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 คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ :  

คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์  
รายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ รหัส 23246 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายดนุพล  บุญชอบ 
ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 

โรงเรียนบางลี่วิทยา อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



 คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ :  

ค าน า 
 
 Moodle (Modular Oriented Dynamic Learning  Environment)  เป็นโปรแกรมช่วยสร้าง
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสร้างบทเรียนออนไลน์ได้ง่ายขึ้น นักเรียนสามารถเข้ามาศึกษาบทเรียนออนไลน์ 
ค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ตลอดเวลา ผู้สอนสามารถที่จะใช้เพิ่มเนื้อหาบทเรียนในรูปแบบต่างๆ ลงไปในรายวิชาของ
ตนเอง เช่น Microsoft Word, pdf, รูป, เสียง หรือแม้แต่สื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอน เมื่อเพ่ิม
เนื้อหาแล้วก็ยังสามารถสร้างแบบทดสอบทั้งแบบปรนัย เติมค า จับคู่ เป็นต้น สามารถสร้างค าอภิธานศัพท์ 
แลกเปลี่ยนค าศัพท์ โพสค าศัพท์ใหม่พร้อมให้ค าจ ากัดความ สร้างกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ซึ่งเป็นกิจกรรม
เพ่ิมเติมที่ผู้สอนก าหนดชิ้นงาน เพ่ือให้นักเรียนฝึกปฏิบัติและร่วมกันอภิปรายแล้วโพสลงกระดานเสวนา สร้าง
กระดานเสวนาเพ่ือให้นักเรียนได้พูดคุยสอบถามปัญหาต่างๆ ระหว่างนักเรียนกับผู้สอน หรือระหว่างนักเรียน
กับนักเรียนด้วยกันได ้

การสร้างบทเรียนออนไลน์ รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ง23246 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็น
ประโยชน์ส าหรับนักเรียน และผู้ที่สนใจทดลองใช้สื่อ สามารถเข้ามาเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนและเนื้อหา
ได้ตามต้องการ ท าให้เรียนรู้เนื้อหาเพิ่มเติมจากบทเรียนออนไลน์ได ้

ผู้จัดท าจึงได้จัดท าคู่มือนี้ไว้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียน และผู้ทดลองใช้สื่อ ที่ต้องการจะ
ศึกษาวิธีการใช้งาน การเข้าศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของบทเรียนออนไลน์ หากมีข้อผิดพลาด
ประการใดผู้จัดท าจะขอน าไปปรับปรุงเพ่ือแก้ไขในโอกาสต่อไป  
 

                                                                                 ดนุพล  บุญชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ :  

สารบัญ 
 

 ค าน า ก 

 สารบัญ ข 

 แนวทางการปฏิบัติ 1 

 ค าอธิบายการใช้งานบทเรียนออนไลน์ 

 การเข้าบทเรียนออนไลน์ 

 การจัดการข้อมูลส่วนตัว 

 ส่วนประกอบหน้าแรกของบทเรียนออนไลน์ 

 แนะน าส่วนประกอบของหน้าจอบทเรียนออนไลน์ 

 วิธีการเข้าศึกษาและใช้งานเครื่องมือบนบทเรียนออนไลน์ 

 การศึกษาบทเรียนออนไลน์ตามข้ันตอนการเรียนรู้ 

 การท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินต่างๆ 

 ตัวอย่างหน้าจอบทเรียนออนไลน์ 

 เอกสารอ้างอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ :  

แนวทางการปฏิบัติ 
 
อุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์ที่จ าเป็นขั้นต่ าที่เหมาะกับการใช้งานบทเรียนออนไลน์ 
รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์  ง23246 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับบทเรียนออนไลน์ 
            คอมพิวเตอร์ที่จะแสดงผลสัมพันธ์กับสื่อชุดนี้ ได้ก าหนดค่าความละเอียดของหน้าจอที่  
1024 x 768 pixels   
  
ความสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับบทเรียนออนไลน์ 
  1.  ระบบปฏิบัติการ Windows XP, Vista หรือ Windows 7  
  2.  หน่วยความจ า (RAM)  512  MB  ขึ้นไป 
  3.  ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 x 768 และค่าสีที่ High Color 16 bit  ขึ้นไป 
  4.  มีระบบเสียงแสดงเสียงจากคอมพิวเตอร์ได้ 
 
