
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



คู่มือการใช้แท็บเล็ต ฉบับผู้ปกครอง  คู่มือการใช้แท็บเล็ต ฉบับผู้ปกครอง 

                                                ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                            ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

          เรียน ท่านผู้ปกครอง คุณคร ูนักเรียน และ พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่าน  

           วันนี้เป็นก้าวท่ีส าคัญอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยและตัวดิฉันเอง เมื่อรัฐบาลมุ่งมั่นท่ีจะท าให้  
      เด็ก ชั้น  ป.1  ท่ัวประเทศกว่าแปดแสนคน ได้ใช้แท็บเล็ตพีชี หรือคอมพิวเตอรบ์ุคคลขนาดพกพา  
     เพื่อมาเสริมการเรียนการสอนนอกเหนือจากต าราปกติ  มีโอกาสเรียนรู้ความรู้สมัยใหม่อย่างทัดเทียม  
    ท่ัวถึง และการเข้าอินเทอร์เน็ตได้จะท าให้เด็กๆ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลท่ีตนต้องการได้...ท้ังกับ 
     คุณครูและท าให้ท่านผู้ปกครองก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่พรอ้มกับลูกหลานอีกด้วย 

          ดิฉันเป็นคนต่างจังหวัดแม้จะมีโอกาสได้เรียนหนังสือในโรงเรียนระดับคุณภาพ แต่ก็ต้อง 
    ยอมรบัว่า เพื่อนในโรงเรียนเดียวกัน หรือแม้แต่ในห้องเดียวกันเด็กแต่ละคนกลับมีโอกาสไม่เท่ากัน   
    เพราะนอกจาก การเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว เด็กท่ีมีโอกาสดีกว่าไม่ใช่แค่เด็กท่ีมีฐานะดีกว่า  
    แต่จะเป็นเด็กท่ี ครอบครัวมีการส่งเสริม ความรู้จากนอกห้องเรียน แต่เด็กบางคนก็ไม่เคยมีโอกาส  
    เพราะ คุณพอ่คุณแม่ต้องท างานหนัก ต้องไปขายของ  ออกไปรับจ้าง หรือต้องท างานพิเศษเพราะมี 
    ลูกหลายคน   

         วันนี้ชอ่งวา่งของการขาดโอกาส เพราะความยากจน  ต้องแคบลง  ดิฉันเชื่อว่าการศึกษาจะ       
    อีกหนึ่งทางออกท่ีดีท่ีสุดค่ะ....ถึงเวลาแล้ว ท่ีประเทศของเรา จะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนา 
     ด้านการศึกษารวมถึงการจัดการเรียนการสอน นี่เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งท่ีจะเปลี่ยนชีวิตเด็กไทย 
    ท่ีด้อยโอกาส  รัฐบาลต้ังเป้ากระจายแท็บเล็ตพีซี ให้ได้ท่ัวประเทศ ภายในปี 2556 เมื่อเราสามารถ 
    เปิดโอกาสทางการศึกษาท่ีเรา ให้กับเด็กมากขึ้น ไม่กระจุกตัวอยู่แต่ในเมืองใหญ่  ดิฉันเคยถามถาม 
    ตัวเอง ไม่ใช่แค่ในฐานะ นายกรัฐมนตรีแต่ในฐานะผู้เป็นแม่ ...ถ้าลูกชายดิฉันเขามีโอกาสใช้ 
    แท็บเล็ตพีซี แลว้เมื่อไหร่ลูกหลานของ พี่นอ้งประชาชนจะได้ใช้บ้าง...  

         วันนี้...ดิฉันต้องขอบคุณพี่นอ้งประชาชน ท่ีให้โอกาสดิฉันได้ลงมือท า และมอบสิ่งดีๆ ให้กับเด็กไทย    
   เพราะพวกเขาคือ สิ่งท่ีมีค่าท่ีสุดของประเทศนี้ค่ะ    

                        น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
                        นายกรัฐมนตรี 

 

คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 
           นายชินภัทร  ภูมิรัตน          เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
            นางเบญจลักษณ์   น้้าฟ้า     รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
            นายอนันต์ ระงับทุกข์         รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     
            นายพิษณุ  ตุลสุข            รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

