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คํานํา 

คู�มือการใชบทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันประถมศึกษาป&ที่ 3 กลุ�มสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนคร

ลําปาง จังหวัดลําปาง  ฉบับน้ี ไดจัดทําข้ึนเพื่อใชควบคู�กับการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน เรื่อง เทคโนโลยี

สารสนเทศ ช้ันประถมศึกษาป&ที่ 3 เพื่อใหบรรลุตามจุดประสงค� ตัวช้ีวัดและมาตรฐานการเรียนรู โดยนักเรียน

สามารถศึกษาหาความรูและสรางองค�ความรูดวยตนเอง  

ทั้งน้ีคู�มือการใชบทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันประถมศึกษาป&ที่ 3 

ประกอบดวย คุณสมบัติพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร�ท่ีรองรับบทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน ข้ันตอนการใชส่ือ

บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน  ข้ันตอนการโหลดบทเรียนมาไวในเครื่องคอมพิวเตอร�และติดต้ังบทเรียน วิธีการ

เรียกใชงานบทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน และการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน เรื่อง เทคโนโลยี

สารสนเทศ ช้ันประถมศึกษาป&ที่ 3 ซ่ึงจะมีเน้ือหา การลงช่ือผูเรียน เมนูหลัก เมนูมาตรฐาน ตัวช้ีวัด เมนู

แบบทดสอบก�อนเรียน เมนูรอบรูขอมูล เมนูแหล�งขอมูลและการคนหา เมนูการนําเสนอขอมูล เมนูอุปกรณ�

เทคโนโลยีสารสนเทศ เมนูแบบทดสอบหลังเรียน และ เมนูผูจัดทํา คู�มือจะอธิบายถึงวิธีการใชงานบทเรียนต้ังแต�

ข้ันเร่ิมตน ข้ันตอนต�างๆ ในบทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน จนถึงการออกจากบทเรียน  

ผูจัดทําหวังเป:นอย�างย่ิงว�า คู�มือการใชบทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน เล�มน้ีจะเป:นประโยชน�ในการใชงาน

ควบคู�กับบทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันประถมศึกษาป&ท่ี 3  

                                                                                จรรยา     วงศ�ไชย 
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สารบัญ 

เร่ือง หน�า 
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สารบัญรูปภาพ ค 
คุณสมบัติพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร�ท่ีรองรับบทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน 1 
ข้ันตอนการใชส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน 2 
ข้ันตอนการโหลดบทเรียนมาไวในเครื่องคอมพิวเตอร�และติดต้ังบทเรียน 3 
วิธีการเรียกใชงานบทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน 6 
การใชงานบทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ช้ันประถมศึกษาป&ที่ 3 
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ลงช่ือผูเรียน 7 
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เมนู มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 9 
เมนู แบบทดสอบก�อนเรียน 10 
เมนู รอบรูขอมูล 12 
เมนู แหล�งขอมูลและการคนหา 17 
เมนู การนําเสนอขอมูล 22 
เมนู อุปกรณ�เทคโนโลยีสารสนเทศ 28 
เมนู แบบทดสอบหลังเรียน 33 
เมนู ผูจัดทํา 35 
การออกจากบทเรียน 35 

บรรณานุกรม 36 
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สารบัญรูปภาพ 

รูปภาพ หน�า 
รูปภาพท่ี 1  แสดงผลจากการคลิกลิงค� 3 
รูปภาพท่ี 2 แสดงการบันทึกงานบทเรียน 4 
รูปภาพท่ี 3 วิธีการแตกไฟล� 4 
รูปภาพท่ี 4  การแตกไฟล�งาน 5 
รูปภาพท่ี 5  การเรียกใชงานบทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน 6 
รูปภาพท่ี 6 แสดงการเขาบทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน 6 
รูปภาพท่ี 7  ภาพแสดงลงช่ือผูเรียน 7 
รูปภาพท่ี 8  แสดงหนาจอเมนูหลัก 8 
รูปภาพท่ี 9  หนาจอมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด 9 
รูปภาพท่ี 10  หนาจอคําช้ีแจงก�อนทําแบบทดสอบก�อนเรียน 10 
รูปภาพท่ี 11  หนาจอแบบทดสอบก�อนเรียน 10 
รูปภาพท่ี 12   หนาจอการคลิกแบบทดสอบก�อนเรียน 11 
รูปภาพท่ี 13  หนาจอแสดงผลคะแนนแบบทดสอบก�อนเรียน 11 
รูปภาพท่ี 14  หนาจอแสดงจุดประสงค�การเรียนรู รอบรูขอมูล 12 
รูปภาพท่ี 15  หนาจอคําช้ีแจงก�อนทําแบบทดสอบก�อนเรียน รอบรูขอมูล 12 
รูปภาพท่ี 16 แบบทดสอบก�อนเรียน รอบรูขอมูล 13 
รูปภาพท่ี 17  หนาจอแสดงผลคะแนนแบบทดสอบก�อนเรียน รอบรูขอมูล 13 
รูปภาพท่ี 18 แสดงเน้ือหารอบรูขอมูล 14 
รูปภาพท่ี 19 แสดงคลิกเน้ือหาถัดไปและยอนกลับ 14 
รูปภาพท่ี 20 การทําแบบฝGกเรื่องประเภทของขอมูล 15 
รูปภาพท่ี 21  หนาจอคําช้ีแจงก�อนทําแบบทดสอบหลังเรียน รอบรูขอมูล 15 
รูปภาพท่ี 22 แบบทดสอบหลังเรียน รอบรูขอมูล 16 
รูปภาพท่ี 23  หนาจอแสดงผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน รอบรูขอมูล 16 
รูปภาพท่ี 24 แสดงจุดประสงค�การเรียนรู แหล�งขอมูลและการคนหา 17 
รูปภาพท่ี 25 หนาจอคําช้ีแจงก�อนทําแบบทดสอบก�อนเรียนแหล�งขอมูลและการคนหา 18 
รูปภาพท่ี 26  แบบทดสอบก�อนเรียน แหล�งขอมูลและการคนหา 18 
รูปภาพท่ี 27  หนาจอแสดงผลคะแนนแบบทดสอบก�อนเรียนแหล�งขอมูลและการคนหา 19 
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สารบัญรูปภาพ (ต�อ) 

