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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%) 
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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

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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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
ชง

าน
/ส

ิทธิ์
 

ดูข
อส

อบ
 

ดูเ
ฉล

ยข
อส

อบ
 

ดูค
นต

รว
จข

อส
อบ

 

ดูผ
ลต

รว
จข

อส
อบ

 

ทํา
ขอ

สอ
บ 

จัด
ชุด

ขอ
สอ

บ 

จัด
กา

รข
อม

ลู

พื้
นฐ

าน
 

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
ชง

าน
/ส

ิทธิ์
 

ดูข
อส

อบ
 

ดูเ
ฉล

ยข
อส

อบ
 

ดูค
นต

รว
จข

อส
อบ

 

ดูผ
ลต

รว
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อส
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ทํา
ขอ

สอ
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จัด
ชุด

ขอ
สอ

บ 

จัด
กา

รข
อม

ลู 

พื้
นฐ

าน
 

จัด
กา

รส
ิทธ
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เพิ่
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อส
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แก
ไข

ขอ
สอ

บ 

ลบ
ขอ

สอ
บ 

ตร
วจ

อนุ
มัต

ิ 

ตร
วจ

ขอ
สอ

บ 

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
ยง

าน
สว

นตั
ว 

รา
ยง

าน
ระ

ดับ
รร

. 

รา
ยง

าน
ระ

ดับ
เข

ต 

รา
ยง

าน
ระ

ดับ
จัง

หวั
ด 

รา
ยง

าน
รว

มทั้
งป

ระ
เท

ศ 

รา
ยง

าน
คล

ังข
อส

อบ
 

U
sa

ge
 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  

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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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 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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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



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1-17 

 

 

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 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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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 

 

 

 

 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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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  

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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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 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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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 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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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 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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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 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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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 
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รูปที่ 4. 32 หนาแสดงใหแกไขคําถามเมื่อลืมรหัสผาน 

 

4.1.6.2. ประวัติการทําขอสอบ 

 

รูปท่ี 4. 33 หนาแสดงเมนูประวัติการทําขอสอบ 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
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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 
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รูปท่ี 4. 35 สรุปผลการทําขอสอบ 

เมื่อเลือกดูคําตอบของขอน้ัน จะเห็นรายละเอียดการตอบ ดังรูป 

 

รูปที่ 4. 36 คําตอบของนักเรียน 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
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4.1.7. การออกจากระบบ 

หากตองการออกจากระบบ ใหไปที่ดานชวาบนขางชื่อผูใชงาน กดลูกศรชี้ลงจากน้ันเลือกออกจากระบบ 

เพ่ือออกจากระบบ ดังรูป 

 

รูปที่ 4. 37 การออกจากระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางท่ีปรึกษาเพื่อวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเรื่องอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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4.2. ครู/อาจารย 

วิธีการใชงานระบบ PISA STYLE ในรูปแบบผูใชงานที่เปนครู/อาจารย 

 

รูปท่ี 4. 38 การใชงานระบบ PISA STYLE ของผูใชงานประเภทครู/อาจารย 

  

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
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4.2.1. ลงช่ือเขาใชงานระบบ  

หลังจากที่ทางผูดูแลระบบลงทะเบียนเขาใชงานใหครูเรียบรอยแลว ผูใชงานสามารถเขาสูระบบได 

โดยใหนําเลขบัตรประชาชนมากรอกในหมายเลข 1 และรหัสผานในหมายเลข 2 จากนั้นใหกดปุมเขาสูระบบ  

เขาสูเว็บไซต https://www.pisacenterobec.org/admin/ 

 

รูปที่ 4. 39 หนา Log in เขาสูระบบ 

หมายเลข 1 : กรอก Username : “teacher”  

หมายเลข 2 : กรอก Password : “PISA2019”  

หมายเลข 3 : กดปุม “Login” เพ่ือเขาสูระบบ 

หมายเลข 4 : เมื่อเขาสูระบบสําเร็จจะแสดงหนาจอดังรูป 

 

รูปท่ี 4. 40 หนาหลังจาก Log in สําเร็จ 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
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1-35 

 

4.2.2. ระบบแจงเตือน 

ระบบขอสอบสําหรับ Admin จะมีระบบแจงเตือนใหทราบซึ่งเปนไอคอนรูประฆัง อยูทางขวามือขาง

ชื่อใชงานระบบ ซึ่งผูใชงานสามารถเรียกดูการแจงเตือนเพ่ือดูขอมูลได เมื่อมีการอัพเดตขอมูลในระบบ 

 

รูปที่ 4. 41 ระบบแจงเตือนสําหรับ Admin 

4.2.3. การจัดการคลังขอสอบ 

หลังจากที่ผูใชงานไดทําการ Log in เขาสูระบบเรียบรอยแลว เม่ือกดหนาเมนู “คลังขอสอบ” ระบบ

จะแสดงฟงกชันการใชงานเพ่ือรองรับผูใชงานดงัตอไปนี้ 

4.2.3.1. การคนหาขอสอบ 

ระบบสามารถคนหาขอสอบในรูปแบบหมวดหมูของแตละดาน อันไดแก การอาน คณิตศาสตร และ

วิทยาศาสตร ผูใชงานสามารถกรอกชื่อสถานการณแบบชื่อเต็ม หรือแคบางสวน หรือเลือกเพียงแควิชาก็

เพียงพอตอการคนหา จากนั้นกดปุมคนหา ระบบจะสามารถแสดงชื่อสถานการณ หรือวิชาที่ตองการได  

 

รูปที่ 4. 42 การคนหาขอสอบ 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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4.2.3.2. การกรองขอสอบดวยบริบท 

ระดับบริบทเปนการสรางคุณลักษณะเฉพาะของสถานการณขอสอบนั้น โดยแบงเปน 2 ระดับคือ 

ระดับบริบท 1 และระดับบริบท 2 วิธีคนหาหรือกรองคําถามคือการเลือกคาที่ปรากฎอยูในแตละระดับบริบท 

ซ่ึงสามารถใสไดมากกวา 1 คา และสามารถพิมพคนหาในชองแตละระดับได หากไมมีขอมลู สามารถเวนวางได 

ไมจําเปนตองระบุใหครบ เมื่อเรียบรอยแลวใหกด “คนหา” ตรงชื่อสถานการณ ระบบจะแสดงขอสอบท่ี

เกี่ยวของกับการกรอง ดังรูป 

 

รูปที่ 4. 43 การกรองระดับบริบท 

 

4.2.3.3. การบันทึกระดับบริบทในสถานการณขอสอบ 

ระดับบริบทเปนการสรางคุณลักษณะเฉพาะของสถานการณขอสอบนั้น โดยแบงเปน 2 ระดับบริบท 

วิธีบันทกึคือการเลือกคาในระดับบริบทน้ัน ๆ ซึ่งสามารถใสไดมากกวา 1 คาบริบท และสามารถพิมพคนหาใน

ชองระดับบริบทได หากไมมีขอมูล สามารถเวนวางได ไมจําเปนตองระบุใหครบ เมื่อเรียบรอยแลวใหกดบันทึก 

“ระดับบริบท” ดังรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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รูปที่ 4. 44 การบันทึกระดับบริบท 

4.2.3.4. การกรองคําถามดวยสมรรถนะและสาระการเรียนรู 

สมรรถนะและสาระการเรียนรูเปนการสรางคุณลักษณะเฉพาะของสถานการณขอสอบนั้นเชนเดียวกับ

ระดับบริบท โดยแบงเปน 3 ระดับคือ สมรรถนะหรือกระบวนการ สาระการเรียนรู และสาระการเรียนรูยอย 

วิธีคนหาหรือกรองคําถามคือการเลือกคาท่ีปรากฎอยูในแตละระดับ ซึ่งสามารถใสไดมากกวา 1 คา และ

สามารถพิมพคนหาในชองแตละระดับได หากไมมีขอมูล สามารถเวนวางได ไมจําเปนตองระบุใหครบ เมื่อ

เรียบรอยแลวใหกด “คนหา” ตรงหัวขอกรองคําถาม ระบบจะแสดงคําถามที่เก่ียวของกับการกรอง ดังรูป 

 

รูปที่ 4. 45 การกรองคําถาม 

4.2.3.5. การดูภาพรวมของโจทยคําถาม 

หากตองการดูภาพรวมคําถาม สามารถเขาไปทีสถานการณนั้น และกดไอคอนรูปตาที่อยูในคอลัมน 

“Preview” ในแตละตัวคําถาม ดงัรูป  

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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รูปที่ 4. 46 หนาแสดงไอคอนดูภาพรวมโจทยคําถาม 

ระบบจะแสดงภาพรวมโจทยคําถาม ซ่ึงดานซายเปนคําถามเพื่อใหกรอกคําตอบ สวนทางดานขวาจะ

เปนการแสดงรายละเอียดสถานการณนั้น 

 

รูปท่ี 4. 47 แสดงภาพรวมโจทยคําถาม 

4.2.3.6. การดูคะแนนและเฉลยของคําถาม 

หากตองการดูคะแนนและเฉลยของคําถาม สามารถเขาไปทีสถานการณนั้น และกดคําวา “แก

คะแนน” ในคอลัมนคะแนนและเฉลย ในแตละตัวคําถาม ดังรูป  

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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รูปที่ 4. 48 หนาแสดงดคูะแนนและเฉลยของคําถาม 

 

รูปท่ี 4. 49 แสดงคะแนนและเฉลยทั้งหมดของคําถาม 

ระบบจะแสดงคะแนนและเฉลยท้ังหมดของคําถามนั้น หากอยากทราบวาเฉลยของจํานวนคะแนนนั้น

มีรายละเอียดอยางไรบาง ใหกดไปที่คําวา “แกเฉลย” ระบบจะแสดงรายละเอียดเฉลยดังรูป 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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รูปท่ี 4. 50 แสดงเฉลยของคําถาม 

4.2.3.7. การพมิพขอสอบ 

ระบบสามารถพิมพขอสอบดวยการออกขอมูลเปนไฟล .pdf เพื่อใหทางครู/อาจารยสามารถน 

ขอสอบไปใชติวสอบหรือสอน นาํไปเปนส่ือการสอนใหกับนักเรียนได 

โดยผูใชงานตองเขาไปที่ตัวสถานการณนั้น และจะเห็นปุมพิมพขอสอบอยูทางดานขวามือของชื่อ

สถานการณ จากรูปใหกดปุมพิมพขอสอบ

 

รูปท่ี 4. 51 หนาแสดงปุมพิมพขอสอบ 

 จากนั้นผูใชงานจะเห็นภาพรวมของเอกสารท่ีเราจะนําไฟลออกมาในรูปแบบ .pdf เมื่อพรอมพิมพแลว

ใหคลิกขวา จะพบคําวา “พิมพ หรือ print” ใหกดเพ่ือพิมพขอสอบ ดังรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 52 แสดงคําวา พิมพ หรือ Print เพื่อพิมพขอสอบ 

 

จากรูปใหเลอืก Save as PDF และปรับการจัดวางรูปแบบใหเปนลักษณะ “พื้นฐาน หรือ Default” 

หากเรียบรอยแลวกดคาํวา “บันทึก หรือ Save” เพื่อออกขอมลูไฟลเสร็จสมบูรณ 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 53 สรางสกุลไฟลขอสอบ 

4.2.4. การจัดการรายงาน 

4.2.4.1. การเรียกดูรายงาน 

หลังจากที่ผูใชงานไดทําการ Log in เขาสูระบบเรียบรอยแลว เม่ือกดหนาเมนู “รายงาน” ระบบจะแสดง

รายงาน โดยผูใชงานสามารถกดเลือกดูขอมลูได ดังตอไปนี้ 

 รายงานผลรายบุคคลฉบับนักเรียน 

 รายงานผลสําหรับผูบริหารโรงเรยีน 

 

รูปท่ี 4. 54 หนาแสดงรายงาน 

โดยในรายงานจะแสดงคะแนนแตละรายวิชา คะแนนเฉล่ีย คะแนนสูงสุด คะแนนตํ่าสุดโดยแสดงทั้ง

รูปแบบตารางและกราฟ ซึ่งผูใชงานสามารถเลือกวันที่แสดงผลได ตัวอยางการดูรายงานสําหรับผูบริหาร

โรงเรียนดังรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปท่ี 4. 55 หนาแสดงการเลือกดูรายงานสําหรับผูบริหารโรงเรียน 

 

ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

หมายเลข 1 : กรอกชื่อจังหวัด 

หมายเลข 2 : กรอกชื่อเขต 

หมายเลข 3 : กรอกชื่อโรงเรียน 

หมายเลข 4 : เลือกวันที่แสดงผล หากไมเลือกระบบจะเลือกใหเปนวันท่ีปจจุบันโดยอัตโนมัติ 

หมายเลข 5 : กดดูรายงานเพ่ือดูรายงานผลสําหรับผูบริหารโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางผลรายงานสาํหรับผูบริหารโรงเรียน 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 56 หนารายงานผลสาํหรับผูบริหารโรงเรียน 

 

รูปท่ี 4. 57 หนารายงานผลสาํหรับผูบริหารโรงเรียน 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1-45 

 

4.2.4.2. การพมิพรายงาน 

ผูใชงานสามารถบันทึกไฟลหรือพิมพรายงานเปนไฟลนามสกุล .pdf ได โดยการกดปุม  

 

รูปที่ 4. 58 การพิมพรายงาน 

4.2.5. ออกจากระบบ 

หากตองการออกจากระบบ ใหไปที่ดานชวาบนขางชื่อผูใชงาน กดลูกศรชี้ลงจากนั้นเลือกออกจาก

ระบบ เพ่ือออกจากระบบ ดังรูป 

 

รูปที่ 4. 59 ออกจากระบบ 

 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางท่ีปรึกษาเพื่อวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเรื่องอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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4.3. ศึกษานิเทศก 

วิธีการใชงานระบบ PISA STYLE ในรปูแบบผูใชงานที่เปนศึกษานิเทศก 

 

รูปท่ี 4. 60 การใชงานระบบ PISA STYLE ของผูใชงานประเภทศึกษานิเทศก 

4.3.1. ลงช่ือเขาใชงานระบบ  

หลังจากที่ทางผูดูแลระบบลงทะเบียนเขาใชงานใหศึกษานิเทศกเรียบรอยแลว ผูใชงานสามารถเขาสู

ระบบได โดยใหนําเลขบัตรประชาชนมากรอกในหมายเลข 1 และรหัสผานในหมายเลข 2 จากนั้นใหกดปุมเขา

สูระบบ  

เขาสูเว็บไซต https://www.pisacenterobec.org/admin/ 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 61 หนา Log in เขาสูระบบ 

หมายเลข 1 : กรอก Username : “supervisor”  

หมายเลข 2 : กรอก Password : “PISA2019”  

หมายเลข 3 : กดปุม “Login” เพ่ือเขาสูระบบ 

หมายเลข 4 : เมื่อเขาสูระบบสําเร็จจะแสดงหนาจอดังรูป 

 

รูปท่ี 4. 62 หนาหลังจาก Log in สําเร็จ 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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4.3.2. ระบบแจงเตือน 

ระบบขอสอบสําหรับ Admin จะมีระบบแจงเตือนใหทราบซ่ึงเปนไอคอนรูประฆงั อยูทางขวามือขาง

ชื่อใชงานระบบ ซ่ึงผูใชงานสามารถเรียกดูการแจงเตือนเพื่อดูขอมูลได เมื่อมีการผูขออนุมัติในการตรวจขอสอบ

ในระบบ หรือชี้แจงสถานะการขออนมุตัิขอสอบไดอกีดวย 

 

รูปท่ี 4. 63 เรียกดูการแจงเตือน 

4.3.3. การจัดการคลังขอสอบ 

หลังจากที่ผูใชงานไดทําการ Log in เขาสูระบบเรียบรอยแลว เม่ือกดหนาเมนู “คลังขอสอบ” ระบบ

จะแสดงฟงกชันการใชงานเพ่ือรองรับผูใชงานดงัตอไปนี้ 

4.3.3.1. การคนหาขอสอบ 

ระบบสามารถคนหาขอสอบในรูปแบบหมวดหมูของแตละดาน อันไดแก การอาน คณิตศาสตร และ

วิทยาศาสตร ผูใชงานสามารถกรอกชื่อสถานการณแบบชื่อเต็ม หรือแคบางสวน หรือเลือกเพียงแควิชาก็

เพียงพอตอการคนหา จากนั้นกดปุมคนหา ระบบจะสามารถแสดงชื่อสถานการณ หรือวิชาที่ตองการได  

 

รูปที่ 4. 64 การคนหาขอสอบ 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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4.3.3.2. การกรองขอสอบดวยบริบท 

ระดับบริบทเปนการสรางคุณลักษณะเฉพาะของสถานการณขอสอบนั้น โดยแบงเปน 2 ระดับคือ 

ระดับบริบท 1 และระดับบริบท 2 วิธีคนหาหรือกรองคําถามคือการเลือกคาที่ปรากฎจะอยูในแตละระดับ

บริบท ซึ่งสามารถใสไดมากกวา 1 คา และสามารถพิมพคนหาในชองแตละระดับได หากไมมีขอมูล สามารถ

เวนวางได ไมจําเปนตองระบุใหครบ เมื่อเรียบรอยแลวใหกด “คนหา” ตรงชื่อสถานการณ ระบบจะแสดง

ขอสอบที่เก่ียวของกับการกรอง ดังรูป 

 

รูปที่ 4. 65 การกรองระดับบริบท 

4.3.3.3. การกรองคําถามดวยสมรรถนะและสาระการเรียนรู 

สมรรถนะและสาระการเรียนรูเปนการสรางคุณลักษณะเฉพาะของสถานการณขอสอบนั้นเชนเดียวกับ

ระดับบริบท โดยแบงเปน 3 ระดับคือ สมรรถนะหรือกระบวนการ สาระการเรียนรู และสาระการเรียนรูยอย 

วิธีคนหาหรือกรองคําถามคือการเลือกคาที่ปรากฎจะอยูในแตละระดับ ซ่ึงสามารถใสไดมากกวา 1 คา และ

สามารถพิมพคนหาในชองแตละระดับได หากไมมีขอมูล สามารถเวนวางได ไมจําเปนตองระบุใหครบ เมื่อ

เรียบรอยแลวใหกด “คนหา” ตรงหัวขอกรองคําถาม ระบบจะแสดงคําถามที่เก่ียวของกับการกรอง ดังรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 66 การกรองคําถาม 

4.3.3.4. การดูภาพรวมของโจทยคําถาม 

หากตองการดูภาพรวมคําถาม สามารถเขาไปทีสถานการณนั้น และกดไอคอนรูปตาที่อยูในคอลัมน 

“Preview” ในแตละตัวคําถาม ดงัรูป  

 

รูปที่ 4. 67 หนาแสดงไอคอนดูภาพรวมโจทยคําถาม 

ระบบจะแสดงภาพรวมโจทยคําถาม ซ่ึงดานซายเปนคําถามเพื่อใหกรอกคําตอบ สวนทางดานขวาจะ

เปนการแสดงรายละเอียดสถานการณนั้น 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปท่ี 4. 68 แสดงภาพรวมโจทยคําถาม 

4.3.3.5. การสงขออนุมัติขอสอบ 

เม่ือสรางสถานการณขอสอบ และตัวคําถามเรียบรอยแลว หากตองการใหสามารถเผยแพรบนชุด

ขอสอบได ผูใชงานตองสงคําขออนุมัติขอสอบ เพ่ือพิจารณาลักษณะขอสอบจากบุคลากรที่เกี่ยวของ หาก

อนุมัติจะไดเผยแพรขอสอบ หากไมอนุมัติตองทราบเหตุผล และแกไขขอสอบจึงจะสงคําขออนุมัติใหมได 

 

รูปที่ 4. 69 การสงคําขออนุมัติขอสอบ 

 จากรูปผูใชงานตองเขาไปที่สถานการณนั้น และกดปุมสงคําขออนุมัติทางดานขวามือของชื่อ

สถานการณ  

เม่ือกดปุมสงขออนุมัติแลว จะมีหนาตาง pop up ใหยืนยันคําส่ังอีกคร้ังดังรูป หากยืนยันกดใช ไม

ยืนยันกดไมใช จากนั้นระบบจะแจงเตือนไปยังผูอนุมัติขอสอบ หากผูอนุมัติพิจารณาแลวระบบจะแจงเตือนให

ทราบที่ระฆังและอีเมล (หากกรอกอีเมลตอนลงทะเบียน) 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
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รูปที่ 4. 70 ยืนยันการสงคําขออนุมัติขอสอบ 

4.3.3.6. การพมิพขอสอบ 

ระบบสามารถพิมพขอสอบดวยการออกขอมูลเปนไฟล .pdf เพื่อใหทางครู/อาจารยสามารถนํา 

ขอสอบไปใชติวสอบหรือสอน นาํไปเปนส่ือการสอนใหกับนักเรียนได 

โดยผูใชงานตองเขาไปที่ตัวสถานการณนั้น และจะเห็นปุมพิมพขอสอบอยูทางดานขวามือของชื่อ

สถานการณ จากรูปใหกดปุมพิมพขอสอบ

 

รูปท่ี 4. 71 หนาแสดงปุมพิมพขอสอบ 

 จากนั้นผูใชงานจะเห็นภาพรวมของเอกสารท่ีเราจะนําไฟลออกมาในรูปแบบ .pdf เมื่อพรอมพิมพแลว

ใหคลิกขวา จะพบคําวา “พิมพ หรือ print” ใหกดเพ่ือพิมพขอสอบ ดังรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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รูปที่ 4. 72 แสดงคําวา พิมพ หรือ Print เพือ่พิมพขอสอบ 

 

จากรูปใหเลอืก Save as PDF และปรับการจัดวางรูปแบบใหเปนลักษณะ “พื้นฐาน หรือ Default”  

หากเรียบรอยแลวกดคาํวา “บันทึก หรือ Save” เพื่อออกขอมลูไฟลเสร็จสมบูรณ 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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รูปที่ 4. 73 สรางสกุลไฟลขอสอบ 

4.3.4. การจัดการรายงาน 

4.3.4.1. การเรียกดูรายงาน 

หลังจากที่ผูใชงานไดทําการ Log in เขาสูระบบเรียบรอยแลว เม่ือกดหนาเมนู “รายงาน” ระบบจะแสดง

รายงาน โดยผูใชงานสามารถกดเลือกดูขอมลูได ดังตอไปนี้ 

 รายงานผลรายบุคคลฉบับนักเรียน 

 รายงานผลสําหรับผูบริหารโรงเรยีน 

 รายงานผลสําหรับผูบริหารเขต 

 รายงานผลสําหรับผูบริหารจังหวัด 

 

รูปท่ี 4. 74 หนาแสดงรายงาน 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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โดยในรายงานจะแสดงคะแนนแตละรายวิชา คะแนนเฉล่ีย คะแนนสูงสุด คะแนนตํ่าสุดโดยแสดงทั้ง

รูปแบบตารางและกราฟ ซึ่งผูใชงานสามารถเลือกวันที่แสดงผลได ตัวอยางการดูรายงานสําหรับผูบริหาร

โรงเรียนดังรูป 

 

รูปท่ี 4. 75 หนาแสดงการเลือกดูรายงานสําหรับผูบริหารโรงเรียน 

ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

หมายเลข 1 : กรอกชื่อจังหวัด 

หมายเลข 2 : กรอกชื่อเขต 

หมายเลข 3 : กรอกชื่อโรงเรียน 

หมายเลข 4 : เลือกวันที่แสดงผล หากไมเลือกระบบจะเลือกใหเปนวันท่ีปจจุบันโดยอัตโนมัติ 

หมายเลข 5 : กดดูรายงานเพ่ือดูรายงานผลสําหรับผูบริหารโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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ตัวอยางผลรายงานสาํหรับผูบริหารโรงเรียน 

 

 

รูปท่ี 4. 76 หนาแสดงการเลือกดูรายงานสําหรับผูบริหารโรงเรียน 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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4.3.4.2. การพมิพรายงาน 

ผูใชงานสามารถบันทึกไฟลหรือพิมพรายงานเปนไฟลนามสกุล .pdf ได โดยการกดปุม  

 

รูปที่ 4. 77 การพิมพรายงาน 

 

4.3.5. การออกจากระบบ 

หากตองการออกจากระบบ ใหไปที่ดานชวาบนขางชื่อผูใชงาน กดลูกศรชี้ลงจากนั้นเลือกออกจาก

ระบบ เพ่ือออกจากระบบ ดังรูป 

 

รูปท่ี 4. 78 หนาแสดงการออกจากระบบ 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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4.4. สวนกลางสพฐ. 

