
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี                    รหัสวิชา ง31102          ช่ือวิชา การสร้างงานส่ือผสม 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง การใช้โปรแกรม Authorware 2      ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4                        เวลา 8 ช่ัวโมง                                                                                                           
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา                                    ครูผู้สอน ณัฐพล บัวอุไร 
 

 สาระส าคญั 
การใชโ้ปรแกรม Macromedia Authorware เพื่อสร้างออกแบบเน้ือหาและสร้างเน้ือหาบทเรียน การสร้างปุ่มเมนู

ควบคุมบทเรียน การปรับแต่งเมนูควบคุมบทเรียน การตกแต่งเน้ือหาบทเรียนดว้ยส่ือ multimedia ไดแ้ก่ การใส่เสียง
บรรยายเน้ือหา การใส่เสียงเพลง การใส่วีดีโอ และภาพเคลื่อนไหว เป็นตน้  

 
 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. สามารถสร้างหนา้เน้ือหาบทเรียนตามท่ีก  าหนดได ้
2. สามารถปรับแต่งปุ่ มควบคุมบทเรียนตามที่ก  าหนดได  ้
3. สามารถก าหนดไฟลเ์สียงใหก้บัเน้ือหาบทเรียนได ้
4. สามารถใชไ้ฟลภ์าพยนตร์ในการสร้างเน้ือหาบทเรียนได ้

 
 สาระการเรียนรู้ 

1. ความรู้ 
- การสร้างหนา้เน้ือหาบทเรียน 
- การปรับแต่งปุ่ มควบคุมบทเรียน 
- การก าหนดไฟลเ์สียงใหก้บัเน้ือหาบทเรียน 
- การใชไ้ฟลภ์าพยนตร์ในการน าเสนอบทเรียน 

2. ทักษะ/กระบวนการ 
- การสร้าง 
- การแกปั้ญหา 

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีวินยั 



 

 

 ส่ือการเรียนรู้ 
1. ใบความรู้ท่ี 8 เร่ือง การสร้างเน้ือหาบทเรียน 
2. ใบความรู้ที่ 9 เร่ือง การแกไ้ขปุ่ มควบคุมบทเรียน 
3. ใบความรู้ที่ 10 เร่ือง การใชเ้คร่ืองมือ OLE Object 
4. ใบความรู้ที่ 11 เร่ือง การใส่ไฟลเ์สียงและไฟลว์ีดีโอใหก้บัเน้ือหาบทเรียน 
5. คอมพิวเตอร์ 
6. โปรแกรม Macromedia Authorware 

 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 ช่ัวโมงที่ 1-2 
  กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 

1. นกัเรียนทุกคนศึกษาตวัอยา่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองทฤษฎีบทปีทากอรัส โดยพิจารณา
ในส่วนของเน้ือบทเรียน  

2. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเกี่ยวกบัเน้ือหาบทเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองทฤษฎีบทปี
ทากอรัส วา่มีการออกแบบบทเรียนอยา่งไร และเน้ือหาบทเรียนนั้นจะตอ้งมีส่วนประกอบส าคญั
อะไรบา้ง 

 
  กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

(จุดประสงคน์ าทางขอ้ที่ 1. สามารถสร้างหนา้เน้ือหาบทเรียนตามท่ีก  าหนดได)้ 
1. นกัเรียนเปิดไฟลบ์ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีไดบ้นัทึกไวข้ึ้นมา หากนกัเรียนคนใดลืมน าไฟล์

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นมา ใหแ้จง้ครูผูส้อนและครูผูส้อนใหน้กัเรียนน าส่ือบนัทึกมาท า
การบนัทึกไฟลบ์ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใชง้านชัว่คราว 

2. นกัเรียนศึกษาวิธีการสร้างเน้ือหาบทเรียน โดยครูผูส้อนเป็นผูส้าธิตวิธีการสร้างเน้ือหาบทเรียนและ
ใหน้กัเรียนปฏิบติัตามทีละขั้นตอน  

