอบไมเรียบ สี
ก็จะลดลงอยูในโหมดมาตรฐาน แตการแสดงผลจะราบลื่น
Auto Low เปนการตรวจสอบ CPU วาสามารถรองรับไดหรือไม ถาไมก็จะลดคุณภาพ
โดยอัตโนมัติ เพื่อเนนที่ความเร็วในการแสดงผลเปนหลัก
Auto High จะเปนการตรวจสอบ CPU วาสามารถรองรับไดหรือไม ถาไดก็จะทําการ
เพิ่มคุณภาพโดยอัตโนมัติ เพือเนนคุณภาพในการแสดงแฟลชมูฟวี่เปนหลัก
Medium ใหการแสดงผลระดับปานกลาง
High ใหการแสดงผลระดับสูง แมเครื่องของผูใชจะอยูในระดับต่ํา โดยภาพที่เปนบิทแมป
จะใชวิธีลดความนุมนวลของภาพลง
Best ใหการแสดงผลระดับสูงสุด โดยไมสนวาเครื่องของผูใชจะอยูในระดับต่ําก็ตาม
Window Mode เปนการตั้งคาการแสดงผลใหกับแฟลชมูฟวี่ใน Internet Explorer ซึ่งจะมีผล
เฉพาะในระบบวินโดวสเทานั้น
Window คือใหแสดงแฟลชมูฟวี่ในกรอบของตัวเอง ซึ่งจะใหผลในการแสดงที่ดีที่สุด
Opaque Windowless คือการปองกันวัตถุอื่นที่แสดงอยูดานหลังแฟลชมูฟวี่แสดงขึ้น
Transparent Windowless เปนการแสดงพื้นหลังโปรงใสเพื่อใหเห็นวัตถุที่แสดงอยู
ดานหลัง แตการทําแบบนี้จะทําใหแสดงแอนิเมชั่นชาลง
HTML alignment กําหนดลักษณะการจัดวางเมื่อแฟลชมูฟวี่แสดงบนบราวเซอร
Default จัดไวกึ่งกลางและตัดขอบออก Bottom จัดชิดดานลาง
Left จัดชิดซาย Right จัดชิดขวา Top จัดชิดดานบน
Scale กําหนดลักษณะการจัดวางของแฟลชมูฟวี่แสดงผลในกรอบของมัน
Default ใหแสดงแฟลชมูฟวี่ทั้งหมดตามที่เรากําหนด
No border ใหแสดงแฟลชมูฟวี่ โดยปรับใหบางสวนถูกตัดออก เพื่อคงสัดสวนไมแสดงเสนขอบ
Extract fit ใหแสดงแฟลชมูฟวี่ตามที่เรากําหนดไวทั้งหมด ซึ่งตองระวังอาจมีการผิดเพี้ยนได
เมื่อมีการนําไปแสดงบนบราวเซอร
No scale ใหแสดงแฟลชมูฟวี่ทั้งหมด โดยปรับใหบางสวนถูกตัดออก เพื่อคงสัดสวนไว
Flash Alignment จัดแฟลชมูวี่ในกรอบของมันเองที่ถูกกําหนดไว
Horizontal การจัดวางในแนวนอน
Vertical การจัดวางในแนวตั้ง
Show Message สั่งใหแสดงขอความเมื่อเกิดขอผิดพลาดในการทํางาน เชน บราวเซอรนี้ไม
สามารถเลนแฟลชมูฟวี่ไดตองทําการติดตั้ง Plug – In กอน เปนตน
17
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แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน
การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่องการสรางการตูนแอนนิเมชั่น
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
รายวิชา การสรางการตูนแอนนิเมชั่น รหัสวิชา ง 20213 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ม.2
จํานวน 30 ขอ เวลา 30 นาที คะแนนเต็ม 30 คะแนน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําชี้แจง
1. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีทั้งหมด 30 ขอ ใชเวลาในการสอบ 30 นาที
2. จงทําเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคําตอบ หนาคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
(เฉพาะนักเรียนหอง ม.2/1 เทานั้น)
3. ขอสอบออนไลน ศึกษารายละเอียดขั้นตอนวิธีการใชงาน ไดที่ www.kruyoawalak.com
เมนูหลัก การใหบริการ เมนูยอย คูมือการใชงาน (เฉพาะนักเรียน หอง ม.2/2 เทานั้น)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.Timeline จะใชสรางผลงานลักษณะใด
1. สรางภาพที่เพิ่มคุณสมบัติใหวางซอนกันได
2. สรางนาฬิกาโดยใช Action script
3. สรางขอบเขตเวลาที่ใชในการวาดรูป
4. สรางภาพเคลื่อนไหว
2. สวนประกอบของไทมไลน (Timeline) มีกี่สวนอะไรบาง
1. 2 สวน คือ layer , scenes
2. 2 สวน คือ layer , Frame
3. 3 สวน คือ layer , Frame, scenes
