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                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กลมสำระกำรเรียนร ำษำ ำง ระเทศ ำษำอังก ษ

เรื่อง  English for Teen

ื่อ  Lesson 1

ระสงค 1. Accurately read aloud texts and short news by observing the principles of 

    reading.

 2. Tell meaning and part of speech of vocabulary.

ำพร ม English	for	teen	เป็น	Application	ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ	(ภำษำอังกฤษ) 

		 เป็นรปูแบบ	Series	ทีม่กีจิกรรมหลำกหลำยรูปแบบ	เช่น	บทควำม	บทสนทนำ	ค�ำศพัท์	ค�ำถำมเกม 

		 เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้สนกุสำนำนเพลิดเพลิน	ส่งเสริมทกัษะกำรฟัง	กำรพูด	กำรอ่ำน	กำรเขยีน	รวมไปถงึ 

	 กำรน�ำเสนอผลงำน	 ทั้งยังสำมำรถ	 ฟัง	 บทสนทนำ	 และสำมำรถบันทึกเสียงของตนเอง	 และ 

	 คู่สนทนำ	เพื่อเปรียบเทียบกับต้นฉบับได้
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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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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

สื่ออเลกทรอนกส ระเ ทมัล มีเ ีย สัมพัน ั้นมั ยมศึกษำ ที่

กลมสำระกำรเรียนร ำษำ ทย

เรื่อง มองโฆษณำอย่ำงวรรณกรรม

ื่อ ศึกปรำกำรเวทย์

ระสงค	 สรุปใจควำมส�ำคัญและรำยละเอียดเรื่อง	มองโฆษณำอย่ำงวรรณกรรมได้

ำพร ม	 เมือ่โลกของเรำเข้ำสูย่คุมดื	อสรูร้ำยได้วำงแผนยดึครองโลก	โดยส่งเหล่ำลกูน้องลงมำบกุโลกมนษุย์	 

		 และล่ำอำณำนิคมไปตำมหัวเมืองต่ำง	ๆ	เรำจะต้องช่วยปกป้องโลกให้รอดพ้นจำกเหล่ำวำยร้ำย 

		 โดยเดนิทำงไปช่วยเหลอืเมอืงต่ำง	ๆ 	เพือ่ให้โลกกลบัมำสงบสขุอกีครัง้มำปฏบิตัภิำรกจิปกป้องโลก 

	 ให้ส�ำเร็จกันเถอะ!!!
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ีกำร งำน
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กลมสำระกำรเรียนรคณ ศำส ร

เรื่อง ปริซึม

ื่อ Geometric note 1

ระสงค สำมำรถอธิบำยลักษณะและสมบัติของปริซึมได้

ำพร ม มำสนุกกับกำรค้นหำภำพสำมมิติ	และรูปคลี่	ของปริซึมแบบต่ำง	ๆ
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ีกำร งำน
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กลมสำระกำรเรียนร ทยำศำส ร

เรื่อง 	 ควำมเร็วของวัตถุ

ื่อ Machine	lab	(ตะลุยแดนมหัศจรรย์)

ระสงค 1.	รู้และเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเร็วของวัตถุและควำมเร่งของวัตถุ

	 2.	รู้และเข้ำใจวิธีกำรค�ำนวณหำควำมเร็วจำกแถบกระดำษ

ำพร ม	 Machine	lab	เป็น	Application	ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์	ที่มีกิจกรรมกำรจ�ำลอง 

	 สถำนกำรณ์	และกำรตอบค�ำถำม



134
                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ีกำร งำน
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กลมสำระกำรเรียนรสังคมศึกษำ ศำสนำ ละ ั น รรม

เรื่อง กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ

ื่อ 	 เป็ดน้อยผจญภัย

ระสงค	 รู้และเข้ำใจกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ

ำพร ม	 เจ้ำเป็ดน้อยจอมตะกละ	มีอำหำรสุดโปรด	คอื	ขนมปลำสอดไส้แสนอร่อย	เมือ่เหน็ขนมของโปรด 

	 ล่อตำล่อใจ	 จึงต้องออกวิ่งผจญภัยไปยังสถำนที่ต่ำง	 ๆ	 เพื่อเก็บขนม	 เจ้ำเป็ดน้อยมุ่งมั่นฝ่ำฟัน 