3. หากนกัเรียนมีขอ้สงสัยใหส้อบถามจากครูผูส้อนทนัที และครูผูส้อนอธิบายใหน้กัเรียนทุกคนเขา้ใจ 
4. นกัเรียนศึกษาวิธีการสร้างเน้ือหาบทเรียนเพิ่มเติมจากใบความรู้ท่ี 8 เร่ืองการสร้างเน้ือหาบทเรียน 
5. ครูใหเ้วลานกัเรียนทดลองสร้างเน้ือหาบทเรียนและท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัการสร้างเน้ือหาบทเรียน

ดว้ยตนเองเป็นเวลา 15 นาที 
 

(จุดประสงคน์ าทางขอ้ที่ 2.สามารถปรับแต่งปุ่ มควบคุมบทเรียนตามที่ก  าหนดได)้  
6. นกัเรียนศึกษาวิธีการปรับแต่งปุ่มควบคุมเน้ือหาบทเรียน โดยครูผูส้อนเป็นผูส้าธิตและอธิบาย

วิธีการ โดยใหน้กัเรียนทุกคนปฏิบติัตามทีละขั้นตอน 
7. นกัเรียนศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกบัการปรับแต่งปุ่มควบคุมเน้ือหาบทเรียนจากใบความรู้ท่ี 9 

เร่ืองการแกไ้ขปุ่ มควบคุมบทเรียน 
8. นกัเรียนทดลองปรับแต่งปุ่ มควบคุมบทเรียนของตนเอง 
9. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนสอบถามปัญหา ขอ้สงสัยต่างๆ และครูอธิบายใหน้กัเรียนทุกคนเขา้ใจ 



 

 

  กิจกรรมรวบยอด 
1. นกัเรียนร่วมกนัสรุปวิธีการสร้างเน้ือหาบทเรียนทีละขั้นตอน 
2. ครูผูส้อนอธิบายเพิ่มเติมหากนกัเรียนยงัอธิบายวิธีการสร้างเน้ือหาบทเรียนไม่ครบถว้น 

 
 
ช่ัวโมงที่ 3 - 4 

  กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
1. นกัเรียนทุกคนร่วมกนัทบทวนวิธีการสร้างหนา้หนา้เน้ือหาบทเรียนและวิธีการปรับแต่งปุ่ มควบคุม

บทเรียน 
2. นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นว่าหนา้เน้ือหาบทเรียนจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีส่วนประกอบอะไรอีก

บา้ง เพื่อท่ีจะท าใหเ้น้ือหาบทเรียนนั้นมีความน่าสนใจ 
 

 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
(จุดประสงคน์ าทางขอ้ที่ 3.สามารถก าหนดไฟลเ์สียงใหก้บัเน้ือหาบทเรียนได)้ 
1. นกัเรียนทุกคนศึกษาวิธีการใส่ไฟลเ์สียงใหก้บับทเรียน โดยครูผูส้อนเป็นผูส้าธิตวิธีการ ขั้นตอน

ต่างๆ พร้อมกบับรรยายเน้ือหา รายละเอียดใหน้กัเรียนเขา้ใจ 
2. นกัเรียนทุกคนปฏิบติัตามครูผูส้อนทีละขั้นตอน หากมีขอ้สงสัยให้สอบถามครูผูส้อนทนัที และ

ครูผูส้อนตอบค าถามใหน้กัเรียนทุกคนเขา้ใจ 
3. นกัเรียนศึกษาวิธีการก  าหนดไฟลเ์สียงและคุณลกัษณะของไฟลเ์สียงจากใบความรู้ที่ 10 เร่ือง การ

ใส่ไฟลเ์สียงใหก้บัเน้ือหาบทเรียน 
4. ครูใหเ้วลานกัเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 10 เป็นเวลา 15 นาที และใหน้กัเรียนศึกษาในส่วนของการ

