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คู่มือการใช้ระบบ DIGITAL SCHOOL THAILAND 4.0 

นวัตกรรมระบบการเรียนการสอนดิจิตอลในยุค  Thailand  4.0   

หลักสูตรการเรียนการสอน  โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ จัดท า  VDO  Streaming การสอนของ

อาจารยแ์ละติวเตอร์ในรูปแบบ  Digital  Content  โดยใชโ้มเดลของ  Harvard  University  สหรัฐอเมริกา  ซ่ึง
ระบบ  Digital  School  Thailand 4.0  ประกอบไปดว้ย  โครงสร้างการเรียนการสอนตามหลกัสูตร  แผนการ

จดัการเรียนรู้  ค  าอธิบายรายวชิา  สาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั  เน้ือหาการจดัการเรียนการ

สอน  VDO  Streaming การสอน  แบบทดสอบก่อนเรียน  และหลังเรียน ในรูปแบบ  Digital  Content ที่
ครอบคลุมเน้ือหาทุกรายวชิา  ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย  เพือ่ใหน้กัเรียนไดใ้ช้

ส าหรับเรียนล่วงหน้าก่อนเรียน  และเรียนทบทวนหลงัเรียน  ไดทุ้กที่ ทุกเวลา  เรียนซ ้ าก่ีคร้ังก็ได ้ เหมือน
ห้องเรียนเสมือนจริง  และใช้เป็นส่ือการสอนของอาจารย ์  ในการจดัการเรียนการสอนในยุค  Digital  

Thailand 4.0   

หน้าแรกของระบบ  

 สามารถเขา้ใชง้านระบบไดท้ี่  www.digitalschool.club 

 
  

คลิกเพื่อเขา้ระบบ 

กรอกช่ือผูใ้ช ้

กรอกรหัสผา่น 
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 เม่ือกรอก Username และ Password ใหค้ลิก “เขา้ระบบ” จะพบกบัเมนูต่าง ๆในระบบ 

 
 

ระบบ  Digital  School  Thailand 4.0 จะประกอบไปด้วย 5 เมนู 

1. Digital School Thailand 4.0 
2. เตรียมสอบเข้า  
3. เตรียมสอบ PISA 
4. เตรียมสอบ O-NET GAT PAT 
5. สอนสดออนไลน์ (PLC) 
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1. Digital School Thailand 4.0 

เมนู Digital School Thailand 4.0 จะใชส้ าหรับการเรียนดว้ยตนเองตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ซ่ึงจะมีเน้ือหาที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้นักเรียนไดเ้ลือกศึกษา โดยจะแบ่งเป็นชั้นเรียน   

ตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  6 

 

 

 

เลือกระดบัชั้นท่ีตอ้งการเรียน 

ปิดหนา้น้ี 
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  ใหผู้เ้รียนคลิกเลือกชั้นเรียนที่ตอ้งการ ตวัอยา่งจะเป็นการเลือกเรียนในรายวชิาชีววทิยา  ชั้น

มธัยมศึกษาปีที่  4  ซ่ึงจะมีรายละเอียดการใชง้านของระบบดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

  จากนั้นจะปรากฏภาคเรียนใหผู้เ้รียนเลือกภาคเรียน  โดยจะมี 2 ภาคเรียนดงัรูป 

 
 

 

เลือกภาคเรียนที่ตอ้งการเรียน 
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  เม่ือเขา้สู่ภาคเรียนแลว้จะปรากฏกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  2551  โดยให้ผูเ้รียนคลิกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตอ้งการตามรูป 

 

เลือกรายวชิาที่ตอ้งการเรียน 
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 ตวัอยา่งเป็นการเรียนรู้ในรายวชิาชีววทิยา  ใหผู้เ้รียนคลิกเลือกที่กลุ่มสาระ วทิยาศาสตร์ ดงัรูป   

 
 

 โดยกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)  จะจดัหลกัสูตรโดยใชแ้นวทางการ
จดัหลกัสูตรวชิาวทิยาศาสตร์ของ สสวท.  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑  

ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 โดยในกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 จะมีสาระยอ่ยอีก 4 สาระคือ   

   -  ฟิสิกส์  

   -  เคมี 

   -  ชีววทิยา   

  -  โลก  ดาราศาสตร์ และอวกาศ 
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 โดยตวัอยา่งจะเป็นการเลือกวชิาชีววทิยา  ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งคลิกในสาระยอ่ย  ชีววทิยา  จะปรากฏ