วิธีการใชงานระบบ PISA STYLE ในรูปแบบผูใชงานที่เปนสวนกลางสพฐ. 

 

รูปท่ี 4. 79 การใชงานระบบ PISA STYLE ของผูใชงานประเภทสวนกลางสพฐ. 

4.4.1. ลงช่ือเขาใชงานระบบ  
หลังจากที่ทางผูดูแลระบบลงทะเบียนเขาใชงานใหสวนกลางสพฐ.เรียบรอยแลว ผูใชงานสามารถเขาสู

ระบบได โดยใหนําเลขบัตรประชาชนมากรอกในหมายเลข 1 และรหัสผานในหมายเลข 2 จากนั้นใหกดปุมเขา

สูระบบ  

เขาสูเว็บไซต https://www.pisacenterobec.org/admin/ 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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รูปที่ 4. 80 หนา Log in เขาสูระบบ 

หมายเลข 1 : กรอก Username : “center”  

หมายเลข 2 : กรอก Password : “PISA2019”  

หมายเลข 3 : กดปุม “Login” เพ่ือเขาสูระบบ 

หมายเลข 4 : เมื่อเขาสูระบบสําเร็จจะแสดงหนาจอดังรูป 

 

รูปท่ี 4. 81 หนาหลังจาก Log in สําเร็จ 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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4.4.2. ระบบแจงเตือน 

ระบบขอสอบสําหรับ Admin จะมีระบบแจงเตือนใหทราบซึ่งเปนไอคอนรูประฆัง อยูทางขวามือขาง

ชื่อใชงานระบบ ซ่ึงผูใชงานสามารถเรียกดูการแจงเตือนเพ่ือดูขอมูลได เมื่อมกีารผูขออนุมัตใินการตรวจขอสอบ

ในระบบ หรือชี้แจงสถานะการขออนมุตัิขอสอบไดอกีดวย 

 

รูปที่ 4. 82  

4.4.3. การจัดชุดขอสอบ 

การจดัชุดขอ้สอบ เป็นการนาํขอ้สอบทีอยู่ในเมนูคลงัขอ้สอบมาจดัลงในชุดขอ้สอบในรูปแบบฉบบั

ต่าง ๆ ซงึจะเป็นการผสมผสานกันหลากหลายดา้น โดยจดัเตรียมชุดขอ้สอบไวส้าํหรบันักเรียนเขา้มา

ทาํขอ้สอบ ระบบจะทาํการสุ่มฉบบัขอ้สอบไล่เรียงตามนกัเรียนทีกดเขา้มาทาํขอ้สอบสุ่มวนไปจนครบ

ฉบบัชดุขอ้สอบทีมใีนระบบ เพือใหข้อ้สอบแตล่ะคนไมซ่าํกนั  

หลงัจากทีผูใ้ชง้านไดท้าํการ Log in เขา้สู่ระบบเรียบรอ้ยแลว้ เมอืกดหนา้เมน ู“ชุดขอ้สอบ” ระบบ

จะแสดงหนา้จอดงัรูป 

 

รูปที่ 4. 83 หนา้แสดงชุดขอ้สอบ 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1-61 

 

 

 

รูปท่ี 4. 84 วิธีการจัดการชุดขอสอบ 

4.4.3.1. การเพิ่มชุดขอสอบ 

ผูใ้ชง้านสามารถเพิมชุดขอ้สอบไดโ้ดยการกดปุ่ ม  จากนนัระบบจะ

แสดง pop up การเพิมชดุขอ้สอบดงัรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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รูปท่ี 4. 85 หนา้แสดงการเพิมชดุขอ้สอบ 

ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

หมายเลข 1 : กรอกชือชดุขอ้สอบ 

หมายเลข 2 : กรอกเวลาทาํขอ้สอบ (หน่วยเป็นนาที) 

หมายเลข 3 : กดปุ่ ม “บนัทึก” เพือเพิมชุดขอ้สอบ 

หลงัจากทีผูใ้ชง้านไดท้าํการเพิมชดุขอ้สอบแลว้ สามารถกดทีชดุขอ้สอบนนั เพือทาํการเพิมขอ้สอบ

สาํหรบัชุดขอ้สอบทีสรา้งขึนดว้ยการเลอืกสถานการณด์งัรูป 

s 

รูปท่ี 4. 86 หนา้แสดงเลือกชดุขอ้สอบทีตอ้งการเพิมขอ้สอบ 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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หลังจากทีกดเลือกชุดข้อสอบทีจะทําการเพิมสถานการณ์เรียบร้อย ผู ้ใช้งานสามารถกดปุ่ ม 

 เพอืทาํการเลือกสถานการณ ์ซงึสถานการณที์แสดงใหเ้ลือกนนัจะตอ้งมีความสมบูรณ์

คือมีทงัคาํถามและเฉลยและจะตอ้งถูกอนุมัติขอ้สอบก่อน หากสถานการณใ์ดทียังรออนุมติัหรือไม่อนุมัติ 

จะไมป่รากฏ ดงัรูป 

 

รูปท่ี 4. 87 หนา้แสดงการเลือกสถานการณ ์

ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

หมายเลข 1 : เลอืกสถานการณท์ีตอ้งการ โดยสามารถเลือกไดค้รงัละมากกว่า 1 สถานการณ ์

หมายเลข 2 : กดปุ่ มบนัทกึเพือเพิมสถานการณใ์นชุดขอ้สอบ 

4.4.3.2. การลบชุดขอสอบ 

หากต้องการลบชุดข้อสอบทีสร้างขึนออก เนืองจากไม่ต้องการแล้ว หรือชุดข้อสอบใช้ครบ

ระยะเวลาทกีาํหนด ผูใ้ชง้านสามารถกดไอคอนรูปถงัขยะทอียู่ตรงคอลมัน ์“ลบ” ของขอ้สอบชดุนนัดงัรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1-64 

 

 

รูปที่ 4. 88 หนา้แสดงชุดขอ้สอบ และการลบขอ้สอบ 

 

ระบบจะแสดงหนาตาง Pop up เพื่อยืนยันการลบชดุขอสอบออกจากระบบ หากตอบใชคือยืนยนั

การลบ และไมใชคือไมยืนยันการลบ 

 

 

รูปท่ี 4. 89 ยนืยันการลบชุดขอสอบ 

4.4.3.3. การแสดง/ซอนชุดขอสอบ 

ชุดข้อสอบแต่ละชุดจะประกอบด้วยสถานการณ์หลายสถานการณ์ และผู้ใช้งานสามารถ

กาํหนดการแสดง/ซ่อนของชุดขอ้สอบแตล่ะชุดได ้การกาํหนดการแสดง/ซ่อนของชุดขอ้สอบจะสง่ผลถึงการ

แสดงชดุขอ้สอบนนับนเว็บทีใหสิ้ทธินกัเรียนเขา้มาทาํขอ้สอบ 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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ผูใ้ชง้านสามารถแสดงหรือซ่อนชุดขอ้สอบตรงคอลัมน ์“แสดง/ซ่อน” หากเป็นแถบสีเทา คือการ

ซอ่นชดุขอ้สอบ และเป็นแถบสีเขียว คือการใหแ้สดงชดุขอ้สอบ  

4.4.3.4. การดูชุดฉบบัขอสอบ 

ผูใชงานสามารถเรียกดูขอสอบที่บรรจุอยูในแตละฉบับได โดยการกดไปทีช่ื่อชุดขอสอบเหลาน้ัน 

ระบบจะแสดงรายการสถานการณที่ไดทําการสรางในชุดขอสอบ ดังรูป 

 

 

รูปท่ี 4. 90 แสดงสถานการณในชดุขอสอบ 

4.4.4. การจัดการคลังขอสอบ 

หลังจากที่ผูใชงานไดทําการ Log in เขาสูระบบเรียบรอยแลว เม่ือกดหนาเมนู “คลังขอสอบ” ระบบ

จะแสดงฟงกชันการใชงานเพ่ือรองรับผูใชงานดงัตอไปนี้ 

4.4.4.1. การคนหาขอสอบ 

ระบบสามารถคนหาขอสอบในรูปแบบหมวดหมูของแตละดาน อันไดแก การอาน คณิตศาสตร และ

วิทยาศาสตร ผูใชงานสามารถกรอกชื่อสถานการณแบบชื่อเต็ม หรือแคบางสวน หรือเลือกเพียงแควิชาก็

เพียงพอตอการคนหา จากนั้นกดปุมคนหา ระบบจะสามารถแสดงชื่อสถานการณ หรือวิชาที่ตองการได  

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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รูปที่ 4. 91 การคนหาขอสอบ 

4.4.4.2. การกรองขอสอบดวยบริบท 

ระดับบริบทเปนการสรางคุณลักษณะเฉพาะของสถานการณขอสอบนั้น โดยแบงเปน 2 ระดับคือ 

ระดับบริบท 1 และระดับบริบท 2 วิธีคนหาหรือกรองคําถามคือการเลือกคาที่ปรากฎอยูในแตละระดับบริบท 

ซ่ึงสามารถใสไดมากกวา 1 คา และสามารถพิมพคนหาในชองแตละระดับได หากไมมีขอมลู สามารถเวนวางได 

ไมจําเปนตองระบุใหครบ เมื่อเรียบรอยแลวใหกด “คนหา” ตรงชื่อสถานการณ ระบบจะแสดงขอสอบท่ี

เกี่ยวของกับการกรอง ดังรูป 

 

รูปที่ 4. 92 การกรองระดับบริบท 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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4.4.4.3. การเพิ่มสถานการณ 

ผูใ้ชง้านสามารถทาํการเพิมสถานการณไ์ดโ้ดยการกดปุ่ ม  ทีหนา้เมน ู

“คลงัขอ้สอบ” จากนนั ระบบจะแสดง pop up ขนึมาเพือใหผู้ใ้ชง้านทาํการกรอกขอ้มูล ดงัต่อไปนี 

หมายเลข 1 : Part Name : กรอกชือสถานการณ ์ 

หมายเลข 2 : Subject : เลือกวิชาของสถานการณ ์ 

หมายเลข 3 : จากนนักดปุ่ มบนัทกึ เพือทาํการเพิมสถานการณด์งัรูป 

 

รูปที่ 4. 93 หนา้เพิมสถานการณข์อ้สอบ 

หลงัจากทีทาํการเพิมสถานการณเ์รียบรอ้ย ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ไปยงัหนา้สถานการณน์นั โดยการ

กดทีสถานการณน์นั ดงัรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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รูปที่ 4. 94 หนา้แสดงรายการสถานการณ ์

จากนนัระบบจะแสดงหนา้จอ ดงัรูป 

 

รูปที่ 4. 95 หนา้แสดงการสรา้งสถานการณ ์

ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

หมายเลข 1 : กดนาํเขา้ไฟลบ์ทนาํของสถานการณห์ากขอ้สอบชดุนนัมีการเริมตน้ดว้ยบทนาํก่อนนาํไปสู่

คาํถาม ซงึเป็นกรณีไมบ่งัคบั หากไมมี่สามารถขา้มส่วนนีไปได ้

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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หมายเลข 2 : กดเพือเพิมไฟลส์ถานการณข์องคาํถามซงึเป็นไฟลท์ีสรา้งดว้ยภาษา HTML (การกด 1 ครงั

เท่ากบัการสรา้ง 1 ไฟลส์ถานการณข์องคาํถาม สามารถเพิมไดห้ลายไฟลโ์ดยการกด  ) 

หมายเลข 3 : กรอกชือสถานการณข์องคาํถาม 

หมายเลข 4 : เลอืกไฟลส์ถานการณข์องคาํถามโดยไฟลที์ใชจ้ะตอ้งเป็นไฟลน์ามสกลุ .zip เท่านนั 

หมายเลข 5 : บนัทกึเพือเพิมไฟลส์ถานการณ ์

หมายเลข 6 : ยกเลิกการเพิมไฟลส์ถานการณ ์

หมายเลข 7 : เลอืกระดบับริบท 1 (สามารถอ่านรายละเอยีดเพิมเติมไดท้ี เมน ู“ขอ้มลูทวัไป” เมนูย่อย 

“Competency Tags”) 

หมายเลข 8 : เลอืกระดบับริบท 2 (สามารถอ่านรายละเอยีดเพิมเติมไดท้ี เมน ู“ขอ้มลูทวัไป” เมนูย่อย 

“Competency Tags”) 

หมายเลข 9 : บนัทกึระดบับริบท 

หมายเลข 10 : เพิมคาํถามหลงัจากทีผูใ้ชง้านไดท้าํการเพิมไฟลส์ถานการณข์องคาํถามเรียบรอ้ย 

หมายเลข 11 : สง่ขออนมุตัิขอ้สอบสาํหรบัขอ้สอบทีมีความสมบรูณแ์ลว้ (สามารถอ่านรายละเอยีด

เพิมเติมไดท้ ีเมน ู“อนุมติัขอ้สอบ”) 

หมายเลข 12 : พิมพข์อ้สอบ  การพิมพข์อ้สอบออกมาในรูปแบบเอกสารในสกลุไฟล ์.pdf เพือใหค้รู

นาํไปใชเ้ป็นสือการสอนใหก้บันกัเรียน 

4.4.4.4. การแกไขสถานการณ 

ผูใชงานสามารถแกไขสถานการณขอสอบได ซึ่งสามารถเขาไปทีชื่อสถานการณ และกดไอคอนดินสอ

ที่อยูทางขวามือของคอลัมน “แกไข/ลบ” ในแตละตัวคําถาม ซ่ึงคือหมายเลข 1 เพื่อทําการแกไขโจทยและ

เฉลยของคําถาม และเขาไปแกคะแนนเฉลยของแตละคําถามได หากกดไปที่คอลัมน “คะแนนและเฉลย” ซึ่ง

คือหมายเลข 2 ดังรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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รูปที่ 4. 96 การแกไขคําถามของสถานการณ 

4.4.4.5. การลบสถานการณ 

หากตองการลบสถานการณ สามารถเขาไปทีคลังขอสอบ และกดไอคอนถังขยะที่อยูทางขวามือของ

คอลัมน “ลบ” ในแตละตัวสถานการณ ดังรูป  

 

รูปท่ี 4. 97 การลบสถานการณ 

ระบบจะแสดงหนาตาง Pop up เพื่อยืนยันการลบสถานการณน้ันออกจากระบบ หากตอบใชคือ

ยืนยันการลบ และไมใชคือไมยืนยันการลบ 

4.4.4.6. การบันทึก HTML ของสถานการณ 

HTML ของสถานการณ จะเปนสวนที่แสดงทางดานขวามือของตัวขอสอบ ซึ่งจะเปนรายละเอียดใน

การแสดงเนื้อเร่ือง เพ่ือนํามาสูการตอบคําถามในขอสอบนั้น  

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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โดยการบันทึก HTML ของสถานการณจะมี 2 สวนดังภาพดานลาง คือสวนที่เปนบทนํา และสวนที่

เปนเนื้อหาหลังจากบทนํา หากขอสอบประเภทไหนมบีทนาํข้ึนตน ใหทําการแนบไฟลในสวนที่ 1 นั่นคือ นําเขา

ไฟล HTML ของบทนําสถานการณ หากตองการบันทึกเนื้อหา ใหไปท่ีสวนที่ 2 นั่นคือการนําเขาไฟล HTML 

ของสถานการณ วิธีอัพโหลดไฟล HTML นั้น ผูใชงานตองเขาไปที่สถานการณนั้น จากนั้นตรงหัวขอ HTML 

ของสถานการณใหทําการเลือกไฟล โดยไฟลที่จะอัพโหลดเขาระบบนั้นเปนสกุลไฟล .html ท่ีถูกบีบอัดไฟลเปน 

.zip เรียบรอยแลว หากอัพโหลดสําเร็จใหกดบันทึกขอมูลตามรูป 

 

รูปท่ี 4. 98 บันทึก HTML ของสถานการณ 

ผูใชงานสามารถแกไขหรือลบ HTML ของสถานการณได โดยกดไอคอนรูปดินสอเพ่ือแกไข HTML 

หรือกดไอคอนรูปถังขยะเพื่อลบ HTML ตามภาพดานลาง 

 

 

รูปท่ี 4. 99 การแกไข HTML ของสถานการณ 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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4.4.4.7. การบันทึกระดับบริบทในสถานการณขอสอบ 

ระดับบริบทเปนการสรางคุณลักษณะเฉพาะของสถานการณขอสอบนั้น โดยแบงเปน 2 ระดับบริบท 

วิธีบันทกึคือการเลือกคาในระดับบริบทน้ัน ๆ ซึ่งสามารถใสไดมากกวา 1 คาบริบท และสามารถพิมพคนหาใน

ชองระดับบริบทได หากไมมีขอมูล สามารถเวนวางได ไมจําเปนตองระบุใหครบ เมื่อเรียบรอยแลวใหกดบันทึก 

“ระดับบริบท” ดังรูป 

 

รูปท่ี 4. 100 การบนัทึกระดับบริบท 

4.4.4.8. การกรองคําถามดวยสมรรถนะและสาระการเรียนรู 

สมรรถนะและสาระการเรียนรูเปนการสรางคุณลักษณะเฉพาะของสถานการณขอสอบนั้นเชนเดียวกับ

ระดับบริบท โดยแบงเปน 3 ระดับคือ สมรรถนะหรือกระบวนการ สาระการเรียนรู และสาระการเรียนรูยอย 

วิธีคนหาหรือกรองคําถามคือการเลือกคาท่ีปรากฎอยูในแตละระดับ ซึ่งสามารถใสไดมากกวา 1 คา และ

สามารถพิมพคนหาในชองแตละระดับได หากไมมีขอมูล สามารถเวนวางได ไมจําเปนตองระบุใหครบ เมื่อ

เรียบรอยแลวใหกด “คนหา” ตรงหัวขอกรองคําถาม ระบบจะแสดงคําถามที่เก่ียวของกับการกรอง ดังรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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รูปที่ 4. 101 การกรองคําถาม 

4.4.4.9. การเพิ่มคําถาม 

หลงัจากทีผูใ้ชง้านทาํการเพิมสถานการณแ์ละเพิมไฟลส์ถานการณข์องคาํถามเรียบรอ้ยแลว้ กดที

ปุ่ ม  เพอืทาํการเพิมคาํถาม 

ซงึระบบสามารถเพิมคาํถามได ้8 ประเภทตอ่ไปนี ดงัรูป 

1. Multiple Choice 

2. Multiple Choice Reason 

3. Multiple Answer 

4. Tabled Multiple Choice 

5. Tabled Multiple Answer 

6. Short Answer 

7. Subjective 

8. Drag Drop 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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รูปที่ 4. 102 หนาเลือกประเภทในการเพิ่มคําถาม 

โดยกอ่นทีผูใ้ชง้านจะทาํการสรา้งคาํถามประเภททีไดท้าํการเลือก ผูใ้ชง้านจะตอ้งกาํหนด

รายละเอียด tag ดงัรูปก่อน 

 

รูปท่ี 4. 103 หนากําหนด tag ของคําถาม 

ซงึมีรายละเอียดดงัน ีโดยหมายเลข 2 ถงึ หมายเลข 4 สามารถอ่านรายละเอียดเพิมเติมไดที้ เมน ู

“ขอ้มลูทวัไป” เมนูย่อย “Competency Tags” 

หมายเลข 1 : เลอืก HTML ของสถานการณ ์

หมายเลข 2 : เลอืกสมรรถนะหรือกระบวนการ 

หมายเลข 3 : เลอืกสาระการเรียนรู ้

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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หมายเลข 4 : เลอืกสาระการเรียนรูย้่อย 

หมายเลข 5 : กดบนัทกึ เพือบนัทึก tag ของขอ้คาํถามนนั ๆ 

จากนนัจะเพิมรายละเอียดคาํถามแตล่ะประเภท มีดังต่อไปน ี

1. ประเภท Multiple Choice 

หลงัจากทีระบบแสดง pop up ใหเ้ลือกประเภทคาํถาม ผูใ้ชง้านสามารถกดเลอืกประเภท “Multiple 

Choice” ไดด้งัรูป 

 

รูปที่ 4. 104 หนาเลือกคําถามประเภท Multiple Choice 

หลงัจากทีกดเลือกเพิมคาํถามประเภท Multiple Choice ระบบจะแสดงดังรูป 

 

รูปที่ 4. 105 หนาแสดงการเพ่ิมคําถามประเภท Multiple Choice 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

หมายเลข  : กดเพือเลอืกไฟลส์ถานการณข์องคาํถาม (ในตวัอย่างมีไฟลเ์ดียว) 

หมายเลข  : กดและกรอกขอ้มลูคาํถาม 

หมายเลข  : กดเพือเพิมตวัเลือกของคาํถามประเภท Multiple Choice ซงึจะแสดงดงัรูป (การกด  ครงั

เท่ากบัสรา้ง  ตวัเลือก สามารถเพิมไดห้ลายตวัเลอืก โดยการกด ) 

หมายเลข  : กดเพือบนัทึกขอ้คาํถาม 

 

รูปที่ 4. 106 หนาแสดงการเพิ่มตัวเลือกของขอคําถามประเภท Multiple Choice 

ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

หมายเลข .  : กดและกรอกขอ้มลูตวัเลือก 

หมายเลข .  : กดเพือบนัทกึตวัเลือก 

หมายเลข .  : กดเพือยกเลิกการเพมิตวัเลือก 

 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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2. ประเภท Multiple Choice Reason 

หลงัจากทีระบบแสดง pop up ใหเ้ลือกประเภทคาํถาม ผูใ้ชง้านสามารถกดเลือกประเภท “Multiple 

Choice Reason” ไดด้งัรูป 

 

รูปที่ 4. 107 หนาแสดงการเพิ่มคําถามประเภท Multiple Choice Reason 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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หลงัจากทีกดเลือกเพิมคาํถามประเภท Multiple Choice Reason ระบบจะแสดงดงัรูป 

 

รูปที่ 4. 108 หนาแสดงการเพิ่มคําถามประเภท Multiple Choice Reason 

ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

หมายเลข 1 : กดเพือเลอืกไฟลส์ถานการณข์องคาํถาม (ในตวัอย่างมีไฟลเ์ดียว) 

หมายเลข 2 : กดและกรอกขอ้มลูคาํถาม 

หมายเลข 3 : กดเพือเพิมตวัเลือกของคาํถามประเภท Multiple Choice Reason ซงึจะแสดงดงัรูปท ี

4.150 (การกด 1 ครงัเท่ากบัสรา้ง 1 ตวัเลือก สามารถเพิมไดห้ลายตวัเลือก โดยการกด 

 ) 

หมายเลข 4 : กดและกรอกขอ้มลูคาํถาม 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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หมายเลข 5 : กดเพือบนัทึกขอ้คาํถาม 

 

รูปที่ 4. 109 หนาแสดงการเพิ่มตัวเลือกของขอคําถามประเภท Multiple Choice 

ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

หมายเลข 3.1 : กดและกรอกขอ้มลูตวัเลือก 

หมายเลข 3.2 : กดเพือบนัทึกตวัเลือก 

หมายเลข 3.3 : กดเพือยกเลิกการเพิมตวัเลือก 

3. ประเภท Multiple Answer 

หลงัจากทีระบบแสดง pop up ใหเ้ลือกประเภทคาํถาม ผูใ้ชง้านสามารถกดเลอืกประเภท “Multiple 

