
คู่มือระบบวัดและพัฒนาสมรรถนะครูดีของแผ่นดนิส าหรับผู้ตอ้งการเข้าร่วมโครงการ 0 

เล่มที่

1  

 

   
 

 ส ำหรับผู้ต้องกำรเข้ำร่วมโครงกำรของ“มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน” 

คู่มือเล่มที่1
ระบบวัดและพัฒนำสมรรถนะครูดีของแผ่นดิน
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เล่มที่

1 

ข้ันตอนกำรใช้งำนระบบระบบวัดและพัฒนำสมรรถนะครูดขีองแผ่นดิน 

ส ำหรับผู้ต้องกำรเข้ำร่วมโครงกำร  ท่ีมี Gmail แล้ว  มีท้ังหมด 8 ข้ันตอนดังนี้ 

****************** 

1) เข้าระบบเว็ปไซต์  www.thaisuprateacher.org

2) กดเมนูเข้าร่วมโครงการ และเลอืกโครงการที่ท่านต้องการเข้าร่วมโครงการ จากน้ันระบบจะลงิค์ไปยัง

ระบบวัดและพัฒนาสมรรถนะครูดีของแผ่นดนิ (System of Skillmeo Suprateacher Assessment and

Development : 3S-A&D)

3) เข้า login ระบบดว้ย Gmail

4) พบหน้าต่างโปรไฟลข์องตัวเอง

5) ดา้นซ้ายของจอ ปรากฏ ปุ่ม ให้กดเข้าร่วม  ALL  GROUPS

6) กดเข้าร่วม กลุ่ม มูลนิธคิรูดีของแผ่นดนิ

7) ท าการกดปุ่ม MEMBER PROFILE ที่กลุ่ม หรือ แถบเมนูในกลุ่ม

7.1)  กรอกขอ้มูลตนเองให้ถูกต้อง และครบทุกช่อง เมื่อครบ กด  Update

8) รอ E-Mail แจง้ยนืยันเขา้กลุ่ม (E-Mail ที่เเจงชื่อวา Skillmeo )

8.1 กรณีไดรั้บการอนุมัติเข้ากลุ่ม ท่านจะไดรั้บเมลล์การแจ้งอนุมัติเข้าร่วมมูลนิธคิรูดีของแผ่นดนิ 

8.2 กรณีไมไ่ด้รับการอนุมัติเข้ากลุ่ม ท่านจะได้รับอีเมลล์การแจ้งแก้ไขขอ้มูลให้ถูกต้อง
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เล่มที่

1 
1. เข้าเว็บไซต์ www.thaisuprateacher.org/

2. กดเมนูเข้าร่วมโครงการ และเลอืกโครงการที่ท่านต้องการเข้าร่วมโครงการ จากน้ันระบบจะลงิค์ไปยัง

ระบบวัดและพัฒนาสมรรถนะครูดีของแผ่นดนิ

http://www.thaisuprateacher.org/
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1 
กดสมัครเขา้ร่วมโครงการ (กรณผีูบ้รหิาร/ครู)

กดสมัครเข้าร่วมโครงการ (กรณีนักเรียน)

กดสมัครเข้าร่วมโครงการ (กรณีศึกษานเิทศก์)
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1 
3. พบหน้าเข้าสูร่ะบบระบบวัดและพัฒนาสมรรถนะครูดขีองแผ่นดนิให้กดเข้าระบบดว้ย Google

(กรณีเข้าร่วมคร้ังแรก)

4. พบหน้าต่างโปรไฟลข์องตัวเอง



คู่มือระบบวัดและพัฒนาสมรรถนะครูดีของแผ่นดนิส าหรับผู้ตอ้งการเข้าร่วมโครงการ 5 
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1 
5. ดา้นซ้ายของจอ ปรากฏ ปุ่ม ให้กดเข้าร่วม  ALL  GROUPS

6. กดเข้าร่วม กลุ่ม มูลนิธคิรูดีของแผ่นดนิ

7. กดเลอืก MEMBER PROFILE
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7.1 กรอกขอ้มูลตนเองให้ถูกต้อง และครบทุกช่อง เมื่อครบ กด  Update เป็นอันเสร็จเรียบรอ้ย 

8. รอเมลแ์จ้งอนุมัติเข้ากลุ่ม

8.1 การได้รับการอนุมัติเข้ากลุ่ม ท่านจะได้รับอีเมลล์การแจ้งอนุมัติเข้าร่วมมูลนิธคิรูดีของแผ่นดนิเท่านัน้

ซึ่งจะยังไมม่ีการแจ้งรหัสสมาชกิของท่าน ดังตัวอย่างน้ี 
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1 
  กรณี 8.1 ให้ท่านเข้าไปในระบบอีกคร้ัง จะปรากฏรหัสสมาชกิและขอ้มูลของท่าน 

