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คู่มือการใช้งานส าหรับผู้พัฒนา 

ระบบพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 

โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online 
หน้าแรกของระบบ 

 สามารถเข้าใช้งานระบบได้ท่ี https://www.tepeonline.org 

 

 
 

 

 

 

 

 

คลิก “ยืนยัน” เพื่อเข้าสู่หน้าหลักของแต่ละหลักสูตร 
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 เมือ่คลิกท่ี    จะแสดงหน้าจอหลักของหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนา

อย่างเข้มครูผู้ช่วย ก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งครู  ดังภาพ  

 

 

 

 

คลิกเพื่อดู VTR ประชาสัมพันธ์ 

คลิกเพื่อกลับขึ้นด้านบน 

คลิกเพื่ออ่านคู่มือการใช้งาน หรือ ดู VTR ขั้นตอน

การท างาน 
คลิกเพื่อ เข้าสู่ระบบ ส าหรับผู้ดูแลระบบ 

คลิกเพื่อสมัครสมาชิกและลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการพัฒนา 

คลิกเพื่อ เข้าสู่ระบบ ส าหรับผู้พัฒนา 

คลิกเพื่อกลับหน้าหลัก 

คลิกเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด 

คลิกเพื่อดู Flow ของแต่ละหลักสูตร 

คลิกเพื่อกลับไปยังเว็บไซต์ www.tepeonline.org 

คลิกเพื่ออ่าน Q & A 
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 เมื่อคลิกท่ี    จะแสดงหน้าจอหลักของหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ดังภาพ  
 

 

 

 

คลิกเพื่อดู VTR ประชาสัมพันธ์ 

คลิกเพื่อกลับขึ้นด้านบน 

คลิกเพื่ออ่านคู่มือการใช้งาน หรือ ดู VTR ขั้นตอน

การท างาน 
คลิกเพื่อ เข้าสู่ระบบ ส าหรับผู้ดูแลระบบ 

คลิกเพื่อสมัครสมาชิกและลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการพัฒนา 

คลิกเพื่อ เข้าสู่ระบบ ส าหรับผู้พัฒนา 

คลิกเพื่อกลับหน้าหลัก 

คลิกเพื่ออ่านข่าวท้ังหมด 

คลิกเพื่อดู Flow ของแต่ละหลักสูตร 

คลิกเพื่อกลับไปยังเว็บไซต์ www.tepeonline.org 

คลิกเพื่ออ่าน Q & A 
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 เมื่อคลิกท่ี   จะแสดงหน้าจอหลักของหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะเช่ียวชาญ  ดังภาพ  

 

 

 

 

คลิกเพื่อดู VTR ประชาสัมพันธ์ 

คลิกเพื่อกลับขึ้นด้านบน 

คลิกเพื่ออ่านคู่มือการใช้งาน หรือ ดู VTR ขั้นตอน

การท างาน 
คลิกเพื่อ เข้าสู่ระบบ ส าหรับผู้ดูแลระบบ 

คลิกเพื่อสมัครสมาชิกและลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการพัฒนา 

คลิกเพื่อ เข้าสู่ระบบ ส าหรับผู้พัฒนา 

คลิกเพื่อกลับหน้าหลัก 

คลิกเพื่ออ่านข่าวทั้งหมด 

คลิกเพื่อดู Flow ของแต่ละหลักสูตร 

คลิกเพื่อกลับไปยังเว็บไซต์ www.tepeonline.org 

คลิกเพื่ออ่าน Q & A 
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การสมัครสมาชิกและลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการพัฒนา 

 เมนูลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการพัฒนา เป็นเมนูท่ีใช้ส าหรับการสมัครสมาชิกเข้าระบบพัฒนาข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และใช้ส าหรับลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนวิทยฐานะ  โดยจ าแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. สมาชิกใหม่ 

2. สมาชิกเก่า คือ สมาชิกบันทึกเข้าระบบ TEPE Online ไว้แล้ว 

 

กรณสีมาชิกใหม่ 

เมื่อคลิกท่ี เมนู ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการพัฒนา จะปรากฏ  

 

 
 

เมื่อกรอกเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก และคลิกท่ีปุ่ม สมัครสมาชิก จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป  

 

 

 

 

1. กรอกเลขประจ าตัวประชาชน 

2. คลิก “สมัครสมาชิก” 
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7. ยืนยันการสมัครสมาชิก เมื่อต้องการสมคัร 

3. ค าแนะน าการกรอกข้อมูล 

4. กรอก รหัสการเข้าใช้ระบบ และ ยืนยันรหัสผ่าน (เหมือนกัน)
หมายเหตุ A-Z, a-z ,0-9 ความยาว 4-20 ตัวอักษร ห้ามเว้นวรรค 

5. กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว 

6. กรอกข้อมูลวิทยฐานะปัจจุบัน 

8. ยกเลิกการสมัครสมาชิก เมื่อไมต้่องการสมคัร 
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ขั้นตอนการสมัครสมาชิกและการลงทะเบียนเพือ่พัฒนา 

1. กรอกเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 

2. คลิก “สมัครสมาชิก” 

3. อ่านค าแนะน าการกรอกข้อมูลสมัครสมาชิก และการลงทะเบียนเพื่อพัฒนา 

4. กรอก  
- รหัสการเข้าใช้ระบบ : …………………………. 
- ยืนยันรหัสผ่าน : …………………………….…... 

หมายเหตุ  ใช้อักษรหรือตัวเลข A-Z, a-z, 0-9 ความยาว 4-20 ตัวอักษร ห้ามเว้นวรรค 
5. กรอกข้อมูลส่วนตัว 

5.1 คลิก    เพื่อเลือกค าน าหน้าช่ือ กรอกชื่อ และ นามสกุล  

(เมื่อเลือกค าน าหน้าช่ือแล้วจะแสดงเพศมาให้)   

5.2 คลิก  เพื่อเลือกจังหวัดของสังกัดท่าน 

5.3 ข้อมูลโรงเรียน/หน่วยงาน  

5.3.1 พิมพ์  ช่ือโรงเรียน / หน่วยงาน ของท่าน ลงใน  

 
จะปรากฏ Dropdown List ช่ือหน่วยงานมาให้ท่านเลือก ดังรูปตัวอย่าง 

 

5.3.2 คลิก หลัง โรงเรียน/หน่วยงาน ของท่าน 

5.3.3 เมื่อคลิก เลือก แล้ว จะแสดงข้อมูล ดังรูป 

 
 

 

กรอกเหมือนกัน 



  ระบบพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

คู่มือการใช้ ผู้พัฒนา   8 

5.4 กรอก อีเมล์ และ ID Line 

5.5 กรอก วุฒิการศึกษา   

5.6 กรอก สาขาวิชา 

5.7 แนบ file รูปประจ าตัว (แนบหรือไม่แนบก็ได้)  

**รูปประจ าตัว จะต้องมีขนาดไม่เกิน 1 MB และเป็นไฟล์ jpg เท่านั้น**  

5.7.1 โดยการคลิกปุ่ม  เพื่อเลือกภาพท่ีท่านต้องการแนบ 

 
5.7.2 เมื่อเลือก file ภาพท่ีต้องการได้แล้วคลิกปุ่ม  

5.7.3 เมื่อคลิก Open แล้ว จะปรากฏช่ือภาพ หลังค าว่า เลือกไฟล์ ดังรูป 

 
 

6. กรอกข้อมูลวิทยฐานะปัจจุบัน 

6.1 คลิก   เพื่อเลือก สายงานปัจจุบันของท่าน 

6.2 คลิก  เพื่อเลือก ต าแหน่งปัจจุบันของท่าน 

6.3 คลิก  เพื่อเลือกวิทยฐานะปัจจุบันของท่าน 

6.4 กรอก วันท่ีได้รับการแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะปัจจุบัน รูปแบบ DD/MM/YYYY ตัวอย่าง 

18/05/2558 หรือเลือกจากปฏิทิน ดังรูป  
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7. เมื่อกรอกข้อมูลเรยีบร้อยแล้ว  

