
 

 

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

 สาระส าคญั 
การออกแบบแบบทดสอบประเภทปรนัย และแบบเติมค าตอบ การใชโ้ปรแกรม Macromedia Authorware เพื่อ

สร้างแบบทดสอบประเภทปรนยั และแบบทดสอบแบบเติมค าตอบ การสร้างหนา้จอแสดงผลของการท าแบบทดสอบ 
การหนา้หนา้ขอ้มูลผูส้อน การสร้างหนา้เมนูออกจากบทเรียน และการ Publish บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได ้

 
 มาตรฐาน  มาตรฐาน ง ๓.๑ เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล การ

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

 จุดประสงค์ปลายทาง สามารถสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามที่ก  าหนดได้ 
จุดประสงค์น าทาง 

1. สามารถสร้างแบบทดสอบชนิดปรนยัได ้
2. สามารถสร้างแบบทดสอบชนิดเติมค าตอบได  ้
3. สามารถสร้างหนา้ขอ้มูลผูส้อนได ้
4. สามารถสร้างเมนูออกจากบทเรียนได ้
5. สามารถ Publish บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได  ้

 
 สาระการเรียนรู้ 

1. ความรู้ 
- การสร้างแบบทดสอบชนิดปรนยั 
- การสร้างแบบทดสอบแบบเติมค าตอบ 
- การสร้างหนา้ขอ้มูลผูส้อน 
- การสร้างเมนูออกจากบทเรียน  
- การ Publish บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

2. ทักษะ/กระบวนการ 
- การสร้าง 
- การแกปั้ญหา 

 



 

 

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีวินยั 

 
 ส่ือการเรียนรู้ 

1. ใบความรู้ที่ 12 เร่ือง การสร้างแบบทดสอบชนิดปรนยั 
2. ใบความรู้ที่ 13 เร่ือง การสร้างแบบทดสอบชนิดเติมค าตอบ 
3. ใบความรู้ที่ 14 เร่ือง การสร้างเมนูออกจากบทเรียน 
4. ใบความรู้ที่ 15 เร่ือง การ Publish บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
5. คอมพิวเตอร์ 
6. โปรแกรม Macromedia Authorware 

 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 ช่ัวโมงที่ 1-2 
  กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 

1. นกัเรียนทุกคนศึกษาตวัอยา่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองทฤษฎีบทปีทากอรัส โดยพิจารณา
ในส่วนของแบบทดสอบทา้ยบทเรียน 

2. นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัแบบทดสอบทา้ยบทเรียน เร่ืองทฤษฎีบทปีทากอรัส ว่ามี
แบบทดสอบประเภทใดบา้ง และแบบทดสอบแต่ละประเภทมีลกัษณะเด่นอยา่งไร มีการกระตุน้ให้
ผูเ้รียนรู้สึกอยากตอบค าถามอยา่งไรบา้ง 

 
  กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

(จุดประสงคน์ าทางขอ้ที่ 1. สามารถสร้างแบบทดสอบชนิดปรนยัได)้ 
1. นกัเรียนศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบประเภทปรนยั โดยครูผูส้อนเป็นผูส้าธิตวิธีการสร้าง

แบบทดสอบและใหน้กัเรียนทุกคนปฏิบติัตามทีละขั้นตอน 
2. หากนกัเรียนมีขอ้สงสัยหรือปฏิบติัตามไม่ทนัใหส้อบถามหรือบอกครูผูส้อนทนัที และครูผูส้อน

อธิบายใหทุ้กคนเขา้ใจหรือหยดุรอนกัเรียนที่ปฏิบติัตามไม่ทนั 
3. นกัเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกบัการสร้างแบบทดสอบชนิดปรนยัเพิ่มเติมจากใบความรู้ท่ี 12 เร่ือง การ

สร้างแบบทดสอบชนิดปรนยั 
4. นกัเรียนทดลองสร้างแบบทดสอบชนิดปรนยัดว้ยตนเอง โดยครูผูส้อนใหเ้วลาในการสร้าง