รูปภาพ หน�า 
รูปภาพท่ี 28 แสดงเน้ือหาแหล�งขอมูลและการคนหา 19 
รูปภาพท่ี 29  หนาจอคําช้ีแจงก�อนทําแบบทดสอบหลังเรียนแหล�งขอมูลและการคนหา 20 
รูปภาพท่ี 30 แบบทดสอบหลังเรียน แหล�งขอมูลและการคนหา 21 
รูปภาพท่ี 31  หนาจอแสดงผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนแหล�งขอมูลและการคนหา 21 
รูปภาพท่ี 32 แสดงจุดประสงค�การเรียนรู การนําเสนอขอมูล 22 
รูปภาพท่ี 33  หนาจอคําช้ีแจงก�อนทําแบบทดสอบก�อนเรียน การนําเสนอขอมูล 22 
รูปภาพท่ี 34 แบบทดสอบก�อนเรียน การนําเสนอขอมูล 23 
รูปภาพท่ี 35  หนาจอแสดงผลคะแนนแบบทดสอบก�อนเรียน การนําเสนอขอมูล 23 
รูปภาพท่ี 36 แสดงเน้ือหาการนําเสนอขอมูล 24 
รูปภาพท่ี 37  เน้ือหาโปรแกรมสําเร็จรูป 24 
รูปภาพท่ี 38   ผลลัพธ�จากการเล่ือนเมาส�ไปช้ีขอความ 25 
รูปภาพท่ี 39  หนาจอคําช้ีแจงก�อนทําแบบทดสอบหลังเรียน การนําเสนอขอมูล 25 
รูปภาพท่ี 40 แบบทดสอบหลังเรียน การนําเสนอขอมูล 26 
รูปภาพท่ี 41  หนาจอแสดงผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน การนําเสนอขอมูล 27 
รูปภาพท่ี 42 แสดงจุดประสงค�การเรียนรู อุปกรณ�เทคโนโลยีสารสนเทศ 28 
รูปภาพท่ี 43  หนาจอคําช้ีแจงก�อนทําแบบทดสอบก�อนเรียนอุปกรณ�เทคโนโลยีสารสนเทศ 28 
รูปภาพท่ี 44 แบบทดสอบก�อนเรียน อุปกรณ�เทคโนโลยีสารสนเทศ 29 
รูปภาพท่ี 45  หนาจอแสดงผลคะแนนแบบทดสอบก�อนเรียนอุปกรณ�เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 
รูปภาพท่ี 46  แสดงเน้ือหาอุปกรณ�เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 
รูปภาพท่ี 47  หนาจอคําช้ีแจงก�อนทําแบบทดสอบหลังเรียนอุปกรณ�เทคโนโลยีสารสนเทศ 31 
รูปภาพท่ี 48 แบบทดสอบหลังเรียน อุปกรณ�เทคโนโลยีสารสนเทศ 31 
รูปภาพท่ี 49  หนาจอแสดงผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนอุปกรณ�เทคโนโลยีสารสนเทศ 32 
รูปภาพท่ี 50  หนาจอคําช้ีแจงก�อนทําแบบทดสอบหลังเรียน 33 
รูปภาพท่ี 51  หนาจอแสดงแบบทดสอบหลังเรียน 33 
รูปภาพท่ี 52  หนาจอแสดงผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 34 
รูปภาพท่ี 53  แสดงหนาจอผูจัดทํา 35 
รูปภาพท่ี 54  แสดงการออกจากบทเรียน 35 

 



 

คุณสมบัติพ้ืนฐานของเคร่ืองคอมพิวเตอร� 

ที่รองรับบทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน 

 

 

ควรมีคุณสมบัติพ้ืนฐานดังนี้  
 

1. เครื่องคอมพิวเตอร�ท่ีมีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ระดับ Intel Pentium 4 MHz หรือสูงกว�า  

2. หน�วยความจําของเครื่อง (RAM) 128 MB หรือสูงกว�า  

3. เน้ือท่ีของฮาร�ดดิสก� (Hard Disk) 40 GB หรือสูงกว�า  

4. การ�ดเสียง (Sound Card) พรHอมลําโพง (Speaker) หรือชุดหูฟNง เพื่อฟNงคําบรรยายเน้ือหาขHอมูลต�างๆ  

5. การ�ดจอแสดงความละเอียดสี 16 Bit หรือสูงกว�า แต�สาหรับการแสดงกราฟSกที่มีความละเอียดสูงควร

เปTน 32 Bit ข้ึนไป  

6. ตHองมีเครื่องอ�านแผ�นซีดี (CD-ROM) เพื่อใชHในการอ�านแผ�นซีดี (CD) บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน 

ตHองอยู�ในสภาพดี สามารถอ�านแผ�นซีดีไดHอย�างรวดเร็ว  

7. ความละเอียดของหนHาจอควรเปTนขนาด 1024 x 768 Pixel ข้ึนไป  

8. ระบบปฏิบัติการ Windows XP/Windows 7 หรือสูงกว�า 

9. มีเว็บบราวเซอร� (ใชHไดHดีใน google chrome) 

