
นายเทอดชัย  บัวผาย    ศึกษานิเทศก ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

คู่มือ การติดต้ัง สื่อLearning Object   
คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 
1. ขั้นตอนที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับมอบแผ่น DVD  2 แผ่น   

(COPYข้อมูลจาก DVD ทั้ง  2 แผ่น ลงใน NOTEBOOK  ขนาด 5.30  GB)   
  1.1 แผ่นที่ 1  COPY folder  OBECCONTENTP2  ลงในเครื่อง NOTEBOOK 

1.2 แผ่นที่ 2  COPY File และ Folder ลงใน folder  OBECCONTENTP2  

ผลที่ได้ดังภาพอยู่ใน คอมพิวเตอร์notebook  ตรวจสอบว่ามี 6 วิชา  พร้อม file ติดต้ัง 

 
ภาพที่  1  แสดงโครงสร้างของสื่อแท็บเล็ต ป.2 

ค าแนะน า  ห้ามเปลี่ยนชื่อ Folder  ที่ชื่อ OBECCONTENTP2  หรือ สร้าง Folder ซ้อนกัน 
โดดเด็ดขาด 

 

ส่ือ 6 กลุ่มสาระ 

และ file ติดตัง้ 
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2.  ขั้นที่ 2  เชื่อมต่อ Tablet  กับ NOTEBOOK เพื่อท าการ ถ่ายโอน 
ข้อมูลเข้า  Tablet  ผ่านช่องเสียบ USB  

1.1 เชื่อมสาย USB ท่ีติดมากับ แท็บเล็ต รอสักครูจะมีกรอบตอบโต้ท่ีเครื่อง notebookและ
แท็บเล็ต  

1.2 กดอนุญาตการเชื่อมต่อจากแท็บเล็ต เปิดใช้งาน USB   เปิด Mass Storage  

 
 

  2.3 แสดงการตอบโต้เมื่อเชื่อมแท็บเล็ต กับคอมพิวเตอร์ ต้องอนุญาตทุกเครื่องเมือน าเครื่องแท็บเล็ต   
       มาต่อกับคอมพิวเตอร ์

 

1 คลิกอนุญาต 
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    2.5 อนุญาตการเชื่อมต่อ USB กับแท็บเล็ต 

 
 

3. คลิก 

2 คลิก 
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  2.7 ในเครื่องคอมพิวเตอร์จะมองเห็นแท็บเล็ตเป็น Flash drive ชื่อ ROCKCHIPS 

 

 
 

4 คลิก 

5 คลิกดู file ใน 
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  2.8  ให้ดับเบ้ิลคลิกที่ ROCKCHIP จะได้หน้าต่างของ Tablet  

 
         2 .9ให้ลบเนื้อหาของชั้น ป.1 ใน Tablet ออก โดยลบ LSystem ออกท้ัง Folder (ถ้าไม่ลบออก
พื้นที่ใน Tablet ไม่พอที่จะใส่เน้ือหาของชั้น ป.2 เข้าไปได้) 

 
 2.10  จากนั้นให้ Copy โฟลเดอร์ OBECCONTENTP2 จากคอมพิวเตอร์ (หรือจะcopy โฟลเดอร์ 
OBECCONTENTP2  รอจนครบ (ในการด าเนินการช่วงนี้อาจใช้เวลานาน หรือ Antivirus อาจแจ้งให้เตือน อาจ
ต้องปิดการท างาน หรือเคร่ืองมีไวรัส ต้องเปลี่ยนเคร่ืองใหม่ 

6. ลบสื่อ ป 1 ออก 

7 Copy สื่อ ป.2 

เข้าสู่แทบ็เล็ต 
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_ 
2. ขั้นตอนการติดตั้ง  P2OBECCONTENT.apk _ 

 
 

 
 
 
 
 

  3.1 ขั้นตอนการติดตั้ง  P2OBECCONTENT.apk  เป็นการติดตั้งเพื่อให้สามารถเล่นสื่อผ่านหน้าจอ
แท็บเล็ตได้  โดยระบบจะสร้าง Shortcut   สื่อ ป.2 ส าหรับผู้ใช้งาน  โดย Shortcut สื่อ ป.1 เดิมไม่
สามารถเอาออกได้เนื่องจากเป็นค่าเร่ิมต้นจากโรงงาน 

8. คลิก Application 
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9. การต้ังค่า 

10 การต้ัง ค่า 

ไม่รู้จักที่มา  เพื่อให้

สามารถติดตั้ง 

Application โดยไม่

ผ่าน Internet 
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12. Install 

11. เข้าสู่เมนูเครื่องติดตั้ง 
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13. ติดตั้ง จากหน่วยความจ าภายใน

เนื่องจากได้น า file  อยู่ใน Folder 

OBECCONTENTP2 

14.คลิกเข้าไปในFolder 
OBECCONTENT2 
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ระบบให้กรอกรหัสผ่าน    รหัสผ่าน  ให้ใช้ 9supervisotpc0 

 
 
 

Iรอการติดตั้ง 

15.คลิก Fileชื่อ 
P2OBECCONT.apk 

16. กรอกรหสัผ่าน  
P2OBECCONT.apk 
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เมื่อเปิดใช้งาน  จะพบเนื้อหาสื่อ ป2  จ านวน  6 สาระกรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 

17. เปิดใช้งาน  
P2OBECCONT.

18. สื่อ ป.2  จ านวน 6 กลุ่มสาระ  
P2OBECCONT.apk 
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ข้อผิดพลาดและค าแนะน าเพิ่มเติม 
1.ไฟฟ้าดับ แบตหมดขณะติดตั้ง ต้องเร่ิมต้นใหม่ ตรวจสอบขนาด file ว่ามีขนาด  5.30 Gb  

2. เครื่อง  Notebook ติดไวรัสหรือไม่ 
3. สื่อไม่ครบทุกเรื่อง  อาจจะเกิดจาก ขั้นตอนการ COPY  ไม่สมบูรณ์ 

4.สื่อท้ังหมดเป็นลิขสิทธิ์ สพฐ ใช้กับเครื่องของโครงการนี้เท่านั้น 

5.มีปัญหา หรือต้องการค าแนะน าเพิ่มเติม สอบถาม ศน.เทอดชัย บัวผาย    086-857270 

6. สพป.ขอนแก่น เขต 2  ไดแ้ต่งตั้งคณะวิทยากรเพื่อให้ค าแนะกระจายอยู่ตามอ าภอต่างๆ 
 


