
 

  



คู่มือการใช้ระบบ 168 tutoronline@Home 

1. เขา้สู่เวบ็ไซต ์ http://www.168tutoronline.com/ 

2. จะปรากฏหนา้จอเมนู คลิกเมนู ส าหรับอาจารยท่ี์ปรึกษา เลือก Management  

 

3. กรอกรหสัเพื่อเขา้ใชง้านระบบ 

 

4. เขา้สู่หนา้เมนูส าหรับสมาชิก ประกอบไปดว้ยเมนูดงัต่อไปน้ี 

 - สอบถามขอ้มูล ส าหรับสอบถามขอ้มูลอาจารยท์ี่ปรึกษา นกัเรียน และขอ้มูลการซ้ือคอร์สต่างๆ 

 - ประชาสมัพนัธ ์ประกอบไปดว้ย VTR - VIDEO และเอกสารประชาสมัพนัธโ์ครงการ 

1. คลิก “ส าหรับอาจารยท่ี์ปรึกษา” 

2. คลิก “Management” 

1. ใส่รหสั username และ password 

2. คลิกเขา้สู่ระบบ 

http://www.168tutoronline.com/


 - รายงานขอ้มูล ส าหรับดูรายละเอียดการรับเงินค่าตอบแทน/ใบส าคญัจ่าย 

 - แกไ้ขขอ้มูล ส าหรับแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั และออกจากระบบเม่ือเลิกใชง้านระบบ 
 - ระบบ 168 Tutor Online@Home ส าหรับเขา้ศึกษา 

   

5. เม่ือเขา้สู่ระบบ 168 TutorOnline@Home จะประกอบดว้ยระดบัชั้นประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 

- หลกัสูตรระดบัประถมศึกษา จะแบ่งเป็นคอร์สแต่ละระดบัชั้นเรียน และคอร์สติวเขม้สอบ 

สสวท.  

 

 - หลกัสูตรระดบัมธัยมศึกษา จะแบ่งเป็นระดบัชั้นเรียนตั้งแต่ มธัยมศึกษาปีท่ี 1-4 

คลิก “ระบบ 168 Tutor Online@Home” 

คลิกระดบัชั้นประถมศึกษา 



 

การเข้าใช้งานระบบ 168 Tutor Online@Home ระดบัประถมศึกษา 

เม่ือคลิกเขา้สู่ระบบ 168 Tutor Online@Home แลว้จะพบกบัเมนู 2 ระดบัชั้นคือ ประถมและ

มธัยมในท่ีน้ีใหค้ลิกเลือกประถม ในหนา้หลกัสูตรระดบัชั้นประถมจะประกอบดว้ยคอร์สประถมศึกษา

ปีท่ี 1 ถึง คอร์สประถมศึกษาปีท่ี 6 และจะมีคอร์สติวเขม้เตรียมสอบ สสวท. ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

กบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยจะมี 2 วิชาดว้ยกนัคือ วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกระดบัชั้นมธัยมศึกษา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นใหค้ลิกเลือกคอร์สท่ีตอ้งการ ในท่ีน้ีจะเลือกชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ดงัภาพ 

 

 
เม่ือคลิกเขา้แลว้จะเจอหนา้เมนู จะมีใหเ้ลือก 5 เมนูดงัน้ี 



1. คน้หาวีดีโอ 
2. ผูช่้วยส่วนตวั 
3. ประวติัการเขา้ชม 
4. ปุ่ม Back 
5. เมนูรายวิชา 5 วิชา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 คน้หาวีดีโอ หนา้จอคน้หาวิดีโอ ผูใ้ชส้ามารถเลือกคน้หาไดจ้ากการเลือกชั้น วิชา ผูส้อน 
บทเรียน/เร่ืองย่อย อาจเลือกทั้งหมด หรือ อยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได ้หากไม่เลือกจะถือว่าเป็นการคน้หา
ขอ้มูลทั้งหมด 

หลงัจากเลือกขอ้มูลต่าง ๆ แลว้ คลิกท่ีปุ่มคน้หา จะปรากฏหนา้จอซ่ึงแสดงรายการวิดีโอท่ีไดท้  า

การเลือกคน้หา 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



เม่ือคลิกเปิด วิดีโอ จะปรากฏหนา้จอดงัรูป เพื่อเล่นไฟลว์ิดีโอ 

 

ส่วนที่ 2 ผูช่้วยส่วนตวั คือ ไฟล ์PDF คู่มือการใชร้ะบบ ซ่ึงจะปรากฏอยูใ่นแต่ละหนา้เพื่อช้ีแจงการใช้

