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                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

สื่ออเลกทรอนกส ระเ ทมัล มีเ ีย สัมพัน ั้น ระ มศึกษำ ที่

กลมสำระกำรเรียนร ำษำ ทย

เรื่อง จำกผำแต้ม...สู่อียิปต์

ื่อ หนุมำนท่องโลกำ

ระสงค อ่ำนในใจบทเรียน	เรื่อง	จำกผำแต้ม...สู่อียิปต์	และตอบค�ำถำมได้

ำพร ม ในตอนทีห่นมุำนก�ำลงัแสดงอทิธฤิทธิโ์ดยกำรหำวเป็นดำวเป็นเดือนนัน้	 ได้ถกูเทพสำยฟ้ำขโมยดำว 

		 ไปโปรยไว้ตำมสถำนที่ต่ำง	ๆ 	ที่อยู่ภำยใต้กำรปกครองของเทพสำยฟ้ำ	ซึ่งหนุมำนจะต้องตำมไป 

	 เก็บดำวท่ีถูกขโมยให้ได้	 โดยจะต้องฝ่ำฟันกับอุปสรรคต่ำง	 ๆ	 และต่อสู้กับเหล่ำลูกน้อง 

	 ของเทพสำยฟ้ำ	สุดท้ำยหนุมำนจะต้องปรำบเทพสำยฟ้ำ	ซึ่งเป็นศัตรูของตนให้จงได้
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                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ีกำร งำน
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                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กลมสำระกำรเรียนรคณ ศำส ร

เรื่อง สมบัติกำรสลับที่

ื่อ Bomb it up

ระสงค	 เมื่อก�ำหนดโจทย์ให้สำมำรถใช้สมบัติกำรสลับที่สมบัติ	 กำรเปลี่ยนหมู่	 และสมบัติกำรแจกแจง 

	 ช่วยในกำรคิดค�ำนวณได้

ำพร ม	 เพลิดเพลินไปกับกำรตอบค�ำถำมในหัวข้อกำรใช้สมบัติกำรสลับที่	 สมบัติกำรเปลี่ยนหมู่	 และ 

	 สมบตักิำรแจกแจง	 ช่วยในกำรคดิค�ำนวณได้	 ท้ังยงัสนกุสนำนไปกบัรูปแบบเกมท่ีน่ำต่ืนตำตืน่ใจ 

	 อีกด้วย
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                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ีกำร งำน
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                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กลมสำระกำรเรียนร ทยำศำส ร

เรื่อง 	 กำรแยกสำรผสม	1

ื่อ 	 Breezing	Stone	(แท่นหินมหำภัย)

ระสงค 	 รู้และเข้ำใจวิธีกำรแยกสำรเนื้อผสมระหว่ำงของแข็งกับของแข็ง

ำพร ม	 เพลิดเพลินไปกับกำรตอบค�ำถำมในหัวข้อกำรแยกสำรผสมในสถำนะต่ำง	ๆ 	เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้	 

	 ทั้งยังสนุกสนำนไปกับรูปแบบเกมที่น่ำตื่นตำตื่นใจอีกด้วย
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                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ีกำร งำน
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                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กลมสำระกำรเรียนรสังคมศึกษำ ศำสนำ ละ ั น รรม

เรื่อง 	 ปลงอำยุสังขำร

ื่อ n	 จิ้งจอกสำยฟ้ำ	2

ระสงค		 รู้และเข้ำใจพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอำยุสังขำรจนถึงสังเวชนียสถำน

ำพร ม	 ณ	 ดินแดนอันไกลโพ้น	 ยังมีจิ้งจอกสองเผ่ำพันธุ์ที่เคยเป็นมิตรต่อกัน	 วันหนึ่งจิ้งจอกจอมเกเร 

	 เกดิควำมโลภหวงัครอบครองอำณำจักรจึงรวบรวมสมนุเพ่ือแย่งชงิอำณำจักร	 ส่วนจ้ิงจอกฝ่ำยดี 

	 จึงต้องลุกขึ้นเพื่อปกป้องอำณำจักรและหวังเตือนสติแก่เพื่อนรักเจ้ำจิ้งจอกทั้งสองจะมีวำงแผน 