          คณะท างาน 
            นางเบญจลักษณ์ น้้าฟ้า      รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
           .นางอรทัย มูลค้า           ที่ปรึกษาส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
            นายชัยวุฒิ  โสภัย             ศึกษานิเทศก์ สพป. สกลนคร เขต 1  
            นายทนงชัย  บัวทอง          ศึกษานิเทศก์ สพป. นครพนม เขต 2 
            นายมงคล  จันทร์งาม         ศึกษานิเทศก์ สพป. อุดรธานี เขต 3 
            นางบุญยงค์ ทองมี             ศึกษานิเทศก์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 
            นางสาวพรพิมล ทักษะวรบุตร  ศึกษานิเทศก์ สพป. ขอนแก่นเขต 1 
            นางสาวรุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป. อุดรธานี เขต 3 
                          ชว่ยปฏิบัติราชการ ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
            นายเฉลิมชัย  พันธ์เลิศ    นักวิชาการศึกษา ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
        ยกร่างเอกสาร     : นายชัยวุฒิ โสภัย   
        จัดรูปเล่ม          : นายเฉลิมชัย  พันธ์เลิศ    
        บรรณาการกิจ     : นางบุญยงค์ ทองมี , นางรัฐวัลย์  สังขพันธ์       
        ออกแบบปก       : นายชัยวุฒิ โสภัย 
 

 



คู่มือการใช้แท็บเล็ต ฉบับผู้ปกครอง  คู่มือการใช้แท็บเล็ต ฉบับผู้ปกครอง 

                                                ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                            ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    จุดเด่นของ  แท็บเล็ต  (Tablet)     
   

 

 

 

 

 

 

               การให้บริการผ่านระบบ Call Center 1111  
     โครงการจัดการเรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์พกพา    

     1111 กด 8  เพื่อเข้าสู่ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ (Call Center) 
     กด 1   สอบถามข้อมูลโครงการ แนะน้าการใช้งานเครี่อง 
               สถานะการจัดส่ง แนะน้าการใช้งาน e-learning 
     กด 2   แจ้งปัญหาการใช้งานจากตัวเครื่อง/โครงข่ายการแจ้งซ่อม แจ้ง หาย   

 

 

ค าน า 
 

              รัฐบาลไทยสมัยปัจจุบันเล็งเห็นความส้าคัญของการส่งเสริม 
    ให้เด็กไทยได้เรียนรู้โดยใช้ส่ือท่ีทันสมัย ให้ทันกับความก้าวหน้าในยุคสมัย 
    ของโลกไร้พรมแดน จึงก้าหนดนโยบาย แท็บเล็ต 1 เครื่องต่อเด็ก 1 คน 
    (One Tablet Per Child)  ในปีการศึกษา 2555  เริ่มท่ีนักเรียนช้ัน 
    ประถมศึกษาปีท่ี 1 ทุกคนท่ัวประเทศ 
 

             คู่มือการใช้แท็บเล็ต (Tablet) ฉบับผู้ปกครองนักเรียน เล่มนี ้
   จัดท้าขึ้นเพื่อชี้แจงผู้ปกครองให้เข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของแท็บเล็ต   
    (Tablet) เพิอ่การเรียนรูไ้ด้อย่างสมบูรณ์รวมท้ังการช่วยดูแล บ้ารุงรักษา 
    แท็บเล็ต (Tablet)  ให้สามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น             

             ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  
   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  และผู้ปกครองจะได้ร่วมเรียนรู้ โดยใช้ 
   แท็บเล็ต  (Tablet) ได้อย่างคุ้มค่า 
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ช่วยครูได้อย่างไร ช่วยนักเรียนได้อย่างไร วิชา 
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สารบัญ 
                                                   หน้า 

         ค้าน้า 
         สารบัญ 
         แท็บเล็ต  (Tablet)  กับการเรียนรู้ของนักเรียน.............................. 1       
         ส่วนประกอบของแท็บเล็ต  (Tablet) ............................................. 2 
              อุปกรณ์ท่ีได้รับในกล่อง............................................................. 2 
              ส่วนประกอบต่าง ๆ ของตัวเครื่อง............................................ 3 
        การเข้าศึกษาบทเรียนส้าเร็จรูป (Learning Object) ...................... 4 
        การบ้ารุงรักษาแท็บเล็ต  (Tablet) .................................................. 9 

       ข้อควรระวังการใช้งานคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)....................10     

