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https://learndiaunjaicyber.ais.co.th ท ำ Pre-Test 40 ขอ้ เรยีนรู ้8 ทกัษะทำงดจิทิลั รวม 21 ตอน
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ท ำแบบทดสอบผำ่นรบั E-Certificate

ขัน้ตอนการเรยีนรูส้ าหรบันกัเรยีน

ลงทะเบียนทางเวบ็ไซต์

ท ำ Post-Test 40 ขอ้ 
ตอ้งถูก 28 ขอ้ จงึจะผำ่น

ชื่อจรงิและนำมสกุล 

จะปรำกฏบน E-Certificate

แนะน ำใหก้รอกเป็นภำษำไทย



เวบ็ไซต ์> learndiaunjaicyber.ais.co.th

เริ่มตน้การเรยีนรูห้ลกัสูตรอุน่ใจไซเบอร ์

https://learndiaunjaicyber.ais.co.th



เริ่มตน้การเรยีนรูห้ลกัสูตรอุน่ใจไซเบอร ์

พมิพใ์นชอ่ง URL ไมต่อ้งใส ่WWW



วธิีการเรยีนรูส้ าหรบันกัเรยีน

1. ไปทีเ่มนูดำ้นซำ้ยมอื คลกิที ่ “เส้นทางการเรียนรู้” เพือ่เลอืกสือ่กำรเรยีนรูม้ที ัง้หมด 3 สว่น คอื
➢ สือ่กำรเรยีนรูส้ ำหรบับุคคลทัว่ไป (Advance Level)  
➢ สือ่กำรเรยีนรูส้ ำหรบัคุณคร ู (Advance Level)  
➢ สือ่กำรเรยีนรูส้ ำหรบัเดก็และเยำวชน  (Fundamental Level)  



ส ำหรับนักเรียน

2.  เลือกส่ือการเรียนรู้
ใหน้กัเรยีน :: คลิก > ส่ือการเรียนรู้ส าหรบัเดก็และเยาวชน  (Fundamental Level)

เมือ่เลอืกสือ่กำรเรยีนรูใ้นแต่ระดบั จะปรำกฏหน้ำต่ำงภำพรวมของสือ่กำรเรยีนรู้



เสน้ทางการเรยีนรูส้ าหรบันกัเรยีน
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1. หลกัสูตร : จะปรำกฏภำพรวมของสือ่กำรเรยีนรูใ้นแต่ละระดบั
2. ประกาศนียบตัรออนไลน์ : ดำวน์โหลดหลงัเรยีนรูค้รบ 100% และผ่ำนกำรทดสอบหลงัเรยีน 
3.        แสดงเปอรเ์ซน็ตใ์นการเรียนรู้



3.  เร่ิมต้นบทเรียน

3.1 คลกิไอคอนสสีม้ “Pre-Test แบบทดสอบก่อนเรียน” จะปรำกฏรปูภำพแบบทดสอบก่อนเรยีน
3.2 คลกิที ่“รปูภาพ” เพือ่เขำ้สูแ่บบทดสอบก่อนเรยีน

3.1

3.2



3.3 คลกิทีปุ่่ มสเีขยีว “เร่ิมการเรียน” เพือ่เขำ้เริม่ท ำสูแ่บบทดสอบก่อนเรยีน

3.3



3.4

3.4 คลกิที ่“ค าตอบ” เพือ่ตอบค ำถำมในแต่ละขอ้ เมือ่ท ำเสรจ็ในแต่ละหน้ำ กดปุ่ ม “ส่วนถดัไป” 
เพือ่ตอบแบบทดสอบขอ้ถดัไปจนครบ



3.5 เมือ่ตอบค ำถำมครบทุกขอ้แลว้ กดปุ่ ม “ยืนยนั” จำกนัน้ จะปรำกฏขอ้ควำมยนืกำรสง่ค ำตอบ กดปุ่ ม “ยืนยนั” 
เพือ่สง่ค ำถำมตอบ หรอื กดปุ่ ม “ยกเลิก” เพือ่แกไ้ขค ำตอบ

3.5



3.6  หลงัจำกกดปุ่ ม “ยืนยนั” เพือ่สง่ค ำตอบ หน้ำจอจะแสดงผลคะแนนกำรทดสอบก่อนเรยีน 
และสำมำรถเขำ้สูบ่ทเรยีนต่ำงๆ ได้



