


ค ำน ำ 
เอกสาร การน า DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทาง

ในการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเสริมสร้างความเข้มแข็ง หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการ
เรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูและนักเรียน
อย่างครบถ้วน  ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเสริมสร้างความรู้
จากการลงมือปฏิบัติ เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้ อันจะเป็น  
การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาลดช่องว่างและเพ่ิมโอกาส ในการเข้าถึงการศึกษา     
ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนและเตรียมความพร้อม 
สู่วิสัยทัศน์ด้านการศึกษาในยุค Thailand 4.0 

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (DLIT)  เป็นแนวการจดั
การศึกษา ที่ส าคัญแนวทางหนึ่งในการขับเคลื่อน การยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคปจจุบันให้
มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนา ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ เป็นการจัดการศึกษาที่ น าเทคโนโลย ี
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสามารถ ท าได้ในทุกห้องเรียน ทุกสถานที่ทุกเวลา เป็นการแก้ปัญหา
การขาดแคลนครูที่ไม่ตรงสาขาวิชาเอก การขาดแคลนแหล่งเรียนรู้  การขาดแคลนสื่อการเรียน
การสอน การแบ่งเบาภาระ การสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล ที่มีคุณภาพ ส าหรับให้ครู 
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้น าไปใช้ นอกจากนี้ เป็นการส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่าย 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ บนระบบออนไลน์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
ในภาพรวมของประเทศต่อไปได้      

ขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะท างาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนช่วยเหลือ
สนับสนุน ให้การด าเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  สามารถ
ด าเนินการจัดท าเอกสาร การน า DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ฉบับนี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี     

  

             ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 DLIT มีที่มาและความส าคัญอย่างไร  
 

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ ในการที่    
จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของประชาชน 
ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศหลายรูปแบบในโครงการพัฒนา เพ่ือน าความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดแก่ประชาชนชาวไทย 
           งานวิจัยของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ชี้ให้เห็นว่าสาเหตุหลักส่วน
หนึ่ง ของปัญหาคุณภาพการศึกษาไทย คือ การที่ระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบันเป็นระบบที่ไม่เอ้ือต่อ
การสร้าง ความรับผิดชอบ (Accountability)  หลักสูตรและต าราเรียนของไทยไม่สอดคล้องกับการพัฒนา
ทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ซึ่งมีผลท าให้การเรียนการสอน ตลอดไปจนถึงการทดสอบ
ยังคงเน้นการจดจ าเนื้อหามากกว่าการเรียนเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง  อีกทั้งสภาพการจัด
การศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน ก าลังประสบปัญหาในด้านคุณภาพของนักเรียนปรากฎอยู่ในหลาย
พ้ืนที่ ซึ่งมีสาเหตุจากการขาดครูหรือครูไม่ครบชั้น ไม่ครบสาระการเรียนรู้  ครูมีประสบการณ์หรือทักษะการ
จัดการเรียนรู้น้อย ขาดสื่อ อุปกรณ์ที่ทันสมัยและการเข้าถึงได้ล าบาก ครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอน
น้อย กิจกรรมของโรงเรียนมีมาก ทรัพยากรที่มีกระจัดกระจายไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
และการแก้ปัญหาต่างๆก็ท าได้ในวงจ ากัด   

 ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผนวกกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่
เกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่จะน าเอาเทคโนโลยีการสื่อสารมา
เสริมสร้าง ความเข้มแข็งหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในการจัดการศึกษา โดยการจัด
การศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด าเนินงานเร่งด่วนเพ่ือแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดย
มีการจัดสภาพการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างครบถ้วน ทั้งกระบวนการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น กระบวนการสร้างความรู้ จากการลงมือปฏิบัติ  เนื้อหา ตลอดจนสื่อและ
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดเรียนการสอน อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพ่ิม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับ ประชาชนไทยทุกคน อันเป็นการด าเนินการตาม รอยเบื้อง
พระยุคลบาทสนองพระราชด าริในการที่จะพัฒนา การศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้าสืบไป 

DLIT 
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DLIT มีวัตถุประสงค์อย่างไร 
1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีใน

โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
2. เพ่ือสร้างโอกาสให้ครูและนักเรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่

ทันสมัย 
3.  เพ่ือให้ครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อคุณภาพการ

จัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
4.  เพ่ือสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูได้

อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
5.  เพ่ือระดมสรรพก าลังและทรัพยากรจากทุกภาคส่วนมาช่วยสนับสนุนการ

จัดการศึกษา 

 

DLIT มีเป้าหมายอย่างไร 

1. ครูและนักเรียนทุกคนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการ 

2.  ครูที่สอนไม่ตรงกับวิชาเอกสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

3.  สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูได้อย่าง
กว้างขวางและทั่วถึง 