แบบทดสอบเป็นเวลา 30 นาท ี
5. เม่ือนกัเรียนท าแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อย ใหน้กัเรียนทุกคนศึกษาใบความรู้ที่ 12 ในหวัขอ้ การ

สร้างหนา้สรุปคะแนน และใหน้กัเรียนทุกคนสร้างหนา้สรุปคะแนนของตนเอง  
6. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนสอบถามปัญหาขอ้สงสัยต่างๆ  

 
 



 

 

  กิจกรรมรวบยอด 
1. ครูสุ่มนกัเรียนทีละคนเพื่อใหส้รุปวิธีการสร้างแบบทดสอบชนิดปรนยัคนละ 1 ขอ้ 
2. ครูผูส้อนอธิบายเพิ่มเติมหากนกัเรียนยงัอธิบายวิธีการสร้างเน้ือหาบทเรียนไม่ครบถว้น 

 
ช่ัวโมงที่ 3 - 4 

  กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
1. นกัเรียนทุกคนร่วมกนัทบทวนวิธีการสร้างหนา้หนา้เน้ือหาบทเรียนและวิธีการปรับแต่งปุ่ มควบคุม

บทเรียน 
2. นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นว่าหนา้เน้ือหาบทเรียนจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีส่วนประกอบอะไรอีก

บา้ง เพื่อท่ีจะท าใหเ้น้ือหาบทเรียนนั้นมีความน่าสนใจ 
 

 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
(จุดประสงคน์ าทางขอ้ที่ 2. สามารถสร้างแบบทดสอบชนิดเติมค าตอบได)้ 
1. นกัเรียนศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบประเภทเติมค าตอบ โดยครูผูส้อนเป็นผูส้าธิตวิธีการสร้าง

แบบทดสอบและใหน้กัเรียนทุกคนปฏิบติัตามทีละขั้นตอน  
2. หากนกัเรียนมีขอ้สงสัยหรือปฏิบติัตามไม่ทนัใหส้อบถามหรือบอกครูผูส้อนทนัที และครูผูส้อน

อธิบายใหทุ้กคนเขา้ใจหรือหยดุรอนกัเรียนที่ปฏิบติัตามไม่ทนั 
3. นกัเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกบัการสร้างแบบทดสอบชนิดปรนยัเพิ่มเติมจากใบความรู้ท่ี 13 เร่ือง การ

สร้างแบบทดสอบชนิดเติมค าตอบ 
4. นกัเรียนทดลองสร้างแบบทดสอบชนิดเติมค าตอบดว้ยตนเอง โดยครูผูส้อนใหเ้วลาในการสร้าง

แบบทดสอบเป็นเวลา 30 นาท ี
5. เม่ือนกัเรียนท าแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อย ใหน้ักเรียนทุกคนศึกษาใบความรู้ที่ 13 ในหวัขอ้ การ

สร้างหนา้สรุปคะแนน และใหน้กัเรียนทุกคนสร้างหนา้สรุปคะแนนของตนเอง  
6. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนสอบถามปัญหาขอ้สงสัยต่างๆ  

 
  กิจกรรมรวบยอด 

1. ครูสุ่มนกัเรียนทีละคนเพื่อใหส้รุปวิธีการสร้างแบบทดสอบชนิดเติมค าตอบคนละ 1 ขอ้ 
2. ครูผูส้อนอธิบายเพิ่มเติมหากนกัเรียนยงัอธิบายวิธีการสร้างเน้ือหาบทเรียนไม่ครบถว้น 

 
ช่ัวโมงที่ 5 - 6 

  กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
1. นกัเรียนทุกคนทบทวนความรู้เกี่ยวกบัการสร้างแบบทดสอบชนิดปรนยัและแบบทดสอบชนิดเติม

ค าตอบ 
2. นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัส่วนประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่

นกัเรียนไดศ้ึกษามาทั้งหมดนั้น ยงัขาดส่วนประกอบใดอีกบา้ง 
3. ครูเฉลยค าตอบกค็ือ ส่วนของหนา้จอขอ้มูลผูส้อนและเมนูออกจากบทเรียน 



