
ระบบการจัดการสาํหรับนักศึกษา 

 

Figure 65: หน้าภายใต้รหสันกัศกึษา 

นกัศกึษาสามารถแก้ไข/ลบทิ �ง ข้อมลูที เกี ยวข้อง เช่น ID, ชื อ, และ password และยงัมีอีกหนึ งปุ่ ม Delete ซึ งมีการ

จดัการดงันี � 

ลบทิ �งข้อมลูที มีอยูข่องนกัศกึษา 

Table 16: ปุ่ ม Delete ในสว่นของ ID นกัศกึษา 

ควรคาํนงึวา่ การลบทิ �งจะไมส่ามารถกลบัคืนมาได้ 

แก้ไขข้อมลูนกัศกึษา 

Table 17: ปุ่ มเปลี ยนการตั �งคา่ภายใต้หน้าสาํหรับนกัศกึษา 

 

 



 

Figure 66: เปลี ยนคอลมัน์การตั �งคา่ภายใต้รหสันกัศกึษา 

นกัศกึษาสามารถเปลี ยนแปลงการตั �งคา่ของชื อ, ID และ password ด้วยแถบ Change Setting และการตั �งคา่

ขนาดของหน้าจอ 

การจดัการเมนขูองนกัศกึษานั �น สามารถใช้ได้กบัฟังก์ชั นข้างต้นเทา่นั �น สว่นฟังก์ชั นอื นๆเช่น หลกัสตูร, บทเรียน, ผู้

ฝึกสอน และเข้าสูร่ะบบ จะยงัไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที� 5 

บทเรียน 

บทนี �จะเกี ยวกบัคําแนะนําในการเลอืกเรียน ขั �นตอนการทํางานในบทเรียน CDS-100 dental training ซึ งมีดงันี � 

• หน้าบทเรียน 

- เลอืกหลกัสตูร 

- เลอืกบทเรียน 

- ข้อมลูโดยรวมทั �งหมด 

- ตวัเลอืกของสภาพแวดล้อมการทํางาน 

 

 

• สภาพแวดล้อมการทํางาน 

- การจดัเตรียม 

- การปรับแบบจําลองคนไข้ 

- รายการ Pre-clinic 

 

• ออกจากภาคบทเรียน 

- เริ มต้นคลนิิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้าบทเรียน 

หลกัสตูรจะประกอบด้วยบทเรียนซึ งกําหนดโดยผู้ ฝึกสอนและนกัศกึษา อาจแสดงได้บอ่ยครั �งเทา่ที เวลาจะกําหนด 

 

Figure 67: หน้าบทเรียน 

หน้าจอบทเรียนจะแสดงหลกัสตูร (Course) และบทเรียน (Lesson) ในสว่นนี �จะมีรายการการทํางานและบทเรียน

ซึ งจดัการได้ตามต้องการ 

 

เลือกหลกัสูตร 

คลิ6กลกูศรที อยูด้่านขวาของ Course และเลอืกหลกัสตูรจากรายการที แสดง 

 

Figure 68: เลอืกหลกัสตูรจากหน้าบทเรียน 



เลือกบทเรียน 

คลิ6กลกูศรที อยูด้่านขวาของ Lesson จะเห็นรายการบทเรียนที ได้กําหนดสาํหรับหลกัสตูรที คณุได้เลอืกไว้ คลิ6กเลอืก

บทเรียนที ต้องการตามรูปด้านลา่ง 

 

Figure 69: เลอืกบทเรียนหลงัจากที เลอืกหลกัสตูร 

 

ข้อมูลโดยรวมทั !งหมด 

จากรูปหน้าจอด้านลา่ง จะแสดงผลข้อมลูทั �งหมดที คณุต้องการสาํหรับบทเรียน ซึ งรวมถึงคาํร้องเรียนของคนไข้ 

ผลการวิจยัทางคลนิิกและเอ็กซเรย์ การวินิจฉยั แนวทางการรักษา รายละเอียดของการสอนและข้อมลูจากบทเรียนอื นๆ 

ดงัรูป 

1. รายละเอียดการสอนจากบทเรียน 

 

Figure 70: การสอนจากบทเรียน 



2. ข้อมลูคนไข้ซึ งประกอบด้วยคาํร้องเรียน ผลการวิจยัทางคลนิิก การวินิจฉยั และแนวทางการรักษา 

 

