
สำหรับผูปกครอง
คูมือการใชงานเว็บไซต



คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ

�. การ Login เข้าสู่ระบบ 

�. หน้าเมนูหลัก 

�. หน้ารายละเอียดโครงการ 

�. ติดตามผลคะแนนและการเรียน 

�. หน้าตารางเรียนสด 

�. หน้าบทความและข่าวสารทางการศึกษา 

�. หน้าประวัติทีมวิทยากร 
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หน้าที� 



คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ

�. การ Login เข้าสู่ระบบ 

    �.� เปิด Browser พิมพ์ชื�อเว็บไซต์ www.int-project.com ดังในรูปภาพ

�.� เมื�อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ หลังจากนั�นเลือกเมนูที� � เพื�อ ลงชื�อเข้าใช้งานโครงการสําหรับผู้ปกครอง 

�.� เมื�อกดเมนูของผู้ปกครองแล้วหลังจากนั�นให้ ใส่ชื�อ Username และ Password จากนั�นกดที�ปุ่มสีนํ�าเงิน  

      "ลงชื�อเข้าใช้งานโครงการ" เพื�อเข้าสู่โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ หน้าที� �/��



�. ข้อมูลผู้ใช้งาน 

   - แสดงชื�อผู้ใช้งาน ชื�อบุตรหลานที�อยู่ในการปกครอง ชื�อโรงเรียน และ ระดับชั�น 

�. แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโครงการ  

�. รายละเอียดโครงการ 

   - อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ 

�. ติดตามผลคะแนนและการเรียน 

   - สําหรับการติดตามผลคะแนนของบุตรหลาน สามารถติดตามการเรียนและผลคะแนนได้อย่างละเอียด เช่น 

      ติดตามการเข้าเรียนบทเรียน การทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เวลาที�เริ�มเรียน จํานวนครั�งที�เข้าเรียน เป็นต้น 

�. ตารางเรียนสด 

   - ปฏิทินตารางเรียนสด สําหรับดูวันและเวลาที�มีการจัดสอนสดผ่านโปรแกรม Zoom 

�. บทความทางการศึกษา 

�. ประวัติทีมวิทยากรในโครงการ 

�. ติดต่อสอบถามผ่าน LINE OFFICIAL 

�. ปุมค้นหา 

   - ใช้สําหรับค้นหาข้อมูล บทความการศึกษา และประวัติวิทยากรในโครงการ ได้ 
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�.  หน้าเมนูหลัก 

    �.� หลังจากใส่รหัสผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ หน้าเมนูหลัก โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี� 

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ หน้าที� �/��
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�. หน้ารายละเอียดโครงการ
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�. รายละเอียด เรียนผ่าน Virtual School พร้อมวัดผลทุกบทเรียน 

�. รายละเอียด ติวเข้มผ่านคอร์สเรียนออนไลน์ EDUGEN x 168 Education 

�. รายละเอียด สอนสดออนไลน์ผ่าน โปรแกรม Zoom 

�. รายละเอียด AI Analysis 

�. รายละเอียด กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ 

�. รายละเอียด ถามตอบข้อสงสัยประจําสัปดาห์

รายชื�อโครงการต่างๆที�อยู่ในโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ หน้าที� �/��

AI Analysis

ดาวน์โหลดคู่มือโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ



�. ติดตามผลคะแนนและการเรียน

�.� ผู้ปกครองสามารถติดตามผลคะแนนและภาพรวมการเรียนได้ในหน้านี�โดยมีประเภทของการเรียนการสอนดังนี�

1. Virtual School 

�. เรียนพิเศษออนไลน์

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ หน้าที� �/��

�.� รายละเอียดการดูผลการเรียน Virtual School

virtual school

เลือกได้ 1 ตัวเลือกเท่านั�น

เรียนพิเศษออนไลน์

เลือกลบตัวเลือก

เลือกประเภทการเรียนการสอน

หลังจากเลือกดูผลการเรียน Virtual School จะมีตัวเลือกขึ�นดังต่อไปนี� 

เลือกระดับชั�นการศึกษาที�ต้องการดูผลการเรียน > เลือกวิชาที�ต้องการดูผลการเรียน > เลือกเทอม 

ระดับชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 4

เลือกได้ 1 ตัวเลือกเท่านั�น

ระดับชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 6

ระดับชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 5

เลือกลบตัวเลือก

เลือกระดับชั�นการศึกษา

เลือกได้ 1 ตัวเลือกเท่านั�น

ภาษาอังกฤษ

เคมี

คณิตศาสตร์

ฟ�สิกส์

ชีววิทยา

สังคมศึกษา

เลือกลบตัวเลือก

เลือกวิชาที�ต้องการเรียน

เทอมที� 1

เลือกได้ 1 ตัวเลือกเท่านั�น

เทอมที� 2

เลือกลบตัวเลือก

เลือกเทอม



คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ หน้าที� �/��

หลังจากเลือกตัวเลือกแล้วจะขึ�นรายละเอียดผลการเรียนมาแสดงแบบตัวอย่างรูปด้านล่าง

โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังต่อไปนี�

ข้อมูลนักเรียนและเวลาเรียนที�ใช้ในการเรียน

โรงเรียนอัจฉริยะวิทยาลัย 
เด็กชายนักเรียน ม.ต้น DEMO 20 
รหัสประจําตัวนักเรียน 00320 
ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 1 
วิชา ภาษาไทย ภาคเรียนที� 1 
เริ�มเรียน 18 พ.ค. 2563 เวลา 10:13:34 - 17 มิ.ย. 2563 เวลา 10:07:34 
นักเรียนใช้เวลาเรียน 29 วัน 23 ชั�วโมง 54 นาที

ข้อมูลนักเรียนและเวลาเรียนที�ใช้ในการเรียน

โรงเรียนอัจฉริยะวิทยาลัย 
เด็กชายนักเรียน ม.ต้น DEMO 20 
รหัสประจําตัวนักเรียน 00320 
ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 1 
วิชา ภาษาไทย ภาคเรียนที� 1 
เริ�มเรียน 18 พ.ค. 2563 เวลา 10:13:34 - 17 มิ.ย. 2563 เวลา 10:07:34 
นักเรียนใช้เวลาเรียน 29 วัน 23 ชั�วโมง 54 นาที

1

�. ข้อมูลนักเรียนและเวลาเรียนที�ใช้ในการเรียน

- แสดงข้อมูลของผู้เรียนต่าง ๆ ชื�อโรงเรียน ชื�อนักเรียน รหัสประจําตัวนักเรียน ระดับชั�น วันเวลาที�เริ�มเรียนจนถึงวันที�เรียนสําเร็จ 

  จํานวนเวลาทั�งหมดที�ใช้ในการเรียน



คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ หน้าที� �/��

2
Pretest แบบทดสอบก่อนเรียน

Posttest แบบทดสอบก่อนเรียน

บทเรียน

3

�. คะแนนหน่วยการเรียนรู้

- โดยการเรียนในหนึ�งหน่วยการเรียนรู้จะแบ่งแบบออกเป็น � ส่วน ดังนี� 

   Pretest แบบทดสอบก่อนเรียน 

       - ในส่วนนี�จะแจ้งรายละเอียด สถานะการเข้าทําแบบทดสอบก่อนเรียน และผลคะแนนของนักเรียน พร้อมแสดงสถิติ 

          ผลคะแนนของระดับห้องและระดับชั�นเรียน 

   บทเรียน 

       - ในส่วนนี�จะแจ้งรายละเอียด สถานะการเรียนดูบทเรียนที�มีอยู่ในหน่วยการเรียนรู้   

   Posttest แบบทดสอบก่อนเรียน 

       - ในส่วนนี�จะแจ้งรายละเอียด สถานะการเข้าทําแบบทดสอบหลังเรียน และผลคะแนนของนักเรียน พร้อมแสดงสถิติ 

