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การจัดการเรียนการสอนจะประสบความส าเร็จได้นั้น  ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่างด้วยกัน  การฝึก การ

ทบทวนหลังการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว เป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่ช่วยทบทวนความรู้ ฝึกปฏิบัติ ส่งผลให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้และพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ บทเรียนออนไลน์นี้ นับเป็นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยถ่ายทอด

ความรู้แทนครูผู้สอน โดยท่ีคอมพิวเตอร์สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลท้ังในเชิงสติปัญญา ทักษะ เจต

คติ ประสบการณ์ และความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  ตลอดถึงสามารถตรวจสอบและประเมินผลการเรียนได้

ทันที ผู้เรียนได้เรียนแบบปฏิบัติมีการป้อนกลับของข้อมูลทันที ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร เสียง สีสันท าให้ผู้เรียน

ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย มีความสนุกและสนใจอยู่ตลอด ท าให้ เข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้มากยิ่งขึ้นและจดจ าเนื้อหาได้นานยิ่งขึ้น  

ในขณะท่ีใช้เวลาเรียนน้อยลง  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้จัดท าจึงได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์ช่วยทบทวนการ

เรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย  ส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ขึ้นเพื่อ

ใช้เป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้ฝึกทบทวนซ้ าจนเกิดความช านาญ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายดาย  รวดเร็ว  มีความ

สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น  คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์นี้ จัดท าขึ้นเพื่อ

เป็นแนวทางในการน าบทเรียนออนไลน์ใช้ในการจัดการเรียนการ สอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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ส่วนที่ 1 ส ำหรับผู้ใช้งำน 

1. เปิดเว็บไซต์ www.krooanusocial.com  ผ่านเว็บเบาว์เซอร์ จะปรากฏหน้าหลักเว็บไซต์ ดังรูปภาพด้านล่าง 

1.1 เกี่ยวกับเรา ท่านสามารถคลิกที่เมนูบนขวามือ ท่ีเมนู เกี่ยวกับเรา จะปรากฎดังรูปภาพด้านล่าง 

http://www.krooanusocial.com
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1.2 ติดต่อเรา ท่านสามารถคลิกท่ีเมนูบนขวามือ ท่ีเมนู ติดต่อเรา จะปรากฎดังรูปภาพด้านล่าง 

1.3 ส่วนของ บทน าของบทเรียน ท่านสมามารถคลิกท่ี แถบเมนูแนวนอน ซึ่งประกอบด้วย  
   1.3.1 เมนูแนะน าการใช้บทเรียน คลิกท่ี แนะน าการใช้บทเรียน จะปรากฏดังรูปภาพด้านล่าง 
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1.3.2 เมนูมาตรฐาน/ตัวชี้วัด คลิกท่ี มาตรฐาน/ตัวชี้วัด จะปรากฏดังรูปภาพด้านล่าง 

1.3.3 เมนูค าอธิบายรายวิชา คลิกท่ี ค าอธิบายรายวิชา จะปรากฏดังรูปภาพด้านล่าง 
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1.3.4 เมนูโครงสร้างรายวิชา คลิกท่ี โครงสร้างรายวิชา จะปรากฏดังรูปภาพด้านล่าง 

1.3.5 เมนูแผนการจัดการเรียนรู้ คลิกท่ี แผนการจัดการเรียนรู้ จะปรากฏดังรูปภาพด้านล่าง 
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เมื่อคลิกท่ีแผนการจัดการเรียนรู้ก็จะปรากฏแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเป็น File PDF ดังรูปภาพ 
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1.4 แบบทดสอบก่อนเรียน ท่านสามารถคลิกท่ี เมนู ด้านซ้ายมือ ท่ี แบบทดสอบก่อนเรียน หลังจากนั้นระบบ
จะให้ผู้เรียนกรอกข้อมูลท่ีจ าเป็นก่อนท าแบบทดสอบ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้ท าการกด บันทึก  แล้วท าแบบทดสอบ
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ดังรูปภาพด้านล่าง 
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 1.5 บทเรียน การเข้าสู่บทเรียน ให้คลิกท่ี เมนูบทเรียน ในท่ีนี้จะน าเสนอในส่วนของ บทท่ี 1  
 เมื่อท าการคลิกท่ีบทท่ี 1 แล้วในส่วนแรกจะเริ่มจาก มาตรฐานการเรียนรู้ ดังรูปภาพ 
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 จากนั้นเลือนหน้าจอลงไปด้านล่าง จะเห็น เมนู เนื้อหา ดังรูปภาพ 
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 เมื่อท าการเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล้างท้ายเนื้อหาถึงจะสามารถ คลิกท่ี แถววีดิทัศน์ ดังรูปภาพ 
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ท้ายส่วนของ วีดิทัศน์ จะเป็นแถบแบบฝึกหัดท้ายบท โดยผู้เรียนจะต้องลงทะเบียนก่อนทุกคร้ัง ดังรูปภาพ 
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เมื่อท าแบบฝึกหัดท้ายบทเสร็จแล้ว ให้กด ส่งค าตอบ ดังรูปภาพด้านล่าง ระบบจะท าการส่งข้อมูลไปไว้ในส่วน
ของผู้ดูและระบบเพื่อจะท าการประมวลผลต่อไป 

