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คู่มือการใช้ระบบ 168 Tutor Online@Home โครงการศูนย์การเรียน ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ 

หน้าแรกของระบบ 
 

   

ระบบ 168 Tutor Online@Home โครงการศูนยก์ารเรียนลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จะประกอบไปดว้ย 

เมนู 2 ส่วน ดงัน้ี 

1.เมนู Tutor On Demand Offline  สาํหรับเขา้ใชง้านเพื่อรับชมวดีีโอในระบบ Offline  

2.เมนู 168Tutor Online@Home สาํหรับเขา้ใชง้านเพื่อรับชมวีดีโอในระบบ Online 

คลิกเมนู 1.เมนู Tutor On Demand Offline  เพื่อเขา้ใชง้านระบบ โดยสามารถเลือกดูตามรายวชิาท่ีไดท้าํการ

สั่งซ้ือ 
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คลิกเมนู 2.เมนู 168Tutor Online@Home  เพื่อเขา้ใชง้าน หรือ สามารถเขา้ใชง้านระบบไดท่ี้ 

http://www.168tutoronline.com/mcmk/ 

 

 
 

4.เมนูขอ้มูล

ผูส้อน 

1.เมนูการเขา้ใชง้านระบบ 

2.เมนูตวัอยา่ง

วีดีโอการ

 

3.เมนูขอ้มูล

การสอนสด

 

5. เมนูWeb 

Directory 
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1.เมนูการเข้าใช้งานระบบ 

 
 

  

ใหน้กัเรียนทาํการกรอกช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น จากทาํการคลิกเพื่อเขา้สู่ระบบ จากนั้นจะปรากฏ

หนา้จอดงัน้ี 

 

  

 

 

กรอกช่ือผูใ้ช ้

กรอกรหสัผา่น 

คลิกเพ่ือเขา้ระบบ 

1.1 เมนูเขา้สู่บทเรียน 1.2 เมนูตารางการสอนสด 1.3 เมนูPreviewการสอนสด 

1.4 เมนูออกจากระบบ 

ขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

หลกัสูตรท่ีเปิด

สอนระดบั

มธัยมศึกษา 

หลกัสูตรท่ีเปิด

สอนระดบั

ประถมศึกษา 

เขา้สู่บทเรียน 
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1.1 เมนูเข้าสู่บทเรียน 

เม่ือนกัเรียนตอ้งการเขา้ใชง้านเมนูเขา้สู่บทเรียน นกัเรียนสามารถเขา้ได ้2 ช่องทาง คือ สามารถคลิก 

เมนูเขา้สู่บทเรียนท่ี แถบเมนูเข้าสู่บทเรียน จากนั้นเลือกช่วงชั้นท่ีตอ้งการเรียน หรือ คลิกท่ี หลักสูตรท่ีเปิด

สอนระดับประถมศึกษา หรือ คลิกท่ี หลักสูตรท่ีเปิดสอนระดับประถมศึกษามธัยมศึกษา ท่ีตอ้งการเรียน 

จากนั้นระบบจะปรากฏระดบัชั้น ใหน้กัเรียนทาํการเลือกระดบัชั้นท่ีนกัเรียนท่ีตอ้งการเรียน ระบบ

จะปรากฏหนา้หลกั 

 

 

คลิกเลือก

ระดบัชั้นท่ี

ตอ้งการเรียน 

คลิกเพื่อกลบัสู่หนา้หลกั 

ระบบ Tutor Online@Home 

ระบบสอนสด Online@Home 

ระบบ Mentoring Online@Home 

ระบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

ระบบ Self Access Learning@Home 

ปิดหนา้จอ 

ผูช่้วยส่วนตวั 

Preview การสอนสด ตารางการสอนสด 
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1.1.1 ระบบ Tutor Online@Home 

หนา้จอแสดงวชิาของแต่ละระดบัชั้น  นกัเรียนสามารถเลือกเขา้ใชง้าน  จากการคลิกท่ีปุ่ม ในแต่ละ

วชิาเพื่อเขา้ดูวดีิโอ 

 

