
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี                    รหัสวิชา ง31102          ช่ือวิชา การสร้างงานส่ือผสม 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง การใช้โปรแกรม Authorware 1      ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4                        เวลา 8 ช่ัวโมง                                                                                                           
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา                                    ครูผู้สอน ณัฐพล บัวอุไร 
 

 สาระส าคญั 
การใชโ้ปรแกรม Macromedia Authorware เพื่อสร้างหนา้จอตอบรับผูเ้รียนหรือหนา้ลงทะเบียนเรียน หลกัการใช้

เคร่ืองมือในการสร้างหน้าลงทะเบียน ส่วนประกอบของหน้าลงทะเบียน การสร้างหน้ารายการบทเรียนหรือเมนู
บทเรียน ไดแ้ก่ เมนูจุดประสงค์รายวิชา เมนูแบบทดสอบก่อนเรียน เมนูเขา้สู่เน้ือหาบทเรียน เมนูแบบทดสอบหลงั
เรียน เมนูผูจ้ดัท  า และเมนูออกจากระบบหรือออกจากโปรแกรม การปรับแต่งปุ่ มรายการเมนู การสร้างหน้าค  าอธิบาย
รายวิชาและหนา้จุดประสงค์รายวิชา เพื่ออธิบายรายละเอียดของเน้ือหาวิชาหรือเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 

 
 มาตรฐาน  มาตรฐาน ง 3.1 เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล การ

เรียนรู้ การส่ือสาร การแกปั้ญหา การท างานและอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
ตัวช้ีวัด 
5. ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานจากจินตนาการหรืองานท่ีท าในชีวิตประจ าวนัอยา่งมีจิตส านึกและความ
รับผิดชอบ 
11. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสม  ตรงตามวตัถุประสงคข์องงาน  
 

 จุดประสงค์ปลายทาง สามารถสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามที่ก  าหนดได้ 
จุดประสงค์น าทาง 

1. สามารถสร้างหนา้จอลงทะเบียนเขา้เรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ 
2. สามารถสร้างหนา้รายการเมนูของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได  ้
3. สามารถปรับแต่งปุ่ มรายการเมนูตามที่ก  าหนดได้ 
4. สามารถสร้างหนา้จุดประสงคร์ายวิชาได ้

 
 สาระการเรียนรู้ 

1. ความรู้ 
- การสร้างหนา้จอลงทะเบียนเขา้เรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
- การสร้างสร้างหนา้รายการเมนูของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
- การปรับแต่งปุ่ มรายการเมนู 
- การสร้างหนา้จุดประสงคร์ายวิชา 

2. ทักษะ/กระบวนการ 
- การสร้าง 
- การแกปั้ญหา 



 

 

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีวินยั 

 
 ส่ือการเรียนรู้ 

1. ใบความรู้ที่ 4 เร่ือง การสร้างหนา้จอตอบรับผูเ้รียน 
2. ใบความรู้ที่ 5 เร่ือง การสร้างหนา้รายการเมนู 
3. ใบความรู้ที่ 6 เร่ือง การปรับแต่งปุ่ มรายการเมนู 
4. ใบความรู้ที่ 7 เร่ือง การสร้างหนา้จุดประสงคร์ายวิชา 
5. คอมพิวเตอร์ 
6. โปรแกรม Macromedia Authorware 

 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 ช่ัวโมงที่ 1-2 
  กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 

1. นกัเรียนทุกคนศึกษาตวัอยา่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แลว้พจิารณาในส่วนการน าเขา้สู่
บทเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแต่ละเร่ือง 

2. นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นว่าการน าเขา้สู่บทเรียนหรือตอนที่เปิดโปรแกรมบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนข้ึนมาแลว้นั้น จะตอ้งเจอกบัส่วนใดเป็นอนัดบัแรกบา้ง 

 
  กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

(จุดประสงคน์ าทางขอ้ที่ 1. บอกสามารถสร้างหนา้จอลงทะเบียนเขา้เรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนได)้ 

1. นกัเรียนทุกคนศึกษาวิธีการสร้างหนา้จอตอบรับผูเ้รียนหรือหนา้จอลงทะเบียนเรียน โดยครูผูส้อน
เป็นผูส้าธิตพร้อมกบับรรยายวิธีการท า รวมทั้งเคร่ืองมือท่ีน ามาใชใ้หน้กัเรียนฟัง 

