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บทนํา 

 จากการท่ี UNDP ประกาศลําดบัของคณุภาพการศกึษา ของปี 2556 พบวา่ประเทศไทยถกูจดัให้อยูใ่นอนัดบัท่ี 

88 ของโลก และอนัดบัท่ี 8 ของอาเซียน  และพบวา่ผลการประเมินนานาชาติ PISA ของไทยในปี 2012 วิชาคณิตศาสตร์

เป็นลําดบัท่ี 50 นอกจากนีผ้ลการสอบประเมิน O-net ในวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนทัว่ประเทศยงัมีผลไมเ่ป็นท่ีน่า

พอใจ สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เลง็เหน็ความสําคญัของการพฒันาครูผู้สอนมอบหมายงาน

แก่นกัเรียน เนือ้หาท่ีสอดคล้องและมากกวา่หลกัสตูรและเคร่ืองมือท่ีช่วยเตรียมการในการสอน เช่น การสร้างแบบฝึกหดั

เสริมการสอน การสร้างแบบทดสอบวดัผลประจําบทและประจําเดือน หรือการสร้างแบบทดสอบเชิงวิเคราะห์ ให้

เหมาะสมกบันกัเรียนเป็นรายบคุคล หรือรายกลุม่ และสามารถจดัเก็บข้อมลูของนกัเรียน เพ่ือสามารถติดตามพฒันาการ

และแก้ไขจดุบกพร่องของนกัเรียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

  ระบบ TEDET MATHEMATICS เป็นระบบท่ีประกอบด้วยระบบจดัการเรียนการสอน (LMS) และระบบคลงั

คําถามท่ีมีการจดัหมวดหมู่ และระดบัความยากง่ายเพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอนให้มีคณุภาพ ช่วยให้การจดัทํา

เอกสารประกอบการสอน การสร้างชดุทดสอบต่างๆ และการวดัผล ประเมินผลเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยสนบัสนนุ

ทัง้แบบ Online และ Offline และใช้ได้กบั Smart Devices ตา่งๆ 

 ระบบ TEDET MATHEMATICS สนบัสนนุ 

1. เนือ้หาของ Computation, Concept Lesson, Problem Solving, Competition (โจทย์ปัญหามากกวา่ 

2 แสนข้อ) 

2. ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ถงึระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 3 (2nd – 9th Grade Mathematics) 

3. Infinite Auto Computation Generation และ Auto Correction เพ่ือให้นกัเรียนฝึกฝนการคํานวณได้

อยา่งถกูต้องและรวดเร็ว 

4. บทสรุปความคิดรวบยอดและหลกัการ (Concept Book) และโจทย์ปัญหาเสริม (Supplementary 

Questions)  

5. ระบบจดัเก็บข้อมลูรายบคุคล (Record Keeping and Individual Report) เพ่ือสร้างเป็นรายงาน

ประจําแบบตา่งๆ 

6. คําถามซอ่มเสริม (Clinic Questions) 

7. การจดัทําแบบทดสอบ และรายงานระดบัชาติ (Standardized Nationwide Test and Report) 

8. รองรับ On & Off line 

9. ใช้ได้กบัอปุกรณ์ PC, Tablet, Smart Pad, Smart Phone 

10. การนําเสนอบนกระดานอจัฉริยะ (Smart board) 

 

 

 



สมบัตขิองระบบที่จะพัฒนาองค์ความรู้คณิตศาสตร์ 

1. สนบัสนนุครูในการสร้างเนือ้หาประกอบการเรียนการสอน (Concept Book, Supplementary Questions)

คณุครูสามารถสร้างเนือ้หา, โจทย์คํานวณ, โจทย์ปัญหาให้กบันกัเรียน โดยโจทย์ปัญหาแบง่ระดบัความยาก

ของโจทย์ออกเป็น 4 ระดบัซึง่ได้รวบรวมไว้ในระบบทัง้หมด ครูสามารถสร้างและกําหนดเนือ้หาการเรียนรู้ 

แบบฝึกหดั ให้กบันกัเรียนได้อย่างเหมาะสมสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนีย้งัมีชดุโจทย์ปัญหาเสริม 

(Supplementary Questions), ชดุฝึกโจทย์ปัญหาถาม – ตอบ (Discussion Questions), ชดุฝึกโจทย์ปัญหา

แบบเลา่เร่ือง (Storytelling Questions) เพ่ือให้นกัเรียนได้ฝึกฝนและพฒันาความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ 

2. สนบัสนนุครูสร้างชดุประเมินตา่งๆ (Practice Questions, Diagnostic Questions, Unit Test, Chapter Test, 

Monthly Test, Mid-Term Test, Final Test) 

ครูสามารถใช้งานระบบในการสร้างชดุแบบประเมินตา่งๆ เพ่ือใช้วดัความสามารถของนกัเรียน ซึง่ได้แก่ แบบ

ประเมินเนือ้หาก่อนเรียน, แบบประเมินหลงัเรียน, แบบประเมินประจําเดือน ด้วยกระบวนการ Test Generator 

โดยครูทําการเลือกเนือ้หาท่ีต้องการทดสอบนกัเรียน จากนัน้ระบบจะทําการดงึชดุโจทย์ท่ีมีในระบบมาสร้าง

แบบประเมินตา่งๆ ตามเนือ้หาท่ีครูคดัเลือก ทัง้นีก้ระบวนการสร้างแบบประเมินนีย้งัสามารถสร้างแบบประเมิน

ให้เหมาะสมในแตล่ะบคุคลและแตล่ะห้องเรียนได้ โดยครูเป็นผู้ กําหนดเนือ้หาในการสร้างแต่ละครัง้ได้เช่นกนั 

3. การวิเคราะห์นกัเรียนรายบคุคล (Learner Diagnostic and Individual Report) 

ครูสามารถตรวจสอบผลการเรียน (Auto Check) ของนกัเรียนจากระบบโดยอตัโนมติั วา่นกัเรียนออ่นด้อย

เนือ้หาใด ซึง่ระบบจะทําการแสดงผลข้อสอบท่ีนกัเรียนทําผิดพร้อมเฉลยท่ีถกูต้อง (Auto Review) และ

สามารถจดัทําชดุข้อสอบใหมท่ี่มีเนือ้หาคล้ายกนักบัข้อท่ีนกัเรียนทําผิด (Clinic Question) ให้ทดลองสอบซํา้

อีกครัง้พร้อมให้แสดงแนวคิดอย่างเป็นขัน้เป็นตอนในการทํา เพ่ือครูจะได้เหน็ข้อผิดพลาดในแตล่ะกระบวนการ

คิดของนกัเรียน พร้อมชีแ้นะได้อยา่งตรงจดุ 

4. จดัเก็บข้อมลูท่ีนกัเรียนฝึกฝนเพ่ือการวิเคราะห์จดุออ่น (Statistical Data and Analysis) 

ระบบจะทําการจดัเก็บข้อมลูการทดสอบ การประเมิน ของนกัเรียนทกุครัง้ไว้ภายในระบบ (Record Keeping) 

จากนัน้ระบบจะนําข้อมลูไปประมวลผลเพ่ือสร้างเป็นรายงานประจําบทเรียน, รายงานประจําเดือน สําหรับ

นกัเรียนทกุคน พร้อมคําแนะนําเพ่ือให้ครูจดัชดุแบบฝึกหดัท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนแตล่ะคนเพ่ือให้เกิด

ประสทิธิผลสงูสดุในการเรียนแก่นกัเรียน 

5. การเข้าใช้งานสนบัสนนุทัง้รูปแบบ Online และ Offline 

ครูสามารถมอบหมายงานให้นกัเรียนศกึษาทาง Online ได้ตาม Instructor’s Intended Assignment based 

on Individual’s Ability หรือ จดัพิมพ์ออกมาให้นกัเรียนทําลงในกระดาษ (โรงเรียนต้องสามารถใช้งาน 

Internet ได้) จากนัน้ระบบ Auto Correction จะตรวจให้คะแนนและบนัทกึข้อมลูลงในระบบ (เฉพาะ Online 

Mode) และจะแสดงเป็นรายงานผลรายบคุคลตอ่ไป  

 



ประโยชน์ที่แต่ละฝ่ายจะได้รับจากระบบ TEDET 

สําหรับโรงเรียน 

1. ทราบถงึคะแนนของนกัเรียนในโรงเรียนของตนและนําผลท่ีได้ไปวางแผนในการพฒันาการเรียนการสอน 

