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 กระแสการเปล่ียนแปลงต่างๆ ของโลกท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบโดยตรงกบัวิถี
ชีวิตของผูค้น ไม่ว่าจะเป็นความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเช่ือมโยงหลายมิติเกิดการ
กระจายขอ้มูลข่าวสาร ความรู้และนวตักรรม โดยเฉพาะในยคุสังคมดิจิทลัท่ีทาใหเ้ราสามารถเขา้ถึง
แหล่งขอ้มูลได้จากปลายน้ิว เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ทุกท่ีทุกเวลา ท่ามกลางความกา้วหน้าทาง
เทคโนโลยีและการพฒันาทางดา้นดิจิทลั สถาบนัการศึกษาหลายแห่งมีการปรับหลกัสูตรและมอง
หารูปแบบการเรียนรู้ท่ียดืหยุ่น สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูเ้รียนไดร้วดเร็วรวมถึงวิธีการ
สอนท่ีเนน้การเรียนรู้ใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
  ทางบริษัทได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ใน
สถานศึกษา จึงได้จดัท าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์โดยเรียบเรียงจากเอกสาร และ
ซอฟแวร์ต่างๆ  ให้สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2551 เพื่อเป็นงานวิชาการส าหรับการเรียนสอนนักเรียนใน
โปรแกรมวิชาการใชโ้ปรแกรม  Adobe Captivate 2017 ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีใชส้ าหรับสร้างส่ือการ
เรียนการสอน หรือส่ือการน าเสนอในรูปแบบ Interactive Multimedia ที่สามารถสร้างส่ือ
มลัติมีเดียไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น การจบัภาพหนา้จอเพื่อน าไปสร้างส่ือการเรียนการสอน 
การสร้างส่ือน าเสนอจากขอ้มูลต่างๆ ทั้งขอ้ความ และรูปภาพ การสร้างแบบทดสอบ โดยส่ือ
น าเสนอที่ถูกสร้างข้ึนสามารถน าไปเผยแพร่ต่อทางดา้น E-Learning หรือระบบออนไลน์บน
อินเทอร์เน็ต 
     คณะผูจ้ดัท าไดเ้รียบเรียงการใชโ้ปรแกรม Adobe Captivate 2017   เล่มน้ีข้ึนมา  เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนส าหรับสถานศึกษาต่างๆ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่
ผูเ้รียนในการน าไปประยกุตก์บัการท างานในยคุปัจจุบนั 
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คู่มือการใช้งาน Adobe Captivate 2017 

รู้จกักบั Adobe Captivate 2017 

Adobe Captivate 2017 คือโปรแกรมท่ีเอาไว้ส าห รับช่วยสร้างส่ือมัลติมี เดียต่างๆ 
สามารถผสมผสานการจัดการในระบบ E-learning ได้ด้วย Adobe Captivate มีรูปแบบการ
ท างานท่ีใชง้านง่าย คลา้ยกบัโปรแกรม Power point เป็นเคร่ืองมือท่ีตอบสนองอย่างรวดเร็วซ่ึง
ใช้ในการสร้างเน้ือหาเก่ียวกับ E-learning ทั้งในรูปแบบเว็บขนาดเล็ก File.swf และรูปแบบ 
HTML5, EXE นอกจากน้ียงัสามารถใช้เพื่อสร้าง screencasts และแปลงงานน าเสนอของ 
Microsoft PowerPoint ไปเป็นรูปแบบ File.swf และ HTML5 ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีเหมาะส าหรับ
อาจารย ์นกัศึกษา หากใครท่ีตอ้งการโปรแกรมท างานน าเสนอดีๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัโปรแกรม
น าเสนองานอย่าง Power point โปรแกรม Adobe Captivate จะสามารถเป็นตวัช่วยไดอ้ย่างดี
เยีย่มในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิดา้นการเรียนการสอน 

โปรแกรม Adobe Captivate เป็นการพฒันารูปแบบส่ือในลกัษณะรูปแบบ M learning = 
Mobilelearning เขา้กบัยคุ ไทยแลนด ์4.0 และตอบสนองกบัพฤติกรรมของผูเ้รียนในใหส้ามารถ
เขา้ถึงส่ือการเรียนการสอนได ้Anywhere AnyTime Anybody คือทุกท่ี ทุกเวลา พร้อมกนัหลายๆ
คน เป็นการเรียนการสอนแบบเสมือนจริง Vitual learning มีปฏิสัมพนัธ์กับผูเ้รียนตลอดเวลา 
Interaction/ Feedback ท าใหส่ื้อการสอนน่าสนใจ 

กระบวนการผลิตส่ือมลัติมีเดียท่ีตอ้งค านึงถึง มี หลกัส าคญั อยู ่2 ขอ้คือ 
รายงานผลการเขา้ร่วมอบรมโครงการผลิตส่ือมลัติมีเดีย ดว้ยโปรแกรม Adobe Captivate 2017 

1. Contents ก าหนดเน้ือหาท่ีชดัเจน ไม่มากและนอ้ยจนเกินไป
2. Storyboard ก าหนดแผนงาน บท แบ่งงาน อยู่โมดุลไหน เพื่อลดขอ้ผิดพลาดในการ

ผลิตส่ือ 
หลกัการออกแบบ UID desing เห็นแล้วน่าใช้งาน ส่ิงทีต้่องค านึงถงึ 

1. Look&Feel ท าใหแ้ลว้อยากใช้
2. User Friendly เป็นมิตรกบัผูใ้ช ้ใชง่้าย ไม่ซบัซอ้น
3. Globalzation เป็นมาตรฐาน
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เร่ิมต้นใช้งาน Adobe Captivate 2017 

ส่วนประกอบหน้าจอแรกของโปรแกรม Adobe Captivate 2017 

เม่ือเปิดโปรแกรม Adobe Captivate 2017 เพื่อใชง้านโปรแกรมจะมีรูปแบบของโปรเจ็ค

ใหเ้ราเลือกใช ้เพื่อใหส้ามารถสร้างงานตามท่ีตอ้งการไดร้วดเร็วข้ึน เช่น 

Recent คือ การแสดงไฟลล่์าสุดท่ีเคยบนัทึกไวใ้นโปรแกรม เปิดไฟลท่ี์เคยบนัทึกไว ้ 
New คือ การสร้างงานใหม่ข้ึนมาในรูปแบบต่างๆ (ส าหรับการเร่ิมตน้ใชง้าน)  
จากค าสั่ง New ประกอบไปดว้ยโปรเจก็ตต่์างๆ ดงัน้ี 
- Responsive Project การสร้างโปรเจก็ตบ์นมือถือ สามารถปรับขนาดอตัโนมติัไดใ้นหนา้จอ
คอมพิวเตอร์ แทบ็เลต็และสมาร์ทโฟน 
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-  Software simulation    คือการบนัทึกการกระท าบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ ใชส้ าหรับการจดัท า
โปรแกรมช่วยสอนเพื่ออธิบายการใชง้านโปรแกรม โดยโปรแกรมจะบนัทึกการกระท าทั้งหมด
และ สามารถบนัทึกเสียงควบคู่ไปไดด้ว้ย        

เม่ือท าการเลือก Software simulation สังเกตท่ีกรอบสีแดง คือพื้นท่ีท่ีจะท าการบนัทึก 
เม่ือเอาตวัช้ีเมาส์ไปวางบริเวณเส้นขอบจะท าการยา้ยต าแหน่งของกรอบสีแดง เพื่อบนัทึกพื้นท่ี
ไดต้ามตอ้งการ หากไม่ตอ้งการตั้งค่าอ่ืนเพิ่มเติมใหก้ดท่ีปุ่ม Record บนหนา้จอเพื่อท าการบนัทึก 
เม่ือบนัทึกเสร็จเรียบร้อยแลว้ใหก้ดท่ีปุ่ม End บนแป้นพิมพเ์ป็นอนัเสร็จส้ิน จากนั้นโปรแกรมจะ
น าเอาการกระท าท่ีเราบนัทึกไปไวใ้นสไลดข์องโปรแกรม 

-  Video Demo การท าวิดีโอสาธิต โดยโปรแกรมจะบนัทึกการกระท าทั้งหมดและสามารถ
บนัทึกเสียงควบคู่ไปไดด้ว้ย        

-  From Microsoft PowerPoint คือการน าไฟลจ์ากโปรแกรม Microsoft PowerPoint เขา้มาใช้
งานในโปรแกรมซ่ึงสามารถท าการแกไ้ขต่อไดใ้นโปรแกรม Captivate 2017 

-  From Adobe Captivate Draft คือการน าไฟลต์น้แบบจากโปรแกรมมาสร้างช้ินงาน 
-  Blank Project คือการเร่ิมตน้สร้างโปรเจค็จากสไลดเ์ปล่า  
เม่ือเลือกรูปแบบท่ีเราตอ้งการแลว้ ใหก้ดเลือกท่ีรูปแบบ แลว้กด Create  

ส่วนประกอบหน้าต่างโปรแกรม Adobe Captivate 2017 

โปรแกรม Adobe Captivate 2017 ถูกออกแบบใหม่ตั้งแต่หน้า Splash เปล่ียนแปลงใน

ส่วนของหน้าต่าง Welcome และ Interface ใหม่ทั้งหมด จดัวางหมวดหมู่ของค าสั่งใหม่ เพื่อ

จดัการช้ินงานและการท างานท่ีง่ายข้ึน  
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เม่ือท าการเลือกรูปแบบโปรเจก็ต์ท่ีตอ้งการแลว้ โปรแกรมจะแสดงหนา้จอการเร่ิมตน้ใช้

งาน ประกอบดว้ยเมนูและพื้นท่ีท  างานตามหมายเลข ดงัน้ี 

1. เมนูหลกั (Menu Bar)

File ส าหรับการสร้าง/เปิดไฟลใ์หม่ การบนัทึก การพิมพช้ิ์นงาน การส่งออกเพื่อใชง้าน 

Edit ส าหรับการคดัลอก วางภาพ ขอ้ความ หรือแผน่สไลด ์ตลอดจนการก าหนดค่าของโปรแกรม 

View  มุมมองของหนา้จอ การปรับหนา้จอขนาดต่างๆ การลอ็ค การซ่อนสไลด ์เป็นตน้ 

Insert ส าหรับการน าเขา้วตัถุต่าง ๆ เช่น เพิ่มสไลด ์เพิ่มขอ้สอบ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว สัญลกัษณ์ 