 

 

 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
(จุดประสงคน์ าทางขอ้ที่ 3.สามารถสร้างหนา้ขอ้มูลผูส้อนได)้ 
1. ครูใหเ้วลานกัเรียนทุกคน 30 นาทีเพื่อสร้างหนา้ขอ้มูลผูส้อน โดยครูแนะแนวทางการสร้างหนา้เมนู

ผูส้อนคือ หนา้เมนูผูส้อนจะมีลกัษณะและวิธีการสร้างคลา้ยกบัการสร้างหนา้จุดประสงคร์ายวิชา 
ซ่ึงนกัเรียนไดเ้รียนไปแลว้ 

2. หากนกัเรียนมีขอ้สงสัยใหป้รึกษาและสอบถามครูผูส้อนและครูผูส้อนตอบค าถามใหน้กัเรียนทุก
คนเขา้ใจ 

3. นกัเรียนศึกษาวิธีการสร้างหนา้ขอ้มูลผูส้อนเพิ่มเติมจากใบความรู้ท่ี 14 เร่ือง การสร้างหนา้ขอ้มูล
ผูส้อน 

(จุดประสงคน์ าทางขอ้ที่ 4.สามารถสร้างเมนูออกจากบทเรียนได)้ 
4. นกัเรียนทุกคนศึกษาวิธีการสร้างเมนูออกจากบทเรียน โดยครูผูส้อนเป็นผูส้าธิตวิธีการสร้างเมนู

ออกจากบทเรียน และใหน้กัเรียนทุกคนปฏิบติัตามทีละขั้นตอน 
5. นกัเรียนทุกคนศึกษาวิธีการสร้างเมนูออกจากบทเรียนเพิ่มเติมจากใบความรู้ท่ี 15 เร่ือง การสร้าง

เมนูออกจากบทเรียน 
6. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนสอบถามปัญหาขอ้สงสัยต่างๆ  

 
  กิจกรรมรวบยอด 

1. นกัเรียนร่วมกนัสรุปวิธีการสร้างหนา้จอขอ้มูลผูส้อนและเมนูออกจากบทเรียน 
2. ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีนกัเรียนยงัอธิบายไม่ครบถว้น 

 
ช่ัวโมงที่ 7 - 8 

  กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
1. นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นว่าเม่ือนกัเรียนสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสร็จ

เรียบร้อย แลว้นกัเรียนตอ้งการน าไฟลบ์ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นไปเปิดกบัคอมพิวเตอร์
เคร่ืองอื่นๆ นกัเรียนจะมีวิธีการอยา่งไร หรือจะตอ้งท าอยา่งไรบา้ง 

2. ครูเฉลยค าตอบกค็ือ นกัเรียนตอ้งท าการ Publish ใหไ้ฟลบ์ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นไฟล์
ประเภท EXE จึงจะสามารถน าไปใชเ้ปิดกบัคอมพิวเตอร์เคร่ืองอื่นๆได  ้
 

 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
(จุดประสงคน์ าทางขอ้ที่ 5.สามารถ Publish บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได)้ 
1. นกัเรียนทุกคนศึกษาวิธีการ Publish จากใบความรู้ที่ 15 เร่ือง การ Publish บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน และทดลองปฏิบติัตามทีละขั้นตอน โดยครูใหเ้วลานกัเรียนศกึษาดว้ยตนเองเป็นเวลา 30 นาที 
2. หากนกัเรียนมีขอ้สงสัยใหส้อบถามหรือปรึกษาครูผูส้อน และครูผูส้อนอธิบายใหน้กัเรียนทุกคน
เขา้ใจ 
 

 



 

 

  กิจกรรมรวบยอด 
(จุดประสงคป์ลายทาง สามารถสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามที่ก  าหนดได)้ 
1. นกัเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 3 คน โดยแต่ละกลุ่มตอ้งสร้างแบบทดสอบประเภทปรนยัจ านวน 10 ขอ้ และ

