
 

 

แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง ทฤษฎเีกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ช่วยสอน และโปรแกรม Authorware เบือ้งต้น 
ช่ือรายวชิา การสร้างงานส่ือผสม     รหัสวชิา  31102           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่  4              ภาคเรียนที่  1                       เวลา    6  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  นายณฐัพล  บัวอุไร                     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  ล าลกูกา 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั 
มาตรฐาน  ง 2.1  เขา้ใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้หรือวิธีการ ตาม

กระบวนการเทคโนโลยใีนทางสร้างสรรคต่์อชีวิต  สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และมีส่วนร่วมในการจดัการเทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนื 
ตวัช้ีวดั 

3. สร้างและพฒันาส่ิงของเคร่ืองใชห้รือ วิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลย ีอยา่งปลอดภยั โดยถ่ายทอดความคิด
เป็นภาพฉายและแบบจ าลองเพื่อน าไปสู่การสร้างช้ินงาน  หรือถ่ายทอดความคิด ของวิธีการเป็นแบบจ าลองความคิดและ
การรายงานผลโดยใชซ้อฟทแ์วร์ช่วยในการออกแบบหรือน าเสนอผลงาน 

4.มีความคิดสร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการในงานที่ผลิตเอง หรือการพฒันาผลิตภณัฑ์ที่ผูอ้ื่น
ผลิต 

5. วิเคราะห์และเลือกใชเ้ทคโนโลย ี ท่ีเหมาะสมกบัชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรคต่์อชีวิต สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
และมีการจดัการเทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนืดว้ยวิธีการของเทคโนโลยสีะอาด 

 
สาระส าคญั 
 เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ในการศึกษา การใชค้อมพิวเตอร์กบัการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer 
Assisted Instruction : CAI) ความหมายของ CAI ประเภทของ CAI และขอ้ดีขอ้เสียของ CAI หลกัการออกแบบหน้าจอ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Authorware และเคร่ืองมือที่ส าคัญต่างๆ ในโปรแกรม 
Authorware 

 

สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ในการศึกษา การใชค้อมพิวเตอร์กบัการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (Computer 
Assisted Instruction : CAI) ความหมายของ CAI ประเภทของ CAI และขอ้ดีขอ้เสียของ CAI หลกัการออกแบบ
หนา้จอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พื้นฐานการใชง้านโปรแกรม Authorware และเคร่ืองมือที่ส าคญัต่างๆ ใน
โปรแกรม Authorware 

 



 

 

 ทักษะ/กระบวนการ 
1. การวิเคราะห ์
2. การแกปั้ญหา 
3. การถ่ายทอดความคิด 

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
1. ซ่ือสัตยสุ์จริต 
2. มีวินยั 

 

การประเมินผลรวบยอด 
 ช้ินงานหรือภาระงาน 

1. ใบงานที่ 1 เร่ืองคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) 
2. ออกแบบหนา้จอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

ประเด็นการประเมินผล 
1. การตอบค าถามในใบงานที่ 1 
2. การก าหนดหวัขอ้การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
3. การวางแผนการด าเนินงาน 
4. การออกแบบหนา้จอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
1.  การตอบค าถามในใบงาน ค าตอบถูกตอ้ง ทุก

ขอ้ เน้ือหาของ
ค าตอบครบถว้น 
อธิบายความได้
ชดัเจน อ่านและ
ตีความค าตอบได้
ง่าย ไม่สับสน  

ค าตอบถูกตอ้ง 
เน้ือหาของค าตอบ
ครบถว้น 
อธิบายความได้
ชดัเจน 

ค าตอบถูกตอ้ง 
อธิบายค าตอบได้
ชดัเจนครบถว้น 

ตอบค าถามไดบ้า้ง 

2. การก  าหนดหวัขอ้การสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

หวัขอ้การสร้าง
บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ชดัเจน เขา้ใจ
ไดง่้ายว่าตอ้งการ
การสร้างส่ือ
ประเภทใด เน้ือหา

หวัขอ้การสร้าง
บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ชดัเจน เขา้ใจ
ไดง่้ายว่าตอ้งการ
การสร้างส่ือ
ประเภทใด เน้ือหา

หวัขอ้การสร้าง
บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ชดัเจน 
เขา้ใจไดง่้ายว่า
ตอ้งการการสร้าง
ส่ือประเภทใด 

ไดห้วัขอ้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 



 

 

