
คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

ก 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

สารบัญ 

บทท่ี 1................................................................................................................................................................................................................ 3 

หนาจอการจัดการหลักสูตร .......................................................................................................................................................................................... 3 

การเพ่ิมขอมูลหลักสูตรการฝกอบรม......................................................................................................................................................................... 4 

การดาวนโหลดโครงรางหลักสูตร ............................................................................................................................................................................... 6 

การเพ่ิมขอมูลโมดูล ......................................................................................................................................................................................................... 7 

การแกไขขอมูลโมดูล ....................................................................................................................................................................................................... 8 

การลบขอมูลโมดูล ........................................................................................................................................................................................................... 9 

รูปแบบท่ี 1 ................................................................................................................................................................................................................... 9 

รูปแบบท่ี 2 ................................................................................................................................................................................................................ 10 

การเพ่ิมขอมูลหัวขอวิชา ............................................................................................................................................................................................. 11 

การแกไขขอมูลหัวขอวิชา ........................................................................................................................................................................................... 12 

การลบขอมูลหัวขอวิชา ............................................................................................................................................................................................... 13 

รูปแบบท่ี 1 ................................................................................................................................................................................................................ 13 

รูปแบบท่ี 2 ................................................................................................................................................................................................................ 14 

การนําเขาแบบทดสอบภาคทฤษฎี .......................................................................................................................................................................... 15 

การลบชุดแบบทดสอบภาคทฤษฎ ี.......................................................................................................................................................................... 17 

การพิมพชุดแบบทดสอบภาคทฤษฎ ี...................................................................................................................................................................... 19 

การแนบไฟลสําหรับโมดูล .......................................................................................................................................................................................... 20 

การดาวนโหลดไฟลในหนาการจัดการโมดูล ........................................................................................................................................................ 21 

การนําเขาบทเรียน ........................................................................................................................................................................................................ 22 

การแนบไฟลเอกสารประกอบการเรียน ................................................................................................................................................................ 23 

แนบไฟลการบาน........................................................................................................................................................................................................... 24 

การลบไฟลตาง ๆ ในหัวขอวิชา................................................................................................................................................................................ 25 

การเพ่ิมใบประเมินสําหรับแบบทดสอบภาคปฏิบัติ .......................................................................................................................................... 27 

การพิมพใบประเมิน ...................................................................................................................................................................................................... 28 

การลบใบประเมิน ......................................................................................................................................................................................................... 29 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

ข 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การเพ่ิมวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ ในแตละหัวขอวิชา ....................................................................................................................................... 30 

การลบวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ ในแตละหัวขอวิชา ......................................................................................................................................... 31 

หนาจอสิทธ์ิการใชงานหลักสูตร ............................................................................................................................................................................... 32 

การเพ่ิมกลุมสิทธ์ิการใชงานหลักสูตร ..................................................................................................................................................................... 33 

การเพ่ิมผูใชงานเขาสูกลุมสิทธ์ิการใชงานหลักสูตร ........................................................................................................................................... 34 

การลบกลุมสิทธ์ิการใชงานหลักสูตร....................................................................................................................................................................... 36 

หนาจอการเปดหลักสูตร ............................................................................................................................................................................................. 37 

การเปดหลักสูตร ............................................................................................................................................................................................................ 38 

การลบขอมูลการเปดหลักสูตร ................................................................................................................................................................................. 40 

บทท่ี 2..............................................................................................................................................................................................................41 

การเขาสูระบบสรางแบบทดสอบ ............................................................................................................................................................................ 41 

การสรางไฟลแบบทดสอบ .......................................................................................................................................................................................... 43 

การจัดการไฟลเอกสาร ................................................................................................................................................................................................ 44 

การสรางแบบทดสอบ .................................................................................................................................................................................................. 45 

การสรางแบบทดสอบรูปแบบปรนัย....................................................................................................................................................................... 46 

การสรางแบบทดสอบรูปแบบสะกดคํา ................................................................................................................................................................. 47 

การสรางแบบทดสอบรูปแบบเติมคําในชองวาง................................................................................................................................................. 48 

การสรางแบบทดสอบรูปแบบจับคู ......................................................................................................................................................................... 49 

การสรางแบบทดสอบรูปแบบเลือกถูก หรือ ผิด ................................................................................................................................................ 50 

การสรางแบบทดสอบรูปแบบโจทยคณิตศาสตร ............................................................................................................................................... 51 

การสรางแบบทดสอบรูปแบบอัตนัย ...................................................................................................................................................................... 52 

การสรางแบบทดสอบรูปแบบเชงิกลุม ................................................................................................................................................................... 53 

การเพ่ิมรูปภาพในแบบทดสอบ ................................................................................................................................................................................ 54 

การเพ่ิมรูปภาพในแบบทดสอบโดยการแนบไฟลรูปภาพผานเครื่องของผูใชงาน .................................................................................. 54 

การเพ่ิมรูปภาพในแบบทดสอบโดยการถายภาพโดยตรงจากกลอง Webcam ......................................................................................... 56 

การลบรูปภาพ ................................................................................................................................................................................................................ 57 

การเพ่ิมเสียงในแบบทดสอบ ..................................................................................................................................................................................... 57 

การเพ่ิมเสียงในแบบทดสอบโดยการแนบไฟลรูปภาพผานเครื่องของผูใชงาน ................................................................................. 57 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

ค 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การเพ่ิมเสียงในแบบทดสอบโดยการอัดเสียงโดยตรงจากไมคโครโฟน................................................................................................ 59 

การลบเสียง ..................................................................................................................................................................................................................... 60 

การอัพโหลดไฟลแบบทดสอบ .................................................................................................................................................................................. 61 

การดาวนโหลดไฟลแบบทดสอบจากระบบคลังขอสอบ.................................................................................................................................. 62 

การแกไขตําแหนงท่ีเก็บไฟลรูปภาพและเสียง .................................................................................................................................................... 63 

บทท่ี 3..............................................................................................................................................................................................................64 

การจัดการแบบสอบถาม ............................................................................................................................................................................................ 64 

การสรางแบบสอบถาม ................................................................................................................................................................................................ 65 

การเพ่ิมแบบสอบถาม .................................................................................................................................................................................................. 67 

ประเภทแบบสอบถาม ................................................................................................................................................................................................. 69 

พิมพคําตอบ .............................................................................................................................................................................................................. 69 

หลายตัวเลือก ........................................................................................................................................................................................................... 69 

ชองทําเครื่องหมาย ................................................................................................................................................................................................. 70 

ตารางตัวเลือกหลายขอ ......................................................................................................................................................................................... 71 

สเกลเชิงเสน .............................................................................................................................................................................................................. 71 

เพ่ิมผูใชงานในแบบสอบถาม ..................................................................................................................................................................................... 72 

การดูรายงานการตอบแบบสอบถาม ...................................................................................................................................................................... 73 

บทท่ี 4..............................................................................................................................................................................................................74 

หนาจอกระดานสนทนา .............................................................................................................................................................................................. 74 

การต้ังกระทูสนทนา ..................................................................................................................................................................................................... 76 

การตอบกลับกระทูสนทนา ........................................................................................................................................................................................ 77 

การแกไขรายละเอียดกระทูสนทนา ........................................................................................................................................................................ 79 

การล็อกกระทูสนทนา.................................................................................................................................................................................................. 80 

การลบกระทูสนทนา .................................................................................................................................................................................................... 81 

การลบขอความตอบกลับในกระทูสนทนา ........................................................................................................................................................... 82 

บทท่ี 5..............................................................................................................................................................................................................83 

รายงานสรุปผลคะแนนผูรับการฝกภาคทฤษฎ ี............................................................................................................................................. 83 

รายงานสรุปผลการฝกภาคปฏิบัติ ..................................................................................................................................................................... 84 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

ง 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

รายงานแสดงสถิติเขาฝกอบรมภาคทฤษฎ.ี.................................................................................................................................................... 84 

รายงานแสดงสถิติเขาฝกอบรมภาคทฤษฎ.ี.................................................................................................................................................... 85 

สถิติการเขาใชงานระบบ ....................................................................................................................................................................................... 85 

รายงานจํานวนผูรับการฝก .................................................................................................................................................................................. 86 

รายงานระยะเวลาการฝกอบรม ......................................................................................................................................................................... 86 

รายงานงบประมาณ ............................................................................................................................................................................................... 87 

รายงานการติดตามการมีงานทํา ........................................................................................................................................................................ 87 

รายงานสรุปสถานการณมีงานทํา ...................................................................................................................................................................... 88 

บทท่ี 6..............................................................................................................................................................................................................90 

ระบบปฏิบัติการท่ีโปรแกรมสามารถใชงานได .................................................................................................................................................... 90 

ระบบปฏิบัติการรูปแบบ Web Site ..................................................................................................................................................................... 90 

ระบบปฏบิัติการรูปแบบ Application ................................................................................................................................................................. 90 

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

1 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 

 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

2 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

3 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

บทที่ 1 
การจัดการหลักสูตรการฝกอบรมในระบบ 

หนาจอการจัดการหลักสูตร  

หนาจอการจัดการหลักสูตร ใชสําหรับจัดการหลักสูตรการฝกอบรมท่ีจะใชฝกอบรมผานระบบท้ังหมด 

โดยหนาจอการจัดการหลักสูตรอยูบนโปรแกรมระบบ CMI สําหรับใชงานบน Web Browser แสดงขอมูล