	 อุปสรรคอย่ำงไม่ย่อท้อ	เพื่อให้ได้กินขนมสุดโปรด
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ีกำร งำน
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กลมสำระกำรเรียนร ำษำ ำง ระเทศ ำษำอังก ษ

เรื่อง English For Teen

ื่อ

ระสงค 1.	ระบุใจควำมส�ำคัญ	รำยละเอียด	และตอบค�ำถำมจำกบทอ่ำน

	 2.	อ่ำนออกเสียงข้อควำมได้ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน

	 3.	เขียนบรรยำยหรือสรุป	เพื่อแสดงควำมรู้สึกหรือควำมคิดเห็นในหัวข้อที่ก�ำหนด	พร้อมทั้ง 

	 				ให้เหตุผลประกอบอย่ำงเหมำะสม

	 4.	ใช้ภำษำเพื่อสนทนำในชีวิตประจ�ำวันอย่ำงเหมำะสม	

	 5.	สะกดและออกเสียงค�ำได้ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน

	 6.	บอกควำมหมำยและหน้ำที่ของค�ำของค�ำศัพท์ได้

ำพร ม	 English	for	teen	เป็น	Application	ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ	(ภำษำอังกฤษ)	 

	 เป็นรปูแบบ	Series	ทีม่กีจิกรรมหลำกหลำยรูปแบบ	เช่น	บทควำม	บทสนทนำ	ค�ำศพัท์	ค�ำถำม	เกม 

		 เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้สนกุสำนำนเพลิดเพลิน	ส่งเสริมทกัษะกำรฟัง	กำรพูด	กำรอ่ำน	กำรเขยีน	รวมไปถงึ 

	 กำรน�ำเสนอผลงำน	 ทั้งยังสำมำรถ	 ฟัง	 บทสนทนำ	 และสำมำรถบันทึกเสียงของตนเอง	 และ 

	 คู่สนทนำ	เพื่อเปรียบเทียบกับต้นฉบับได้	
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ีกำร งำน
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

สื่ออเลกทรอนกส ระเ ทมัล มีเ ีย สัมพัน ั้นมั ยมศึกษำ ที่

กลมสำระกำรเรียนร ำษำ ทย

เรื่อง ควำมหมำยของค�ำ

ื่อ 	 อภินิหำรต�ำนำนค�ำกล่ำวขำน

ระสงค รู้และเข้ำใจควำมหมำยของค�ำและน�ำไปใช้ได้

ำพร ม เมอืงทีแ่สนสงบและมคีวำมสุข	 ตอนนีก้�ำลังถกูมงักรบกุเข้ำมำท�ำลำย	ท�ำให้เมอืงเกดิควำมเสยีหำย 

			 ผูเ้ฒ่ำซึง่เป็นผูม้คีวำมสำมำรถด้ำนเวทย์มนต์คำถำต้องออกมำต่อสู้กบัมงักร	โดยต้องใช้คฑำ	แต่คฑำ 

	 ที่ผู้เฒ่ำมีนั้น	 ยังไม่สำมำรถต่อสู้กับมังกรได้	 ผู้เฒ่ำต้องออกเดินทำงตำมหำคฑำวิเศษ	 เพื่อมำ 

	 ต่อสู้กับมังกร	น้อง	ๆ	ต้องช่วยผู้เฒ่ำตำมหำคฑำวิเศษ	โดยใช้ควำมรู้เรื่องควำมหมำยของค�ำ
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กลมสำระกำรเรียนรคณ ศำส ร

เรื่อง 	 เซต

ื่อ  Danger Maze 1

ระสงค	 สำมำรถเขียนเซตแบบแจกแจงสมำชิกได้

ำพร ม หนุม่น้อยและเหล่ำผองเพือ่นได้หลงเข้ำไปในป่ำเขำวงกต	เรำมำช่วยเขำหำประตูลับเพ่ือออกไป

	 ให้ได้กันเถอะ	ซึ่งเขำต้องหำกุญแจทองค�ำเพื่อน�ำไปไขประตู	มันไม่ได้ง่ำยแบบนั้นนะสิ	เขำต้อง 