Answer” ไดด้งัรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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รูปที่ 4. 110 หนาแสดงการเพิ่มคําถามประเภท Multiple Answer 

หลงัจากทีกดเลือกเพิมคาํถามประเภท Multiple Choice Reason ระบบจะแสดงดงัรูป 

 

รูปที่ 4. 111 หนาแสดงการเพิ่มคําถามประเภท Multiple Answer 

ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

หมายเลข 1 : กดเพือเลอืกไฟลส์ถานการณข์องคาํถาม (ในตวัอย่างมีไฟลเ์ดียว) ในรูปเขียน วา่ ทดสอบ 

HTML ที 1 เป็นส่วนเดียวกนั หรือ คนละส่วนกับ HTML ทีเป็น ZIP file ครบั  

หมายเลข 2 : กดและกรอกขอ้มลูคาํถาม 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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หมายเลข 3 : กดเพือเพิมตวัเลือกของคาํถามประเภท Multiple Answer ซงึจะแสดงดงัรูป (การกด 1 ครงั

เท่ากบัสรา้ง 1 ตวัเลือก สามารถเพิมไดห้ลายตวัเลือก โดยการกด  ) 

หมายเลข 4 : กดเพือบนัทึกขอ้คาํถาม 

 

รูปที่ 4. 112 หนาแสดงการเพิ่มตัวเลือกของขอคําถามประเภท Multiple Choice 

ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

หมายเลข 3.1 : กดและกรอกขอ้มลูตวัเลือก 

หมายเลข 3.2 : กดเพือบนัทึกตวัเลือก 

หมายเลข 3.3 : กดเพือยกเลิกการเพิมตวัเลือก 

4. ประเภท Tabled Multiple Choice 

หลงัจากทีระบบแสดง pop up ใหเ้ลือกประเภทคาํถาม ผูใ้ชง้านสามารถกดเลือกประเภท 

“Tabled Multiple Choice” ไดด้งัรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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รูปที่ 4. 113 หนาแสดงการเพิ่มคําถามประเภท Tabled Multiple Choice 

หลงัจากทีกดเลือกเพิมคาํถามประเภท Tabled Multiple Choice ระบบจะแสดงดงัรูป 

 

รูปที่ 4. 114 หนาแสดงการเพิ่มคําถามประเภท Tabled Multiple Choice 

ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

หมายเลข 1 : กดเพือเลอืกไฟลส์ถานการณข์องคาํถาม (ในตวัอย่างมีไฟลเ์ดียว) ซงึตวัอย่างไฟลชื์อ 

“ทดสอบ HTML ที่ 1” 

หมายเลข 2 : กดและกรอกขอ้มลูคาํถาม 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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หมายเลข 3 : กดเพือเพิมหัวขอ้คาํถามประเภท Tabled Multiple Choice ซึงจะแสดงดงัรูป (การกด 1 

ครงัเท่ากบัสรา้ง 1 ตวัเลือก สามารถเพิมไดห้ลายตวัเลือก โดยการกด  ) 

หมายเลข 4 : กดเพือสรา้งคาํตอบแบบเลือกตอบของคาํถามประเภท Tabled Multiple Choice ซึงจะ

แสดงดังรูป  (การกด 1 ครังเท่ากับสร้าง 1 ตัวเลือก สามารถเพิมได้หลายตัวเลือก โดยการกด 

 ) 

หมายเลข 5 : กดเพือบนัทึกขอ้คาํถาม 

 

รูปที่ 4. 115 หนาแสดงการเพิ่มขอของคําถามประเภท Tabled Multiple Choice 

ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

หมายเลข 3.1 : กดและกรอกขอ้มลูตวัเลือก 

หมายเลข 3.2 : กดเพือบนัทึกตวัเลือก 

หมายเลข 3.3 : กดเพือยกเลิกการเพิมตวัเลือก 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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รูปท่ี 4. 116 หนาแสดงการเพ่ิมตัวเลือกของขอคําถามประเภท Tabled Multiple Choice 

ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

หมายเลข 4.1 : กดและกรอกขอ้มลูตวัเลือก 

หมายเลข 4.2 : กดเพือบนัทึกตวัเลือก 

หมายเลข 4.3 : กดเพือยกเลิกการเพิมตวัเลือก 

5. ประเภท Tabled Multiple Answer 

หลงัจากทีระบบแสดง pop up ใหเ้ลือกประเภทคาํถาม ผูใ้ชง้านสามารถกดเลือกประเภท “Tabled 

Multiple Answer” ไดด้งัรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
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รูปท่ี 4. 117 หนาแสดงการเพ่ิมคําถามประเภท Tabled Multiple Answer 

หลงัจากทีกดเลือกเพิมคาํถามประเภท Tabled Multiple Answer ระบบจะแสดงดงัรูป 

 

รูปท่ี 4. 118 หนาแสดงการเพ่ิมคําถามประเภท Tabled Multiple Answer 

ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

หมายเลข 1 : กดเพือเลอืกไฟลส์ถานการณข์องคาํถาม (ในตวัอย่างมีไฟลเ์ดียว) ซงึตวัอย่างไฟลชื์อ 

“ทดสอบ HTML ที่ 1” 

หมายเลข 2 : กดและกรอกขอ้มลูคาํถาม 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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หมายเลข 3 : กดเพือเพิมกลุม่คาํถามประเภท Tabled Multiple Choice ซงึจะแสดงดงัรูป (การกด 1 

ครงัเท่ากบัสรา้ง 1 กลุม่ สามารถเพิมไดห้ลายกลุ่ม โดยการกด  ) 

หมายเลข 4 : กดเพือบนัทึกขอ้คาํถาม 

 

รูปที่ 4. 119 หนาแสดงการเพิ่มกลุมคําถามประเภท Tabled Multiple Answer 

ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

หมายเลข 3.1 : กรอกจาํนวนทสีามารถเลือกไดสู้งสดุ หากไมก่รอกระบบจะใหส้ามารถตอบไดทุ้กขอ้ 

หมายเลข 3.2 : กดและกรอกขอ้มลูกลุม่คาํถาม 

หมายเลข 3.3 : กดเพือบนัทึกกลุ่มคาํถาม 

หมายเลข 3.4 : กดเพือยกเลิกการเพิมกลุ่มคาํถาม 

เมือเพิมกลุ่มคาํถามเรียบรอ้ยจะขนึเพิมตวัเลือกของกลุ่มใหด้งัรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 120 หนาหลังจากเพิ่มกลุมคําถามประเภท Tabled Multiple Answer 

เมือกด  ระบบจะแสดงดงัรูป 

 

รูปท่ี 4. 121 หนาแสดงการเพ่ิมตัวเลือกของกลุมคําถามประเภท Tabled Multiple Answer 

ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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หมายเลข 3.5 : กดและกรอกขอ้มลูตวัเลือก 

หมายเลข 3.6 : กดเพือบนัทึกตวัเลือก 

หมายเลข 3.7 : กดเพือยกเลิกการเพิมตวัเลือก 

6. ประเภท Short Answer 

หลงัจากทีระบบแสดง pop up ใหเ้ลือกประเภทคาํถาม ผูใ้ชง้านสามารถกดเลอืกประเภท “Short 

Answer” ไดด้งัรูป 

 

รูปท่ี 4. 122 หนาแสดงการเพ่ิมคําถามประเภท Short Answer 

หลงัจากทีกดเลือกเพิมคาํถามประเภท Short Answer ระบบจะแสดงดงัรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปท่ี 4. 123 หนาแสดงการเพ่ิมคําถามประเภท Short Answer  

ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

หมายเลข 1 : กดเพือเลอืกไฟลส์ถานการณข์องคาํถาม (ในตวัอย่างมีไฟลเ์ดียว) ซงึตวัอย่างไฟลชื์อ 

“ทดสอบ HTML ที่ 1” 

หมายเลข 2 : กดและกรอกขอ้มลูคาํถาม โดยคาํถามประเภทนีเลือกประเภทช่องคาํตอบไดโ้ดยการพิมพ์

วงเล็บกา้มปูเปิด “[” ซงึจะมีประเภทใหเ้ลือกดงัตอ่ไปนี 

 [Text] ประเภทคาํตอบสนั ๆ 

 [Number] ประเภทคาํตอบทีเป็นตวัเลขเทา่นนั 

 [Reason] ประเภทคาํตอบทีเป็นประโยคยาวหรือบทความ 

 [Dropdown] ประเภทคาํตอบทมีีตวัเลือกเป็น Dropdown 

หมายเลข 3 : กดเพือบนัทึกขอ้คาํถาม 

7. ประเภท Subjective 

หลังจากทีระบบแสดง pop up ให้เลือกประเภทคําถาม ผู้ใช้งานสามารถกดเลือกประเภท 

“Subjective” ไดด้งัรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 124 หนาแสดงการเพิ่มคําถามประเภท Subjective 

หลงัจากทีกดเลือกเพิมคาํถามประเภท Subjective ระบบจะแสดงดงัรูป 

 

รูปที่ 4. 125 หนาแสดงการเพิ่มคําถามประเภท Subjective 

ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

หมายเลข 1 : กดเพือเลอืกไฟลส์ถานการณข์องคาํถาม (ในตวัอย่างมีไฟลเ์ดียว) ซงึตวัอย่างไฟลชื์อ 

“ทดสอบ HTML ที่ 1” 

หมายเลข 2 : กดและกรอกขอ้มลูคาํถาม  

หมายเลข 3 : กดเลือกในกรณีทีตอ้งมีหลายขอ้คาํถาม 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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หมายเลข 4 : ระบบสรา้งใหอ้ตัโนมติัเมือเลือกมหีลายขอ้ ซงึสามารถแกไ้ขขอ้มลูคาํถามได ้

หมายเลข 5 : กดเพือทาํการเพิมขอ้จากทีระบบสรา้งใหอ้ตัโนมตั ิ

หมายเลข 6 : กดเพือทาํการบนัทกึขอ้มลูขอ้คาํถาม 

8. ประเภท Drag Drop 

หลังจากทีระบบแสดง pop up ใหเ้ลือกประเภทคาํถาม ผู้ใช้งานสามารถกดเลือกประเภท “Drag 

Drop” ไดด้งัรูป 

 

รูปท่ี 4. 126 หนาแสดงการเพ่ิมคําถามประเภท Drag Drop 

หลงัจากทีกดเลือกเพิมคาํถามประเภท Drag Drop ระบบจะแสดงดงัรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปท่ี 4. 127 หนาแสดงการเพ่ิมคําถามประเภท Drag Drop 

 

 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

หมายเลข 1 : กดเพือเลอืกไฟลส์ถานการณข์องคาํถาม (ในตัวอย่างมีไฟลเ์ดียว) ซงึตวัอย่างไฟลชื์อ 

“ทดสอบ HTML ที่ 1” 

หมายเลข 2 : กรอกรายละเอียดของ  

หมายเลข 3 : กดและกรอกขอ้มลูคาํถาม  

หมายเลข 4 : กด Choose File เพือเลือกรูปภาพแสดงพนืหลงั 

หมายเลข 5 : กด Add Tag เพอืสรา้งตาํแหน่งในการลากวางคาํตอบ 

หมายเลข 6 : กดเพ่ิมตัวเลือก เพื่อสรางรูปภาพสําหรับการนําคําตอบไปวางตําแหนงในหมายเลข 5 

4.4.4.10 การแกไขคําถาม 

ผูใชงานสามารถแกไขคําถามขอสอบได ซึ่งสามารถเขาไปทีชื่อสถานการณ และกดไอคอนดินสอที่อยู

ทางขวามือของคอลัมน “แกไข/ลบ” ในแตละตัวคาํถาม ดังรูป 

 

รูปที่ 4. 128 แกไขคําถาม 

นอกจากนีสามารถแกไ้ขคาํถามอีกรูปแบบไดโ้ดยการกดสถานการณที์ตอ้งการแกไ้ข ดงัรูปแรก 

และกดเลือกคาํถามทีตอ้งการแกไ้ขในช่อง “ขอ้ท”ี ดงัรูปสอง ตามลาํดบั 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 129 หนา้กดเลือกสถานการณท์ีตอ้งการแกไ้ขคาํถาม 

 

รูปท่ี 4. 130 หนาแสดงขอที่เพื่อแกไขคําถาม 

4.4.4.10. การลบคําถาม 

หากตองการลบคําถาม สามารถเขาไปทีสถานการณนั้น และกดไอคอนถังขยะที่อยูทางขวามือของ

คอลัมน “แกไข/ลบ” ในแตละตัวสถานการณ ดังรูป  

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 131 การลบคําถามแตละขอในสถานการณ 

ระบบจะแสดงหนาตาง Pop up เพื่อยืนยันการลบคําถามนั้นออกจากระบบ หากตอบใชคอืยืนยันการ

ลบ และไมใชคือไมยืนยันการลบ 

 
รูปที่ 4. 132 ยนืยันการลบคําถาม 

4.4.4.11. การสรางหรือแกไขคะแนนและเฉลยของคําถาม 

หลังจากที่ผูใชงานไดทําการเพ่ิมคําถามเสร็จเรียบรอย ก็ตองมีการกําหนดคะแนนใหกับขอคําถามนั้น 

ๆ โดยการกดที่แถบ “คะแนน/เฉลย” ดังรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 133 หนากําหนดคะแนน/เฉลย 

สําหรับคะแนน ระบบมีเพียง 2 คะแนน นั่นคือ 

1. ได 2 คะแนน : กรณีท่ีได 2 คะแนนคือสามารถตอบคําถามไดถูกตองทุกสวน 

2. ได 1 คะแนน : กรณีท่ีได 1 คะแนนคือสามารถตอบคําถามไดถูกตองเพียงบางสวน 

หลังจากกดแถบ “คะแนน/เฉลย” แลว ใหกด  เพ่ือทําการกําหนดคะแนน ดังรูป 

 

รูปท่ี 4. 134 หนาหลังจากท่ีเลือกกําหนดคะแนนใหกบัคําถามที่สราง 

หลังจากกด   แลว ระบบจะแสดง pop up ใหเลือกวาจะกําหนดก่ีคะแนน 

ยกตัวอยาง : กําหนด 2 คะแนน ดังรปู 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 135 หนาหลังจากกดปุมเพ่ิมคะแนน 

หลังจากที่ผูใชงานไดทําการกําหนดคะแนนเรียบรอย จากนั้นตองทําการ “กําหนดเฉลย” สําหรับ

คะแนนกรณีท่ีได 2 คะแนนหรือกรณีที่ได 1 คะแนนดวย (ในตัวอยางจะเปน 2 คะแนน) ดังรูป 

 

รูปที่ 4. 136 หนาหลงัจากที่เลือกเพิ่มคะแนน 2 คะแนน 

ผูใชงานสามารถกด “กําหนดเฉลย” เพื่อทําการกําหนดเฉลยใหกับขอคําถามประเภทนั้น ๆ โดยการ

เพ่ิมเฉลย (หมายเลข 1) และกดปุมบันทึก (หมายเลข 2) ดังรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปท่ี 4. 137 หนาทําการกําหนดเฉลยประเภท Multiple Choice 

ในสว่นของการแกเ้ฉลย ระบบสามารถแกเ้ฉลยไดโ้ดยการกด “แกค้ะแนน” ในช่อง “คะแนนสะสม”

ของคาํถามทีเราตอ้งการแกเ้ฉลย จากนนักด “แกเ้ฉลย” ในช่อง “เฉลย” ดงัรูป การแกเ้ฉลยมี 2 กรณี  

กรณีท ี1 คอื แกเ้ฉลยโดยการเพิมคะแนนใหม ่(การกาํหนดคะแนน) 

กรณีท ี2 คือ แกเ้ฉลยจากเฉลยทีมีอยู ่โดยทาํการกด “แกเ้ฉลย” เพือทาํการแกเ้ฉลยใหมแ่ละกดปุ่ ม

บนัทึก ดงัรูป 

 

รูปท่ี 4. 138 หนา้กดแกเ้ฉลยจากคาํถามทีตอ้งการแกเ้ฉลย 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปท่ี 4. 139 หนา้แกเ้ฉลยจากเฉลยทีมีอยู ่

4.4.4.12. การดูภาพรวมของโจทยคําถาม 

หากตองการดูภาพรวมคําถาม สามารถเขาไปทีสถานการณนั้น และกดไอคอนรูปตาที่อยูในคอลัมน 

“Preview” ในแตละตัวคําถาม ดงัรูป  

 

รูปท่ี 4. 140 หนาแสดงไอคอนดูภาพรวมโจทยคําถาม 

ระบบจะแสดงภาพรวมโจทยคําถาม ซ่ึงดานซายเปนคําถามเพื่อใหกรอกคําตอบ สวนทางดานขวาจะ

เปนการแสดงรายละเอียดสถานการณนั้น 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 141 แสดงภาพรวมโจทยคําถาม 

4.4.4.13. การพมิพขอสอบ 

ระบบสามารถพิมพขอสอบดวยการออกขอมูลเปนไฟล .pdf เพื่อใหทางครู/อาจารยสามารถนํา 

ขอสอบไปใชติวสอบหรือสอน นาํไปเปนส่ือการสอนใหกับนักเรียนได 

โดยผูใชงานตองเขาไปที่ตัวสถานการณนั้น และจะเห็นปุมพิมพขอสอบอยูทางดานขวามือของชื่อ

สถานการณ จากรูปใหกดปุมพิมพขอสอบ

 

รูปที่ 4. 142 หนาแสดงปุมพิมพขอสอบ 

 จากนั้นผูใชงานจะเห็นภาพรวมของเอกสารท่ีเราจะนําไฟลออกมาในรูปแบบ .pdf เมื่อพรอมพิมพแลว

ใหคลิกขวา จะพบคําวา “พิมพ หรือ print” ใหกดเพ่ือพิมพขอสอบ ดังรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 143 แสดงคําวา พิมพ หรือ Print เพ่ือพิมพขอสอบ 

 

จากรูปใหเลอืก Save as PDF และปรับการจัดวางรูปแบบใหเปนลักษณะ “พื้นฐาน หรือ Default” 

หากเรียบรอยแลวกดคาํวา “บันทึก หรือ Save” เพื่อออกขอมลูไฟลเสร็จสมบูรณ 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 144 สรางสกุลไฟลขอสอบ 

4.4.5. การตรวจขอสอบ 

หลังจากที่ผูใชงานไดทําการ Log in เขาสูระบบเรียบรอยแลว เมื่อกดหนาเมนู “ตรวจขอสอบ” ระบบจะ

แสดงทุกสถานการณแมวาจะมีทั้งคําถามที่ตรวจแลวจํานวนจะเปน 0 หรือคําถามที่ยังไมไดตรวจก็จะแสดง

จํานวนใหกับผูใชงานในชอง “ยังไมไดตรวจ” โดยความหมายของ “ยังไมไดตรวจ” เทียบเทากับกระดาษ 

คําตอบที่ยังไมไดตรวจของแตละสถานการณ  

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 145 หนาแสดงจํานวนขอสอบที่ยังไมไดตรวจของทุกวิชา 

ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

หมายเลข 1 : กดเพื่อเขาตรวจคนที่ยังไมไดตรวจของคําถาม 

หมายเลข 2 : ดูจํานวนคงเหลือที่ยังไมไดตรวจของคําถาม 

หมายเลข 3 : กดดคูะแนนและเฉลยไดโดยไมตองดูจากหนาคลังขอสอบ 

4.4.5.1. การคนหาสถานการณขอสอบ 

ผูใชงานสามารถคนหาขอมูลสถานการณขอสอบ โดยกรอกขอมูลในรูปแบบเต็ม หรือแคคําบางสวน 

โดยสามารถกรองเพิ่มเติมจากหมวดดานวิชาได หากตองการคนหาใหกดปุมคนหา ระบบจะดึงขอมูลท่ี

เกี่ยวของมาแสดงทั้งหมดระบบจะสามารถคนหาขอมูลที่เก่ียวของในระบบได  

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 146 การคนหาสถานการณขอสอบ 

4.4.5.2. การเรียกดูขอสอบ 

ผูใชงานสามารถเรียกดูโจทยคําถามขอสอบได โดยเขาไปที่เมนตูรวจขอสอบ จากน้ันเลือกสถานการณ 

ระบบจะแสดงรายการคําถามของสถานการณนั้น ซึ่งผูใชงานสามารถดูคะแนนและเฉลย  

 

รูปที่ 4. 147 หนาแสดงสถานการณขอสอบ 

 

รูปท่ี 4. 148 หนาแสดงคําถามของสถานการณ 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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4.4.5.3. การตรวจสอบจํานวนที่ตรวจขอสอบ 

ผูใชงานสามารถเรียกดูขอมูลตรวจสอบจํานวนคงเหลือสําหรับขอสอบที่ตองตรวจไดหลายระดับ โดย

ระดับแรกผูใชงานตองเขาหนาเมนูตรวจขอสอบ ระบบจะแสดงรายละเอียดในระดับสถานการณขอสอบ บอก

จํานวนที่ยังไมตรวจทั้งหมด ดังรูป 

 

รูปที่ 4. 149 หนาแสดงจาํนวนสถานการณท่ียังไมตรวจ 

เมื่อกดเขาไปในแตละสถานการณ ระบบจะแสดงรายละเอียดในแตละคําถามวาขอที่ตองตรวจท้ังหมด

เทาไร ตรวจแลวคงเหลือเทาไร ดังรูป 

 

รูปที่ 4. 150 หนาหลังจากกดเลือกสถานการณท่ียังไมตรวจ 

เมื่อเขาไปดูในระดบัคําถามแตละขอ ระบบจะแสดงจํานวนการตรวจขอสอบรายคําถามดังรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 151 หนาแสดงจาํนวนขอสอบที่ตรวจแลวจากทั้งหมด 

4.4.5.4. การดูคะแนนสอบ 

หากตองการดูคะแนนและเฉลยขอสอบในแตละคําถามใหเขาไปที่สถานการณน้ัน ระบบจะแสดง

รายการคําถามของสถานการณนั้นใหกดเลือกคําวา “ดูคะแนน” ระบบจะแสดงรายการคะแนนของคําถามนั้น 

และกดเลือกคําวา “ดูเฉลย” เพ่ือดูเฉลยของคําถามน้ัน ตามลาํดับ 

 

รูปท่ี 4. 152 หนาแสดงรายการคําถามเพื่อดูคะแนน 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 153 หนาแสดงรายการคะแนนของคําถามเพ่ือดูเฉลย 

 

4.4.6. การอนุมัติขอสอบ 

การอนุมัติขอสอบคือการยืนยันวาขอสอบนั้นผานการพิจารณาตรวจสอบพรอมที่จะใชงานในเมนู “ชุด

ขอสอบ” หลังจากท่ีผูใชงานไดทําการ Log in เขาสูระบบเรียบรอยแลว เมื่อกดหนาเมนู “อนุมัติขอสอบ” 

ระบบจะแสดงหนาจอดังรูป 

 

รูปที่ 4. 154 หนาแสดง “อนุมัติขอสอบ” 

4.4.6.1. การดูสถานะการอนุมัติสถานการณขอสอบ 

เมื่อเขามาที่เมนูอนุมัติขอสอบ จะพบคอลัมน “สถานะขอสอบ” ซ่ึงสถานะมีดังตอไปนี้ 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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1.  “อนุมัติ” หากผูใชงานตองการแกไขขอสอบท่ีอนุมัติไปแลว เมื่อแกไขเรียบรอย ไมจําเปนตองขอ

อนุมัติใหมอีกคร้ัง 

2. “รออนุมัต”ิ หากขอสอบอยูสถานะนี้ จะยังไมสามารถเลือกเขาชดุขอสอบได 

3. “ไมอนุมัติ” จะตองมีการแสดงความคิดเห็นเพ่ือชี้แจงใหทราบวาผูสรางขอสอบตองแกไขที่จุดใด และ