2. สามารถเข้าถึงคลงัข้อสอบ TEDET ท่ีประกอบด้วยโจทย์คํานวณและโจทย์ปัญหาในระดบัตา่งๆ  

3. สามารถทราบพฒันาการการจดัการเรียนการสอนในแตล่ะระดบัชัน้ เม่ือเทียบกบัข้อมลูในแตล่ะปีท่ีผา่นมา 

4. เป็นระบบเสริมเพิ่มเติม เพ่ือการฝึกฝนด้วยตนเองรูปแบบใหม่ท่ีสามารถใช้คูข่นานกบัการเรียนการสอนในโรงเรียนได้

อยา่งท่ีประสทิธิภาพ 

สําหรับนกัเรียน 

1.นกัเรียนสามารถทราบระดบัความรู้ของตนเองในวิชาคณิตศาสตร์ เม่ือเปรียบเทียบกบัภาพรวมของประเทศ 

2.นกัเรียนได้ฝึกโจทย์ได้ตามความสามารถของตนเอง 

3.นกัเรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนโจทย์ท่ีแปลกใหม่ ซึง่แตกตา่งจากโจทย์ในห้องเรียน 

4.นกัเรียนจะเกิดความชํานาญในการแก้ปัญหาและได้ฝึกฝนทกัษะตา่งๆ ด้วยระบบ Clinic ท่ีจะช่วยเน้นยํา้เนือ้หาท่ีเป็น

จดุออ่น 

สําหรับครู 

1. ครูสามารถสร้างเนือ้หาเพิ่มเติมแบบทดสอบประเภทตา่งๆ ได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว 

2. มีระบบคลงัข้อมลูท่ีง่ายและสะดวก ซึง่จะช่วยให้ครูสามารถวางแผนแก้จดุออ่น เพิ่มจดุแข็งในกบันกัเรียนในแต่ละห้อง 

แตล่ะกลุม่ หรือแตล่ะบคุคลได้ 

3. ระบบจะจดัเก็บข้อมลูของนกัเรียน ครู หรือผู้ดแูล ซึง่สามารถนําข้อมลูท่ีถกูบนัทกึไว้ เพ่ือวางแผนการสอนหรือนําผล

มาเปรียบเทียบในแตล่ะเดือน หรือรายปี 

4. เนือ้หาหรือโจทย์คําถามท่ีครูดงึออกมาใช้ จะสามารถนํามาแสดง เพ่ือใช้ประกอบการอธิบายใน Teaching Mode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

           หน้า 

การเข้าสู่ระบบ           01 

การจัดการโรงเรียน         02 

 ข้อมลูครูผู้สอน         02 

 ตารางสอน          03 

 ย้ายห้องเรียน         05 

 ปฏิทินโรงเรียน         07 

 การจดัการเล่ือนชัน้ปี         08 

 เปล่ียนครูผู้สอน         09 

การวนิิจฉัยการเรียนรู้         10 

การจัดการนักเรียน         13 

 ทะเบียนนกัเรียน         14 

 การเข้าเรียน         19 

การจัดการบทเรียน         20 

 การวางแผนการสอน         20 

 การสร้าง Concept Book        22 

 การสร้างบทเรียนรายบคุคล        24 

 คลนิิก          29 

 คลงัต้นฉบบั         31 

การจัดการแบบทดสอบ         32 

 แบบทดสอบประจําบท        32 

 แสดงวิธีทํา          34 

 Storytelling         35 

 ทกัษะการคิดคํานวณ        37 

 ทกัษะการคิดคํานวณออนไลน์ (Online)       39 

การจัดการผลคะแนน         42 

 การประเมินผลประจําสปัดาห์        42 



 การประเมินผลประจําเดือน        44 

 การประเมินผลประจําบท        46 

การตัง้ค่า          48 

 ปัญหาพืน้ท่ี         48 

 การเปล่ียนรหสั         49 

 การตัง้คา่การพิมพ์         50 

 การตัง้คา่หวักระดาษ         51 

 การกําหนดระดบัความยาก – ง่าย       52 

 การตัง้คา่รูปแบบท่ีใช้สําหรับโปรเจคเตอร์      53 

 การตัง้คา่แถบสีของหวัข้อ        54 

 ช่ือคําถาม          55 

 การจดัการปก         56 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระบบ TEDET (Thailand Educational Development and Evaluation Tests) 

 

 ระบบ TEDET MATHEMATICS เป็นระบบท่ีประกอบด้วยระบบจดัการเรียนการสอน (LMS) และระบบคลงั

คําถามท่ีมีการจดัหมวดหมู่ และระดบัความยากง่ายเพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอนให้มีคณุภาพ ช่วยให้การจดัทํา

เอกสารประกอบการสอน การสร้างชดุทดสอบต่างๆ และการวดัผล ประเมินผลเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยสนบัสนนุ

ทัง้แบบ Online และ Offline และใช้ได้กบั Smart Devices ตา่งๆ 

 ระบบ TEDET MATHEMATICS สนบัสนนุ 

11. เนือ้หาของ Computation, Concept Lesson, Problem Solving, Competition (โจทย์ปัญหามากกวา่ 

2 แสนข้อ) 

12. ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ถงึระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 3 (2nd – 9th Grade Mathematics) 

13. สร้างชดุฝึกฝนคํานวณ พร้อมตรวจคําตอบอตัโนมติั (Infinite Auto Computation Generation and 

Auto Correction) เพ่ือให้นกัเรียนฝึกฝนการคํานวณได้อยา่งถกูต้องและรวดเร็ว 

14. บทเรียนสรุปความคิดรวบยอดและหลกัการ (Concept Book) และโจทย์ปัญหาเสริม (Supplementary 

Questions)  

15. ระบบจดัเก็บข้อมลูรายบคุคล (Record Keeping and Individual Report) เพ่ือสร้างเป็นรายงานแบบ

ตา่งๆ 

16. คําถามซอ่มเสริม (Clinic Questions) เพ่ือแก้ไขจดุบกพร่อง 

17. การจดัทําแบบทดสอบ และรายงานระดบัชาติ (Standardized Nationwide Test and Report) 

18. รองรับ On & Off line 

19. ใช้ได้กบัอปุกรณ์ PC, Tablet, Smart Pad, Smart Phone 

20. การนําเสนอบนกระดานอจัฉริย (Smart Board) 

 



คูมื่อการใช้งานระบบ TEDET Mathematics

 

หน้า 1 
 

การเข้าสูร่ะบบ TEDET MATHMETICS สามารถเข้าสูร่ะบบ Login ได้จาก www.tedet.ac.th 

 
ภาพที่ 1 แสดงหน้าแรกระบบ TEDET MATHMETICS 

เม่ือดําเนินการเข้าสูร่ะบบหน้าจอจะแสดงผล ดงัภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2 แสดงเมนูต่างๆ เม่ือเข้าสู่ระบบ 

ทัง้นีร้ะบบหน้าจอจะแสดงเมน ูดงันี ้

 การจดัการโรงเรียน 

 การวินิจฉยัการเรียนรู้ 

 การจดัการนกัเรียน 

 การตัง้คา่ 

 การจดัการบทเรียน 

 การจดัการแบบทดสอบ 

 การจดัการผลคะแนน 



คูมื่อการใช้งานระบบ TEDET Mathematics

 

หน้า 2 
 

 

การจดัการโรงเรียน 

ข้อมลูครูผู้สอน 

       

คําอธิบาย 

 

เป็นเมนท่ีูแสดงข้อมลูของครูผู้สอน  

 

แสดงตวัอยา่งโปรแกรมข้อมลูครู 

 
ภาพที่ 3 แสดงโปรแกรมข้อมูลครู 

รายละเอียด 

หน้าจอจะแสดงรายละเอียดข้อมลูของครูผู้สอน ได้แก่   

 ช่ือครูผู้สอน 

 รหสั 

 ID 

 PASSWORD 

 โทรศพัท์ 

 สีครูผู้สอน 
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การจดัการโรงเรียน 

ตารางสอน 

 

คําอธิบาย 

เป็นโปรแกรมท่ีใช้สําหรับครูผู้สอนจดัการตารางการสอนโดยสามารถกําหนดเวลาการเรียนของแตล่ะระดบัชัน้แตล่ะห้องได้  

 

แสดงตวัอยา่งโปรแกรมการจดัการจดัการตารางสอน  

 
ภาพที่ 4 แสดงหน้าโปรแกรมการจัดตารางสอน 

 