Figure 71: ข้อมลูคนไข้จากบทเรียน 

 

3. ชื อของหลกัสตูรและบทเรียนที ได้เลอืก 

4. เคสของการเอ็กซเรย์ 

5. แผนภาพเลขของตวัฟัน 

6. วนัและระยะเวลาสาํหรับบทเรียน 

7. แถบฟังก์ชั น 

8. การตั �งคา่สภาพแวดล้อมการทํางาน 

 

Figure 72: ข้อมลูของหน้าจอบทเรียน 

 

 

 



ตัวเลอืกของสภาพแวดล้อมการทาํงาน 

 

 

Figure 73: ตวัเลอืกของสภาพแวดล้อมการทํางาน 

**ข้อมลูอ้างอิงจากตาราง7 ในหน้า 41 

 

สภาพแวดล้อมการทาํงาน 

บทนี �จะประกอบไปด้วย การจดัเตรียมรายการสาํหรับ pre-clinic สาํหรับผู้ ที จะใช้เพื อทําความเข้าใจวิธีการ

เริ มต้นและการระบบการดําเนินงานของการฝึกอบรม 

เมื อบทเรียนได้ถกูกําหนดแล้ว ตอ่ไปนี �คือความรับผิดชอบที จะดําเนินการตามคําสอน เพื อนําไปใช้ในคลนิิกได้

อยา่งมีประสทิธิภาพ 

• การจดัเตรียม 

• การปรับแบบจําลองคนไข้ 

• กําหนดรายการ Pre-clinic 

 

การจัดเตรียม 

การอํานวยความสะดวกให้กบัตนเองเป็นสิ งสาํคญั แบบจําลองคนไข้และอปุกรณ์อื นๆที จําเป็นสาํหรับการ

ดําเนินงานเพื อการทํางานที ประสบผลสาํเร็จ 

 

 

 

 

 



การปรับแบบจาํลองคนไข้ 

ฟันและขากรรไกร 

ก่อนอื นต้องมั นใจวา่คณุได้เตรียมแบบฟันไว้แล้วหรือไมก่่อนที จะเริ มการเตรียมการอื นๆ ถ้าหากเตรียมไว้แล้ว 

คณุจะต้องเตรียมฟันสาํรองเพื อป้องกนัผลลพัธ์ที ก่อให้เกิดความเสยีหาย แบบฟันจะต้องจดัวางในสว่นของกล

ขากรรไกรจําลองให้พอดี เพื อที จะเลยีนแบบการเคลื อนไหวของศรีษะและขากรรไกรตามของจริง และต้องมั นใจ

วา่ฟันแบบเดียวกนัจะถกูเลอืกในหน้าจอ 

ตรวจเช็คความแนน่ของขากรรไกรและการวางในตาํแหนง่ที ถกูต้อง 

 

ร่างกายมนุษย์ 

จดัตาํแหนง่และความสะดวกโดยปรับระดบัลาํตวัแบบจําลองผู้ ป่วยขึ �นลงให้เหมาะสม 

 

การควบคุม plate 

1. เปิดเครื อง 

2. ปรับทิศทางขึ �นและลง (ตามที แสดงบน plate)  

การทํางาน : ยกระดบัหุน่จําลองขึ �นโดยกด.  

  ลดระดบัหุน่จําลองลงโดยกด  

3. ปรับทิศทางหน้าและหลงั (ตามที แสดงบน plate)  

การทํางาน: ปรับลาํตวัของหุน่จําลองไปข้างหน้าโดยกด  

  ปรับลาํตวัของหุน่จําลองไปข้างหลงัโดยกด  

4. การขยบัจะหยดุโดยอตัโนมตัเิมื อมีการเคลื อนไหวถงึระดบัสงูสดุ 

5. การทํางานของ  

a. กด หุน่จําลองจะเคลื อนไหวไปยงัตําแหนง่เดมิที เริ มต้น (ตาํแหนง่ที ตํ าที สดุซึ งลาํตวัจะเอนไป

ข้างหน้าจนสดุ) 

b. กดปุ่ มเมมโมรี  ระบบจะทําการย้ายตาํแหนง่ไปยงัที ตั �งคา่โดยอตัโนมตั ิ

ข้อสงัเกต: เมื อระบบมีการขยบัอตัโนมตัิ กดปุ่ มใดๆเพื อหยดุการเคลื อนไหวของระบบ 

 

 