3.7 เลอืกเมนู “เส้นทางการเรียนรู้” เพือ่เริม่ตน้เขำ้สูบ่ทเรยีนต่ำงๆ โดยสำมำรถคลกิเพือ่เรยีนรูท้ี”่ไอคอนสีส้ม” 
จำกนัน้ คลกิที ่“รปูภาพสญัลกัษณ์ของบทเรียน” จะปรำกฏหน้ำจอบทเรยีนทีเ่ลอืก

3.7



3.8

3.8 คลกิปุ่ ม “เร่ิมเรียน” เพือ่เริม่ตน้เรยีนรู ้จะปรำกฏหน้ำจอแสดงสือ่กำรเรยีนรูใ้นบทเรยีนนัน้ๆ 



หนา้จอแสดงสือ่การเรยีนรู ้

ข้อแนะน า

- เมนูดำ้นซำ้ยมอืจะแสดงจ ำนวนสื่อกำรสอนในแต่ละบทเรยีน
- ผูเ้รยีนตอ้งเรยีนใหค้รบทุกบทเรยีนเรยีงตำมล ำดบั
- สื่อกำรสอนทีเ่ป็นวดิโีอไมส่ำมำรถกดขำ้มวดิโีอได ้แต่สำมำรถดยูอ้นหลงัได ้
- เมื่อดวูดิโีอครบตำมล ำดบัจะมแีบบทดสอบทำ้ยบทเรยีนใหท้ ำ 
- ผูเ้รยีนตอบแบบทดสอบทำ้ยบทเรยีนถูก 7 ขอ้ จงึจะถอืวำ่ผำ่นบทเรยีนนัน้



3.9 เมือ่ดวูดิโีอจบแลว้ จะเขำ้สูแ่บบทดสอบทำ้ยบทเรยีน ใหค้ลกิปุ่ ม “เร่ิมท าแบบทดสอบ” เพือ่เริม่ท ำแบบทดสอบ
- ตอบค ำถำมใหค้รบทัง้ 10 ขอ้ จำกนัน้ กด “ยืนยนั” เพือ่สง่ค ำตอบ
- กด “ยืนยนั” อกีครัง้ เพือ่สง่ค ำตอบ 

3.9



สอบผ่ำน

สอบไม่ผ่ำน

3.10 หน้ำจอจะแสดงผลคะแนนกำรทดสอบทำ้ยบทเรยีน
- สอบผำ่น > คลกิ “กลบัไปหน้าหลกัสตูร” (จำกนัน้ คลกิทีเ่มนู “เส้นทางการเรียนรู้” เพือ่เลอืกบทเรยีนถดัไป
- สอบไมผ่ำ่น > คลกิ “สอบอีกครัง้” (ปุ่ มสเีขยีวดำ้นขวำบน)  สอบจนกวำ่จะผำ่นไมจ่ ำกดัจ ำนวนครัง้



เลอืกเรยีนในแต่ละบทเรยีนจนครบ และตอ้งสอบทำ้ยบทเรยีนผำ่นทุกบท จงึจะสำมำรถท ำแบบทดสอบหลงัเรยีน (Post-Test) ได้

หนา้จอแสดงเสน้ทางการเรยีนรู ้



3.11 เมือ่เรยีนครบและท ำแบบทดสอบทำ้ยบทเรยีนผำ่นครบทุกบทเรยีนแลว้  ใหเ้ขำ้สู่กำรท ำแบบทดสอบ
หลงัเรยีน (Post-Test)  คลกิที ่“รปูภาพ Post-Test : แบบทดสอบท้ายบทเรียนส าหรบัเดก็และเยาวชน” 
จะปรำกฏหน้ำต่ำงแบบทดสอบทำ้ยบทเรยีน



3.12 เมือ่ทดสอบ Post-Test ผำ่นเรยีบรอ้ยแลว้จงึจะสำมำรถดำวน์โหลดประกำศนียบตัรออนไลน์
(E-Certificate) ได ้และถอืวำ่เป็นกำรเรยีนจบหลกัสตูร “อุ่นใจไซเบอร”์

วิธีการดาวน์โหลด ประกำศนียบตัรออนไลน์ (E-Certificate)
- เลอืกหวัขอ้ “ประกาศนียบตัรออนไลน์”   (เมนูดำ้นบน)
- เลือ่นจอลงมำดำ้นลำ่ง จะปรำกฏปุ่ ม ดาวน์โหลด คลกิปุ่ มดงักลำ่ว เพือ่ดำวน์โหลด E-Certificate




