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						 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณลักษณะมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์	 เชิงโต้ตอบกำรเรียนรู้ของผู้เรียนช่วยกระตุ้น

ตอบสนองควำมสนใจของผู้เรียน	 มีควำมสนุกสนำนเพลิดเพลินในกำรเรียนรู้	 วิเครำะห์	 ออกแบบและพัฒนำตำม

หลักกำรเรียนรู้ท่ีเหมำะสมกับผู้เรียนในแต่ละวัย	 ใช้เป็นสื่อกำรเรียนรู้ส�ำหรับนักเรียน	 และเป็นเครื่องมือส�ำหรับ 

ครูผู้สอนประยุกต์ใช้จัดกำรเรียนกำรสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน	 เพื่อน�ำไปใช้ค้นคว้ำ	 ทบทวน	 เรียนรู้ 

ในเวลำเรียนและนอกเวลำเรียนได้ทุกที่ทุกเวลำ

	 สือ่ระดบัชัน้ประถมศกึษำตอนต้น	ผูเ้รยีนมคีวำมอยำกรู	้อยำกเหน็	และอยำกเล่น	สือ่จะเน้นกำรออกแบบ

น�ำเสนอองค์ควำมรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม	เรียนรู้ปนกำรเล่น	ตอบสนองในลักษณะที่แสดงผลลัพธ์ของกำรแก้ปัญหำ 

ได้อย่ำงเป็นรปูธรรม	ผ่ำนกำรอธบิำยด้วยภำพ	ท�ำให้ผู้เรียนเกดิควำมเข้ำใจได้ง่ำย	จึงเป็นแนวทำงท่ีจะช่วยเสริมสร้ำง 

ควำมสนใจใฝ่รู้ของผู้เรียนมำกยิ่งขึ้น	

	 สือ่ระดบัชัน้ประถมศกึษำตอนปลำย	จะมุง่เน้นใช้วธิกีำรเรียนรู้ท่ีมคีวำมซับซ้อนกว่ำระดับประถมศกึษำ 

ตอนต้น	 และน�ำเทคนิคกำรเรียนรู้ระดับท่ีสูงขึ้นมำใช้ผสมผสำนในเบื้องต้น	 เพื่อเป็นกำรปูพื้นฐำนไปสู่กำรเรียนรู ้

ระดับมัธยมศึกษำในล�ำดับต่อไป	

	 สื่อระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น	ออกแบบกำรน�ำเสนอเนื้อหำที่มุ่งหวังให้ผู้เรียน	มีควำมคิดสร้ำงสรรค์	

คิดอย่ำงมีเหตุผล	 เป็นระบบ	 มีแบบแผน	 สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำหรือสถำนกำรณ์ได้อย่ำงละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบ	

สำมำรถคำดกำรณ์	วำงแผน	ตัดสินใจ	แก้ปัญหำ	และน�ำทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่ำงเหมำะสม

	 สื่อระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย	 ผู้เรียนมีเป้ำหมำยในกำรแสวงหำองค์ควำมรู้	 กำรน�ำเสนอเนื้อหำ

มีจุดประสงค์หลักเพื่อช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้ขวนขวำยเพิ่มเติมควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำรอยู่เสมอ	 ผ่ำนกำรท้ำทำย

ควำมสำมำรถด้วยกำรแข่งขัน	กำรทดสอบควำมรู้	โดยใช้เครื่องมือและกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	กำรบรรลุ 

วตัถปุระสงค์กำรเรยีนรูบ้ำงประเภท	เช่น	กำรเขยีนแสดงควำมคดิเหน็	กำรอธบิำย	หรอืกำรแสดงวธิที�ำ	สือ่จงึออกแบบ 

ให้เอือ้แก่ผูเ้รยีนสำมำรถใช้เทคโนโลย	ีเพือ่ช่วยให้กำรเรียนรู้ส�ำเร็จตำมจุดประสงค์ของแต่ละรำยวชิำได้เป็นอย่ำงดี

 ในส่วนของกำรด�ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ  ์

(Interactive Multimedia Application)	 ของส�ำนักเทคโโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน	 จะมีเนื้อหำสอดคล้องกับ 