- ผูช่้วยส่วนตวั คลิกท่ีปุ่มน้ี จะปรากฏ คู่มือการใชง้านในแต่ละหนา้

ของโปรแกรม 

 

- ปุ่มสาํหรับปิดหนา้จอ  คลิกท่ีปุ่มน้ี เพื่อทาํการปิดหนา้จอของระบบ

หลกัน้ี 

- นกัเรียนสามารถคน้หาวดีีโอการสอนไดจ้ากเมนูน้ี 

 

- นกัเรียนสามารถดูประวติัการเขา้ชมไดจ้ากเมนูน้ี 

 

เม่ือนกัเรียนเลือกวชิาท่ีตอ้งการเรียนเรียบร้อยแลว้ ระบบจะปรากฏหนา้จอดงัน้ี 

คลิกเลือกวิชาท่ีตอ้งการเรียน 

ปิดหนา้จอ 
ผูช่้วยส่วนตวั 

คลิกดูประวติัการเขา้ชม คลิกคน้หาวีดีโอการสอน 
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หนา้จอแสดงหวัขอ้ของวชิา  นกัเรียนสามารถเลือกเขา้ใชง้าน  จากการคลิกท่ีปุ่มหวัขอ้ ในแต่ละวชิา

เพื่อเขา้ดูวดีิโอ 

 

 

เม่ือนกัเรียนเลือกหวัขอ้ท่ีตอ้งการเรียนเรียบร้อยแลว้ ระบบจะปรากฏหนา้จอดงัน้ี 

 

 

 

คลิกเลือกหวัขอ้ท่ีตอ้งการเรียน 
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หนา้จอแสดงช่ือเร่ือง นกัเรียนสามารถเลือกเขา้ใชง้าน จากการคลิกท่ีช่ือเร่ืองท่ีสนใจ เพื่อเขา้ดูวิดีโอ 

 

เม่ือนกัเรียนเลือกเร่ืองท่ีตอ้งการเรียนเรียบร้อยแลว้ ระบบจะปรากฏหนา้จอดงัน้ี 

 

 

 

 

 

คลิกเลือกเร่ืองท่ีตอ้งการเรียน 
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หนา้จอแสดงผูส้อนท่ีสอนในเร่ืองนั้นๆ นกัเรียนสามารถเลือกเขา้ใชง้าน จากการคลิกท่ีรูปผูส้อนท่ี

สนใจ เพื่อเขา้ดูวดีิโอ 

 

 

เม่ือนกัเรียนเลือกผูส้อนท่ีตอ้งการเรียนเรียบร้อยแลว้ ระบบจะปรากฏหนา้จอดงัน้ี 

 

 

 

 

คลิกเลือกผูส้อนท่ีตอ้งการเรียน 
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หนา้จอแสดงวดีิโอ  นกัเรียนสามารถเลือกเขา้ใชง้าน  จากการคลิกท่ีรูปผูส้อนท่ีสนใจทางดา้น

ซา้ยมือ เพื่อเขา้ดูวดีิโอและดูเอกสารประกอบการสอนไดท่ี้ลิงคท์างดา้นขวามือ  

 

เม่ือคลิกเปิด วดีิโอ จะปรากฏหนา้จอดงัรูป เพื่อเล่นไฟลว์ดีิโอ 

คลิกดูเอกสารประกอบการสอน 

คลิกดูวีดีโอการสอน 

คะแนนวดีีโอ 
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หลงัจากดูวดีิโอผา่นไป 15 นาที จะปรากฏปุ่มสาํหรับกดเพื่อใหค้ะแนนสาํหรับวดีิโอน้ี  ใหน้กัเรียน

เลือกใหค้ะแนนโดยคลิกท่ีปุ่มตวัเลข ดา้นล่าง  

 

 

หลงัจากใหค้ะแนนจะปรากฏหนา้จอวา่ ระบบไดท้าํการบนัทึกแลว้ค่ะ ใหน้กัเรียนคลิกท่ีปุ่ม OK 

 

 

 

