
คูมอืการใชโปรแกรม
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

นางสาวสำเรงิ  บญุเลศิ
โรงเรยีนวดัวงัพลบัเหนอื  อำเภอศรปีระจนัต  จงัหวดัสพุรรณบรีุ

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสพุรรณบรีุ เขต 1
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ระบบทีต่องการ : คณุลกัษณะคอมพวิเตอร
เปนโปรแกรมที่ออกแบบสำหรับ คอมพิวเตอร PC และ Notebook
Pc เทานัน้ (ไมสนบัสนนุคอมพวิเตอร MAC)  โดยมคีณุสมบตัดิงันี้

- Pentium II   450  MHz  ขึน้ไป
- Ram  16  MB  เปนอยางนอย
- CD-ROM  Drive ระดบั 4 x  ขึน้ไป
- VGA Monitor   ตัง้คาจอที ่800 x 600  pixels  ตัง้คาสทีี่

16  bit  หรอืที ่True  Color  32  bit  จะไดเตม็ภาพเตม็จอ
- Sound Gard

ระบบปฏบิตักิาร Windows  ตัง้แต 95  ขึน้ไป  (ไมสนบัสนนุระบบ
ปฏบิตักิาร Linux)

ขั้นตอน : เปนระบบ   AutoRun   ใสแผนแลว  ใชงานไดทนัท ี  แลวกดปมุตามคำสัง่
ในโปรแกรมบทเรยีน  ดงันี้

นำเมาสกดทีป่มุ เพือ่เขาสโูปรแกรม
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แนะนำวิธีใชบทเรียน

 เมือ่กดปมุเขาสโูปรแกรม     จะปรากฏขอความแนะนำบทเรยีน มเีสยีงแนะนำ
อธิบายขั้นตอนการใชบทเรียน

กดทีป่มุ เพือ่ลงชือ่เขาเรยีน
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ลงชื่อผูเขาเรียน

 เมือ่กดปมุเขาสโูปรแกรม   จะปรากฏขอความใหพมิพชือ่และนามสกลุ
ในชองวางทีต่ำแหนงเคอเซอรเตอืน   พมิพเสรจ็แลวใหกด Enter  ๑   ครัง้

มเีสยีงแนะนำ ในการพมิพชือ่ / นามสกลุ  พมิพเสรจ็แลวใหกด Enter
ที่แปนพิมพเพื่อเขาสูสารบัญบทเรียน
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บอกผลการเรียนรูที่คาดหวัง
กอนเขาเรียนแตละหนวย

กอนจะเขาเรยีนแตละหนวยการเรยีน  โปรแกรมจะแจงผลการเรยีนรทูีค่าดหวงั
ถาเขาเรยีนครัง้แรก ตองทำแบบทดสอบกอนเรยีนเสมอ

เขาเรยีนครัง้แรก
กดที่ปุมทดสอบกอนเรียน กดที่ปุม

เพือ่เขาบทเรยีน
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สารบัญหลัก

เมือ่ปฏบิตัติามโปรแกรม ซึง่เปนขัน้ตอนรบัชือ่ผเูรยีน เกบ็ชือ่ผเูรยีนไวเพือ่ตดัเกรด
ประเมนิผลการเรยีน  จะปรากฏหนาสารบญับทเรยีน

ประกอบดวย

๑. สารบญับทเรยีนจำนวน ๗ หนวยการเรยี
๒. มดีนตรปีระกอบ  และเสยีงแนะนำบทเรยีน

เชนนำเมาสวางอบายมขุขอ ๑  จะปรากฏขอความวา “สรุาและยาเสพตดิ”

ใหนักเรียนกดปุมเพื่อเขาเรียนตามลำดับเนื้อหา
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รปูแบบการเรยีน
มภีาพ  อกัษร  และเสยีงบรรยาย

เมือ่นกัเรยีนเลอืกหนวยการเรยีนจากสารบญัหลกั เชน เลอืกเรยีนอบายมขุขอที ่ 1
จะเขาสเูนือ้หาอบายมขุขอที ่ 1

