


คำนำ 
คู่มือการใช้ระบบ EDU NFEMP กศน.อำเภอเมืองพะเยาสำหรับนักศึกษา  เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพ่ือเป็น

คู่มือการใช้งานระบบช่วยเหลือผู้เรียนสำหรับนักศึกษากศน. และบุคคลทั่วไป ในการเข้าถึงการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์  ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษากศน. เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ในสังคมยุคดิจิทัล เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงการ
เรียนรู้ ได้ทุกที่ ทุกเวลา นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้กับนักศึกษากศน. และนำไปสู่
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในสังคมยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  คู่มือระบบ EDU NFEMP 
กศน.อำเภอเมืองพะเยา  มีระบบช่วยเหลือผู้ เรียนที่นักศึกษาสามารถเช็คข้อมูลรายบุคคล  ข้อมูลการ
ลงทะเบียนเรียนรายบุคคล  การเช็คผลการเรียนรายบุคคล คะแนนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคล  
โดยใช้เพียงเลขบัตรประจำตัวประชาชน ถือเป็นระบบช่วยเหลือผู้เรียนแบบ One stop Service  รวมทั้ง
ห้องเรียนออนไลน์ของ กศน.ตำบล  หนังสือเรียนออนไลน์  ระบบทดสอบออนไลน์  และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์   

คณะผู้จัดทำ ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน.กศน.จังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมือง
พะเยา ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำ   “คู่มือการใช้ระบบ EDU NFEMP กศน.อำเภอเมืองพะเยา” และ
หวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ แก่นักศึกษา คณะครู บุคลากร รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจ                                                                                                                                   

         
                                                                                          กศน.อำเภอเมืองพะเยา 
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1 การใช้งาน platform  ระบบช่วยเหลอืผู้เรียน  EDU กศน.อ าเภอเมืองพะเยา  ส าหรับนักศึกษา 

การใช้งาน platform ระบบช่วยเหลือผู้เรียน  EDU กศน.อ าเภอเมืองพะเยา  ส าหรับนักศึกษา 
( platform ระบบช่วยเหลือผู้เรียน    EDU กศน.อ าเภอเมืองพะเยา  เทคโนโลยีสมัยใหม่ Bootstrap 

responsive, mobile ใช้งานง่าย รองรับกับ มือถือ สมาร์ทโฟน ทุกรุ่น แท็บเล็ต ไอแพด  คอมพิวเตอร์ โน๊คบุค   

หากเปิดในแต่ละอุปกรณ์ การแสดงผลจะแตกต่างกันตามหน้าจอ) 

1. เปิดเว็บบราวเซอร์  พิมพ์ในช่อง URL http://edu.nfemp.ac.th/ 

2. ระบบจะแสดงหน้าตา platform  ตามภาพประกอบ   
 

             

3. การใช้งานห้องเรียนออนไลน์   

3.1 คลิกท่ีเมนู ห้องเรียนออนไลน์ ระบบจะแสดงข้อมูล ตามภาพประกอบ  

     
 

 

 



 

2 การใช้งาน platform  ระบบช่วยเหลอืผู้เรียน  EDU กศน.อ าเภอเมืองพะเยา  ส าหรับนักศึกษา 

3.2 หลังจากคลิกเลือก ต าบลที่ต้องการ ระบบจะแสดงระดับให้เลือก เช่น ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย 

ตามภาพประกอบ  ให้ท าการเลือกระดับที่ได้ท าการลงทะเบียนเรียน 

     
 

3.3 หากเลือกระดับชั้นแล้ว ระบบจะแสดง ใบงาน ใบความรู้ และ แบบทดสอบ วิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษา

ไดเ้ข้าเรียน ตามภาพประกอบ  

     

 

 

 

 



 

3 การใช้งาน platform  ระบบช่วยเหลอืผู้เรียน  EDU กศน.อ าเภอเมืองพะเยา  ส าหรับนักศึกษา 

3.4 ตามตัวอย่าง หากมีการคลิกเลือกแบบทดสอบก่อนเรียน ระบบจะเปิดแบบฟอร์มขึ้นมาให้นักศึกษา 

ได้ท า ตามภาพประกอบ หากท าครบหมดแล้วให้คลิกส่ง ระบบจะท าการบันทึกข้อมูลทันที 

            

 

