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PISA STYLE 

1.1  PISA คืออะไร 
PISA เปนชื่อยอของ Programmed for International Student Assessment เปนโครงการประเมินผล

นักเรียนรวมกับนานาชาติ ริเร่ิมโดยองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for 
Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินคุณภาพของระบบ
การศึกษาในการเตรียมความพรอมใหประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพ้ืนฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต
ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย PISA เนนการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเก่ียวกับการใชความรูและทักษะ
ในชีวิตจริงมากกวาการเรียนรูตามหลักสูตรในโรงเรียน ปจจุบันนี้มีประเทศจากทั่วโลกเขารวมโครงการมากกวา 
70 ประเทศ 

ในปลายทศวรรษที่ 1990 ประเทศสมาชิกของ OECD มีความคิดที่จะหาวิธีประเมินวา เด็กอายุ 15 ปทั่ว
โลก มีความพรอมที่จะอยูรวมในสังคมเพียงใด 

เหตุที่ PISA เลือกเด็กอายุ 15 ป แทนที่จะเปนเด็กอายุ 12 หรือ 17 เพราะเปนอายุที่เด็กกําลังจะจบ
การศึกษาภาคบังคับ ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาทั่วโลก ชวยกันสรางวิธีทดสอบที่ใชเวลา 2 ชั่วโมง ซึ่งมุงเนน
การวัดผลใน 3 วิชาหลัก ไดแก ภาษา คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ประเทศสมาชิกตัดสินใจที่จะจัดการ
ทดสอบนี้ ทุก 3 ป และมีการสับเปลี่ยนจุดมุงเนนในการทดสอบใน 3 วิชาหลัก      

1.2 PISA ประเมินอะไร 
PISA ประเมินสมรรถนะที่เ รียกวา Literacy ซึ่งในที่นี้จะใชคําวา “การรูเร่ือง” และ PISA เลือก

ประเมินการรู เ ร่ืองในสามดาน ไดแก การรู เร่ืองการอาน (Reading Literacy) การรู เร่ืองคณิตศาสตร 
(Mathematical Literacy) และการรูเร่ืองวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) 

PISA ไดแบงการประเมินออกเปน 2 รอบ กลาวคือ รอบที่ 1 (Phase I: PISA 2000 PISA 2003 และ 
PISA 2006) และรอบที่ 2 (Phase II: PISA 2009 PISA 2012 และ PISA 2015) ในการประเมินผลนักเรียนจะ
วัดความรูทั้ง 3 ดาน แตจะเนนหนักในดานใดดานหนึ่งในการประเมินแตละระยะ กลาวคือ การประเมินผล
ระยะที่ 1 (PISA 2000 และ PISA 2009) เนนดานการอาน (น้ําหนักขอสอบดานการอาน 60% และที่เหลือ
เปนดาน คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยางละ 20%) การประเมินผลระยะที่ 2 (PISA 2003 และ PISA 2012) 
เนนดานคณติศาสตร (น้ําหนักขอสอบดานคณิตศาสตร 60% และดานการอานและวิทยาศาสตรอยางละ 20%) 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางท่ีปรึกษาเพื่อวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเรื่องอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1-7 

 

การประเมินผลระยะที่  3 (PISA 2006 และ PISA 2015) เนนดานวิทยาศาสตร (น้ําหนักขอสอบดาน
วิทยาศาสตร 60% และดานการอานและคณิตศาสตรอยางละ 20%) 

นอกจากขอสอบของ PISA จะประเมินการรูเรื่อง (Literacy) ในสามดาน ไดแก การรูเร่ืองการอาน 
(Reading Literacy) การรู เ ร่ืองคณิตศาสตร  (Mathematical Literacy) และการรู เรื่ อง วิทยาศาสตร  
(Scientific Literacy) แลว ยังมีการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียน และการจัดการเรียนการสอน 

ขอสอบของ PISA มีความนาสนใจและทาทาย โดยมีหลากหลายสถานการณในชีวิตจริงใหนักเรียน
อาน แตละสถานการณอาจมีหลายคําถามและหลากหลายรูปแบบในการตอบคําถาม เชน เลือกตอบ เขียน
ตอบสั้น ๆ และเขียนอธิบายในการประเมนิที่ผานมา นักเรียนจะทาํขอสอบในเลมแบบทดสอบ 