      ลูกได้เรียนอะไรบ้าง ใน แท็บเล็ต (tablet)................................11 

       บทเรียนส้าเร็จรูป Learning Object  มีประโยชน์อย่างไร................13 
       จุดเด่นของ คอมพิวเตอร์พกพา  (Tablet) ........................................14   
        การแก้ปัญหา/ช่วยเหลือลูกได้อย่างไร   ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ 
           (Call Center)..............................................................................14 

 

 

 

            บทเรียนส าเร็จรูป (Learning Object)  
                 มีประโยชน์อยา่งไร 

       ผู้ปกครองสามารถเข้าไปศึกษา บทเรียนส้าเร็จรูป ตามตัวอย่างข้างต้นได้   
    ซึ่งเป็นส่ือในการจัดการเรียนการสอนผสมผสานกับส่ืออื่นๆ เพื่อให้บทเรียน 
    มีความสมบูรณ์ให้แก่บุตร  หากบุตรของท่านได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติผ่านส่ือ   
    บทเรียนส้าเร็จรูป จะได้ประสบการณ์ท่ีเกิดจากการผสมผสานการเรียนรู้  
    ดังนี้  
          1.  การอ่านออกเสียงท่ีถูกต้อง สามารถฝึกฟัง อ่านออกเสียงท่ีถูกต้อง 
    ฝึกอ่านท้านองเสนาะ             
          2.  การเรียนด้วยเพลงประกอบภาพ 
          3.  สามารถท้าแบบฝึกหัดพร้อมตรวจและเฉลยทันที ท้าให้เด็กเกิด 
    ความภาคภูมิใจในผลงาน        
         4.  ได้เรียนรู้แบบ ตาดู หูฟัง มือท้า หัวคิด         
         5.  สามารถฝึกท้าซ้้าตามความสามารถและความต้องการ   
         6.   อธิบายด้วยภาพเคล่ือนไหวเป็นขั้นตอน เช่น ช่วยให้เด็กเห็นภาพ 
    วิธีการบวก ลบท่ีถูกต้อง ช่วยให้เด็กเห็นภาพทดลองอย่างเป็นรูปธรรม , 
    เห็นภาพพัฒนาการของส่ิงมีชีวิต   
        7.  อธิบายสถานการณ์จริงด้วย วิดีโอ เช่น  ประวัติศาสตร์  สถานท่ีส้าคัญ  
  บุคคลส้าคัญหรือสภาพทางภูมิศาสตร์ ท้ังในอดีตและปัจจุบันเห็นภาพพัฒนาการ 
  ของส่ิงมีชีวิต  กระตุ้นให้นักเรียนสนใจการส้ารวจสถานการณ์จริง 
        8.  สามารถประเมินผลผู้เรียนได้ทันทีและแนะน้าได้ถูกต้องเป็นรายบุคคล 
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      3.  ปุ่ม /เกมต่าง ๆ ฟรีแอพพ์ (Free App.)  ท่ีบรรจุใน แท็บเล็ตประกอบด้วย           

               - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ้านวน 10 แอพพ ์     

               - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  จ้านวน 10 แอพพ์  

               - การ์ตูน  

 4.  คลิปวิดีโอ (Clip VDO)  เพื่อการเรียนรู้  ท่ีบรรจุใน    
        แท็บเล็ต   ประกอบด้วย          

              - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จ้านวน 20  เรื่อง 

         5. ส่ือเสริมความรู้   ท่ีบรรจุในคอมพิวเตอร์พกพา ประกอบด้วย 

                -  เล่น และเรียน (Play and learn  
                - สูตรคูณ 7                 - บทสวดมนต์ 

                      

 

 

    

 