งานในหนา้นั้นๆ เม่ืออ่านคู่มือการใชร้ะบบเรียบร้อยแลว้ใหค้ลิกปิดท่ีกากบาทดา้นขวามือบน ดงัภาพ 

 



ส่วนที ่3 ประวติัการเขา้ชม คือหนา้สรุปการเขา้ชมวีดีโอ ซ่ึงจะเรียงตามรายการท่ีรับชมล่าสุดและเรียง
ตามจ านวนการเขา้ชม โดยใหค้ลิกเลือกท่ีวงกลมสีเทาดา้นหนา้หวัขอ้ท่ีตอ้งการดูรายการ จากนั้นระบบ
จะแสดงรายการการเขา้ชมวีดีโอ ในรายการจะแสดง 
             1. รูปภาพอาจารยผ์ูส้อน  
             2. ช่ือบทเรียน  
             3. เร่ืองยอ่ย  
             4. เอกสารประกอบและ 
             5. เวลาท่ีผูใ้ชเ้ขา้ชมวีดีโอล่าสุด ดงัภาพ 
 

 

ส่วนที ่4 ปุ่ม Back คือ ปุ่มยอ้นกลบั 1 ระดบั และเป็นปุ่มส าหรับปิดหนา้ระบบ ซ่ึงในแต่ละหนา้จะมีปุ่ม 

Back อยูมุ่มขวาบน 

ส่วนที ่5 เมนูรายวิชา คือ เมนู 5 วิชาหลกั ผูใ้ชส้ามารถเลือกเขา้ใชง้านโดยการคลิกท่ีเมนูในแต่ละวิชา

เพื่อเขา้ชมวิดีโอ ในท่ีน้ีจะคลิกเลือกวิชาวิทยาศาสตร์ ดงัภาพ 



 

 

หนา้จอแสดงวิชาของแต่ละระดบัชั้น นกัเรียนสามารถเลือกเขา้ใชง้าน จากการคลิกท่ีปุ่ม ในแต่

ละวิชาเพื่อเขา้ดูวิดีโอ 

 

หนา้จอแสดงคอร์สหลกัของแต่ละระดบัชั้น นกัเรียนสามารถเลือกเขา้ใชง้าน จากการคลิกท่ีปุ่ม 

ในแต่ละคอร์สเพื่อเขา้ดูวิดีโอ 

 



 

หนา้จอแสดงคอร์สยอ่ยของแต่ละระดบัชั้น นกัเรียนสามารถเลือกเขา้ใชง้าน จากการคลิกท่ีปุ่ม 

ในแต่ละคอร์สเพื่อเขา้ดูวิดีโอ 

 

 

หนา้จอแสดงบทเรียน นกัเรียนสามารถเลือกเขา้ใชง้าน จากการคลิกท่ีช่ือบทเรียนท่ีตอ้งการ 



 

หนา้จอแสดงผูส้อน ผูใ้ชส้ามารถคลิกเขา้ใชง้านจากการคลิกท่ีรูปอาจารยผ์ูส้อน 

 

หนา้จอแสดงวิดีโอ นกัเรียนสามารถเลือกเขา้ใชง้าน จากการคลิกท่ีรูปผูส้อนท่ีสนใจทางดา้น

ซา้ยมือเพื่อเขา้ดูวิดีโอและดูเอกสารประกอบการสอนไดเ้อกสารประกอบการสอนดา้นขวามือ 



 

เม่ือคลิกเปิดวิดีโอจะปรากฏหนา้จอการเล่นไฟลว์ิดีโอ ดงัภาพ 

 

หลงัจากดูวีดีโอผา่นไป 15 นาที จะปรากฏปุ่ม “ร่วมโหวตวีดีโอน้ี” คลิกเพื่อใหค้ะแนนส าหรับ

วีดีโอน้ี ใหผู้ใ้ชเ้ลือกใหค้ะแนนโดยคลิกท่ีตวัเลข โดยสามารถเลือกคะแนนนอ้ยท่ีสุดคือ 1 ไปจนถึงมาก

ท่ีสุดคือ 5 



 

หลงัจากใหค้ะแนนจะปรากฏหนา้จอ ว่า ระบบไดท้  าการบนัทึกแลว้ค่ะ ใหค้ลิกท่ีปุ่ม “ตกลง” 

 

เม่ือคลิกปุ่ม “ตกลง” แลว้จะปรากฏหนา้จอแสดงผลคะแนนของวิดีโอน้ี โดยนกัเรียนสามารถให้
คะแนนไดว้ิดีโอละ 1 คร้ัง 

ตอ้งการออกจากหนา้จอน้ีใหค้ลิกท่ีปุ่ม ปิดหนา้น้ี เพื่อท าการปิดหนา้จอแสดงผลคะแนนของ 
วิดีโอน้ี 

 
เม่ือดูวีดีโอจบแลว้ จะมีใหแ้สดงความคิดเห็นหลงัจากท่ีท าการปิดวีดีโอ โดยถา้ตอ้งการแสดง

ความคิดเห็นใหพ้ิมพค์วามคิดเห็นลงในช่องแสดงความคิดแลว้กดปุ่ม “บนัทึก ความคิดเห็น” ถา้ไม่

ตอ้งการแสดงความคิดเห็นใหก้ดปุ่ม “ไม่แสดง ความคิดเห็น” 



 

              เม่ือกดปุ่มบนัทึกความคิดเห็นแลว้จะมีกล่องขอ้ความยนืยนัว่า “ระบบไดท้  าการบนัทึกการ

แสดงความคิดเห็นของคุณเรียบร้อยแลว้”  ใหก้ดปุ่มตกลงเป็นการเสร็จส้ินการแสดงความคิดเห็น ดงั

ภาพ 

 

หลงัจากท่ีไดแ้สดงความคิดเห็นแลว้ระบบจะปรากฏหนา้ต่างแสดงความคิดเห็น ดงัภาพ

 



คอร์สติวเข้มเตรียมสอบ สสวท. 

คอร์สติวเขม้เตรียมสอบ สสวท. จะอยู่ในหลกัสูตรระดบัประถมศึกษา ซ่ึงคอร์สติวเขม้เตรียม

สอบ สสวท. จะเนน้ติวเขม้ขอ้สอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยอาจารยโ์รงเรียนดงัและติวเตอร์

จากสถาบนัชั้นน า มีดว้ยกนั 2 ระดบัชั้นคือประถมศึกษาปีท่ี 3 และประถมศึกษาปีท่ี 6  

 
 

เม่ือคลิกเลือกคอร์สติวเขม้เตรียมสอบ สสวท. แลว้จะพบกบัหนา้เมนูดงัภาพ ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ 

ดงัน้ี 

 

1. คลิกเลือกระดบัชั้น “ประถม” 

 2. คลิกคอร์สติวเขม้เตรียมสอบ สสวท. 

 



 

ส่วนที่ 1 ปุ่มผูช่้วยส่วนตวั คือ ไฟล์ PDF คู่มือการใชร้ะบบ ซ่ึงจะปรากฏอยู่ในแต่ละหนา้เพื่อช้ีแจงการ

ใชง้านในหนา้นั้นๆ เม่ืออ่านคู่มือการใชร้ะบบเรียบร้อยแลว้ใหค้ลิกปิดท่ีกากบาทดา้นขวามือบน ดงัภาพ 

 
ปุ่มส าหรับยอ่ 
ขยาย หรือปิด 

 

 

ปุ่มส าหรับรีเฟรช ดาวน์
โหลด และปร้ินไฟล ์pdf 



ส่วนที่ 2 ปุ่ม Back คือ ปุ่มยอ้นกลบั 1 ระดบั และเป็นปุ่มส าหรับปิดหนา้ระบบ ซ่ึงในแต่ละหนา้จะมีปุ่ม 

Back อยูมุ่มขวาบนเม่ือตอ้งการออกจากหนา้นั้นๆ ใหค้ลิกท่ีปุ่มน้ี 

ส่วนที ่3 เมนูคอร์สติวเขม้เตรียมสอบ สสวท. โดยอาจารยโ์รงเรียนดงัและติวเตอร์จากสถาบนัชั้นน า  

 

เม่ือคลิกเขา้มาจะเจอหนา้เมนูรายวิชา ซ่ึงประกอบดว้ยรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

 

คลิก “คอร์สติวเขม้เตรียมสอบ สสวท.” 

 



 - ปุ่ มค้นหาวีดีโอการสอน ผูใ้ชส้ามารถเลือกคน้หาวีดีโอท่ีตอ้งการไดโ้ดยระบุรายละเอียดของ

วีดีโอเร่ืองนั้นๆ ลงไป ซ่ึงระบบจะแสดงรายการใหผู้ใ้ชเ้ลือกระบุดงัน้ี 

             1. ระดบัชั้น  

             2. รายวิชา  

             3. ผูส้อน  

             4. บทเรียน/เร่ืองยอ่ย 

             อาจเลือกทั้งหมดหรืออย่างใดอย่างหน่ึงก็ได ้หากไม่เลือกจะถือว่าเป็นการคน้หาขอ้มูลทั้งหมด 

เสร็จแลว้คลิกท่ีปุ่ม “คน้หา” 

 

หลงัจากเลือกขอ้มูลต่างๆ แลว้คลิกท่ีปุ่ม “คน้หา” จะปรากฏหนา้จอ ซ่ึงแสดงรายการวดีีโอท่ีผู ้

ใชไ้ดท้  าการเลือกคน้หาเอาไว ้ประกอบดว้ยจ านวนวีดีโอท่ีพบและรายละเอียดวีดีโอ คลิกเพื่อเปิดวีดีโอ  

 

คลิกเพ่ือเลือกระดบัชั้น 

คลิกเพ่ือเลือกรายวิชา 

คลิกเพ่ือใส่ช่ืออาจารยผ์ูส้อน 

คลิกเพ่ือใส่ช่ือบทเรียน/เร่ืองยอ่ย 

คลิกเพ่ือ “คน้หา” 

คลิกเพ่ือเล่นวีดีโอ 

คลิกเพ่ือเล่นวีดีโอ 



เม่ือคลิกเปิดวีดีโอ จะปรากฏหนา้จอดงัรูป เพื่อเล่นไฟลว์ีดีโอ 

 
  

 หลงัจากดูวีดีโอผา่นไป 15 นาที จะปรากฏปุ่ม “ร่วมโหวตวีดีโอน้ี” คลิกเพื่อใหค้ะแนนส าหรับวีดีโอ

น้ี ให้ผูใ้ชเ้ลือกใหค้ะแนนโดยคลิกท่ีตวัเลข โดยสามารถเลือกคะแนนนอ้ยท่ีสุดคือ 1 ไปจนถึงมากท่ีสุด

คือ 5 

                 

 หลงัจากใหค้ะแนนจะปรากฏหนา้จอว่า “ระบบไดท้  าการบนัทึกแลว้ค่ะ” ใหผู้ใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ม “ตกลง”  

 

คลิกเพ่ือเล่น/หยดุไฟลวี์ดีโอ 

คลิกเพ่ือเพ่ิม/ลดความดงัวีดีโอ 

คลิกเพ่ือขยายวีดีโอให้เตม็จอ 

คลิกเพ่ือปิดวีดีโอ 

คลิกเพ่ือให้คะแนนวีดีโอ 

คลิกเพ่ือให้คะแนน 



 จะปรากฏหนา้จอแสดงผลคะแนนของวีดีโอน้ี โดยนกัเรียนสามารถใหค้ะแนนไดว้ีดีโอละ 1 คร้ัง 

 

 หลงัจากดูวีดีโอจบแลว้ คลิกปุ่ม “ปิดวีดีโอ” จะปรากฏหนา้จอใหแ้สดงความคิดเห็นดงัภาพ  

 

- ปุ่ มประวัติการเข้าชม คือหนา้สรุปการเขา้ชมวีดีโอ ซ่ึงจะเรียงตามรายการท่ีรับชมล่าสุดและเรียงตาม 
จ านวนการเขา้ชม โดยใหค้ลิกเลือกท่ีวงกลมสีเทาดา้นหนา้หัวขอ้รายการ จากนั้นระบบจะแสดงจ านวน
และรายละเอียดของวีดีโอ ดงัน้ี  
             1. รูปภาพอาจารยผ์ูส้อน  
             2. ช่ือบทเรียน  
             3. เร่ืองยอ่ย  
             4. เอกสารประกอบการเรียน 
             5. เวลาท่ีผูใ้ชเ้ขา้ชมวีดีโอล่าสุด และจ านวนการเขา้ชม 
เม่ือดูประวติัการเขา้ชมเรียบร้อยแลว้ใหค้ลิกกลบัท่ีปุ่ม Back ดา้นขวามือบน ดงัภาพ 

1. กรอกความคิดเห็น 

2. คลิก “บนัทึกความคิดเห็น” 

คลิกเพ่ือไม่แสดงความคิดเห็น 

คลิกเพ่ือปิดหนา้จอแสดงผล

คะแนนของ 



 
 

-ปุ่ มรายวิชา เป็นหน้าจอแสดงวิชาของคอร์สติวเขม้เตรียมสอบ สสวท. ซ่ึงแบ่งเป็น 2 วิชา คือวิชา

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในท่ีน้ีจะเลือกวิชาคณิตศาสตร์ 

 

  

คลิกเพ่ืออ่านคู่มือการใชร้ะบบ 

คลิกเพ่ือยอ้นกลบั 

คลิกวงกลมเพ่ือเลือกรายการ 

คลิกเพ่ือเล่นวีดีโอ คลิกเพ่ือดูเอกสารประกอบการเรียน 

คลิกเลือกรายวชิา 



 หลงัจากคลิกรายวิชาเขา้มาแลว้ จะปรากฏหนา้เมนูหวัขอ้คอร์สติวขอ้สอบ  2 รายการ คือ  

- คอร์สติวเขม้เตรียมสอบ สสวท. โดยอาจารยโ์รงเรียนดงัและติวเตอร์จากสถาบนัชั้นน า 

- ติว คณิต-วิทย ์สอบ สสวท. โดยอาจารยโ์รงเรียนดงั 

เขา้ใชง้านโดยการคลิกท่ีปุ่มในแต่ละคอร์ส ในท่ีน้ีจะคลิกคอร์สติวเขม้เตรียมสอบ สสวท. ดงั

ภาพ 

 

เม่ือคลิกเลือกคอร์สเขา้มาแลว้  จะพบกบัหนา้แสดงบทเรียนผูใ้ชส้ามารถคลิกท่ีช่ือบทเรียนเพื่อ

เขา้ชม ในท่ีน้ีจะคลิก “เร่ืองคอร์สติวเขม้เตรียมสอบ สสวท. โดยอาจารยโ์รงเรียนดงัและติวเตอร์จาก

สถาบนัชั้นน า ตะลุยโจทย ์สสวท. ป.3” ดงัภาพ 

คลิกเพ่ือคน้หาวีดีโอ คลิกเพ่ือดูประวติัการเขา้ชม 

คลิกเพ่ืออ่านคู่มือการใชร้ะบบ คลิกเพ่ือยอ้นกลบั 

 

คลิกเพ่ือเลือกรายการคอร์สติวขอ้สอบ 

 



 

เม่ือคลิกเลือกคอร์ส เขา้มาแลว้จะพบกบัหนา้แสดงอาจารยผ์ูส้อน จะแสดงรายละเอียดของหวัขอ้
ท่ีจะสอน จ านวนอาจารยท่ี์สอน และประวติัการศึกษาของอาจารย ์ ให้คลิกท่ีรูปภาพอาจารยผ์ูส้อน ดงั
ภาพ 

 

เม่ือคลิกท่ีรูปภาพอาจารย์ผูส้อนเข้ามาแล้วจะพบกับหน้าแสดงวีดีโอ จะประกอบไปด้วย
รายละเอียดของวีดีโอ ไฟลว์ีดีโอและเอกสารประกอบการเรียน ผูใ้ชส้ามารถคลิกท่ีรูปภาพอาจารยผ์ูส้อน

คลิกเพ่ือเลือกรายการคอร์สยอ่ย 

 

คลิกเลือกอาจารยผ์ูส้อน 

 



ทางดา้นซ้ายมือเพื่อเขา้ชมวีดีโอ และดูเอกสารประกอบการสอนไดท่ี้สัญลกัษณ์ PDF ดา้นขวามือ ดงั
ภาพ 

 

 

ส่วนที ่4 168 Tutor Online@Home  

 

คลิกเพือ่ดูวดีีโอ 

 

คลิกเพือ่ดูเอกสารประกอบการเรียน 

 

จ านวนวดีีโอทั้งหมด 

 

คลิก “168 Tutor Online@Home” 

 



เม่ือคลิกเขา้มาแลว้ จะพบกบัเมนูรายวิชา 5 วิชาหลกั ไดแ้ก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ภาษาองักฤษ ผูใ้ชส้ามารถเลือกเขา้ใชง้านโดยการคลิกท่ีเมนูรายวิชาเพื่อเขา้ชมวีดีโอ ในท่ีน้ี

จะคลิกเลือกวิชาภาษาไทย ดงัภาพ 

 

เม่ือคลิกเลือกวิชาเขา้มาแลว้จะพบกบั หนา้จอแสดงคอร์สหลกัของแต่ละวิชา ผูใ้ชส้ามารถเลือก

เขา้ใชง้านจากการคลิกท่ีปุ่ม ในแต่ละคอร์สเพื่อเขา้ดูวีดีโอ 

คลิกเลือกรายวชิา 

 



 

 เม่ือคลิกเลือกคอร์สเขา้มาแลว้จะพบกับหนา้แสดงคอร์สย่อย ผูใ้ชส้ามารถคลิกท่ีขอ้ความติว

เขม้เพื่อเขา้ชมวีดีโอ ในท่ีน้ีจะคลิกติวเขม้เน้ือหาเทอม 1 ดงัภาพ 

 

เม่ือคลิกติวเขม้เน้ือหาเทอม 1 เขา้มาแลว้จะพบกับหน้าแสดงบทเรียน ผูใ้ชส้ามารถคลิกท่ีช่ือ

เน้ือหาบทเรียนท่ีสนใจเพื่อเขา้ชม ในท่ีน้ีจะคลิก “เร่ืองค าท่ีมีตวัการันต ์ค  าท่ี รร ค าท่ีใช ้ฤ ฤา” ดงัภาพ 

คลิกเพ่ืออ่านคู่มือการใชร้ะบบ คลิกเพ่ือยอ้นกลบั 

 

คลิกเพ่ือเลือกคอร์สติวเขม้เน้ือหา 

 

คลิกเพ่ือเลือกคอร์สยอ่ย 

 



 

เม่ือคลิก “เร่ืองค าท่ีมีตวัการันต์ ค  าท่ี รร ค าท่ีใช ้ฤ ฤา” เขา้มาแลว้จะพบกบัหน้าแสดงอาจารย์

ผูส้อน จะแสดงรายละเอียดของหวัขอ้ท่ีจะสอน จ านวนอาจารยท่ี์สอน และประวติัการศึกษาของอาจารย ์ 

ใหค้ลิกท่ีรูปภาพอาจารยผ์ูส้อน ดงัภาพ 

 

คลิกเพ่ือเลือกเน้ือหาบทเรียน 

 

คลิกเพ่ือเขา้สู่เน้ือหาบทเรียน 

 



เม่ือคลิกท่ีรูปภาพอาจารย์ผูส้อนเข้ามาแล้วจะพบกับหน้าแสดงวีดีโอ จะประกอบไปด้วย
รายละเอียดของวีดีโอ ไฟลว์ีดีโอและเอกสารประกอบการเรียน ผูใ้ชส้ามารถคลิกท่ีรูปภาพอาจารยผ์ูส้อน
ทางดา้นซ้ายมือเพื่อเขา้ชมวีดีโอ และดูเอกสารประกอบการสอนไดท่ี้สัญลกัษณ์ PDF ดา้นขวามือ ดงั
ภาพ 

 

เม่ือคลิกเปิดวีดีโอ จะปรากฏหนา้จอดงัรูป เพื่อเล่นไฟลว์ีดีโอ 

 

คลิกเพือ่เล่นวดีีโอ 

 คลิกเพือ่ดูเอกสารประกอบการเรียน 

 

จ านวนวีดีโอทั้งหมด 

 

คลิกเพ่ือเล่น/หยดุไฟลวี์ดีโอ 

คลิกเพ่ือเพ่ิม/ลดความดงัวีดีโอ 

คลิกเพ่ือขยายวีดีโอให้เตม็จอ 

คลิกเพ่ือปิดวีดีโอ 

คลิกเพ่ือให้คะแนน 



  

 หลงัจากดูวีดีโอผา่นไป 15 นาที จะปรากฏปุ่ม “ร่วมโหวตวีดีโอน้ี” คลิกเพื่อใหค้ะแนนส าหรับวีดีโอ

น้ี ให้ผูใ้ชเ้ลือกใหค้ะแนนโดยคลิกท่ีตวัเลข โดยสามารถเลือกคะแนนนอ้ยท่ีสุดคือ 1 ไปจนถึงมากท่ีสุด

คือ 5 

 

  หลงัจากให้คะแนนจะปรากฏหนา้จอว่า “ระบบไดท้  าการบนัทึกแลว้ค่ะ” ให้ผูใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ม “ตก
ลง”  

 

 จะปรากฏหนา้จอแสดงผลคะแนนของวีดีโอน้ี โดยนกัเรียนสามารถใหค้ะแนนไดว้ีดีโอละ 1 คร้ัง 

 

คลิกเพ่ือให้คะแนนวีดีโอ 

คลิกเพ่ือปิดหนา้จอแสดงผล

คะแนนของ 



 หลงัจากดูวีดีโอจบแลว้ คลิกปุ่ม “ปิดวีดีโอ” จะปรากฏหนา้จอใหแ้สดงความคิดเห็นดงัภาพ  

 

เม่ือกดปุ่มบนัทึกความคิดเห็นแลว้จะมีกล่องขอ้ความยนืยนัว่า “ระบบไดท้  าการบนัทึกการแสดง

ความคิดเห็นของคุณเรียบร้อยแลว้”  ใหก้ดปุ่มตกลงเป็นการเสร็จส้ินการแสดงความคิดเห็น ดงัภาพ 

 

หลงัจากท่ีไดแ้สดงความคิดเห็นแลว้ระบบจะปรากฏหนา้ต่างการแสดงความคิดเห็น ดงัภาพ 

 

  

1. กรอกความคิดเห็น 

2. คลิก “บนัทึกความคิดเห็น” 

คลิกเพ่ือไม่แสดงความคิดเห็น 



การเข้าใช้งานระบบ 168 Tutor Online@Home ระดบัมธัยมศึกษา 

 เม่ือคลิกเขา้สู่ระบบ 168 Tutor Online@Home แลว้จะพบกบัเมนู 2 ระดบัชั้นคือ ประถมและ

มธัยมในท่ีน้ีใหค้ลิกเลือกมธัยม ในหนา้หลกัสูตรระดบัชั้นมธัยมจะประกอบดว้ยคอร์สมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

ถึง คอร์สมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ใหค้ลิกเลือกคอร์สท่ีตอ้งการในท่ีน้ีจะคลิกคอร์สมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ดงัภาพ 

 

 เม่ือคลิกเขา้สู่คอร์สมธัยมศึกษาปีท่ี 1 แลว้ จะพบกบัหนา้แสดงวิชาของระดบัชั้น ซ่ึงประกอบไป

ดว้ย 5 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

 1. คน้หาวีดีโอ   

 2. ผูช่้วยส่วนตวั 

 3. ประวติัการเขา้ชม 

 4. ปุ่ม Back 

 5. เมนูรายวิชา  

ดงัภาพ 



 

ซ่ึงแต่ละส่วนมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที ่1 คน้หาวีดีโอ  

1. คน้หาวีดีโอ คือหนา้ต่างการคน้หาวิดีโอในระดบัชั้นน้ี ผูใ้ชส้ามารถเลือกคน้หาวีดีโอไดจ้าก
การเลือกชั้น วิชา ผูส้อน บทเรียน/เร่ืองย่อย อาจเลือกทั้งหมด หรือ อยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได ้หากไม่เลือก
ระบบจะคน้หาแบบพื้นฐานคือการคน้หาขอ้มูลทั้งหมด 

หลงัจากเลือกขอ้มูลต่าง ๆ แลว้ใหค้ลิกท่ีปุ่มคน้หา จากนั้นจะปรากฏหนา้จอแสดงรายการวิดีโอ

ท่ีไดท้  าการคน้หา 



 

เม่ือคลิกเปิดวิดีโอ จะปรากฏหนา้จอการเล่นไฟลว์ิดีโอ ดงัภาพ 

 



ส่วนที ่2 ผูช่้วยส่วนตวั คือ ไฟล ์PDF คู่มือการใชร้ะบบ ซ่ึงจะปรากฏอยูใ่นแต่ละหนา้เพื่อช้ีแจงการใช้

งานในหนา้นั้นๆ เม่ืออ่านคู่มือการใชร้ะบบเรียบร้อยแลว้ใหค้ลิกปิดท่ีกากบาทดา้นขวามือบน ดงัภาพ 

 

 
 

ส่วนที ่3 ประวติัการเขา้ชม คือหนา้สรุปการเขา้ชมวีดีโอ ซ่ึงจะเรียงตามรายการท่ีรับชมล่าสุดและเรียง

ตามจ านวนการเขา้ชม โดยใหค้ลิกเลือกท่ีวงกลมสีเทาดา้นหนา้หวัขอ้ท่ีตอ้งการดูรายการ จากนั้นระบบ

จะแสดงรายการการเขา้ชมวีดีโอ ในรายการจะแสดง 

             1. รูปภาพอาจารยผ์ูส้อน  

             2. ช่ือบทเรียน  

             3. เร่ืองยอ่ย  

             4. เอกสารประกอบและ 

             5. เวลาท่ีผูใ้ชเ้ขา้ชมวีดีโอล่าสุด  

เม่ือดูประวติัการเขา้ชมเรียบร้อยแลว้ใหค้ลิกกลบัท่ีปุ่ม Back ดา้นขวามือบน ดงัภาพ 



 

 

ส่วนที ่4 ปุ่ม Back คือ ปุ่มยอ้นกลบั 1 ระดบั และเป็นปุ่มส าหรับปิดหนา้ระบบ ซ่ึงในแต่ละหนา้จะมีปุ่ม 

Back อยูมุ่มขวาบน 

ส่วนที่ 5  เมนูรายวิชา คือ เมนู 5 วิชาหลกั ผูใ้ชส้ามารถเลือกเขา้ใชง้านโดยการคลิกท่ีเมนูในแต่ละวิชา

เพื่อเขา้ชมวิดีโอ ในท่ีน้ีจะคลิกเลือกวิชาวิทยาศาสตร์ ดงัภาพ 

 

 เม่ือคลิกเลือกวิชาวิทยาศาสตร์เขา้มาแลว้จะพบกบัคอร์ส เรียน 2 รายการ คือคอร์สติวเขม้เน้ือหา

และคอร์สตะลุยโจทยผ์ูใ้ชส้ามารถคลิกเขา้ใชง้านโดยการคลิกท่ีปุ่มในแต่ละคอร์สเพื่อเขา้ชมวิดีโอ ใน



ท่ีน้ีจะคลิกคอร์สติวเขม้เน้ือหา ดงัภาพ 

 