การตั !งค่า 

การตั �งคา่ของ  

1. กดปุ่ มตั �งคา่ และฟังเสยีง “click” 

2. ปรับหุน่จําลองไปยงัตําแหนง่ที ต้องการ 

3. กดปุ่ มเมมโมรี  และจดจําการปรับตําแหนง่ของหุน่จําลอง 

4. กดปุ่ มตั �งคา่ อีกครั �งและฟังเสยีง “click” 

 

ศีรษะ 

คณุอาจจะปรับทิศทางของศรีษะให้เหมาะสมและสะดวกที สดุในระหวา่งการทํางาน ดงันี � 

• ต้องมั นใจวา่ระบบ sensor จะไมเ่ป็นอปุสรรคและทําให้เกิดความคลาดเคลื อนในขณะที ทําการติดตาม

ตําแหนง่ของศีรษะและสง่ไปยงั CDS-100 

• ถ้าระบบติดตามเกิดอปุสรรค ข้อความจะปรากฏขึ �นบนจอพร้อมเสยีงเตือนและการโต้ตอบ เนื องจากความ

แตกตา่งของอปุกรณ์ ระบบจะปิดการจ่ายอากาศอตัโนมตัิ ซึ งคณุจะไมส่ามารถดาํเนินการได้ 

 

พื �นที การปฏิบตัิงานและตําแหนง่ของแสง 

ผู้ใช้อาจใช้ระบบด้วยมือร่วมด้วยซอฟต์แวร์และระบบฮาร์ดแวร์ 

เราขอแนะนําพื �นที การปฏิบตังิานที จะช่วยให้การจดัเตรียมมีประสทิธิภาพยิ งขึ �น 

 

จากรูปด้านลา่ง ศีรษะของหุน่จําลองจะอยูใ่นลกัษณะทิศทางของ 12 นาฬิกา ใน CDS-100 ผู้ใช้สามารถ

ปฏิบตัิงานได้ตามต้องการภายในสว่นของการปฏิบตัิ ในสถานการณ์ของหนว่ยติดตามและการตดิตามของ

ตําแหนง่ 



 

Figure 74: พื �นที การปฏิบตัิงานสาํหรับผู้ใช้ที ถนดัขวา 

 

Figure 75: พื �นที การปฏิบตัิงานสาํหรับผู้ใช้ที ถนดัซ้าย 

 

แสงควรจะจดัอยูใ่นตําแหนง่บริเวณที ถกูต้องและเหมาะสมสาํหรับการติดตามของกล้อง เพื อที จะจบัภาพศีรษะ

ของหุน่จําลองและ handpiece ได้ตลอดเวลา คณุสามารถปรับและจดัแสงได้ตามความสะดวกในขณะ

ปฏิบตัิงานซึ งการจบัภาพของกล้องต้องไมเ่ป็นอปุสรรค 

 

 

 



การเลือกหวักรอ (Bur) 

เลอืกใช้และใสห่วักรอให้ถกูต้องกบัด้ามจบั (handpiece) โดยคาํนงึถงึการกระบวนการทํางานตามบทเรียน

ที ได้เลอืก 

1. ใสห่วักรอให้พอดีและเหมาะสมกบัด้ามจบั 

2. หวักรอแบบเดียวกนัควรจะกําหนดใน clinic screen ก่อนที จะเริ มการทํางาน 

 กาํหนดรายการสาํหรับ Pre-clinic 

 กําหนดการตอ่ไปนี �ควรจะต้องเสร็จสมบรูณ์ก่อนที จะเริ มการปฏิบตัิการ 

1. จดัทา่นั งของคณุในตําแหนง่ที เหมาะสมเพื อประสทิธิภาพในการทํางาน 

2. ตรวจเช็คแบบฟันจําลองของคนไข้และขากรรไกรเพื อให้แนใ่จวา่ตดิกนัสนิท 

3. ปรับลาํตวัของหุน่จําลองคนไข้ขึ �นหรือลงตามความสะดวก 

4. ปรับศีรษะของหุน่จําลองคนไข้ 

5. จดัแสง 

6. กําหนดหวักรอให้เหมาะสมและต้องแนใ่จวา่หวักรอเป็นแบบเดียวกนักบัหน้าจอ 

7. ห้ามยุง่เกี ยวกบัไฟ LEDs หรือ กั �นทางระหวา่ง sensor ของกล้องและ LEDs ทกุครั �งที ทําการปฏิบตัิงานกบั