ดังตอไปนี ้

1. การกรองรายช่ือหลักสูตร สามารถกรองขอมูลไดแก รหัสหลักสูตร, ช่ือหลักสูตร โดยการพิมพรหัส

หลักสูตรหรือช่ือหลักสูตร และคลิกปุม  เพื่อกรองขอมูล 

2. การเรียงลําดับขอมูล สามารถเรียงลําดับขอมูลไดแก รหัสหลักสูตร, ช่ือหลักสูตร, วันท่ีอัพเดต โดยการ

คลิกท่ีหัวขอของตารางขอมูล ระบบจะเรียงลําดับจากมากไปนอย และนอยไปมาก 

3. รายการหลักสูตรท้ังหมดในระบบแสดงขอมูลสวนนี้ผูใชงานสามารถเพิ่ม แกไขขอมูลหลักสูตรท่ีมีอยูใน

ระบบได 

หมายเหตุ ผูใชงานสามารถเพิ่มช่ือและรหัสหลักสูตรไดโดยการเพิ่มขอมูลใน DSD Data Center 
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การเพ่ิมขอมูลหลักสูตรการฝกอบรม 

การเพิ่มขอมูลหลักสูตรการฝกอบรมในระบบ มีข้ันตอนดังนี ้

1. คลิกท่ีเมนู “หลักสูตรการฝก” ระบบจะแสดงเมนูยอย 

2. คลิกท่ีเมนู “จัดการหลักสูตร” ระบบจะเขาสูหนาจัดการหลักสูตร 

 

3. คลิกท่ีช่ือหลักสูตรท่ีตองการเพิ่มขอมูล 
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4. ระบบเขาสูหนาจัดการหลักสูตรท่ีเลือกโดยใสขอมูล 2 สวนดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1 รายละเอียดหลักสูตร กรอกขอมูลดังตอไปนี้ 

- แนบไฟลโครงรางหลักสูตร โดยการคลิกท่ีปุม  

- ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

- จํานวนช่ัวโมง 

- เลือกประเภทหลักสูตร  

- คาใชจายประจําหลักสูตร 

- แนวทางการเรียนรู 

สวนท่ี 2 สัญลักษณประจําหลักสูตรใสขอมูลดังตอไปนี ้

- เลือกไอคอนสัญลักษณประจําหลักสูตร 

- เลือกสีสัญลักษณประจําหลักสูตร 

- ผูใชงานสามารถแนบไฟลรูปภาพสัญลักษณประจําหลักสูตรไดจากการคลิกปุม  โดยควรใชไฟล 

.png ขนาด 150 x 150 พิกเซล 

5. คลิกปุม  
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การดาวนโหลดโครงรางหลักสูตร 

การดาวนโหลดไฟลโครงรางหลักสูตร มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกท่ีช่ือหลักสูตร 

 

2. ระบบเขาสูหนาการจัดการหลักสูตร 

3. คลิกท่ีช่ือโครงรางหลักสูตร 

 

4. ระบบจะแสดงหนาใหมสําหรับโหลดโครงรางหลักสูตร 
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การเพ่ิมขอมูลโมดูล 

การเพิ่มขอมูลโมดูลในระบบ มีข้ันตอนดังนี ้

1. ท่ีรายการโมดูลภายในหลักสูตรคลิกปุม  เพื่อเพิ่มโมดูล 

 

2. ระบบเขาสูหนาจัดการโมดูล 

กรอกขอมูลรายละเอียดโมดูลตอไปนี้ 

- รหัสโมดูล 

- ช่ือโมดูล 

- วิธีฝก/วิธีการใหคะแนน 

- ส่ือการฝกอบรม 

- คําอธิบายโมดูล 

3. คลิกปุม  
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การแกไขขอมูลโมดูล 

การแกไขขอมูลโมดูลในระบบ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีหนา “จัดการหลักสูตร” คลิกท่ีรายการโมดูลท่ีตองการแกไข 

 

 

2. ทําการแกไขขอมูลโมดูล 

 

3. เมื่อแกไขเรียบรอยแลว คลิกปุม  
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การลบขอมูลโมดูล 

การลบขอมูลโมดูลในระบบ สามารถทําได 2 รูปแบบ มีข้ันตอนดังนี้ 

รูปแบบท่ี 1 

1. ท่ีหนา “จัดการหลักสูตร” คลิกท่ีรายการโมดูลท่ีตองการลบ 

 

2. ระบบแสดงขอมูลภายในโมดูลท่ีเลือก คลิกปุม  

 

3. ระบบแสดงยืนยันการลบขอมูลคลิกปุม  
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รูปแบบท่ี 2 

1. ท่ีหนา “จัดการหลักสูตร” สวนของโมดูล คลิกปุม  

 

2. ระบบแสดงกลองรายการเพื่อใหผูใชงานเลือกโมดูล 

3. เลือกโมดูลท่ีตองการลบ 

4. คลิกปุม  เพื่อทําการลบโมดูลท่ีเลือก 

  

หมายเหตุ ท้ัง 2 รูปแบบแตกตางกันท่ี รูปแบบท่ี 1 จะสามารถตรวจสอบขอมูลของโมดูลกอนทําการลบขอมูล 

แตรูปแบบท่ี 2 สามารถลบขอมูลของโมดูลไดครั้งละหลายจํานวน 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

11 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การเพ่ิมขอมูลหัวขอวิชา 

การเพิ่มขอมูลหัวขอวิชาในระบบ มีข้ันตอนดังนี ้

1. ท่ีหนา “จัดการโมดูล” คลิกปุม  เพื่อเพิ่มหัวขอวิชา 

 

2. ระบบเขาสูหนา “จัดการหัวขอวิชา” 

กรอกขอมูลรายละเอียดหัวขอวิชาตอไปนี้ 

- รหัสหัวขอวิชา 

- ช่ือหัวขอวิชา 

- คําอธิบายหัวขอวิชา 
 

3. คลิกปุม  

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

12 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การแกไขขอมูลหัวขอวิชา 

การแกไขขอมูลหัวขอวิชาในระบบ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีหนา “จัดการโมดูล” สวนของหัวขอวิชา คลิกท่ีรายการหัวขอวิชาท่ีตองการแกไข 

 

 

2. ทําการแกไขขอมูลหัวขอวิชา 

 

3. เมื่อแกไขเรียบรอยแลว คลิกปุม  

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

13 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การลบขอมูลหัวขอวิชา 

การลบขอมูลหัวขอวิชาในระบบ สามารถทําได 2 รูปแบบ มีข้ันตอนดังนี้ 

รูปแบบท่ี 1 

1. ท่ีหนา “จัดการโมดูล” สวนของหัวขอวิชา คลิกท่ีรายการหัวขอวิชาท่ีตองการลบ 

 

2. คลิกปุม  

 

3. ระบบแสดงยืนยันการลบขอมูล คลิกปุม  

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

14 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

รูปแบบท่ี 2 

1. ท่ีหนา “จัดการโมดูล” สวนของหัวขอวิชา คลิกปุม  

 

2. ระบบแสดงกลองรายการเพื่อใหผูใชงานเลือกหัวขอวิชา 

3. เลือกหัวขอวิชาท่ีตองการลบ 

4. คลิกปุม  เพื่อทําการลบหัวขอวิชาท่ีเลือก 

  

หมายเหตุ ท้ัง 2 รูปแบบแตกตางกันท่ี รูปแบบท่ี 1 จะสามารถตรวจสอบขอมูลของหัวขอวิชากอนทําการลบ

ขอมูล แตรูปแบบท่ี 2 สามารถลบขอมูลของหัวขอวิชาไดครั้งละหลายจํานวน 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

15 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การนําเขาแบบทดสอบภาคทฤษฎี 

การนําเขาแบบทดสอบภาคทฤษฎีมีข้ันตอนมี 2 ข้ันตอน ดังนี ้

1. การนําเขาจากระบบสรางขอสอบ สามารถอานตอไดท่ีหนา 61 

2. การเลือกขอสอบจากระบบคลังขอสอบ มีข้ันตอนดังนี ้

2.1 เลือกโมดูลท่ีตองการ 

 
 

2.2 ท่ีหนา “การจัดการโมดูล” สวนของแบบทดสอบภาคทฤษฎี คลิกปุม  
 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

16 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

2.3 ระบบเขาสูหนาเลือกแบบทดสอบในคลังขอสอบ 

 

2.4 เลือกแบบทดสอบท่ีตองการ 

2.5 แบบทดสอบท่ีเลือกจะเขามาอยูในโมดูล 
 

 
 

2.6 คลิกปุม  

 

 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

17 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การลบชุดแบบทดสอบภาคทฤษฎี 

การลบชุดแบบทดสอบภาคทฤษฎี มีข้ันตอนดังนี ้

1. เลือกโมดูลท่ีตองการ 

 
 

2. ท่ีหนาการจัดการโมดูล สวนของแบบทดสอบภาคทฤษฎี คลิกปุม  

 

 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

18 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

3. เลือกชุดขอสอบท่ีตองการลบ 

4. คลิกปุม  

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

19 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การพิมพชุดแบบทดสอบภาคทฤษฎี 

การพิมพชุดแบบทดสอบภาคทฤษฎี ทําไดโดยคลิกปุม  ท่ีชุดแบบทดสอบท่ีตองการ 

 

 