รายละเอียด 

1. เข้าไปท่ี การจดัการโรงเรียน > ตารางสอน > การจดัตารางสอน  

2. กําหนดรายละเอียดเพ่ือการจดัตารางสอน ดงันี ้

          - ระดบัชัน้ 

          - ช่ือชัน้เรียน เช่น ห้อง A, ห้อง B 

          - คําอธิบายชัน้เรียน เช่น ห้อง A ห้องเรียนเดก็เก่ง หรือ ห้อง B ห้องเรียนเดก็ปานกลาง 

          - เลือกโจทย์สําหรับนกัเรียนท่ีจําแนกตามระดบัความยากง่าย 

เม่ือกําหนดรายละเอียดครบถ้วนแล้วจงึกดบนัทกึดงัภาพท่ี 5 

 
ภาพที่ 5 แสดงการจัดตารางสอน 
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3.  กรอกข้อมลูในกรณีท่ีใช้ตารางเวลา > เวลามาตรฐาน แล้วเลือกวนัท่ีสอน ดงัภาพท่ี 6 

 
ภาพที่ 6 แสดงการจัดเวลาตารางสอน 

 

4. เข้าไปท่ี การจดัการโรงเรียน > ตารางสอน > ตารางสอนปัจจบุนั เพ่ือดสูรุปการสอนทัง้หมดของครูผู้สอน ดงัภาพท่ี 7 

 
ภาพที่ 7 แสดงตารางสอนปัจจุบัน 
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การจดัการโรงเรียน 

ย้ายห้องเรียน 

      คําอธิบาย 

เป็นโปรแกรมสําหรับการย้ายห้องเรียนให้กบันกัเรียน  

 

แสดงตวัอยา่งโปรแกรมย้ายห้องเรียน 

 
ภาพที่ 8 แสดงโปรแกรมการย้ายห้องเรียน 

 

รายละเอียด 

1.  เข้าไปท่ี การจดัการโรงเรียน > ย้ายห้องเรียน   

2.  เลือกนกัเรียนท่ีต้องการย้ายห้อง  > กดเลือกเมน ูเลือกห้องท่ีย้าย ดงัภาพท่ี 9 

 
ภาพที่ 9 แสดงการเลือกห้อง เพ่ือย้ายนักเรียน 
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3.  กดยืนยนัการย้ายห้องเม่ือทําการเลือกเรียบร้อย ดงัภาพท่ี 10 

 
ภาพที่ 10 แสดงการยืนยันห้องเรียน 
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การจดัการโรงเรียน 

ปฎิทินโรงเรียน 

                             

คําอธิบาย 

เป็นโปรแกรมสําหรับการบนัทกึกิจกรรมท่ีจะมีขึน้ เช่นการจดัสอบในระดบัชัน้ตา่งๆ  

 

แสดงตวัอยา่งโปรแกรมปฎิทินโรงเรียน 

 
ภาพที่ 11 แสดงหน้าปฏทินิโรงเรียน 

 

รายละเอียด 

1.  เข้าไปท่ี การจดัการโรงเรียน > ปฏิทินโรงเรียน  

2.  บนัทกึข้อมลูเรียบร้อยแล้วกดยืนยนั 
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การจดัการโรงเรียน 

การจดัการเล่ือนชัน้ปี 

                             

คําอธิบาย 

เป็นโปรแกรมสําหรับการเล่ือนชัน้เรียนของนกัเรียนทกุระดบัชัน้  

 

แสดงตวัอยา่งโปรแกรมการจดัการเล่ือนชัน้ปี 

 
ภาพที่ 12 แสดงการจัดการเล่ือนชัน้ปี 

 

รายละเอียด 

1.  เข้าไปท่ี การจดัการโรงเรียน > การจดัการเล่ือนชัน้ปี  

2.  คลิกท่ี “การเล่ือนชัน้รวมนกัเรียนท่ีหยดุกลางคนั” เม่ือต้องการเล่ือนชัน้นกัเรียนท่ีหยดุกลางคนั (รวมนกัเรียนทกุคน)   

3. คลกิท่ี “การเล่ือนชัน้” เพ่ือทําการเล่ือนชัน้ปี  

 

หมายเหตุ  

หากทําการเล่ืยนชัน้ปีของนกัเรียนแล้วจะไมส่ามารถ เล่ือนชัน้นกัเรียนกลบัลงมาชัน้เรียนเดิมได้ ควรทําการเล่ือนชัน้นกัเรียน

ในช่วงเปิดภาคเรียนใหม ่ของปีการศกึษานัน้ๆ 

 

 

 

 



คูมื่อการใช้งานระบบ TEDET Mathematics

 

หน้า 9 
 

 

การจดัการโรงเรียน 

เปล่ียนครูผู้สอน 

   คําอธิบาย 

เป็นโปรแกรมสําหรับการย้ายห้องครู  

 

แสดงตวัอยา่งโปรแกรมเปล่ียนครูผู้สอน 

 
ภาพที่ 13 แสดงโปรแกรมการเปล่ียนครูผู้สอน 

รายละเอียด 

1.  เข้าไปท่ี การจดัการโรงเรียน > เปล่ียนครูผู้สอน  

2.  เลือก ห้องเรียน > สืบค้น   

3. เลือกครูผู้สอน > ย้ายห้อง 
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การวินิจฉยัการเรียนรู้ 

การวินิจฉยัการเรียนรู้ 

คําอธิบาย 

เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการวินิจฉยัการเรียนเพ่ือเป็นข้อมลูในการอ้างอิง ในการเรียนการสอนในแต่ละห้องหรือกลุม่แตล่ะระดบัในสถาบนั 

 

แสดงตวัอยา่งโปรแกรมการวินิจฉยัการเรียนรู้ 

 
ภาพที่ 14 แสดงโปรแกรมการวนิิจฉัยการเรียนรู้ 

รายละเอียด 

1. เข้าไปท่ี การวินิจฉยัการเรียนรู้ > การวินิจฉยัการเรียนรู้ ดงัรูปภาพท่ี 14 

2. คลกิท่ี “ลงทะเบียนใหม่” เพ่ือเพิ่มข้อมลูของนกัเรียน ท่ีต้องการวินิจฉยัการเรียนรู้ 

 
ภาพที่ 15 แสดงการเพิ่มข้อมูลนักเรียนที่วนิิจฉัย 



คูมื่อการใช้งานระบบ TEDET Mathematics

 

หน้า 11 
 

3. คลกิท่ี “การออกข้อสอบ” เพ่ือเลือกระดบัความยากของข้อสอบ 

 
ภาพที่ 16 แสดงการออกข้อสอบ เพ่ือวนิิจฉัย 

 

4.   คลกิท่ี  “ยืนยนัการพิมพ์” เพ่ือเลือกพิมพ์ หรือ คลิกท่ี “ดตูวัอยา่งก่อนพิมพ์” เพ่ือดตูวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 
ภาพที่ 17 แสดงตัวอย่างข้อสอบก่อนพมิพ์ 
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5.   คลกิท่ี “เฉลย” เพ่ือดเูฉลยของแบบทดสอบนัน้ 

 
ภาพที่ 18 แสดงคาํตอบของข้อสอบที่สร้าง 

6. คลกิท่ี “ตรวจให้คะแนน” เพ่ือทําการตรวจแบบทดสอบและให้คะแนนกบันกัเรียนท่ีทําการวินิจฉยัการเรียนรู้ 

 
ภาพที่ 19 แสดงการตรวจให้คะแนน 

7.  คลกิท่ี “ผลการทดสอบ” เพ่ือดผูลการประเมิน 

 
ภาพที่ 20 แสดงผลการทดสอบ 
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การจดัการนกัเรียน 

จดัการข้อมลูนกัเรียน 

 

คําอธิบาย 

เป็นโปรแกรมท่ีใช้เพ่ือการจดัการข้อมลูทัว่ไปขอนกัเรียนเพ่ือเป็นการบนัทกึข้อมลูท่ีจําเป็นสําหรับนกัเรียนแต่ละบคุคลซึง่

ประกอบด้วย 

1. ทะเบียนเรียน 

2. การเข้าเรียน 

 

แสดงตวัอยา่งโปรแกรมการจดัการข้อมลูนกัเรียน 

 
ภาพที่ 21 แสดงโปรแกรมการจัดการข้อมูลนักเรียน 
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การจดัการนกัเรียน 

ทะเบียนนกัเรียน 

คําอธิบาย 

เป็นโปรแกรมท่ีใช้เพ่ือบนัทกึข้อมลูนกัเรียนในห้องเรียน 

 

