
ค ำน ำ 
เอกสาร การน า DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียยรู้ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง

ในการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเสริมสร้างความเข้มแข็ง หรือปรับเปล่ียนกระบวนการ
เรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูและนักเรียน
อย่างครบถ้วน  ท้ังกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการเสริมสร้างความรู้
จากการลงมือปฏิบัติ เนื้อหา ตลอดจนส่ือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้ อันจะเป็น  
การลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาลดช่องว่างและเพิ่มโอกาส ในการเข้าถึงการศึกษา     
ท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนและเตรียมความพร้อม 
สู่วิ สัยทัศน์ด้านการศึกษาในยุค Thailand 4.0 

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (DLIT)  เป็นแนวการจัด
การศึกษา ท่ีส าคัญแนวทางหนึ่งในการขับเคล่ือน การยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคปจจุบันให้
มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนา ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ เป็นการจัดการศึกษาท่ี น าเทคโนโลยี 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสามารถ ท าได้ในทุกห้องเรียน ทุกสถานท่ีทุกเวลา เป็นการแก้ปัญหา
การขาดแคลนครูท่ีไม่ตรงสาขาวิชาเอก การขาดแคลนแหล่งเรียนรู้  การขาดแคลนส่ือการเรียน
การสอน การแบ่งเบาภาระ การสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล ท่ีมีคุณภาพ ส าหรับให้ครู 
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้น าไปใช้ นอกจากนี้ เป็นการส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่าย 
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคช่ันต่างๆ บนระบบออนไลน์ ซึง่จะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
ในภาพรวมของประเทศต่อไปได้      

ขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะท างาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องท่ีมี ส่วนช่วยเหลือ
สนับสนุน ให้การด าเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  สามารถ
ด าเนินการจัดท าเอกสาร การน า DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ฉบับนี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตรงตามเป้าหมายท่ีวางไว้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี     

  

             ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 DLIT มีที่มาและความส าคญัอย่างไร ? 
 

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ ในการท่ี    
จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชน 
ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีได้ทรงใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศหลายรูปแบบในโครงการพัฒนา เพื่อน าความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดแก่ประชาชนชาวไทย 
           งานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ช้ีให้เห็นว่าสาเหตุหลักส่วน
หนึ่ง ของปัญหาคุณภาพการศึกษาไทย คือ การท่ีระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบันเป็นระบบท่ีไม่เอื้อต่อ
การสร้าง ความรับผิดชอบ (Accountability)  หลักสูตรและต าราเรียนของไทยไม่สอดคล้องกับการพัฒนา
ทักษะแห่ง ศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) ซึ่งมีผลท าให้การเรียนการสอน ตลอดไปจนถึงการทดสอบ
ยังคงเน้นการจดจ าเนื้อหามากกว่าการเรียนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง  อีกท้ังสภาพการจัด
การศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน ก าลังประสบปัญหาในด้านคุณภาพของนักเรียนปรากฎอยู่ในหลาย
พื้นท่ี ซึ่งมีสาเหตุจากการขาดครูหรือครูไม่ครบช้ัน ไม่ครบสาระการเรียนรู้  ครูมีประสบการณ์หรือทักษะการ
จัดการเรียนรู้น้อย ขาดส่ือ อุปกรณ์ท่ีทันสมัยและการเข้าถึงได้ล าบาก ครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอน
น้อย กิจกรรมของโรงเรียนมีมาก ทรัพยากรท่ีมีกระจัดกระจายไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
และการแก้ปัญหาต่างๆก็ท าได้ในวงจ ากัด   

 ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผนวกกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการส่ือสารท่ี
เกิดข้ึน อย่างรวดเร็ว จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาท่ีจะน าเอาเทคโนโลยีการส่ือสารมา
เสริมสร้าง ความเข้มแข็งหรือปรับเปล่ียนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในการจัดการศึกษา โดยการจัด
การศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด าเนินงานเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดย
มีการจัดสภาพการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างครบถ้วน ท้ังกระบวนการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น กระบวนการสร้างความรู้ จากการลงมือปฏิบัติ  เนื้อหา ตลอดจนส่ือและ
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดเรียนการสอน อันจะเป็นการลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพิ่ม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้กับ ประชาชนไทยทุกคน อันเป็นการด าเนินการตาม รอยเบ้ือง
พระยุคลบาทสนองพระราชด าริในการท่ีจะพัฒนา การศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้าสืบไป 

DLIT 
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DLIT มีวัตถุประสงค์อย่างไร 
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีใน

โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
2. เพื่อสร้างโอกาสให้ครูและนักเรียนได้เข้าถึงส่ือเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ท่ี

ทันสมัย 
3.  เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อคุณภาพการ

จัดการเรียนรู้ให้สูงข้ึน 
4.  เพื่อสร้างเครือข่าย การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูได้

อย่างกว้างขวางและท่ัวถึง 
5.  เพื่อระดมสรรพก าลังและทรัพยากรจากทุกภาคส่วนมาช่วยสนับสนุนการ

จัดการศึกษา 

 

DLIT มีเป้าหมายอย่างไร? 