เกี่ยวกบัเร่ืองใด 
หวัขอ้น่าสนใจ 
ทนัสมยั เหมาะกบั
การน าไปใชใ้นการ
จดัการเรียนการ
สอนในระดบั
มธัยม 

เกี่ยวกบัเร่ืองใด 
หวัขอ้น่าสนใจ 
ทนัสมยั 

เน้ือหาเกี่ยวกบั
เร่ืองใด  

3. การวางแผนการด าเนินงาน มีการวางแผนการ
ด าเนินงานสร้าง
บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน มีขั้นตอนการ
ท างานที่ชดัเจน 
อธิบายแต่ละ
ขั้นตอนของการ
ด าเนินงานได้
ชดัเจน แผนการ
ด าเนินการ
ครบถว้นตาม
กระบวนความ 
สามารถน าไป
ปฏิบติัไดจ้ริง 

มีการวางแผนการ
ด าเนินงานสร้าง
บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน มีขั้นตอนการ
ท างานที่ชดัเจน 
อธิบายแต่ละ
ขั้นตอนของการ
ด าเนินงานได้
ชดัเจน แผนการ
ด าเนินการครบถว้น
ตามกระบวนความ 
 

มีการวางแผนการ
ด าเนินงานสร้าง
บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน มีขั้นตอน
การท างานที่
ชดัเจน อธิบายแต่
ละขั้นตอนของ
การด าเนินงานได้
ชดัเจน 

มีการวางแผนการ
ด าเนินงานสร้าง
บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน มีขั้นตอน
การท างานที่
ชดัเจน 

4. การออกแบบหนา้จอบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ออกแบบหนา้จอ
บทเรียน
คอมพิวเตอร์ตามที่
ก  าหนด ใช้
หลกัการการ
ออกแบบหนา้จอ
บทเรียนที่
เหมาะสม หนา้จอ
มีความน่าสนใจ 
ดึงดูดใจ รูปแบบ
เหมาะสมกบั
เน้ือหาท่ีจดัท า 

ออกแบบหนา้จอ
บทเรียน
คอมพิวเตอร์ตามที่
ก  าหนด ใชห้ลกัการ
การออกแบบ
หนา้จอบทเรียนที่
เหมาะสม หนา้จอมี
ความน่าสนใจ 
ดึงดูดใจ 

ออกแบบหนา้จอ
บทเรียน
คอมพิวเตอร์
ตามที่ก  าหนด ใช้
หลกัการการ
ออกแบบหนา้จอ
บทเรียนที่
เหมาะสม 

ออกแบบหนา้จอ
บทเรียน
คอมพิวเตอร์
ตามที่ก  าหนด 

 



 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

คร้ังที่/เวลา มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
การประเมินผล 

(ช้ินงาน/ภาระงาน) 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู้ 

1 
(2) 

ง 2.1 
3. สร้างและพฒันาส่ิงของเคร่ืองใชห้รือ วิธีการ ตาม
กระบวนการเทคโนโลย ีอยา่งปลอดภยั โดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพฉายและแบบจ าลองเพื่อน าไปสู่การ
สร้างช้ินงาน  หรือถ่ายทอดความคิด ของวิธีการเป็น
แบบจ าลองความคิดและการรายงานผลโดยใช้
ซอฟทแ์วร์ช่วยในการออกแบบหรือน าเสนอผลงาน 

ใบงาน 1. ศึกษาความหมาย ประเภท ขอ้ดี-ขอ้เสีย
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
2. ศึกษาตวัอยา่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 

1. ใบความรู้ 
2. ตวัอยา่งบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

๒ 
(๒) 

ง 2.1 
4. มีความคิดสร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหาหรือสนอง
ความตอ้งการในงานที่ผลิตเอง หรือการพฒันา
ผลิตภณัฑท์ี่ผูอ้ื่นผลิต  

ออกแบบหนา้จอบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

1. หลกัการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 
2. ออกแบบหนา้จอบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 
3. ท  าใบงาน 

1. ใบความรู้ 
2. ใบงาน 
 

๓ 
(๒) 

ง 2.1 
5. วิเคราะห์และเลือกใชเ้ทคโนโลย ี ที่เหมาะสมกบั
ชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรคต่์อชีวิต สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม และมีการจดัการเทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนืดว้ย
วิธีการของเทคโนโลยสีะอาด 

- 1. ศึกษาเคร่ืองมือต่างๆ ของโปรแกรม 
Authorware 

1. ใบความรู้ 
 

 
 