ก าหนดคุณลกัษณะไฟลเ์สียงอยา่งละเอียด 
5. นกัเรียนทุกคนเขา้ไปที่เวบ็ไซต ์www.nattapon.com และดาวน์โหลดไฟลเ์สียงท่ีครูไดก้  าหนดไว ้

มาใชใ้นการทดลอง 
6. นกัเรียนทุกคนทดลองก าหนดคุณลกัษณะไฟลเ์สียงของตนเอง โดยท าการใส่ไฟลเ์สียงท่ีเป็น

เสียงเพลง ลงไปในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของตนเอง คนละ 2 เพลง  
7. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนสอบถามปัญหาขอ้สงสัย พร้อมกบัตอบค าถามนกัเรียนอยา่งละเอียด 

 
  กิจกรรมรวบยอด 

1. นกัเรียนร่วมกนัสรุปวิธีการก  าหนดไฟลเ์สียงใหก้บับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยอธิบายเป็น
ขั้นตอนอยา่งละเอียด 

2. ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีนกัเรียนยงัสรุปความไม่ครบถว้น 
3. ครูสุ่มนกัเรียนทีละคน เพื่อใหบ้อกประโยชน์หรือขอ้ดีของการใส่ไฟลเ์สียงในบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน และกล่าวชมเชยนกัเรียนอธิบายไดดี้ รวมทั้งอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีนกัเรียนยงัอธิบาย
ไม่ครบถว้น 

 



 

 

ช่ัวโมงที่ 5 - 6 
  กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 

1. นกัเรียนทุกคนทบทวนความรู้เกี่ยวกบัการก าหนดไฟลเ์สียงใหก้บับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
2. นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัการตกแต่งเน้ือหาบทเรียนท่ีผ่านมาว่ายงัขาด

ส่วนประกอบท่ีส าคญัอะไรอีกบา้ง 
3. ครูเฉลยค าตอบ คือ การใชไ้ฟลภ์าพยนตร์ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 
 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

(จุดประสงคน์ าทางขอ้ที่ 4.สามารถใชไ้ฟลภ์าพยนตร์ในการสร้างเน้ือหาบทเรียนได)้ 
1. นกัเรียนทุกคนศึกษาวิธีการใส่ไฟลเ์สียงลงไปในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยครูผูส้อนเป็นผู ้

สาธิตวิธีการและใหน้กัเรียนทุกคนปฏิบติัตามทีละขั้นตอน 
2. นกัเรียนทุกคนปฏิบติัตามครูผูส้อนทีละขั้นตอน หากมีขอ้สงสัยให้สอบถามครูผูส้อนทนัที และ

ครูผูส้อนตอบค าถามใหน้กัเรียนทุกคนเขา้ใจ 
3. นกัเรียนศึกษาวิธีการก  าหนดไฟลภ์าพยนตร์และคุณลกัษณะของไฟลภ์าพยนตร์จากใบความรู้ที่ 11 

เร่ือง การใส่ไฟลภ์าพยนตร์ใหก้บัเน้ือหาบทเรียน 
4. ครูใหเ้วลานกัเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 11 เป็นเวลา 15 นาที และใหน้กัเรียนศึกษาในส่วนของการ

ก าหนดคุณลกัษณะไฟลภ์าพยนตร์อยา่งละเอียด 
5. นกัเรียนทุกคนเขา้ไปที่เวบ็ไซต ์www.nattapon.com และดาวน์โหลดไฟลภ์าพยนตร์ที่ครูไดก้  าหนด

ไว ้มาใชใ้นการทดลอง 
6. นกัเรียนทุกคนทดลองก าหนดคุณลกัษณะไฟลภ์าพยนตร์ของตนเอง โดยท าการใส่ไฟลภ์าพยนตร์ที่

