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วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 

• ผู้ เรียนสามารถอธิบายถึงสามารถของโปรแกรม Authorware ได้ 

• ผู้ เรียนสามารถอธิบายขัน้ตอนการติดตัง้โปรแกรม Authorware ได้ 

• ผู้ เรียนสามารถบอกวิธีการเรียกใช้โปรแกรม Authorware ได้ 

• ผู้ เรียนสามารถอธิบายสว่นประกอบตา่ง ๆ ของ โปรแกรม Authorware ได้ 

• ผู้ เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบการสร้างงานในโปรแกรม Authorware 
ได้ 

 

 

 



เนือ้หา 

• ความสามารถของโปรแกรม Authorware  

• การติดตัง้โปรแกรม Authorware 

• การเรียกใช้โปรแกรม Authorware 

• สว่นประกอบของโปรแกรม Authorware 

• องค์ประกอบการสร้างงานในโปรแกรม Authorware 

• สรุป 

 

 



– สร้างเป็นสื่อการเรียนการสอน ซึง่ลกัษณะงานจะเหมือนแผน่ใส 

– สร้างเป็นบทเรียน นกัเรียนสามารถน าบทเรียนกลบัไปทบทวนศกึษาด้วย
ตนเองได้ 

– สร้างเป็นโปรแกรมพิมพ์ดีด 

– สร้างเกม 

– สร้างเป็นแบบประเมินตนเอง 
– สร้างเป็นสารานกุรม 

– สร้างแบบจ าลองสถานการณ์จริง ซึง่ท าให้เหมือนอยูใ่นเหตกุารณ์ 

 
 

 

 
 
 

6.1 ความสามารถของโปรแกรม Authorware 



แสดงหน้าจอทรัพยากรใน 
 My  Computer  

 
 
 
 

 
 

6.2 การติดตั้งโปรแกรม Authorware 

แสดงหน้าจอ  Setup 
 

 

 

 

 



6.2 การตดิตัง้โปรแกรม Authorware 

แสดงหน้าจอก าลงัเร่ิม
เข้าสูโ่ปรแกรม 
 
 
 

 
 

แสดงหน้าจอต้อนรับ
การติดตัง้ 

 
 
 

 
 



6.2 การตดิตัง้โปรแกรม Authorware 

แสดงหน้าจอเก่ียวกบัลิขสทิธ์ิ
ของโปรแกรม 

 
 
 
 

แสดงหน้าจอ Choose  Destination   
Location และ Choose  Folder 

 
 

 
 



6.2 การตดิตัง้โปรแกรม Authorware 

แสดงหน้าจอ  Setup  
Status 

 
 
 

แสดงหน้าจอเสร็จสิน้ของการ
ติดตัง้โปรแกรม 

 
 
 



6.3 การเรียกใช้โปรแกรม Authorware 

 

แสดงการเรียกใช้โปรแกรม Authorware โดยเรียกเมน ูStart 

 
 



6.3 การเรียกใช้โปรแกรม Authorware 

 

แสดงจอภาพการเร่ิมใช้งานโปแกรม Authorware 

 
 



6.4ส่วนประกอบของโปรแกรม Authorware 

 

แสดงจอภาพการเร่ิมใช้งานโปแกรม Authorware 

 
 

 
 

 

 

  

 



6.4ส่วนประกอบของโปรแกรม Authorware 

 
1. Menu bar  ประกอบด้วยเมนท่ีูโปรแกรม Authorware  เตรียม

ไว้ให้ใช้งาน 

2. Tool bar รวบรวมเมนท่ีูใช้บอ่ยๆ ไว้เป็นปุ่ ม  เพ่ือให้ใช้งานได้สะดวกขึน้ 

3. Icon Palette เป็นท่ีรวมของไอคอนส าหรับสร้างงานแตล่ะประเภท 

4. Icon Color Palette เป็นท่ีรวมสีที่ใช้เติมแตง่สีให้กบัไอคอน 

5. Flow line เป็นเส้นตรงท่ีใช้สร้างงาน โดยงานจะถกูแสดงตามล าดบั 

6. Design Window หน้าตา่งท่ีใช้สร้างงาน 

7. Knowledge Objects Window แสดงรายช่ือของการท างาน
ส าเร็จรูป ส าหรับการสร้างงานทีค่ิดวา่ผู้ใช้จะใช้งานบอ่ย ๆ 

 

 



6.5 องค์ประกอบการสร้างงานในโปรแกรม Authorware  
ประเภทไอคอน สัญลักษณ์ ลักษณะการใช้งาน 

