
คําชี้แจง การเรียนและสอบ วิชา IS1 และ IS2 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 3 5 และ 6 ที่ไมผานวิชาโครงงาน ใหดําเนินการเรียนบนบทเรียนออนไลน วิชา IS1 และ IS2 ทั้งสองวิชา 
ตามขั้นตอนดังนี ้

1. นักเรียนเขาไปที่อยูเว็บไซต http://chusak.webcodeone.com/e-learning 

 

2. ทําการเขาสูระบบดวย   ชื่อผูใช : คือ หมายเลขประจําตัวนักเรียน 

   รหัสผานคือ : 123456 (นกัเรียนสามารถเปลี่ยนไดในภายหลัง)  

 

3. ใหนักเรียนศึกษาเน้ือหาตามแผนการเรยีน ตั้งแตหนวยที่ 1 ที่กําหนดใหครบทุกแผน  

4. ทําขอสอบ ในเมนู แบบทดสอบ จํานวน 30 ขอ 

 

5. นักเรียนสามารถทําขอสอบ จํานวนก่ีครั้งก็ได จนกวาคะแนนจะผานครึ่งหนึ่ง (15 คะแนน)  

 

6. ผลการเรียนของนักเรยีนขึ้นอยูกับคะแนน และจํานวนครั้งที่ทําแบบทดสอบ 

กําหนดใหเรยีนและสอบทั้งสองวชิา ตั้งแตวันที่ 12 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 16 มีนาคม 2561 

 

ฝายวิชาการโรงเรยีนปากชอง 
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