หมายเหตุ วิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นมธัยมปีท่ี 4 – 6 ก่อนท่ีจะเขา้สู่คอร์สจะมีเมนูจะแบ่งออกเป็น 4 

รายวิชาคือ ชีววิทยา วิทยก์ายภาพฯ เคมี และฟิสิกส์ ดงัภาพ 

 

 เม่ือคลิกเลือกคอร์สเขา้มาแลว้จะพบกบัหนา้แสดงคอร์ส ยอ่ย ซ่ึงมีจ  านวน 1 หนา้ มีจ  านวน 8 

รายการผูใ้ชส้ามารถคลิกท่ีขอ้ความติวเขม้เพื่อเขา้ชมวิดีโอ ในท่ีน้ีจะคลิกติวเขม้เน้ือหาเทอม 1 โดย

อาจารยจ์ากโรงเรียนชั้นน า ดงัภาพ 



 

 เม่ือคลิกติวเขม้เน้ือหาเทอม 1 โดยอาจารยจ์ากโรงเรียนชั้นน า เขา้มาแลว้จะพบกบัหนา้แสดง

บทเรียนผูใ้ชส้ามารถคลิกท่ีช่ือบทเรียนเพื่อเขา้ชม ในท่ีน้ีจะคลิกเร่ืองตะลุยโจทยว์ิทยาศาสตร์ ม.1 ดงั

ภาพ 

 

 เม่ือคลิกเร่ือง ตะลุยโจทยว์ิทยาศาสตร์ ม.1 เขา้มาแลว้จะพบกบัหนา้แสดงอาจารยผ์ูส้อน ใหค้ลิก

ท่ีรูปภาพอาจารยผ์ูส้อน ดงัภาพ 



 

 เม่ือคลิกท่ีรูปภาพอาจารยผ์ูส้อนเขา้มาแลว้จะพบกบัหนา้แสดงวิดีโอ ผูใ้ชส้ามารถคลิกท่ีรูปภาพ

อาจารยผ์ูส้อนทางดา้นซา้ยมือเพื่อเขา้ชมวีดีโอ และดูเอกสารประกอบการสอนไดท่ี้สัญลกัษณ์ PDF ดา้น

ขวามือ ดงัภาพ 

 

 

เม่ือคลิกเปิดวิดีโอ จะปรากฏหนา้จอการเล่นไฟลว์ิดีโอ ดงัภาพ 



 

หลงัจากดูวีดีโอผา่นไป 15 นาที จะปรากฏปุ่ม “ร่วมโหวตวีดีโอน้ี” คลิกเพื่อใหค้ะแนนส าหรับ

วีดีโอน้ี ใหผู้ใ้ชเ้ลือกใหค้ะแนนโดยคลิกท่ีตวัเลข โดยสามารถเลือกคะแนนนอ้ยท่ีสุดคือ 1 ไปจนถึงมาก

ท่ีสุดคือ 5 ดงัภาพ 

 

 

หลงัจากใหค้ะแนนจะปรากฏหนา้จอ ว่า ระบบไดท้  าการบนัทึกแลว้ค่ะ ใหค้ลิกท่ีปุ่ม “ตกลง” 



 

เม่ือคลิกปุ่ม “ตกลง” แลว้จะปรากฏหนา้จอแสดงผลคะแนนของวิดีโอน้ี โดยนกัเรียนสามารถให้
คะแนนไดว้ิดีโอละ 1 คร้ัง 

ตอ้งการออกจากหนา้จอน้ีใหค้ลิกท่ีปุ่ม ปิดหนา้น้ี เพื่อท าการปิดหนา้จอแสดงผลคะแนนของ 
วิดีโอน้ี 

 

เม่ือดูวีดีโอจบแลว้ จะมีให้แสดงความคิดเห็นหลงัจากท่ีท าการปิดวีดีโอ โดยถา้ตอ้งการแสดง

ความคิดเห็นใหพ้ิมพค์วามคิดเห็นลงในช่องแสดงความคิดแลว้กดปุ่ม “บนัทึก ความคิดเห็น” ถา้ไม่

ตอ้งการแสดงความคิดเห็นใหก้ดปุ่ม “ไม่แสดง ความคิดเห็น” 

 



เม่ือกดปุ่มบนัทึกความคิดเห็นแลว้จะมีกล่องขอ้ความยนืยนัว่า “ระบบไดท้  าการบนัทึกการแสดง

ความคิดเห็นของคุณเรียบร้อยแลว้”  ใหก้ดปุ่มตกลงเป็นการเสร็จส้ินการแสดงความคิดเห็น ดงัภาพ 

 

       หลงัจากท่ีไดแ้สดงความคิดเห็นแลว้ระบบจะปรากฏหนา้ต่างการแสดงความคิดเห็น ดงัภาพ 

 