ผูสรางสามารถเขาไปแกไขขอสอบได โดยไมตองขออนุมัติ จากนั้นผูอนมุตัิจะอนุมัติใหภายหลัง 

 

4.4.6.2. การเรียกดูสถานการณขอสอบ 

ผูใชงานสามารถเรียกดูโจทยคําถามขอสอบได โดยเขาไปท่ีเมนูอนมุัติขอสอบ จากนั้นเลือกสถานการณ 

ระบบจะแสดงรายการคําถามของสถานการณน้ัน ซ่ึงผูใชงานสามารถดูคะแนนและเฉลย รวมถึงโจทยขอสอบ

ในแตละขอคําถามได ดังรูป 

 

รูปที่ 4. 155 หนาแสดงสถานการณขอสอบ 

4.4.6.3. การอนมุัติสถานการณขอสอบ 
โดยการอนุมัติผูใชงานสามารถเลือกสถานการณเพ่ือทําการอนุมัติขอสอบ เมื่อกดเลือกสถานการณ

แลวระบบ จะแสดงหนาคําถามทั้งหมด และปุมคําสั่งอนุมัติและไมอนุมัติใหผูอนุมัติทํารายการพิจารณาอนุมัติ

สถานการณนั้น เมื่อกดคําส่ังดังกลาวแลวระบบจะสงเมลไปใหขออนุมัติที่ผูอนุมัติทุกทาน ซ่ึงอีเมลนั้นมาจาก

อีเมลที่ไดลงทะเบียนการใชงานระบบในตอนแรก  

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 156 หนาหลังจากกดเลือกสถานการณเพ่ืออนุมัติขอสอบ 

 

รูปท่ี 4. 157 หนาแสดงเนื้อหาอีเมลเพ่ือขออนุมัติขอสอบ 

หากกดอนุมัติ (หมายเลข 1) สถานะในชอง “สถานะขอสอบ” จะเปลี่ยนจาก “รออนุมัติ” เปน 

“อนุมัติ” โดยการกดปุมอนุมัติ ระบบจะแสดง pop up เพื่อยืนยนัการอนุมัติขอสอบชดุที่เลือก หากยืนยันแลว 

ภายหลังจะไมสามารถยกเลิกการอนุมัติได ดังรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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หมายเลข 2 : หากกดไมอนุมัติ (หมายเลข 2) สถานะในชอง “สถานะขอสอบ” จะเปล่ียนจาก “รอ

อนุมัติ” เปน “ไมอนุมัติ” โดยการกดปุมไมอนุมัติ ระบบจะแสดง pop up ใหระบุเหตุผลท่ีไมสามารถอนุมัติ

ขอสอบได ซ่ึงในภายหลังสามารถเปล่ียนมาอนุมัติขอสอบได 

 

รูปที่ 4. 158 หนาหลังจากกดปุม “อนุมัติ” 

มีรายละเอียดดังนี้ 

หมายเลข 1.1 : กดปุม “ยืนยัน” การอนุมัติ สถานะจะเปล่ียนเปน “อนุมัติ” 

หมายเลข 1.2 : กดปุม “ยกเลิก” การอนุมัติ สถานะยังคง “รออนุมัติ” 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 159 หนาจอหลังจากกดปุม “ไมอนุมัติ” 

มีรายละเอียดดังนี้ 

หมายเลข 2.1 : ระบุเหตุผลที่ไมอนุมัติขอสอบ 

หมายเลข 2.2 : กดปุม “บันทกึ” เพ่ือบันทึกเหตุผลที่ไมอนุมัติ 

หมายเลข 2.3 : กดปุม “ยกเลิก” เพื่อยกเลกิการไมอนุมัติ 

ในกรณีท่ีผูใชงานกดไมอนุมัติพรอมระบุเหตุผลแลว ระบบจะแสดงสถานะขอสอบเปน “ไมอนุมัติ” 

และสามารถดูเหตุผลไดโดยกดที่ “ไมอนุมัติ” ในชอง “สถานะขอสอบ”  

 

รูปที่ 4. 160 หนาแสดงสถานะขอสอบหลังจากที่กดไมอนุมัติขอสอบ 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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นอกจากนี้ระบบมีฟงกชันที่เปนประโยชนตอผูใชงานนั่นคือ การแสดงการแจงเตือน (notification) 

โดยมีสัญลักษณ  ซ่ึงจะมีการแจงเตอืนเมื่อมีการรองขออนุมตัิหรือทําการอนุมตัิขอสอบ ดังรูปที่ 4.204 

 

รูปท่ี 4. 161 หนาแสดงการแจงเตือนเมื่อมีการอนุมัติขอสอบ 

เมื่อกดเขาไปดูการแจงเตือนจะแสดงดังรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 162 หนาแสดงขอมูลการแจงเตือนการอนุมัติ 

 นอกจากจะมีการแจงเตือนรูประฆังในระบบใหผูใชงานทราบแลว ระบบจะสงอีเมลตอบกลับไปท่ีผูขอ

อนุมัติทราบสถานะการอนุมัติขอสอบ เพ่ือใหทราบผลวาอนุมัต ิหรือไมอนุมัติ หากไมอนุมัติจะทราบสาเหตุจาก

ผูอนุมัติขอสอบดวยวาเพราะอะไร และจะสามารถทําการขออนุมัติใหมในลําดับถัดไป  

 

รูปที่ 4. 163 หนาแสดงเนื้อหาอีเมล สําหรับสถานะขอสอบที่อนุมัติ 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 164 หนาแสดงเนื้อหาอีเมล สําหรับสถานะขอสอบท่ีไมไดรับอนุมัติ 

 

4.4.7. การจัดการรายงาน 

4.4.7.1. การเรียกดูรายงาน 

หลังจากที่ผูใชงานไดทําการ Log in เขาสูระบบเรียบรอยแลว เม่ือกดหนาเมนู “รายงาน” ระบบจะแสดง

รายงาน โดยผูใชงานสามารถกดเลือกดูขอมลูได ดังตอไปนี้ 

 รายงานผลรายบุคคลฉบับนักเรียน 

 รายงานผลสําหรับผูบริหารโรงเรยีน 

 รายงานผลสําหรับผูบริหารเขต 

 รายงานผลสําหรับผูบริหารจังหวัด 

 รายงานผลสําหรับผูบริหาร สพฐ. 

 รายงานคลังขอสอบ 

 

รูปที่ 4. 165 หนาแสดงรายงาน 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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โดยในรายงานจะแสดงคะแนนแตละรายวิชา คะแนนเฉล่ีย คะแนนสูงสุด คะแนนตํ่าสุดโดยแสดงทั้ง

รูปแบบตารางและกราฟ ซึ่งผูใชงานสามารถเลือกวันท่ีแสดงผลได ตัวอยางการดูรายงานสําหรับผูบริหาร

โรงเรียนดังรูป 

 

รูปที่ 4. 166 หนาแสดงการเลือกดูรายงานสําหรับผูบริหารโรงเรียน 

ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

หมายเลข 1 : กรอกชื่อจังหวัด 

หมายเลข 2 : กรอกชื่อเขต 

หมายเลข 3 : กรอกชื่อโรงเรียน 

หมายเลข 4 : เลือกวันที่แสดงผล หากไมเลือกระบบจะเลือกใหเปนวันท่ีปจจุบันโดยอัตโนมัติ 

หมายเลข 5 : กดดูรายงานเพ่ือดูรายงานผลสําหรับผูบริหารโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ตัวอยางผลรายงานสาํหรับผูบริหารโรงเรียน 

 

รูปที่ 4. 167 หนารายงานผลสําหรับผูบริหารโรงเรียน 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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4.4.7.2. การพมิพรายงาน 

ผูใชงานสามารถบันทึกไฟลหรือพิมพรายงานเปนไฟลนามสกุล .pdf ได โดยการกดปุม  

 

รูปที่ 4. 168 การพิมพรายงาน 

4.4.8. การออกจากระบบ 

หากตองการออกจากระบบ ใหไปที่ดานชวาบนขางชื่อผูใชงาน กดลูกศรชี้ลงจากนั้นเลือกออกจาก

ระบบ เพ่ือออกจากระบบ ดังรูป 

 

รูปที่ 4. 169 หนาแสดงการออกจากระบบ 

 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางท่ีปรึกษาเพื่อวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเรื่องอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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4.5. ผูอนุมัติขอสอบ 

วิธีการใชงานระบบ PISA STYLE ในรูปแบบผูใชงานท่ีเปนผูอนุมัติขอสอบ 

 

รูปที่ 4. 170 การใชงานระบบ PISA STYLE ของผูใชงานประเภทผูอนุมัติขอสอบ 

4.5.1. ลงช่ือเขาใชงานระบบ  

หลังจากที่ทางผูดูแลระบบลงทะเบียนเขาใชงานใหผูอนุมัติขอสอบเรียบรอยแลว ผูใชงานสามารถเขาสู

ระบบได โดยใหนําเลขบัตรประชาชนมากรอกในหมายเลข 1 และรหัสผานในหมายเลข 2 จากนั้นใหกดปุมเขา

สูระบบ  

เขาสูเว็บไซต https://www.pisacenterobec.org/admin/ 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 171 หนา Log in เขาสูระบบ 

หมายเลข 1 : กรอก Username : “approver”  

หมายเลข 2 : กรอก Password : “PISA2019”  

หมายเลข 3 : กดปุม “Login” เพ่ือเขาสูระบบ 

หมายเลข 4 : เมื่อเขาสูระบบสําเร็จจะแสดงหนาจอดังรูป 

 

รูปที่ 4. 172 หนาหลงัจาก Log in สาํเร็จ 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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4.5.2. ระบบแจงเตือน 

ระบบขอสอบสําหรับ Admin จะมีระบบแจงเตือนใหทราบซึ่งเปนไอคอนรูประฆัง อยูทางขวามือขาง

ชื่อใชงานระบบ ซ่ึงผูใชงานสามารถเรียกดูการแจงเตือนเพื่อดูขอมูลได เมื่อมีการผูขออนุมัติในการตรวจขอสอบ

ในระบบ หรือชี้แจงสถานะการขออนมุตัิขอสอบไดอกีดวย 

 

รูปที่ 4. 173 ระบบแจงเตือน 

4.5.3. การจัดการคลังขอสอบ 

หลังจากที่ผูใชงานไดทําการ Log in เขาสูระบบเรียบรอยแลว เมื่อกดหนาเมนู “คลังขอสอบ” ระบบ

จะแสดงฟงกชันการใชงานเพ่ือรองรับผูใชงานดังตอไปนี้ 

4.5.3.1. การคนหาขอสอบ 

ระบบสามารถคนหาขอสอบในรูปแบบหมวดหมูของแตละดาน อันไดแก การอาน คณิตศาสตร และ

วิทยาศาสตร ผูใชงานสามารถกรอกชื่อสถานการณแบบชื่อเต็ม หรือแคบางสวน หรือเลือกเพียงแควิชาก็

เพียงพอตอการคนหา จากนั้นกดปุมคนหา ระบบจะสามารถแสดงชื่อสถานการณ หรือวิชาที่ตองการได  

 

รูปท่ี 4. 174 การคนหาขอสอบ 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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4.5.3.2. การกรองขอสอบดวยบริบท 

ระดับบริบทเปนการสรางคุณลักษณะเฉพาะของสถานการณขอสอบนั้น โดยแบงเปน 2 ระดับคือ 

ระดับบริบท 1 และระดับบริบท 2 วิธีคนหาหรือกรองคําถามคือการเลือกคาที่ปรากฎอยูในแตละระดับบริบท 

ซ่ึงสามารถใสไดมากกวา 1 คา และสามารถพิมพคนหาในชองแตละระดับได หากไมมีขอมูล สามารถเวนวางได 

ไมจําเปนตองระบุใหครบ เมื่อเรียบรอยแลวใหกด “คนหา” ตรงชื่อสถานการณ ระบบจะแสดงขอสอบท่ี

เกี่ยวของกับการกรอง ดังรูป 

 

รูปท่ี 4. 175 การกรองระดับบริบท 

4.5.3.3. การบันทึกระดับบริบทในสถานการณขอสอบ 

ระดับบริบทเปนการสรางคณุลักษณะเฉพาะของสถานการณขอสอบนั้น โดยแบงเปน 2 ระดับบริบท 

วิธีบันทึกคือการเลือกคาในระดับบริบทน้ัน ๆ ซ่ึงสามารถใสไดมากกวา 1 คาบริบท และสามารถพิมพคนหาใน

ชองระดับบริบทได หากไมมีขอมูล สามารถเวนวางได ไมจําเปนตองระบุใหครบ เมื่อเรียบรอยแลวใหกดบันทึก 

“ระดับบริบท” ดังรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
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รูปท่ี 4. 176 การบนัทึกระดับบริบท 

4.5.3.4. การกรองคําถามดวยสมรรถนะและสาระการเรียนรู 

สมรรถนะและสาระการเรียนรูเปนการสรางคุณลักษณะเฉพาะของสถานการณขอสอบนั้นเชนเดียวกับ

ระดับบริบท โดยแบงเปน 3 ระดับคือ สมรรถนะหรือกระบวนการ สาระการเรียนรู และสาระการเรียนรูยอย 

วิธีคนหาหรือกรองคําถามคือการเลือกคาท่ีปรากฎอยูในแตละระดับ ซึ่งสามารถใสไดมากกวา 1 คา และ

สามารถพิมพคนหาในชองแตละระดับได หากไมมีขอมูล สามารถเวนวางได ไมจําเปนตองระบุใหครบ เมื่อ

เรียบรอยแลวใหกด “คนหา” ตรงหัวขอกรองคําถาม ระบบจะแสดงคําถามที่เก่ียวของกับการกรอง ดังรูป 

 

รูปที่ 4. 177 การกรองคําถาม 

4.5.3.5. การดูภาพรวมของโจทยคําถาม 

หากตองการดูภาพรวมคําถาม สามารถเขาไปทีสถานการณนั้น และกดไอคอนรูปตาที่อยูในคอลัมน 

“Preview” ในแตละตัวคําถาม ดงัรูป  

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
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รูปท่ี 4. 178 หนาแสดงไอคอนดูภาพรวมโจทยคําถาม 

ระบบจะแสดงภาพรวมโจทยคําถาม ซ่ึงดานซายเปนคําถามเพื่อใหกรอกคําตอบ สวนทางดานขวาจะ

เปนการแสดงรายละเอียดสถานการณนั้น 

 

รูปที่ 4. 179 แสดงภาพรวมโจทยคําถาม 

 

4.5.3.6. การดูคะแนนและเฉลยของคําถาม 

หากตองการดูคะแนนและเฉลยของคําถาม สามารถเขาไปทีสถานการณนั้น และกดคําวา “แก

คะแนน” ในคอลัมนคะแนนและเฉลย ในแตละตวัคําถาม ดังรูป  

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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รูปที่ 4. 180 หนาแสดงดูคะแนนและเฉลยของคําถาม 

 

รูปที่ 4. 181 แสดงคะแนนและเฉลยทั้งหมดของคําถามนั้น 

ระบบจะแสดงคะแนนและเฉลยท้ังหมดของคําถามนั้น หากอยากทราบวาเฉลยของจํานวนคะแนนนั้น

มีรายละเอียดอยางไรบาง ใหกดไปที่คําวา “แกเฉลย” ระบบจะแสดงรายละเอียดเฉลยดังรูป 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
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รูปที่ 4. 182 แสดงเฉลยของคําถาม 

4.5.3.7. การพมิพขอสอบ 

ระบบสามารถพิมพขอสอบดวยการออกขอมูลเปนไฟล .pdf เพื่อใหทางครู/อาจารยสามารถนํา

ขอสอบไปใชติวสอบหรือสอน นําไปเปนส่ือการสอนใหกับนักเรียนได 

โดยผูใชงานตองเขาไปที่ตัวสถานการณนั้น และจะเห็นปุมพิมพขอสอบอยูทางดานขวามือของชื่อ

สถานการณ จากรูปใหกดปุมพิมพขอสอบ

 

รูปที่ 4. 183 หนาแสดงปุมพิมพขอสอบ 

 จากนั้นผูใชงานจะเห็นภาพรวมของเอกสารท่ีเราจะนําไฟลออกมาในรูปแบบ .pdf เมื่อพรอมพิมพแลว

ใหคลิกขวา จะพบคําวา “พิมพ หรือ print” ใหกดเพ่ือพิมพขอสอบ ดังรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
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รูปที่ 4. 184 แสดงคําวา พิมพ หรือ Print เพ่ือพิมพขอสอบ 

จากรูปใหเลือก Save as PDF และปรับการจัดวางรูปแบบใหเปนลักษณะ “พื้นฐาน หรือ Default”  

หากเรียบรอยแลวกดคําวา “บันทึก หรือ Save” เพื่อออกขอมูลไฟลเสร็จสมบูรณ 

 

 

รูปที่ 4. 185 สรางสกุลไฟลขอสอบ 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
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4.5.4. การอนุมัติขอสอบ 

การอนุมัติขอสอบคือการยืนยันวาขอสอบนั้นผานการพิจารณาตรวจสอบพรอมที่จะใชงานในเมนู “ชุด

ขอสอบ” หลังจากท่ีผูใชงานไดทําการ Log in เขาสูระบบเรียบรอยแลว เมื่อกดหนาเมนู “อนุมตัิขอสอบ ระบบ

จะแสดงหนาจอดังรูป 

 

รูปที่ 4. 186 หนาแสดง “อนุมัติขอสอบ” 

4.5.4.1. การดูสถานะการอนุมัติสถานการณขอสอบ 

เมื่อเขามาท่ีเมนูอนุมัติขอสอบ จะพบคอลัมน “สถานะขอสอบ” ซ่ึงสถานะมีดังตอไปนี้ 

1.  “อนุมัติ” หากผูใชงานตองการแกไขขอสอบที่อนุมัติไปแลว เมื่อแกไขเรียบรอย ไมจําเปนตองขอ

อนุมัติใหมอีกคร้ัง 

2. “รออนุมัติ” หากขอสอบอยูสถานะนี้ จะยังไมสามารถเลือกเขาชุดขอสอบได 

3. “ไมอนุมัติ” จะตองมีการแสดงความคิดเห็นเพ่ือชี้แจงใหทราบวาผูสรางขอสอบตองแกไขที่จุดใด และ

ผูสรางสามารถเขาไปแกไขขอสอบได โดยไมตองขออนุมตัิ จากนั้นผูอนุมัติจะอนุมัติใหภายหลัง 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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4.5.4.2. การเรียกดูสถานการณขอสอบ 

ผูใชงานสามารถเรียกดูโจทยคําถามขอสอบได โดยเขาไปท่ีเมนูอนมุัติขอสอบ จากนั้นเลือกสถานการณ 

ระบบจะแสดงรายการคําถามของสถานการณน้ัน ซ่ึงผูใชงานสามารถดูคะแนนและเฉลย รวมถึงโจทยขอสอบ

ในแตละขอคําถามได ดังรูป 

 

รูปที่ 4. 187 หนาแสดงสถานการณขอสอบ 

4.5.4.3. การอนมุัติสถานการณขอสอบ 
โดยการอนุมัติผูใชงานสามารถเลือกสถานการณเพ่ือทําการอนุมัติขอสอบ เมื่อกดเลือกสถานการณ

แลวระบบ จะแสดงหนาคําถามทั้งหมด และปุมคําสั่งอนุมัติและไมอนุมัติใหผูอนุมัติทํารายการพิจารณาอนุมัติ

สถานการณนั้น เมื่อกดคําส่ังดังกลาวแลวระบบจะสงเมลไปใหขออนุมัติที่ผูอนุมัติทุกทาน ซ่ึงอีเมลน้ันมาจาก

อีเมลที่ไดลงทะเบียนการใชงานระบบในตอนแรก  

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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รูปที่ 4. 188 หนาหลังจากกดเลือกสถานการณเพ่ืออนุมัติขอสอบ 

 

รูปท่ี 4. 189 หนาแสดงเนื้อหาอีเมลเพ่ือขออนุมัติขอสอบ 

หากกดอนุมัติ (หมายเลข 1) สถานะในชอง “สถานะขอสอบ” จะเปลี่ยนจาก “รออนุมัติ” เปน 

“อนุมัติ” โดยการกดปุมอนุมัติ ระบบจะแสดง pop up เพื่อยืนยนัการอนุมัติขอสอบชดุที่เลือก หากยืนยันแลว 

ภายหลังจะไมสามารถยกเลิกการอนุมัติได ดังรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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หมายเลข 2 : หากกดไมอนุมัติ (หมายเลข 2) สถานะในชอง “สถานะขอสอบ” จะเปล่ียนจาก “รอ

อนุมัติ” เปน “ไมอนุมัติ” โดยการกดปุมไมอนุมัติ ระบบจะแสดง pop up ใหระบุเหตุผลท่ีไมสามารถอนุมัติ

ขอสอบได ซ่ึงในภายหลังสามารถเปล่ียนมาอนุมัติขอสอบได 

 

รูปที่ 4. 190 หนาหลังจากกดปุม “อนุมัติ” 

มีรายละเอียดดังนี้ 

หมายเลข 1.1 : กดปุม “ยืนยัน” การอนุมัติ สถานะจะเปล่ียนเปน “อนุมัติ” 

หมายเลข 1.2 : กดปุม “ยกเลิก” การอนุมัติ สถานะยังคง “รออนุมัติ” 

 

รูปที่ 4. 191 หนาจอหลังจากกดปุม “ไมอนุมัติ” 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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มีรายละเอียดดังนี้ 

หมายเลข 2.1 : ระบุเหตุผลที่ไมอนุมัติขอสอบ 

หมายเลข 2.2 : กดปุม “บันทกึ” เพ่ือบันทึกเหตุผลที่ไมอนุมัติ 

หมายเลข 2.3 : กดปุม “ยกเลิก” เพื่อยกเลกิการไมอนุมัติ 

ในกรณีท่ีผูใชงานกดไมอนุมัติพรอมระบุเหตุผลแลว ระบบจะแสดงสถานะขอสอบเปน “ไมอนุมัติ” 

และสามารถดูเหตุผลไดโดยกดที่ “ไมอนุมตั”ิ ในชอง “สถานะขอสอบ”  

 

รูปที่ 4. 192 หนาแสดงสถานะขอสอบหลังจากที่กดไมอนุมัติขอสอบ 

นอกจากนี้ระบบมีฟงกชันที่เปนประโยชนตอผูใชงานนั่นคือ การแสดงการแจงเตือน (notification) 

โดยมีสัญลักษณ  ซ่ึงจะมีการแจงเตือนเม่ือมีการรองขออนมุัติหรือทําการอนุมัตขิอสอบ ดังรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปท่ี 4. 193 หนาแสดงการแจงเตือนเมื่อมีการอนุมัติขอสอบ 

เมื่อกดเขาไปดูการแจงเตือนจะแสดงดังรูป 

 

รูปที่ 4. 194 หนาแสดงขอมูลการแจงเตือนการอนุมัติ 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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 นอกจากจะมีการแจงเตือนรูประฆังในระบบใหผูใชงานทราบแลว ระบบจะสงอีเมลตอบกลับไปท่ีผูขอ

อนุมัติทราบสถานะการอนุมัติขอสอบ เพ่ือใหทราบผลวาอนุมัต ิหรือไมอนุมัติ หากไมอนุมัติจะทราบสาเหตุจาก

ผูอนุมัติขอสอบดวยวาเพราะอะไร และจะสามารถทําการขออนุมัติใหมในลําดับถัดไป  

 

รูปที่ 4. 195 หนาแสดงเนื้อหาอีเมล สําหรับสถานะขอสอบที่อนุมัติ 

 

รูปที่ 4. 196 หนาแสดงเนื้อหาอีเมล สําหรับสถานะขอสอบที่ไมไดรับการอนุมัติ 

 

4.5.5. การออกจากระบบ 

หากตองการออกจากระบบ ใหไปที่ดานชวาบนขางชื่อผูใชงาน กดลูกศรชี้ลงจากน้ันเลือกออกจาก

ระบบ เพ่ือออกจากระบบ ดังรูป 

 

