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บทที่ 1 

การจัดการบัญชีผูใชงาน 

เมนูจัดการบัญชีผูใชงาน เปนเมนูท่ีใชสําหรับจัดการบัญชีผูใชงานและกําหนดสิทธิ์ของผูใชงานท้ังหมดในระบบ 

โดยเมนูบัญชีผูใชงานอยูบนโปรแกรมระบบ CMI สําหรับใชงานบน Web Browser มีเมนูยอยท้ังหมด 2 เมนู

ไดแก 

1. เมนูจัดการบัญชีผูใชงาน 

2. เมนูสิทธิ์การใชงานในระบบ 

  

เมนกูารจัดการบัญชีผูใชงาน 

เมนูการจัดการบัญชีผูใชงาน แสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

1. การกรองรายชื่อผูใชงาน สามารถกรองขอมูลไดแก ชื่อ – นามสกุล, กลุมผูใชงาน, หนวยฝกอบรม, 

สถานะ โดยการพิมพชื่อ – นามสกุล, เลือกกลุมผูใชงาน, พิมพหนวยฝกอบรม, และเลือกสถานะ และ

คลิกปุม  เพ่ือกรองขอมูล 

2. การเรียงลําดับขอมูล สามารถเรียงลําดับขอมูลไดแก ชื่อ – นามสกุล, อีเมล, กลุมผูใชงาน, หนวย

ฝกอบรม และสถานะ โดยการคลิกท่ีหัวขอของตารางขอมูล ระบบจะเรียงลําดับจากมากไปนอย หรือ

นอยไปมาก 

3. รายการผูใชงานในระบบท้ังหมดในแตละหนวยฝกของตนเอง สวนนี้ผูใชงานสามารถคลิกท่ีชื่อผูใชงาน

เพ่ือแกไขของผูใชงานได 

หมายเหตุ ถาผูใชงานอยูในสวนของหนวยฝกอบรมจะเห็นขอมูลเฉพาะของหนวนฝกอบรมของตนเอง แตถา

ผูใชงานอยูในสวนของหนวยงานกลางจะสามารถเห็นขอมูลของทุกหนวยฝกอบรม 
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การเพ่ิมผูใชงาน 

การเพ่ิมผูใชงาน มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีหนา “จัดการบัญชีผูใชงาน” คลิกปุม  

 

2. ระบบเขาสูหนา “สราง-บัญชีผูใชงาน” ใหงานกรอกขอมูลดังตอไปนี้ 

- แนบรูปภาพ โดยการคลิกปุม  

- อีเมล 

- รหัสผาน 

- คํานําหนาชื่อ 

- ชื่อ 

- นามสกุล 

- กลุมผูใชงาน 

- หนวยฝกอบรม 

3. เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลว คลิกปุม  
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การปดสถานะผูใชงาน 

การปดสถานะผูใชงาน มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีหนา “จัดการบัญชีผูใชงาน” คลิกเลือกผูใชงานท่ีตองการปดสถานะ 

 

2. ระบบเขาสูหนา “แกไข-บัญชีผูใชงาน” 

3. ท่ีสถานะผูใชงาน คลิกเลือก  

 

4. คลิกปุม  

หมายเหตุ เม่ือปดสถานะผูใชงานคนใดแลว ผูใชงานคนนั้นจะไมสามารถเขาสูระบบได แตขอมูลของผูใชงาน

ยังคงอยู 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

9 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การลบบัญชีผูใชงาน 

การลบบัญชีผูใชงาน สามารถทําได 2 รูปแบบ มีข้ันตอนดังนี้ 

รูปแบบท่ี 1 

1. ท่ีหนาจอ “จัดการบัญชีผูใชงาน” คลิกเลือกผูใชงานท่ีตองการ 

 

2. ระบบเขาสูหนา “แกไข-บัญชีผูใชงาน” 

3. ผูใชงานคลิกปุม   

 

4. ระบบแสดงขอความแจงเตือน คลิกปุม  

 

หมายเหตุ เม่ือลบผูใชงานแลว ขอมูลของผูใชงานท่ีเก่ียวของท้ังหมดจะถูกลบท้ังหมด 

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

10 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

รูปแบบท่ี 2 

1. ท่ีหนา “จัดการบัญชีผูใชงาน” สวนของรายการบัญชีผูใชงาน คลิกปุม  

 

2. ระบบแสดงกลองรายการเพ่ือใหผูใชงานเลือกรายการผูใชงานท่ีจะลบ 

3. เลือกผูใชงานท่ีตองการลบขอมูล 

4. คลิกปุม  เพ่ือทําการลบผูใชงานท่ีเลือก 

 

 

หมายเหตุ ท้ัง 2 รูปแบบแตกตางกันท่ี รูปแบบท่ี 1 จะสามารถตรวจสอบขอมูลของผูใชงานกอนทําการลบ

ขอมูล แตรูปแบบท่ี 2 สามารถลบขอมูลผูใชงานไดครั้งละหลายจํานวน 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

11 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

หนาจอสิทธิ์การใชงานในระบบ 

หนาสิทธิ์การใชงานในระบบ คือ หนาการกําหนดสิทธิ์การใชงานในระบบของผูใชงานระบบวา 

ผูใชงานระบบแตละกลุมมีสิทธิ์เขาใชงานท่ีเมนูตาง ๆ ของระบบได โดยหนาจอสิทธิ์การใชงานระบบอยูบน

โปรแกรมระบบ CMI สําหรับใชงานบน Web Browser แสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

1. การกรองรายชื่อกลุมสิทธิ์การใชงานระบบ สามารถกรองขอมูลไดแก ชื่อกลุมสิทธิ์การใชงานระบบ 

หนวยฝกอบรม โดยทําการพิมพชื่อกลุม หรือหนวยฝกอบรม และคลิกปุม  เพ่ือกรองขอมูล 

2. การเรียงลําดับขอมูล สามารถเรียงลําดับขอมูลไดแก กลุมสิทธิ์การใชงานระบบ และวันท่ีอัพเดต โดย

การคลิกท่ีหัวขอของตารางขอมูล ระบบจะเรียงลําดับจากมากไปนอย หรือนอยไปมาก 

3. รายการกลุมสิทธิ์การใชงานระบบในระบบท้ังหมดในแตละหนวยฝกของตนเอง สวนนี้ผูใชงานสามารถ

คลิกท่ีกลุมสิทธิ์การใชงานระบบเพ่ือดูขอมูลของกลุมนั้นได  

หมายเหตุ ถาผูใชงานอยูในสวนของหนวยฝกอบรมจะเห็นขอมูลเฉพาะของหนวนฝกอบรมของตนเอง แตถา

ผูใชงานอยูในสวนของหนวยงานกลางจะสามารถเห็นขอมูลของทุกหนวยฝกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

12 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การเพ่ิมกลุมสิทธิก์ารใชงานในระบบ 

การเพ่ิมกลุมสิทธิ์การใชงานในระบบ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีหนา “สิทธิ์การใชงานในระบบ” คลิกปุม  

 

2. ระบบเขาสูหนา “สราง-สิทธิ์การใชงานในระบบ” 

3. ผูใชงานกรอกขอมูลดังตอไปนี้ 

- ชื่อกลุม 

- คําอธิบาย 

- กําหนดสิทธิ์การใชงาน โดยสิทธิ์การใชงานมีดังตอไปนี้ 

o อาน คือ สามารถดูขอมูลในเมนูนั้นได 

o เพ่ิม คือ สามารถเพ่ิมขอมูลในเมนูนั้นได 

o แกไข คือ สามารถแกไขขอมูลในเมนูนั้นได 

o ลบ คือ สามารถลบขอมูลในเมนูนั้นได 

4. เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลว คลิกปุม  

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

13 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การเพ่ิมผูใชงานเขาสูกลุมสิทธิก์ารใชงานในระบบ 

การเพ่ิมผูใชงานเขาสูกลุมสิทธิ์การใชงานในระบบ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีหนา “สิทธิ์การใชงานในระบบ” คลิกเลือกกลุมท่ีตองการ 

 

2. ระบบเขาสูหนา “แกไข-สิทธิ์การใชงานระบบ” 

3. ท่ีสวนของรายชื่อผูใชงาน คลิกปุม  ระบบจะแสดงขอมูลรายชื่อผูใชงาน 

 

4. คนหาชื่อ – นามสกุล หรือ หนวยฝกอบรม 

5. คลิกปุม  

6. เลือกผูใชงานท่ีตองการเพ่ิม โดยสามารถเพ่ิมไดมากกวา 1 รายการ 

7. คลิกปุม  

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

14 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

8. เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลว คลิกปุม  

การลบกลุมสิทธิ์การใชงานในระบบ 

การลบกลุมสิทธิ์การใชงานในระบบ สามารถทําได 2 รูปแบบ มีข้ันตอนดังนี้ 

รูปแบบท่ี 1 

1. ท่ีหนา “สิทธิ์การใชงานในระบบ” คลิกเลือกกลุมท่ีตองการ 

 

2. ระบบเขาสูหนา “แกไข-สิทธิ์การใชงานในระบบ” 

 

3. ผูใชงานคลิกปุม   

4. ระบบแสดงขอความแจงเตือน คลิกปุม  

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

15 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

รูปแบบท่ี 2 

1. ท่ีหนา “สิทธิ์การใชงานในระบบ” สวนของขาวสาร คลิกปุม  

 

2. ระบบแสดงกลองรายการเพ่ือใหผูใชงานเลือกกลุมสิทธิ์การใชงาน 

3. เลือกกลุมสิทธิ์การใชงานท่ีตองการลบ 

4. คลิกปุม  เพ่ือทําการลบกลุมสิทธิ์การใชงานท่ีเลือก 

  

หมายเหตุ ท้ัง 2 รูปแบบแตกตางกันท่ี รูปแบบท่ี 1 จะสามารถตรวจสอบขอมูลของกลุมสิทธิ์การใชงานกอนทํา

การลบขอมูล แตรูปแบบท่ี 2 สามารถลบขอมูลของกลุมสิทธิ์การใชงานไดครั้งละหลายจํานวน 

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

16 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

บทที่ 2 
การจัดการหลักสูตรการฝกอบรมในระบบ 

หนาจอการจัดการหลักสูตร  

 หนาจอการจัดการหลักสูตร ใชสําหรับจัดการหลักสูตรการฝกอบรมท่ีจะใชฝกอบรมผานระบบท้ังหมด 

โดยหนาจอการจัดการหลักสูตรอยูบนโปรแกรมระบบ CMI สําหรับใชงานบน Web Browser แสดงขอมูล

ดังตอไปนี้ 

1. การกรองรายชื่อหลักสูตร สามารถกรองขอมูลไดแก รหัสหลักสูตร, ชื่อหลักสูตร โดยการพิมพรหัส

หลักสูตรหรือชื่อหลักสูตร และคลิกปุม  เพ่ือกรองขอมูล 

2. การเรียงลําดับขอมูล สามารถเรียงลําดับขอมูลไดแก รหัสหลักสูตร, ชื่อหลักสูตร, โดยการคลิกท่ีหัวขอ

ของตารางขอมูล ระบบจะเรียงลําดับจากมากไปนอย และนอยไปมาก 

3. รายการหลักสูตรท้ังหมดในระบบ แสดงขอมูลสวนนี้ผูใชงานสามารถเพ่ิม แกไขขอมูลหลักสูตรท่ีมีอยู

ในระบบได 

หมายเหตุ ผูใชงานสามารถเพ่ิมชื่อและรหัสหลักสูตรไดโดยการเพ่ิมขอมูลใน DSD Data Center 

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

17 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การเพ่ิมขอมูลหลักสูตรการฝกอบรม 

การเพ่ิมขอมูลหลักสูตรการฝกอบรมในระบบ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู “หลักสูตรการฝก” ระบบจะแสดงเมนูยอย 

2. คลิกท่ีเมนู “จัดการหลักสูตร” ระบบจะเขาสูหนาจัดการหลักสูตร 

 

3. คลิกท่ีชื่อหลักสูตรท่ีตองการเพ่ิมขอมูล 

 