เมนูยอ่ยดงัน้ี 
 

 

 ซ่ึงในรายวชิาชีววทิยา  จะปรากฏรายวิชาชีววทิยาทั้งหมด 5 วชิาตามหลกัสูตร  สสวท. ให้ผูเ้รียน

คลิกที่วชิาที่ตอ้งการ จะปรากฏเน้ือหาหลกัสูตรของรายวชิา ชีววทิยา  1 ดงัรูป 
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โครงสร้างและรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนใน

ร า ย วิ ช า ชี ว วิ ท ย า  1   โ ด ย  อ . ส ม าน   แ ก้ ว ไ ว ยุ ทธ  

ซ่ึงจะมีแผนการสอน  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

รวมทั้ง เน้ือหาที่ประกอบไปด้วยรูปแบบการเรียนที่เป็น

ดิจิตอล พร้อมวีดีโอการสอนที่ตรงตามเน้ือหา 
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 เม่ือเขา้มาในรายวิชาจะพบกับโครงสร้างของแผนการสอน ดงัรูป คือ ค  าอธิบายรายวิชาของภาค
เรียน หรือถา้เป็นหลกัสูตรวทิยาศาสตร์จะแบ่งเน้ือหาตามหลกัสูตรวทิยาศาสตร์ของ สสวท.  โดยจะแบ่งเป็น
เล่ม  ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  ที่ตรงตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพทุธศกัราช 
๒๕๕๑  ของกระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างรายวชิาที่แสดงการแบ่งการเรียนการสอนและจ านวนคาบเรียน
และคะแนนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ดงัตวัอยา่งของรายวชิา ชีววทิยา 1  
 

• ค าอธิบายรายวิชา 
ประกอบดว้ยค าอธิบายและขอ้มูลในภาพรวมของรายวิชา   
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• ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้แกนกลาง     
แสดงตวัช้ีวดัและมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง ปีพทุธศกัราช ๒๕๕๑  
ดงัน้ี   
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• โครงสร้างรายวิชา   
เป็นหน้าที่แสดงตวัช้ีวดั สาระยอ่ยและบทยอ่ของแต่ละบทเรียน จ านวนเวลาการเรียนและคะแนน
ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้  รวมทั้งคะแนนต่าง ๆ ที่ตอ้งการใหน้กัเรียนปฏิบติัภายในวชิานั้น 
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โครงสร้างของเน้ือหาของแต่ละบทเรียน  จะประกอบไปดว้ยรูปแบบตามตวัอยา่งดา้นล่าง    ส าหรับ
เน้ือหาของรายวิชาให้ผูเ้รียนคลิกที่หัวขอ้ของเน้ือหาที่ตอ้งการ  จากตวัอยา่งเป็นเน้ือหาของเร่ือง  ธรรมชาติ
ของส่ิงมีชีวติและการศึกษาชีววทิยา  จะพบกบัรายละเอียด  ดงัน้ี  
 

 
 
 แต่ละบทเรียนจะมีรูปแบบ ดงัตวัอยา่ง ซ่ึงมีรายละเอียดของแต่ละหวัขอ้ดงัน้ี  

- แบบทดสอบก่อนเรียน  เป็นแบบทดสอบที่จะประเมินความรู้ของผูเ้รียนก่อนท าการเรียนวา่มี
ความรู้ในบทเรียนและเน้ือหาของหน่วยการเรียนมากนอ้ยเพยีงใด  โดยคลิกที่หวัขอ้ แบบทดสอบก่อนเรียน 
จะปรากฏแบบทดสอบ ดงัรูป 
 

 
 
 

คลิกที่วงกลม เพ่ือ

เลือกค าตอบ 

ถัดไป ย้อนกลับ คลิกเพ่ือส่งค าตอบ 
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 วิธีการท าแบบทดสอบให้ผูเ้รียนอ่านโจทยแ์ละตอบค าถามโดยเลือกค าตอบดว้ยการคลิกที่วงกลม
หนา้ค  าตอบที่ถูกตอ้ง   หากตอ้งการไปขอ้ต่อไปใหค้ลิกที่ปุ่ ม  ถัดไป  หรือถา้ตอ้งการยอ้นไปแกไ้ขค าตอบที่
ผ่านมาแลว้ให้คลิกที่ปุ่ ม  ย้อนกลับ  โดยโปรแกรมจะให้ท  าแบบทดสอบให้ครบทุกขอ้  จากนั้นเม่ือท าครบ
แล้วให้ค ลิกที่ ปุ่ ม   ส่ งค าตอบทั้ งหมด   โปรแกรมจะขึ้ นกรอบค าสั่ งดั ง รูป ให้ผู ้ เ รี ยน ค ลิ กที่ 
 Submit  All Answer  เพือ่ตรวจค าตอบ 
 