	 มีควำมรู้เรื่องเซตในกำรไขประตูนั้นด้วยเพื่อน	ๆ	ไปทบทวนควำมรู้เรื่องเซต	แล้วมำช่วยเขำหำ	

	 ทำงออกกัน
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กลมสำระกำรเรียนร ทยำศำส ร

เรื่อง กำรจ�ำแนกสำร

ื่อ The		Robot	Troops	(กองทัพหุ่นยนต์รบ)

ระสงค จ�ำแนกสำรโดยใช้ชนิดของสำรองค์ประกอบเป็นเกณฑ์

ำพร ม	 เพลิดเพลินไปกับกำรพิชิตด่ำน	 โดยน�ำควำมรู้ในเรื่องกำรจ�ำแนกสำรมำใช้	 ผู้เล่นจะพบกับเกม 

	 ที่หลำกหลำย	และน่ำตื่นตำตื่นใจ
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กลมสำระกำรเรียนรสังคมศึกษำ ศำสนำ ละ ั น รรม

เรื่อง ชมพูทวีป

ื่อ ศึกเทพพิชิตมำร	(ด่ำน	1)

ระสงค	 รู้และเข้ำใจสังคมชมพูทวีปและคติควำมเชื่อทำงศำสนำก่อนสมัยพระพุทธเจ้ำได้

ำพร ม	 กองทพัจอมมำรหมำยมัน่ทีจ่ะเปลีย่นแผ่นดนิให้เข้ำสูโ่ลกมดื	เหล่ำทวยเทพและนกับวชจงึออกมำ 

	 ปกป้องผู้คนจำกสิ่งชั่วร้ำยและคอยเกลี้ยกล่อมจอมมำรให้กลับใจ
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กลมสำระกำรเรียนร ำษำ ำง ระเทศ ำษำอังก ษ

เรื่อง

ื่อ

ระสงค	 1.	ระบุใจควำมส�ำคัญ	รำยละเอียด	และตอบค�ำถำมจำกบทอ่ำนได้	

	 2.	ใช้ภำษำเพื่อสนทนำในชีวิตประจ�ำวันอย่ำงเหมำะสม

	 3.	เขียนแสดงควำมรู้สึกหรือควำมคิดเห็นในหัวข้อที่ก�ำหนด	พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ

	 				อย่ำงเหมำะสม

	 4.	สะกดและออกเสียงค�ำได้ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน

	 5.	บอกควำมหมำยและหน้ำที่ของค�ำของค�ำศัพท์ได้	

ำพร ม English	for	teen	เป็น	Application	ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ	(ภำษำอังกฤษ)	 

	 เป็นรปูแบบ	Series	ทีม่กีจิกรรมหลำกหลำยรูปแบบ	เช่น	บทควำม	บทสนทนำ	ค�ำศพัท์	ค�ำถำม	เกม 

		 เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้สนกุสำนำนเพลิดเพลิน	ส่งเสริมทกัษะกำรฟัง	กำรพูด	กำรอ่ำน	กำรเขยีน	รวมไปถงึ 

	 กำรน�ำเสนอผลงำน	 ทั้งยังสำมำรถ	 ฟัง	 บทสนทนำ	 และสำมำรถบันทึกเสียงของตนเอง	 และ 

	 คู่สนทนำ	เพื่อเปรียบเทียบกับต้นฉบับได้	



156
                  คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์                                  (Interactive Multimedia Application)

ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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สื่ออเลกทรอนกส ระเ ทมัล มีเ ีย สัมพัน ั้นมั ยมศึกษำ ที่

กลมสำระกำรเรียนร ำษำ ทย

เรื่อง 	 กำรถำมและกำรตอบ

ื่อ คดีปริศนำห้องปิดตำย

ระสงค	 รู้และเข้ำใจหลักกำรถำมกำรตอบและน�ำไปประยุกต์ใช้ได้

ำพร ม	 เกิดเหตุฆำตกรรมในงำนวันเกิดนักธุรกิจรำยหนึ่ง	ซึ่งผู้ตำยคือเจ้ำของวันเกิดนั่นเอง	แล้วคนร้ำย 