	 อย่ำงไร	และจะใช้ชันเชิงใดในกำรปกป้องอำณำจักรนี้
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                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ีกำร งำน
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                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กลมสำระกำรเรียนร ำษำ ำง ระเทศ ำษำอังก ษ

เรื่อง  Personality

ื่อ  Ducky cereal

ระสงค	 ถำมและตอบเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของผู้อื่นได้

ำพร ม	 เจ้ำเป็ดน้อยอยำกกิน	cereal	น้อง	ๆ	ต้องช่วยเจ้ำเป็ดน้อยเก็บ	cereal	อักษรที่ถูกต้อง	โดยใช ้

	 ทักษะกำรฟังของน้อง	ๆ
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                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ีกำร งำน
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                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

สื่ออเลกทรอนกส ระเ ทมัล มีเ ีย สัมพัน ั้นมั ยมศึกษำ ที่

กลมสำระกำรเรียนร ำษำ ทย

เรื่อง 	 กำรอ่ำนพยัญชนะที่ไม่มีรูปสระก�ำกับ

ื่อ 	 สัตตสิมำ	ตอน	รวบรวมพงศำวดำร

ระสงค	 อ่ำนออกเสียงพยัญชนะที่ไม่มีรูปสระก�ำกับได้

ำพร ม	 Application	 ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย	 ส�ำหรับชั้นมัธยมศึกษำปีที่	 1	 เป็นรูปแบบ 

	 Series	ถ่ำยทอดเรือ่งรำววถีิวชิวีติควำมเป็นอยูอ่ย่ำงไทย	เพ่ือให้ผู้เรียนได้สนกุสำนำนเพลิดเพลนิ	

	 และซึมซำบถึงควำมเป็นไทย	ซึ่ง	วิธีกำรเล่นผู้เรียนจะต้องไปรับภำรกิจที่พระรำชวัง	 และไปหำ 

	 บคุคลตำมเมอืงต่ำง	ๆ 	เพ่ือปฏบิติัภำรกจิท่ีได้รับมอบหมำยให้ส�ำเร็จ	กำรท่ีภำรกจิจะส�ำเร็จได้นัน้ 

	 จะต้องผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับทักษะภำษำไทยทั้ง	3	ด้ำน	ได้แก่	ทักษะกำร	ฟัง	กำรอ่ำน 

		 กำรเขียน	 รวมไปถึงกำรทดสอบค�ำศัพท์ในบทเรียนด้วย	 หำกผู้เล่นสำมำรถปฏิบัติภำรกิจได ้

	 ส�ำเสร็จจะได้รับบัตรภำพตัวละครในวรรณคดีมำเก็บสะสมในสมุดสะสมบัตรภำพ
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                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ีกำร งำน
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                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กลมสำระกำรเรียนรคณ ศำส ร

เรื่อง 	 ตัวหำรร่วมมำก	(ห.ร.ม.)	และตัวคูณร่วมน้อย	(ค.ร.น.)

ื่อ Math Battle 1

ระสงค	 สำมำรถหำ	ห.ร.ม	และ	ค.ร.น	ได้

ำพร ม Math	Battle	เป็น	Series	ที่รวบรวมแบบทดสอบทุกหน่วยกำรเรียนรู้ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่	1 

	 โดยผู้เล่นต้องแบ่งกลุ่ม	 และช่วยเหลือกันท�ำแบบทดสอบให้ได้คะแนนมำกที่สุดภำยในเวลำที ่

	 ก�ำหนดซึ่งในแต่ละเรื่องจะแบ่งระดับตำมควำมยำกของโจทย์	 แล้วน�ำคะแนนไปเก็บสะสมไว้ 

	 ในแท๊บแล็ตของครู	 คะแนนที่ได้จะช่วยประเมินว่ำผู้เล่นในแต่ละกลุ่มมีควำมรู้มำกน้อยเท่ำไร 

	 จึงท�ำให้ครูช่วยผู้เรียนได้ตรงจุดมำกขึ้น
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ีกำร งำน
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                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กลมสำระกำรเรียนร ทยำศำส ร