7.1 คลิกท่ีปุ่ม  เพื่อสมัครสมาชิก 

เมื่อคลิกปุ่ม “ยืนยันการสมัครสมาชิก” จะแสดงหน้าจอการเลือกรุ่นท่ีท่านต้องการพัฒนา ดังรูป 

 
 

7.1.1 คลิก  เพื่อเลือกรุ่นท่ีท่านต้องการพัฒนา 

 
 

7.1.2 เมื่อเลือกรุ่นท่ีต้องการพัฒนา จะแสดงหน้าจอ ดังรูป 

 
คลิก  เพื่อต้องการดูแผนผังการพัฒนาตามวิทยฐานะของท่าน 

คลิก  เพื่อต้องการดูแผนผังการพัฒนารายบุคคล (ID Plan) 

7.1.3 ตรวจสอบข้อความสีแดง (ดังตัวอย่าง)  

 
ว่าตรงตามหลักสูตรท่ีท่านต้องการพัฒนาหรือไม ่

เมื่อตรงแล้ว คลิก    เพื่อลงทะเบียนพัฒนา 

จะแสดงข้อความแจ้งว่า “คุณได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณารอการอนุมัติจาก

คณะกรรมการการรับสมัคร” ดังรูป 
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7.1.4 หากไม่ต้องการลงทะเบียน ให้คลิกปุ่ม  

7.2 คลิกท่ีปุ่ม  เพื่อล้างข้อมูลการสมัคร 

8. เสร็จส้ินขั้นตอนการสมัครสมาชิกและการลงทะเบียนเพื่อพัฒนา  
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กรณสีมาชิกเก่า 

สมาชิกเก่า หมายถึง สมาชิกท่ีเคยสมัครสมาชิกเข้าระบบ TEPE Online ไว้แล้ว มีขั้นตอนการ  

ทะเบียนเพื่อพัฒนา ดังนี้  

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อพัฒนา  

1. คลิก  “ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการพัฒนา” จากเมนู  

2. กรอกเลขประจ าตัวประชาชน กรอกรหัสผ่าน และคลิก เข้าสู่ระบบ 

 
 

3. เมื่อ Login เข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 

 

กรอกเลขประจ าตัวประชาชน 

กรอกรหัสผ่าน 

คลิก “เข้าระบบ” 
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ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลวิทยฐานะของท่าน ซึ่งเป็นข้อมูลเดิมท่ี

ท่านเคยสมัครไว้ในระบบ TEPE Online ซึ่งแสดงเป็นแถบสีเหลืองหมายถึงไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 

หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูล ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลได้จากระบบสมาชิก ผ่านทางเว็บไซต์ 

www.tepeonline.org  ปุ่ม “สมัครสมาชิก” 

 

คลิก “แก้ไขข้อมูล” เพ่ือด าเนินการต่อ 

ข้อมูลในระบบที่ท่านเคยสมัครไว้แล้ว 

ข้อมูลในระบบที่ท่านเคยสมัครไว้แล้ว 
 

http://www.tepeonline.org/
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4. คลิก  เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการพัฒนา  

4.1. กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ ID Line, วุฒิการศึกษา และสาขาวิชา 

 

 
 

4.2. คลิก  เพื่อเลือกรุ่นท่ีท่านต้องการพัฒนา 

 
 

 

 
 

กรอกข้อมูลเพ่ิมเติม ได้แก่ ID Line, วุฒิการศึกษา และสาขาวิชา 

เลือก รุ่นที่เปิดสอบ 
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4.3. เมื่อเลือกรุ่นท่ีต้องการพัฒนา จะแสดงหน้าจอ ดังรูป 

 
คลิก  เพื่อต้องการดูแผนผังการพัฒนาตามวิทยฐานะของท่าน 

คลิก  เพื่อต้องการดูแผนผังการพัฒนารายบุคคล (ID Plan) 

 

4.4. ตรวจสอบข้อความสีแดง (ดังตัวอย่าง) 

 
ว่าตรงตามหลักสูตรท่ีท่านต้องการพัฒนาหรือไม ่

เมื่อตรงแล้ว คลิก    เพื่อลงทะเบียนพัฒนา จะแสดงข้อความแจ้งว่า “คุณได้

ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณารอการอนุมัติจากคณะกรรมการการรับสมัคร” ดังรูป 

 

หากไม่ต้องการลงทะเบียน ให้คลิกปุ่ม    

4.5. คลิกท่ีปุ่ม  เพื่อล้างข้อมูลการสมัคร 

5. เสร็จส้ินขั้นตอนการสมัครสมาชิกและการลงทะเบียนเพื่อพัฒนา 
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การแก้ไขข้อมูลสมาชิก (ที่เคยสมัครไว้ก่อนการเปิดระบบพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

การแก้ไขข้อมูลสมาชิก มี 2 แบบ คือ 

แบบท่ี 1  สมาชิกท่ียังไม่ผ่านการอนุมัติ จากระบบ หลักสูตรการพัฒนาตามนโยบายและ

แหล่งเรียนรู้ศูนย์ TEPE Online ระดับภาค  

แบบท่ี 2  สมาชิกท่ีผ่านการอนุมัติ จากระบบ หลักสูตรการพัฒนาตามนโยบายและแหล่ง

เรียนรู้ศูนย์ TEPE Online ระดับภาค  

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลสมาชิก 

เข้าเว็บไซต์ https://www.tepeonline.org โดยคลิกท่ีข้อความ “สมัครสมาชิก” ด้านขวามือ 
 

 
 
 

คลิกท่ีสมัครสมาชิก 
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กรอกเลขประจ าตัวประชาชน  
 

 
 

ระบบจะท าการตรวจสอบ เลขประจ าตัวประชาชนของท่าน โดยจะมีผลลัพธ์เป็น 3 กรณี ดังนี้ 

กรณีท่ี 1  ยังไม่เคยเป็นสมาชิก 

กรณีท่ี 2  สมัครสมาชิกแล้ว แต่ยังไม่ผ่านการอนุมัติ จากระบบ หลักสูตรการพัฒนา 

  ตามนโยบายและแหล่งเรียนรู้ศูนย์ TEPE Online ระดับภาค 

กรณีท่ี 3  สมัครสมาชิกแล้ว และผ่านการอนุมัติ จากระบบ หลักสูตรการพัฒนาตาม 

   นโยบายและแหล่งเรียนรู้ศูนย์ TEPE Online ระดับภาค 

กรณีที ่1 ยังไม่เคยเป็นสมาชิก 

 กรณีท่ีท่านพบหน้าจอดังรูป แสดงว่าท่านยังไม่เคยสมัครสมาชิกในระบบ TEPE Online 
 

 
 

ท่านต้องสมัครสมาชิกใหม่  (ดังขั้นตอนการสมัคร หน้า 6-11)  

 

กรอกเลขประจ าตัวประชาชน  
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กรณีที ่2 สมัครสมาชิกแล้ว แต่ยังไม่ผ่านการอนุมัติ จากระบบ หลักสูตรการพัฒนาตามนโยบายและ 

  แหล่งเรียนรู้ศูนย์ TEPE Online ระดับภาค 

ท่านสามารถเข้าใช้งานแก้ไขข้อมูลส่วนตัว หรือเปล่ียนรหัสผ่านใหม่ โดยมีวิธีการ ดังนี้ 
 

 
 
กรณีแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
 

 
 

กรอกรหัสผ่าน และคลิก

ยืนยัน 
คลิกลืมรหัสผ่าน หาก

ต้องการเปล่ียนรหัสผ่าน 

คลิก แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
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เมื่อคลิกท่ีปุ่ม แก้ไขข้อมูลส่วนตัว จะแสดงหน้าจอ  
 

 
 