 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

18 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

4. ระบบเขาสูหนาจัดการหลักสูตรท่ีเลือกโดยใสขอมูล 2 สวนดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1 รายละเอียดหลักสูตร กรอกขอมูลดังตอไปนี้ 

- แนบไฟลโครงรางหลักสูตร โดยการคลิกท่ีปุม  

- ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

- จํานวนชั่วโมง 

- เลือกประเภทหลักสูตร  

- คาใชจายประจําหลักสูตร 

- แนวทางการเรียนรู 

สวนท่ี 2 สัญลักษณประจําหลักสูตรใสขอมูลดังตอไปนี้ 

- เลือกไอคอนสัญลักษณประจําหลักสูตร 

- เลือกสีสัญลักษณประจําหลักสูตร 

- ผูใชงานสามารถแนบไฟลรูปภาพสัญลักษณประจําหลักสูตรไดจากการคลิกปุม  โดยควรใชไฟล 

.png ขนาด 150 x 150 พิกเซล 

5. คลิกปุม  

 

 

 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

19 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การดาวนโหลดโครงรางหลักสูตร 

การดาวนโหลดไฟลโครงรางหลักสูตร มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกท่ีชื่อหลักสูตร 

 

2. ระบบเขาสูหนาการจัดการหลักสูตร 

3. คลิกท่ีชื่อโครงรางหลักสูตร 

 

4. ระบบจะแสดงหนาใหมสําหรับโหลดโครงรางหลักสูตร 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

20 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การเพ่ิมขอมูลโมดูล 

การเพ่ิมขอมูลโมดูลในระบบ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีรายการโมดูลภายในหลักสูตรคลิกปุม  เพ่ือเพ่ิมโมดูล 

 

2. ระบบเขาสูหนาจัดการโมดูล 

กรอกขอมูลรายละเอียดโมดูลตอไปนี้ 

- รหัสโมดูล 

- ชื่อโมดูล 

- วิธีฝก/วิธีใหคะแนน 

- สื่อการฝกอบรม 

- คําอธิบายโมดูล 

3. คลิกปุม  

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

21 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การแกไขขอมูลโมดูล 

การแกไขขอมูลโมดูลในระบบ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีหนา “จัดการหลักสูตร” คลิกท่ีรายการโมดูลท่ีตองการแกไข 

 

 

2. ทําการแกไขขอมูลโมดูล 

 

3. เม่ือแกไขเรียบรอยแลว คลิกปุม  

 

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

22 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การลบขอมูลโมดูล 

การลบขอมูลโมดูลในระบบ สามารถทําได 2 รูปแบบ มีข้ันตอนดังนี้ 

รูปแบบท่ี 1 

1. ท่ีหนา “จัดการหลักสูตร” คลิกท่ีรายการโมดูลท่ีตองการลบ 

 

2. ระบบแสดงขอมูลภายในโมดูลท่ีเลือก คลิกปุม  

 

3. ระบบแสดงยืนยันการลบขอมูลคลิกปุม  

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

รูปแบบท่ี 2 

1. ท่ีหนา “จัดการหลักสูตร” สวนของโมดูล คลิกปุม  

 

2. ระบบแสดงกลองรายการเพ่ือใหผูใชงานเลือกโมดูล 

3. เลือกโมดูลท่ีตองการลบ 

4. คลิกปุม  เพ่ือทําการลบโมดูลท่ีเลือก 

  

หมายเหตุ ท้ัง 2 รูปแบบแตกตางกันท่ี รูปแบบท่ี 1 จะสามารถตรวจสอบขอมูลของโมดูลกอนทําการลบขอมูล 

แตรูปแบบท่ี 2 สามารถลบขอมูลของโมดูลไดครั้งละหลายจํานวน 

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

24 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การเพ่ิมขอมูลหัวขอวิชา 

การเพ่ิมขอมูลหัวขอวิชาในระบบ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีหนา “จัดการโมดูล” คลิกปุม  เพ่ือเพ่ิมหัวขอวิชา 

 

2. ระบบเขาสูหนา “จัดการหัวขอวิชา” 

กรอกขอมูลรายละเอียดหัวขอวิชาตอไปนี้ 

- รหัสหัวขอวิชา 

- ชื่อหัวขอวิชา 

- คําอธิบายหัวขอวิชา 
 

3. คลิกปุม  

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

25 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การแกไขขอมูลหัวขอวิชา 

การแกไขขอมูลหัวขอวิชาในระบบ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีหนา “จัดการโมดูล” สวนของหัวขอวิชา คลิกท่ีรายการหัวขอวิชาท่ีตองการแกไข 

 

 

2. ทําการแกไขขอมูลหัวขอวิชา 

 

3. เม่ือแกไขเรียบรอยแลว คลิกปุม  

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

26 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การลบขอมูลหัวขอวิชา 

การลบขอมูลหัวขอวิชาในระบบ สามารถทําได 2 รูปแบบ มีข้ันตอนดังนี้ 

รูปแบบท่ี 1 

1. ท่ีหนา “จัดการโมดูล” สวนของหัวขอวิชา คลิกท่ีรายการหัวขอวิชาท่ีตองการลบ 

 

2. คลิกปุม  

 

3. ระบบแสดงยืนยันการลบขอมูล คลิกปุม  

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

27 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

รูปแบบท่ี 2 

1. ท่ีหนา “จัดการโมดูล” สวนของหัวขอวิชา คลิกปุม  

 

2. ระบบแสดงกลองรายการเพ่ือใหผูใชงานเลือกหัวขอวิชา 

3. เลือกหัวขอวิชาท่ีตองการลบ 

4. คลิกปุม  เพ่ือทําการลบหัวขอวิชาท่ีเลือก 

  

หมายเหตุ ท้ัง 2 รูปแบบแตกตางกันท่ี รูปแบบท่ี 1 จะสามารถตรวจสอบขอมูลของหัวขอวิชากอนทําการลบ

ขอมูล แตรูปแบบท่ี 2 สามารถลบขอมูลของหัวขอวิชาไดครั้งละหลายจํานวน 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

28 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การนําเขาแบบทดสอบภาคทฤษฎ ี

การนําเขาแบบทดสอบภาคทฤษฎีมีข้ันตอนมี 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. การนําเขาจากระบบสรางขอสอบ  

2. การเลือกขอสอบจากระบบคลังขอสอบ มีข้ันตอนดังนี้ 

2.1 เลือกโมดูลท่ีตองการ 

 
 

2.2 ท่ีหนา “การจัดการโมดูล” สวนของแบบทดสอบภาคทฤษฎี คลิกปุม  
 

 

2.3 ระบบเขาสูหนาเลือกแบบทดสอบในคลังขอสอบ 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

29 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 

2.4 เลือกแบบทดสอบท่ีตองการ 

2.5 แบบทดสอบท่ีเลือกจะเขามาอยูในโมดูล 
 

 
 

2.6 คลิกปุม  

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

30 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การลบชุดแบบทดสอบภาคทฤษฎ ี

การลบชุดแบบทดสอบภาคทฤษฎี มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกโมดูลท่ีตองการ 

 
 

2. ท่ีหนาการจัดการโมดูล สวนของแบบทดสอบภาคทฤษฎี คลิกปุม  

 

3. เลือกชุดขอสอบท่ีตองการลบ 

4. คลิกปุม  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

31 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

32 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การพิมพชุดแบบทดสอบภาคทฤษฎ ี

การพิมพชุดแบบทดสอบภาคทฤษฎี ทําไดโดยคลิกปุม  ท่ีชุดแบบทดสอบท่ีตองการ 

 

 

ระบบจะแสดงแบบทดสอบในรูปแบบไฟล pdf. ใหผูใชงานสามารถพิมพได 

หมายเหตุ ชุดขอสอบในแตละชุดจะตองมีจํานวนขอมากกวา 10 ขอ จึงจะสามารถพิมพขอสอบได  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

33 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การแนบไฟลสําหรับโมดูล 

การแนบไฟลสําหรับโมดูล มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกโมดูลท่ีตองการ 

2. ท่ีหนาการจัดการโมดูล สวนของจัดการไฟล คลิกปุม  

 
3. เลือกไฟลตองการแนบ 

4. กดปุม  

 
 

5. ระบบแสดงชื่อไฟลท่ีผูใชงานแนบ 

6. คลิกปุม  

หมายเหตุ ผูใชงานสามารถแนบไฟลไดมากกวา 1 ไฟลในแตละโมดูล โดยการคลิกปุม   

 

 

การดาวนโหลดไฟลในหนาการจัดการโมดูล 

การดาวนโหลดไฟลในหนาการจัดการโมดูล มีข้ันตอนดังนี้ 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

34 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

1. เลือกโมดูลท่ีตองการ 

2. ท่ีสวนของการจัดการไฟล คลิกชื่อไฟลท่ีตองการดาวนโหลด 

 
 

3. ระบบจะแสดงหนาใหมสําหรับโหลดไฟล 

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

35 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การนําเขาบทเรียน 

การนําเขาบทเรียน มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกหัวขอวิชาท่ีตองการ 

2. ท่ีหนา “การจัดการหัวขอวิชา” สวนของการจัดการสื่อ คลิกปุม  ในสวนของมีเดีย 

 
 

3. เลือกไฟลตองการนําเขา 

4. กดปุม  

 
 

5. ระบบแสดงชื่อไฟลท่ีผูใชงานแนบ 

6. คลิกปุม  

หมายเหตุ ไฟลสําหรับการนําเขาบทเรียนตองเปนไฟลสกุล ดังตอไปนี้ 

   Video: .MP4, .AVI, .3GP, .MOV, .OGV และ .MKV  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

36 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การแนบไฟลเอกสารประกอบการเรียน 

การแนบไฟลเอกสารประกอบการเรียน มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกหัวขอวิชาท่ีตองการ 

2. ท่ีหนา “การจัดการหัวขอวิชา” สวนของการจัดการสื่อ คลิกปุม  ในสวนของไฟล 

 
3. เลือกไฟลตองการแนบ 

4. กดปุม  

 
 

5. ระบบแสดงชื่อไฟลท่ีผูใชงานแนบ 

6. คลิกปุม  

หมายเหตุ ผูใชงานสามารถแนบไฟลไดมากกวา 1 ไฟลในแตละโมดูล โดยการคลิกปุม  

 

แนบไฟลการบาน 

การแนบไฟลการบาน มีข้ันตอนดังนี้ 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

37 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

1. เลือกหัวขอวิชาท่ีตองการ 

2. ท่ีหนา “การจัดการหัวขอวิชา” สวนของการจัดการสื่อ คลิกปุม  ในสวนของการบาน 

 
3. เลือกไฟลตองการแนบ 

4. กดปุม  

 
 

5. ระบบแสดงชื่อไฟลท่ีผูใชงานแนบ 

6. คลิกปุม  

หมายเหตุ ผูใชงานสามารถแนบไฟลไดมากกวา 1 ไฟลในแตละโมดูล โดยการคลิกปุม  

 

 

การลบไฟลตาง ๆ ในหัวขอวิชา 

การลบไฟลตาง ๆ ในหัวขอวิชา มีข้ันตอนดังนี้ 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

38 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

1. เลือกหัวขอวิชาท่ีตองการ 

2. ท่ีหนาการจัดการหัวขอวิชา สวนของการจัดการสื่อ คลิกปุม  

 

 

3. คลิกปุม  

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

39 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การดาวนโหลดไฟลในหนาการจัดการหัวขอวิชา 

การดาวนโหลดไฟลในหนาการจัดการหัวขอวิชา มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกโมดูลท่ีตองการ 

2. ท่ีสวนของการจัดการไฟล คลิกชื่อไฟลท่ีตองการดาวนโหลด 

 
 

3. ระบบจะแสดงหนาใหมสําหรับโหลดไฟล 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

40 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การเพ่ิมใบประเมินสําหรับแบบทดสอบภาคปฏิบัต ิ

การเพ่ิมหัวขอการประเมินสําหรับแบบทดสอบภาคปฏิบัติ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกหัวขอวิชาท่ีตองการท่ีตองการ 