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 พุทธศักรำช	 2551	 ใน	 5	 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้	 ได้แก่	 กลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู้ภำษำไทย	 คณิตศำสตร์	 วิทยำศำสตร์	 สังคมศึกษำ	 ศำสนำ	 และวัฒนธรรม	 และภำษำต่ำงประเทศ 

(ภำษำอังกฤษ)	ได้มีกำรวิเครำะห์หลักสูตร	มำตรฐำนกำรเรียนรู้	ตัวชี้วัด	ออกแบบโครงสร้ำงเนื้อหำ	วิธีกำรน�ำเสนอ 

และก�ำหนดจุดประสงค์ให้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ของผู้เรียน	 ซึ่งไม่สำมำรถน�ำเสนอได้ครอบคลุมจ�ำนวนสื่อทั้งหมด 

จึงขอน�ำเสนอตัวอย่ำงสื่อเฉพำะในระดับประถมศึกษำปีที่	 6	 จ�ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เท่ำนั้น	 รำยละเอียด

ดังนี้



2

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

สื่ออเลกทรอนกส ระเ ทมัล มีเ ีย สัมพัน ั้น ระ มศึกษำ ที่

กลมสำระกำรเรียนร ำษำ ทย

เรื่อง 	 ทักษะภำษำด้ำนกำรฟัง	กำรดู	และกำรพูด(กำรอ่ำน)	พยัญชนะไทย

ื่อ 	 เก็บชิ้นส่วนไขปริศนำ

ระสงค	 จดจ�ำพยัญชนะไทยได้

ำพร ม	 หนุ่มน้อยนักโบรำณคดีออกเดินทำงเก็บชิ้นส่วนตัวต่อ	เพื่อไขปริศนำแฝงของตัวต่อเหล่ำนั้น 

	 ซึ่งจะต้องใช้ควำมรู้เรื่องเกี่ยวกับพยัญชนะไทย	เขำจะสำมำรถไขปริศนำได้ส�ำเร็จหรือไม่	

	 ตำมไปลุ้นกัน
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ีกำร งำน
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)



5

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

กลมสำระกำรเรียนรคณ ศำส ร

เรื่อง รูปร่ำงและขนำด

ื่อ 	 The	Likeness	(จับคู่ภำพเหมือน)

ระสงค เมื่อก�ำหนดสิ่งของหรือรูปภำพให้สิ่งหนึ่ง	สำมำรถเลือกสิ่งของที่มีรูปร่ำง	สี	และขนำดที่ 

	 ต่ำงกัน	หรือเหมือนกันได้

ำพร ม	 เกมนี้เป็นเกมท้ำทำยทักษะกำรจดจ�ำ	และกำรจ�ำแนกรูปร่ำง	สี	ขนำดที่เหมือนกัน	น้องๆ 

	 ต้องจับคู่ภำพให้ถูกต้องภำยในเวลำที่จ�ำกัด	ถ้ำพร้อมแล้วลุยกันเลย
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ีกำร งำน



7

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)



8

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

กลมสำระกำรเรียนร ทยำศำส ร

เรื่อง 	 ควำมแตกต่ำงของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต

ื่อ 	 Line	It	up	ตอน	สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต

ระสงค 	 เข้ำใจและเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต

ำพร ม	 สิ่งต่ำงๆ	รอบตัวเรำมีมำกมำย	น้องๆ	ลองแยกแยะสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต	เพื่อแข่งขัน 

	 หำผู้ชนะกันเถอะ	ถ้ำพร้อมแล้วมำเริ่มกันเลย



9

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ีกำร งำน
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

กลมสำระกำรเรียนรสังคมศึกษำ ศำสนำ ละ ั น รรม

เรื่อง ครอบครัวของฉัน	

ื่อ 	 ต่อภำพ-เติมผัง

ระสงค 	 บอกโครงสร้ำงของครอบครัวและควำมสัมพันธ์ของสมำชิกในครอบครัวได้

ำพร ม	 เกมนี้น้อง	ๆ	จะได้ทบทวนควำมรู้เกี่ยวกับโครงสร้ำงของครอบครัว	ซึ่งน้อง	ๆ	ต้องสวมบทบำท 

