
 

คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลโปรแกรมหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา                                                  1 

 
 

คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลโปรแกรมหลักสูตร 

การสอนเพศวิถีศึกษา  

ส ำหรับผู้ใช้งำนท่ัวไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลโปรแกรมหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา                                                  2 

กำรใช้งำนโปรแกรมหลักสูตรกำรสอนเพศวิถีศึกษำ 

 กำรใช้งำนส ำหรับผู้ใช้งำนทั่วไป 
 กำรสมัครสมำชิก       หน้า 4 
 ขั้นตอนกำรเรียนรู้       หน้า 6 
 กำรขอรหัสผ่ำนใหม่       หน้า 19 
 ชุมชนกำรเรียนรู้        หน้า 21 
 ช่องสนทนำปรึกษำผู้เชี่ยวชำญ       หน้า 24 
 ข้อมูลผู้ใช้         หน้า 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลโปรแกรมหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา                                                  3 

โปรแกรมหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา สามารถเข้าใช้งานได้โดยเข้าเว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th 

เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว จะพบหน้าค าอธิบายหลักสูตร ดังรูป 

 

เมื่อสังเกตด้านล่างจะมีปุ่ม 3 ปุ่มดังนี้ 

- แนะน าหลักสูตร สามารถคลิกเข้าไปเพ่ือดูภาพรวมของหลักสูตรเบื้องต้นได้ก่อนโดยยังไม่สามารถท าการเรียนได้ 

- ลงทะเบียน เมื่อสนใจที่จะเข้าสู่โปรแกรม ผู้ใช้ต้องท าการลงทะเบียนที่ปุ่มนี้ก่อน 

- เข้าสู่ระบบ เมื่อลงทะเบียนแล้ว สามารถคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าสู่โปรแกรมได้ 
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1.1 กำรสมัครสมำชิก  

ก่อนการใช้งานระบบ ผู้ใช้จ าเป็นต้องสมัครสมาชิกเพ่ือเก็บข้อมูลไว้เป็นรายงาน โดยสามารถสมัครได้จากเมนู 
“ลงทะเบียน” และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้ 

- ข้อมูลส่วนตัว, ต าแหน่งของผู้ลงทะเบียน, สังกัด, เพศและอายุ 
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- ประวัติการศึกษา, และประสบการณ์สอน 

 

เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกที่ปุ่ม “ยืนยันและส่งข้อมูล” 
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เมื่อ“ยืนยันและส่งข้อมูล”แล้ว ระบบจะไปที่หน้าเข้าสู่ระบบพร้อมกับแจ้งว่า “กำรลงทะเบียนส ำเร็จ” สามารถ
เข้าสู่ระบบได้ได้จากหน้านี้ 

 

1.๒ ขั้นตอนกำรเรียนรู้ 

ในขั้นตอนการเรียนรู้ทั้งหมดจะเป็น 6 ขั้นตอน โดยไม่สามารถลัดขั้นตอนได้ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

 - VDO แนะน ำหลัก เป็น VDO ที่แนะน าหลักสูตรและวิธีการใช้งานระบบเบื้องต้น ผู้ใช้สามารถกดที่รูป 
VDO ได้ทันที 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลโปรแกรมหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา                                                  7 

กำรเรียนให้ครบเวลำที่ก ำหนด การที่จะผ่านหน่วยการเรียนต่าง ๆ ได้จะต้องอยู่ในหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ 
ตามเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

 

 Pre-Test ใช้เวลา 20 นาท ี

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ใช้เวลา 180 นาที 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ใช้เวลา 145 นาที 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ใช้เวลา 155 นาที 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ใช้เวลา 135 นาที 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ใช้เวลา 155 นาที 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ใช้เวลา 185 นาที 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ใช้เวลา 120 นาที 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ใช้เวลา 220 นาที 