ประกอบดวย

1. มีภาพที่มีความสัมพันธกับเนื้อหา
2. มีอักษรใหอานประกอบภาพ
3. มเีสยีงบรรยาย
4. มภีาพกราฟฟค เคลือ่นไหวประกอบการบรรยาย
5. มปีมุควบคมุ แตละเรือ่ง   และ เขาสกูจิกรรมหลงัเรยีน
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วีดิทัศนประจำเนื้อหา

เมื่อนักเรียนเลือกชมวีดิทัศนประจำบทเรียน
นกัเรยีนจะไดรบัชมบทบรรยายประกอบภาพ สรปุเนือ้หา

ประกอบดวย
1. ภาพประกอบเสียง
2. มีปุมควบคุมบทภาพยนตร
3. ปุมเลือกชมนิทานประกอบเนื้อหา
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กิจกรรมหลังเรียน
แตละหนวยการเรยีนจำนวน  7  กจิกรรม

เมือ่เรยีนจบแตละหนวยแลว เมือ่กดปมุกลบั จะเขาสกูจิกรรมหลงัเรยีนทนัที

ประกอบดวย
1. ภาพประกอบเสียง
2. มปีมุควบเพือ่ใหตดัสนิใจเลอืก คอื  ตกลงทำกจิกรรม

กลบัไปเรยีนเนือ้หาอกีรอบ และ กลบัสารบญัหลกั
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รปูแบบกจิกรรมประจำหนวยการเรยีน

หลงัจากนกัเรยีนศกึษาจบแตละเรือ่ง   เชน อบายมขุขอที ่1
จะปรากฏกิจกรรมเพื่อทดสอบความรูประจำหนวยการเรียน

ประกอบดวย

๑. นำเมาสกดเลือกคำตอบที่ถูกตอง
๒. มภีาพ เสยีง โตตอบ เมือ่ลากถกู หรอื ผดิ
๓. มีปุมตรวจสอบคะแนน
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แจงคะแนนกจิกรรมประจำหนวยการเรยีน

เมือ่ทำกจิกรรมประจำหนวยการเรยีนแลว จะแจงคะแนนกจิกรรมแตละ
หนวยการเรยีน

แบบฝกหดัจะมทีกุเรือ่ง จำนวน  7  หนวย
นักเรียนสามารถเรียนรูหัวขอธรรมและทำแบบฝกหัดเพื่อประเมินตนเอง

ประกอบรวมดวย
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ภาพยนตร หรอื วดีทิศันสรปุเนือ้หา
มีลักษณะเปนภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงสรุปเนื้อหาบทเรียน
นกัเรยีนสามารถเลอืกเรยีนตามลำดบัเนือ้หาบทเรยีนแตละหนวย

มปีมุหยดุ เลน หรอืเลอืกชวงภาพยนตรได

กดที่ปุม
เพื่อกลับบทเรียน

ปุมควบคุม
การเลนภาพยนตร
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เกมเศรษฐ ีทดสอบความรู
ในโปรแกรมนี ้ผเูขยีนไดพฒันารปูแบบเกมฝกทกัษะ

ใหนกัเรยีนไดทดสอบความร ูและเกดิการแขงขนัความร ู  เปนการผอนคลายระหวางเรยีน

ปุมใหตัดสินใจเลือก
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เกมเศรษฐ ีทดสอบความรู
มลีกัษณะเปนเกมใหสทิธิไ์ดดวย คอื

ตอบได ๒ ครัง้  เปลีย่นคำถาม  หรอืถามใครกไ็ด

ปุมใหตัดสินใจเลือกปมุใหสทิธิส์ำหรบัผเูลน
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แบบทดสอบหลังเรียน
กอนเขาแบบทดสอบหลงัเรยีน

หนาจอจะแสดงใหตดัสนิใจเลอืก สอบ  กลบับทเรยีน หรอื ออกไปทีส่ารบญัหลกั

ปุมสำหรับ
ตัดสินใจเลือก
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ลกัษณะขอสอบในโปรแกรม
๑. โปรแกรมจดัทำฐานขอมลูผเูขาเรยีนทกุครัง้ทีเ่ขาเรยีน  โปรแกรมสามารถ

