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 การจัดท าคู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5  
(ง33201) เรื่องการออกแบบเว็บไซต์ ส าหรับนักเรียนฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภายใน
เล่มน าเสนอเนื้อหาส าหรับนักเรียนเพ่ือเป็นแนวทางในการเรียนบทเรียนออนไลน์ ประกอบด้วย การ
เข้าสู่ระบบ ส่วนประกอบเมนูบทเรียน การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว การเข้าสู่รายวิชา และการท า
แบบทดสอบ 
 คู่มือการใช้งานบทเรียนฉบับนี้ไดจ้ัดท าและออกแบบโดยใช้ประกอบขั้นตอนการใช้งาน
อย่างละเอียด และใช้ข้อความท่ีอ่านเข้าใจง่าย เน้นการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล สามารถเลือกเรียนหรือศึกษาเนื้อหาใดก่อนก็ได้ อนึ่งผู้จัดท าหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียนในการน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของนักเรียน
ต่อไป หากเอกสารฉบับนี้ มีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องประการใด กรุณาแจ้งให้ผู้เขียนทราบเพื่อจะได้
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ต่อไป 
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คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 เร่ืองการออกแบบเว็บไซต์ 

ส าหรับนักเรียน 
 

 

1.  การเข้าสู่ระบบ  
 
  ผู้เรียนสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อไปยังบทเรียนออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ 
www.weeonline.in.th/weelearning ซึ่งจะปรากฏเว็บไซต์ ดังที่แสดงในภาพที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงหน้าจอหลักของเว็บไซต์ 

 
  การเข้าใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ได้โดยจะต้องท าการเข้าสู่ระบบ 
(Login) โดยไปท่ีบล็อก “เข้าสู่ระบบ” ซึ่งอยู่มุมบนซ้ายของหน้าจอ จากนั้นให้ผู้เรียนป้อน ชื่อผู้ใช้ 
และ รหัสผ่าน ให้ถูกต้องและกดปุ่มเข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 2 



2 
 

คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 

คูมื่อนักเรียน 

 
ภาพที่ 2 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

 
  ส าหรับผู้เรียนที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์เป็นครั้งแรกและยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ จ าเป็นจะต้อง
สมัครเป็นสมาชิกก่อน โดยคลิกเมน ูสมัครสมาชิกใหม่ ซึ่งอยู่ด้านขวามือของจอภาพ 
  การสมัครสมาชิกใหม่มีขั้นตอนดังนี้ 
  1. คลิก สมัครสมาชิกใหม่ และกรอกข้อมูลให้ครบถูกต้อง ดังภาพที่ 3 
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คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 

คูมื่อนักเรียน 

 
ภาพที่ 3 กรอกข้อมูลสมัครสมาชิกใหม่ 

 
  2. คลิกปุ่ม สร้าง account ใหม่ จะปรากฏหน้าจอแจ้งทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้       
ดังภาพที่ 4 
 

 
ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงอีเมล์ที่สมัครไว้ 

 
  3. คลิกปุ่ม “ขั้นต่อไป”  
  4. เปิดอ่านอีเมล์ที่ได้สมัครไว้ ซึ่งจะแตกต่างกันตามผู้ใช้ที่เลือกใช้บริการของแต่ละอีเมล์ 
หากไม่ได้รับอีเมล์ ให้ตรวจสอบที่อีเมล์ขยะ ดูหัวข้ออีเมล์ชื่อ “ห้องเรียนครูวี (e-Learning) การ
ยืนยันบัญชีผู้ใช้” ดังภาพที่ 5 
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คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 

คูมื่อนักเรียน 

 
ภาพที่ 5 อีเมล์แสดงการยืนยันบัญชีผู้ใช้ 

 
  5. คลิกเปิดอ่านเมล์ที่ได้รับ หากอีเมล์อยู่ใน อีเมล์ขยะจะปรากฏข้อความ ให้คลิก       
“ช้าก่อน ข้อความนี้ปลอดภัย” เพ่ือให้สามารถรับอีเมล์จากเว็บไซต์ได้ปกติ หลังจากนั้น ให้คลิกลิงก์
ด้านล่าง เพื่อยืนยันการใช้งานบัญชี ดังภาพที่ 6 
 

 
ภาพที่ 6 แสดงลิงก์ยืนยันการใช้งานบัญชี 

 
  6. จะปรากฏหน้าจอเตือนว่ายังไม่ได้ยกเลิกการบล็อกในกล่องจดหมายขยะ ให้คลิกปุ่ม 
“ยกเลิกการบล็อก” ดังภาพที่ 7 
 

