
 

 

แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง การใช้โปรแกรม Authorware 3 
ช่ือรายวชิา การสร้างงานส่ือผสม       รหัสวชิา  31102        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่  4              ภาคเรียนที่  1                     เวลา    8  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  นายณฐัพล  บัวอุไร                     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  ล าลกูกา 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั 
มาตรฐาน  ง 3.1   เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล    การเรียนรู้   การ

ส่ือสาร   การแกปั้ญหา การท างาน  และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม  

ตวัช้ีวดั 
5. ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานจากจินตนาการหรืองานท่ีท าในชีวิตประจ าวนัอยา่งมีจิตส านึกและความ

รับผิดชอบ 
11. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสม  ตรงตามวตัถุประสงคข์องงาน  

 

สาระส าคญั 
 การสร้างแบบทดสอบ การสร้างขอ้มูลผูส้อน และการสร้างเมนูออกจากบทเรียน 

 

สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

1. การสร้างแบบทดสอบ  

2. การสร้างขอ้มูลผูส้อน 

3. การสร้างเมนูออกจากบทเรียน 
 ทักษะ/กระบวนการ 

1. การสร้าง 
2. การวิเคราะห ์

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
1. มีวินยั 
2. มุ่งมัน่ในการท างาน 

 
 
 



 

 

การประเมินผลรวบยอด 
 ช้ินงานหรือภาระงาน 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (ประกอบดว้ยหนา้จอน าเขา้ หนา้จอตอบรับ รายการบทเรียน หนา้จุดประสงค์
หนา้ค าอธิบายรายวิชา เน้ือหาบทเรียน ตกแต่งเน้ือหาบทเรียนดว้ยส่ือ multimedia แบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียน ขอ้มูลผูส้อน และเมนูออกจากบทเรียน) 

 

ประเด็นการประเมินผล 
1. ความสมบูรณ์ของช้ินงาน 
2. ความคิดสร้างสรรค ์
3. การด าเนินงาน 
4. การน าเสนอ 

  

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
1.  ความสมบูรณ์ของช้ินงาน บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนสามารถ
ท างานไดดี้ 
ครบถว้นตามหวัขอ้
ที่ก  าหนด ไม่
ผิดพลาด มีความ
สวยงาม 
กระบวนการของ
บทเรียนเรียง
ถูกตอ้งตามขั้นตอน 
สร้างช้ินงานและ
ออกแบบหนา้จอได้
ถูกตอ้งตาม
หลกัการ ช้ินงานมี
ความน่าสนใจ   

บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนสามารถ
ท างานไดดี้ 
ครบถว้นตามหวัขอ้
ที่ก  าหนด ไม่
ผิดพลาด มีความ
สวยงาม 
กระบวนการของ
บทเรียนเรียง
ถูกตอ้งตามขั้นตอน 
สร้างช้ินงานและ
ออกแบบหนา้จอได้
ถูกตอ้งตาม
หลกัการ 

บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนสามารถ
ท างานไดดี้ ไม่
ผิดพลาด มีความ
สวยงาม 
กระบวนการของ
บทเรียนเรียง
ถูกตอ้งตาม
ขั้นตอน 

บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนสามารถ
ท างานไดดี้ 

2. ความคิดสร้างสรรค ์ สร้างช้ินงานได้
ถูกตอ้ง มีการใช้
ความรู้รอบตวัดา้น
อื่นน ามาช่วยใน
การสร้างสรรค์

สร้างช้ินงานได้
ถูกตอ้ง มีการใช้
ความรู้รอบตวัดา้น
อื่นน ามาช่วยในการ
สร้างสรรคช้ิ์นงาน 

สร้างช้ินงานได้
ถูกตอ้ง มีการใช้
ความรู้รอบตวั
ดา้นอื่นน ามาช่วย
ในการสร้างสรรค์

สร้างช้ินงานได้
ถูกตอ้ง 



 

 