1.3 PISA STYLE คืออะไร 
จากดําริของทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป) ได

เปนประธาน การประชุมเกี่ยวกับ (1) การประเมินความสามารถดานภาษาอังกฤษ (English Assessment) 
ของนักเรียนดวย ระบบออนไลน และ (2) การพัฒนาคลังขอสอบวัดสมรรถนะของผูเรียนดานการรูเร่ืองการ
อาน การรูเร่ืองคณิตศาสตร และการรูเรื่องวิทยาศาสตรอิงตามแนว PISA ดวยระบบออนไลน เมื่อวันท่ี 19 
กุมภาพันธ 2561 ณ หองประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และมีบัญชาใหสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดเตรียมความพรอมผูเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพ่ือเขารวม
โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA (Programmer for International Student Assessment) 
โดยการพัฒนาคลังขอสอบวัดสมรรถนะของผูเรียน ดานการรูเร่ืองการอาน การรูเร่ืองคณิตศาสตร และการรู
เรื่องวิทยาศาสตร อิงตามแนว PISA ดวยระบบออนไลน เนื่องดวยจากผลการศึกษาวิจัยผลการประเมิน PISA 
2015 ซึ่งเปนคร้ังแรกที่จัดใหมีการสอบดวยคอมพิวเตอร (Computer-Based Assessment หรือ CBA) เต็ม
รูปแบบ พบวา นักเรียนไทย ขาดทักษะการทําขอสอบดวยการใชคอมพิวเตอร และถึงแมจะมีการสรางความ
เขาใจถึงวิธีตอบขอสอบ แตนักเรียนยังขาดการฝกฝนจนเกิดทักษะความชํานาญ รวมทั้งการประเมิน PISA ในป 
2018 ที่จะเกิดขึ้นในครั้งตอไปนี้ การประเมินการรูเร่ืองดานการอานไมใชการอานสื่อแบบดั้งเดิม แตจะเปนการ
อานจากสื่อดิจิทัล (Digital Reading) ซึ่งนกัเรียนไทยบางสวนจะคุนเคยอยูบางแตสวนใหญยังไมคุนชิน รวมทั้ง
ตองมีการสรางแรงกระตุนใหผูเรียนเกิดความมุงมั่นตั้งใจในการเขารวมโครงการประเมินผลนักเรียนระดับ
นานาชาติ ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงไดวาจางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ดําเนินโครงการวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ
และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA เพ่ือการจัดทําระบบบริการสอบออนไลนผาน
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ระบบคลาวน เพ่ือรองรับการเขาทดสอบและวัดสมรรถนะผูเรียนแบบออนไลน ตามแนว PISA ใน 3 ดาน ไดแก 
การรูเร่ืองการอาน การรูเร่ืองคณิตศาสตร และการรูเรื่องวิทยาศาสตร โดยใชชื่อวา “ระบบ PISA STYLE” 

PISA STYLE คือ ระบบขอสอบออนไลนที่จัดข้ึนเพ่ือใหเด็กนักเรียนสามารถเขามาทดลองทําขอสอบ 
PISA กอนเขาทําการทดสอบ PISA จริง โดยสามารถเขาทําการทดสอบไดหลายครั้ง เพ่ือความเชี่ยวชาญและ
เปนการเตรียมตัวสอบที่เสมือนจริง ดวยเวลาการทาํขอสอบจริง และรูปแบบขอสอบท่ีตรงตามมาตรฐานสากล 

นอกจากนี้ผูใชงานที่นอกเหนือจากนักเรียน อาทิเชน ครู สวนกลาง ศึกษานิเทศก เปนตน สามารถ
จัดการขอสอบ โดยเพิ่มขอสอบ จัดชุดขอสอบ ตรวจขอสอบ อนุมัติขอสอบและเรียกดูรายงานผลระดับของ
นักเรียน เขต จังหวัด ประเทศได เปนระบบที่จะชวยพัฒนาสมรรถภาพการศกึษาของนักเรียนในปจจุบัน 
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คูมือการใชงานระบบ PISA STYLE 
 

1. ประเภทของระบบขอสอบออนไลน PISA STYLE 
ระบบขอสอบออนไลน PISA STYLE แบงประเภทการใชงานเปน 2 สวน อันไดแก 