2. ท่ีหนาการจัดการหัวขอวิชา สวนของใบประเมิน คลิกปุม   

 

3. ระบบเขาสูหนาใบประเมินภาคปฎิบัติ 

4. ผูใชงานเพ่ิมขอมูลดังตอไปนี้ 

- ชื่อใบประเมิน 

- รายละเอียดการประเมิน  

- ผูใชงานสามารถเพ่ิมหัวขอการประเมินโดยการคลิกปุม  

- พิมพคะแนนเต็ม 

5. คลิกปุม  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

41 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การพิมพใบประเมิน 

การพิมพใบประเมิน ทําไดโดยคลิกปุม  

 

 

ระบบจะแสดงแบบทดสอบในรูปแบบไฟล pdf. ใหผูใชงานสามารถพิมพได 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

42 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การลบใบประเมิน 

การลบใบประเมิน มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกหัวขอวิชาท่ีตองการ 

2. ท่ีหนาการจัดการหัวขอวิชา สวนของใบประเมิน คลิกปุม  

 

3. เลือกใบประเมินท่ีตองการลบขอมูล 

 

4. คลิกปุม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

43 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การเพ่ิมวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ ในแตละหัวขอวิชา 

การเพ่ิมวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ ในแตละหัวขอวิชา มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกหัวขอวิชาท่ีตองการ 

2. ท่ีหนาการจัดการหัวขอวิชา สวนของวัสดุ อุปกรณและอ่ืน ๆ เลือก Tab ประเภทวัสดุ หรืออุปกรณท่ี

ตองการ 

3. คลิกปุม  

 

4. ระบบเขาสูหนาการเพ่ิมวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ 

5. คนหารายการวัสดุ อุปกรณ 

6. คลิกปุม  

7. เลือกวัสดุ อุปกรณท่ีตองการเพ่ิม โดยสามารถเพ่ิมไดมากกวา 1 รายการ 

8. กําหนดจํานวนท่ีใชตอผูรับการฝก 1 คน 

9. คลิกปุม  

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

44 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การลบวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ ในแตละหัวขอวิชา 

การลบวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ ในแตละหัวขอวิชา มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีหนาการจัดการหัวขอวิชา สวนของวัสดุ อุปกรณและอ่ืน ๆ เลือก Tab ประเภทวัสดุ อุปกรณ ท่ี

ตองการ 

2. คลิกปุม  

 

3. เลือกรายการวัสดุอุปกรณและอ่ืน ๆ ท่ีตองการลบ 

4. คลิกปุม  

  

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

45 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

หนาจอสิทธิ์การใชงานหลักสูตร 

หนาสิทธิ์การใชงานหลักสูตร คือ หนาการกําหนดสิทธิ์การใชงานหลักสูตรของผูใชงานระบบวา

ผูใชงานระบบแตละกลุมมีสิทธิ์เปนครูฝกประจําหลักสูตรใดบาง โดยหนาจอสิทธิ์การใชงานหลักสูตรอยูบน

โปรแกรมระบบ CMI สําหรับใชงานบน Web Browser แสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

1. การกรองรายชื่อกลุมสิทธิ์การใชงานหลักสูตร สามารถกรองขอมูลชื่อกลุมสิทธิ์การใชงานหลักสูตร 

หนวยฝกอบรม โดยการชื่อกลุม และคลิกปุม  เพ่ือกรองขอมูล 

2. การเรียงลําดับขอมูล สามารถเรียงลําดับขอมูลไดแก กลุมสิทธิ์การใชงานหลักสูตร และวันท่ีอัพเดต 

โดยการคลิกท่ีหัวขอของตารางขอมูล ระบบจะเรียงลําดับจากมากไปนอย หรือนอยไปมาก 

3. รายการกลุมสิทธิ์การใชงานหลักสูตรในระบบท้ังหมดในแตละหนวยฝกของตนเอง สวนนี้ผูใชงาน

สามารถคลิกท่ีกลุมสิทธิ์การใชงานหลักสูตรเพ่ือดูแกไขของกลุมนั้นได 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 
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การเพ่ิมกลุมสิทธิก์ารใชหลักสูตร 

การเพ่ิมกลุมสิทธิ์การใชงานหลักสูตร มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีหนาสิทธิ์การใชงานหลักสูตร คลิกปุม  

 

2. ระบบเขาสูหนาสรางสิทธิ์การใชงานหลักสูตร 

3. ผูใชงานกรอกขอมูลดังตอไปนี้ 

- ชื่อกลุม 

- คําอธิบาย 

- กําหนดสิทธิ์การจัดการหลักสูตร คลิกเลือกหลักสูตรท่ีตองการ 

4. เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลว คลิกปุม  

 

 

 

 

 

การเพ่ิมผูใชงานเขาสูกลุมสิทธิก์ารใชงานหลักสูตร 

การเพ่ิมผูใชงานเขาสูกลุมสิทธิ์การใชงานหลักสูตร มีข้ันตอนดังนี้ 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 
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1. ท่ีหนาสิทธิ์การใชงานหลักสูตร คลิกเลือกกลุมท่ีตองการ 

 

2. ระบบเขาสูหนาแกไขหนาสิทธิ์การใชงานหลักสูตร 

3. ท่ีสวนของรายชื่อผูใชงาน คลิกปุม  ระบบจะแสดงขอมูลรายชื่อผูใชงาน 

 

4. คนหาชื่อ – นามสกุล หรือ หนวยฝกอบรม 

5. คลิกปุม  เพ่ือกรองขอมูล 

6. เลือกผูใชงานท่ีตองการเพ่ิม โดยสามารถเพ่ิมไดมากกวา 1 รายการ 

7. คลิกปุม  

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 
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8. เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลว คลิกปุม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลบกลุมสิทธิ์การใชงานหลักสูตร 

การลบกลุมสิทธิ์การใชงานหลักสูตร มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีหนาจอสิทธิ์การใชงานหลักสูตร คลิก  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 
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2. เลือกกลุมสิทธิ์การใชงาน ท่ีตองการลบ 

3. คลิกปุม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนาจอการเปดหลักสูตร 

หนาการเปดหลักสูตร คือ หนาการเปดหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือใหผูรับการฝกสามารถสมัครและเขา

ฝกอบรมได โดยหนาจอเปดหลักสูตรอยูบนโปรแกรมระบบ CMI สําหรับใชงานบน Web Browser แสดง

ขอมูลดังตอไปนี้ 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 
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1. การกรองรายการขอมูลสามารถกรองขอมูลไดแก ชื่อหลักสูตร, หนวยฝกอบรม, รุนและป โดยการ

เลือกหลักสูตร, พิมพชื่อหนวยฝกอบรม, เลือกรุน และเลือกป และคลิกปุม  เพ่ือกรองขอมูล 

2. การเรียงลําดับขอมูล สามารถเรียงลําดับขอมูลไดแก ชื่อหลักสูตร, หนวยฝกอบรม, ชวงเวลาการ

ฝกอบรม โดยการคลิกท่ีหัวขอของตารางขอมูล ระบบจะเรียงลําดับจากมากไปนอย หรือนอยไปมาก 

3. รายการหลักสูตรท้ังหมดในแตละหนวยฝกเปดฝกอบรม สวนนี้ผูใชงานสามารถคลิกท่ีหลักสูตรเพ่ือดู

แกไขของของการเปดหลักสูตรนั้นได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปดหลักสูตร 

การเปดหลักสูตร มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีหนาการเปดหลักสูตร คลิกปุม  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 
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2. ระบบเขาสูหนาการจัดการเปดหลักสูตร 

3. ผูใชงานกรอกขอมูลดังตอไปนี้ 

- เลือกหลักสูตรท่ีตองการเปด 

- เลือกหนวยฝกอบรม 

- กําหนดรุน 

- เลือกป 

- กําหนดชวงเวลาท่ีเปดรับสมัคร – ชวงเวลาท่ีปดรับสมัคร 

- กําหนดชวงเวลาการฝก – ชวงเวลาสิ้นสุดการฝก 

 

หมายเหตุ การกําหนดชวงเวลาท่ีเปด – ปดรับสมัครคือการเปด – ปด การลงทะเบียนของเว็บไซต 

การกําหนดชวงเวลาการฝกอบรม คือ ระยะเวลาในการฝกอบรมของผูรับการฝกผาน แอพพลิเคชัน 

ถาผูรับการฝกอบรมไมจบภายในระยะเวลาท่ีกําหนดระบบจะเปลี่ยนสถานะผูรับการฝกเปนพนสภาพการ

ฝกอบรมโดยอัตโนมัติ 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 
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4. เพ่ิมลายเซ็น ท่ีใชในการออกวุฒิบัตร หรือใบรับรองการฝกอบรม โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

- คลิก  เพ่ือแนบรูปภาพลายเซ็น  

- กรอกชื่อ – นามสกุลตามตําแหนงงานท่ีระบุไวในระบบ 

หมายเหตุ การแนบไฟลรูปภาพลายเซ็น ภาพท่ีใชควรเปนภาพท่ีพ้ืนหลังใส เพ่ือความสวยงามในการออก

วุฒิบัตร หรือใบรับรอง 

5. เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลว คลิกปุม  

 

 

 

 

 

 

การลบขอมูลการเปดหลกัสูตร 

การลบขอมูลการเปดหลักสูตร มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีหนาเปดหลักสูตร เลือกหลักสูตรท่ีตองการ 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 
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2. ระบบเขาสูหนาการจัดการเปดหลักสูตร 

3. ผูใชงานคลิกปุม  ระบบแสดงขอความแจงเตือน 

 

4. คลิกปุม   

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

54 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

บทที่ 3 

การจัดการหนาจอหลัก(WEB) 

หนาจอการจัดการหนาจอระบบหลักผาน Internet Browser 
การจัดการหนาจอหลัก ใชสําหรับสราง แกไข ขอมูลท่ีใชสําหรับข้ึนสู ระบบประชาสัมพันธการรับ

สมัครการฝกอบรม โดยหนาจอหลักอยูบนโปรแกรมระบบ CMI สําหรับใชงานบน Web Browser มีดวยกัน  

3 สวนคือ 

 
 

1. ตราสัญลักษณ เปนตราสัญลักษณในหนาแรกของเว็บไซต 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 
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2. แบนเนอร แสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

- การกรองขอมูลชื่อแบนเนอร สามารถกรองขอมูลชื่อแบนเนอรโดยการพิมพชื่อแบนเนอรท่ี

ตองการคนหา และคลิกปุม  เพ่ือกรองขอมูล 

- การเรียงลําดับขอมูล สามารถเรียงลําดับขอมูลชื่อแบนเนอรโดยการคลิกท่ีหัวขอของตารางขอมูล 

ระบบจะเรียงลําดับจากมากไปนอย หรือนอยไปมาก 

- รายการแบนเนอรท้ังหมดท่ีมีในระบบแสดงขอมูลชื่อแบนเนอรและสถานะเว็บไซตของแบนเนอร 

สวนนี้ผูใชงานสามารถคลิกท่ีชื่อแบนเนอรเพ่ือแกไขขอมูลได 

 
 

3. ขาวสารแสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

- การกรองขอมูลขาวสาร สามารถกรองขอมูลไดแก หนวยฝกอบรม, ประเภทเนื้อหา, ชื่อเรื่อง โดย

การพิมพหนวยฝกอบรม, เลือกประเภทเนื้อหา, พิมพชื่อเรื่องขาว และคลิกปุม  เพ่ือกรอง

ขอมูล 

- การเรียงลําดับขอมูล สามารถเรียงลําดับขอมูลไดแก หนวยฝกอบรม, ชื่อเรื่อง และวันท่ีอัพเดต 

โดยการคลิกท่ีหัวขอของตารางขอมูล ระบบจะเรียงลําดับจากมากไปนอย หรือนอยไปมาก 

- รายการขาวสารท้ังหมดในแตละหนวยฝกของตนเอง สวนนี้ผูใชงานสามารถคลิกท่ีชื่อขาวสารเพ่ือ