4. 3 สวน คือ layer, Frame, Layer Mask
3. ขอใดถูกตอง
1. โปรแกรม Adobe Flash CS6 สามารถ Export ไฟลเปน .exe ได
2. ไฟลนามสกุล .fla คือไฟลที่สามารถนํากลับมาแกไขได
3. Symbol สําหรับ Animation คือ Symbol แบบ Graphic
4. มาตรฐานของพับลิชไฟลคือ.swf
42
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4. เราสามารถกดปุมใดเพื่อดูผลลัพธที่เกิดขึ้น
1. Ctrl + v
2. Ctrl + z
3. Ctrl + c
4. Ctrl + enter
5. Time Line ทําหนาที่อะไร?
1. หาเครื่องมือที่หายไป
2. กําหนดการเคลื่อนไหวของวัตถุ
3. พื้นที่สําหรับการสรางภาพเคลื่อนไหว
4. กําหนดคุณสมบัติใหกับวัตถุ
6. Properties ทําหนาที่อะไร?
1. หาเครื่องมือที่หายไป
2. กําหนดการเคลื่อนไหวของวัตถุ
3. การสรางภาพเคลื่อนไหว
4. กําหนดคุณสมบัติใหกับวัตถุ
7. หากนักเรียนตองการสราง Layer ใหมตองคลิกที่ปุมใดตอไปนี้ ?
1. F12
2. Ctrl + Enter
3. Ctrl + Alt + Enter
4. Ctrl + Shift + Enter
8. ซิมโบลที่สรางภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ขอความนี้กลาวถึงสิ่งใดสําคัญที่สุด
1. ปุม
2. มูฟวี่คลิป
3. กราฟก
4. รูปภาพ
9. การนํารูปภาพเขามาใชในโปรแกรมตองเลือกใชคําสั่งใดตอไปนี้
1. File -> New
2. File -> Open
3. File -> Import to Library
4. File -> Import -> Import to Library
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10. การกําหนด Frame Rate = 24 fps หมายถึงขอใด
1. พื้นที่ในการจัดเก็บ 24 ไบต
2. ความเร็วในการแสดง 24 วินาที
3. ความเร็วในการทดสอบโปรแกรม 24 วินาที
4. อัตราความเร็วในการแสดงภาพเคลื่อนไหว 24 เฟรม ตอ 1 วินาที
11. ถาตองการเปลี่ยนรูปรางตัวละคร หรือวัตถุตองสราง Animation แบบใด
1. Frame by Frame
3. Classic Tween
4. Shape Tween
5. Motion Tween
12. Motion Tween ตางกับ Classic Tween อยางไร
1. วิธีการสราง
2. รูปแบบของการตูน
3. ความชํานาญ
4. ลักษณะการเคลื่อนไหว
13. การสรางแอนิเมชั่นแบบTween มีขอแตกตางจากการสรางแอนิเมชั่นแบบ Motion
Guide อยางไร
1. ไมมีความแตกตางรูปแบบการสรางเหมือนกัน
2. การสรางแบบTween จะตองใชการลากเสนไกดในการกําหนดทิศทางสวนการสรางแบบ
Motion Guide ไมจําเปนตองมีก็ได
3. การสรางแบบTween ไมมีการลากเสนไกดในการกําหนดทิศทางสวนการ สรางแบบ
Motion Guide จะตองใชการลากเสนไกดในการกําหนดทิศทาง
4. ween กําหนด symbol ได สวน Motion Guide ไมสามารถกําหนดได
14. F6 เปนคียลัดในการทําอะไรตอไปนี้
1. Insert Layer
2. Insert library
3. Insert Key frame
4. Create Motion Tween
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15. Motion Tween หมายถึงขอใด
1. การเคลื่อนไหวแบบเสนตรงวัตถุ
2. การเคลื่อนไหวแบบตามเวลาวัตถุ
3. การเคลื่อนไหวแบบยายตําแหนงวัตถุ
4. การเคลื่อนไหวแบบเปลี่ยนแปลงรูปรางวัตถุ
16. ถาตองการเปลี่ยนรูปรางตัวละครหรือวัตถุตองสราง Animation แบบใด
1. Frame by Frame
2. Classic Tween
3. Shape Tween
5. Motion Twee
17. Motion Tween ตางกับ Classic Tween อยางไร
1. ความชํานาญ
2. รูปแบบการตูน
3. วิธีการสราง
4. ลักษณะการเคลื่อนไหว
18. ถานักเรียนตองการใสไฟลเสียงลงในงานนักเรียนจะเลือกไฟลเสียงแบบใดเพราะเหตุใด
1. ไฟลเสียงแบบ WAV เพราะสามารถทํางานไดบนระบบปฏิบัติWindows
2. ไฟลเสียงแบบ AIFFเพราะสามารถทํางานในคอมพิวเตอรระบบ Macintosh
3. ไฟลเสียงแบบ MP3 เพราะสามารถทํางานไดทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ
คอมพิวเตอร ระบบ Macintosh ซึ่งมีจุดเดนคือขนาดไฟลจะมีขนาดเล็ก