10. มีสัญญาณอินเทอร�เน็ต ในกรณีท่ีแผ�นซีดี อ�านไม�ไดH หรือเปSดไม�ไดH สามารถไปโหลดไฟล�บทเรียนไดHใน

ลิงค�ที่แชร�ไวH  
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คู�มือการใช�บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน                      โดย : จรรยา   วงศ�ไชย 

 

 

ขั้นตอนการใช!ส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน 

 

 

1. เปSดเครื่องคอมพิวเตอร�ท่ีใชHระบบปฏิบัติการ Windows  

2. ใส�แผ�นซีดี บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันประถมศึกษาปmที่ 3  ไปท่ี 

My Computer แลHวคลิกเขHาไปท่ีเครื่องอ�านแผ�นซีดี (CD-ROM) จะพบโฟล�เดอร� COMP3 ดับเบิลคลิกเขHาไปใน

โฟล�เดอร� เลือกและดับเบิลคลิกที่ ไฟล�  index.html  กรณีที่แผ�นซีดีเขHาไม�ไดHสามารถไปโหลดบทเรียน

คอมพิวเตอร�ช�วยสอนไดHท่ี  

https://drive.google.com/file/d/1nIU1KU_T1lFYUVYe4cYPe8Ml3mRZbncP/view 

3.   จะปรากฏหนHาจอลงทะเบียนเรียน ใหHพิมพ� ช่ือ นามสกุล และเลขที่ ของนักเรียน แลHวคลิกปุzม ตกลง  

4.   หนHาจอจะเปTนหนHาจอเมนูหลัก ซึ่งจะมี  เมนูมาตรฐานการเรียนรูH  ตัวช้ีวัด  เมนูแบบทดสอบก�อน

เรียน เมนูรอบรูHขHอมูล  เมนูแหล�งขHอมูลและการคHนหา  เมนูการนําเสนอขHอมูล  เมนูอุปกรณ�เทคโนโลยีสารสนเทศ  

เมนูแบบทดสอบหลังเรียน และ เมนูผูHจัดทํา 

5.   นักเรียนทําแบบทดสอบก�อนเรียน  

6.   เน้ือหาบทเรียนมี  4  เรื่อง นักเรียนสามารถเลือกเรียนเน้ือหาในเรื่องใดก�อนก็ไดH แต�ควรเลือกเรียน

ตามลําดับก�อน หลัง  

7.   ในแต�ละเรื่องนักเรียนตHองศึกษาจุดประสงค�การเรียนรูH ทําแบบทดสอบก�อนเรียน ศึกษา  

เน้ือหาบทเรียน และทําแบบทดสอบหลังเรียน ตามลําดับ  

8.   เมื่อนักเรียนเรียนครบทุกเรื่องแลHว ใหHนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  

9.   นักเรียนสามารถทบทวนเน้ือหาบทเรียนไดHหลาย ๆ คร้ังตามตHองการ 
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คู�มือการใช�บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน                      โดย : จรรยา   วงศ�ไชย 

 

ขัน้ตอนการโหลดบทเรียนมาไว!ในเคร่ืองคอมพิวเตอร� 

และตดิตั้งบทเรียน 

 

 
1. เปSดเครื่องคอมพิวเตอร�ท่ีมีสัญญาณอินเทอร�เน็ต 
2. คลิกเขHาลิงค�เพื่อโหลดไฟล�บทเรียน ท่ี 

https://drive.google.com/file/d/1nIU1KU_T1lFYUVYe4cYPe8Ml3mRZbncP/view 
 

3. วิธีการคลิกเขHาท่ีลิงค� จะกดแป}น CTRL คHางและ คลิกที่ลิงค� เครื่องจะทําการเช่ือมต�อไปยัง google drive

ปรากฎหนHาจอ ใหHคลิกดาวน�โหลด ดังรูป 
 

 
รูปภาพท่ี 1  แสดงผลจากการคลิกลิงค� 

 
 

4. เมื่อคลิกดาวน�โหลดเสร็จแลHว จะปรากฏหนHาต�างใหHบันทึกงาน ใหHเลือกไดร�ฟ เก็บงานในกรณีน้ีจะบันทึก

ในไดร�ฟ D และทําการคลิกปุzม save ดังรูป 

คลกิ 

ดาวน�โหลด 
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คู�มือการใช�บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน                      โดย : จรรยา   วงศ�ไชย 

 
รูปภาพท่ี 2 แสดงการบันทึกงานบทเรียน 

 

5. ผลการดาวน�โหลดบทเรียนจะไดHไฟล� COMP3.rar  ซึ่งไฟล�ซิป จะตHองทําการแตกไฟล�

ก�อน ถึงจะปฏิบัติงานไดH   
 

6. การแตกไฟล�ซิป หรือ Extract ไฟล�ทําโดยใชHเมาส�ช้ีท่ีไฟล� คลิกเมาส�ขวาจะปรากฏคําส่ังในการแตกไฟล�ใหH 

ดังรูป  

 
รูปภาพท่ี 3 วิธีการแตกไฟล� 

1. คลิกขวาท่ีไฟล� COMP3.rar 

2. คลิกแถบตัวเลือก 
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คู�มือการใช�บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน                      โดย : จรรยา   วงศ�ไชย 

7. เครื่องจะทําการแตกไฟล� COMP3  
 

 
 

รูปภาพท่ี 4  การแตกไฟล�งาน 

 

 