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  คลังสื่อการเรียนรู้ 
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 ห้องเรียนแหง่คณุภาพ เปน็การขยาย “หอ้งเรยีนแหง่
คุณภาพ” จากโรงเรียนชั้นน าทั่วประเทศไปสู่โรงเรียนขนาดกลาง 15,553 แห่ง เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาที่
เท่าเทียม เน้นมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่สอนยาก เข้าใจยาก และมีปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้ต้นสังกัดเร่งพัฒนา โดยผ่านช่องทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อเว็บไซต์ www.dlit.ac.th โดยให้โรงเรียนปลายทางสามารถจัดการเรียนรู้     
พร้อมกับครูต้นทาง หรือสามารถเรียกดูย้อนหลังในชั่วโมงสอนเสริม โดยครูปลายทางจะดาวน์โหลดให้ชม
แบบ Offline  ก็ได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1  ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom) 
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 2. DLIT Resources คอื  คลงัสือ่การเรยีนรู ้  ประกอบการจดัการเรยีนรู้ทีต่รงกบั    
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ทีม่กีารจดัระบบและหมวดหมูท่ีใ่หค้รสูามารถน าไปใชง้านไดท้นัท ี มทีัง้สือ่ที่
เปน็ภาพนิง่ วดีทิศัน ์เกม และแอพพลเิคชัน่ตา่งๆ  ครสูามารถใชส้ือ่จาก DLIT Resources น าเขา้สูบ่ทเรยีน  กระตุน้
ใหน้กัเรยีนคดิ ใชส้ือ่ตัง้ค าถาม ใชส้ือ่เปน็ค าตอบ ใชส้ือ่เปน็แบบฝกึหดัหรอืทบทวนความเขา้ใจ นอกจากนี ้ ยงัมวีดีโีอ 
“สอนวธิกีารท าสือ่รปูแบบตา่งๆ” ดว้ย เพ่ือท าใหค้รมูเีครือ่งมอืทีผ่ลติสือ่ประกอบการเรยีนรูท้ี่มีประสทิธภิาพมากขึน้ 
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3. DLIT Digital Library คอื  หอ้งสมดุดจิทิลั เพ่ือคร ูนกัเรยีน ผูป้กครองและ
ผู้สนใจทั่วไป ลักษณะ DLIT Library เป็นห้องสมุดออนไลน์ที่มีเนื้อหาถูกต้อง  แบ่งเป็นหมวดหมู่ ตอบสนอง
ความต้องการของครู และ ความสนใจของผู้เรียน มีรูปแบบที่หลากหลายทั้งบทความ รูปภาพและวีดีโอ มีระบบ
ค้นคว้าที่ท าได้ง่ายเพิ่มช่องทางให้นักเรียนมีแหล่งค้นคว้าส าหรับการเรียนแบบโครงงาน (Project-
Based Learning) 
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4. DLIT Professional Learning Community : DLIT PLC  

คือ  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นช่องทางในการสร้างและพัฒนาชุมชนแหง่การเรยีนรู้
ให้กับครูทั่วประเทศ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู  เพราะการจะพัฒนาการศึกษาให้ยั่งยืน คือ การสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ในกลุ่มครูท่ัวประเทศ DLIT PLC  มี 3 รูปแบบ คือ 

 4.1 สื่อรายการที่ท าให้ครูได้เห็นแบบปฏิบัติการสอนที่ดี หรือ Good Practice ของครูไทยและ
ครูทั่วโลก เช่น  โทรทัศน์ครู 

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

     4.3 กิจกรรมการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง หรือ  Coaching and Mentoring  กิจกรรมที่สร้างครู
หรือผู้บริหารให้มีความเชี่ยวชาญแล้วพัฒนาต่อยอดให้เป็นผู้ชี้แนะหรือพ่ีเลี้ยง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน                    
ในโรงเรียน โดยอาจสร้างครู หรือผู้บริหารในโรงเรียนเอง  DLIT PLC จะท าให้ครูไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป แต่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกชีวิตจะรวมพลังกัน พัฒนาการศึกษาไทยและเยาวชนไทยให้ดีขึ้น 
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5. DLIT Assessment คือ คลังข้อสอบ ที่ ร วบรวมข้อสอบมากมาย ตั้ งแต่
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่  1  จ น ถึ ง มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  6  DLIT Assessment  ค ลั ง ข้ อ ส อบ เ ป็ น ก า ร ส อบ ที่
เรียกว่า  Assessment for Learning  สอบเพ่ือเรียน  ไม่ใช้เรียนเพื่อสอบ  นั่นคือ ครูสามารถใช้ข้อสอบเพ่ือ
ทดสอบความเข้าใจของนักเรียน ได้ตลอดเวลาเพื่อสอนเสริมและวางแผนการสอนให้ตรงกับ ความสามารถของ
นักเรียน นอกจากนี้ คลังข้อสอบ DLIT Assessment ยังมีข้อสอบกลางภาค ปลายภาค และข้อสอบเพื่อการ
เตรียมตัวสอบแบบต่างๆ เป้าหมายส าคัญ DLIT Assessment มีเป้าหมายเพ่ือท าให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน      
ดีขึ้น   นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ครูมีเครื่องมือที่ท าให้เกิดการพัฒนา
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และการศึกษาของไทยได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริง 
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 DLIT มี ตัวชี้วัดของครูผู้สอน อะไรบ้ำง 
 

  โดยในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอน                    
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก (กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  และภาษาต่างประเทศ)  มตีวัชีว้ดัทีส่ าคญั  ดงันี ้
 

ตัวชี้วัดที่ 1.  จัดเตรียมสื่อวัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการน าไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน และ 
DLIT มีรายการพิจารณา ดังนี้ 

1.  ไม่มีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้จาก DLIT  

2. ครูต่ ากว่าร้อยละ 50 มีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
ประกอบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้จาก DLIT ได้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 

3. ครูร้อยละ 50 – 79 มีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อ วัสดุ อุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้จาก DLIT ได้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 

4. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไปมีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
ประกอบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้จาก DLIT ได้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 

 
 
ตัวชี้วัดที่ 2  พัฒนาตนเองให้มีความรู้ เกี่ยวกับการใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล  

ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  มีรายการพิจารณา  ดังนี ้

1.  ไม่มีการสืบค้นข้อมูล หรือเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือจัดท าแผนพัฒนาตนเองเก่ียวกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาผ่าน DLIT  PLC 

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

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

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

 1. ไม่มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี 
 (DLIT) 

 2. ครูต่ ากว่าร้อยละ 50 มีการออกแบบการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์หลักสูตร การจัดท าแผนการ
 จัดการเรียนรู้ และใช้สื่อประกอบการสอนจาก DLIT  

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

 4. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการออกแบบการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์หลักสูตร การจัดท าแผนการ
 จัดการเรียนรู้ และใช้สื่อประกอบการสอนจาก DLIT 

 
ตัวชี้วัดที่ 4  จัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(DLIT) มีรายการพิจารณา ดังนี้ 

 1.  ไม่มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อประกอบการ
 สอน DLIT 

 2.  ครูร้อยละ 50 มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการใช้สื่อประกอบการสอนจาก DLIT 
 โดยการศึกษา ค้นคว้าเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเอง และเกิดชิ้นงานในการเรียนรู้
 จาก DLIT 

 3.  ครูร้อยละ 50 – 79 มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการใช้สื่อประกอบการสอนจาก 
 DLIT โดยการศึกษา ค้นคว้าเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเอง และเกิดชิ้นงานในการ
 เรียนรู้จาก DLIT 

 4.  ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการใช้สื่อประกอบการสอนจาก 
 DLIT โดยการศึกษา ค้นคว้าเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเอง และเกิดชิ้นงานในการ
 เรียนรู้จาก DLIT 

 
ตวัชีว้ดัที ่5 วัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการ เครื่องมือที่หลากหลายคลอบคลุมมาตรฐาน 

และตัวชี้วัด หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง และแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบถึงผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน  มีรายการพิจารณา ดังนี ้

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

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

จัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศได้ตรงตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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4. ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการน าข้อสอบจาก DLIT Assessment มาใช้ในการวัดผลประเมินผล 
และจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศได้ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
ตัวชี้วัดที่ 6 น าผลการวัดและประเมินมาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และวางแผนการสอนซ่อมเสริม 

โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  มีรายการพิจารณา ดังนี้ 

1.  ครูไม่ได้น าผลการวัดและประเมินมาใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน
เป็นรายบุคคล ด้วยสื่อประกอบการสอนจาก DLIT  

2.  ครูต่ ากว่าร้อยละ 50 มีการน าผลการวัด และประเมินมาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 
และจัดท าแผนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนโดยใช้สื่อจาก DLIT  

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

4.  ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการน าผลการวัด และประเมินมาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล และ
จัดท าแผนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนโดยใช้สื่อจาก DLIT 

 
ตัวชี้วัดที่ 7 เข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพ เพ่ือเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน

อันที่จะได้น าองค์ความรู้ต่างๆไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้และ    
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีรายการพิจารณา ดังนี ้

1.  ไม่มีการใช้สื่อ Social Media ในการเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ผ่าน DLIT  PLC  YouTube Channel  Cloud Computing  หรือสื่ออ่ืนๆ 

2.  ครูต่ ากว่าร้อยละ 50 มีการใช้สื่อ Social Media ในการเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน DLIT  PLC  YouTube Channel  Cloud Computing  หรือ
สื่ออ่ืนๆ 

3.  ครูร้อยละ 50 – 79 มีการใช้สื่อ Social Media ในการเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน DLIT  PLC  YouTube Channel  Cloud Computing  หรือ
สื่ออ่ืนๆ 

4.  ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการใช้สื่อ Social Media ในการเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน DLIT  PLC  YouTube Channel  Cloud Computing  หรือ
สื่ออ่ืนๆ 
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 ครู สามารถน า DLIT ไปใช้ใน การจัดการเรียนรู้ ได้อย่างไร 
 

 ส าหรับแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของครูนั้น ครูผู้สอนสามารถใช้กระบวนการ PDCA ในการขับเคลื่อนไปสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้  คือ 
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  ขั้น Plan เป็นการที่ครูผู้สอนวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ และ
ข้อมูลของผู้เรียน เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ DLIT 
ในการจัดการเรียนรู้ให้ได้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ ตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนดไว้และเหมาะสมตาม
ศักยภาพของผู้เรียน ซึ่งต้องค านึงถึงโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการใช้ DLIT ในการจัดการเรียนรู้ เช่น Hardware, 
Software และอินเทอร์เน็ต ตามบริบทของครู   
 

 ขั้น Do เป็นการด าเนินการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ DLIT ตามที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งสามารถใช้ 
DLIT ได้ใน 2 รูปแบบ 

 รูปแบบท่ี 1 สื่อการสอน DLIT ส าหรับครู โดยครูสามารถใช้ DLIT ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ น าไปใช้
ช่วยในการสอน ดังนี้ 
    - ขั้นเตรียมการเรียนรู้  ครูสามารถใช้ DLIT Classroom ในการชมคลิปครูต้นแบบ ดูเทคนิคการสอน
ใหม่ๆและดาวน์โหลดคลิป สื่อการสอน ใบงาน สามารถใช้ DLIT Resources ในการแสวงหาสื่อการสอน 
แสวงหาแหล่งการเรียนรู้ และสามารถใช้ DLIT Digital Library ในสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม เป็นต้น 
  - ขั้นการจัดการเรียนรู้ ครูสามารถใช้ DLIT Classroom DLIT Resources และ DLIT  
Digital Library ในขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอนหรือขั้นสรุป ซึ่งครูอาจใช้การประเมินผลระหว่างเรียน (Formative 
Assessment) หรือการประเมินผลเพ่ือสรุปและตัดสินผลการเรียน (Summative Assessment)  
   รูปแบบท่ี 2 สื่อการเรียน DLIT ส าหรับนักเรียน โดยนักเรียนสามารถใช้ DLIT Digital Library, DLIT 
Resources, DLIT Classroom ในการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย ตลอดจนสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยเครื่องมือ DLIT 
เพ่ือต่อเติม ซ่อมเสริม เพ่ิมศักยภาพด้วยตนเอง ซึ่งครูควรมีการประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) 
ด้วย 
         ขั้น Check  เป็นการประเมินผลและตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ DLIT             
โดยประเมินให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ตาม Bloom’s Taxonomy ซึ่งได้กล่าวถึงการจ าแนก
การเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูมท่ีแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย (K) ด้านทักษะพิสัย (P) ด้านจิตพิสัย (A)  
 
 

 

 

เปลี่ยนจากนามเป็นกริยาเพื่ออธิบาย  ระดับที่แตกต่างกัน
ของกลุ่มพฤติกรรรม 



18  

ด้านพุทธิพิสัย เริ่มจากความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์         
การประเมิน นอกจากนี้ ยังน าเสนอระดับความสามารถท่ีมีการปรับปรุงใหม่ตามแนวคิดของ Anderson and 
Krathwohl (2001) ปรับปรุงกลุ่มพฤติกรรมขึ้นมาใหม่ และสะท้อนผลงานในศตวรรษท่ี 21 เป็นตัวแทนของ
ค ากริยาใหม่ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ Bloom’s Taxonomy โดยเปลี่ยนจากนามเป็นกริยาเพ่ืออธิบายระดับที่
แตกต่างกันของกลุ่มพฤติกรรรมเป็นการจ า (Remembering) การเข้าใจ (Understanding) การประยกุตใ์ช้
(Applying)  การวเิคราะห ์(Analysing) การประเมินผล (Evaluating) และการสร้างสรรค์ (Creating)    

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

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

ประยุกต์ใช้ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์  
4. การวิเคราะห ์(Analysing) ระดบัตอ่มาเปน็กระบวนการน าสว่นตา่งๆ ของการเรยีนรู ้ 
5. การประเมินผล (Evaluating) ตัดสิน เลือก การตรวจสอบ สิ่งที่ได้จากการเรียน               