ระบบจะแสดงแบบทดสอบในรูปแบบไฟล pdf. ใหผูใชงานสามารถพิมพได 

หมายเหตุ ชุดขอสอบในแตละชุดจะตองมีจํานวนขอมากกวา 10 ขอ จึงจะสามารถพิมพขอสอบได  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

20 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การแนบไฟลสําหรับโมดูล 

การแนบไฟลสําหรับโมดูล มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกโมดูลท่ีตองการ 

2. ท่ีหนาการจัดการโมดูล สวนของจัดการไฟล คลิกปุม  

 
3. เลือกไฟลตองการแนบ 

4. กดปุม  

 
 

5. ระบบแสดงช่ือไฟลท่ีผูใชงานแนบ 

6. คลิกปุม  

หมายเหตุ ผูใชงานสามารถแนบไฟลไดมากกวา 1 ไฟลในแตละโมดูล โดยการคลิกปุม   

 

  

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

21 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การดาวนโหลดไฟลในหนาการจัดการโมดูล 

การดาวนโหลดไฟลในหนาการจัดการโมดูล มีข้ันตอนดังนี ้

1. เลือกโมดูลท่ีตองการ 

2. ท่ีสวนของการจัดการไฟล คลิกช่ือไฟลท่ีตองการดาวนโหลด 

 
 

3.  ระบบจะแสดงหนาใหมสําหรับโหลดไฟล 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

22 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การนําเขาบทเรียน 

การนําเขาบทเรียน มีข้ันตอนดังนี ้

1. เลือกหัวขอวิชาท่ีตองการ 

2. ท่ีหนา “การจัดการหัวขอวิชา” สวนของการจัดการส่ือ คลิกปุม  ในสวนของมีเดีย 

 
 

3. เลือกไฟลตองการนําเขา 

4. กดปุม  

 
 

5. ระบบแสดงช่ือไฟลท่ีผูใชงานแนบ 

6. คลิกปุม  

หมายเหตุ ไฟลสําหรับการนําเขาบทเรียนตองเปนไฟลสกุล ดังตอไปนี้ 

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



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

23 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การแนบไฟลเอกสารประกอบการเรียน 

การแนบไฟลเอกสารประกอบการเรียน มีข้ันตอนดังนี ้

1. เลือกหัวขอวิชาท่ีตองการ 

2. ท่ีหนา “การจัดการหัวขอวิชา” สวนของการจัดการส่ือ คลิกปุม  ในสวนของไฟล 

 
3. เลือกไฟลตองการแนบ 

4. กดปุม  

 
 

5. ระบบแสดงช่ือไฟลท่ีผูใชงานแนบ 

6. คลิกปุม  

หมายเหตุ ผูใชงานสามารถแนบไฟลไดมากกวา 1 ไฟลในแตละโมดูล โดยการคลิกปุม  

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

24 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

แนบไฟลการบาน 

การแนบไฟลการบาน มีข้ันตอนดังนี ้

1. เลือกหัวขอวิชาท่ีตองการ 

2. ท่ีหนา “การจัดการหัวขอวิชา” สวนของการจัดการส่ือ คลิกปุม  ในสวนของการบาน 

 
3. เลือกไฟลตองการแนบ 

4. กดปุม  

 
 

5. ระบบแสดงช่ือไฟลท่ีผูใชงานแนบ 

6. คลิกปุม  

หมายเหตุ ผูใชงานสามารถแนบไฟลไดมากกวา 1 ไฟลในแตละโมดูล โดยการคลิกปุม  

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

25 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การลบไฟลตาง ๆ ในหัวขอวิชา 

การลบไฟลตาง ๆ ในหัวขอวิชา มีข้ันตอนดังนี ้

1. เลือกหัวขอวิชาท่ีตองการ 

2. ท่ีหนาการจัดการหัวขอวิชา สวนของการจัดการส่ือ คลิกปุม  

 

 

 

3. คลิกปุม  

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

26 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การดาวนโหลดไฟลในหนาการจัดการหัวขอวิชา 

การดาวนโหลดไฟลในหนาการจัดการหัวขอวิชา มีข้ันตอนดังนี ้

1. เลือกโมดูลท่ีตองการ 

2. ท่ีสวนของการจัดการไฟล คลิกช่ือไฟลท่ีตองการดาวนโหลด 

 
 

3.  ระบบจะแสดงหนาใหมสําหรับโหลดไฟล 

 

 

 

 

 

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

27 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การเพ่ิมใบประเมินสําหรับแบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

การเพิ่มหัวขอการประเมินสําหรับแบบทดสอบภาคปฏิบัติ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกหัวขอวิชาท่ีตองการท่ีตองการ 

2. ท่ีหนาการจัดการหัวขอวิชา สวนของใบประเมิน คลิกปุม   

 

3. ระบบเขาสูหนาใบประเมินภาคฏิบัติ 

4. ผูใชงานเพิ่มขอมูลดังตอไปนี้ 

- ช่ือใบประเมิน 

- รายละเอียดการประเมิน  

- ผูใชงานสามารถเพิ่มหัวขอการประเมินโดยการคลิกปุม  

- พิมพคะแนนเต็ม 

5. คลิกปุม  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

28 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การพิมพใบประเมิน 

การพิมพใบประเมิน ทําไดโดยคลิกปุม  

 

ระบบจะแสดงแบบทดสอบในรูปแบบไฟล pdf. ใหผูใชงานสามารถพิมพได 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

29 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การลบใบประเมิน 

การลบใบประเมิน มีข้ันตอนดังนี ้

1. เลือกหัวขอวิชาท่ีตองการ 

2. ท่ีหนาการจัดการหัวขอวิชา สวนของใบประเมิน คลิกปุม  

 

3. เลือกใบประเมินท่ีตองการลบขอมูล 

 

4. คลิกปุม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

30 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การเพ่ิมวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ ในแตละหัวขอวิชา 

การเพิ่มวัสดุ อุปกรณ และอื่น ๆ ในแตละหัวขอวิชา มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกหัวขอวิชาท่ีตองการ 

2. ท่ีหนาการจัดการหัวขอวิชา สวนของวัสดุ อุปกรณและอื่น ๆ เลือก Tab ประเภทวัสดุ หรืออุปกรณท่ี

ตองการ 

3. คลิกปุม  

 

4. ระบบเขาสูหนาการเพิ่มวัสดุ อุปกรณ และอื่น ๆ 

5. คนหารายการวัสดุ อุปกรณ 

6. คลิกปุม  

7. เลือกวัสดุ อุปกรณท่ีตองการเพิ่ม โดยสามารถเพิ่มไดมากกวา 1 รายการ 

8. กําหนดจํานวนท่ีใชตอผูรับการฝก 1 คน 

9. คลิกปุม  

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

31 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การลบวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ ในแตละหัวขอวิชา 

การลบวัสดุ อุปกรณ และอื่น ๆ ในแตละหัวขอวิชา มีข้ันตอนดังนี ้

1. ท่ีหนาการจัดการหัวขอวิชา สวนของวัสดุ อุปกรณและอื่น ๆ เลือก Tab ประเภทวัสดุ อุปกรณ ท่ี

ตองการ 

2. คลิกปุม  

 

3. เลือกรายการวัสดุอุปกรณและอื่น ๆ ท่ีตองการลบ 

4. คลิกปุม  

  

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

32 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

หนาจอสิทธ์ิการใชงานหลักสูตร 

หนาสิทธิ์การใชงานหลักสูตร คือ หนาการกําหนดสิทธิ์การใชงานหลักสูตรของผูใชงานระบบวา

ผูใชงานระบบแตละกลุมมีสิทธิ์เปนครูฝกประจําหลักสูตรใดบาง หนาจอสิทธิ์การใชงานหลักสูตร แสดงขอมูล

ดังตอไปนี ้

1. การกรองรายช่ือกลุมสิทธิ์การใชงานหลักสูตร สามารถกรองขอมูลช่ือกลุมสิทธิ์การใชงานหลักสูตร 

หนวยฝกอบรม โดยการช่ือกลุม และคลิกปุม  เพื่อกรองขอมูล 

2. การเรียงลําดับขอมูล สามารถเรียงลําดับขอมูลไดแก กลุมสิทธิ์การใชงานหลักสูตร และวันท่ีอัพเดต 

โดยการคลิกท่ีหัวขอของตารางขอมูล ระบบจะเรียงลําดับจากมากไปนอย หรือนอยไปมาก 

3. รายการกลุมสิทธิ์การใชงานหลักสูตรในระบบท้ังหมดในแตละหนวยฝกของตนเอง สวนนี้ผูใชงาน

สามารถคลิกท่ีกลุมสิทธิ์การใชงานหลักสูตรเพื่อดูแกไขของกลุมนั้นได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

33 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การเพ่ิมกลุมสิทธ์ิการใชงานหลักสูตร 

การเพิ่มกลุมสิทธิ์การใชงานหลักสูตร มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีหนาสิทธิ์การใชงานหลักสูตร คลิกปุม  

 

2. ระบบเขาสูหนาสรางสิทธิ์การใชงานหลักสูตร 

3. ผูใชงานกรอกขอมูลดังตอไปนี้ 

- ช่ือกลุม 

- คําอธิบาย 

- กําหนดสิทธิ์การจัดการหลักสูตร คลิกเลือกหลักสูตรท่ีตองการ 

4. เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลว คลิกปุม  

 

 

 

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

34 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การเพ่ิมผูใชงานเขาสูกลุมสิทธ์ิการใชงานหลักสูตร 