 
 

 โปรแกรมจะสรุปผลการสอบ หรือ บอกคะแนนของผูเ้รียนที่ได ้ดงัตวัอยา่ง   

 

 โดยโปรแกรมจะสรุปคะแนนที่ท  าได ้  จากคะแนนเตม็ทั้งหมดในชุดขอ้สอบ  พร้อมบอกเปอร์เซ็นต ์ 
ที่ไดใ้นการท าแบบทดสอบ   และหากตอ้งการดูเฉลยแบบทดสอบใหผู้เ้รียนคลิกที่หวัขอ้   ดูเฉลย  จะยอ้นมา
ที่แบบทดสอบที่บอกขอ้ที่ผูเ้รียนเลือกตอบ และค าตอบที่ถูกตอ้ง  จากตวัอยา่งจะเห็นว่าเคร่ืองหมาย  สี
เขียวคือค าตอบที่ถูกตอ้ง เคร่ืองหมาย  สีแดงคือค าตอบที่ผูเ้รียนเลือกตอบ  ซ่ึงจะบอกเป็นเคร่ืองหมายตรง
หมายเลขขอ้สอบวา่ขอ้น้ีผูเ้รียนตอบถูกหรือตอบผดิอีกคร่ังหน่ึง  โดยคลิกที่ปุ่ มถดัไปหรือลูกศรช้ีไปทางขวา

กลับไปที่

ค าถาม 

คลิกเพ่ือส่ง

ค าตอบ 

สรุปผลการสอบ 
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ไปเร่ือย ๆ จนถึงขอ้สุดทา้ย  และหากตอ้งการออกจากโปรแกรมหรือขอ้สอบให้ผูเ้รียนคลิกที่ปุ่ ม  ออกจาก
โปรแกรม   
 

 
 

 - เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  ผู้ เรียนสามารถดเูฉลยค าตอบของแบบทดสอบได้โดยการคลกิท่ีหวัข้อนี ้  
 

 
 

เฉลยข้อสอบแต่ละข้อ 
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- มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด  บอกมาตรฐานตวัช้ีวดัรายบทของเน้ือหา 

 
 

 - เน้ือหาเร่ือง : ธรรมชาติของส่ิงมีชีวิตและการศึกษาชีววิทยา เน้ือหาของบทเรียน  เม่ือผูเ้รียนคลิก
เขา้ไปในเน้ือหาของแต่ละบทแลว้นั้นจะพบกบัหนา้จอดงัรูป   
 

 
 

คลิกเพื่อดูเน้ือหา 

คลิกเพื่อดู VDO 
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 จะปรากฏเมนูให้ผูเ้รียนสามารถเลือกดูเน้ือหาในรูปแบบดิจิตอลพร้อมวดีีโอการสอนและ กิจกรรม
การเรียนรู้ดว้ยตนเองดว้ยระบบ  ICT  VDO  On Demand ที่จะรวบรวมเฉพาะส่วนที่เป็นวดีีโอประกอบการ
สอนของเน้ือหาพร้อมเอกสารประกอบการสอน 
 

 ใหผู้เ้รียนคลิกเลือกที่หวัขอ้ เน้ือหา จะปรากฏหนา้จอ ดงัน้ี 

 

 
 

 

 

เน้ือหาเร่ือง ธรรมชาติของ
ส่ิงมีชีวติและการศึกษาชีววทิยา 
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ส าหรับเน้ือหาผูเ้รียนจะเห็นวา่ภายในจะประกอบดว้ยหนงัสือในรูปแบบ Digital  Content  ที่ผูเ้รียน
สามารถเปิดอ่านไดก้บัอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์  แท็ปเล็ต Smartphone  และมีสัญลกัษณ์ประกอบ
เน้ือหาที่เป็นมากกวา่หนงัสือ หลากหลายรูปแบบ  ตามค าอธิบายดงัน้ี   