1. ครูและนักเรียนทุกคนได้เข้าถึงส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ท่ีทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการ 

2.  ครูท่ีสอนไม่ตรงกับวิชาเอกสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

3.  สร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูได้อย่าง
กว้างขวางและท่ัวถึง 

4.  มีการระดมสรรพก าลังและบูรณาการทรัพยากรจากภาครัฐและเอกชนช่วย
สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
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 DLIT คืออะไร และมีอะไรบ้าง 
 DLIT เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียน
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จ านวน 15,553 โรงเรียนครอบคลุมโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหา
การศึกษาโดยรวมอย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance 
learning information technology : DLIT)  มี 5 รูปแบบ คือ  

1. DLIT Classroom ห้องเรียนแห่งคุณภาพ 
2. DLIT Resources  คลังส่ือการเรียนรู้ 
3. DLIT Digital Library ห้องสมุดดิจิทัล 
4. DLIT Professional Learning Community : DLIT PLC ชุมชนการพัฒนาวิชาชีพ  
5. DLIT Assessment  คลังข้อสอบ 
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ซึ่งแต่ละรูปแบบมีลักษณะดังนี้  
   1. DLIT Classroom คือ ห้องเรียนแห่งคุณภาพ เป็นการขยาย “หอ้งเรยีนแหง่
คุณภาพ” จากโรงเรียนช้ันน าท่ัวประเทศไปสู่โรงเรียนขนาดกลาง 15,553 แห่ง เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาท่ี
เท่าเทียม เน้นมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท่ีสอนยาก เข้าใจยาก และมีปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ตามท่ี สทศ.ให้ต้นสังกัดเร่งพัฒนา โดยผ่านช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อเว็บไซต์ www.dlit.ac.th โดย
ให้โรงเรียนปลายทางสามารถจัดการเรียนรู้พร้อมกบัครตู้นทางหรอืสามารถเรยีกดูยอ้นหลังในช่ัวโมงสอนเสรมิ โดย
ครปูลายทางจะดาวนโ์หลดใหช้มแบบ Offline กไ็ด้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom) 
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 2. DLIT Resources คือ  คลงัสือ่การเรยีนรู ้  ประกอบการจัดการเรยีนรู้ท่ีตรงกบั    
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ท่ีมกีารจัดระบบและหมวดหมูท่ี่ใหค้รสูามารถน าไปใช้งานได้ทันที มท้ัีงส่ือท่ี
เป็นภาพนิง่ วดิีทัศน ์เกม และแอพพลิเคช่ันต่างๆ  ครสูามารถใช้ส่ือจาก DLIT Resources น าเข้าสู่บทเรยีน  กระตุ้น
ใหน้กัเรยีนคิด ใช้ส่ือต้ังค าถาม ใช้ส่ือเปน็ค าตอบ ใช้ส่ือเปน็แบบฝึกหดัหรอืทบทวนความเขา้ใจ นอกจากนี ้ ยงัมวีดีีโอ 
“สอนวธิกีารท าส่ือรปูแบบต่างๆ” ด้วย เพือ่ท าให้ครูมเีครือ่งมอืท่ีผลิตส่ือประกอบการเรยีนรูท่ี้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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3. DLIT Digital Library คือ  หอ้งสมดุดจิทิลั เพือ่คร ูนกัเรยีน ผู้ปกครองและ
ผู้สนใจท่ัวไป ลักษณะ DLIT Library เป็นห้องสมุดออนไลน์ท่ีมีเนื้อหาถูกต้อง  แบ่งเป็นหมวดหมู่ ตอบสนอง
ความต้องการของครู และ ความสนใจของผู้เรียน มีรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังบทความ รูปภาพและวีดีโอ มีระบบ
ค้นคว้าท่ีท าได้ง่ายเพิ่มช่องทางให้นักเรียนมีแหล่งค้นคว้าส าหรับการเรียนแบบโครงงาน (Project-
Based Learning) 
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4. DLIT Professional Learning Community : DLIT PLC  

คือ  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี เป็นช่องทางในการสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรยีนรู้
ให้กับครูท่ัวประเทศ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู  เพราะการจะพฒันาการศึกษาให้ยั่งยืน คือ การสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ในกลุ่มครูท่ัวประเทศ DLIT PLC  มี 3 รูปแบบ คือ 

 4.1 ส่ือรายการท่ีท าให้ครูได้เห็นแบบปฏิบัติการสอนท่ีดี หรือ Good Practice ของครูไทยและ
ครูท่ัวโลก เช่น  โทรทัศน์ครู 

     4.2 กิจกรรมการแบ่งปันและการเรียนรู้หรือ Share and Learn ผ่านกิจกรรมต่างๆและผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น ครูมีนวัตกรรมกน็ าเสนอผ่านช่องทาง DLIT PLC คุณครูสนใจก็เลือกไป
ประกอบการเรียนรู้ นวัตกรรมใดถูกเลือกมากก็อาจจัดเป็นผลงานรางวัลต่อไป 

