
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี                    รหัสวิชา ง31102          ช่ือวิชา การสร้างงานส่ือผสม 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง โครงงานสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน      ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4                    เวลา 8 ช่ัวโมง                                                                                                           
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา                                    ครูผู้สอน ณัฐพล บัวอุไร 
 

 สาระส าคญั 
การท าโครงงานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การออกแบบโครงการ การก าหนดเน้ือหาโครงงาน หลกัการท า

โครงงานที่ถูกต้อง การสร้างคู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลักการสร้างคู่มือการใช้งานบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 
 มาตรฐาน  มาตรฐาน ง ๓.๑ เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล การ

เรียนรู้ การส่ือสาร การแกปั้ญหา การท างานและอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
ตัวช้ีวัด 

๗.  พฒันาโครงงานคอมพิวเตอร์ 
๘. ใชฮ้าร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ใหเ้หมาะสมกบังาน 
๑๒. ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานหรือโครงงานอยา่งมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 

 
 จุดประสงค์ปลายทาง สามารถสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามที่ก  าหนดได้ 

จุดประสงค์น าทาง 
1. สามารถออกแบบโครงการตามที่ก  าหนดได ้
2. สามารถสร้างคู่มือการใชง้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได ้
3. สามารถสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามโครงการที่ออกแบบได้ 

 
 สาระการเรียนรู้ 

1. ความรู้ 
- การออกแบบและเขียนโครงงาน 
- การสร้างคู่มือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 
2. ทักษะ/กระบวนการ 

- การสร้าง 
- การออกแบบ 

 
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- ใฝ่เรียนรู้ 
- มีวินยั 

 



 

 

 ส่ือการเรียนรู้ 
1. ใบความรู้ที่ 16 เร่ือง การเขียนโครงงาน 
2. คอมพิวเตอร์ 
3. โปรแกรม Macromedia Authorware 

 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 ช่ัวโมงที่ 1-2 
  กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 

1. นกัเรียนทุกคนศึกษาตวัอยา่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองทฤษฎีบทปีทากอรัสและบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองมาตราตวัสะกด เพื่อเป็นแนวทางในการจดัท าโครงงานคอมพิวเตอร์
ต่อไป 

2. นกัเรียนทุกคนร่วมกนัวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ทั้งสองเร่ืองท่ีนกัเรียน
ไดศ้ึกษา 

  กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
(จุดประสงคน์ าทางขอ้ที่ 1. สามารถออกแบบโครงการตามที่ก  าหนดได)้ 

1. นกัเรียนศึกษาวิธีการออกแบบและเขียนโครงงานโดยครูผูส้อนเป็นผูอ้ธิบายหนา้ชั้นเรียน และ
นกัเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกบัการเขียนโครงงานจากใบความรู้ท่ี 16 เร่ืองการเขียนโครงงาน
คอมพิวเตอร์ 

2. นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 3 คน เพื่อจดัท าโครงงาน 
3. ครูใหเ้วลานกัเรียนแต่ละกลุ่ม 20 นาที ในการคิดหวัขอ้โครงงานและเขียนโครงร่างโครงงาน 
4. นกัเรียนแต่ละกลุ่มเสนอหวัขอ้โครงงาน ส าหรับหวัขอ้โครงงานที่ครูผูส้อนอนุญาตใหจ้ดัท าได ้

นกัเรียนสามารถเร่ิมท าไดท้นัที และส าหรับกลุ่มท่ียงัส่งหวัขอ้ไม่ผ่าน ครูใหเ้วลาในการคิดหวัขอ้
และส่งโครงร่างใหม่อีกคร้ัง 

5. ก าหนดส่งโครงงานคอมพิวเตอร์ในอีก 2 สัปดาห์ถดัไป 
6. นกัเรียนศึกษาตวัอยา่งกล่องบรรจุซีดีช้ินงานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และคู่มือการใชง้าน

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
7. ครูก  าหนดส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งส่งพร้อมกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกค็ือ ซีดีบรรจุบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เป็นไฟลช์นิด .exe กล่องบรรจุ และคู่มือการใชง้าน 
8. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนสอบถามปัญหาขอ้สงสัยต่างๆ  

  กิจกรรมรวบยอด 
(จุดประสงคป์ลายทาง สามารถสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามที่ก  าหนดได)้ 
1. นกัเรียนสรุปวิธีการออกแบบและเขียนโครงงานคอมพิวเตอร์ 
2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มสรุปโครงงานที่กลุ่มของตนเองตอ้งการท า 