	 คือใครกัน	น้อง	ๆ	คะ	เรำมำเป็นนักสืบ	เพื่อหำคนร้ำยในคดีนี้กันดีกว่ำค่ะ
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กลมสำระกำรเรียนรคณ ศำส ร

เรื่อง 	 กำรเขียนแสดงควำมสัมพันธ์ในรูปกรำฟ

ื่อ  Relation and Functions 1

ระสงค	 สำมำรถเขียนแสดงควำมสัมพันธ์ในรูปกรำฟได้

ำพร ม	 Relation	and	Functions	เป็น	Application	ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์	เป็นรูปแบบ 

	 Series	 ท่ีมีกิจกรรมหลำกหลำยรูปแบบทั้งกำรตอบค�ำถำม	 โดยใช้เครื่องมือเพื่อสร้ำงกรำฟ 

	 ตำมที่ก�ำหนด	และสำมำรถสร้ำงค�ำถำมเพิ่มเติมได้ด้วย
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กลมสำระกำรเรียนร ทยำศำส ร

เรื่อง 	 กำรล�ำเลียงสำรผ่ำนเซลล์ของพืช

ื่อ  The Life Book : Homeostasis and genetic

ระสงค 	 รู้และเข้ำใจกระบวนกำรล�ำเลียงสำรผ่ำนเซลล์ของพืช

ำพร ม สมุดเล่มนี้เต็มไปด้วยควำมรู้ที่น่ำสนใจ	 เป็นกำรเปิดโลกกว้ำงให้เรำจิตนำกำรไปพร้อม	 ๆ	 กัน 

		 และเป็นเหมือนสมุดที่มีชีวิต	ที่น้อง	ๆ	สำมำรถเติมเต็มควำมรู้ให้กับสมุดเล่มนี้ได้ไม่รู้จบ
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ีกำร งำน
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กลมสำระกำรเรียนรสังคมศึกษำ ศำสนำ ละ ั น รรม

เรื่อง 	 พุทธะ

ื่อ ศึกเทพพิชิตมำร	ภำค2	(ด่ำน	1)

ระสงค	 รู้และเข้ำใจควำมหมำยและคุณค่ำของพุทธะ

ำพร ม	 กองทพัจอมมำรหมำยมัน่ทีจ่ะเปลีย่นแผ่นดนิให้เข้ำสูโ่ลกมดื	เหล่ำทวยเทพและนกับวชจงึออกมำ 

	 ปกป้องผู้คนจำกสิ่งชั่วร้ำยและคอยเกลี้ยกล่อมจอมมำรให้กลับใจ
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ีกำร งำน



172
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กลมสำระกำรเรียนร ำษำ ำง ระเทศ ำษำอังก ษ

เรื่อง  English For Teen

ื่อ Lesson 1

ระสงค 1.	ระบุใจควำมส�ำคัญ	รำยละเอียด	และตอบค�ำถำมจำกบทอ่ำนได้	

	 2.	ใช้ภำษำเพื่อสนทนำในชีวิตประจ�ำวันอย่ำงเหมำะสม

	 3.	เขียนแสดงควำมรู้สึกหรือควำมคิดเห็นในหัวข้อที่ก�ำหนด	พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่ำง

	 				เหมำะสม

	 4.	สะกดและออกเสียงค�ำได้ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน

	 5.	บอกควำมหมำยและหน้ำที่ของค�ำของค�ำศัพท์ได้

ำพร ม English	for	teen	เป็น	Application	ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ	(ภำษำอังกฤษ) 

		 เป็นรปูแบบ	Series	ทีม่กีจิกรรมหลำกหลำยรูปแบบ	เช่น	บทควำม	บทสนทนำ	ค�ำศพัท์	ค�ำถำม	เกม 

		 เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้สนกุสำนำนเพลิดเพลิน	ส่งเสริมทกัษะกำรฟัง	กำรพูด	กำรอ่ำน	กำรเขยีน	รวมไปถงึ 

	 กำรน�ำเสนอผลงำน	 ทั้งยังสำมำรถ	 ฟัง	 บทสนทนำ	 และสำมำรถบันทึกเสียงของตนเอง	 และ 

	 คู่สนทนำ	เพื่อเปรียบเทียบกับต้นฉบับได้
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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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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

