
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ได้กำหนดเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่  21  
และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ประกอบกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
การพัฒนาการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ ต้องปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 และการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที ่หลากหลาย รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี  
เมื ่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เห็นชอบการปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับการพัฒนา 
ผูม้ีความสามารถพิเศษ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา 
ผู้มีความสามารถพิเศษ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติในอนาคต  
จึงได้ดำเนินการ พัฒนาระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นเครื่องมือ
สำหรับครูที่จะนำไปใช้ในการคัดกรอง วิเคราะห์ และวินิจฉัยผู้เรียนรายบุคคล และได้จัดทำ “คู่มือการใช้
ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อใช้เป็นคู่มือในการใช้งานระบบ
ดังกล่าว ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสำรวจแววความสามารถพิเศษของนักเรียน ถือเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ครู
นำไปออกแบบการจัดการเรียนรู ้ที ่เหมาะสม และตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจ  
และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ และนำข้อมูลจากการสำรวจฯ 
ไปออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ  
ทั้งในและนอกโรงเรียน เพื ่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง เป็นสุข เป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ที่มีคุณค่าต่อไป 



 

คู่มอืการใชง้านระบบส ารวจแววความสามารถพเิศษดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์   ส าหรบัครู 

1 

2  

  3  

   5  

    7



 

คู่มอืการใชง้านระบบส ารวจแววความสามารถพเิศษดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์   ส าหรบัครู 

 

 

 
 



         

คู่มอืการใชง้านระบบส ารวจแววความสามารถพเิศษดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์   ส าหรบัครู 1 

คู่มือการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 

สำหรับคร ู
 

 ขั้นตอนการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน 

 

 

 

 

 

 

 
  



         

คู่มอืการใชง้านระบบส ารวจแววความสามารถพเิศษดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์   ส าหรบัครู 2 

 การเริ่มต้นใช้งานและเข้าสู่ระบบสำหรับคุณครูประจำช้ัน 
 

 

 คุณครูสามารถเข้าสู่ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการพิมพ์ 
Link URL : :https://mi-test.obec.go.th/  ที่ช่องของ Address Bar บน Web Browse แล้วคลิก คร ู

ระบบจะนำเข้าสูก่ารลงชื่อเข้าใช้งานระบบ โดยขั้นตอนการเข้าสู่ระบบมีดังนี้ 

          ในการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  คุณครูจำเป็นต้องกรอก
ข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ โดยกรอกข้อมูล ดังนี้  

   

       

 

 

 

 

 

1. ช่อง ชื่อผู้ใช้ระบบ ให้คุณครูกรอก  
เลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณครู 

2. ช่อง รหัสผ่านให้คุณครูกรอกรหัสผ่าน                
โดยสอบถามจาก Admin โรงเรียน 

https://mi-test.obec.go.th/


         

คู่มอืการใชง้านระบบส ารวจแววความสามารถพเิศษดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์   ส าหรบัครู 3 

3. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะแสดงหน้าจอข้อมูลดังภาพ 

 

4. คุณครูทำการจัดการข้อมูลนักเรียน และนำข้อมูลมาเติมเต็มต่อยอดเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามแววความสามารถพิเศษรายบุคคล  

  



         

คู่มอืการใชง้านระบบส ารวจแววความสามารถพเิศษดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์   ส าหรบัครู 4 

       5. ข้อมูลนักเรียน ระบบจะแสดงข้อมูลความคืบหน้าของการทำแบบสำรวจแววฯ ของนักเรียน 
ในแต่ละคน และหากนักเรียนแจ้งขอให้ล้างข้อมูล คุณครูสามารถล้างข้อมูลการทำแบบสำรวจแววฯ
รายบุคคลได้ เพ่ือที่นักเรียนจะได้ทำใหม่อีกครั้ง 

 

เมือ่คุณครูล้างข้อมูลการทำแบบสำรวจแววฯ ระบบจะแจ้งเตือนว่าต้องการลบข้อมูลของ .........  
ใช่หรือไม่  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

