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ระบบ TEPE Online ศูนยพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบตัิงานเปนฐาน 

ดวยระบบ TEPE Online ระดับภาค 
 

 รัฐบาลไดมอบหมายนโยบายเรงดวนใหกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา ท่ีจะทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห มี

เวลาทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถพิเศษ และประสบการณ รวมท้ังปลูกฝงในเรื่อง

คานิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สรางวินัย จิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม การยึดม่ันในสถาบัน

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และความภูมิใจในความเปนชาติไทย โดยมีเปาหมายแนวทางปรับปรุง

หลักสูตรใหเด็กและเยาวชนไดพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห ทักษะ ความสามารถอยางรอบดาน ท้ัง

รางกาย อารมณ สังคม สติปญญา การปลูกฝงคานิยมหลัก 12 ประการ การเรียนรูประสบการณจาก

การทํากิจกรรม ฝกปฏิบัติอยางเหมาะสมแตละชวงวัย และการวางพื้นฐาน เพื่อการทํางาน การศึกษา

เพื่ออาชีพ ควบคูไปกับการสงเสริมและยกฐานะวิชาชีพครู ซึ่งเปนบุคลากรหลัก ในระบบการศึกษา ตอง

ใหความสําคัญกับการสรางเสริมใหวิชาชีพครูเปนวิชาชีพช้ันสูง เปนบุคลากรท่ีไดรับการยกยองวาเปน

แบบอยางท่ีดีในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรูและทักษะในการส่ือสาร ถายทอดความรูท่ี

เหมาะสม มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพครู ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตท่ีดีสอดคลองกับสภาพทาง

เศรษฐกิจและสังคมไทยในปจจุบัน 

  สภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ผานมาพบวา คุณภาพการศึกษา

ของประเทศอยูในระดับที่ตองพัฒนาและเมื่อวิเคราะหสภาวการณยอนหลังพบวาคุณภาพผูเรียนใน

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีเหตุปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่ครูมีโอกาสสามารถจัดการเรียนการสอน

ไดเต็มเวลาเต็มหลักสูตร เนื่องจากขาราชการครูตองเขาสูกระบวนการพัฒนาศักยภาพตามระบบ เชน 

เมื ่อครูทํางานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและนําผลงานนั้นไปนําเสนอขอ

กําหนดตําแหนงใหม เมื่อผานการประเมินแลวกอนเขาสูตําแหนงใหมตองเขารับการพัฒนาดวยการ

ประชุมอบรมกอนแตง ตั้ง  จํานวน 5 และ 6 วันตามตําแหนง และเมื ่อมีขาราชการครูสอบเปลี่ยน

ตําแหนงสายงานใหมจากครูผูสอนไปสูตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ตองเขารับการอบรมกอนเขาสู

ตําแหนงใหม และการเขาสูตําแหนงผูบริหารการศึกษาของขาราชการครู เมื่อสอบผานกอนไดรับการ

บรรจุแตงตั้งเขาสูตําแหนง ตองเขารับการอบรมปฏิบัติการเปนเวลาจํานวนไมนอยกวา 30 วันทําการ 

ซึ่งนอกจากจะใชเวลามากและท้ิงภาระงานประจําไปเขารับการอบรมแลว รัฐบาลยังตองใชงบประมาณ

เพื่อการนี้อีกจํานวนไมนอยกวา 20,000 / คน / ครั้ง ในแตละปงบประมาณ 
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จากเหตุผลดังกลาวขางตน เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณของราชการ และใหขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา มีเวลาปฏิบัติราชการในหนาท่ี ใหกับการพัฒนาการเรียนการสอน สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงไดพัฒนาวิธีการฝกอบรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

รูปแบบใหมข้ึน คือ “การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นท่ีปฏิบัติงาน

เปนฐาน” ดวยระบบ TEPE Online (Teacher and Educational Personal Enhancement Based on 

Mission and Functional Area as Major)  ซึ่งเปนกระบวนการพฒันาขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในรูปแบบของการเรียนรูศตวรรษท่ี 21 ท่ีสามารถเรียนรูไดทุกสถานท่ีทุกเวลาตามท่ีตองการดวยตนเอง 

โดยผานเครือขายอินเตอรเน็ต  

ศูนยพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยระบบ TEPE Online ระดับภาค เปนศูนยท่ี

จัดต้ังข้ึนตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวยศูนยพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาดวยระบบ TEPE Online ระดับภาค  จํานวน 9 ศูนย มีวัตถุประสงคเพื่อประสานงานระหวาง

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานกับศูนยพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยระบบ 

TEPE Online ระดับจังหวัด อํานวยความสะดวกใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของและเพื่อการวิจัยของสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งศูนยพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยระบบ TEPE 

Online ระดับภาค ท้ัง 9 ศูนย ซึ่งไดดําเนินการติดต้ังเสร็จเรียบรอยแลว 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ผูศึกษาวิจัยตนแบบศูนยพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นท่ีปฏิบัติงานเปนฐานดวยระบบ TEPE Online ไดดําเนินการ 

ศึกษา วิจัย ออกแบบ แนวทาง รูปแบบศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นท่ี

ปฏิบัติงานเปนฐาน ดวยระบบ TEPE Online ท่ีมีประสิทธิภาพในการบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอร

สําหรับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบ E-Training และดําเนินการติดต้ัง วัสดุ อุปกรณ พรอม

ระบบซอฟตแวร เรียบรอยแลว ดังนั้นจึงไดจัดสัมมนา “ระบบ TEPE Online ศูนยพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นท่ีปฏิบัติงานเปนฐาน ดวยระบบ TEPE Online” ขึ้น เพื่อบุคลากร

ผูดูแลระบบของศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูรับผิดชอบ มีความรูความเขาใจตอการใชงาน

ระบบ TEPE Online ศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นท่ีปฏิบัติงานเปนฐาน 

ดวยระบบ TEPE Online” ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความรูความเขาใจตอระบบการพัฒนาขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบของการเรียนรูศตวรรษท่ี 21 ท่ีสามารถเรียนรูไดทุกสถานท่ีทุกเวลา

ตามท่ีตองการดวยตนเอง โดยผานเครือขายอินเตอรเน็ต สามารถประสานงานระหวางสํานักงานคณะกรรมการ

ศึกษาข้ันพื้นฐานกับศูนยพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยระบบ TEPE Online ระดับ

จังหวัด และอํานวยความสะดวกใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน้า 2    คู่มือการใช้ระบบ



คู่มือการใช้ระบบ TEPE Online  

ระดับสิทธิ์ : ผู้ใช้ทั่วไป



 
 ระบบ TEPE Online ศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  คูมือการใชระบบ   หนา   4 

คูมือการใชระบบ TEPE Online  ระดับสิทธ์ิ : ผูใชท่ัวไป 
 
 

 
 

คลิก เพ่ือลงทะเบียนประวัติ

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

คลิก เพ่ือลงทะเบียนประวัติ

ขาราชการครูและบุคคลากร

ทางการศึกษา 

 
 ระบบ TEPE Online ศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  คูมือการใชระบบ   หนา   4 

คูมือการใชระบบ TEPE Online  ระดับสิทธ์ิ : ผูใชท่ัวไป 
 
 

 
 

คลิก เพ่ือลงทะเบียนประวัติ

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

คลิก เพ่ือลงทะเบียนประวัติ

ขาราชการครูและบุคคลากร

ทางการศึกษา 

คู่มือการใช้ระบบ TEPE Online  ระดับสิทธิ์ : ผู้ใช้ทั่วไป

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน้า 4    คู่มือการใช้ระบบ



 
 ระบบ TEPE Online ศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  คูมือการใชระบบ   หนา   5 

 
 
ระบบจะทําการตรวจสอบ เลขบัตรประจําตัวประชาชนของทาน โดยจะมีผลลัพธเปน 5 กรณี คือ  

 1. กรณีท่ีทานยังไมเคยสมัครสมาชิก ระบบลงทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และยังไมเคยสมัครสมาชิก ของ UTQ  

2. กรณีท่ีทานยังไมเคยสมัครสมาชิก ระบบลงทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา แตเปนสมาชิก ของ UTQ แลว 

3. กรณีท่ีทานเปนสมาชิก ระบบลงทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แตยัง
ไมไดรับการตรวจสอบจากเจาหนาท่ี หรือ ผานการตรวจสอบจากเจาหนาท่ีแลวแตขอมูลบางสวนยังไมสมบูรณ 

4. กรณีท่ีทานเปนสมาชิก ระบบลงทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผาน
การอนุมัติแลว  

5. กรณีท่ีทานเปนสมาชิก ระบบลงทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แตยังไม
ผานการอนุมัติ  

 

 
 
 

กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก 

ระบบ TEPE Online ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการใช้ระบบ  หน้า 5



 
 ระบบ TEPE Online ศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  คูมือการใชระบบ   หนา   6 