แบบทดสอบแบบเติมค าตอบจ านวน 10 ขอ้ พร้อมทั้งหนา้ผูส้อนและเมนูออกจากบทเรียน และท าการ 

Publish ออกมาเป็นไฟล ์EXE ใหเ้รียบร้อย แลว้ส่งมาที่ E-mail : krunattapon@gmail.com ก่อนการเรียน

ในชัว่โมงต่อไป 

 
 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 12 การสร้างแบบทดสอบชนิดปรนัย 
ใบความรู้น้ีเป็นการสร้างแบบทดสอบชนิดปรนยัหรือแบบทดสอบท่ีเป็นตวัเลือก ชนิด 4 ตวัเลือก

นะครับ นกัเรียนลองฝึกท าดูนะ ไม่ยากครับ! 
ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบชนิดปรนัย 
1. ดบัเบ้ิลคลิกไอคอน Map ท่ีช่ือว่า “แบบทดสอบก่อนเรียน” ข้ึนมาครับ จะเจอหนา้ต่างท่ีเป็น level 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ใหน้กัเรียนน าไอคอนต่างๆ มาวางในหนา้ต่างแบบทดสอบก่อนเรียน (ในการน าไอคอน Map และไอคอน 
Calculation มาวาง ถา้มีหนา้ต่าง Response Type แสดงข้ึนมาใหน้กัเรียนเลือก Button แลว้ OK ไดเ้ลยครับ)  

 
3. ในส่วนของไอคอน Display ท่ีตั้งช่ือว่า “ค  าแนะน า” เป็นส่วนของค าแนะน าในการท าแบบทดสอบน้ี 
ก่อนท่ีจะเร่ิมท าแบบทดสอบจริง เพ่ืออธิบายใหก้บัผูเ้รียนเขา้ใจในการท าแบบทดสอบ ใหน้กัเรียนดบัเบ้ิล
คลิกเขา้ไปในไอคอนท่ีช่ือว่า “ค  าแนะน า” แลว้เขียนค าแนะน าในการท าแบบทดสอบลงไปพร้อมกบัใส่
รูปภาพ background  ดงัตวัอยา่ง 
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4. ดบัเบ้ิลคลิกเขา้ไปท่ีไอคอนท่ีช่ือว่า “test” จะเห็นปุ่มท่ีช่ือว่า “เขา้สู่แบบทดสอบ” และปุ่ม “กลบัเมนู” 
นกัเรียนสามารถปรับแต่งปุ่มดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 

5. ดบัเบ้ิลคลิกไอคอน “กลบัเมนู” (ท่ีเป็นรูปเคร่ืองหมายเท่ากบั) จะมีหนา้ต่างส าหรับใส่ค าสัง่ ใหน้กัเรียนใส่
ค าสัง่เพ่ือก  าหนดใหโ้ปรแกรมกลบัไปยงัส่วนท่ีตอ้งการ ดงัรูป 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. ส่วนต่อไปจะเร่ิมท าแบบทดสอบทีละขอ้ครับ ใหน้กัเรียนดบัเบ้ิลคลิกไอคอนท่ีช่ือว่า “เขา้สู่แบบทดสอบ” 
จะพบกบัหนา้ต่างท่ีเป็น level 3 ดงัรูป 
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7. ใน level 3 น้ีใหน้กัเรียนน าไอคอนมาวาง ดงัรูปดา้นล่าง จากนั้นดบัเบ้ิลคลิกเขา้ไปท่ีไอคอนท่ีช่ือว่า 
“BG_Test1” แลว้ใส่รูปส าหรับเป็น background ของแบบทดสอบ  

           
 
8. น าไอคอน Calculation มาวางต่อ แลว้ตั้งช่ือว่า “setscore” จากนั้นดบัเบ้ิลคลิกเขา้ไปในไอคอนดงักล่าว จะ
พบหนา้ต่างส าหรับใส่ค าสัง่ ใหน้กัเรียนก าหนดตวัแปรส าหรับเก็บคะแนนของแบบทดสอบน้ีลงไป โดยตั้ง
ช่ือตวัแปรว่า “setscore:=0” ดงัรูป 