สิ่งท่ีควรทราบในการใช้งาน 
       หากใช้บทเรียนออนไลน์เปิดกับเครื่องที่มีคุณสมบัติต่ ากว่าที่ก าหนด หรือเครื่องที่ติดไวรัส  
อาจท าให้เปิดใช้โปรแกรมช้ากว่าปกติ  
 

 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ :  

ค าอธิบายการใช้งานบทเรียนออนไลน์ 
 
บทเรียนออนไลน์ประกอบด้วย เนื้อหา 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเลือกหัวข้อและศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนเค้าโครงโครงงาน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างและพัฒนาโครงงาน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การน าเสนอผลงานและประเมินโครงงาน 
 
รายละเอียดของบทเรียนออนไลน์ จะประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้  
1. ค าแนะน าการใช้บทเรียนออนไลน์ 
2. ค าอธิบายรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์  ง23246 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
3. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
4. ผังสาระการเรียนรู้  
5. กระดานข่าวสารจากครูผู้สอนถึงนักเรียน 
6. กระดานถาม-ตอบปัญหากับครูผู้สอน 
 
ในแต่ละบทเรียนจะประกอบไปด้วย รายละเอียด ดังนี้  
1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3. ผังสาระการเรียนรู้  
4. สื่อการเรียนมัลติมีเดีย  
5. ใบความรู้ในรูปแบบไฟล์ PDF  
6. ใบงาน 
7. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้  
8. กระดานเสวนา  
9. แหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม  
10. แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
 



 คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ :  

ลักษณะแบบทดสอบ 
 1.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน เป็นแบบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อข้อละ 1 คะแนน ใช้เวลาในการทดสอบ 30 
นาท ีเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันแต่แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีการก าหนดในระบบให้
สลับค าถาม สลับค าตอบ หรือสลับภายในค าถามของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
 2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในแต่ละบทเรียนเป็นแบบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ใช้เวลาในการทดสอบ 10 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ :  

การเข้าบทเรียนออนไลน์ 
 
1. ให้นักเรียนเลือกใช้ Web browser บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนจากนั้นที่ Address bar ให้นักเรียน
ใส่ชื่อเว็บไซต์ www.krutum.com 

 
 

2. จะสามารถเข้าชมระบบการเรียนออนไลน์รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ได้แล้ว 

 
 
การล็อกอินเข้าสู่ระบบ 
 

ก่อนที่นักเรียนจะเข้าใช้งานในระบบการเรียน นักเรียนต้องท าการล็อกอินเพ่ือเข้าสู่ระบบของนักเรียน
ก่อน (โดยครูผู้สอนได้ท าการเพ่ิมข้อมูลการเข้าใช้ของนักเรียนไปแล้ว หากมีผู้สนใจเพ่ิมเติมในการเข้าใช้งาน
ระบบให้ติดต่อผู้สอน) โดยมีวิธีเข้าระบบดังนี้ 
1. คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ ที่อยู่ด้านบนขวาของจอ 

 
 

2. เมื่อคลิกแล้วจะไปสู่หน้าจอต่อไป ดังภาพ 



 คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ :  

 
 

3. ให้นักเรียนกรอกชื่อผู้ใช้ของนักเรียน และรหัสผ่านลงไปให้ถูกต้อง (นักเรียนจะได้รับชื่อและรหัสผ่านที่
ครูผู้สอนได้ท าการสมัครให้ไว้เรียบร้อยแล้ว) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" 

 
 

4. เมื่อนักเรียนท าการเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะปรากฎชื่อและภาพของนักเรียนด้านบนขวามือ ดังรูป  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ :  

การจัดการข้อมูลส่วนตัว 
 

เมื่อนักเรียนท าการยืนยันการเข้าใช้งานระบบ (ล็อกอิน) เรียบร้อยแล้ว นักเรียนสามารถจัดการบริหาร
ข้อมูลการศึกษาของนักเรียนบนระบบได้จากข้ันตอนดังนี้ 
1. ให้นักเรียนคลิกที่รูปของนักเรียนด้านบนขวาจะปรากฎเมนูมาให้นักเรียนใช้งานเบื้องต้นเช่น การแก้ไขข้อมูล
ส่วนตัว การเปลี่ยนรหัสผ่าน การตรวจสอบข้อความการสื่อสาร และดูผลการศึกษา 

 
 