กรณีท่ี 1 ทานยังไมเคยสมัครสมาชิก ระบบลงทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และยังไมเคยสมัครสมาชิก ของ UTQ 
 

 
 
 
1.1 ระบบพัฒนาตนเอง 

ทานสามารถเขาใชงานระบบพัฒนาตนเองได โดยคลิกท่ีปุม ระบบพัฒนาตนเอง จากนั้นระบบจะนํา
ทานเขาสูหนาหลักของระบบพัฒนาตนเอง 

 

*หากทานไมสามารถใชงานระบบพัฒนาตนเองได โดยระบบจะแจงเตือน ดังภาพ ตองทําการลงทะเบียนสมัคร

สอบเพื่อปรับวิทยฐานะกอน 

 

 

 

 

 

 

คลิกเพื่อลงทะเบียนสอบ

เพื่อปรับวิทยฐานะ 

คลิกเพื่อใชงานระบบ

พัฒนาตนเอง 
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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 ระบบ TEPE Online ศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  คูมือการใชระบบ   หนา   7 

1.2 ลงทะเบียนสมัครสอบเพือ่ปรับวิทยฐานะ  

ทานสามารถเขาใชงานลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อปรับวิทยฐานะได โดยคลิกท่ีปุม ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อ

ปรับวิทยฐานะจากนั้นระบบจะนําทานเขาสูหนาลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อปรับวิทยฐานะ 

      

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*การกรอกประวัติวิทยฐานะ ทานตองกรอกเรียงจากอดีตไปจนถึงปจจุบัน โดยการเลือกสายงาน > 
ตําแหนง > วิทยฐานะ> คําส่ังเลขท่ี > ลงวันท่ี จากนั้นคลิกตกลง  

เมื่อทานกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหทําการ คลิก ลงทะเบียน เพื่อทําการลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อ
ปรับวิทยฐานะ หรือ คลิก ยกเลิก เมื่อทานไมตองการลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อปรับวิทยฐานะ 

กรอกขอมูลประวัติสวนตัวของ

ทาน เพื่อสมัครสมาชิก 

กรอกขอมูลประวัติวิทยฐานะ 

และคลิก ตกลง 

คลิก เมื่อตองการลงทะเบียน คลิก เมื่อไมตองการลงทะเบียน 

ระบบ TEPE Online ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการใช้ระบบ  หน้า 7



 
 ระบบ TEPE Online ศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  คูมือการใชระบบ   หนา   8 

กรณีท่ี 2 ทานยังไมเคยสมัครสมาชิก ระบบลงทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา แตเปนสมัครสมาชิก ของ UTQ แลว 

  

2.1 ระบบพัฒนาตนเอง 

ทานสามารถเขาใชงานระบบพัฒนาตนเองได โดยคลิกท่ีปุม ระบบพัฒนาตนเอง จากนั้นระบบจะนํา

ทานเขาสูหนาหลักของระบบพัฒนาตนเอง 

 
ทานสามารถเลือกเรียนรูไดตามตองการ โดยดูวิธีการเขาใชระบบการพัฒนาตนเอง หนา 20 

 

คลิกเพื่อลงทะเบียนสอบ

เพื่อปรับวิทยฐานะ 

คลิกเพื่อใชงานระบบ

พัฒนาตนเอง 

1-1111-11111-11-1
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หน้า 8    คู่มือการใช้ระบบ



 
 ระบบ TEPE Online ศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  คูมือการใชระบบ   หนา   9 

2.2 ลงทะเบียนเพือ่สอบปรับวิทยฐานะ 

ทานสามารถเขาใชงานลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อปรับวิทยฐานะได โดยคลิกท่ีปุม ลงทะเบียนสมัคร

สอบเพื่อปรับวิทยฐานะจากนั้นระบบจะนําทานเขาสูหนาลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อปรับวิทยฐานะ 

 
 

*การกรอกประวัติวิทยฐานะ ทานตองกรอกเรียงจากอดีตไปจนถึงปจจุบัน โดยการเลือกสายงาน > 
ตําแหนง > วิทยฐานะ> คําส่ังเลขท่ี > ลงวันท่ี จากนั้นคลิกตกลง  

เมื่อทานกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหทําการ คลิก ลงทะเบียน เพื่อทําการลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อ
ปรับวิทยฐานะ หรือ คลิก ยกเลิก เมื่อทานไมตองการลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อปรับวิทยฐานะ 

กรอกขอมูลประวัติวิทยฐานะ 

โดยระบบจะแสดงขอมูลบางสวน

ท่ีดึงมาจากระบบ UTQ แลวให

ทานทําการกรอกขอมูลตามปกติ 

คลิก เมื่อตองการลงทะเบียน คลิก เมื่อไมตองการลงทะเบียน 

ระบบ TEPE Online ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการใช้ระบบ  หน้า 9



 
 ระบบ TEPE Online ศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  คูมือการใชระบบ   หนา   10 

กรณีท่ี 3  ทานเปนสมัครสมาชิก ระบบลงทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา แตยังไมไดรับการตรวจสอบจากเจาหนาท่ีศูนย หรือ ผานการตรวจสอบจากเจาหนาท่ี
ศูนยแลว แตขอมูลบางสวนยังไมสมบูรณ 
 
3.1 กรณีท่ียังไมไดรับการตรวจสอบจากเจาหนาท่ีศูนย 
 

ระบบจะปรากฏหนาตางดังนี ้
 

 
 

ใหทานทําการกรอกรหัสผานเพื่อยืนยันตัวตน จากนั้นคลิกปุมแกไขขอมูลเพื่อเขาใชงานระบบ แลวจะ
ปรากฏหนาตางดังนี้ 
 

 
 

 

 

คลิกเพื่อแกไขขอมูล

สวนตัว 

คลิกเพื่อใชงานระบบ

พัฒนาตนเอง 

กรอกรหัสผานเพื่อยืนยันตัวตน 
และคลิกเพื่อทําการแกไขขอมูลได 

1-1111-11111-11-1

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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 ระบบ TEPE Online ศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  คูมือการใชระบบ   หนา   11 

3.1.1 ระบบพัฒนาตนเอง 

ทานสามารถเขาใชงานระบบพัฒนาตนเองได โดยคลิกท่ีปุม ระบบพัฒนาตนเอง จากนั้นระบบจะนํา

ทานเขาสูหนาหลักของระบบพัฒนาตนเอง 

 
 

ทานสามารถเลือกเรียนรูไดตามตองการ  โดยดูวิธีการเขาใชระบบการพัฒนาตนเอง หนา 20 

 

3.1.2 แกไขขอมูลสวนตัว 

ทานสามารถเขาใชงานแกไขขอมูลสวนตัวได โดยคลิกท่ีปุม แกไขขอมูลสวนตัวจากนั้นระบบจะนํา
ทานเขาสูหนาแกไขขอมูลสวนตัว 

ระบบ TEPE Online ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการใช้ระบบ  หน้า 11



 
 ระบบ TEPE Online ศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  คูมือการใชระบบ   หนา   12 

 

*การแกไขประวัติวิทยฐานะ ทานจะตองลบขอมูลวิทยฐานะเดิมท่ีกรอกไวกอน หลังจากนั้นจึงกรอก
ขอมูลวิทยฐานะท่ีทานไดรับเรียงจากอดีตไปจนถึงปจจุบัน โดยการเลือก สายงาน > ตําแหนง > วิทยฐานะ> 
คําส่ังเลขท่ี > ลงวันท่ี จากนั้นคลิกตกลง  

เมื่อทานแกไขขอมูลเรียบรอยแลว ใหทําการ คลิกปุม บันทึกการแกไข เพื่อทําการแกไขขอมูลท่ี
ลงทะเบียนไว หรือ คลิกปุม ยกเลิก เมื่อทานไมตองการบันทึกการแกไขขอมูล  

แกไขขอมูลประวัติ

สวนตัวของทาน 

แกไขขอมูลประวัติ

วิทยฐานะ 
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3.2 กรณีผานการตรวจสอบจากเจาหนาท่ีแลวแตขอมูลบางสวนยังไมสมบูรณ 
 

ระบบจะปรากฏหนาตางดังนี ้จะมีขอความแจงเตือนจากระบบ  
 

 
 
 

ใหทานทําการกรอกรหัสผานเพื่อยืนยันตัวตน จากนั้นคลิกปุมแกไขขอมูลเพื่อเขาใชงานระบบ แลวจะ

ปรากฏหนาตางดังนี้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

กรอกรหัสผานเพื่อ
ยืนยันตัวตน 

คลิกเพื่อทําการแกไข
 ไ  

ขอความแจงเตือนจากระบบ 

คลิกเพื่อแกไขขอมูล

 

คลิกเพื่อใชงานระบบพัฒนาตนเอง 

ขอความแจงเตือนจากระบบ 
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3.2.1 ระบบพัฒนาตนเอง 

