
จุดประสงคการใชบทเรียนออนไลน

คูมือการใชบทเรียนออนไลน

รายวิชา หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)  รหัสวิชา ง22203 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2

1. เพื่อเปนสื่อการสอนที่นําเสนอความรู และเนื้อหาบทเรียนที่เปนพื้นฐานสําคัญ             

สําหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลที่เรียนรายวิชา หนังสืออิเล็กทรอนิกส

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และผูที่สนใจทั่วไปไดศึกษา

2. เพื่อใหนักเรียน และผูสนใจไดศึกษาเรียนรู และทบทวนเนื้อหาดวยตัวเองได

ตลอดเวลา ทุกสถานที่

3. ใชประกอบการสอนในแผนการจัดการเรียนรู เพื่อนําไปสูปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู              

ที่สอดคลอง ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรที่กําหนด

4. บทเรียนออนไลน สามารถนําไปประเมินผลการทดสอบผานจุดประสงคการเรียนรู 

รายวิชา หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยประเมินผลจากการทดสอบ

กอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน



บทเรียนออนไลน จัดทําข้ึนเพื่อเปนสื่อประกอบการจัดการเรียนรู          

รายวิชา หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) รหัสวิชา ง22203 กลุมสาระการเรียนรู              

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอบุล 

และผูที่สนใจศึกษา ในเนือ้หาบทเรียนออนไลน มีจํานวนทั้งสิ้น 5 หนวยการเรียนรู 

ประกอบดวย

หนวยการเรียนรูที่  1  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส

หนวยการเรียนรูที่  2  หลักการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส

หนวยการเรียนรูที่  3  จริยธรรม และคุณธรรมการใชคอมพิวเตอร

และอินเตอรเน็ต

หนวยการเรียนรูที่  4  การสรางเอกสารตนแบบดวยโปรแกรม Microsoft 

Power Point 2016

หนวยการเรียนรูที่  5  การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม 

Flip PDF Professional

แนะนําการใชบทเรียนออนไลน



ในแตละเนื้อหา ประกอบดวยเนื้อหาหลัก  ดังนี้

1. ใหนักเรียนศึกษาและปฏิบัติตามข้ันตอนการใชบทเรียนออนไลน จากคูมือ         

การใชงานบทเรียนออนไลนใหเขาใจเพื่อที่จะปฏิบัติไดถูกตอง และเพิ่มประสิทธิภาพ        

ในการเรียนรู

2. กอนการเขาสูเนื้อหาในบทเรียนออนไลน ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน เพื่อประเมินความรูกอนเรียน จํานวน 40 ขอ พรอม

บันทึกคะแนน

3. ศึกษาบทเรียนออนไลนแตละหนวยการเรียนรู พรอมทําแบบทดสอบประจํา

บทเรียนกอนเรียน เปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  จํานวน 10 ขอ 

4. ศึกษาเนื้อหาบทเรียน เรื่อง.... มีรายละเอียดของเนื้อหาบทเรียนในเรื่องนั้นๆ

5. ปฏิบัติกิจกรรมทายบทเรียน มีกิจกรรมที่ใหนักเรียนปฏิบัติ โดยจะสงชิ้นงาน

ที่ครู

6. แบบทดสอบประจําบทเรียนหลังเรียน เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 

ชนิด 4 ตัวเลือก  จํานวน 10 ขอ

7. เม่ือนักเรียนศึกษาบทเรียนออนไลนครบทั้ง 5 หนวยการเรียนนรูใหนักเรียน

ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเพื่อวัดความรูของตนเอง 

จํานวน  40 ขอ พรอมบันทึกคะแนน

แนะนําการใชบทเรียนออนไลน  (ตอ)



คูมือสําหรับครู

1. ครูเตรียมตัวใหพรอม โดยการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช

บทเรียนออนไลน การจัดชั้นเรียน และเตรียมสื่อ อุปกรณ ที่ใชในการสอน

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนตองจัดกิจกรรมใหครบตามที่ระบุ

ไวในแผนการจัดการเรียนรู เพื่อใหกิจกรรมเปนไปอยางตอเนื่องและบรรลุ

ตามวัตถุประสงค

3.  กอนทํากิจกรรมทุกครั้ง ผูสอนตองอธิบายชี้แจงถึงวิธีการปฏิบัติกิจกรรมใหชัดเจน 

เพื่อใหนักเรียนเขาใจตรงกัน จึงจะทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุ  

เปาหมาย และมีประสิทธิภาพ

4.  การจัดชั้นเรียน ผูสอนควรเนนใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม

ฝกใหผูเรียนรับผิดชอบตอหนาที่ และมีความซ่ือสัตยตอตนเอง

5. ถานักเรียนมีขอสงสัยหรือไมเขาใจในการปฏิบัติกิจกรรมใหครูคอยชี้แนะ

เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกตอง

6.  หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จสิ้นลงในแตละกิจกรรม 

ผูสอนเปนผูประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนทุกครั้ง



คุณลักษณะของเคร่ืองคอมพิวเตอรในการใชบทเรียนออนไลน

 เครื่องคอมพิวเตอรพรอมสามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได

 ระบบปฏิบัติการ  Microsoft  Windows 7  ข้ึนไป

 ตัวประมวลผลกลาง  (CPU)  ที่มีความเร็วสูงกวาหรือเทากับ 1  GHz.

 หนวยความจํา  (RAM)  1-2 GB  ข้ึนไป (แนะนํา 5-10 GB ข้ึนไป)

 หนวยแสดงผล  (Monitor)  17 นิ้ว  ข้ึนไป

 พื้นที่วางบนดิสก อยางนอย 3 GB (แนะนํา 5-10 GB ข้ึนไป)

 ขนาดพื้นที่แสดงผลหนาจอ  1024 x 768  ข้ึนไป

 การดเสียง  (Sound  Card)  พรอมลําโพง  (Speaker)

 ติดตั้งโปรแกรมเว็บเบราวเซอร (Browser) เชน  Internet Explorer, 
Google Chome, Mozilla Firefox ฯลฯ

 ติดตั้งโปรแกรมเพื่ออานไฟลประเภท .PDF

สําหรับโทรศัพทมือถือ.....ขอแคสามารถเช่ือมตออินเตอรเน็ตได 

โรงเรียนเรา wifi ฟรีนะจะ



คําอธิบายรายวิชา

แนะนํารายวิชา หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)  

รหัสวิชา ง22203 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 

รายวิชา หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) รหัสวิชา ง22203

ภาคเรียนที่ 1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2

จํานวน 1.0 หนวยกิต   จํานวนเวลา 40 ชั่วโมง

ศึกษา แนวคิด และรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ความหมาย ประวัติความเปนมา

ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส  โปรแกรมท่ีใชจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส  เทคนิคการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

รูปแบบการนําไปใชงานของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ขอดีและขอเสียของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

จรรยาบรรณการผลิตส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส การเผยแพรหนังสืออิเล็กทรอนิกส  

ปฏิบัติการสราง การบันทึก การเปด การปดหนังสืออิเล็กทรอนิกส การแกไข การใสขอความ 

การใสภาพ และภาพเคล่ือนไหว การทําปกหนา การแทรกปุม และการเชื่อมโยงหนังสืออิเล็กทรอนิกส

เพื่อใหมีความรูความเขาใจ สามารถใชเทคโนโลยีในการสรางชิ้นงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

การนําเสนอผลงานได มีนิสัยรักการทํางาน มีความซื่อสัตย รักการคนควา มีความรับผิดชอบ 

ทํางามรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข



มาตรฐานการเรียนรู /ตัวชี้วัด

สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร

มาตรฐาน ง 3.1

เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน

ขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวช้ีวัด

ม.2/1 อธิบายหลักการเบ้ืองตนของการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร

ม.2./2 อธิบายหลักการและวิธีการแกปญหาดวยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ม.2/3 คนหาขอมูลและติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอรอยางมีคณุธรรมและ 

จริยธรรม

ม.2/4    ซอฟตแวรในการทํางาน



ผลการเรียนรู

1. อธิบายความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ได

2. อธิบายประวัติความเปนมาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ได

3. อธิบายประโยชน ขอดี ขอเสีย หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ได

4. อธิบายโปรแกรมที่ใชจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ได

5. บอกสวนประกอบและใชเครื่องมือตางๆ ของโปรแกรมจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส

(E-book) ได

6. ปฏิบัติวิธีการสรางตามขั้นตอนในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ได

7. ปฏิบัติวิธีการบันทึก และการเปด ปดหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ได

8. ปฏิบัติการใสขอความ ขอความศิลป แทรกรูปราง และหนาปกหนังสืออิเล็กทรอนิกส

(E-book) ได

9. ปฏิบัติการแกไข ขอความ ใสภาพ และภาพเคล่ือนไหวในหนังสืออิเล็กทรอนิกส

(E-book) ได

10. ปฏิบัติการแทรกปุม พรอมทั้งสรางการเชื่อมโยงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ได

11. สามารถสรางช้ินงานและการนําเสนอผลงานได

12. มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติและคุณลักษณะที่ดีตองานคอมพิวเตอรได
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