 

ความหมายของสัญลกัษณ์ ต่าง ๆ 
 

ล าดับ สัญลกัษณ์ 
 

ความหมาย วิธีเปิดและปิด 

1 

 

การเปิดดูเน้ือหาเพิม่เติมใน
หวัขอ้ที่สญัลกัษณ์น้ีอยูห่นา้
หวัขอ้นั้น ๆ 

จะเปิดหนา้เพจใหม่
ขึ้นมา เวลาปิดก็  
สามารถปิดไดท้ี่ปุ่ ม 

 
2 

 

การเปิดดูวดีิโอเพิม่เติมจาก
เน้ือหาหลกัหรือ 
ในหวัขอ้ที่สญัลกัษณ์น้ีอยูห่นา้
หวัขอ้ ซ่ึงจะเป็นคลิปสั้น ๆ 
ประกอบเน้ือหาเพือ่ความเขา้ใจ
ของผูเ้รียนที่ชดัเจนยิง่ขึ้น โดย
แต่ละคลิปจะมีความยาว
ประมาณ 5 นาที    

จะเปิดโปรแกรมที่ใช้
ส าหรับเล่น VDO  
เวลาปิดโปรแกรมก็
สามารถปิดได ้
จากปุ่ มปิดโปรแกรม  

3 

 

คลิปวดีีโอประกอบเน้ือหาจาก 
สพฐ. เป็นผูจ้ดัท  าและเผยแพร่
ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาเพิม่เติมจะ
น ามาประกอบในเน้ือหาเพือ่ให้
ตรงกบัเน้ือเร่ือง   

จะเปิดโปรแกรมที่ใช้
ส าหรับเล่น VDO  
เวลาปิดโปรแกรมก็
สามารถปิดได ้
จากปุ่ มปิดโปรแกรม  

3 

 

การเปิดดู Gallery รูปภาพ
เพิม่เติมในหวัขอ้ที่สญัลกัษณ์น้ี
อยูห่นา้หวัขอ้ 

จะเปิดหนา้เพจใหม่
ขึ้นมาเวลาปิด 
ก็สามารถปิดไดท้ี่ปุ่ ม 
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4  

 

การเปิดดูส่ือออนไลน์ โดยผา่น
อินเตอร์เน็ต  

สญัลกัษณ์ สามารถเปิดดู
กบั OS ที่เป็น Windows

สญัลกัษณ์  สามารถเปิดดู
กบั OS ที่เป็น Android

สญัลกัษณ์  สามารถเปิดดู
กบั OS ที่เป็น IOSสญัลกัษณ์

 สามารถเปิดดูกบั OS ที่
สามารถเปิดไฟล ์swf 

จะเปิดหนา้เวบ็เพจใหม่
ขึ้นมา เวลาปิดที่ปุ่ ม 

 

5  

 

การเปิดดู Appication ที่เก่ียวกบั
เน้ือหาในบทเรียน 

สญัลกัษณ์  สามารถเปิดดู
กบั OS ที่เป็น Android 

สญัลกัษณ์  สามารถเปิดดู
กบัOS ที่เป็น IOS 

จะเปิด Appication 
ขึ้นมาใหใ้ชง้าน ถา้ใน
กรณีที่เคร่ืองมี 
Appication  
อยูใ่นเคร่ืองแลว้ถา้ใน
กรณีที่เคร่ืองไม่มี 
Appication จะใหท้  า
การลงเพิม่ 

6  

 

การเปิดดูบทเรียนช่วยสอน ที่
เก่ียวกบัเน้ือหาในบทเรียนน้ี

สญัลกัษณ์ สามารถเปิดดู
กบัOS ที่เป็น Windows

สญัลกัษณ์ สามารถเปิดดู
กบั OS ที่เป็น Android

สญัลกัษณ์ สามารถเปิดดู
กบั OS ที่สามารถเปิดไฟล ์swf 

จะเปิดโปรแกรม
บทเรียนช่วยสอนขึ้นมา 
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7 

 