คลิกขยายหนา้จอ 
คลิกปรับระดบัเสียง 

คลิกปิดวีดีโอ 

คลิกใหค้ะแนนวีดีโอ 
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เม่ือคลิกปุ่ม OK  แลว้จะปรากฏหนา้จอแสดงผลคะแนนของวดีิโอน้ี   โดยนกัเรียนสามารถให้

คะแนนไดว้ดีิโอละ 1 คร้ัง 

ตอ้งการออกจากหนา้จอน้ีให้คลิกท่ีปุ่ม ปิดหนา้น้ี  เพื่อทาํการปิดหนา้จอแสดงผลคะแนนของ วิดีโอน้ี 

 

1.1.2 ระบบสอนสด Online@Home 

หนา้จอรับชมการถ่ายทอดสด Online@Home ประกอบดว้ย 2 เมนูยอ่ยคือ  

1.รับชมการถ่ายทอดสด 

2.ชมถ่ายทอดสดยอ้นหลงั 
 

 

 

คลิกรับชมการถ่ายทอดสด 

คลิกชมถ่ายทอดสดยอ้นหลงั 
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1.รับชมการถ่ายทอดสด 

หนา้จอ รับชมการถ่ายทอดสด ใหน้กัเรียนคลิกท่ี Channel  ท่ีตอ้งการรับชม 

 
 

- ผูช่้วยส่วนตวั  คลิกท่ีปุ่มน้ี จะปรากฏ คู่มือการใชง้านในแต่ละหนา้

ของโปรแกรม 

-  ปุ่มสาํหรับปิดหนา้จอ  คลิกท่ีปุ่มน้ี เพื่อทาํการปิดหนา้จอของ

ระบบหลกัน้ี 

 

คลิกเพื่อรับชม 

ผูช่้วยส่วนตวั 

ปิดหนา้จอ 
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เม่ือนกัเรียนเลือก Channel  ท่ีตอ้งการรับชมแลว้ ระบบจะปรากฏหนา้จอดงัน้ี 

  

2.ชมถ่ายทอดสดย้อนหลงั 

หนา้จอ ชมถ่ายทอดสดยอ้นหลงั นกัเรียนสามารถเลือกชมยอ้นหลงัการถ่ายทอดสด ไดต้ามความ

สนใจ  

 

เม่ือนกัเรียนเลือกหวัขอ้ท่ีตอ้งการรับชมแลว้ ระบบจะปรากฏหนา้จอดงัน้ี 

คลิกขยายหนา้จอ 
คลิกปรับระดบัเสียง 

คลิกเลือกหวัขอ้ท่ีตอ้งการรับชม
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นกัเรียนสามารถเลือกเขา้ใชง้าน  จากการคลิกท่ีรูปผูส้อนท่ีสนใจทางดา้นซา้ยมือ เพื่อเขา้ดูวดีิโอ

และดูเอกสารประกอบการสอนไดท่ี้ลิงคท์างดา้นขวามือ 
 

 

 

คลิกดูเอกสารประกอบการสอน 

คลิกดูวีดีโอการสอน 

ผูช่้วยส่วนตวั 

ปิดหนา้จอ 
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- ผูช่้วยส่วนตวั  คลิกท่ีปุ่มน้ี จะปรากฏ คู่มือการใชง้านในแต่ละหนา้

ของโปรแกรม 

-  ปุ่มสาํหรับปิดหนา้จอ  คลิกท่ีปุ่มน้ี เพื่อทาํการปิดหนา้จอของ

ระบบหลกัน้ี 

 

เม่ือคลิกเปิด วดีิโอ จะปรากฏหนา้จอดงัรูป เพื่อเล่นไฟลว์ดีิโอ 

 
 

1.1.3 ระบบMentoring Online@Home 

หนา้จอระบบ Mentoring Online@Home ใหน้กัเรียนลงทะเบียนการเขา้ใช ้Mentoring โดยการนาํ 

ช่ือผูใ้ชห้รือ URL Facebook มาลงทะเบียน จะตอ้งมีรูปแบบตามท่ีกาํหนด  
 

              
 

คลิกขยายหนา้จอ 
คลิกปรับระดบัเสียง 
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1.1.4 ระบบกจิกรรมลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ 