          
 
9. น าไอคอน Map มาวางต่อ แลว้ตั้งช่ือว่า “Q1” ซ่ึงก็คือขอ้สอบขอ้ท่ี 1 
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10. ดบัเบ้ิลคลิกไอคอนท่ีช่ือว่า “Q1” จะพบกบัหนา้ต่างท่ีเป็น level 4 ใหน้กัเรียนน าไอคอนมาวางดงัรูป (ถา้
น าไอคอน Map มาวาง จะมีหนา้ต่าง Response Type ข้ึนมา ใหเ้ลือก Button แลว้กดปุ่ม OK ครับ)  

 
11. ดบัเบ้ิลคลิกไอคอนท่ีช่ือว่า “ขอ้ท่ี 1” นกัเรียนจะเห็นปุ่ม 4 ปุ่ม คือ ก ข ค และ ง แต่ยงัไม่มีรายละเอียด
ของค าถามและค าตอบ ใหน้กัเรียนพิมพค์  าถามและค าตอบท่ีเป็นตวัเลือก ลงไปในหนา้ต่างดงักล่าวไดเ้ลย
ครับ 
 
 
 
 
 
 
   
 
12. จากตวัอยา่งดา้นบน นกัเรียนจะเห็นว่าค  าตอบท่ีถกูตอ้งคือขอ้ ก นัน่เอง ต่อไปเราจะตอ้งไปก าหนดให้
โปรแกรมท างานบนัทึกคะแนนในกรณีท่ีผูเ้รียนตอบถกู ดงัน้ี ใหน้กัเรียนคลิกท่ีต าแหน่งดงัรูป 
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13. จากนั้นใหน้กัเรียนดูท่ีแถบ Properties ดา้นล่างของโปรแกรม ใหน้กัเรียนคลิกท่ี Response เลือก Status 
เป็น Correct Response และก าหนด Score: เป็น 1 เพราะขอ้ ก คือขอ้ท่ีถกูตอ้ง 

 
 
14. ท าเช่นเดียวกนักบัขอ้ท่ี 12 คือคลิกท่ีต าแหน่งถดัไป ดงัรูป 
 

 
 
 
 
 
 

 
15. จากนั้นใหน้กัเรียนดูท่ีแถบ Properties ดา้นล่างของโปรแกรม ใหน้กัเรียนคลิกท่ี Response เลือก Status 
เป็น Wrong Response และก าหนด Score เป็น 0 เพราะขอ้ ข คือขอ้ท่ีผดิ 

 
16. เมื่อท าเสร็จทุกขอ้แลว้ จะไดผ้ลลพัธด์งัรูปดา้นล่าง สงัเกตไดว้่าเมื่อท าเสร็จทุกขอ้แลว้ ขอ้ท่ีถกู (ขอ้ ก) จะ
มีเคร่ืองหมายบวก (+) อยูด่า้นหนา้ ส่วนขอ้ท่ีผดิจะเป็นเคร่ืองหมายลบ ( - )  
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17. ต่อไปนกัเรียนจะตอ้งสร้างหนา้ตอบรับส าหรับในกรณีท่ีตอบถกูหรือผดิ ก็จะมขีอ้ความบอกว่าคุณตอบ
ถกูหรือคุณตอบผดิ เป็นตน้ ซ่ึงมีวิธีการดงัน้ี 
ดบัเบ้ิลคลิกท่ีไอคอน Map ท่ีเป็นขอ้ ก ตามท่ีลกูศรช้ีดงัรูปดา้นล่าง จะปรากฏหนา้ต่าง level 5 ข้ึนมา 

   
 
18. ใหน้กัเรียนน าไอคอนมาวางดงัต่อไปน้ี (เน่ืองจากขอ้ ก เป็นขอ้ท่ีถกู) ก  าหนดใหไ้อคอน WAIT รอเป็น
เวลา 2 วินาที 