ดูหรือแกไขขอมูลขาวสารได 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 
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การเปลี่ยนตราสัญลักษณ 

การเปลี่ยนตราสัญลักษณ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีหนาจอ “หนาจอหลัก” สวนของตราสัญลักษณ คลิกปุม  

 

2. เลือกภาพท่ีตองการ 

3. กดปุม  

  
 

 

 

 

 

1

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 
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4. ระบบแสดงรูปภาพตราสัญลักษณท่ีเลือก 

 
  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 
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การเพ่ิมแบนเนอร  

การเพ่ิมแบนเนอร มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีหนา “หนาจอหลัก” สวนของแบนเนอร คลิกปุม  

 
 

2. ระบบเขาสูหนา “สราง-แบนเนอร” ผูใชงานกรอกขอมูลดังตอไปนี้ 

2.1 แนบไฟลรูปภาพ โดยการคลิกปุม  

2.2 ชือ่แบนเนอร 

2.3 ลิงกแบนเนอร 

3. เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลว คลิกปุม  
 

 
 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 
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การลบแบนเนอร 

การลบแบนเนอร มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีหนา “หนาจอหลัก” สวนของแบนเนอร คลิกปุม  

  
 

2. ระบบแสดงกลองรายการเพ่ือใหผูใชงานเลือกรายการแบนเนอร 

3. เลือกแบนเนอรท่ีตองการลบขอมูล 

4. คลิกปุม  เพ่ือทําการลบแบนเนอรท่ีเลือก 

 
 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 
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การสรางขาวสาร 

การสรางขาวสาร มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีหนา “หนาจอหลัก” สวนของขาวสาร คลิกปุม  

 
 

2. ระบบเขาสูหนา “สราง-ขาวสาร” ผูใชงานกรอกขอมูลตอไปนี้ 

- หัวขอขาว 

- ประเภทเนื้อหาของขาว 

- หนวยฝกอบรม 

- ชองทางการแสดงขาว โดยมีการเลือกชองทางการแสดงขาวดังนี้ 

o ท้ังหมด คือ เลือกแสดงขาวสารนี้ท้ังชองทางเว็บไซต และแอพพลิเคชัน 

o เว็บไซต คือ เลือกแสดงขาวสารนี้ทางเว็บไซตเทานั้น 

o แอพพลิเคชัน คือ เลือกแสดงขาวสารนี้ทางแอพพลิเคชันเทานั้น 

o ไมแสดงคือ ปดการแสดงขาวสารท้ังชองทางเว็บไซต และแอพพลิเคชัน 

- แนบรปูภาพหรือวีดีโอประกอบขาว โดยคลิกปุม  

- รายละเอียดขาว 

3. เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลว คลิกปุม  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 
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การลบขาวสาร 

การลบขาวสาร สามารถทําได 2 รูปแบบ มีข้ันตอนดังนี้ 

รูปแบบท่ี 1 

1. ท่ีหนา “หนาจอหลัก” สวนของขาวสาร คลิกเลือกขาวท่ีตองการ 

 

2. ระบบเขาสูหนา “แกไข-ขาวสาร” 

3. ผูใชงานคลิกปุม   



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 
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4. ระบบแสดงขอความแจงเตือน คลิกปุม  
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รูปแบบท่ี 2 

1. ท่ีหนา “หนาจอหลัก” สวนของขาวสาร คลิกปุม  

 

2. ระบบแสดงกลองรายการเพ่ือใหผูใชงานเลือกรายการขาวสารท่ีจะลบ 

3. เลือกขาวสารท่ีตองการลบขอมูล 

4. คลิกปุม  เพ่ือทําการลบขาวสารท่ีเลือก 

 

หมายเหตุ ท้ัง 2 รูปแบบแตกตางกันท่ี รูปแบบท่ี 1 จะสามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารกอนทําการลบขอมูล 

แตรูปแบบท่ี 2 สามารถลบขอมูลขาวสารไดครั้งละหลายจํานวน 
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บทที่ 4 
การจัดการบัญชีผูรับการฝกในระบบ 

 เมนูบัญชีผูรับการฝก ใชสําหรับจัดการบัญชีของผูสมัครการฝกอบรม ผูรับการฝกอบรม และผูสําเร็จ

การฝก โดยเมนูบัญชีผูรับการฝกอยูบนโปรแกรมระบบ CMI สําหรับใชงานบน ระบบปฏิบัติการ Windows มี

เมนูยอยท้ังหมด 3 เมนูไดแก 

1. ผูสมัครการฝก 

2. ผูรับการฝก 

3. ผูสําเร็จการฝก 

 

 

หนาจอบัญชีผูสมัครการฝก 

หนาจอบัญชีผูสมัครการฝกจะอยูบนโปรแกรมระบบ CMI สําหรับใชงานบน ระบบปฏิบัติการ Windows แสดง

ขอมูลตอไปนี้ 

1. การกรองรายชื่อผูสมัคร สามารถกรองขอมูลไดแก เลขประจําตัวประชาชน, ชื่อ–นามสกุล,หนวย

ฝกอบรม, สถานะผูสมัคร โดยการพิมพเลขประจําตัวประชาชน, ชื่อ–นามสกุล,หนวยฝกอบรม, 

หรือเลือกสถานะผูสมัคร และคลิกปุม  เพ่ือกรองขอมูล 

2. รายการผูสมัครฝกอบรมท้ังหมดท่ีลงทะเบียนสมัครเขามาในหนวยฝกของตนเอง สวนนี้ผูใชงาน

สามารถคลิกท่ีชื่อผูสมัครเพ่ือดูขอมูลของผูสมัครได 
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การดูขอมูลผูสมัครการฝก 

การดูขอมูลผูสมัครการฝกอบรมในระบบ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู “บัญชีผูรับการฝก” ระบบจะแสดงเมนูยอย 

2. คลิกท่ีเมนู “ผูสมัครการฝก” ระบบจะเขาสูหนาผูสมัครการฝก 

3. คลิกท่ีรายชื่อผูสมัครการฝกท่ีตองการ 
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4. ระบบเขาสูหนารายละเอียดผูสมัครการฝก แสดงขอมูลตาง ๆ ดังตอไปนี้  

เมนู “ขอมูลบุคคล” แสดงขอมูลตอไปนี้ 

- รูปภาพผูสมัคร 

- เอกสารแนบสําเนาบัตรประชาชน 

- เลขประจําตัวประชาชน 

- คํานําหนาชื่อ – ชื่อ – นามสกุล ภาษาไทย 

- คํานําหนาชื่อ – ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ 

- เพศ 

- วัน เดือน ปเกิด 

- อาย ุ

- ศาสนา 

- สัญชาติ 

- อีเมล 

- เบอรโทรศัพท 

- ท่ีอยูตามทะเบียนบาน 

- เอกสารแนบสําเนาทะเบียนบาน 

- ท่ีอยูท่ีติดตอได 
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เมนู “ขอมูลการศึกษา” แสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

- วุฒิการศึกษา 

- สาขาวิชา 

- ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา 

- สถานศึกษา 

- เอกสารแนบท่ีเก่ียวของ 

 

เมนู “ขอมูลการฝกอบรมและดูงาน” แสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

- หลักสูตร 

- วุฒิการศึกษา/หนังสือ 

- สถานศึกษา 

- ป พ.ศ. ท่ีจบการฝก 

- ระยะเวลาการฝก 

- เอกสารแนบท่ีเก่ียวของ 

 

เมนู “ประวัติการทํางาน” แสดงขอมูลดังตอนี้ 

- สถานะการทํางาน 

- เหตุผลท่ีวางงาน (ถาผูรับสมัครเลือกสถานะการทํางานเปน “วางงาน”) 

- ป พ.ศ. ท่ีเริ่มทํางาน 

- ตําแหนงงาน 

- สถานท่ีทํางาน 

- กลุมอุตสาหกรรมท่ีทํางาน 
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เมนู “ขอมูลการผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน” แสดงขอมูลดังตอนี้ 

- สาขาวิชา 

- ระดับ 

- ปท่ีผานการทดสอบ 

- สถานท่ีทดสอบ 

- เอกสารแนบ 

 
 

เมนู “หลักสูตรการฝก” แสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

- หลักสูตรท่ีลงสมัคร 

- หนวยฝกอบรมท่ีลงสมัคร 

- รุน/ปท่ีลงสมัคร 

- สถานะของผูสมัคร 

- เหตุผลท่ีสมัครเขาฝก 

- ผลการประเมินความรูความสามารถ 
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การคัดเลือกผูสมัครใหเปนผูรับการฝก 

การคัดเลือกผูสมัครใหเปนผูรับการฝก มีข้ันตอนดังนี้ 

1. หนารายละเอียดผูสมัคร เมนู “หลักสูตรการฝก” คลิกปุม  

 

2. ระบบแสดงเมนู   โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

- คลิก “ผาน” เม่ือผูสมัครผานการคัดเลือก เม่ือคลิกเลือกใหผูสมัครคนนี้ผานแลว ผูสมัครการฝก

จะเปลี่ยนสถานะเปนผูรับการฝก และมีสิทธิ์เขาเรียนแอพพลิเคชัน DSD m-Learning ตอไป 
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70 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

- คลิก “ไมผาน” เม่ือผูสมัครไมผานการคัดเลือก คลิกเลือกใหผูสมัครคนนี้ไมผานแลว ผูสมัครการ

ฝกไมมีมีสิทธิ์เขาเรียนแอพพลิเคชัน DSD m-Learning  

- คลิก “รอสัมภาษณ” เม่ือมีการเรียกผูสมัครมาสัมภาษณเพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติม 

หมายเหตุ เม่ือผูใชงานเลือก “รอสัมภาษณ” ผูสมัครคนใดแลว ผูใชงานตองกลับเขามาคัดเลือกผูสมัครคนนั้น

อีกครั้งวาผูสมัครผานหรือผานการคัดเลือก 

 

หนาจอผูรับการฝก 

หนาจอบัญชีผูรับการฝกจะอยูบนโปรแกรมระบบ CMI สําหรับใชงานบน ระบบปฏิบัติการ Windows แสดง

ขอมูลตอไปนี้ 

1. การกรองรายชื่อผูรับการฝก สามารถกรองขอมูลไดแก เลขประจําตัวประชาชน, ชื่อ–นามสกุล,หนวย

ฝกอบรม, สถานะผูสมัคร โดยการพิมพเลขประจําตัวประชาชน, ชื่อ–นามสกุล,หนวยฝกอบรม, หรือ

เลือกสถานะผูสมัคร และคลิกปุม  เพ่ือกรองขอมูล 

2. รายการผูรับการฝกอบรมท้ังหมดท่ีฝกอบรมท่ีหนวยฝกของตนเอง สวนนี้ผูใชงานสามารถคลิกท่ีชื่อ

ผูรับการฝกเพ่ือดูขอมูลผูรับการฝกได 
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การดูขอมูลผูรับการฝก 

การดูขอมูลผูรับการฝกอบรมในระบบ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู “บัญชีผูรับการฝก” ระบบจะแสดงเมนูยอย 

2. คลิกท่ีเมนู “ผูรับการฝก” ระบบจะเขาสูหนาผูรับการฝก 

3. คลิกท่ีรายชื่อผูรับการฝกท่ีตองการ 

 

4. ระบบเขาสูหนารายละเอียดผูรับการฝก แสดงขอมูลตาง ๆ ดังตอไปนี้  

เมนู “ขอมูลบุคคล” แสดงขอมูลตอไปนี้ 

- รูปภาพผูรับการฝก 

- เอกสารแนบสําเนาบัตรประชาชน 

- เลขประจําตัวประชาชน 

- คํานําหนาชื่อ – ชื่อ – นามสกุล ภาษาไทย 

- คํานําหนาชื่อ – ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ 

- เพศ 

- วัน เดือน ปเกิด 

- อาย ุ

- ศาสนา 

- สัญชาติ 

- อีเมล 
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- เบอรโทรศัพท 

- ท่ีอยูตามทะเบียนบาน 

- เอกสารแนบสําเนาทะเบียนบาน 

- ท่ีอยูท่ีติดตอได 

 