รูปที่ 4. 197 หนาแสดงการออกจากระบบ 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางท่ีปรึกษาเพื่อวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเรื่องอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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4.6. ผูตรวจขอสอบ 

วิธีการใชงานระบบ PISA STYLE ในรูปแบบผูใชงานที่เปนผูตรวจขอสอบ 

 

รูปท่ี 4. 198 การใชงานระบบ PISA STYLE ของผูใชงานประเภทผูตรวจขอสอบ 

4.6.1. ลงช่ือเขาใชงานระบบ  

หลังจากที่ทางผูดูแลระบบลงทะเบียนเขาใชงานใหผูตรวจขอสอบเรียบรอยแลว ผูใชงานสามารถเขาสู

ระบบได โดยใหนําเลขบัตรประชาชนมากรอกในหมายเลข 1 และรหัสผานในหมายเลข 2 จากนั้นใหกดปุมเขา

สูระบบ  

เขาสูเว็บไซต https://www.pisacenterobec.org/admin/ 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 199 หนา Log in เขาสูระบบ 

หมายเลข 1 : กรอก Username : “checker”  

หมายเลข 2 : กรอก Password : “PISA2019”  

หมายเลข 3 : กดปุม “Login” เพ่ือเขาสูระบบ 

หมายเลข 4 : เมื่อเขาสูระบบสําเร็จจะแสดงหนาจอดังรูป 

 

รูปที่ 4. 200 หนาหลงัจาก Log in สาํเร็จ 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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4.6.2. ระบบแจงเตือน 

ระบบขอสอบสําหรับ Admin จะมีระบบแจงเตือนใหทราบซึ่งเปนไอคอนรูประฆัง อยูทางขวามือขาง

ชื่อใชงานระบบ ซึ่งผูใชงานสามารถเรียกดูการแจงเตือนเพ่ือดูขอมูลได เมื่อมีการอัพเดตขอมูลในระบบ 

 

รูปที่ 4. 201 ระบบแจงเตือน 

4.6.3. การจัดการคลังขอสอบ 

หลังจากที่ผูใชงานไดทําการ Log in เขาสูระบบเรียบรอยแลว เม่ือกดหนาเมนู “คลังขอสอบ” ระบบ

จะแสดงฟงกชันการใชงานเพ่ือรองรับผูใชงานดงัตอไปนี้ 

4.6.3.1. การคนหาขอสอบ 

ระบบสามารถคนหาขอสอบในรูปแบบหมวดหมูของแตละดาน อันไดแก การอาน คณิตศาสตร และ

วิทยาศาสตร ผูใชงานสามารถกรอกชื่อสถานการณแบบชื่อเต็ม หรือแคบางสวน หรือเลือกเพียงแควิชาก็

เพียงพอตอการคนหา จากนั้นกดปุมคนหา ระบบจะสามารถแสดงชื่อสถานการณ หรือวิชาที่ตองการได  

 

รูปท่ี 4. 202 การคนหาขอสอบ 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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4.6.3.2. การกรองขอสอบดวยบริบท 

ระดับบริบทเปนการสรางคุณลักษณะเฉพาะของสถานการณขอสอบนั้น โดยแบงเปน 2 ระดับคือ 

ระดับบริบท 1 และระดับบริบท 2 วิธีคนหาหรือกรองคําถามคือการเลือกคาที่ปรากฎอยูในแตละระดับบริบท 

ซ่ึงสามารถใสไดมากกวา 1 คา และสามารถพิมพคนหาในชองแตละระดับได หากไมมีขอมลู สามารถเวนวางได 

ไมจําเปนตองระบุใหครบ เมื่อเรียบรอยแลวใหกด “คนหา” ตรงชื่อสถานการณ ระบบจะแสดงขอสอบท่ี

เกี่ยวของกับการกรอง ดังรูป 

 

รูปท่ี 4. 203 การกรองระดับบริบท 

4.6.3.3. การบันทึกระดับบริบทในสถานการณขอสอบ 

ระดับบริบทเปนการสรางคณุลักษณะเฉพาะของสถานการณขอสอบนั้น โดยแบงเปน 2 ระดับบริบท 

วิธีบันทึกคือการเลือกคาในระดับบริบทน้ัน ๆ ซ่ึงสามารถใสไดมากกวา 1 คาบริบท และสามารถพิมพคนหาใน

ชองระดับบริบทได หากไมมีขอมูล สามารถเวนวางได ไมจําเปนตองระบุใหครบ เมื่อเรียบรอยแลวใหกดบันทึก 

“ระดับบริบท” ดังรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปท่ี 4. 204 การบนัทึกระดับบริบท 

4.6.3.4. การกรองคําถามดวยสมรรถนะและสาระการเรียนรู 

สมรรถนะและสาระการเรียนรูเปนการสรางคุณลักษณะเฉพาะของสถานการณขอสอบนั้นเชนเดียวกับ

ระดับบริบท โดยแบงเปน 3 ระดับคือ สมรรถนะหรือกระบวนการ สาระการเรียนรู และสาระการเรียนรูยอย 

วิธีคนหาหรือกรองคําถามคือการเลือกคาท่ีปรากฎอยูในแตละระดับ ซึ่งสามารถใสไดมากกวา 1 คา และ

สามารถพิมพคนหาในชองแตละระดับได หากไมมีขอมูล สามารถเวนวางได ไมจําเปนตองระบุใหครบ เมื่อ

เรียบรอยแลวใหกด “คนหา” ตรงหัวขอกรองคําถาม ระบบจะแสดงคําถามที่เก่ียวของกับการกรอง ดังรูป 

 

รูปที่ 4. 205 การกรองคําถาม 

4.6.3.5. การดูภาพรวมของโจทยคําถาม 

หากตองการดูภาพรวมคําถาม สามารถเขาไปทีสถานการณนั้น และกดไอคอนรูปตาท่ีอยูในคอลัมน 

“Preview” ในแตละตัวคําถาม ดงัรูป  

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปท่ี 4. 206 หนาแสดงไอคอนดูภาพรวมโจทยคําถาม 

ระบบจะแสดงภาพรวมโจทยคําถาม ซ่ึงดานซายเปนคําถามเพื่อใหกรอกคําตอบ สวนทางดานขวาจะ

เปนการแสดงรายละเอียดสถานการณนั้น 

 

รูปที่ 4. 207 แสดงภาพรวมโจทยคําถาม 

4.6.3.6. การดูคะแนนและเฉลยของคําถาม 

หากตองการดูคะแนนและเฉลยของคําถาม สามารถเขาไปทีสถานการณนั้น และกดคําวา “แก

คะแนน” ในคอลัมนคะแนนและเฉลย ในแตละตวัคําถาม ดังรูป  

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 208 หนาแสดงดูคะแนนและเฉลยของคําถาม 

 

รูปที่ 4. 209 แสดงคะแนนและเฉลยทั้งหมดของคําถาม 

ระบบจะแสดงคะแนนและเฉลยท้ังหมดของคําถามนั้น หากอยากทราบวาเฉลยของจํานวนคะแนนนั้น

มีรายละเอียดอยางไรบาง ใหกดไปที่คําวา “แกเฉลย” ระบบจะแสดงรายละเอียดเฉลยดังรูป 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 210 แสดงเฉลยของคําถาม 

4.6.3.7. การพมิพขอสอบ 

ระบบสามารถพิมพขอสอบดวยการออกขอมูลเปนไฟล .pdf เพื่อใหทางครู/อาจารยสามารถนํา

ขอสอบไปใชติวสอบหรือสอน นําไปเปนส่ือการสอนใหกับนักเรียนได 

โดยผูใชงานตองเขาไปที่ตัวสถานการณนั้น และจะเห็นปุมพิมพขอสอบอยูทางดานขวามือของชื่อ

สถานการณ จากรูปใหกดปุมพิมพขอสอบ

 

รูปที่ 4. 211 หนาแสดงปุมพิมพขอสอบ 

 จากนั้นผูใชงานจะเห็นภาพรวมของเอกสารท่ีเราจะนําไฟลออกมาในรูปแบบ .pdf เมื่อพรอมพิมพแลว

ใหคลิกขวา จะพบคําวา “พิมพ หรือ print” ใหกดเพ่ือพิมพขอสอบ ดังรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 212 แสดงคําวา พิมพ หรือ Print เพ่ือพิมพขอสอบ 

 

จากรูปใหเลือก Save as PDF และปรับการจัดวางรูปแบบใหเปนลักษณะ “พื้นฐาน หรือ Default”  

หากเรียบรอยแลวกดคําวา “บันทึก หรือ Save” เพื่อออกขอมูลไฟลเสร็จสมบูรณ 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 213 สรางสกุลไฟลขอสอบ 

4.6.4. การตรวจขอสอบ 

หลังจากที่ผูใชงานไดทําการ Log in เขาสูระบบเรียบรอยแลว เมื่อกดหนาเมนู “ตรวจขอสอบ” ระบบจะ

แสดงทุกสถานการณแมวาจะมีทั้งคําถามที่ตรวจแลวจํานวนจะเปน 0 หรือคําถามที่ยังไมไดตรวจก็จะแสดง

จํานวนใหกับผู ใช งานในชอง “ยังไมไดตรวจ” โดยความหมายของ “ยังไมไดตรวจ” เทียบเทากับ

กระดาษคําตอบท่ียังไมไดตรวจของแตละสถานการณ  

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 214 หนาแสดงจํานวนขอสอบที่ยังไมไดตรวจของทุกวิชา 

ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

หมายเลข 1 : กดเพื่อเขาตรวจคนที่ยังไมไดตรวจของคําถาม 

หมายเลข 2 : ดูจํานวนคงเหลือที่ยังไมไดตรวจของคําถาม 

หมายเลข 3 : กดดคูะแนนและเฉลยไดโดยไมตองดูจากหนาคลังขอสอบ 

4.6.4.1. การคนหาสถานการณขอสอบ 

ผูใชงานสามารถคนหาขอมูลสถานการณขอสอบ โดยกรอกขอมูลในรูปแบบเต็ม หรือแคคําบางสวน 

โดยสามารถกรองเพิ่มเติมจากหมวดดานวิชาได หากตองการคนหาใหกดปุมคนหา ระบบจะดึงขอมูลท่ี

เกี่ยวของมาแสดงทั้งหมดระบบจะสามารถคนหาขอมูลที่เก่ียวของในระบบได  

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 215 การคนหาสถานการณขอสอบ 

4.6.4.2. การเรียกดูสถานการณขอสอบ 

ผูใชงานสามารถเรียกดูโจทยคําถามขอสอบได โดยเขาไปที่เมนตูรวจขอสอบ จากนั้นเลือกสถานการณ 

ระบบจะแสดงรายการคําถามของสถานการณนั้น ซึ่งผูใชงานสามารถดูคะแนนและเฉลย  

 

รูปที่ 4. 216 หนาแสดงสถานการณขอสอบ 

 

รูปท่ี 4. 217 หนาแสดงคําถามของสถานการณ 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1-146 

 

4.6.4.3. การตรวจขอสอบ 

หลังจากที่ผูใชงานทําการกดขอคําถามท่ีตองการเพ่ือเขาตรวจคนที่ยังไมไดตรวจ ระบบจะแสดงหนาจอ ดังรูป 

 

รูปที่ 4. 218 หนาหลงัจากกดเพื่อเขาตรวจคนที่ยังไมไดตรวจของคาํถาม 

ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี  

หมายเลข 1 : กดเพื่อตรวจขอสอบคนบุคคลที่ทําขอสอบ 

หมายเลข 2 : การแสดงคะแนน 

กรณีที่ระบบตรวจแลวจะแสดงคะแนน 0 1 2 และ N/A โดย 

 คะแนนเทากับ 0 คือ ผดิ 

 คะแนนเทากับ 1 คือ ถูกตองบางสวน 

 คะแนนเทากับ 2 คือ ถูกตองท้ังหมด 

 คะแนนเทากับ N/A คือ มีการขามขอสอบขอน้ัน โดยไมไดมีคําตอบแตคะแนนเทียบเทากับ 0 คะแนน 

กรณีที่ไมใชระบบตรวจจะแสดงคะแนน None เพ่ือใหผูใชงานทําการตรวจขอสอบ เมื่อผูใชงานเลือกกด 

“ตรวจขอสอบ” ของบุคคลที่ยังไมไดตรวจระบบจะแสดงหนาจอดังรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปท่ี 4. 219 หนาจอหลังจากเลือกกดตรวจขอสอบของบุคคลที่ยังไมไดตรวจ 

ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

หมายเลข 1 : คําตอบของบุคคลท่ีเขามาทําขอสอบ 

หมายเลข 2.1 : กดถูกทั้งหมดจะได 2 คะแนน 

หมายเลข 2.2 : กดถูกบางสวนจะได 1 คะแนน 

หมายเลข 2.3 : กดผิดทั้งหมดจะได 0 คะแนน 

ปจจุบันระบบแบงการตรวจอยางชัดเจนสําหรับประเภทขอสอบท่ีตองมีคนตรวจ นั่นคือ 

 ประเภท Subjective 

 ประเภท Multiple Choice Reason ในสวนคําตอบที่เปน choice หากเลือกถูกระบบจะปลอยให

สวนเหตุผลเปนหนาท่ีของคนตรวจขอสอบมาตรวจโดยจะข้ึนคะแนนเปน none แตหากเลือก choice 

ผดิ ระบบจะตรวจวาเปนคาํตอบท่ีผดิใหอัตโนมัติ และมีคะแนนเปน 0 

 ประเภท short answer แบบ reason 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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4.6.4.4. การตรวจสอบจํานวนที่ตรวจขอสอบ 

ผูใชงานสามารถเรียกดูขอมูลตรวจสอบจํานวนคงเหลือสําหรับขอสอบที่ตองตรวจไดหลายระดับ โดย

ระดับแรกผูใชงานตองเขาหนาเมนูตรวจขอสอบ ระบบจะแสดงรายละเอยีดในระดับสถานการณขอสอบ บอก

จํานวนที่ยังไมตรวจทั้งหมด ดังรูป 

 

รูปที่ 4. 220 หนาแสดงจาํนวนสถานการณท่ียังไมตรวจ 

เมื่อกดเขาไปในแตละสถานการณ ระบบจะแสดงรายละเอียดในแตละคําถามวาขอที่ตองตรวจท้ังหมด

เทาไร ตรวจแลวคงเหลือเทาไร ดังรูป 

 

รูปที่ 4. 221 หนาหลังจากกดเลือกสถานการณท่ียังไมตรวจ 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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เมื่อเขาไปดูในระดบัคําถามแตละขอ ระบบจะแสดงจํานวนการตรวจขอสอบรายคําถามดังรูป 

รูปที่ 4. 222 หนาแสดงจาํนวนขอสอบที่ตรวจแลวจากทั้งหมด 

4.6.4.5. การดูคะแนนและเฉลยขอสอบ 

หากตองการดูคะแนนและเฉลยขอสอบในแตละคําถามใหเขาไปที่สถานการณน้ัน ระบบจะแสดง

รายการคําถามของสถานการณนั้นใหกดเลือกคําวา “ดูคะแนน” ระบบจะแสดงรายการคะแนนของคําถามนั้น 

และกดเลือกคําวา “ดูเฉลย” เพ่ือดูเฉลยของคําถามน้ัน ตามลาํดับ 

 

รูปท่ี 4. 223 หนาแสดงรายการคําถามเพื่อดูคะแนน 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 224 หนาแสดงรายการคะแนนของคําถามเพ่ือดูเฉลย 

4.6.5. การออกจากระบบ 

หากตองการออกจากระบบ ใหไปที่ดานชวาบนขางชื่อผูใชงาน กดลูกศรชี้ลงจากนั้นเลือกออกจาก

ระบบ เพ่ือออกจากระบบ ดังรูป 

 

รูปที่ 4. 225 หนาแสดงการออกจากระบบ 

  

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางท่ีปรึกษาเพื่อวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเรื่องอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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4.7. ผูดูแลระบบ 

วิธีการใชงานระบบ PISA STYLE ในรูปแบบผูใชงานที่เปนผูดูแลระบบ 

 

รูปที่ 4. 226 การใชงานระบบ PISA STYLE ของผูใชงานประเภทผูดูแลระบบ 

  

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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4.7.1. ลงช่ือเขาใชงานระบบ  

เขาสูเว็บไซต https://www.pisacenterobec.org/admin/ 

 

รูปที่ 4. 227 หนา Log in เขาสูระบบ 

หมายเลข 1 : กรอก Username : “superadmin”  

หมายเลข 2 : กรอก Password : “PISA2019”  

หมายเลข 3 : กดปุม “Login” เพ่ือเขาสูระบบ 

หมายเลข 4 : เมื่อเขาสูระบบสําเร็จจะแสดงหนาจอดังรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 228 หนาหลงัจาก Log in สาํเร็จ 

4.7.2. การจัดการสิทธิ์ผูใชงาน 

หลังจากที่ผูใชงานไดทําการ Log in เขาสูระบบเรียบรอยแลว เมื่อกดหนาเมนู “จัดการสิทธิ์ผูใชงาน” 

ระบบจะแสดงหนาจอดังรูป 

 

รูปท่ี 4. 229 หนาจอแสดงการจัดการสทิธ์ิผูใชงาน 

โดยกลุมผูใชงานในระบบมีรายการดังตอไปน้ี 

1. นกัเรียน 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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2. ครู 

3. ศึกษานิเทศก 

4. สวนกลาง (สพฐ.) 

5. ผูอนุมตัิขอสอบ 

6. ผูตรวจขอสอบ 

7. ผูดูแลระบบ 

4.7.2.1. การคนหาผูใชงาน 

จากรูปผูใชงานดูแลระบบสามารถคนหาขอมูลผูใชงานดวยเลขบัตรประชาชนหรือชื่อ โดยสามารถ

กรองเพ่ิมเติมจากกลุมผูใชงานได หากตองการคนหาใหกดปุมคนหา ระบบจะดึงขอมูลที่เก่ียวของมาแสดง

ทั้งหมด 

 

รูปที่ 4. 230 การคนหาผูใชงาน 

4.7.2.2. การเพิ่มผูใชงาน 

ผูดูแลระบบสามารถเพ่ิมผูใชงานไดดวยการกดปุม  หลังจากกดเพ่ิมผูใชงาน 

ระบบจะแสดง pop up ใหกรอกขอมลูผูใชงานมีรายละเอียดดังรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปท่ี 4. 231 หนาสรางผูใชงาน 

ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

หมายเลข 1 : กรอกชื่อ แบบไมมีคํานําหนา 

หมายเลข 2 : กรอกนามสกุล 

หมายเลข 3 : กรอกเลขประจําตัวประชาชน 

หมายเลข 4 : เลือกเพศ 

หมายเลข 5 : เลือกจังหวัด 

หมายเลข 6 : เลือกอําเภอ/เขต 

หมายเลข 7 : เลือกโรงเรียน 

หมายเลข 8 : เลือกชั้นเรียน 

หมายเลข 9 : เลือกปเกิด ในรูปแบบพุทธศักราช 

หมายเลข 10 : กรอกเกรดเฉลี่ยสะสม  

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
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หมายเลข 11 : กรอกอีเมล 

หมายเลข 12 : กาํหนดสิทธ์ิใหกับผูใชงาน ซึ่งผูใชงาน 1 คนสามารถมีไดมากกวา 1 สิทธ์ิการใชงาน 

หมายเลข 13 : เลือกสถานะการใชงาน 

หมายเลข 14 : รหัสผาน ซึ่งผูใชงานไมสามารถเปล่ียนแปลงได 

หมายเลข 15 : เลือกไฟลรูปประจําตัวในสกุลไฟลที่กําหนด 

หมายเลข 16 : กดปุมบันทึกเพื่อสรางผูใชงาน 

หมายเลข 17 : คลิปปุมยกเลิกเพื่อยกเลิกการสรางผูใชงาน 

4.7.2.3. การแกไขผูใชงาน 

หากตองการแกไขผูใชงานในระบบ ใหกดไอคอนรูปดินสอตรงคอลัมน “Action” จะปรากฏหนาตาง

ขึ้นมาเพ่ือใหเขาไปแกไขขอมูลของผูใชงานคนนั้น หากเรียบรอยแลวใหกดบันทึกขอมูล หากไมตองการบันทึก

ใหกดปุมยกเลิก ดังรูป 

 

รูปที่ 4. 232 การแกไขขอมูลผูใชงาน 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1-157 

 

 

รูปท่ี 4. 233 หนาแสดงการแกไขผูใชงาน 

4.7.2.4. การลบผูใชงาน 

ผูดูแลระบบสามารถลบผูใชงานไดดวยการกดปุม   หลงัจากกดลบผูใชงาน ระบบจะแสดง 

pop up ใหยืนยันการลบขอมูลผูใชงานรายละเอยีดดังรูป 

 

รูปที่ 4. 234 หนาแสดงผูใชงาน 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
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รูปท่ี 4. 235 หนาแสดงยนืยันการลบผูใชงาน 

หากกดใช เปนการยืนยันการลบผูใชงาน และกดไมใช เปนการไมยืนยันการลบผูใชงาน ระบบจะลบ

ขอมูลผูใชงานออกจากระบบและหนาจัดการสิทธ์ิผูใชงานอยางสมบูรณดังรูป 

 

รูปที่ 4. 236 หนาแสดงผูใชงาน 

 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
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4.7.3. การจัดการขอมูลท่ัวไป 

4.7.3.1. ขอมลูทั่วไป 

 

รูปที่ 4. 237 หนา้แสดงรายการขอ้มลูทวัไป 

เม่ือกดหนาเมนู “ขอมูลทั่วไป” ระบบจะแสดงดังรูป โดยผูใชงานสามารถกดเลือกดูขอมูลได 

ดังตอไปนี ้

 จงัหวดั/อาํเภอ 

 เขตพืนทีการศกึษา 

 โรงเรยีน 

 Competency Tags 

 จังหวัด/อําเภอ 

เมือผูใ้ชง้านกดดูขอ้มลูจังหวดั/อาํเภอ ระบบจะแสดงขอ้มูลจังหวดัทีมีอยู่ในระบบ และเมือเลือก

จงัหวดั ระบบจะแสดงขอ้มลูอาํเภอ ดงัรูปตามลาํดบั 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 238 หนาจอแสดงขอมูลจงัหวัด 

 

รูปที่ 4. 239 หนาจอแสดงขอมูลอําเภอ 

 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เมือผูใ้ชง้านกดดขูอ้มลูเขตพืนทีการศกึษา ระบบจะแสดงขอ้มลูเขตพืนทีการศกึษาทีมีอยู่ในระบบ ดงั

รูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 240 หนาแสดงเขตพื้นที่การศึกษา 

 โรงเรียน 

เมือผูใ้ชง้านกดดขูอ้มลูโรงเรียน ระบบจะแสดงขอ้มลูโรงเรียนทีมอียู่ในระบบ ดงัรูป 

 

รูปท่ี 4. 241 หนาแสดงขอมูลโรงเรียน 

 

4.7.3.1.1. การคนหาขอมูล 

ผูใชงานสามารถคนหาขอมูลในกลองการคนหา โดยกรอกขอมูลในรูปแบบเต็ม หรือแคคําบางสวน 

จากนั้นกดปุมคนหา ระบบจะสามารถคนหาขอมลูที่เก่ียวของในระบบได ดังรูปตอไปนี้ ตามลําดับ 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 242 การคนหาขอมูลจังหวัด 

 

รูปที่ 4. 243 การคนหาขอมลูเขตพื้นที่การศึกษา 

 

รูปท่ี 4. 244 การคนหาขอมลูโรงเรียน 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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4.7.3.1.2. การเพิ่มขอมูล 

 เพ่ิมจังหวัด 

ผูใ้ชง้านสามารถเพิมจังหวดัได ้โดยการกดปุ่ ม    จากนนั 

1. กรอกรหสั (หมายเลข 1)  