 
ภาพที่ 7 หน้าจอยกเลิกการบล็อกอีเมล์ขยะ 
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คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 

คูมื่อนักเรียน 

  7. จะปรากฏหน้าจอแสดงการยืนยังลงทะเบียนแล้ว ให้คลิกปุ่ม “รายวิชาทั้งหมด” เพ่ือ
เข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ดังภาพที่ 8 
 

 
ภาพที่ 8 หน้าจอยืนยันการลงทะเบียนแล้ว 

 
  8. หากปรากฏ ชื่อผู้ใช้งาน ด้านบนมุมขวา และชื่อรายวิชาทั้งหมด แสดงว่าสามารถเข้า
สู่ระบบห้องเรียนออนไลน์ และสามารถเลือกเรียนวิชาที่ต้องการได้แล้ว ดังภาพที่ 9 
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คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 

คูมื่อนักเรียน 

 
ภาพที่ 9 เข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาทั้งหมด 

 
  9. คลิกเลือกวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ5 (ง33201) เพ่ือเข้าสู่ห้องเรียน
วิชานั้น ดังภาพที่ 10 
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คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 

คูมื่อนักเรียน 

 
 

ภาพที่ 10 ห้องเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ5 
 
  10. ก่อนที่จะเข้าเรียนในห้องเรียนได้สมบูรณ์ นักเรียนต้องคลิกปุ่ม สมัครเข้าเป็น
นักเรียนในวิชานี้ก่อน ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือ เพ่ือสามารถสนทนากับครูผู้สอนและใช้งานได้ทุกหัวข้อ  
  11. จะปรากฏหน้าจอยืนยันการเป็นสมาชิกของรายวิชา ดังภาพที่ 11 
 

 
ภาพที่ 11 ยืนยันสมัครเข้าเป็นสมาชิกรายวิชา 

 
  12. คลิกปุ่ม ใช่ จะปรากฏหน้าจอการเรียนการสอนวิชานั้นๆ ดังภาพที่ 12 
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คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 

คูมื่อนักเรียน 

 
ภาพที่ 12 หน้าจอห้องเรียนวิชา ที่เป็นสมาชิก 

 

2.  ส่วนประกอบเมนบูทเรียน 
 
  เมื่อผู้เรียน เข้าสู่ระบบ และเลือกวิชาเรียนที่ต้องการแล้ว จะปรากฏหน้าจอภาพของ
ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ที่เป็นหน้าหลัก ซึ่งจะปรากฏรายวิชาที่สมัครเป็นสมาชิก
แล้ว ดังแสดงในภาพที ่13 
 

 
ภาพที่ 13 แสดงหน้าจอภาพหลักเม่ือเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ 
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คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 

คูมื่อนักเรียน 

  หน้าจอภาพหลักประกอบด้วยส่วนต่างๆ แสดงดังต่อไปนี้ 
  1. บล็อกหน้าหลัก คือ ส่วนที่จะลิงค์ไปยังข่าวประกาศท่ีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนออนไลน์ 
  2. บล็อกสมาชิกออนไลน์ คือ ส่วนของการแสดงผู้ที่เข้าใช้งานระบบและก าลังออนไลน์
อยู่ ในส่วนนี้ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับผู้ที่ออนไลน์ได้โดยการกดปุ่มรูปซองจดหมายเพ่ือส่งข้อความถึง
ผู้ใช้งานคนอื่นๆ 
  3. บล็อกปฏิทิน คือ ส่วนที่แสดงกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละเดือน 
  นอกจากนี้ จะปรากฏบล็อกอ่ืนๆ ตามที่ครูผู้สอนจะสร้างเพ่ือแจ้งข่าวสารหรือต้องการให้
นักเรียนเข้าชมเพ่ิมเติม ซึ่งแตกต่างกันตามแต่ละวิชา 
 

3.  การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
 
  หากผู้เรียนต้องการดูหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้คลิกท่ี ชื่อของผู้เข้าใช้ระบบ ที่อยู่
ด้านบนขวา ซึ่งจะแสดงข้อมูลผู้เรียน ดังแสดงในภาพที ่14 
 

 
ภาพที่ 14 แสดงข้อมูลของผู้เรียน 

 
  หากต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว หรือเปลี่ยนรูปประจ าตัว ให้คลิกเมนู แก้ไขข้อมูล
ส่วนตัว จะปรากฏหน้าจอภาพ ดังแสดงในภาพที่ 15 
 



10 
 

คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 

คูมื่อนักเรียน 

 
ภาพที่ 15 แสดงการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียน 
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คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 