ทานสามารถเขาใชงานระบบพัฒนาตนเองได โดยคลิกท่ีปุม ระบบพัฒนาตนเอง จากนั้นระบบจะนํา

ทานเขาสูหนาหลักของระบบพัฒนาตนเอง 

 
 

ทานสามารถเลือกเรียนรูไดตามตองการ โดยดูวิธีการเขาใชระบบการพัฒนาตนเอง หนา 20 

 

3.2.2 แกไขขอมูลสวนตัว 

ทานสามารถเขาใชงานแกไขขอมูลสวนตัวได โดยคลิกท่ีปุม แกไขขอมูลสวนตัวจากนั้นระบบจะนํา
ทานเขาสูหนาแกไขขอมูลสวนตัว 
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*การแกไขประวัติวิทยฐานะ ทานจะตองลบขอมูลวิทยฐานะเดิมท่ีกรอกไวกอน หลังจากนั้นจึงกรอก
ขอมูลวิทยฐานะท่ีทานไดรับเรียงจากอดีตไปจนถึงปจจุบัน โดยการเลือก สายงาน > ตําแหนง > วิทยฐานะ> 
คําส่ังเลขท่ี > ลงวันท่ี จากนั้นคลิกตกลง  

เมื่อทานแกไขขอมูลเรียบรอยแลว ใหทําการ คลิกปุม บันทึกการแกไข เพื่อทําการแกไขขอมูลท่ี
ลงทะเบียนไว หรือ คลิกปุม ยกเลิก เมื่อทานไมตองการบันทึกการแกไขขอมูล  

 

แกไขขอมูลประวัติ

สวนตัวของทาน 

แกไขขอมูลประวัติ

วิทยฐานะ 

ขอความแจงเตือนจากระบบ 
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กรณีท่ี 4  ทานเปนสมัครสมาชิก ระบบลงทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และผานการอนุมัติแลว 
 

 
 
 

ใหทานทําการกรอกรหัสผาน จากนั้นคลิกเขาระบบเพื่อเขาใชงานระบบ แลวจะปรากฏหนาตางดังนี้ 

หนาหลัก  

 

 
 

ภาพหนาหลัก 
 
 
 
 
 

กรอกรหัสผานเพื่อยืนยันตัวตน 

คลิกเพื่อเขาระบบ 

เมนูบันทึก

ขอมูล 

เมนูสอบถาม

ขอมูล 

เมนูระบบการ

พัฒนาตนเอง 

เมนูออกจากระบบ 
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ประกอบไปดวย เมนูหลัก 4 เมนูหลัก ดังนี้ 

 1. เมนูบันทึกขอมูล 

 2. เมนูสอบถามขอมูล 

 3. เมนูระบบการพัฒนาตนเอง 

 4. เมนูออกจากระบบ 

4.1. เมนูบันทึกขอมูล 

ประกอบไปดวยเมนูยอย ดังนี ้

4.1.1 เมนูยอยจองหองสอบ 
 
   คลิก                 เพื่อเขาสูเมนูยอยจองหองสอบ ระบบจะปรากฏหนาตางดังนี ้  
 

 
 

เม่ือคลิกเลือกตารางสอบ จะปรากฏรายช่ือโรงเรียนท่ีเปนสนามสอบ  
 

 
 
 
 
 

เลือกตารางสอบ 

เลือกโรงเรียนสนามสอบท่ีตองการ 
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เม่ือคลิกเลือกโรงเรียนสนามสอบท่ีตองการ จะปรากฏ วัน/เวลา หองสอบ ของโรงเรียนท่ีเปน
สนามสอบ มาให ดังรูป 

 

 
 
 

เม่ือคลิกเลือก วัน/เวลา และหองสอบท่ีตองการ จะปรากฏหนาจอ ดังรูป 
 

 
 

 
 

เมื่อทานทําการจองหองสอบเรียบรอยแลว ระบบจําทําการแจงเตือนวาทานไดทําการจองเรียบรอย
แลว ใหคลิก ตกลง 
 
 
 
 

เลือก วัน/เวลา และหองสอบท่ีตองการ 

คลิก ยืนยันการสมัครสอบ เพื่อจองหองสอบ คลิก ยกเลิก เมื่อไมตองการจองหองสอบ 
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เม่ือทําการจองหองสอบเสร็จเรียบรอยแลว หากเขาเมนูเดิมอีกคร้ัง จะพบขอความ แจงวา  
** ทานไดทําการจองหองสอบเรียบรอยแลว สามารถตรวจสอบรายละเอียดการสอบไดท่ีเมนู สอบถาม
ขอมูลการสอบ ดังรูป 

 

4.2.เมนูสอบถามขอมูล 

ประกอบไปดวยเมนูยอย ดังนี ้

    1. เมนูยอยขอมูลสวนตัว 

    2. เมนูยอยสอบถามขอมูลการสอบ 

4.2.1 เมนูยอยขอมูลสวนตัว 

คลิก  เพื่อเขาสูเมนูยอยขอมูลสวนตัว ระบบจะปรากฏหนาตางดังนี้ 

 

รายละเอียดประวัติสวนตัว 

และประวัติวิทยฐานะ 
1-1111-11111-11-1
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4.2.2 เมนูยอยสอบถามขอมูลการสอบ 

คลิก  เพื่อเขาสูเมนูยอยสอบถามขอมูลการสอบ ระบบจะปรากฏหนาตางดังนี้ 

 

4.3. เมนูระบบการพัฒนาตนเอง 

คลิก  เพื่อเขาสูเมนูระบบการพัฒนาตนเอง  ระบบจะปรากฏหนาตางดังนี้ 

 

รายละเอียดการสอบ 

พิมพเอกสารรายละเอียดการสอบ 

1-1111-11111-11-1
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ประกอบดวย 4 เมนูยอย ดังนี้ 

 4.3.1 เมนูยอย Digital Library 

4.3.2 เมนูยอยการถายทอดสด 

4.3.3 เมนูยอยคลินิกวิชาการ 

4.3.4 เมนูยอย UTQ 

 

4.3.1 เมนูยอย Digital Library 

คลิก  เพื่อเขาสูเมนูยอย Digital Library ระบบจะปรากฏหนาตางดังนี ้

 

Digital Library ประกอบดวย 

 4.3.1.1 Digital Library Book on Demand 

 4.3.1.2 Digital Library Video on Demand 

 4.3.1.3 Digital Library Research on Demand 

4.3.1.4 Digital Library E-Learning on Demand 
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4.3.1.1 Digital Library Book on Demand 

คลิก  เพื่อเขาสูเมนูยอย Digital Library Book on Demand  ระบบจะปรากฏหนาตาง

ดังนี ้

 

ประเภทหนังสือ 
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หมวดหนังสือ 

 

เลือกหมวดหนังสือท่ีตองการอาน 

 

 

 

เลือกหมวดหนังสือ 

คลิกเลือกหนังสือท่ีตองการอาน 
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คลิกอานหนังสือเลมนี ้

 

 

เมื่อคลิก  แลว จะปรากฏรายละเอียดขอมูลหนังสือ ใหคลิกท่ีรูปหนังสือเพื่ออาน 

คลิกอานหนังสือเลมนี้ 

คลิกท่ีรูปหนังสือเพื่ออาน 
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จะปรากฏหนังสือใหอาน 

รายการหนังสือ 

คลิกเลือกประเภทหนังสือ และเลือกหมวดหมูยอยหนังสือ 

       

 

 

 

 

 

 

เลือกประเภทหนังสือ 

เลือกหมวดหนังสือ 
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เลือกหนังสือท่ีตองการอาน 

 

 

 

คลิกอานหนังสือเลมนี ้

 

คลิกเลือกหนังสือท่ีตองการอาน 

คลิก อานหนังสือเลมนี้ 
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เมื่อปรากฏรายละเอียดขอมูลหนังสือ ใหคลิกท่ีรูปหนังสือเพื่ออาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิก ท่ีรูป เพื่ออานหนังสือ 
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4.3.1.2 Digital Library Video on Demand 

คลิก  เพื่อเขาสูเมนูยอย Digital Library Video on Demand  ระบบจะปรากฏหนาตาง

ดังนี ้

     

 

ประเภทวีดีโอ คลิกเลือกหมวดวิชา 

   

เมื่อคลิกประเภทวีดีโอแลว จะปรากฏหมวดรายวิชา ใหคลิกเลือกรายวิชาท่ีตองการดู 
 

คลิกเลือกหมวดวิชาภาษาไทย 
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เลือกระดับช้ันท่ีตองการดู 

 

 

เลือกเร่ืองท่ีตองการดู 

 

คลิกท่ีรูปภาพ หรือปุม   จะปรากฏรายละเอียด วีดีโอเรื่องนี ้
 

 

 

คลิกเลือกท่ีรูปภาพ 

คลิกดู VDO เรื่องนี ้
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คลิกท่ี ดู VDO เร่ืองนี้ 

 

เมื่อคลิกปุม   จะปรากฏรายละเอียด วีดีโอเรื่องนี้ 
 

คลิกท่ีรูปเพื่อดู วีดีโอ 

 