     4.3 กิจกรรมการช้ีแนะและระบบพี่เล้ียง หรือ  Coaching and Mentoring  กิจกรรมท่ีสร้างครู
หรือผู้บริหารให้มีความเช่ียวชาญแล้วพัฒนาต่อยอดให้เป็นผู้ช้ีแนะหรือพี่เล้ียง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน                    
ในโรงเรียน โดยอาจสร้างครู หรือผู้บริหารในโรงเรียนเอง  DLIT PLC จะท าให้ครูไม่โดดเด่ียวอีกต่อไป แต่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกชีวิตจะรวมพลังกัน พัฒนาการศึกษาไทยและเยาวชนไทยให้ดีข้ึน 
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5. DLIT Assessment คือ  คลังข้อสอบ ท่ีรวบรวมข้อสอบมากมาย  ต้ังแ ต่
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ าปี ท่ี  1  จน ถึ ง มั ธ ย ม ศึ ก ษ าปี ท่ี  6  DLIT Assessment  ค ลั ง ข้ อ สอ บ เ ป็ น ก า ร สอ บ ท่ี
เรียกว่า  Assessment for Learning  สอบเพื่อเรียน  ไม่ใช้เรียนเพื่อสอบ  นั่นคือ ครูสามารถใช้ข้อสอบเพื่อ
ทดสอบความเข้าใจของนักเรียน ได้ตลอดเวลาเพื่อสอนเสริมและวางแผนการสอนให้ตรงกับ ความสามารถของ
นักเรียน นอกจากนี้ คลังข้อสอบ DLIT Assessment ยังมีข้อสอบกลางภาค ปลายภาค และข้อสอบเพื่อการ
เตรียมตัวสอบแบบต่างๆ เป้าหมายส าคัญ  DLIT Assessment มีเป้าหมายเพื่อท าให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน      
ดีขึ้น   นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 ครูมีเครื่องมือท่ีท าให้เกิดการพัฒนา
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และการศึกษาของไทยได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริง 



 13 

 DLIT มี ตัวชี้วัดของครูผู้สอน อะไรบ้ำง? 
 

  โดยในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอน                    
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก (กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  และภาษาต่างประเทศ)  มตัีวช้ีวดัท่ีส าคัญ  ดังนี ้
 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.  จัดเตรียมส่ือวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการน าไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน และ 
DLIT มีรายการพิจารณา ดังนี้ 

1.  ไม่มีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนท่ี
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้จาก DLIT  

2. ครูต่ ากว่าร้อยละ 50 มีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ประกอบการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้จาก DLIT ได้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 

3. ครูร้อยละ 50 – 79 มีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้จาก DLIT ได้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 

4. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไปมีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ประกอบการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้จาก DLIT ได้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 

 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 2  พัฒนาตนเองให้มีความรู้ เกี่ยวกับการใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล  

ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  มีรายการพิจารณา  ดังนี ้

1.  ไม่มีการสืบค้นข้อมูล หรือเข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ หรือจัดท าแผนพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการพฒันา
คุณภาพการศึกษาผ่าน DLIT  PLC 

2.  ครูต่ ากว่าร้อยละ 50 มีการสืบค้นข้อมูล หรือเข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ หรือจัดท าแผนพัฒนาตนเอง
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่าน DLIT  PLC 

3.  ครูร้อยละ 50 – 79  มีการสืบค้นข้อมูล หรือเข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ หรือจัดท าแผนพัฒนาตนเอง
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่าน DLIT  PLC 

4.  ครูร้อยละ 80 ขึ้นไปมีการสืบค้นข้อมูล หรือเข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ หรือจัดท าแผนพัฒนาตนเอง
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่าน DLIT  PLC 
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ตัวช้ีวัดท่ี 3  ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) มีรายการพิจารณาดังนี้ 

 1. ไม่มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี 
 (DLIT) 

 2. ครูต่ ากว่าร้อยละ 50 มีการออกแบบการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์หลักสูตร การจัดท าแผนการ
 จัดการเรียนรู้ และใช้ส่ือประกอบการสอนจาก DLIT  

 3. ครูร้อยละ 50 – 79  มีการออกแบบการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์หลักสูตร การจัดท าแผนการ
 จัดการเรียนรู้ และใช้ส่ือประกอบการสอนจาก DLIT 

 4. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการออกแบบการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์หลักสูตร การจัดท าแผนการ
 จัดการเรียนรู้ และใช้ส่ือประกอบการสอนจาก DLIT 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 4  จัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(DLIT) มีรายการพิจารณา ดังนี้ 

 1.  ไม่มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมจากส่ือประกอบการ
 สอน DLIT 

 2.  ครูร้อยละ 50 มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการใช้ส่ือประกอบการสอนจาก DLIT 
 โดยการศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเอง และเกิดช้ินงานในการเรียนรู้
 จาก DLIT 

 3.  ครูร้อยละ 50 – 79 มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการใช้ส่ือประกอบการสอนจาก 
 DLIT โดยการศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเอง และเกิดช้ินงานในการ
 เรียนรู้จาก DLIT 

 4.  ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการใช้ส่ือประกอบการสอนจาก 
 DLIT โดยการศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเอง และเกิดช้ินงานในการ
 เรียนรู้จาก DLIT 

 
ตัวช้ีวดัท่ี 5 วัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการ เครื่องมือท่ีหลากหลายคลอบคลุมมาตรฐาน 

และตัวชี้วัด หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง และแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบถึงผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน  มีรายการพิจารณา ดังนี้ 