*การแก้ไขข้อมูลประวัติวิทยฐานะ ท่านจะต้องลบข้อมูลวิทยฐานะเดิมท่ีกรอกไว้ก่อนหน้า หลังจากนัน้
จึงกรอกข้อมูลวิทยฐานะปัจจุบัน โดยการเลือก สายงาน > ต าแหน่ง > วิทยฐานะ> ค าส่ังเลขท่ี > ลงวันท่ี 
จากนั้นคลิกตกลง  

เมื่อท่านแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ท าการ คลิกปุ่ม บันทึกการแก้ไข เพื่อท าการแก้ไขข้อมูลท่ี
ลงทะเบียนไว้ หรือ คลิกปุ่ม ยกเลิก หากไม่ต้องการบันทึกข้อมูลใหม่ 

แก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัวให้ถูกต้อง 

คลิกเมื่อต้องการลบข้อมูลวิทยฐานะเก่า 

 

คลิก “ใช่” 

คลิก “บันทึกการแก้ไข” 
เมื่อต้องการบันทึกข้อมูล 

คลิก “ยกเลิก” เมื่อไม่
ต้องการแก้ไขข้อมูล 

คลิกเลือก สายงาน > ต าแหน่ง > วิทยฐานะ > ค าสั่งเลขที่ > ลงวันที่
จากน้ันคลิกตกลง เพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะ 
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กรณีเปลี่ยนรหัสผ่าน/ลืมรหัสผ่าน 

 กรณีท่ีท่านต้องการเปล่ียนรหัสผ่าน หรือลืมรหัสผ่าน ท่านสามารถด าเนินการได้ท่ี 
 www.tepeonline.org โดยคลิกท่ี “สมัครสมาชิก” ด้านขวามือ 
 

 
 
 
 

หลังจากนั้น กรอกเลขประจ าตัวประชาชน  
 

 
 

 
 
 
 
 

คลิกท่ีสมัครสมาชิก 

กรอกเลขประจ าตัวประชาชน  
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คลิกลืมรหัสผ่าน เมื่อต้องการเปล่ียนรหัสผ่าน หรือลืมรหัสผ่าน 
 

 
 
 

 กรอก e-mail ท่ีเคยกรอกไว้ตอนสมัครสมาชิก และคลิกส่งข้อมูล 
 

 
 

กรอก e-mail ท่ีเคยกรอกไว้ตอนสมัครสมาชิก  

และคลิกส่งข้อมูล 

คลิกลืมรหัสผ่าน หากต้องการ

เปล่ียนรหัสผ่าน 
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เมื่อคลิกส่งข้อมูล จะแสดงหน้าจอ 

 
 

เมื่อแสดงข้อความ ดังรูป ให้คลิก ตกลง 

 
 

หลังจากนั้น login เข้า e-mail ของท่าน จะแสดงจดหมายท่ีส่งเข้ามาผ่านระบบ ดังรูป 

 
 

คลิก ตกลง 

คลิกท่ีข้อความ คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่นี่ 
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หลังจากนั้น คลิกท่ี ข้อความ คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่นี่  จะเข้าสู่หน้าจอ ดังรูป  

 

 
 

 

กรอกรหัสผ่านใหม่ ในช่องรหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่ หลังจากนั้น คลิกปุ่ม ยืนยันการ
เปล่ียนรหัสผ่าน ระบบจะ logout ออกมา หลังจากนั้น ท่านสามารถเข้าระบบได้โดยรหัสผ่านใหม่ของท่าน 

 

 

 

 

  

กรอกรหัสผ่านใหม่ ยืนยันรหัสผ่านใหม่ 
และคลิกท่ีปุม่ ยืนยันการเปล่ียนรหัสผ่าน 
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กรณีลืมรหัสผ่านและ ลืม E-Mail  
 

 
 
 
 

1. คลิก ลืม E-Mail ท่ีใช้ในการสมัครสมาชิก (ส่งค าร้องขอถึงผู้บังคับบัญชา) 
2. กรอกหมายเหตุประกอบการพิจารณา 
3. แนบเอกสารประกอบการพิจารณา 
4. คลิกปุ่มบันทึก 

 

หลังจากนั้น เมื่อผู้ดูแลระบบ (Admin สพฐ.) ด าเนินการ Reset รหัสผ่าน ท่านสามารถเข้าระบบได้
โดยรหัสผ่านใหม่ของท่าน (ซึ่งเป็นเลขประจ าตัวประชาชนของท่าน) 

 

 

 

 

- กรอกหมายเหตุประกอบการพิจารณา  
- แนบเอกสารประกอบการพิจารณา  
- คลิกปุ่มบันทึกข้อมูล 
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กรณีที ่3 สมัครและผ่านการอนุมัติแล้ว 
 

  
 

ให้ท่านท าการกรอกรหัสผ่าน จากนั้นคลิกเข้าระบบ จะปรากฏหน้าต่างดังนี้ 

  

ภาพหน้าหลัก 

คลิกแก้ไขข้อมูล 

 

กรอกรหัสผ่าน และคลิก
เข้าระบบ 
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*การแก้ไขประวัติวิทยฐานะ ท่านจะต้องลบข้อมูลวิทยฐานะเดิมท่ีกรอกไว้ก่อน หลังจากนั้นจึงกรอก
ข้อมูลวิทยฐานะท่ีท่านได้รับเรียงจากอดีตไปจนถึงปัจจุบัน โดยการเลือก สายงาน > ต าแหน่ง > วิทยฐานะ> 
ค าส่ังเลขท่ี > ลงวันท่ี จากนั้นคลิกตกลง  

เมื่อท่านแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ท าการ คลิกปุ่ม บันทึกการแก้ไข เพื่อท าการแก้ไขข้อมูลท่ี
ลงทะเบียนไว้ หรือ คลิกปุ่ม ยกเลิก หากไม่ต้องการบันทึกข้อมูลใหม่ 

0 

แก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัวให้ถูกต้อง 

คลิกเมื่อต้องการลบข้อมูลวิทยฐานะเก่า 

 

คลิก “ใช่” 

คลิก “บันทึกการแก้ไข” 
เมื่อต้องการบันทึกข้อมูล 

คลิก “ยกเลิก” เมื่อไม่
ต้องการแก้ไขข้อมูล 

คลิกเลือก สายงาน > ต าแหน่ง > วิทยฐานะ > ค าสั่งเลขที่ > ลงวันที่
จากน้ันคลิกตกลง เพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะ 
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การแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนเพือ่เข้ารับการพฒันา 

เมื่อท่านได้ท าการสมัครสมาชิกและลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการพัฒนาแล้ว วิธีการแก้ไขข้อมูลการ

ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการพัฒนา มีดังนี้ 

1. กรณีท่ีผู้สมัครยังไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากคณะกรรมการการรับสมัคร (ในระบบ) ผู้สมัคร

สามารถแก้ไขข้อมูล ID Line, วุฒิการศึกษา, สาขาวิชา หรือลบข้อมูลการลงทะเบียนได้ 

2. กรณีท่ีผู้สมัครผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากคณะกรรมการการรับสมัคร (ในระบบ) แต่อยู่สถานะ 

“ด าเนินการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม” ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูล ID Line, วุฒิการศึกษา, สาขาวิชา หรือ

ลบข้อมูลการลงทะเบียนได้ 

3. กรณีท่ีผู้สมัครผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากคณะกรรมการการรับสมัคร (ในระบบ) แต่ผลการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ เป็น “ข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบ” ผู้สมัครสามารถลบข้อมูลการลงทะเบียนได้ 

4. กรณีท่ีผู้สมัครผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากคณะกรรมการการรับสมัคร (ในระบบ) และผลการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ เป็น “ข้อมูลผ่านการตรวจสอบ” ผู้สมัครไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรือลบข้อมูล

การลงทะเบียนได้ 
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การพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 เมื่อผู้พัฒนาได้ท าการสมัครสมาชิกและลงทะเบียนเพื่อ เข้ารับพัฒนาเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น

คณะกรรมการการรับสมัครของแต่ละส านักงานเขตพื้นท่ี จะท าการตรวจสอบข้อมูล และ Approve ข้อมูลของ