2. นอกจากนี้เมื่อท าการล็อกอินแล้วนักเรียนจะเห็นแถบเครื่องมือปรากฎอยู่ด้านขวาล่างของหน้าจอ ดังภาพ 
โดยแถบแรกเป็นการแสดงข้อมูลและภาพของนักเรียนต่างๆ แถบต่อมาจะแสดงข้อมูลผู้ที่เข้าใช้งานล่าสุด ซึ่ง
จะเห็นได้ว่ามีข้อมูลของนักเรียนปรากฎขึ้นมาแล้ว และแถบสุดท้ายเป็นการเข้าไปตั้งค่าข้อมูลของนักเรียนได้
อีกทางหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ :  

ส่วนประกอบหน้าแรกของบทเรียนออนไลน์ 
 

 
 

ในหน้าจอแรกนักเรียนจะเห็นส่วนประกอบของเว็บไซต์ดังภาพ โดยจะแบ่งการใช้งานออกเป็นดังนี้ 
1. ส่วนบน ใช้ในการปรับตั้งค่าภาษา (ไทย-อังกฤษ) ให้กับระบบการเรียน และยังมีเครื่องมือในการลงชื่อเข้าใช้
ของนักเรียนมุมบนด้านขวา 
2. แถบชื่อเว็บไซต์ แสดงชื่อของระบบการเรียน ส่วนถัดไปทางขวาจะเป็นภาพไอคอนในการเข้าชมลิ้งต่างๆ 
ได้แก่เพจ Facebookของครูผู้สอน, Youtube Channel ของโรงเรียน และเว็บไซต์โรงเรียน 
3. แถบแสดงกราฟิก อยู่ใต้ชื่อเว็บไซต์ นักเรียนจะพบเห็นภาพและข้อความเลื่อนเปลี่ยนได้เพ่ือบ่งบอกถึง
ลักษณะของเว็บไซต์เบื้องต้น ใต้ภาพกราฟิกจะมีความรู้เกี่ยวกับ e-learning และโครงงานคอมพิวเตอร์ให้
นักเรียนศึกษา รวมทั้งวิธีการใช้งานระบบการเรียนอีกด้วย 
4. ถัดลงมาแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งได้แก่ ด้านซ้ายจะมีชื่อและค าอธิบายรายวิชาที่นักเรียนจะต้องเข้าไปศึกษา ส่วน
ด้านขวาจะประกอบด้วย แถบแสดงสถานะผู้เข้าใช้งานล่าสุด ปฏิทิน และลิ้งเชื่อมโยงไปยังเพจFacebookของ
ครูผู้สอน 
5. ด่านล่างสุดจะแสดงข้อมูลของผู้สอน 
 



 คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ :  

แนะน าส่วนประกอบของหน้าจอบทเรียนออนไลน์ 
 

ล าดับแรกท่ีหน้าเว็บบทเรียน ให้คลิกชื่อวิชาที่ต้องการเข้าไปศึกษา 

 
เมื่อเข้าสู่หน้าจอของบทเรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์แล้ว ก่อนอ่ืนเราต้องรู้จักส่วนประกอบของระบบ
การเรียนต่างๆ ได้แก่ 
1. แถบด้านซ้าย เป็นแถบแสดงข้อมูลของผู้ใช้ต่างๆเช่น แถบแสดงข้อมูลและภาพ แถบข้อความ แถบการตั้งค่า
และดูผลการเรียน แถบแสดงสถานะผู้เข้าใช้งาน และแถบแสดงข้อมูลนักเรียนทั้งหมดในรายวิชา โดยแถบ
ต่างๆ มีการใช้งานดังนี้ 

 
 

จากภาพเป็นแถบการจัดการระบบของนักเรียน โดยนักเรียนสามารถคลิกชมผลการศึกษาและการเรียนของ
นักเรียนไดจ้าก "คะแนนทั้งหมด" จะปรากฎข้อมูลดังภาพถัดไป 
 

แถบนี้เป็นการแสดงสถานะผู้เรียนที่ออนไลน์เข้าสู่ระบบล่าสุด 

 
 

แถบต่อไปคือแถบแสดงข้อมูลนักเรียนทั้งหมดในรายวิชา หากต้องการดูข้อมูลให้คลิกที่ "นักเรียนและผู้สนใจ" 

 



 คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ :  