8. จะไดHโฟล�เดอร� COMP3  ใน ไดร�ฟ D 
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คู�มือการใช�บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน                      โดย : จรรยา   วงศ�ไชย 

 

วิธีการเรียกใช!งานบทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน 
 

 

1. กรณีที่มีแผ�นซีดี (CD) บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน ใส�เขHาไปในเครื่องอ�านแผ�นซีดี (CD-ROM) หรือ

เมื่อทําการโหลดบทเรียนจากลิงค�และทําการติดต้ังไวHในเคร่ือง จะมี  โฟล�เดอร� COMP3 ใหHดับเบิลคลิก (Double 

Click) จากน้ัน ดับเบิลคลิก (Double Click) เขHาท่ีไฟล� index ดังรูป 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

รูปภาพท่ี 5  การเรียกใชHงานบทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน 
 

2. เมื่อดับเบิลคลิกเขHาบทเรียนจะ ปรากฎหนHาจอของบทเรียนดังน้ี 
 

 
 

รูปภาพที่ 6 แสดงการเขHาบทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน 

ดับเบิลคลิก (Double Click) 

เข!าที่ไฟล� index 



7 
 

คู�มือการใช�บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน                      โดย : จรรยา   วงศ�ไชย 

 

การใช!งานบทเรียนคอมพวิเตอร�ช�วยสอน 
เรื่อง เทคโนโลยสีารสนเทศ ชัน้ประถมศกึษาป[ท่ี 3 

 
 

1. ลงชื่อผู!เรียน  
 
เมื่อเขHาบทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอนแลHว จะปรากฏหนHาจอแรกใหHลงช่ือ นามสกุล แลHวคลิกปุzมตกลง   

ดังรูป 
 

 
รูปภาพที่ 7  ภาพแสดงลงช่ือผูHเรียน 
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คู�มือการใช�บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน                      โดย : จรรยา   วงศ�ไชย 

2. เมนูหลัก 
 

เมื่อลงช่ือผูHเรียนแลHว จะปรากฏหนHาจอเมนูหลัก แสดงยินดีตHอนรับเขHาสู�บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน 

และจะมีปุzมเมนู คือ เมนูมาตรฐานการเรียนรูH  ตัวช้ีวัด  เมนูแบบทดสอบก�อนเรียน เมนูแบบทดสอบหลังเรียน เมนู

รอบรูHขHอมูล  เมนูแหล�งขHอมูลและการคHนหา  เมนูการนําเสนอขHอมูล  เมนูอุปกรณ�เทคโนโลยีสารสนเทศ และเมนู

ผูHจัดทํา ดังรูป 

 

 
 

รูปภาพท่ี 8  แสดงหนHาจอเมนูหลัก  
  

เมื่อเขHามาท่ีหนHาจอหนHาหลักน้ีจะไดHยินเสียงเพลงบรรเลง 

- หากตHองการปSดเสียงเพลงบรรเลงหรือคําบรรยาย ใหHคลิกปุzม    ปุzมจะเปล่ียนเปTน   

- หากตHองการเปSดเสียงเพลงบรรเลงหรือคําบรรยาย ใหHคลิกปุzม   ปุzมจะเปล่ียนเปTน   

- หากตHองการหยุดบทเรียน      ใหHคลิกปุzม      ปุzมจะเปล่ียนเปTน   

- หากตHองการเรียนบทเรียนต�อ  ใหHคลิกปุzม       ปุzมจะเปล่ียนเปTน   

- หากตHองการยHอนกลับไปหนHาที่ผ�านมา  ใหHคลิกปุzม    

- หากตHองการไปหนHาขHางหนHา  ใหHคลิกปุzม      
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คู�มือการใช�บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน                      โดย : จรรยา   วงศ�ไชย 

- หากตHองการไปหนHาสุดทHาย   ใหHคลิกปุzม    

- หากตHองการยHอนกลับท้ังหมด ใหHคลิกปุzม    

- หากตHองการปSดบทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน  ใหHคลิกปุzม   
 
 

3. เมนูมาตรฐาน ตัวชี้วัด 
  

เมื่อคลิกปุzมเมนู  จะบอกถึงมาตรฐานการเรียนรูH และ
ตัวช้ีวัด ของกลุ�มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปรากฏหนHาจอ ดังรูป 
 

 

 
 

รูปภาพที่ 9  หนHาจอมาตรฐานการเรียนรูH ตัวช้ีวัด 
 

- ถHาตHองการกลับ หนHาหลัก คลิกปุzม   
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คู�มือการใช�บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน                      โดย : จรรยา   วงศ�ไชย 

4. เมนู แบบทดสอบก�อนเรียน 
  

เมื่อคลิกปุzมเมนู  จะมีคําช้ีแจงก�อนทําแบบทดสอบก�อนเรียน 
จํานวน 20 ขHอ 20 คะแนน  ปรากฏหนHาจอ ดังรูป 
 

 
 

รูปภาพท่ี 10  หนHาจอคําช้ีแจงก�อนทําแบบทดสอบก�อนเรียน 

- คลิกปุzมเขHาสู�หHองสอบ     จะปรากฏ หนHาจอแบบทดสอบก�อนเรียน ดังรูป 

 
รูปภาพที่ 11  หนHาจอแบบทดสอบก�อนเรียน 
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คู�มือการใช�บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน                      โดย : จรรยา   วงศ�ไชย 

- ใหHอ�านคําถามและเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขHอเดียว โดยการคลิกเมาส�ที่ตัวเลือกแลHว คลิกปุzมตกลง 
ดังรูป 

 