1. ไม่มีการวัดผลใช้ข้อสอบจาก DLIT Assessment มาใช้ในการวัดและประเมินผล 
2. ครูต่ ากว่าร้อยละ 50 มีการน าข้อสอบจาก DLIT Assessment มาใช้ในการวัดผลประเมินผล 

และจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศได้ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. ครูร้อยละ 50 – 79 มีการน าข้อสอบจาก DLIT Assessment มาใช้ในการวัดผลประเมินผล และ

จัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศได้ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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4. ครูร้อยละ 80 ข้ึนไป มีการน าข้อสอบจาก DLIT Assessment มาใช้ในการวัดผลประเมินผล 
และจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศได้ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 6 น าผลการวัดและประเมินมาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และวางแผนการสอนซ่อมเสริม 

โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  มีรายการพิจารณา ดังนี้ 

1.  ครูไม่ได้น าผลการวัดและประเมินมาใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน
เป็นรายบุคคล ด้วยส่ือประกอบการสอนจาก DLIT  

2.  ครูต่ ากว่าร้อยละ 50 มีการน าผลการวัด และประเมินมาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 
และจัดท าแผนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนโดยใช้ส่ือจาก DLIT  

3.  ครูร้อยละ 50 – 75 มีการน าผลการวัด และประเมินมาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล และ
จัดท าแผนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนโดยใช้ส่ือจาก DLIT 

4.  ครูร้อยละ 80 ข้ึนไป มีการน าผลการวัด และประเมินมาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล และ
จัดท าแผนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนโดยใช้ส่ือจาก DLIT 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 7 เข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพ เพื่อเผยแพร่ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน

อันท่ีจะได้น าองค์ความรู้ต่างๆไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้และ    
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีรายการพิจารณา ดังนี ้

1.  ไม่มีการใช้ส่ือ Social Media ในการเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ เพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ผ่าน DLIT  PLC  YouTube Channel  Cloud Computing  หรือส่ืออื่นๆ 

2.  ครูต่ ากว่าร้อยละ 50 มีการใช้ส่ือ Social Media ในการเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ 
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผ่าน DLIT  PLC  YouTube Channel  Cloud Computing  หรือ
ส่ืออื่นๆ 

3.  ครูร้อยละ 50 – 79 มีการใช้ส่ือ Social Media ในการเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ 
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผ่าน DLIT  PLC  YouTube Channel  Cloud Computing  หรือ
ส่ืออื่นๆ 

4.  ครูร้อยละ 80 ข้ึนไป มีการใช้ส่ือ Social Media ในการเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ 
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผ่าน DLIT  PLC  YouTube Channel  Cloud Computing  หรือ
ส่ืออื่นๆ 



16  

 ครู สามารถน า DLIT ไปใช้ใน การจัดการเรียนรู้ ได้อย่างไร? 
 

 ส าหรับแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของครูนั้น ครูผู้สอนสามารถใช้กระบวนการ PDCA ในการขับเคล่ือนไปสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้  คือ 
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  ข้ัน Plan เป็นการท่ีครูผู้สอนวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด หรือผลการเรียนรู้ และ
ข้อมูลของผู้เรียน เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ DLIT 
ในการจัดการเรียนรู้ให้ได้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด/ ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนดไว้และเหมาะสมตาม
ศักยภาพของผู้เรียน ซึ่งต้องค านึงถึงโครงสร้างพื้นฐานท่ีเอื้อต่อการใช้ DLIT ในการจัดการเรียนรู้ เช่น Hardware, 
Software และอินเทอร์เน็ต ตามบริบทของครู   
 

 ข้ัน Do เป็นการด าเนินการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ DLIT ตามท่ีได้ออกแบบไว้ ซึ่งสามารถใช้ 
DLIT ได้ใน 2 รูปแบบ 

 รูปแบบที่ 1 ส่ือการสอน DLIT ส าหรับครู โดยครูสามารถใช้ DLIT ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ น าไปใช้
ช่วยในการสอน ดังนี้ 
    - ขั้นเตรียมการเรียนรู้  ครูสามารถใช้ DLIT Classroom ในการชมคลิปครูต้นแบบ ดูเทคนิคการสอน
ใหม่ๆและดาวน์โหลดคลิป ส่ือการสอน ใบงาน สามารถใช้ DLIT Resources ในการแสวงหาส่ือการสอน 
แสวงหาแหล่งการเรียนรู้ และสามารถใช้ DLIT Digital Library ในสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม เป็นต้น 
  - ขั้นการจัดการเรียนรู้ ครูสามารถใช้ DLIT Classroom DLIT Resources และ DLIT  
Digital Library ในข้ันน าเข้าสู่บทเรียน ข้ันสอนหรือข้ันสรุป ซึ่งครูอาจใช้การประเมินผลระหว่างเรียน (Formative 
Assessment) หรือการประเมินผลเพื่อสรุปและตัดสินผลการเรียน (Summative Assessment)  
   รูปแบบที่ 2 ส่ือการเรียน DLIT ส าหรับนักเรียน โดยนักเรียนสามารถใช้ DLIT Digital Library, DLIT 
Resources, DLIT Classroom ในการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย ตลอดจนสร้างสรรค์ช้ินงานด้วยเครื่องมือ DLIT 
เพื่อต่อเติม ซ่อมเสริม เพิ่มศักยภาพด้วยตนเอง ซึ่งครูควรมีการประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) 
ด้วย 
         ข้ัน Check  เป็นการประเมินผลและตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ DLIT             
โดยประเมินให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ ตาม Bloom’s Taxonomy ซึง่ได้กล่าวถึงการจ าแนก
การเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูมท่ีแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย (K) ด้านทักษะพิสัย (P) ด้านจิตพิสัย (A)  
 