	 เป็นสมำชิกในครอบครัว	ศึกษำแผนผังสมำชิกครอบครัว	แล้วเติมแผนผังให้สมบูรณ์	

	 ถ้ำพร้อมแล้วเรำมำลุยกันเลย
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ีกำร งำน
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

กลมสำระกำรเรียนร ำษำ ำง ระเทศ ำษำอังก ษ

เรื่อง  ABC

ื่อ   Line it up ABC

ระสงค	 บอกและเรียงล�ำดับตัวอักษร	A	–	Z	ได้

ำพร ม	 กิจกรรมนี้ให้แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม	เพื่อปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้สอนและเพื่อน	ๆ 	ในชั้นเรียน 

		 ซึ่งจะวัดควำมรู้เรื่องกำรบอก	 และเรียงล�ำดับตัวอักษร	 A	 –	 Z	 กลุ่มใดสำมำรถเรียงล�ำดับ 

	 ตัวอักษรได้ถูกต้อง	และท�ำเวลำได้น้อยที่สุด	จะเป็นผู้ชนะในกิจกรรมนี้



14

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ีกำร งำน 
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

สื่ออเลกทรอนกส ระเ ทมัล มีเ ีย สัมพัน ั้น ระ มศึกษำ ที่

กลมสำระกำรเรียนร ำษำ ทย

เรื่อง ฝนตกแดดออก	

ื่อ 	 ขนุนตะลุยเมืองลับแล	ตอน	ถ�้ำพิศวง

ระสงค	 อ่ำนจับใจควำมส�ำคัญ	และตอบค�ำถำม	เรื่องฝนตกแดดออกได้

ำพร ม	 จำกจุดเริ่มต้นของกำรออกผจญภัย	จนกระทั่งเดินทำงมำถึงอำณำเขตลึกลับ	และสุดแสนจะ 

	 พิศวง	ขนุนจะต้องเจอกับอะไรอีกบ้ำง	เรำมำเอำใจช่วยขนุนกัน
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ีกำร งำน
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)



21

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

กลมสำระกำรเรียนรคณ ศำส ร

เรื่อง 	 เงินเหรียญและธนบัตรชนิดต่ำงๆ

ื่อ 	 Busy	Banker	(แยกเงินอลเวง)

ระสงค	 เมื่อก�ำหนดเงินเหรียญ	ธนบัตรชนิดต่ำงๆ	ให้	สำมำรถจ�ำแนกและบอกค่ำของเงินเหรียญ 

	 และธนบัตรได้

ำพร ม	 ในธนำคำรที่แสนวุ่นวำย	พนักงำนที่ท�ำหน้ำที่แยกเหรียญจึงต้องท�ำงำนแข่งกับเวลำ	 

	 มำสนุกกับบทบำทพนักงำนคัดแยกเหรียญในช่วงเวลำที่แสนเร่งด่วนนี้กันเถอะ



22

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ีกำร งำน



23

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)



24

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

กลมสำระกำรเรียนร ทยำศำส ร

เรื่อง ของเลน ละของ รอ ั เรำ

ื่อ 	 Shopping	Mall	1	(ของเล่นแสนสนุก	1)

ระสงค	 สำมำรถแยกประเภทระหว่ำงของเล่น	และของใช้ได้

ำพร ม	 Shopping	Mall	เป็นเกมที่จะให้ผู้เล่นได้สนุกกับกำรจ�ำแนกของ

	 เล่นของใช้และกำรจ�ำแนกประเภทวัตถุและวัสดุ	นอกจำกผู้เล่นจะได้รับควำมสนุกสนำน		

	 แล้วยังได้ใช้ควำมรู้ในกำรเล่นเกมอีกด้วย



25

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ีกำร งำน



26

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)



27

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)



28

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

กลมสำระกำรเรียนรสังคมศึกษำ ศำสนำ ละ ั น รรม

เรื่อง 	 พระพุทธศำสนำเป็นเอกลักษณ์ของชำติไทย

ื่อ 	 วิถีพุทธ

ระสงค	 เข้ำใจถึงพระพุทธศำสนำที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทย

ำพร ม	 เป็นเกมที่ทดสอบควำมเข้ำใจในพระพุทธศำสนำว่ำมีอิทธิพลต่อคนไทยอย่ำงไร



29

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ีกำร งำน



30

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)



31

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

กลมสำระกำรเรียนร ำษำ ำง ระเทศ ำษำอังก ษ

เรื่อง  My Routine

ื่อ  Clockmakers

ระสงค	 สำมำรถถำมและบอกเวลำได้

ำพร ม	 ช่ำงท�ำนำฬิกำชื่อดังสองคนต่ำงได้รับภำรกิจซ่อมแซมนำฬิกำเก่ำแก่ที่หยุดเดินมำนำน

	 ให้กลับมำใช้ได้ดังเดิม	ครั้งนี้จึงถือเป็นศึกประลองฝีมือของทั้งคู่	ฝีมือใครจะเหนือกว่ำ	

	 ตำมไปลุ้นกันเลย



32

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ีกำร งำน



33

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)



34

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

สื่ออเลกทรอนกส ระเ ทมัล มีเ ีย สัมพัน ั้น ระ มศึกษำ ที่

กลมสำระกำรเรียนร ำษำ ทย

เรื่อง 	 ค�ำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูง	กลำง	ต�่ำ

ื่อ 	 พำวัวเข้ำคอก

ระสงค	 บอกค�ำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูง	กลำง	ต�่ำได้

ำพร ม	 เจ้ำวัวเกเรไม่ยอมเข้ำคอก	เรำจึงต้องช่วยจัดกำรพำเจ้ำวัวให้เข้ำไปในคอก	โดยใช้ควำมรู้เรื่อง

		 อักษรสูง	กลำง	ต�่ำ	ให้ถูกต้อง	ถ้ำพร้อมแล้วลุยกันเลย



35

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ีกำร งำน



36

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)



37

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

กลมสำระกำรเรียนรคณ ศำส ร

เรื่อง			 โจทย์ปัญหำกำรบวก

ื่อ 	 Astronaut	Boy	(1)	(นักบินน้อยสู้สู่ฝัน)

ระสงค	 เมื่อก�ำหนดโจทย์ปัญหำกำรบวกที่มีผลบวกไม่เกิน	100,000	ให้	สำมำรถวิเครำะห์โจทย์	

	 หำค�ำตอบและแสดงวิธีท�ำได้

ำพร ม	 แมทต้องจำกพ่อตั้งแต่เล็ก	เพรำะพ่อของเขำเป็นนักบินอวกำศที่ต้องไปปฏิบัติภำรกิจเพื่อโลก		

	 จนวันหนึ่งองค์กำรนำซ่ำได้เปิดโครงกำรนักบินน้อยขึ้น	แมทต้องกำรใช้โอกำสนี้ขึ้นไปหำพ่อ

		 แต่เด็กที่จะผ่ำนกำรทดสอบต้องมีควำมรู้เรื่องโจทย์ปัญหำกำรบวกเป็นอย่ำงดี	แมทจะสำมำรถ 

	 ผ่ำนด่ำนแรกนี้ไปได้หรือไม่	เรำไปเอำใจช่วยแมทกันเลย



38

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ีกำร งำน



39

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)



40

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)



41

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

กลมสำระกำรเรียนร ทยำศำส ร

เรื่อง 	 กำรด�ำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

ื่อ 	 The	Organism			(สิ่งมีชีวิตอลเวง)

ระสงค	 ระบุได้ว่ำสิ่งมีชีวิตสำมำรถปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้และสำมำรถ 

	 อยู่รอดและด�ำรงพันธุ์ได้

ำพร ม	 The	Organism	เป็นเกมที่ให้ผู้เล่นได้สนุกกับกำรแข่งขันเพื่อตอบค�ำถำม	และนอกจำกนี้ผู้เล่น

	 ยังได้น�ำควำมรู้ที่ได้เรียนมำให้เกิดประโยชน์อีกด้วย



42

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ีกำร งำน



43

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)