สูตรคณิตศาสตร์และปุ่มต่างๆ เป็นตน้ 

Modify ส าหรับการเปล่ียนขนาดของหน้าจอแสดงผล  (Document Window) ก าหนดต าแหน่งการ

จดัเรียงวตัถุต่าง ๆ บนหนา้จอ (Alignment) เป็นตน้ 

Project ส าหรับการเปล่ียนรูปร่างหนา้ตา (skin editor) การสร้างตวัแปร เป็นตน้ 

Quiz ส าหรับสร้างขอ้สอบรูปแบบต่าง ๆ และการก าหนดค่าของขอ้สอบ เป็นตน้ 

Audio ส าหรับจดัการเก่ียวกบัเสียง เช่น การน าเขา้และการตดัต่อเสียง เป็นตน้ 

11 

12 

14

2

15

2

16

2

13

2
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Video ส าหรับจดัการเก่ียวกบัวิดีโอ เช่น การน าเขา้ไฟลว์ีดีโอและตดัต่อไฟลว์ีดีโอ เป็นตน้ 

Themes ส าหรับการจดัการเก่ียวกบัรูปแบบสไลด ์เช่น การบนัทึกรูปแบบธีม 
Window ส าหรับการเปิดหรือปิดการใชง้านพาเนล(Panel) ต่างๆ บนหน้าจอ เช่น Timeline Filmstrip 

Effects และ Properties เป็นตน้ Panel ใดท่ีก าลงัเปิดอยู ่จะเห็นมีเคร่ืองหมายถูกปรากฏ 

2. แถบควบคุมสไลด์ Object
เป็นเมนูส าหรับเพิ่มวตัถุต่างๆในการท างาน เช่น สไลด ์รูปภาพ คลิปวิดีโอ เสียง 

ปุ่ม ขอ้ความต่างๆ โดย ประกอบดว้ยแถบเคร่ืองมือดงัน้ี ซ่ึงแต่ละแถบเคร่ืองมือก็จะมีเมนูยอ่ยลง

ไปอีก โดยกดท่ีสัญลกัษณ์  

สไลด์ เพิม่สไลด ์

Themes เลือกปรับแต่งธีมในรูปแบบต่างๆ 

Fluid Box เป็นเมนูค  าสัง่ใหม่ใน Adobe Captivate 2017 ใชส้ าหรับการท าเมนูแบบเล่ือนไหล
สามารถท าไดท้ั้งแนวตั้งและแนวนอน เมนูน้ีส าหรับท าในอุปกรณ์ที่เป็นแบบ Responsive 

Text เพิม่ขอ้ความรูปแบบต่างๆ 

Shapes เพิม่รูปวาดต่างๆที่ทางโปรแกรมมีไวใ้ห ้

Object เพิม่ค  าสัง่ 

Interactions เพิม่ Interactions 

Media เพิม่ส่ือรูปแบบต่างๆ เสียง คลิปวดีีโอ รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว สญัลกัษณ์ เป็นตน้ 

Record บนัทึกเสียงตนเอง พร้อมปรับแต่งเสียง 

Save บนัทึกไฟลข์อ้มูล 

Preview ทดสอบการแสดงผลในรูปแบบต่างๆ เช่น แสดงทั้งโปรเจค็ แสดงสไลดปั์จจุบนั เป็นตน้ 

Publish เผยแพร่ ส่งออกไปใชง้านในรูปแบบต่างๆ 

Community ชุมชนผูใ้ชง้านโปรแกรม Adobe Captivate 
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3. Film Strip แสดงสไลดใ์นการท างาน คลา้ยกบัการท างานบน MS Power Point โดยเรียงล าดบั
ก่อนหลงัตามล าดบัการน าเสนอ สไลด์ แต่ละแผ่นสามารถใชเ้มาส์ลากเพื่อ
สลบัต าแหน่งกนัได ้ 

ในสไลด์แต่ละแผ่น ควรมีการตั้ งช่ือในแถบ Properties ด้วย ซ่ึงมี
ประโยชน์ในการก าหนดเส้นทางการเดินของโปรแกรม เช่น เม่ือคลิกปุ่มแลว้ 
จะให้โปรแกรมลิงค์ไปท่ีสไลด์ใด เป็นตน้ ช่ือของสไลด์แต่ละแผน่จะปรากฏ
ท่ีดา้นล่าง ของสไลด์นั้นๆ และนอกจากน้ี ถา้สไลด์นั้นมีวิดีโอ หรือมีการใช้
เสียง ก็จะมีสัญลกัษณ์ปรากฏใหเ้ห็น 

4. พืน้ทีใ่นการท างาน WorkSpace

เป็นหน้าจอแสดงการท างานของโปรแกรม โดยจะแสดงสไลด์ทีละแผ่น วตัถุต่าง ๆ ท่ี
น ามาวางในสไลดจ์ะปรากฏท่ีน่ี เป็นบริเวณท่ีเราสามารถออกแบบในส่วนของเน้ือหา การจดัวาง
วตัถุต่างๆ ใหส้วยงาม มุมซา้ยบนสไลดง์านจะแสดงช่ือไฟลท่ี์เราบนัทึกไว ้

5. Timeline เป็นแถบควบคุมวตัถุท่ีอยูใ่นแผน่สไลดแ์ผน่ท่ีก าลงัแสดงอยูใ่นหนา้จอ Work Space
ทั้งน้ีสไลด์แต่ละแผ่นจะมี Timeline เป็นของตนเอง Timeline ประกอบดว้ยชั้นของวตัถุต่างๆ 
หรือ layers ต่าง ๆ ซ่ึงแสดงอยู่ทางดา้นซ้าย สามารถก าหนดเวลาในการแสดงของสไลด ์รวมถึง
วตัถุต่างๆ คลา้ยกบัการท างานบน Flash 
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6. Panel Groups
เป็นกลุ่มแถบท่ีอยูด่า้นซา้ยมือ ประกอบดว้ยแถบค าสั่งต่างๆ ท่ี สามารถก าหนดค่าใหแ้ก่

วตัถุต่าง ๆ ท่ีอยูบ่นหนา้จอได ้ 

6.1. Properties เป็นการก าหนดค่าของวตัถุต่างๆ เช่น ขอ้ความ รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว เสียง 
วีดีโอ ปุ่มเช่ือมโยง เป็นต้น โดยเมนูจะเปล่ียนไปตามวตัถุท่ีเลือกใช้งานอยู่ในขณะนั้ น ซ่ึง
โปรแกรมจะแสดงผลของการปรับแต่งโดยอตัโนมติัในทนัที 
6.2. Library   เป็นแถบท่ีรวมวตัถุต่างๆ ท่ีอยูบ่นหนา้จอมาไวท่ี้น่ี เม่ือเราน าภาพ เสียง หรือวิดีโอ 
มาวางบนพื้นท่ีการท างาน โปรแกรมจะน ามาไวใ้น Library ให้โดยอตัโนมติั ถา้หากตอ้งการ
น ามาใชอี้ก ก็สามารถน าวตัถุท่ีอยูใ่น Library มาวางไวบ้นพื้นท่ีการท างานและก าหนด Property 
ใหม่ได ้ท าใหป้ระหยดัเพราะไม่ตอ้งน าเขา้วตัถุใหม่ 
6.3 Timing เป็นการก าหนดค่าการแสดงผลให้กับสไลด์และวัตถุต่างๆ เช่น การก าหนด
ระยะเวลาเล่น การใส่เอฟเฟ็กตใ์นการแสดงผล 
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การท างานของสไลด์ 

ประเภทของสไลด์ 

เราสามารถเลือกรูปแบบสไลดท่ี์ตรงต่อความตอ้งการได ้ซ่ึงประเภทของสไลดใ์นโปรแกรม 

Adobe  Captivate 2017 มีดงัน้ี  

1. Content Slide  เป็นสไลดส์ าหรับสร้างเน้ือหา โดยมีกล่องขอ้ความมาให้

2. Blank Slide  เป็นสไลดว์่างเปล่าท่ีตอ้งก าหนดหรือแทรกวตัถุต่างๆ ดว้ยตนเอง

3. Question  Slide  เป็นสไลดค์  าถามส าหรับสร้างแบบทดสอบ

4. Knowledge Check Slide

5. Software Simulation เป็นสไลดส์ าหรับน าการบนัทึกหนา้จอคอมพิวเตอร์มาแสดง

6. Video Demo เป็นสไลดส์ าหรับสร้างเป็นวีดีโอการสอน

7. PowerPoint  Slide  เป็นสไลดท่ี์น าเขา้สไลดข์อง  Microsoft  PowerPiont มาเป็นสไลด์

ของโปรเจค็ 

กดตรงลูกศร จะปรากฏเมนูเพิม่เติม 
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ก าหนดคุณสมบัติของสไลด์ 

ในโปรแกรม Adobe  Captivate 2017 สามารถก าหนดคุณสมบติัต่างๆ ของสไลด์หรือ

วตัถุต่างๆ ไดท่ี้ Properties ซ่ึงอยู่ท่ีแถบ Panal Groups ดา้นขวา โดยมีค าสั่งปรับแต่งคุณสมบติั

ดงัน้ี 

- Style เป็นการก าหนดรูปแบบของพื้นหลัง โดยเลือกท่ี Project Background และก าหนด

คุณภาพการแสดงผลของสไลด์ท่ี Quality 

- Action ก าหนดเหตุการณ์เม่ือแสดงผลสไลดด์งัน้ี 

On Enter ก าหนดเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลงัจบสไลด ์

On Exit ก าหนดเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลงัจบสไลด ์

- Option เป็นการก าหนดเสียงใหก้บัสไลด ์โดยคลิกท่ี Add Audio 

ก าหนดช่ือใหก้บัสไลด ์

ก าหนดช่ือใหก้บัสไลด ์
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การเพิม่สไลด์ 

วธีิที ่1 เลือกจากแถบควบคุม Slides  เลือกท่ี Blank Slide 

วธีิที ่2 คลิกขวาท่ีสไลดต์รง Film Strip   New Slide from    Blank 

วธีิที ่3  เลือกจาก Menu Bar          New Slide from          Blank             
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การแทรกวตัถุชนิดต่าง ๆ 

แทรกรูปทรง (Smart Shape) 

โปรแกรม Adobe Captivate 2017 สามารถแทรกรูปทรงไดห้ลากหลาย ทั้งยงัปรับแต่ง 

แกไ้ขรูปทรงรวมถึงเพิ่มขอ้ความใหก้บัรูปทรงไดอี้กดว้ย มีขั้นตอนดงัน้ี 

 