 เมนู “ขอมูลการศึกษา” แสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

- วุฒิการศึกษา 

- สาขาวิชา 

- ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา 

- สถานศึกษา 

- เอกสารแนบท่ีเก่ียวของ 
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เมนู “ขอมูลการฝกอบรมและดูงาน” แสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

- หลักสูตร 

- วุฒิการศึกษา/หนังสือ 

- สถานศึกษา 

- ป พ.ศ. ท่ีจบการฝก 

- ระยะเวลาการฝก 

- เอกสารแนบท่ีเก่ียวของ 

 

 เมนู “ประวัติการทํางาน” แสดงขอมูลดังตอนี้ 

- สถานะการทํางานในปจจุบัน 

- เหตุผลท่ีวางงาน (ถาผูรับสมัครเลือกสถานะการทํางานเปน “วางงาน”) 

- ป พ.ศ. ท่ีเริ่มทํางาน 

- ตําแหนงงาน 

- สถานท่ีทํางาน 

- กลุมอุตสาหกรรมท่ีทํางาน 
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เมนู “ขอมูลการผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน” แสดงขอมูลดังตอนี้ 

- สาขาวิชา 

- ระดับ 

- ปท่ีผานการทดสอบ 

- สถานท่ีทดสอบ 

- เอกสารแนบ 

 

 เมนู “หลักสูตรการฝก” แสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

- หลักสูตรท่ีลงสมัคร 

- หนวยฝกอบรมท่ีลงสมัคร 

- รุน/ปท่ีลงสมัคร 

- สถานะของผูสมัคร 

- เหตุผลท่ีสมัครเขาฝก 

- ผลการฝก แบงเปน ผลการประเมินความสามารถ คะแนนสอบภาคทฤษฎี คะแนนสอบภาคปฏิบัติ 
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เมนู “แผนการฝก” แสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

- ชื่อหลักสูตร 

- ชวงเวลาในการฝกอบรม 

- ชื่อโมดูลการฝก 

- โมดูลนี้ เปนภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติ 

- วันท่ีเริ่มฝก 

- วันท่ีสิ้นสุดการฝก 

- วิธีฝก/วิธีการประเมิน 

- สื่อการฝกอบรม 

- หองฝกปฏิบัติ 
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เมนู “การบาน” แสดงขอมูลตอไปนี้ 

- โมดูลการฝก 

- ชื่อไฟลการบานท่ีผูรับการฝกสงเขามา 

- วันท่ี/เวลาท่ีผูรับการฝกสงงานเขามา 

 

เมนู “แฟมสะสมผลงาน” แสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

- โมดูลการฝก 

- ชื่อผลงานท่ีผูรับการฝกสงเขามา 

- วันท่ี/เวลาท่ีผูรับการฝกสงผลงานเขามา 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 
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การดูผลการฝกภาคปฏิบตัิ 

การดูผลการฝกภาคปฏบิัติ มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. เลือกผูรับการฝกท่ีตองการ 

2. หนารายละเอียดผูรับการฝก ท่ีเมนู “หลักสูตรการฝก” 

3. ในสวนของคะแนนภาคปฏบิัติ คลิกปุม  

 

4. ระบบเขาสูหนาใบประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 
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การดูและยืนยันขอมูลหลกัฐานการโอนเงิน 

การดูและยืนยันขอมูลหลักฐานการโอนเงิน มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. เลือกผูรับการฝกท่ีตองการ 

2. หนารายละเอียดผูรับการฝก ท่ีเมนู “หลักสูตรการฝก”  

3. คลิกปุม  

 

4. ระบบแสดงเมนู   คลิกเมนู  

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 
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5. ระบบแสดงหนา “ดูหลักฐานการโอนเงิน”แสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

- หลักสูตรการฝก 

- ชื่อธนาคารท่ีโอนเขามา 

- วัน/เวลาท่ีโอน 

- จํานวนเงินท่ีโอนเขามา 

- เอกสารแนบหลักฐานการโอนเงิน 

 

6. เม่ือผูใชงานตรวจสอบการโอนเงินเรียบรอยแลวผูใชงานดําเนินการตอไปนี้ 

- คลิกปุม  เพ่ือยืนยันการโอนเงิน เม่ือยืนยันการโอนเงินสําหรับผูรับการฝกคนนี้แลว 

ผูรับการฝกจะมีสิทธิ์เขาเรียนแอพพลิเคชัน DSD m-Learning ตอไป 

- คลิกปุม เพ่ือปฏิเสธการโอนเงิน เม่ือปฏิเสธการโอนเงินสําหรับผูรับการฝกคนนี้แลว 

ผูรับการฝกจะไมมีสิทธิ์เขาเรียนแอพพลิเคชัน DSD m-Learning  

- คลิกปุม  เพ่ือออกจากหนาดูหลักฐานการโอนเงิน 

 

การใหผูรับการฝกสําเร็จการฝก 

 เม่ือผูรับการฝกทําการฝกอบรมและเขาทําการทดสอบจนจบครบทุกโมดูลแลว ครูฝกหรือเจาหนาท่ี

ประจําหนวยฝกตองทําการจบการฝกใหกับผูรับการฝกคนนั้น เพ่ือใหผูรับการฝกทราบวาตนเองสําเร็จการ

ฝกอบรมแลว และเพ่ือใหเจาหนาท่ีประจําหนวยฝก ทําการออกวุฒิบัตร และใบระเบียนการฝกตอไป โดยมี

ข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกผูรับการฝกท่ีตองการ 

2. หนารายละเอียดผูรับการฝกคลิกเลือก เมนู “หลักสูตรการฝก”คลิกปุม  

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 
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3. ระบบจะแสดงเมนู   คลิกเมนู  

 

ระบบจะทําการเปลี่ยนสถานะของผูรับการฝก เปนผูสําเร็จการฝก 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 
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การรักษาสภาพผูรับการฝก 

 ในการฝกอบรมในแตละรุนจะมีระยะเวลาในการฝกอบรม ถาหากผูรับการฝกทําการเขาฝกอบรมและ

ทดสอบไมผานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เม่ือหมดเวลาการฝกอบรมผูรับการฝกคนนั้นจะมีสถานะไมจบการ

ฝกและจะไมสิทธิ์เขาใชแอพพลิเคชัน DSD m-Learning เพ่ือฝกอบรมได ดังนั้น ครูฝกหรือเจาหนาท่ีควรทํา

การรักษาสภาพผูรับการฝก เพ่ือใหผูรับการฝกมีสิทธิ์เขาฝกอบรมตอไดโดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกผูรับการฝกท่ีตองการ 

2. หนารายละเอียดผูรับการฝกคลิกเลือก เมนู “หลักสูตรการฝก” 

3. คลิกปุม  

 

4. ระบบจะแสดงเมนู  คลิกเมนู  

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 
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การใหผูรับการฝกพนสภาพการฝกอบรม 

 เม่ือผูรับการฝกมีความประสงคไมฝกอบรมตอตามชวงเวลาการฝกอบรม ครูฝกหรือเจาหนาท่ีประจํา

หนวยการฝกอบรมสามารถใหผูรับการฝกคนนั้นพนสภาพการฝกอบรม โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกผูรับการฝกท่ีตองการ 

2. หนารายละเอียดผูรับการฝกคลิกเลือก เมนู “หลักสูตรการฝก” 

3. คลิกปุม  

 

4. ระบบจะแสดงเมนู   คลิกเมนู  

 

ระบบจะทําการใหผูรับการฝกคนนั้นพนสภาพการฝกอบรม 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 
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การพิมพผลการฝกของผูรับการฝก 

การพิมพผลการฝกของผูรับการฝก มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. เลือกผูรับการฝกท่ีตองการ 

2. หนารายละเอียดผูรับการฝกคลิกเลือก เมนู “หลักสูตรการฝก” 

3. คลิกปุม  

 

4. ระบบจะแสดงเมนู  คลิกเมนู  

 

ระบบจะทําการดาวนโหลดไฟลผลการเรียนผูรับการฝกออกมาเปนไฟล .pdf 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 
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การออกระเบียนแสดงผลการฝก 

การออกระเบียนแสดงผลการฝก มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกผูรับการฝกท่ีตองการ 

2. หนารายละเอียดผูรับการฝกคลิกเลือก เมนู “หลักสูตรการฝก” 

3. คลิกปุม  

 

4. ระบบจะแสดงเมนู คลิกเมนู  

 

5. ระบบแสดงหนาการออกระเบียน ผูใชงานเลือกรูปแบบการออกใบระเบียน และพิมพเลขท่ีใบ

ระเบียน 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 
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6. คลิกปุม  

 

ระบบจะทําการดาวนโหลดไฟลใบระเบียนแสดงผลการฝกออกมาเปนไฟล .pdf 

 

การออกใบรับรองการฝกอบรม (กรณีผานการฝกอบรมไมครบทุกโมดูล) 

การออกใบรับรองการฝกอบรม (กรณีผานการฝกอบรมไมครบทุกโมดูล) มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกผูรับการฝกท่ีตองการ 

2. หนารายละเอียดผูรับการฝกคลิกเลือก เมนู “หลักสูตรการฝก” 

3. คลิกปุม  

 

4. ระบบจะแสดงเมนู คลิกเมนู  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 
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5. ระบบแสดงหนาการออกใบรับรอง ผูใชงานเลือกรูปแบบการออกใบรับรอง และพิมพเลขท่ี

ใบรับรอง 

6. คลิกปุม  

 

ระบบจะทําการดาวนโหลดไฟลใบรับรองออกมาเปนไฟล .pdf 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 
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การดาวนโหลดการบานผูรับการฝกเพ่ือตรวจงาน 

การดาวนโหลดการบานผูรับการฝก มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกผูรับการฝกท่ีตองการ 

2. หนารายละเอียดผูรับการฝกคลิกเลือก เมนู “การบาน” 

3. คลิกเลือกโมดูลท่ีตองการ 

4. คลิกท่ีไฟลการบานท่ีตองการดาวนโหลด 

 

ระบบจะทําการดาวนโหลดไฟลการบานออกมา 

 

  

การบ้านของสรญา ทูนไธสง 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

88 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การติดตามผลงานของผูรับการฝกและใหคะแนนการประเมินผลงาน 

การติดตามผลงานของผูรับการฝกและใหคะแนนการประเมินผลงานมีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกผูรับการฝกท่ีตองการ 

2. หนารายละเอียดผูรับการฝกคลิกเลือก เมนู “แฟมผลงาน” 

3. คลิกเลือกโมดูลท่ีตองการ 

4. คลิกท่ีชื่อผลงานเพ่ือดูผลงาน 

 

5. ระบบแสดงผลงานท่ีเลือก 

6. ครูฝกสามารถใหคะแนนประเมินผลงานของผูรับการฝกได โดยการกรอกคะแนนท่ีชองการ

ประเมิน ระบบจะแสดงดาวตามคะแนนการประเมินของครูฝก 

7. ระบบจะแสดงขอมูลเกณฑการใหคะแนนเม่ือนําเมาสไปวางไวท่ี  อ 

หมายเหตุ เม่ือคลิกท่ีผลงานของผูรับการฝกแลวไมมีแสดงชองใหคะแนนท่ีหนาผลงาน ใหผูใชงานทํา

การลงชื่อเขาใชงานกอน 

  

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 
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หนาจอผูสําเร็จการฝก 

หนาจอบัญชีผูสําเร็จการฝกจะอยูบนโปรแกรมระบบ CMI สําหรับใชงานบน ระบบปฏิบัติการ Windows 

แสดงขอมูลตอไปนี้ 

1. การกรองรายชื่อผูสําเร็จการฝก สามารถกรองขอมูลไดแก เลขประจําตัวประชาชน, ชื่อ–นามสกุล

,หนวยฝกอบรม, สถานะผูสมัคร โดยการพิมพเลขประจําตัวประชาชน, ชื่อ–นามสกุล,หนวยฝกอบรม, 