 Post-Test ใช้เวลา 20 นาที 

โดยการนับเวลาของระบบ จะนับโดยผู้เรียนต้องอยู่ในหน้าจอนั้น ๆ โดยไม่พักหน้าจอ, แบ่งหน้าจอและ
ท างานอ่ืน เป็นต้น หากเวลายังไม่ครบจะมีข้อความแจ้งเตือนที่ด้านบนของหน่วยนั้นๆ 
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- ขัน้ตอนกำรเรียนรู้ที่ 1 Pre-Test ก่อนเรียน ผู้ใช้ทุกคนจะต้องท าการทดสอบก่อนเรียน โดยคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน จะไม่มีผลต่อการประเมินผลใด ๆ เมื่อท าเสร็จแล้วจะมีการแจ้งคะแนนที่ได้โดยทันที 

 

 - ขัน้ตอนกำรเรียนรู้ที่ 2 หน่วยกำรเรียนรู้ 8 หน่วย ในหน่วยการเรียนจะประกอบไปด้วย 8 หน่วยดังรูป 
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เมื่อคลิกเข้าไปในแต่ละหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วย จะพบกับหน้าการเรียนรู้ จะพบกับ 5 ส่วนดังนี้  

 

1. เมนูหน่วยการเรียนรู้ เพื่อคลิกไปยังหน่วยการเรียนรู้อ่ืน ๆ 

2. สถานะแสดงถึงการเรียนรู้ โดยจะแจ้งว่าผู้ใช้เรียนไปถึงขั้นตอนใด 

3. เมนูย่อยด้านซ้ายเพ่ือแสดงให้เห็นว่าในหน่วยนั้น ๆ ต้องเรียนอะไรบ้าง โดยการเรียนจะต้องเรียนรู้ไปที
ละข้ันตอน ดังรูป 

4. เนื้อหาการเรียนรู้และกิจกรรม โดยพื้นที่นี้จะประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ 

 

 

 

 

1 
2 

4 
3 
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- VDO เนื้อหำ คือเนื้อหาหลักที่ถ่ายทอดผ่านตัวละคร แนะน าให้ผู้ใช้ทุกท่านตั้งใจดูละครแต่ละ
ตอนอย่างตั้งใจ ในเนื้อหาจะสอดแทรกความรู้ เทคนิคต่าง ๆ ไว้มากมาย และสามารถดูซ้ าได้ 

 

 

- กรำฟิกให้ข้อมูลเพิ่มเติม คือเนื้อหาเพ่ิมเติมที่นอกเหนือจาก VDO เนื้อหา ผู้ใช้ สามารถอ่าน
และกดถัดไปเพ่ือไปหน้าถัดไปได้ 
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- กิจกรรม เป็นส่วนที่ส าคัญ ผู้ใช้จ าเป็นต้องท ากิจกรรมให้ครบทุกข้อ โดยกิจกรรมจะมีความ
หลากหลายเพื่อท าให้การเรียนรู้น่าสนใจมากขึ้น การท ากิจกรรมต่าง ๆ เป็นการท าเพ่ือทบทวนความรู้ที่ได้
จากการเรียน คะแนนจะไม่มีผลต่อการผ่านหรือไม่ผ่านหลักสูตร โดยมีตัวอย่างของกิจกรรมดังนี้ 

 

ตัวอย่างกิจกรรมแบบเติมค า 

 

 

ตัวอย่างกิจกรรมแบบเปิดป้าย 
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ตัวอย่างกิจกรรมแบบเลือกข้อใดข้อหนึ่ง 

 

 

ตัวอย่างกิจกรรมแบบเลือกข้อใดข้อหนึ่ง 

5. รายละเอียดเพิ่มเติมและไฟล์เอกสารให้ดาวน์โหลดเพ่ิมเติม โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่ออ่าน
เพ่ิมเติมได้ด้วยการคลิกที่ปุ่มเอกสาร 
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 - ขัน้ตอนกำรเรียนรู้ที่ 3 Post-Test หลังเรียนครบทุกหน่วย ผู้ใช้ทุกคนจะต้องท าการทดสอบหลังเรียน 
โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนจะต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 เพื่อให้สามารถผ่านไปพิมพ์วุฒิบัตรได้ เมื่อท า
เสร็จแล้วจะมีการแจ้งคะแนนที่ได้โดยทันที 

 

 

กรณีไม่ผ่าน ร้อยละ 60  

- ส าหรับครู ปุ่มให้ส่งแผนการสอนจะมีข้อความข้ึนแจ้งเตือนว่า “ท่านไม่ผ่านการทดสอย กรุณากดเพ่ือเริ่ม
เรียนใหม”่ เพ่ือท าการล้างข้อมูลการเรียน 