1.1 ระบบขอสอบออนไลน PISA STYLE สําหรับนักเรียน  
ผูใชงานสามารถเขาระบบผานอินเตอรเน็ตดวยบราวเซอร โดยพิมพที่อยูเว็บไซต www.pisacenter 

obec.org ระบบจะเขาสูระบบขอสอบออนไลนเพ่ือใหนักเรียนสามารถทดลองทําขอสอบออนไลน PISA ได 
รวมถึงดูรายละเอียดประวัติสวนตัวของนักเรยีนรายบุคคล ประวัติการทําขอสอบ เปนตน 

1.2 ระบบขอสอบออนไลน PISA STYLE สําหรับผูดูแลระบบ 
ผูใชงานสามารถเขาระบบผานอินเตอรเน็ตดวยบราวเซอร โดยพิมพที่อยูเว็บไซต www.pisacen 

terobec.org/admin  ระบบจะเขาสูระบบขอสอบออนไลนเพ่ือใหผูดูแลระบบ และบุคลากรที่เก่ียวของ อาทิ
เชน ครู , สวนกลางสพฐ. เปนตน สามารถจัดการคลังขอสอบ และเรียกดูรายงาน รวมถึงผูดูแลระบบสามารถ
ดูแลผูใชงานระบบ จัดการสิทธ์ิ หรือควบคุมการใชงานระบบเบ้ืองตนได 

2. กลุมผูใชงานระบบ PISA STYLE 
นอกจากระบบ PISA STYLE จะมีการใชงานระบบ 2 สวนดังกลาวแลว ระบบขอสอบออนไลน PISA 

STYLE แบงประเภทผูใชงานระบบออกเปน 7 ประเภทโดยแบงตามระบบการใชงาน ดังตอไปนี้ 

ระบบขอสอบออนไลน PISA STYLE สําหรับนักเรียน 

- นักเรียน 
ระบบขอสอบออนไลน PISA STYLE สําหรับผูดูแลระบบ 
- ครู/อาจารย 
- ศึกษานิเทศก 
- สวนกลางสพฐ. 
- ผูอนุมัติขอสอบ 
- ผูตรวจขอสอบ 
- ผูดูแลระบบ 
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3. ระดับสิทธิ์การใชงานระบบ PISA STYLE 
ในแตละสวนของระบบ PISA STYLE มีการจํากัดสิทธ์ิในการใชงานตามผูใชงานแตละประเภท ดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 1 ระบบขอสอบออนไลน PISA STYLE สําหรบันักเรียน 

ระบบขอสอบออนไลน PISA STYLE สําหรับนักเรียน 

ผูใ
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าน
/ส

ิทธิ์
 

ดูข
อส
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ดูเฉ
ลย

ขอ
สอ

บ 

ดูค
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จข

อส
อบ

 

ดูผ
ลต
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จข

อส
อบ

 

ทํา
ขอ

สอ
บ 

จัด
ชุด

ขอ
สอ

บ 

จัด
กา

รข
อม

ลู
พื้น

ฐา
น 

จัด
กา

รส
ิทธ

ิ์ 

เพิ่
มข

อส
อบ

 

แก
ไข

ขอ
สอ

บ 

ลบ
ขอ

สอ
บ 

ตร
วจ

อนุ
มัต

ิ 

ตร
วจ

ขอ
สอ

บ 

นักเรียน no no no no yes no no no no no no no no 
 

ตารางที่ 2 ระบบขอสอบออนไลน PISA STYLE สําหรับผูดูแลระบบ 

ระบบขอสอบออนไลน PISA STYLE สําหรับนักเรียน 

ผูใ
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าน
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ิทธิ์
 

ดูข
อส

อบ
 

ดูเฉ
ลย

ขอ
สอ

บ 

ดูค
นต

รว
จข

อส
อบ

 

ดูผ
ลต

รว
จข

อส
อบ

 

ทํา
ขอ

สอ
บ 

จัด
ชุด
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ขอ
สอ
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ครู yes no no no no no no no no no no no no 
ศึกษานิเทศก yes no no no no no no no no no no no no 

สวนกลาง
สพฐ. yes yes no yes no yes no no yes yes no yes yes 

ผูอนุมัติ
ขอสอบ yes yes no no no no no no no no no yes no 

ผูดูแลระบบ yes yes yes yes no yes yes yes yes yes yes no no 
ผูตรวจ
ขอสอบ yes yes no yes no no no no no no no no yes 
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ตารางที่ 3 ระดับสิทธ์ิการเรยีกดูรายงาน 