คลิกดู VDO เรื่องนี ้

คลิกท่ีรูปเพื่อดู VDO เรื่องนี ้
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จะปรากฏหนาวีดีโอดังรูป 

รายการวีดีโอ 

 

 

ทําการเลือกประเภทวีดีโอ และหมวดยอยวีดีโอ แลวคลิกเรื่องท่ีตองการดู 

 

 

 

 

คลิกเลือกประเภทวีดีโอ คลิกเลือกหมวดยอยวีดีโอ

คลิกเลือกหมวดยอยวีดีโอ
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คลิกท่ี ดู VDO เร่ืองนี้ 

 

 

เมื่อคลิกปุม   จะปรากฏรายละเอียด วีดีโอเรื่องนี้ 
 

คลิกท่ีรูปเพื่อดู วีดีโอ 

 

คลิกท่ีรูปเพื่อดู VDO เรื่องนี ้

 

คลิกดู VDO เรื่องนี ้

คลิกท่ีรูปเพื่อดู VDO  
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จะปรากฏหนาวีดีโอดังรูป 
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4.3.1.3 Digital Library Research on Demand 

คลิก  เพื่อเขาสูเมนูยอย Digital Library Research on Demand (รายงานการวิจัย) 

เลือกประเภท รายงานการวิจัย  

 

 

คลิกเลือกหมวดวิชา 
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คลิกเลือกหมวดวิชาภาษาไทย 
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เลือกระดับช้ันท่ีตองการดู 

 

 

เลือกเร่ืองท่ีตองการดู 

 

 

 

 

คลิกเลือกท่ีรูปภาพ เพื่อเลือกงานวิจัย 

คลิกอานงานวิจัยเลมนี้ 
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คลิกท่ี อานงานวิจัยเลมนี้  

 

คลิกท่ีปุม   จะปรากฏรายละเอียดงานวิจัยเรื่องนี้ ดังภาพ 
 
 

คลิกท่ีรูปเพื่ออานงานวิจัย 
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จะปรากฏหนาหนังสืองานวิจัยดังรูป 

 

รายการหนังสือ  

 

 

 

เลือกประเภทงานวิจัยและหมวดยอยงานวิจัย คลิกเรื่องงานวิจัยท่ีตองการอาน 

 

 

 

 

เลือกประเภทงานวิจัย เลือกหมวดยอย

งานวิจัย 

คลิกเลือกงานวิจัยท่ีตองการอาน 
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คลิกอานงานวิจัยเลมนี ้

 

 

คลิกท่ีรูปหนังสืองานวิจัยเพื่ออาน 

 

คลิกอานงานวิจัยเลมนี้ 

คลิกอานงานวิจัยเลมนี้ 
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จะปรากฏหนาหนังสืองานวิจัยดังรูป 
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4.3.1.4 Digital Library E-Learning on Demand 

คลิก  เพื่อเขาสูเมนูยอย Digital Library E-Learning on Demand 

เลือกประเภทบทเรียนชวยสอน  

 

 

ประเภทบทเรียนชวยสอน คลิกเลือกหมวดวิชา 

 

เมื่อคลิกประเภทบทเรียนชวยสอนแลว จะปรากฏหมวดรายวิชา ใหคลิกเลือกรายวิชาท่ีตองการดู 
 

 

คลิกเลือกหมวดวิชาภาษาไทย 
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เลือกระดับช้ันท่ีตองการดู 

 

 

รายการหนังสือ  

 

 

 

เลือกประเภทบทเรียนชวยสอนและหมวดยอยบทเรียนชวยสอน คลิกเรื่องบทเรียนชวยสอนท่ีตองการดู 

 

 

คลิกเลือกระดับช้ันท่ีตองการดู 

เลือกประเภทบทเรียนชวยสอน เลือกหมวดยอย 

บทเรียนชวยสอน 

คลิกเลือกงานวิจัยท่ีตองการอาน 
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คลิกอานงานวิจัยเลมนี ้

 
 

คลิกปุม    เพื่อเขาสูเว็บไซตบทเรียนชวยสอน 

 

 

จะปรากฏเว็บไซตบทเรียนชวยสอน 

 

 

คลิกเปดเว็บไซต 
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คนหาบทเรียนชวยสอน 

 

คนหาสือ่ โดยสามารถเลือกคนหาไดจาก  

 - ช่ือบทเรียนชวยสอน 

 - เนื้อหาบทเรียนชวยสอน 

 - ช่ือผูผลิต 

  - เลือกท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนหาบทเรียนชวยสอน 
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4.3.2 การถายทอดสด 

คลิก  เพื่อเขาสูเมนูยอยถายทอดสด ระบบจะปรากฏหนาตางดังนี ้

 

 

 

เมื่อคลิกเลือกศูนยท่ีตองการรับชมการถายทอดสด จะแสดงตารางการถายทอดสดของศูนยนั้นๆ ท่ีเรา

ไดเลือกรับชม 

 

 

 

 

 

ศูนยท่ีทานเปนสมาชิก 

ตารางการถายทอดสด 

คลิกเลือกศูนยท่ีตองการรับชมการถายทอดสด 

คลิกท่ีรูปวีดีโอเพื่อ

รับชมการถายทอด 

คลิกท่ีรูปเพื่อเปดเอกสาร

การอบรม 
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คลิกท่ีรูป   (เอกสาร) เพื่อเปดเอกสารการอบรม  

 

  จะปรากฏเอกสารการอบรมใหดาวนโหลด ดังรูป 

คลิกท่ีรูป   (วีดีโอ) เพื่อรับชมการถายทอดสด  

 

  จะปรากฏหนาจอการถายทอดสด ดังรูป 
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4.3.3 เมนูยอยคลินิกวิชาการ 

คลิก  เพื่อเขาสูเมนูยอยคลินิกวิชาการ ใชสําหรับดูตารางการถายทอดสดของศูนยตนเอง 

โดยระบบจะแสดงตารางถายทอดสดดังนี้ 

 

 

 

 

คลิกท่ีรูป   (เอกสาร) เพื่อเปดเอกสารการอบรม  

 

 

      จะปรากฏเอกสารการอบรมใหดาวนโหลด ดังรูป 

ตารางการถายทอดสด คลิกท่ีรูปวีดีโอเพื่อ

รับชมการถายทอด 

คลิกท่ีรูปเพื่อเปดเอกสาร

การอบรม 
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คลิกท่ีรูป   (วีดีโอ) เพื่อรับชมการถายทอดสด  

 

จะปรากฏหนาจอการถายทอดสด ดังรูป 

 

4.3.4 เมนูยอย UTQ 

คลิก  เพื่อเขาสูหนาเว็บไซต UTQ  

 

 

4.4. เมนูออกจากระบบ 
 

คลิก  เพื่อออกจากระบบ 
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กรณีท่ี 5 ทานเปนสมาชิก ระบบลงทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แตยังไมผานการอนุมัติ  

 

 
 
 
 
5.1 ระบบพัฒนาตนเอง 

ทานสามารถเขาใชงานระบบพัฒนาตนเองได โดยคลิกท่ีปุม ระบบพัฒนาตนเอง จากนั้นระบบจะนํา

ทานเขาสูหนาหลักของระบบพัฒนาตนเอง 

 
 

ทานสามารถเลือกเรียนรูไดตามตองการ โดยดูวิธีการเขาใชระบบการพัฒนาตนเอง หนา 20 

คลิกเพื่อออกจากระบบ คลิกเพื่อใชงานระบบ

พัฒนาตนเอง 

ขอความแจงเตือนจากระบบ 
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คูมือการใชระบบ TEPE Online  การพิมพบัตรสมาชิก 
 

 
 

1. ดับเบ้ิลคลิกท่ีโปรแกรมพิมพบัตรสมาชิก ระบบจะปรากฏหนาตางดังนี้ 

 ใหทานทําการกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน จากนั้นคลิก ตกลง 
 

 
 
2. คลิกท่ีพิมพบัตรสมาชิกเพื่อพิมพบัตรดานหนา และคลิกท่ีพิมพหลังบัตร เพื่อพิมพบัตรดานหลัง   
 

 
 
 

ดับเบ้ิลคลิก ท่ีโปรแกรม

พิมพบัตรสมาชิก 

กรอกเลขบัตรประจําตัว

ประชาชน จากนั้นคลิก ตกลง 

คลิก เมื่อตองการ

พิมพหลังบัตร 

คลิก เมื่อตองการ

พิมพหนาบัตร 
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3. คลิกท่ีสัญลักษณ เครื่องพิมพ เพื่อสงพิมพออกทางเครื่องพิมพ    
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

พิมพ 

พิมพ 
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คูมือการใชระบบ TEPE Online  การพิมพเอกสารรับรองความรู 
 

 
 
 