วิธีใส่ขอ้ความในรูปทรงคือ ใหด้บัเบิล้คลิกลงไปท่ีรูปทรง จะสามารถพมิพข์อ้ความได ้

ก าหนดคุณสมบัติของรูปทรง 

สามารถก าหนดคุณสมบติัต่างๆ ของรูปทรงไดท่ี้เมนู Properties ดา้นขวามือ 

1. เลือก Shapes

2. เลือกรูปทรง
3. วาดลงในสไลด์

ตั้งช่ือใหรู้ปทรง 

ปรับใหอ้ยูใ่นโหมดตั้งค่ารูปทรง 
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Style เป็นการก าหนดรูปแบบใหก้บัรูปทรง มีรายละเอียดดงัน้ี 

- Basic ส าหรับเปล่ียนรูปทรง 

- Solid ก าหนดรูปแบบสีพื้น 

- Fill  ก าหนดสีพื้นของรูปทรง 

- Opacity ก าหนดความโปร่งใสใหก้บัรูปทรง 

- Stroke  ก าหนดสีใหก้บัรูปทรง 

- Style ก าหนดรูปแบบของเส้น 

- Width  ก าหนดความหนาของเส้น 

Character  ก าหนดรูปแบบตวัอกัษรดว้ยค าสั่งต่างๆ ดงัน้ี 

 

 

 

 

- Color  ก าหนดสีตวัอกัษร 

- Highlight  เนน้ขอ้ความ 

- Effects ใส่เอฟเฟ็กตข์องตวัอกัษร 

- Margins ก าหนดระยะห่างของขอ้ความกบัรูปทรง 

Shadow ก าหนดรูปแบบเงาของรูปทรง 

Reflection ก าหนดรูปแบบการสะทอ้นของรูปทรง 

ก าหนดฟอนต ์
ก าหนดความหนา เอียง ใหก้บัตวัอกัษร 

ก าหนดใหห้นา เอียง ขีดเสน้ใต ้เลขยก

ก าลงั และอ่ืนๆ ใหก้บัตวัอกัษร 

ก าหนดขนาดตวัอกัษร 
ก าหนดรูปแบบหวัขอ้ 

ก าหนดรูปแบบการจดัต าแหน่งขอ้ความ 

ก าหนดระยะห่าง 
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Timing ก าหนดเวลาในการแสดงผลของวตัถุ 

- Display For ก าหนดการแสดงผล ดงัน้ี 

 specific time  ก าหนดเวลาตามตอ้งการ 

 rest of slide  แสดงผลจนส้ินสุดสไลด ์

 rest of project  แสดงผลจนส้ินสุดโปรเจค็ และก าหนดระยะใหแ้สดงผล (...sec) 

- Time ก าหนดระยะเวลาในการแสดงผล 

- Appear After ก าหนดเวลาใหรู้ปทรงเร่ิมแสดงผลหลงัจากสไลดป์รากฏ 

Effects ก าหนดเอฟเฟ็คตก์ารแสดงผลใหก้บัรูปทรง 

Transition ก าหนดเอฟเฟ็คต ์ระยะเวลาเขา้-ออก ใหก้บัรูปทรง 
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 แทรกกล่องข้อความ (Text Caption) 

เราสามารถเพิ่มขอ้ความบนสไลด์ได ้โดยเลือกท่ี Object Menu        Text จะปรากฏประเภทของ

ขอ้ความท่ีตอ้งการใส่ในสไลด ์คือ 

Text Caption       กล่องขอ้ความ 

Text Entry Box    กล่องขอ้ความแบบเติมค า 

Text Animation    ขอ้ความเคล่ือนไหว 

ก าหนดคุณสมบัติต่างๆ ทีพ่าเนล Properties 

Style เป็นการก าหนดรูปแบบใหก้บัรูปทรง มีรายละเอียดดงัน้ี 

- Caption Type ก าหนดกรอบใหก้บัขอ้ความ 

- Character ก าหนดรูแบบใหก้บัขอ้ความ 

- Margins ก าหนดระยะห่างของขอ้ความ 

- Shadow and Reflection ก าหนดเงาและการสะทอ้น 

1.เลือกรูปแบบขอ้ความ

2. ลากลงสไลด์

3. ดบัเบิ้ลคลิกเพือ่พมิพ์
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Option เป็นการก าหนดรูปแบบเพิ่มเติม 

- Audio เป็นการก าหนดเสียงใหก้บัสไลด ์โดยคลิกท่ี Add Audio 

- Transform เป็นการก าหนดต าแหน่ง ขนาด การหมุน ของกล่อง

ขอ้ความ  

รูปแบบ Text Entry Box  กล่องข้อความแบบกรอกข้อมูล 

        เป็นวตัถุท่ีใหผู้ใ้ชส้ามารถพิมพข์อ้ความลงไปได ้เหมาะกบัการสร้างแบบทดสอบชนิด

อตันยั ,เติมค า หรือใหผู้ใ้ชส้ามารถกรอกรายละเอียด เช่น ช่ือ-นามสกุล ลงไปบนสไลดไ์ด ้ 

ก าหนดค่าการแสดงผล การรับค่า ท่ี Style 

ก าหนดคุณสมบัติให้กบัช่องกรอกข้อมูล 

 

 Default Text ก าหนดรูปแบบใหก้บัช่องกรอกขอ้มูล

 Retain Text ก าหนดใหจ้  าขอ้มูลท่ีผูใ้ชก้รอกลงไป

 Password Field ก าหนดใหเ้ป็นช่องส าหรับกรอกรหสัผา่น

 Validate User Input ก าหนดใหมี้ค าตอบท่ีถูกตอ้งและก าหนดกล่องขอ้ความ Success , Failure และ Hint

 Variable ก าหนดตวัแปรใหก้บัช่องกรอกขอ้มูล

 On Focus Lost ก าหนดเหตุการณ์เม่ือไม่มีการกรอกขอ้มูล
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รูปแบบ Text Animation    ข้อความเคล่ือนไหว 

พิมพข์อ้ความและปรับแต่งรูปแบบขอ้ความท่ี Text Animation Properties 

การสร้างโรลโอเวอร์  (Rollover Caption) 

กล่องขอ้ความโรลโอเวอร์ (Rollover Caption) เป็นขอ้ความท่ีจะปรากฏใหเ้ห็น ต่อเม่ือน าเมาส์

ไปช้ีในพื้นท่ีโรลเวอร์ มีขั้นตอนการแทรก ดงัน้ี 

1.เลือก Rollover Caption
2. จะปรากฏกล่องขอ้ความ พร้อมกบั

กล่องส่ีเหล่ียมสีฟ้า(พื้นที่ Rollover) 
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ก าหนดคุณสมบติัต่างๆ ท่ีพาเนล Properties Timing 

Style เป็นการก าหนดรูปแบบใหก้บัวตัถุ มีรายละเอียดดงัน้ี 

- Caption Type ก าหนดรูปแบบกรอบ 

- Character ก าหนดรูปแบบตวัอกัษรใหก้บัขอ้ความ 

- Margins ก าหนดระยะห่างของขอ้ความ 

- Shadow and Reflection ก าหนดใหมี้เงาและการสะทอ้น 

Option เป็นการก าหนดรูปแบบเพิ่มเติม 

- Audio เป็นการก าหนดเสียงใหก้บัสไลด ์โดยคลิกท่ี Add Audio 

- Transform เป็นการก าหนดต าแหน่ง ขนาด การหมุน ของกล่องขอ้ความ 

Timing ก าหนดเวลาในการแสดงผลของวตัถุ 

- Display For ก าหนดการแสดงผล ดงัน้ี 

 specific time  ก าหนดเวลาตามตอ้งการ 

 rest of slide  แสดงผลจนส้ินสุดสไลด ์

 rest of project  แสดงผลจนส้ินสุดโปรเจค็ และก าหนดระยะใหแ้สดงผล (...sec) 

- Time ก าหนดระยะเวลาในการแสดงผล 

- Appear After ก าหนดเวลาใหรู้ปทรงเร่ิมแสดงผลหลงัจากสไลดป์รากฏ 

4. พมิพข์อ้ความที่ตอ้งการในกล่องขอ้ความ

3. ยา้ยพื้นที่โรลโอเวอร์ไปยงัครอบต าแหน่งใหม่ที่

ตอ้งการ ในตวัอยา่งคือไปครอบรูปภาพ 
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การแทรกโรลโอเวอร์ (Rollover Image) 

โรลโอเวอร์ อิมเมท (Rollover Image) รูปภาพท่ีจะปรากฏใหเ้ห็น ต่อเม่ือน าเมาส์ไปช้ีในพื้นท่ีโอ

โรลเวอร์ มีขั้นตอนการแทรก ดงัน้ี 

 

3. จะปรากฏรูปภาพพร้อมกบัพื้นท่ีโรลเวอร์ ปรับแต่งขนาดและยา้ยรูปภาพและพื้นท่ีโรลโอ

เวอร์ไปยงัต าแหน่งท่ีตอ้งการ  

ก าหนดคุณสมบติัต่างๆ ท่ีพาเนล Properties เช่นเดียวกบั Rollover Caption 

1.เลือก Rollover Image

2. จะปรากฏหนา้ต่าง Open ให้

คลิกเลือกรูปภาพที่ตอ้งการ 
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การแทรกกล่องไอไลท์ (Highlight Box) 

เป็นกล่องท่ีใช้เน้นพื้นท่ีส่วนใดส่วนหน่ึงเป็นพิเศษในสไลด์ หรือใช้เซ็นเซอร์พื้นท่ี

บางส่วนของสไลดมี์ขั้นตอนการแทรกกล่องไฮไลทด์งัน้ี  

 ก าหนดคุณสมบติัต่างๆ ท่ีพาเนล Properties 

การแทรกตัวช้ีเมาส์ (Mouse) 

การสร้างโปรเจค็แบบ Simulation ส่ิงท่ีส าคญัคือการเคล่ือนท่ีของตวัช้ีเมาส์  ซ่ึงเป็นตวัท่ี

ท  าให้ผูใ้ชเ้ขา้ใจในขั้นตอนการใชง้านโปรแกรมนั้นๆ ไดร้วดเร็วข้ึน โดยในหน่ึงสไลด์จะมีตวัช้ี

เมาส์ไดเ้พียงตวัเดียวเท่านั้น และมีทิศทางเดินเมาส์ในทิศทางเดียว  มีขั้นตอนการแทรก ดงัน้ี 