ระดับสิทธ์ิการดูรายงาน 
ผูใ

ชง
าน

/ส
ิทธิ์

 

รา
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าน
สว

นตั
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รา
ยง
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ดับ
เขต
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าน
รว

มทั้
งป

ระ
เทศ

 

รา
ยง

าน
คล

ังข
อส

อบ
 

Us
ag

e L
og

 

นักเรียน yes no no no no no no 

ครู yes yes no no no no no 

ศึกษานิเทศก yes yes yes yes no no no 

สวนกลางสพฐ. yes yes yes yes yes yes no 

ผูอนุมัติขอสอบ no no no no no no no 

ผูดูแลระบบ yes yes yes yes yes yes yes 

ผูตรวจขอสอบ no no no no no no no 
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4. การใชงานระบบ PISA STYLE สําหรับผูใชงานแตละประเภท 
4.1. นักเรียน 

วิธีการใชงานระบบ PISA STYLE ในรูปแบบผูใชงานท่ีเปนนักเรียน 

 
รูปที่ 4. 1 การใชงานระบบ PISA STYLE ของผูใชงานประเภทนักเรียน 
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4.1.1. ลงทะเบียนเขาใชงานระบบ 
 

เขาสูเว็บไซต https://www.pisacenterobec.org 

 
รูปที่ 4. 2 สรางบญัชีเขาใชงานระบบ 

หากนักเรียนไมเคยเขาใชงานระบบมากอน จําเปนจะตองลงทะเบียนกรอกขอมูลสวนตัวเพื่อขอเขาใช
งานระบบดังรูปในขอที่ 1 กอน จึงจะสามารถทดลองทําขอสอบได หากเคยลงทะเบียนเขาใชงานระบบแลว แต
ลืมรหัสผาน ผูใชงานสามารถกดไปที่คําวา ลืมรหัสผาน ดังรูปในขอที่ 2 เพ่ือขอเปล่ียนแปลงรหัสผาน หรือขอ
รหัสผานจากระบบได  
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รูปที่ 4. 3 สรางบัญชีผูใชงานใหมข้ันตอนกรอกขอมูลท่ัวไป 

กรอกขอมูลทั่วไปของนักเรียน อันไดแก ชื่อ นามสกุล เพศ เลขบตัรประจาํตัวประชาชน (กรณีไมมีเลข
บัตรประชาชนไทยสามารถกรอกเปนตัวอักษรได) จังหวัด เขต/อาํเภอ โรงเรียนที่กําลังศึกษา ช้ันเรียน ปเกิดใน
รูปแบบพุทธศักราช เกรดเฉล่ียสะสม และอีเมล ซ่ึงหากกรอกอีเมลระบบจะสงอีเมลตอนรับในการลงทะเบียน
ใชงานระบบดังรูป หลังจากนั้นใหกดปุมดาํเนินการตอ 
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รูปท่ี 4. 4 อีเมลตอนรับสําหรับสมาชกิลงทะเบียนใหม 

ระบบใหผูใชงานระบุรหัสผานและยืนยันรหัสผานโดยใชภาษาอังกฤษ ตัวเลข หรืออักขระพิเศษ ไมตํ่า
กวา 8 ตัวอักษร และกรอกคําถามที่ใชเมื่อลืมรหัสผาน หลังจากน้ันใหกดปุมดําเนินการตอ หากตองการ
ยอนกลบัไปแกไขขอมูลท่ัวไปใหกดปุมกลับ ดังรปู 

 
รูปที่ 4. 5 สรางบัญชีผูใชงานใหมข้ันตอนกรอกขอมูลสมาชิก 
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ขั้นตอนสุดทายคือการยืนยันสมัครสมาชิกกอนเขาใชงานระบบ ผูใชงานตองยืนยันการเปนมนุษยไมใช
โปรแกรมดวยการกดที่ชองหมายเลข 1 ระบบจะติ๊กเคร่ืองหมายถูก และปรากฏปุมยืนยันการสมัครเปนสีเขียว
ในหมายเลข 2 หากตองการยอนกลับไปแกไขขอมูลทั้งหมดใหกดปุมกลับ หากเรียบรอยแลวใหยืนยันการสมัคร
ไดเลย 