1. ดับเบ้ิลคลิกท่ีโปรแกรมพิมพเอกสารรับรองความรู ระบบจะปรากฏหนาตางดังนี ้

 ใหทานทําการกรอกรหัสผูใช และรหัสผาน จากนั้นคลิก ตกลง  
 

 
 
 
 
 
2. ใหทานทําการกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูท่ีตองการพิมพเอกสารรับรองความรูในเขตพื้นท่ี

การศึกษาของทาน จากนั้นคลิกตกลง  

 

 
 
 

ดับเบ้ิลคลิก ท่ีโปรแกรมพิมพ

เอกสารรับรองความรู 

กรอกรหัสผูใช 

กรอกรหัสผาน 

คลิกตกลงเพื่อเขาระบบ คลิกยกเลิกเพื่อออกจากระบบ 

กรอกเลขประจําตัวประชาชน 

จากนั้นคลิก ตกลง 
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3. คลิกปุม พิมพเอกสารรับรองความรู 
 

 
 
 
 

4. คลิกท่ีสัญลักษณ เครื่องพิมพ เพื่อสงพิมพเอกสารรับรองความรู ออกทางเครื่องพิมพ 
 

  
 

 

 

 

คลิกเพื่อพิมพเอกสาร

รับรองความรู 

คลิกเพื่อพิมพเอกสารรับรองความรู 
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คู่มือการใช้ระบบ TEPE Online  

ระดับสิทธิ์ : ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา



ระบบ TEPE Online ศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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การเขาสูระบบ 

ทําการกรอก Username และ Password แลวกด Login 

หนาแรกของระบบ 

1. บันทึก

2. แกไขขอมูล

3. สอบถามขอมูล 4. พิมพรายงาน

5. ออกจากระบบ

LOGIN เพื่อเขาสูระบบ 
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โดยจะประกอบไปดวย  

1. เมนู บันทึกขอมูล 

2. เมนู แกไขขอมูล 

3. เมนู สอบถามขอมูล 

4. เมนู พิมพรายงาน 

5. เมนู ออกระบบ 

1. เมนู บันทึกขอมูล 

ประกอบไปดวย ขอมูลผูสมัครรายใหม และ ผูสมัครรอดําเนินการแกไขขอมูล 

1.1 ขอมูลผูสมัครรายใหม 

 

1.2 ขอมูลผูสมัครรอดําเนินการแกไขขอมูล 
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1.3 ขอมูลผูสมัครท่ีแกไขขอมูลแลว 

 
 

2. เมนู แกไขขอมูล 

ประกอบไปดวย เมนูยอย แกไขขอมูลสมาชิก 

2.1 เมนูยอย แกไขขอมูลสมาชิก 

 
 

 คลิกท่ี แกไข เพื่อแกไขขอมูลสมาชิก 
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เมื่อแกไขเสร็จแลว ใหทําการคลิกยืนยันการแกไขขอมูล 
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3. เมนู สอบถามขอมูล 

ประกอบไปดวย เมนูยอย สอบถามขอมูลผูสมัครสอบ 

3.1 สอบถามขอมูลผูสมัครสอบ  

 
 

คลิก ดูขอมูลเพิ่มเติม เพื่อดูขอมูลสมาชิกเพิ่มเติม 
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จะปรากฏหนาตางแสดงขอมูลท้ังหมดของผูสมัคร 

 

3.2 สมาชิกท่ียังไมสมัครสอบ  

 
 

จะปรากฏรายช่ือผูสมัครสอบ ท่ีผานการอนุมัติแลวแตยังไมไดสมัครสอบ 
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4. เมนู พิมพรายงาน 

ประกอบไปดวย เมนูยอย พิมพประกาศผลสอบ โดยเลือกรอบท่ีสอบ (เฉพาะเขต)  

4.1 เมนูยอย พิมพประกาศผลสอบ โดยเลือกรอบท่ีสอบ (เฉพาะเขต) 

       คลิกท่ีเมนู พิมพประกาศผลสอบ โดยเลือกรอบท่ีสอบ (เฉพาะเขต) จะแสดงดังนี้ 

 
 

ทําการเลือกปท่ีตองการพิมพรายงานประกาศผลสอบ แลวคลิกพิมพรายงาน  

จะปรากฏหนาตางรายงานผลการสอบ ดังรูป 
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คูมือการใชระบบ TEPE Online  ระดับสิทธ์ิ : ผูดูแลระบบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

1. ระบบ Digital Library แบงการทํางานออกเปน 4 ระบบ ดังนี้ 

1.1 Digital Library Book on Demand 

1.2 Digital Library Video on Demand 

1.3 Digital Library Research on Demand 

1.4 Digital Library E-Learning on Demand 
 

1.1 หนา Login สําหรับระบบ Admin Digital Library Book on Demand (สําหรับผูดูแล
ระบบ) 

 

  

 

1.1 Digital Library Book on Demand ประกอบดวย เมนูยอย 7 เมน ู
1.1.1 หนาหลัก 
1.1.2 ประเภทหนังสือ 
1.1.3 หมวดยอยหนังสือ 
1.1.4 รายการหนังสือ 
1.1.5 รายการคนหา 
1.1.6 รายงาน 
1.1.7 ออกจากระบบ 
 

กรอก 
   Username : รหัสผูใช  
   Password  : รหัสผาน 
และคลิกเพื่อเขาระบบ 
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1.1.1 เมนู หนาหลัก 
 

 

1.1.2  เมนู ประเภทหนังสือ 

 เปนการเพิ่มขอมูล แกไข ลบ ประเภทหนังสือ 

 

เพิ่มประเภทหนังสือ 

 

การเพิ่มประเภทหนังสือ 

- คลิก เลือกไฟล รูปหัวเรื่อง ใชไฟล jpg. ขนาด 226x45 pixel 

- คลิก เลือกไฟล รูปภาพปก ใชไฟล jpg. ขนาด 150x123 pixel 

- ใส รหัสประเภทหนังสือ เชน 000 200 300  

- ใส ช่ือประเภทหนังสือ เชน เบ็ดเตล็ด ปรัชญา  

- เมื่อกรอกขอความและตรวจสอบเรียบรอยแลว ใหคลิกท่ีปุม  

 
 

 

  คลิก  หลังประเภทหนังสือท่ีตองการแกไข 

คลิก หลังประเภทหนังสือท่ีตองการลบ 

 

 
เลือกไฟลรูป 

ใส รหัสประเภทหนังสือ 
 

ใส ช่ือประเภทหนังสือ 
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จะแสดงหนาตางวาบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว 

 

1.1.3 เมนู หมวดยอยหนังสือ 

 เปนการเพิ่มขอมูล แกไข ลบ หมวดยอยหนังสือ 

 
 

การเพิ่มหมวดยอยหนังสือ 
- คลิก เลือกไฟล รูปภาพปก ใชไฟล ขนาด 150x123 pixel 
- เลือก ประเภทหนังสือ  
- ใส รหัสหมวดหนังสือ 
- ใส ช่ือหมวดหนังสือ 

- เมื่อกรอกขอความและตรวจสอบเรียบรอยแลว ใหคลิกท่ีปุม  

จะแสดงหนาตางวาบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เลือกไฟลรูป 

ใส รหัสหมวดหนังสือ 
 

ใส ช่ือหมวดหนังสือ 
 

เลือก ประเภทหนังสือ 
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1.1.4 เมนู รายการหนังสือ 

 

กรอกขอมูลรายการหนังสือใหครบถวน  
- คลิก เลือกไฟล รูปหนังสือ (Jpg , Jpeg , Gif) ขนาด 516x728 pixel 
- คลิก เลือกไฟล เนื้อหาหนังสือ (pdf) เชน Sample.pdf 

- ตรวจสอบขอมูลใหเรียบรอย แลวคลิก   
 

จะแสดงหนาตางวาบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว 

 

1.1.5 เมนู รายการคนหา 
กรอกช่ือหนังสือ ท่ีตองการคนหา และทําการเลือกวาคนหาจากอะไร จากนั้นใหคลิก คนหาขอมูล! 

