
ระบบทดสอบมาตรฐานความรู้ออนไลน์ 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

โดยยดึถือภารกจิและพืน้ทีป่ฏิบัตงิานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online 
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สิทธ์ิการบริหารจดัการระบบ 

สิทธ์ิผู้ดูแลระบบ(Admin)   ผู้รับผดิชอบ  สพฐ 

สิทธ์ิผู้บริหารจัดการหลกัสูตร (Course)  ผู้รับผดิชอบ  สพฐ 

สิทธ์ิผู้บริหารจัดการข้อสอบ (Quizs)  ผู้รับผดิชอบ  สสวท. 

สิทธ์ิผู้บริหารจัดการการสอบ (Test)  ผู้รับผดิชอบ admin เขต 

สิทธ์ิผู้บริหารจัดการข้อมูลผู้สอบ (Management) ผู้รับผดิชอบ ผู้ช่วยเขต 

สิทธ์ิผู้คุมห้องผู้สอบ (เพิม่เติม)  ผู้รับผดิชอบ admin สนามสอบ 
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ประกอบด้วย 

1. ก าหนดสิทธ์ิผูดู้แลระบบ 
2. ก าหนดสิทธ์ิผูบ้ริหารจดัการหลกัสูตร 
3. ก าหนดขอ้มูลรายละเอียดหลกัสูตร 
4. ก าหนดขอ้มูลหน่วยงาน (โรงเรียนเอกชน) 
5. ก าหนดขอ้มูลขนาดโรงเรียน 
6. ก าหนดขอ้มูลผูอ้อกขอ้สอบ 
7. ก าหนดขอ้มูลประชาสมัพนัธ์ 
8. ตั้งค่าบริหารจดัการเวบ็ไซต ์
9. สามารถดูประวติัการเขา้ใชง้านของผูใ้ชร้ะบบ 
10. เปล่ียนรหสัผา่นของตนเอง 

1. สิทธ์ิผู้ดูแลระบบ(Admin) ผู้รับผดิชอบ  สพฐ 



ประกอบด้วย 

1. ก าหนดขอ้มูลรายละเอียดหลกัสูตรท่ีทดสอบ      
2. ก าหนดกลุ่มสาระวิชาท่ีทดสอบ 
3. ก าหนดขอ้มูลสิทธ์ิผูบ้ริหารจดัการขอ้สอบ (สสวท.)   
4. ก าหนดขอ้มูลสิทธ์ิผูบ้ริหารจดัการการสอบ (ตามเขตพื้นท่ีท่ีมี

สนามสอบ) ของ 4 ภาค  
5. ก าหนดขอ้มูล วนั เวลาสอบ และช่วงเวลาท่ีอนุญาตใหท้ าขอ้สอบ 
6. รายงานรายช่ือ จ านวน ผูเ้ขา้สอบ 
7. เปล่ียนรหสัผา่น 

2. สิทธ์ิผู้บริหารจัดการหลกัสูตร (Course) ผู้รับผดิชอบ  สพฐ 



ประกอบด้วย 

1. ก าหนดขอ้มูลหน่วยการเรียนรู้/บทเรียน 
2. ก าหนดขอ้มูลมาตรฐาน    
3. ก าหนดขอ้มูลมาตรฐาน(จ าแนก) 
4. ก าหนดขอ้มูลตวัช้ีวดั 
5. ก าหนดขอ้มูลวตัถุประสงค ์
6. ก าหนดขอ้มูลความยากง่าย 
7. ก าหนดเกณฑก์ารประเมิน 
8. ก าหนดสมรรถนะตามกรอบท่ีก าหนด 
9. บนัทึกขอ้สอบพร้อมเฉลย 

3. สิทธ์ิผู้บริหารจัดการข้อสอบ (Quizs)  ผู้รับผดิชอบ  สสวท.  