44

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

กลมสำระกำรเรียนรสังคมศึกษำ ศำสนำ ละ ั น รรม

เรื่อง 	 ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว

ื่อ 	 ครอบครัวสุขสันต์

ระสงค	 รู้และเข้ำใจถึงประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว

ำพร ม	 ครอบครัวแต่ละครอบครัวมีประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกันออกไป	เพื่อศึกษำว่ำ

	 ครอบครัวไหนมีประเพณีอะไรบ้ำงที่สืบต่อกันมำ	เรำมำใช้ควำมรู้เกี่ยวกับประเพณีและ

	 วัฒนธรรมใน	 ครอบครัวมำพิจำรณำครอบครัวตัวอย่ำงกันเถอะ



45

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ีกำร งำน



46

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)



47

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

กลมสำระกำรเรียนร ำษำ ำง ระเทศ ำษำอังก ษ

เรื่อง  A Teacher Teaches in a Classroom

ื่อ  Boxing Kids

ระสงค	 รู้จักค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของในห้องเรียนและค�ำกริยำที่จ�ำเป็น	และน�ำไปใช้คู่กัน

	 ในประโยคได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม

ำพร ม	 มหกรรมกีฬำเด็กเริ่มต้นแล้ว	และมวยสำกลก็เป็นอีกหนึ่งกีฬำที่ได้รับควำมสนใจจำกเด็กๆ	

	 บนสังเวียนกำรต่อสู้ครำวนี้ใครจะเป็นฝ่ำยชนะ	ค�ำตอบขึ้นอยู่กับน้องๆ	เท่ำนั้น



48

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ีกำร งำน



49

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)



50

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

สื่ออเลกทรอนกส ระเ ทมัล มีเ ีย สัมพัน ั้น ระ มศึกษำ ที่

กลมสำระกำรเรียนร ำษำ ทย

เรื่อง 	 ชีวกโกมำรภัจจ์

ื่อ 	 ตะลุยแดนสมุนไพร

ระสงค	 อ่ำนจับใจควำมส�ำคัญ	และตอบค�ำถำมเรื่อง	ชีวกโกมำรภัจจ์ได้

ำพร ม	 เมื่อหนุ่มน้อยอยำกเจริญรอยตำมหมอชีวกโกมำรภัจจ์ในเรื่องสมุนไพร	จึงออกเดินทำงเข้ำป่ำ 

		 เพื่อไปเก็บสมุนไพรมำศึกษำปรุงยำ	กำรเดินทำงครั้งนี้เขำจะต้องเจอกับอุปสรรคอะไรบ้ำง

	 และจะเก็บสมุนไพรกลับมำได้หรือไม่นั้น	จะต้องน�ำควำมรู้เรื่อง	ชีวกโกมำรภัจจ์	มำใช้เพื่อให้

	 ทุกอย่ำงบรรลุตำมเป้ำหมำย



51

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ีกำร งำน



52

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)



53

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

กลมสำระกำรเรียนรคณ ศำส ร

เรื่อง 	 ทบทวนกำรอ่ำนและกำรเขียนตัวเลขแสดงจ�ำนวนนับที่ไม่เกิน	100,000

ื่อ Run	and	Eat	(ท้ำดวลชวนกิน)

ระสงค เมื่อก�ำหนดตัวเลขแสดงจ�ำนวนนับที่ไม่เกิน	100,000	ให้สำมำรถอ่ำนและเขียนตัวเลข

	 ฮินดูอำรบิก	ตัวเลขไทย	และตัวหนังสือ	แทนจ�ำนวนนับที่ไม่เกิน	100,000	ได้

ำพร ม ณ	โรงเรียนแห่งหนึ่ง	เด็ก	ๆ	ตื่นเต้นมำกกับกิจกรรมสันทนำกำรที่ทำงโรงเรียนจัดขึ้นในช่วง

	 พักกลำงวัน	ซึ่งกำรแข่งที่ได้รับควำมสนใจมำกที่สุดคือ	แข่งกินวิบำก	ถ้ำพร้อมแล้วเรำมำสนุก 

	 กันเถอะ	โจทย์ปัญหำกำรบวกเป็นอย่ำงดี	แมทจะสำมำรถผ่ำนด่ำนแรกนี้ไปได้หรือไม่ 

		 เรำไปเอำใจช่วยแมทกันเลย



54

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ีกำร งำน



55

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)