1. เลือก Highlight Box

2. จะปรากฏส่วนที่เป็นไฮไลทใ์หย้า้ยกรอบ

ไปยงับริเวณที่ตอ้งการเนน้เป็นพเิศษ 
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 1. เลือก Mouse

2. จะปรากฏเสน้สีน ้ าเงินขึ้นมา ใหม้า

ปรับตั้งค่าหรือเลือกลกัษณะเมาส์ที่พาเนล 

Properties  

3.ลากเมาส์ไปยงัต าแหน่งที่ตอ้งการ
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แทรกพืน้ทีส่่วนขยาย (Zoom Area) 

พื้นท่ีส่วนขยาย (Zoom Area) เป็นวตัถุท่ีแทรกมาบนสไลด์เพื่อปรับขยายบางส่วนของ

พื้นท่ีบนสไลดท์  าใหม้องเห็นไดช้ดัข้ึน มีขั้นตอนดงัน้ี 

การแทรก Rollover Slidelet 

Rollover Slidelet มีลกัษณะเหมือนกบั rollover caption แต่จะมีขอ้แตกต่างและดีกว่าคือ 

เม่ือท า Rollover Slidelet สามารถท่ีจะแทรกไดท้ั้งภาพและตวัหนงัไปพร้อมๆ กนั  

 

1. เลือก Zoom Area

2. จะปรากฏกรอบส่ีเหล่ียมสองกรอบคือ
กรอบ Zoom Source ใหป้รับแต่งและยา้ย
กรอบไปยงัต าแหน่งที่ตอ้งการขยาย  

3. กรอบ Zoom Destination ใหป้รับแต่งและ
ยา้ยไปยงัต าแหน่งที่ใหผู้ใ้ชเ้ห็นไดช้ดัเจน 

1. เลือก Rollover Slidelet

2. จะปรากฏกรอบส่ีเหล่ียมสอง

กรอบคือ กรอบ Slidelet และพื้นที่ 
Rollover Slidelet 
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การแทรกรูปภาพ 

4. เลือกกรอบ Slidelet แลว้ไปเลือกรูปภาพที่
ตอ้งการ โดยไปที่ Add new Image 

3. น าพื้นที่ Rollover Slide let ไป

ครอบขอ้ความหรือวตัถุที่ตอ้งการ 

1. เลือก Image
2. จะปรากฏหนา้ต่างใหค้ลิกเลือกรูปภาพ

ที่ตอ้งการ

3. ปรับขนาด ยา้ยต าแหน่ง และตั้งค่า

รูปแบบไดท้ี่พาเนล Properties 
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แทรกปุ่ มกด (Button) 
              ปุ่มกด (Button) เป็นวตัถุท่ีประยกุตใ์ชง้านไดห้ลากหลายในโปรแกรม Captivate ก็มี
แม่แบบของปุ่มกดไวม้ากมาย นอกจากน้ียงัสามารถใชโ้ปรแกรม Photoshop หรือ Flash สร้าง
ปุ่มข้ึนมาใชง้านเองได ้

ก าหนดคุณสมบติัต่างๆ ท่ีพาเนล Properties 

1. เลือก Button

2. วาดลงช้ินงาน สามารถ

ปรับแต่งขนาดยา้ยไปยงั

ต าแหน่งที่ตอ้งการ 

รูปแบบของปุ่ ม Button 
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คุณสมบัติของ Action 

Continue เล่นสไลดต่์อจากสไลดเ์ดิม 
Go to Previous Slide ก าหนดใหไ้ปยงัสไลดก่์อนหนา้ 
Go to Next Slide ก าหนดใหไ้ปสไลดถ์ดัไป 
Go to Last Visited Slide ก าหนดใหไ้ปท่ีสไลดล่์าสุดท่ีผา่นมา 
Jump To Slide ก าหนดใหไ้ปยงัสไลดท่ี์ก าหนดไว ้
Open URL Or File เช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตห์รือไฟลต่์างๆ 
Open Other Project ก าหนดใหเ้ปิดโปรเจค็อ่ืนท่ีบนัทึกไวใ้นคอมพิวเตอร์ 
Send E-mail To ก าหนดใหส่้งอีเมลท่ี์ก าหนดไว ้
Execute JavaScript ใหแ้สดง JavaScript ที่ก  าหนดไวข้ึ้นมา 
Execute Advance Actions ก าหนดใหแ้สดง Script ดว้ยแอพพลิเคชัน่ที่ใชเ้ขียนขึ้นมา 
Play  Audio ก าหนดใหมี้การเล่นเสียงท่ีก าหนดไว ้
Show ก าหนดใหว้ตัถุท่ีซ่อนไวแ้สดงข้ึนมาบนสไลด ์
Hide ก าหนดใหซ่้อนวตัถุไม่ใหแ้สดงข้ึนมาบนสไลด ์
Enable ก าหนดใหว้ตัถุอ่ืนๆ ตอบสนองกบัผูใ้ช ้ซ่ึงสามารถท าไดเ้ฉพาะ

วตัถุท่ีตอบโตไ้ดเ้ท่านั้น 
Disable ก าหนดใหย้กเลิกการตอบสนองของวตัถุกบัผูใ้ช ้ซึงสามารถท า

ไดเ้ฉพาะวตัถุท่ีโตต้อบไดเ้ท่านั้น 
Assign ก าหนดจ านวนการเปล่ียนแปลงขนาดขอ้ความของ Text 
Increment ค่าของตวัแปรจะเพิ่มข้ึนเม่ือผูใ้ชท้  าตามตวัแปรท่ีก าหนด 
Decrement ค่าของตวัแปรจะลดลงเม่ือผูใ้ชท้  าตามตวัแปรท่ีก าหนด 
No Action ไม่ก าหนดเหตุการณ์ใดๆ ใหก้บัสไลด ์
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แทรกข้อความแอนิเมช่ัน(Animation)  

ขอ้ความแอนิเมชัน่เป็นลูกเล่นท่ีท าใหโ้ปรเจ็คมีความน่าสนใจมากข้ึน ซ่ึงโปรแกรมมีเอฟ

เฟ็คตแ์อนิเมชัน่ส าหรับขอ้ความใหเ้ลือกใชม้ากมาย มีขั้นตอนการแทรกดงัน้ี    

 

 

 

 

 

 

 

     แทรกคลปิวดีโีอ  

    

 

1. เลือก Video 

2. เลือกวดีีโอ 
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               เม่ือมีการแทรกวตัถุชนิดต่างๆ เขา้มาในช้ินงานจ านวนมาก เราจึงควรจดัการวตัถุต่างๆ

ท่ีแทรกเขา้ไปในแต่ละสไลด ์เพื่อใหก้ารท างานเป็นไปตามท่ีเราตอ้งการ ไม่ว่าจะเป็นการจดัการ

วตัถุในพาเนล ไลบรารี การคดัลอกวตัถุ  ส าเนาวตัถุ  จดัต าแหน่งวตัถุดว้ยวิธีต่างๆ  จดัล  าดบัวตัถุ  

ปรับขนาดวตัถุ  ลอ็ควตัถุรวมวตัถุเขา้กบัสไลด ์ และใส่เอฟเฟ็คตใ์หก้บัวตัถุ  ซ่ึงทั้งหมดท่ีกล่าว

มาเราจะมาดูกนัในบทน้ี  

จดัการวตัถุในพาเนล Library 

               วตัถุทุกชนิดท่ีแทรกเขา้มาใชใ้นสไลด ์ จะถูกเก็บไวใ้นพาเนล Library (ไลบรารี)  โดย

แยกเก็บไวเ้ป็นโฟลเดอร์  ซ่ึงสามารถจดัการกบัวตัถุในไลบรารีไดด้ว้ยค าสั่งต่างๆ ดงัน้ี 

น าวตัถุจากพาเนล Library มาใช้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ไปท่ีพาเนล Library (ท่ี Panel  Groups) 

 

คลิกช่ือไฟลว์ตัถุที่ตอ้งการแลว้ลาก
ไปวางบนสไลด ์2 
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น าวตัถุจากพาเนล  Library  ของโปรเจคอ่ืนมาใช้งาน 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 ท่ีพาเนล Library  คลิกปุ่ม 
Open  Library 

 4 

คลิกเลือกโปรเจคท่ีตอ้งการ 

จะปรากฏพาเนล  Library  
ของโปรเจคท่ีเลือกข้ึนมา 

 

 

 5 คลิกช่ือไฟลว์ตัถุท่ีตอ้งการแลว้ลากไป
วางบนสไลด ์

2 

 3 

คลิก Open 
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อพัเดตวตัถุทีถู่กแก้ไข 

                เม่ือพบว่าวตัถุท่ีแทรกเขา้มาในสไลดมี์ความไม่สมบูรณ์หรือมีการเปล่ียนแปลงทีหลงั  

โดยมีการเปล่ียนแปลงจากโปรแกรมอ่ืน  สามารถบนัทึกใหเ้ป็นช่ือไฟลเ์ดิมแลว้ท าการอพัเดทได้

โดยไม่ตอ้งแทรกวตัถุเขา้มาใหม่มีวิธีการดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

ลบวตัถุทีไ่ม่ได้ใช้งานออกจากโปรเจค็ 

             ในโปรเจค็จะมีไฟลว์ตัถุอยูเ่ป็นจ านวนมาก  บางไฟลไ์ม่ไดมี้การใชง้านหรือมีการแทรก

เขา้มาแลว้ถูกลบทิง้ในสไลดแ์ต่ไฟลด์งักล่าวก็ยงัอยูใ่นไลบรารี ท  าใหไ้ฟลโ์ปรเจค็มีขนาดใหญ่

โดยไม่จ าเป็น  ดงันั้นสามารถลบวตัถุท่ีไม่ไดใ้ชง้านออกจากโปรเจค็ได ้ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

   3 
 1 คลิกปุ่ม Select Unused  Item 

คลิกปุ่ม Delete  

  2 วตัถุท่ีไม่ไดใ้ชง้านทั้งหมดจะถูกเลือก  

  1 

  2 

คลิกช่ือไฟลว์ตัถุท่ีมีการแกไ้ข 

คลิกปุ่ม Update 
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               นอกจากน้ีบนไทมไ์ลน์ยงัสามารถควบคุมเวลาและล าดบัในการแสดงผลของวตัถุไดอี้ก
ดว้ย โดยการคลิกท่ีเลเยอร์วตัถุนั้นแลว้ลากไปทางซา้ยหรือขวาตามตอ้งการ 
 
 

 

 

 