          ผลคะแนนของระดับห้องและระดับชั�นเรียน 

�. แบบวัดผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน (การสอบปลายภาค)

       - ในส่วนนี�จะแจ้งรายละเอียด คือการสอบวัดผลที�นักเรียนได้เรียนมา จะมีแจ้งสถานะการเข้าทําแบบทดสอบปลายภาค และผล           

          คะแนนของนักเรียน พร้อมแสดงสถิติผลคะแนนของระดับห้องและระดับชั�นเรียน 



เลือกประเภทเนื�อหา

คอร์สเนื�อหา

เลือกได้ 1 ตัวเลือกเท่านั�น

คอร์สตะลุยโจทย์

คอร์สสรุป

เลือกลบตัวเลือก

เลือกระดับชั�นการศึกษา

ระดับชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 4

เลือกได้ 1 ตัวเลือกเท่านั�น

ระดับชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 6

ระดับชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 5

เลือกลบตัวเลือก

มีตัวเลือกนี�เฉพาะคอร์สเนื�อหา

เลือกวิชา

เลือกตัวเลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก

ภาษาอังกฤษ

เคมี

คณิตศาสตร์

ฟ�สิกส์

ชีววิทยา

สังคมศึกษา

เลือกลบตัวเลือก

�.� วิธีการดูผลการเรียน เรียนพิเศษออนไลน์

หลังจากเลือกดูภาพรวมการ  เรียนพิเศษออนไลน์ จะมีตัวเลือกขึ�นดังต่อไปนี� 

เลือกประเภทเนื�อหา > เลือกระดับชั�นการศึกษา > เลือกวิชา 

หลังจากเลือกตัวเลือกแล้วจะขึ�นรายละเอียดผลการเรียนมาแสดงแบบตัวอย่างรูปข้างล่าง

วิชาคณิตศาสตร์

คอร์สเนื�อหาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1
ติดตามผลการเรียน

คอร์สเนื�อหาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1

ผู้สอน - พี�เบ๊นซ์ นคเรศ 

จํานวนบทเรียน : 12 บท
จํานวนชั�วโมงเรียน : 34 

เข้าเรียนเมื�อ : 02 ก.พ. 2564 09:26:03

จํานวนเวลาที�ใช้ในการเรียน : เวลาที�ใช้ไปในการเรียนทั�งหมด 03:46:12

สถานะการเรียน : กําลังเรียนอยู่

ประวัติการเข้าดูคอร์สเรียน

จํานวนชั�วโมงเรียน 4 ช.ม. ( มีวีดีโอทั�งหมด 4 ตอน )เนื�อหาที� 5 เรื�อง ทฤษฎีจํานวนเบื�องต้น

ยังไม่มีการเข้าเรียน ดูประวัติการเข้าเรียน

เนื�อหาที� 1 เรื�อง เซต จํานวนชั�วโมงเรียน 4 ช.ม. ( มีวีดีโอทั�งหมด 4 ตอน )

เข้าเรียนเมื�อ 02 ก.พ. 2564 09:26:03 

จํานวนชั�วโมงเรียน 4 ช.ม. ( มีวีดีโอทั�งหมด 4 ตอน )เนื�อหาที� 2 เรื�อง ตรรกศาสตร์เบื�องต้น

เข้าเรียนเมื�อ 06 ก.พ. 2564 15:36:54 

จํานวนชั�วโมงเรียน 2 ช.ม. ( มีวีดีโอทั�งหมด 2 ตอน )เนื�อหาที� 3 เรื�อง การให้เหตุผล

เข้าเรียนเมื�อ 07 ก.พ. 2564 16:11:39 

จํานวนชั�วโมงเรียน 6 ช.ม. ( มีวีดีโอทั�งหมด 6 ตอน )เนื�อหาที� 4 เรื�อง ระบบจํานวนจริง