2. กรอกชือ (หมายเลข 2) 

3. กดปุ่ ม “บนัทกึ” (หมายเลข 3) เพือเพิมจงัหวดั หรือกดปุ่ ม “ยกเลิก” (หมายเลข 4) เพือยกเลิก

การเพิมจงัหวดั ดงัรูป 

 

รูปที่ 4. 245 หนาจอแสดงการเพิ่มจังหวัด 

 เพ่ิมอําเภอ/เขต 

ผูใ้ชง้านจะสามารถเพิมอาํเภอ/เขตไดก้็ต่อเมือมีจงัหวดันนัอยู่แลว้ในระบบ หากไม่มีจะตอ้งทาํการ

เพิมจังหวดัก่อน หลงัจากทีมีจังหวดัทีตอ้งการเพิมอาํเภอ/เขตแลว้ ผูใ้ชง้านสามารถเพิมอาํเภอ/เขตไดโ้ดย

การกดปุ่ ม   จากนนั 

1. กรอกรหสั (หมายเลข 1)  

2. กรอกชือ (หมายเลข 2) 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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3. กดปุ่ ม “บันทึก” (หมายเลข 3) เพือเพิมอาํเภอ/เขต หรือกดปุ่ ม “ยกเลิก” (หมายเลข 4) เพือ

ยกเลิกการเพิมอาํเภอ/เขต ดงัรูป 

 

รูปที่ 4. 246 หนาจอแสดงการเพ่ิมอาํเภอ/เขต 

 เพ่ิมเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ผูใ้ชง้านสามารถเพิมเขตพืนทกีารศกึษาได ้โดยการกดปุ่ม  จากนนั 

1. กรอกรหสั (หมายเลข 1)  

2. กรอกชือ (หมายเลข 2) 

3. กดปุ่ ม “บันทึก” (หมายเลข 3) เพือเพิมเขตพืนทีการศึกษา หรือกดปุ่ ม “ยกเลิก” (หมายเลข 4) 

เพือยกเลิกการเพิมเขตพืนทีการศกึษา ดงัรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
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รูปที่ 4. 247 หนาจอแสดงการเพิ่มเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 เพ่ิมโรงเรียน 

ผูใ้ชง้านสามารถเพิมโรงเรียนได ้โดยการกดปุ่ ม    จากนนั 

1. กรอกรหสั (หมายเลข 1)  

2. กรอกชือ (หมายเลข 2) 

3. เลือกจงัหวดั (หมายเลข 3) 

4. เลือกอาํเภอ/เขต (หมายเลข 4) 

5. เลือกเขตพนืทีการศกึษา (หมายเลข 5) 

6. กดปุ่ม “บนัทึก” (หมายเลข 6) เพือเพิมโรงเรียน หรือกดปุ่ ม “ยกเลิก” (หมายเลข 7) เพือยกเลิกการ

เพิมโรงเรียน ดงัรูป  

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
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รูปที่ 4. 248 หนาจอแสดงการเพ่ิมโรงเรียน 

4.7.3.1.3. การแกไขขอมูล 

หากมีการแกไขขอมูล สามารถเขาไปท่ีหัวขอขอมูลทั่วไปเรื่องนั้นได และกดไอคอนรูปดินสอตรงหัว

คอลัมน “Action” ระบบจะปรากฏหนาตางใหแกไขขอมูล  

 

รูปที่ 4. 249 หนาแสดงการแกไขขอมูลจังหวัด 

หากเรียบรอยแลวใหกดบันทึกขอมูล หากไมตองการบันทึกขอมูลใหกด “ยกเลิก” 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปท่ี 4. 250 การแกไขขอมูลจังหวัด 

4.7.3.1.4. การลบขอมูล 

หากตองการลบขอมูล สามารถเขาไปท่ีหัวขอขอมูลท่ัวไปเร่ืองนั้นได และกดไอคอนรูปถังขยะตรงหัว

คอลัมน “Action” ระบบจะปรากฏหนาตางใหยืนยันการลบขอมูล  

 

รูปท่ี 4. 251 การลบขอมูลทั่วไป 

หากยืนยันการลบใหกดคําวาใช หากไมยืนยันการลบใหกดคําวาไมใช 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
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รูปที่ 4. 252 ยืนยันการลบขอมูลทั่วไป 

4.7.3.2. Competency Tags 

Competency Tags คือการสรา้งคุณลักษณะเฉพาะของตัวขอ้สอบ เพือจะบ่งชีสมรรถภาพ และ

สารการเรียนรูข้องขอ้สอบนนั ๆได ้ว่าตวัขอ้สอบนนัวดัผลอะไร และเสริมสรา้งการเรียนรูท้างไหน โดยจะมี

การจดัเก็บตังแต่ระดบัคาํถาม และระดบัสถานการณข์อ้สอบ จากรายการในเมนขูอ้มลูทวัไป เมือผูใ้ชง้าน

กดดขูอ้มลูที่ Competency Tags ระบบจะแสดงขอ้มลู Competency Tags ทีมีอยู่ในระบบ ดงัรูป 

 

รูปที่ 4. 253 แสดงขอ้มลู Competency Tags 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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4.7.3.2.1. การคนหา Competency Tags 

ผูใชงานสามารถคนหาขอมูล Competency Tags ในชองเลือกคาที่ตองการ โดยกรองระดับ Tags 

และหมวดดานวิชา จากนั้นกดปุมคนหา ระบบจะสามารถคนหาขอมูลที่เก่ียวของในระบบได ดังรูป 

 

รูปที่ 4. 254 การคนหา Competency Tags 

4.7.3.2.2. การเพิ่ม Competency Tags 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมขอมูล Competency Tags ได โดยกดปุม  จากน้ัน 

หมายเลข 1 : กรอกชือ 

หมายเลข 2 : เลือกประเภท  

หมายเลข 3 : เลือกวิชา  

หมายเลข 4 : กดปุ่ ม “บนัทึก” เพือเพิมขอ้มลู Competency Tags หรือกดปุ่ ม “ยกเลิก”เพือยกเลิกการเพิม 

Competency Tags ดงัรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 255 หนาจอแสดงการเพิ่ม Competency Tags 

4.7.3.2.3. การแกไข Competency Tags 

หากมีการแกไขขอมูล สามารถเขาไปที่รายการของ Competency Tag นั้น และกดไอคอนรูปดนิสอตรง

หัวคอลัมน “Action” ระบบจะปรากฏหนาตางใหแกไขขอมูล  

 

รูปที่ 4. 256 หนาแสดงการแกไขขอมูล Competency Tags 

หากเรียบรอยแลวใหกดบันทึกขอมูล หากไมตองการบันทึกขอมูลใหกดยกเลิก 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
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รูปท่ี 4. 257 การแกไขขอมูล Competency Tags 

4.7.3.2.4. การลบ Competency Tags 

หากตองการลบขอมูล สามารถเขาไปท่ี Competency Tags และกดไอคอนรูปถังขยะตรงหัวคอลัมน 

“Action” ของรายการที่จะลบ ระบบจะปรากฏหนาตางใหยืนยันการลบขอมูล  

 

รูปที่ 4. 258 การลบ Competency Tags 

หากยืนยันการลบใหกดคําวาใช หากไมยืนยันการลบใหกดคําวาไมใช 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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รูปท่ี 4. 259 ยนืยันการลบ Competency Tags 

4.7.4. Usage Log หรือประวัติการเขาใชงานระบบ 

หลังจากที่ผูใชงานไดทําการ Log in เขาสูระบบเรียบรอยแลว เมื่อกดหนาเมนู “Usage Log” ระบบ

จะแสดงรายละเอียดประ วั ติการใช งานดัง รูป  โดยผู ใช งานสามารถดูขอมูลการใช งานระบบได

 

รูปที่ 4. 260 หนาแสดง Usage log 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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1-173 

 

4.7.5. การจัดชุดขอสอบ 

การจดัชุดขอ้สอบ เป็นการนาํขอ้สอบทีอยู่ในเมนูคลงัขอ้สอบมาจดัลงในชุดขอ้สอบในรูปแบบฉบบั

ต่าง ๆ ซงึจะเป็นการผสมผสานกันหลากหลายดา้น โดยจดัเตรียมชุดขอ้สอบไวส้าํหรบันักเรียนเข้ามา

ทาํขอ้สอบ ระบบจะทาํการสุ่มฉบบัขอ้สอบไล่เรียงตามนกัเรียนทีกดเขา้มาทาํขอ้สอบสุ่มวนไปจนครบ

ฉบบัชดุขอ้สอบทีมใีนระบบ เพือใหข้อ้สอบแตล่ะคนไมซ่าํกนั  

หลงัจากทีผูใ้ชง้านไดท้าํการ Log in เขา้สู่ระบบเรียบรอ้ยแลว้ เมอืกดหนา้เมน ู“ชุดขอ้สอบ” ระบบ

จะแสดงหนา้จอดงัรูป 

 

รูปท่ี 4. 261 หนา้แสดงชุดขอ้สอบ 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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รูปที่ 4. 262 วิธีการจัดการชุดขอสอบ 

4.7.5.1. การเพิ่มชุดขอสอบ 

ผูใ้ชง้านสามารถเพิมชุดขอ้สอบไดโ้ดยการกดปุ่ ม  จากนนัระบบจะ

แสดง pop up การเพิมชดุขอ้สอบดงัรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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รูปที่ 4. 263 หนา้แสดงการเพิมชดุขอ้สอบ 

ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

หมายเลข 1 : กรอกชือชดุขอ้สอบ 

หมายเลข 2 : กรอกเวลาทาํขอ้สอบ (หน่วยเป็นนาที) 

หมายเลข 3 : กดปุ่ ม “บนัทึก” เพือเพิมชุดขอ้สอบ 

หลงัจากทีผูใ้ชง้านไดท้าํการเพิมชดุขอ้สอบแลว้ สามารถกดทีชดุขอ้สอบนนั เพือทาํการเพิมขอ้สอบ

สาํหรบัชุดขอ้สอบทีสรา้งขึนดว้ยการเลอืกสถานการณด์งัรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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รูปที่ 4. 264 หนา้แสดงเลือกชดุขอ้สอบทีตอ้งการเพิมขอ้สอบ 

หลังจากทีกดเลือกชุดข้อสอบทีจะทําการเพิมสถานการณ์เรียบร้อย ผู ้ใช้งานสามารถกดปุ่ ม 

 เพอืทาํการเลือกสถานการณ ์ซงึสถานการณที์แสดงใหเ้ลือกนนัจะตอ้งมีความสมบูรณ์

คือมีทงัคาํถามและเฉลยและจะตอ้งถูกอนุมัติขอ้สอบก่อน หากสถานการณใ์ดทียังรออนุมัติหรือไม่อนุมัติ 

จะไมป่รากฏ ดงัรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  
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รูปที่ 4. 265 หนา้แสดงการเลอืกสถานการณ ์

ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

หมายเลข 1 : เลอืกสถานการณท์ีตอ้งการ โดยสามารถเลือกไดค้รงัละมากกว่า 1 สถานการณ ์

หมายเลข 2 : กดปุ่ มบนัทกึเพือเพิมสถานการณใ์นชุดขอ้สอบ 

4.7.5.2. การลบชุดขอสอบ 

หากต้องการลบชุดข้อสอบทีสร้างขึนออก เนืองจากไม่ต้องการแล้ว หรือชุดข้อสอบใช้ครบ

ระยะเวลาทกีาํหนด ผูใ้ชง้านสามารถกดไอคอนรูปถงัขยะทอียู่ตรงคอลมัน ์“ลบ” ของขอ้สอบชดุนนัดงัรูป 

 

รูปที่ 4. 266 หนา้แสดงชดุขอ้สอบ และการลบขอ้สอบ 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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ระบบจะแสดงหนาตาง Pop up เพื่อยืนยันการลบชดุขอสอบออกจากระบบ  หากตอบใชคือยืนยัน

การลบ และไมใชคือไมยืนยันการลบ 

 

 

รูปที่ 4. 267 ยืนยันการลบขอมูล 

 

4.7.5.3. การแสดง/ซอนชุดขอสอบ 

ชุดข้อสอบแต่ละชุดจะประกอบด้วยสถานการณ์หลายสถานการณ์ และผู้ใช้งานสามารถ

กาํหนดการแสดง/ซ่อนของชุดขอ้สอบแตล่ะชุดได ้การกาํหนดการแสดง/ซ่อนของชุดขอ้สอบจะสง่ผลถึงการ

แสดงชดุขอ้สอบนนับนเว็บทีใหสิ้ทธินกัเรียนเขา้มาทาํขอ้สอบ 

ผูใ้ชง้านสามารถแสดงหรือซ่อนชุดขอ้สอบตรงคอลัมน ์“แสดง/ซ่อน” หากเป็นแถบสีเทา คือการ

ซอ่นชดุขอ้สอบ และเป็นแถบสีเขียว คือการใหแ้สดงชดุขอ้สอบ  

 

 

 

 

 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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4.7.5.4. การดูชุดฉบบัขอสอบ 

ผูใชงานสามารถเรียกดูขอสอบท่ีบรรจุอยูในแตละฉบับได โดยการกดไปที่ชื่อชุดขอสอบเหลานั้น 

ระบบจะแสดงรายการสถานการณที่ไดทําการสรางในชุดขอสอบ ดังรูป 

 

 

รูปที่ 4. 268 แสดงสถานการณในชุดขอสอบ 

4.7.6. การจัดการคลังขอสอบ 

หลังจากที่ผูใชงานไดทําการ Log in เขาสูระบบเรียบรอยแลว เม่ือกดหนาเมนู “คลังขอสอบ” ระบบ

จะแสดงฟงกชันการใชงานเพ่ือรองรับผูใชงานดงัตอไปนี้ 

4.7.6.1. การคนหาขอสอบ 

ระบบสามารถคนหาขอสอบในรูปแบบหมวดหมูของแตละดาน อันไดแก การอาน คณิตศาสตร และ

วิทยาศาสตร ผูใชงานสามารถกรอกชื่อสถานการณแบบชื่อเต็ม หรือแคบางสวน หรือเลือกเพียงแควิชาก็

เพียงพอตอการคนหา จากนั้นกดปุมคนหา ระบบจะสามารถแสดงชื่อสถานการณ หรือวิชาที่ตองการได  

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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รูปท่ี 4. 269 การคนหาขอสอบ 

4.7.6.2. การกรองขอสอบดวยบริบท 

ระดับบริบทเปนการสรางคุณลักษณะเฉพาะของสถานการณขอสอบนั้น โดยแบงเปน 2 ระดับคือ 

ระดับบริบท 1 และระดับบริบท 2 วิธีคนหาหรือกรองคําถามคือการเลือกคาที่ปรากฎอยูในแตละระดับบริบท 

ซ่ึงสามารถใสไดมากกวา 1 คา และสามารถพิมพคนหาในชองแตละระดับได หากไมมีขอมลู สามารถเวนวางได 

ไมจําเปนตองระบุใหครบ เมื่อเรียบรอยแลวใหกด “คนหา” ตรงชื่อสถานการณ ระบบจะแสดงขอสอบท่ี

เกี่ยวของกับการกรอง ดังรูป 

 

รูปท่ี 4. 270 การกรองระดับบริบท 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1-181 

 

4.7.6.3. การเพิ่มสถานการณ 

ผูใ้ชง้านสามารถทาํการเพิมสถานการณไ์ดโ้ดยการกดปุ่ ม  ทีหนา้เมน ู“คลงัขอ้สอบ” 

จากนนั ระบบจะแสดง pop up ขนึมาเพือใหผู้ใ้ชง้านทาํการกรอกขอ้มลู ดงัตอ่ไปน ี

หมายเลข 1 : Part Name : กรอกชือสถานการณ ์ 

หมายเลข 2 : Subject : เลือกวิชาของสถานการณ ์ 

หมายเลข 3 : จากนนักดปุ่ มบนัทกึ เพือทาํการเพิมสถานการณด์งัรูป 

 

รูปท่ี 4. 271 หนา้เพิมสถานการณข์อ้สอบ 

หลงัจากทีทาํการเพิมสถานการณเ์รียบรอ้ย ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ไปยงัหนา้สถานการณน์นั โดยการ

กดทีสถานการณน์นั ดงัรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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รูปท่ี 4. 272 หนา้แสดงรายการสถานการณ ์

จากนนัระบบจะแสดงหนา้จอ ดงัรูป 

 

รูปที่ 4. 273 หนา้แสดงการสรา้งสถานการณ ์

ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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หมายเลข 1 : กดนาํเขา้ไฟลบ์ทนาํของสถานการณห์ากขอ้สอบชดุนนัมีการเริมตน้ดว้ยบทนาํก่อนนาํไปสู่

คาํถาม ซงึเป็นกรณีไมบ่งัคบั หากไมมี่สามารถขา้มส่วนนีไปได ้

หมายเลข 2 : กดเพือเพิมไฟลส์ถานการณข์องคาํถามซงึเป็นไฟลท์ีสรา้งดว้ยภาษา HTML (การกด 1 ครงั

เท่ากบัการสรา้ง 1 ไฟลส์ถานการณข์องคาํถาม สามารถเพิมไดห้ลายไฟลโ์ดยการกด  ) 

หมายเลข 3 : กรอกชือสถานการณข์องคาํถาม 

หมายเลข 4 : เลอืกไฟลส์ถานการณข์องคาํถามโดยไฟลที์ใชจ้ะตอ้งเป็นไฟลน์ามสกลุ .zip เท่านนั 

หมายเลข 5 : บนัทกึเพือเพิมไฟลส์ถานการณ ์

หมายเลข 6 : ยกเลิกการเพิมไฟลส์ถานการณ ์

หมายเลข 7 : เลอืกระดบับริบท 1 (สามารถอ่านรายละเอยีดเพิมเติมไดท้ี เมน ู“ขอ้มลูทวัไป” เมนูย่อย 

“Competency Tags”) 

หมายเลข 8 : เลอืกระดบับริบท 2 (สามารถอ่านรายละเอยีดเพิมเติมไดท้ี เมน ู“ขอ้มลูทวัไป” เมนูย่อย 

“Competency Tags”) 

หมายเลข 9 : บนัทกึระดบับริบท 

หมายเลข 10 : เพิมคาํถามหลงัจากทีผูใ้ชง้านไดท้าํการเพิมไฟลส์ถานการณข์องคาํถามเรียบรอ้ย 

หมายเลข 11 : สง่ขออนมุตัิขอ้สอบสาํหรบัขอ้สอบทีมีความสมบรูณแ์ลว้ (สามารถอ่านรายละเอยีด

เพิมเติมไดท้ ีเมน ู“อนุมติัขอ้สอบ”) 

หมายเลข 12 : พิมพข์อ้สอบ  การพิมพข์อ้สอบออกมาในรูปแบบเอกสารในสกลุไฟล ์.pdf เพือใหค้รู

นาํไปใชเ้ป็นสือการสอนใหก้บันกัเรียน 

4.7.6.4. การแกไขสถานการณ 

ผูใชงานสามารถแกไขสถานการณขอสอบได ซึ่งสามารถเขาไปทีชื่อสถานการณ และกดไอคอนดินสอ

ที่อยูทางขวามือของคอลัมน “แกไข/ลบ” ในแตละตัวคําถาม ซ่ึงคือหมายเลข 1 เพื่อทําการแกไขโจทยและ

เฉลยของคําถาม และเขาไปแกคะแนนเฉลยของแตละคําถามได หากกดไปที่คอลัมน “คะแนนและเฉลย” ซึ่ง

คือหมายเลข 2 ดังรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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รูปท่ี 4. 274 การแกไขคําถามของสถานการณ 

4.7.6.5. การลบสถานการณ 

หากตองการลบสถานการณ สามารถเขาไปทีคลังขอสอบ และกดไอคอนถังขยะที่อยูทางขวามือของ

คอลัมน “ลบ” ในแตละตัวสถานการณ ดังรูป  

 

รูปที่ 4. 275 การลบสถานการณ 

ระบบจะแสดงหนาตาง Pop up เพ่ือยืนยันการลบสถานการณนั้นออกจากระบบ หากตอบใชคือ

ยืนยันการลบ และไมใชคือไมยืนยันการลบ 

4.7.6.6. การบันทึก HTML ของสถานการณ 

HTML ของสถานการณ จะเปนสวนที่แสดงทางดานขวามือของตัวขอสอบ ซ่ึงจะเปนรายละเอียดใน

การแสดงเนื้อเร่ือง เพ่ือนํามาสูการตอบคําถามในขอสอบนั้น  

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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โดยการบันทึก HTML ของสถานการณจะมี 2 สวนดังภาพดานลาง คือสวนที่เปนบทนํา และสวนที่

เปนเนื้อหาหลังจากบทนํา หากขอสอบประเภทไหนมีบทนาํข้ึนตน ใหทําการแนบไฟลในสวนที่ 1 นั่นคือ นําเขา

ไฟล HTML ของบทนําสถานการณ หากตองการบันทึกเนื้อหา ใหไปท่ีสวนที่ 2 นั่นคือการนําเขาไฟล HTML 

ของสถานการณ วิธีอัพโหลดไฟล HTML นั้น ผูใชงานตองเขาไปที่สถานการณนั้น จากนั้นตรงหัวขอ HTML 

ของสถานการณใหทําการเลือกไฟล โดยไฟลที่จะอัพโหลดเขาระบบนั้นเปนสกุลไฟล .html ท่ีถูกบีบอัดไฟลเปน 

.zip เรียบรอยแลว หากอัพโหลดสําเร็จใหกดบันทึกขอมูลตามรูป 

 

รูปที่ 4. 276 บันทึก HTML ของสถานการณ 

ผูใชงานสามารถแกไขหรือลบ HTML ของสถานการณได โดยกดไอคอนรูปดินสอเพ่ือแกไข HTML 

หรือกดไอคอนรูปถังขยะเพ่ือลบ HTML ตามภาพดานลาง 

 

 

รูปที่ 4. 277 การแกไข HTML ของสถานการณ 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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4.7.6.7. การบันทึกระดับบริบทในสถานการณขอสอบ 

ระดับบริบทเปนการสรางคณุลักษณะเฉพาะของสถานการณขอสอบนั้น โดยแบงเปน 2 ระดับบริบท 

วิธีบันทึกคือการเลือกคาในระดับบริบทนั้น ๆซ่ึงสามารถใสไดมากกวา 1 คาบริบท และสามารถพิมพคนหาใน

ชองระดับบริบทได หากไมมีขอมูล สามารถเวนวางได ไมจําเปนตองระบุใหครบ เมื่อเรียบรอยแลวใหกดบันทึก 

“ระดับบริบท” ดังรูป 

 

รูปท่ี 4. 278 การบนัทึกระดับบริบท 

4.7.6.8. การกรองคําถามดวยสมรรถนะและสาระการเรียนรู 

สมรรถนะและสาระการเรียนรูเปนการสรางคุณลักษณะเฉพาะของสถานการณขอสอบนั้นเชนเดียวกับ

ระดับบริบท โดยแบงเปน 3 ระดับคือ สมรรถนะหรือกระบวนการ สาระการเรียนรู และสาระการเรียนรูยอย 

วิธีคนหาหรือกรองคําถามคือการเลือกคาท่ีปรากฎอยูในแตละระดับ ซึ่งสามารถใสไดมากกวา 1 คา และ

สามารถพิมพคนหาในชองแตละระดับได หากไมมีขอมูล สามารถเวนวางได ไมจําเปนตองระบุใหครบ เมื่อ

เรียบรอยแลวใหกด “คนหา” ตรงหัวขอกรองคําถาม ระบบจะแสดงคําถามที่เก่ียวของกับการกรอง ดังรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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รูปที่ 4. 279 การกรองคําถาม 

4.7.6.9. การเพิ่มคําถาม 

หลงัจากทีผูใ้ชง้านทาํการเพิมสถานการณแ์ละเพิมไฟลส์ถานการณข์องคาํถามเรียบรอ้ยแลว้ กดที