ท่านผ่านระบบ เมื่อผู้พัฒนาผ่านการตรวจสอบข้อมูลและจัดกลุ่ม PLC ในระบบแล้ว ผู้พัฒนาสามารถ Login 

เข้าระบบเพื่อพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป 

การ Login เข้าระบบส าหรับผู้พัฒนา 

คลิกท่ีปุ่ม  “ผู้พัฒนาเข้าสู่ระบบ” จากเมนูด้านบนขวา จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
 

ขั้นตอนการ Login เข้าระบบส าหรับผู้พัฒนา 

 1. กรอกรหัสผู้ใช้  โดยรหัสผู้ใช้คือเลขประจ าตัวประชาชน (13 หลัก) 

 2. กรอกรหัสผ่าน 

 3. เมื่อกรอกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว คลิกท่ีปุ่ม   “LOG IN”  

 4. ปุ่ม  ใช้เมื่อต้องการไปยังหน้าสมัครสมาชิก 

 5. ปุ่ม  ใช้เมื่อต้องการไปยังหน้าจอการลืมรหัสผ่าน 

 กรณีท่ีผู้พัฒนากรอกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านไม่ถูกต้อง จะแสดงข้อความ ดังรูป 

 

1. กรอกรหัสผู้ใช้  

2. กรอกรหัสผ่าน 

3. คลิกท่ีปุ่ม LOG IN 
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กรณี ผู้พัฒนายังไม่เคยเป็นสมาชิกในระบบ TEPE หรือเป็นสมาชิกในระบบ TEPE แล้ว แต่ยังไม่ได้ 

“ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการพัฒนา” 

กรณีผู้พัฒนายังไม่เคยเป็นสมาชิกในระบบ TEPE หรือเป็นสมาชิกในระบบ TEPE แล้ว แต่ยังไม่ได้ 

“ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการพัฒนา” และคลิกท่ีเมนู  เข้าสู่ระบบ จะแสดงข้อความดังรูป 

 
 

กรณี ผู้พัฒนา “ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการพัฒนา” แต่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ หรือ ผลการ

ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ 

กรณี ผู้พัฒนา “ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการพัฒนา” แต่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจาก

คณะกรรมการการรับสมัคร เมื่อคลิกท่ีเมนู  เข้าสู่ระบบ จะแสดงข้อความดังรูป 

 
 

กรณี ผู้พัฒนา “ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการพัฒนา” แต่ผลการตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะกรรมการ

การรับสมัคร มีสถานะ “ด าเนินการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม”  เมื่อคลิกท่ีเมนู  เข้าสู่ระบบ 

จะแสดงข้อความดังรูป 
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กรณี ผู้พัฒนา “ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการพัฒนา” แต่ผลการตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะกรรมการ

การรับสมัคร มีสถานะ “ข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบ”  เมื่อคลิกท่ีเมนู  เข้าสู่ระบบ จะ

แสดงข้อความดังรูป 

 
 

 

กรณี ผู้พัฒนา “ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการพัฒนา” และมีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์และผ่านการตรวจสอบ 

เมื่อ Login เข้าสู่ระบบ จะพบหน้าจอ ได้ 3 กรณี ดังนี ้

กรณีท่ี 1   Login ขณะท่ีผู้พัฒนายังไม่ผ่านการจัดเข้ากลุ่ม PLC 

กรณีท่ี 2   Login ขณะท่ียังไม่ถึงเวลาพัฒนา 

กรณีท่ี 3   Login ขณะท่ีอยู่ในช่วงระหว่างเวลาพัฒนา 

 

กรณทีี่ 1   Login ขณะท่ีผู้พัฒนายังไม่ผ่านการจัดเข้ากลุ่ม PLC จาก Admin เขตพื้นที่การศึกษา 

กรณีผู้พัฒนายังไม่ผ่านการจัดเข้ากลุ่ม PLC เมื่อ Login เข้าระบบ จะแสดงข้อความ “กรุณารอการจัด

เข้ากลุ่ม PLC จาก Admin เขตพื้นท่ีการศึกษา” ดังรูป 
 

 
 

 เมื่อ Admin เขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการจัดผู้พัฒนาเข้ากลุ่ม PLC แล้ว ผู้พัฒนาสามารถเข้าระบบ

เพื่อพัฒนาได้ตามปกติ 
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กรณท่ีี 2   Login ขณะท่ียังไม่ถึงเวลาพัฒนา 

 

 
 กรณีท่ีผู้พัฒนา Login เข้าระบบก่อนถึงเวลาท่ีพัฒนา สามารถดูข้อมูลได้ ดังนี้ 

- แผนการพัฒนาตนเอง 

- แฟ้มผลงาน 

- ผลการประเมินการพบกลุ่ม 

- พิมพ์ใบประกาศ (กรณีใบประกาศท่ีเคยเรียนผ่านมาแล้ว) 

 

กรณทีี่ 3   Login ขณะท่ีอยู่ในช่วงระหว่างเวลาพัฒนา 

 เมื่อ Login ขณะท่ีอยู่ในช่วงระหว่างเวลาพัฒนา จะแสดงหน้าหลักของผู้พัฒนา ส าหรับการพัฒนา  

ผู้เริ่มพัฒนานั้น จะเริ่มจากการพัฒนาต้ังแต่ ส่วนท่ี 1 ส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 ตามล าดับตามแต่ละวิทยฐานะ 

 

 
แสดงภาพ หน้าหลักส าหรับผู้พัฒนา 

 

เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของผู้พัฒนา เมื่อคลิกท่ี 

จะพบหน้าจอ ดังรูป 
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ภาพแสดง หน้าหลักของการพัฒนา ส่วนท่ี 1 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

(ในแต่ละหลักสูตร จะมีรายวิชาแตกต่างกันออกไป) 
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ข้ันตอนการพัฒนา 

ผู้พัฒนา เริ่มพัฒนา ต้ังแต่รายวิชาท่ี 1 ถึง รายวิชาสุดท้ายของหน่วย เรียงกันไป โดยมีสถานะไฟแสดง

อยู่หน้าหัวข้อของแต่ละรายการของล าดับการพัฒนา มีความหมายดังนี้ 

สีแดง   หมายถึง   ยังไม่ถึงล าดับท่ีจะพัฒนา 

สีเหลือง   หมายถึง   อยู่ระหว่างการพัฒนา 

สีเขียว   หมายถึง   ผ่านขั้นตอนนั้นแล้ว 

 

ภาพตัวอย่างสถานะไฟ 

การพัฒนาในแต่ละวิชา  

ขั้นตอนการพัฒนาในแต่ละวิชา มี 3 ข้ันตอน ดังนี้  

ขั้นตอนท่ี 1 แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest)   

ขั้นตอนท่ี 2 ข้ันตอนการเรียน (Learning)   

ขั้นตอนท่ี 3 แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) 

ขั้นตอนที่ 1 แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 

 แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest)  ก่อนการเรียนในแต่ละวิชา จะมีการท าแบบทดสอบก่อนเรียนก่อน 

เป็นการวัดความรู้ในวิชาท่ีก าลังจะเรียน ส าหรับคะแนนในแบบทดสอบก่อนเรียนนี้ ไม่ก าหนดเกณฑ์ในการวัด 

เมื่อท าแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการเรียนในวิชานั้นๆ ต่อไป 

วิธีการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

1. คลิกท่ีข้อความ “ท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest)”  

 

คลิก เพื่อเริ่มท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
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2. เมื่อปรากฏหน้าจอข้อสอบ ให้ท่านเลือกค าตอบ และคลิก“บันทึกค าตอบ” หลังจากนั้น คลิก“ข้อถัดไป” ท า

จนครบตามจ านวนข้อสอบท้ังหมด  

 

 

 

 

 

3. ระหว่างท าข้อสอบ  

หากต้องการแก้ไขค าตอบ คลิก “แก้ไขค าตอบ” หลังจากนั้น เลือกข้อท่ีต้องการแก้ไข 

 

 

 

 