การเข้าสู่บทเรียน บทท่ี 2-7 เหมือนดังตัวอย่างการเข้าสู่บทเรียนบทท่ี 1 ให้ท่านคลิกตามล าดับรายการหัวข้อ 
ดังนี้ 

- มาตรฐานการเรียนรู้ 
- บทเรียน 
- วีดิทัศน์ 
- แบบฝึกหัด 
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1.6 แบบทดสอบหลังเรียน การเข้าสู่แบบทดสอบหลังเรียน ให้คลิกท่ีเมนู แบบทดสอบหลังเรียน หลังจากนั้น
ระบบจะให้ผู้เรียนกรอกข้อมูลท่ีจ าเป็นก่อนท าแบบทดสอบ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้ท าการกด บันทึก แล้วท า
แบบทดสอบตามระยะเวลาท่ีก าหนด ดังรูปภาพด้านล่าง 
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1.7 การท าแบบประเมินความพึงพอใจ การเข้าสู่แบบประเมินความพึงพอใจ ให้คลิกท่ี แถบด้านขวามือ  
จะปรากฏดังรูปภาพด้านล่าง และให้ผู้เรียนลงทะเบียนเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อไป 
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 เมื่อท่านท าแบบประเมินจนจบรายการแล้ว ให้คลิกท่ี ส่งข้อมูล ระบบจะท าการส่งข้อมูลไปไว้ในส่วนของผู้ดูและ
ระบบเพื่อจะท าการประมวลผลต่อไป  
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ส่วนที่ 2 ส ำหรับผู้ดูแลระบบ 

1.เปิดเว็บไซต์ www.krooanusocial.com ผ่านเว็บเบาว์เซอร์  คลิกท่ี เมนูผู้ดูแลระบบ ดังรูปภาพ 

2. จากนั้นให้ท าการใส่ e-mail และใส่รหัสผ่านตามที่ก าหนดไว้เพื่อเข้าสู่ระบบ ดังรูปภาพ  

http://www.krooanusocial.com


16 

 

3. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยจะปรากฏหน้าต่าง ดังรูปภาพด้านล่าง 
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4. การเข้าดูข้อมูลในส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถท าได้ดังนี้ 
4.1 การดูข้อมูลแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน ให้ท าการเลือกข้อมูลตามท่ีต้องการแล้วคลิก ที่ปุ่ม แสดงผลดังรูปภาพ  

4.2 การดูข้อมูลแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ให้ท าการเลือกข้อมูลท่ีต้องการ แล้วคลิกปุ่ม แสดงผล ดังรูปภาพ  

4.3 การดูข้อมูลประเมินความพึงพอใจ ให้ท าการคลิกท่ีรูปภาพแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อแสดงผล     
ดังรูปภาพ 
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4.4 การบริหารจัดการข่าวสาร 
  4.4.1 การเพิ่มข้อมูลใหม่ ให้ท าการคลิกท่ี  ลิงค์เพิ่มข่าวใหม่ จากนั้นให้กรอกข้อมูล หัวข้อและรายละเอียด
ข่าวท่ีต้องการ แล้วบันทึกผล ดังรูปภาพด่านล่าง 

4.4.2 การแก้ไข คลิกที่รายการหัวข้อข่าวที่ต้องการแก้ไข แล้วท าการแก้ไขข้อมูลตามต้องการ แล้วกด

ปุ่มบันทึก เพื่อบันทึกรายการท่ีปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ดังรูปภาพด้านบน 

4.4.3 การลบ คลิกท่ีรายการหัวข้อท่ีต้องการลบ จากนั้นคลิกท่ีลิงค์ลบข้อมูล มุมด้านบน  



 

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 