สื่ออเลกทรอนกส ระเ ทมัล มีเ ีย สัมพัน ั้นมั ยมศึกษำ ที่

กลมสำระกำรเรียนร ำษำ ทย

เรื่อง พันธกิจของภำษำ

ื่อ 	 รำชทูตแห่งนครำธร

ระสงค บอกพันธกิจของภำษำได้	

ำพร ม เมืองนครำธรซึ่งเป็นเมืองที่ต้ังอยู่ที่ปลำยน�้ำเกิดควำมวุ่นวำยขึ้น	 เพรำะเมืองก�ำลังจะขำดน�้ำ 

	 เนื่องจำกฝนทิ้งช่วงมำเป็นเวลำนำนพระรำชำจึงขอให้เมืองสำคเรศซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ที่ต้นน�้ำ 

	 ช่วยปล่อยน�้ำมำยังเมืองนครำธร	 เพื่อบรรเทำทุกข์ของรำษฎร	แต่เมืองสำคเรศมีข้อตกลงว่ำ 

		 จะต้องส่งเจ้ำหญิงไอยริน	 ซึ่งเป็นบุตรธิดำคนที่	 ๒	 ไปแต่งงำนกับพระรำชำเมืองสำคเรศ	 

	 พระรำชำจึงตอบตกลง	 แต่เมื่อส่งเจ้ำหญิงไอยรินไปแต่งงำนแล้ว	 พระรำชำเมืองสำคเรศกลับ 

	 ผิดสัญญำไม่ยอมปล่อยน�้ำมำ	ท�ำให้เจ้ำหญิงไอยรำ	ซึ่งเป็นธิดำคนที่	๑	โกรธแค้นเป็นอย่ำงมำก	 

	 ตั้งกองก�ำลังเพื่อจะท�ำศึกกับเมืองสำคเรศ	 แต่พระรำชำไม่ต้องกำรให้เกิดสงครำม	 จึงประกำศ 

	 ตำมหำรำชทูตเพื่อไปเจรจำกับเมืองสำคเรศ	เหตุกำรณ์ต่อจำกนี้จะเป็นเช่นไร	เรำไปดูพร้อม	ๆ	

	 กันเลย
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ีกำร งำน
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กลมสำระกำรเรียนรคณ ศำส ร

เรื่อง 	 กำรสร้ำงแผนภำพกล่อง

ื่อ Block and Whisker pot

ระสงค สำมำรถสร้ำงแผนภำพกล่องได้

ำพร ม Block	and	Whisker	pot	เป็น	Application	ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์	ที่มีกิจกรรม 

	 กำรตอบค�ำถำมโดยใช้เคร่ืองมอืเพ่ือสร้ำงแผนภำพกล่อง	ตำมที่ก�ำหนด	และสำมำรถสร้ำงค�ำถำม 

	 เพิ่มเติมได้ด้วย	
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ีกำร งำน
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กลมสำระกำรเรียนร ทยำศำส ร

เรื่อง เวกเตอร์ลัพธ์

ื่อ Science	Simulation	In	Your	Hand	(นักวิทย์พิชิตฝัน)

ระสงค ค�ำนวณหำเวกเตอร์ลัพธ์ได้

ำพร ม	 กำรทดลองวิทยำศำสตร์	 ใช่ว่ำท�ำได้เพียงในห้องเรียนเท่ำนั้น	 น้อง	 ๆ	 จะได้ลองท�ำกำรทดลอง 

	 แบบใหม่ได้ง่ำย	 ๆ	 จ�ำลองแบบกำรทดลองให้ได้เห็น	 แล้วจะท�ำให้เข้ำใจมำกขึ้นกับ	 Science	 

 Simulation In Your Hand
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ีกำร งำน
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กลมสำระกำรเรียนรสังคมศึกษำ ศำสนำ ละ ั น รรม

เรื่อง 	 ประวัติสำวก	2

ื่อ ดินแดนธรรมะมหัศจรรย์

ระสงค วิเครำะห์ข้อคิดและแบบอย่ำงกำรด�ำเนินชีวิตจำกประวัติสำวกตำมที่ก�ำหนดได้	(พระอนุรุทธะ	และ 

