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7. เมื่อเข้
ซึ่งจะมีแบ
เท่านั้น ห้
ส่งคําตอบ
 
 

 

6.3 นักเรียนค

ข้าระบบแล้วให
บบทดสอบทั้ง
ห้ามปิดหรือเป
บและทราบค

คลิกเลือกประ

ห้นักเรยีนเลอื
งหมด 30 ข้อ 
ปลี่ยนหน้าระห
ะแนนได้ทันที

ภาพที่ 7

ะเภทผู้ใช้งานเ

ภาพที่ 8

อกแบบทดสอบ
คําเตือนคือ น

หว่างสอบ เมือ่
ท ีดังภาพที่ 9

 

7 หน้าสําหรับ

เป็นผู้เรียน จา

8 เลือกประเภ

บวัดผลสัมฤท
นักเรียนสามา
อนักเรียนทําแ

เข้าระบบ 

ากนัน้ใส่ช่ือผูใ้

ทผู้ใช้งาน 

ทธ์ิทางการเรีย
ารถทําแบบทด
แบบทดสอบวัด

ใช้ และ รหัสผ

นก่อนเรียน แ
ดสอบวัดผลสัม
ัดผลสัมฤทธิ์ค

ผ่านลงไป ดังภ

แล้วทําแบบทด
ัมฤทธ์ิได้เพียง
ครบทุกข้อแลว้

ภาพที่ 8 

ดสอบ  
งครั้งเดียว
วสามารถ
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8. เมนูบท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทเรียน จะปร

ภาพที ่9 ท

ระกอบไปด้วย

 

ทําแบบทดสอบ

 7 บทเรียน ด

ภาพ

บวัดผลสมัฤท

ดังภาพที่ 10

พที ่10 เมนูบท

ทธ์ิทางการเรีย

ทเรียน 

นก่อนเรียน 

7



9. บทเรยี
เรียน ดัง
 

 
10. เมนู
มีทั้งหมด
 

ยนทุกบทเรียน
ภาพท่ี11 

แบบทดสอบก
ด 10 ข้อ ซึ่งต้อ

นก็จะประกอบ

ภาพที ่1

ก่อนเรียน เปน็
องเข้าระบบก

บไปด้วยแบบ

11 ส่วนประก

นเมนูที่จะทําแ
ก่อนจึงสามารถ

ภาพที่ 12 เ

ทดสอบก่อนเ

 
กอบของบทเรี

แบบทดสอบก
ถทําแบบทดส

เมนูแบบทดสอ

เรียน ใบความ

รียนในแต่ละ

ก่อนเรียนของแ
สอบก่อนเรียน

อบก่อนเรียน

มรู้ แบบฝึกหดั

บทเรียน 

แต่ละบทเรียน
นได้ ดังภาพที่ 

ด แบบทดสอบ

น ในแต่ละบท
12 

บหลัง

ทเรียนจะ
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11. เมนใู
 

12. เมนแู
แล้วสาม
 

ใบความรู้นักเ ี

แบบฝกึหัด เป็
ารถสง่แบบฝกึ

รียนสามารถศึ

ป็นเมนูที่ใช้ใน
กหัดได้เลยใน

ศึกษาใบความ

ภาพที

การฝึกทําแบ
ระบบ ซึง่ต้อง

ภาพที

มรู้ในแตบ่ทเรยี

ที่ 13 เมนูใบค

บฝึกหัดที่ครสู
งเข้าระบบก่อ

ที่ 14 เมนูแบบ

ยนและดาวน์โ

ความรู้ 

สร้างขึ้นในแตล่
นจึงทําแบบทํ

บฝึกหัด 

โหลดใบความ

ละบทเรียน เม
ทาํแบบฝึกหัดไ

มรู้ได้ ดังภาพที

มื่อนักเรียนทาํ
ได้ ดังภาพที่ 1

ที่ 13  

 

าเสร็จ
14 
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13. เมนแู
ทั้งหมด 
แบบทดส
 

 

14. เมนดู
นั้นเอง ดั
 

 

