


ลงทะเบียนเรียน 

ท ำ Pre Test ศึกษำบทเรียน ท ำ Post Test

ผู้เรียนที่จบหลักสูตร
ได้รับใบประกำศนียบัตร

ระดับพื้นฐาน

เข้ำสู่เว็บไซต์ http://ncde-learning.ddc.moph.go.th

กำรลงทะเบียน
1. คลิกที่ "ลงทะเบียน"
2. กรอกข้อมูลในการลงทะเบียนให้ครบถ้วน โดยเฉพาะชื่อ-นามสกุลที่จะปรากฏใน
ใบประกาศนียบัตร

ขั้นตอนกำรเรียน ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามหน่วยการเรียนรู้ (ไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับ)
1. ท าแบบทดสอบ Pre-Test ก่อนเข้าเรียนวิดีโอการสอนของแต่ละเรื่อง
2. ศึกษาวิดีโอการสอน
3. ท าแบบทดสอบ Post-Test ของแต่ละเรื่องให้ผ่าน 80 % กรณีสอบไม่ผ่าน สามารถเรียนและ
ท าแบบทดสอบ Post-Test ซ  าได้
4. ท าแบบประเมินความพึงพอใจ

เข้ำสู่ระบบ
กรอก Username & Password คลิกที่ “เข้าสู่ระบบ” 

ดำวน์โหลดใบประกำศนียบัตร
ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดใบประกาศได้เมื่อเรียนและสอบผ่านทุกหน่วยการเรียนรู้โดยสามารถ
ตรวจสอบสถานะการเรียนและผลการท าแบบทดสอบได้



ขั้นตอนที่ 1 กดลืมชื่อผู้ใช้งำนหรือรหัสผ่ำน

ขั้นตอนที่ 2 กรอก E-mail ที่สมัครลงทะเบียน แล้วกดส่งข้อมูล 
Username และ Password จะส่งไปในเมล์

ลืม Username & Password หลักสูตรระดับพื้นฐำน

1

2

ขั้นตอนที่ 3 ระบบจะส่ง Username และ Password ที่ลงทะเบียน 
ไปยัง E-mail



ขั้นตอนกำรเรียน ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามหน่วยการเรียนรู้ (ไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับ)
1. ท าแบบทดสอบ Pre-Test ก่อนเข้าศึกษาวิดีโอการสอนของแต่ละเรื่อง
2. ศึกษาเข้าเรียนวิดีโอการสอน (ทุกเรื่องอย่างน้อย 60%)
3. ท าแบบทดสอบ Post-Test ของแต่ละบทให้ผ่าน 80 % กรณีสอบไม่ผ่าน สามารถเรียนและท า
แบบทดสอบ Post-Test ซ  าได้
4. ท าแบบประเมินความพึงพอใจ

ดำวน์โหลดใบประกำศนียบัตร
ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดใบประกาศได้เมื่อเรียน
และสอบผ่านทุกหน่วยการเรียนรู้โดยสามารถ
ตรวจสอบสถานะการเรียนและผลการท า
แบบทดสอบได้

ระดับกลาง

ส ำหรับผู้เรียนที่จบหลักสูตรระดับพื้นฐำน1
1.1 เข้ำสู่ระบบใช้ 

Username & Password เดิม 
1.2 เลือกลงทะเบียนใหม่ 
(กรณีใช้ Username & 
Password เดิมไม่ได)้ 

เข้ำสู่ระบบ

หรือ

CNEU

พยำบำลที่จบหลักสูตร
รับ CNEU 5 หน่วยคะแนน
*เรียนจบหลักสูตรภำยใน 
1 ส.ค.64 – 31 ก.ค. 65*

ผู้เรียนที่จบหลักสูตร
ได้รับใบประกำศนียบัตร

ท ำ Pre Test ศึกษำบทเรียน ท ำ Post Test

แนบใบประกำศ
ระดับพื้นฐำน

เข้ำสู่ระบบ ใช้ Username & Password เดิมของหลักสูตรระดับพื้นฐำน
1. กรอกข้อมูลเพ่ิมเติม โดยเฉพาะพยาบาลที่ขอรับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง CNEU
2. แนบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรระดับพื นฐาน 
* หำกใช้ Username เดิมเข้ำระบบไม่ได้ให้ใช้ E-mail ที่สมัครลงทะเบียนแทน

ลงทะเบียนใหม่ กรณีใช้ Username & Password เดิมไม่ได้
1. คลิกที่ "ลงทะเบียน"
2. กรอกข้อมูลในการลงทะเบียนให้ครบถ้วน โดยเฉพาะชื่อ-นามสกุลที่จะปรากฏในใบประกาศนียบัตร

(**ไม่สามารถใช้ E-mail เดิมท่ีสมัครลงทะเบียนของหลักสูตรระดับพื นฐานได้)
3. กรอก Username & Password คลิกที่ “เข้าสู่ระบบ” 
4. แนบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรระดับพื นฐาน

ดำวน์โหลดใบคะแนน CNEU
ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดใบคะแนน CNEU
ได้ ต้องเรียนจบหลักสูตรภายในวันที่ 
1 ส.ค. 64 – 31 ก.ค. 65
จะได้รับ 5 หน่วยคะแนน 