สู่บริบทของตนเอง 
6. การสร้างสรรค์ (Creating) ในระดับสูงสุดของการเรียนรู้ นอกจากนี้ครูยังสามารถแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ผ่าน DLIT PLC เพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน  
  ด้านจิตพิสัย  จ าแนกเป็น การรับรู้  การตอบสนอง  การสร้างค่านิยม  การจัดระบบและ       

การสร้างคุณลักษณะจากค่านิยม  

 ด้านทักษะพิสัย  จ าแนกเป็น ทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกาย ทักษะการเคลื่อนไหวอวัยวะ 
สองส่วนหรือมากกว่าพร้อมๆ กัน ทักษะการสื่อสารโดยใช้ท่าทางและทักษะการแสดงพฤติกรรมทางการพูด 

          ซึ่งทฤษฎีของบลูมดังกล่าวนี้สอดคล้องกับพระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                    
สยามบรมราชกุมารใีหม้กีารน าองค์ 4 แห่งการศกึษา คอื พุทธศิกึษา จรยิศกึษา หัตถศึกษา และพลศกึษา และหวัใจ
นกัปราชญ ์คอื ส ุจ ิป ุล ิหมายถงึ การฟัง การคดิ การถามและการเขยีน มาเปน็หลักท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
และยงัสอดคลอ้งกับหลักที่ใชใ้นการจดักจิกรรมลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู ้ซึง่มุ่งเน้นเป้าหมายพัฒนา 4H คือ Head 
(กิจกรรมพัฒนาสมอง), Heart (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ), Hand (กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ) และ Health 
(กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ)  
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ที่มา :    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน. 2559. นายกรัฐมนตรีพบเพื่อคร ู“คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน”.กรุงเทพฯ : สพฐ. .
  หน้า 12 

 
 

       นอกจากนี้ครูยังสามารถน าผลจากการใช้ DLIT ในการจัดการเรียนรู้มาแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้               
ใน DLIT PLC สร้างเป็นเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ น าไปสู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรมได้ต่อไป   
 

ขั้น Action เป็นการน าผลการประเมินมาพิจารณาและวิเคราะห์ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้  DLIT    
ที่ผ่านมาสัมฤทธืผลหรือไม่  ถ้าหากว่า “ไม่ใช่”  แสดงว่าไม่สัมฤทธิ์ผล ก็ต้องน าปัญหาที่ประสบมาเป็น
ประเด็นในการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ 
DLIT ในข้ันวางแผนอีกครั้ง  ถ้าหากว่า “ใช่” แสดงว่าสัมฤทธิ์ผล  การออกแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ DLIT  เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ ซึ่งจะเป็น Best Practice ของครูที่จะต้องมีการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และขยายผลสู่สาธารณชน ตลอดจนพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนสืบไป  
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จะ บูรณาการ DLIT ลงใน แผนการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างไร 

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้

ตามหลักสูตร 

ระบุรายละเอียดของ    
การบูรณาการ DLIT      

ทั้ง 5 รูปแบบ 
 ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
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แนบตัวอย่างสื่อและลิงค์ใน DLIT 
ที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

ระบุรายละเอียดของการใช้ DLIT  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
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              การใช้งานระบบ คลังข้อสอบ   
1.  การเขา้สู่ระบบ 

เป็นการเข้าถึงโปรแกรมระบบคลังข้อสอบมาตรฐานสามารถเข้าได้โดยใช้เวบ็เบราวเ์ซอร์ทุก 
ประเภท สามารถเข้าถึงได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 

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

เพ่ือเขา้ ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dlit.ac.th/
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ให้ผู้เข้าใช้ระบบ กรอก UserName ในหมายเลข          และกรอก Password ใน
หมายเลข       (UserName และ Password ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจดัสง่ใหโ้รงเรยีนในสงักดั
เขตพ้ืนที่การศึกษา) ของท่านแล้วคลิกปุ่ม “เข้าสูร่ะบบ” 

จะปรากฏชื่อโรงเรียนของท่านที่ล๊อกอินดังทีว่งกลม
ไว้ดัง ภาพ เพ่ือเป็นการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 

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

เพ่ือเข้าสู่ หน้าระบบล๊อกอิน (Login) ดังภาพ 

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

ผู้เข้าใช้ที่สามารถเข้าสู่ระบบคลังขอ้สอบมาตรฐานแล้วต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเอง 
สามารถด าเนินงานได้ดังนี้ 

 

เมือ่ผู้เข้าใช้สามารถเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ท่านคลิกทีเ่มน ู“ผู้ดูแลระบบโรงเรียน (ชื่อโรงเรียน ของ
ท่าน)” ด้านขวาบนสุด  แล้วคลิกเมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน” แล้วท าการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันที เพ่ือ
ความปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ซึ่งในการเปลี่ยนรหัสผ่าน มี 3 ส่วนที่ตอ้งท า  ดังนี้  คือ 
 

