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 การพัฒนาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลนาเดื่อ อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  
 ศริิลกัษณ์ บตุรชา ดารุณี รัตนะ และกิตติยา ศรีวงัไสย์

บทคัดย่อ   
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาเดื่อ อ าเภอ 

ศรีสงครามจังหวัดนครพนม มีข้อมูลข่าวสารในการ
ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน แต่ทางหน่วยงานยังไม่มี
เว็บไซต์เป็นของตนเอง คณะผู้จัดท าถึงได้มีแนวคิดในการ
พัฒนาเว็บไซต์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การใหกั้บประชาชนได้รับทราบข้อมูลการบริหารงาน
ขององค์กร   
1. ที่มาและความส าคัญ 

 ปัจจุบันระบบการท างานของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ต่างๆ ได้มีการสนับสนุนให้นาเทคโนโลยี
ทางด้านเว็บไซต์ เข้ามามีบทบาทสาคัญในการท างาน
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บข้อมูลได้
อย่าง เป็นระบบทั้ งยั งช่วยเ พ่ิมประสิทธิภาพให้แก่
หน่วยงานในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับ
ประชาชน  

คณะผู้จัดท า  จึงมีแนวคิดในการพัฒนาเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อเพ่ือใช้เป็นสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาเดื่อ และจะได้แนะนาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
แถมยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้ความสะดวกสบายในการ
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อและ
สะดวกสบายต่อบุคคลที่สนใจในเว็บไซต์นี้ และยังเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีและการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่ออีกด้วย  

 

2. วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน 
   2.1  เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ให้กับองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาเดื่อ 
   2.2  เพ่ือประชาสัมพันธ์เว็บไซต์องค์การบริหารส่วน
ตาบลนาเดื่อ 
   2.3  เพ่ือความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ 

3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     3.1  ประชาชนในชุมชน ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ เหตุการณ์กิจกรรม และผลงาน  
องค์การ บริหารสว่นตาบลเด่ือ 

    3.2 เพ่ือตอบสนองความต้องการ ข้อมูล ข่าวสาร 
ระหว่างองค์กรและประชาชน 
     3.3 เป็นช่องทางหนึ่งที่ ให้ประชาชนได้ติดตาม 
ข้อมูล ข่าวสาร อันเป็นประโยชน์ 
    3.4 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตาบล  
นาเดื่อให้เป็นระบบมากยิงขึ้น  

 

 

 

4. วิธีการด าเนินงาน 

     4.1 คิดหัวข้อโครงการเพ่ือน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ 
     4.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาเดื่อ 
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4.3 ศึกษาการสร้างเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS6 และ Aptana Studio 3 จาก
หนังสือ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ และเอกสารที่
อาจารย์ประจาวิชากาหนด  

4.4fพัฒนาเว็บไซต์ตามข้อมูลที่ศึกษามาและตาม
ขอบเขตที่ตั้งไว้ 
     4.5 ประเมินผลงาน โดยการน าเสนอผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษา และแบบประเมินผลจากผู้ใช้ประโยชน์จริง 
 
ผลการด าเนินโครงการ 

 

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอหลักของเว็บไซต์ 

 

รูปที่ 2 แสดงหน้าจอบุคลากร 

 

 

รูปที่ 3 แสดงหน้ากิจกรรม 

5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการนี้จัดทาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Aptana 
Studio ๓ในการทาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลนา
เดื่อ ที่เลือกโปรแกรมนี้เพราะ Aptana Studio ๓ เป็น
โปรแกรมที่ได้รับความนิยม ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างง่ายดายภายในไฟล์เดียวกัน
หรือระหว่างไฟล์  

ผลการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเดื่อ สามารถนาไปใช้ เป็นสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเดื่อ แถมยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้ความ
สะดวกสบายในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเดื่อและสะดวกสบายต่อบุคคลที่สนใจใน
เว็บไซต์นี้ และยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพด้าน
เทคโนโลยีและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเดื่ออีกด้วย 
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 การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนบ้านภูกะแต อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  
 ลักษมี  ธิกิริ สุนิตา  คะสีโคตร  และคุณานนต์  นาหมีด

บทคัดย่อ   
 เนื่องจากโรงเรียนบ้านภูกะแต มีข้อมูลข่าวสารใน 

การประชาสัมพันธ์ให้แก่นักเรียน รวมถึงผู้ปกครอง แต่
ทางโรงเรียนยังไม่มีเว็บไซต์ที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร คณะผู้จัดท าจึงได้พัฒนาเว็บไซต์ขึ้นเพ่ือใช้
ประชาสัมพันธ์และเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน  

1. ที่มาและความส าคัญ 
 ปัจจุบันระบบการทางานของหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน ต่างๆ ได้มีการสนับสนุนให้นาเทคโนโลยี
ทางด้านอินเตอร์เน็ต เข้ามามีบทบาทสาคัญในการทางาน
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บข้อมูลได้
อย่าง เป็นระบบทั้ งยั งช่วยเ พ่ิมประสิทธิภาพให้แก่
หน่วยงานและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้และ
บุคคลที่สนใจที่จะค้นคว้า โรงเรียนบ้านภูกะแต มีข้อมูล
ข่าวสารในการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครอง  