เข้าเรียนเมื�อ 08 ก.พ. 2564 13:52:43 

ดูประวัติการเข้าเรียน

ดูประวัติการเข้าเรียน

ดูประวัติการเข้าเรียน

ดูประวัติการเข้าเรียน

ซ่อนประวัติการเข้าเรียนเพิ�มเติม

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ หน้าที� �/��



วิชาคณิตศาสตร์

คอร์สเนื�อหาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1
ติดตามผลการเรียน

คอร์สเนื�อหาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1

ผู้สอน - พี�เบ๊นซ์ นคเรศ 

จํานวนบทเรียน : 12 บท
จํานวนชั�วโมงเรียน : 34 

เข้าเรียนเมื�อ : 02 ก.พ. 2564 09:26:03

จํานวนเวลาที�ใช้ในการเรียน : เวลาที�ใช้ไปในการเรียนทั�งหมด 03:46:12

สถานะการเรียน : กําลังเรียนอยู่

ประวัติการเข้าดูคอร์สเรียน

จํานวนชั�วโมงเรียน 4 ช.ม. ( มีวีดีโอทั�งหมด 4 ตอน )เนื�อหาที� 5 เรื�อง ทฤษฎีจํานวนเบื�องต้น

ยังไม่มีการเข้าเรียน ดูประวัติการเข้าเรียน

เนื�อหาที� 1 เรื�อง เซต จํานวนชั�วโมงเรียน 4 ช.ม. ( มีวีดีโอทั�งหมด 4 ตอน )

เข้าเรียนเมื�อ 02 ก.พ. 2564 09:26:03 

จํานวนชั�วโมงเรียน 4 ช.ม. ( มีวีดีโอทั�งหมด 4 ตอน )เนื�อหาที� 2 เรื�อง ตรรกศาสตร์เบื�องต้น

เข้าเรียนเมื�อ 06 ก.พ. 2564 15:36:54 

จํานวนชั�วโมงเรียน 2 ช.ม. ( มีวีดีโอทั�งหมด 2 ตอน )เนื�อหาที� 3 เรื�อง การให้เหตุผล

เข้าเรียนเมื�อ 07 ก.พ. 2564 16:11:39 

จํานวนชั�วโมงเรียน 6 ช.ม. ( มีวีดีโอทั�งหมด 6 ตอน )เนื�อหาที� 4 เรื�อง ระบบจํานวนจริง

เข้าเรียนเมื�อ 08 ก.พ. 2564 13:52:43 

ดูประวัติการเข้าเรียน

ดูประวัติการเข้าเรียน

ดูประวัติการเข้าเรียน

ดูประวัติการเข้าเรียน

ซ่อนประวัติการเข้าเรียนเพิ�มเติม

โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังต่อไปนี�

1

2

�. ติดตามผลการเรียน

�. ประวัติการเข้าดูคอร์สเรียน

       - ในส่วนนี�จะแจ้งรายละเอียด สถานะของนักเรียนว่ามีการเข้าเรียนคอร์สที�เลือกแล้วหรือไม่ เข้าเรียนวันที�เท่าไหร่  

       - ในส่วนนี�จะแจ้งรายละเอียด เข้าดูสถานะการเข้าเรียนบทเรียนทั�งหมดที�อยู่ในคอร์สเรียน พร้อมแสดงวันที�เริ�มเข้าเรียน 

         ในบทเรียนนั�น ๆ

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ หน้าที� �/��



เนื�อหาที� 1 เรื�อง เซต จํานวนชั�วโมงเรียน 4 ช.ม. ( มีวีดีโอทั�งหมด 4 ตอน )

เข้าเรียนเมื�อ 02 ก.พ. 2564 09:26:03 เรียนครบทุกตอนเมื�อ - รวมเวลาที�ใช้ในการเรียนทั�งหมด 06:39:32