ปุ่ ม  เพือทาํการเพิมคาํถาม 

ซงึระบบสามารถเพิมคาํถามได ้8 ประเภทตอ่ไปนี ดงัรูป 

1. Multiple Choice 

2. Multiple Choice Reason 

3. Multiple Answer 

4. Tabled Multiple Choice 

5. Tabled Multiple Answer 

6. Short Answer 

7. Subjective 

8. Drag Drop 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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รูปที่ 4. 280 หนาเลือกประเภทในการเพิ่มคําถาม 

โดยกอ่นทีผูใ้ชง้านจะทาํการสรา้งคาํถามประเภททีไดท้าํการเลือก ผูใ้ชง้านจะตอ้งกาํหนด

รายละเอียด tag ดงัรูปก่อน 

 

รูปท่ี 4. 281 หนากําหนด tag ของคําถาม 

 

ซงึมีรายละเอียดดงันี โดยหมายเลข 2 ถงึ หมายเลข 4 สามารถอ่านรายละเอียดเพิมเติมไดท้ี เมน ู

“ขอ้มลูทวัไป” เมนยูอ่ย “Competency Tags” 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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หมายเลข 1 : เลอืก HTML ของสถานการณ ์

หมายเลข 2 : เลอืกสมรรถนะหรือกระบวนการ 

หมายเลข 3 : เลอืกสาระการเรียนรู ้

หมายเลข 4 : เลอืกสาระการเรียนรูย้่อย 

หมายเลข 5 : กดบนัทกึ เพือบนัทึก tag ของขอ้คาํถามนนั ๆ 

จากนนัจะเพิมรายละเอียดคาํถามแตล่ะประเภท มีดงัตอ่ไปน ี

1. ประเภท Multiple Choice 

หลงัจากทีระบบแสดง pop up ใหเ้ลือกประเภทคาํถาม ผูใ้ชง้านสามารถกดเลอืกประเภท “Multiple 

Choice” ไดด้งัรูป 

 

รูปที่ 4. 282 หนาเลือกคําถามประเภท Multiple Choice 

 

หลงัจากทีกดเลือกเพิมคาํถามประเภท Multiple Choice ระบบจะแสดงดังรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 283 หนาแสดงการเพ่ิมคําถามประเภท Multiple Choice 

ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

หมายเลข  : กดเพือเลอืกไฟลส์ถานการณข์องคาํถาม (ในตวัอย่างมีไฟลเ์ดียว) 

หมายเลข  : กดและกรอกขอ้มลูคาํถาม 

หมายเลข  : กดเพือเพิมตวัเลือกของคาํถามประเภท Multiple Choice ซงึจะแสดงดงัรูป (การกด  ครงั

เท่ากบัสรา้ง  ตวัเลือก สามารถเพิมไดห้ลายตวัเลอืก โดยการกด ) 

หมายเลข  : กดเพือบนัทึกขอ้คาํถาม 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 284 หนาแสดงการเพิ่มตัวเลือกของขอคําถามประเภท Multiple Choice 

ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

หมายเลข .  : กดและกรอกขอ้มลูตวัเลือก 

หมายเลข .  : กดเพือบนัทกึตวัเลือก 

หมายเลข .  : กดเพือยกเลิกการเพมิตวัเลือก 

 

 

 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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2. ประเภท Multiple Choice Reason 

หลงัจากทีระบบแสดง pop up ใหเ้ลือกประเภทคาํถาม ผูใ้ชง้านสามารถกดเลือกประเภท “Multiple 

Choice Reason” ไดด้งัรูป 

 

รูปที่ 4. 285 หนาแสดงการเพิ่มคําถามประเภท Multiple Choice Reason 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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หลงัจากทีกดเลือกเพิมคาํถามประเภท Multiple Choice Reason ระบบจะแสดงดงัรูป 

 

รูปที่ 4. 286 หนาแสดงการเพิ่มคําถามประเภท Multiple Choice Reason 

ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

หมายเลข 1 : กดเพือเลอืกไฟลส์ถานการณข์องคาํถาม (ในตวัอย่างมีไฟลเ์ดียว) 

หมายเลข 2 : กดและกรอกขอ้มลูคาํถาม 

หมายเลข 3 : กดเพือเพิมตวัเลือกของคาํถามประเภท Multiple Choice Reason ซงึจะแสดงดงัรูปท ี

4.328 (การกด 1 ครงัเท่ากบัสรา้ง 1 ตวัเลือก สามารถเพิมไดห้ลายตวัเลือก โดยการกด  ) 

หมายเลข 4 : กดและกรอกขอ้มลูคาํถาม 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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หมายเลข 5 : กดเพือบนัทึกขอ้คาํถาม 

 

รูปที่ 4. 287 หนาแสดงการเพิ่มตัวเลือกของขอคําถามประเภท Multiple Choice 

ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

หมายเลข 3.1 : กดและกรอกขอ้มลูตวัเลือก 

หมายเลข 3.2 : กดเพือบนัทึกตวัเลือก 

หมายเลข 3.3 : กดเพือยกเลิกการเพิมตวัเลือก 

3. ประเภท Multiple Answer 

หลงัจากทีระบบแสดง pop up ใหเ้ลือกประเภทคาํถาม ผูใ้ชง้านสามารถกดเลอืกประเภท “Multiple 

Answer” ไดด้งัรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 288 หนาแสดงการเพิ่มคําถามประเภท Multiple Answer 

หลงัจากทีกดเลือกเพิมคาํถามประเภท Multiple Choice Reason ระบบจะแสดงดงัรูป 

 

รูปที่ 4. 289 หนาแสดงการเพิ่มคําถามประเภท Multiple Answer 

 

ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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หมายเลข 1 : กดเพือเลอืกไฟลส์ถานการณข์องคาํถาม (ในตวัอย่างมีไฟลเ์ดียว) ในรูปเขียน วา่ ทดสอบ 

HTML ที 1 เป็นส่วนเดียวกนั หรือ คนละส่วนกับ HTML ทีเป็น ZIP file ครบั  

หมายเลข 2 : กดและกรอกขอ้มลูคาํถาม 

หมายเลข 3 : กดเพือเพิมตวัเลือกของคาํถามประเภท Multiple Answer ซงึจะแสดงดงัรูป (การกด 1 ครงั

เท่ากบัสรา้ง 1 ตวัเลือก สามารถเพิมไดห้ลายตวัเลือก โดยการกด  ) 

หมายเลข 4 : กดเพือบนัทึกขอ้คาํถาม 

 

รูปที่ 4. 290 หนาแสดงการเพิ่มตัวเลือกของขอคําถามประเภท Multiple Choice 

ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

หมายเลข 3.1 : กดและกรอกขอ้มลูตวัเลือก 

หมายเลข 3.2 : กดเพือบนัทึกตวัเลือก 

หมายเลข 3.3 : กดเพือยกเลิกการเพิมตวัเลือก 

4. ประเภท Tabled Multiple Choice 

หลงัจากทีระบบแสดง pop up ใหเ้ลือกประเภทคาํถาม ผูใ้ชง้านสามารถกดเลือกประเภท 

“Tabled Multiple Choice” ไดด้งัรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 291 หนาแสดงการเพิ่มคําถามประเภท Tabled Multiple Choice 

หลงัจากทีกดเลือกเพิมคาํถามประเภท Tabled Multiple Choice ระบบจะแสดงดงัรูป 

 

รูปที่ 4. 292 หนาแสดงการเพิ่มคําถามประเภท Tabled Multiple Choice 

ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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หมายเลข 1 : กดเพือเลอืกไฟลส์ถานการณข์องคาํถาม (ในตวัอย่างมีไฟลเ์ดียว) ซงึตวัอย่างไฟลชื์อ 

“ทดสอบ HTML ที่ 1” 

หมายเลข 2 : กดและกรอกขอ้มลูคาํถาม 

หมายเลข 3 : กดเพือเพิมหัวขอ้คาํถามประเภท Tabled Multiple Choice ซึงจะแสดงดงัรูป (การกด 1 

ครงัเท่ากบัสรา้ง 1 ตวัเลือก สามารถเพิมไดห้ลายตวัเลือก โดยการกด  ) 

หมายเลข 4 : กดเพือสรา้งคาํตอบแบบเลือกตอบของคาํถามประเภท Tabled Multiple Choice ซึงจะ

แสดงดังรูป  (การกด 1 ครังเท่ากับสร้าง 1 ตัวเลือก สามารถเพิมได้หลายตัวเลือก โดยการกด 

 ) 

หมายเลข 5 : กดเพือบนัทึกขอ้คาํถาม 

 

รูปที่ 4. 293 หนาแสดงการเพิ่มขอของคําถามประเภท Tabled Multiple Choice 

ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

หมายเลข 3.1 : กดและกรอกขอ้มลูตวัเลือก 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1-199 

 

หมายเลข 3.2 : กดเพือบนัทึกตวัเลือก 

หมายเลข 3.3 : กดเพือยกเลิกการเพิมตวัเลือก 

 

รูปท่ี 4. 294 หนาแสดงการเพ่ิมตัวเลือกของขอคําถามประเภท Tabled Multiple Choice 

ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

หมายเลข 4.1 : กดและกรอกขอ้มลูตวัเลือก 

หมายเลข 4.2 : กดเพือบนัทึกตวัเลือก 

หมายเลข 4.3 : กดเพือยกเลิกการเพิมตวัเลือก 

5. ประเภท Tabled Multiple Answer 

หลงัจากทีระบบแสดง pop up ใหเ้ลือกประเภทคาํถาม ผูใ้ชง้านสามารถกดเลือกประเภท “Tabled 

Multiple Answer” ไดด้งัรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปท่ี 4. 295 หนาแสดงการเพ่ิมคําถามประเภท Tabled Multiple Answer 

หลงัจากทีกดเลือกเพิมคาํถามประเภท Tabled Multiple Answer ระบบจะแสดงดงัรูป 

 

รูปท่ี 4. 296 หนาแสดงการเพ่ิมคําถามประเภท Tabled Multiple Answer 

 

 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ซงึมรีายละเอียดดงัน ี

หมายเลข 1 : กดเพือเลอืกไฟลส์ถานการณข์องคาํถาม (ในตวัอย่างมีไฟลเ์ดียว) ซงึตวัอย่างไฟลชื์อ 

“ทดสอบ HTML ที่ 1” 

หมายเลข 2 : กดและกรอกขอ้มลูคาํถาม 

หมายเลข 3 : กดเพือเพิมกลุม่คาํถามประเภท Tabled Multiple Choice ซงึจะแสดงดงัรูป (การกด 1 

ครงัเท่ากบัสรา้ง 1 กลุม่ สามารถเพิมไดห้ลายกลุ่ม โดยการกด  ) 

หมายเลข 4 : กดเพือบนัทึกขอ้คาํถาม 

 

รูปที่ 4. 297 หนาแสดงการเพิ่มกลุมคําถามประเภท Tabled Multiple Answer 

ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

หมายเลข 3.1 : กรอกจาํนวนทสีามารถเลือกไดส้งูสดุ หากไมก่รอกระบบจะใหส้ามารถตอบไดทุ้กขอ้ 

หมายเลข 3.2 : กดและกรอกขอ้มลูกลุม่คาํถาม 

หมายเลข 3.3 : กดเพือบนัทึกกลุ่มคาํถาม 

หมายเลข 3.4 : กดเพือยกเลิกการเพิมกลุ่มคาํถาม 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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เมือเพิมกลุ่มคาํถามเรียบรอ้ยจะขนึเพิมตวัเลือกของกลุ่มใหด้งัรูป 

 

รูปที่ 4. 298 หนาหลังจากเพิ่มกลุมคําถามประเภท Tabled Multiple Answer 

เมือกด  ระบบจะแสดงดงัรูป 

 

รูปท่ี 4. 299 หนาแสดงการเพ่ิมตัวเลือกของกลุมคําถามประเภท Tabled Multiple Answer 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

หมายเลข 3.5 : กดและกรอกขอ้มลูตวัเลือก 

หมายเลข 3.6 : กดเพือบนัทึกตวัเลือก 

หมายเลข 3.7 : กดเพือยกเลิกการเพิมตวัเลือก 

6. ประเภท Short Answer 

หลงัจากทีระบบแสดง pop up ใหเ้ลือกประเภทคาํถาม ผู้ใชง้านสามารถกดเลือกประเภท “Short 

Answer” ไดด้งัรูป 

 

รูปท่ี 4. 300 หนาแสดงการเพ่ิมคําถามประเภท Short Answer 

หลงัจากทีกดเลือกเพิมคาํถามประเภท Short Answer ระบบจะแสดงดงัรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปท่ี 4. 301 หนาแสดงการเพ่ิมคําถามประเภท Short Answer  

ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

หมายเลข 1 : กดเพือเลอืกไฟลส์ถานการณข์องคาํถาม (ในตวัอย่างมีไฟลเ์ดียว) ซงึตวัอย่างไฟลชื์อ 

“ทดสอบ HTML ที่ 1” 

หมายเลข 2 : กดและกรอกขอ้มลูคาํถาม โดยคาํถามประเภทนีเลือกประเภทช่องคาํตอบไดโ้ดยการพิมพ์

วงเล็บกา้มปูเปิด “[” ซงึจะมีประเภทใหเ้ลือกดงัตอ่ไปนี 

 [Text] ประเภทคาํตอบสนั ๆ 

 [Number] ประเภทคาํตอบทีเป็นตวัเลขเท่านนั 

 [Reason] ประเภทคาํตอบทีเป็นประโยคยาวหรือบทความ 

 [Dropdown] ประเภทคาํตอบทมีีตวัเลือกเป็น Dropdown 

หมายเลข 3 : กดเพือบนัทึกขอ้คาํถาม 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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7. ประเภท Subjective 

หลังจากทีระบบแสดง pop up ให้เลือกประเภทคําถาม ผู้ใช้งานสามารถกดเลือกประเภท 

“Subjective” ไดด้งัรูป 

 

รูปที่ 4. 302 หนาแสดงการเพิ่มคําถามประเภท Subjective 

หลงัจากทีกดเลือกเพิมคาํถามประเภท Subjective ระบบจะแสดงดงัรูป 

 

รูปที่ 4. 303 หนาแสดงการเพิ่มคําถามประเภท Subjective 

ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1-206 

 

หมายเลข 1 : กดเพือเลอืกไฟลส์ถานการณข์องคาํถาม (ในตวัอย่างมีไฟลเ์ดียว) ซงึตวัอย่างไฟลชื์อ 

“ทดสอบ HTML ที่ 1” 

หมายเลข 2 : กดและกรอกขอ้มลูคาํถาม  

หมายเลข 3 : กดเลือกในกรณีทีตอ้งมีหลายขอ้คาํถาม 

หมายเลข 4 : ระบบสรา้งใหอ้ตัโนมติัเมือเลือกมหีลายขอ้ ซงึสามารถแกไ้ขขอ้มลูคาํถามได ้

หมายเลข 5 : กดเพือทาํการเพิมขอ้จากทีระบบสรา้งใหอ้ตัโนมตั ิ

หมายเลข 6 : กดเพือทาํการบนัทกึขอ้มลูขอ้คาํถาม 

8. ประเภท Drag Drop 

หลังจากทีระบบแสดง pop up ใหเ้ลือกประเภทคาํถาม ผู้ใช้งานสามารถกดเลือกประเภท “Drag 

Drop” ไดด้งัรูป 

 

รูปท่ี 4. 304 หนาแสดงการเพ่ิมคําถามประเภท Drag Drop 

หลงัจากทีกดเลือกเพิมคาํถามประเภท Drag Drop ระบบจะแสดงดงัรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปท่ี 4. 305 หนาแสดงการเพ่ิมคําถามประเภท Drag Drop 

 

 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

หมายเลข 1 : กดเพือเลอืกไฟลส์ถานการณข์องคาํถาม (ในตวัอย่างมีไฟลเ์ดียว) ซงึตวัอย่างไฟลชื์อ 

“ทดสอบ HTML ที่ 1” 

หมายเลข 2 : กรอกรายละเอียดของ  

หมายเลข 3 : กดและกรอกขอ้มลูคาํถาม  

หมายเลข 4 : กด Choose File เพือเลือกรูปภาพแสดงพนืหลงั 

หมายเลข 5 : กด Add Tag เพอืสรา้งตาํแหน่งในการลากวางคาํตอบ 

หมายเลข 6 : กดเพ่ิมตัวเลือก เพื่อสรางรูปภาพสําหรับการนําคําตอบไปวางตําแหนงในหมายเลข 5 

4.7.6.10. การแกไขคําถาม 

ผูใชงานสามารถแกไขคําถามขอสอบได ซึ่งสามารถเขาไปทีชื่อสถานการณ และกดไอคอนดินสอที่อยู

ทางขวามือของคอลัมน “แกไข/ลบ” ในแตละตัวคาํถาม ดังรูป 

 

รูปที่ 4. 306 แกไขคําถามแบบที ่1 

นอกจากนีสามารถแกไ้ขคาํถามอีกรูปแบบไดโ้ดยการกดสถานการณที์ตอ้งการแกไ้ข ดงัรูปแรก 

และกดเลือกคาํถามทีตอ้งการแกไ้ขในช่อง “ขอ้ท”ี ดงัรูปสอง ตามลาํดบั 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 307 หนา้กดเลือกสถานการณท์ีตอ้งการแกไ้ขคาํถาม 

 

รูปท่ี 4. 308 หนาแสดงขอที่เพื่อแกไขคําถาม 

4.7.6.11. การลบคําถาม 

หากตองการลบคําถาม สามารถเขาไปทสีถานการณนั้น และกดไอคอนถังขยะที่อยูทางขวามือของ

คอลัมน “แกไข/ลบ” ในแตละตัวสถานการณ ดังรูป  

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 309 การลบคําถามแตละขอในสถานการณ 

ระบบจะแสดงหนาตาง Pop up เพื่อยืนยนัการลบคําถามน้ันออกจากระบบ หากตอบใชคือยืนยันการ

ลบ และไมใชคือไมยืนยันการลบ 

 
รูปที่ 4. 310 ยนืยันการลบคําถาม 

 

4.7.6.12. การสรางหรือแกไขคะแนนและเฉลยของคําถาม 

หลังจากทีผู่ใชงานไดทําการเพ่ิมคําถามเสร็จเรียบรอย ก็ตองมีการกําหนดคะแนนใหกบัขอคําถามนั้นๆ 

โดยการกดที่แถบ “คะแนน/เฉลย” ดังรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 311 หนากําหนดคะแนน/เฉลย 

สําหรับคะแนน ระบบมีเพียง 2 คะแนน นั่นคือ 

1. ได 2 คะแนน : กรณีท่ีได 2 คะแนนคือสามารถตอบคําถามไดถูกตองทุกสวน 

2. ได 1 คะแนน : กรณีท่ีได 1 คะแนนคือสามารถตอบคําถามไดถูกตองเพียงบางสวน 

หลังจากกดแถบ “คะแนน/เฉลย” แลว ใหกด  เพ่ือทําการกําหนดคะแนน ดังรูป 

 

รูปท่ี 4. 312 หนาหลังจากท่ีเลือกกําหนดคะแนนใหกบัคําถามท่ีสราง 

หลังจากกด   แลว ระบบจะแสดง pop up ใหเลือกวาจะกาํหนดก่ีคะแนน 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ยกตัวอยาง : กําหนด 2 คะแนน ดังรปู 

 

รูปที่ 4. 313 หนาหลังจากกดปุมเพ่ิมคะแนน 

หลังจากที่ผูใชงานไดทําการกําหนดคะแนนเรียบรอย จากนั้นตองทําการ “กําหนดเฉลย” สําหรับ

คะแนนกรณีที่ได 2 คะแนนหรือกรณีที่ได 1 คะแนนดวย (ในที่นี้ตัวอยางจะเปน 2 คะแนน) ดังรูป 

 

รูปที่ 4. 314 หนาหลงัจากที่เลือกเพิ่มคะแนน 2 คะแนน 

ผูใชงานสามารถกด “กําหนดเฉลย” เพื่อทําการกําหนดเฉลยใหกับขอคําถามประเภทนั้น ๆ โดยการ

เพ่ิมเฉลย (หมายเลข 1) และกดปุมบันทึก (หมายเลข 2) ดังรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปท่ี 4. 315 หนาทําการกําหนดเฉลยประเภท Multiple Choice 

ในสว่นของการแกเ้ฉลย ระบบสามารถแกเ้ฉลยไดโ้ดยการกด “แกค้ะแนน” ในช่อง “คะแนนสะสม”

ของคาํถามทีเราตอ้งการแกเ้ฉลย จากนนักด “แกเ้ฉลย” ในช่อง “เฉลย” ดงัรูป การแกเ้ฉลยมี 2 กรณี  

กรณีท ี1 คอื แกเ้ฉลยโดยการเพิมคะแนนใหม ่(การกาํหนดคะแนน) 

กรณีท ี2 คือ แกเ้ฉลยจากเฉลยทีมีอยู ่โดยทาํการกด “แกเ้ฉลย” เพือทาํการแกเ้ฉลยใหมแ่ละกดปุ่ ม

บนัทึก ดงัรูป 

 

รูปท่ี 4. 316 หนา้กดแกเ้ฉลยจากคาํถามทีตอ้งการแกเ้ฉลย 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปท่ี 4. 317 หนา้แกเ้ฉลยจากเฉลยทีมีอยู ่

4.7.6.13. การดูภาพรวมของโจทยคําถาม 

หากตองการดูภาพรวมคําถาม สามารถเขาไปทีสถานการณนั้น และกดไอคอนรูปตาที่อยูในคอลัมน 

“Preview” ในแตละตัวคําถาม ดงัรูป  

 

รูปท่ี 4. 318 หนาแสดงไอคอนดูภาพรวมโจทยคําถาม 

ระบบจะแสดงภาพรวมโจทยคําถาม ซ่ึงดานซายเปนคําถามเพื่อใหกรอกคําตอบ สวนทางดานขวาจะ

เปนการแสดงรายละเอียดสถานการณนั้น 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 319 แสดงภาพรวมโจทยคําถาม 

4.7.6.14. การพิมพขอสอบ 

ระบบสามารถพิมพขอสอบดวยการออกขอมูลเปนไฟล .pdf เพื่อใหทางครู/อาจารยสามารถนํา

ขอสอบไปใชติวสอบหรือสอน นําไปเปนส่ือการสอนใหกับนกัเรียนได 

โดยผูใชงานตองเขาไปที่ตัวสถานการณน้ัน และจะเหน็ปุมพิมพขอสอบอยูทางดานขวามือของชื่อ

สถานการณ จากรูปใหกดปุมพิมพขอสอบ 

 

รูปที่ 4. 320 หนาแสดงปุมพิมพขอสอบ 

 จากนั้นผูใชงานจะเห็นภาพรวมของเอกสารที่เราจะนําไฟลออกมาในรูปแบบ .pdf เมื่อพรอมพิมพแลว

ใหคลิกขวา จะพบคําวา “พิมพ หรือ print” ใหกดเพ่ือพิมพขอสอบ ดงัรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 321 แสดงคําวา พิมพ หรือ Print เพ่ือพิมพขอสอบ 

 

จากรูปใหเลอืก Save as PDF และปรับการจัดวางรูปแบบใหเปนลักษณะ “พื้นฐาน หรือ Default” 

หากเรียบรอยแลวกดคาํวา “บันทึก หรือ Save” เพื่อออกขอมลูไฟลเสร็จสมบูรณ 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 322 สรางสกุลไฟลขอสอบ 

 

4.7.7. การตรวจขอสอบ 

หลังจากที่ผูใชงานไดทําการ Log in เขาสูระบบเรียบรอยแลว เมื่อกดหนาเมนู “ตรวจขอสอบ” ระบบจะ

แสดงทุกสถานการณแมวาจะมีทั้งคําถามที่ตรวจแลวจํานวนจะเปน 0 หรือคําถามที่ยังไมไดตรวจก็จะแสดง