 

1. คลิกเลือกค าตอบ 

2. คลิกเพื่อบันทึกค าตอบ 3. คลิกเพื่อไปยังข้อถัดไป คลิกเพื่อกลับไปยังข้อท่ีผ่านมา 

คลิก“เลือก”หลังข้อท่ีต้องการแก้ไข 

คลิก เมื่อต้องการไปยังหน้าท่ีต้องการ 

พิมพ์หมายเลขข้อท่ีต้องการค้นหา 

คลิก เมื่อต้องการปิดหน้าจอรายการ

แก้ไขข้อสอบ 

คลิกเพื่อเลือกจ านวนข้อท่ีแสดงต่อหน้า 
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4. เมื่อท าข้อสอบครบทุกข้อแล้ว  

คลิกท่ี “ส่งค าตอบท้ังหมด” เพื่อส่งค าตอบ 

จะแสดงข้อความ ดังภาพ  

    

คลิกปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการส่งข้อสอบ เมื่อคลิกแล้วระบบจะกลับเข้าสู่หน้าหลักของการพัฒนา 

คลิกปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการส่งข้อสอบ เมื่อคลิกแล้วระบบจะกลับไปยังหน้าข้อสอบ 

 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการเรียน (Learning)   

 ขั้นตอนการเรียน (Learning)  เข้าขั้นตอนการเรียนเนื้อหาของวิชานั้นๆ ผู้เรียนจะต้องเข้าเรียนครบ

ตามเวลาท่ีก าหนด จึงสามารถไปยังขั้นตอนถัดไปได้ 

วิธีการเรียน 

1. คลิกท่ีข้อความ “อยู่ในขั้นตอนการเรียน”  

 

 

 

 

 

 

 

คลิก เพื่อเริ่มเรียน 
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2. เมื่อปรากฏหน้าจอหน้าหลักของการเรียนในแต่ละรายวิชา ดังภาพ  

 

 

 

 

 

แสดงเวลาเรียนของผู้เรียน 

กรอกความคิดเห็นและคลิกปุ่มบันทึก 

คลิกเมื่อต้องการกลับหน้าหลัก 

คลิกหัวข้อท่ีต้องการเพื่อเข้าสู่การเรียน 

จ านวนช่ัวโมงการเรียนอย่างน้อยของวิชานั้น ๆ 
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เมื่อคลิก   จะแสดงข้อมูลประวัติวิทยากร ดังภาพ 

 

 

คลิก เพื่อดูข้อมูลวิทยากรประจ าวิชา 

คลิก เพื่ออ่านค าอธิบายรายวิชา 

คลิก เพื่ออ่านเค้าโครงเนื้อหา 

คลิก เพื่อศึกษาในแต่ละหน่วย 
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เมื่อคลิก   จะแสดงค าอธิบายรายวิชา ดังภาพ 

 

 

 



  ระบบพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

คู่มือการใช้ ผู้พัฒนา   38 

เมื่อคลิก   จะแสดงเค้าโครงเนื้อหา ดังภาพ 
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เมื่อคลิกท่ีหน่วย   จะแสดงแนวคิดของหน่วย

ดังภาพ 
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เมื่อคลิกท่ีหน่วยย่อย   

จะแสดงเมนูหลักของหน่วยย่อย ดังภาพ 

 

เมื่อคลิกท่ี เนื้อหา   

จะแสดงเนื้อหาและวิดีโอของเรื่องนั้น ๆ ซึ่งภายในเนื้อหา จะประกอบด้วย เนื้อหาหลัก เนื้อหาเพิ่มเติม วิดีโอ

หลัก และคลิปวิดีโอเพิ่มเติม ดังภาพ 
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ภาพแสดง ตัวอย่างเนื้อหาหลัก 

 

ภาพแสดง ตัวอย่าง วิดีโอเพิ่มเติมภายในเนื้อหา 
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ภาพแสดง ตัวอย่าง เนื้อหาเพิ่มเติมในเนื้อหาหลัก 
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ภาพแสดง ตัวอย่างเนื้อหาหลัก ส่วนของการสรุปผล 

 

ภายในเนื้อหาหลัก ส่วนของการสรุปผล จะประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอน (PDF) Lecture 

การสอน (PDF) และเอกสารประกอบการสอน (PowerPoint) 
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ภาพตัวอย่าง วิดีโอการสอน 

 

 

ภาพตัวอย่าง วิดีโอการสอน 
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ภาพตัวอย่าง เอกสารประกอบการสอน (PDF) 
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เมื่อคลิกท่ี กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 จะประกอบด้วย วิดีโอ และ

เอกสารประกอบการสอนของเรื่องนั้น ๆ ดังภาพ 
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เมื่อคลิกท่ี ดาวน์โหลดเอกสาร  

 จะแสดงเนื้อหาของเรื่องนั้น ๆ ท่ี

เป็น PDF File ดังภาพ 

 

 

 

 

ผู้เรียนจะต้องเข้าเรียนครบตามเวลาท่ีก าหนดของแต่ละรายวิชา จึงสามารถไปยังขั้นตอนถัดไปได้ 
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ขั้นตอนที่ 3 แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest)  

 แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเรียนครบตามเวลาเรียนของรายวิชานั้น ๆ แล้ว ขั้นตอนถัดไป

คือการท าแบบทดสอบหลังเรียนของรายวิชานั้น ๆ การทดสอบหลังเรียน จะมีเกณฑ์ในการท าแบบทดสอบ 

โดยผู้พัฒนาต้องท าแบบทดสอบถูก 70% จึงถือว่าผ่านขั้นตอนการทดสอบหลังเรียนของรายวิชานั้น ๆ จึงจะ

เข้าสู่ขั้นตอนของวิชาถัดไปได้ 

วิธีการท าแบบทดสอบหลังเรียน 

1. คลิกท่ีข้อความ “ท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)”  

 

หลังจาก คลิก “ท าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest)” จะแสดงข้อความเตือน ดังรูป 

 

คลิก “ตกลง” เพื่อเข้าสู่หน้าจอข้อสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

คลิก เพื่อเริ่มท าแบบทดสอบหลังเรียน  

คลิก “ตกลง” จะเข้าสู่หน้าจอข้อสอบ 
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2. เมื่อปรากฏหน้าจอข้อสอบ ให้ท่านเลือกค าตอบ และคลิก“บันทึกค าตอบ” หลังจากนั้น คลิก“ข้อถัดไป” ท า

จนครบตามจ านวนข้อสอบท้ังหมด  

 

 

 

 

3. ระหว่างท าข้อสอบ  

หากต้องการแก้ไขค าตอบ คลิก “แก้ไขค าตอบ” หลังจากนั้น เลือกข้อท่ีต้องการแก้ไข 

 

 

 

 

 

 

1. คลิกเลือกค าตอบ 

2. คลิกเพื่อบันทึกค าตอบ 3. คลิกเพื่อไปยังข้อถัดไป คลิกเพื่อกลับไปยังข้อท่ีผ่านมา 

คลิก“เลือก”หลังข้อท่ีต้องการแก้ไข 

คลิก เมื่อต้องการไปยังหน้าท่ีต้องการ 

พิมพ์หมายเลขข้อท่ีต้องการค้นหา 

คลิก เมื่อต้องการปิดหน้าจอรายการ

แก้ไขข้อสอบ 

คลิกเพื่อเลือกจ านวนข้อท่ีแสดงต่อหน้า 
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4. เมื่อท าข้อสอบครบทุกข้อแล้ว  

คลิกท่ี “ส่งค าตอบท้ังหมด” เพื่อส่งค าตอบ 

จะแสดงข้อความ ดังภาพ  

    

คลิกปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการส่งข้อสอบ เมื่อคลิกแล้วระบบจะกลับเข้าสู่หน้าหลักของการพัฒนา 

คลิกปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการส่งข้อสอบ เมื่อคลิกแล้วระบบจะกลับไปยังหน้าข้อสอบ 

 