 

 

 

เปลี่ยนจากนามเป็นกริยาเพ่ืออธิบาย  ระดับที่แตกต่างกัน
ของกลุ่มพฤติกรรรม 
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ด้านพุทธิพิสัย เริ่มจากความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์         
การประเมิน นอกจากนี้ ยังน าเสนอระดับความสามารถท่ีมีการปรับปรุงใหม่ตามแนวคิดของ Anderson and 
Krathwohl (2001) ปรับปรุงกลุ่มพฤติกรรมข้ึนมาใหม่ และสะท้อนผลงานในศตวรรษท่ี 21 เป็นตัวแทนของ
ค ากริยาใหม่ท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับ Bloom’s Taxonomy โดยเปล่ียนจากนามเป็นกริยาเพื่ออธิบายระดับท่ี
แตกต่างกันของกลุ่มพฤติกรรรมเป็นการจ า (Remembering) การเข้าใจ (Understanding) การประยกุต์ใช้
(Applying)  การวเิคราะห ์(Analysing) การประเมินผล (Evaluating) และการสร้างสรรค์ (Creating)    

1. การจ า (Remembering) เป็นระดับพื้นฐานของการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการน าเอาหรือ   
ดึงเอาความรู้ การสืบค้น การเตือนความจ า 

2. การเขา้ใจ (Understanding) ระดับถดัมาเปน็กระบวนการสรา้งความรูอ้ยา่งมคีวามหมาย  
3. การประยุกต์ใช้ (Applying) กระบวนการในขั้นต่อมา เป็นการน าความรู้ความเข้าใจไป

ประยุกต์ใช้ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์  
4. การวิเคราะห ์(Analysing) ระดับต่อมาเปน็กระบวนการน าส่วนต่างๆ ของการเรยีนรู ้ 
5. การประเมินผล (Evaluating) ตัดสิน เลือก การตรวจสอบ ส่ิงท่ีได้จากการเรียน               

สู่บริบทของตนเอง 
6. การสร้างสรรค์ (Creating) ในระดับสูงสุดของการเรียนรู้ นอกจากนี้ครูยังสามารถแลกเปล่ียน

เรียนรู้ผ่าน DLIT PLC เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกนั  
  ด้านจิตพิสัย  จ าแนกเป็น การรับรู้  การตอบสนอง  การสร้างค่านิยม  การจัดระบบและ       

การสร้างคุณลักษณะจากค่านิยม  

 ด้านทักษะพิสัย  จ าแนกเป็น ทักษะการเคล่ือนไหวของร่างกาย ทักษะการเคล่ือนไหวอวัยวะ 
สองส่วนหรือมากกว่าพร้อมๆ กัน ทักษะการส่ือสารโดยใช้ท่าทางและทักษะการแสดงพฤติกรรมทางการพูด 

          ซึ่งทฤษฎีของบลูมดังกล่าวนี้สอดคล้องกับพระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                    
สยามบรมราชกมุารใีหม้ีการน าองค์ 4 แห่งการศึกษา คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา และหวัใจ
นกัปราชญ ์คือ สุ จิ ป ุลิ หมายถงึ การฟงั การคิด การถามและการเขยีน มาเป็นหลักท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
และยังสอดคล้องกับหลักท่ีใช้ในการจัดกจิกรรมลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู ้ซึง่มุ่งเน้นเป้าหมายพัฒนา 4H คือ Head 
(กิจกรรมพัฒนาสมอง), Heart (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ), Hand (กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ) และ Health 
(กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ)  
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ที่มา :    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2559. นายกรัฐมนตรีพบเพื่อครู “คืนความสุขใหค้รู คืนครูให้นักเรียน”.กรุงเทพฯ : สพฐ. .
  หน้า 12 

 
 

       นอกจากนี้ครูยังสามารถน าผลจากการใช้ DLIT ในการจัดการเรียนรู้มาแบ่งปัน และแลกเปล่ียนเรียนรู้               
ใน DLIT PLC สร้างเป็นเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ น าไปสู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรมได้ต่อไป   
 

ข้ัน Action เป็นการน าผลการประเมินมาพิจารณาและวิเคราะห์ว่ายังมีปัญหา ข้อบกพร่อง หรือ
จุดอ่อน ท่ีควรมีการปรับปรุงและพัฒนาหรือไม่ ถ้าหากว่า “ใช่” ก็ต้องน าปัญหาท่ีประสบมาเป็นประเด็นใน
การปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ DLIT ในขั้น
วางแผนอีกครั้ง   แต่ถ้าหากว่า “ไม่ใช่” แสดงว่าผลของการออกแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ DLIT  เป็นไปตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดท่ีต้ังไว้ ซึ่งจะเป็น Best Practice ของครูท่ีจะต้องมีการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์และขยายผลสู่สาธารณชน ตลอดจนพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสืบไป  