2. แถบตรงกลาง จะมีลักษณะแบ่งออกเป็นกิจกรรมให้นักเรียนท าการศึกษาเนื้อหาและร่วมท ากิจกรรมในการ
เรียนต่างๆ โดยจะแบ่งออกเป็น การเรียนรู้และทดสอบความรู้เบื้องต้น การเรียนในกิจกรรมตามขั้นตอน
รายวิชาโครงงานทั้ง 5 กิจกรรม และส่วนสุดท้ายเป็นการประเมินผลการเรียน 

 
3. แถบด้านขวา เป็นแถบแสดงข้อมูลของระบบ ได้แก่ แถบแจ้งข่าวสารประกาศจากครูผู้สอน ดังภาพ 

 
 

แถบกิจกรรมทั้งหมดของบทเรียน ดังภาพ 

 
 



 คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ :  

วิธีการเข้าศึกษาและใช้งานเครื่องมือบนบทเรียนออนไลน์ 
 
การใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสาร 

ในระบบการเรียนนักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับครูผู้สอน เพ่ือนในกลุ่ม หรือเพ่ือนในชั้นเรียน
รายวิชานี้ได้ โดยใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารได้แก่ 
1. การส่งข้อความ เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว โดยให้นักเรียนคลิกที่รูปจดหมายด้านบน ข้างๆ 
รูปของนักเรียน ดังภาพ จะปรากฎข้อมูลจดหมายต่างๆ ที่นักเรียนท าการส่งถึงผู้อื่น หรือจดหมายใหม่ที่ผู้อ่ืนส่ง
มาแล้วยังไม่ได้อ่าน เป็นต้น 

 
 

ในหน้ารายวิชานักเรียนสามารถคลิกเพ่ือดูจดหมายข้อความได้อีกส่วนหนึงคือแถบข้อความ ที่อยู่ด้านซ้ายใต้
ข้อมูลของนักเรียน ดังภาพ 

 
 

วิธีในการส่งและอ่านข้อความสามารถกระท าได้ง่ายๆ โดยให้นักเรียนคลิกเข้าไปใน "ข้อความ" จะปรากฎชื่อผู้ที่
ติดต่อ (ต้องเลือกชื่อวิชาที่เพ่ือนของนักเรียนท าการศึกษาด้วยในเมนูด้านบน ดังภาพ) จากนั้นคลิกเลือกผู้ที่
ต้องการติดต่อ จะปรากฎกล่องข้อความให้นักเรียนพิมพ์ จากนั้นท าการคลิกที่ปุ่ม "ส่งข้อความ" 

 
2. กล่องแชทหรือการพูดคุยสนทนาออนไลน์โดยตรง ในระบบนี้ครูผู้สอนได้สร้างกล่องแชทไว้ให้นักเรียนพูดคุย
กันได้โดยตรงผ่านห้องสนทนา (Chat) โดยท าการคลิกที่เมนู "ห้องสนทนา" ทางแถบเครื่องมือด้านขวา ดังภาพ 



 คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ :  

 
 

จากนั้นจะปรากฎเมนูให้นักเรียนเลือกที่ "คลิกที่นี่เพ่ือสนทนา" ดังภาพ 

 
 

จากนั้นจะปรากฎห้องสนทนาให้นักเรียนได้ท าการพูดคุยกับเพ่ือนๆ หรือครูผู้สอนที่ท าการออนไลน์ห้อง
สนทนาอยู่ ณ ขณะนั้นได้ง่ายๆ โดยท าการพิมพ์ที่กล่องข้อความด่านล่าง และกดปุ่ม "Send" ดังภาพ 

 
 
การใช้กระดานสนทนา 

ในกิจกรรมต่างๆของการเรียน นักเรียนต้องท าการใช้งานกระดานสนทนาเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เป็นการน าเสนอความคิด ความรู้ที่นักเรียนได้ท าการศึกษาค้นคว้า รวมทั้งเป็นการปรึกษาขอค าแนะน า
ต่างๆจากครูผู้สอน เพ่ือนในห้องเรียน และเพ่ือนในกลุ่มโครงงานของนักเรียนเช่นกัน โดยการใช้งานกระดาน
สนทนามขีั้นตอนดังนี้ 
คลิกท่ีชื่อกระดานสนทนาที่ต้องการเข้าใช้ โดยแต่ละกระดานจะมีภาพไอคอนที่เหมือนกัน ดังภาพ 

 
 

 
 
 
 



 คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ :  