2. นกัเรียนทุกคนฝึกปฏิบติัตามครูผูส้อนทีละขั้นตอน หากนกัเรียนสงสัยในขั้นตอนใด ครูเปิดโอกาส
ใหน้กัเรียนสอบถามและอธิบายใหน้กัเรียนทุกคนในหอ้งเขา้ใจ  

3. นกัเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกบัการสร้างหนา้จอตอบรับเพิ่มเติม จากใบความรู้ท่ี 4 เร่ืองการสร้าง
หนา้จอตอบรับ 

4. ครูใหเ้วลานกัเรียนทดลองสร้างหนา้จอตอบรับผูเ้รียนหรือหนา้จอลงทะเบียนเรียนเป็นเวลา 15 นาที 
5. เม่ือหมดเวลาครูตรวจช้ินงานของนกัเรียนแต่ละคน พร้อมทั้งใหค้ะแนนกบันกัเรียนท่ีสร้างช้ินงาน 

ตามเกณฑท์ี่ก  าหนดไว  ้
6. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซักถามปัญหาขอ้สงสัยต่างๆ และครูผูส้อนอธิบายหรือตอบค าถาม

เหล่านั้นใหน้กัเรียนทุกคนเขา้ใจ 
 
 



 

 

  กิจกรรมรวบยอด 
1. นกัเรียนร่วมกนัสรุปหนา้ที่ ประโยชน์ และวิธีการสร้างหนา้จอตอบรับผูเ้รียนหรือหนา้จอ

ลงทะเบียนเรียนอีกคร้ัง โดยครูผูส้อนเป็นผูอ้ธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีนกัเรียนยงัอธิบายไม่ชดัเจน 
 
ช่ัวโมงที่ 3 - 4 

  กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
1. นกัเรียนทุกคนร่วมกนัทบทวนวิธีการสร้างหนา้จอตอบรับผูเ้รียนหรือหนา้จอลงทะเบียนเรียน 
2. นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นว่าเม่ือนกัเรียนสร้างหนา้จอตอบรับผูเ้รียนแลว้ ส่ิงต่อไปท่ี

นกัเรียนตอ้งสร้างคือส่วนใดของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
3. ครูเฉลยว่า คือส่วนของเมนูบทเรียน 

 
 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

(จุดประสงคน์ าทางขอ้ที่ 2.สามารถสร้างหนา้รายการเมนูของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได)้ 

1. นักเรียนทุกคนสร้างหน้าจอตอบรับผูเ้รียนหรือหน้าจอลงทะเบียนเรียนอีกคร้ัง โดยครูให้เวลา
นกัเรียนในการสร้างหนา้จอตอบรับน้ีเป็นเวลา 15 นาที 

2. นกัเรียนศึกษาวิธีการสร้างเมนูบทเรียน โดยครูผูส้อนเป็นผูส้าธิต และใหน้กัเรียนทุกคนทดลองท า
ตามครูผูส้อนทีละขั้นตอน 

3. หากนกัเรียนมีขอ้สงสัยในขั้นตอนใด สามารถสอบถามครูผูส้อนไดท้นัที และครูผูส้อนตอบค าถาม
นั้นๆ ใหน้กัเรียนทุกคนฟัง 

4. นกัเรียนศึกษาวิธีการสร้างเมนูบทเรียนเพิ่มเติมจากใบความรู้ท่ี 5 เร่ืองการสร้างเมนูบทเรียน และ
ทดลองสร้างเมนูบทเรียนของตนเอง โดยครูผูส้อนใหเ้วลากบันกัเรียนในการสร้างเมนูบทเรียนน้ี
เป็นเวลา 15 นาท ี

5. ครูตรวจและใหค้ะแนนกบันกัเรียนที่สร้างเมนูบทเรียนเสร็จเรียบร้อย 
6. นกัเรียนทุกคนบนัทึกงานของตนเองเกบ็ไวใ้หเ้รียบร้อย ถา้นกัเรียนคนใดมี Flash Drive สามารถ

บนัทึกกลบัไปได ้เพื่อน ามาใชใ้นการเรียนคร้ังต่อไป หรืออาจจะบนัทึกไวใ้น Drive D ของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ได ้โดยตั้งช่ือ Folder นั้นเป็นช่ือของนกัเรียนเอง 
 