20  

จะ บูรณาการ DLIT ลงใน แผนการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างไร 

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

ตามหลักสูตร 

ระบุรายละเอียดของ    
การบูรณาการ DLIT      

ท้ัง 5 รูปแบบ 
 ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
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แนบตัวอย่างส่ือและลิงค์ใน DLIT 
ท่ีน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

ระบุรายละเอียดของการใช้ DLIT  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
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              การใชง้านระบบ คลังข้อสอบ   
1.  การเขา้สู่ระบบ 

เป็นการเข้าถึงโปรแกรมระบบคลังขอ้สอบมาตรฐานสามารถเข้าได้โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ทุก 
ประเภท สามารถเข้าถึงได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 

 
ช่องทาง 1 เว็บไซต์  http://www.dlit.ac.th แล้วให้ผู้เข้าใช้คลิกเมนู “คลังข้อสอบ” 

เพื่อเขา้ ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dlit.ac.th/
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ให้ผู้เข้าใช้ระบบ กรอก UserName ในหมายเลข          และกรอก Password ใน
หมายเลข       (UserName และ Password ท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดส่งใหโ้รงเรยีนในสังกดั
เขตพื้นท่ีการศึกษา) ของท่านแล้วคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

จะปรากฏช่ือโรงเรียนของท่านท่ีล๊อกอนิดังท่ีวงกลม
ไว้ดัง ภาพ เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งอกีครัง้หนึ่ง 

 
ช่องทางท่ี 2 เว็บไซต์ http://itembank.bopp.go.th 

เพือ่เข้าสู่ หน้าระบบล๊อกอิน (Login) ดังภาพ 

http://itembank.bopp.go.th/
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 2.  การเปลีย่นรหสัผา่น 
 

ผู้เข้าใช้ท่ีสามารถเข้าสู่ระบบคลังขอ้สอบมาตรฐานแล้วต้องการเปล่ียนรหัสผ่านของตนเอง 
สามารถด าเนินงานได้ดังนี ้

 

เมือ่ผู้เข้าใช้สามารถเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ท่านคลิกท่ีเมนู “ผู้ดูแลระบบโรงเรียน (ช่ือโรงเรียน ของ
ท่าน)” ด้านขวาบนสุด  แล้วคลิกเมน ู “เปล่ียนรหัสผ่าน” แล้วท าการเปล่ียนรหัสผ่านใหม่ทันที เพื่อ
ความปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ซึ่งในการเปล่ียนรหัสผ่าน มี 3 ส่วนท่ีต้องท า  ดังนี้  คือ 
 

หมายเลข  ให้ท่านใส่รหัสผ่านเดิม ******** สพฐ. 

หมายเลข  ให้ท่านใส่รหัสใหมข่องท่าน ******** รหสัท่ีท่านก าหนด 

หมายเลข  เสร็จแล้วให้ คลิกปุ่ม “ตกลง”   

      ดังภาพ 
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หมายเหตุ : ผู้ใช้โปรแกรมตอ้งกรอกข้อมูลในส่วนท่ีมเีครื่องหมายถูก   ให้ครบถ้วนและเมื่อ

เปล่ียนรหัสผ่านเสร็จ ดังภาพ 
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3. การจัดการผูใ้ช้งาน 
 

โดยในระบบมีการแบ่งระดับ
ช้ันในการควบคุมออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับหัวหน้างานวัดผลของโรงเรียน (มีเพียงคนเดียว) และระดับ
ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (สามารถมีได้มากกว่า 1 คน) ดังนั้นถ้าต้องการเพิ่มหรือลดผู้เข้าใช้ระบบ 

โดยสามารถด าเนินการได้ดังนี ้

เมือ่เขา้สู่ระบบเสรจ็แล้ว ใหค้ลิกเมน ู (ผู้ดูแลระบบระดับเขต/โรงเรยีน)   แล้วคลิกเมน ู (จัดการผู้ใช้งาน)  
ดังรูป  เป็นอันเสร็จส้ิน 

หลังจากนั้น โดยคลิกท่ีเมนู “เพิ่มใหม่” 
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หลังจากนั้น ท าการกรอกข้อมูลของผู้เข้าใช้ใหม่ให้ครบทุกเมนูท่ีมีเครื่องหมาย   ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีดังต่อไปนี้ 
 เป็นการเลือกเพศของคุณครูท่ีใช้  

 เป็นช่องให้ใส่ หมายเลขบัตรประชาชนของคุณครู 
 เป็นการกรอก ให้ท่านใส่ รหัสโรงเรียน 10 หลักท่ีทางส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่งให้แต่ละ 

1-99) 
ตัวอย่าง เ ช่ น   ครูคนท่ี 1 ช่ือผู้เข้าใช้ในระบบให้ใส่   9999999999_1 

 ครูคนท่ี 2 ช่ือผู้เข้าใช้ในระบบให้ใส่   9999999999_2 

 เป็นการกรอก ให้ท่านใส่ ช่ือ-นามสกุล  คุณครูผู้ใช้งานระบบ  (เป็นภาษาไทย) 
ตัวอย่างเช่น ครูคนท่ี 1  ช่ือแสดงในระบบให้ใส่ ภาณุพล หวังผล 