 
19. ดบัเบ้ิลคลิกไอคอนท่ีช่ือว่า “ถกู” ใหน้กัเรียนสร้างขอ้ความ รูปภาพ ท่ีแสดงความยนิดีกบัผูเ้รียนท่ีตอบถกู 
ดงัตวัอยา่ง 
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20. เม่ือเสร็จจากขอ้ ก ต่อไปก็จะมาท าขอ้ ข โดยดบัเบ้ิลคลิกท่ีไอคอน Map ท่ีเป็นขอ้ ข ตามท่ีลกูศรช้ีดงัรูป
ดา้นล่าง จะปรากฏหนา้ต่าง level 5 ข้ึนมา 

   
 
21. ใหน้กัเรียนน าไอคอนมาวางดงัต่อไปน้ี (เน่ืองจากขอ้ ข เป็นขอ้ท่ีผดิ) 

 
22. ดบัเบ้ิลคลิกไอคอนท่ีช่ือว่า “ผดิ” ใหน้กัเรียนสร้างขอ้ความ รูปภาพ ท่ีแสดงความเสียใจกบัผูเ้รียนท่ีตอบ
ผดิ ดงัตวัอยา่ง 
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23. ท าเช่นน้ีกบัขอ้ ค และ ขอ้ ง โดยส่วนใดท่ีซ ้ากนันกัเรียนสามารถท าการ coppy ได ้เมื่อนกัเรียนท า
ขอ้สอบขอ้ท่ี 1 เสร็จแลว้ใหก้ลบัมาท่ี level 4 แลว้ท าการ กดปุ่ม Ctrl คา้งไว ้พร้อมกบัน าเมา้ส์ไปคลิกท่ีลกูศร
ดา้นล่าง เพ่ือใหล้กูศรทั้งหมดเล้ียงลงตามดา้นล่าง ดงัรูป 

 
ส่วนน้ีหา้มลืมท านะครับ เพราะถา้ไม่ท า จะท าใหข้อ้สอบวนซ ้าอยูแ่ค่ขอ้ 1 ไม่ไปท าต่อหนา้ท่ี 2  
 
24. จากนั้นใหน้กัเรียนกลบัมายงัหนา้ต่างท่ีเป็น level 3 และท าขอ้สอบเพ่ิมเติมอีก โดยใชว้ิธีการดงักล่าว
ขา้งตน้ (ท าซ ้าขอ้ 9 – 23) จะไดผ้ลดงัรูป 
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25. เมื่อท าขอ้สอบไดพ้อประมาณแลว้ ต่อไปจะเป็นการสร้างหนา้ต่างส าหรับสรุปคะแนนท่ีผูเ้รียนท าได ้
โดยมีวิธีคือ น าไอคอน Display มาวางแลว้ตั้งช่ือว่า “แสดงคะแนน” ดงัรูป 

 
 
26. ดบัเบ้ิลคลิกเขา้ไปท่ีไอคอนท่ีช่ือว่า “แสดงคะแนน” แลว้ตกแต่งหนา้ต่างใหส้วยงาม และใส่ค าสัง่ดงัน้ี 

 
 โดย ค  าสัง่ {TotalScore} คือค าสัง่แสดงคะแนนรวม 
   {TotalCorrect} คือค าสัง่แสดงจ านวนขอ้ท่ีตอบถกู 
   {TotalWrong} คือค าสัง่แสดงจ านวนขอ้ท่ีตอบผดิ 
   {PercentCorrect} คือค าสัง่แสดงคะแนนเป็นร้อยละ 
   {TotalTime} คือค าสัง่แสดงเวลาท่ีใชใ้นการท าขอ้สอบ 
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27. ขั้นตอนสุดทา้ยก็คือการสร้างปุ่มกลบัสู่เมนูหลกั ซ่ึงใชว้ิธีการเดิมท่ีครูเคยสอนไปแลว้ นกัเรียนสามารถ
คน้ควา้ไดใ้นใบความรู้ก่อนหนา้ ซ่ึงจะไดผ้ลดงัรูปน้ีครับ 

 
 
เสร็จแลว้ครับ แบบทดสอบก่อนเรียนของเรา ถา้นกัเรียนจะท าแบบทดสอบหลงัเรียน ก็ใชว้ิธีการเดียวกนัได้
เลยครับ 
 