การเพิ่มผูใชงานเขาสูกลุมสิทธิ์การใชงานหลักสูตร มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีหนาสิทธิ์การใชงานหลักสูตร คลิกเลือกกลุมท่ีตองการ 

 

2. ระบบเขาสูหนาแกไขหนาสิทธิ์การใชงานหลักสูตร 

3. ท่ีสวนของรายช่ือผูใชงาน คลิกปุม  ระบบจะแสดงขอมูลรายช่ือผูใชงาน 

 

4. คนหาช่ือ – นามสกุล หรือ หนวยฝกอบรม 

5. คลิกปุม  เพื่อกรองขอมูล 

6. เลือกผูใชงานท่ีตองการเพิ่ม โดยสามารถเพิ่มไดมากกวา 1 รายการ 

7. คลิกปุม  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

35 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 

8. ระบบเขาสูหนาแกไขหนาสิทธิ์การใชงานหลักสูตร 

9. คลิกปุม  เพื่อบันทึกขอมูลการเพิ่มผูใชงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

36 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การลบกลุมสิทธ์ิการใชงานหลักสูตร 

การลบกลุมสิทธิ์การใชงานหลักสูตร มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีหนาจอสิทธิ์การใชงานหลักสูตร คลิก  

 

2. เลือกกลุมสิทธิ์การใชงาน ท่ีตองการลบ 

3. คลิกปุม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

37 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

หนาจอการเปดหลักสูตร 

หนาการเปดหลักสูตร คือ หนาการเปดหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อใหผูรับการฝกสามารถสมัครและเขา

ฝกอบรมได แสดงขอมูลดังตอไปนี ้

1. การกรองรายการขอมูลสามารถกรองขอมูลไดแก ช่ือหลักสูตร, หนวยฝกอบรม, ชวงเวลาการฝกอบรม 

โดยการเลือกหลักสูตร, พิมพช่ือหนวยฝกอบรม, เลือกรุน และเลือกป และคลิกปุม  เพื่อกรอง

ขอมูล 

2. การเรียงลําดับขอมูล สามารถเรียงลําดับขอมูลไดแก ช่ือหลักสูตร, หนวยฝกอบรม, รุน/ป โดยการคลิก

ท่ีหัวขอของตารางขอมูล ระบบจะเรียงลําดับจากมากไปนอย หรือนอยไปมาก 

3. รายการหลักสูตรท้ังหมดในแตละหนวยฝกเปดฝกอบรม สวนนี้ผูใชงานสามารถคลิกท่ีหลักสูตรเพื่อดู

แกไขของของการเปดหลักสูตรนั้นได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

38 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การเปดหลักสูตร 

การเปดหลักสูตร มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีหนาการเปดหลักสูตร คลิกปุม  

 

2. ระบบเขาสูหนาการจัดการเปดหลักสูตร 

3. ผูใชงานกรอกขอมูลดังตอไปนี้ 

- เลือกหลักสูตรท่ีตองการเปด 

- เลือกหนวยฝกอบรม 

- กําหนดรุน 

- เลือกป 

- กําหนดชวงเวลาท่ีเปดรับสมัคร – ชวงเวลาท่ีปดรับสมัคร 

- กําหนดชวงเวลาการฝก – ชวงเวลาส้ินสุดการฝก 

 

หมายเหตุ การกําหนดชวงเวลาท่ีเปด – ปดรับสมัครคือการเปด – ปด การลงทะเบียนของเว็บไซต 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

39 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การกําหนดชวงเวลาการฝกอบรม คือ ระยะเวลาในการฝกอบรมของผูรับการฝกผาน แอพพลิเคชัน 

ถาผูรับการฝกอบรมไมจบภายในระยะเวลาท่ีกําหนดระบบจะเปล่ียนสถานะผูรับการฝกเปนพนสภาพการ

ฝกอบรมโดยอัตโนมัติ 

 

4. เพิ่มลายเซ็น ท่ีใชในการออกวุฒิบัตร หรือใบรับรองการฝกอบรม โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

- คลิก  เพื่อแนบรูปภาพลายเซ็น  

- กรอกช่ือ – นามสกุลตามตําแหนงงานท่ีระบุไวในระบบ 

หมายเหตุ การแนบไฟลรูปภาพลายเซ็น ภาพท่ีใชควรเปนภาพท่ีพื้นหลังใส เพื่อความสวยงามในการออก

วุฒิบัตร หรือใบรับรอง 

5. เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลว คลิกปุม  

 

 

 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

40 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การลบขอมูลการเปดหลักสูตร 

การลบขอมูลการเปดหลักสูตร มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีหนาเปดหลักสูตร เลือกหลักสูตรท่ีตองการ 

 

2. ระบบเขาสูหนาการจัดการเปดหลักสูตร 

3. ผูใชงานคลิกปุม  ระบบแสดงขอความแจงเตือน 

 

4. คลิกปุม   

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

41 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

บทที่ 2 
การสรางแบบทดสอบภาคทฤษฎี 

การเขาสูระบบสรางแบบทดสอบ 

1. คลิกไอคอน “DSD Content Creator” 

 

2. เมื่อเขาสูระบบแลว คลิกปุม  

3. คลิกปุม“ต้ังคา”เพื่อ Sign in เขาสูระบบ 

 

4. ผูใชงานใสขอมูลช่ือบัญชีผูใชงาน และรหัสผาน 

5. คลิกปุม  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

42 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 

 

หมายเหตุ ผูใชงานสามารถจําช่ือบัญชีผูใชงาน และรหัสผานได โดยการคลิกปุม “จําฉัน”   

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

43 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การสรางไฟลแบบทดสอบ 

การสรางไฟลแบบทดสอบ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกปุม   

 

2. กรอกช่ือไฟลขอสอบ 

3. คลิกปุม  

 

4. ระบบสรางไฟลแบบทดสอบแสดงในรายการแบบทดสอบ 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

44 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การจัดการไฟลเอกสาร 

การจัดการไฟลเอกสาร มีข้ันตอนดังนี ้

1. คลิกปุม  

 

2. ระบบเขาสูหนาการจัดการไฟลแบบทดสอบ 

3. ผูใชงานสามารถแกไขช่ือไฟลเอกสารไดโดยพิมพช่ือที่ไฟลแบบทดสอบ 

4. ผูใชงานสามารถลบไฟลแบบทดสอบได โดยการเลือกที่ไฟลแบบทดสอบ และคลิกปุม  

5. เมื่อจัดการไฟลแบบทดสอบ เรียบรอยแลว คลิกปุม  

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

45 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การสรางแบบทดสอบ 

การสรางแบบทดสอบ มีข้ันตอนดังนี ้

1. คลิกเลือกแบบทดสอบท่ีตองการ 

2. ระบบเขาสูหนาการสรางแบบทดสอบโดยการสรางแบบทดสอบมีรูปแบบการสรางแบบทดสอบ

ท้ังหมด 8 รูปแบบคือ 

1) ปรนัย 

2) สะกดคํา 

3) เติมคําในชองวาง 

4) จับคู 

5) เลือกถูก หรือ ผิด 

6) โจทยคณิตศาสตร 

7) อัตนัย 

8) เชิงกลุม 

 

 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

46 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การสรางแบบทดสอบรูปแบบปรนัย 

1. คลิกท่ี Tab ปรนัย 

2. พิมพคะแนน 

3. พิมพคําถาม 

4. พิมพตัวเลือกท่ี 1 – 4 โดยพิมพตัวเลือกท่ีถูกตองไวท่ีชองตัวเลือกท่ี 1 เสมอ 

5. พิมพคําอธิบายคําตอบ 

6. ผูใชงานสามารถเพิ่มขอถัดไปไดโดย คลิกปุม  

 

 
 

7. เมื่อสรางแบบทดสอบเสร็จแลว คลิกปุม  

8. ผูใชงานสามารถเลือกเปดหรือปดแบบทดสอบในแตละขอได โดยการคลิกท่ีปุม  

โดย  คือการเปดแบบทดสอบใหผูใชงานทดสอบได 

              คือการปดแบบทดสอบไมแสดงขอสอบขอนี้ใหผูรับการฝกทดสอบ 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

47 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

9. สามารถลบคําถามท่ีไมตองการไดโดย เลือกขอท่ีตองการลบ และคลิกปุม  

หมายเหตุ ในแตละขอหากผูใชงานใสขอมูลไมครบ สัญลักษณท่ีเลขขอจะเปนสีแดง 

การสรางแบบทดสอบรูปแบบสะกดคํา 

1. คลิกท่ี Tab สะกดคํา 

2. พิมพคําถาม 

3. พิมพคะแนน 

4. พิมพตัวสะกดท่ีถูกตองลงในชองวาง 

5. พิมพคําอธิบายคําตอบ 

6. ผูใชงานสามารถเพิ่มขอถัดไปไดโดย คลิกปุม  

7. เมื่อสรางแบบทดสอบเสร็จแลว คลิกปุม  

8. ผูใชงานสามารถเลือกเปดหรือปดแบบทดสอบในแตละขอได โดยการคลิกท่ีปุม   

          โดย  คือการเปดแบบทดสอบใหผูใชงานทดสอบได 

                 คือการปดแบบทดสอบไมแสดงขอสอบขอนี้ใหผูรับการฝกทดสอบ 

9. สามารถลบคําถามท่ีไมตองการไดโดย เลือกขอท่ีตองการลบ และคลิกปุม  

 