กรณีท่ีท่านท าแบบทดสอบไม่ผ่าน จะแสดงข้อความ ดังภาพ 

 

ให้ท่านคลิก “ตกลง” เพื่อกลับไปท าแบบทดสอบอีกครั้ง 

 หากผลการสอบหลังการเรียนของท่านผ่าน (ท่านสามารถดูผลการสอบของท่านจาก เมนู แผนการ

พัฒนาตนเอง) ระบบจะกลับไปยังหน้าหลักของผู้พัฒนา และเริ่มขั้นตอนการเรียนในวิชาถัดไป ดังรปู 
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แบบทดสอบหลังการพัฒนา ส่วนที่1 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 หลังจากท่ีท่านเรียนครบทุกรายวิชาในส่วนท่ี 1 แล้ว ผู้พัฒนาจะต้องท าแบบทดสอบหลังการพัฒนา 

ส่วนท่ี1 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ให้ผ่านก่อน จึงจะไปยังการพัฒนา ในส่วนท่ี 2 ได้ 

วิธีการท าแบบทดสอบหลังการพัฒนา 

1. คลิกท่ีข้อความ “แบบทดสอบหลังการพัฒนา (Posttest)”  

 

หลังจาก คลิก “แบบทดสอบหลังการพัฒนา (Posttest)” จะแสดงข้อความเตือน ดังรูป 

 

 

 

คลิก “ตกลง” เพื่อเข้าสู่หน้าจอท าแบบทดสอบ 

คลิก “ยกเลิก” เมื่อไม่ต้องการท าแบบทดสอบ 

 

เมื่อท่านกดปุ่ม “ตกลง” จะต้องท าข้อสอบให้ครบทุกข้อ ถ้ากด refresh, กดปุ่มกลับหน้าหลักหรือปิด 

browser ระบบจะถือว่าท่านส่งข้อสอบแล้ว !!! และระบบ จะท าการตรวจข้อสอบท่าน ขึ้นอยู่ว่า ท่านจะสอบ

ผ่านหรือไม่ ถ้าท่านสอบไม่ผ่าน จะต้องกลับไปท าแบบทดสอบหลังการพัฒนาอีกครั้ง 

 

 

 

 

คลิก เพื่อเริ่มท าแบบทดสอบหลังการพัฒนา(Posttest)  

คลิก “ยกเลิก” เมื่อไม่

ต้องการท าแบบทดสอบ 

คลิก “ตกลง” เพื่อเข้าสู่

หน้าจอท าแบบทดสอบ 
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2. เมื่อปรากฏหน้าจอข้อสอบ ให้ท่านเลือกค าตอบ และคลิก“บันทึกค าตอบ” หลังจากนั้น คลิก“ข้อถัดไป” ท า

จนครบตามจ านวนข้อสอบท้ังหมด  

 

 

 

 

3. ระหว่างท าข้อสอบ  

หากต้องการแก้ไขค าตอบ คลิก “แก้ไขค าตอบ” หลังจากนั้น เลือกข้อท่ีต้องการแก้ไข 

 

 

 

 

 

1. คลิกเลือกค าตอบ 

2. คลิกเพื่อบันทึกค าตอบ 3. คลิกเพื่อไปยังข้อถัดไป คลิกเพื่อกลับไปยังข้อท่ีผ่านมา 

คลิก“เลือก”หลังข้อท่ีต้องการแก้ไข 

คลิก เมื่อต้องการไปยังหน้าท่ีต้องการ 

พิมพ์หมายเลขข้อท่ีต้องการค้นหา 

คลิก เมื่อต้องการปิดหน้าจอรายการ

แก้ไขข้อสอบ 
คลิกเพื่อเลือกจ านวนข้อท่ีแสดงต่อหน้า 
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4. เมื่อท าข้อสอบครบทุกข้อแล้ว  

คลิกท่ี “ส่งค าตอบท้ังหมด” เพื่อส่งค าตอบ 

จะแสดงข้อความ ดังภาพ  

    

คลิกปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการส่งข้อสอบ เมื่อคลิกแล้วระบบจะกลับเข้าสู่หน้าหลักของการพัฒนา 

คลิกปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการส่งข้อสอบ เมื่อคลิกแล้วระบบจะกลับไปยังหน้าข้อสอบ 

 

กรณีท่ีท่านท าแบบทดสอบไม่ผ่าน จะแสดงข้อความ ดังภาพ 

 

ให้ท่านคลิก “ตกลง” เพื่อกลับไปท าแบบทดสอบอีกครั้ง 

 หากผลการทดสอบหลังการพัฒนา ส่วนท่ี 1 ของท่านผ่าน (ท่านสามารถดูผลการสอบของท่านจาก 

เมนู แผนการพัฒนาตนเอง) ระบบจะกลับไปยังหน้าหลักของผู้พัฒนา และเริ่มขั้นตอนถัดไป  
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนการเรียนทางวิชาชีพ (Professional Learning Communication - PLC ) 

ระหว่างการพฒันาแต่ละส่วน ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องเข้าพบกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ชุมชนการเรียน

ทางวิชาชีพ (PLC) และส่งช้ินงานให้ครบทุกส่วน  

วิธีการพัฒนาพบกลุ่มโดยใช้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)  

1. จัดกลุ่ม PLC ผ่านโปรแกรมของระบบ จ านวนรวมทั้งส้ิน ไม่เกิน 15 ท่าน/กลุ่ม 

สมาชิกภายในกลุ่ม ดังนี้ 

- ประธานหน่วยพัฒนา 

- Admin กลุ่ม 

- อาจารย์ควบคุม/วิทยากรพบกลุ่ม 

- ผู้ประเมินท่านท่ี 1 

- ผู้ประเมินท่านท่ี 2 

- ผู้ประเมินท่านท่ี 3 

- ผู้พัฒนา 

 
ภาพแสดง  หน้าจอการเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่ม PLC ของระบบ 

 

 

ผู้ประเมินท่านท่ี 1, 2 และ 3 ห้ามเป็นบุคคลเดียวกัน  

แต่สามารถไปเป็นต าแหน่งอื่นได้ 



  ระบบพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

คู่มือการใช้ ผู้พัฒนา   55 

การจัดกลุ่ม PLC ผ่านโปรแกรมของระบบ มีข้อก าหนด ดังนี้ 

 1. ผู้ประเมินท่านท่ี 1, 2 และ 3 ห้ามเป็นบุคคลเดียวกัน แต่สามารถไปเป็นต าแหน่งอื่นได้ 

2. ผู้พัฒนา สามารถก าหนดได้สูง ไม่เกิน 12 คน / กลุ่ม  

 
ภาพแสดง  หน้าจอการจัดกลุ่ม PLC ผ่านโปรแกรม 

 

2. สร้างกลุ่ม Line PLC โดยให้มีช่ือกลุ่ม Line ตรงตามท่ีระบบก าหนด  

3. เชิญสมาชิก (รายช่ือสมาชิกตามข้อ 1) เข้ากลุ่ม PLC 

4. วิทยากรด าเนินการ PLC พบกลุ่มกับผู้พัฒนา ตามวัน / เวลา ท่ีวิทยากรก าหนดของแต่ละส่วน 

 

 
ภาพแสดง  หน้าจอการพบกลุ่ม (PLC) ส าหรับผู้พัฒนา 
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ส าหรับวิทยากรแลกเปล่ียนเรียนรู้พบกลุ่ม สามารถดูสมาชิกภายในกลุ่ม และเข้ากลุ่มตามท่ีมีสิทธิ์ได้

เท่านั้น 

 
ภาพแสดง  หน้าจอการพบกลุ่ม (PLC) ส าหรับวิทยากรแลกเปล่ียนเรียนรู้พบกลุ่ม 
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5. หลังจากท่ีผู้พัฒนาพบกลุ่ม PLC แล้ว จะได้รับมอบหมายให้ผู้พัฒนาส่งช้ินงาน โดยวิธีการส่งช้ินงานของ

ผู้พัฒนานั้น จะเป็นวิธีการท่ีแนบ file ช้ินงานส่งงานผ่านระบบ ดังภาพ 

 