ท ำ Pre Test ศึกษำบทเรียน ท ำ Post Test

ลงทะเบียนใหม่ ส าหรับผู้เรียนที่ก าลังศึกษา หรือ ไม่ได้ลงทะเบียนในหลักสูตรระดับพื นฐาน
1. คลิกที่ "ลงทะเบียนใหม่"
2. กรอกข้อมูลในการลงทะเบียนให้ครบถ้วน โดยเฉพาะชื่อ-นามสกุลที่จะปรากฏในใบประกาศนียบัตร

ส ำหรับผู้เรียนทีไม่จบหลักสูตร
หรือไม่ได้ลงทะเบียนในหลักสูตรระดับพื้นฐำน

ระดับกลาง
2

เลือกลงทะเบียนใหม่

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ท ำแบบทดสอบควำมรู้
25 ข้อ

เข้ำสู่ระบบ

เข้ำระบบเพื่อศึกษำบทเรียนทั้งหลักสูตร

CNEU

พยำบำลที่จบหลักสูตร
รับ CNEU 5 หน่วยคะแนน
*เรียนจบหลักสูตรภำยใน 
1 ส.ค.64 – 31 ก.ค. 65*

ผู้เรียนที่จบหลักสูตร
ได้รับใบประกำศนียบัตร

เข้ำสู่ระบบ 
1. เลือก “เข้าระบบเพื่อศึกษาบทเรียนทั งหลักสูตร”
2. ท าแบบทดสอบความรู้ขั นพื นฐานจ านวน 25 ข้อ (เกณฑ์ผ่าน 80% / 20 ข้อ) กรณีท าแบบทดสอบ
ไม่ผ่านสามารถกลับมาท าซ  าได้
3. คลิก “เข้าสู่ระบบ”

ขั้นตอนกำรเรียน ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามหน่วยการเรียนรู้ (ไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับ)
1. ท าแบบทดสอบ Pre-Test ก่อนเข้าศึกษาวิดีโอการสอนของแต่ละเรื่อง
2. ศึกษาเข้าเรียนวิดีโอการสอน (ทุกเรื่องอย่างน้อย 60%)
3. ท าแบบทดสอบ Post-Test ของแต่ละบทให้ผ่าน 80 % กรณีสอบไม่ผ่าน สามารถเรียนและท า
แบบทดสอบ Post-Test ซ  าได้
4. ท าแบบประเมินความพึงพอใจ

ดำวน์โหลดใบประกำศนียบัตร
ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดใบประกาศได้เมื่อเรียน
และสอบผ่านทุกหน่วยการเรียนรู้โดยสามารถ
ตรวจสอบสถานะการเรียนและผลการท า
แบบทดสอบได้

ดำวน์โหลดใบคะแนน CNEU
ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดใบคะแนน CNEU
ได้ ต้องเรียนจบหลักสูตรภายในวันที่ 
1 ส.ค. 64 – 31 ก.ค. 65
จะได้รับ 5 หน่วยคะแนน 



เข้ำสู่ระบบ
1. เลือก “เข้าระบบเพื่อศึกษาเฉพาะเรื่องที่สนใจ” 
3. กดยืนยันเข้าสู่ระบบ 
*เมื่อเข้าสู่ระบบนี แล้วจะไม่ได้ใบประกาศนียบัตร, CNEU และ Workshop ในปี 66 *
2. คลิกที่ “เข้าสู่ระบบ"

ขั้นตอนกำรเรียน
1. เลือกศึกษาบทเรียนตามอัธยาศัย
2. ท าแบบประเมินความพึงพอใจ

ส ำหรับผู้ที่สนใจเฉพำะเรื่อง

ระดับกลาง

3

ศึกษำบทเรียนตำมอัธยำศัย

เข้ำระบบเพื่อศึกษำเฉพำะเรื่องที่สนใจ

เลือกลงทะเบียนใหม่

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ลงทะเบียนใหม่ ส าหรับผู้เรียนที่ก าลังศึกษา หรือ ไม่ได้ลงทะเบียนในหลักสูตรระดับพื นฐาน
1. คลิกที่ "ลงทะเบียนใหม"่
2. กรอกข้อมูลในการลงทะเบียนให้ครบถ้วน

ยืนยันเข้ำสู่ระบบ
(ไม่ได้ใบประกาศนียบัตร, CNEU 

และ Workshop ในปี 66)



ขั้นตอนที่ 1 กดลืมรหัสผ่ำน

ขั้นตอนที่ 2 กรอก E-mail ที่สมัครลงทะเบียน แล้วกดตกลง

ลืม Username & Password หลักสูตรระดับกลำง

ขั้นตอนที่ 3 ระบบจะส่งข้อมูลไปยังเมล์ เพื่อกด Reset Password
โดยให้ก ำหนดเป็นตัวอักษร a-z / A-Z สลับกับตัวเลข อย่ำงน้อย 6 ตัว 

1 2

3



สามารถตรวจสอบรายช่ือ ได้ที่เวบ็ไซต์ https://services.tnmc.or.th



LINE Open Chat

“NCD E-learning”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มพัฒนำคุณภำพบริกำร กองโรคไม่ติดต่อ 
โทร 0 2590 3867

หมำยเหตุ : ในปี 2566 จะมีการอบรม Workshop ถ้าหากผู้เรียนที่เรียนจบหลักสูตรทั ง 3 ระดับ 
(ระดับพื นฐาน ระดับกลาง ระดับกลาง II) จะมีสิทธิลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรม Workshop