กระดานสนทนาแบ่งออกเป็น 
1. กระดานถาม-ตอบ ปัญหาการเข้าใช้ระบบ ไว้ให้นักเรียนตั้งกระทู้ค าถามต่างๆที่เป็นปัญหาจากการเข้าใช้
งานระบบการเรียน หรือใช้งานไม่ถูก อีกท้ังยังเป็นการเข้าไปช่วยเหลือเพ่ือนๆ ที่มีปัญหาอีกด้วย 

 
 

นักเรียนสามารถอ่านเนื้อหาจากการดานได้ โดยการคลิกท่ีชื่อหัวข้อกระทู้ต่างๆ จะปรากฎเนื้อหากระดาน ดัง
ภาพ 

 
 

เมื่อนักเรียนต้องการตอบกระทู้ให้คลิกที่ "ตอบ" ใต้ความคิดเห็นนั้นๆ จะปรากฎเครื่องมือในการพิมพ์เนื้อหา
ตอบให้กับนักเรียน โดยนักเรียนสามารถพิมพ์ข้อความ ใส่รูปภาพ หรือแนบไฟล์ในการตอบกระทู้ได้ ดังภาพ 

 
 



 คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ :  

นักเรียนสามารถตั้งหัวข้อกระทู้ของนักเรียนขึ้นมาใหม่เองได้ โดยคลิกที่ปุ่ม "ตั้งกระทู้" จากนั้นจะปรากฎ
เครื่องมือในการพิมพ์เนื้อหากระทู้ให้กับนักเรียน โดยนักเรียนสามารถพิมพ์ข้อความ ใส่รูปภาพ หรือแนบไฟล์
ในการตั้งกระทู้ได้ ดังภาพ 

 
 

2. กระดานแจ้งข่าวสาร ครูถึงนักเรียน เป็นกระดานที่ไว้แสดงข่าวสารอย่างเดียวให้นักเรียนทราบความ
เคลื่อนไหวในการท ากิจกรรมการเรียน ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ดังภาพ 

 
 

นักเรียนสามารถอ่านข่าวสารจากครู ได้โดยการคลิกที่หัวข้อกระทู้ต่างๆ จะปรากฎเนื้อหาข่าว ดังภาพ 

 
 

 
 



 คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ :  

3. กระดานสนทนา กลุ่มย่อย เป็นกระดานที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนต่างๆ โดยครูผู้สอนได้ท าการ
ตั้งค่ากระดานสนทนาให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยน พูดคุย และใช้กระดานสนทนาได้เฉพาะกลุ่มของนักเรียน 
แต่สามารถเข้าไปศึกษา อ่าน กระดานสนทนาของกลุ่มอื่นๆได้ แต่ไม่สามารถมีส่วนร่วมได้ โดยกระดานสนทนา
กลุ่มย่อยจะมีลักษณะการใช้งานเหมือนกระดานสนทนาแบบปกติท่ัวไป ดังภาพ 

 
 
การดาวน์โหลดและอัพโหลดงาน 

การดาวน์โหลดและอัพโหลดงานเป็นอีกกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องท าเพ่ือเป็นการส่งงานที่ได้ท าการศึกษา
และปฏิบัติให้ครูผู้สอนตรวจสอบ และประเมินผล โดยขั้นตอนการดาวน์โหลดงานคือให้นักเรียนคลิกที่ไฟล์
เอกสาร (Word) จากเมนูในกิจกรรมนั้นๆ ดังภาพ 

 
 

เมื่อดาวน์โหลดงานมาไว้ในเครื่องคอมฯของนักเรียน หรือเป็นงานของกลุ่มตัวเองแล้ว ให้ท าการแก้ไขให้
สมบูรณ์ โดยท าการตรวจสอบให้ถูกต้อง จากนั้นให้ท าการอัพโหลดงานกลับขึ้นระบบ เพ่ือเป็นการส่งผลงานต่อ
ครูผู้สอน โดยคลิกที่เมนูถัดจากเมนูแรก จากนั้นจะปรากฎหน้าจอ ดังภาพ 

 
 

ให้นักเรียนคลิกปุ่ม Add submission แล้วท าการเลือกไฟล์ที่แก้ไขแล้วอัพโหลดขึ้นสู่ระบบต่อไป 
 
 
 



 คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ :  

การศึกษาบทเรียนออนไลน์ตามขั้นตอนการเรียนรู้ 
 

ต่อไปคือขั้นตอนที่ส าคัญในการศึกษาเนื้อหาบทเรียนในกิจกรรมต่างๆ โดยในแต่ละหัวข้อกิจกรรมนั้น 
นักเรียนจะเห็นเครื่องมือเพ่ือท าการศึกษาเนื้อหาต่างๆ มากมาย ดังภาพ 