เรื่อง 	 ลม	ฟ้ำ	อำกำศ

ื่อ 	 Season	change	(พำยุฝนฟ้ำคะนอง)

ระสงค เข้ำใจและอธิบำยผลของลมฟ้ำอำกำศที่มีต่อมนุษย์

ำพร ม	 Application	 ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์	 ส�ำหรับชั้นมัธยมศึกษำปีที่	 1	 เป็นรูปแบบ	 

	 Series	 ถ่ำยทอดเรื่องรำวผ่ำนตัวละครในกำรศึกษำควำมรู้เกี่ยวกับแรงและกำรเคลื่อนที่	 และ 

	 พลังงำนควำมรู้ในรูปแบบกำรทดลอง
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ีกำร งำน
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                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กลมสำระกำรเรียนรสังคมศึกษำ ศำสนำ ละ ั น รรม

เรื่อง รัฐธรรมนูญ

ื่อ 	 ท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวควำมรู้	เรื่อง	รัฐธรรมนูญ

ระสงค	 1.	รู้	เข้ำใจ	และอธิบำยหลักกำร	เจตนำรมณ์	โครงสร้ำง	และสำระส�ำคัญของรัฐธรรมนูญ 

	 				แห่งรำชอำนำจักรไทยฉบับปัจจุบัน	

	 2.	รู้	เข้ำใจ	และอธิบำยเกี่ยวกับอ�ำนำจอธิปไตยทั้ง	3	ฝ่ำย	ตำมที่ระบุในรัฐธรรมนูญ 

	 				แห่งรำชอำนำจักรไทยฉบับปัจจุบัน	 	

	 3.	รู้	เข้ำใจ	และอธิบำยกำรปฏิบัติตนตำมบทบัญญัติ	เกี่ยวกับสิทธิเสรีภำพและหน้ำที่	

ำพร ม	 มำสนุกกับกำรท่องเที่ยว	 เพื่อปักธงในดินแดนต่ำง	 ๆ	 และยังได้ทดสอบควำมรู้	 ควำมเข้ำใจ	 

	 เกี่ยวกับหลักกำร	 อ�ำนำจ	 และแนวทำงกำรปฏิบัติตนตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง 

	 รำชอำนำจักรไทย
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ีกำร งำน
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                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กลมสำระกำรเรียนร ำษำ ำง ระเทศ ำษำอังก ษ

เรื่อง

ื่อ

ระสงค 1.	รู้ควำมหมำยของค�ำศัพท์

	 2.	ตอบค�ำถำมเรื่องที่อ่ำนได้

ำพร ม	 Application	 ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ	 ส�ำหรับชั้นมัธยมศึกษำปีที่	 1	 เป็นรูปแบบ 

		 Magazine	 เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ใช้ภำษำอังกฤษมำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได ้

		 โดยผู้เรียนสำมำรถเพลิดเพลินกับกำรหำควำมรู้	 และฝึกทักษะภำษำอังกฤษทั้ง	 4	 ด้ำน	 ได้แก่	 

	 ทกัษะกำรฟัง	กำรพดู	กำรอ่ำน	กำรเขียน	รวมไปถึงกำรทดสอบค�ำศพัท์	นอกจำกนีบ้ำงคอลมัน์ 

	 ผู้เรียนและผู้สอนยังสำมำรถเพิ่มเติมข้อมูลลงไปใน	Applicationได้อีกด้วย
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                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ีกำร งำน
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                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

สื่ออเลกทรอนกส ระเ ทมัล มีเ ีย สัมพัน ั้นมั ยมศึกษำ ที่

กลมสำระกำรเรียนร ำษำ ทย

เรื่อง	 ค�ำซ้อน	๔	พยำงค์(จังหวะ)

ื่อ 	 ท่องโลกซำฟำรี	ตอน	เจ้ำจ๋อจอมป่วน

ระสงค	 บอกค�ำซ้อน	๔	พยำงค์(จังหวะ)ได้

ำพร ม	 Application	 ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย	 ส�ำหรับชั้นมัธยมศึกษำปีที่	 ๒	 เป็นรูปแบบ 