คณะผู้จัดท า จึงได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ของ
โรงเรียนเพ่ือใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้กับผู้ปกครอง ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้ความสะดวกสบายในการค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน และยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านเทคโนโลยีและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับโรงเรียน
บ้านภูกะแตอีกด้วย  

 

 

 

2. วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน 
   2.1  เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ให้กับโรงเรียนบ้านภูกะแต 
   2.2  เพ่ือความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
โรงเรียนบ้านภูกะแต 
   2.3  เพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างวิทยาลัยและ
ผู้ปกครอง  

3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     3.1  ผู้ปกครอง ได้รับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
เหตุการณ์กิจกรรมและผลการด าเนินงานโรงเรียนบ้านภู
กะแต 
    3.2 เป็นช่องทางให้ผู้ปกครองได้ติดตาม ข้อมูล 
ข่าวสาร อันเป็นประโยชน์ของทางโรงเรียน 
    3.4 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลของโรงเรียนบ้านภูกะแตให้เป็น
ระบบมากยิ่งขึ้น  
 

4. วิธีการด าเนินงาน 

     4.1 คิดหัวข้อโครงการเพ่ือน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ 
     4.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวกับโรงเรียนบ้านภู
กะแต 
     4.3 ศึกษาการสร้างเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS6 และ Aptana Studio 3 จาก
หนังสือ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ และเอกสารที่
อาจารย์ประจาวิชากาหนด  

4.4 พัฒนาเว็บไซต์ตามข้อมูลที่ศึกษามาและตาม
ขอบเขตที่ตั้งไว้ 
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     4.5 ประเมินผลงาน โดยการน าเสนอผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษา และแบบประเมินผลจากผู้ใช้ประโยชน์จริง 
ผลการด าเนินโครงการ 

 

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอหลักของเว็บไซต์ 

 

รูปที่ 2 แสดงหน้าข้อมูลทั่วไป  

 

5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการนี้จัดท าขึ้นโดยใช้โปรแกรม Aptana 
Studio ๓ ในการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนบ้านภูกะแต ที่
เลือกโปรแกรมนี้เพราะ Aptana Studio ๓ เป็น
โปรแกรมที่ได้รับความนิยม ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะ
ช่วยให้เรารับชม แก้ไข และปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อย่าง
ง่ายดายภายในไฟล์เดียวกันหรือระหว่างไฟล์  

ผลการพัฒนาเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านภูกะแต 
สามารถน าไปใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้กับโรงเรียน แถมยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้
ความสะดวกสบายในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
และสะดวกสบายต่อบุคคลที่สนใจในโรงเรียน และยังช่วย
การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีและการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารให้กับโรงเรียนบ้านภูกะแต 

 

 

 

รูปที่ 3 แสดงหน้าข้อมูลประวัติโรงเรียน 
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 การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนบ้านแก้วปัดโปง่ อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  
 กานต์ธิดา บุญเทียม ฉัชนี ไชยกา  และอานนท์ ปิ่นทะวงค์

บทคัดย่อ   
 เนื่องจากโรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งมีข้อมูลข่าวสารใน 

การประชาสัมพันธ์ให้แก่นักเรียน รวมถึงผู้ปกครอง แต่
ทางโรงเรียนยังไม่มีเว็บไซต์ที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร คณะผู้จัดท าจึงได้พัฒนาเว็บไซต์ขึ้นเพ่ือใช้
ประชาสัมพันธ์และเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน  

1. ที่มาและความส าคัญ 
 ปัจจุบันระบบการท างานของหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน ต่างๆ ได้มีการสนับสนุนให้นาเทคโนโลยี
ทางด้านอินเตอร์เน็ต เข้ามามีบทบาทสาคัญในการทางาน
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บข้อมูลได้
อย่าง เป็นระบบทั้ งยั งช่วยเ พ่ิมประสิทธิภาพให้แก่
หน่วยงานและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้และ
บุคคลที่สนใจที่จะค้นคว้า โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง มี
ข้อมูลข่าวสารในการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครอง  

คณะผู้จัดท า จึงได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ของ
โรงเรียนเพ่ือใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้กับผู้ปกครอง ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้ความสะดวกสบายในการค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน และยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านเทคโนโลยีและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับโรงเรียน
บ้านแก้วปัดโป่งอีกด้วย  

 

 

 

2. วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน 
   2.1  เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ให้กับโรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 
   2.2  เพ่ือความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 
   2.3  เพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างวิทยาลัยและ
ผู้ปกครอง  