 

 

กดยืนยันเพื่อลบข้อมูลและเริ่มเรียนใหม่ 
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- ส าหรับบุคคลที่ไม่ใช่ครู ปุ่มให้พิมพ์วุฒิบัตรจะมีข้อความข้ึนแจ้งเตือนว่า “ท่านไม่ผ่านการทดสอบ กรุณา
กดเพ่ือเริ่มเรียนใหม่” เพ่ือท าการล้างข้อมูลการเรียน 

 

 

กดยืนยันเพื่อลบข้อมูลและเริ่มเรียนใหม่ 
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- ขัน้ตอนกำรเรียนรู้ที่ ๔ ส่งแผนกำรสอน กรณีผู้ใช้อยู่ในต าแหน่งครู การผ่านเพ่ือไปพิมพ์วุฒิบัตรจ าเป็น
จะต้องส่งแผนการสอนเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ โดยการส่งแผนการสอน จะต้องส่งภายใน 1 เดือน
หลังจากท าการทดสอบ Post-Test หากไม่ส่งในเวลาที่ก าหนด ระบบระงับการส่งแผนและจะต้องกลับไป
เริ่มเรียนใหม่ อีกครั้ง และหากแผนการสอนได้รับการตรวจแล้ว แต่อยู่ในเกณฑ์ที่ควรปรับปรุง ผู้ใช้จะต้อง
ส่งแผนการสอนภายใน 2 สัปดาห์ หากไม่ส่งในเวลาที่ก าหนด ระบบระงับการส่งแผนและจะต้องกลับไป
เริ่มเรียนใหมอี่กครั้ง การส่งแผนการสอนสามารถคลิกที่ปุ่มส่งแผนการสอน และแนบไฟล์แผนที่ต้องการ
ส่งได้ทันที (ระบบจะมีฟอร์มแผนการสอนให้ดาวน์โหลด) และเมื่อส่งแผนการสอนแล้ว ระบบสามารถเข้า
ไปจัดการแผนการสอนได้อีกครั้งด้วยปุ่มจัดการแผนการสอน  

 

 

ในหน้าการจัดการแผนการสอนสามารถ ลบหรือเพ่ิมแผนได้ และสามารถกดดาวน์โหลดแผนที่ส่งไปแล้ว
เพ่ือตรวจความถูกต้องได้ 
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กรณีแผนของคุณได้รับการตรวจแล้ว เมื่อคลิกที่ปุ่มจัดการแผน ระบบจะแสดงหน้าผลการตรวจหากผ่าน
ระบบจะแจ้งว่า “ขอแสดงความยินดี ท่านได้ส าเร็จหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว” 
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หากไม่ผ่าน ระบบจะแจ้งว่าปรับปรุงแก้ไขและจัดส่งใหม่ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ลงประกาศ ผู้ใช้
สามารถคลิกที่ปุ่มดังกล่าวเพ่ือท าการส่งแผนอีกครั้ง 
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- ชั้นตอนกำรเรียนรู้ที่ 5 พิมพ์วุฒิบัตร หากผ่านการทดสอบ 60% แล้ว สามารถท าการพิมพ์วุฒิบัตรได้ เมื่อคลิ 
ที ่“พิมพ์วุฒิบัตร” จะสามารถพิมพ์วุฒิบัตรได้ทันที โดยวุฒิบัตรแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

- ส าหรับครูสายงานการสอนเพ่ือใช้ในการท าวิทยฐานะ จะต้องผ่านการอนุมัติแผนการสอนก่อน 

 

- ส าหรับผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่ไม่ได้ใช้ 
ในการท าวิทยฐานะ 
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1.๓ กำรขอรหัสผ่ำนใหม่ 

กรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วยรหัสเก่า หรือลืมรหัสเก่า ผู้ใช้สามารถขอรหัสผ่านใหม่ด้วยการคลิกท่ีปุ่ม “ลืม
รหัสผ่าน?” โดยการขอรหัสผ่านใหม่จะท าการผ่านอีเมลที่สมัครมาเท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 - คลิกท่ี “ลืมรหัสผ่าน?” 