ดูประวัติการเข้าเรียน

วันเวลาที�เข้าเรียน

02 ก.พ. 2564 09:26:03

03 ก.พ. 2564 11:21:23

05 ก.พ. 2564 10:56:53

ระยะเวลาวีดีโอ

01:00:00

01:00:00

01:00:00

00:34:00

ตอนที�

1

2

3

4

จํานวนครั�งที�เข้าเรียน

2 ครั�ง

5 ครั�ง

สถานะเรียน

เข้าเรียนคอร์สแล้ว

เข้าเรียนคอร์สแล้ว

เข้าเรียนคอร์สแล้ว

ยังไม่มีการเรียน-

3 ครั�ง

-

ย้อนกลับ

3

�. ดูประวัติการเข้าเรียน

       - ในส่วนนี�จะแจ้งรายละเอียด เข้าดูสถานะการเข้าเรียนตอนทั�งหมดที�อยู่บทเรียน ว่ามีการเรียนถึง  

         ตอนที�เท่าไหร่แล้วบ้าง เริ�มเรียนวันที�เท่าไหร่ มีการเข้าเรียนกี�ครั�ง มีตอนไหนบ้างที�ยังไม่มีการเข้าเรียน

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ หน้าที� �/��



คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ หน้าที� ��/��

�. หน้าตารางเรียนสด

�.� โดยหน้าตารางเรียนสดมีรายละเอียดในส่วนต่างๆดังนี�

1

2

3

6

5

4

�. ตัวเลือกเดือน 

   - สําหรับเลือกดูปฏิทินการสอนสดของแต่ละเดือน 

�. ปฏิทินตารางสอนสด 

   - แสดงรายละเอียด วันที�สอนสด ช่วงเวลาที�สอนสด และวิชา แบบคร่าวๆ 

�. รายละเอียดการสอนสด 

   - แสดงรายละเอียดของวันที�เลือกกดดูในตารางปฏิทิน โดยมีรายละเอียดดังนี� วันที�ทําการสอนสด วิชาที�ทําการสอน ช่วงเวลาที�    

     ทําการสอน ชื�อครูผู้สอน และเนื�อหาที�สอน 

�. หน่วยการเรียนรู้ที�เกี�ยวข้อง 

   - แสดงหน่วยการเรียนรู้ที�เกี�ยวข้องกับเนื�อหาที�สอนสด 

�. ปุมดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนสด 

   - สําหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนสด 

�. ติดต่อสอบถามผ่าน LINE OFFICIAL 

   - เมนูติดต่อสอบถาม หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาต้องการให้ช่วยเหลือ สามารถกดที�เมนูนี� เพื�อแอดไลน์ Line Official  

     ติดต่อแอดมินประสานการช่วยเหลือในเรื�องต่าง ๆ

่



คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ หน้าที� ��/��

�. หน้าบทความและข่าวสารทางการศึกษา

�.� โดยหน้าบทความและข่าวสารทางการศึกษามีรายละเอียดในส่วนต่างๆดังนี�

1
2

3

4

�. ปุมค้นหา 

�. หมวดหมู่ของบทความและข่าวสารทางการศึกษา 

�. บทความและข่าวสารทางการศึกษาต่าง ๆ 

�. ตัวเลือกหน้าการแสดงผลบทความต่าง ๆ 

่



คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ หน้าที� ��/��

1 2

6.2 โดยหน้าหน้าบทความและข่าวสารทางการศึกษามีรายละเอียดในส่วนต่างๆดังนี�

�. เนื�อหาบทความ 

�. บทความอื�น ๆ ที�น่าสนใจ บทความแนะนํา



คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ หน้าที� ��/��

รูปหน้าหลักของเว็บไซต์ห้องเรียนอัจฉริยะ

�. หน้าประวัติทีมวิทยากร

�.� เมื�อเข้ามาหน้าวิทยากรแล้ว จะปรากฏชื�อและรูปภาพของวิทยากร แยกรายวิชาต่าง ๆ โดยสามารถกดที�ปุ่ม "ดูประวัติวิทยากร"



คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ หน้าที� ��/��

�.� โดยหน้าประวัติวิทยากรมีรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ดังนี� 

 �. ประวัติวิทยากร 

   - ประวัติส่วนตัววิทยากร ชื�อจริง และ ชื�อเล่น กับประวัติการศึกษา

1