 

 

 

 

 

ใสขอความท่ีตองการคนหา 
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1.1.6 เมนู รายงาน 
เลือก ประเภทหนังสือและหมวดยอยหนังสือ ท่ีตองการดูรายงาน 

 

1.1.7 เมนู ออกจากระบบ 

 เมื่อคลิก ออกจากระบบ จะแสดงหนาตาง ยืนยันการออกจากระบบ ใหคลิก ตกลง 

 

 
 

 

  

คลิก ตกลง 
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1.2 หนา Login สําหรับระบบ Admin Digital Library Video on Demand (สําหรับผูดูแล

ระบบ) 

 

Digital Library Video on Demand ประกอบดวย เมนูยอย 7 เมนู 
1.2.1 หนาหลัก 

1.2.2 ประเภท VDO 

1.2.3 หมวดยอย VDO 

1.2.4 รายการ VDO 

1.2.5 รายการคนหา 

1.2.6 รายงาน 

1.2.7 ออกจากระบบ 

1.2.1 เมนู หนาหลัก 

 

กรอก 
   Username : รหัสผูใช  
   Password  : รหัสผาน 
และคลิกเพื่อเขาระบบ 
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1.2.2 เมนู ประเภท VDO 

 เปนการเพิ่มขอมูล แกไข ลบ ประเภท VDO 

 

เพิ่มประเภท VDO 

 

การเพิ่มประเภทวีดีโอ 
- คลิก เลือกไฟล รูปหัวเรื่อง ใชไฟล jpg. ขนาด 235x45 pixel 
- คลิก เลือกไฟล รูปภาพปก ใชไฟล jpg. ขนาด 153x125 pixel 
- ใส รหัสประเภทวีดีโอ เชน 000 200 300  
- ใส ช่ือประเภทวีดีโอ เชน เบ็ดเตล็ด ปรัชญา  

- เมื่อกรอกขอความและตรวจสอบเรียบรอยแลว ใหคลิกท่ีปุม  

จะแสดงหนาตางวาบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว 

 

 

 

 

คลิก  หลังประเภทหนังสือท่ีตองการแกไข 

คลิก หลังประเภทหนังสือท่ีตองการ

  

 
เลือกไฟลรูป 

ใส รหัสประเภทวีดีโอ 
 

ใส ช่ือประเภทวีดีโอ 
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1.2.3 เมนู หมวดยอย VDO 

 เปนการเพิ่มขอมูล แกไข ลบ หมวดยอย VDO 

 

การเพิ่มหมวดยอยวีดีโอ 
- คลิก เลือกไฟล รูปภาพปก ใชไฟล ขนาด 155x125 pixel 
- เลือก ประเภทวีดีโอ เชน (000) – ภาษาไทย 
- ใส รหัสหมวดวีดีโอ เชน P1 
- ใส ช่ือหมวดวีดีโอ เชน ประถมศึกษาปท่ี 1 

- เมื่อกรอกขอความและตรวจสอบเรียบรอยแลว ใหคลิกท่ีปุม  

จะแสดงหนาตางวาบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เลือกไฟลรูป 

ใส รหัสหมวดวีดีโอ 
 ใส ช่ือหมวดวีดีโอ 

เลือก ประเภทวีดีโอ 
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1.2.4 เมนู รายการ VDO 

 

การเพิ่มรายการ VDO 
 - กรอกขอมูลรายการวีดีโอใหครบถวน  

- คลิก เลือกไฟล รูปวีดีโอ (Jpg , Jpeg , Gif)  
- คลิก เลือกไฟล เนื้อหาหนังสือ (pdf) *ถามี เชน Sample.pdf 
- คลิก เลือกไฟล เนื้อหาวีดีโอ (MP4) 
- ตรวจสอบขอมูลใหเรียบรอย แลวคลิก  เพิ่มรายการ 

จะแสดงหนาตางวาบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว 

 

1.2.5 เมนู รายการคนหา 

 กรอกขอความท่ีตองการคนหา ในชอง ขอความคนหา แลวคลิก คนหาขอมูล! 
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  คูมือการใชระบบ   หนา   70 

1.2.6 เมนู รายงาน 

 เลือกประเภทวีดีโอ หมวดยอยวีดีโอ ท่ีตองการดูรายงาน 

 

2.7 เมนู ออกจากระบบ 

 เมื่อคลิก ออกจากระบบ จะแสดงหนาตาง ยืนยันการออกจากระบบ ใหคลิก ตกลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือก ประเภทวีดีโอ 

เลือก หมวดยอยวีดีโอ 

 

 

คลิก ตกลง 
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 ระบบ TEPE Online ศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  คูมือการใชระบบ   หนา   71 

1.3 หนา Login สําหรับระบบ Admin Digital Library Research on Demand (สําหรับ
ผูดูแลระบบ) 

 

Digital Library E-Learning on Demand ประกอบดวย เมนูยอย 7 เมนู 
1.3.1 หนาหลัก 
1.3.2 ประเภทงานวิจัย 
1.3.3 หมวดยอยงานวิจัย 
1.3.4 รายการงานวิจัย 
1.3.5 รายการคนหา 
1.3.6 รายงาน 
1.3.7 ออกจากระบบ 

1.3.1 เมนู หนาหลัก 

 

 

 

กรอก 
   Username : รหัสผูใช  
   Password  : รหัสผาน 
และคลิกเพื่อเขาระบบ 
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  คูมือการใชระบบ   หนา   72 

1.3.2 เมนู ประเภทงานวิจัย 

 

เพิ่มประเภทงานวิจัย 

 

การเพิ่มประเภทงานวิจัย 
- คลิก เลือกไฟล รูปหัวเรื่อง ใชไฟล jpg. ขนาด 235x45 pixel 
- คลิก เลือกไฟล รูปภาพปก ใชไฟล jpg. ขนาด 153x125 pixel 
- ใส รหัสประเภทงานวิจัย เชน 000 200 300  
- ใส ช่ือประเภทงานวิจัย เชน เบ็ดเตล็ด ปรัชญา  

- เมื่อกรอกขอความและตรวจสอบเรียบรอยแลว ใหคลิกท่ีปุม  

จะแสดงหนาตางวาบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว 

 

 

 

 

 

คลิก  หลังประเภทหนังสือท่ี

ตองการแกไข 

คลิก หลังประเภทหนังสือท่ีตองการลบ 

  

 
เลือกไฟล

 
ใส รหัสประเภท

 
ใส ช่ือประเภท
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1.3.3 เมนู หมวดยอยงานวิจัย 

 เปนการเพิ่มขอมูล แกไข ลบ หมวดยอยงานวิจัย 

  

การเพิ่มหมวดยอยวีดีโอ 
- คลิก เลือกไฟล รูปภาพปก ใชไฟล ขนาด 153x125 pixel 
- เลือก ประเภทงานวิจัย เชน (000) –ภาษาไทย  
- ใส รหัสหมวดงานวิจัย เชน P1 
- ใส ช่ือหมวดงานวิจัย เชน ประถมศึกษาปท่ี 1 

- เมื่อกรอกขอความและตรวจสอบเรียบรอยแลว ใหคลิกท่ีปุม  

จะแสดงหนาตางวาบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกไฟลรูป 

ใส รหัสหมวดงานวิจัย 
 

ใส ช่ือหมวดงานวิจัย 

เลือก ประเภทงานวิจัย 
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1.3.4 เมนู รายการงานวิจัย 

 

 - กรอกขอมูลรายการงานวิจัยใหครบถวน  
- คลิก เลือกไฟล รูปงานวิจัย (Jpg , Jpeg , Gif) ขนาด 516x728 pixel 
- คลิก เลือกไฟล เนื้อหางานวิจัย (pdf) เชน Sample.pdf 

- ตรวจสอบขอมูลใหเรียบรอย แลวคลิก   

จะแสดงหนาตางวาบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน้า 74    คู่มือการใช้ระบบ



 
 ระบบ TEPE Online ศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  คูมือการใชระบบ   หนา   75 

1.3.5 เมนู รายการคนหา 

กรอกช่ืองานวิจัย ท่ีตองการคนหา และทําการเลือกวาคนหาจากอะไร จากนั้นใหคลิก คนหาขอมูล! 

 

1.3.6 เมนู รายงาน 

เลือก ประเภทงานวิจัยและหมวดหมูยอยงานวิจัย ท่ีตองการดูรายงาน 

 

1.3.7 เมนู ออกจากระบบ 

 เมื่อคลิก ออกจากระบบ จะแสดงหนาตาง ยืนยันการออกจากระบบ ใหคลิก ตกลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิก ตกลง 
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 ระบบ TEPE Online ศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  คูมือการใชระบบ   หนา   76 

1.4 หนา Login สําหรับระบบ Admin Digital Library E-Learning on Demand (สําหรับ
ผูดูแลระบบ) 

 

Digital Library E-Learning on Demand ประกอบดวย เมนูยอย 7 เมนู 
1.4.1 หนาหลัก 
1.4.2 ประเภท/วิชา 
1.4.3 หมวด/ระดับช้ัน 
1.4.4 รายการ 
1.4.5 คนหา 
1.4.6 รายงาน 
1.4.7 ออกจากระบบ 

1.4.1 เมนู หนาหลัก 

 
 

กรอก 
   Username : รหัสผูใช  
   Password  : รหัสผาน 
และคลิกเพื่อเขาระบบ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน้า 76    คู่มือการใช้ระบบ
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1.4.2 เมนู ประเภท/วิชา 

 เปนการเพิ่มขอมูล แกไข ลบ ประเภท/วิชา บทเรียนชวยสอน 

 

เพิ่มประเภท/วิชา 

 

การเพิ่มประเภท/วิชา บทเรียนชวยสอน 
- คลิก เลือกไฟล รูปหัวเรื่อง ใชไฟล jpg. ขนาด 235x45 pixel 
- คลิก เลือกไฟล รูปภาพปก ใชไฟล jpg. ขนาด 153x125 pixel 
- ใส รหัสประเภทบทเรียนชวยสอน เชน 000 200 300  
- ใส ช่ือประเภทบทเรียนชวยสอน เชน เบ็ดเตล็ด ปรัชญา  