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

หมายเลข  ให้ท่านใส่รหัสใหม่ของท่าน ******** รหัสที่ท่านก าหนด 

หมายเลข  เสร็จแล้วให้ คลิกปุ่ม “ตกลง”   

      ดังภาพ 
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หมายเหตุ : ผู้ใช้โปรแกรมต้องกรอกข้อมูลในส่วนที่มเีครือ่งหมายถูก   ให้ครบถว้นและเมื่อ

เปลี่ยนรหัสผ่านเสรจ็ ดังภาพ 
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3. การจดัการผู้ใช้งาน 
 

โดยในระบบมีการแบ่งระดับ
ชั้นในการควบคุมออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดบัหวัหน้างานวัดผลของโรงเรียน (มีเพียงคนเดียว) และระดับ
ครูผูส้อนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (สามารถมีได้มากกวา่ 1 คน) ดังนั้นถ้าตอ้งการเพ่ิมหรือลดผู้เข้าใช้ระบบ 

โดยสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

เมือ่เขา้สูร่ะบบเสรจ็แลว้ ใหค้ลกิเมน ู (ผูด้แูลระบบระดบัเขต/โรงเรยีน)   แลว้คลกิเมน ู (จดัการผูใ้ชง้าน)  
ดังรูป  เป็นอันเสรจ็สิ้น 

หลังจากนั้น โดยคลิกที่เมน ู“เพ่ิมใหม่” 
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หลงัจากนั้น ท าการกรอกข้อมูลของผู้เข้าใช้ใหม่ให้ครบทกุเมนูที่มีเครื่องหมาย   ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีดังต่อไปนี้ 
 เป็นการเลือกเพศของคุณครูที่ใช้  

 เป็นช่องให้ใส่ หมายเลขบัตรประชาชนของคุณครู 
 เป็นการกรอก ให้ท่านใส่ รหัสโรงเรียน 10 หลักท่ีทางส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาส่งให้แต่ละ 

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

 ครูคนที ่ 2 ชื่อผู้เข้าใช้ในระบบให้ใส่   9999999999_2 

 เป็นการกรอก ให้ท่านใส่ ชื่อ-นามสกลุ  คุณครูผู้ใช้งานระบบ  (เป็นภาษาไทย) 
ตัวอย่างเช่น ครูคนท่ี 1  ชื่อแสดงในระบบให้ใส่ ภาณุพล หวังผล 

ครูคนท่ี 2  ชื่อแสดงในระบบให้ใส่ ประพล หวังผล 

 เป็นการกรอก อีเมล์ของคุณคร ู
 เป็นการเลือกก าหนดสิทธิ์ ให้เลือกคลิกตรงช่อง (อาจารย์ส าหรบัโรงเรียน) *เท่านั้น* 
 เป็นการเลือกกลุ่มผู้ใช้  

 เป็นช่องการเลือกห้องเรียน  
 เป็นชอ่งให้ใส่เลขที่  

 เป็นช่องทีก่ าหนดระยะเวลาวันที่เริ่มใช้งาน 
 เป็นช่องทีก่ าหนดระยะเวลาวันที่สิน้สุดการใช้งาน 



28  

“บันทึก” เป็น
อันเสร็จ ดังภาพ 

 

 

หมายเหตุ : ผู้ใช้โปรแกรมต้องกรอกข้อมูลในส่วนที่มเีครือ่งหมายถูก   ให้ครบถ้วน 
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หลังจากนั้น  คลิก 
โดยโปรแกรมระบบคลังขอ้สอบมาตรฐานจะจัดรวมข้อสอบทีไ่ด้เลือกมา 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ค าแนะน า ของระดับครูประจ าชั้นโดยระดับ
หวัหน้า งานวัดผลโรงเรียนเป็นผู้ก าหนด 

 
User ของครูประจ าชั้นที่

ต้องการตั้ง โดยคลิก “ค้นหา” ดังภาพ 
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หลักจากนั้น จะปรากฎรายชื่อ User ครูประจ าชั้น ที่ผู้ใช้งานระดับหัวหน้างานวัดผลโรงเรียน
สร้างข้ึนมา แสดง ให้ท่านคลิกเลือก ตรงช่องว่างสี่เหลี่ยม ดังภาพ จากนั้นให้คลิกปุ่ม “ตกลง” 

 
จากภาพข้างต้น จะเห็นรายชื่อครูประจ าชั้น (แสดงในส่วนที่วงกลม) หลังจากนั้น ผู้ใช้ระดับ