3.5 ตามตัวอย่าง หากมีการคลิกเลือกใบงาน ระบบจะเปิดแบบฟอร์มขึ้นมาให้นักศึกษาได้ท า            

ตามภาพประกอบ หากท าครบหมดแล้วให้คลิกส่ง ระบบจะท าการบันทึกข้อมูลทันที 

 

 

 

 



 

4 การใช้งาน platform  ระบบช่วยเหลอืผู้เรียน  EDU กศน.อ าเภอเมืองพะเยา  ส าหรับนักศึกษา 

4. การใช้งานเมนู ข้อมูลนักศึกษารายบุคคล 

4.1 คลิกท่ีเมนู ข้อมูลนักศึกษารายบุคคล  ระบบจะแสดงข้อมูลให้เลือกระดับชั้น เช่น ประถมศึกษา ม.ต้น 

ม.ปลาย ให้ท าการเลือกระดับที่ต้องการดูข้อมูล ตามภาพประกอบ   

    

4.2 กรอกข้อมูลผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ( ใส่เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ทั้ง 2 ช่อง เพื่อใช้         

ในการเข้าสู่ระบบ ) 

 
4.3 หากเข้าระบบส าเร็จ  ระบบจะแสดงข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

 



 

5 การใช้งาน platform  ระบบช่วยเหลอืผู้เรียน  EDU กศน.อ าเภอเมืองพะเยา  ส าหรับนักศึกษา 

4.3.1 การใช้งานเมนู ข้อมูลการลงทะเบียน ( ระบบจะแสดงข้อมูลการเรียนทะเบียนของนักศึกษา

ทั้งหมด ตั้งแต่ภาคเรียนแรกที่ลงทะเบียนเรียนในระบบนั้น ๆ )  

 

 

4.3.2 การใช้งานเมนู ตารางสอบ ( ระบบจะแสดงข้อมูลการเรียนทะเบียนของนักศึกษาเฉพาะภาค

เรียนปัจจุบันที่ลงทะเบียนเรียนในระบบนั้น ๆ พร้อมกับ วันที่สอบ และเวลาสอบในแต่ละวัน )  

 

 



 

6 การใช้งาน platform  ระบบช่วยเหลอืผู้เรียน  EDU กศน.อ าเภอเมืองพะเยา  ส าหรับนักศึกษา 

4.3.3 การใช้งานเมนู ผลการเรียน ( ระบบจะแสดงข้อมูลการเรียนทะเบียนของนักศึกษาทั้งหมด 

ตั้งแต่ภาคเรียนแรกท่ีลงทะเบียนเรียนในระบบนั้น ๆ พร้อมทั้งคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน  

คะแนนสอบปลายภาคเรียน  )  

 

 

4.3.4 การใช้งานเมนู รายงาน กพช.  ( ระบบจะแสดงข้อมูล กพช. ของนักศึกษาทั้งหมด ตั้งแต่ภาค

เรียนแรกท่ีลงทะเบียนเรียนในระบบนั้น ๆ พร้อมทั้งคะแนนรวมของ กพช.ทั้งหมด  )  

 

 

4.3.5 ออกจากระบบ  หากคลิกท่ีเมนูนี้จะเป็นการออกจากระบบทั้งหมด 

 

 

 



 

7 การใช้งาน platform  ระบบช่วยเหลอืผู้เรียน  EDU กศน.อ าเภอเมืองพะเยา  ส าหรับนักศึกษา 

5. การใช้งานเมนู หนังสือเรียน 

5.1 หากคลิกเมนูนี้ระบบจะแสดงหนังสือเรียนทั้งหมด ให้เลื่อนเลือกดูหนังสือท่ีต้องการ ถ้าต้องการอ่าน

แบบ E-book ให้คลิกท่ี ไอคอน   ถ้าต้องการอ่านแบบ PDF หรือ ดาวน์โหลด ให้คลิกท่ี 

ไอคอน     รายละเอียดตามภาพประกอบ  

    

 

5.2 การเปิดอ่านหนังสือแบบ E-book   

 

 

 

 



 

8 การใช้งาน platform  ระบบช่วยเหลอืผู้เรียน  EDU กศน.อ าเภอเมืองพะเยา  ส าหรับนักศึกษา 

5.3 การเปิดอ่านแบบ PDF หรือ ดาวน์โหลด   

 

 

 

 

 

 



คณะทำงานระบบช่วยเหลือผู้เรียน EDU NFEMP กศน.อำเภอเมืองพะเยา 
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