ถา้ติดปัญหาตรงส่วนใด ก็มาถามครูไดน้ะครับ 
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ใบความรู้ที่ 13 การสร้างแบบทดสอบชนดิเตมิค าตอบ 
 

 เมื่อตอ้งการสร้างขอ้สอบท่ีมีลกัษณะเติมค าลงในช่องว่างจะตอ้งอาศยัการโตต้อบในรูปแบบ Text 

Entry โดยการท างานดงักล่าวสามารถก าหนดรูปแบบตวัอกัษรท่ีตอ้งการใหป้รากฏในกรอบขอ้ความไดด้ว้ย 

อีกทั้งหากตอ้งการท าใหป้รากฏค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบก็สามารถท าไดอี้กดว้ย โดยมีขั้นตอน

ดงัน้ี 

1. น าไอคอน Interaction มาวางบน Flowline ตั้งช่ือว่า “ขอ้ท่ี 1” แลว้น าไอคอน Map มาวางใตค้  าว่า 

“ขอ้ท่ี 1” เลือก Text Entry แลว้คลิกปุ่ม OK 

 
2. ตั้งช่ือไอคอน Map ตามค าตอบท่ีนกัเรียนตอ้งการ (ในท่ีน้ีครูตั้งช่ือว่า 200 เพราะครูจะก าหนดโจทย์

เป็น 500 – 300 = ?) 

 
3. น าไอคอน Map มาวางต่อจากไอคอน Map อนัเดิม จะไดผ้ลดงัรูป แลว้ตั้งช่ือเป็น “ * ” ดงัรูป 
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4. ต่อไปเราจะก าหนดใหไ้อคอน Map ท่ีช่ือว่า “200” เป็นขอ้ท่ีถกูตอ้ง โดยใหน้กัเรียนดบัเบ้ิลคลิกรูป 

 ของไอคอนท่ีช่ือ 200 จะปรากฏแถบ Properties ดา้นล่าง จากนั้นใหน้กัเรียนเลือกแท็บท่ีช่ือว่า 

Response ดงัรูป 

 
 

 
 

5. ใหน้กัเรียนเปล่ียนค่า Status เป็น Correct Response และใส่ค่า Score ตามค่าคะแนนท่ีนกัเรียน

ตอ้งการ 

 

6. คลิกท่ีรูป  ของไอคอนท่ีช่ือว่า “ * “ แลว้ตั้งค่า Properties ในช่อง Status เป็น Wrong 

Response และตั้งค่า Score เป็น 0 ดงัรูป 
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7. ดบัเบ้ิลคลิกไอคอนท่ีช่ือว่า 200 จะปรากฏหนา้ต่างใหม่ท่ีเป็น level 2 ดงัรูป 

 
8. เน่ืองจากไอคอนท่ีช่ือว่า 200 เป็นขอ้ท่ีถกูตอ้ง ดงันั้นเราจะสร้างขอ้ความโตต้อบในหนา้ต่าง Level 2 

โดย ใหน้กัเรียนน าไอคอน Erase มาวาง แลว้น าไอคอน Display มาวางต่อ ดงัรูป 

 
9. ดบัเบ้ิลคลิกเขา้ไปในไอคอน Display ท่ีช่ือว่า “ถกู” แลว้พมิพข์อ้ความดงัรูป 
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10. น าไอคอน Wait มาวางต่อจากไอคอน Display แลว้ก  าหนด Properties ใหร้อเป็นเวลา 2 วินาที ดงั

รูป 

 

 
11. กลบัไปท่ี Level 1 แลว้ดบัเบ้ิลคลิกไอคอนท่ีนกัเรียนตั้งช่ือว่า “ * ” แต่เน่ืองจากขอ้น้ีเป็นส่วนท่ีผดิ 

ดงันั้น นกัเรียนสามารถท าตามขอ้ท่ี 8 แต่แกไ้ขขอ้ความเป็นผดิ ดงัรูป 
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12. เสร็จแบบทดสอบขอ้ท่ี 1 แลว้ครับ ตั้งแต่ขอ้ 2 เป็นตน้ไปนกัเรียนสามารถท าการ Coppy ขอ้ 1 มา