 
รูปภาพท่ี 12   หนHาจอการคลิกแบบทดสอบก�อนเรียน 

 
- เมื่อคลิกปุzมตกลงแลHว หนHาจอจะเปล่ียนเปTน ขHอต�อไป เรื่อย ๆ จนครบ 20 ขHอ จะมีการสรุปคะแนนท่ี

ทําไดH ดังรูป  
 

 
 

รูปภาพท่ี 13  หนHาจอแสดงผลคะแนนแบบทดสอบก�อนเรียน 
 

- หลังจากสรุปคะแนนที่ทําไดHแลHว คลิกปุzมกลับหนHาหลัก  

คลิกตัวเลือก

เสร็จแล�ว คลกิ

ปุ(มตกลง  
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คู�มือการใช�บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน                      โดย : จรรยา   วงศ�ไชย 

5. เมนู รอบรู!ข!อมูล 

 เมื่อคลิกปุzมเมนู    จะมีหนHาจอจุดประสงค�การเรียนรูH ในเน้ือหารอบรูH
ขHอมูล ปรากฏ ดังรูป 

 

 
 

รูปภาพที่ 14  หนHาจอแสดงจุดประสงค�การเรียนรูH รอบรูHขHอมูล 

- เมื่อทราบจุดประสงค�การเรียนรูHแลHว คลิกปุzมทําแบบทดสอบก�อนเรียน  
จะปรากฏหนHาจอคําช้ีแจงก�อนทําแบบทดสอบก�อนเรียน ซึ่งมีขHอสอบจํานวน 10 ขHอ ดังน้ี 

 

 
 

รูปภาพที่ 15  หนHาจอคําช้ีแจงก�อนทําแบบทดสอบก�อนเรียน รอบรูHขHอมูล 
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คู�มือการใช�บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน                      โดย : จรรยา   วงศ�ไชย 

- คลิกปุzมเขHาสู�หHองสอบ     จะปรากฏ หนHาจอแบบทดสอบก�อนเรียน มีจํานวน 10 
ขHอ ใหHอ�านคําถามและเลือกคําตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงขHอเดียว โดยการคลิกเมาส�ท่ีตัวเลือกแลHว คลิกปุzม
ตกลง ดังรูป 

 
 

รูปภาพที่ 16 แบบทดสอบก�อนเรียน รอบรูHขHอมูล 
 

- เมื่อคลิกปุzมตกลงแลHว หนHาจอจะเปล่ียนเปTน ขHอต�อไป เรื่อย ๆ จนครบ 10 ขHอ จะมีการสรุปคะแนนท่ี
ทําไดH ดังรูป  

 
 

รูปภาพที่ 17  หนHาจอแสดงผลคะแนนแบบทดสอบก�อนเรียน รอบรูHขHอมูล 

คลิกตัวเลือก

เสร็จแล�ว คลิก

ปุ(มตกลง  
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คู�มือการใช�บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน                      โดย : จรรยา   วงศ�ไชย 

- คลิกปุzมเขHาสู�บทเรียน   จะมีหนHาจอเน้ือหารอบรูHขHอมูล ปรากฏ ดังรูป 
 

 
 

รูปภาพที่ 18 แสดงเน้ือหารอบรูHขHอมูล 
 

- ศึกษาเน้ือหาไปทีละหนHา โดยคลิกปุzมถัดไป จะมีเน้ือหา ในหนHาต�อไป หรือถHาหาก

ตHองการยHอนกลับ คลิกปุzม ยHอนกลับ  ดังรูป   
 

 
 

รูปภาพท่ี 19 แสดงคลิกเน้ือหาถัดไปและยHอนกลับ 

คคลิกปุ`ม

ย!อนกลับ 
คคลิกปุ`ม

ถัดไป 



15 
 

คู�มือการใช�บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน                      โดย : จรรยา   วงศ�ไชย 

- เมื่อคลิกปุzมถัดไปจนถึง เน้ือหาประเภทของขHอมูลจะมีแบบฝ�กในแต�ละประเภทของขHอมูล ใหHใชHเมาส�
มาช้ีคําตอบที่เราเลือก จะมีเครื่องหมายถูก และและเครื่องหมายผิด แสดงออกมาว�าเราเลือกคําตอบ
ถูกหรือผิด ดังปรากฏ ดังรูป 

 

 
 

รูปภาพท่ี 20 การทําแบบฝ�กเรื่องประเภทของขHอมูล 

- หลังจากศึกษาเน้ือหาจนครบแลHว ใหHคลิกปุzมทําแบบทดสอบหลังเรียน 
จะปรากฏหนHาจอคําช้ีแจงแบบทดสอบหลังเรียน รอบรูHขHอมูล ดังรูป 

 

 
 

รูปภาพที่ 21  หนHาจอคําช้ีแจงก�อนทําแบบทดสอบหลังเรียน รอบรูHขHอมูล 

ทดสอบโดยการใช�

เมาส�ชี้คําตอบ ใช�   

ไม�ใช� จะปรากฏ

คําตอบว�าถูกหรือผิด 
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คู�มือการใช�บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน                      โดย : จรรยา   วงศ�ไชย 

- คลิกปุzมเขHาสู�หHองสอบ     จะปรากฏ หนHาจอแบบทดสอบหลังเรียน มีจํานวน 10 
ขHอ ใหHอ�านคําถามและเลือกคําตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงขHอเดียว โดยการคลิกเมาส�ท่ีตัวเลือกแลHว คลิกปุzม
ตกลง ดังรูป 

 
 

รูปภาพที่ 22 แบบทดสอบหลังเรียน รอบรูHขHอมูล 
 

- เมื่อคลิกปุzมตกลงแลHว หนHาจอจะเปล่ียนเปTน ขHอต�อไป เรื่อย ๆ จนครบ 10 ขHอ จะมีการสรุปคะแนนท่ี
ทําไดH ดังรูป  