	 พระองคุลิมำล)

ำพร ม เด็กชำยได้หลงเข้ำมำในอดีต	เขำจึงหำทำงออก	เพื่อกลับไปในยุคปัจจุบัน	เขำจะเจอกับอุปสรรค 

	 อะไรบ้ำง	และต้องต่อสู่อีกแค่ไหน	ถึงจะกลับไปในปัจจุบันได้	น้อง	ๆ	คะ	เรำมำช่วยพำเด็กชำย 

	 ออกไปสู่ยุคปัจจุบันกันนะค่ะ
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กำร งำน
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กลมสำระกำรเรียนร ำษำ ำง ระเทศ ำษำอังก ษ

เรื่อง  English For Teen

ื่อ Lesson 1

ระสงค 1.	ระบุใจควำมส�ำคัญ	รำยละเอียด	และตอบค�ำถำมจำกบทอ่ำนได้	

	 2.	ใช้ภำษำเพื่อสนทนำในชีวิตประจ�ำวันอย่ำงเหมำะสม

	 3.	เขยีนแสดงควำมรู้สกึหรือควำมคดิเหน็ในหวัข้อทีก่�ำหนด	พร้อมทัง้ให้เหตผุลประกอบอย่ำงเหมำะสม

	 4.	สะกดและออกเสียงค�ำได้ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน

	 5.	บอกควำมหมำยและหน้ำที่ของค�ำของค�ำศัพท์ได้

ำพร ม	 English	 for	 teen	 เป็น	 Application	 ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ	 (ภำษำอังกฤษ)	 

	 เป็นรูปแบบ	Series	ที่มีกิจกรรมหลำกหลำยรูปแบบ	เช่น	บทควำม	บทสนทนำ	ค�ำศัพท์	ค�ำถำมเกม	 

	 เพื่อให้ผู้เรียนได้สนุกสำนำนเพลิดเพลิน	ส่งเสริมทักษะกำรฟัง	กำรพูด	กำรอ่ำน	กำรเขียน	รวมไปถึง 

	 กำรน�ำเสนอผลงำน	ทั้งยังสำมำรถ	ฟัง	บทสนทนำ	และสำมำรถบันทึกเสียงของตนเอง	และคู่สนทนำ 

		 เพื่อเปรียบเทียบกับต้นฉบับได้
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ีกำร งำน
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กำร ั้งสื่อมัล มีเ ีย สัมพัน

ท เล ระ ั กำร

 

1.	 ท�ำกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์แท็บเล็ตเข้ำกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล(PC)	โดยใช้สำย	USB	เมื่อเชื่อมต่อแล้วที่หน้ำจอ

	 แท็บเล็ตจะแสดงหน้ำ	USB	connected	(เชื่อมต่อ	USB	แล้ว)	จำกนั้นให้คลิกปุ่ม	“เปิดที่เก็บข้อมูล	USB”	
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2.	 น�ำสื่อบันทึกข้อมูลที่เก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 เชื่อมต่อลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	 (PC)	 Copy	 ไฟล์ที ่

	 อยู่ในโฟลเดอร์	 “Android”	ลงในหน่วยควำมจ�ำภำยในของแท็บเล็ต	หรือ	micro	SD	card	ที่หน้ำจอคลิกปุ่ม 

	 “ปิดทีเ่กบ็ข้อมลู	USB”	แล้วคลกิ		back		กลบัมำทีห่น้ำจอหลกัจำกนัน้คลกิทีไ่อคอน		applications		(ขวำบนสดุของจอ	)	 

	 เลือ่นหำ	application	ชือ่	“เครือ่งกำรตดิตัง้”		แล้วคลิกเข้ำไปท่ี	”เคร่ืองกำรติดต้ัง”เพ่ือเข้ำสู่โปรแกรมกำรตดิตัง้

3.	 คลิกปุ่ม“ติดตั้ง”เพื่อเข้ำสู่ขั้นตอนกำรติดตั้ง	
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4.	 เลือกหน่วยควำมจ�ำภำยใน	หรือ	TF	กำร์ด	

 