แสดงตวัอยา่งโปรแกรมทะเบียนนกัเรียน 

 
ภาพที่ 22 แสดงโปรแกรมทะเบียนนักเรียน 

 

รายละเอียด 

1. เข้าไปท่ีเมน ูการจดัการนกัเรียน  > ทะเบียนนกัเรียน  > บนัทกึนกัเรียน 

2. กําหนดรายละเอียดข้อมลูนกัเรียน ได้แก่ 

 ช่ือนกัเรียน 

 เพศ 

 เบอร์โทรศพัท์ หรือ เบอร์โทรศพัท์มือถือของนกัเรียน (ถ้ามี) 

 ชัน้ปี / ช่ือโรงเรียน 

 ช่ือ – นามสกลุ บิดา และมารดา พร้อมเบอร์โทรศพัท์ และ เบอร์โทรศพัท์มือถือ 

 ท่ีอยู ่

 ข้อความพิเศษ 

 การจดัห้อง เพ่ือเลือกห้องเรียนท่ีเหมาะสมให้นกัเรียน 

 ระดบัความยากง่ายของโจทย์ เพ่ือเลือกระดบัโจทย์ให้นกัเรียน 

*หมายเหต:ุ จะต้องไปท่ีเมนกูารตัง้คา่ (โปรดศกึษารายละเอียดในสว่นของการตัง้คา่หวัข้อ “การกําหนดระดบัความ

ยาก-ง่าย” เพ่ือไปกําหนดระดบัความยากง่ายของโจทย์ก่อน) 
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 จํานวนข้อสอบ 

เม่ือกําหนดรายละเอียดครบถ้วนแล้ว จงึกดบนัทกึนกัเรียน ระบบจะแสดงผลออกมา ดงัภาพท่ี 23 

 
ภาพที่ 23 แสดงข้อมูลนักเรียนที่ทาํการบันทกึ 

 

3. หากต้องการแก้ไขข้อมลูตา่งๆ ของนกัเรียน ทําได้โดย การจดัการนกัเรียน > ทะเบียนนกัเรียน > คลกิเลือกท่ีห้องเรียน 

(จาก “+” เป็น “-”) >(เลือกนกัเรียนท่ีต้องการแก้ไข) > ใสร่ายละเอียดท่ีจะแก้ไข จากนัน้จงึกด “แก้ไข” ดงัภาพท่ี 24  

 
ภาพที่ 24 แสดงการแก้ไขข้อมูลนักเรียน 

 

4. หากต้องการนําช่ือนกัเรียนออกจากระบบ ทําได้โดย การจดัการนกัเรียน > ทะเบียนนกัเรียน > (เลือกนกัเรียนท่ีต้องการ) 

> ตดัออก เพ่ือให้ระบบทําการตดัรายช่ือนกัเรียนออกจากระบบ ดงัภาพท่ี 25 
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ภาพที่ 25 แสดงการตัดรายช่ือนักเรียนออกจากระบบ 

 

5. หากในชัน้เรียนนัน้มีนกัเรียนหยดุเรียน หรือลาออกจากโรงเรียน ครูผู้สอนสามารถแก้ไขข้อมลูนกัเรียน โดย การจดัการ

นกัเรียน > ทะเบียนนกัเรียน > (เลือกนกัเรียนท่ีต้องการ) > ยติุการเรียน ดงัภาพท่ี 26 

 
ภาพที่ 26 แสดงการยุตกิารเรียนของนักเรียน 

 

6. กรอกข้อมลูในกรณีท่ีนกัเรียนมีข้อสงสยั หรือครูผู้สอนต้องการบนัทกึข้อมลูการเรียนของนกัเรียน เลือกนกัเรียนท่ีต้องการ

บนัทกึ > ข้อมลูการปรึกษาหารือ > เลือกวนัท่ีปรึกษาหารือ > ใสร่ายละเอียดข้อมลู > บนัทกึ 

 
ภาพที่ 27 แสดงการบันทกึข้อมูลการเรียนของนักเรียน 
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7. การดขู้อมลูการเรียนของนกัเรียน เพ่ือดบูนัทกึการมาเรียนของนกัเรียน เลือก นกัเรียนท่ีต้องการด ู> ข้อมลูการเรียน > 

เดือนท่ีต้องการดขู้อมลู จะปรากฏข้อมลู ดงัภาพท่ี 28 

 
ภาพที่ 28 แสดงข้อมูลการเรียนของนักเรียน 

 

8. ในกรณีครูผู้สอนต้องการตรวจให้คะแนนแบบฝึกนกัเรียน เลือกนกัเรียน > ข้อมลูการเรียน > เลือกเดือน > เลือกวนัท่ี > 

การตรวจให้คะแนน  และทําการให้คะแนน > บนัทกึ 

 
ภาพที่ 29 แสดงการตรวจให้คะแนนนักเรียน 

 

9. การให้โจทย์คลินิกฝึกฝนกบันกัเรียนแตล่ะคน เลือกนกัเรียนท่ีต้องการ > ข้อมลูการเรียน > การจดัการฐานข้อมลูราย

เดือน > เลือกวนัท่ีเรียน ท่ีต้องการให้ระบบสร้างชดุคลนิิก > ตัง้คา่ข้อมลู เช่น ปก, เลือกคลนิิก, กระดาษคําตอบ > ยืนยนั 

> ยืนยนัการพิมพ์ หรือดตูวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

หมายเหต ุ: ต้องดําเนินการจดัการแบบทดสอบให้เรียบร้อยก่อนถงึจะปรากฏข้อมลู ดงัภาพท่ี 30  

 
ภาพที่ 30 แสดงการกาํหนดโจทย์คลนิิกฝึกฝนให้กับนักเรียน  
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10. การวิเคราะห์รายเดือน ในกรณีต้องการดผูลการเรียนของนกัเรียนรายเดือน เลือกนกัเรียนท่ีต้องการ > ข้อมลูการเรียน > 

วิเคราะห์รายเดือน > เลือกวนัท่ีเรียน > พิมพ์ตารางวิเคราะห์ผล จากนัน้ตัง้คา่การพิมพ์ >ยืนยนัการพิมพ์ หรือดตูวัอยา่ง

ก่อนพิมพ์ 

 
ภาพที่ 31 แสดงการตัง้ค่าการพมิพ์ 

 

 
ภาพที่ 32 แสดงตารางวเิคราะห์การเรียนรายเดือน 
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การจดัการนกัเรียน 

การเข้าเรียน 

คําอธิบาย 

เป็นโปรแกรมท่ีใช้สําหรับบนัทกึการเข้าเรียนของนกัเรียนในห้องเรียน 

 

แสดงตวัอยา่งโปรแกรมการเข้าเรียน 

 
ภาพที่ 33 แสดงโปรแกรมการเข้าเรียน 

 

รายละเอียด 

1. เข้าไปท่ีเมน ูการจดัการนกัเรียน > การเข้าเรียน 

2. เลือกวนัท่ีจะทําการบนัทกึการเข้าเรียน > เลือกสถานภาพปัจจบุนั  

สถานะมีดงันี ้  A:เข้าเรียน, B: ขาดเรียน, C: มาสาย, D: ออกก่อนเวลา, E: ลาป่วย  Z: อ่ืนๆ (เช่นเกิดเหตฉุกุเฉิน) 

 
ภาพที่ 34 แสดงบันทกึการเข้าเรียน 

 

3. กรณีต้องการพิมพ์ คลิกท่ี การจดัการนกัเรียน > การเข้าเรียน > พิมพ์สมดุรายช่ือ (ช่องวา่ง)  
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การจดัการบทเรียน 

การวางแผนการสอน 

คําอธิบาย 

             เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการจดัการแผนการสอนของครูผู้สอน เพ่ือวางแผนการเรียนการสอน ซึง่สามารถระบเุนือ้หาท่ีจะทําการสอน

ในแตล่ะวนัท่ีครูผู้สอนจะทําการสอน  

 

แสดงตวัอยา่งโปรแกรมวางแผนการสอน 

 
ภาพที่ 35 แสดงโปรแกรมการวางแผนการสอน 

 

รายละเอียด 

1. เข้าไปท่ี การจดัการบทเรียน > การวางแผนการสอน จะปรากฏหน้าโปรแกรมดงัภาพท่ี 35  

2. เลือกห้องท่ีต้องการวางแผนการสอน 

3. คลกิเลือกวนัท่ีจะวางแผนการสอนจะปรากฏหน้าโปรแกรมดงัภาพท่ี 36 
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ภาพที่ 36 แสดงการสร้างแผนการสอน 