- เมื่อกรอกขอความและตรวจสอบเรียบรอยแลว ใหคลิกท่ีปุม  

จะแสดงหนาตางวาบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว 

 
 
 
 
 

 

  คลิก  หลังประเภทหนังสือท่ี

ตองการแกไข 

คลิก หลังประเภทหนังสือท่ีตองการลบ 

 

 

เลือกไฟลรูป 

ใส รหัสประเภทบทเรียนชวยสอน 

ใส ช่ือประเภทบทเรียนชวยสอน 
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1.4.3 เมนู หมวด/ระดับช้ัน 
 เปนการเพิ่มขอมูล แกไข ลบ หมวด/ระดับช้ัน บทเรียนชวยสอน  

 

การเพิ่มหมวด/ระดับช้ัน บทเรียนชวยสอน 
- คลิก เลือกไฟล ใชไฟล ขนาด 155x125 pixel 
- เลือก ประเภทบทเรียนชวยสอน เชน (000) – ภาษาไทย 
- ใส รหัสหมวดบทเรียนชวยสอน เชน P1 
- ใส ช่ือหมวดบทเรียนชวยสอน เชน ประถมศึกษาปท่ี 1 

- เมื่อกรอกขอความและตรวจสอบเรียบรอยแลว ใหคลิกท่ีปุม  

จะแสดงหนาตางวาบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว 

 

1.4.4 เมนู รายการ 

   
กรอกขอมูลบทเรียนชวยสอนใหครบถวน  

- คลิก เลือกไฟล รูปบทเรียนชวยสอน (Jpg , Jpeg , Gif) ขนาด 516x728 pixel 
- คลิก เลือกไฟล เอกสารประกอบบทเรียนชวยสอน (pdf) * ถามี เชน Sample.pdf 
- คลิก เลือกไฟล บทเรียนชวยสอน (exe , html) 
- ตรวจสอบขอมูลใหเรียบรอย แลวคลิก  เพิ่มรายการ 

 

 

 

เลือกไฟลรูป 

ใส รหัสหมวดบทเรียนชวย
 

ใส ช่ือหมวดบทเรียนชวยสอน 
 

เลือก ประเภทบทเรียนชวยสอน 
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จะแสดงหนาตางวาบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว 

 

1.4.5 เมนู คนหา 

กรอกช่ือ ท่ีตองการคนหา และทําการเลือกวาคนหาจากอะไร จากนั้นใหคลิก คนหาขอมูล! 

 

1.4.6 เมนู รายงาน 

เลือก ประเภทบทเรียนชวยสอนและหมวดยอยบทเรียนชวยสอน ท่ีตองการดูรายงาน 

 

1.4.7 เมนู ออกจากระบบ 

 เมื่อคลิก ออกจากระบบ จะแสดงหนาตาง ยืนยันการออกจากระบบ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

คลิก ตกลง 
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คูมือการใชระบบคลินิกวิชาการ  ระดับสิทธ์ิ : ผูดูแลระบบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

  

 
 

           ใหทานทําการกรอกรหัสผาน จากนั้นคลิกเขาระบบเพื่อเขาใชงานระบบ แลวจะปรากฏหนาตางดังนี้ 

เมนูหลัก ประกอบดวย เมนูยอย 4 เมน ู

2.1 บันทึกขอมูล 

2.2 กําหนดขอมูลหองบันทึก 

2.3 สอบถามขอมูล 

2.4 ออกจากระบบ 

หนาหลัก  

 
 

บันทึกขอมูล 

กําหนดขอมูลหองบันทึก 

สอบถามขอมูล 

ออกจากระบบ 

LOGIN เพื่อเขาสูระบบ 
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ประกอบไปดวย เมนูหลัก 4 เมนูหลัก ดังนี้ 

 2.1 เมนูบันทึกขอมูล 

  2.1.1 ตองการจองหอง (อนุมัติเลย) 

  2.1.2 แกไขอนุมัติการจองหอง 

 2.2 เมนูกําหนดขอมูลหองบันทึก 

  2.2.1 หองบันทึกการสอน 

  2.2.1 การเปล่ียนสถานะหอง 

 2.3 เมนูสอบถามขอมูล 

  2.3.1 สอบถามขอมูลการจอง 

 2.4 เมนูออกจากระบบ 

 

2.1 เมนูบันทึกขอมูล 

ประกอบไปดวยเมนูยอย ดังนี ้

2.1.1 เมนูยอยจองหองสอบ (อนุมัติเลย) จะปรากฏหนาตางดังนี้  

ใหทานทําการคลิกเลือกวันท่ีท่ีตองการจอง 

 

 

 

คลิก เพื่อเลือกเดือนถัดไป คลิก เพื่อเลือก

เดือนท่ีผานมา 

คลิกเลือกวันท่ีท่ี

ตองการจองหอง 

วันท่ีสีแดงคือวันท่ีท่ีมี

การจองหองแลว 
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เมื่อเลือกวันท่ีท่ีตองการจองแลว ระบบจะปรากฏหนาตางดังนี้ 

 

 

การดูประวัติการจอง 

            กรณีท่ียังไมมีการจอง 

 

           กรณีท่ีมีการจองแลว 

 

    

2.1.2 แกไขอนุมัติการจองหอง จะปรากฏหนาตางดังนี้  

ทานสามารถดูประวัติการจองและแกไขการจองได โดยคลิก   

 

เมื่อทานคลิกแกไขจะปรากฏหนาตางดังนี้  

 
 

 
 
 

เลือกหอง เลือกเวลา คลิกเพื่อยืนยันการจอง 

ระบุหมายเหตุ การจองหอง 

แกไข 

แนบไฟลเอกสาร (ถามี) 

คลิกเพ่ืออนุมัติ คลิกเมื่อไมตองการ

 

คลิกเพ่ือรอการอนุมัติ คลิกเพ่ือยกเลิกการแกไข 
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2.2 กําหนดขอมูลหองบันทึก  

2.2.1 คลิกท่ีเมนูหองบันทึกการสอน  จะปรากฏหนาตางดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
กรณีแกไขขอมูลหองบันทึก 

 
 
กรณีลบขอมูลหองบันทึก 

 
 

 
จะปรากฏขอความแจงเตือน ใหคลิกตกลง  

คลิกเพ่ือยกเลิกการเพ่ิมชื่อ

 

รายชื่อหองท่ีสามารถจองได สถานะการใชงาน คลิกเพ่ือแกไข 

กรอกชื่อหองท่ีตองการเพ่ิม 

คลิกเพ่ือลบ 

คลิกเมื่อตองการเพ่ิมขอมูลใหม 

คลิกเพ่ือบันทึก

ขอมูล 

คลิกเพ่ือแกไข 

แกไขชื่อหองแลวทําการ บันทึกขอมูล 

คลิกเพ่ือยกเลิกแกไขชื่อหอง  

คลิกเพ่ือลบ 
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2.2.2 คลิกการเปล่ียนสถานะ หองจะปรากฏหนาตางดังนี ้

 

 
 
 

 
2.3 สอบถามขอมูล     

2.3.1 คลิกท่ีเมนูสอบถามขอมูลการจองหอง จะปรากฏหนาตางดังนี้  
 

 
จะปรากฏขอมูลการจองหองท้ังหมด ดังภาพ 

2.4 ออกจากระบบ 

 คลิก   เพื่อออกจากระบบ 

 

 

 

 

คลิกแกไขเพื่อเปล่ียนสถานะหองบันทึก 
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คูมือการใชระบบ TEPE Online  ระดับสิทธ์ิ : ผูดูแลระบบ 
 

การเขาสูระบบในสวนผูดูแลระบบ (ADMIN) 
 

 
หนาแรกของระบบ 
 

 
 
 

LOGIN เพ่ือเขาสูระบบ 

ออกจากระบบ 

กําหนดขอมูลหลัก 

จัดการขอมูลข้ันสูง 
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โดยจะประกอบไปดวย 

 1. หมวดหมู กําหนดขอมูลหลัก 

2. หมวดหมู จัดการขอมูลข้ันสูง 

 3. ออกจากระบบ 

 

1.หมวดหมู กําหนดขอมูลหลัก    

หนาแรกของหมวดหมู กําหนดขอมูลหลัก ดังนี้ 

      1.1 ผูดูแลระบบกําหนดขอมูลโรงเรียนในเขตการศึกษา คลิก     
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เลือกเขตการศึกษา 

รายการโรงเรียนท่ีอยูในเขตการศึกษา 

พิมพขอมูลท่ีตองการคนหา 

คลิกเพื่อเพิ่มขอมูลโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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คลิก  เพื่อเพิ่มขอมูลโรงเรียน 
 