วีดีโอประกอบเน้ือหาซ่ึงจะตรงตามเน้ือหาในทกุ ๆ บทเรียนพร้อมเอกสารประกอบการดูวีดีโอ  
3 รูปแบบ ดังนี้  
- เอกสารประกอบการสอน (PDF) 
   เอกสารประกอบการสอนตรงตามเน้ือหาในรูปแบบไฟล ์PDF  ที่สามารถดาวน์โหลดหรือสัง่พมิพไ์ด ้
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- Lecture การสอน (PDF) 
 เอกสารประกอบการสอนภายในหอ้งอดัวดีีโอที่เป็นการบนัทึกการสอนของอาจารยผ์ูส้อนที่ตรงตาม 
เน้ือหาในรูปแบบไฟล ์PDF  ที่สามารถดาวน์โหลดหรือสัง่พมิพไ์ด ้

 

- เอกสารประกอบการสอน (PowerPoint) 
เอกสารประกอบการสอนทีอ่าจารยใ์ชท้  าการสอนในหอ้งทึกการสอนที่ตรงตามเน้ือหาในรูปแบบไฟล ์
PowerPoint  ที่สามารถดาวน์โหลดหรือสัง่พมิพไ์ด ้  

 
 

*** ถา้ตอ้งการกลบัไปท่ีหนา้โครงสร้าง หรือออกจากหนา้เน้ือหาน้ีก็สามารถคลิกปิด
หนา้เพจไดเ้ลย  
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คลิกเลือกหวัขอ้ กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตอนเองด้วยระบบ ICT VDO On Demand ซ่ึงจะ
รวบรวมเฉพาะวดีีโอที่ใชป้ระกอบเน้ือหาของบทเรียน และไฟลเ์อกสารประกอบเน้ือหา ระบบจะท าการเปิด 
โปรแกรม Windows Media Player ขึ้นมา  

 

 

 

 

คลิกเลือกหวัขอ้ ดาวน์โหลดเอกสาร เอกสารที่ใหด้าวน์โหลด จะเป็นไฟล ์PDF ซ่ึงเคร่ืองที่จะเปิด
ไดต้อ้งมีโปรแกรม Acrobat ผูเ้รียนสามารถ สัง่พิมพห์รือ บนัทึกเก็บไวใ้นเคร่ืองก็ได ้

  - แบบทดสอบหลังเรียนและ เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  แบบทดสอบหลงัจากที่ผูเ้รียนไดท้  าการ
เรียนในเน้ือหาไปแลว้เพื่อวดัความรู้ของผูเ้รียนโดยวิธีการใช้งานโปรแกรมเป็นรูปแบบเดียวกบัขอ้สอบ  
แบบทดสอบก่อนเรียน  แต่มีขอ้แตกต่างคือ  เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียนจะมีวีดีโอเฉลยขอ้สอบเป็นรายขอ้  
ดงัรูป   

 
วดีีโอเฉลยแบบทดสอบ 
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2. เตรียมสอบเข้า ตอ. / มวส. / ตท.  

เมนู เตรียมสอบเขา้ ตอ. / มวส. / ตท. จะใชส้ าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ ที่ตอ้งการเตรียม

สอบเขา้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ โรงเรียนเตรียมทหาร โดยจะแบ่งออกเป็น

กลุ่มสาระต่าง ๆ ดงัรูป 

 

  ให้ผูเ้ รียนคลิกเลือกชั้ นเรียนท่ีต้องการ ตัวอย่างจะเป็นการเลือกเรียนในรายวิชา

วิทยาศาสตร์ ซ่ึงจะมีรายละเอียดการเตรียมสอบเขา้ของโรงเรียนต่าง ๆ ให้ผูเ้รียนเลือกคอร์สท่ี

ตอ้งการเรียน 

 
 

เลือกคอร์สเรียน 
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เม่ือผูเ้รียนคลิกเลือกคอร์สที่ตอ้งการเรียน จะปรากฏหวัขอ้เร่ืองต่าง ๆ ในคอร์สนั้น ดงัรูป 

 

ใหผู้เ้รียนเลือกหวัขอ้เร่ืองที่ตอ้งการเรียน เม่ือเลือกแลว้ จะปรากฏช่ือผูท้ี่สอนในหวัขอ้นั้น แต่ละหวัขอ้เร่ือง

อาจมีอาจารยห์ลายท่าน ใหผู้เ้รียนเลือกอาจารยท์ี่ตอ้งการเรียน 

 
 

ใน 1 เร่ือง อาจมีหลายตอน และจะมีเอกสารประกอบการเรียนใหผู้เ้รียน เปิดดูไปพร้อมกบัวดีีโอ 