4. เลือกชัน้ปี  

5. เลือกภาคเรียน  

6. ตัง้ช่ือเร่ืองท่ีเราจะวางแผนการสอน 

7. เลือกเนือ้หา ท่ีจะใช้สอน 

8. คลกิท่ี “บนัทกึแผนการสอน” ระบบจะทําการบนัทกึรายละเอียดท่ีได้กําหนด และจะแสดงในตารางแผนการสอน ดงัภาพท่ี 37 

 

 
ภาพที่ 37 แสดงปฏทินิแผนการสอน 
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การจดัการบทเรียน 

การสร้าง Concept Book 

คําอธิบาย 

             เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการสร้าง Concept Book สําหรับนกัเรียน และสําหรับครูใช้ในการสอนในห้องเรียน โดยโปรแกรมนี ้

สามารถสร้าง Concept Book ได้ทัง้แบบรายบคุคล และเป็นแบบห้องเรียน 

 

 แสดงตวัอยา่งโปรแกรม Concept  Book 

 
ภาพที่ 38 แสดงโปรแกรม Concept Book 

 

รายละเอียด 

1. เข้าไปท่ี การจดัการบทเรียน > Concept Book จะปรากฏหน้าโปรแกรมการดงัภาพท่ี 38  

2. เลือกห้องเรียน  ตามรายช่ือนกัเรียนท่ีปรากฏ  

 2.1  การสร้าง Concept Book ให้กบันกัเรียนทกุคนให้เลือกท่ี “ทัง้หมด”  

 2.2  การสร้าง Concept Book ให้นกัเรียนทกุคนเป็นรายบคุคลให้เลือกช่ือนกัเรียนท่ีต้องการสร้าง  
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ภาพที่ 39 แสดงสร้าง Concept Book 

 

3. เลือกชัน้ปี (กรณีต้องการเนือ้หาของชัน้ปีอ่ืน) 

4. เลือกภาคเรียน 

5. เลือกเนือ้หาท่ีจะสร้างใน Concept Book  

6. คลกิท่ี “การเลือกบทเสร็จสิน้” ระบบจะทําการสร้าง Concept Book 

 

7. เลือก Concept Book ท่ีจะพิมพ์  

8. ตัง้ช่ือ Concept Book ท่ีสร้าง 

9. เลือกตัง้คา่ต่างๆก่อนพิมพ์10. คลกิท่ี “ยืนยนัการพิมพ์”  

11. จะปรากฏ “การเลือกสัง่พิมพ์” ขึน้มา 

12. หากต้องการแสดงตวัอยา่ง Concept Book ท่ีสร้าง คลกิท่ี “ดตูวัอยา่งก่อนพิมพ์”  

13. หากต้องการพิมพ์ให้คลิกท่ี “ยืนยนัการพิมพ์” ระบบจะทําการพิมพ์ Concept Book  
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การจดัการบทเรียน 

การสร้างบทเรียนรายบคุคล 

 

คําอธิบาย 

             เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการจดัการ การสร้างโจทย์แบบฝึกให้กบันกัเรียน  โดยสามารถจําแนกลกัษณะของโจทย์ออกเป็น 5 รูปแบบ

ด้วยกนัคือ  

1. โจทย์เรียนรู้แนวคิด 

2. โจทย์สําหรับเรียนลว่งหน้า 

3. โจทย์ทบทวนความเข้าใจ 

4. โจทย์เรียนรู้ด้วยตนเอง 

5. โจทย์สําหรับประเมินท้ายบท 

 

แสดงตวัอยา่งโปรแกรมการสร้างบทเรียนรายบคุคล 

 
ภาพที่ 40 แสดงโปรแกรมการสร้างบทเรียนรายบุคคล 

 

รายละเอียด 

1.  เข้าไปท่ี การจดัการบทเรียน > สร้างบทเรียนรายบคุคล จะปรากฏหน้าโปรแกรมการดงัภาพท่ี 40  

2. เลือกห้องเรียน หรือนกัเรียนท่ีจะทําการออกโจทย์ 

3. คลกิเลือกวนัท่ีต้องการออกโจทย์  ระบบจะแสดงเนือ้หาท่ีจะใช้ในการออกโจทย์ให้กบันกัเรียน รวมทัง้จํานวนข้อของโจทย์ท่ีจะทําการ
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สร้างให้กบันกัเรียน 

4. เลือกเนือ้หาเพ่ือให้ระบบสร้างบทเรียน และสามารถกําหนดรายละเอียดตา่งๆ ได้ดงันี ้

4.1 เลือกจํานวนโจทย์ท่ีต้องการสร้างให้กบันกัเรียน 

4.2 เลือกชัน้ปี (กรณีต้องการเนือ้หาของชัน้ปีอ่ืน) 

4.3 เลือกภาคเรียน 

4.4 ตัง้ช่ือชดุแบบทดสอบท่ีจะทําการสร้าง 

4.5 เลือกระดบัความยากง่าย หรือ เลือกจํานวนข้อในระดบัตา่งๆ  

4.6 เลือกเนือ้หาในบทเรียนท่ีต้องการสร้าง 

4.7 เม่ือคลิก สร้างโจทย์ 

 
ภาพที่ 41 แสดงการสร้างบทเรียน 

 

4.8 คลกิท่ี ดตูวัอยา่งก่อนพิมพ์ เพ่ือดโูจทย์ท่ีระบบได้ทําการสร้างขึน้มา  
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ภาพที่ 42 แสดงผลเม่ือสร้างบทเรียนแล้ว 

 

 
ภาพที่ 43 แสดงตัวอย่างโจทย์ที่ถูกสร้างขึน้ 

 

4.9 หากต้องการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ โจทย์ ให้คลิกท่ีโจทย์ > ไปท่ีเพิ่ม/แก้ไข/ ลบออก > เลือกโจทย์ท่ีต้องการเพิ่ม/แก้ไข/ลบออก 
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ภาพที่ 44 แสดงตัวอย่างการแก้ไขโจทย์ 

4.10 คลกิท่ีปุ่ ม จดัเก็บ หากต้องการเก็บบทเรียนท่ีสร้างขึน้ 

4.11 คลกิ ปิด เพ่ือทําการออกจากการสร้างบทเรียน 

 
ภาพที่ 45 แสดงการออกจากการสร้างบทเรียน 
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4.12 เม่ือคลิก “ปิด” จะปรากฏบทเรียนท่ีมอบหมายให้นกัเรียนดงัภาพท่ี 46 

 
ภาพที่ 46 แสดงปฏทินิบทเรียนที่สร้างขึน้ 

 

หมายเหต ุ 

1. หากทําการเลือกการมอบหมายภาระงานเป็นแบบ Online ต้องคลกิปุ่ ม เร่ิม นกัเรียนจงึจะสามารถทําแบบฝึกหดัได้ 

2. คลกิท่ีปุ่ ม เสร็จสิน้ เม่ือต้องการตรวจคําตอบท่ีได้มอบหมายภาระงานให้นกัเรียนทํา 
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การจดัการบทเรียน 

คลนิิก 

 

คําอธิบาย 

             เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการสร้าง โจทย์ให้กบันกัเรียนเพิ่มเติมในสว่นท่ีทําไมไ่ด้เพ่ือฝึกฝนเพ่ิมเติม 

 

 แสดงตวัอยา่งโปรแกรมคลนิิก 

 
ภาพที่ 47 แสดงโปรแกรมคลินิก 

 

รายละเอียด 

1. เข้าไปท่ี การจดัการบทเรียน > คลนิิก จะปรากฏหน้าโปรแกรมดงัภาพท่ี 47 

 

2. เลือก “พิมพ์โจทย์” ให้กบันกัเรียนแตล่ะคนไปฝึกฝนโจทย์ท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกบัโจทย์ท่ีนกัเรียนทําผิด เพ่ือให้นกัเรียนเกิดความ

ชํานาญในเร่ืองนัน้ๆ   
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3. หากต้องการดโูจทย์คลนิิก คลกิท่ี “ดตูวัอยา่งก่อนพิมพ์” เพ่ือแสดงโจทย์ 

4. ต้องการพิมพ์ คลิกท่ี “ยืนยนัการพิมพ์”  

 

 
ภาพที่ 48 แสดงตัวอย่างโจทย์คลนิิก 
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การจดัการบทเรียน 

คลงัต้นฉบบั 

 

คําอธิบาย 

             เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการจดัเก็บบทเรียนท่ีเคยสร้างแล้ว ซึง่สามารถเผยแพร่ชดุข้อสอบนีใ้ห้กบัครูทา่นอ่ืน หรือให้กบันกัเรียนกรณี