	 กำร์ตนู	Series	ซึง่จะมตีวัละครหลกัเป็นเดก็ผูช้ำยในกำรด�ำเนนิเรือ่ง	โดยจะเป็นเรือ่งรำวเก่ียวกับ 

	 เด็กผู้ชำยคนหนึ่ง	เดินทำงเข้ำไปท่องโลกซำฟำรี	เพื่อเที่ยวชม	และให้อำหำรสัตว์	ซึ่งภำยในนั้น

	 จะแบ่งพื้นที่ออกเป็น	4	เขต	ประกอบด้วย	เขตป่ำดงดิบ	เขตทุ่งหญ้ำ	เขตทะเล	และเขตน�้ำแข็ง	

	 ทั้งนี้ผู้เรียนจะได้ติดตำมกำรเดินทำงไปเที่ยวชมและให้อำหำรสัตว์	 ซึ่งระหว่ำงทำงที่จะผ่ำนไป 

	 ในแต่ละจุด	 จะมีกำรทดสอบเพื่อปลดล็อคจุดถัดไป	 ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในกำรทดสอบควำมรู้ 

	 เพื่อช่วยให้เด็กชำยสำมำรถเดินทำงต่อไปได้	 โดยจะต้องใช้ควำมรู้เกี่ยวกับทักษะภำษำไทย 

	 ทั้ง	3	ด้ำน	ได้แก่	กำรฟัง	กำรอ่ำน	และกำรเขียน	รวมไปถึงกำรทดสอบค�ำศัพท์ในบทเรียนด้วย
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                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ีกำร งำน
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กลมสำระกำรเรียนรคณ ศำส ร

เรื่อง		 ทบทวนอัตรำส่วนและร้อยละ

ื่อ 	 Review	อัตรำส่วนและร้อยละ

ระสงค	 ทบทวนเรื่องอัตรำส่วน	สัดส่วน	และร้อยละ

ำพร ม เพลดิเพลนิไปกบักำรเรยีนรู	้ทบทวน	เรือ่งอตัรำส่วน	สดัส่วน	และร้อยละ	ในรปูแบบ	Application	 

	 ที่ควบคุมกำรน�ำเสนอได้ตำมต้องกำร
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                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ีกำร งำน
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กลมสำระกำรเรียนร ทยำศำส ร

เรื่อง 	 สมบัติและลักษณะชั้นหน้ำตัดของดิน

ื่อ  Viva island_Event 1

ระสงค	 1.	รู้และเข้ำใจสมบัติของดิน	และกระบวนกำรเกิดดิน	

	 2.	รู้และเข้ำใจลักษณะของชั้นหน้ำตัดดิน

ำพร ม	 Application	 ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์	 ส�ำหรับชั้นมัธยมศึกษำปีที่	 2	 เป็นรูปแบบ 

	 เกมที่ให้นักเรียนสวมบทบำทเป็นเจ้ำของฟำร์ม	 จะท�ำให้นักเรียนเพลิดเพลินไปกับกำรปลูกพืช 

	 เลี้ยงสัตว์	 และกำรรักษำควำมสมบูรณ์ของดิน	 รวมทั้งมีกิจกรรมต่ำง	 ๆ	 ที่สอดแทรกควำมรู้ 

	 ในชีวิตประจ�ำวัน



115
                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

วิธีกำรใช้งำน



116
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กลมสำระกำรเรียนรสังคมศึกษำ ศำสนำ ละ ั น รรม

เรื่อง 	 กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำเข้ำสู่ประเทศเพื่อนบ้ำน

ื่อ 	 สระน�้ำลึกลับ

ระสงค	 รู้และเข้ำใจกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำเข้ำสู่ประเทศเพื่อนบ้ำน

ำพร ม	 เป็นเกมทีใ่ห้ผูเ้ล่นได้พจญภยัสู่สระน�ำ้ลึกลับและเอำตัวรอดโดยกำรน�ำควำมรู้ในเร่ืองกำรเผยแผ่ 

	 พระพุทธศำสนำเข้ำสู่ประเทศเพื่อนบ้ำน	มำใช้เพื่อพิชิตภำรกิจต่ำง	ๆ
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ีกำร งำน
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน




