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ระบบ Virtual School 
 

เป็นระบบการเรียนการสอนโดยระบบออนไลน์ด้วยเทคโนโลยี AI ที่
สามารถเรียนคู่ขนานไปกับการเรียนแบบปกติ โดยสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  
2551 เป็นระบบที่ผู้เรียนจะต้องเรียนและท าแบบทดสอบให้ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดในแต่ละวิชา และสามารถออกใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้
ให้กับผู้เรียนด้วยระบบ AI  ท่านผู้ปกครอง ครูผู้สอนติดตามผลการเรียน
แบบ Real Time ได้จาก  Application ระบบนี้ รองรับการใช้งานทุก
อุปกรณ์ และทุกระบบปฏิบัติการ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Smart Phone 
และ Tablet   
 
ผู้เรียนจะได้รับบัตร User Password  1 สิทธิ์ การเข้าใช้งาน 

  
 
 
 
 
 
 
 

           

gcs00001 
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 การเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานระบบ Virtual School  

สามารถเข้าใช้งานได้ 2 แบบ  

แบบที่ 1. น า Smart Phone ยิง QR-Code จากบัตร User ที่ได้รบัไป 

 
กรอก User และ Password (ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด) กดปุ่ม  

 

แบบที่ 2. เข้าสู่เว็บไซต์ www.virtualschool.club  

1. เปิดเว็บบราว์เซอร์ Google Chrome กรอกชื่อเว็บไวต์ ในช่อง URL 

 
 
 
 
 

http://www.virtualschool.club/
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2. จะปรากฏหน้าเว็บไซต์  virtual school ดังรูป  

 
 

3. ให้ กรอก USER และ PASSWORD (ตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด) ที่ช่อง 
เข้าสู่ระบบ ส าหรับนักเรียน จากน้ัน คลิก เข้าสู่ระบบ ดังรูป 

 

 
 

 

 

หน้าแรกเมื่อเขา้สู่ระบบ 

 

คลกิท่ีปุ่ ม เขา้สูร่ะบบ 
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  การเปลี่ยนรหัสผ่าน 

ผู้เรียนสามารถเปลี่ยน Password เข้าสู่ระบบได้ ในหัวข้อ เปลี่ยนรหัสผ่าน 

  

 
 

 

 

 

คลกิเม่ือตอ้งการเปล่ียนรหัสผา่น 

ช่องที่ 1 ให้ใส่รหัสเก่าลงไปก่อน 

ช่องที่ 2 ตั้งรหัสผ่านใหม่ สามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และตัวเลขเท่านั้น 

ความยาวไม่น้อยกวา่ 4 ตวัอักษร และไม่เกิน 40 ตัวอกัษร 

ช่องที่ 3 ให้ยืนยันรหัสผ่านใหมโ่ดยต้องกรอกเหมือนกับช่องที่ 2  

กดยืนยันการแก้ไขรหัสผ่านใหม ่ระบบจะท าการเปลี่ยนรหัสให้อัตโนมัติ 
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หมายเหตุ สามารถเปลี่ยนได้แค่ รหัสผ่าน (Password) ไม่สามารถเปลี่ยน 

Username ได ้

  การเข้าเรียน 

      1. จะปรากฏเมนูของ Virtual school ซึง่จะแบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ให้ผู้เรียนคลิกเลือกชั้นเรียน

ที่ต้องการ   

    (จากตัวอย่างนี้ผู้เรียนเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น)คลิกเลือก

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 
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     2. จะปรากฏภาคเรียนให้ผู้เรียนเลือกภาคเรียน โดยจะมี 2 ภาคเรียน ดังรูป ( ใน

ทุกระดับชั้นจะมี 2 ภาคเรียน) 

 
 

ในการเรียนจะต้องเรียนตามล าดับ คือ เรียนภาคเรียนท่ี 1 ให้ครบทุกหน่วยการ

เรียนรู้ และจะต้องท าแบบทดสอบหลังเรียน รวมถึงแบบทดสอบปลายภาคเรียน และ

ต้องผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ถึงจะสามารถเข้าไปเรียนในภาคเรียนที่ 2 ได้ 

     3. เมื่อเข้าสู่ภาคเรียนแล้วจะปรากฏรายวิชาของระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นทั้ง 
7 รายวิชาและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมี 10 รายวิชา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยให้ผู้เรียนคลิกรายวิชาที่
ต้องการ ดังรูป  
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     4. หน้ารายวิชา สังเกตว่าแต่ละรายวิชาจะมีแถบความคืบหน้าปรากฏอยู่ ซึ่งท าให้

ผู้เรียนรู้ได้ว่าแต่ละวิชาผู้เรียน เรียนไปแล้วก่ีเปอร์เซ็นต์  

 ตัวอย่างแบบที่  1  ยังไม่ได้เข้าไปเรียน เพราะความคืบหน้า เป็น 0% 
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ตัวอย่างแบบที่  2  ได้มีการเข้าไปเรียนแล้วแต่ยังไม่จบ ความคืบหน้าในการ

เข้าเรียน คิดเป็นเปอร์เซ็น ได้ 7.50% 

                                
 ถ้าเรียนจนครบแล้ว แถบความคืบหน้า จะเป็น 100% 

 

     5. ให้ผู้เรียนคลิกที่วิชาที่ต้องการ จะปรากฏเน้ือหาหลักสูตรของรายวิชา  ดังรูป 

 
ใช้ส าหรับแสดงสถานะว่าได้เรียนหรือผ่านเกณฑ์หรือไม่ ในแต่ละ

หน่วยการเรียนรู้ (สีแดงแสดงว่ายังไม่ผ่าน) 

 

ใช้ส าหรับแสดงสถานะว่าได้เรียนหรือผ่านเกณฑ์หรือไม่ ในแต่ละ

หน่วยการเรียนรู้ (สีเขียวแสดงว่าผ่าน) 
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     6. เมื่อเข้ามาในรายวิชาจะพบกับโครงสร้างของแผนการสอน ดังรูป คือ 

ค าอธิบายรายวิชาของภาคเรียน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ที่ตรงตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ของกระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างรายวิชาที่แสดงการแบ่งการเรียนการสอนและ

จ านวนคาบเรียนและคะแนนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ดังตัวอย่างของรายวิชา 

คณิตศาสตร์ 

 
ประกอบด้วยค าอธิบายและข้อมูลในภาพรวมของรายวิชา 
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เมื่อต้องการออกจากหน้าค าอธิบายรายวิชา  ให้คลิกที่ปุ่ม                    เท่านั้น 

เพราะการบันทึกเวลาเรียนจะถูกบันทึกไว้ก่อนจะท าการปิดการใช้งานระบบ ถ้าคลิก

ปิดระบบจาก Google Chrome เวลาในการเรียนจะไม่ถูกบันทึกไว้ 

 
แสดงตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ปี

พุทธศักราช 2551     (ฉบับปรับปรุง 2560) ดังนี ้

 
 

เมื่อต้องการออกจากหน้าตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ ให้คลิกที่ปุ่ม                           เท่านั้น 

เพราะการบันทึกเวลาเรียนจะถูกบันทึกไว้ก่อนจะท าการปิดการใช้งานระบบ ถ้าคลิก

ปิดระบบจาก Google Chrome เวลาในการเรียนจะไม่ถูกบันทึกไว้ 
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เป็นหน้าที่แสดงตัวชี้วัด สาระย่อยและบทย่อของแต่ละบทเรียน จ านวนเวลา

การเรียนและคะแนนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ รวมท้ังคะแนนต่าง ๆ ที่ต้องการให้

นักเรียนปฏิบัติภายในวิชานั้น 

 
 

เมื่อต้องการออกจากหน้าโครงสร้างรายวิชา  ให้คลิกที่ปุ่ม                     เท่านั้น 

เพราะการบันทึกเวลาเรียนจะถูกบันทึกไว้ก่อนจะท าการปิดการใช้งานระบบ ถ้าคลิก

ปิดระบบจาก Google Chrome เวลาในการเรียนจะไม่ถูกบันทึกไว้ 

 