ปรับขนาดวตัถุ 
                 การาปรับขนาดวตัถุสามารถท าไดโ้ดยคลิกคา้งไวท่ี้กรอบส่ีเหล่ียมเลก็ๆท่ีอยู่รอบวตัถุ 
(จุดแองเคอร์) แลว้ลากปรับขนาดตามตอ้งการ  ถา้ตอ้งการรักษาอตัราส่วนใหก้ดคีย ์Shift คา้งไว้
แลว้ลากปรับขนาดตามตอ้งการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กดคีย ์Shift คา้งไวแ้ลว้ลาก
ปรับขนาดตามตอ้งการ  

คลิกแลว้ลากไปทางซา้ย
หรือขวาตามตอ้งการ  
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ใส่เอฟเฟ็คต์ให้กบัวตัถุ 
                การใส่เอฟเฟ็คตใ์หก้บัวตัถุถือเป็นลูกเล่นท่ีท าใหโ้ปรเจค็มีความน่าสนใจมากข้ึน โดย
โปรแกรม Captivate มีเอฟเฟ็คตใ์หเ้ลือกใชม้ากมาย  วิธีการใส่เอฟเฟ็คตมี์ดงัน้ี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 คลิกขวาบนวตัถุแลว้เลือก Apply effect 

 2 

 

จะปรากฏแทบ็ Effect ที่ Properties แลว้เลือกเอฟเฟ็คตท์ี่ตอ้งการ 
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การบันทกึเสียงและการแทรกเสียง 

        โปรแกรม Adobe Captivate 2017 สามารถบนัทึกเสียงผา่นไมโครโฟนและแทรกไฟลเ์สียง

ต่างๆ เขา้มาในโปรเจค็ได ้ ไม่ว่าจะเป็นเสียงบรรยาย เสียงดนตรี หรือเสียงเอฟเฟ็คต ์ โดยไฟล์

เสียงท่ีโปรแกรมรองรับตอ้งอยูใ่นรูปแบบ .wav และ .mp3  

ตั้งค่าการบันทกึเสียง (Audio Settings) 

        ก่อนท่ีจะเร่ิมบนัทึกเสียง เราสามารถเขา้ไปก าหนดค่าต่างๆท่ีตอ้งการ เพื่อใหไ้ดไ้ฟลเ์สียง

ตรงกบัท่ีตอ้งการน าไปใชง้าน โดยสามารถเขา้ไปก าหนดไดท่ี้ Audio Settings มีขั้นตอนดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            2. จะปรากฏหนา้ต่าง Audio Settings ใหก้ าหนดค่าตามตอ้งการดงัน้ี 

 

1. เลือกเมนู Audio > Settings 
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 Audio Input Devices ใหเ้ลือก Microphone 

 Bitrate ใหเ้ลือกคุณภาพเสียงที่ตอ้งการดงัน้ี 

- CD Bitrate (128 kbps) คุณภาพแผน่ 

CD/DVD 

- Custom Bitrate ก าหนดคุณภาพเสียงเอง 

- FM Bitrate (64 kbps) คุณภาพคล่ืนวทิย ุ

FM 

 

5. คลิก 

OK 
3. คลิก Calibrate Input เพือ่ทดสอบอุปกรณ์บนัทึกเสียง 

คลิก Auto Calibrate แลว้พดูผา่นไมโครโฟน 

โปรแกรมจะปรับระดบัเสียงใหอ้ตัโนมตัิ 

4. คลิก OK 

คลิก Play เพือ่เล่นเสียงที่ทดสอบ 

คลิก Record แลว้พดูผา่นไมโครโฟน เพือ่ทดสอบเสียง 
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บันทกึเสียงให้สไลด์ 

 

 

 

 

                3. จะปรากฏหนา้ต่าง Slide Audio ใหค้ลิกแทบ็ Add/Replace 

  

 

2. เลือกเมนู Audio > Record to > Slide  
1.คลิกสไลดท์ี่ตอ้งการบนัทึกเสียง 

 

5. คลิกปุ่ มควบคุมการบนัทกึเสียง 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

   Record Audio บนัทึกเสียง 

   Stop ส้ินสุดการบนัทึกเสียง 

   Play เล่นเสียงที่ถูกบนัทึก 

  Pause หยดุการเล่นเสียงที่ถูก 
            บนัทึกชัว่คราว 
 

 

4. คลิก  ที่ช่อง Preview เพือ่ 
ใหส้ไลดแ์สดงผลขณะบนัทึกเสียง 

6. คลิก   Save  
 

7. คลิก   Close  
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ถา้ตอ้งการใชเ้สียงจากตวัโปรแกรมสามารถท าไดด้งัน้ี 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
3. กดปุ่ ม Open  

1.เลือก Import Narration  

2. เลือกเสียงที่ตอ้งการ   
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 การสร้างแบบทดสอบ  Quiz   
 

      จุดเด่นท่ีส ำคญัอีกอย่ำงของโปรแกรม  Adobe  Captivate  คือ  สำมำรถสร้ำงแบบทดสอบ  
ไดห้ลำกหลำยประเภท  ทั้งแบบทดสอบก่อนเขำ้สู่เน้ือหำและแบบทดสอบเพื่อกำรวดัผลของ
ผูเ้รียนในกำรสร้ำงส่ือกำรเรียนกำรสอน  และยงัสำมำรถก ำหนดคะแนนให้กบัแบบทดสอบแต่
ละขั้นตอนไดท้นัที  ดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี   

ประเภทของแบบทดสอบ 

        เรำสำมำรถแทรกแบบทดสอบไดห้ลำกหลำยประเภทในโปรเจ็คเดียวกนั  ซ่ึงแบบทดสอบ  
ในโปรแกรม  Adobe  Captivate มีทั้งหมด  9  ประเภท  คือ   

 

1.  Multiple  Choice   แบบตวัเลือก    
2.  True  /  False  แบบถูก หรือ  ผดิ 
3.  Fill – in  - The  - Blank  แบบเติมค ำในช่องว่ำง 
4.  Short  Answer    แบบเติมค ำหรือประโยคสั้น ๆ    
5.  Matching    แบบจบัคู่   
6.  Hot  Spot  แบบช้ีจุดต ำแหน่งหรือจบัผดิภำพ 
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7.  Sequence  แบบเรียงล ำดบัก่อนหลงั 
8.  Rating  Scale  (Likert)  แบบประเมินกำรใหค้ะแนน 
9.  Random  Questions   แบบทดสอบแบบสุ่ม    

โดยมีขั้นตอนกำรสร้ำงแบบทดสอบตำมขั้นตอนต่อไปน้ี    

  การก าหนดค่า  Preferences  ก่อนสร้างแบบทดสอบ 

     กำรก ำหนดค่ำ  Preferences  ให้กับโปรเจ็คก่อนสร้ำงแบบทดสอบ  เพื่อจะได้ไม่ต้องไป
ก ำหนดใหม่ทุกคร้ังท่ีเพิ่มสไลด์แบบทดสอบ  ซ่ึงจะช่วยลดเวลำ และ ควำมยุ่งยำก  นอกจำกน้ี
กำรก ำหนดค่ำ  Preferences  จะท ำใหแ้บบทดสอบ  ท่ีสร้ำงข้ึนเป็นไปในรูปแบบเดียวกนัอีกดว้ย  
มีขั้นตอนดงัน้ี 
1.  เลือกค ำสั่ง  Quiz  เลือกเมนูยอ่ย Quiz  Preferences   
2.  เลือกเมนู  Quiz  ในหมวด Category  แลว้เลือกค ำสั่ง Setting   จะปรำกฏเมนูค ำสั่งท่ี
ก ำหนดค่ำต่ำง ๆ ใหก้บัแบบทดสอบ 
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รายละเอยีดของการก าหนดค่าต่าง ๆ มดีงันี ้  
  Name   ก ำหนดช่ือใหก้บัแบบทดสอบ 
  Required   เลือกรูปแบบกำรท ำแบบทดสอบดงัน้ี 
       -  Optional – The user can skip this quiz   ผูใ้ชส้ำมำรถขำ้มแบบทดสอบท่ีไม่ตอ้งกำรไป 
              ขอ้ต่อไปได ้  
       -  Required – The user must pass this quiz continue     ผูใ้ชต้อ้งท ำแบบทดสอบให้ 
              ถูกตอ้งก่อนจึงจะไปสไลดถ์ดัไป หรือ สไลดค์  ำถำมขอ้ต่อไปได ้                                                                                          
       -  Pass Required – The user must pass this quiz  continue     ผูใ้ชต้อ้งท ำแบบทดสอบ
ใหถู้กตอ้งก่อนจึงจะไปสไลดถ์ดัไป หรือ สไลดค์  ำถำมขอ้ต่อไปได ้                                                                               
  Objective  ID  ก ำหนดรหสั  ID  ใหก้บัแบบทดสอบแต่ละขอ้  โดยปกติโปรแกรมจะก ำหนด 
               มำใหอ้ตัโนมติั       
   Interaction  ID  Prefix  ก ำหนดรหสั  ID  ใหก้บัแบบทดสอบแบบ  Interactive  ท่ีแทรกมำ 
              พร้อมค ำถำมท่ีสร้ำงข้ึน    
   Shuffle  Answers   ปิด/เปิดกำรสลบัตวัเลือกค ำตอบทุกคร้ังท่ีเปิดแบบทดสอบข้ึนมำ   
              ส่วนมำกใชก้บั  Multiple  Choice   
   Show  Progress   แสดงควำมคืบหนำ้ของกำรท ำแบบทดสอบ   ท  ำใหผู้ใ้ชท้รำบว่ำท ำ
แบบทดสอบถึงขอ้ไหนแลว้  มีใหเ้ลือกดงัน้ี   
      -  Relative  จะแสดงเป็น  Question  x  of  y 
      -  Absolute  จะแสดงเป็น  Question  x   
   Allow  Backward  Movement   ผูใ้ชส้ำมำรถยอ้นกลบัไปท ำแบบทดสอบขอ้ท่ีผำ่นมำได้
ขณะท ำแบบทดสอบอยู่ 
   Show  Score  at the End of the quiz   ก ำหนดกำรแสดงผลคะแนนหลงัจำกท่ีท ำ
แบบทดสอบเสร็จ  และคลิกท่ีปุ่ม  Quiz  Result  Message  แลว้ก ำหนดขอ้ควำมและคลิกเลือก
ออปชัน่อ่ืน ๆ ตำมตอ้งกำร 
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   Allow  User  to  Review  the  Quiz   ก ำหนดใหแ้สดงขอ้ควำมข้ึนมำเม่ือผูใ้ชท้  ำ
แบบทดสอบถูก หรือ ผดิ  โดยคลิกท่ีปุ่ม  Question  Review  Message  และตั้งค่ำต่ำง ๆ  ตำม
ตอ้งกำร   
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  ก าหนดค่า  Pass  or  Fail  ให้กบัแบบทดสอบ  