Display Icon ใช้สร้างข้อความ และรูปภาพเพ่ือแสดงบนหน้าจอ 

Motion Icon ใช้สร้างการเคล่ือนท่ีให้กับวัตถุ อาจเป็นข้อความหรือรูปภาพ 

Erase Icon ใช้ลบวัตถุท่ีแสดงบนหน้าจอ 

Wait Icon สร้างการหน่วงเวลาในการแสดง 

Navigate Icon ก าหนดทศิทางการท างาน และช่วยในการท า HyperText 

Framework Icon สร้างงานท่ีมีลักษณะเป็นหน้า และใช้ Framework ในการควบคุมการ
แสดงผลแต่ละหน้า 

Decision Icon ใช้สร้างทางเลือกในการท างาน 

Interaction Icon สร้างการโต้ตอบกับผู้ใช้ 

Calculation Icon ใช้เขียนโปรแกรมสคริปต์ 

Map Icon ใช้จัดหมวดหมู่ของไอคอน 

Digital Movie 
Icon 

ใช้น าไฟล์ภาพยนตร์มาแสดง 

Sound Icon ใช้น าไฟล์เสียงมาแสดง 
Video Icon ใช้น าภาพจากกล้องวีดีโอมาแสดง 



• การแสดงผลงานทีส่ร้าง โดยคลกิปุ่ ม         หรือเลือกเมน ู 

 

6.5 องค์ประกอบการสร้างงานในโปรแกรม Authorware  



• การแสดงผลงานเฉพาะบางช่วง โดยแดรกไอคอน           เป็นจดุเร่ิมต้น  

• และแดรกไอคอน           เป็นจดุสิน้สดุ 

6.5 องค์ประกอบการสร้างงานในโปรแกรม Authorware  



•  การก าหนดคณุสมบตัิให้กบัไฟล์ท่ีสร้าง 

6.5 องค์ประกอบการสร้างงานในโปรแกรม Authorware  



• File  แสดงขนาดของไฟล์ 

• Icons แสดงจ านวนไอคอนที่
สร้างไว้ในไฟล์ 

• Vars แสดงจ านวนตวัแปรที่ถกู
สร้างไว้ในไฟล์ 

• Memory แสดงจ านวน
หน่วยความจ าท่ีเหลืออยูใ่นไดรว์ท่ี
ใช้งาน 

 

6.5 องค์ประกอบการสร้างงานในโปรแกรม Authorware  

กรอกช่ือ Title  ซึง่จะเป็นข้อความ
ท่ีแสดงบน Title bar 

ก าหนดสีพืน้ให้กบัหน้าตา่ง 
Presentation 



6.5 องค์ประกอบการสร้างงานในโปรแกรม Authorware  

เพ่ือก าหนดขนาดของ 
Presentation ซึง่ให้เลือกหลาย
ขนาด 

ก าหนด Options ซึง่มีตวัเลือกดงันี ้

-  Center on Screen  
ก าหนดให้ Presentation 
Windows  ปรากฏกลาง
จอคอมพิวเตอร์ 
-  Title Bar  ก าหนดให้แสดงสว่น
ของ Title Bar   
-  Menu Bar  ก าหนดให้แสดงสว่น
ของ  Menu Bar   
-  Task Bar  ก าหนดให้แสดงสว่น
ของ   Task Bar   



 6.6 บทสรุป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โปรแกรม Authorware จดัเป็นโปรแกรม Authoring System ท่ีใช้
พฒันาโปรแกรมประยกุต์ใช้งานท่ีมีความสามารถในการโต้ตอบกบัผู้ใช้ โดยเฉพาะ
โปรแกรมด้านการเรียนการสอน การฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทัง้มี
ความสามารถในด้านมลัติมีเดีย ท าให้ไปพฒันาโปรแกรมท่ีเป็นมลัติมีเดียได้อยา่งดี 
นอกจากนีผู้้ เขียนมีความเหน็วา่โปรแกรม Authorware สามารถเรียนรู้การใช้
งานได้อยา่งง่ายดาย โดยไมจ่ าเป็นต้องมีความรู้เร่ืองการเขียนโปรแกรมแม้แตนิ่ด
เดียว อีกทัง้สามารถพฒันาบทเรียนได้เป็นอยา่งดี 



  ค าถามทา้ยหน่วย 

• จงอธิบายขัน้ตอนวิธีการเรียกใช้โปรแกรม Authorware มาให้เข้าใจ 

• ไอคอนตา่ง ๆ ตอ่ไปนีท้ าหน้าท่ีอะไร จงอธิบายพอสงัเขป 

 

 

• จงอธิบายขัน้ตอนวิธีการแสดงผลงานด้วยโปรแกรม Authorware 

• การก าหนดคณุสมบตัิของไฟล์ในโปรแกรม Authorware ท าได้อยา่งไร  

     จงอธิบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