คูมื่อนักเรียน 

  ในการเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ผู้เรียนจ าเป็นต้องกรอกข้อมูลในทุกส่วนที่มี
เครื่องหมาย “*” และเม่ือผู้เรียนท าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เรียนคลิก
ปุ่ม “อัพเดทประวัติส่วนตัว” ซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้าจอเพ่ือท าการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
 

4.  การเข้าสู่รายวิชา 
 
  การเริ่มต้นเข้าสู่การเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ5 (ง33201) มีข้ันตอนดังนี้ 
 4.1 ผู้เรียนสามารถเข้าสู่ห้องเรียนในรายวิชา ที่เป็นสมาชิกแล้ว โดยคลิกเลือกรายวิชาที่ปรากฎอยู่
กลางหน้าจอภาพ  
 4.2 เมื่อเข้าสู่รายวิชา จะปรากฏหน้าจอ แสดงหน้าจอของรายวิชานั้นๆ ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ 
ดังนี้ 
  4.2.1 บล็อกสมาชิก คือ เป็นส่วนที่แสดงสมาชิกหรือกลุ่มของผู้เรียนที่เข้าเรียนในรายวิชา 
เมื่อผู้เรียน Click เข้าไปจะปรากฏรายละเอียดดัง แสดงในภาพที่ 16 
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คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 

คูมื่อนักเรียน 

 
ภาพที่ 16 แสดงสมาชิกหรือกลุ่มของผู้เรียนที่เข้าเรียนในรายวิชา 

 
  4.2.2 บล็อกกิจกรรมทั้งหมด คือ ส่วนที่แสดงรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดใน
รายวิชา ดังแสดงในภาพที ่17 
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คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 

คูมื่อนักเรียน 

 
ภาพที่ 17 แสดงรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดในรายวิชา 

 
   กิจกรรมทั้งหมด ประกอบด้วย 
   1. กระดานเสวนา แสดงกระดานสนทนาทั้งหมดของรายวิชา  
   2. การบ้าน แสดงการบ้านทั้งหมดของรายวิชา  
   3. ห้องสนทนา แสดงห้องสนทนาทั้งหมดของรายวิชา  
   4. แหล่งข้อมูล แสดงแหล่งข้อมูลทั้งหมดของรายวิชา  
 
  4.2.3 บล็อกการจัดการระบบ คือ ส่วนที่รวบรวมเมนูเกี่ยวกับการจัดการระบบรายวิชา
ทั้งหมดของผู้เรียน ดังแสดงในภาพที ่18 
 

 
ภาพที่ 18 แสดงเกี่ยวกับการจัดการระบบรายวิชาทั้งหมดของผู้เรียน 

 
   1. คะแนนทั้งหมด คือ ส่วนที่แสดงคะแนนทั้งหมดที่ได้ของผู้เรียนเมื่อท าการบ้าน 
(ชิ้นงาน) หรือแบบทดสอบดังภาพที ่19 

 
ภาพที่ 19 แสดงคะแนนของผู้เรียนทั้งหมด 
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คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 

คูมื่อนักเรียน 

   2. ประวัติส่วนตัว คือ ส่วนที่แสดงประวัติส่วนตัวและรายละเอียดต่างๆ ของผู้เรียน  
ดังภาพที ่20 
 

 
ภาพที่ 20 แสดงประวัติส่วนตัวและรายละเอียดของผู้เรียน 

 
  4.2.4. บล็อกวิชาเรียนของฉัน คือ ส่วนที่แสดงรายวิชาทั้งหมดที่ผู้เรียนสามารถเข้าไป
เรียนรู้ ดังแสดงในภาพที่ 21 
 

 
ภาพที่ 21 แสดงรายวิชาทั้งหมดท่ีผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ 

 
  4.2.5 บล็อกข่าวล่าสุด คือ ส่วนที่แสดงข่าวสารที่อาจารย์ผู้สอนฝากถึงผู้เรียนหรือผู้เรียน
ฝากถึงผู้สอน ดังแสดงในภาพที่ 22 
 

 
ภาพที่ 22 แสดงข่าวสารล่าสุดจากครูผู้สอน 
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คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 

คูมื่อนักเรียน 

  4.2.6. บล็อกสมาชิกออนไลน์ ส่วนของการแสดงผู้ที่เข้าใช้งานระบบและก าลังออนไลน์
อยู่ ในส่วนนี้ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับผู้ที่ออนไลน์ได้ โดยการกดปุ่มรูปซองจดหมายเพื่อส่งข้อความถึง
ผู้ใช้งานคนอ่ืนๆ ดังภาพที่ 23 
 