      แทบ็เล็ต  (Tablet)       
            กับการเรียนรูข้องนักเรียน 

               แท็บเล็ต (Tablet) คืออะไร 

               คอมพิวเตอร์พกพา หรือ แท็บเล็ต (Tablet) เป็นอุปกรณ์สมัยใหม่ 
    ท่ีก้าลังได้รับความนิยมอย่างสูงท่ัวโลก  ด้วยการผสมผสานจุดเด่นจุดด้อย 
    ของอุปกรณ์  2 ช้ิน คือ โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์  โทรศัพท์มือถือแม้ 
    จะเป็นอุปกรณ์ท่ีได้รับความนิยมสูงสุดเหมาะส้าหรับการใช้งานพื้นฐาน เช่น      
    การโทรเข้า/โทรออก การรับส่งข้อความ แต่ด้วยขนาดท่ีจ้าเป็นต้องออกแบบ 
    มาเพื่อพกพาท้าให้โทรศัพท์มือถือหลาย ๆ  เครื่องยังไม่สามารถรองรับการ 
    ใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ท้ังหมด  ขณะท่ีคอมพิวเตอร์ท้ังแบบต้ังโต๊ะ 
    รวมไปถึงโน๊ตบุ๊ค แม้จะมีความสามารถหลักๆ ในการใช้งานต่างๆ เช่น  
    การพิมพ์งาน  การท่องเว็บไซต์  การรับชมภาพยนตร์  ตลอดจนการฟังเพลง  
    แต่เรื่องของการพกพายังเป็นส่ิงท่ีท้าให้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถตอบสนอง 
    ความต้องการเท่าท่ีควร 
          ด้วยเหตุนี้ แท็บเล็ต (Tablet) จึงเริ่มเข้ามามีบทบาทส้าคัญในการผสาน 
    ท้ัง 2 อุปกรณ์ เข้าด้วยกันเพราะแท็บเล็ตส่วนใหญ่  จะเน้นการออกแบบให้มี 
    ขนาดไม่ใหญ่เกินไปนัก  (ไม่เกิน 10 นิ้ว) ขณะท่ียังคงความสามารถต่าง ๆ ไว้ 
    อย่างครบถ้วน  เช่นการท่องเว็บไซต์ การดูหนัง   ฟังเพลง การเล่นเกม 
    การท้างาน ตลอดจนช่วยจัดการชีวิตประจ้าวันของ ผู้ใช้ได้อย่างลงตัวมากยิ่งขึ้น 
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        ส่วนประกอบของ แท็บเล็ต (Tablet) 

      1. อุปกรณ์ที่ได้รับในกล่อง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ลูกได้เรียนรู้อะไร ใน แท็บเล็ต 

      1. บทเรียนส าเร็จรูป (Learning Object) ที่บรรจุในคอมพิวเตอร์
พกพา ประกอบด้วย   5  กลุ่มสาระการเรียนรู้  384 เรื่อง ดังนี้  
  

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   100 เรื่อง 
 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   81 เรื่อง 
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   47 เรื่อง 

 
                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  70 เรื่อง   
 
                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  86 เรื่อง 
        
    2. หนังสืออีเล็กทรอนิกส ์ ท่ีบรรจุในคอมพิวเตอร์พกพา     
   ประกอบด้วย  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้  จ้านวน   8  เล่ม ดังนี้         
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    จ้านวน   2  เล่ม 
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ้านวน   1  เล่ม      
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จ้านวน  1  เล่ม      
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จ้านวน 3  เล่ม 
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  จ้านวน 1  เล่ม   
 

แท็ปเล็ต 

สายส าหรับชาร์ทไฟ 

สายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ (USB)  

หูฟัง 
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ข้อควรระวังการใช้ แท็บเล็ต (Tablet) 

เราต้องหลีกเล่ียงเพื่อยืดอายุการใช้งานดังนี้ 

       • การต่อสายสัญญาณระหว่างแท็บเล็ต (Tablet) 
 กับอุปกรณ์ต่างๆ  เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ  
ต้องท้าเมื่อปิดเครื่องเท่านั้น 

      • อย่าปิด - เปิดเครื่องบ่อยๆ เกินความจ้าเป็น เพราะจะท้าให้ 
  อายุการใช้งานส้ันลง             

      • อย่าปิดเครื่องในขณะท่ีเครื่องท้างานอยู่เพราะจะท้าให้เกิดความ
เสียหายแก่โปรแกรมท่ีก้าลังท้างานอยู่ 

     • ไม่ท้าให้แท็บเล็ต (Tablet) กระทบกระเทือนอย่างแรงขณะท่ี 
เครื่องก้าลังท้างานอยู่เพราะจะท้าให้อุปกรณ์บางตัวเกิดความเสียหายได้    

     •  ควรศึกษาจากคู่มือให้ละเอียดก่อนการใช้ แท็บเล็ต (Tabl 

 
 

 

 

 

 

      2. ส่วนประกอบต่าง ๆ ของแท็บเล็ต 

 

 

 

 

 

 