ใชไ้ดค้รับ ดงัรูป 

 
13. ส่ิงท่ีนกัเรียนหา้มลืมกคื็อ การกดปุ่ม Ctrl คา้งไว ้แลว้คลิกท่ีลกูศรเลก็ๆ ใตไ้อคอน Map ครับ เพื่อให้

ขอ้ต่างๆ เช่ือมต่อกนั ดงัรูป 

 
14. ส่วนสุดทา้ยกคื็อหนา้แสดงคะแนน ก็ท าเช่นเดียวกบัหนา้แสดงคะแนนของแบบทดสอบชนิดปรนยั

ครับ คือ น าไอคอน Display มาวาง แลว้ดบัเบ้ิลคลิกไอคอน Display แลว้พิมพค์  าสัง่ {TotalScore} 

     
15. เสร็จแลว้ครับ แบบทดสอบชนิดเติมค าตอบ  
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ใบความรู้ท่ี 14 เมนูออกจากบทเรียน 
1. ดบัเบ้ิลคลิกท่ีไอคอน Map ท่ีช่ือว่า ออกจากบทเรียน 

 
2. จะปรากฏหนา้ต่างของ Level 2 ดงัรูป ใหน้กัเรียนวางน าไอคอนมาวางดงัรูป 

 
3. ดบัเบ้ิลคลิกไอคอนท่ีช่ือว่า “ออก” แลว้พิมพข์อ้ความและเพ่ิมรูปภาพตามตอ้งการ 
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4. ดบัเบ้ิลคลิกไอคอน Interaction ท่ีช่ือว่า “ออกจากบทเรียน” แลว้พิมพข์อ้ความ ดงัรูป 

 
 

 
5. ดบัเบ้ิลคลิกไอคอน Calculation ท่ีช่ือว่า “ใช่” แลว้ใส่ค  าสัง่ดงัรูป 
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6. ดบัเบ้ิลคลิกไอคอน Calculation ท่ีช่ือว่า “ไม่ใช่” แลว้ใชค้  าสัง่ Go To เพื่อใหก้ลบัไปยงัเมนูหลกั ดงั
รูป 

 
 

 
7. เสร็จแลว้ครับ เมนูออกจากบทเรียน 
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ใบความรู้ท่ี 15 การ Publish บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
 

 เม่ือนกัเรียนท าการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสร็จเรียบร้อยแลว้ ขั้นตอนต่อไปกคื็อการ Publish ขอ้มูล

ทั้งหมด เพื่อน าไปใชก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได ้และเป็นการป้องกนัการแกไ้ข ดดัแปลง และคดัลอก โดยมีวิธีการ 

Publish ดงัน้ี 

1. นกัเรียนบนัทึกไฟลข์อ้มูลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใหเ้รียบร้อย  

2. ไปที่เมนู File -> Publish -> Publish Setting  

 
 

3. จะปรากฏหนา้ต่างส าหรับตั้งค่าดงัรูป และใหน้กัเรียนคลิกที่ช่อง With Runtime for Window 98, ME, NT, 

2000, or XP 
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4. คลิกปุ่ ม Publish ไฟลท์ั้งหมดจะถูกบนัทึกไวท่ี้เกี่ยวกบัท่ีท่ีนกัเรียนบนัทึกงานน้ีไว ้

5. เปิดงานที่ท  าการ Publish ไว ้โดยจะช่ือโฟลเ์ดอร์ Published Files จะมีโฟลเ์ดอร์ภายในอีก 2 โฟลเ์ดอร์ คือ 

Local และ Web ใหน้กัเรียนเขา้ไปที่โฟลเ์ดอร์ Local จะปรากฏหนา้ดงัรูป 

 
 

6. ใหน้กัเรียนท าการบนัทึกขอ้มูลทั้งหมดน้ีลงในแผ่นซีดี และสามารถน าไปใชง้านได ้
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