3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     3.1  ผู้ปกครอง ได้รับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
เหตุการณ์กิจกรรมและผลการด าเนินงานโรงเรียนบ้าน
แก้วปัดโป่ง 
    3.2 เป็นช่องทางให้ผู้ปกครองได้ติดตาม ข้อมูล 
ข่าวสาร อันเป็นประโยชน์ของทางโรงเรียน 
    3.4 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลของโรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่งให้
เป็นระบบมากยิ่งขึ้น  

4. วิธีการด าเนินงาน 

     4.1 คิดหัวข้อโครงการเพ่ือน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ 
     4.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวกับโรงเรียนบ้าน
แก้วปัดโป่ง 
     4.3 ศึกษาการสร้างเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS6 และ Aptana Studio 3 จาก
หนังสือ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ และเอกสารที่
อาจารย์ประจาวิชากาหนด  

4.4 พัฒนาเว็บไซต์ตามข้อมูลที่ศึกษามาและตาม
ขอบเขตที่ตั้งไว้ 
     4.5 ประเมินผลงาน โดยการน าเสนอผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษา และแบบประเมินผลจากผู้ใช้ประโยชน์จริง 



 

วารสาร  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
 

6 
 

ผลการด าเนินโครงการ 

 

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอหลักของเว็บไซต์ 

 

 

5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการนี้จัดทาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Aptana 
Studio ๓ ในการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง
ที่เลือกโปรแกรมนี้เพราะ Aptana Studio ๓ เป็น
โปรแกรมที่ได้รับความนิยม ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะ
ช่วยให้เรารับชม แก้ไข และปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อย่าง
ง่ายดายภายในไฟล์เดียวกันหรือระหว่างไฟล์  

ผลการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง
สามารถนาไปใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้กับโรงเรียน แถมยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้
ความสะดวกสบายในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
และสะดวกสบายต่อบุคคลที่สนใจในโรงเรียน และยังช่วย
การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีและการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารให้กับโรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 ข้อมลูบคุลากร 
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การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน รายวิชา ระบบปฏิบัติการ เบื้องต้น 
วิทยา ขันทะชา และนาย ฉัตรชัย  รัตนะ

บทคัดย่อ   

จากการเรียนการสอนในวิชาระบบปฏิบัติการใน 
ปัจจุบันยังเป็นการเรียนการสอนด้วยหนังสือและใช้สื่อ
ประกอบการสอนโดยใช้ Microsoft Power Point  
เพ่ือให้การเรียนการสอนเกิดความน่าสนใจมากขึ้น  ทาง
ผู้จัดท าโครงการจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนที่ผู้เรียนสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลาและมี
ความน่าสนใจมากขึ้น โดยสามารถเข้าใช้งานผ่าน
อินเตอร์เน็ต โดยโปรแกรม adobe captivate 7  

1. ที่มาและความส าคัญ 
ปัจจุบันสื่อเรียนการสอนมีรูปแบบการน าเสนอที่

ห ล า ก ห ล า ย  ทั้ ง แ บ บ ข้ อ ค ว า ม  รู ป ภ า พ  เ สี ย ง 
ภาพเคลื่อนไหว  ที่บรรจุอยู่ในแผ่นซีดี หรือเผยแพร่ผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งในปัจจุบันมีการน าสื่อการเรียนการ
สอนมาใช้ในชั้นเรียนกันอย่างมาก  เนื่องจากมีความ
น่าสนใจในการน าเสนอ  เพ่ิมความสนใจแก่ผู้เรียน  โดย
ในปัจจุบันมีโปรแกรม ที่น ามาสร้างสื่อเรียนการสอน
หลายโปรแกรม โปรแกรม Adobe Captivate ๗ เป็นอีก
หนึ่งโปรแกรมท่ีมีความสามารถในการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน  โดยจุดเด่นของโปรแกรม Adobe Captivate 
๗ คือสามารถสร้างสื่อเรียนรู้หรือสื่อน าเสนอมัลติมีเดียได้ 
ง่าย มีฟังก์ชั่นการ สร้างภาพเคลื่อนไหวสร้างสื่อเรียนรู้
โดยการจับหน้าจอภาพ (Screen capture movie)  
อัดเสียงบรรยายประกอบเหมาะส าหรับการน าไปใช้เป็น
สื่อการเรียนการสอนสร้างแบบทดสอบได้ง่าย และมี
แบบทดสอบให้เลือกท าได้หลายรูปแบบน าเข้าไฟล์จาก
แหล่งต่างๆ ได้หลากหลาย ไฟล์จาก Adobe flash ไฟล์
รูปภาพ (Image)เช่น JPG,BMP, GIF ไฟล์เสียง (Sound) 

เช่น MP3, WAVเสียงบรรยายผ่านไมโครโฟน ไฟล์วิดีโอ 
(Video )   
จากข้อมูลดังกล่าวผู้จัดท าโครงการมีความสนใจที่จะผลิต
สื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมAdobe Captivate 
๗ เพ่ือน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนส าหรับวิชา 
ระบบปฏิบัติการ เบื้องต้น 

2. วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน 
   2.1 เเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระบบปฏิบัติการ
เบื้องต้นด้วยโปรแกรมAdobe captivate ๗ 
   2.2  เพ่ือน าสื่อที่ได้มาเป็นสื่อการเรียนการสอนใน
รายวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 
   2.3  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ได้ด้วยตนเองประโยชน์ 

3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     3.1  อาจารย์/นักศึกษา สามารถใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
    3.2  ได้ความในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย
โปรแกรม adobe captivate ๗ 
     3.3  สามารถช่วยให้ผู้เรียน สนุกกับการเรียน สนใจ
ในบทเรียนมากข้ึนและช่วยลดภาระของครูผู้สอน 
    3.4  สามารถเพ่ิมช่องทางในการเรียนการสอนมากข้ึน 
 
4. วิธีการด าเนินงาน 

     4.1 คิดหัวข้อโครงการเพ่ือน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ 
      4.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับรายวิชา
ระบบปฏิบัติการ 



 

วารสาร  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
 

8 
 

4.3 ศึกษาการใช้งานโปรแกรม  Adobe 
Captivate ๗  จากหนังสือ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ 
และเอกสารที่อาจารย์ประจ าวิชาก าหนด  

4.4fพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตามขอบเขต
ที่ตั้งไว้ 
 4.5 ประเมินผลงาน โดยการน าเสนอผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา และแบบประเมินผลจากผู้ใช้ประโยชน์
จริง 
 
ผลการด าเนินโครงการ 

 

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอหลักของสื่อการสอน  

 

 

รูปที่ 2 แสดงหน้าจอเมนู 

 

 

รูปที่ 3 แสดงแบบทดสอบ 

5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการนี้จัดท าขึ้นโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Adobe Captivate ๗  ในการท าการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน รายวิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ทั้งนี้เป็น
เพราะเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยม ใช้งานง่ายต่อผู้ใช้ 
และยังเป็นโปรแกรมท่ีศึกษาง่ายเข้าใจเร็ว ท าให้นักศึกษา
ท างานได้เร็วขึ้น 

ผลการด าเนินการ   ที่สร้างขึ้นมานี้ตรงตาม
ขอบเขต  โดยมีการศึกษาข้อมูล  เกี่ยวกับโปรแกรม
ส าเร็จรูป Adobe Captivate ๗  ในการสร้างสื่อการ
เรียนการสอน รายวิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 
สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอน  ช่วยให้การเรียน
การสอนเกิดความน่าสนใจมากขึ้น โดยสามารถเข้าใช้งาน
ผ่านอินเตอร์เน็ต 
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การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การออกแบบเว็บไซต์และสร้างเว็บด้วย Adobe  Dreamweaver CS6 
สุภาพร  อุปศรี  และนพรัตน์ ตังเขีย  

บทคัดย่อ   
จากการเรียนการสอนในการออกแบบเว็บไซต์ใน 

ปัจจุบันยังเป็นการเรียนการสอนด้วยหนังสือและใช้สื่อ
ประกอบการสอนโดยใช้ Microsoft Power Point  
เพ่ือให้การเรียนการสอนเกิดความน่าสนใจมากขึ้น  ทาง
ผู้จัดท าโครงการจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนที่ผู้เรียนสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลาและมี
ความน่าสนใจมากขึ้น โดยสามารถเข้าใช้งานผ่าน
อินเตอร์เน็ต โดยโปรแกรม adobe captivate 7  

1. ที่มาและความส าคัญ 
ปัจจุบันสื่อเรียนการสอนมีรูปแบบการน าเสนอที่

ห ล า ก ห ล า ย  ทั้ ง แ บ บ ข้ อ ค ว า ม  รู ป ภ า พ  เ สี ย ง 
ภาพเคลื่อนไหว  ที่บรรจุอยู่ในแผ่นซีดี หรือเผยแพร่ผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งในปัจจุบันมีการน าสื่อการเรียนการ
สอนมาใช้ในชั้นเรียนกันอย่างมาก  เนื่องจากมีความ
น่าสนใจในการน าเสนอ  เพ่ิมความสนใจแก่ผู้เรียน  โดย
ในปัจจุบันมีโปรแกรม ที่น ามาสร้างสื่อเรียนการสอน
หลายโปรแกรม โปรแกรม Adobe Captivate ๗ เป็นอีก
หนึ่งโปรแกรมท่ีมีความสามารถในการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน  โดยจุดเด่นของโปรแกรม Adobe Captivate 
๗ คือสามารถสร้างสื่อเรียนรู้หรือสื่อน าเสนอมัลติมีเดียได้ 
ง่าย มีฟังก์ชั่นการ สร้างภาพเคลื่อนไหวสร้างสื่อเรียนรู้
โดยการจับหน้าจอภาพ (Screen capture movie)  
อัดเสียงบรรยายประกอบเหมาะส าหรับการน าไปใช้เป็น
สื่อการเรียนการสอนสร้างแบบทดสอบได้ง่าย และมี
แบบทดสอบให้เลือกท าได้หลายรูปแบบน าเข้าไฟล์จาก
แหล่งต่างๆ ได้หลากหลาย ไฟล์จาก Adobe flash ไฟล์
รูปภาพ (Image)เช่น JPG,BMP, GIF ไฟล์เสียง (Sound) 