       เป็นกำรก ำหนดเกณฑ์ในกำรสอบผ่ำนของแบบทดสอบ   ว่ำผู ้เข้ำสอบจะต้องท ำ
แบบทดสอบใหผ้ำ่นตำมเกณฑท่ี์ก ำหนดโดยมีวิธีกำรก ำหนดรำยละเอียดดงัน้ี   

1.  เลือกค ำสั่ง  Quiz  เลือกเมนูยอ่ย Quiz  Preferences   
2.  เลือกเมนู   Quiz  ในหมวด Category  แลว้เลือกค ำสั่ง  Pass  or  Fail   จะปรำกฏเมนูค ำสั่งท่ี
ก ำหนดค่ำต่ำง ๆ ใหก้บัแบบทดสอบ 
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รายละเอยีดของการก าหนดค่าต่าง  ในส่วนของ  Pass  or  Fail  มดีงันี้ 
   Pass / Fail  Options     ก ำหนดเกณฑท่ี์ผูใ้ชจ้ะตอ้งท ำแบบทดสอบใหไ้ดม้ำกกว่ำ หรือ  
                                            เท่ำกบั เกณฑท่ี์ก ำหนดไว ้
     -  % or more of total  point  to  pass  ก ำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
     -  Point or more  to  pass  ก ำหนดเป็นคะแนน 
   if  Passing  Grade   เช่ือมโยงเหตุกำรณ์เม่ือผูใ้ชท้  ำแบบทดสอบผำ่น  โดยก ำหนดท่ีช่อง   
                                       Action   
   if Failing Grade     เช่ือมโยงเหตุกำรณ์เม่ือผูใ้ชท้  ำแบบทดสอบไม่ผำ่น   โดยก ำหนดจ ำนวน
คร้ังของควำมยำพยำมท่ี   Allow  user  หรือก ำหนดเหตุกำรณ์ท่ีช่อง  Action   

  ก าหนดการแสดงข้อความให้  Question  Slide      
       เป็นกำรก ำหนดขอ้ควำมท่ีแสดงในกำรท ำขอ้สอบ  เช่น กำรท ำขอ้สอบถูก  , กำรท ำขอ้สอบ
ผดิ หรือ หมดเวลำส ำหรับกำรท ำแบบทดสอบ 
1.  เลือกค ำสั่ง  Quiz  เลือกเมนูยอ่ย Quiz  Preferences   
2.  เลือกเมนู  Quiz  ในหมวด Category  แลว้เลือกค ำสั่ง  Default  Labes   จะปรำกฏเมนูค ำสั่ง
ท่ีก ำหนดค่ำต่ำง ๆ ของขอ้ควำมเวลำท่ีแสดงส ำหรับกำรตรวจค ำตอบ และท ำแบบทดสอบ 
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สร้างสไลด์แบบทดสอบ  Multiple  Choice    
      เป็นแบบทดสอบแบบมีตวัเลือกใหต้อบ  เช่น  a , b , c ,  d  หรือ A , B , C  ,  D  หรือ  
1 , 2 , 3 , 4   โดยมีขั้นตอนดงัน้ี   

 

 

 
   จะปรำกฏหนำ้ต่ำง  Insert  Question   ซ่ึงจะมีรูปแบบของกำรท ำแบบทดสอบทั้งหมดใน
โปรแกรม     ดงัรูป 

                                              ใส่จ ำนวนค ำถำม 

                                                                          
 ใหค้ลิกหนำ้หวัขอ้แบบทดสอบแบบ                  
Multiple  Choice  เพื่อเลือกแบบทดสอบ
แบบตวัเลือกจำกนั้นใส่จ ำนวนค ำถำมท่ี
ตอ้งกำร     

  เลือกชนิดของค ำถำม  โดยมี 2  รูปแบบ  
คือ   
- Grade  Question   แบบเก็บคะแนน   
-  Survey  Question  แบบส ำรวจ    
- Pretest แบบทดสอบก่อนเรียน 

  เลอืก เมน ู Quiz  เลอืกค ำสัง่  Question  Slide    
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  คลิก  OK  เพื่อเร่ิมสร้ำงแบบทดสอบ   

  

 

 

   การใส่ข้อความ       กำรแกไ้ขขอ้ควำมในส่วนของค ำถำมและค ำตอบ  ใหค้ลิกท่ีกล่อง
ขอ้ควำมของค ำถำมแลว้ค ำถำมจนเกิดเคอร์เซอร์กระพริบ  จำกนั้นลบขอ้ควำมเดิม  แลว้ใส่
ขอ้ควำมท่ีตอ้งกำรลงไปแทนท่ี   

 

 

 

 

 

  จะปรำกฏค ำถำมบนสไลดโ์ดยปรำกฏตำมจ ำนวนที่ก  ำหนดตำมช่องจ ำนวนค ำถำม 

  ก ำหนดคุณสมบติัของแบบทดสอบ

จำก panel  Properties  ของแต่ละค ำถำม  

โดยกำรคลิกเลือกรูปแบบของต ำแหน่ง

หรือวตัถุต่ำง ๆ บน สไลดแ์ลว้ก ำหนด

คุณสมบตัิดำ้นขวำมือ    
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สร้างสไลด์แบบทดสอบ  True /  False     
      True / False  เป็นแบบทดสอบท่ีมีเพียง 2 ตวัเลือกเท่ำนั้น คือ ถูก หรือ ผดิ  /  ใช่ หรือ ไม่ใช่ 
มีขั้นตอนกำรสร้ำงแบบทดสอบดงัน้ี   
1.  เลือกเมนู   Quiz   เลือกค ำสั่ง  Question  Slide    

 

2.  จะปรำกฏหนำ้ต่ำง   Insert   Question   ซ่ึงจะมีรูปแบบของกำรท ำแบบทดสอบทั้งหมดใน
โปรแกรม     ดงัรูป 
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3.  ใหค้ลิกหนำ้หวัขอ้แบบทดสอบแบบ True / False   เพื่อเลือกแบบทดสอบแบบ ถูก หรือ ผดิ
จำกนั้นใส่จ ำนวนค ำถำมท่ีตอ้งกำร     
4.  เลือกชนิดของค ำถำม  โดยมี 3  รูปแบบ  คือ   
         - Grade  Question   แบบเก็บคะแนน   
         -  Survey  Question  แบบส ำรวจ    
         - Pretest  Question แบบทดสอบก่อนเรียน 
5.  คลิก   OK  เพื่อเร่ิมสร้ำงแบบทดสอบ   

 

 

 
 

6.   จะปรำกฏค ำถำมบนสไลดโ์ดย   1   ค  ำถำมโปรแกรมจะสร้ำง สไลดใ์ห ้1 สไลด ์    

 

  ก ำหนดคณุสมบติัของแบบทดสอบ

จำก panel  Properties  ของแตล่ะ

ค ำถำม  โดยกำรคลกิเลอืกรูปแบบของ

ต ำแหนง่หรือวตัถตุำ่ง ๆ บน สไลด์แล้ว

ก ำหนดคณุสมบติัด้ำนขวำมือ    
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สร้างสไลด์แบบทดสอบ  Fill-In-The-Blank     
      Fill-In-The-Blank    เป็นแบบทดสอบแบบเติมค ำในช่องว่ำง  ขั้นตอนกำรสร้ำงแลบทดสอบ
มีดงัน้ี   

 

 

 

   จะปรำกฏหนำ้ต่ำง  Insert  Question   ซ่ึงจะมีรูปแบบของกำรท ำแบบทดสอบทั้งหมดใน
โปรแกรม     ดงัรูป 

 

  เลอืก เมน ู Quiz  เลอืกค ำสัง่  Question  Slide    
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  ใหค้ลิกหนำ้หวัขอ้แบบทดสอบแบบ  Fill-In-The-Blank    เพื่อเลือกแบบทดสอบแบบเติม
ค ำ   จำกนั้นใส่จ ำนวนค ำถำมท่ีตอ้งกำร     
  เลือกชนิดของค ำถำม  โดยมี 3  รูปแบบ  คือ   
         - Grade  Question   แบบเก็บคะแนน   
         -  Survey  Question  แบบส ำรวจ    
         - Pretest  Question แบบทดสอบก่อนเรียน 

  คลิก  OK  เพื่อเร่ิมสร้ำงแบบทดสอบ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จะปรำกฏค ำถำมบนสไลด์โดย  1  

ค ำถำมโปรแกรมจะสร้ำง สไลด์ให้ 1 สไลด์     

  ก ำหนดคณุสมบติัของแบบทดสอบ

จำก panel  Properties  ของแตล่ะ

ค ำถำม  โดยกำรคลกิเลอืกรูปแบบของ

ต ำแหนง่หรือวตัถตุำ่ง ๆ บน สไลด์แล้ว

ก ำหนดคณุสมบติัด้ำนขวำมือ    
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การก าหนค าตอบทีถู่กต้องให้กบั  Fill – In-The-Blank   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ดบัเบิล้คลกิท่ีช่องค ำตอบบนข้อควำม  Blank  จะ

ปรำกฏอปอพัเมนสู ำหรับกำรก ำหนดคำ่ตำ่ง ๆ      

  ก ำหนดรูปแบบของกำรตอบค ำถำม  ดงันี ้   

-  User  Input  ผู้ใช้พิมพ์ค ำตอบลงในช่องวำ่ง   

-  Dropdown  list  ผู้ใช้คลกิเมำส์เลอืกค ำตอบท่ี

ถกูต้องจำกรำยกำรตวัเลอืก     

  ก ำหนดค ำตอบท่ีถกูต้องตำมท่ี

ต้องกำรโดยพิมพ์ข้อควำมท่ีเป็นค ำตอบ      

  ก ำหนด Case-Sensitive เม่ือต้องกำรให้

ค ำตอบท่ีถกูต้อง  มีตวัพิมพ์เลก็และตวัพิมพ์

ใหญ่ไม่เหมือนกนั 

  คลกิ  +  เพื่อเพิ่มค ำตอบท่ีมำกกวำ่  1  

ค ำตอบ   หรือ  คลกิ  - เพื่อลดค ำตอบท่ีไม่

ต้องกำร 
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สร้างสไลด์แบบทดสอบ  Short  Answer     
      Short  Answer      เป็นแบบทดสอบแบบเติมค ำ หรือ ประโยคสั้น ๆ ท่ีมีค  ำตอบตำยตวั  มี
ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบทดสอบดงัน้ี   