ระบบ 

ถ้าหากทําตามคําแนะนําข้างต้นแล้ว คณุจึงจะสามารถเริ มคลนิิกได้ 

 

ออกจากภาคบทเรียน 

เลอืกวิธีใดวิธีหนึ งตอ่ไปนี �เพื อออกจาก clinical screen ของภาคบทเรียน 

1. เลอืก lesson และกลบัไปยงัหน้าจอ Procedure information 

2. เลอืก Main Menu และกลบัไปยงัหน้าจอ Main Menu ซึ งคณุสามารถเลอืก Practice, 

Assignment และ Previous ได้ 

3. เลอืก Exit เพื อออกจากระบบ CDS-100 

  

 เริ�มต้นคลินิก 

 ตอนนี �คณุสามารถเริ มต้นการทํางานได้หากได้ทําตามกําหนดรายการ clinic ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ดงันี � 

1. กดปุ่ ม Clinic  

2. เลอืกหวักรอให้เหมาะสมกบัการทํางานที ถกูกําหนดโดยหลกัสตูรที ได้เลอืกไว้ 



3. ต้องแนใ่จวา่หวักรอที แสดงอยูบ่นหน้าจอเป็นแบบเดียวกนักบัหวักรอที อยุบ่นด้ามจบั  

4. อยา่บดบงัหรือกั �น LEDs 

5. คลิ6ก OK เมื อหวักรอเป็นแบบเดยีวกนัและระบบการตดิตามไมไ่ด้ถกูขวางกั �น 

6. กดเท้าเหยยีบเพื อเริ มการทํางาน 

** อยา่งน้อยไฟ LEDs 3 แถวบนด้ามจบัจะต้องไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่กล้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที� 6 

 

การฝึกปฏิบัต ิหน้าที�มอบหมาย และการทบทวน 

 

บทที  6 เกี ยวกบัเนื �อหาการดําเนินงานฝึกปฏิบตัิ งานที มอบหมายและการกลบัไปทบทวนในภาคกอ่นๆ ดงันี � 

• ภาคฝึกปฏิบตั ิ

- ขั �นตอน 

- หน้าฝึกปฏิบตัิ 

- เปลี ยนแปลงขั �นตอนการฝึกปฏิบตัิที ได้เลอืกไว้ 

- ออกจากภาคฝึกปฏิบตั ิ

• ภาคหน้าที มอบหมาย 

- ออกจากภาคหน้าที มอบหมาย 

• ภาคทบทวน 

• สง่งานและลบทิ �ง 

 

ภาคฝึกปฏิบตั ิ

ในภาคฝึกปฏิบตัินี � นกัศกึษาสามารถแก้ไขปรับปรุงและฝึกปฏิบตัติามบทเรียนของหลกัสตูรได้ตามต้องการทกุเมื อ 

นกัศกึษาสามารถแสดงศกัยภาพและความก้าวหน้าได้โดยปราศจากบทเรียนที กําหนดโดยผู้ ฝึกสอน ซึ งภาคปฏิบตัินี �จะไม่

สามารถสง่หรือทําการประเมินโดยผู้ ฝึกสอนได้ คณุจะเห็นแตเ่พียงผู้ เดียว ดงันั �น ผู้ใช้สามารถฝึกปฏิบตัิได้ตามความ

สะดวกทกุเมื อ 

ผู้ใช้สามารถเลอืกภาคฝึกปฏิบตัเิพื อฝึกขั �นตอนการทํางานได้ตามต้องการ ถ้าหากนกัศกึษาไมส่ามารถทํางานตามขั �นตอน

การปฏิบตัิที ได้กําหนด ซึ งหมายถึงผู้จดัการระบบได้เลอืกปุ่ ม practice option ที ไมส่ามารถใช้งานได้บนรายการ

ของ Work Environment 



 

Figure 76: เลอืก Practice จากเมน ู

 

คําแนะนําด้านลา่งเป็นขั �นตอนการเข้าสูภ่าคปฏิบตัิเพื อง่ายตอ่การเตรียมพร้อม 

 

เลอืกหมวด Practice บน Main Menu และ Practice screen ที ปรากฏ 

 

กระบวนการขั !นตอน 

 