 มีไ่ด้ท าการกรอกขอ้มูลไว้โดยข้อมูลจะปรากฎในแถบดา้นขวาดังตัวอย่างน้ี 

* เมื่อท่านได้รับการอนุมัติเข้ากลุ่มมูลนิธคิรูดีของแผ่นดนิ เป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว ท่านสามารถ ขอเข้าร่วมใน

กลุ่มต่าง ๆ ของมูลนิธไิด้ แตจ่ะต้องได้รับการอนุมัติของกลุ่มน้ัน ๆ อีกคร้ังถึงจะท าตามกจิกรรมต่าง ๆ 

ตามขั้นตอนได้  
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เล่มที่

1 

8.2 กรณีไมไ่ด้รับการอนุมัติเข้ากลุ่ม ท่านจะได้รับอีเมลล์การแจ้งแก้ไขขอ้มูลให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างน้ี 

หากท่านอยู่ในกรณีที่ 8.2 ขอให้ท่านเข้าไปในระบบอีกคร้ัง โดยเข้าไปปรับปรุงข้อมูลตามที่ ได้รับทางอีเมลล์  

เมื่อท่าน ปรับปรุงขอ้มูลเรยีบรอ้ยแล้ว ให้ท่านกด  Update อีกคร้ัง เป็นอันเสร็จสิ้น และเจ้าหน้าที่จะด าเนนิการ

ตรวจสอบอีกคร้ัง หากข้อมูลสมบูรณ์ ท่านจะไดรั้บข้อมูลแบบ กรณี 8.1  
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เล่มที่

1 

ข้ันตอนกำรใช้งำนระบบระบบวัดและพัฒนำสมรรถนะครูดขีองแผ่นดิน 

ส ำหรับผู้ต้องกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำร ท่ียังไม่มี Gmail  มีท้ังหมด 8 ข้ันตอนดังนี้ 

1) เข้าระบบเว็ปไซต์  www.thaisuprateacher.org/

2) กดเมนูเข้าร่วมโครงการ และเลอืกโครงการที่ท่านต้องการเข้าร่วมโครงการ จากน้ันระบบจะลงิค์ไปยัง

ระบบวัดและพัฒนาสมรรถนะครูดีของแผ่นดนิ (System of Skillmeo Suprateacher Assessment and

Development : 3S-A&D)

3) ท าการสมัครสมาชิก

3.1)  กดเข้าไปที่ Register

3.2)  กรอกขอ้มูล ดังน้ี

3.2.1) Username  ท่านสามารถช่ือของท่านเองเป็นภาษาอังกฤษ 

3.2.2) Firstname Lastname  ให้ท่านต้ังช่ือจรงิ นามสกุลจริง ของท่านเป็นภาษาอังกฤษ 

3.2.3) Password  ท่านก าหนดโดยท่านเอง อย่างน้อย 8 หลัก 

3.2.4) Confirm Password  ท่านกรอกตามที่ท่านได้ก าหนดในข้อ 3.2.3 

3.2.5) E-Mail เป็น E-Maill ที่ท่านใช้  

3.2.6) เมื่อท่านกรอกเรยีบรอ้ยแล้วให้ท่านกด  Create a new account 

4) กด Create a new account จะพบหน้าต่างโปรไฟลต์นเอง

5) ดา้นซ้ายของจอ ปรากฏ ปุ่ม ให้กดเข้าไปที ่ ALL  GROUPS

6) ท าการเลอืกกลุ่ม "มูลนิธคิรูดีของแผ่นดนิ "

7) ท าการกดปุ่ม MEMBER PROFILE ที่กลุ่ม หรือ แถบเมนูในกลุ่ม

7.1)  กรอกขอ้มูลตนเองให้ถูกต้อง และครบทุกช่อง เมื่อครบ กด  Update

8) รอ E-Mail แจง้ยนืยันเขา้กลุ่ม  (E-Mail ที่เเจงชื่อวา Skillmeo )

8.1)  กรณีไดรั้บการอนุมัติเข้ากลุ่ม ท่านจะไดรั้บ E- Mail การแจ้งอนุมัติ

8.2) กรณีไมไ่ด้รับการอนุมัติเข้ากลุ่ม ท าการกรอกขอ้มูลใหม่ให้ครบและอัพเดทขอ้มูล แล้วรอผลอนุมัติ

http://www.thaisuprateacher.org/
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เล่มที่

1 
1. เข้าเว็บไซต์ www.thaisuprateacher.org/

2. กดเมนูเข้าร่วมโครงการ และเลอืกโครงการที่ท่านต้องการเข้าร่วมโครงการ จากน้ันระบบจะลงิค์