  กิจกรรมรวบยอด 
1. นกัเรียนร่วมกนัสรุปขั้นตอนการสร้างเมนูบทเรียนอีกคร้ัง โดยอธิบายทีละขั้นตอน หากนกัเรียน

อธิบายไม่ครบถว้น ครูผูส้อนจะเป็นผูอ้ธิบายเพิ่มเติมเน้ือหาขอ้มูลส่วนนั้นใหน้กัเรียนทุกคนเขา้ใจ
อีกคร้ัง 
 

ช่ัวโมงที่ 5 - 6 
  กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 

1. นกัเรียนทุกคนศึกษาตวัอยา่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีการปรับแต่งปุ่ มรายการเมนูแลว้  



 

 

2. ครูใหเ้วลานกัเรียน 15 นาทีในการดาวน์โหลดปุ่ มที่ครูสร้างไวใ้หเ้รียบร้อยแลว้ จากเวบ็ไซต ์
www.nattapon.com โดยบนัทึกปุ่ มที่ดาวน์โหลดมาเกบ็ไวท้ี่หนา้จอคอมพิวเตอร์ของนกัเรียน 
 

 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
(จุดประสงคน์ าทางขอ้ที่ 3.สามารถปรับแต่งปุ่ มรายการเมนูตามที่ก  าหนดได)้ 

1. นกัเรียนเปิดงานท่ีบนัทึกไวใ้นชัว่โมงท่ีผ่านมาข้ึนมา 
2. นกัเรียนทุกคนศึกษาวิธีการปรับเปลี่ยนปุ่ มเมนูบทเรียน โดยครูผูส้อนเป็นผูส้าธิตวิธีการปรับเปลี่ยน

ปุ่ มเมนูบทเรียน 
3. นกัเรียนทุกคนฝึกปฏิบติัตามครูผูส้อนทีละขั้นตอน หากนกัเรียนสงสัยในขั้นตอนใด ใหส้อบถาม

ครูผูส้อนทนัที และครูผูส้อนอธิบายใหน้กัเรียนทุกคนเขา้ใจ 
4. นกัเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากใบความรู้ท่ี 6 เร่ืองการปรับแต่งปุ่มรายการเมนู โดยนกัเรียนศึกษา

การใชค้  าสั่ง Up, Down, Over และ Disable  
5. นกัเรียนทดลองปรับแต่งปุ่ มรายการเมนูของตนเอง โดยครูใหเ้วลากบันกัเรียนในการปรับแต่งปุ่ ม

รายการเมนูน้ี 20 นาที 
6. ครูตรวจและใหค้ะแนนช้ินงานของนกัเรียน 
7. นกัเรียนทุกคนบนัทึกช้ินงานของตนเองเก็บไวใ้นส่ือบนัทึกใหเ้รียบร้อย 
8. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนสอบถามปัญหาขอ้สงสัยต่างๆ และครูตอบค าถามนั้นๆ ใหน้กัเรียนทุกคน

เขา้ใจ 
 

  กิจกรรมรวบยอด 
1. นกัเรียนร่วมกนัสรุปวิธีการปรับแต่งปุ่ มรายการเมนู โดยอธิบายเป็นขั้นตอนอยา่งละเอียด  
2. ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีนกัเรียนยงัอธิบายไม่ครบถว้น 

 
ช่ัวโมงที่ 7 - 8 

  กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
1. ครูสุ่มนกัเรียนทีละคน ใหอ้ธิบายวิธีการสร้างหนา้จอตอบรับผูเ้รียนไปจนถึงวิธีการสร้างรายการ

เมนูบทเรียน โดยใหอ้ธิบายเป็นข้ึนตอนคนละ 1 ขอ้ 
2. ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีนกัเรียนไม่สามารถอธิบายได ้ 
3. นกัเรียนร่วมกนัคิดวิเคราะห์ว่าเม่ือนกัเรียนสร้างรายการเมนูบทเรียนเสร็จแลว้ ขั้นตอนต่อไปของ

การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือขั้นตอนใด 
4. ครูเฉลยว่าคือขั้นตอนของการสร้างหนา้จุดประสงคร์ายวิชา 