เช่น MP3, WAVเสียงบรรยายผ่านไมโครโฟน ไฟล์วิดีโอ 
(Video )   
จากข้อมูลดังกล่าวผู้จัดท าโครงการมีความสนใจที่จะผลิต
สื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมAdobe Captivate 
๗ เพ่ือน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนส าหรับวิชา 
การออกแบบเว็บไซต์ 

2. วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน 
   2.1 เเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระบบปฏิบัติการ
เบื้องต้นด้วยโปรแกรมAdobe captivate ๗ 
   2.2  เพ่ือน าสื่อที่ได้มาเป็นสื่อการเรียนการสอนใน
รายวิชาการออกแบบเว็บไซต์ 
   2.3  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ได้ด้วยตนเองประโยชน์ 

3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     3.1  อาจารย์/นักศึกษา สามารถใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอนวิชาการออกแบบเว็บไซต์ 
    3.2  ได้ความในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย
โปรแกรม adobe captivate ๗ 
     3.3  สามารถช่วยให้ผู้เรียน สนุกกับการเรียน สนใจ
ในบทเรียนมากข้ึนและช่วยลดภาระของครูผู้สอน 
    3.4  สามารถเพ่ิมช่องทางในการเรียนการสอนมากข้ึน 
 
4. วิธีการด าเนินงาน 

     4.1 คิดหัวข้อโครงการเพ่ือน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ 
      4.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับรายวิชา
ระบบปฏิบัติการ 
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4.3 ศึกษาการใช้งานโปรแกรม  Adobe 
Captivate ๗  จากหนังสือ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ 
และเอกสารที่อาจารย์ประจ าวิชาก าหนด  

4.4fพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตามขอบเขต
ที่ตั้งไว้ 
 4.5 ประเมินผลงาน โดยการน าเสนอผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา และแบบประเมินผลจากผู้ใช้ประโยชน์
จริง 
 
ผลการด าเนินโครงการ 

 

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอหลักของสื่อการสอน  

 

รูปที่ 2 แสดงหน้าจอเมนู 

 

 

รูปที่ 3 แสดงแบบทดสอบ 

5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการนี้จัดท าขึ้นโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Adobe Captivate ๗  ในการท าการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน รายวิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ทั้งนี้เป็น
เพราะเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยม ใช้งานง่ายต่อผู้ใช้ 
และยังเป็นโปรแกรมท่ีศึกษาง่ายเข้าใจเร็ว ท าให้นักศึกษา
ท างานได้เร็วขึ้น 

ผลการด าเนินการ   ที่สร้างขึ้นมานี้ตรงตาม
ขอบเขต  โดยมีการศึกษาข้อมูล  เกี่ยวกับโปรแกรม
ส าเร็จรูป Adobe Captivate ๗  ในการสร้างสื่อการ
เรียนการสอน รายวิชา การออกแบบเว็บไซต์  สามารถ
น ามาใช้ในการเรียนการสอน  ช่วยให้การเรียนการสอน
เกิดความน่าสนใจมากขึ้น โดยสามารถเข้าใช้งานผ่าน
อินเตอร์เน็ต 
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การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชา การสร้างเว็บเพจ  
ภาณุพงศ์ วะชุม      

บทคัดย่อ   
จากการเรียนการสอนในรายวิชาการสร้างเว็บเพจ  

ในปัจจุบันยังเป็นการเรียนการสอนด้วยหนังสือและใช้สื่อ
ประกอบการสอนโดยใช้ Microsoft Power Point  
เพ่ือให้การเรียนการสอนเกิดความน่าสนใจมากขึ้น  ทาง
ผู้จัดท าโครงการจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนที่ผู้เรียนสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลาและมี
ความน่าสนใจมากขึ้น โดยสามารถเข้าใช้งานผ่าน
อินเตอร์เน็ต โดยโปรแกรม adobe captivate 7  