หมายเหตุ ในแตละขอหากผูใชงานใสขอมูลไมครบ สัญลักษณท่ีเลขขอจะเปนสีแดง 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

48 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การสรางแบบทดสอบรูปแบบเติมคําในชองวาง 

1. คลิกท่ี Tab เติมคําในชองวาง 

2. พิมพคําถาม 

3. พิมพคะแนน 

4. พิมพคําตอบท่ีถูกตอง 

5. พิมพคําอธิบายคําตอบ 

6. ผูใชงานสามารถเพิ่มขอถัดไปไดโดย คลิกปุม  

7. เมื่อสรางแบบทดสอบเสร็จแลว คลิกปุม  

8. ผูใชงานสามารถเลือกเปดหรือปดแบบทดสอบในแตละขอได โดยการคลิกท่ีปุม   

โดย  คือการเปดแบบทดสอบใหผูใชงานทดสอบได 

            คือการปดแบบทดสอบไมแสดงขอสอบขอนี้ใหผูรับการฝกทดสอบ 

9. สามารถลบคําถามท่ีไมตองการไดโดย เลือกขอท่ีตองการลบ และคลิกปุม  

 

หมายเหตุ ในแตละขอหากผูใชงานใสขอมูลไมครบ สัญลักษณท่ีเลขขอจะเปนสีแดง 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

49 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การสรางแบบทดสอบรูปแบบจับคู 

1. คลิกท่ี Tab จับคู 

2. พิมพคําถาม 

3. พิมพคะแนน 

4. พิมพคําตอบท่ีถูกตอง 

5. พิมพคําอธิบายคําตอบ 

6. ผูใชงานสามารถเพิ่มขอถัดไปไดโดย คลิกปุม  

7. เมื่อสรางแบบทดสอบเสร็จแลว คลิกปุม  

8. ผูใชงานสามารถเลือกเปดหรือปดแบบทดสอบในแตละขอได โดยการคลิกท่ีปุม   

โดย  คือการเปดแบบทดสอบใหผูใชงานทดสอบได 

            คือการปดแบบทดสอบไมแสดงขอสอบขอนี้ใหผูรับการฝกทดสอบ 

9. สามารถลบคําถามท่ีไมตองการไดโดย เลือกขอท่ีตองการลบ และคลิกปุม  

 

หมายเหตุ ในแตละขอหากผูใชงานใสขอมูลไมครบ สัญลักษณท่ีเลขขอจะเปนสีแดง 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

50 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การสรางแบบทดสอบรูปแบบเลือกถูก หรือ ผิด 

1. คลิกท่ี Tab เลือกถูก หรือ ผิด 

2. พิมพคะแนน 

3. พิมพคําถาม 

4. เลือกคําตอบถูก หรือ ผิด 

5. พิมพคําอธิบายคําตอบ 

6. ผูใชงานสามารถเพิ่มขอถัดไปไดโดย คลิกปุม  

7. เมื่อสรางแบบทดสอบเสร็จแลว คลิกปุม  

8. ผูใชงานสามารถเลือกเปดหรือปดแบบทดสอบในแตละขอได โดยการคลิกท่ีปุม   

โดย  คือการเปดแบบทดสอบใหผูใชงานทดสอบได 

            คือการปดแบบทดสอบไมแสดงขอสอบขอนี้ใหผูรับการฝกทดสอบ 

9. สามารถลบคําถามท่ีไมตองการไดโดย เลือกขอท่ีตองการลบ และคลิกปุม  

 

หมายเหตุ ในแตละขอหากผูใชงานใสขอมูลไมครบ สัญลักษณท่ีเลขขอจะเปนสีแดง 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

51 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การสรางแบบทดสอบรูปแบบโจทยคณิตศาสตร 

1. คลิกท่ี Tab เลือกโจทยคณิตศาสตร 

2. พิมพคําถาม 

3. พิมพคะแนน 

4. พิมพคําตอบโดยใชแปนพิมพคณิตศาสตรท่ีหนาจอ 

5. พิมพคําอธิบายคําตอบ 

6. ผูใชงานสามารถเพิ่มขอถัดไปไดโดย คลิกปุม  

7. เมื่อสรางแบบทดสอบเสร็จแลว คลิกปุม  

8. ผูใชงานสามารถเลือกเปดหรือปดแบบทดสอบในแตละขอได โดยการคลิกท่ีปุม   

โดย  คือการเปดแบบทดสอบใหผูใชงานทดสอบได 

            คือการปดแบบทดสอบไมแสดงขอสอบขอนี้ใหผูรับการฝกทดสอบ 

9. สามารถลบคําถามท่ีไมตองการไดโดย เลือกขอท่ีตองการลบ และคลิกปุม  

 

หมายเหตุ ในแตละขอหากผูใชงานใสขอมูลไมครบ สัญลักษณท่ีเลขขอจะเปนสีแดง 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

52 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การสรางแบบทดสอบรูปแบบอัตนัย 

1. คลิกท่ี Tab เลือกโจทยอัตนัย 

2. พิมพคําถาม 

3. พิมพคะแนน 

4. ผูใชงานสามารถเพิ่มขอถัดไปไดโดย คลิกปุม  

5. เมื่อสรางแบบทดสอบเสร็จแลว คลิกปุม  

6. ผูใชงานสามารถเลือกเปดหรือปดแบบทดสอบในแตละขอได โดยการคลิกท่ีปุม   

โดย  คือการเปดแบบทดสอบใหผูใชงานทดสอบได 

            คือการปดแบบทดสอบไมแสดงขอสอบขอนี้ใหผูรับการฝกทดสอบ 

7. สามารถลบคําถามท่ีไมตองการไดโดย เลือกขอท่ีตองการลบ และคลิกปุม  

 

หมายเหตุ ในแตละขอหากผูใชงานใสขอมูลไมครบ สัญลักษณท่ีเลขขอจะเปนสีแดง 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

53 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การสรางแบบทดสอบรูปแบบเชิงกลุม 

1. คลิกท่ี Tab เชิงกลุม 

2. พิมพคําส่ัง 

3. พิมพคําถามของขอยอย 

4. พิมพคะแนนของขอยอย 

5. พิมพตัวเลือกท่ี 1 – 4 ของขอยอย โดยพิมพตัวเลือกท่ีถูกตองไวท่ีชองตัวเลือกท่ี 1 เสมอ 

6. พิมพคําอธิบายคําตอบของขอยอย 

7. ผูใชงานสามารถเพิ่มขอยยอยถัดไปไดโดยคลิกปุม  

8. ผูใชงานสามารถกลุมคําถามขอถัดไปไดโดย คลิกปุม  

9. เมื่อสรางแบบทดสอบเสร็จแลว คลิกปุม  

10. ผูใชงานสามารถเลือกเปดหรือปดแบบทดสอบในแตละขอได โดยการคลิกท่ีปุม   

โดย  คือการเปดแบบทดสอบใหผูใชงานทดสอบได 

          คือการปดแบบทดสอบไมแสดงขอสอบขอนี้ใหผูรับการฝกทดสอบ 

11. สามารถลบคําถามท่ีไมตองการไดโดย เลือกขอท่ีตองการลบ และคลิกปุม  

 

 

หมายเหตุ ในแตละขอหากผูใชงานใสขอมูลไมครบ สัญลักษณท่ีเลขขอจะเปนสีแดง 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

54 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การเพ่ิมรูปภาพในแบบทดสอบ 

การเพิ่มรูปภาพในแบบทดสอบ สามารถเพิ่มได 2 รูปแบบคือ 

1) การแนบไฟลรูปภาพผานเครื่องของผูใชงาน 

2) การถายภาพโดยตรงจากกลอง Webcam 

การเพ่ิมรูปภาพในแบบทดสอบโดยการแนบไฟลรูปภาพผานเครื่องของผูใชงาน 

1. คลิกปุม  

 

2. เลือกรูปแบบการแนบไฟลรูปภาพผานเครื่องของผูใชงาน  

โดยการคลิก  

 

 
 

3. เลือกรูปภาพท่ีตองการ 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

55 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

4. คลิกปุม  

 

5. ระบบแสดงรูปภาพท่ีเลือกไวได 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

56 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การเพ่ิมรูปภาพในแบบทดสอบโดยการถายภาพโดยตรงจากกลอง Webcam 

1. คลิกปุม  

 

2. เลือกรูปแบบการถายภาพโดยตรงจากกลอง Webcam 

โดยการคลิก  

 

3. ถายรูปจาก กลอง Webcam 

4. ระบบแสดงรูปภาพท่ีถายไวได 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

57 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การลบรูปภาพ 

1. เลือกรูปภาพท่ีตองการ 

2. คลิกปุม  

3. ระบบจะทําการลบรูปภาพออก 

 

 

การเพ่ิมเสียงในแบบทดสอบ 

การเพิ่มเสียงในแบบทดสอบ สามารถเพิ่มได 2 รูปแบบคือ 

1) การแนบไฟลเสียงผานเครื่องของผูใชงาน 

2) การอัดเสียงโดยตรงจากไมคโครโฟน 

การเพิ่มเสียงในแบบทดสอบโดยการแนบไฟลรูปภาพผานเคร่ืองของผูใชงาน 

1. คลิกปุม  

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

58 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

2. เลือกรูปแบบการแนบไฟลเสียงผานเครื่องของผูใชงาน 

โดยการคลิก  

 
3. เลือกเสียงท่ีตองการ 

4. คลิกปุม  

 