ต้องการเรียนในเนือ้หาบทเรียน ท่ีไมไ่ด้ทําพร้อมกบันกัเรียนคนอ่ืนในห้องเรียน  

 

 แสดงตวัอยา่งโปรแกรมคลงัต้นฉบบั 

 
ภาพที่ 49 แสดงโปรแกรมคลังต้นฉบับ  

 

รายละเอียด 

1. เข้าไปท่ี การจดัการบทเรียน > คลงัต้นฉบบั จะปรากฏหน้าโปรแกรมการดงัภาพท่ี 49 

 
 

2. หากต้องการดบูทเรียนในคลงัต้นฉบบั คลิกท่ี  “ดตูวัอยา่งโจทย์”  เพ่ือดโูจทย์ท่ีจดัเก็บอยูใ่นคลงัต้นฉบบั  

3. หากต้องการพิมพ์บทเรียนในคลงัต้นฉบบั คลิกท่ี “พิมพ์”  

4. หากต้องการ หรือ มอบหมายบทเรียนให้นกัเรียนท่ียงัไมไ่ด้ทํา คลกิท่ี “เผยแพร่” แล้วเลือก ห้องเรียน หรือนกัเรียนท่ีต้องการมอบหมาย

บทเรียนให้กบันกัเรียนท่ียงัไมไ่ด้ทําบทเรียนนัน้ๆ  

5. หากต้องการลบบทเรียนในคลงัต้นฉบบั คลกิท่ี “ลบบทเรียน” เพ่ือทําการลบบทเรียนนัน้ๆ ออกจากคลงัต้นฉบบั 
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การจดัการแบบทดสอบ 

แบบทดสอบประจําบท 

 

คําอธิบาย 

เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการจดัเก็บโจทย์ ท่ีมีเนือ้หาสอดคล้องกบับทเรียนท่ีนกัเรียนเคยเรียนผา่นมา เพ่ือให้ครูใช้ในการฝึกทบทวนความรู้

ให้กบันกัเรียน 

 

แสดงตวัอยา่งโปรแกรมแบบทดสอบประจําบท

 
ภาพที่ 50 แสดงโปรแกรมแบบทดสอบประจาํบท 

 

รายละเอียด 

1.เข้าไปท่ี การจดัการแบบทดสอบ > แบบทดสอบประจําบท  จะปรากฏหน้าโปรแกรมการดงัภาพท่ี 50  

2. เลือกระดบัชัน้ 

3. เลือกภาคเรียน  

4. จะปรากฏเนือ้หาพร้อมแบบทดสอบประจําบท หากต้องการพิมพ์แบบทดสอบ ให้คลิกท่ี “พิมพ์” ท่ีอยูด้่านหลงัเนือ้หาท่ีต้องการ 
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5. หากต้องการดตูวัอยา่งก่อนพิมพ์ คลกิท่ี  

“ดตูวัอยา่งก่อนพิมพ์”  

6. หากต้องการพิมพ์แบบทดสอบประจําบท  

คลกิท่ี “ยืนยนัการพิมพ์” 
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การจดัการแบบทดสอบ 

แสดงวิธีทํา 

คําอธิบาย 

เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการจดัเก็บบทเรียน ท่ีมีลกัษณะโจทย์ท่ีมุง่เน้นให้นกัเรียนต้องแสดงวิธีทําในการแก้โจทย์ปัญหา โดยครูผู้สอน

สามารถเลือกเนือ้หาท่ีต้องการ แล้วสัง่พิมพ์เพ่ือให้นกัเรียนได้ฝึกทําโจทย์ในลกัษณะนี ้

 

แสดงตวัอยา่งโปรแกรมแสดงวิธีทํา

 
ภาพที่ 51 แสดงโปรแกรมแสดงวธีิทาํ 

 

รายละเอียด 

1.เข้าไปท่ี การจดัการแบบทดสอบ > แสดงวิธีทํา จะปรากฏหน้าโปรแกรมดงัภาพท่ี 51  

2. เลือกชัน้ปี  

3. เลือกภาคเรียน  

4. จะปรากฏเนือ้หาพร้อมแบบทดสอบ หากต้องการพิมพ์แบบทดสอบ ให้คลกิท่ี “พิมพ์” ท่ีอยูด้่านหลงัเนือ้หาท่ีต้อง 

 

5. หากต้องการดตูวัอยา่งก่อนพิมพ์ คลกิท่ี  

“ดตูวัอยา่งก่อนพิมพ์”  

6. หากต้องการพิมพ์แบบทดสอบประจําบท  

คลกิท่ี “ยืนยนัการพิมพ์” 
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การจดัการแบบทดสอบ 

Storytelling 

  

คําอธิบาย 

             เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการจดัเก็บบทเรียน ท่ีมีลกัษณะโจทย์ท่ีมุง่เน้นให้นกัเรียนอา่นและทําความเข้าใจกบัเนือ้หาของโจทย์ โดย

ครูผู้สอนสามารถเลือกเนือ้หาท่ีต้องการ แล้วสัง่พิมพ์เพ่ือให้นกัเรียนได้ฝึกทําโจทย์ในลกัษณะนี ้

 

 แสดงตวัอยา่งโปรแกรม Storytelling  

 
ภาพที่ 52 แสดงโปรแกรม Storytelling 

 

รายละเอียด 

1. เข้าไปท่ี การจดัการแบบทดสอบ > Storytelling  จะปรากฏหน้าโปรแกรมดงัภาพท่ี 52  

2. เลือกชัน้ปี  

3. เลือกภาคเรียน   

4. จะปรากฏเนือ้หาพร้อมแบบทดสอบ Storytelling หากต้องการพิมพ์แบบทดสอบ 

ให้คลกิท่ี “พิมพ์” ท่ีอยูด้่านหลงัเนือ้หาท่ีต้องการ 

5. หากต้องการดตูวัอยา่งก่อนพิมพ์ คลกิท่ี “ดตูวัอยา่งก่อนพิมพ์” 

6. หากต้องการพิมพ์แบบทดสอบประจําบท คลิกท่ี “ยืนยนัการพิมพ์” 

7. หากต้องการพิมพ์อธิบายคําตอบ คลกิท่ี “คําตอบ” เลือก “ยืนยนัการพิมพ์” 
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ภาพที่ 53 แสดงตัวอย่างโจทย์ Storytelling 
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การจดัการแบบทดสอบ 

ทกัษะการคิดคํานวณ 

  

คําอธิบาย 

             เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการจดัเก็บบทเรียน เก่ียวกบัการคํานวณ ครูผู้สอนสามารถเลือกเนือ้หาท่ีต้องการ แล้วสัง่พิมพ์เพ่ือให้

นกัเรียนได้ฝึกทําโจทย์คํานวณ โดยโปรแกรมทกัษะการคิดคํานวณ จะจดัลําดบัโจทย์จากระดบัง่ายไปจนถงึยาก ระดบั A ถงึระดบั F 

ตามลําดบั 

 

 แสดงตวัอยา่งโปรแกรมทกัษะการคิดคํานวณ

 
ภาพที่ 54 แสดงโปรแกรมทักษะการคาํนวณ 

 

รายละเอียด 

1. เข้าไปท่ี การจดัการแบบทดสอบ > ทกัษะการคิดคํานวณ จะปรากฏหน้าโปรแกรมดงัภาพท่ี 54  

2. เลือกระดบั ความยากง่าย ของชดุเนือ้หา 

3. ถ้าต้องการเนือ้หาท่ีจะสร้าง คลกิท่ี “การออกข้อสอบ” เพ่ือสัง่พิมพ์โจทย์คํานวณเร่ืองนัน้ๆ    

4. จะปรากฏโปรแกรมท่ีให้เลือกรายละเอียดเก่ียวกบัโจทย์เพิ่มเติมดงัภาพท่ี 55 

 
ภาพที่ 55 แสดงการออกโจทย์คาํนวณ 
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5. เลือกเร่ืองยอ่ยของโจทย์คํานวณท่ีต้องการจดัพิมพ์  

6. เลือกจํานวนชดุท่ีต้องการจดัพิมพ์ 

7. คลกิท่ี “การออกโจทย์” ระบบจะทําการสร้างโจทย์คํานวณ 

 
ภาพที่ 56 แสดงการพมิพ์โจทย์คาํนวณ 

 

8. หากต้องการดตูวัอยา่งก่อนพิมพ์ คลกิท่ี “ดตูวัอยา่งก่อนพิมพ์”  