 
ภาพแสดง หน้าจอการส่งช้ินงาน (ส าหรับผู้ประเมิน) ผ่านโปรแกรม 

 

เมื่อผู้เข้ารับการพัฒนาด าเนินการส่งโครงการหรือช้ินงานแล้ว และโครงการหรือชิ้นงานนัน้ผ่านการให้

คะแนนจากผู้ประเมินท่านใดท่านหนึ่ง(ภายใน 3 ท่าน)แล้ว  โครงการหรือชิ้นงานนั้นไม่สามารถลบหรือส่งใหม่

ได้  หากโครงการหรือชิ้นงานนั้นยงัไม่ถูกให้คะแนนผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถแก้ไขช้ินงาน ลบ หรือส่งใหม่ได้

ตามต้องการ  
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6. หลังจากนั้น ผู้ประเมิน ท้ัง 3 ท่าน ให้คะแนนการเข้ากลุ่ม PLC และ คะแนนการส่งช้ินงาน ของแต่ละส่วน 

 

 
 

ภาพแสดง หน้าจอการบันทึกคะแนน (ส าหรับผู้ประเมิน) ผ่านโปรแกรมของระบบ 
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7. ก่อนจบข้ันตอน PLC แต่ละส่วน ประธานหน่วยพัฒนา จะเป็นผู้อนุมัติคะแนนของผู้ประเมิน  
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ภาพแสดง หน้าจอการอนุมัติคะแนนของผู้ประเมิน (ส าหรับประธานหน่วยพัฒนา) ของระบบ 
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วิธีการพบกลุ่ม PLC 

เมื่อวิทยากรด าเนินการ PLC พบกลุ่มกับผู้พัฒนา ตามวัน / เวลา ท่ีวิทยากรก าหนดของแต่ละส่วน 

1. ผู้พัฒนา login เข้าระบบ 

2. หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว คลิกท่ี ส่วนท่ีก าลังพัฒนาอยู่  

(เช่น ส่วนท่ี 1 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ) 
 

 

กรณีท่ีเข้าพัฒนาด้วย PC จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป (หากเข้าพัฒนาด้วยอุปกรณ์ Smart 

Phone จะเข้าโปรแกรม Line โดยอัตโนมัติ) 

 
 

 

 

หลังจากท่ีผู้พัฒนาเข้าพบกลุ่ม PLC และผ่านการให้คะแนนจากผู้ประเมินท้ัง 3 ท่าน และผ่านการ

อนุมัติจากประธานหน่วยพฒันา สถานะไฟ การพบกลุ่ม (PLC) จะเปล่ียนเป็นสีเขียว ดังภาพ 

 

คลิก เพื่อเข้าพบกลุ่ม ผ่านโปรแกรม Line  

คลิก เมื่อต้องการปิด  

คลิก เมื่อต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม Line PC 

กรณีท่ีในเครื่องยังไม่มีโปรแกรม 

คลิก เมื่อต้องการเข้าพบกลุ่ม (PLC) 
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วิธีการส่งแผนงาน โครงการ หรือ ช้ินงาน ตามเนื้อหา ( PLC ) 

     หลังจากท่ีผู้พัฒนาพบกลุ่ม PLC แล้ว จะได้รับมอบหมายให้ผู้พัฒนาส่งแผนงาน โครงการ หรือ ช้ินงาน 

ตามเนื้อหา ( PLC ) โดยวิธีการส่งงานของผู้พัฒนานั้น จะเป็นวิธีการท่ีแนบ file ช้ินงานส่งงานผ่านระบบ ซึ่งมี

ขั้นตอน ดังนี ้

1. ผู้พัฒนา login เข้าระบบ 

2. หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว คลิกท่ี ส่วนท่ีก าลังพัฒนาอยู่ (เช่น ส่วนท่ี 1 การพัฒนาสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานในหน้าท่ี ) หลังจากนั้น คลิก เพื่อแผนงาน โครงการ หรือช้ินงาน 

 
 

3. คลิก เลือกไฟล์  

 
เลือกไฟล์งานท่ีจะส่ง แล้วคลิก Open 

 
 

คลิก เพื่อแผนงาน โครงการ หรือช้ินงาน 

คลิก เลือกไฟล์  

เลือกไฟล์งานท่ีจะส่ง  

เลือกไฟล์งานและคลิก Open  
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4. เมื่อเลือกไฟล์แล้ว จะแสดงช่ือไฟล์ท่ีแนบมาให้ แล้วคลิก “ตกลง”  

 
คลิก “ตกลง” เพื่อแนบไฟล์ จะแสดงข้อความ “ระบบท าการอัพโหลดข้อมูลท่ีต้องการเรียบร้อยแล้ว”  

 

 
 

 

เมื่อแนบไฟล์แล้ว สามารถตรวจสอบไฟล์ ลบไฟล์ท่ีไม่ต้องการส่งได้ 

เมื่อผู้เข้ารับการพัฒนาด าเนินการส่งโครงการหรือช้ินงานแล้ว และโครงการหรือชิ้นงานนัน้ผ่านการให้

คะแนนจากผู้ประเมินท่านใดท่านหนึ่ง(ภายใน 3 ท่าน)แล้ว  โครงการหรือชิ้นงานนั้นไม่สามารถลบหรือส่งใหม่

ได้  หากโครงการหรือชิ้นงานนั้นยงัไม่ถูกให้คะแนนผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถแก้ไขช้ินงาน ลบ หรือส่งใหม่ได้

ตามต้องการ  

เมื่อ โครงการ หรือ ช้ินงาน ผ่านการให้คะแนนจากผู้ประเมินท้ัง 3 ท่าน และผ่านการอนุมัติจาก

ประธานหน่วยพฒันา แล้ว ผู้พัฒนาจึงจะสามารถเข้าเรียนในส่วนท่ี 2 ได้ 

คลิก “ตกลง” เพื่อแนบไฟล์  

คลิก “ยกเลิก” เพื่อ

ยกเลิกการแนบไฟล์ 

คลิก เมื่อต้องการดูไฟล์ท่ีแนบ  คลิก เมื่อต้องการ

ลบไฟล์ท่ีแนบ 
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ขั้นตอนระหว่างการพัฒนา 

 

 ระหว่างการพฒันา ผู้เข้าพัฒนาสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ดังนี ้

1. เรียนและพัฒนาตนเอง 

2. แผนการพัฒนาตนเอง 

3. แฟ้มผลงาน 

4. ข่าวสาร 

5. กระดานสนทนา 

6. ปฏิทินส่วนตัว 

7. ผลการประเมินการพบกลุ่ม 

8. พิมพ์ใบประกาศ 

9. แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 

 

 
 

  

รายการท่ีสามารถดูได้ระหว่างการพัฒนา  
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เรียนและพัฒนาตนเอง 

ระหว่างการพฒันา ผู้พัฒนาสามารถเข้าเรียนในรายวิชาท่ีเรียนผ่านมาแล้วได้ 

 

 
 

สามารถเข้าเรียนในรายวิชาท่ีเรียนผ่านมาแล้ว 

สามารถเข้าเรียนในรายวิชาท่ีเรียนผ่านมาแล้ว 

สามารถเข้าเรียนในรายวิชาท่ีเรียนผ่านมาแล้ว 

สามารถเข้าเรียนในรายวิชาท่ีเรียนผ่านมาแล้ว 
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แผนการพัฒนาตนเอง 

 ระหว่างการพฒันา ผู้พัฒนาสามารถดู แผนการพัฒนาตนเอง ได้ว่าขณะนี้ท่านอยู่ในขั้นตอนใด และยัง

เหลือขั้นตอนใดท่ีท่านยังไม่ได้พัฒนา รวมทั้งยงัสามารถดูประวัติการพัฒนาของตนเองได้ 

 

 
 

 

 

 

 

แสดงผลการพัฒนา ในแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรมท่ีผ่านแล้วสามารถดูประวัติได้ 
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ตัวอย่าง ประวัติกิจกรรมท่ีผ่านมาแล้ว 