       1.  ไมโครโฟน  
       2.  ปุ่มกลับคืน 
       3.  ปุ่มเพิ่ม/ลดเสียง 
       4. ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง 
       5. ใส่เมมโมรีการ์ด ส้าหรับเพิ่มหน่วยความจ้าเพิ่มเติม SD card 
       6. ช่องส้าหรับเสียบหูฟัง 
       7. กล้องถ่ายรูป        
       8.  ล้าโพง 
       9  ช่องเช่ือมต่ออื่น ๆ เช่น เช่ือมกับคอมพิวเตอร์ 
     10. จุดต่อชาร์ทแบ็ตเตอร์รี่ 
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ตัวอย่าง 
         การเข้าศึกษาบทเรียนส้าเร็จรูป (Learning Object) 
     1. เปิดแท็บเล็ต  (Teblet)  โดยแตะบนรูปกุญแจแล้วลากออกขอบจอ 
         เพื่อเปิดแท็บเล็ต  ( Teblet) 

  

 

 

     

   2. แตะ                 เข้าศึกษาบทเรียนส้าเร็จรูป (Learning Object) 
 

 

 

 

         

 

                                  

     การบ ารุงรักษา แท็บเล็ต  (Tablet)                                             
       สาเหตุส่วนใหญ่ท่ีท้าให้ แท็บเล็ต (Tablet) เกิดความเสียหาย คือ   
       น้้า ของเหลว  ความร้อน  ฝุ่นผง/ฝุ่นละออง  แม่เหล็กในอุปกรณ์เครื่องใช้     
      ต่าง ๆ เช่น ไขควงหัวแม่เหล็ก   ล้าโพง  มอเตอร์ในพริ้นเตอร์    
       เครื่องปรับอากาศ  ตู้เย็น พัดลม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แตะบน 

 เพื่อเข้าศึกษาบทเรียน 
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 1.แตะบนรูปกุญแจแล้วลาก
ออกขอบจอเพื่อเปิด 
แท็บเล็ต (Teblet) 

แม่เหล็กจากอุปกรณ์ 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ความร้อน 

ฝุ่นละออง 

น้ าและของเหลว 

ละอองสารเคมี 
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     8. เข้าศึกษา ห้องสมุดอ่านหนังสือ 8 เล่ม  

 

 

        

 

 

 

 

      9.,เข้าชมภาพยนตร์มัลติมีเดีย 
 
 
 
     
   10.,เข้าศึกษาแบบทดสอบ 
 

 

 

 

 3.  เปิด                  เพื่อเข้าไปศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป 

 

 

 

 

 

    

 

 
    

   4.  แตะ หมายเลข 1 และ  2  เพื่อเข้าไปศึกษาในภาคเรียน  
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3. แตะบนบทเรียน 
เพื่อเข้าศึกษาอีเลิร์นนิ่ง 

4. แตะบนบทเรียน
ออฟไลน ์เพื่อเข้า

ศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

 หมายเลข 1 ภาคเรียนท่ี 1  
หมายเลข 2 ภาคเรียนท่ี 2  

 แตะ หนังสือ เพื่อเข้า
ศึกษา หนังสือเรียนช้ัน ป 1   

 แตะ มัลติมีเดีย  
เพื่อเข้าชมภาพยนตร์  

 แตะแอพพิเคช่ัน 
เพื่อท้าแบบทดสอบ 
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   5. เข้าศึกษากลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย  ภาคเรียนท่ี 1 
        

 

 

 

 

    

        6. เลือก หน่วยการเรียนรู้ หน่วยเตรียมความพร้อม เร่ือง ทักษะภาษา              
            ด้านการฟัง การดู และการพูด (การอ่าน)  พยัญชนะไทย 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

            

     7.  ปุ่มค าสั่งต่าง ๆ ในการศึกษา  

 

 

 

 

 

         

     

 

  1.  หยุดพักช่ัวคราว          2.  ปิด /เปิดเสียง 
  3.  ย้อนกลับหน้าแรก        4.  ย้อนกลับหนึ่งหน้า 
  5.  เดินหน้าต่อไป             6.  เดินหน้าไปหน้าสุดท้าย 
  7.  จุดประสงค์การเรียนรู้   8.  ช่วยเหลือ (เมื่อมีปัญหาการเข้าศึกษาบทเรียน) 
  9.  ผู้จัดท้า                    10  .ค้นหาหน้าต่าง ๆ  
 

ใช้ปลายนิ้วกดค้างไว้
เลื่อน ขึ้น-ลง เพื่อดูหน่วย

การเรียนรู้อื่น ๆ 

1 3 4 5 6 2 

7 

9 

8 

6 7 

10 