จํานวนใหกับผู ใช งานในชอง “ยังไมไดตรวจ” โดยความหมายของ “ยังไมไดตรวจ” เทียบเทากับ

กระดาษคําตอบท่ียังไมไดตรวจของแตละสถานการณ  

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 323 หนาแสดงจํานวนขอสอบที่ยังไมไดตรวจของทุกวิชา 

ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

หมายเลข 1 : กดเพื่อเขาตรวจคนที่ยังไมไดตรวจของคําถาม 

หมายเลข 2 : ดูจํานวนคงเหลือที่ยังไมไดตรวจของคําถาม 

หมายเลข 3 : กดดคูะแนนและเฉลยไดโดยไมตองดูจากหนาคลังขอสอบ 

4.7.7.13. การคนหาสถานการณขอสอบ 

ผูใชงานสามารถคนหาขอมูลสถานการณขอสอบ โดยกรอกขอมูลในรูปแบบเต็ม หรือแคคําบางสวน 

โดยสามารถกรองเพิ่มเติมจากหมวดดานวิชาได หากตองการคนหาใหกดปุมคนหา ระบบจะดึงขอมูลท่ี

เกี่ยวของมาแสดงทั้งหมดระบบจะสามารถคนหาขอมูลที่เก่ียวของในระบบได  

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 324 การคนหาสถานการณขอสอบ 

4.7.7.14. การเรียกดูสถานการณขอสอบ 

ผูใชงานสามารถเรียกดูโจทยคําถามขอสอบได โดยเขาไปที่เมนตูรวจขอสอบ จากน้ันเลือกสถานการณ 

ระบบจะแสดงรายการคําถามของสถานการณนั้น ซึ่งผูใชงานสามารถดูคะแนนและเฉลย  

 

รูปที่ 4. 325 หนาแสดงสถานการณขอสอบ 

 

รูปท่ี 4. 326 หนาแสดงคําถามของสถานการณ 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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4.7.7.15. การตรวจสอบจํานวนที่ตรวจขอสอบ 

ผูใชงานสามารถเรียกดูขอมูลตรวจสอบจํานวนคงเหลือสําหรับขอสอบที่ตองตรวจไดหลายระดับ โดย

ระดับแรกผูใชงานตองเขาหนาเมนูตรวจขอสอบ ระบบจะแสดงรายละเอยีดในระดับสถานการณขอสอบ บอก

จํานวนที่ยังไมตรวจทั้งหมด ดังรูป 

 

รูปที่ 4. 327 หนาแสดงจาํนวนสถานการณท่ียังไมตรวจ 

เมื่อกดเขาไปในแตละสถานการณ ระบบจะแสดงรายละเอียดในแตละคําถามวาขอที่ตองตรวจทั้งหมด

เทาไร ตรวจแลวคงเหลือเทาไร ดังรูป 

 

รูปที่ 4. 328 หนาหลังจากกดเลือกสถานการณท่ียังไมตรวจ 

เมื่อเขาไปดูในระดบัคําถามแตละขอ ระบบจะแสดงจํานวนการตรวจขอสอบรายคําถามดังรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 329 หนาแสดงจาํนวนขอสอบที่ตรวจแลวจากทั้งหมด 

4.7.7.16. การดูคะแนนและเฉลยขอสอบ 

หากตองการดูคะแนนและเฉลยขอสอบในแตละคําถามใหเขาไปที่สถานการณน้ัน ระบบจะแสดง

รายการคําถามของสถานการณนั้นใหกดเลือกคําวา “ดูคะแนน” ระบบจะแสดงรายการคะแนนของคําถามนั้น 

และกดเลือกคําวา “ดูเฉลย” เพ่ือดูเฉลยของคําถามน้ัน ตามลาํดับ 

 

รูปท่ี 4. 330 หนาแสดงรายการคําถามเพื่อดูคะแนน 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 331 หนาแสดงรายการคะแนนของคําถามเพ่ือดูเฉลย 

 

4.7.8. การอนุมัติขอสอบ 

การอนุมัติขอสอบคือการยืนยันวาขอสอบนั้นผานการพิจารณาตรวจสอบพรอมที่จะใชงานในเมนู “ชุด

ขอสอบ” หลังจากท่ีผูใชงานไดทําการ Log in เขาสูระบบเรียบรอยแลว เมื่อกดหนาเมนู “อนุมตัิขอสอบ ระบบ

จะแสดงหนาจอดังรูป 

 

รูปที่ 4. 332 หนาแสดง “อนุมัติขอสอบ” 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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4.7.8.13. การดูสถานะการอนุมัติขอสอบ 

เมื่อเขามาที่เมนูอนุมัติขอสอบ จะพบคอลัมน “สถานะขอสอบ” ซ่ึงสถานะมีดังตอไปนี้ 

1.  “อนุมัติ” หากผูใชงานตองการแกไขขอสอบท่ีอนุมัติไปแลว เมื่อแกไขเรียบรอย ไมจําเปนตองขอ

อนุมัติใหมอีกคร้ัง 

2. “รออนุมัต”ิ หากขอสอบอยูสถานะนี้ จะยังไมสามารถเลือกเขาชดุขอสอบได 

3. “ไมอนุมัติ” จะตองมีการแสดงความคิดเห็นเพ่ือชี้แจงใหทราบวาผูสรางขอสอบตองแกไขที่จุดใด และ

ผูสรางสามารถเขาไปแกไขขอสอบได โดยไมตองขออนุมัติ จากนั้นผูอนมุตัิจะอนุมัติใหภายหลัง 

 

 

4.7.8.14. การเรียกดูขอสอบ 

ผูใชงานสามารถเรียกดูโจทยคําถามขอสอบได โดยเขาไปท่ีเมนูอนมุัติขอสอบ จากนั้นเลือกสถานการณ 

ระบบจะแสดงรายการคําถามของสถานการณน้ัน ซ่ึงผูใชงานสามารถดูคะแนนและเฉลย รวมถึงโจทยขอสอบ

ในแตละขอคําถามได ดังรูป 

 

รูปที่ 4. 333 หนาแสดงสถานการณขอสอบ 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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4.7.9.  การจัดการรายงาน 

4.7.9.13. การเรียกดูรายงาน 

หลังจากที่ผูใชงานไดทําการ Log in เขาสูระบบเรียบรอยแลว เม่ือกดหนาเมนู “รายงาน” ระบบจะแสดง

รายงาน โดยผูใชงานสามารถกดเลือกดูขอมลูได ดังตอไปนี้ 

 รายงานผลรายบุคคลฉบับนักเรียน 

 รายงานผลสําหรับผูบริหารโรงเรยีน 

 รายงานผลสําหรับผูบริหารเขต 

 รายงานผลสําหรับผูบริหารจังหวัด 

 รายงานผลสําหรับผูบริหาร สพฐ. 

 รายงานคลังขอสอบ 

 

รูปที่ 4. 334 หนาแสดงรายงาน 

โดยในรายงานจะแสดงคะแนนแตละรายวิชา คะแนนเฉล่ีย คะแนนสูงสุด คะแนนตํ่าสุดโดยแสดงทั้ง

รูปแบบตารางและกราฟ ซึ่งผูใชงานสามารถเลือกวันท่ีแสดงผลได ตัวอยางการดูรายงานสําหรับผูบริหาร

โรงเรียนดังรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 335 หนาแสดงการเลือกดูรายงานสําหรับผูบริหารโรงเรียน 

ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

หมายเลข 1 : กรอกชื่อจังหวัด 

หมายเลข 2 : กรอกชื่อเขต 

หมายเลข 3 : กรอกชื่อโรงเรียน 

หมายเลข 4 : เลือกวันที่แสดงผล หากไมเลือกระบบจะเลือกใหเปนวันท่ีปจจุบันโดยอัตโนมัติ 

หมายเลข 5 : กดดูรายงานเพ่ือดูรายงานผลสําหรับผูบริหารโรงเรียน 

 

ตัวอยางผลรายงานสาํหรับผูบริหารโรงเรียน 

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 336 หนารายงานผลสําหรับผูบริหารโรงเรียน 

4.7.9.14. การพิมพรายงาน 

ผูใชงานสามารถบันทึกไฟลหรือพิมพรายงานเปนไฟลนามสกุล .pdf ได โดยการกดปุม  

สําหรับผู้ดูแลระบบ



คูมือการใชงานระบบ PISA-Style  

โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห วิจัย สราง ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเร่ืองอิงตามแนว PISA 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รูปที่ 4. 337 การพิมพรายงาน 

4.7.10 ระบบแจงเตือน 

ระบบขอสอบสําหรับ Admin จะมีระบบแจงเตือนใหทราบซึ่งเปนไอคอนรูประฆัง อยูทางขวามือขาง

ชื่อใชงานระบบ ซึ่งผูใชงานสามารถเรียกดูการแจงเตือนเพ่ือดูขอมูลได เมื่อมีการอัพเดตขอมูลในระบบ 

 

รูปที่ 4. 338 ระบบแจงเตือน 

4.7.11 การออกจากระบบ 

 หากตองการออกจากระบบ ใหไปที่ดานชวาบนขางชื่อผูใชงาน กดลูกศรชี้ลงจากนั้นเลือกออกจาก

ระบบ เพ่ือออกจากระบบ ดังรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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รูปที่ 4. 339 หนาแสดงการออกจากระบบ 

5. การใชงาน Editing Tools และเมนูการจัดการท่ีควรรู 

5.1 Editing Tools 

 

 
ตัวหนา 

 ตัวเอียง 

 ขีดเสนใต 

 ขีดตรงกลาง 

 ตัวหอย 

 ตัวยกกาํลัง 

 
กําหนดขนาดตัวอกัษร 

 กําหนดสีใหตัวอักษร 

 
การจัด align ใหตัวอักษร 

 กําหนดการเยื้องไปทางซายมือ 

 กําหนดการเยื้องไปทางขวามือ 

 แทรก Link 

 แทรกรูปภาพ 
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 แทรกตาราง 

 แทรก Horizontal Line 

 เลือกทั้งหมด 

 ลาง Formatting 

 Code view 

 Undo 

 Redo 

 

5.2 เมนูการจัดการ ควรแสดง หนาจอ เพ่ือระบุตําแหนงของ icons  

 : กดเพื่อทําการแกไขสวนที่ตองการและสามารถแกไขได 

 : กดเพื่อทําการลบสวนท่ีตองการและสามารถลบได 

: ลากเพ่ือทําการเรียงลําดับสวนที่ตองการและอนุญาตใหจัดเรียงดวยตนเองได 

 : กดเพ่ือทําการจัดเรียงขอมูล (sort) จากมากไปนอยหรือนอยไปมาก 

5.3 การแสดงรายการ  

ระบบมีการแสดงรายการ ซึ่งมีคาเร่ิมตนหนาละ 25 รายการ ในสวนนี้ผูใชงานสามารถ เลือกแสดงราย

จํานวนตอหนาไดโดยการกดเลือกหมายเลข 1 ระบบจะแสดงรายการท่ีสามารถเลือกไดเปน 

 10 รายการตอหนา 

 25 รายการตอหนา (คาเร่ิมตน) 

 50 รายการตอหนา 

 100 รายการตอหนา 

และผูใชงานสามารถเลือกหนาถัดไปได (หมายเลข 2) โดยการกดเลือกหนาที่ 1,2,3 ไปเร่ือย ๆ หรือ 

หากเลือก จะทําการแสดงหนาถัดไปจากหนาปจจุบนั 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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หากเลือก  จะทําการแสดงหนาสุดทาย 

 

รูปที่ 5. 1 หนาแสดงรายการ 

5.4 เลือก Filter ในการกรองขอมูลภายในระบบ 

5.4.1 กรองโดยใสคําคนที่มีในระบบ 

ผูใชงานระบบสามารถพิมพคําคนที่มีในระบบลงในชองหมายเลข 1 จากนั้นกด “คนหา” (หมายเลข 2) ดังรูป 

 

รูปท่ี 5. 2 กรองโดยใสคําคน 

กรองโดยใสคําคนที่มีในระบบหลังจากกด “คนหา” หนาจอจะแสดงดังรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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รูปที่ 5. 3 หนาจอหลังจากคนหาคําท่ีมีในระบบ 

 

5.4.2 กรองโดยเลือก Dropdown 

ผูใชงานสามารถเลือกกรองขอมูลแบบ dropdown ไดในทุกหนาท่ีมีสัญลักษณ  

(หมายเลข 1) เลือกขอมูล (หมายเลข 2) จากนั้นกด “คนหา” (หมายเลข 3) ดังรูป 

ในภาพจะเปนการยกตวัอยางการกรอง dropdown ประเภทขอสอบของคลังขอสอบ 

 

รูปที่ 5. 4 ยกตัวอยางการกรองดวย dropdown 

หลังจากกด “คนหา” หนาจอจะแสดงดังรูป 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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รูปท่ี 5. 5 หนาจอหลังจากกด “คนหา” 
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6. การใชงานแลกเปล่ียนขอมูลสําหรับการสรางขอสอบตามมาตรฐาน QTI 

6.1 ความหมายและที่มาของ QTI 

 QTI ยอมาจาก IMS Question and Test Interoperability specification เปนรูปแบบที่ถูกต้ัง 

ขึ้นมาเพื่อเปนมาตรฐานในการกําหนดการแลกเปลี่ยนขอมูลของการสรางขอสอบเพ่ือที่จะสามารถนําไปใชได

ในหลายๆระบบ ภายใตมาตรฐานเดียวกัน 

 

รูปที่ 6. 1 การใชงานระบบ PISA STYLE  

ของผูใชงานประเภท Admin (สําหรับคนที่มีสิทธิในการสรางขอสอบ) 

6.2 วิธีการ Import และ Export คําถามระหวางระบบ PISA และระบบ TAO 

6.2.1 ข้ันตอนการ Export คําถามออกจากระบบ PISA 

1. เขาไปท่ี “คลังขอสอบ” ของคําถามที่ตองการจะ Export 

2. กดปุม  ของคําถามท่ีตองการจะ Export 

a. ระบบจะทําการ Export คําถามออกมาในรูปแบบ Zip file  

b. สามารถนํา Zip File นั้นไป Upload ที่ Website TAO เพ่ือทําการแกไขหรือปรับปรุง

คําถามไดเลย 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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รูปที่ 6. 2  แสดงปุมสําหรับการนําออกขอสอบจากระบบ PISA 

6.2.2 ข้ันตอนการ Import คําถามเขาระบบ PISA 

1. เขาไปท่ี “คลังขอสอบ” ของคําถามที่ตองการจะ Import คําถามเขา 

2. กดปุม “Import QTI” เพ่ือที่จะนําคําถามเขาระบบ 

a. เลอืก Type ของคําถามที่ตองการจะนําเขา 

b. เลอืก Zip File ของคําถามที่ตองการจะนาํเขา 

c. กดปุมนําเขาระบบ 

 

รูปท่ี 6. 3 แสดงปุมสําหรับการนําขอสอบเขาระบบ PISA 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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6.2.3 ข้ันตอนการ Import คําถามจากระบบ PISA เขา ระบบ TAO 

1. Login เขาระบบ TAO 

2. ไปที่ Menu Items 

3. กดปุม “Import” เพ่ือนําขอสอบเขา 

a. กดเลือก Zip ไฟล ที่ไดเตรียมไวเพ่ือนําเขาระบบ TAO 

b. กด “Import” เพื่อใหระบบนําคําถามเขา 

4. จะมี สถานะ บอกถึงผลการนําขอสอบเขาระบบ 

a. ถาสถานะ เปน “Import Completed” นั้นหมายความวา คําถาม ถูกนําเขาระบบ TAO 

เรียบรอยสามารถกด “Continue” ไดทันที 

b. ถาสถานะ เปน “Error” นั้นหมายความวา คําถาม ไมไดถูกนําเขาระบบ TAO และสามารถ

เชค็สถานะไดวาทําไมถงึนําเขาไมได 

 

รูปที่ 6. 4 แสดงปุม “Import” สําหรับนําขอสอบเขาระบบ TAO 

 

 

 

 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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หลังจากเลือกไฟลเสร็จสามารถกด “Import” เพ่ือนําคําถามเขาระบบ 

 

รูปที่ 6. 5 แสดงปุม “Import” เพ่ือนําคําถามเขาระบบ 

เมื่อนําเขาขอสอบเขาโปรแกรมเรียบรอยแลว  

จะปรากฏขอความแสดงสถานะการนําขอสอบเขาระบบ TAO ที่สมบูรณ 

 

รูปที่ 6. 6 แสดงสถานะการนําขอสอบเขาระบบ TAO ที่สมบูรณ 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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รูปท่ี 6. 7 ขอความแสดงสถานะการนําขอสอบเขาระบบ TAO ที่ไมสามารถนําเขาไดพรอมรายละเอียด Errror 

6.2.4 ข้ันตอนการ Export คําถามออกจาก ระบบ TAO 

1. Login เขาระบบ TAO 

2. ไปที่ Menu Items 

3. เลอืก Items (คําถาม) ท่ีตองการจะ Export ออกจากระบบ TAO 

a. กดปุม “Export”  

b. เลอืก Export Format 

c. ระบบจะ Export คําถามออกมาในรูปแบบของ Zip file 

จากนั้นเลือกคําถามที่จะตองการ Export 

 

รูปที่ 6. 8 แสดงคําถามท่ีจะตองการ Export 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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รูปแบบในการสราง Zip ไฟลเพื่อนําขอสอบ QTI หลายๆขอสอบเขาระบบในคร้ังเดียว 

1. ไฟลในการนําเขาควรจะเปน Format Zip ไฟล 

2. โครงสรางของ Zip ไฟลดานในควรต้ังชื่อตาม Type ของขอสอบที่จะนาํเขาระบบ ชื่อ Folder ตาม 

Type ของขอสอบจะทั้งหมด 8 ชนิด 

a. MultipleChoice 

b. MultipleChoiceReason 

c. MultipleAnswer 

d. TabledMultipleChoice 

e. TabledMultipleAnswer 

f. ShortAnswer 

g. Subjective 

h. Drag Drop 

3. ภายใตแตละ Folder ควรจะเปน Zip ไฟลของขอสอบที่จะตองการนําเขาระบบ 

 

รูปท่ี 6. 9 แสดงตัวอยางสกุลไฟล .zip ที่จะนําเขาระบบ 

 

รูปที่ 6. 10 แสดงตัวอยางโครงสรางโฟลเดอรภายในสกุลไฟล .zip ที่จะนําเขาระบบ 

 

สําหรับผู้ดูแลระบบ
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6.3 ขอจํากัดการสรางคําถามจากระบบ PISA ไปยังระบบ TAO 

ระบบ PISA สามารถสรางคําถามและทําการ Export ออกไปยังระบบ TAO ตามมาตรฐาน QTI ทั้งนี้ยังมี

ขอจํากัดสําหรับบางคําถามท่ียังไม Support ทั้งหมด สามารถแบงขอจํากัดไดตามรูปแบบของคําถามดังนี้ 

1. กรณีคําถามประเภท Short Answer 

เนื่องจากระบบ TAO ยังไมลองรับการตอบทุกแบบตามที่ระบบเรามีไดแก Text, Number, Equation, 

Reason และ Dropdown ถามีการ Export คําถามชนิดนี้ออกไประบบจะแปลง Text, Number, Equation 

และ Reason เปนแบบ Text ทั้งหมด ยกเวนประเภท Dropdown ที่จะถูก Export ออกไปเปนในรูปแบบ 

Dropdown 

6.4 ขอจํากัดการสรางคําถามจากระบบ TAO มายังระบบ PISA 

ระบบ PISA สามารถรองรับการสรางคําถามจากระบบ TAO ท้ังหมดตามชนิดของคําถามที่มีอยูในระบบ 

PISA ทั้งนี้จะมีขอจํากัดบางขอในการสรางคําถามบนระบบ TAO เพื่อนําเขาระบบ PISA แบงตามประเภทของ

คําถามดังนี้ 

1. กรณีคําถามประเภท MultipleChoice 

จะตองใช Choice Interaction ภายใต Common Interactions ในการสรางคําถาม ตั้งชื่อคําถามและ 

สราง Choice เทานั้น 

2.  กรณีคําถามประเภท MultipleChoiceReason 

จะตองใช Choice Interaction ภายใต Common Interactions ในการสรางคําถาม ตั้งชื่อคําถามและ 

สราง Choice เทานั้น 

3. กรณีคําถามประเภท MultipleAnswer 

จะตองใช Choice Interaction ภายใต Common Interactions ในการสรางคําถาม ตั้งชื่อคําถามและ

สราง Choice เทานั้น 

4. กรณีคําถามประเภท TabledMultipleChoice 

- จะตองใช Choice Interaction ภายใต Common Interactions ในการสรางคําถาม ตั้งชื่อ

คําถามและ สราง Choice เทานั้น  
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- การสรางจะตองแยกออกเปน 2 อันคือ การสรางขอ และ การสรางตัวเลือก 

- ชื่อของคําถามตองกําหนดลงใน การสรางขอ 

- กําหนดการตั้งชื่อสําหรับ Response identifier ของแตละ Choice Interaction 

1. สําหรับ การสรางขอ จะตองใส Response identifier เปน “TMQC” เสมอ 

2. สําหรับ การสรางตัวเลือก จะตองใส Response identifier เปน “TMQCA” เสมอ 

5. กรณีคําถามประเภท TabledMultipleAnswer 

- จะตองใช Hottext Interaction ภายใต Common Interactions ในการสรางคําถาม ควรตั้งชื่อ

คําถามและสรางกลุมเทานั้น 

- ชื่อคําถาม ควรจะถูกกําหนดไวในสวนของ Header 

- การสรางกลุม ควรจะถูกกําหนดไวในสวนของ Body 

- จะตองใช Choice Interaction ภายใต Common Interactions ในการสราง Choice เทานั้น 

- จะตองกําหนด Property “Allowed Choice” ลงไปเสมอเพื่อใหระบบรูวาสามารถตอบได

ทั้งหมดกี่ขอ 

- กําหนดการตั้ งชื่ อสําหรับ Response identifier ของ Hottext Interaction และ Choice 

Interaction 

1. สําหรับ Hottext Interaction จะตองใส Response identifier เปน “TMAC” เสมอ 

2. สําหรับ Choice Interaction จะตองใส Response identifier เปน “TMASC” เสมอ 

6. กรณีคําถามประเภท ShortAnswer 

- จะตองใช Block ภายใต Inline Interactions ในการสรางคําถาม ตั้งชื่อคําถามและกําหนดชนิด

ของคําตอบเทานั้น 

- การสรางชนิดคําตอบแบบ Text, Number, Equation และ Reason จะตองใช Text Entry 

ภายใต Block ในการสรางเทานั้น 

- การสรางชนิดคําตอบแบบ Dropdown จะตองใช Inline Choice ภายใต Block ในการสราง

เทานั้น 

- กําหนดการตั้งชื่อสําหรับ Response identifier ของชนิดคําตอบ 

1. การตั้งชื่อจะตองเปนตาม format นี้เสมอคือ “Type_Tag”  

2. ตัวอยาง เชนตองการสรางชนิดของคําตอบท่ีเปน Text จะตองเปนในรปูแบบนี้ Text_1 

ถามีชนิดของ Dropdown เปนอันท่ี 2 จะตองเปนในรูปแบบ Dropdown_2 

 Type -> ชนดิของคําตอบ 
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 จะมีทั้งหมด 5 ชนิดและตองเขียนตามนี้ทั้งหมด (ตัวเล็กและตัวใหญ) 

อันไดแก Text , Number , Equation , Reason และ Dropdown 

 Tag -> เลขลําดับของ Tag 

7. กรณีคําถามประเภท Subjective 

จะตองใช Extended Text Interaction ภายใต Common Interactions ในการสรางคําถามและตั้งชื่อ

คําถามเทานั้น 

8. กรณีคําถามประเภท Drag drop 

จะตองใช Graphic Gap Match Interaction ภายใต Graphic Interactions ในการสราง ตั้งชื่อคําถาม

เทานั้น 
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