~ 12 ~ 
 

     7.  โครงสร้างของเนื้อหาของแต่ละบทเรียน จะประกอบไปด้วยรูปแบบตาม

ตัวอย่างด้านล่าง ส าหรับเนื้อหาของรายวิชาให้ผู้เรียนคลิกที่หัวข้อของเนื้อหาที่

ต้องการ จากตัวอย่างเป็นเนื้อหาของ เร่ือง จ านวนนับ 1 ถึง 5 และ0 โดยเมื่อคลิกเข้า

ไปจะพบกับรายละเอียด ดังนี้  

 
โดยแต่ละบทเรียนจะมีรูปแบบ ดังตัวอย่าง ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละหัวข้อดังนี้ 

     - แบบทดสอบก่อนเรียน เป็นแบบทดสอบท่ีจะประเมินความรู้ของผู้เรียนก่อนท า

การเรียนว่ามีความรู้ในบทเรียน และเนื้อหาของหน่วยการเรียนมากน้อยเพียงใด โดย

คลิกที่หัวข้อ แบบทดสอบก่อนเรียน จะปรากฏแบบทดสอบ ดังรูป 

 
        วิธีการท าแบบทดสอบให้ผู้เรียนอ่านโจทย์และตอบค าถามโดยเลือกค าตอบด้วย

การคลิกที ่ช่องวงกลม หน้าค าตอบที่ถูกต้อง หากต้องการไปข้อต่อไปใหค้ลิกที่ปุ่ม 

คลกิเพ่ือเลือกเนือ้หา 
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บันทึกค าตอบ หรือถ้าต้องการข้ามไปท าข้อถัดไปให้คลิกที่ปุ่ม ข้ามข้อถัดไป โดย

โปรแกรมจะให้ท าแบบทดสอบให้ครบทุกข้อ  

ถ้าต้องการตรวจดูค าตอบท้ังหมด คลิกที่ ดูกระดาษค าตอบ โปรแกรมจะ

ปรากฏหน้าต่างตรวจค าตอบ และสามารถแก้ไขค าตอบได้โดยคลิกปุ่ม แก้ไข ดังรูป 

 
     จากน้ันเมื่อท าครบแล้วสามารถตรวจสอบเช็คให้คลิกที่ปุ่ม ส่งค าตอบทั้งหมด  

เมื่อคลิกจะปรากฏให้ยืนยันค าตอบ ให้คลิก  ยืนยัน 
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    - มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัชี้วดั บอกมาตรฐานตัวชี้วัดรายบทของเนื้อหา 

 
 

      เมือ่ต้องการออกจากหน้ามาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  ให้คลิกที่ปุ่ม                       

เท่านั้น เพราะการบันทึกเวลาเรียนจะถูกบันทึกไว้ก่อนจะท าการปิดการใช้งานระบบ 

ถ้าคลิกปิดระบบจาก Google Chrome เวลาในการเรียนจะไม่ถูกบันทึกไว้ 

     - เนื้อหาของบทเรียน เมื่อผู้เรียนคลิกเข้าไปในเนื้อหาของแต่ละบทแล้วนั้นจะพบ

กับหน้าจอดังรูป 
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จะปรากฏเมนูให้ผู้เรียนสามารถเลือกดู 

     - เน้ือหาในรูปแบบดิจิตอลพร้อมวีดีโอการสอน 

     - กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยระบบ ICT VDO On Demand ที่จะรวบรวม

เฉพาะส่วนท่ีเป็นวีดีโอประกอบการสอนของเน้ือหาพร้อมเอกสารประกอบการสอน  

จากน้ันให้ผู้เรียนคลิกเลือกท่ีหัวข้อ เนื้อหา จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้ 
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ส าหรับเนื้อหาผู้เรียนจะเห็นว่าภายในจะประกอบด้วยหนังสือในรูปแบบ Digital 

Content ที่ผู้เรียนสามารถเปิดอ่านได้กับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต 

สมาร์ทโพน และมีสัญลักษณ์ประกอบเนื้อหาที่เป็นมากกว่าหนังสือ หลากหลาย

รูปแบบ ตามค าอธิบายดังน้ี 

ความหมายของสัญลักษณ์ ต่างๆ   

ล าดับ สัญลักษณ์ ความหมาย วิธีเปิดและปิด 
1 

 
การเปิดดูเนื้อหาเพิ่มเติม
ในหัวข้อที่สัญลักษณ์นี้อยู่
หน้าหัวข้อนั้นๆ 

จะเปิดหน้าเพจใหม่ขึ้นมา 
เวลาปิดก็ สามารถปิดได้
ที่ปุ่ม  

 
2 

 
การเปิดดูวิดี โอเพิ่มเติม
จากเนื้อหาหลักหรือ ใน
หั วข้อที่ สัญลักษณ์นี้อยู่
หน้าหัวข้อ ซ่ึงจะเป็นคลิป
สั้น ๆ ประกอบเนื้อหาเพื่อ
ความเข้าใจของผู้เรียนที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแต่ละ
ค ลิ ป จ ะ มี ค ว า ม ย า ว
ประมาณ 5 นาที 