4. ไฟลเสียงแบบ MP4 เพราะสามารถดาวนโหลดจากอินเตอรเน็ตไดงาย
19.ขอใดไมใชนามสกุลไฟลเสียง
1. AVI
2. GIF
3. MP3
4. WAV
20. ขอใดไมใชคุณสมบัติของ *.swf
1. ไฟลชิ้นงานที่ไมสามารถนํามาแกไขได
2. ไฟลที่สามารถเปดโดยไมจําเปนตองใชโปแกรมชวย
3. ไฟลที่สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหว บนหนาเว็บได
4. ไฟลตนฉบับสามารถเปลี่ยนแปลง แกไขได
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21. ไฟล .fla เปนไฟลประเภทใด
1. ไฟลที่ไมสามารถแกไขได
2. ไฟลชนิดเดียวกันกับ .swf
3. ไฟล Export จากโปรแกรม Adobe Flash CS 6
4. ไฟลงานของโปรแกรม Flash สามารถนํากลับมาแกไขได
22. มาตรฐานขอการพับลิชไฟลคือรูปแบบใด
1. .swf
2. .avi
3. .wmv
4. .flv
23. การตั้งคารูปแบบการเรงความเร็วกราฟกในการพับลิชชิ้นงาน จะใชไดกับ Action
Script เวอรชั่นใด
1. Action Script 1
2.Action Script 2
3. Action Script 3
4 Action Script 4
24 การ Publish ไฟลเปน Flash Movie จะได ไฟลชนิดใด
1. .swf
2. .html
3. .exe
4. .gif
25. การสราง Animation Flash บันทึกแฟมนามสกุลในรูปแบบใดเพื่อนําไปใชงาน
1. .psd
2. .flv
3. .swk
4. .gif
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26. ขอใดกลาวไมถูกตอง
1. ไฟลนามสกุล .SWF คือไฟลที่ตองนําไป Publish กอนนําไปใชงาน
2. โปรแกรม Adobe Flash CS 6 เหมาะสําหรับการสรางมีเดียตาง ๆ
3. ไฟลนามสกุล .Fla คือไฟลตนฉบับที่สามารถนําไปแกไขได
4. หากคลิกขวาบนเว็บแลวเจอขอความ about adobe Flash player 10 หมายถึงหนาเว็บ
เปนชิ้นงานFlash
27. การบันทึกผลงานของ Flash เปนภาพเคลื่อนไหว หรือ Flash Movie สามารถทําได
โดยวิธีใด
1. File > Export > Export. Movie
2. File > Save and Computer
3. File > Save as > ตั้งชื่อไฟล > เลือกนามสกุล.mov
4. File > publish setting > เลือก JPEG Image
28. นามสกุลพื้นฐานของไฟลที่ถูกตั้งคาจากโปรแกรมเมื่อ Publish ผลงานคือไฟล
นามสกุลใด
1. .swf , .exe
2. .swf , .gif
3. .swf , .html
4. .swf , .jpg
29. หนวยงานใดทําหนาที่รับแจงเว็บไซตไมเหมาะสม
1. สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมและซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA)
2. สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
3. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ศูนย เทคโนโลยีอิเลิกทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ:ประเทศไทย (NECTEC)
30. ขอใดเปนขอควรปฏิบัติในการใหบริการอินเทอรเน็ตใหกับครูและนักเรียนในโรงเรียนใน
การ เก็บขอมูลจราจรมากที่สุด
1. ใหครูนักเรียนมี Username และ Password เปนของตนเอง และจะตอง Login ในชื่อของ
ตนเอง
2. ใหนักเรียนลงชื่อในสมุดบันทึกการเขาใชบริการอินเทอรเน็ตทุกครั้ง
3. ออกคูปองใหนักเรียนและครูเขาใชบริการอินเทอรเน็ตตามเวลาที่กําหนด
4. ในการเขาใชบริการอินเทอรเน็ตจะตองมีครูผูควบคุมหองดูแลทุกครั้ง
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เฉลย แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน
การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่องการสรางการตูนแอนนิเมชั่น
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
รายวิชา การสรางการตูนแอนนิเมชั่น รหัสวิชา ง 20213 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ม.2
จํานวน 30 ขอ เวลา 30 นาที คะแนนเต็ม 30 คะแนน
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