 

 
ตัวอย่าง ประวัติการทดสอบก่อนเข้าศึกษา ของแต่ละรายวิชา 

 

 
ตัวอย่าง ประวัติการเข้าศึกษา ของแต่ละรายวิชา 

 

 

 
ตัวอย่าง ประวัติการทดสอบหลังศึกษา ของแต่ละรายวิชา 
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ตัวอย่าง ประวัติผลการสอบหลังพัฒนา ของแต่ละส่วน 

 

 
ตัวอย่าง ผลประเมิน PLC ของแต่ละแบบ และแต่ละส่วน  

(หากผู้ประเมินท้ัง 3 ท่าน ยังประเมินไม่ครบ และยังไม่ผ่านการอนุมัติจากประธานหนว่ยพัฒนา  

ผลการประเมินจะไม่ปรากฏลายเซ็นผู้ประเมิน) 
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ตัวอย่าง ผลประเมินชิ้นงาน ของแต่ละแบบ และแต่ละส่วน 

(หากผู้ประเมินท้ัง 3 ท่าน ยังประเมินไม่ครบ และยังไม่ผ่านการอนุมัติจากประธานหนว่ยพัฒนา  

ผลการประเมินจะไม่ปรากฏลายเซ็นผู้ประเมิน) 
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แฟ้มผลงาน 

 ระหว่างการพฒันา ผู้พัฒนาสามารถดู แฟ้มผลงานได้ แต่หากว่าขั้นตอนใดยังไม่ผ่านการพัฒนา 

คะแนนก็ยังไม่ปรากฏ หรือ ยังปรากฏไม่ครบ จนกว่าจะส าเร็จการเรียนท่ีสมบูรณ์ทุกขั้นตอน 

 

 

2. คลิก “ดูข้อมูลแฟ้มผลงาน” 

1. คลิก “แฟ้มผลงาน” 
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ตัวอย่าง แฟ้มสะสมการพัฒนารายบุคคล (วิทยฐานะเช่ียวชาญ) 
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ข่าวสาร 

 ระหว่างการพฒันา ผู้พัฒนาสามารถดูข่าวสาร ซึ่งข่าวสารนี้ จะเป็นข่าวสารภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา

ท่ีผู้พัฒนาสังกัดอยู่  
 

 
 

 

 

กระดานสนทนา 

 ระหว่างการพฒันา ผู้พัฒนาสามารถดูกระดานสนทนา ต้ังกระทู้ ถาม-ตอบได้ และเป็นกระดาน

สนทนาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีผู้พัฒนาสังกัดอยู่  
 

 
 

คลิกเมื่อต้องการอ่านข่าวทั้งหมด 

1. คลิก “ข่าวสาร” 

คลิกเมื่อต้องการอ่านข่าวเรื่องท่ีต้องการ 

คลิกเมื่อต้องการตั้งกระทู้ค าถาม 

1. คลิก “กระดานสนทนา” 

คลิกเมื่อต้องการอ่านกระทู้ ถาม-ตอบ 
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แสดง หน้าต้ังกระทู้ 

 
แสดง หน้าอ่านกระทู้ และแสดงความคิดเห็น 
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ปฏิทินส่วนตัว 

 ระหว่างการพฒันา ผู้พัฒนาสามารถบันทึกปฏิทินส่วนตัวของตนเอง เพื่อเตือนความจ าได้  
 

 
 

เมื่อคลิกดูปฏิทินส่วนตัวท่ีบันทึกไว้ จะแสดงรายละเอียด ดังภาพ 

 
 

 

คลิกเมื่อต้องการ เพิ่มข้อมูล / 

แก้ไขข้อมูล / ลบข้อมูล 

1. คลิก “ปฏิทินส่วนตัว” 

คลิกเมื่อต้องการดูรายละเอียด 

คลิก “ปฏิทินข้อมูล” เพื่อกลับหน้าหลักของปฏิทิน 
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การเพิ่มข้อมูลปฏิทินส่วนตัว 

1. เมื่อคลิกท่ี “เพิ่มข้อมูล” 

2. กรอกข้อมูล 

 
3. คลิก “ยืนยัน” จะแสดงข้อความแจ้งเตือน “ระบบท าการ บันทึกข้อมูล เรียบร้อยแล้ว !!!” 

 

การแก้ไขข้อมูลปฏิทินส่วนตัว 

1. เมื่อคลิกท่ี “แก้ไขข้อมูล” 

2. คลิกรายการท่ีต้องการแก้ไข 

 
3. แก้ไขข้อมูลท่ีต้องการ 
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4. คลิก “ยืนยัน” จะแสดงข้อความแจ้งเตือน “ระบบท าการ บันทึกการแก้ไขข้อมูล เรียบร้อยแล้ว !!!” 

 

การลบข้อมูลปฏิทินส่วนตัว 

1. เมื่อคลิกท่ี “ลบข้อมูล” 

2. คลิก “ลบข้อมูล” ท่ีรายการท่ีต้องการลบ 

 
 

3. จะแสดงข้อความแจ้งเตือน “แน่ใจ หรือว่า ต้องการลบ ข้อมูล ???” จากนั้น 

คลิก “ตกลง” เมื่อต้องการลบข้อมูล 

คลิก “ยกเลิก” เมื่อไม่ต้องการลบข้อมูล 

 

 

ผลการประเมินการพบกลุ่ม 

 ระหว่างการพฒันา ผู้พัฒนาสามารถดูผลการประเมินการพบกลุ่ม ได้  
 

 
 

 

 

 

2. เลือกตามวิทยฐานะท่ีต้องการ 

1. คลิก “ผลการประเมินการพบกลุ่ม” 
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ตัวอย่าง ผลประเมิน PLC ของแต่ละแบบ และแต่ละส่วน  

(หากผู้ประเมินท้ัง 3 ท่าน ยังประเมินไม่ครบ และยังไม่ผ่านการอนุมัติจากประธานหนว่ยพัฒนา  

ผลการประเมินจะไม่ปรากฏลายเซ็นผู้ประเมิน) 

คลิก เพื่อดูผลการประเมินตามแบบประเมิน 

คลิก เพื่อกลับไปเลือกวิทยฐานะ 
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ตัวอย่าง ผลประเมินชิ้นงาน ของแต่ละแบบ และแต่ละส่วน 

(หากผู้ประเมินท้ัง 3 ท่าน ยังประเมินไม่ครบ และยังไม่ผ่านการอนุมัติจากประธานหนว่ยพัฒนา  

ผลการประเมินจะไม่ปรากฏลายเซ็นผู้ประเมิน) 

 

 

พิมพ์ใบประกาศ 

 เมื่อส าเร็จการพัฒนา ผู้พัฒนาสามารถพิมพ์ใบประกาศ ได้  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

จะพิมพ์ได้ก็ต่อเมื่อส าเร็จการพัฒนาเท่านั้น 

1. คลิก “พิมพ์ใบประกาศ” 



  ระบบพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 ส าหรับการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว สามารถแก้ไขได้เฉพาะ Line ID , วุฒิการศึกษา และสาขาวิชา เท่านั้น 
 

 
 

 

 
 

1. คลิก “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” 

2. แก้ไข Line ID , วุฒิการศึกษา และสาขาวิชา 

3. คลิกท่ีปุ่ม “บันทึกการแก้ไขข้อมูล”  เมื่อต้องการยืนยันการแก้ไขข้อมูล 

คลิกท่ีปุ่ม “ยกเลิกการแก้ไขข้อมูล”  ใช้เมื่อต้องการยกเลิกการแก้ไขข้อมูล 

4. เมื่อคลิกปุ่ม “บันทึกการแก้ไขข้อมูล” จะมีข้อความแจ้งเตือน “ระบบท าการบันทึก การแก้ไข

ข้อมูลส่วนตัว ของคุณเรียบร้อยแล้ว” จากนั้นคลิก “ตกลง”  

 

 

คลิก “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” 