 
 

รูปภาพที่ 23  หนHาจอแสดงผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน รอบรูHขHอมูล 
 

คลิกตัวเลือก

เสร็จแล�ว คลกิ

ปุ(มตกลง  
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คู�มือการใช�บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน                      โดย : จรรยา   วงศ�ไชย 

- เมื่อทราบคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนแลHว คลิกปุzมกลับหนHาหลัก  กลับไป
ยังเมนูหลักเพื่อศึกษาเน้ือหาต�อไป 
 

7. เมนู แหล�งข!อมูลและการค!นหา 
 

เมื่อคลิกปุzมเมนู    จะมีหนHาจอจุดประสงค�การเรียนรูH ในเน้ือหา
แหล�งขHอมูลและการคHนหา ปรากฏ ดังรูป 

 

 
 

รูปภาพที่ 24 แสดงจุดประสงค�การเรียนรูH แหล�งขHอมูลและการคHนหา 

- เมื่อทราบจุดประสงค�การเรียนรูHแลHว คลิกปุzมทําแบบทดสอบก�อนเรียน  
จะปรากฏหนHาจอคําช้ีแจงก�อนทําแบบทดสอบก�อนเรียน ซึ่งมีขHอสอบจํานวน 10 ขHอ ดังน้ี 
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รูปภาพท่ี 25  หนHาจอคําช้ีแจงก�อนทําแบบทดสอบก�อนเรียน แหล�งขHอมูลและการคHนหา 
 

- คลิกปุzมเขHาสู�หHองสอบ     จะปรากฏ หนHาจอแบบทดสอบก�อนเรียน มีจํานวน 10 
ขHอ ใหHอ�านคําถามและเลือกคําตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงขHอเดียว โดยการคลิกเมาส�ท่ีตัวเลือกแลHว คลิกปุzม
ตกลง ดังรูป 

 

 
 

รูปภาพที่ 26  แบบทดสอบก�อนเรียน แหล�งขHอมูลและการคHนหา 
 

- เมื่อคลิกปุzมตกลงแลHว หนHาจอจะเปล่ียนเปTน ขHอต�อไป เรื่อย ๆ จนครบ 10 ขHอ จะมีการสรุปคะแนนท่ี

คลิกตัวเลือก

เสร็จแล�ว คลิก

ปุ(มตกลง  
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คู�มือการใช�บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน                      โดย : จรรยา   วงศ�ไชย 

ทําไดH ดังรูป  
 

 
 

รูปภาพที่ 27  หนHาจอแสดงผลคะแนนแบบทดสอบก�อนเรียน แหล�งขHอมูลและการคHนหา 
 

- คลิกปุzมเขHาสู�บทเรียน   จะมีหนHาจอเน้ือหาแหล�งขHอมูลและการคHนหา
ปรากฏ ดังรูป 

 

 
 

รูปภาพท่ี 28 แสดงเน้ือหาแหล�งขHอมูลและการคHนหา 
 

- ศึกษาเน้ือหาไปทีละหนHา โดยคลิกปุzมถัดไป จะมีเน้ือหา ในหนHาต�อไป หรือถHาหาก
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คู�มือการใช�บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน                      โดย : จรรยา   วงศ�ไชย 

ตHองการยHอนกลับ คลิกปุzม ยHอนกลับ   และเม่ือศึกษาเน้ือหาครบ ใหHคลิกปุzมทํา

แบบทดสอบหลังเรียน  จะปรากฏหนHาจอดังรูป  
 

 
 

รูปภาพท่ี 29  หนHาจอคําช้ีแจงก�อนทําแบบทดสอบหลังเรียน แหล�งขHอมูลและการคHนหา 
 

- คลิกปุzมเขHาสู�หHองสอบ     จะปรากฏ หนHาจอแบบทดสอบหลังเรียน มีจํานวน 10 
ขHอ ใหHอ�านคําถามและเลือกคําตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงขHอเดียว โดยการคลิกเมาส�ท่ีตัวเลือกแลHว คลิกปุzม
ตกลง ดังรูป 
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คู�มือการใช�บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน                      โดย : จรรยา   วงศ�ไชย 

 
 

รูปภาพท่ี 30 แบบทดสอบหลังเรียน แหล�งขHอมูลและการคHนหา 
 

- เมื่อคลิกปุzมตกลงแลHว หนHาจอจะเปล่ียนเปTน ขHอต�อไป เรื่อย ๆ จนครบ 10 ขHอ จะมีการสรุปคะแนนท่ี
ทําไดH ดังรูป  

 

 
 

รูปภาพท่ี 31  หนHาจอแสดงผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน แหล�งขHอมูลและการคHนหา 

- เมื่อทราบคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนแลHว คลิกปุzมกลับหนHาหลัก  กลับไปยัง
เมนูหลักเพื่อศึกษาเน้ือหาต�อไป 

 

คลิกตัวเลือก

เสร็จแล�ว คลิก

ปุ(มตกลง  
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คู�มือการใช�บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน                      โดย : จรรยา   วงศ�ไชย 

8. เมนู การนําเสนอข!อมลู  

เมื่อคลิกปุzมเมนู    จะมีหนHาจอจุดประสงค�การเรียนรูH ในเน้ือหาการ
นําเสนอขHอมูล ปรากฏ ดังรูป 

 
 