 

 

  

   จะปรำกฏหนำ้ต่ำง  Insert  Question   ซ่ึงจะมีรูปแบบของกำรท ำแบบทดสอบทั้งหมดใน
โปรแกรม     ดงัรูป 

 

  เลอืก เมน ู Quiz  เลอืกค ำสัง่  Question  Slide    
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  ใหค้ลิกหนำ้หวัขอ้แบบทดสอบแบบ  Short  Answer    เพื่อเลือกแบบทดสอบแบบ 
เติมค ำ   จำกนั้นใส่จ ำนวนค ำถำมท่ีตอ้งกำร     

  เลือกชนิดของค ำถำม  โดยมี 3  รูปแบบ  คือ   
         - Grade  Question   แบบเก็บคะแนน   
         -  Survey  Question  แบบส ำรวจ    
         - Pretest  Question แบบทดสอบก่อนเรียน 

  คลิก  OK  เพื่อเร่ิมสร้ำงแบบทดสอบ   

 

 

 

 

 

 

 

 

  จะปรำกฏค ำถำมบนสไลด์โดย  1  

ค ำถำมโปรแกรมจะสร้ำง สไลด์ให้ 1 สไลด์     

  ก ำหนดคณุสมบติัของแบบทดสอบ

จำก panel  Properties  ของแตล่ะ

ค ำถำม  โดยกำรคลกิเลอืกรูปแบบของ

ต ำแหนง่หรือวตัถตุำ่ง ๆ บน สไลด์แล้ว

ก ำหนดคณุสมบติัด้ำนขวำมือ    
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  การก าหนดค าตอบทีถู่กต้องให้กบั  Short  Answer     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  คลกิท่ีช่องก ำหนดค ำตอบ      

  ก ำหนด Case-Sensitive เม่ือต้องกำรให้

ค ำตอบท่ีถกูต้อง  มีตวัพิมพ์เลก็และตวัพิมพ์

ใหญ่ไม่เหมือนกนั 

  ก ำหนดค ำตอบท่ีถกูต้องตำมต้องกำร      
  คลกิ + เพื่อเพิ่มค ำตอบ   

       คลกิ  -  เพื่อลบค ำตอบ     
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สร้างสไลด์แบบทดสอบ  Matching     
      Matching      เป็นแบบทดสอบแบบจบัคู่   ซ่ึงคอลมัน์ซำ้ยและขวำไม่จ ำเป็นตอ้งเท่ำกนัก็ได ้ 
มีขั้นตอนดงัน้ี   

 

 

  

   จะปรำกฏหนำ้ต่ำง  Insert  Question   ซ่ึงจะมีรูปแบบของกำรท ำแบบทดสอบทั้งหมดใน
โปรแกรม     ดงัรูป 

 

  เลอืก เมน ู Quiz  เลอืกค ำสัง่  Question  Slide    
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  ใหค้ลิกหนำ้หวัขอ้แบบทดสอบแบบ  Matching     เพื่อเลือกแบบทดสอบแบบ 
จบัคู่   จำกนั้นใส่จ ำนวนค ำถำมท่ีตอ้งกำร     

  เลือกชนิดของค ำถำม  โดยมี 3  รูปแบบ  คือ   
         - Grade  Question   แบบเก็บคะแนน   
         -  Survey  Question  แบบส ำรวจ    
         - Pretest  Question แบบทดสอบก่อนเรียน 

  คลิก  OK  เพื่อเร่ิมสร้ำงแบบทดสอบ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จะปรำกฏค ำถำมบนสไลด์โดย  1  

ค ำถำมโปรแกรมจะสร้ำง สไลด์ให้ 1 สไลด์     

  ก ำหนดคณุสมบติัของแบบทดสอบ

จำก panel  Properties  ของแตล่ะ

ค ำถำม  โดยกำรคลกิเลอืกรูปแบบของ

ต ำแหนง่หรือวตัถตุำ่ง ๆ บน สไลด์แล้ว

ก ำหนดคณุสมบติัด้ำนขวำมือ    

52



 
 

  การก าหนดค าตอบทีถู่กต้องให้กบั  Matching     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เลอืกจ ำนวนคอลมัน์ท่ีต้องกำรทัง้ทำง

ด้ำนซ้ำยและทำงด้ำนขวำ    โดยคลกิเลอืก Panel  

General   เพื่อก ำหนดรูปแบบท่ีต้องกำร 

  คลกิเลอืกหวัข้อในคอลมัน์ท่ี 1  แล้วเลอืกหวัข้อซึง่เป็น

ค ำตอบท่ีถกูต้องให้ตรงกบัคอลมัน์ทำงขวำมือ      
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สร้างสไลด์แบบทดสอบ  Hot  Spot       
      Hot Spot      เป็นแบบทดสอบแบบคลิกในพื้นท่ี  Hot  Spot  สำมำรถประยกุตใ์ชส้ร้ำง 
แบบทดสอบต่ำง ๆ เช่น แบบทดสอบดำ้นจิตวิทยำ  ควำมแตกต่ำงของวตัถุ  หรือ จบัผดิภำพ  
เป็นตน้  มีขั้นตอนกำรสร้ำงแบบทดสอบดงัน้ี   

 

 

  

   จะปรำกฏหนำ้ต่ำง  Insert  Question   ซ่ึงจะมีรูปแบบของกำรท ำแบบทดสอบทั้งหมดใน
โปรแกรม     ดงัรูป 

 

  เลอืก เมน ู Quiz  เลอืกค ำสัง่  Question  Slide    
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  ใหค้ลิกหนำ้หวัขอ้แบบทดสอบแบบ  Hot  Spot     เพื่อเลือกแบบทดสอบแบบ Hot  Spot     
จำกนั้นใส่จ ำนวนค ำถำมท่ีตอ้งกำร     

  เลือกชนิดของค ำถำม  โดยมี 3  รูปแบบ  คือ   
         - Grade  Question   แบบเก็บคะแนน   
         -  Survey  Question  แบบส ำรวจ    
         - Pretest  Question แบบทดสอบก่อนเรียน 

  คลิก  OK  เพื่อเร่ิมสร้ำงแบบทดสอบ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จะปรำกฏค ำถำมบนสไลด์โดย  1  

ค ำถำมโปรแกรมจะสร้ำง สไลด์ให้ 1 สไลด์     

  ก ำหนดคณุสมบติัของแบบทดสอบ

จำก panel  Properties  ของแตล่ะ

ค ำถำม  โดยกำรคลกิเลอืกรูปแบบของ

ต ำแหนง่หรือวตัถตุำ่ง ๆ บน สไลด์แล้ว

ก ำหนดคณุสมบติัด้ำนขวำมือ    
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  การก าหนดค าตอบทีถู่กต้องให้กบั  Hot Spot   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ปรับขนำดและย้ำยกรอบ Hot Spot    

       ไปยงัต ำแหนง่ท่ีต้องกำร      

  ก ำหนดคุณสมบติัของแบบทดสอบ    โดยคลิก

เลือก Panel  General   เพือ่ก ำหนดรูปแบบที่ตอ้งกำร  

โดยก ำหนดจ ำนวนของ Hot Spot ที่ตอ้งกำรที่หวัขอ้  

Answer  แลว้ใส่จ ำนวนของ Hot Spot   ที่ตอ้งกำร   
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สร้างสไลด์แบบทดสอบ  Sequence       
      Sequence      เป็นแบบทดสอบแบบเรียงล ำดบัก่อนหลงั  สำมำรถประยกุตใ์ชก้บั
แบบทดสอบ  เรียงล ำดบัมำกนอ้ย  หรือ เรียงล ำดบัเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ มีขั้นตอน  ดงัน้ี   

 

 

  

   จะปรำกฏหนำ้ต่ำง  Insert  Question   ซ่ึงจะมีรูปแบบของกำรท ำแบบทดสอบทั้งหมดใน
โปรแกรม     ดงัรูป 

 

  เลือก เมนู  Quiz  เลือกค ำสัง่  Question  Slide    
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  ใหค้ลิกหนำ้หวัขอ้แบบทดสอบแบบ  Sequence      เพื่อเลือกแบบทดสอบแบบ Hot  Spot     
จำกนั้นใส่จ ำนวนค ำถำมท่ีตอ้งกำร     

  เลือกชนิดของค ำถำม  โดยมี 3  รูปแบบ  คือ   
         - Grade  Question   แบบเก็บคะแนน   
         -  Survey  Question  แบบส ำรวจ    
         - Pretest  Question แบบทดสอบก่อนเรียน 

  คลิก  OK  เพื่อเร่ิมสร้ำงแบบทดสอบ   

 

 

 

 

 

 

 

 

  จะปรำกฏค ำถำมบนสไลดโ์ดย  1  

ค  ำถำมโปรแกรมจะสร้ำง สไลดใ์ห ้1 สไลด ์    

  ก ำหนดคุณสมบติัของแบบทดสอบจำก 

panel  Properties  ของแต่ละค ำถำม  โดยกำร

คลิกเลือกรูปแบบของต ำแหน่งหรือวตัถุต่ำง ๆ 

บน สไลดแ์ลว้ก ำหนดคุณสมบติัดำ้นขวำมือ    
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สร้างสไลด์แบบทดสอบ  Rating  Scale  (Likert)       
      Rating  Scale  (Likert)      จะเป็น แบบสอบถำม หรือ แบบประเมิน  ไม่สำมำรถก ำหนด
คะแนนใหก้บัแบบทดสอบประเภทน้ีได ้  เป็นเพียงกำรตอบค ำถำมเท่ำนั้น   

 

 

  

   จะปรำกฏหนำ้ต่ำง  Insert  Question   ซ่ึงจะมีรูปแบบของกำรท ำแบบทดสอบทั้งหมดใน
โปรแกรม     ดงัรูป 

 

  เลอืก เมน ู Quiz  เลอืกค ำสัง่  Question  Slide    
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  ใหค้ลิกหนำ้หวัขอ้แบบทดสอบแบบ  Rating  Scale  (Likert)      เพื่อเลือกแบบทดสอบแบบ 
Hot  Spot     จำกนั้นใส่จ ำนวนค ำถำมท่ีตอ้งกำร     