หรือเลือกสถานะผูสมัคร และคลิกปุม  เพ่ือกรองขอมูล 

2. รายการผูสําเร็จการฝกท้ังหมดท่ีสําเร็จการฝกท่ีหนวยฝกของตนเอง สวนนี้ผูใชงานสามารถคลิกท่ีชื่อ

ผูสําเร็จการฝกเพ่ือดูขอมูลของผูสําเร็จการฝกได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 
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การดูขอมูลสําเร็จการฝก 

การดูขอมูลผูสําเร็จการฝกอบรมในระบบ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู “บัญชีผูสําเร็จการฝก” ระบบจะแสดงเมนูยอย 

2. คลิกท่ีเมนู “ผูสําเร็จการฝก” ระบบจะเขาสูหนาผูรับการฝก 

3. คลิกท่ีรายชื่อผูสําเร็จการฝกท่ีตองการ 

 

4. ระบบเขาสูหนารายละเอียดผูสําเร็จการฝก แสดงขอมูลตาง ๆ ดังตอไปนี้  

เมนู “ขอมูลบุคคล” แสดงขอมูลตอไปนี้ 

- รูปภาพผูสําเร็จการฝก 

- เอกสารแนบสําเนาบัตรประชาชน 

- เลขประจําตัวประชาชน 

- คํานําหนาชื่อ – ชื่อ – นามสกุล ภาษาไทย 

- คํานําหนาชื่อ – ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ 

- เพศ 

- วัน เดือน ปเกิด 

- อาย ุ

- ศาสนา 

- สัญชาติ 

- อีเมล 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 
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- เบอรโทรศัพท 

- ท่ีอยูตามทะเบียนบาน 

- เอกสารแนบสําเนาทะเบียนบาน 

- ท่ีอยูท่ีติดตอได 

 

เมนู “ขอมูลการศึกษา” แสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

- วุฒิการศึกษา 

- สาขาวิชา 

- ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา 

- สถานศึกษา 

- เอกสารแนบท่ีเก่ียวของ 

 

เมนู “ขอมูลการฝกอบรมและดูงาน” แสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

- หลักสูตร 

- วุฒิการศึกษา/หนังสือ 

- สถานศึกษา 

- ป พ.ศ. ท่ีจบการฝก 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 
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- ระยะเวลาการฝก 

- เอกสารแนบท่ีเก่ียวของ 

 

เมนู “ประวัติการทํางาน” แสดงขอมูลดังตอนี้ 

- สถานะการทํางาน 

- เหตุผลท่ีวางงาน (ถาผูรับสมัครเลือกสถานะการทํางานเปน “วางงาน”) 

- ป พ.ศ. ท่ีเริ่มทํางาน 

- ตําแหนงงาน 

- สถานท่ีทํางาน 

- กลุมอุตสาหกรรมท่ีทํางาน 

 

เมนู “ขอมูลการผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน” แสดงขอมูลดังตอนี้ 

- สาขาวิชา 

- ระดับ 

- ปท่ีผานการทดสอบ 

- สถานท่ีทดสอบ 

- เอกสารแนบ 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

93 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

เมนู “หลักสูตรการฝก” แสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

- หลักสูตรท่ีลงสมัคร 

- หนวยฝกอบรมท่ีลงสมัคร 

- รุน/ปท่ีลงสมัคร 

- สถานะของผูสมัคร 

- เหตุผลท่ีสมัครเขาฝก 

- ผลการเรียน แบงเปน ผลการประเมินความสามารถ คะแนนสอบภาคทฤษฎี คะแนนสอบภาคปฏิบัติ 

 

เมนู “แผนการฝก” แสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

- ชื่อหลักสูตร 

- ชวงเวลาการฝกอบรม 

- ชื่อโมดูลการฝก 

- โมดูลนี้ เปนภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติ 

- วันท่ีเริ่มฝก 

- วันท่ีสิ้นสุดการฝก 

- วิธีฝก/วิธีการประเมิน 

- สื่อการฝกอบรม 

- หองฝกปฏิบัติ 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

94 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 

เมนู “การบาน” แสดงขอมูลตอไปนี้ 

- โมดูลการฝก 

- ชื่อไฟลการบานท่ีผูรับการฝกสงเขามา 

- วันท่ี/เวลาท่ีผูรับการฝกสงงานเขามา 

 

เมนู “แฟมสะสมผลงาน” แสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

- โมดูลการฝก 

- ชื่อผลงานท่ีผูรับการฝกสงเขามา 

- วันท่ี/เวลาท่ีผูรับการฝกสงผลงานเขามา 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

95 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 

 

การพิมพผลการฝกผูสําเร็จการฝก 

การพิมพขอมูลผูสําเร็จการฝก มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. เลือกผูสําเร็จการฝกท่ีตองการ 

2. หนารายละเอียดผูสําเร็จการฝกคลิกเลือก เมนู “หลักสูตรการฝก” 

3. คลิกปุม  

4. ระบบจะแสดงเมนู  คลิกเมนู  

 

ระบบจะทําการดาวนโหลดไฟลผลการเรียนผูสําเร็จการฝกออกมาเปนไฟล .pdf 

 

การออกระเบียนแสดงผลการฝก 

การออกระเบียนแสดงผลการฝก มีข้ันตอนดังนี้ 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

96 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

1. เลือกผูสําเร็จการฝกท่ีตองการ 

2. หนารายละเอียดผูสําเร็จการฝกคลิกเลือก เมนู “หลักสูตรการฝก” 

3. คลิกปุม  

4. ระบบจะแสดงเมนู  คลิกเมนู  

 

5. ระบบแสดงหนาการออกระเบียน ผูใชงานเลือกรูปแบบการออกใบระเบียน และพิมพเลขท่ีใบ

ระเบียน 

6. คลิกปุม  

 

ระบบจะทําการดาวนโหลดไฟลใบระเบียนแสดงผลการฝกออกมาเปนไฟล .pdf 

การออกวุฒิบัตรการฝกหรือใบรับรองการฝกอบรม 

การออกวุฒิบัตรการฝกหรือใบรับรองการฝกอบรมมีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกผูสําเร็จการฝกท่ีตองการ 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

97 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

2. หนารายละเอียดผูสําเร็จการฝกคลิกเลือก เมนู “หลักสูตรการฝก” 

3. คลิกปุม  

4. ระบบจะแสดงเมนู  คลิกเมนู  หรือ  

 

5. ระบบแสดงหนาการออกวุฒิบัตร หรือใบรับรอง ผูใชงานเลือกรูปแบบการออกวุฒิบัตรหรือ

ใบรับรอง และพิมพเลขท่ีวุฒิบัตร หรือใบรับรอง 

6. คลิกปุม  

 

ระบบจะทําการดาวนโหลดไฟลวุฒิบัตรหรือใบรับรองออกมาเปนไฟล .pdf 

บทที่ 5 
การจัดการหองฝก 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

98 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

หนาจอการจัดการหองฝก 

หนาจอการจัดการหองฝก ใชสําหรับการจัดการหองฝกภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติท่ีใชฝกภายนอกระบบ  

เพ่ือใชผูรับการฝกทราบวา จะมีรอบการฝกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติท่ีผูรับการฝกตองเขามาฝกอบรมท่ี

หนวยฝกในวันและเวลาใด เม่ือครูฝกทําการประเมินการฝกจากภายนอกระบบเสร็จเรียบรอยแลว ครูฝกยัง

สามารถใหคะแนนประเมินการฝกอบรม เพ่ือเก็บขอมูลเขาสูระบบได โดยหนาจอการจัดการหองฝกจะอยูบน

โปรแกรมระบบ CMI สําหรับใชงานบน ระบบปฏิบัติการ Windows แสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

1. การกรองรายชื่อการฝก สามารถกรองขอมูลไดแก ชื่อการฝก, ชื่อหลักสูตร, ชื่อโมดูล, วันท่ีฝกอบรม, 

สถานท่ีฝกอบรม และคลิกปุม  เพ่ือกรองขอมูล 

2. รายการชื่อการฝกท้ังหมดท่ีผูใชงานสรางไว แสดงขอมูลไดแก ชื่อการฝก, ชื่อหลักสูตร, ชื่อโมดูล, 

หัวขอวิชา, วันท่ีฝก, เวลา, สถานท่ีฝก, จํานวนผูรับการฝก 

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

99 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การดูรายการวัสด/ุอุปกรณที่หนาจอการจัดการหองฝก 

การดูรายการวัสดุ/อุปกรณท่ีหองฝก มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู “หองฝก” ระบบจะแสดงเมนูยอย 

2. คลิกท่ีเมนู “จัดการหองฝก” ระบบจะเขาสูหนาจัดการหองฝก 

3. คลิกท่ี “ชื่อการฝก” ท่ีตองการดูรายการวัสดุ/อุปกรณ 

 

4. ระบบแสดงรายละเอียดของหองฝกดังนี้ 

- รูปภาพประกอบการฝก 

- ประเภทของกิจกรรม 

- ชื่อการฝก 

- หลักสูตร 

- โมดูล 

- วันท่ีฝกอบรม 

- เวลาท่ีฝกอบรม 

- จํานวนคนท่ีเขาฝกในรอบนี้ 

- สถานท่ีฝกอบรม 

- รายละเอียดการฝกอบรม 

- หัวขอวิชา 

- รายการวัสดุ/อุปกรณ 

5. เลือกดูขอมูลรายการวัสดุ/อุปกรณ 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

100 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

101 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

หนาหองฝกวันนี ้

หนาหองฝกวันนี้ คือ หนาท่ีแสดงรายการหองฝกท่ีครูฝกจะตองฝกอบรมในวันนี้ โดยหนาจอหองฝกวันนี้จะอยู

บนโปรแกรมระบบ CMI สําหรับใชงานบน ระบบปฏิบัตกิาร Windows แสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

1. รายการชื่อการฝกท้ังหมดท่ีผูใชงานสรางไว แสดงขอมูลไดแก ชื่อการฝก, ชื่อหลักสูตร, ชื่อโมดูล, 

หัวขอวิชา, วันท่ีฝก, เวลา, สถานท่ีฝก, จํานวนผูรับการฝก 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

102 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การดูรายการวัสด/ุอุปกรณที่หนาจอหองฝกวันนี้ 

การดูรายการวัสดุ/อุปกรณท่ีหนาจอหองฝกวันนี้ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู “หองฝก” ระบบจะแสดงเมนูยอย 

2. คลิกท่ีเมนู “หองฝกวันนี้” ระบบจะเขาสูหนาจัดการหองฝก 

3. คลิกท่ี “ชื่อการฝก” ท่ีตองการดูรายการวัสดุ/อุปกรณ 

  

4. ระบบแสดงรายละเอียดของหองฝกดังนี้ 

- รูปภาพประกอบการฝก 

- ประเภทของกิจกรรม 

- ชื่อการฝก 

- หลักสูตร 

- โมดูล 

- วันท่ีฝกอบรม 

- เวลาท่ีฝกอบรม 

- จํานวนคนท่ีเขาฝกในรอบนี้ 

- สถานท่ีฝกอบรม 

- รายละเอียดการฝกอบรม 

- หัวขอวิชา 

- รายการวัสดุ/อุปกรณ 

5. เลือกดูขอมูลรายการวัสดุ/อุปกรณ 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

103 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

  

 

 

 

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

104 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

บทที่ 6 
การจัดการวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ 

เมนูการจัดการวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ 

เมนูการจัดการวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ ใชสําหรับจัดการวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร สถานท่ี

ฝก สื่อการฝก ชุดการฝก บุคลากร อ่ืน ๆ โดยเมนูการจัดการวัสดุ อุปกรณ และอ่ืนจะอยูบนโปรแกรมระบบ 

CMI สําหรับใชงานบน Web Browser มีเมนูแบงตามประเภทของวัสดุ และอุปกรณดังตอไปนี้ 

 

โดยทุกเมนูมีวิธีการใชงานท่ีเหมือนกันซ่ึงในเอกสารฉบับนี้จะอธิบายวิธีการใชงานเมนูเดียวคือ เมนูวัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