ตดิตามผลผเูรยีนไดตลอด (จดัเกบ็คะแนนผเูรยีนไว)
๒. โดยผูเรียนจะตองลงทะเบียนการสอบทุกครั้ง

ลกัษณะรปูแบบขอสอบกอนเรยีนและหลงัเรยีน

โรงเรยีนวดัวงัพลบัเหนอื  จงัหวดัสพุรรณบรุี

เรือ่ง อบายมขุ 6  ใหเวลา 20 นาท ีคะแนน 20 คะแนน
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ลกัษณะขอสอบ
๑. คำถามประจำหนวย  โดยคำถามเปนแบบสมุเลอืกขอ (Random) โดยการเปด

แตละครัง้   ลำดบัขอจะเปลีย่นไป  และแตละเครือ่ง การปราฏขอสอบไมเหมอืน
กัน

๒. ใหนกัเรยีนอานคำถาม  แลวเลอืกตอบ ก, ข, ค, ง  ทีป่มุส ีชองดานซายมอื
๓. มผีลคะแนนปรากฏทนัทวีา ตอบผดิหรอืถกู
๔. มนีาฬกิาควบคมุเวลาการสอบเมือ่หมดเวลา เครือ่งจะกลบัหนาหลกัทนัที

ลกัษณะรปูแบบขอสอบกอนเรยีนและหลงัเรยีน

โรงเรยีนวดัวงัพลบัเหนอื  จงัหวดัสพุรรณบรุี

เรือ่ง อบายมขุ 6  ใหเวลา 20 นาท ีคะแนน 20 คะแนน
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ประมวลผลคะแนน

เมือ่นกัเรยีนทำขอสอบครบ แลว  จะปรากฏผลการทดสอบทนัที

ประกอบดวย
๑. ผลคะแนน  บอกใหทราบจำนวนขอทีต่อบถกู, ตอบผดิ, เปอรเซน็ตตอบถกู

เกรดระดับคะแนน
๒. ผลการสอบ ตามระดบัเกรด  เชน เมือ่ไดรบัเกรด ๑    ผลจะปรากฏวา

ตองปรบัปรงุ และจะตองเรยีนเนือ้หาใหม   หรอื เกรด ๔  ดมีาก
คุณเรียนบทตอไปได

เรือ่ง อบายมขุ 6  ใหเวลา 20 นาท ีคะแนน 20 คะแนน

โรงเรยีนวดัวงัพลบัเหนอื  จงัหวดัสพุรรณบรุี
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การออกจากโปรแกรม
เมื่อนักเรียนกดที่ปุมออกจากโปรแกรมที่หนาสารบัญ
จะปรากฏหนาใหตดัสนิใจเลอืกและเสยีงแนะนำ

ใหทดสอบหลงัเรยีน เพือ่วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ปมุใหนกัเรยีน
ตัดสินใจ
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หนาสดุทายเมือ่นกัเรยีนปดโปรแกรม
เมื่อนักเรียนตัดสินใจปดโปรแกรม

โปรแกรมจะแสดงคำขอบคุณผูที่มีสวนรวมในการพัฒนาเนื้อหา
และออกแบบพัฒนาโปรแกรม

กดปดโปรแกรม
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หากโปรแกรมไมรนัอตัโนมตัิ
(เพราะSystem Windows  คอมพวิเตอรของทานหายไป เชน main 2_w,281)

ขัน้ตอนการเปด CD-ROM

๑. กดที ่my computer    แลวกด
เมาสขวา ๑ ครัง้ ปราฏดงัภาพ
ใหเลอืก Open หรอื Expore

๒. กดเลอืกที ่ Drive CD-ROM
ทีม่สีญัญลกัษณไอคอน CAI
กดขวาทีเ่มาส ๑  ครัง้ ปรากฏ
ดงัภาพใหเลอืก  Open   หรอื
Explore

๓. หา File  ชือ่   Open  มรีปู
ลกัษณะเชนภาพนี ้   แลว
ใหกดดบัเบิล้ที ่   File  นี้
โปรแกรมจะทำงานทันที