 
รูปที่ 4. 6 สรางบัญชีผูใชงานใหมขั้นตอนยืนยันสมัครสมาชิก 

ระบบจะแสดงหนาตาง Pop-Up เพ่ือแจงใหทราบวาสมัครสมาชิกในระบบเรียบรอยแลว สามารถนํา
รหัสบัตรประชาชนและรหัสผานนําไปเขาสูระบบใชงานไดภายหลัง หากพรอมทําขอสอบแลวสามารถกดปุม
เร่ิมทําขอสอบไดเลย หากยังไมพรอมใหกดกลับสูหนาหลัก ดังรูป จากนั้นระบบจะนําพาไปยังหนาแรกของ 
PISA STYLE  

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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รูปที่ 4. 7 แสดงการสมัครสมาชกิเสร็จสมบูรณ 

4.1.2. ลงช่ือเขาใชงานระบบ  
หลังจากลงทะเบียนเรียบรอยแลว ผูใชงานสามารถเขาสูระบบได 2 ทาง จากรูป 10 และ 11 ทาง

ดานลางคือหมายเลข 1 และ 2 หากไปที่หมายเลข 1 คือการเขาสูระบบเพ่ือดูขอมูลสวนตัว และยังไมพรอมท่ี
จะเร่ิมทําขอสอบ ใหนําเลขบัตรประชาชนมากรอกในหมายเลข 1.1 และรหัสผานในหมายเลข 1.2 จากนั้นให
กดปุมเขาสูระบบ หากตองการทําขอสอบเลยใหกดปุมเขาสูระบบขอสอบออนไลน 

 
รูปที่ 4. 8 เขาสูระบบหมายเลข 1 

 
รูปที่ 4. 9 เขาสูระบบหมายเลข 2 
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จากภาพดานลางหากเลือกเขาสูระบบหมายเลข 2 จะมีการกรอกเลขบัตรประชาชนและรหสัผาน
เชนกัน หากเรียบรอยแลวใหกดปุมเขาสูระบบ 

 
รูปท่ี 4. 10 กรอกขอมูลเพื่อเขาสูระบบแบบหมายเลข 2 

เมื่อเขาสูระบบเรียบรอยแลว ระบบจะแสดงชื่อผูใชงานทางดานขวาบนของหนาจอ ดังรูป 

 
รูปท่ี 4. 11 แสดงชื่อผูใชงานระบบเมื่อเขาใชงานระบบแลว 

4.1.2.1. ลืมรหัสผาน 
กรณีลมืรหัสผานใหเขาสูหนาแรกแลวกดลืมรหัสผาน หรือหมายเลข 2 ดังรูป 

 
รูปท่ี 4. 12 กดเลือกเมนลูืมรหัสผานแบบที่ 1 

หากกดเลือกเขาสูระบบหมายเลข 2 ตามที่ไดกลาวกอนหนาในหัวขอ 4.1.2 นั้น ระบบจะมีแสดงคาํวา  
ลืมรหัสผาน เพ่ือใหเขาไปเปล่ียนรหัสผานเชนกัน ดังรูป 
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รูปท่ี 4. 13 กดเลือกเมนลูืมรหัสผานแบบที่ 2 

ระบบใหกรอกเลขบัตรประชาชนในหมายเลข 1 แลวกดปุมรับคําถามกันลืมรหัสผานในหมายเลข 2 
ดังรูป 

 
รูปที่ 4. 14 กรอกรหัสบัตรประชาชนกรณีลืมรหัสผาน 

ระบบใหกรอกคําตอบจากคําถามที่สุมมา 3 คําถามในหมายเลข 1 แลวกดปุมสงคําตอบในหมายเลข 2 
ดังรูป 
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รูปที่ 4. 15 กรอกคําตอบของคําถามกันลืมรหัสผาน 

4.1.2.2. เปล่ียนแปลงรหัสผาน 
หากกรอกคําตอบของคําถามถูก ระบบจะใหกรอกรหัสผานและยืนยันรหัสผานใหม เมื่อเรียบรอยแลว

ใหกดตกลง 

 
รูปที่ 4. 16 ต้ังรหัสผานใหม 
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4.1.3. ทําขอสอบ 
หากตองการทําขอสอบหลังจากเขาสูระบบแลว จะสามารถเลือกเมนูได 2 ทางทั้งหมายเลข 1 และ 2 