105 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

หนาจอการจัดการวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ 

หนาจอการจัดการวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ แสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

1. การกรองรายชื่อวัสดุ สามารถกรองขอมูลวัสดุ โดยการพิมพชื่อวัสดุ และคลิกปุม  เพ่ือกรองขอมูล 

2. การเรียงลําดับขอมูล สามารถเรียงลําดับขอมูลไดแก ชื่อวัสดุ, วันท่ีอัพเดต, คงเหลือ, หนวย, ราคา, 

หลักสูตร โดยการคลิกท่ีหัวขอของตารางขอมูล ระบบจะเรียงลําดับจากมากไปนอย หรือนอยไปมาก 

3. รายการวัสดุท้ังหมดในระบบแสดงขอมูลสวนนี้ผูใชงานสามารถคลิกท่ีรายการวัสดุ เพ่ืออัพเดตขอมูล

วัสดุได 

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

106 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การเพ่ิมวัสดุ 

การเพ่ิมวัสดุ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีหนาวัสดุ คลิกปุม  

 

2. ระบบเขาสูหนาสรางวัสดุ 

3. ผูใชงานกรอกขอมูลดังนี้ 

- ชื่อวัสดุ 

- ชื่อหนวยของวัสดุ 

4. เม่ือคลิกขอมูลเสร็จแลวคลิกปุม  

 

หมายเหตุ ผูท่ีมีสิทธิ์ในการเพ่ิมรายการวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร สถานฝก สื่อการฝก ชุดการฝก 

บุคลากร คือผูท่ีอยูหนวยฝกอบรมสวนกลาง (สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยการฝก) เทานั้น ผูใชงานท่ีอยูท่ี

หนวยฝกอ่ืน สามารถเพ่ิมรายการนอกเหนือจากรายการท่ีหนวยงานกลางสรางไวท่ีเมนู “อ่ืน ๆ” 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

107 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การอัพเดตยอดคงเหลือ 

การอัพเดตยอดคงเหลือ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีเมนูวัสดุ คลิกปุม  ท่ีวัสดุท่ีตองการ 

 

2. ระบบเขาสูหนาแกไขยอดคงเหลือ 

3. ผูใชงานอัพเดตยอดคงเหลือของวัสดุโดยการพิมพยอดคงเหลือท่ีชองคงเหลือ 

4. เม่ืออัพเดตยอดคงเหลือเรียบรอยแลว คลิกปุม  
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การบันทึกรายการซื้อเพ่ิม 

การบันทึกรายการซ้ือเพ่ิม มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีหนาวัสดุ คลิกปุม  ท่ีรายการวัสดุท่ีตองการ 

 

2. ระบบเขาสูหนาซ้ือเพ่ิมวัสดุ 

 

3. ผูใชงานทําการบันทึกรายการซ้ือเพ่ิมโดยกรอกขอมูลดังตอไปนี้ 

- จํานวนวัสด ุ

- ราคารวมท่ีซ้ือเพ่ิม 

- หลักสูตรท่ีซ้ือวัสดุ 

- ปงบประมาณท่ีทําการซ้ือเพ่ิม 

4. เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลวคลิกปุม  
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บทที่ 7 
การจัดการแบบสอบถาม 

การจัดการแบบสอบถาม 

หนาจอการจัดการแบบสอบถาม ใชสําหรับจัดการแบบสอบถาม เพ่ือสงใหผูรับการฝกและผูสําเร็จการฝก

ตอบแบบสอบถามออนไลนผานระบบการฝกอบรมได อีกท้ังยังสามารถดูรายงานผลการตอบแบบสอบถามได 

โดยหนาจอการจัดการแบบสอบถาม จะอยูบนโปรแกรมระบบ CMI สําหรับใชงานบน ระบบปฏิบัติการ 

Windows ประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

1. ชื่อแบบสอบถาม 

2. วันท่ีเริ่มตนใหผูใชงานทําแบบสอบถาม 

3. วันท่ีสิ้นสุดท่ีผูใชงานทําแบบสอบถาม 

4. จํานวนผูทําแบบสอบถามไปแลวท้ังหมด/จํานวนผูท่ีสามารถทําแบบสอบถามได 
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การสรางแบบสอบถาม 

การสรางแบบสอบถาม มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกรายการแบบสอบถาม 

2. ระบบเขาสูหนารายละเอียดแบบสอบถาม 

3. กรอกขอมูลดังตอไปนี้ 

- วันท่ีเริ่มตน 

- วันท่ีสิ้นสุด 

- เพ่ิมผูใชงานในแบบสอบถาม 

4. คลิกปุม  
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การเพ่ิมแบบสอบถาม 

การเพ่ิมแบบสอบถาม มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ผูใชงานคลิกปุม  เลือกรูปแบบของแบบสอบถาม ซ่ึงมีท้ังหมด 4 รูปแบบไดแก 

- แบบหนาวาง 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- แบบติดตามการมีงานทําสําหรับนายจาง 

- แบบติดตามการมีงานทําสําหรับผูรับการฝก 

2. ระบบเขาสูหนาการสรางแบบสอบถาม 

 

หนาสรางแบบสอบถาม คือ สวนท่ีใชสรางแบบสอบถาม ประกอบดวย  

- จํานวนหนา แสดงจํานวนหนาแบบสอบถาม 

- หัวขอ/คําอธิบาย สําหรับกรอกชื่อหัวขอแบบสอบและคําอธิบาย 

- คําถาม สวนของการสรางแบบสอบถามในแตละรูปแบบ ซ่ึงจะอธิบายในสวนถัดไป 

 

ในสวนของหนา สรางไฟล-แบบสอบถาม ประกอบดวยปุมใชงานดังตอไปนี้ 

1. คลิกปุม  เพ่ือเพ่ิมหนาทําแบบสอบถาม 

2. คลิกปุม  เพ่ือเพ่ิมขอ 

3. คลิกปุม  เพ่ือดูตัวอยางแบบสอบถามท่ีสรางไว 

4. กดปุม  เพ่ือยกเลิกหรือบันทึกแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน 
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5.  ผูใชกดเลือกขอท่ีตองการสลับตําแหนง 

6. ผูใชงานสามารถกดเลือกหรือเปลี่ยนรูปแบบคําถามโดยกดท่ี  

7. กดท่ี  ผูใชทําสําเนารูปแบบคําถามท่ีไดสรางไว 

8. กดท่ี  เพ่ือลบขอ 

 
 

9. เม่ือคลิกปุมแสดงตัวอยาง จะแสดงแบบสอบถามดังตัวอยางนี้ 
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ประเภทแบบสอบถาม 

ประเภทแบบสอบถามมี 5 รูปแบบ ไดแก 

พิมพคําตอบ 

ประกอบดวยปุมใชงานดังตอไปนี้ 

1. ชองคําถาม สรางคําถามและใหผูตอบแบบสอบถาม 

2. กดปุม  เพ่ือเพ่ิมรูปลงในแบบสอบถาม 

 

 

หลายตัวเลือก 

ประกอบดวยปุมใชงานดังตอไปนี้ 

1. คําถาม ใชสําหรับสรางคําถาม 

2. ตัวเลือก ใชสําหรับสรางตัวเลือก 

3. คลิกปุม  เพ่ือเพ่ิมรูปลงในแบบสอบถาม 

4. กดปุม  เพ่ือเพ่ิมตัวเลือก 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 
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ชองทําเครื่องหมาย 

ประกอบดวยปุมใชงานดังตอไปนี้ 

1. คําถาม  ใชสําหรับสรางคําถาม 

2. ตัวเลือก ใชสําหรับสรางตัวเลือก 

3. คลิกปุม  เพ่ือเพ่ิมรูปลงในแบบสอบถาม 

4. กดปุม  เพ่ือเพ่ิมตัวเลือก 

หมายเหตุ รูปแบบหลายตัวเลือก ตางจากรูปแบบชองทําเครื่องหมายคือ  

- รูปแบบหลายตัวเลือกใชสําหรับใหผูตอบแบบสอบตอบตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง 

- รูปแบบชองทําเครื่องหมายสําหรับใหผูตอบแบบสอบตอบตัวเลือกไดมากกวา 1 ตัวเลือก 

 

 

ตารางตัวเลือกหลายขอ 

ประกอบดวยปุมใชงานดังตอไปนี้ 

1. คําถาม  ใชสําหรับสรางคําถาม 

2. แถว ใชสําหรับขอความหรือคําถาม 

3. คอลั่ม ใชสําหรับใสขอความท่ีหัวตาราง 

4. คลิกปุม  เพ่ือเพ่ิมรูปลงในแบบสอบถาม 

5. คลิกปุม  เพ่ือเพ่ิมตัวเลือกยอย 
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สเกลเชิงเสน 

ประกอบดวยปุมใชงานดังตอไปนี้ 

1. คําถาม  ใชสําหรับสรางคําถาม 

2. ตัวเลือก ใชสําหรับสรางตัวเลือก 

3. คลิกปุม  เพ่ือเพ่ิมรูปลงในแบบสอบถาม 

4. กดปุม  เพ่ือกําหนดเลือกระดับเปนตัวเลขระหวาง 0-10 
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เพ่ิมผูใชงานในแบบสอบถาม 

เพ่ิมผูใชงานในแบบสอบถาม มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกปุม  

 

2. ระบบเขาสูหนาการเพ่ิมผูใชงาน 

3. คนหาผูใชงานท่ีชอง “ชื่อ – นามสกุล” หรือ “หนวยฝกอบรม” 

4. ระบบแสดงรายชื่อผูใชงานท่ีคนหา 

5. เลือกผูใชงานท่ีตองการ  

6. คลิกปุม  
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การดูรายงานการตอบแบบสอบถาม 

การดูรายงานการตอบแบบสอบถาม มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกรายการแบบสอบถาม 

2. ระบบเขาสูหนารายละเอียดแบบสอบถาม 

3. คลิกปุม  

 

4. ระบบแสดงรายงานการตอบแบบสอบถามของผูใชงาน 
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บทที่ 8 
การจัดการบัญชีธนาคาร 

หนาจอบัญชีธนาคาร 

หนาจอบัญชีธนาคาร ใชสําหรับเพ่ิมขอมูล บัญชีธนาคารในแตละหนวยฝกอบรม เพ่ือใหในกรณีท่ี

หลักสูตรการฝกอบรมมีคาใชจาย ผูรับการฝกจะทราบวาจะตองไปชําระเงินคาฝกอบรมในเลขท่ีบัญชีใด โดย

หนาจอบัญชีธนาคาร จะอยูบนโปรแกรมระบบ CMI สําหรับใชงานบน Web Browser แสดงขอมูลตอไปนี้ 

1. การกรองรายชื่อหนวยฝกอบรม สามารถกรองขอมูลหนวยฝกอบรม โดยการพิมพชื่อหนวยฝกอบรม 

และคลิกปุม  เพ่ือกรองขอมูล 

2. การเรียงลําดับขอมูล สามารถเรียงลําดับขอมูลไดแก หนวยฝกอบรม, ธนาคาร, ชื่อบัญชี, เลขท่ีบัญชี 

โดยการคลิกท่ีหัวขอของตารางขอมูล ระบบจะเรียงลําดับจากมากไปนอย หรือนอยไปมาก 

3. รายการหนวยฝกอบรมและขอมูลบัญชีธนาคารสวนนี้ผูใชงานสามารถคลิกท่ีหนวยฝกอบรมเพ่ือแกไข

ขอมูลได 
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การเพ่ิมขอมูลบัญชีธนาคาร 

การเพ่ิมขอมูลบัญชีธนาคาร มีข้ันตอนดังนี้ 

1. หนาบัญชีธนาคาร คลิกเลือกหนวยฝกอบรมท่ีตองการเลือกขอมูล 

 

2. ระบบเขาสูหนาเพ่ิมขอมูลบัญชีธนาคาร 

3. ผูใชงานกรอกขอมูลดังตอไปนี้ 

- ชื่อธนาคาร 

- ชื่อบัญชี 

- เลขท่ีบัญชี 

4. เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลว คลิกปุม  
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บทที่ 9 
การจัดการกระดานสนทนา 