 
เมื่อทําการคลิกเพิ่มขอมูล จะปรากฏหนาจอ เพื่อใหทานทําการเพิ่มขอมูลดังนี้ 

 
 

คลิก   เพือ่แกไขขอมูลโรงเรียน 

 
เมื่อทําการคลิกแกไข จะปรากฏหนาจอ เพื่อใหทานทําการแกไขขอมูลดังนี้ 
 

                           

คลิกเพิ่มขอมูล 

คลิกเพื่อแกไขขอมูล

 

คลิกบันทึกเมื่อแกไขขอมูลเรียบรอย

 
คลิกเมื่อตองการยกเลิกการแกไข

 

คลิกบันทึกเมื่อตองการเพิ่มขอมูล คลิกเมื่อตองการยกเลิกการเพิ่มขอมูล 
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      1.2 ผูดูแลระบบกําหนดขอมูลรายวิชา คลิก   

 
 
 
 

คลิก  เพื่อเพิ่มขอมูลรายวิชา 

 
 

เมื่อทําการคลิกเพิ่มขอมูล จะปรากฏหนาจอ เพื่อใหทานทําการเพิ่มขอมูลดังนี้ 

 

 
 

 

คลิก   เพือ่แกไขขอมูลรายวิชา 

 

 

 

 

 

คนหาขอมูลรายวิชา 

แสดงสถานะการเปดสอบ 

คลิกเพื่อเพิ่มขอมูลรายวิชา 

คลิกเพื่อแกไขขอมูลรายวิชา 

คลิกเพิ่มขอมูล 

คลิกเพื่อแกไข

คลิกบันทึกเมื่อตองการเพิ่มขอมูล คลิกเมื่อตองการยกเลิกการเพิ่มขอมูล
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เมื่อทําการคลิกแกไข จะปรากฏหนาจอ เพื่อใหทานทําการแกไขขอมูลดังนี้ 

 

 
 
 
 
 

   1.3 ผูดูแลระบบกําหนดขอมูลตารางสอบ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกบนัทึกเมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลว  คลิกเมื่อตองการยกเลิกการแกไขขอมูล 

คนหาวันท่ีสอบ 

คลิกเพ่ือแกไขขอมูลตารางสอบ 

คลิกเมื่อตองการเพ่ิมขอมูลตารางสอบ 
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คลิก   เพื่อเพิ่มขอมูลตารางสอบ 
 

เมื่อทําการคลิกเพิ่มขอมูลตารางสอบ จะปรากฏหนาจอ เพื่อใหทานทําการเพิ่มขอมูลดังนี้ 

 
 

 

 

คลิก   เพือ่แกไขขอมูลตารางสอบ 

 

 

เมื่อทําการคลิกแกไข จะปรากฏหนาจอ เพื่อใหทานทําการแกไขขอมูลดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 

คลิกเพื่อแกไขขอมูล

 

คลิกบันทึกเมื่อตองการเพิ่มขอมูล คลิกเมื่อตองการยกเลิกการเพิ่มขอมูล

 

คลิกเมื่อตองการยกเลิกการแกไขขอมูล คลิกบันทึกเมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลว 
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      1.4.ผูดูแลระบบกําหนดขอมูลหองสอบ คลกิ   

 
 
 
เมื่อทําการคนหาหองสอบแลว จะปรากฏรายการหองสอบ ดังนี้ 
 

 
 
 

คลิก   เพื่อเพิ่มขอมูลหองสอบ 
 

เมื่อทําการคลิกเพิ่มขอมูลหองสอบ จะปรากฏหนาจอ เพื่อใหทานทําการเพิ่มขอมูลดังนี้ 

 

 
 
 

 

 

 

คนหาจากเขตพื้นท่ีการศึกษา 

คนหาจากโรงเรียน 

คนหาจากวันท่ีสอบ 

คลิกบันทึกเมื่อตองการเพิ่มขอมูล คลิกเมื่อตองการยกเลิกการเพิ่มขอมูล

 

คลิกเมื่อตองการเพิ่มขอมูล 
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คลิก   เพือ่แกไขขอมูลหองสอบ 

 

เมื่อทําการคลิกแกไข จะปรากฏหนาจอ เพื่อใหทานทําการแกไขขอมูลดังนี้ 
 

 

 
 
 
 

  1.5.ผูดูแลระบบกําหนดขอมูลศูนยยอย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกเพื่อแกไขขอมูล

 

คลิกบันทึกเมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลว 

คลิกเมื่อตองการยกเลิกการแกไขขอมูล 

คลิกเพื่อแกไขขอมูลตารางสอบ 

คลิกเมื่อตองการเพิ่มขอมูลศูนยยอย 

ระบบ TEPE Online ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการใช้ระบบ  หน้า 93



 
 ระบบ TEPE Online ศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  คูมือการใชระบบ   หนา   94 

คลิก   เพื่อเพิ่มขอมูลศูนยยอย 
 
เมื่อทําการคลิกเพิ่มขอมูลศูนยยอย จะปรากฏหนาจอ เพื่อใหทานทําการเพิ่มขอมูลดังนี้ 

 
 

 

คลิก   เพือ่แกไขขอมูลศูนยยอย 

 

เมื่อทําการคลิกแกไข จะปรากฏหนาจอ เพื่อใหทานทําการแกไขขอมูลดังนี้ 

 

 

1.6 ผูดูแลระบบกําหนด LINK ศูนยยอยภายในเขต   

 
 
 
 
 

คลิกเพื่อแกไข

คลิกบันทึกเมื่อตองการเพิ่ม

 

คลิกเมื่อตองการยกเลิกการเพิ่มขอมูล

 

คลิกเมื่อตองการยกเลิกการแกไขขอมูล คลิกบันทึกเมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลว 

คลิกเพื่อเพิ่ม LINK 

คนหาเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สถานะการเพิ่ม LINK  
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คลิก   เพื่อเพิ่ม LINK ศูนยยอยภายในเขต 
 
เมื่อทําการคลิกเพิ่ม LINK ศูนยยอยภายในเขต จะปรากฏหนาจอ เพื่อใหทานทําการเพิ่มขอมูลดังนี้ 

 
 

  1.7.ผูดูแลระบบกําหนดคํานําหนาช่ือ   

 
 
 
 

คลิก   เพื่อเพิ่มขอมูลคํานําหนาช่ือ 
เมื่อทําการคลิกเพิ่มขอมูลคํานําหนาช่ือ จะปรากฏหนาจอ เพื่อใหทานทําการเพิ่มขอมูลดังนี้ 

 
 

คลิกเพื่อปดหนานี้ 

คลิกเลือก LINK ท่ีตองการ

คลิกเพื่อแกไขขอมูลคํานําหนาช่ือ 

คลิกบนัทึกเมื่อตองการเพ่ิมขอมูล 

คลิกเมื่อตองการยกเลิกการเพ่ิมขอมูล

 

คลิกเมื่อตองการเพิ่มขอมูลคํานําหนาช่ือ 

พิมพคํานําหนาช่ือตองการคนหา 
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คลิก   เพือ่แกไขขอมูลคํานําหนาช่ือ 
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2. หมวดหมู จัดการขอมูลข้ันสูง    
หนาแรกของหมวดหมู จัดการขอมูลข้ันสูง ดังนี้ 

      2.1.ผูดูแลระบบสามารถเปล่ียนรหัสผานของตนเอง คลิก    
 

 
 

 

3.หมวดหมู ออกจากระบบ    
     คลิกเพื่อออกจากระบบ แลวระบบจะนําทานกลับมาท่ีหนา LOGIN ของ ADMIN 
 

คลิกเพื่อแกไขขอมูลคํานําหนาช่ือ 

คลิกเมื่อตองการยกเลิกการแกไขขอมูล 

คลิกบันทึกเมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลว

 

คลิกเมื่อตองการยกเลิกการแกไขขอมูล คลิกบันทึกเมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลว 
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คูมือการใชระบบ TEPE Online  ระดับสิทธ์ิ : ผูดูแลระบบ 
 
 

หนา Login สําหรับผูดูแลระบบการพัฒนาตนเอง  

 

 

หนาหลัก ประกอบดวย เมนู 

1. กําหนดขอมูลผูใช 

1.1เพิ่มผูดูแลระบบ เปนการเพิ่มขอมูลผูดูแลระบบ 
 

 

            

 

กรอก 
   Username : รหัสผูใช 
   Password  : รหัสผาน 
และคลิกเพื่อเขาระบบ 
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เพิ่มผูดูแลระบบ 

 

 

 
2. ออกจากระบบ 

 คลิก   เพื่อออกจากระบบ 

 

 

  

 

เพิ่มขอมูลผูดูแลระบบ 

คลิกเพื่อแกไขขอมูล 
 

 คลิกเพื่อลบขอมูล 
 

ขอมูลท่ีตองการแกไข เม่ือ
แกไขเสร็จเรียบรอยใหกด 

 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน้า 98    คู่มือการใช้ระบบ