 

 

 - กรอกอีเมลที่ใช้สมัครเข้าระบบมาในครั้งแรก 
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 - เข้าไปที่อีเมลที่สมัครเข้ามาใช้งานระบบ จะพบกับอีเมลที่ระบบส่งให้เพ่ือท าการเปลี่ยนรหัสผ่าน (หากไม่
พบอีเมลให้ตรวจสอบที่กล่องอีเมลขยะ) 

 

 

 - เมื่อคลิกที่เข้าไปจะมีปุ่มให้คลิกเพ่ือไปตั้งรหัสใหม่ 
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- ใส่รหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสอีกครั้ง คลิก “รีเซตรหัสผ่าน” ถือเป็นอันเสร็จสิ้น 

 

1.4 ชุมชนกำรเรียนรู้ 

ชุมชนการเรียนรู้เป็นแหล่งรวมกระทู้ให้ความรู้และสามารถตั้งกระทู้เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเพศวิถีศึกษาได้ ใน
ชุมชนการเรียนรู้นี้ โดยในชุมชนการเรียนรู้ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้ 

1.4.1 เขตพื้นที่กำรศึกษำ เมื่อเข้ามาในชุมชนการเรียนรู้จะพบกับเขตพ้ืนที่การศึกษาของตนเอง แต่
สามารถไปดูกระทู้ของเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนได้ 

 

1.4.2 ห้องกำรเรียนรู้ สามารถเลือกการเรียนรู้ได้เพ่ือดูกระทู้ในห้องนั้น ๆ ประกอบด้วย ห้องรวม, ห้อง
แผนการสอน, ห้ององค์ความรู้, ห้องบทความ, ห้องนวัตกรรม, ห้องแจ้งข่าวกิจกรรม 
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1.4.3 กระทู้ปักหมุด หากมีกระทู้ที่น่าสนใจ Admin จะน ามาเป็นกระทู้ปักหมุดเพ่ือแนะน าให้กับผู้ใช้ 

โดยการคลิกท่ีปุ่ม  ในหน้ากระทู้นั้นๆ 

 

 

1.4.4 กระทู้ล่ำสุด หากมีการตั้งกระทู้ใหม่ๆ จะมีการอัพเดทข้ึนล่าสุดเพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าไปอ่าน
หรือตอบกระทู้ได้ โดยผู้ใช้ทุกคนสามารถตั้งกระทู้และเข้าไปอ่านกระทู้ได้  

***ในกรณีที่เป็น Admin จะมีปุ่มเพ่ือให้ลบกระทู้เพ่ิมเข้ามาเพ่ือให้ Adminสามารถลบกระทู้ที่ไม่

เหมาะสมได้ โดยคลิกที่ปุ่ม  ในหน้ากระทู้นั้นๆ 
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 - การตั้งกระทู้ ผู้ใช้สามารถกดตั้งกระทู้ได้ เมื่อเข้าไปแล้วจะสามารถใส่ข้อมูลดังนี้ หัวข้อกระทู้, 
เนื้อหา, แนบรูป พร้อมกับกดตั้งกระทู้  

 

 

- การตอบกระทู้ ผู้ใช้สามารถเข้าไปอ่านกระทู้และสามารถตอบกระทู้ได้ และสามารถแนบรูปได้  

***ในกรณีที่เป็น Admin จะมีปุ่มเพ่ือให้ลบคอมเมนต์เพ่ิมเข้ามาเพ่ือให้ Admin สามารถลบ   

คอมเมนต์ที่ไม่เหมาะสมได้ โดยคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือลบความคิดเห็นนั้นๆ 
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1.๕ ช่องสนทนำปรึกษำผู้เชี่ยวชำญ  

ผู้ใช้ทุกคนสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยการพิมพ์ข้อความผ่านช่องทางปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เมื่อผู้เชี่ยวชาญได้รับ
ข้อความจะมีการตอบค าถามกลับมาเป็นการส่วนตัว 

 

 

1.6 ข้อมูลผู้ใช้ 

ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ลงทะเบียนมา และสามารถเพ่ิมรูปถ่ายของตนเองได้จากหน้าข้อมูลผู้ใช้ โดยการ

คลิกท่ีปุ่ม  และเม่ือเปลี่ยนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ 
เพ่ือบนัทกึ 

 