หนาจอกระดานสนทนา 

หนาจอกระดานสนทนา ใชสําหรับแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการฝกอบรมระหวาง ผูพัฒนาหลักสูตร 

ครูฝก และผูรับการฝกอบรม โดยหนาจอกระดานสนทนา จะอยูบนโปรแกรมระบบ CMI สําหรับใชงานบน 

ระบบปฏิบัตกิาร Windows ประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

 

1. กฎระเบียบ/ขอบังคับกระทูสนทนา เม่ือคลิกเขาไปท่ี จะเขาสูหนา กฎระเบียบ/ขอบังคับกระทูสนทนา 

2. รายการกระดานสนทนาหลัก แสดงชื่อหลักสูตรท่ีผูรับการฝกฝกอบรมอยูเม่ือคลิกท่ีรายการกระดาน

สนทนาหลัก ระบบจะเขาสูหนากระดานสนทนายอย 
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3. รายการกระดานสนทนาระดับโมดูล แสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

- รายการกระดานสนทนาระดับหัวขอวิชาท่ีอยูภายในกระดานสนทนาโมดูลนั้น ๆ 

- กระทูสนทนาท่ีอยูภายในกระดานสนทนานั้น ๆ  

- ปุม เพ่ิมกระทูสนทนา 

4. เม่ือคลิกท่ีกระทูสนทนาเพ่ือเขาสูหนารายละเอียดกระทูสนทนา 

 

5. ระบบเขาสูหนารายละเอียดกระทูสนทนาแสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

- ชื่อหัวขอกระทูสนทนา 

- รายละเอียดกระทูสนทนา 
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- ชื่อผูตั้งกระทูสนทนา 

- รายละเอียดการตอบกลบัของกระทูสนทนา 

 

การตั้งกระทูสนทนา 

การตั้งกระทูสนทนา มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. เลือกกระดานสนทนาระดับโมดูล หรือหัวขอวิชาท่ีตองการจะตั้งกระทูสนทนา 

2. หนารายการกระทูสนทนา คลิกปุม  

3. ระบบแสดงหนาการตั้งกระทูสนทนา 

 

ผูใชงานกรอกขอมูลตอไปนี้ 

- ชื่อกระทูสนทนา 

- รายละเอียดกระทูสนทนา 

4. เม่ือผูใชงานกรอกขอมูลเรียบรอยแลว คลิกปุม  

5. ระบบจะเขาสูหนา รายละเอียดกระทูสนทนาดังภาพ 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

123 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 

 

การตอบกลับกระทูสนทนา 

การตอบกลับกระทูสนทนามีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. ผูใชงานเลือกกระทูสนทนาท่ีตองการ 

 

2. ระบบเขาสูหนารายละเอียดกระทูสนทนา 

3. คลิกปุม  

4. ระบบแสดงเมนู  ผูใชงานคลิกเลือกเมนู  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

124 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 

5. ระบบแสดงหนาการตอบกลับกระทูสนทนา 

 

 

 
6. ผูใชงานตอบกลับกระทูสนทนา 

7. คลิกปุม  

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

125 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การแกไขรายละเอียดกระทูสนทนา 

การแกไขรายละเอียดกระทูสนทนา มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ผูใชงานเลือกกระทูสนทนาท่ีตองการ 

 

2. ระบบเขาสูหนารายละเอียดกระทูสนทนา 

3. คลิกปุม   และแกไขรายละเอียดกระทูสนทนา 

 

4. คลิกปุม  

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

126 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การล็อกกระทูสนทนา 

การล็อกกระทูสนทนา มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ผูใชงานเลือกกระทูสนทนาท่ีตองการ 

 

2. ระบบเขาสูหนารายละเอียดกระทูสนทนา 

3. คลิกปุม  

4. ระบบแสดงเมนู  ผูใชงานคลิกเลือกเมนู  

 

5. ระบบจะทําการล็อกกระทูสนทนาไมใหผูรับการฝกตอบกลับกระทูสนทนานี้ได 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

127 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การลบกระทูสนทนา 

การล็อกกระทูสนทนา มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ผูใชงานเลือกกระทูสนทนาท่ีตองการ 

 

2. ระบบเขาสูหนารายละเอียดกระทูสนทนา 

3. คลิกปุม  

4. ระบบแสดงเมนู  ผูใชงานคลิกเลือกเมนู  

 

5. ระบบทําการลบกระทูสนทนานั้น 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

128 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การลบขอความตอบกลับในกระทูสนทนา 

การลบขอความตอบกลับในกระทูสนทนา มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ผูใชงานเลือกกระทูสนทนาท่ีตองการ 

 

2. ระบบเขาสูหนารายละเอียดกระทูสนทนา 

3. คลิกปุม  ท่ีขอความตอบกลับนั้น 

 

4. ระบบทําการลบขอความตอบกลับของกระทูสนทนานั้น 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

129 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

บทที่ 10 
การดูรายงาน 

 เมนูรายงาน ใชสําหรับดูรายงานผลท้ังหมดของระบบ CMI โดยเมนูรายงาน จะอยูบนโปรแกรมระบบ 

CMI สําหรับใชงานบน Web Browser มีรายงานดังตอไปนี้ 

รายงานสรุปผลคะแนนผูรับการฝกภาคทฤษฎี 

1. การกรองขอมูล ผูใชงานสามารถกรองขอมูลเพ่ือดูขอมูลรายงานตาง ๆ ได โดยกรองขอมูลจาก 

หลักสูตรการฝกอบรม, หนวยฝกอบรม, ระยะเวลา 

2. แสดงขอมูลรายงาน แสดงขอมูลคะแนนผูรับการฝกภาคทฤษฎี 

3. เม่ือคลิกท่ีชื่อโมดูลในหลักสูตร ระบบจะแสดงรายชื่อผูรับการฝกผลคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

130 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

รายงานสรุปผลการฝกภาคปฏิบัติ 

1. การกรองขอมูล ผูใชงานสามารถกรองขอมูลเพ่ือดูขอมูลรายงานตาง ๆ ได โดยกรองขอมูลจาก 

หลักสูตรการฝกอบรม, หนวยฝกอบรม, ระยะเวลา 

2. แสดงขอมูลรายงาน แสดงขอมูลคะแนนผูรับการฝกภาคปฏิบัติ 

3. เม่ือคลิกท่ีชื่อโมดูลในหลักสูตร ระบบจะแสดงรายชื่อผูรับการฝก จํานวนครั้งท่ีสอบภาคปฏิบัติ ผลการ

สอบภาคปฏิบัติครั้งลาสุด 

 

รายงานแสดงสถิติเขาฝกอบรมภาคทฤษฎี 

1. การกรองขอมูล ผูใชงานสามารถกรองขอมูลเพ่ือดูขอมูลรายงานตาง ๆ ได โดยกรองขอมูลจาก 

หลักสูตรการฝกอบรม, หนวยฝกอบรม, ระยะเวลา 

2. แสดงขอมูลรายงาน แสดงสถิติการเขาฝกอบรมภาคทฤษฎี 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

131 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

รายงานแสดงสถิติเขาฝกอบรมภาคทฤษฎ ี

1. การกรองขอมูล ผูใชงานสามารถกรองขอมูลเพ่ือดูขอมูลรายงานตาง ๆ ได โดยกรองขอมูลจาก 

หลักสูตรการฝกอบรม, หนวยฝกอบรม, ระยะเวลา 

2. กราฟแสดงขอมูลรายงาน แสดงสถิติการเขาฝกอบรมภาคปฏิบัติ 

3. เม่ือคลิกท่ีชื่อโมดูลในหลักสูตร ระบบจะแสดงรายชื่อผูรับการฝก จํานวนครั้งท่ีเขาฝกภาคปฏิบัติ และ

จํานวนครั้งท่ีไมเขาฝกภาคปฏิบัติ 

 

 

สถิติการเขาใชงานระบบ 

1. การกรองขอมูล ผูใชงานสามารถกรองขอมูลเพ่ือดูขอมูลรายงานตาง ๆ ได โดยกรองขอมูลจาก 

หลักสูตรการฝกอบรม, หนวยฝกอบรม, ระยะเวลา 

2. แสดงขอมูลรายงาน แสดงสถิติการใชงาน 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

132 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

รายงานจํานวนผูรับการฝก 

1. การกรองขอมูล ผูใชงานสามารถกรองขอมูลเพ่ือดูขอมูลรายงานตาง ๆ ได โดยกรองขอมูลจาก หนวย

ฝกอบรม, ระยะเวลา 

2. แสดงขอมูลจํานวนผูรับการฝกตามแตละหลักสูตร 

 

 

รายงานระยะเวลาการฝกอบรม 

1. การกรองขอมูล ผูใชงานสามารถกรองขอมูลเพ่ือดูขอมูลรายงานตาง ๆ ได โดยกรองขอมูลจาก หนวย

ฝกอบรม, ระยะเวลา 

2. แสดงขอมูลจํานวนผูรับการฝกท่ีจบในเวลา จบนอกเวลา และไมจบ 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

133 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

รายงานงบประมาณ 

1. การกรองขอมูล ผูใชงานสามารถกรองขอมูลเพ่ือดูขอมูลรายงานตาง ๆ ได โดยกรองขอมูลจาก หนวย

ฝกอบรม, ระยะเวลา 

2. เม่ือคลิกท่ีหลักสูตรแสดงขอมูลงบประมาณท่ีใชไป 

 

 

รายงานการติดตามการมีงานทํา 

1. การกรองขอมูล ผูใชงานสามารถกรองขอมูลเพ่ือดูขอมูลรายงานตาง ๆ ได โดยกรองขอมูลจาก 

หลักสูตรการฝกอบรม, หนวยฝกอบรม, ระยะเวลา 

2. แสดงขอมูลผลการตอบแบบสอบถามการติดตามการมีงานทํา 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

134 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

รายงานสรุปสถานการณมีงานทํา 

1. การกรองขอมูล ผูใชงานสามารถกรองขอมูลเพ่ือดูขอมูลรายงานตาง ๆ ได โดยกรองขอมูลจาก 

หลักสูตรการฝกอบรม, หนวยฝกอบรม, ระยะเวลา 

2. แสดงขอมูลผูสําเร็จการฝกท่ีตอบแบบสอบถามการติดตามการมีงานทํา และสถานะการทํางานใน

ปจจุบัน 

3. เม่ือคลิกท่ีชื่อผูตอบแบบสอบถาม ระบบแสดงรายละเอียดสถานะการมีงานทํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

บทที่ 11 
ระบบปฏิบัติการ 

ระบบปฏิบัติการที่โปรแกรมสามารถใชงานได 

ระบบปฏิบัติการท่ีโปรแกรมสามารถใชงานได แบงออกเปน 2 รูปแบบดังนี้ 

ระบบปฏิบัติการรูปแบบ Web Site 

ระบบปฏิบัตกิารรูปแบบ Web Site มีบราวเซอรข้ันต่ําท่ีรองรับดังนี้ 

1. Internet Explorer 11 หรือ มากกวา 

2. Microsoft Edge 16 หรือ มากกวา 

3. Firefox 57 หรือ มากกวา 

4. Chrome 62 หรือ มากกวา 

5. Safari 11 หรือ มากกวา 

 

ระบบปฏิบัติการรูปแบบ Application 

ระบบปฏิบัตกิารรูปแบบ Application มีความตองการข้ันต่ําของเครื่องคอมพิวเตอรดังนี้ 

1. CPU Core i3 Gen1 หรือ มากกวา 

2. Ram 2 GB หรือ มากกวา 

3. Graphic DDR3 512 MB หรือ มากกวา 

4. HDD พ้ืนท่ีมากกวา 100MB 

5. Windows 7 SP1 หรือเวอรชั่นใหมกวา 

6. .NET 3.5, 4.0 ข้ึนไป 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูดูแลระบบ 

 

 
 

136 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
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