 
 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

(จุดประสงคน์ าทางขอ้ที่ 4.สามารถ สามารถสร้างหนา้จุดประสงคร์ายวิชาได)้ 

1. นกัเรียนทุกคนเปิดช้ินงานของตนเองท่ีบนัทึกไวใ้นชัว่โมงท่ีผ่านมาข้ึนมา 



 

 

2. นกัเรียนศึกษาวิธีการสร้างหนา้จุดประสงคร์ายวิชา โดยครูผูส้อนเป็นผูส้าธิตวิธีการสร้างทีละขั้นตอน 

ใหน้กัเรียนทุกคนปฏิบติัตาม 

3. หากนกัเรียนมีขอ้สงสัยประการใดใหส้อบถามครูผูส้อนทนัที และครูผูส้อนอธิบายใหน้กัเรียนทุกคน

เขา้ใจ 

4. นกัเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากใบความรู้ท่ี 7 เร่ืองการสร้างหนา้จุดประสงคร์ายวิชา และสร้างหนา้

จุดประสงคร์ายวิชาของตนเอง โดยครูใหเ้วลาในการสร้างช้ินงานน้ีเป็นเวลา 20 นาที 

5. ครูตรวจสอบช้ินงานและใหค้ะแนนช้ินงานของนกัเรียน 

6. นกัเรียนบนัทึกชั้นงานของตนเองลงในส่ือบนัทึกใหเ้รียบร้อย 

 

  กิจกรรมรวบยอด 
  (จุดประสงคป์ลายทาง สามารถสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามที่ก  าหนดได)้  

1. นกัเรียนร่วมกนัสรุปวิธีการสร้างหนา้จุดประสงคร์ายวิชาอีกคร้ัง โดยครูผูส้อนเป็นผูอ้ธิบายเพิ่มเติม

ในส่วนที่นกัเรียนยงัอธิบายไม่ละเอียด 

2. ครูสั่งงานใหน้กัเรียนทุกคนน าความรู้ท่ีเรียนมาทั้งหมดตั้งแต่การสร้างหนา้จอตอบรับผูเ้รียนมาจนถึง
การสร้างหนา้จุดประสงคร์ายวิชา มาสร้างช้ินงานของตนเองข้ึนมาคนละ 1 ช้ินงาน พร้อมทั้งตกแต่ง
ช้ินงานใหส้วยงาม และส่งช้ินงานท่ีสร้างเสร็จแลว้มาท่ีอีเมล ์krunattapon@gmail.com พร้อมทั้งบอก
ช่ือ- นามสกุล ชั้น และเลขท่ีมาใหเ้รียบร้อย โดยใหเ้วลาในการสร้างช้ินงานน้ีเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
 

 การวัดและประเมินผล 
ด้านความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะ/กระบวนการ 

1. สังเกตจากการถามการตอบ การ
อธิบาย และการน าเสนอ 
2. ตรวจจากใบงานและกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
3. ตรวจจากแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลงัเรียน 

1. สังเกตจากพฤติกรรมที่รับผิดชอบ
ต่องานที่ไดรั้บมอบหมาย 
2. สังเกตความอดทน การรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ้ื่น การวิเคราะห์การ
วิจารณ์ผลงานของผูอ้ื่นดว้ยความมี
เหตุผล 

1. สังเกตจากพฤติกรรมการท างาน 
2. สังเกตทกัษะการใชเ้คร่ือง
คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 
3. สังเกตทกัษะในการถ่ายทอดขอ้มูล 

 
o วิธีการวัดผล 

-   สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 -   สังเกตทกัษะรายบุคคล 

o เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
  -  แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
  -  แบบประเมินการสังเกตทกัษะรายบุคคล 
 



 

 

o เกณฑ์การประเมินผล 
             - ประเมินการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

   ไดค้ะแนน  20      ผ่านเกณฑ ์

   ไดค้ะแนน  20     ไม่ผ่านเกณฑ ์
            - ประเมินการสังเกตทกัษะรายบุคคล 

   ไดค้ะแนน  20      ผ่านเกณฑ ์

ไดค้ะแนน  20    ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บันทึกหลังการสอน 
1. ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. ..............................................................
..................................................................... ......................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. ..............................................................
................................................................................................................................................. .......................................... 
2. แนวทางปรับปรุงการเรียนการสอน 
........................................................... ............................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. ..............................................................
....................................................................................................................................... ....................................................
............................................................................... ............................................................................................................  