ดังรูป 

 
รูปที่ 4. 17 เลือกเมนูทําขอสอบ 

หากเลือกปุมเร่ิมทําขอสอบ ระบบจะนําไปสูหนาการทําขอสอบ  

 
รูปท่ี 4. 18 หนาแสดงเลอืกชุดขอสอบ 

เมื่อเลือกฉบับขอสอบแลว ระบบจะนํามาเขาสูขอสอบสถานการณแรก ดังรูป  
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ซึ่งหลักการทําขอสอบคือการอานสถานการณกรณีเปนขอสอบทั่วไป และการทดลองปอนขอมูล
สําหรับขอสอบที่เปนสถานการณโตตอบ จากน้ันใหตอบคําถามทางดานซายมือ ซ่ึงประเภทคําถามจะมีแตกตาง
กันไปตามลักษณะขอสอบ หากตอบเรียบรอยแลว หรืออยากขามใหกดลูกศรซาย-ขวาที่ปรากฏอยูทางดานขวา
บนของหนาจอ 

 
รูปท่ี 4. 19 แสดงขอสอบตามฉบับที่ไดเลือก 

 
รูปที่ 4. 20 เมนูในหนาทาํขอสอบ 

ในทุกหนาของการทําขอสอบจะปรากฏเมนูทางดานบน ดังรูปซ่ึงมีความหมายดังตอไปน้ี 

หมายเลข 1 : กลองสี่เหล่ียมที่บอกจํานวนสถานการณ จํานวนคําถามของขอสอบชุดน้ัน หากปรากฏสีเขียว
แสดงวาไดทาํหรือไดเห็นชุดคําถามของสถานการณขอสอบสวนนั้นไปแลว 

หมายเลข 2 : วงกลมบอกเวลา โดยจะมีลักษณะบอกในรูปแบบเส้ียวท่ีจะมีแถบสีเขยีวปรากฏมาเร่ือยๆ เมื่อ
เวลาผานไปพอสมควรและใกลถึงครบกําหนดเวลาทําขอสอบ 

หมายเลข 3 : เคร่ืองหมายคําถาม แสดงรายละเอียดของวิธีการทําขอสอบ และรายละเอียดของไอคอนใน
หนาตาทําขอสอบ 
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หมายเลข 4 : เคร่ืองคิดเลข ไวสําหรับคิดเลขขอสอบคณิตศาสตร 

หมายเลข 5 : ลูกศรซาย-ขวา ไวกดปุมถัดไปและกอนหนา ซ่ึงนักเรียนสามารถขามขอสอบไปกอนแลวกลับมา
ตอบทีหลังได  

หากกดไอคอนเคร่ืองคิดเลขในหมายเลข 1 จะแสดงหนาตาง Pop-Up เคร่ืองคิดเลขใหผูทาํขอสอบคิด
เลขเพื่อหาคําตอบ ดังรูป 

 
รูปที่ 4. 21 เคร่ืองคดิเลข 

หมายเลข 6 : นักเรียนสามารถใสสมการทางคณิตศาสตรได หากขอสอบนั้นตองการใหแสดงวิธีทาํ และระบุ
สมการในการใสคําตอบเพ่ิมเติม สามารถสงัเกตไดจากทางดานซายมอื วิธีใชคือการคลิกที่ไอคอนสมการ 1 คร้ัง 
ขอมูลจะแสดงใหเห็นในพ้ืนท่ีแสดงคําตอบ 
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คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1-24 

 

 
รูปที่ 4. 22 ขอสอบที่มีสมการทางคณิตศาสตร 

4.1.4. สิ้นสุดการทําขอสอบ 

หากทําขอสอบครบเรียบรอยแลว ระบบจะแจงเตือนหนาตางบอกใหทราบวาสิ้นสุดในการทําขอสอบ
แลว ใหกดปุม OK หรือตกลงเพื่อส้ินสุดการทําขอสอบ 

 
รูปท่ี 4. 23 หนาแสดงสิ้นสุดการทําขอสอบ 

4.1.5. ดูผลการสอบ 

ระบบจะแสดงผลการทําขอสอบในคร้ังนั้นของนักเรียนใหทราบดังรูป หากตองการกลบัหนาหลักใหกด
ปุมกลับหนาหลักทางดานขวาบน 
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รูปที่ 4. 24 สรุปผลการสอบ 