แบบทดสอบห
10 ข้อ ในแต่ล
สอบหลังเรียน

ดาวน์โหลดเป็
ดังภาพที่ 16 

หลังเรียน เปน็
ละบทเรียนแล
นได้ ดังภาพที่ 

ปนเมนูทีใ่ช้สําห

นเมนูที่ใช้ในกา
ละจะทราบคะ
15 

ภาพที่ 15 เ

หรับโหลดเอก

ภาพที่

ารทําแบบทดส
ะแนนทันทีหลั

เมนูแบบทดส

กสารที่ครูสร้าง

ที ่16 เมนูดาว

สอบหลังเรียน
ลงัสอบเสรจ็ ซึ

อบหลังเรียน

งขึ้นเพื่อให้นัก

น์โหลด 

น เมื่อเรียนเส
ซึ่งต้องเข้าระบ

กเรียนดาวนโ์ห

ร็จแล้ว มีแบบ
บบก่อนจึงสาม

หลดไปใช้ประ

บทดสอบ
มารถทํา

 

ะโยชน์
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15. เมื่อเ
แบบทดส
ห้ามปิดห
คําตอบแ
 
 

16. เมนแู
ความพึงพ
 

เรียนครบทุกบ
สอบทัง้หมด 3
หรือเปลี่ยนหน้
และทราบคะแ

แบบสอบถาม
พอใจที่เกิดจา

บทเรียนแล้ว ใ
30 ข้อ คําเตือ
น้าระหว่างสอบ
แนนได้ทันที ซึ่

ภาพที่ 16

มความพึงพอใจ
ากการเรียนบท

ภ

ให้นักเรียนทํา
อนคือ นักเรียน
บ เมื่อนักเรียน
ซึ่งต้องเข้าระบ

6 แบบทดสอบ

จ เมื่อนักเรียน
ทเรียนบนเวบ็

ภาพที่ 17 เมนู

าแบบทดสอบว
นสามารถทําแ
นทําแบบทดส
บบก่อนจึงสาม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บวัดผลสัมฤท ิ
 

นศึกษาบทเรีย
บที่ครูสร้างขึ้น

นูแบบสอบถาม

วัดผลสัมฤทธ์ิ
แบบทดสอบวั
สอบวัดผลสัมฤ
มารถทําแบบท

ธ์ิทางการเรียน

ยนครบทุกบท
น ดังภาพที่ 17

มความพึงพอใ

ธ์ทางการเรียน
ัดผลสัมฤทธิ์ได
ฤทธ์ิครบทุกข้
ทดสอบได้ ดังภ

นหลังเรียน 

ทเรียนแล้ว นกั
7 

ใจ 

นหลังเรียน ซึ่ง
ด้เพียงครั้งเดยี
้อแล้วสามารถ
ภาพที่ 16 

กเรียนทําแบบ

มี
ยวเท่านั้น 
ถส่ง

บสอบ
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ชื่อ – สกุ

วัน เดือน

 

ประวัติก

พ.ศ. 25

 

พ.ศ. 25

 

พ.ศ. 25

 

ทุนการศึ
 
 
ตําแหนง่

 

 

 

 

 

 

 

กุล  

น ปเีกิด  

การศึกษา 

51  

  

54  

  

58  

  

ศกึษา    
  

งและสถานทีท่

นางสาวส

25 กุมภา

วิทยาศาส

คณะวิทย

ประกาศ

คณะครศุ

ครุศาสต

มหาวิทย

นักศึกษา
วิทยาศาส

ทํางาน   คร ูวิ

 

ปร

สุภาพร นุยอน

าพันธ์ 2528

สตรบัณฑิต (ว

ยาศาสตร์และ

นียบัตรบัณฑิ

ศาสตร ์มหาวทิ

รมหาบัณฑิต 

ยาลัยราชภัฏม

าทุนในโครงกา
สตร์และเทคโ

วิทยฐานะ ครู

ระวัติผู้จัดท

 

นรัมย์ 

วท.บ.) สาขาวิ

ะเทคโนโลยี ม

ตวิชาชีพครู

ทยาลัยราชภฏั

(ค.ม.) สาขาวิ

มหาสารคาม 

าร สควค. ขอ
โนโลยี 

รูชํานาญการ  

ทํา 

วิชาวิทยาการ

หาวิทยาลัยรา

ฏมหาสารคาม

วิชาคอมพิวเต

องสถาบันส่งเส

โรงเรียนสตึก

รคอมพิวเตอร์ 

าชภัฏบุรีรัมย์ 

ม 

ตอร์ศึกษา 

สริมการสอน 

ก  อําเภอสตึก

 

ก  จังหวัดบุรีรััมย์ 
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