 
ลงช่ือ..................................................... 

                                                                                                                            (นายณัฐพล  บวัอุไร) 
        วนัที่.................เดือน..................พ.ศ. ........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ความคดิเห็นฝ่ายวิชาการ 
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................ .......................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ......................................................
................................................... ............................................................................................................................. ... 

 
ลงช่ือ..................................................... 

       (นางอรวรรณ วุฒิเวช) 
   รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

      วนัที.่................เดือน..................พ.ศ. ........... 
 
 ความคดิเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

............................................................................................................................. ......................................................

............................................................................. ...................................................................... ................................

............................................................................................................................. ......................................................

............................................................................................................................. ......................................................

................................................................................................................................................................................. .. 
 
ลงช่ือ..................................................... 

         (นายปรีชา กล ่ารัศมี) 
        ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

          วนัที่.................เดือน..................พ.ศ. ........... 
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ใบความรู้ที่ 4 เร่ือง การสร้างหน้าจอตอบรับ 
ส่วนท่ีมีความส าคญัระหว่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบัผูเ้รียนมากส่วนหน่ึงก็คือ ส่วน

หนา้จอตอบรับผูเ้รียน เพราะเม่ือผูเ้รียนไดมี้ปฏิสมัพนัธค์ร้ังแรกกบัคอมพิวเตอร์แลว้ ผูเ้รียนจะรู้สึกไม่โดด
เด่ียวและอยากท่ีจะเรียนคอมพิวเตอร์มากยิง่ข้ึน โดยวิธีการสร้างหนา้จอตอบรับมีดงัน้ี 

 
1. เร่ิมจากน า Interaction Icon มาวางบน Flow Line จากนั้นเปล่ียนช่ือ Icon เป็น “พิมพร์ายช่ือ” ดงัภาพ 

 
 

2. น า Map Icon มาวางทางดา้นหลงัของ Interaction Icon “พิมพร์ายช่ือ” แลว้นกัเรียนจะพบกบักรอบ 
Response Type ใหเ้ลือกท่ี Text Entry จากนั้นคลิกปุ่ม OK ดงัภาพ 
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3. ต่อจากนั้นใหเ้ปล่ียนช่ือ Icon เป็นเคร่ืองหมาย “*” ดงัภาพ 

 
 

4. น า Display Icon มาวางใต ้Interaction Icon “พิมพร์ายช่ือ” แลว้เปล่ียนช่ือ Icon เป็น “แสดงรายช่ือ” ดงั
ภาพ 

 
 

5. ใหเ้ปล่ียนเสน้ทางเดินของโปรแกรมโดยกดปุ่ม Ctrl คา้งไวแ้ลว้คลิกท่ีหวัลกูศรใต ้Interaction Icon “พิมพ์
รายช่ือ” จะไดผ้ลดงัภาพ 
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6. ใหด้บัเบ้ิลคลิกท่ี Interaction Icon “พิมพร์ายช่ือ” แลว้ใชเ้คร่ืองมือ  (Text) ใน Toolbox โดยพิมพค์  าว่า 
“กรุณาพิมพร์ายช่ือแลว้กดปุ่ม Enter” ดงัภาพ 

 
 

7. ดบัเบ้ิลคลิก Display Icon “แสดงรายช่ือ”  แลว้พิมพค์  าวา่ “ยนิดีตอ้นรับคุณ” จากนั้น
ใหเ้ขียนโปรแกรมเพ่ิมเติมส าหรับแสดงรายช่ือดงัน้ี “{EntryText}” ดงัภาพ 

 
 

8. ทดสอบโปรแกรมโดยกดปุ่ม Restart ( ) 
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ใบความรู้ที่ 5 เร่ือง การสร้างหน้าแสดงรายการบทเรียน 
 หลงัจากท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้การสร้างหนา้จอตอบรับผูเ้รียนไปแลว้ ในตอนน้ีเราจะมาสร้างส่วน
รายการแสดงบทเรียน ส่วนแสดงรายการบทเรียนน้ีจะประกอบไปดว้ย  