5. ระบบแสดงรูปภาพท่ีเลือกไวได 

6. ผูใชงานสามารถคลิกปุม  เพื่อทดลองฟงเสียง  

7. ผูใชงานสามารถแกไขการแนบเสียงไดโดยคลิกปุม  

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

59 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การเพิ่มเสียงในแบบทดสอบโดยการอัดเสียงโดยตรงจากไมคโครโฟน 

1. คลิกปุม  

 

 

2. เลือกรูปแบบการอัดเสียงโดยตรงจากไมคโครโฟน 

โดยการคลิก  

 

 

3. ทําการอัดเสียง 

4. ระบบแสดงเสียงท่ีอัดไวได 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

60 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การลบเสียง 

1. เลือกเสียงท่ีตองการ 

2. คลิกปุม  

3. ระบบจะทําการลบเสียงออก 

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

61 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การอัพโหลดไฟลแบบทดสอบ 

การอัพโหลดไฟลแบบทดสอบข้ึนสูระบบคลังขอสอบ มีข้ันตอนดังนี ้

1. คลิกปุม  

 

2. ระบบเขาสูหนาการอัพโหลดไฟลแบบทดสอบ 

3. เลือกหลักสูตร และโมดูลท่ีจะอัพโหลดไฟลแบบทดสอบ 

4. เลือกไฟลแบบทดสอบสําหรับการอัพโหลด 

 

หมายเหตุ หาคลิกปุมอัพโหลดไฟลแบบทดสอบ แลวไมพบไฟลแบบทดสอบแสดงข้ึนมา ใหผูใชงานทําการ 

Sign in เขาสูระบบท่ีเมนูการต้ังคากอน 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

62 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การดาวนโหลดไฟลแบบทดสอบจากระบบคลังขอสอบ 

การดาวนโหลดไฟลแบบทดสอบจากระบบคลังขอสอบมีข้ันตอนดังนี ้

1. คลิกปุม  

 

2. ระบบเขาสูหนาการดาวนโหลดไฟลแบบทดสอบ 

3. เลือกหลักสูตร และโมดูลท่ีจะดาวนโหลดไฟลแบบทดสอบ หรือเลือก “ไมเลือกหลักสูตร” 

4. เลือกไฟลแบบทดสอบสําหรับการดาวนโหลด 

 

หมายเหตุ หาคลิกปุมดาวนโหลดไฟลแบบทดสอบ แลวไมพบไฟลแบบทดสอบแสดงข้ึนมา ใหผูใชงานทําการ 

Sign in เขาสูระบบท่ีเมนูการต้ังคากอน 

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

63 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การแกไขตําแหนงท่ีเก็บไฟลรูปภาพและเสียง 

การแกไขตําแหนงท่ีเก็บไฟลรูปภาพและเสียง มีข้ันตอนดังนี ้

1. คลิกปุม  

2. เลือกเมนู ต้ังคา 

 

3. ระบบเขาสูหนาการต้ังคา 

4. คลิกท่ีชองระบุตําแหนงท่ีเก็บไฟลรูปภาพหรือเสียง 

 

5. เลือกตําแหนงตําแหนงท่ีเก็บไฟลรูปภาพหรือเสียง 

6. คลิกปุม  

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

64 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

บทที่ 3 
การจัดการแบบสอบถาม 

การจัดการแบบสอบถาม 

หนาจอการจัดการแบบสอบถาม ใชสําหรับจัดการแบบสอบถาม เพื่อสงใหผูรับการฝกและผูสําเร็จการ

ฝกตอบแบบสอบถามออนไลนผานระบบการฝกอบรมได อีกท้ังยังสามารถดูรายงานผลการตอบแบบสอบถาม

ได โดยหนาจอการจัดการแบบสอบถาม จะอยูบนโปรแกรมระบบ CMI สําหรับใชงานบน ระบบปฏิบัติการ 

Windows ประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

1. ช่ือแบบสอบถาม 

2. วันท่ีเริ่มตนใหผูใชงานทําแบบสอบถาม 

3. วันท่ีส้ินสุดท่ีผูใชงานทําแบบสอบถาม 

4. จํานวนผูทําแบบสอบถามไปแลวท้ังหมด/จํานวนผูท่ีสามารถทําแบบสอบถามได 
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การสรางแบบสอบถาม 

การสรางแบบสอบถาม มีข้ันตอนดังนี ้

1. คลิกรายการแบบสอบถาม 

2. ระบบเขาสูหนารายละเอียดแบบสอบถาม 

3. กรอกขอมูลดังตอไปนี้ 

- ช่ือกลุม 

- คําอธิบาย 

- วันท่ีเริ่มตน 

- วันท่ีส้ินสุด 

- คลิกปุม  ท่ี ไฟล เพื่อเพิ่มแบบสอบถาม 

4. คลิกปุม  เพื่อเพิ่มผูใชงานในแบบสอบถาม 

 

5. ระบบเขาสูหนาเพิ่มผูใชงานสูกลุม 

6. คนหาช่ือ – นามสกุล หรือ หนวยฝกอบรม 

7. เลือกผูใชงานท่ีตองการเพิ่ม โดยสามารถเพิ่มไดมากกวา 1 รายการ 

8. คลิกปุม  
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9. ระบบเขาสูหนารายละเอียดแบบสอบถาม 

10. คลิกปุม  

 
 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

67 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การเพ่ิมแบบสอบถาม 

การเพิ่มแบบสอบถาม มีข้ันตอนดังนี ้

1. ผูใชงานคลิกปุม  เลือกรูปแบบของแบบสอบถาม ซึ่งมีท้ังหมด 3 รูปแบบไดแก 

- แบบหนาวาง 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- แบบติดตามการมีงานทําสําหรับผูรับการฝก 

2. ระบบเขาสูหนาการสรางแบบสอบถาม 

 

 

หนาสรางแบบสอบถาม คือ สวนท่ีใชสรางแบบสอบถาม ประกอบดวย  

- จํานวนหนา แสดงจํานวนหนาแบบสอบถาม 

- หัวขอ/คําอธิบาย สําหรับกรอกช่ือหัวขอแบบสอบและคําอธิบาย 

- คําถาม สวนของการสรางแบบสอบถามในแตละรูปแบบ ซึ่งจะอธิบายในสวนถัดไป 

 

ในสวนของหนา สรางไฟล-แบบสอบถาม ประกอบดวยปุมใชงานดังตอไปนี้ 

1. คลิกปุม  เพื่อเพิ่มหนาทําแบบสอบถาม 

2. คลิกปุม  เพื่อเพิ่มขอ 

3. คลิกปุม  เพื่อดูตัวอยางแบบสอบถามท่ีสรางไว 

4. กดปุม  เพื่อยกเลิกหรือบันทึกแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน 
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5.  ผูใชกดเลือกขอท่ีตองการสลับตําแหนง 

6. ผูใชงานสามารถกดเลือกหรือเปล่ียนรูปแบบคําถามโดยกดท่ี  

7. กดท่ี  ผูใชทําสําเนารูปแบบคําถามท่ีไดสรางไว 

8. กดท่ี  เพื่อลบขอ 

 
 

9. เมื่อคลิกปุมแสดงตัวอยาง จะแสดงแบบสอบถามดังตัวอยางนี ้
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ประเภทแบบสอบถาม 

ประเภทแบบสอบถามมี 5 รูปแบบ ไดแก 

พิมพคําตอบ 

ประกอบดวยปุมใชงานดังตอไปนี้ 

1. ชองคําถาม สรางคําถามและใหผูตอบแบบสอบถาม 

2. กดปุม  เพื่อเพิ่มรูปลงในแบบสอบถาม 

 

 

หลายตัวเลือก 

ประกอบดวยปุมใชงานดังตอไปนี้ 

1. คําถาม ใชสําหรับสรางคําถาม 

2. ตัวเลือก ใชสําหรับสรางตัวเลือก 

3. คลิกปุม  เพื่อเพิ่มรูปลงในแบบสอบถาม 

4. กดปุม  เพื่อเพิ่มตัวเลือก 
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ชองทําเคร่ืองหมาย 

ประกอบดวยปุมใชงานดังตอไปนี้ 

1. คําถาม  ใชสําหรับสรางคําถาม 

2. ตัวเลือก ใชสําหรับสรางตัวเลือก 

3. คลิกปุม  เพื่อเพิ่มรูปลงในแบบสอบถาม 

4. กดปุม  เพื่อเพิ่มตัวเลือก 

หมายเหตุ รูปแบบหลายตัวเลือก ตางจากรูปแบบชองทําเครื่องหมายคือ  

- รูปแบบหลายตัวเลือกใชสําหรับใหผูตอบแบบสอบตอบตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง 

- รูปแบบชองทําเครื่องหมายสําหรับใหผูตอบแบบสอบตอบตัวเลือกไดมากกวา 1 ตัวเลือก 
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ตารางตัวเลือกหลายขอ 

ประกอบดวยปุมใชงานดังตอไปนี้ 

1. คําถาม  ใชสําหรับสรางคําถาม 

2. แถว ใชสําหรับขอความหรือคําถาม 

3. คอล่ัม ใชสําหรับใสขอความท่ีหัวตาราง 

4. คลิกปุม  เพื่อเพิ่มรูปลงในแบบสอบถาม 

5. คลิกปุม  เพื่อเพิ่มตัวเลือกยอย 

 
 