ดาวน์โหลดมาลงในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
7. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนสอบถามปัญหาขอ้สงสัย พร้อมกบัตอบค าถามนกัเรียนอยา่งละเอียด 

  
  กิจกรรมรวบยอด 

1. นกัเรียนร่วมกนัสรุปวิธีการใส่ไฟลเ์สียงและไฟลว์ีดีโอใหก้บับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
2. ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีนกัเรียนยงัอธิบายไม่ครบถว้น 
3. ครูแจง้ใหน้กัเรียนทุกคนทราบว่า ในการเรียนชัว่โมงต่อไปจะเป็นการทดสอบปฏิบติัเกี่ยวกบัเร่ือง

ทั้งหมดท่ีนกัเรียนไดศ้ึกษาไปไดแ้ก่ การสร้างเน้ือหาบทเรียน การปรับแต่งปุ่ มควบคุมบทเรียน การ
ใชไ้ฟลเ์สียงและไฟลว์ีดีโอในบทเรียนเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใหน้กัเรียนน าไฟลง์านหรือ
เอกสาร ใบความรู้มาสอบปฏิบติัได้ 

 
ช่ัวโมงที่ 7 - 8 

  กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
1. ครูทบทวนความรู้โดยการสุ่มนกัเรียนทีละคน ใหอ้ธิบายวิธีการสร้างหนา้เน้ือหาบทเรียน การ

ปรับแต่งปุ่ มควบคุมบทเรียน การใส่ไฟลเ์สียงและไฟลว์ีดีโอใหก้บับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
โดยใหอ้ธิบายเป็นขั้นตอนคนละ 1 ขอ้ 



 

 

2. ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีนกัเรียนไม่สามารถอธิบายได ้ 
 

 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
(จุดประสงคป์ลายทาง สามารถสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามที่ก  าหนดได)้ 
1. ครูก  าหนดโจทยใ์หน้กัเรียนท าการทดสอบปฏิบติั โดยใหน้กัเรียนสร้างเน้ือหาบทเรียนเร่ืองใดกไ็ด ้

โดยนกัเรียนสามารถหาขอ้มูลไดจ้ากอินเตอร์เน็ต โดยเน้ือหาบทเรียนท่ีนกัเรียนสร้างข้ึนมานั้นจะตอ้ง

ประกอบไปดว้ย  

- เน้ือหาบทเรียนท่ีนกัเรียนไดค้น้ควา้หาขอ้มูลมาไม่นอ้ยกว่า 2 หวัขอ้หลกั  
- แต่ละหวัขอ้หลกัตอ้งมีอยา่งนอ้ย 5 หนา้ 
- มีการปรับแต่งปุ่ มควบคุมบทเรียนที่เหมาะสม 
- มีการใช ้OLE Object อยา่งนอ้ย 1 อยา่ง 
- มีการใชไ้ฟลเ์สียงและไฟลว์ีดีโอ 

2. ครูใหเ้วลาในการท างานช้ินน้ีเป็นเวลา 1 ชัว่โมง โดยนกัเรียนสามารถเปิดใบความรู้ต่างๆ หรือ

สามารถคดัลอกส่วนประกอบส าคญัของบทเรียนคอมพิวเตอร์ส่วนสอนจากงานช้ินเก่าท่ีนกัเรียนเคย

บนัทึกไวไ้ด ้

4. เม่ือหมดเวลาครูตรวจสอบช้ินงานและใหค้ะแนนช้ินงานของนกัเรียน พร้อมกบักล่าวช่ืนชมนกัเรียนที่

ท  าผลงานไดดี้ พร้อมกบัใหเ้พื่อนๆ ทุกคนดูเป็นตวัอยา่ง 

5. นกัเรียนบนัทึกชั้นงานของตนเองลงในส่ือบนัทึกใหเ้รียบร้อย  

 