หนา้จอระบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้นกัเรียนเลือกเรียนตามหมวด 

 

 
 

คลิกเลือกหมวด 

ผูช่้วยส่วนตวั 

ปิดหนา้จอ 
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- ผูช่้วยส่วนตวั  คลิกท่ีปุ่มน้ี จะปรากฏ คู่มือการใชง้านในแต่ละหนา้

ของโปรแกรม 

-  ปุ่มสาํหรับปิดหนา้จอ  คลิกท่ีปุ่มน้ี เพื่อทาํการปิดหนา้จอของ

ระบบหลกัน้ี 

เม่ือนกัเรียนเลือกหมวดท่ีตอ้งการเรียนแลว้ ระบบจะปรากฏหนา้จอดงัน้ี 

หนา้จอเลือกกิจกรรม ใหน้กัเรียนเลือกกิจกรรมท่ีตอ้งการเรียน 

 

เม่ือนกัเรียนเลือกกิจกรรมท่ีตอ้งการเรียนแลว้ ระบบจะปรากฏหนา้จอดงัน้ี 

คลิกเลือกกิจกรรม 
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1.1.5 ระบบ Self Access Learning@Home 

หนา้จอ ระบบ Self Access Learning@Home นกัเรียนเลือกระดบัชั้นท่ีตอ้งการเรียน 
 

 
 

เม่ือนกัเรียนเลือกระดบัชั้นท่ีตอ้งการเรียนแลว้ ระบบจะปรากฏหนา้จอดงัน้ี 

หนา้จอวชิาท่ีตอ้งการเรียน ใหน้กัเรียนเลือกวชิาท่ีตอ้งการเรียน 

 

ผูช่้วยส่วนตวั 

ปิดหนา้จอ 

คลิกเลือกระดบัชั้น 

เลือกวิชาท่ีตอ้งการเรียน 
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เม่ือนกัเรียนเลือกวชิาท่ีตอ้งการเรียนแลว้ ระบบจะปรากฏหนา้จอดงัน้ี 

 หนา้จอบทเรียน ใหน้กัเรียนเลือกบทเรียนท่ีตอ้งการเรียน 

 
เม่ือนกัเรียนเลือกบทเรียนท่ีตอ้งการเรียนแลว้ ระบบจะปรากฏหนา้จอดงัน้ี 

 หนา้จอตวัช้ีวดัรายบท  
  

 

เลือกบทเรียนท่ีตอ้งการเรียน 

คลิกดูคาํอธิบายรายวิชา 

คลิกดูตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

คลิกดูโครงสร้างรายวิชา 

คลิกดูมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

คลิกกระบวนการจดัการเรียนรู้  

เพื่อเขา้สู่บทเรียน 
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เม่ือนกัเรียนคลิกกระบวนการจดัการเรียนรู้ ระบบจะปรากฏหนา้จอดงัน้ี 

หนา้จอเมนูหน่วยการเรียนรู้ จะประกอบไปดว้ยเมนูยอ่ย 3 เมนู ดงัน้ี 

 1.เมนูเน้ือหา 

2.เมนูกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองระบบ ICT VDO On Demand 

3.เมนูกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองระบบ ICT VDO On Demand (แบบฝึกหดั) 
 

 
 

1.เมนูเนือ้หา 

หนา้จอ เมนูเน้ือหา นกัเรียนจะพบกบัเน้ือหาภายในบทเรียน ซ่ึงนอกจากเน้ือหาภายในบทเรียนแลว้ 

ระบบการเรียนมี VDO On Demand ท่ีเป็นวดีีโอประกอบเน้ือหาผูเ้รียนสามารถคลิกเพื่อเปิดดู วดีีโอไดท้นัที

ตามรูป 

 
 

คลิกเน้ือหาการเรียน  

คลิกกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ระบบ ICT VDO On Demand 

คลิกกลบัหนา้หลกั 

คลิกกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ระบบ ICT VDO On Demand 

(แบบฝึกทกัษะ) 