- จุดประสงคแ์ละค าอธิบายรายวิชา 
- แบบทดสอบก่อนเรียน 
- เขา้สู่บทเรียน 
- แบบทดสอบหลงัเรียน 
- ขอ้มลูผูส้อน 
- ออกจากบทเรียน 
ส่วนแสดงรายการบทเรียนน้ีหากเปรียบเทียบกบัหนงัสือแลว้ก็คือส่วนสารบญันัน่เอง โดยมีขั้นตอน
การสร้างดงัน้ี 

 
ขั้นตอน 

1. เร่ิมจากน า Interaction Icon มาวางไวใ้ต ้Icon ลบแสดงรายช่ือแลว้เปล่ียนช่ือ Icon เป็นแสดงรายการ
บทเรียน ดงัภาพ 

 
2. น า Map Icon มาวางไวท้างดา้นขวาของ Interaction Icon แสดงรายการบทเรียน ในระหว่างน้ี

นกัเรียนจะพบกรอบ Response Type ใหเ้ลือก Button แลว้กดปุ่ม OK 
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3. จากนั้นใหเ้ปล่ียนช่ือ Icon เป็น “จุดประสงคร์ายวิชา” ดงัภาพ 

 
4. จากนั้นใหน้กัเรียนท าตามขอ้ท่ี 2 และ 3 อีกคร้ัง โดยน า Map Icon มาวางต่อจาก Map Icon 

จุดประสงคร์ายวิชา ทางดา้นขวามือแลว้เปล่ียนช่ือเป็น แบบทดสอบก่อนเรียน, เขา้สู่บทเรียน, 
แบบทดสอบหลงัเรียน, ขอ้มลูผูส้อน, ออกจากบทเรียน ดงัภาพ 

 
5. ทดลองรันโปรแกรมดว้ยการกดปุ่ม Restart ( ) จะไดผ้ลดงัภาพ 

 
 
 รูปท่ีนกัเรียนเห็นดา้นบนคือรูปแสดงรายการบทเรียน ซ่ึงยงัไม่สามารถคลิกเขา้ไปในแต่ละเมนูได ้
เพราะนกัเรียนยงัไม่ไดส้ร้างหนา้แต่ละหนา้ของแต่ละเมนู ซ่ึงครูจะสอนต่อไปในใบความรู้หนา้นะครับ 
โปรดติดตามตอนต่อไป... 
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ใบความรู้ที่ 6 เร่ือง การปรับแต่งปุ่มเมนูบทเรียน 
  

 เมนูบทเรียนท่ีโปรแกรมก าหนดมาใหน้ั้น อาจจะมีลกัษณะหรือรูปแบบไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูอ้อกแบบ

บทเรียน ดงันั้นหากนกัเรียนตอ้งการท่ีจะปรับแต่งปุ่มหรือแทรกปุ่มท่ีสร้างไวด้ว้ยโปรแกรมอื่นๆ เช่น Photoshop กส็ามารถ

ท าได ้โดยมีวิธีและขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ดบัเบ้ิลคลิกที่ไอคอนที่ช่ือว่า menu  

 

2. จะปรากฏหนา้ต่างเมนูบทเรียนดงัรูป 
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3. ดบัเบ้ิลคลิกท่ีปุ่มท่ีตอ้งการแกไ้ขปรับเปลี่ยน (ปุ่มจุดประสงคร์ายวิชา) จะปรากฎแถบ Properties ดา้นล่าง ใหน้กัเรียนคลิก

ที่ปุ่มที่ช่ือว่า Button ที่มุมล่างซ้ายของโปรแกรม 

 

4. จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูป ซ่ึงเป็นหนา้ต่างแสดงปุ่ มต่างๆ ที่โปรแกรมมีให ้หากนกัเรียนตอ้งการแทรกปุ่ มที่นกัเรียนสร้าง

ข้ึนมาเอง ใหค้ลิกท่ีปุ่ม Add 

 
5. จะปรากฏหนา้ต่าง Button Editor ข้ึนมา โดยใหน้กัเรียนสังเกตที่มุมซ้ายจะมีเคร่ืองมือที่ช่ือว่า Up, Down, Over และ 

Disable โดย 

 - Up หมายถึง ปุ่มปกติ ไม่มีการคลิกหรือท าส่ิงใดกบัปุ่ม 

 - Down หมายถึง เม่ือคลิกปุ่ ม 

 - Over หมายถึง เม่ือเอาเมา้ส์ไปช้ีบนปุ่มนั้น 

 - Disable หมายถึง ปิดการท างานของปุ่มนั้น 
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6. ใหน้กัเรียนคลิกที่ Up แลว้ไปคลิกที่ปุ่ม Import ที่ Graphic เพื่อน ารูปภาพปุ่ มเขา้มาใชใ้นโปรแกรม 