  กิจกรรมรวบยอด 
1. นกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ท่ีไดรั้บเกี่ยวกบัการศึกษาวิธีการสร้างเน้ือหา และการปรับแต่งเน้ือหา 

รวมทั้งการใชส่ื้อ multimedia ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 
 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 8 เร่ือง การสร้างเนื้อหาบทเรียน 
 

 หลงัจากท่ีนกัเรียนสามารถสร้างหนา้จุดประสงคร์ายวิชาและหนา้ผูจ้ดัท าไดแ้ลว้ ซ่ึงทั้งหนา้

จุดประสงคร์ายวิชาและหนา้ผูจ้ดัท าจะมีวิธีการสร้างท่ีคลา้ยกนั ต่อไปเราก็จะมาสร้างหนา้แสดงเน้ือหาวิชา

ของเรากนั ซ่ึงมีวิธีการและขั้นตอนดงัต่อไปน้ีครับ 

1. ดบัเบ้ิลคลิกท่ีไอคอน Map ท่ีช่ือว่า เขา้สู่เน้ือหาบทเรียน 

 
 

2. จะปรากฏหนา้ต่าง Level ท่ี 2 ใหน้กัเรียนน าไอคอน Erase มาวาง เพ่ือลบขอ้มลูในหนา้ก่อนทั้งหมด  

 
3. น าไอคอน Framework มาวางต่อจากไอคอน Erase แลว้ตั้งช่ือว่า น าเสนอบทเรียน ดงัรูป 
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4. น าไอคอน Display มาวางใตค้  าว่า น าเสนอบทเรียน โดยน ามาวางเรียงต่อไปเร่ือยๆ ตามจ านวนหนา้

เน้ือหาบทเรียนท่ีนกัเรียนไดอ้อกแบบไว ้พร้อมกบัตั้งช่ือใหเ้หมาะสม 

 
6. เมื่อนกัเรียนน าไอคอน Display มาวางเรียบร้อยแลว้ใหด้บัเบ้ิลคลิกเขา้ไปในไอคอน Display แต่ละตวั 

แลว้สร้างเน้ือหาบทเรียนตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้(หากนกัเรียนยงัไม่สร้างเน้ือหาบทเรียนในแต่ละไอคอน 

Display จะท าใหโ้ปรแกรมไม่สามารถรันไดน้ะครับ) 

5. กรณีท่ีผูเ้รียนเรียนจบหมดทุกหนา้แลว้ เราจะตอ้งมีปุ่มเพื่อน าผูเ้รียนกลบัไปสู่เมนูหลกั ซ่ึงมีวิธีการคือ น า

ไอคอน Map มาวางต่อจากไอคอน Display แลว้ตั้งช่ือว่าออกจากบทเรียน ดงัรูป 

 
6. ดบัเบ้ิลคลิกไอคอน “ออกจากบทเรียน” จะไดห้นา้ต่างใหม่ เป็น Level ท่ี 3 ใหน้กัเรียนน าไอคอน 

Interaction มาวาง แลว้ตั้งช่ือว่า “จบบทเรียน” ดงัรูป 
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7. น าไอคอน Calculation มาวางใตค้  าว่า จบบทเรียน จะมหีนา้ต่าง Response Type เลือก Button แลว้กดปุ่ม 

OK จากนั้นเปล่ียนช่ือเป็น “ออกจากบทเรียน”  

 
8. ดบัเบ้ิลคลิกท่ีไอคอน Calculation  

 
 

9. จะมีหนา้ต่างส าหรับพิมพค์  าสัง่แสดงข้ึนมา ใหน้กัเรียนใส่ค าสัง่ต่อไปน้ี 

 
ค าสัง่น้ีเป็นการสัง่ใหโ้ปรแกรมกระโดดไปท่ีไอคอนท่ีช่ือวา่ “bgmenu” 

 