สเกลเชิงเสน 

ประกอบดวยปุมใชงานดังตอไปนี้ 

1. คําถาม  ใชสําหรับสรางคําถาม 

2. ตัวเลือก ใชสําหรับสรางตัวเลือก 

3. คลิกปุม  เพื่อเพิ่มรูปลงในแบบสอบถาม 

4. กดปุม  เพื่อกําหนดเลือกระดับเปนตัวเลขระหวาง 0-10 
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เพ่ิมผูใชงานในแบบสอบถาม 

เพิ่มผูใชงานในแบบสอบถาม มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกปุม  

 

2. ระบบเขาสูหนาการเพิ่มผูใชงานสูกลุม 

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

4. ระบบแสดงรายช่ือผูใชงานท่ีคนหา 

5. เลือกผูใชงานท่ีตองการ  

6. คลิกปุม  

 

7. ระบบเขาสูหนา สราง-แบบสอบถาม 

8. คลิกปุม  เพื่อบันทึกขอมูลแบบสอบถาม s 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

73 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การดูรายงานการตอบแบบสอบถาม 

การดูรายงานการตอบแบบสอบถาม มีข้ันตอนดังนี ้

1. คลิกรายการแบบสอบถาม 

2. ระบบเขาสูหนารายละเอียดแบบสอบถาม 

3. คลิกปุม  

 

4. ระบบแสดงรายงานการตอบแบบสอบถามของผูใชงาน 
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บทที่ 4 
การจัดการกระดานสนทนา 

หนาจอกระดานสนทนา 

หนาจอกระดานสนทนา ใชสําหรับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝกอบรมระหวาง ผูพัฒนาหลักสูตร 

ครูฝก และผูรับการฝกอบรม โดยหนาจอกระดานสนทนา จะอยูบนโปรแกรมระบบ CMI สําหรับใชงานบน 

ระบบปฏิบัติการ Windows ประกอบดวยขอมูลดังนี ้

 

1. กฎระเบียบ/ขอบังคับกระทูสนทนา เมื่อคลิกเขาไปท่ี จะเขาสูหนา กฎระเบียบ/ขอบังคับกระทูสนทนา 

2. รายการกระดานสนทนาหลัก แสดงช่ือหลักสูตรท่ีผูรับการฝกฝกอบรมอยูเมื่อคลิกท่ีรายการกระดาน

สนทนาหลัก ระบบจะเขาสูหนากระดานสนทนายอย 
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3. รายการกระดานสนทนาระดับโมดูล แสดงขอมูลดังตอไปนี ้

- รายการกระดานสนทนาระดับหัวขอวิชาท่ีอยูภายในกระดานสนทนาโมดูลนั้น ๆ 

- กระทูสนทนาท่ีอยูภายในกระดานสนทนานั้น ๆ  

- ปุม เพิ่มกระทูสนทนา 

4. เมื่อคลิกท่ีกระทูสนทนาเพื่อเขาสูหนารายละเอียดกระทูสนทนา 

 

5. ระบบเขาสูหนารายละเอียดกระทูสนทนาแสดงขอมูลดังตอไปนี ้

- ช่ือหัวขอกระทูสนทนา 

- รายละเอียดกระทูสนทนา 
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- ช่ือผูต้ังกระทูสนทนา 

- รายละเอียดการตอบกลับของกระทูสนทนา 

 

การต้ังกระทูสนทนา 

การต้ังกระทูสนทนา มีข้ันตอนดังตอไปนี ้

1. เลือกกระดานสนทนาระดับโมดูล หรือหัวขอวิชาท่ีตองการจะต้ังกระทูสนทนา 

2. หนารายการกระทูสนทนา คลิกปุม  

3. ระบบแสดงหนาการต้ังกระทูสนทนา 

 

ผูใชงานกรอกขอมูลตอไปนี้ 

- ช่ือกระทูสนทนา 

- รายละเอียดกระทูสนทนา 

4. เมื่อผูใชงานกรอกขอมูลเรียบรอยแลว คลิกปุม  

5. ระบบจะเขาสูหนา รายละเอียดกระทูสนทนาดังภาพ 
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การตอบกลับกระทูสนทนา 

การตอบกลับกระทูสนทนามีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. ผูใชงานเลือกกระทูสนทนาท่ีตองการ 

 

2. ระบบเขาสูหนารายละเอียดกระทูสนทนา 

3. คลิกปุม  

4. ระบบแสดงเมนู  ผูใชงานคลิกเลือกเมนู  
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5. ระบบแสดงหนาการตอบกลับกระทูสนทนา 

 

 
6. ผูใชงานตอบกลับกระทูสนทนา 

7. คลิกปุม  
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การแกไขรายละเอียดกระทูสนทนา 

การแกไขรายละเอียดกระทูสนทนา มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ผูใชงานเลือกกระทูสนทนาท่ีตองการ 

 

2. ระบบเขาสูหนารายละเอียดกระทูสนทนา 

3. คลิกปุม   และแกไขรายละเอียดกระทูสนทนา 

 

4. คลิกปุม  
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การล็อกกระทูสนทนา 

การล็อกกระทูสนทนา มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ผูใชงานเลือกกระทูสนทนาท่ีตองการ 

 

2. ระบบเขาสูหนารายละเอียดกระทูสนทนา 

3. คลิกปุม  

4. ระบบแสดงเมนู  ผูใชงานคลิกเลือกเมนู  

 

5. ระบบจะทําการล็อกกระทูสนทนาไมใหผูรับการฝกตอบกลับกระทูสนทนานี้ได 
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การลบกระทูสนทนา 

การล็อกกระทูสนทนา มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ผูใชงานเลือกกระทูสนทนาท่ีตองการ 

 

2. ระบบเขาสูหนารายละเอียดกระทูสนทนา 

3. คลิกปุม  

4. ระบบแสดงเมนู  ผูใชงานคลิกเลือกเมนู  

 

5. ระบบทําการลบกระทูสนทนานั้น 
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การลบขอความตอบกลับในกระทูสนทนา 

การลบขอความตอบกลับในกระทูสนทนา มีข้ันตอนดังนี ้

1. ผูใชงานเลือกกระทูสนทนาท่ีตองการ 

 

2. ระบบเขาสูหนารายละเอียดกระทูสนทนา 

3. คลิกปุม  ท่ีขอความตอบกลับนั้น 

 

4. ระบบทําการลบขอความตอบกลับของกระทูสนทนานั้น 
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บทที่ 5 
การดูรายงาน 

เมนูรายงาน ใชสําหรับดูรายงานผลท้ังหมดของระบบ CMI โดยเมนูรายงาน จะอยูบนโปรแกรมระบบ 

CMI สําหรับใชงานบน Web Browser มีรายงานดังตอไปนี ้

รายงานสรุปผลคะแนนผูรับการฝกภาคทฤษฎ ี

1. การกรองขอมูล ผูใชงานสามารถกรองขอมูลเพื่อดูขอมูลรายงานตาง ๆ ได โดยกรองขอมูลจาก 

หลักสูตรการฝกอบรม, หนวยฝกอบรม, ระยะเวลา 

2. แสดงขอมูลรายงาน แสดงขอมูลคะแนนผูรับการฝกภาคทฤษฎี 

3. เมื่อคลิกท่ีช่ือโมดูลในหลักสูตร ระบบจะแสดงรายช่ือผูรับการฝกผลคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
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รายงานสรุปผลการฝกภาคปฏิบัติ 

1. การกรองขอมูล ผูใชงานสามารถกรองขอมูลเพื่อดูขอมูลรายงานตาง ๆ ได โดยกรองขอมูลจาก 

หลักสูตรการฝกอบรม, หนวยฝกอบรม, ระยะเวลา 

2. แสดงขอมูลรายงาน แสดงขอมูลคะแนนผูรับการฝกภาคปฏิบัติ 

3. เมื่อคลิกท่ีช่ือโมดูลในหลักสูตร ระบบจะแสดงรายช่ือผูรับการฝก จํานวนครั้งท่ีสอบภาคปฏิบัติ ผลการ

สอบภาคปฏิบัติครั้งลาสุด 

 

รายงานแสดงสถิติเขาฝกอบรมภาคทฤษฎี 

1. การกรองขอมูล ผูใชงานสามารถกรองขอมูลเพื่อดูขอมูลรายงานตาง ๆ ได โดยกรองขอมูลจาก 

หลักสูตรการฝกอบรม, หนวยฝกอบรม, ระยะเวลา 

2. แสดงขอมูลรายงาน แสดงสถิติการเขาฝกอบรมภาคทฤษฎี 
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รายงานแสดงสถิติเขาฝกอบรมภาคทฤษฎี 

1. การกรองขอมูล ผูใชงานสามารถกรองขอมูลเพื่อดูขอมูลรายงานตาง ๆ ได โดยกรองขอมูลจาก 

หลักสูตรการฝกอบรม, หนวยฝกอบรม, ระยะเวลา 

2. กราฟแสดงขอมูลรายงาน แสดงสถิติการเขาฝกอบรมภาคปฏิบัติ 

3. เมื่อคลิกท่ีช่ือโมดูลในหลักสูตร ระบบจะแสดงรายช่ือผูรับการฝก จํานวนครั้งท่ีเขาฝกภาคปฏิบัติ และ