รูปภาพที่ 32 แสดงจุดประสงค�การเรียนรูH การนําเสนอขHอมูล 

- เมื่อทราบจุดประสงค�การเรียนรูHแลHว คลิกปุzมทําแบบทดสอบก�อนเรียน  
จะปรากฏหนHาจอคําช้ีแจงก�อนทําแบบทดสอบก�อนเรียน ซึ่งมีขHอสอบจํานวน 10 ขHอ ดังน้ี 

 
รูปภาพที่ 33  หนHาจอคําช้ีแจงก�อนทําแบบทดสอบก�อนเรียน การนําเสนอขHอมูล 
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คู�มือการใช�บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน                      โดย : จรรยา   วงศ�ไชย 

- คลิกปุzมเขHาสู�หHองสอบ     จะปรากฏ หนHาจอแบบทดสอบก�อนเรียน มีจํานวน 10 
ขHอ ใหHอ�านคําถามและเลือกคําตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงขHอเดียว โดยการคลิกเมาส�ท่ีตัวเลือกแลHว คลิกปุzม
ตกลง ดังรูป 

 
 

รูปภาพที่ 34 แบบทดสอบก�อนเรียน การนําเสนอขHอมูล 
 

- เมื่อคลิกปุzมตกลงแลHว หนHาจอจะเปล่ียนเปTน ขHอต�อไป เรื่อย ๆ จนครบ 10 ขHอ จะมีการสรุปคะแนนท่ี
ทําไดH ดังรูป  

 

รูปภาพที่ 35  หนHาจอแสดงผลคะแนนแบบทดสอบก�อนเรียน การนําเสนอขHอมูล 

คลิกตัวเลือก

เสร็จแล�ว คลิก

ปุ(มตกลง  
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คู�มือการใช�บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน                      โดย : จรรยา   วงศ�ไชย 

- คลิกปุzมเขHาสู�บทเรียน   จะมีหนHาจอเน้ือหาการนําเสนอขHอมูล ดังรูป 
 

 
 

รูปภาพที่ 36 แสดงเน้ือหาการนําเสนอขHอมูล 
 

- ในเน้ือหาการนําเสนอขHอมูล ในแต�ละขHอจะตHองรอฟNงเสียงบรรยาย ใหHจบหรือรอสักครู�จะมีรูปการ�ตูน
ตัวอย�างออกมาแสดงในแต�ละขHอเพื่อใหHเขHาใจมากข้ึน 

- ในเน้ือหาโปรแกรมสําเร็จรูป จะตHองใชHเมาส�ไปช้ี ขHอความดูรูปหนHาตาของโปรแกรม ดังรูป 
 

 
 

รูปภาพที่ 37  เน้ือหาโปรแกรมสําเร็จรูป 
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คู�มือการใช�บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน                      โดย : จรรยา   วงศ�ไชย 

จะปรากฏ  ดังรูป 

 
 

รูปภาพท่ี 38   ผลลัพธ�จากการเล่ือนเมาส�ไปช้ีขHอความ 

- ศึกษาเน้ือหาไปทีละหนHา โดยคลิกปุzมถัดไป จะมีเน้ือหา ในหนHาต�อไป หรือถHาหาก

ตHองการยHอนกลับ คลิกปุzม ยHอนกลับ   และเม่ือศึกษาเน้ือหาครบ ใหHคลิกปุzมทํา 

แบบทดสอบหลังเรียน  จะปรากฏหนHาจอดังรูป  
 

 

รูปภาพที่ 39  หนHาจอคําช้ีแจงก�อนทําแบบทดสอบหลังเรียน การนําเสนอขHอมูล 
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คู�มือการใช�บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน                      โดย : จรรยา   วงศ�ไชย 

- คลิกปุzมเขHาสู�หHองสอบ     จะปรากฏ หนHาจอแบบทดสอบหลังเรียน มีจํานวน 10 
ขHอ ใหHอ�านคําถามและเลือกคําตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงขHอเดียว โดยการคลิกเมาส�ท่ีตัวเลือกแลHว คลิกปุzม
ตกลง ดังรูป 

 

 
 

รูปภาพที่ 40 แบบทดสอบหลังเรียน การนําเสนอขHอมูล 
 

- เมื่อคลิกปุzมตกลงแลHว หนHาจอจะเปล่ียนเปTน ขHอต�อไป เรื่อย ๆ จนครบ 10 ขHอ จะมีการสรุปคะแนนท่ี
ทําไดH ดังรูป  

คลิกตัวเลือก

เสร็จแล�ว คลิก

ปุ(มตกลง  



27 
 

คู�มือการใช�บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน                      โดย : จรรยา   วงศ�ไชย 

 
 

รูปภาพที่ 41  หนHาจอแสดงผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน การนําเสนอขHอมูล 
 

- เมื่อทราบคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนแลHว คลิกปุzมกลับหนHาหลัก  กลับไปยัง
เมนูหลักเพื่อศึกษาเน้ือหาต�อไป 
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คู�มือการใช�บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน                      โดย : จรรยา   วงศ�ไชย 

9. เมนู อุปกรณ�เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เมื่อคลิกปุzมเมนู    จะมีหนHาจอจุดประสงค�การเรียนรูH ในเน้ือหาอุปกรณ�
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปรากฏ ดังรูป 

 
 

รูปภาพท่ี 42 แสดงจุดประสงค�การเรียนรูH อุปกรณ�เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เมื่อทราบจุดประสงค�การเรียนรูHแลHว คลิกปุzมทําแบบทดสอบก�อนเรียน  
จะปรากฏหนHาจอคําช้ีแจงก�อนทําแบบทดสอบก�อนเรียน ซึ่งมีขHอสอบจํานวน 10 ขHอ ดังน้ี 