คลิกท่ีรูปเพื่อนเล่นวีดีโอ 
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และนกัเรียนยงัพบกบัสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีจะช่วยอธิบายเน้ือหาใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในบทเรียน

ยิง่ข้ึน ซ่ึงมีการ อธิบายอยูห่ลากหลายรูปแบบตามสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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เน้ือหาการเรียน 
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2.เมนูกจิกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองระบบ ICT VDO On Demand 

หนา้จอ เมนูกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ระบบ ICT VDO On Demand จะประกอบไปดว้ย Video 

ทั้งหมดสองส่วน คือ ผูส้อนท่ีอาจารยแ์ละผูส้อนท่ีเป็นติวเตอร์ ดงัน้ี  ใหน้กัเรียนเลือกเรียนไดต้ามความ

สนใจ 
 

 
 

เม่ือนกัเรียนเลือกผูส้อนท่ีตอ้งการเรียนแลว้ ระบบจะปรากฏหนา้จอดงัน้ี ใหน้กัเรียนคลิกเลือกเร่ือง

ท่ีตอ้งการเรียนรู้ 

 

คลิกดูวิดีโอท่ีมีติว

เตอร์เป็นผูส้อน 

คลิกดูวิดีโอท่ีมี

อาจารยเ์ป็นผูส้อน 

คลิกดูวิดีโอ 

คลิกกลบัหนา้หลกั 

คลิกกลบัหนา้หลกั 
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จากนั้นระบบก็จะแสดงวีดีโอ 

 

 
 

3.เมนูกจิกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองระบบ ICT VDO On Demand (แบบฝึกหัด) 

หนา้จอ เมนูกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ระบบ ICT VDO On Demand (แบบฝึกหดั) ใหน้กัเรียน

คลิกเลือกเร่ืองท่ีตอ้งการเรียนรู้ 

 

 
 

 

 

คลิกดูวีดีโอ 

คลิกดูเอกสารประกอบการ

 

คลิกกลบัหนา้หลกั 
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1.2 เมนูตารางการสอนสด 

เม่ือนกัเรียนตอ้งการเขา้ใชง้านเมนูตารางการสอนสด ให้นกัเรียนคลิกท่ีแถบเมนู ตารางการสอนสด

จะปรากฏ หนา้จอ ตารางการสอนสด ประกอบรายละเอียดการสอนสด ดงัน้ี ใหน้กัเรียนคลิกเลือกคอร์สท่ี

ตอ้งการดูรายละเอียด 

 

 

คลิกดูคอร์สก่อนหนา้ 
คลิกดูคอร์สปัจจุบนั คลิกดูคอร์สในอนาคต 

คลิกดูรายละเอียดคอร์ส 

รายละเอียดคอร์ส 

ปิดหนา้จอ 
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1.3 เมนู Preview การสอนสด 

เม่ือนกัเรียนตอ้งการเขา้ใชง้านเมนู Preview การสอนสด ใหน้กัเรียนคลิกท่ีแถบเมนู Preview การ

สอนสด จะปรากฏ หนา้จอ Preview การสอนสด จะประกอบไปดว้ยการ Preview การสอนสดทั้งหมด ทุก 

Channel  

 

1.4 เมนูออกจากระบบ 

เม่ือนกัเรียนตอ้งการออกจากระบบ ใหน้กัเรียนคลิกท่ีแถบเมนู ออกจากระบบ  

 

 

 

 

 

 

ปิดหนา้จอ 
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2.เมนูตัวอย่างวดีีโอการสอน 
 

 
 

หนา้จอเลือกช่วงชั้น ใหน้กัเรียนเลือกชมตวัอยา่งการสอนไดต้ามช่วงชั้นท่ีตอ้งการ 
 

 
 

เม่ือนกัเรียนช่วงชั้นเรียบร้อยแลว้ ระบบจะปรากฏหนา้จอดงัน้ี 

คลิกดูตวัอยา่ง

วีดีโอการสอน 

คลิกเลือกช่วงชั้น 

ปิดหนา้จอ 



 

