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ค.25  หนาจดัการบทเรียน 154 
ค.26  คลิกเพื่อเพิ่มบทเรียน 155 
ค.27  หนาเพิ่มบทเรียน 156 
ค.28  คลิกเพื่อเขาสูหนาจอแกไขขอมูลบทเรียน 157 
ค.29  ลบขอมูลบทเรียน 158 
ค.30  หนาจดัการแบบทดสอบ 158 
ค.31  คลิกเพื่อเพิ่มแบบทดสอบ 159 
ค.32  หนาเพิ่มแบบทดสอบ 159 
ค.33  คลิกเพื่อเขาสูหนาจอแกไขขอมูลแบบทดสอบ 160 
ค.34  ลบขอมูลแบบทดสอบ 161 



 

 

ด 

 

สารบาญรูป (ตอ) 
 
รูปท่ี หนา 
ค.35  หนาดูคะแนนนักเรียน 161 
ค.36  คลิกเพื่อเขาสูหนาจอแกไขคะแนน 162 
ค.37  หนาแกไขคะแนนนักเรียน 162 
ค.38  ลบขอมูลคะแนน 163 
ค.39  หนาจดัการขาวประกาศ 164 
ค.40  คลิกเพื่อเพิ่มขาวประกาศ 165 
ค.41  หนาเพิ่มขอมูลขาวประกาศ 165 
ค.42  คลิกเพื่อเขาสูหนาจอแกไขขาวประกาศ 166 
ค.43  ลบขาวประกาศ 167 
ค.44  หนาจดัการเวบ็บอรด 167 
ค.45  คลิกเพื่อต้ังกระทูใหม 168 
ค.46  หนาต้ังกระทูเวบ็บอรด 169 
ค.47  คลิกเพื่ออานกระทูเว็บบอรด 169 
ค.48  คลิกเพื่ออานและตอบกระทูเว็บบอรด 170 
ค.49  หนาสถิติการใชงานระบบของผูใช 171 
ง.1    แสดงเมนูเพื่อสมัครสมาชิก 172 
ง.2    แสดงหนาสมัครสมาชิก 173 
ง.3    แสดงหนาตอนรับและสงช่ือเขาใช พรอมรหัสผาน 173 
ง.4    แสดงหนาเช็คอีเมล 174 
ง.6    แสดงหนาจอเพื่อเขาสูระบบ 174 
ง.7    ระบบลืมรหัสผาน 175 
ง.8    แสดงหนาจอหลักของนักเรียน 175 
ง.9    แสดงหนาจัดการขอมูลสวนตัวของนกัเรียน 176 
ง.10  แสดงหนาขาวประกาศ 176 
ง.11  แสดงหนาอานขาวประกาศ 177 
ง.12  แสดงหนาเลือกวิชาเรียน 177 



 

 

ต 

 

สารบาญรูป (ตอ) 
 
รูปท่ี หนา 
ง.13  แสดงหนาเลือกหมวดหมูบทเรียน 177 
ง.14  แสดงหนาเลือกบทเรียน 178 
ง.15  แสดงหนาแรกบทเรียน 178 
ง.16  คลิกเขาสูบทเรียน 170 
ง.17  แสดงหนาบทเรียน 170 
ง.18  แสดงหนาดูคะแนน 180 
ง.19  แสดงหนาเว็บบอรด 180 
ง.20  คลิกเพื่อต้ังกระทูใหม 181 
ง.21  หนาต้ังกระทูเว็บบอรด 181 
ง.22  คลิกเพื่ออานกระทูเว็บบอรด 182 
ง.23  คลิกเพื่ออานและตอบกระทูเว็บบอรด 183 
 
 
 
 
 
 
 