 
รูปภาพที่ 43  หนHาจอคําช้ีแจงก�อนทําแบบทดสอบก�อนเรียน อุปกรณ�เทคโนโลยีสารสนเทศ 



29 
 

คู�มือการใช�บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน                      โดย : จรรยา   วงศ�ไชย 

- คลิกปุzมเขHาสู�หHองสอบ     จะปรากฏ หนHาจอแบบทดสอบก�อนเรียน มีจํานวน 10 
ขHอ ใหHอ�านคําถามและเลือกคําตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงขHอเดียว โดยการคลิกเมาส�ท่ีตัวเลือกแลHว คลิกปุzม
ตกลง ดังรูป 

 
รูปภาพที่ 44 แบบทดสอบก�อนเรียน อุปกรณ�เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

- เมื่อคลิกปุzมตกลงแลHว หนHาจอจะเปล่ียนเปTน ขHอต�อไป เรื่อย ๆ จนครบ 10 ขHอ จะมีการสรุปคะแนนท่ี
ทําไดH ดังรูป  

 
รูปภาพท่ี 45  หนHาจอแสดงผลคะแนนแบบทดสอบก�อนเรียน อุปกรณ�เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คลิกตัวเลือก

เสร็จแล�ว คลกิ

ปุ(มตกลง  
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คู�มือการใช�บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน                      โดย : จรรยา   วงศ�ไชย 

- คลิกปุzมเขHาสู�บทเรียน   จะมีหนHาจอเน้ือหาอุปกรณ�เทคโนโลยี
สารสนเทศปรากฏ ดังรูป 
 

 
 

รูปภาพท่ี 46  แสดงเน้ือหาอุปกรณ�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

- ศึกษาเน้ือหาไปทีละหนHา โดยคลิกปุzมถัดไป จะมีเน้ือหา ในหนHาต�อไป หรือถHาหาก

ตHองการยHอนกลับ คลิกปุzม ยHอนกลับ   และเม่ือศึกษาเน้ือหาครบ ใหHคลิกปุzมทํา

แบบทดสอบหลังเรียน  จะปรากฏหนHาจอดังรูป  



31 
 

คู�มือการใช�บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน                      โดย : จรรยา   วงศ�ไชย 

 
 

รูปภาพที่ 47  หนHาจอคําช้ีแจงก�อนทําแบบทดสอบหลังเรียน อุปกรณ�เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- คลิกปุzมเขHาสู�หHองสอบ     จะปรากฏ หนHาจอแบบทดสอบหลังเรียน มีจํานวน 10 
ขHอ ใหHอ�านคําถามและเลือกคําตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงขHอเดียว โดยการคลิกเมาส�ท่ีตัวเลือกแลHว คลิกปุzม
ตกลง ดังรูป 

 

 
 

รูปภาพที่ 48 แบบทดสอบหลังเรียน อุปกรณ�เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คลิกตัวเลือก

เสร็จแล�ว คลิก

ปุ(มตกลง  
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คู�มือการใช�บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน                      โดย : จรรยา   วงศ�ไชย 

- เมื่อคลิกปุzมตกลงแลHว หนHาจอจะเปล่ียนเปTน ขHอต�อไป เรื่อย ๆ จนครบ 10 ขHอ จะมีการสรุปคะแนนท่ี
ทําไดH ดังรูป  

 

 
 

รูปภาพที่ 49  หนHาจอแสดงผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน อุปกรณ�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

- เมื่อทราบคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนแลHว คลิกปุzมกลับหนHาหลัก  กลับไปยัง
เมนูหลักเพื่อศึกษาเน้ือหาต�อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

คู�มือการใช�บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน                      โดย : จรรยา   วงศ�ไชย 

11. เมนู แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 เมื่อคลิกปุzมเมนู  จะมีคําช้ีแจงก�อนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 
20 ขHอ 20 คะแนน  ปรากฏหนHาจอ ดังรูป 

 
รูปภาพที่ 50  หนHาจอคําช้ีแจงก�อนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 คลิกปุzมเขHาสู�หHองสอบ     จะปรากฏ หนHาจอแบบทดสอบหลังเรียน ใหHอ�านคําถามและ
เลือกคําตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงขHอเดียว โดยการคลิกเมาส�ท่ีตัวเลือกแลHว คลิกปุzมตกลง ดังรูป 

 

รูปภาพท่ี 51  หนHาจอแสดงแบบทดสอบหลังเรียน 

คลิกตัวเลือก

เสร็จแล�ว คลกิ

ปุ(มตกลง  
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คู�มือการใช�บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน                      โดย : จรรยา   วงศ�ไชย 

- เมื่อคลิกปุzมตกลงแลHว หนHาจอจะเปล่ียนเปTน ขHอต�อไป เรื่อย ๆ จนครบ 20 ขHอ จะมีการสรุปคะแนนท่ี
ทําไดH ดังรูป  

 

 
 

รูปภาพท่ี 52  หนHาจอแสดงผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 
 

- หลังจากสรุปคะแนนที่ทําไดHแลHว คลิกปุzมกลับหนHาหลัก  
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คู�มือการใช�บทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน                      โดย : จรรยา   วงศ�ไชย 

12. เมนู ผู!จัดทํา 

เมื่อคลิกปุzมเมนู   จะมีขHอมูลของผูHจัดทําดังปรากฏหนHาจอ ดังน้ี 
 

 
 

รูปภาพท่ี 53  แสดงหนHาจอผูHจัดทํา 
 

13. การออกจากบทเรียน 
 

 
รูปภาพท่ี 54  แสดงการออกจากบทเรียน 

คลิกปุ̀ม X เพ่ือ

ออกจากบทเรียน 
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