ครูคนท่ี 2  ช่ือแสดงในระบบให้ใส่ ประพล หวังผล 

 เป็นการกรอก อีเมล์ของคุณคร ู
 เป็นการเลือกก าหนดสิทธิ์ ใหเ้ลือกคลิกตรงช่อง (อาจารย์ส าหรับโรงเรียน) *เท่านั้น* 
 เป็นการเลือกกลุ่มผู้ใช้  

 เป็นช่องการเลือกห้องเรียน  
 เป็นช่องให้ใส่เลขท่ี  

 เป็นช่องท่ีก าหนดระยะเวลาวันท่ีเริ่มใช้งาน 
 เป็นช่องท่ีก าหนดระยะเวลาวันท่ีส้ินสุดการใช้งาน 



28  

“บันทึก” เป็น
อันเสร็จ ดังภาพ 

 

 

หมายเหตุ : ผู้ใช้โปรแกรมต้องกรอกข้อมูลในส่วนท่ีมีเครื่องหมายถูก   ให้ครบถ้วน 
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หลังจากนั้น  คลิก 
โดยโปรแกรมระบบคลังข้อสอบมาตรฐานจะจัดรวมข้อสอบท่ีได้เลือกมา 

menu) ปรากฏขึ้นมาด้านขวาหลังจากท่ี เลือกครบแล้วให้คลิกเมนู 
“บันทึกชุดข้อสอบ” ในกรอบรายการ (popup menu) ปรากฏด้านขวา ดังภาพ 
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4. การตัง้ค่าผูใ้ช้งานระดบัครูประจ าชั้น 
 

ของครูประจ าช้ัน 
โดย ระดับหัวหน้างานวัดผล โรงเรียนเป็นผู้ก าหนด สามารถท าได้โดยการคลิกเมนู “ ผู้ดูแลระบบ
ระดับเขต/ โรงเรียน” และ “ต้ังค่าอาจารย”์ เข้าสู่หน้าต่อไป ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ค าแนะน า ของระดับครูประจ าช้ันโดยระดับ
หัวหน้า งานวัดผลโรงเรียนเป็นผู้ก าหนด 

 
User ของครูประจ าช้ันท่ี

ต้องการตั้ง โดยคลิก “ค้นหา” ดังภาพ 
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หลักจากนั้น จะปรากฎรายช่ือ User ครูประจ าช้ัน ท่ีผู้ใช้งานระดับหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน
สร้างขึ้นมา แสดง ให้ท่านคลิกเลือก ตรงช่องว่างส่ีเหล่ียม ดังภาพ จากนั้นให้คลิกปุ่ม “ตกลง” 

 
จากภาพข้างต้น จะเห็นรายช่ือครูประจ าช้ัน (แสดงในส่วนท่ีวงกลม) หลังจากนั้น ผู้ใช้ระดับ

หัวหน้า งานวัดผลโรงเรียน 3 
รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 
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รูปแบบท่ี 1 เป็นการเลือก วิชาหรือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีต้องการให้ครูประจ าช้ันเข้าถึงคลังข้อสอบมาตรฐานเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด
สาระการเรียนรู้หนึ่ง (ขึน้อยู่กับผู้ก าหนด) โดยให้ผู้ใช้
ระดับหวัหน้างานวัดผลโรงเรียน 

เช่น ถ้า เฉพาะระดับช้ัน ป.1 สามารถ
คลิกได้  ดังภาพ 

 
 

 
 

หมายเหตุ แต่ถ้าต้องการให้เข้าถึงมากกว่า 1  
ตามท่ีต้องการ 

 

รูปแบบท่ี 2 เข้าถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวและทุกระดับชั้น เป็นการเลือกวิชาหรือกลุ่ม
สาระ การเรียนรู้ท่ีต้องการให้ครูประจ าช้ันเข้าถึงคลังข้อสอบมาตรฐานเพยีงกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดสาระการ
เรียนรู้หนึ่ง (ก าหนดเพียงครั้งเดียว) โดยให้ผู้ใช้ระดับ
หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน ช่อง

เช่น ทุกระดับช้ัน สามารถ
คลิกได้ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ แต่ถ้าต้องการให้เข้าถึงมากกว่า 1  
สาระการเรียนรู้เพิ่มตามท่ีต้องการ 
รูปแบบที่ 3 เป็นการเลือกวิชาหรือกลุ่ม

สาระ แต่ก าหนดให้
เข้าถึงคลัง ขอ้สอบเพยีงบางระดับช้ัน (ก าหนดเพียงครัง้เดียว) คลิก
ตรงช่องส่ีเหล่ียม ของระดับช้ันท่ีหัวตาราง เช่น เฉพาะ
ระดับช้ัน ป.1 สามารถ คลิกได้ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ แต่ถ้าต้องการให้เข้าถึงมากกว่า 1  
ตามท่ีต้องการ 
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5. การสร้างชดุทดสอบ 
 

โดยดึงข้อสอบจากคลัง
ข้อสอบ มาตรฐานมาจัดเป็นชุดทดสอบ โดยให้ผู้เข้าใช้คลิกเลือกเมนู “การจัดการชุดสอบ” แล้วเลือก
ปุ่ม “สร้างชุดทดสอบ” ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หลังจากนั้น ให้ผู้เข้าใช้ก าหนดชุดทดสอบใหม่ โดยคลิกเมนู “+เพิ่มชุดข้อสอบ  
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หลังจากนั้นให้ และ เมื่อ
กรอกข้อมูลแล้ว ให้ท าการคลิกปุ่ม “บันทึก” เพื่อเข้าจัดการชุดทดสอบ (รายละเอยีดอยู่ในหวัข้อ 