เฉลย
1
2
1
4
2
4
3
2
4
4
4
4
3
3
3

ขอ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

เฉลย
3
4
1
2
2
4
1
3
1
2
3
1
1
3
1
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คูมือการใชงาน สําหรับครู

แบบทดสอบหลังเรียน
เมื่อผูใชหรือนักเรียน เรียนรู ศึกเนื้อหาสาระของบทเรียนออนไลน ตอบคําถามใบงาน และ
ฝกการสรางชิ้นงาน เสร็จเรียบรอยทุกชิ้น เพื่อเปนการตรวจสอบหรือวัดความรูของผูใชหรือนักเรียน
หลังจากไดศึกษาเรียนรูเนื้อหาทั้งหมดแลววาจะมีความรูความเขาใจในระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับ
การทําแบบทดสอบกอนเรียน ใหผูใชหรือนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเรียน
1. คลิกปุม
ในสถานะของ ผูใชหรือนักเรียน ดวย User and Password ที่ได
สมัครสมาชิกไวเรียบรอยแลว

ชื่อผูใช = User รหัสผาน = Password รหัสลับ = ตัวอักษรหรือตัวเลขที่เครื่องกําหนด
ปอนรหัสลับ = ใสตามตัวอักษรหรือตัวเลขที่ปรากฏ คลิกปุม เขาสูระบบ

2. เมื่อ Login เขาสูระบบไดเรียบรอยแลว จะปรากฏชื่อผูใชหรือชื่อนักเรียน แสดงวาได
เขาสูระบบเรียบรอยแลว
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3. คลิกที่เมนู

เลือก รายวิชาที่ลงทะเบียน

4. จะปรากฏรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ใหผูใชหรือนักเรียนเลือก รหัสวิชา ง20213
ชื่อรายวิชา การตูนแอนนิเมชั่น

5. เมื่อเขาสูบทเรียนออนไลนแลวจะปรากฏหนาตางดังตอไปนี้

ใหผูใชหรือนักเรียน เลือกแบบทดสอบหลังเรียน การตูนแอนนิเมชั่น
6. ใหผูใชหรือนักเรียน ทําแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งจะมีทั้งหมด 30 ขอ เวลา 30 นาที
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาอานรายละเอียดไดที่ คําอธิบายกอนการทําขอสอบหลังเรียน
เริ่มทําขอสอบ คลิกปุม เริ่มทําขอสอบ
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7. ใหผูใชหรือนักเรียนเริ่มทําขอสอบไดโดยขอสอบจะทําการสุมขอสอบอัตโนมัติจาก
ขอสอบทั้งหมด 30 ขอและสุมตัวเลือก

การทําขอสอบ ใหผูใชหรือนักเรียน อานโจทยและพิจารณาคําตอบโดยเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด
เพียงคําตอบเดียว แลวคลิกที่ปุม
วงกลมสีขาวหนาคําตอบที่เลือกเมื่อแนใจในคําตอบใหคลิกที่ปุม
สีเขียว
แนใจในคําตอบที่เลือก ระบบจะบันทึกคําตอบและเลือกคําถามขอตอไป
ไดเลย แตถาไมแนใน ใหคลิกปุม สีเหลือง ไมแนใจ เพื่อเลือกคําตอบใหม ทําแบบนี้ไปจนครบ 30
ขอ ภายในเวลา 30 นาที เมื่อทําแบบทดสอบเสร็จเรียบรอยแลวทุกขอ ใหคลิกที่ปุม
ระบบ
จะถามความแนใจในการสงคําตอบ

ถาแนใจ ใหตอบ OK เพื่อทําการตรวจคําตอบที่ถูกตองและจะแจงคะแนนจากการทําแบบทดสอบ
กอนเรียนใหผูใชหรือนักเรียนทราบวาจากการทําขอสอบไดคะแนนกี่คะแนน
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แหลงเรียนรูเพิ่มเติม
นอกเหนือจากบทเรียนออนไลนแลวหากผูใชหรือนักเรียนตองการศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมสามารถเขาไปเรียนรูไดจากเมนู
เพื่อจะไดนําความรูไปพัฒนาตอ
ยอดชิ้นงานการสรางการตูนแอนนิเมชั่นใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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Face book
Animation 20259
การติดตอที่รวดเร็วและเขาถึงขอมูลไดงายดาย คือการติดตอฝาย Face book นั่นเอง ใน
บทเรียนออนไลนก็ไดนําเอา Face book โดยการจัดทํากลุมขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการติดตอ
สื่อสาร สอบถาม สงงาน แชรความรู แจงขาวสารตาง ๆ ใหนักเรียนทุกคนไดทราบไดอยางรวดเร็ว
และเปนปจจุบัน โดยสามารถคลิกเมนู
และเขาใชงาน Face book
ไดตามปกติ