  ระบบ 168TutorOnline@Home 

บริษทั 168 เอด็ดูเคช่ัน จาํกัด   คู่มือการใช้ระบบ หน้า   29 

หนา้จอเลือกระดบัชั้น ใหน้กัเรียนเลือกระดบัชั้นท่ีตอ้งการดูตวัอยา่งวดีีโอการสอน 
 

 
เม่ือนกัเรียนระดบัชั้นเรียบร้อยแลว้ ระบบจะปรากฏหนา้จอดงัน้ี 

 หนา้จอ รายการวีดีโอ ใหน้กัเรียนเลือกชมวีดีโอตวัอยา่งการสอน โดยคลิกท่ีรูปของอาจารย ์หรือติว

เตอร์ผูส้อน  

 

คลิกเลือกระดบัชั้น 

คลิกดูวีดีโอ 

ปิดหนา้จอ 

ปิดหนา้จอ 
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 จากนั้นระบบจะแสดงวดีีโอ ท่ีนกัเรียนเลือก โดยวดีีโอตวัอยา่งการสอน สามารถรับชมไดท้ั้งหมด 

15 นาที  
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3.เมนูข้อมูลการสอนสด 

 เมนูการสอนสดประกอบไปดว้ยเมนูยอ่ย 2 เมนู คือ 

 3.1 เมนูตารางการสอนสด 

 3.2 เมนู Preview การสอนสด 

 3.1 เมนูตารางการสอนสด 

คลิกท่ีแถบเมนู ตารางการสอนสดจะปรากฏ หนา้จอ ตารางการสอนสด ประกอบรายละเอียดการ

สอนสด ดงัน้ี ใหน้กัเรียนคลิกเลือกคอร์สท่ีตอ้งการดูรายละเอียด 

  

คลิกดูคอร์สก่อนหนา้ 
คลิกดูคอร์สปัจจุบนั คลิกดูคอร์สในอนาคต 

คลิกดูรายละเอียดคอร์ส 

ปิดหนา้จอ 

รายละเอียดคอร์ส 
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3.2 เมนู Preview การสอนสด 

นกัเรียนคลิกท่ีแถบเมนู Preview การสอนสด จะปรากฏ หนา้จอ Preview การสอนสด จะประกอบ

ไปดว้ยการ Preview การสอนสดทั้งหมด ทุก Channel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดหนา้จอ 
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4.เมนูข้อมูลผู้สอน 

 เมนูขอ้มูลผูส้อนประกอบไปดว้ยเมนูยอ่ย 2 เมนู คือ 

 4.1 เมนูคณาจารยจ์ากสถาบนัชั้นนาํ 

 4.2 เมนูติวเตอร์จากสถาบนัชั้นนาํ 

 4.1 เมนูคณาจารย์จากสถาบันช้ันนํา 

นกัเรียนคลิกท่ีแถบเมนูคณาจารยจ์ากสถาบนัชั้นนาํจะปรากฏ หนา้จอขอ้มูลผูส้อนท่ีเป็นอาจารย ์

ดงัน้ี 

 

 

 

คน้หาอาจารย ์โดยการกรอกช่ือ 
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 4.2 เมนูติวเตอร์จากสถาบันช้ันนํา 

นกัเรียนคลิกท่ีแถบเมนูติวเตอร์จากสถาบนัชั้นนาํจะปรากฏ หนา้จอขอ้มูลผูส้อนท่ีเป็นติวเตอร์ ดงัน้ี 

 

 

  

 

 

คน้หาติวเตอร์ โดยการกรอกช่ือ 
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5.เมนู Web Directory 

 เมนู Web Directory คือเมนูท่ีรวบรวมลิงคข์องระบบไวเ้ป็นหมวดหมู่ ทาํให้เขา้ถึงการใชง้านง่าย

มากข้ึน ซ่ึงประกอบไปดว้ยหมวดหมู่ 4 หมวดหมู่ ดงัน้ี 

 5.1 หมวดหมู่ตวัอยา่งวีดีโอการสอน  

 5.2 หมวดหมู่ขอ้มูลการสอนสด  

 5.3 หมวดหมู่ขอ้มูลผูส้อน 

 5.4 หมวดหมู่ติดต่อ 

 

  

 