10. แกไ้ขขอ้สอบพร้อมเฉลย 
11. ดูตวัอยา่งขอ้สอบ 
12. บนัทึกการจดัชุดขอ้สอบ 
13. แกไ้ขการจดัชุดขอ้สอบ 
14. ลบชุดขอ้สอบท่ีจดัแลว้ 
15. ก าหนดขอ้มูลขอ้สอบใหผู้มี้สิทธ์ิสอบ 
16. ผลการวิเคราะห์คุณภาพขอ้สอบ 



ประกอบด้วย 

1. ก าหนดขอ้มูลสิทธ์ิผูบ้ริหารจดัการขอ้มูลผูเ้ขา้สอบ (ผูช่้วยเขต)     
2. ก าหนดขอ้มูลสถานท่ีสอบ หอ้งสอบ และจ านวนผูเ้ขา้สอบแต่ละหอ้ง 
3. ก าหนดช่ือและรหสัผา่นผูเ้ขา้สอบ(รายช่ือผูเ้ขา้สอบแต่ละหอ้ง) 
4. ก าหนดสิทธ์ิ (สร้าง) ผูค้วบคุมการสอบประจ าหอ้งสอบ (เพิ่มเติม) 
5. ก าหนดขอ้มูลหน่วยงาน (โรงเรียนเอกชน) 
6. รายงานรายช่ือผูเ้ขา้สอบแต่ละหอ้งตามเขตของตนเอง 
7. ดูรายงานผลการสอบ 
8. เปล่ียนรหสัผา่น 

4.  สิทธ์ิผู้บริหารจัดการการสอบ (Test)   ผู้รับผดิชอบ Admin เขต 



ประกอบด้วย 

1. ก าหนดขอ้มูลผูเ้ขา้สอบ(รายช่ือผูเ้ขา้สอบแต่ละหอ้ง) 
2. ก าหนดสิทธ์ิผูค้วบคุมการสอบประจ าหอ้งสอบ (เพิ่มเติม) 
3. รายงานผลการสอบ เฉพาะสนามสอบ 
4. รายงานรายช่ือผูเ้ขา้สอบแต่ละหอ้งตามเขตของตนเอง 
5. เปล่ียนรหสัผา่น 

5. ผู้บริหารจัดการข้อมูลผู้สอบ (Management) ผู้รับผดิชอบ ผู้ช่วยเขต  



ประกอบด้วย 

1. เม่ือไฟดบั  
2. เคร่ืองมีปัญหา  
3. แจง้รหสั ส าหรับ การสอบในหอ้งสอบท่ีผูคุ้มสอบรับผิดชอบ 
4. พิมพเ์อกสาร ลงนามเซ็นช่ือ ผูเ้ขา้สอบ ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

6. สิทธ์ิผู้คุมห้องผู้สอบ (เพิม่เติม) ผู้รับผดิชอบ admin สนามสอบ 





ผูเ้ขา้สอบ และผูท่ี้มีหนา้ท่ีตามสิทธ์ิต่างๆ  ตอ้งสมคัรสมาชิกเขา้สู่ระบบ TEPE Online  
ผา่นทางเวบ็ไซต ์http://www.tepeonline.org โดยคลิกท่ีขอ้ความ “สมคัรสมาชิก” ดา้นขวามือ 

คลิกท่ี  
สมคัรสมาชิก 



กรณีที ่1  ยงัไม่เคยเป็นสมาชิก 

1 กรอกหมายเลข
บัตรประชาชน 

2 คลิกลงทะเบียน
สมัครสอบ 

1 

3 กรอกข้อมูล
และบันทกึ 

2 

3 



กรณีที ่2  สมคัรแล้ว และยงัไม่ผ่านการอนุมัต ิ

1 กรอกหมายเลข
บัตรประชาชน 

2 กรอกรหัสผ่าน และ
คลกิแก้ไขข้อมูล 

1 

2 

3 
3 แก้ไขข้อมูลให้

ถูกต้องและบันทกึ 



กรณีที ่3  สมคัรและผ่านการอนุมัตแิล้ว 

1 กรอกหมายเลข
บัตรประชาชน 

2 กรอกรหัสผ่าน และ
คลิกเข้าระบบ 

1 

2 

3 
3 เลือกเมนูแก้ไข

ข้อมูลส่วนตัว 

4 
4 แก้ไขข้อมูล

ส่วนตัวและบนัทกึ 



ผู้ดแูลระบบ 
Admin 

เพ่ิมผูด้แูลระบบ 
A 

เพ่ิมผูบ้ริหาร
จดัการหลกัสตูร 

C 

ผู้บริหารจดัการ
หลกัสตูร C 

เพ่ิมผูบ้ริหารจดัการ
ข้อสอบ(สสวท.) Q 

เพ่ิมผู้บริหารจดัการ
การสอบ(Admin เขต) 