1. ที่มาและความส าคัญ 
ปัจจุบันสื่อเรียนการสอนมีรูปแบบการน าเสนอที่

ห ล า ก ห ล า ย  ทั้ ง แ บ บ ข้ อ ค ว า ม  รู ป ภ า พ  เ สี ย ง 
ภาพเคลื่อนไหว  ที่บรรจุอยู่ในแผ่นซีดี หรือเผยแพร่ผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งในปัจจุบันมีการน าสื่อการเรียนการ
สอนมาใช้ในชั้นเรียนกันอย่างมาก  เนื่องจากมีความ
น่าสนใจในการน าเสนอ  เพ่ิมความสนใจแก่ผู้เรียน  โดย
ในปัจจุบันมีโปรแกรม ที่น ามาสร้างสื่อเรียนการสอน
หลายโปรแกรม โปรแกรม Adobe Captivate ๗ เป็นอีก
หนึ่งโปรแกรมท่ีมีความสามารถในการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน  โดยจุดเด่นของโปรแกรม Adobe Captivate 
๗ คือสามารถสร้างสื่อเรียนรู้หรือสื่อน าเสนอมัลติมีเดียได ้
ง่าย มีฟังก์ชั่นการ สร้างภาพเคลื่อนไหวสร้างสื่อเรียนรู้
โดยการจับหน้าจอภาพ (Screen capture movie)  
อัดเสียงบรรยายประกอบเหมาะส าหรับการน าไปใช้เป็น
สื่อการเรียนการสอนสร้างแบบทดสอบได้ง่าย และมี
แบบทดสอบให้เลือกท าได้หลายรูปแบบน าเข้าไฟล์จาก
แหล่งต่างๆ ได้หลากหลาย ไฟล์จาก Adobe flash ไฟล์
รูปภาพ (Image)เช่น JPG,BMP, GIF ไฟล์เสียง (Sound) 

เช่น MP3, WAVเสียงบรรยายผ่านไมโครโฟน ไฟล์วิดีโอ 
(Video )   
จากข้อมูลดังกล่าวผู้จัดท าโครงการมีความสนใจที่จะผลิต
สื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมAdobe Captivate 
๗ เพ่ือน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนส าหรับวิชา 
การสร้างเว็บเพจ 

2. วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน 
   2.1 เเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระบบปฏิบัติการ
เบื้องต้นด้วยโปรแกรมAdobe captivate ๗ 
   2.2  เพ่ือน าสื่อที่ได้มาเป็นสื่อการเรียนการสอนใน
รายวิชาการสร้างเว็บเพจ 
   2.3  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ได้ด้วยตนเองประโยชน์ 

3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     3.1  อาจารย์/นักศึกษา สามารถใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอนวิชาการสร้างเว็บเพจ 
    3.2  ได้ความในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย
โปรแกรม adobe captivate ๗ 
     3.3  สามารถช่วยให้ผู้เรียน สนุกกับการเรียน สนใจ
ในบทเรียนมากข้ึนและช่วยลดภาระของครูผู้สอน 
    3.4  สามารถเพ่ิมช่องทางในการเรียนการสอนมากข้ึน 
 
4. วิธีการด าเนินงาน 

     4.1 คิดหัวข้อโครงการเพ่ือน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ 
      4.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับรายวิชา
ระบบปฏิบัติการ 
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4.3 ศึกษาการใช้งานโปรแกรม  Adobe 
Captivate ๗  จากหนังสือ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ 
และเอกสารที่อาจารย์ประจ าวิชาก าหนด  

4.4fพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตามขอบเขต
ที่ตั้งไว้ 
 4.5 ประเมินผลงาน โดยการน าเสนอผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา และแบบประเมินผลจากผู้ใช้ประโยชน์
จริง 
 
ผลการด าเนินโครงการ 

 

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอหลักของสื่อการสอน  

 

รูปที่ 2 แสดงเนื้อหา 

 

 

รูปที่ 3 แสดงแบบทดสอบ 

5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการนี้จัดท าขึ้นโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Adobe Captivate ๗  ในการท าการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน รายวิชา การสร้างเว็บเพจ ทั้งนี้เป็นเพราะเป็น
โปรแกรมท่ีได้รับความนิยม ใช้งานง่ายต่อผู้ใช้ และยังเป็น
โปรแกรมที่ศึกษาง่ายเข้าใจเร็ว ท าให้นักศึกษาท างานได้
เร็วขึ้น 

ผลการด าเนินการ   ที่สร้างขึ้นมานี้ตรงตาม
ขอบเขต  โดยมีการศึกษาข้อมูล  เกี่ยวกับโปรแกรม
ส าเร็จรูป Adobe Captivate ๗  ในการสร้างสื่อการ
เรียนการสอน รายวิชาการสร้างเว็บเพจ สามารถน ามาใช้
ในการเรียนการสอน  ช่วยให้การเรียนการสอนเกิดความ
น่าสนใจมากขึ้น โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต 
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การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน รายวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  

ผกามาศ  ชาดีกรณ์ และ ศิริขวัญ     มัยวงศ์

บทคัดย่อ   
จากการเรียนการสอนในรายวิชาเครือข่าย 

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในปัจจุบันยังเป็นการเรียนการสอน
ด้ ว ยหนั ง สื อและ ใช้ สื่ อประกอบการสอน โดย ใช้ 
Microsoft Power Point  เพ่ือให้การเรียนการสอนเกิด
ความน่าสนใจมากขึ้น  ทางผู้จัดท าโครงการจึงได้มี
แนวคิดในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ผู้ เรียน
สามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลาและมีความน่าสนใจมาก
ขึ้น โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต โดยโปรแกรม 
Adobe Captivate 7  