คู่มอืการใชง้านระบบส ารวจแววความสามารถพเิศษดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์   ส าหรบัครู 5 

         6. การนำข้อมูลมาใช้ คุณครูสามารถนำใช้ข้อมูลการสำรวจแววฯ มาใช้ในการเติมเต็มต่อยอด
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามแววความสามารถพิเศษรายบุคคลของนักเรียน ตามความถนัดและความ
สนใจของนักเรียนได้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

คู่มอืการใชง้านระบบส ารวจแววความสามารถพเิศษดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์   ส าหรบัครู 6 

7. พิมพ์รายงาน   

 เมื่อนักเรียนทำแบบสำรวจแววฯครบทุกคนแล้ว หากคุณครูต้องการพิมพ์รายงาน สามารถ
พิมพ์แบบรายงานผลระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยระบบจะทำ
การจัดรูปเล่มซึ่งประกอบด้วยผลการทำแบบสำรวจแววฯ ของนักเรียน และคุณครูสามารถนำข้อมูล
มาเติมเต็มต่อยอดเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามแววความสามารถพิเศษรายบุคคล ตามความถนัด
และความสนใจ รวมทั้งส่งต่อในระดับชั้นสูงขึ้น 

 

 

 

 

 



         

คู่มอืการใชง้านระบบส ารวจแววความสามารถพเิศษดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์   ส าหรบัครู 7 

8. คลิก       เมื่อทำงานเรียบร้อยแล้ว หรือเมื่อต้องการออกจากระบบ 

ระบบจะกลับคืนสู่หน้า  https://mi-test.obec.go.th/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mi-test.obec.go.th/


         

คู่มอืการใชง้านระบบส ารวจแววความสามารถพเิศษดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์   ส าหรบัครู 8 

         คณะทำงานพัฒนาระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

นายพิทยา นามบุญลือ รองผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 

นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

นายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 

นายศาสตรา แสงชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 

นายสุรชัย โพธิ์คำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

นายอดิศร ก้อนคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

นายศาสตรา เพียงงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสองห้อง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

นายวุฒิชัย โลนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตอง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

นายไพบูลย์ โสภากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทับไฮ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

นายวงศ์กร ลับบัวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขามุสิ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

นายกิตติพงษ์ บูชากุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

นายสุเจน ปานจันทร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรพีัทลุง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

นายวัชรพงษ์ พิมพ์มา ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

 



         

คู่มอืการใชง้านระบบส ารวจแววความสามารถพเิศษดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์   ส าหรบัครู 9 

 

 

เอกสารคู่มือ  การใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการ  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนกัเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา 
 

ที่ปรึกษาโครงการ 
ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 
 

บรรณาธิการ 
ดร.โชติมา หนูพริก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ  

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
นางสาวอุรชา นุชเหลือบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
นางสาวพิบุลขวัญ เทพนะ 
 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

ส.ต.ต.ธีระวุฒิ บุญแนบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 

นางผการัตน์  บุญแนบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องเม็ก 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

นายวิชญ์พงศ์  สุขบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งค้า 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

นายสุปรีชา  นาชัยฤทธิ ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

นางปิยะภรณ์ ปิยะแสงทอง 
 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

นายสุนทร ชุมศรี ครู โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

นายทัศนะ คล่องดี ครู โรงเรียนบ้านชะโนด 1 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

นายฐิติพันธ์ หลานเศษฐา ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

นายทรัพย์สถิต นาคดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 
 
 



         

คู่มอืการใชง้านระบบส ารวจแววความสามารถพเิศษดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์   ส าหรบัครู 10 

ติดต่อสอบถาม 
0 2288 5769, 0 2288 5773 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 319 ถนนราชดำเนินนอก 
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 



         

คู่มอืการใชง้านระบบส ารวจแววความสามารถพเิศษดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์   ส าหรบัครู 1 

 