T (สพม 42 เขต) 

ผูบ้ริหารจดัการการ
สอบ T (42 สพม) 

เพ่ิมผู้บริหารจดัการ
ข้อมลูผู้เข้าสอบ (ผช.เขต) 

M ตามจ านวนเขต 

ตัง้ผูค้มุห้องสอบ
(Adminสนามสอบ) P  
ตามจ านวนห้องสอบ 

ก าหนดสถานท่ีสอบ/
ห้องสอบ 

ผูบ้ริหารจดัการข้อมูล
ผูเ้ข้าสอบ (ผช.เขต) M 

บนัทึกผูเ้ข้าสอบลงห้อง
ตามสนามสอบ (เลือก
ข้อมูลผูส้อบข้ามเขตได้) 

ผูค้มุห้องสอบ P 
(Adminสนามสอบ) 

พิมพร์ายช่ือผูเ้ข้า
สอบเพ่ือลงช่ือ 

แจ้งรหสัผา่น
ประจ าห้องสอบ 

แก้ปัญหาเมื่อ
ไฟดบั 

แก้ปัญหาเมื่อ
เครื่องขดัข้อง 



ผู้บริหารจัดการหลกัสูตร ( Course ) เพิม่ ผู้บริหารจัดการการสอบ ( Test ) 



ผู้บริหารจัดการการสอบ (T) สพม. ทั้ง 42  เขต  ก าหนดสถานทีแ่ละห้องสอบ 

เช่น  สพม.1 มี 4 โรงเรียนท่ีเป็นสนามสอบ  จะเพิ่มแค่ 4 โรงเรียนเท่านั้น 

เพิม่โรงเรียนทีเ่ป็นสนามสอบ (เฉพาะเขตของท่าน) 



ผู้บริหารจัดการข้อมูลผู้เข้าสอบ (ผช.เขต) M 

บันทึกผู้เข้าสอบลงห้องตามสนามสอบเฉพาะเขตของท่าน (สามารถเลอืกข้อมูลผู้สอบข้ามเขตได้)  

- สามารถค้นหาช่ือผู้สอบตามเขตพืน้ที่
ของตนเอง  
-สามารถค้นหาช่ือผู้สอบข้ามเขตได้ 



ผู้คุมห้องสอบ P (Adminสนามสอบ) 

แจ้งรหัสผ่านประจ าห้องสอบ  
(ก่อนเวลา 5 นาท)ี 

1.  แจ้งรหัสผ่านประจ าห้องสอบ 



ผู้คุมห้องสอบ P (Adminสนามสอบ) 

พมิพ์รายช่ือผู้เข้าสอบ เพือ่ให้ผู้เข้า
สอบลงช่ือ 

(1 วชิา มี 2 ใบ เพราะแบ่งเวลาสอบเป็น 2 ช่วง) 

2. พมิพ์รายช่ือผู้เข้าสอบ เพือ่ให้ผู้เข้าสอบลงช่ือ 



ผู้คุมห้องสอบ P (Adminสนามสอบ) 

3. แก้ปัญหาเมื่อไฟดบั (ท าเฉพาะรายบุคคล) 

ใช้ในกรณไีฟดบัขณะสอบ (เฉพาะรายบุคคล) 
ทั้งนี ้ต้องขึน้อยู่กบัดุลพนิิจผู้บริหาร 



ผู้คุมห้องสอบ P (Adminสนามสอบ) 

4. แก้ปัญหาเมื่อไฟดบั หรืออนิเตอร์เน็ตขัดข้อง  (ทั้งห้อง) 

แก้ปัญหาเมือ่ไฟดบั หรืออนิเตอร์เน็ตขดัข้อง  
(ทั้งห้อง) 

ทั้งนี ้ต้องขึน้อยู่กบัดุลพนิิจผู้บริหาร 



ผู้สอบ 