จะเปิดโปรแกรมที่ใช้สา
หรับเล่น VDO เวลาปิด
โปรแกรมก็สามารถปิดได้ 
จากปุ่ม  
 

3 

 

การเปิดดู Gallery รูปภาพ
เ พิ่ ม เ ติ ม ใ น หั ว ข้ อ ที่
สัญลักษณ์นี้อยู่หน้าหัวข้อ 

จะเปิดหน้าเพจใหม่ขึ้นมา
เวลาปิด ก็สามารถปิดได้
ที่ปุ่ม   

4 

 

การเปิดดูสื่อออนไลน์ โดย
ผ่านอินเตอร์เน็ต  

จะเปิดหน้าเวบ็เพจใหม่
ขึ้นมา เวลาปิดที่ปุ่มปิด
หน้าเวป 
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5 

 

การเปิดดูApplicationที่
เกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน
สัญลักษณ์ สามารถเปิดดู
กับ OS ที่เป็น IOS 

จะเปิด Application 
ขึ้นมาให้ใช้งาน ถา้ใน
กรณีที่เคร่ืองมี 
Application อยู่ในเคร่ือง
แล้วถ้าในกรณีที่เคร่ืองไม่
มี Application จะให้ลง
ท าการลงเพิ่ม 

6 

 
        วดีีโอประกอบเนื้อหาซึ่งจะตรงตามเนื้อหาในทุกๆ บทเรียนพร้อม
เอกสารประกอบการดูวีดีโอ 3 รูปแบบ ดังนี้  
        - เอกสารประกอบการสอน (PDF) เอกสารประกอบการสอนตรงตาม
เนื้อหาในรูปแบบไฟล์ PDF ที่สามารถดาวน์โหลดหรือสั่งพิมพ์ได้ 
        - Lecture การสอน (PDF) เอกสารประกอบการสอนภายในห้องอัดวีดโีอ
ที่เป็นการบันทึกการสอนของอาจารย์ผูส้อนที่ตรงตามเน้ือหาในรูปแบบไฟล์ PDF 
ที่สามารถดาวน์โหลดหรือสั่งพิมพ์ได ้
        - เอกสารประกอบการสอน (PowerPoint) เอกสารประกอบการสอนที่
อาจารย์ใช้ท าการสอนในห้องทึกการสอนที่ตรงตามเน้ือหาในรูปแบบไฟล์ 
PowerPoint ที่สามารถดาวน์โหลดหรือสั่งพิมพ์ได้ 
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**หากต้องการกลับไปหน้าเมนู ให้ท าการคลิก ปุ่ม               ได้เลย                         

คลิกเลือกหัวข้อ กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตอนเองด้วยระบบ ICT VDO On 

Demand ซึ่งจะรวบรวมเฉพาะวีดีโอที่ใช้ประกอบเนื้อหาของบทเรียน และไฟล์

เอกสารประกอบเนื้อหา ระบบจะท าการเปิด โปรแกรม Windows Media Player 

ขึ้นมา 

 
**หากต้องการกลับไปที่หน้าโครงสร้าง หรือออกจากหน้าเนื้อหานี้ก็สามารถคลิก                                    

   ปุ่ม                     ได้เลย 

- แบบทดสอบหลังเรียน (ตอ้งผ่านเกณฑ์ 50 %) หลังจากที่ผู้เรียนได้ท าการเรียนในเนื้อหา
ไปแล้วเพื่อวัดความรู้ของผู้เรียน โดยวิธกีารใช้งานโปรแกรมเป็นรูปแบบเดียวกบั แบบทดสอบ
ก่อนเรียน แต่มีขอ้แตกตา่งคือ แบบทดสอบหลังเรียน จะมวีีดีโอเฉลยเป็นรายข้อ เมื่อท า
แบบทดสอบแลว้จะปรากฏหน้าตา่งผลสอบ และถ้าตอ้งการดูเฉลยแบบทดสอบพร้อมวีดโีอ