หัวหน้า งานวดัผลโรงเรียน 3 
รูปแบบ ดังต่อไปน้ี 
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รูปแบบที ่1 เป็นการเลือก วิชาหรือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องการให้ครูประจ าชั้นเข้าถึงคลังข้อสอบมาตรฐานเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด
สาระการเรียนรู้หนึ่ง (ขึน้อยู่กับผู้ก าหนด) โดยให้ผู้ใช้
ระดับหวัหน้างานวัดผลโรงเรียน 

เช่น ถ้า เฉพาะระดับชั้น ป.1 สามารถ
คลิกได้  ดังภาพ 

 
 

 
 

หมายเหตุ แต่ถ้าต้องการให้เข้าถงึมากกว่า 1  
ตามทีต้่องการ 

 

รูปแบบที ่ 2 เข้าถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวและทุกระดับชั้น เป็นการเลือกวิชาหรือกลุ่ม
สาระ การเรียนรู้ที่ต้องการให้ครูประจ าชั้นเขา้ถึงคลังข้อสอบมาตรฐานเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดสาระการ
เรียนรู้หนึ่ง (ก าหนดเพียงครั้งเดียว) โดยให้ผู้ใช้ระดับ
หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน ช่อง

เชน่ ทุกระดับชั้น สามารถ
คลิกได้ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ แต่ถ้าต้องการให้เข้าถึงมากกวา่ 1  
สาระการเรียนรู้เพ่ิมตามท่ีต้องการ 
รูปแบบที่ 3 เป็นการเลือกวิชาหรือกลุ่ม

สาระ แต่ก าหนดให้
เขา้ถึงคลัง ข้อสอบเพียงบางระดับชั้น (ก าหนดเพียงครัง้เดียว) คลิก
ตรงชอ่งสี่เหลี่ยม ของระดับชั้นที่หัวตาราง เชน่ เฉพาะ
ระดับชั้น ป.1 สามารถ คลิกได้ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ แตถ่้าต้องการให้เข้าถึงมากกวา่ 1  
ตามทีต้่องการ 
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5. การสร้างชดุทดสอบ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หลังจากนั้น ให้ผู้เข้าใช้ก าหนดชุดทดสอบใหม ่โดยคลิกเมนู “+เพิ่มชุดข้อสอบ  
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หลังจากนั้นให้ และ เมื่อ
กรอกข้อมูลแล้ว ให้ท าการคลิกปุ่ม “บนัทึก” เพ่ือเข้าจัดการชุดทดสอบ (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 

ถัดไป) ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีดังต่อไปนี้ 

 เป็นการกรอกปีการศึกษาให้กับชุดทดสอบ 
ดังรูป 

 
 
 

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

 เป็นการค้นหารายชื่อวิชา  คลิกค้นหา  จะมีกรอบรายการแสดง (popup menu) ขึน้มามเีมนู

เป็นชั้น ตามที่ได้รับสิทธิ์ใน 
    การค้นหา (เช่น ภาษาไทย-คณิต-สังคมเป็นตน้) 

 เป็นการบอกชื่อชุดข้อสอบที่น าเข้ามาจากคลังข้อสอบ 
 (1-9999คะแนน) 
 (1-9999 นาท)ี 
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6.  การจดัการชดุทดสอบ 
 

ผู้ใชร้ะบบสามารถจัดการชุดทดสอบโดยการดงึข้อสอบ
ตาม ใน
หวัข้อที่ผ่าน มา คลิกเมนูตามหัวข้อ (จัดการชุดทดสอบ) 
(สร้างชุดทดสอบ) แล้วคลิกที่เมนู “เพ่ิม/ดูข้อสอบ” 

ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลังจากนั้น ท าการเลือกข้อสอบจากคลังขอ้สอบมาตรฐานเพ่ือจดัการชุดทดสอบโดยคลกิเมนู “สร้าง
ข้อสอบ” และเลือก คลิกเมนู ดังภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะสังเกตว่ามกีรอบรายการ  (popup menu) 
ปรากฏขึ้นมาตรงด้านขวา แล้วให้คลิกที่เมนู “ค้นข้อสอบจากคลัง” ดังภาพ  
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(Item specification) ที่จะถูกจัดเก็บ
ไวใ้น ชุดทดสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลือก “กลุ่มสาระ” ในช่องหมายเลข  และตัวเลือก 

“ระดับชั้น” หมายเลข   “ค้นหาข้อสอบ” ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ค าแนะน า รายละเอียดทั้งหมดทุกตวัเลือกเป็นตัวกรองข้อมูลช่วยในการค้นหาทีล่ะเอียด

ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะตัวเลือก       
 

หลังจากนั้น โปรแกรมก็จะท าการแสดง ข้อสอบ ทั้งหมด ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้น 
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หลังจากบันทกึชุดข้อสอบแล้ว คลิกเมนู 
“พิมพ์ชดุขอ้สอบ” ดังหมายเลข          เข้าสู่หน้าต่อไป 