ช้ินงาน ออกแบบ
ช้ินงานไดส้วยงาม 
น่าใช ้มีความ
แตกต่างจากช้ินงาน
ที่ไดศ้ึกษาขณะ
เรียน บทเรียน
สามารถไดง้านไดดี้ 

ออกแบบช้ินงานได้
สวยงาม น่าใช ้ 

ช้ินงาน 

3. การด าเนินงาน มีการวางแผนการ
ท างานตาม
กระบวนการวิธีที่
ถูกตอ้ง ท างานตาม
ขั้นตอนท่ีวางไว ้มี
การตรวจสอบ
ช้ินงาน ท างานได้
ถูกตอ้งรวดเร็ว ตรง
ตามเวลาที่ก  าหนด 

มีการวางแผนการ
ท างานตาม
กระบวนการวิธีที่
ถูกตอ้ง ท างานตาม
ขั้นตอนท่ีวางไว ้มี
การตรวจสอบ
ช้ินงาน  

มีการวางแผนการ
ท างานตาม
กระบวนการวิธีที่
ถูกตอ้ง ท างาน
ตามขั้นตอนท่ีวาง
ไว ้

มีการวางแผนการ
ท างานตาม
กระบวนการวิธี 

4. การน าเสนอ น าเสนอตาม
ขั้นตอน วิธีการท่ี
ถูกตอ้ง กล่าวถึง
จุดเด่นของช้ินงาน 
จุดดอ้ยของช้ินงาน 
น าเสนอช้ินงาน
ดว้ยความตั้งใจ มี
การท างานเป็นทีม 
มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอ 

น าเสนอตาม
ขั้นตอน วิธีการท่ี
ถูกตอ้ง กล่าวถึง
จุดเด่นของช้ินงาน 
จุดดอ้ยของช้ินงาน 
น าเสนอช้ินงาน
ดว้ยความตั้งใจ 

น าเสนอตาม
ขั้นตอน วิธีการท่ี
ถูกตอ้ง กล่าวถึง
จุดเด่นของช้ินงาน 
จุดดอ้ยของ
ช้ินงาน 

น าเสนอตาม
ขั้นตอน วิธีการท่ี
ถูกตอ้ง 

 



 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

คร้ังที่/เวลา มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
การประเมินผล 

(ช้ินงาน/ภาระงาน) 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู้ 

1 
(2) 

ง 3.1  
5. ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานจากจินตนาการ
หรืองานที่ท  าในชีวิตประจ าวนัอย่างมีจิตส านึกและ
ความรับผิดชอบ 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 1. ศึกษาตวัอยา่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 
2. ศึกษาการสร้างแบบทดสอบ 
3. สร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

1. ใบความรู้ 
2. ตวัอยา่งบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

2 
(2) 

ง 3.1 
5. ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานจากจินตนาการ
หรืองานที่ท  าในชีวิตประจ าวนัอยา่งมีจิตส านึกและ
ความรับผิดชอบ 

ขอ้มูลผูส้อน 1. สร้างหนา้ขอ้มูลผูส้อน 1. ใบความรู้ 

3 
(2) 

ง 3.1 
5. ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานจากจินตนาการ
หรืองานที่ท  าในชีวิตประจ าวนัอยา่งมีจิตส านึกและ
ความรับผิดชอบ 

เมนูออกจากบทเรียน 1. ศึกษาการสร้างเมนูออกจากบทเรียน 
 

1. ใบความรู้ 
 

4 
(2) 

ง 3.1 
11. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบ
ที่เหมาะสม  ตรงตามวตัถุประสงคข์องงาน 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(ประกอบดว้ยหนา้จอน าเขา้ หนา้จอ
ตอบรับ รายการบทเรียน หนา้
จุดประสงคห์นา้ค าอธิบายรายวิชา 
เน้ือหาบทเรียน ตกแต่งเน้ือหาบทเรียน
ดว้ยส่ือ multimedia แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียน ขอ้มูลผูส้อน และ
เมนูออกจากบทเรียน) 

1. น าเสนอช้ินงาน - 

 