จํานวนครั้งท่ีไมเขาฝกภาคปฏิบัติ 

 

สถิติการเขาใชงานระบบ 

1. การกรองขอมูล ผูใชงานสามารถกรองขอมูลเพื่อดูขอมูลรายงานตาง ๆ ได โดยกรองขอมูลจาก 

หลักสูตรการฝกอบรม, หนวยฝกอบรม, ระยะเวลา 

2. แสดงขอมูลรายงาน แสดงสถิติการใชงาน 
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รายงานจํานวนผูรับการฝก 

1. การกรองขอมูล ผูใชงานสามารถกรองขอมูลเพื่อดูขอมูลรายงานตาง ๆ ได โดยกรองขอมูลจาก หนวย

ฝกอบรม, ระยะเวลา 

2. แสดงขอมูลจํานวนผูรับการฝกตามแตละหลักสูตร 

 

รายงานระยะเวลาการฝกอบรม 

1. การกรองขอมูล ผูใชงานสามารถกรองขอมูลเพื่อดูขอมูลรายงานตาง ๆ ได โดยกรองขอมูลจาก หนวย

ฝกอบรม, ระยะเวลา 

2. แสดงขอมูลจํานวนผูรับการฝกท่ีจบในเวลา จบนอกเวลา และไมจบ 
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รายงานงบประมาณ 

1. การกรองขอมูล ผูใชงานสามารถกรองขอมูลเพื่อดูขอมูลรายงานตาง ๆ ได โดยกรองขอมูลจาก หนวย

ฝกอบรม, ระยะเวลา 

2. เมื่อคลิกท่ีหลักสูตรแสดงขอมูลงบประมาณท่ีใชไป 

 

รายงานการติดตามการมีงานทํา 

1. การกรองขอมูล ผูใชงานสามารถกรองขอมูลเพื่อดูขอมูลรายงานตาง ๆ ได โดยกรองขอมูลจาก 

หลักสูตรการฝกอบรม, หนวยฝกอบรม, ระยะเวลา 

2. แสดงขอมูลผลการตอบแบบสอบถามการติดตามการมีงานทํา 
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รายงานสรุปสถานการณมีงานทํา 

1. การกรองขอมูล ผูใชงานสามารถกรองขอมูลเพื่อดูขอมูลรายงานตาง ๆ ได โดยกรองขอมูลจาก 

หลักสูตรการฝกอบรม, หนวยฝกอบรม, ระยะเวลา 

2. แสดงขอมูลผูสําเร็จการฝกท่ีตอบแบบสอบถามการติดตามการมีงานทํา และสถานะการทํางานใน

ปจจุบัน 

3. เม่ือคลิกท่ีช่ือผูตอบแบบสอบถาม ระบบแสดงรายละเอียดสถานะการมีงานทํา 
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บทที่ 6 
ระบบปฏิบัติการ 

ระบบปฏิบัติการท่ีโปรแกรมสามารถใชงานได 

ระบบปฏิบัติการท่ีโปรแกรมสามารถใชงานได แบงออกเปน 2 รูปแบบดังนี้ 

ระบบปฏิบัติการรูปแบบ Web Site 

ระบบปฏิบัติการรูปแบบ Web Site มีบราวเซอรข้ันตํ่าท่ีรองรับดังนี ้

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 

ระบบปฏิบัติการรูปแบบ Application มีความตองการข้ันตํ่าของเครื่องคอมพิวเตอรดังนี ้

1. CPU Core i3 Gen1 หรือ มากกวา 

2. Ram 2 GB หรือ มากกวา 

3. Graphic DDR3 512 MB หรือ มากกวา 

4. HDD พื้นท่ีมากกวา 100MB 

5. Windows 7 SP1 หรือเวอรช่ันใหมกวา 

6. .NET 3.5, 4.0 ข้ึนไป 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับผูพัฒนาหลักสูตร 

 

91 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	บทที่ 1
	หน้าจอการจัดการหลักสูตร
	การเพิ่มข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรม
	การดาวน์โหลดโครงร่างหลักสูตร
	การเพิ่มข้อมูลโมดูล
	การแก้ไขข้อมูลโมดูล
	การลบข้อมูลโมดูล
	รูปแบบที่ 1
	รูปแบบที่ 2

	การเพิ่มข้อมูลหัวข้อวิชา
	การแก้ไขข้อมูลหัวข้อวิชา
	การลบข้อมูลหัวข้อวิชา
	รูปแบบที่ 1
	รูปแบบที่ 2

	การนำเข้าแบบทดสอบภาคทฤษฎี
	การลบชุดแบบทดสอบภาคทฤษฎี
	การพิมพ์ชุดแบบทดสอบภาคทฤษฎี
	การแนบไฟล์สำหรับโมดูล
	การดาวน์โหลดไฟล์ในหน้าการจัดการโมดูล
	การนำเข้าบทเรียน
	การแนบไฟล์เอกสารประกอบการเรียน
	แนบไฟล์การบ้าน
	การลบไฟล์ต่าง ๆ ในหัวข้อวิชา
	การเพิ่มใบประเมินสำหรับแบบทดสอบภาคปฏิบัติ
	การพิมพ์ใบประเมิน
	การลบใบประเมิน
	การเพิ่มวัสดุ อุปกรณ์ และอื่น ๆ ในแต่ละหัวข้อวิชา
	การลบวัสดุ อุปกรณ์ และอื่น ๆ ในแต่ละหัวข้อวิชา
	หน้าจอสิทธิ์การใช้งานหลักสูตร
	การเพิ่มกลุ่มสิทธิ์การใช้งานหลักสูตร
	การเพิ่มผู้ใช้งานเข้าสู่กลุ่มสิทธิ์การใช้งานหลักสูตร
	การลบกลุ่มสิทธิ์การใช้งานหลักสูตร
	หน้าจอการเปิดหลักสูตร
	การเปิดหลักสูตร
	การลบข้อมูลการเปิดหลักสูตร

	บทที่ 2
	การเข้าสู่ระบบสร้างแบบทดสอบ
	การสร้างไฟล์แบบทดสอบ
	การจัดการไฟล์เอกสาร
	การสร้างแบบทดสอบ
	การสร้างแบบทดสอบรูปแบบปรนัย
	การสร้างแบบทดสอบรูปแบบสะกดคำ
	การสร้างแบบทดสอบรูปแบบเติมคำในช่องว่าง
	การสร้างแบบทดสอบรูปแบบจับคู่
	การสร้างแบบทดสอบรูปแบบเลือกถูก หรือ ผิด
	การสร้างแบบทดสอบรูปแบบโจทย์คณิตศาสตร์
	การสร้างแบบทดสอบรูปแบบอัตนัย
	การสร้างแบบทดสอบรูปแบบเชิงกลุ่ม
	การเพิ่มรูปภาพในแบบทดสอบ
	การเพิ่มรูปภาพในแบบทดสอบโดยการแนบไฟล์รูปภาพผ่านเครื่องของผู้ใช้งาน
	การเพิ่มรูปภาพในแบบทดสอบโดยการถ่ายภาพโดยตรงจากกล้อง Webcam
	การลบรูปภาพ
	การเพิ่มเสียงในแบบทดสอบ
	การเพิ่มเสียงในแบบทดสอบโดยการแนบไฟล์รูปภาพผ่านเครื่องของผู้ใช้งาน
	การเพิ่มเสียงในแบบทดสอบโดยการอัดเสียงโดยตรงจากไมค์โครโฟน

	การลบเสียง
	การอัพโหลดไฟล์แบบทดสอบ
	การดาวน์โหลดไฟล์แบบทดสอบจากระบบคลังข้อสอบ
	การแก้ไขตำแหน่งที่เก็บไฟล์รูปภาพและเสียง

	บทที่ 3
	การจัดการแบบสอบถาม
	การสร้างแบบสอบถาม
	การเพิ่มแบบสอบถาม
	ประเภทแบบสอบถาม
	พิมพ์คำตอบ
	หลายตัวเลือก
	ช่องทำเครื่องหมาย
	ตารางตัวเลือกหลายข้อ
	สเกลเชิงเส้น

	เพิ่มผู้ใช้งานในแบบสอบถาม
	การดูรายงานการตอบแบบสอบถาม

	บทที่ 4
	หน้าจอกระดานสนทนา
	การตั้งกระทู้สนทนา
	การตอบกลับกระทู้สนทนา
	การแก้ไขรายละเอียดกระทู้สนทนา
	การล็อกกระทู้สนทนา
	การลบกระทู้สนทนา
	การลบข้อความตอบกลับในกระทู้สนทนา

	บทที่ 5
	รายงานสรุปผลคะแนนผู้รับการฝึกภาคทฤษฎี
	รายงานสรุปผลการฝึกภาคปฏิบัติ
	รายงานแสดงสถิติเข้าฝึกอบรมภาคทฤษฎี
	รายงานแสดงสถิติเข้าฝึกอบรมภาคทฤษฎี
	สถิติการเข้าใช้งานระบบ
	รายงานจำนวนผู้รับการฝึก
	รายงานระยะเวลาการฝึกอบรม
	รายงานงบประมาณ
	รายงานการติดตามการมีงานทำ
	รายงานสรุปสถานการณ์มีงานทำ

	บทที่ 6
	ระบบปฏิบัติการที่โปรแกรมสามารถใช้งานได้
	ระบบปฏิบัติการรูปแบบ Web Site
	ระบบปฏิบัติการรูปแบบ Application