1. ที่มาและความส าคัญ 
ปัจจุบันสื่อเรียนการสอนมีรูปแบบการน าเสนอที่

ห ล า ก ห ล า ย  ทั้ ง แ บ บ ข้ อ ค ว า ม  รู ป ภ า พ  เ สี ย ง 
ภาพเคลื่อนไหว  ที่บรรจุอยู่ในแผ่นซีดี หรือเผยแพร่ผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งในปัจจุบันมีการน าสื่อการเรียนการ
สอนมาใช้ในชั้นเรียนกันอย่างมาก  เนื่องจากมีความ
น่าสนใจในการน าเสนอ  เพ่ิมความสนใจแก่ผู้เรียน  โดย
ในปัจจุบันมีโปรแกรม ที่น ามาสร้างสื่อเรียนการสอน
หลายโปรแกรม  

โปรแกรม Adobe Captivate ๗ เป็นอีกหนึ่ง
โปรแกรมที่มีความสามารถในการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน  โดยจุดเด่นของโปรแกรม Adobe Captivate ๗ 
คือสามารถสร้างสื่อเรียนรู้หรือสื่อน าเสนอมัลติมีเดียได ้
ง่าย มีฟังก์ชั่นการ สร้างภาพเคลื่อนไหวสร้างสื่อเรียนรู้
โดยการจับหน้าจอภาพ (Screen capture movie)  
อัดเสียงบรรยายประกอบเหมาะส าหรับการน าไปใช้เป็น
สื่อการเรียนการสอนสร้างแบบทดสอบได้ง่าย และมี
แบบทดสอบให้เลือกท าได้หลายรูปแบบน าเข้าไฟล์จาก
แหล่งต่างๆ ได้หลากหลาย ไฟล์จาก Adobe flash ไฟล์

รูปภาพ (Image)เช่น JPG,BMP, GIF ไฟล์เสียง (Sound) 
เช่น MP3, WAVเสียงบรรยายผ่านไมโครโฟน ไฟล์วิดีโอ 
(Video )   
จากข้อมูลดังกล่าวผู้จัดท าโครงการมีความสนใจที่จะผลิต
สื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมAdobe Captivate 
๗ เพ่ือน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนส าหรับวิชา 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

2. วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน 
   2.1 เเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระบบปฏิบัติการ
เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Captivate ๗ 
   2.2  เพ่ือน าสื่อที่ได้มาเป็นสื่อการเรียนการสอนใน
รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
   2.3  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ได้ด้วยตนเองประโยชน์ 

3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     3.1  อาจารย์/นักศึกษา สามารถใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
    3.2  ได้ความในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย
โปรแกรม Adobe Captivate ๗ 
     3.3  สามารถช่วยให้ผู้เรียน สนุกกับการเรียน สนใจ
ในบทเรียนมากข้ึนและช่วยลดภาระของครูผู้สอน 
    3.4  สามารถเพ่ิมช่องทางในการเรียนการสอนมากข้ึน 
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4. วิธีการด าเนินงาน 

     4.1 คิดหัวข้อโครงการเพ่ือน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ 
      4.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับรายวิชา
ระบบปฏิบัติการ 
      4.3 ศึกษาการใช้งานโปรแกรม Adobe Captivate 
๗  จากหนังสือ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ และเอกสารที่
อาจารย์ประจ าวิชาก าหนด  

4.4fพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตามขอบเขตที่ตั้งไว้ 
     4.5 ประเมินผลงาน โดยการน าเสนอผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษา และแบบประเมินผลจากผู้ใช้ประโยชน์จริง 
ผลการด าเนินโครงการ 

 

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอหลักของสื่อการสอน  

 

รูปที่ 2 แสดงเมนู 

 

 

รูปที่ 3 แสดงแบบทดสอบ 

5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการนี้จัดท าขึ้นโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Adobe Captivate ๗  ในการท าการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน รายวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทั้งนี้
เป็นเพราะเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยม ใช้งานง่ายต่อ
ผู้ใช้ และยังเป็นโปรแกรมที่ศึกษาง่ายเข้าใจเร็ว ท าให้
นักศึกษาท างานได้เร็วขึ้น 

ผลการด าเนินการ   ที่สร้างขึ้นมานี้ตรงตาม
ขอบเขต  โดยมีการศึกษาข้อมูล  เกี่ยวกับโปรแกรม
ส าเร็จรูป Adobe Captivate ๗  ในการสร้างสื่อการ
เรียนการสอน เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สามารถ
น ามาใช้ในการเรียนการสอน  ช่วยให้การเรียนการสอน
เกิดความน่าสนใจมากขึ้น โดยสามารถเข้าใช้งานผ่าน
อินเตอร์เน็ต 
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การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน รายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 
ธัชพล ติยะบุตร      และธนพล ชินรัตน์   

บทคัดย่อ   
จากการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์และ 

ระบบปฏิบัติการในปัจจุบันยังเป็นการเรียนการสอนด้วย
หนังสือและใช้สื่อประกอบการสอนโดยใช้ Microsoft 
Power Point  เพ่ือให้การเรียนการสอนเกิดความ
น่าสนใจมากขึ้น  ทางผู้จัดท าโครงการจึงได้มีแนวคิดใน
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถเข้าใช้
งานได้ตลอดเวลาและมีความน่าสนใจมากขึ้น โดย
สามารถเข้าใช้งานผ่านอินเตอร์ เน็ต โดย โปรแกรม 
adobe captivate 7  