 
ภาพที่ 23 สมาชิกที่ก าลังออนไลน์ 

 
   ข้อความ คือ ส่วนที่แสดงข้อความท่ีสมาชิกหรือผู้เรียนคนอ่ืนส่งถึง ดังแสดง                
ในภาพที ่24 
 



16 
 

คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 

คูมื่อนักเรียน 

 
ภาพที่ 24 แสดงการสนทนาด้วยข้อความ 

 
  4.2.7. บล็อกปฏิทิน คือ ส่วนที่แสดงกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละเดือน ดังภาพที่ 25 
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คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 

คูมื่อนักเรียน 

 
ภาพที่ 25 ปฏิทิน 

 
 4.3. การด าเนินการเรียนรู้ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 (ง33201) 
  4.3.1 กระดานข่าว เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ดังภาพที่ 26 
 

 
ภาพที่ 26 กระดานข่าว 

 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
   1. กระดานข่าวสารที่อาจารย์ผู้สอนส่งถึงผู้เรียน เมื่อผู้เรียน  
   2. กระดานข่าวสารที่ผู้เรียนส่งถึงอาจารย์ผู้สอน  
   เมื่อคลิกกระดานข่าว จะปรากฏข้อความ ดังภาพที่ 27 
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คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 

คูมื่อนักเรียน 

 
ภาพที่ 27 ตัวอย่างกระดานข่าว 

 
  4.3.2 ค าชี้แจงการเรียน เป็นแนวทางการเรียนรู้ เมื่อผู้เรียน Click เข้าไปจะปรากฏ
รายละเอียดเพ่ือเป็นแนวทางในการเรียนรู้ ประกอบด้วย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา และก าหนดการสอน ดังภาพที่ 28 
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คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 

คูมื่อนักเรียน 

 
ภาพที่ 28 แสดงหน้าจอค าชี้แจงการเรียน 

 
  4.3.3 ทดสอบก่อนเรียน เป็นขั้นตอนท าแบบทดสอบก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ใช้ระบบการสุ่มค าถามและค าตอบ เพื่อป้องกันผู้เรียนทุจริตในการสอบ และจับเวลาในการท า
แบบทดสอบอัตโนมัติ ผู้เรียนทราบผลทันทีหลังจากท าแบบดทดสอบ และสามารถท าได้ครั้งเดียว 
 
  4.3.4 กิจกรรมการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียน ซึ่งประกอบด้วย 9 หน่วย ประกอบด้วย 
    หน่วยที่ 1 เรื่อง โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 
    หน่วยที่ 2 เรื่อง ส่วนประกอบโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 
    หน่วยที่ 3 เรื่อง การแทรกข้อความและสร้างเลเยอร์ 
    หน่วยที่ 4 เรื่อง การแทรกรูปภาพ 
    หน่วยที่ 5 เรื่อง การสร้างตาราง 
    หน่วยที่ 6 เรื่อง การสร้างจุดเชื่อมโยง 
    หน่วยที่ 7 เรื่อง การแทรกไฟล์มัลติมีเดียและสคริปต์ 
    หน่วยที่ 8 เรื่อง การสร้างเฟรม 
    หน่วยที่ 9 เรื่อง การเผยแพร่เว็บไซต์ 
   ผู้เรียนสามารถเรียนรู้หน่วยใดก่อนก็ได้ตามความสนใจ ซึ่งจะมีภาพประกอบเนื้อหาทุก
หน่วย และในแต่ละหน่วยจะมีใบงาน แบบฝึกท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติประจ าหน่วย 
 
  4.3.5 แบบทดสอบกลางภาค เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยใช้ระบบสุ่มสลับ
ค าถามและค าตอบจากคลังข้อสอบ จ านวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 
  4.3.6 แบบทดสอบปลายภาค เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ชุดเดียวกับ
แบบทดสอบก่อนเรียน ใช้ระบบการสุ่มสลับค าถามและค าตอบ จ านวน 30 คะแนนเต็ม 20 คะแนน 



20 
 

คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 

คูมื่อนักเรียน 

  4.3.7 แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม คือ ส่วนของเนื้อหาการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยการเรียน
นั้นๆ ทีค่รผูู้สอนจัดเตรียมไว้เพ่ิมเติม เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมจากเนื้อหาการเรียนรู้ที่ก าหนด
ไว้ ประกอบด้วยคลิปวิดีโอ ไฟล์น าเสนอ เว็บไซต์ และแหล่งเรียนอ่ืนๆ เป็นต้น ดังภาพที่ 29 
 