มีดังต่อไปนี้ 
       เมน ูสร้างข้อสอบ เป็นการเพ่ิมข้อสอบ 

 เฉลี่ยข้อสอบ (เฉลี่ยข้อถูก) (เฉลี่ยคะแนนทุกข้อ) 
  เมน ูจัดการตอนข้อสอบ เป็นการจัดเป็นตอน 
  เมน ูดูตอนข้อสอบ เป็นการดูข้อสอบตอนที ่1 
  เมนู ลบ แล้วกด ลบข้อสอบ  
  เมนู พิมพ์ข้อสอบ เป็นการพิมพ์ข้อสอบเพ่ือน าไปสอบจรงิ 
  เมน ูส่งออก เป็นการโหลดข้อสอบที่จัดมาที่เครื่องคอมพิวเตอรข์องท่าน 
  เมน ูในส่วนหน้าขอ้สอบ 
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ตรวจสอบและแนใ่จว่าขอ้สอบที่เลือกมา
สมบูรณ์ คลิกเมนู “พิมพ์” ข้อสอบเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการออกข้อสอบเป็นแบบ กระดาษค าถาม 
 

มีดังต่อไปนี้ 
 

  เมน ูอักษรด้านหน้าข้อสามารถเลือกได้ให้เข้ากับรายวิชานั้น 

  เมน ูอักษรด้านหน้าค าตอบสามารถเลือกได้ให้เข้ากับรายวิชานั้น 

  เมน ูรูปแบบ สามารถเลือกดูรูปแบบได ้
 สุ่มข้อสอบ โปรแกรมจะสลบัข้อสอบแบบการสุ่ม 

  เมน ูพิมพ์ เป็นการพิมพ์เป็นกระดาษสอบ 
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7.  การดูคู่มือชว่ยเหลือ 
ส่วนของเมนูช่วยเหลือเป็นเมนูอธิบายการใช้งานระบบในขณะใช้งานระบบสามารถคลิกปุ่ม 

“ชว่ยเหลือ” ทั้งนี้ในส่วนของเมนูช่วยเหลืออาจมีการ 
ปรับเปลี่ยนเพ่ือความสมบูรณ์ของเนื้อหาข้อมูลภายในเสมอ 
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คณะท ำงำน 

นายสมเกียรติ สรรคพงษ ์  ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย 
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล     

ที่ปรึกษา 

นายสุวิทย์ บึงบัว รองผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย

เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
หัวหน้าคณะผู้จดัท า 

ว่าท่ี ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล             
การจัดการศึกษา  

บรรณาธิการ/ออกแบบปก 

นางเบญจมาศ  อภิชาตปิระคลัภ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล บรรณาธิการ 

นางสาวอริศรา  สะสม รองผู้อ านวยการ  โรงเรียนศรสีวัสดิ์วิทยาคาร   
สพม.เขต 37    

คณะผู้จัดท า 

นางทัศนีย์  ไชยเจริญ ครู ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดพวงนมิิต 
สพป.สระแก้ว เขต ๑ 

คณะผู้จัดท า 

นางสาวขนิษฐา  วทัญญู ครู ช านาญการพเิศษ  โรงเรยีนเมอืงใหม่ (ชลอราษฎร์
รังสฤษฏ์) สพป.ลพบุรี เขต 1 

คณะผู้จัดท า 

นางกัญจนา มีศิริ  ครู ช านาญการพเิศษ  โรงเรยีนชุมชนบ้านโภชน์  
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 

คณะผู้จัดท า 

นางสาววรวรรณ   เหรียญทอง ครู ช านาญการพเิศษ  โรงเรยีนปยิะบุตร์  สพม.เขต 5 คณะผู้จัดท า 

นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์  ครู  โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี  
สพม.เขต 4 

คณะผู้จัดท า 

นายสุขวิทย์ ปู้ทอง    ผอ.รร.วดัท่ากุ่ม สพป.สุพรรณบรุี เขต ๒ บรรณาธิการ 

นายคมกริช ทัพกิฬา  ผอ.รร.วดัไผ่งาม สพป.ปราจีนบรุี เขต ๑ บรรณาธิการ 
นายอภิชาติ  พรหมฝาย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ บรรณาธิการ 

นางสาวปฐมาภรณ์  ปันอินทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.เขต 36 บรรณาธิการ 

นายณรงค์ศักดิ์  โพธ์ิอ่อง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.นครสวรรค์ เขต ๓ บรรณาธิการ /ออกแบบ
รูปเลม่ 

http://www.srisawat.ac.th/srisawat/
http://www.srisawat.ac.th/srisawat/
http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=161340&Area_CODE=6703
https://www.google.co.th/search?biw=1514&bih=730&q=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C+%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C&spell=1&