 
 
 



 

 

ช่ัวโมงที่ 3 - 6 
  1. ครูใหเ้วลานกัเรียนสอบถามเกี่ยวกบัโครงงาน ปรึกษาปัญหา ขอ้สงสัยต่างๆ  
  2. นกัเรียนท าโครงงานของตนเอง 

 
ช่ัวโมงที่ 5 - 6 

  กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
1. นกัเรียนทุกคนน าช้ินงานของตนเองท่ีเสร็จเรียบร้อยแลว้มาส่งครูท่ีหนา้ชั้นเรียน 

 
 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มจบัฉลากเพื่อเตรียมตวัน าเสนอช้ินงานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของกลุ่ม
ตนเอง 

2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มท าการน าเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของกลุ่มตนเอง 
3. ครูและนกัเรียนที่เป็นผูฟั้งการน าเสนอท าการประเมินผลจากใบประเมินที่ครูแจกให้ 
 

  กิจกรรมรวบยอด 
1. นกัเรียนร่วมกนักล่าวถึงประโยชน์ท่ีไดจ้ากการเรียนวิชาการสร้างงานส่ือผสมน้ี และบอกถึงการน า

ความรู้ที่ไดเ้รียนไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
2. นกัเรียนทุกคนท าแบบประเมินการสอนหลงัเรียน 

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



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

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ล  าลูกกา                                                                                                                        1 

ใบความรู้ที่ 16 การเขียนโครงงานคอมพวิเตอร์ 
 

แบบการเขยีนโครงงาน 
 

เม่ือไดพิ้จารณาศึกษาขอ้มลูต่างๆ ของโครงงานแลว้ตดัสินใจท าตามหวัขอ้ท่ีเลือกเสร็จแลว้ จึงเร่ิม
เขียนโครงงาน เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้วามเห็นชอบ มีรูปแบบดงัน้ี 

 
ช่ือโครงงาน (ระบุ ช่ือโครงงานท่ีชดัเจน  กะทดัรัด ชดัเจน) 
ช่ือผู้จดัท าโครงงาน 
 1)....................................................... 
 2)....................................................... 
ช่ือครูอาจารย์ที่ปรึกษา( ระบุช่ือครูอาจารยท่ี์ใหค้  าปรึกษา) 
 1)....................................................... 
ความส าคญัของโครงงาน...................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
(เขียนอธิบายโครงงานน้ี มีสาเหตุมาจากอะไร ดีอยา่งไร  ท าไมตอ้งจดัท า  มีหลกัทฤษฏีใด

สนบัสนุน  ฯลฯ) 
จุดมุ่งหมาย 
 1............................................................................................................................. 
 2............................................................................................................................. 

3............................................................................................................................. 
4............................................................................................................................. 

 การศึกษาข้อมูลโครงงาน 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
(เขียนขอ้ความท่ีมองเห็นแนวการด าเนินงาน เป็นหลกัทฤษฏีหรือหลกัวิชาการ หรือประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ในเหตุการณ์ต่าง ๆ) 
  
 



เอกสารประกอบการเรียนวิชา ง31102 การสร้างงานส่ือผสม                              ครูณัฐพล บวัอุไร (www.nattapon.com) 
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การด าเนินงาน 
 วนัเร่ิมตน้โครงงาน.....................................วนัส้ินสุดโครงงาน....................................... 
 

วนั เดอืน ปี 
(ระยะเวลา) 

รายการปฏิบตังิาน สถานที ่ ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

 ศึกษาเอกหนงัสือ เอกสาร...    
 ศึกษาการใชโ้ปรแกรม...    
 จดัท าโครงร่างงาน...    
 ออกแบบ......    
 ปฏิบติัการสร้าง......    
 ปรับปรุงทดสอบ......    
 การท าเอกสารประกอบ.....    
 การประเมินงาน.......    
 น าเสนอ...........    
 
  
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1............................................................................................................................. 
  2............................................................................................................................. 
  3............................................................................................................................. 
  4............................................................................................................................. 

(ระบุความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ ความแปลกใหม่ ความคิดใหม่ ผลงานตรงตามจุดหมาย) 
 

 เอกสารอ้างองิ 
  1............................................................................................................................. 
  2............................................................................................................................. 
  3............................................................................................................................. 
(ระบุหนงัสือ เอกสาร ท่ีเก่ียวขอ้งใชอ้า้งอิงทางวิชาการ) 
 



 

 

ภาระงาน (30 คะแนน) 
ใหน้กัเรียนสร้างส่ือการสอนประเภทบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มละ 1 เร่ือง โดยแบ่งกลุ่มๆ ละ 3 คน 
ส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งส่งมีดงัน้ี 

1. ส่ือการสอนท่ีบนัทึกลงแผน่ซีดีเรียบร้อยแลว้(ไฟล ์.EXE) 
2. กล่องบรรจุซีดีท่ีตกแต่งเรียบร้อย 
3. คู่มือการใชง้าน  

เกณฑ์การให้คะแนน 
1. ส่ือการสอน (20 คะแนน) 

a. ความสวยงาม (รูปภาพ ปุ่ม การจดัเรียง การใชต้วัอกัษร) (4 คะแนน) 
b. ความครบถ้วนสมบูรณ์ (หนา้ตอ้นรับ หนา้จุดประสงค ์แบบทดสอบก่อน-หลงัเรียน เน้ือหา 

ผูจ้ดัท า เมนูออกจากโปรแกรม) (4 คะแนน) 
c. การใช้งาน (ใชง้านไดดี้ ไม่ขดัขอ้ง) (4 คะแนน) 
d. ความคดิสร้างสรรค์ การคดิประยุกต์ และการบูรณาการ (การสร้างความแตกต่างจากส่ิงท่ี

ครูสอนในหอ้งเรียน การสร้างบทเรียนท่ีมีการผสมผสานกบัเน้ือหาวิชาอ่ืนๆ การใชค้วามรู้
ดา้นอ่ืนๆ มาช่วยในการสร้างส่ือ เช่น Photoshop) (4 คะแนน) 

e. ความถูกต้องของเนือ้หา และในเนือ้หาที่นกัเรียนน ามาสร้างส่ือต้องมหีัวข้อย่อยอย่างน้อย 3 
หัวข้อย่อย และแต่ละหัวข้อย่อยต้องมหีน้าเนือ้หาอย่างน้อย 5 หน้า (เน้ือหาท่ีน ามาสอน
จะตอ้งถกูตอ้ง ตรงตามทฤษฎี) (4 คะแนน) 

 
2. กล่องบรรจุซีด ี(5 คะแนน) 

a. ออกแบบไดส้วยงาม น่าสนใจ ท าใหรู้้สึกอยากเรียน 
b. มีหนา้ปกท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
c. มีปกหลงัใหใ้ส่ช่ือผูจ้ดัท า ครูผูส้อน รหสัวิชา ช่ือวิชา โรงเรียน 

 
3. คู่มอืการใช้งาน (5 คะแนน) 

a. เป็นแผน่พบัหรือเป็นรูปเล่ม 
b. อธิบายการใชง้านแต่ละส่วนของส่ือการสอนท่ีนกัเรียนสร้างอยา่งละเอียด 
c. ออกแบบไดส้วยงาม น่าใช ้ 

 
หมายเหตุ : หากนกัเรียนขาดส่วนใดส่วนหน่ึงไป จะหกัส่วนละ 1 คะแนน เช่น นกัเรียนลืมใส่รหสัวิชา ช่ือ
วิชา ก็จะโดนหกั 2 คะแนนในส่วนของคะแนนกล่องบรรจุซีดี หากส่วนของกล่องบรรจุซีดีท่ีมีคะแนนเต็ม 5 
คะแนนพอไม่ใหห้กั ก็จะไปหกัคะแนนในส่วนอ่ืนๆ เช่นส่วนของคู่มือการใชง้าน 
 



 

 

มข้ีอสงสัยสอบถาม : ครูณัฐพล บวัอุไร หรือจ าวิธีท าไม่ไดห้รือตอ้งการค าแนะน าในการตกแต่งเพ่ิมเติมก็
สามารถสอบถามไดค้รับ (เพื่อใหง้านของนกัเรียนออกมาดีท่ีสุด) 



 

 

แบบประเมินบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
(ส าหรับนกัเรียน) 

 
1. ข้อมูลผู้ประเมนิ : ช่ือ........................................นามสกุล.......................................ชั้น................เลขท่ี........  
2. ส่ือการสอนที่ประเมนิ : ช่ือ.......................................................................................................................... 
3. ผู้รับการประเมนิ :  1. ช่ือ....................................นามสกุล...................................ชั้น............เลขท่ี........
          2. ช่ือ....................................นามสกุล...................................ชั้น............เลขท่ี........ 
   3. ช่ือ....................................นามสกุล...................................ชั้น............เลขท่ี........ 
4. การประเมนิบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน (ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีก  าหนด) 