56

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

กลมสำระกำรเรียนร ทยำศำส ร

เรื่อง 	 โลก

ื่อ Space	Detective	:	The	Earth	(นักสืบอวกำศ	ตอน	ปฏิบัติกำรดำวเครำะห์สีน�้ำเงิน)	

ระสงค อธิบำยลักษณะเกี่ยวกับโลกในระบบสุริยะ

ำพร ม เมื่อได้ยำที่สำมำรถรักษำสำรพิษที่มำพร้อมกับอุกกำบำตที่พุ่งชนโลกแล้ว	นักสืบอวกำศจึงได้

	 รีบกลับมำยังโลกเพื่อช่วยเหล่ำมนุษย์ที่หลับใหล	แต่สถำนกำรณ์ไม่ได้ง่ำยเลยเพรำะสมุนปีศำจ

	 ก�ำลงัเข้ำยดึครองโลกอยู	่มำร่วมสวมบทบำทนกัสืบอวกำศช่วยโลกให้รอดพ้นจำกวกิฤติกนัเถอะ



57

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ีกำร งำน



58

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)



59

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

กลมสำระกำรเรียนรสังคมศึกษำ ศำสนำ ละ ั น รรม

เรื่อง พุทธประวัติ

ื่อ ก�ำแพงธรรมมหำสนุก	ตอน	บึงบัวแสนหรรษำ

ระสงค รู้และเข้ำใจพุทธประวัติตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึงประกำศธรรม

ำพร ม เกมก�ำแพงธรรมมหำสนกุ	ตอน	บงึบวัแสนหรรษำ	 เป็นเกมท่ีจะเรำเข้ำไปสู่โลกแห่งพุทธประวตั ิ

		 โดยกำรจับคู่ดอกบัวท่ีมีทั้งรูปภำพ	 และข้อควำม	 มำดูกันซิว่ำเรำจะผ่ำนด่ำนนี้ไปได้หรือไม ่

	 พร้อมแล้วไปลุยกันเลย



60

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ีกำร งำน



61

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)



62

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

กลมสำระกำรเรียนร ำษำ ำง ระเทศ ำษำอังก ษ
เรื่อง  I Work at School

ื่อ  Wonder Journey: Express Buggy

ระสงค ตอบค�ำถำมเกี่ยวกับสถำนที่ท�ำงำนได้

ำพร ม เมื่อเคทจะต้องมำช่วยเหลือผู้จัดกำรสถำนีรถม้ำ	 เพื่อให้ลูกค้ำได้ขึ้นรถม้ำครบทุกคน	 ปัญหำนี้ 

	 ไม่ยำกเลย		เพียงแค่เรำรู้และตอบค�ำถำมเกี่ยวกับสถำนที่ท�ำงำนได้	เพียงเท่ำนี้เรำก็จะสำมำรถ

	 ช่วยให้ลูกค้ำได้ขึ้นรถม้ำได้ส�ำเร็จ	และพึงพอใจกับบริกำรของเรำอีกด้วย



63

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ีกำร งำน



64

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)



65

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

สื่ออเลกทรอนกส ระเ ทมัล มีเ ีย สัมพัน ั้น ระ มศึกษำ ที่

กลมสำระกำรเรียนร ำษำ ทย

เรื่อง ครอบครัวพอเพียง

ื่อ หนุมำนท่องโลกำ

ระสงค	 อ่ำนในใจบทเรียน	เรื่อง	ครอบครัวพอเพียง	และตอบค�ำถำมได้	

ำพร ม ในตอนท่ีหนุมำนก�ำลังแสดงอิทธิฤทธิ์โดยกำรหำวเป็นดำวเป็นเดือนนั้น	 ได้ถูกเทพสำยฟ้ำ 

	 ขโมยดำวไปโปรยไว้ตำมสถำนที่ต่ำงๆ	 ที่อยู่ภำยใต้กำรปกครองของเทพสำยฟ้ำ	 ซ่ึงหนุมำน 

	 จะต้องตำมไปเก็บดำวที่ถูกขโมยให้ได้	 โดยจะต้องฝ่ำฟันกับอุปสรรคต่ำง	 ๆ	 และต่อสู้กับ 