10. ทดลองรันโปรแกรมโดยการกดปุ่ม Restart 

(นกัเรียนสามารถใชค้วามรู้ท่ีเรียนมาใหเ้ร่ืองก่อนหนา้น้ีมาใชใ้นการตกแต่ง เช่น การใส่รูปภาพ จดัเน้ือหา 

หรือเปล่ียนรูปแบบตวัอกัษรไดต้ามความเหมาะสม) 
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ความหมายของปุ่ มควบคุมจอ 

  กลบัไปบทเรียนแรก 

  แสดงหนา้บทเรียนท่ีถกูเปิดอ่านไปแลว้ 

  หนา้ต่างหาค าในบทเรียนหนา้ต่างๆ  

  ออกจากหนา้น าเสนอบทเรียน 

  กลบัไปบทเรียนหนา้แรก 

  บทเรียนหนา้ท่ีผา่นมา 

   บทเรียนถดัไป 

  ไปบทเรียนหนา้สุดทา้ย 
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ใบความรู้ที่ 9 เร่ือง การแก้ไขปุ่มควบคุมบทเรียน 

 
จากรูปคือปุ่มควบคุมบทเรียน ซ่ึงบางคร้ังบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของเรานั้นไม่จ  าเป็นท่ี

จะตอ้งใชปุ่้มเหล่าน้ีทุกปุ่ม หรือปุ่มเหล่าน้ีอาจจะมีรูปร่างหรือลกัษณะท่ีไม่สวยงาม นกัเรียนตอ้งการท่ีจะ

ปรับเปล่ียนหรือแกปุ่้มเหล่าน้ี ก็สามารถท าได ้โดยในตวัอยา่งน้ีจะปรับแต่งปุ่มใหมี้แค่เพียงปุ่ม แสดงหนา้จอ

บทเรียนก่อนหนา้ กบัหนา้จอบทเรียนถดัไป ซ่ึงมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 

1. ดบัเบ้ิลคลิกท่ีไอคอน Framework ท่ีช่ือว่า “น าเสนอบทเรียน” ดงัรูป 

 
 

2. จะมีหนา้ต่างน าเสนอบทเรียนแสดงข้ึนมา ส่วนน้ีเป็นส่วนของการจดัการปุ่มควบคุมบทเรียน โดยเราจะมา

ลบปุ่มออกทีละปุ่มใหเ้หลือแต่ปุ่ม Previous Page และ ปุ่ม Next Page  

 ใหน้กัเรียนคลิกท่ีปุ่ม Go back แลว้กดปุ่ม Delete ท่ีคียบ์อร์ด ส่วนปุ่มอ่ืนๆ ก็ท าเช่นเดียวกนั โดยลบ

ทุกปุ่มใหเ้หลือแต่ปุ่ม Previous Page และ ปุ่ม Next Page 
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3. เมื่อนกัเรียนลบปุ่มท่ีก  าหนดเสร็จจะไดผ้ลลพัธด์งัรูป 

 
 

4. ใหน้กัเรียนคลิกท่ีไอคอนท่ีช่ือว่า Gray Navigation Panel  แลว้กดปุ่ม Delete ครับ 

 
 

5.  เปล่ียนช่ือปุ่ม Previous page เป็น “ก่อนหนา้” และเปล่ียนช่ือ Next page เป็น “ถดัไป”  
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6. ใหน้กัเรียนคลิกตรงบริเวณท่ีลกูศรช้ีดงัรูป 

 
7. จะปรากฏแถบ Properties ดา้นล่าง นกัเรียนสามารถใชค้วามรู้เร่ืองการปรับแต่งปุ่ม มาใชใ้นการปรับแต่ง

ปุ่ม “ก่อนหนา้” และปุ่ม “ถดัไป” ไดต้ามความเหมาะสมครับ 

 
 

8. ดบัเบ้ิลคลิกท่ีไอคอน Navigation hyperlinks จะไดห้นา้ต่างแสดงปุ่มท่ีเหลืออยู ่2 ปุ่ม ก็คือปุ่มยอ้นกลบั 