  คลิก  OK  เพื่อเร่ิมสร้ำงแบบทดสอบ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จะปรำกฏค ำถำมบนสไลดโ์ดย  1  

ค  ำถำมโปรแกรมจะสร้ำง สไลดใ์ห ้1 สไลด ์    

  ก ำหนดคุณสมบติัของแบบทดสอบจำก 

panel  Properties  ของแต่ละค ำถำม  โดยกำร

คลิกเลือกรูปแบบของต ำแหน่งหรือวตัถุต่ำง ๆ 

บน สไลดแ์ลว้ก ำหนดคุณสมบติัดำ้นขวำมือ    
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การแสดงผลส าหรับแบบทดสอบในหน้า  Quiz  Results    

         สไลด ์ Quiz  Results   เป็นสไลด์ส ำหรับแสดงผลคะแนน  ท่ีรวบรวมมำจำกแบบทดสอบ
ทั้งหมดในโปรเจค็   โดยจะถูกแทรกเขำ้มำอตัโนมติัพร้อมกบักำรสร้ำงแบบทดสอบในคร้ังแรก
และถูกเก็บไว้ท่ี   Filmstrip  เรำสำมำรถจัดรูปแบบใหม่ให้กับสไลด์  Quiz  Results   ได้
เช่นเดียวกบักำรจดักำรสไลดใ์นโปรเจค็ทัว่ไป   มีขั้นตอนดงัน้ี    

 

 

 

 

 

 

การก าหนดการแสดงผลลพัธ์  หรือ ข้อความทีแ่สดงผลลพัธ์ในหน้า Quiz  Results   
      มรีายละเอยีดดงันี ้  
-  Score    แสดงผลคะแนนท่ีตอบค ำถำมถูกตอ้ง 
-  Max  Score    แสดงผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
-  Correct  Question    แสดงจ ำนวนค ำถำมทั้งหมดท่ีตอบถูก 
-  Accuracy    แสดงผลกำรท ำแบบทดสอบเป็นเปอร์เซ็นต์ 
-  Attempts    แสดงผลจ ำนวนควำมพยำพยำมท่ีผูใ้ชท้  ำแบบทดสอบ 

  คลิกเลือกสไลด ์ Quiz  Results       

  ก ำหนดกำรแสดงผลลพัธท์ี่พำเนล  

Quiz  Properties 
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      นอกจำกน้ีเรำสำมำรถแทรกวตัถุชนิดต่ำง ๆ เขำ้มำใชง้ำนบนสไลดแ์สดงผลลพัธ์และก ำหนด
คุณสมบติัใหก้บัวตัถุต่ำง ๆ รวมทั้งขอ้ควำมท่ีอยูใ่นเคร่ืองหมำย  {…}  ไดเ้หมือนกบักำรจดักำร
วตัถุในสไลดท์ัว่ไป  แต่จะไม่สำมำรถแกไ้ขขอ้ควำม หรือ ค ำสั่งท่ีอยูใ่นเคร่ืองหมำย  {…} 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จดัองคป์ระกอบตำมตอ้งกำร  โดยสำมำรถแกไ้ข หรือ 

ปรับแต่งขอ้ควำมที่แสดงผลลพัธแ์ละขอ้ควำมบอกหวัขอ้ของ

คะแนน   โดยกำรคลิกที่ขอ้ควำมหรือหวัขอ้ที่ตอ้งกำรปรับแต่ง     

       

  ก ำหนดรูปแบบจำก Properties  ของ

ต ำแหน่งที่คลิกเลือก  
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การส่งออกและแก้ไขโปรเจค็  

       เม่ือสร้างช้ินงานหรือโปรเจค็จนเสร็จสมบูรณ์แลว้ ขั้นตอนสุดทา้ยก็คือการส่งออกช้ินงาน

รูปแบบต่างๆ เพื่อน าไปเผยแพร่ต่อไดใ้นหลายช่องทาง ซ่ึงโปรแกรม Adobe Captivate 9 เรา

สามารถส่งออกไฟล ์ (Publish) ไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น ไฟล ์ SWF , exe , mp4 หรือจะ

ส่งออกแบบปร้ินก็ได ้ส าหรับเปิดในอุปกรณ์  ios , Android ระบบปฏิบติัการอื่นๆ อีกดว้ย 

ส่งออกโปรเจ็คในรูปแบบไฟล์ SWF  

       ไฟล ์ SWF เป็นไฟลท่ี์มีขนาดเลก็ จึงนิยมน าไปใชง้านบนเวบ็ไซต ์ เน่ืองจากสามารถ

แสดงผลบนหนา้เวบ็เพจไดร้วดเร็วกว่าไฟลใ์นรูปแบบอ่ืนๆ แต่จะแสดงผลไดเ้ฉพาะในเคร่ืองท่ี

ติดตั้งโปรแกรม Adobe Flash Player เท่านั้น โดยปกติเม่ือส่งออกเป็นไฟล ์ SWF โปรแกรมจะ

สร้างใหอ้ยูใ่นรูปแบบของ HTML โดยอตัโนมติั เพื่อสะดวกต่อการน าไปใชง้านบนเวบ็ไซต ์ มี

ขั้นตอนดงัน้ี 

                            

 

 

  เลือกเมนู File  Publish 
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เม่ือก าหนดค่าต่างๆแลว้ใหค้ลิกปุ่ม Publish โปรแกรมจะท าการ publish ใหร้อจนครบ 100% 

 

 

 

   รูปแบบของการ Publish  

  ก าหนดค่าต่างๆ 

ในการส่งออกไฟล ์

    คลิก Publish  
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 เม่ือ Publish แลว้ใหต้รวจสอบไฟลเ์พื่อการใชง้าน  และเลือกหวัขอ้ว่าจะใหแ้สดงบนอะไร  

เช่น บราวเซอร์ วีดีโอ  โดยตวัอยา่งจะแสดงบนบราวเซอร์ Chrome   

 

การก าหนดค่าต่างๆในการส่งออกไฟล์แบบ SWF มรีายละเอยีดดงันี้ 
-Project Title ก าหนดช่ือใหไ้ฟลท์ี่ส่งออก -Full Screen ก าหนดใหแ้สดงผลโปรเจค็เตม็จอภาพ 
-Folder ก าหนดที่จดัเก็บไฟลท์ี่ส่งออกโดยคลิกปุ่ ม 
Browse 

-Generate Autorun For CD ก าหนดใหแ้สดงผลโปร
เจค็อตัโนมติัเม่ือใชง้านจาก แผน่CD โดยตอ้งบนัทึก
ไฟลA์utorun ลงในแผน่ CD ดว้ย 

-SWF ส่งออกไฟลใ์นรูปแบบ .swf -Flash Player Version ก าหนดเวอร์ชัน่ของ Flash 
Player ส าหรับไฟลท์ี่ส่งออก 

-Zip Files ส่งออกไฟลใ์นรูปแบบที่ถูกบีบอดัไว ้ -Export PDF ส่งออกไฟลใ์นรูปแบบ PDF  
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การส่งออกโปรเจค็ในรูปแบบไฟล์ Executable 

ส่งออกโปรเจค็ในรูปแบบไฟล ์Executable หรือ .exe ใชก้บัระบบปฏิบติัการ Windows สามารถ

เปิดไดโ้ดยไม่ตอ้งลงโปรแกรมใดๆทั้งส้ิน มีขั้นตอนดงัน้ี  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เลือกเมนู File  Publish 
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 คลิก Executable 

 ก าหนดค่า Media 

Options 

  คลิก Publish 

  คลิกเปิด Windows Explorer หนา้ต่างแลว้ไปยงัท่ีเก็บไฟลโ์ปรเจค็ จะปรากฏ

ไฟลที์ส่งออกในรูปแบบ  EXE 
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การส่งออกโปรเจค็ในรูปแบบไฟล์ MP4 

       การส่งออกโปรเจค็ในรูปแบบไฟล ์.mp4ไฟลท่ี์ไดจ้ะตอ้งเปิดดว้ยโปรแกรมมลัติมีเดียต่างๆ 

ท่ีรองรับไฟลรู์ปแบบ .mp4 แต่จะอยูใ่นรูปแบบงานน าเสนอเท่านั้น เน่ืองจากวตัถุท่ีสามารถ

ปฏิสัมพนัธ์(Interactive) ไดจ้ะไม่สามารถแสดงผลตามท่ีตอ้งการได ้มีขั้นตอนดงัน้ี 

 

 

 

 

   เลือกรูปแบบ Publish เป็น Video  
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ก าหนดค่าต่างๆ บนเคร่ืองมือการ Publish 

  เลือกรูปแบบของการเปิดไฟลแ์ละ Publish ไฟล์

    เม่ือโปรแกรม  Publish แลว้จะมีป๊อปอพัปรากฏเพื่อถามว่าจะเปิดไฟลท่ี์ไดใ้น

โปรแกรมใดต่อไปน้ี  ซ่ึงโปรแกรมจะเปิดไฟลท่ี์ไดใ้หดู้ว่าจะออกมาอยา่งไร
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การก าหนดค่า Media Options มีรายละเอยีด ดงันี ้

 Project Title ก าหนดช่ือใหก้บัไฟลท่ี์ส่งออก

 Folder ก าหนดท่ีจดักบัไฟลท่ี์ส่งออก โดยคลิก Browse

 Select Presets ก าหนดรูปแบบการส่งออกของไฟลว์ีดีโอ

 Copy preset values and Customize ก าหนดรูปแบบการส่งออกของไฟลว์ีดีโอแบบก าหนดค่าต่างๆเอง

 Profile ก าหนดความละเอียดของไฟลว์ีดีโอท่ีส่งออก

 Level ก าหนดคุณภาพของไฟลว์ีดีโอท่ีส่งออก

 Bitrate Encoding ก าหนดรูปแบบการเขา้รหสัของไฟลว์ีดีโอท่ีส่งออก

 Target Bitrate อตัราบิตเรตของไฟลว์ีดีโอท่ีส่งออก

 Max Bitrate อตัราบิตเรตสูงสุดของไฟลว์ีดีโอท่ีส่งออก

 Force re-publish all the slide ก าหนดใหมี้การตรวจสอบแลว้ส่งออกไฟล์

 Scalable HTML Content ก าหนดใหไ้ฟลท่ี์ส่งออกยอ่ขยายตามขนาดของบราวเซอร์

 คลิกเปิดหนา้ต่าง Windows Explorer แลว้ไปยงัท่ีเก็บ

ไฟลโ์ปรเจค็ จะปรากฏไฟลว์ีดีโอ 
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