เลือกเร่ืองท่ีตอ้งการเรียน 
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 เม่ือคลิกที่รูปผูส้อน จะปรากฏวดีีโอการสอนของอาจารยข์ึ้นมา ดงัรูป  

 

 

 

  ในแต่ละวดีีโอการสอน จะมีเอกสารประกอบการเรียน รูปแบบไฟล ์PDF เพือ่ใหผู้เ้รียนไดดู้ไป

พร้อมกบัวดีีโอ  

 

 

  

 

คลิกเพ่ือดูวีดีโอ 

คลิกเพ่ือดูเอกสารประกอบ 
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3.  เตรียมสอบ PISA 

 รอข้อมูล 

4.  เตรียมสอบ O-NET GAT PAT 

เมนู เตรียมสอบ O-NET GAT PAT จะใชส้ าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอน

ปลาย ที่ตอ้งการเตรียมสอบ O-NET GAT PAT โดยจะแบ่งออกเป็นกลุ่มสาระต่าง ๆ ดงัรูป 

 
  ใหผู้เ้รียนคลิกเลือกรายวชิาที่ตอ้งการ ตวัอยา่งจะเป็นการเลือกเรียนในรายวิชาวทิยาศาสตร์ 

ซ่ึงจะคอร์สเตรียมสอบ O-NET GAT PAT มีรายละเอียดการเตรียมสอบ ให้ผูเ้รียนเลือกคอร์ส และ

ระดบัชั้นที่ตอ้งการเรียน 
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เลือกคอร์สเรียนตาม

ระดบัชั้น 
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 เม่ือเลือกเร่ืองที่ตอ้งการเรียนแลว้ จะปรากฏอาจารยผ์ูส้อนขึ้นมา บางเร่ืองอาจจะมีอาจารยห์ลายท่าน 

ใหผู้เ้รียนคลิกที่อาจารยผ์ูส้อนที่ตอ้งการเรียน 

 
ใน 1 เร่ือง อาจมีหลายตอน และจะมีเอกสารประกอบการเรียนใหผู้เ้รียน เปิดดูไปพร้อมกบัวดีีโอ 

เลือกเร่ืองท่ีตอ้งการเรียน 

เลือกผูส้อนท่ีตอ้งการเรียน 



  ระบบ Digital School Thailand 4.0 
 

บริษทั 168 เอ็ดดเูคช่ัน จ ำกัด    คู่ มือกำรใช้ระบบ หน้ำ   28 

 
 เม่ือคลิกที่รูปผูส้อน จะปรากฏวดีีโอการสอนของอาจารยข์ึ้นมา ดงัรูป  

 

         

 

  ในแต่ละวดีีโอการสอน จะมีเอกสารประกอบการเรียน รูปแบบไฟล ์PDF เพือ่ใหผู้เ้รียนไดดู้ไป

พร้อมกบัวดีีโอ  

 

  

 

  

คลิกเพ่ือดูเอกสารประกอบ 

คลิกเพ่ือดูวีดีโอ 

คลิกเพ่ือปิดวีดีโอ 
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5. สอนสดออนไลน์ (PLC) 

  เมนู สอนสดออนไลน์ (PLC) เป็นเมนูที่ใชส้ าหรับเขา้ดูการถ่ายทอดสด การถ่ายทอดสดจะมีตาราง

การถ่ายทอดสด ผูเ้รียนสามารถเขา้ดูไดต้ามตารางที่ก  าหนด  

 
สอนสดออนไลน์ (PLC) จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

 กลุ่ม สอนสดออนไลน์ (PLC) เมนูซา้ย จะเป็นการสอนสดออนไลน์ ผา่นทางไลน์ ที่ผูเ้รียนสามารถ

ตอบสนองกบัผูส้อนไดเ้ป็นช่วงๆ 

 กลุ่ม กลุ่มสอนสดออนไลน์ เมนูขวา จะเป็นการสอนสดออนไลน์ ผา่นทางเวบ็ไซต ์ซ่ึงผูเ้รียนจะ

สามารถดูไดอ้ยา่งเดียว  
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เม่ือมีการสอนสดตามเวลาที่ก  าหนด จะมีภาพตวัอยา่งการสอนสดแสดงที่หนา้เวบ็ไซต ์ดงัรูป 

 
 