5.	จำกนัน้เลอืกไปทีโ่ฟลเดอร์ทีท่�ำกำร	copy	ไว้	และเลือกไฟล์ท่ีอยูภ่ำยในโฟลเดอร์นัน้เพ่ือท�ำกำรติดต้ังส่ือทีละไฟล์ 

		 ดังต่อไปนี้
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6.	เมื่อคลิกที่ไฟล์ที่จะท�ำกำรติดตั้งแล้ว	ให้คลิกปุ่ม	”ติดตั้ง”		

7.	เริ่มต้นกำรติดตั้ง	
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8.	 รอจนเสร็จสิ้น	จำกนั้นคลิกปุ่ม	”เสร็จสิ้น”	

9.	 หลังจำกท�ำกำรติดตั้งไฟล์ท้ังหมดแล้ว	ให้กลับออกมำที่หน้ำเมนูหลัก	จำกนั้นคลิกที่ไอคอน	applications 

	 (ขวำบนสุดของจอ)	เพื่อเข้ำไปเลือก	application	ที่ต้องกำรใช้เพื่อกำรเรียนรู้
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กำร ั้งสื่อมัล มีเ ีย สัมพัน

เครื่องคอมพ เ อรระ ั กำร

 

1.	 น�ำสื่อบันทึกข้อมูล	 (DVD	 /	Flash	Drive	 /	 External	Hard	disk)	ที่บรรจุไฟล์สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 เชื่อมต่อกับ 

	 เครื่องคอมพิวเตอร์	แล้วเปิดโปรแกรม	File	explorer	

 

2.	เลือกโฟลเดอร์ที่บรรจุสื่อแล้วเลือกระดับชั้น		
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3.	เลือกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

4.	เลือก	Application	

5.	เลือกเรื่องที่ต้องกำร
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6.	เปิดไฟล์สื่อ	(.exe)

 

7.	 จะได้หน้ำต่ำงเพื่อตั้งค่ำหน้ำจอแสดงผล		configuration	ที่	Screen	resolution	เป็นกำรเลือกขนำดกำรแสดงผล 

	 ที่ต้องกำร	และคลิกช่องสี่เหลี่ยมให้มีเครื่องหมำยถูกเพื่อแสดงเป็นหน้ำต่ำงใหม่	ที่	Graphics	quality	สำมำรถ 

	 เลือกระดับคุณภำพกำรแสดงผลที่ต้องกำร	
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8.	คลิกปุ่ม	Play!	เพื่อเปิดสื่อ	Application

9.	 สื่อ	Application	จะแสดงผลกำรท�ำงำน		คลิกเครื่องหมำย					ที่หน้ำจอสื่อ	เพื่อเปิดกำรท�ำงำน	Application 

		 และคลิกเครื่องหมำย	X	ที่มุมขวำบน	เพื่อปิดกำรท�ำงำน	Application

   X
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คณะ ั ท�ำ

ที่ รึกษำ

	 นำยสนิท		แย้มเกษร	 ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

คณะท�ำงำน

	 นำยสมเกียรติ	สรรคพงษ์	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

	 นำงสุทิน		ทองไสว			 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

	 นำยพิตตินันท์		ค�ำสำ			 ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

	 นำงสำวระเบียบ		กิติมำกุลนรเดช		 ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

	 นำยอุทัย		ไชยกลำง			 ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

	 นำยอำชนัน		พรหมประกอบ			 ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

	 นำงจรูญศรี		ชื่นมีศรี		 ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

	 นำงบุศรินทร์		เผือกจอก		 ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

	 นำงสำวสละ		ก�ำทรัพย์		 ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

	 นำงสำวสุกัญญำ		กันกง			 ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

รรณำ กำรก

	 นำยสมเกียรติ	สรรคพงษ์			 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

	 นำงสุทิน		ทองไสว			 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

	 นำยพิตตินันท์		ค�ำสำ			 ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

	 นำยอุทัย		ไชยกลำง			 ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

	 นำยอำชนัน		พรหมประกอบ			 ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ออก ก ั ท�ำร เลม

	 นำยอุทัย		ไชยกลำง			 ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

	 นำงสำวสละ		ก�ำทรัพย์		 ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

	 นำงสำวพรรณมณี		ชูเชำวน์		 ส�ำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
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