 
ภาพที่ 29 แหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม 

 
  4.3.8 ผลงานนักเรียน เป็นส่วนส าหรับแสดงผลเว็บไซต์นักเรียนทั้งหมด ในรายวิชา ผู้เรียน
สามารถตรวจสอบคะแนน ผลการเรียนและดูตัวอย่างผลงานของตนเองและผู้อื่นได้ตลอดเวลา                
ดังภาพที่ 30 
 

 
ภาพที่ 30 ลิงก์แสดงผลงานนักเรียน 
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คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 

คูมื่อนักเรียน 

  4.3.9 การติดต่อสื่อสาร คือ ช่องทางการสื่อสารที่จัดเตรียมไว้ส าหรับผู้เรียนได้ปรึกษา 
สอบถาม สนทนาหรือตั้งกระทู้ถามตอบระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ซึ่ง
สามารถติดต่อกันได้ภายในกลุ่มผู้เรียนเอง หรือสมาชิกของผู้เรียนทั้งหมดได้ ประกอบด้วย 
   1. กระดานเสวนาประจ าหน่วยการเรียน  
   2. ห้องสนทนาประจ าหน่วยการเรียน 
   3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
   นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างเช่น 
Facebook, Twitter และ Google+ เป็นต้น ดังภาพที่ 31 
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คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 

คูมื่อนักเรียน 

 
ภาพที่ 31 ช่องทางการสื่อสารผ่าน Facebook 
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คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 

คูมื่อนักเรียน 

5.  การท าแบบทดสอบ 
 
   ผู้เรียนสามารถเข้าสู่การท าแบบทดสอบ ซึ่งประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบกลางภาค แบบทดสอบปลายภาคและแบบฝึกระหว่างเรียน โดยคลิกเลือกหัวข้อที่
ต้องการ 
   ขั้นตอนการท าแบบทดสอบ 
   1. คลิกหัว ข้อแบบทดสอบ 
   2. จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่ 32 
 

 
ภาพที่ 32 หน้าจอค าชี้แจงแบบทดสอบ 

 
   3. คลิกปุ่ม ท าแบบทดสอบตอนนี้ จะปรากฏหน้าต่างยืนยัน ดังภาพที่ 33 
 

 
ภาพที่ 33 หน้าจอยืนยันท าแบบทดสอบ 
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คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 

คูมื่อนักเรียน 

   4. โปรแกรมเริ่มจับเวลาในการท าแบบทดสอบ โดยจะแสดงเวลาอยู่ด้านซ้ายมือ เมื่อท า
แบบทดสอบครบแล้ว คลิกปุ่ม “ส่งค าตอบและสิ้นสุดการท าแบบทดสอบ” ดังภาพที่ 34 
 

 
ภาพที่ 34 การท าแบบทดสอบ 

 
   5. จะปรากฏหน้าแสดงคะแนนการท าแบบทดสอบ ดังภาพที่ 35 
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คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 

คูมื่อนักเรียน 

 
ภาพที่ 35 แสดงคะแนนการท าแบบทดสอบ 

 
   6. คลิก ปุ่มขั้นต่อไป เพ่ือออกจากแบบบทดสอบ 
 
   เมื่อผู้เรียนท ากิจกรรมจนกระทั่งครบทุกกิจกรรม ถือว่าสิ้นสุดการเรียนการสอนออนไลน์ 
ซึ่งผู้เรียนสามารถตรวจสอบการท ากิจกรรมทั้งหมดได้ จากการคลิกที่ชื่อของตนเอง และเลือกรายงาน
ผลกิจกรรม ดังภาพที่ 36 
 

 
ภาพที่ 36 แสดงรายงานผลกิจกรรม 

 
   นอกจากนี้ที่หน้าแรกของรายวิชา จะมีบล็อกแสดงผลการท าแบบทดสอบ ล าดับคะแนน
ที่ได้มากท่ีสุดและน้อยที่สุด ดังภาพที่ 37 
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คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 

คูมื่อนักเรียน 

 
ภาพที่ 37 ผลการท าแบบทดสอบ 

 
   หากจุดประสงค์หรือหน่วยการเรียนรู้เรื่องใด ไม่ผ่าน ผู้เรียนสามารถเรียบทบทวนซ้ าได้
ตลอดเวลา โดยสามารถเลือกเนื้อหาได้อย่างอิสระไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับก่อนหลัง 
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คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 

คูมื่อนักเรียน 
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