~ 20 ~ 
 

เฉลย คลิกปุ่ม ตกลง แต่ถ้าหากไม่ต้องการดูวีดีโอเฉลย ให้คลิกปุ่ม ไม่ต้องการ หลังจากนั้น
ผู้เรียนจะไม่สามารถยอ้นกลับมาดูวิดีโอเฉลยข้อสอบชุดนี้ได้อีก 

 
ตัวอย่าง กรณีคลิกปุ่ม ตกลง จะปรากฏหน้าต่างเฉลยแบบทดสอบมีเคร่ืองหมาย √  

หน้าข้อที่ถูกต้อง แล้วให้คลิก ดูวดีีโอเฉลย เพ่ือดูเฉลยแบบทดสอบ 

  
รูปแบบวีดีโอเฉลย ดังรูป  

 
หากสอบผ่านเกณฑ์ 50 เปอร์เซ็นต์ ผู้เรียนก็สามารถเรียนในหน่วยต่อไปได้ 
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     - แบบทดสอบปลายภาคเรียน หลังจากท่ีผู้เรียนได้ท าการเรียนในเนื้อหาครบทุก

หน่วยการเรียนรู้ และท าแบบทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์แล้ว ผู้เรียนต้องท า 

แบบทดสอบปลายภาคเรียน ให้ผ่านเกณฑ์ 50% เพ่ือให้จบในรายวิชานั้นๆ  

 
 

     8. กรณีที่เรียนแล้วในหน่วยการเรียนรู้ของรายวิชานั้นๆ จะแสดงสถานะสีต่าง ๆ 

ดังนี้ 

 
     แสดงสถานะเรียนเสร็จแล้ว   

     แสดงสถานะอยู่ระหว่างเรียน 

     แสดงสถานะยังไม่ได้เรียน 
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  การดูแผนการเรียน 

1. ถ้าผู้เรียนต้องการดูแผนการเรียน ว่าเรียนเน้ือหาส่วนใดไปบ้างหรือดูผลคะแนนของ

แบบทดสอบท้ังก่อนเรียนและหลังเรียน สามารถคลิกคลิกที่เมนู ดูแผนการเรียน  

 

 
 

จะปรากฏหน้าต่าง แผนการเรียนดังรูป 
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แต่ละหัวข้อจะแสดงสถานะ ดังนี้ 

 ในกรณีที่ผ่านการเรียนเรียบร้อยแล้ว จะมีเคร่ืองหมายสีเขียวด้านขวาแสดงว่า

ผ่านการเรียน  

 

 ในกรณีที่ยังไม่ผ่านการเรียน จะมีเคร่ืองหมายสีแดงด้านขวาแสดงว่ายังไม่ผ่านการ

เรียน 

 

ในกรณีที่อยู่ระหว่างการเรียน จะมีเคร่ืองหมายสีเหลืองด้านขวาแสดงอยู่ระหว่าง

การเรียน 

 

  รายงานผลการเรียน 

       ถา้ผูเ้รียนตอ้งการดเูปรียบเทียบคะแนนของผูเ้รียนทัง้หมดในระบบ ท่ีไดท้  าการ

เรียนในวิชานี ้แยกตามหน่วยการเรียนรู ้
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แสดงผลตามรูป 
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  ผลการเรียน  

 
เลือกระดับชั้น / รายวิชา / ภาคเรียนที่ต้องการดู / จะได้ดังภาพ 

  
 

 

สามารถคลกิดขูอ้มลูได ้
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  ใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ 

  เลือกวิชาที่เรียนจบแล้ว 

 
 

       เลือกภาคเรียนที่เรียนจบแล้ว สังเกตได้จากตัวหนังสือจะเป็นสีเขียว และมีรูป

เคร่ืองปร้ิน เมื่อคลิกเลือกแล้วจะได้ ไฟล์ใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ 
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 ใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ 

ตัวอย่าง ใบประกาศนียบัตรดังรูป 

 

 

 

 

 

 