1. ที่มาและความส าคัญ 
ปัจจุบันสื่อเรียนการสอนมีรูปแบบการน าเสนอที่

ห ล า ก ห ล า ย  ทั้ ง แ บ บ ข้ อ ค ว า ม  รู ป ภ า พ  เ สี ย ง 
ภาพเคลื่อนไหว  ที่บรรจุอยู่ในแผ่นซีดี หรือเผยแพร่ผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งในปัจจุบันมีการน าสื่อการเรียนการ
สอนมาใช้ในชั้นเรียนกันอย่างมาก  เนื่องจากมีความ
น่าสนใจในการน าเสนอ  เพ่ิมความสนใจแก่ผู้เรียน  โดย
ในปัจจุบันมีโปรแกรม ที่น ามาสร้างสื่อเรียนการสอน
หลายโปรแกรม  

โปรแกรม Adobe Captivate ๗ เป็นอีกหนึ่ง
โปรแกรมที่มีความสามารถในการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน  โดยจุดเด่นของโปรแกรม Adobe Captivate ๗ 
คือสามารถสร้างสื่อเรียนรู้หรือสื่อน าเสนอมัลติมีเดียได้ 
ง่าย มีฟังก์ชั่นการ สร้างภาพเคลื่อนไหวสร้างสื่อเรียนรู้
โดยการจับหน้าจอภาพ (Screen capture movie)  
อัดเสียงบรรยายประกอบเหมาะส าหรับการน าไปใช้เป็น
สื่อการเรียนการสอนสร้างแบบทดสอบได้ง่าย และมี
แบบทดสอบให้เลือกท าได้หลายรูปแบบน าเข้าไฟล์จาก

แหล่งต่างๆ ได้หลากหลาย ไฟล์จาก Adobe flash ไฟล์
รูปภาพ (Image)เช่น JPG,BMP, GIF ไฟล์เสียง (Sound) 
เช่น MP3, WAVเสียงบรรยายผ่านไมโครโฟน ไฟล์วิดีโอ 
(Video )   
จากข้อมูลดังกล่าวผู้จัดท าโครงการมีความสนใจที่จะผลิต
สื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมAdobe Captivate 
๗ เพ่ือน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนส าหรับวิชา 
คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 

2. วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน 
   2.1 เเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระบบปฏิบัติการ
เบื้องต้นด้วยโปรแกรมAdobe captivate ๗ 
   2.2  เพ่ือน าสื่อที่ได้มาเป็นสื่อการเรียนการสอนใน
รายวิชาคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 
   2.3  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ได้ด้วยตนเองประโยชน์ 

3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     3.1  อาจารย์/นักศึกษา สามารถใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอนวิชาคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 
    3.2  ได้ความในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย
โปรแกรม adobe captivate ๗ 
     3.3  สามารถช่วยให้ผู้เรียน สนุกกับการเรียน สนใจ
ในบทเรียนมากข้ึนและช่วยลดภาระของครูผู้สอน 
    3.4  สามารถเพ่ิมช่องทางในการเรียนการสอนมากข้ึน 
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4. วิธีการด าเนินงาน 

     4.1 คิดหัวข้อโครงการเพ่ือน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ 
      4.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับรายวิชา
คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 

4.3 ศึกษาการใช้งานโปรแกรม  Adobe 
Captivate ๗  จากหนังสือ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ 
และเอกสารที่อาจารย์ประจ าวิชาก าหนด  

4.4fพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตามขอบเขต
ที่ตั้งไว้ 
 4.5 ประเมินผลงาน โดยการน าเสนอผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา และแบบประเมินผลจากผู้ใช้ประโยชน์
จริง 
 
ผลการด าเนินโครงการ 

 

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอหลักของสื่อการสอน  

 

 

รูปที่ 3 แสดงแบบทดสอบ 

5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการนี้จัดท าขึ้นโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Adobe Captivate ๗  ในการท าการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน รายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการทั้งนี้
เป็นเพราะเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยม ใช้งานง่ายต่อ
ผู้ใช้ และยังเป็นโปรแกรมที่ศึกษาง่ายเข้าใจเร็ว ท าให้
นักศึกษาท างานได้เร็วขึ้น 

ผลการด าเนินการ   ที่สร้างขึ้นมานี้ตรงตาม
ขอบเขต  โดยมีการศึกษาข้อมูล  เกี่ยวกับโปรแกรม
ส าเร็จรูป Adobe Captivate ๗  ในการสร้างสื่อการ
เรียนการสอน รายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอน  ช่วยให้การเรียน
การสอนเกิดความน่าสนใจมากขึ้น โดยสามารถเข้าใช้งาน
ผ่านอินเตอร์เน็ต 
 

 

 

 

รูปที่ 2 แสดงหน้าจอเมนู 