หัวข้อ 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1. ความสวยงาม (รูปภาพ ปุ่ม การจดัเรียง การใชต้วัอกัษร)     
2. ความครบถ้วนสมบูรณ์ (หนา้ตอ้นรับ หนา้จุดประสงค ์แบบทดสอบก่อน-
หลงัเรียน เน้ือหา ผูจ้ดัท า เมนูออกจากโปรแกรม) 

    

3. การใช้งาน (ใชง้านไดดี้ ไม่ขดัขอ้ง)     
4. ความคดิสร้างสรรค์ การคดิประยุกต์ และการบูรณาการ (การสร้างความ
แตกต่างจากส่ิงท่ีครูสอนในหอ้งเรียน การสร้างบทเรียนท่ีมีการผสมผสานกบั
เน้ือหาวิชาอ่ืนๆ การใชค้วามรู้ดา้นอ่ืนๆ มาช่วยในการสร้างส่ือ เช่น Photoshop) 

    

5. ความถูกต้องของเนือ้หา และในเนือ้หาที่นกัเรียนน ามาสร้างส่ือต้องมหีัวข้อ
ย่อยอย่างน้อย 3 หัวข้อย่อย และแต่ละหัวข้อย่อยต้องมหีน้าเนือ้หาอย่างน้อย 5 
หน้า (เน้ือหาท่ีน ามาสอนจะตอ้งถกูตอ้ง ตรงตามทฤษฎี) 

    

รวมคะแนน  
 
5. การประเมนิกล่องบรรจุซีดีและคู่มอืการใช้งาน (ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีก  าหนด) 

หัวข้อ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1. กล่องบรรจุซีดี      
2. คู่มือการใชง้าน      

รวมคะแนน  
 
6. ข้อเสนอแนะ : .............................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 



 

 

แบบประเมินบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
(ส าหรับครู) 

 
1. ข้อมูลผู้ประเมนิ : ช่ือ........................................นามสกุล.......................................  
2. ส่ือการสอนที่ประเมนิ : ช่ือ.......................................................................................................................... 
3. ผู้รับการประเมนิ :  1. ช่ือ....................................นามสกุล...................................ชั้น............เลขท่ี........
          2. ช่ือ....................................นามสกุล...................................ชั้น............เลขท่ี........ 
   3. ช่ือ....................................นามสกุล...................................ชั้น............เลขท่ี........ 
4. การประเมนิบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน (ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีก  าหนด) 

หัวข้อ 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1. ความสวยงาม (รูปภาพ ปุ่ม การจดัเรียง การใชต้วัอกัษร)     
2. ความครบถ้วนสมบูรณ์ (หนา้ตอ้นรับ หนา้จุดประสงค ์แบบทดสอบก่อน-
หลงัเรียน เน้ือหา ผูจ้ดัท า เมนูออกจากโปรแกรม) 

    

3. การใช้งาน (ใชง้านไดดี้ ไม่ขดัขอ้ง)     
4. ความคดิสร้างสรรค์ การคดิประยุกต์ และการบูรณาการ (การสร้างความ
แตกต่างจากส่ิงท่ีครูสอนในหอ้งเรียน การสร้างบทเรียนท่ีมีการผสมผสานกบั
เน้ือหาวิชาอ่ืนๆ การใชค้วามรู้ดา้นอ่ืนๆ มาช่วยในการสร้างส่ือ เช่น Photoshop) 

    

5. ความถูกต้องของเนือ้หา และในเนือ้หาที่นกัเรียนน ามาสร้างส่ือต้องมหีัวข้อ
ย่อยอย่างน้อย 3 หัวข้อย่อย และแต่ละหัวข้อย่อยต้องมหีน้าเนือ้หาอย่างน้อย 5 
หน้า (เน้ือหาท่ีน ามาสอนจะตอ้งถกูตอ้ง ตรงตามทฤษฎี) 

    

รวมคะแนน  
 
5. การประเมนิกล่องบรรจุซีดีและคู่มอืการใช้งาน (ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีก  าหนด) 

หัวข้อ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1. กล่องบรรจุซีดี      
2. คู่มือการใชง้าน      

รวมคะแนน  
 
6. ข้อเสนอแนะ : .............................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
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