9. เลือกการพิมพ์โจทย์คํานวณ  

 - คลิกท่ี “พิมพ์สองหน้า”  หากต้องการพิมพ์หน้า – หลงั  

 - คลิกท่ี “พิมพ์หน้าเดียว – หน้าค่ี” หากต้องการพิมพ์หน้าค่ี 

 - คลกิท่ี “พิมพ์หน้าเดียว – หน้าคู”่ หากต้องการพิมพ์หน้าคู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมื่อการใช้งานระบบ TEDET Mathematics

 

หน้า 39 
 

 

การจดัการแบบทดสอบ 

ทกัษะการคิดคํานวณออนไลน์ (Online) 

  

คําอธิบาย 

             เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการจดัเก็บบทเรียน เก่ียวกบัการคํานวณ ครูสามารถเลือกเนือ้หาท่ีต้องการ จากนัน้สามารถกําหนดให้

นกัเรียนฝึกทําโจทย์คํานวณ ผา่นทางระบบ โดยโปรแกรมทกัษะการคิดคํานวณออนไลน์ จะแยกระดบัโจทย์จากระดบัง่ายไปจนถึงระดบั

ยาก คือ จากระดบั A จนถงึระดบั F ตามลําดบั 

 

 แสดงตวัอยา่งโปรแกรมทกัษะการคิดคํานวณออนไลน์  (Online)  

 
ภาพที่ 57 แสดงโปรแกรมทักษะการคดิคาํนวณออนไลน์ (Online) 

 

รายละเอียด 

1. เข้าไปท่ี การจดัการแบบทดสอบ > ทกัษะการคิดคํานวณ (ออนไลน์)  จะปรากฏหน้าโปรแกรมการดงัภาพท่ี 57 

2. หากต้องการสร้าง ทกัษะการคิดคํานวณออนไลน์  คลกิท่ี “จดัการฝึกคํานวณออนไลน์” 

 
ภาพที่ 58 แสดงการจัดการประเมนิการคาํนวณ 

3. คลกิท่ี “การสร้างโจทย์”  

4. เลือกระดบัท่ีต้องการมอบหมายให้นกัเรียนไปฝึกทกัษะการคิดคํานวณ  
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ภาพที่ 59 แสดงการสร้างแบบฝึกทักษะการคาํนวณ 

 

5. หากต้องการมอบหมายแบบฝึกทกัษะการคิดคํานวณ  ให้คลิกท่ี “เลือก” ท่ีอยู่ด้านหลงัเนือ้หาท่ีต้องการมอบหมายให้นกัเรียน  

 
ภาพที่ 60 แสดงการมอบหมายแบบฝึกให้นักเรียน 

 

6. เลือกห้องเรียนท่ีต้องการมอบหมายแบบฝึกทกัษะการคิดคํานวณ  หลงัจากนัน้ คลิกท่ี “บนัทกึ”  ระบบจะดําเนินการสร้างแบบฝึก

ทกัษะการคิดคํานวณ และจะปรากฏเนือ้หาท่ีมอบหมายให้กบันกัเรียน 

 
ภาพที่ 61 แสดงเนือ้หาที่มอบหมายให้นักเรียน 

7. รายละเอียดเก่ียวกบัสถานการณ์การเรียน   

 - คลิกท่ี “ตวัอยา่ง”  เม่ือต้องการดตูวัอยา่งโจทย์ท่ีมอบหมายให้นกัเรียน 

 - คลิกท่ี “ลบออก”  เม่ือต้องการลบเนือ้หาท่ีได้กําหนดขึน้ 
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 - คลิกท่ี “เร่ิม” เม่ือต้องการมอบหมายให้นกัเรียน และ นกัเรียนจงึจะเร่ิมทําแบบฝึกทกัษะการคิดคํานวณได้ 

 - คลิกท่ี “เสร็จสิน้” เม่ือต้องการตรวจคําตอบ (จะสามารถใช้งานได้เม่ือ คลกิท่ี “เร่ิม”) 

 - คลิกท่ี “ผล” เม่ือต้องการดคูะแนนของนกัเรียน (จะสามารถใช้งานได้เม่ือ คลกิท่ี “เสร็จสิน้”) และคลกิท่ี “พิมพ์ผล” หากต้องการ

พิมพ์ผลการประเมินของนกัเรียน 

 
ภาพที่ 62 แสดงผลการประเมนิของนักเรียน 
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การจดัการผลคะแนน 

การประเมินผลประจําสปัดาห์ 

  

คําอธิบาย 

             เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการดผูลการประเมินของนกัเรียน โดยแยกตามสปัดาห์ 

 

 แสดงตวัอยา่งโปรแกรมการประเมินผลประจําสปัดาห์ 

 
ภาพที่ 63 แสดงโปรแกรมการประเมนิผลประจาํสัปดาห์ 

 

รายละเอียด 

1. เข้าไปท่ี การจดัการผลคะแนน > การประเมินผลประจําสปัดาห์ จะปรากฏหน้าโปรแกรมดงัภาพท่ี 63  

2. เลือก ห้อง หรือ ชัน้ปี 

3. เลือกสปัดาห์ท่ีเรียนโดยกดรูปไอคอนปฏิทิน จะปรากฏปฏิทิน ดงัภาพท่ี 64 

 
ภาพที่ 64 แสดงปฏทินิเพ่ือเรียกดูผลประเมินประจาํสัปดาห์ 
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4. กดเลือกเดือนและวนัท่ีท่ีต้องการ แล้วกดไอคอนสืบค้น จะปรากฏข้อมลู ดงัภาพท่ี 65 

 
ภาพที่ 65 แสดงข้อมูลผลประเมนิประจาํสัปดาห์ 

 

5. จะมีข้อมลูนกัเรียนแสดง เม่ือต้องการเพิ่มข้อความเสนอแนะหรือจดหมายข่าวถงึผู้ปกครอง ให้ไปท่ีไอคอนบนัทกึหลงัช่ือนกัเรียน 

(ข้อความจะปรากฏท่ีท้ายกระดาษเม่ือกดไอคอน ”ตวัอยา่งตารางวิเคราะห์” ) 

6. เลือก “พิมพ์ตารางวิเคราะห์ผล” และ เลือก “ยืนยนัการพิมพ์” เพ่ือพิมพ์การประเมินผลประจําสปัดาห์ 

 
ภาพที่ 66 แสดงการพมิพ์ผลการประเมนิประจาํสัปดาห์ 
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การจดัการผลคะแนน 

การประเมินผลประจําเดือน 

  

คําอธิบาย 

             เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการดผูลการประเมินในแตล่ะเดือนของนกัเรียนแต่ละคน 

 

 แสดงตวัอยา่งโปรแกรมการประเมินผลประจําเดือน 

 
ภาพที่ 67 แสดงโปรแกรมการประเมนิผลประจาํเดือน 

 

รายละเอียด 

1. เข้าไปท่ี การจดัการแบบผลคะแนน > การประเมินผลประจําเดือน จะปรากฏหน้าโปรแกรมการดงัภาพท่ี 67 

2. เลือก ห้อง หรือ ชัน้ปี  

3. เลือกเดือน และ ปี และคลกิท่ี  “สืบค้น”   

4.  จะมีข้อมลูนกัเรียนแสดง คลิกท่ี “บนัทกึ” ท่ีช่องสดุท้ายของช่ือนกัเรียน เพ่ือเพิ่มจดหมายข่าวถงึผู้ปกครอง เป็นข้อความเสนอแนะ (จะ

ปรากฏท่ีรายงานผลประจําเดือน”) 

5.  หากต้องการดรูายงานการประเมินประจําเดือน คลิกท่ี “ตวัอยา่งตารางวิเคราะห์” 
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ภาพที่ 68 แสดงตัวอย่างการประเมนิผลประจาํเดือน 

 

6.  หากต้องการการพิมพ์ รายงานการประเมินประจําเดือน คลกิท่ี “พิมพ์ตารางวิเคราะห์ผล”  

7.  คลิกท่ี “ยืนยนัการพิมพ์” เพ่ือพิมพ์การประเมินผลประจําเดือน (สามารถทําเคร่ืองหมาย ด้านหน้าช่ือนกัเรียนท่ีต้องการพิมพ์รายงาน

การประเมิน ได้ครัง้ละมากกวา่ 1 คน) 
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การจดัการผลคะแนน 

การประเมินผลประจําบท 

  

คําอธิบาย 

             เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการดผูลการประเมินของนกัเรียน โดยแยกตามบทเรียน 

 