 
จะไดผ้ลดงัรูปดา้นล่าง 
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7. ต่อไปใหน้กัเรียนคลิกที่ปุ่ ม Over แลว้ไป Import รูปอีกคร้ัง โดยให ้Import รูปท่ีแตกต่างจากรูปเดิม จะไดผ้ลดงัรูป 

 

8. กดปุ่ม OK แลว้ทดลองรันโปรแกรม กจ็ะไดปุ้่ มใหม่ที่ Import เขา้ไป โดยเม่ือน าเมา้ส์ไป Over บนปุ่มนั้น ปุ่มกจ็ะมีการ

เปลี่ยนแปลงตามที่ไดก้  าหนดไว ้
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ใบความรู้ที่ 7 เร่ือง การสร้างหน้าจุดประสงค์รายวชิา 
 จากการท่ีนกัเรียนสามารถสร้างหนา้แสดงรายการบทเรียนไดแ้ลว้ ตามท่ีครูไดอ้ธิบายไปในใบ
ความรู้ท่ีผา่นมา ต่อไปก็จะเป็นการสร้างหนา้จุดประสงคร์ายวิชา ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีแสดงขอ้มลู จุดประสงคข์อง
รายวิชานั้นท่ีนกัเรียนไดส้ร้างส่ือ CAI ข้ึนมา โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 
ขั้นตอน 

1. เปล่ียนช่ือไอคอนท่ีช่ือว่า “แสดงรายการบทเรียน” เป็น “menu” ดงัรูป 

 
เปล่ียนเป็น  

 
 

2. ใหน้กัเรียนดบัเบ้ิลคลิกท่ี Map Icon ท่ีช่ือว่า “จุดประสงคร์ายวิชา” 

 
จะไดห้นา้ต่างใหม่ท่ีเป็น Level 2 ดงัรูปดา้นล่าง 

 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการเรียนวิชา ง31102 การสร้างงานส่ือผสม                                    ครูณัฐพล บวัอุไร (www.nattapon.com) 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ล  าลูกกา                                                                                                                         2 
 

3. คลิกลากไอคอน Erase  มาวางแลว้ตั้งช่ือใหม่ว่า “ลบ” ดงัรูป 

 
4. คลิกลากไอคอน Display  มาวางแลว้ตั้งช่ือใหม่ว่า “จุดประสงคร์ายวิชา” 

 
5. ดบัเบ้ิลคลิกท่ีไอคอน “จุดประสงคร์ายวิชา” จะไดห้นา้ต่างส าหรับสร้างค าอธิบายจุดประสงค์

รายวิชา โดยใหน้กัเรียนใชเ้คร่ืองมือ Text  เขียนขอ้ความท่ีเป็นจุดประสงคร์ายวิชาลงไป ดงัรูป 
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6. ลากไอคอน Interaction  มาวาง แลว้ตั้งช่ือว่า “กลบัเมนู” 

 
7. ลากไอคอน Calculation  มาวางเยื้องไปดา้นขวาของไอคอน “กลบัเมนู” จะปรากฏหนา้ต่างดงั

รูป 

 
8. เลือก Button แลว้กดปุ่ม OK แลว้เปล่ียนช่ือไอคอนเป็น “กลบัสู่เมนูหลกั” 
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9. ดบัเบ้ิลคลิกท่ีไอคอน Calculation  จะข้ึนหนา้ต่างส าหรับใส่ค าสัง่ใหน้กัเรียนพิมพข์อ้ความลง
ไปว่า  “GoTo(IconID@"menu")” 

 
 Goto คือค าสัง่ท่ีใหโ้ปรแกรมท าการกระโดดไปยงัต าแหน่งท่ีตอ้งการ โดยในท่ีน้ีใหก้ระโดดไปท่ี
ไอคอนท่ีช่ือว่า “menu” ซ่ึงเป็นหนา้ต่างท่ีแสดงเมนูหลกันัน่เอง 
 

10. ทดลองรันโปรแกรมดว้ยการกดปุ่ม Restart  จะไดผ้ลดงัภาพ 
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