 หากไมตองการกลับหนาหลัก และอยากดูผลการตอบในแตละขอวาขอใดถูกหรือผิด รวมถึงการดู
คําตอบทีผู่ใชงานไดตอบไปวาเปนอยางไรบาง ใหเล่ือนเมาสลงมา จะเจอรายละเอียดคําถามทุกขอที่ไดทําการ
สอบไป ดีงภาพดานลาง 

 
รูปที่ 4. 25 รายละเอียดคําตอบ 
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หากเลือกที่คําวา คําตอบ ระบบจะแสดงผลคําตอบทีผู่ใชงานไดตอบไป ดังรูป 

 
รูปท่ี 4. 26 แสดงคําตอบในคําถามท่ีเรียกดู 

4.1.6. เรียกดูขอมูลของฉัน 
เมื่อเขาสูระบบแลว ผูใชงานสามารถเรียกดูขอมูลสวนตัว และประวัติการทําขอสอบได ซึ่งจะปรากฏ

อยูภายใตชื่อของผูใชงานดานขวาบน โดยตองกดลูกศรชี้ลงมาจะปรากฏดังรูป 

 
รูปที่ 4. 27 เรียกดูขอมูลผูใชงาน 
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4.1.6.1. ขอมูลของฉัน 
เมื่อเลือกเขามาท่ีเมนูขอมูลของฉัน หากตองการแกไขขอมูลใหกดปุมแกไข เพ่ือแกไขขอมูลสวนตัว 

 
รูปที่ 4. 28 แกไขขอมูลของฉัน 

หากแกไขขอมูลเรียบรอยแลว ใหกดบนัทกึขอมูลที่ปุมบนัทึก หากยกเลิกการแกไขใหกดปุมยกเลกิ 

 
รูปที่ 4. 29 บนัทึกหรือยกเลิกการแกไขขอมูลของฉัน 
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หากตองการเปลี่ยนรหัสผาน สามารถเลือกเมนูเปล่ียนรหัสผานสมาชิกของตนเองไดเลย เมื่อกรอก
รหัสผานใหมเรียบรอยแลว ใหกดปุมยืนยัน หากไมตองการเปล่ียนรหัสผานใหกดปุมยกเลิก ดังรูป 

 
รูปที่ 4. 30 เปล่ียนแปลงรหัสผานในหนาขอมูลของฉัน 

หากตองการแกไขคําถามเม่ือลืมรหสัผาน สามารถทําไดเชนเดียวกับรหัสผาน โดยตองระบุรหัสผาน
ปจจุบันกอนเพื่อตรวจสอบ ระบบจึงยอมใหเปลี่ยนแปลงคําถามได ดังรูป  

 
รูปที่ 4. 31 เปล่ียนแปลงคําถามเมื่อลืมรหัสผาน 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1-29 

 

 
รูปที่ 4. 32 หนาแสดงใหแกไขคําถามเมื่อลืมรหัสผาน 

 

4.1.6.2. ประวัติการทําขอสอบ 

 
รูปท่ี 4. 33 หนาแสดงเมนูประวัติการทําขอสอบ 
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คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ผูใชงานสามารถเรียกดูประวัติการทําขอสอบได โดยไปที่หมายเลข 2 ของเมนูที่แสดงชื่อผูใชงาน 
ระบบจะใหทําการคนหา ป เดือน และวันท่ีอยากทราบประวัติการทําขอสอบ ประวัติการทําขอสอบจะระบุวัน
และเวลาในการทาํขอสอบอยางครบถวน ดังรูป 

 
รูปที่ 4. 34 เรียกดูประวัติการทําขอสอบ 

หากเรียกดูประวัติการทําขอสอบ ผูใชงานสามารถเลือกฉบับที่ตองการเรียกดขูอมูลได ดังเชนในรูป
หากเลือกแลวจะแสดงสรุปผลการทําขอสอบเหมือนรูปดานลาง 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปท่ี 4. 35 สรุปผลการทําขอสอบ 

เมื่อเลือกดูคําตอบของขอน้ัน จะเห็นรายละเอียดการตอบ ดังรูป 

 
รูปที่ 4. 36 คําตอบของนักเรียน 
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คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1-32 

 

4.1.7. การออกจากระบบ 
หากตองการออกจากระบบ ใหไปที่ดานชวาบนขางชื่อผูใชงาน กดลูกศรชี้ลงจากน้ันเลือกออกจากระบบ 

เพ่ือออกจากระบบ ดังรูป 

 
รูปที่ 4. 37 การออกจากระบบ 
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