 แสดงตวัอยา่งโปรแกรมการประเมินผลประจําบท 

 
ภาพที่ 69 แสดงโปรแกรมการประเมนิผลประจาํบท 

 

รายละเอียด 

1. เข้าไปท่ี การจดัการแบบผลคะแนน > การประเมินผลประจําบท จะปรากฏหน้าโปรแกรม ดงัภาพท่ี 69  

2. เลือก เมนดู้านซ้ายโดยแบง่เป็นหวัข้อ ดงันี ้

   - จําแนกเป็น  ห้องเรียน หรือ ชัน้ปี   

  - ครูผู้สอน  
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  - การเรียน  ระหวา่งการเรียน หรือ เสร็จสิน้การเรียน ดงัภาพท่ี 70 

 ภาพที่ 70 แสดงข้อมูลต่างๆ 

 

3. เลือกนกัเรียน จะปรากฏข้อมลูรายละเอียดคะแนนคา่เฉล่ียระดบัประเทศ คา่เฉล่ียระดบัโรงเรียน และคา่เฉลี่ยรายบคุคล   

 
ภาพที่ 71 แสดงข้อมูลคะแนนประจาํบทของนักเรียน 

 

4. คลกิท่ี “พิมพ์” เพ่ือพิมพ์รายงานการประเมินประจําบท 
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การตัง้คา่ 

ปัญหาพืน้ท่ี 

 

คําอธิบาย 

เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการกําหนดระยะหา่งระหวา่งโจทย์ (แนวตัง้) โดยสามารถเลือกกําหนดระยะหา่งระหวา่งโจทย์ระหวา่ง 0.5 

เซนติเมตร ถงึ 5 เซนติเมตร และเป็นการกําหนดในแตล่ะระดบัชัน้ ซึง่ในแตล่ะระดบัชัน้สามารถกําหนดให้เหมือนหรือแตกตา่งกนัก็ได้ 

 

แสดงตวัอยา่งโปรแกรมการกําหนดช่องวา่งระหวา่งโจทย์ 

 
ภาพที่ 72 แสดงโปรแกรมกาํหนดช่องว่างระหว่างโจทย์ 

 

รายละเอียด 

 

1. เข้าท่ีเมน ูการตัง้คา่ > การตัง้คา่ช่องวา่งระหวา่งโจทย์ จะปรากฏหน้าโปรแกรมดงัรูปภาพท่ี 72 

2. เลือกระยะหา่งระหวา่งโจทย์ ท่ีอยูด้่านด้านลา่งของแตล่ะระดบัชัน้ ซึง่สามารถตัง้คา่ระยะหา่งระหวา่งโจทย์ได้พร้อมกนั เม่ือกําหนด

ระยะหา่งระหวา่งโจทย์ครบทกุระดบัชัน้แล้ว คลิกท่ี “บนัทกึการตัง้คา่” เพ่ือให้ระบบบนัทกึการตัง้คา่ระยะหา่งระหวา่งโจทย์ 

3. ระบบจะแสดงระยะหา่งระหวา่งโจทย์ท่ีได้ทําการตัง้คา่ไว้  
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การตัง้คา่ 

การเปล่ียนรหสั 

 

คําอธิบาย  

       เป็นโปรแกรมสําหรับเปล่ียนรหสัผา่น  

 

 แสดงตวัอยา่งโปรแกรมการเปล่ียนรหสั 

 
ภาพที่ 73 แสดงโปรแกรมการเปล่ียนรหัส 

 

รายละเอียด 

1.  เข้าท่ีเมน ูการตัง้คา่ > การเปล่ียนรหสั  

2. เปล่ียนรหสัแล้ว คลกิท่ี “แก้ไข” เพ่ือเปล่ียนรหสัผา่นใหม่ 
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การตัง้คา่ 

การตัง้คา่การพิมพ์ 

                                 

  คําอธิบาย  

  เป็นโปรแกรมสําหรับการตัง้คา่การพิมพ์แบบทดสอบ  

 

   แสดงตวัอยา่งโปรแกรมการตัง้คา่การพิมพ์ 

 
ภาพที่ 74 แสดงโปรแกรมการตัง้ค่าการพมิพ์ 

 

รายละเอียด 

1. เข้าท่ีเมน ู> การตัง้คา่ > การตัง้คา่การพิมพ์ 

2. เลือกแบบการพิมพ์ท่ีต้องการ 
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การตัง้คา่ 

การตัง้คา่หวักระดาษ 

                                   

 คําอธิบาย  

  เป็นโปรแกรมสําหรับการตัง้คา่หวักระดาษเพ่ือเลือกรูปแบบการจดัวาง สี รวมถงึ รูปแบบสว่นหวักระดาษ 

 

แสดงตวัอยา่งโปรแกรมการตัง้คา่หวักระดาษ 

 
 

ภาพที่ 75 แสดงโปรแกรมการตัง้ค่าหัวกระดาษ 

รายละเอียด 

1. เข้าท่ีเมน ู > การตัง้คา่ > การตัง้คา่หวักระดาษ 

2. เลือกประเภท เลือกสี โลโก้โรงเรียน เส้นแบง่หวัข้อ กรอบกระดาษข้อสอบ  

3. เม่ือเสร็จแล้ว คลกิ “ยืนยนั” 
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การตัง้คา่ 

การกําหนดระดบัความ ยาก-ง่าย 

 

คําอธิบาย  

       เป็นโปรแกรมสําหรับการตัง้ระดบัความยากของง่ายข้อสอบ 

 แสดงตวัอยา่งโปรแกรมการกําหนดระดบัความยากง่าย 

 
ภาพที่ 76 แสดงโปรแกรมกาํหนดระดับความยากง่าย 

 

    รายละเอียด 

1. เข้าท่ีเมน ู > การตัง้คา่  > ระดบัความยากง่าย 

2. กําหนดข้อมลูระดบัความยากง่ายตามท่ีต้องการ 
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การตัง้คา่ 

การตัง้คา่รูปแบบท่ีใช้สําหรับโปรเจคเตอร์ 

 

คําอธิบาย  

       เป็นโปรแกรมสําหรับการเลือกรูปแบบของกระดานดําท่ีต้องการ 

 

    แสดงตวัอยา่งโปรแกรมการตัง้คา่รูปแบบท่ีใช้สําหรับโปรเจคเตอร์ 

 
ภาพที่ 77 แสดงโปรแกรมการตัง้ค่ารูปแบบที่ใช้สาํหรับโปรเจคเตอร์ 

 

 รายละเอียด 

1. เข้าท่ีเมน ู >  การตัง้คา่  > กระดานดํา 

2. เลือกรูปแบบท่ีต้องการ 
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การตัง้คา่ 

การตัง้คา่แถบสีของหวัข้อ 

                     

คําอธิบาย  

       เป็นโปรแกรมสําหรับตัง้คา่แถบสีของหวัข้อท่ีต้องการ 

 แสดงตวัอยา่งการตัง้คา่แถบสีของหวัข้อ 

 
ภาพที่ 78 แสดงโปรแกรมการตัง้ค่าแถบสี 

 

 รายละเอียด 

1. เข้าท่ีเมน ู >  การตัง้คา่  > การตัง้คา่สี 

2. เลือกรูปแบบท่ีต้องการ 
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การตัง้คา่ 

ช่ือคําถาม 

                    

คําอธิบาย  

       เป็นโปรแกรมสําหรับตัง้ช่ือหวัข้อของแบบทดสอบ 

 

 แสดงตวัอยา่งตัง้ช่ือของแบบทดสอบ 

 
ภาพที่ 79 แสดงโปรแกรมการตัง้ช่ือแบบทดสอบ 

 

 รายละเอียด 

1. เข้าท่ีเมน ู> การตัง้คา่ > ช่ือคําถาม 

2. พิมพ์ช่ือแบบทดสอบท่ีต้องการแล้วกดปุ่ มเพิ่มเติม 
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การตัง้คา่ 

การจดัการปก 

 

คําอธิบาย  

       เป็นโปรแกรมสําหรับเลือกปกแบบฝึกหดัและสามารถสร้างปกเพิ่มเติมได้ 

 

  แสดงตวัอยา่งการจดัการปก 

 
ภาพที่ 80 แสดงโปรแกรมการจัดการปก 

 

  รายละเอียด 

1. เข้าท่ีเมน ู > การตัง้คา่ > การจดัการปก 

2. เลือกแบบปกท่ีต้องการ หรืออพัโหลดรูปโรงเรียน แล้วกดปุ่ ม บนัทกึการจดัทําหน้าปก 
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