ไปยัง ระบบวัดและพัฒนาสมรรถนะครูดีของแผ่นดนิ

http://www.thaisuprateacher.org/
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เล่มที่  

1  

     กดสมัครเข้าร่วมโครงการ (กรณีผู้บรหิาร/คร)ู 
 

 
 

กดสมัครเข้าร่วมโครงการ (กรณีนักเรียน) 

 
 

กดสมัครเข้าร่วมโครงการ (กรณีศึกษานเิทศก์) 
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เล่มที่

1 

3. ระบบจะลงิค์ไปที่ระบบของระบบวัดและพัฒนาสมรรถนะครูดขีองแผ่นดนิท าการสมัครสมาชกิ โดย

3.1  กดเข้าไปที่ Register 

 3.2  ท่านจะพบหน้าต่างดังตัวอย่าง ให้ท่านท าการกรอกขอ้มูล 

3.2.1 Username  ท่านสามารถช่ือของท่านเองเป็นภาษาอังกฤษ 

3.2.2 Firstname Lastname  ให้ท่านต้ังช่ือจรงิ นามสกุลจริง ของท่านเป็นภาษาอังกฤษ 

3.2.3 Password  ท่านก าหนดโดยท่านเอง อย่างน้อย 8 หลัก 

3.2.4 Confirm Password  ท่านกรอกตามที่ท่านได้ก าหนดในข้อ 3.2.3 

3.2.5 E-Mail เป็น E-Maill ที่ท่านใช้  

3.2.6 เมื่อท่านกรอกเรยีบรอ้ยแล้วให้ท่านกด  Create a new account 

4

1

2 3

5

6

7
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1 
4. เมื่อท่านกด Create a new account จะพบหน้าต่างดังตัวอย่างน้ี

5. ดา้นซ้ายของจอ ปรากฏ ปุ่ม ให้กดเข้าไปที ่ ALL  GROUPS

6. กดเข้าร่วมกลุ่ม "มูลนิธคิรูดีของแผ่นดนิ"
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7. เลอืกกด MEMBER PROFILE

7.1  กรอกขอ้มูลตนเองให้ถูกต้อง และครบทุกช่อง เมื่อครบ กด  Update เป็นอันเสร็จเรียบรอ้ย 
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8. รอเมลแ์จ้งอนุมัติเข้ากลุ่ม

8.1 การได้รับการอนุมัติเข้ากลุ่ม ท่านจะได้รับอีเมลล์การแจ้งอนุมัติเข้าร่วมมูลนิธคิรูดี

ของแผ่นดนิเท่านัน้ซึ่งจะยังไมม่ีการแจ้งรหัสสมาชิกของท่าน ดังตัวอย่างน้ี 

  กรณี 8.1 ให้ท่านเข้าไปในระบบอีกคร้ัง จะปรากฏรหัสสมาชกิและขอ้มูลของท่าน 

 มี่ไดท้ าการกรอกขอ้มูลไว้โดยข้อมูลจะปรากฎในแถบดา้นขวาดังตัวอย่างน้ี 

* เมื่อท่านได้รับการอนุมัติเข้ากลุ่มมูลนิธคิรูดีของแผ่นดนิ เป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว ท่านสามารถ ขอเข้าร่วมใน

กลุ่มต่าง ๆ ของมูลนิธไิด้ แตจ่ะต้องได้รับการอนุมัติของกลุ่มน้ัน ๆ อีกคร้ังถึงจะท าตามกจิกรรมต่าง ๆ 

ตามขั้นตอนได้  



คู่มือระบบวัดและพัฒนาสมรรถนะครูดีของแผ่นดนิส าหรับผู้ตอ้งการเข้าร่วมโครงการ 16 

เล่มที่

1 

8.2 กรณีไมไ่ด้รับการอนุมัติเข้ากลุ่ม ท่านจะได้รับอีเมลล์การแจ้งแก้ไขขอ้มูลให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างน้ี 

* หากท่านอยู่ในกรณีที่ 8.2 ขอให้ท่านเข้าไปในระบบอีกคร้ัง โดยเข้าไปปรับปรุงข้อมูลตามที่ ได้รับทาง

อีเมลล์ เมื่อท่าน ปรับปรุงขอ้มูลเรยีบรอ้ยแล้ว ให้ท่านกด  Update อีกคร้ัง เป็นอันเสร็จสิ้น และเจ้าหน้าที่จะ

ด าเนนิการตรวจสอบอีกคร้ัง หากข้อมูลสมบูรณ์ ท่านจะไดรั้บข้อมูลแบบ กรณี 8.1  