คลิ6กลกูศรในหมวด Course และรายการที ปรากฏ 

ถ้าคณุต้องการที จะฝึกปฏิบตักิารเตรียม Crown   ทําตามขั �นตอนตอ่ไปนี � 

1. เลอืกตวัเลอืก Crown จากรายการ Course และหมวด Lessonที ได้ใช้งาน 

2. คลิ6กลกูศรในหมวด Lesson และรายการที ปรากฏ 

3. เลอืกบทเรียนที คณุต้องการจะทํางานและข้อมลูการปฏิบตัิของการเตรียม crown ซึ งแสดงบน 

practice screen 

  

 ถ้าคณุต้องการที จะฝึกปฏิบตักิารเตรียม Cavity ทําตามขั �นตอนตอ่ไปนี � 

1. เลอืกตวัเลอืก Cavity จากรายการ Course และหมวด Lesson ที ได้ใช้งาน 

2. คลิ6กลกูศรในหมวด Lesson และรายการที ปรากฏ 

3. เลอืกบทเรียนที คณุต้องการจะทํางานและข้อมลูการปฏิบตัิของการเตรียม crown ซึ งแสดงบน practice 

screen 

 



ถ้าคณุต้องการที จะฝึกปฏิบตักิารเตรียม Endodontic ทําตามขั �นตอนตอ่ไปนี � 

1. เลอืกตวัเลอืก Endodontic จากรายการ Course และหมวด Lesson ที ได้ใช้งาน 

2. คลิ6กลกูศรในหมวด Lesson และรายการที ปรากฏ 

3. เลอืกบทเรียนที คณุต้องการจะทํางานและข้อมลูการปฏิบตัิของการเตรียม crown ซึ งแสดงบน 

practice screen 

 

 

หน้าจอการฝึกปฏิบัต ิ

 

หน้าจอการฝึกปฏิบตัิพร้อมด้วยข้อมลูที ถกูเลอืกประกอบไปด้วยประวตัิผู้ ป่วย ผลการวิจยัทางคลนิิกและ

เอ็กซเรย์การวินิจฉยั แนวทางการรักษา และข้อมลูอื นๆที คณุต้องการปฏิบตัิ 

 

Figure 77: หน้าฝึกปฏิบตัิ (Practice screen) 

 

ประกอบไปด้วย ดงันี � 

1. 2 หมวดหลกัของ Course และ Lesson ตามลาํดบั 

2. ประเภทของการเตรียมและข้อมลูการปฏิบตัิ เช่น คาํร้องเรียน ข้อมลูคนไข้ ผลการวิจยัทางคลนิิกและ 

เอ็กซเรย์การวินิจฉยั และแนวทางการรักษา 

3. ปุ่ ม Work environment ประกอบไปด้วยฟังก์ชั นการจดัเตรียมซึ งอธิบายใน บทที 5 

4. X-ray และแผนภาพเลขของตวัฟันที ได้เลอืก 

 

 

 

 



การเปลี�ยนขั !นตอนการฝึกปฏิบัติที�ถกูเลือก 

คณุสามารถคลิ6กบนหมวด Course เพื อเลอืกหลกัสตูรอื นๆที จะแสดง ซึ งรายชื อบทเรียนพร้อมกบั

หลกัสตูรที ถกูเลอืกจะปรากฏในหมวดของบทเรียน 

 

ผู้ใช้สามารถฝึกปฏิบตัิตามบทเรียนได้เมื อคลิ6กปุ่ ม clinic เทา่นั �น 

 

ออกจากภาคฝึกปฏิบตั ิ

เลอืกวิธีใดวิธีหนึ งในการออกจาก clinic screen ของภาคฝึกปฏิบตัิ 

4. คลิ6กปุ่ ม Practice และกลบัไปยงัหน้า Practice procedure information  

5. เลอืก Main Menu และกลบัไปยงัหน้า Main Menu ซึ งคณุสามารถเลอืกภาคอื นๆได้ เช่น 

Lesson, Assignment หรือ Previous 

6. เลอืก Exit เพื อออกจาก CDS-100 

 

ภาคหน้าที�มอบหมาย 

 

ผู้ ฝึกสอนสามารถมอบหมายแบบทดสอบหรือการบ้านแก่นกัศกึษาได้ ดงันี � 

 

Figure 78: เลอืกภาค Assignment จากหน้า main menu 

 

1. เลอืก Assignment จาก Main Menu 

2. คลิ6กหมวด Course และรายการของหลกัสตูรที ปรากฏ 

3. เลอืกหลกัสตูรที ต้องการและ Lesson 

4. เลอืกงานมอบหมายที ต้องการจากหมวด Lesson 



 