	 เหล่ำลกูน้องของเทพสำยฟ้ำ	สุดท้ำยหนมุำนจะต้องปรำบเทพสำยฟ้ำ	ซ่ึงเป็นศตัรูของตนให้จงได้



66

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ีกำร งำน



67

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)



68

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

กลมสำระกำรเรียนรคณ ศำส ร

เรื่อง 	 แบบรูปของจ�ำนวน

ื่อ 	 Alpaca	Lover	อัลปำก้ำที่รัก

ระสงค	 เมื่อก�ำหนดแบบรูปของจ�ำนวนนับ	ให้สำมำรถบอกจ�ำนวนต่อไปที่อยู่ในแบบรูปที่ก�ำหนดให้

ำพร ม	 เหล่ำอลัปำก้ำอนัแสนน่ำรกั	เดินเล่นอยูใ่นทุ่งหญ้ำอนัเขียวขจี	น้อง	ๆ	พร้อมหรือยงั	มำให้อำหำร	

	 เจ้ำอัลปำก้ำกันเถอะ	 แต่ต้องตอบเรื่องแบบรูปจ�ำนวนให้ถูกต้องนะ	 ไม่งั้นเจ้ำอัลปำก้ำได้กิพริก 

	 แน่	ๆ
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ีกำร งำน



70

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

กลมสำระกำรเรียนร ทยำศำส ร

เรื่อง ส่วนประกอบของดอก

ื่อ The	Husbandman		(ชำวนำตัวน้อย)

ระสงค 1.	ระบุส่วนประกอบของดอกและโครงสร้ำงที่เกี่ยวข้องกับกำรสืบพันธุ์ของพืชดอกได้

	 2.	รู้และเข้ำใจหน้ำที่ของส่วนประกอบต่ำงๆ	ของดอก

ำพร ม	 มำสนุกกับกำรเป็นเจ้ำของฟำร์มแห่งนี้	และมำปลูกผัก	เลี้ยงสัตว์กันเถอะ
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ีกำร งำน
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

กลมสำระกำรเรียนรสังคมศึกษำ ศำสนำ ละ ั น รรม

เรื่อง		 ควำมส�ำคัญของพระพุทธศำสนำ

ชื่อ	Application	 จิ้งจอกสำยฟ้ำ	1

จุดประสงค์	App	 รู้และเข้ำใจควำมส�ำคัญของพระพุทธศำสนำ	ในฐำนะที่เป็นมรดกทำงวัฒนธรรม

ภำพรวม	 ณ		ดินแดนอันไกลโพ้น	ยังมีจิ้งจอกสองเผ่ำพันธุ์ที่เคยเป็นมิตรต่อกัน	วันหนึ่งจิ้งจอกจอมเกเร 

	 เกดิควำมโลภหวงัครอบครองอำณำจักรจึงรวบรวมสมนุเพ่ือแย่งชงิอำณำจักร	ส่วนจ้ิงจอกฝ่ำยดี

	 จงึต้องลกุขึน้เพือ่ปกป้องอำณำจักรและหวงัเตือนสติแก่เพ่ือนรัก	เจ้ำจ้ิงจอกท้ังสองจะมวีำงแผน

	 ยังไง	และจะใช้ชันเชิงใดในกำรปกป้องอำณำจักรนี้



74

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ีกำร งำน
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

กลมสำระกำรเรียนร ำษำ ำง ระเทศ ำษำอังก ษ

เรื่อง  My Favorite Subject

ื่อ 	 Big	World	Wonder	(ด่ำน	1)

ระสงค	 สะกดค�ำศัพท์ชื่อวิชำได้

ำพร ม	 หนูตะเภำน้อยได้ออกไปผจญภัยในโลกกว้ำงเพื่อเรียนรู้ค�ำศัพท์	 และประโยคภำษำอังกฤษ 

	 เกี่ยวกับในห้องเรียน	เรำมำเรียนรู้ไปพร้อมกับตะเภำน้อยกันเถอะ
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ีกำร งำน
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)