 
 

จากตัวอย่างด้านบนจะเห็นได้ว่าเนื้อหาแรกของการเรียนคือการอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงจุดประสงค์และผล
ของการเรียนในรายวิชาดังกล่าว โดยนักเรียนสามารถคลิกที่ชื่อเนื้อหานั้นๆ เพ่ือท าการศึกษาได้ ดังภาพ
ตัวอย่างจากกิจกรรมถัดไป 

 
 
การศึกษาเนื้อหามีหลากหลายให้เลือกศึกษา โดยนักเรียนท าการเลือกคลิกตามหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ค าชี้แจง 
หรือสาระการเรียนรู้ ดังภาพ 



 คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ :  

 
 

ใบความรู้ ในลักษณะไฟล์ .pdf ซึ่งสามารถท าเซฟ หรือปริ้นออกเป็นเอกสารได้ ดังภาพ 

 
 

นอกจากนี้นักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาความรู้ได้จากสื่อมัลติมีเดียทางการศึกษาในแต่ละกิจกรรมได้ โดยเป็น
น าเสนอผ่านภาพการ์ตูน และเสียงบรรยายที่น่าสนใจ และเข้าใจได้ง่าย ดังภาพ 

 
 



 คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ :  

และเนื้อหาสุดท้ายคือการเชื่อมโยงสู่เนื้อหานอกเว็บไซต์ เช่น วีดีโอจากเว็บไซต์ Youtube ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ :  

การท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
และแบบประเมินต่างๆ 

 
การท าแบบทดสอบและแบบประเมิน 

ขั้นตอนการท าแบบทดสอบและประเมินเพ่ือวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนมีขั้นตอนดังนี้ 
คลิกเลือกแบบทดสอบต่างๆ โดยจะมีลักษณะไอคอนดังภาพ 

 
 

จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจออธิบายการท าแบบทดสอบ ให้คลิกท่ีปุ่ม "ท าแบบทดสอบตอนนี้" 

 
 

รูปแบบของแบบทดสอบมีหลากหลาย ดังนี้ 
1. แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน นักเรียนต้องท าให้ครบตามก าหนดการโดยครูผู้สอนได้
ท าการออกแบบข้อสอบไว้จ านวน 25 ข้อ แบบปรนัย ดังภาพ 

 
 

2. แบบฝึกประเภทถูก ผิด ให้นักเรียนตอบว่าข้อความดังกล่าวกล่าวไว้ถูกหรือผิด ดังภาพ 

 
 

3. แบบฝึกประเภทจับคู่ จะมีตัวเลือกให้นักเรียนเลือกตอบให้ตรงตามข้อค าถาม ดังภาพ 

 
 

4. แบบฝึกแบบอัตนัย ในที่นี่ครูผู้สอนได้ท าการออกแบบค าตอบมาให้แล้ว ให้นักเรียนเลือกหมายเลขหน้า
ค าตอบไปพิมพ์ใส่ในค าถามให้ถูกต้อง ดังภาพ 



 คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ :  

 
5. แบบฝึกประเภทเติมค า  ในที่นี่ครูผู้สอนได้ท าการออกแบบค าตอบมาให้แล้ว ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ให้ไว้
ในวงเล็บไปพิมพ์ใส่ในช่องว่างให้ถูกต้อง ดังภาพ 

 
 

6. แบบประเมินการท าโครงงานนักเรียน โดยให้นักเรียนท าเมื่อเสร็จสิ้นการท าโครงงานแล้ว และท าการ
ประเมินโครงงานของกลุ่มตัวเอง รวมทั้งของกลุ่มเพ่ือนๆ ด้วย ดังภาพ 

 
 

7. แบบวัดความพึงพอใจ ให้นักเรียนท าการประเมินเมื่อจบการเรียนแล้ว โดยให้ท าการเลือกตัวเลือกค่าต่างๆ 
ตามท่ีนักเรียนมีความเห็นว่าเหมาะสมตามค่าและหัวข้อนั้นๆ ดังภาพ 
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ตัวอย่างหน้าจอบทเรียนออนไลน์ 
 

 
เข้าสู่หน้าจอเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ www.krutum.com 
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หน้ากิจกรรมการเรียนการสอน (ส่วนบน)
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หน้ากิจกรรมการเรียนการสอน (ส่วนล่าง) 
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