และ ปุ่มถดัไป ใหน้กัเรียนจดัต าแหน่งของปุ่มดงักล่าว ตามความเหมาะสมครับ 

 
 

9. ทดลองรันโปรแกรมดว้ยการกดปุ่ม Restart 
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ใบความรู้ที่ 10 
การใส่ไฟล์เสียงให้กับบทเรียน 

 

การใส่ไฟลเ์สียงใหก้บับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ถือไดว้่าเป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดง่้ายยิง่ข้ึน กระตุน้

ใหผู้เ้รียนรู้สึกสนใจท่ีจะเรียนรู้ โดยในใบความรู้น้ี ครูจะอธิบายวิธีการใส่ไฟลเ์สียงลงไปในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที

ละขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

การใส่ไฟล์เสียงให้กบับทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน (แนะน าให้ใช้ไฟล์ชนดิ MP3) 

1. คลิกที่ไอคอน sound ( ) ที่ไอคอนพาเลท แลว้ลากมาวางไวท้ี่ Flowline และตั้งช่ือว่า Sound 

2. ดบัเบ้ิลคลิกท่ีไอคอน Sound จากนั้นจะปรากฏ Properties:Sound Icon ข้ึนมา ใหค้ลิกปุ่ม Import จากนั้นจะปรากฏ

ไดอะลอ็กบอ็กซ์ Import which file? ข้ึนมา 
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3. คลิกเลือกไฟลเ์สียงท่ีตอ้งการน าเขา้มาใชง้าน โดยในท่ีน้ีไดค้ลิกเลือกไฟลเ์พลงที่มีนามสกุลเป็น mp3 

4. คลิกปุ่ ม Import จากนั้นไฟลเ์สียงท่ีเลือกไวจ้ะถูกน าเขา้มาใชง้านทนัที 

5. คลิกที่ปุ่ ม Play ( ) ที่ Properties:Sound Icon เพื่อทดสอบเล่นไฟลเ์สียงท่ีไดน้ าเขา้มาว่าตรงกบัความตอ้งการ

หรือไม่ 

การก าหนดคุณลกัษณะของไฟล์เสียง 

 

1. ใหน้กัเรียนคลิกที่แทบ็ Timing ซ่ึงเป็นส่วนของการก าหนดคุณลกัษณะไฟลเ์สียงท่ีน าเขา้มาใชง้าน 

2. ส่วนของ Concurrency คือส่วนของการเลือกรูปแบบการเล่นไฟลเ์สียง โดยมี 

a. Wait Until Done   คือ รอใหเ้ล่นไฟลเ์สียงจบก่อนจึงท างานกบัไอคอนถดัไป 

b. Concurrent   คือ เล่นไฟลเ์สียงไปพร้อมๆ กบัการท างานของไอคอนอื่น 

c. Perpetual   คือ เล่นไฟลเ์สียงตลอดเวลา แมจ้ะท างานผ่านไอคอน Sound บน  

Flowline ไปแลว้กต็าม 

* ในส่วนน้ีครูแนะน าใหน้กัเรียนเลือกเป็น Concurrent ครับ 

3. ส่วนของ Play คือการเลือกจ านวนคร้ังในการเล่นไฟลเ์สียง โดย 

a. Fixed Number of Times คือ ก าหนดจ านวนคร้ังในการเล่นไฟลเ์สียงเอง 

b. Until True   คือ ก  าหนดใหเ้ล่นไฟลเ์สียงไปเร่ือยๆ จนกว่าเง่ือนไขในช่องถดัไปจะเป็น 

จริง 
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ใบความรู้ที่ 11 
การใส่ไฟล์วดีีโอให้กบัเนือ้หาบทเรียน 

 

 การใชไ้ฟลว์ีดีโอเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกเ็ป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิด

การเรียนรู้ไดดี้ยิง่ข้ึน มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนมากยิง่ข้ึน โดยไฟลว์ีดีโอท่ีครูจะแนะน าใหใ้ชส้ าหรับในการสร้าง

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ี ควรเป็นไฟลว์ีดีโอที่มีนามสกุลเป็น .AVI หรือ .MPEG โดยมีวิธีการคลา้ยกบัการใส่เสียง 

ดงัน้ี 

1. คลิกที่ไอคอน Digital Movie ( ) ที่ไอคอนพาเลท แลว้ลากมาวางไวท้ี่ Flowline และตั้งช่ือว่า Movie 

2. ดลัเบ้ิลคลิกท่ีไอคอน Digital Movie จากนั้นจะปรากฏ Properties: Movie Icon ข้ึนมา ใหค้ลิกปุ่ม Import แลว้

จะปรากฏไดอะลอ็กบอ็กซ์ Import which file? ข้ึนมา 

3. คลิกเลือกไฟลภ์าพยนตร์ที่ตอ้งการน ามาใชง้าน 

4. คลิกปุ่ ม Import จากนั้นไฟลภ์าพยนตร์ท่ีเลือกไวจ้ะถูกน ามาใชง้านทนัที 
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5. คลิกปุ่ ม Restart ( ) ที่ทูลบาร์ เพื่อทดสอบผลการท างานของไฟลภ์าพยนตร์ 

การก าหนดคุณสมบตัใิห้กบัไอคอน Digital Movie 

ในส่วนของเมนู Properties: Movie Icon นั้น นกัเรียนจะเห็นวา่มี 3 แทบ็ส าคญั ซ่ึงแต่ละแทบ็มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. แท็บ Movie 

 
 Prevent Automatic Erase  ป้องกนัการถูกไอคอนอื่น (ยกเวน้ไอคอน Erase) สั่งลบ 

 Erase Previous Content ลบไอคอน Display ก่อนหนา้ทั้งหมด 

 Direct to Screen  ก าหนดใหแ้สดงขอ้มูลข้ึนมาทางดา้นบนสุด 

 Audio On  เล่นเสียงท่ีอยูใ่นไฟลภ์าพยนตร์ 

 Use Movie Palette  แสดงผลโดยใชชุ้ดสีของไฟลภ์าพยนตร์ 

 Interactivity  ใหมี้การโตต้อบกบัไฟลภ์าพยนตร์ 

2. แท็บ Timing 

 

 Concurrency 

o Wait Until Dine   คือ รอใหเ้ล่นไฟลภ์าพยนตร์จบก่อนจึงท างานกบัไอคอนถดัไป 

o Concurrent   คือ เล่นไฟลภ์าพยนตร์ไปพร้อมๆ กบัการท างานของ 

ไอคอนอื่น 

o Perpetual   คือ เล่นไฟลภ์าพยนตร์ตลอดเวลา แมจ้ะท างานผา่นไอคอน  
Sound บน Flowline ไปแลว้กต็าม 
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 Play 

o Repeatedly  คือ ใหเ้ล่นวนซ ้าไปเร่ือยๆ โดยไม่มีการก าหนดเง่ือนไข 

o Fixed Number of Times คือ ก  าหนดจ านวนคร้ังในการเล่นไฟลภ์าพยนตร์เอง 

o Until True  คือ ก  าหนดใหเ้ล่นไฟลภ์าพยนตร์ไปเร่ือยๆ จนกวา่เง่ือนไขที่ 

ก าหนดไวใ้นช่องถดัไปจะเป็นจริง 

3. แท็บ Layout 

 

 ส่วนของ Positioning   คือการเลือกต าแหน่งการจดัวางไฟลภ์าพยนตร์บนหนา้จอ 

 ส่วนของ Movable   คือการเลือกรูปแบบการเคลื่อนยา้ยไฟลภ์าพยนตร์บนหนา้จอ 
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