Figure 79: หน้า Assignment 

 

5. ปฏิบตัิตามหวัข้อ work environment ที กําหนดในบทที  5 เพื อเริ มต้นคลนิิก 

 

ข้อควรคาํนงึ: การแสดงผลจะสาํเร็จภายในครั �งเดยีวและจะถกูสง่ไปยงัผู้ ฝึกสอนอตัโนมตัิการใช้งานจะ

ถกูบนัทกึและสามารถเรียกดไูด้จาก Previous session 

 

ออกจากภาคหน้าที�มอบหมาย 

 

เลอืกวิธีใดวิธีหนึ งเพื อออกจาก clinic screen ของภาคหน้าที มอบหมาย ดงัตอ่ไปนี � 

1. เลอืกปุ่ ม Assignment และกลบัไปยงัหน้า Assignment procedure information  

2. เลอืก Main Menu และกลบัไปยงัหน้า Main Menu ซึ งสามารถเลอืกภาคอื นๆได้ เช่น 

Lesson, Assignment และ Previous 

3. เลอืก Exit เพื อออกจาก CDS-100 

 

ภาคทบทวน 

 

ในภาคนี �จะแสดงหมวดบทเรียน งานที มอบหมาย และการฝึกปฏิบตัิ ที ได้แสดงร่วมกบัการวิเคราะห์และการ

ประเมินเป็นประจํา และควรคํานงึวา่การแสดงผลในภาคฝึกปฏิบตัินั �นจะไมส่ามารถสง่ให้กบัผู้ ฝึกสอนได้อยา่ง

เป็นทางการ  

 

 

 



 

Figure 80: เลอืก Previous จากหน้า Main Menu 

ทําตามขั �นตอนตอ่ไปนี �เพื อเข้าสูภ่าค previous 

1. เลอืก Previous จากหน้า Main Menu 

2. หลงัจากเลอืกหลกัสตูรที ต้องการแล้ว เลอืกบทเรียนตามด้วยรายการที ปรากฏ 

3. เลอืกภาคที ต้องการจะเรียกด ู

 

Figure 81: หน้า Previous 

 

ในหน้าภาค Previous จะเหมือนกบัหน้าของ Lesson เพียงแตจ่ะไมม่ีปุ่ ม submit และปุ่ ม delete 

 

 



ส่งงานและลบทิ !ง 

 

Figure 82: เลอืกภาค previous 

หลงัจากเลอืกบทเรียนที ต้องการจะเรียกดแูล้ว ตรงกลางด้านลา่งของหน้าจอจะปรากฏ 3 ปุ่ มฟังก์ชั นขึ �น ดงัภาพ 

 

ส่งงาน 

 

Figure 83: ปุ่ ม submit 

1. เลอืกปุ่ ม submit และคลิ6ก OK จากนั �นบทเรียนจะถกูสง่ไปยงัผู้ ฝึกสอน 

2. เมื อสง่บทเรียนแล้วจะปรากฏ “submitted” 

3. บทเรียนที ถกูสง่ไปแล้วจะไมส่ามารถลบทิ �งได้ 

 

 



การลบทิ !ง 

 

Figure 84: ปุ่ ม delete 

ถ้าผู้ใช้ต้องการที จะลบบทเรียน เพียงแคค่ลิ6กบนปุ่ ม delete และควรคาํนงึวา่เมื อใดที บทเรียนได้ถกูลบทิ �งไปแล้ว ข้อมลู

ที ได้เคยบนัทกึจะถกูลบทิ �งถาวรด้วยเช่นกนั 

 

Figure 85: ปุ่ ม information 

ผู้ใช้สามารถคลิ6กบนปุ่ ม information เพื อตรวจเช็คคะแนนและงานที ได้ถกูสง่ไปแล้ว 

 

ออกจากหน้าทบทวน (Review) 

เลอืกวิธีใดวิธีหนึ งเพื อออกจาก clinic screen ของภาค Review 

1. เลอืกปุ่ ม Previous และกลบัไปยงัหน้า Previous procedure information  

2. เลอืก Main Menu และกลบัไปยงัหน้า Main Menu ซึ งสามารถเลอืกภาคอื นๆได้ เช่น Lesson, 

Assignment และ Previous 

3. เลอืก Exit เพื อออกจาก CDS-100 

 

 



 

 

 