ถัดไป) ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีดังต่อไปนี้ 

 เป็นการกรอกปีการศึกษาให้กบัชุดทดสอบ 
ดังรูป 

 
 
 

 เป็นการกรอกประเภทของการสอบ(สอบกลางภาค-สอบปลายภาค-เป็นต้น) 
 เป็นการกรอก การสอบเก็บคะแนนครั้งท่ี (1-99) เป็นต้น 
 เป็นการเลือกภาคเรียน 

 เป็นการค้นหารายช่ือวชิา  คลิกค้นหา  จะมีกรอบรายการแสดง (popup menu) ข้ึนมามีเมนู

เป็นช้ัน ตามท่ีได้รับสิทธิ์ใน 
    การค้นหา (เช่น ภาษาไทย-คณิต-สังคมเป็นต้น) 

 เป็นการบอกช่ือชุดข้อสอบท่ีน าเข้ามาจากคลังข้อสอบ 
 (1-9999คะแนน) 
 (1-9999 นาที) 
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6.  การจัดการชุดทดสอบ 
 

ผู้ใช้ระบบสามารถจัดการชุดทดสอบโดยการดงึข้อสอบ
ตาม ใน
หัวข้อท่ีผ่าน มา คลิกเมนูตามหัวข้อ (จัดการชุดทดสอบ) 
(สร้างชุดทดสอบ) แล้วคลิกท่ีเมนู “เพิ่ม/ดูข้อสอบ” 

ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลังจากนั้น ท าการเลือกข้อสอบจากคลังข้อสอบมาตรฐานเพือ่จัดการชุดทดสอบโดยคลิกเมนู “สร้าง
ข้อสอบ” และเลือก คลิกเมนู ดังภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะสังเกตว่ามกีรอบรายการ  (popup menu) 
ปรากฏขึ้นมาตรงด้านขวา แล้วให้คลิกท่ีเมนู “ค้นข้อสอบจากคลัง” ดังภาพ  
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(Item specification) ท่ีจะถูกจัดเก็บ
ไวใ้น ชุดทดสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลือก “กลุ่มสาระ” ในช่องหมายเลข  และตัวเลือก 
“ระดับช้ัน” หมายเลข   “ค้นหาข้อสอบ” ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ค าแนะน า รายละเอยีดท้ังหมดทุกตัวเลือกเป็นตัวกรองข้อมลูช่วยในการค้นหาท่ีละเอยีด

ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะตัวเลือก       
 

หลังจากนั้น โปรแกรมก็จะท าการแสดง ข้อสอบ ท้ังหมด ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับช้ัน 
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หลังจากบันทึกชุดข้อสอบแล้ว คลิกเมนู 
“พิมพ์ชุดข้อสอบ” ดังหมายเลข          เข้าสู่หน้าต่อไป 

มีดังตอ่ไปนี ้
       เมนู สร้างข้อสอบ เป็นการเพิม่ข้อสอบ 

 เฉล่ียข้อสอบ (เฉล่ียข้อถูก) (เฉล่ียคะแนนทุกข้อ) 
  เมนู จัดการตอนข้อสอบ เป็นการจัดเป็นตอน 
  เมนู ดูตอนข้อสอบ เป็นการดูข้อสอบตอนท่ี 1 
  เมนู ลบ แล้วกด ลบข้อสอบ  
  เมนู พิมพ์ข้อสอบ เป็นการพิมพ์ข้อสอบเพื่อน าไปสอบจริง 
  เมนู ส่งออก เป็นการโหลดขอ้สอบท่ีจัดมาท่ีเครื่องคอมพวิเตอร์ของท่าน 
  เมนู ในส่วนหน้าขอ้สอบ 
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ตรวจสอบและแน่ใจว่าข้อสอบท่ีเลือกมา
สมบรูณ์ คลิกเมนู “พิมพ”์ ข้อสอบเปน็อันเสร็จส้ินกระบวนการออกข้อสอบเป็นแบบ กระดาษค าถาม 
 

มีดังต่อไปนี้ 
 

  เมนู อักษรด้านหน้าข้อสามารถเลือกได้ใหเ้ข้ากับรายวิชานั้น 

  เมนู อักษรด้านหน้าค าตอบสามารถเลือกได้ให้เข้ากับรายวิชานั้น 

  เมนู รูปแบบ สามารถเลือกดรููปแบบได้ 
 สุ่มข้อสอบ โปรแกรมจะสลับข้อสอบแบบการสุ่ม 

  เมนู พิมพ์ เป็นการพมิพ์เป็นกระดาษสอบ 
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7.  การดคูู่มอืช่วยเหลือ 
ส่วนของเมนูชว่ยเหลือเป็นเมนูอธิบายการใช้งานระบบในขณะใช้งานระบบสามารถคลิกปุ่ม 

“ช่วยเหลือ” ท้ังนี้ในส่วนของเมนูชว่ยเหลืออาจมกีาร 
ปรับเปล่ียนเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหาข้อมูลภายในเสมอ 
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