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บทที่ 1 
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, วันท่ีอัพเดต โดยการ

คลิกท่ีหัวขอของตารางขอมูล ระบบจะเรียงลําดับจากมากไปนอย และนอยไปมาก 

3. รายการหลักสูตรท้ังหมดในระบบแสดงขอมูลสวนนี้ผูใชงานสามารถเพ่ิม แกไขขอมูลหลักสูตรท่ีมีอยูใน

ระบบได 

 

 

หมายเหตุ ผูใชงานสามารถเพ่ิมชื่อและรหัสหลักสูตรไดโดยการเพ่ิมขอมูลใน DSD Data Center 
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การเพ่ิมขอมูลหลักสูตรการฝกอบรม 

การเพ่ิมขอมูลหลักสูตรการฝกอบรมในระบบ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู “หลักสูตรการฝก” ระบบจะแสดงเมนูยอย 

2. คลิกท่ีเมนู “จัดการหลักสูตร” ระบบจะเขาสูหนาจัดการหลักสูตร 

 

3. คลิกท่ีชื่อหลักสูตรท่ีตองการเพ่ิมขอมูล 
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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  
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การดาวนโหลดโครงรางหลักสูตร 

การดาวนโหลดไฟลโครงรางหลักสูตร มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกท่ีชื่อหลักสูตร 

 

2. ระบบเขาสูหนาการจัดการหลักสูตร 

3. คลิกท่ีชื่อโครงรางหลักสูตร 

 

4. ระบบจะแสดงหนาใหมสําหรับโหลดโครงรางหลักสูตร 
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การเพ่ิมขอมูลโมดูล 

การเพ่ิมขอมูลโมดูลในระบบ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีรายการโมดูลภายในหลักสูตรคลิกปุม  เพ่ือเพ่ิมโมดูล 

 

2. ระบบเขาสูหนาจัดการโมดูล 

กรอกขอมูลรายละเอียดโมดูลตอไปนี้ 

- รหัสโมดูล 

- ชื่อโมดูล 

- วิธีฝก/วิธีการประเมินใหคะแนน 

- สื่อการฝกอบรม 

- คําอธิบายโมดูล 

3. คลิกปุม  

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การแกไขขอมูลโมดูล 

การแกไขขอมูลโมดูลในระบบ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีหนา “จัดการหลักสูตร” คลิกท่ีรายการโมดูลท่ีตองการแกไข 

 

 

2. ทําการแกไขขอมูลโมดูล 

 

3. เม่ือแกไขเรียบรอยแลว คลิกปุม  

 

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การลบขอมูลโมดูล 

การลบขอมูลโมดูลในระบบ สามารถทําได 2 รูปแบบ มีข้ันตอนดังนี้ 

รูปแบบท่ี 1 

1. ท่ีหนา “จัดการหลักสูตร” คลิกท่ีรายการโมดูลท่ีตองการลบ 

 

2. ระบบแสดงขอมูลภายในโมดูลท่ีเลือก คลิกปุม  

 

3. ระบบแสดงยืนยันการลบขอมูลคลิกปุม  

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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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 สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การเพ่ิมขอมูลหัวขอวิชา 

การเพ่ิมขอมูลหัวขอวิชาในระบบ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีหนา “จัดการโมดูล” คลิกปุม  เพ่ือเพ่ิมหัวขอวิชา 

 

2. ระบบเขาสูหนา “จัดการหัวขอวิชา” 

กรอกขอมูลรายละเอียดหัวขอวิชาตอไปนี้ 

- รหัสหัวขอวิชา 

- ชื่อหัวขอวิชา 

- คําอธิบายหัวขอวิชา 
 

3. คลิกปุม  

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การแกไขขอมูลหัวขอวิชา 

การแกไขขอมูลหัวขอวิชาในระบบ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีหนา “จัดการโมดูล” สวนของหัวขอวิชา คลิกท่ีรายการหัวขอวิชาท่ีตองการแกไข 

 

2. ทําการแกไขขอมูลหัวขอวิชา 

 

3. เม่ือแกไขเรียบรอยแลว คลิกปุม  

 

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การลบขอมูลหัวขอวิชา 

การลบขอมูลหัวขอวิชาในระบบ สามารถทําได 2 รูปแบบ มีข้ันตอนดังนี้ 

รูปแบบท่ี 1 

1. ท่ีหนา “จัดการโมดูล” สวนของหัวขอวิชา คลิกท่ีรายการหัวขอวิชาท่ีตองการลบ 

 

2. คลิกปุม  

 

3. ระบบแสดงยืนยันการลบขอมูล คลิกปุม  

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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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 สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การนําเขาแบบทดสอบภาคทฤษฎ ี

การนําเขาแบบทดสอบภาคทฤษฎีมีข้ันตอนมี 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. การนําเขาจากระบบสรางขอสอบ สามารถอานตอไดท่ีหนา 59 

2. การเลือกขอสอบจากระบบคลังขอสอบ มีข้ันตอนดังนี้ 

2.1 เลือกโมดูลท่ีตองการ 

 
 

2.2 ท่ีหนา “การจัดการโมดูล” สวนของแบบทดสอบภาคทฤษฎี คลิกปุม  
 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

2.3 ระบบเขาสูหนาเลือกแบบทดสอบในคลังขอสอบ 

 

2.4 เลือกแบบทดสอบท่ีตองการ 

2.5 แบบทดสอบท่ีเลือกจะเขามาอยูในโมดูล 
 

 
 

2.6 คลิกปุม  

 

 

 

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การลบชุดแบบทดสอบภาคทฤษฎ ี

การลบชุดแบบทดสอบภาคทฤษฎี มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกโมดูลท่ีตองการ 

 
 

2. ท่ีหนาการจัดการโมดูล สวนของแบบทดสอบภาคทฤษฎี คลิกปุม  

 

3. เลือกชุดขอสอบท่ีตองการลบ  

4. คลิกปุม  

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การพิมพชุดแบบทดสอบภาคทฤษฎ ี

การพิมพชุดแบบทดสอบภาคทฤษฎี ทําไดโดยคลิกปุม  ท่ีชุดแบบทดสอบท่ีตองการ 

 

 

ระบบจะแสดงแบบทดสอบในรูปแบบไฟล pdf. ใหผูใชงานสามารถพิมพได 

หมายเหตุ ชุดขอสอบในแตละชุดจะตองมีจํานวนขอมากกวา 10 ขอ จึงจะสามารถพิมพขอสอบได  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การแนบไฟลสําหรับโมดูล 

การแนบไฟลสําหรับโมดูล มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกโมดูลท่ีตองการ 

2. ท่ีหนาการจัดการโมดูล สวนของจัดการไฟล คลิกปุม  

 
3. เลือกไฟลตองการแนบ 

4. กดปุม  

 
 

5. ระบบแสดงชื่อไฟลท่ีผูใชงานแนบ 

6. คลิกปุม  

หมายเหตุ ผูใชงานสามารถแนบไฟลไดมากกวา 1 ไฟลในแตละโมดูล โดยการคลิกปุม   

 

 

  

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การดาวนโหลดไฟลในหนาการจัดการโมดูล 

การดาวนโหลดไฟลในหนาการจัดการโมดูล มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกโมดูลท่ีตองการ 

2. ท่ีสวนของการจัดการไฟล คลิกชื่อไฟลท่ีตองการดาวนโหลด 

 
 

3.  ระบบจะแสดงหนาใหมสําหรับโหลดไฟล 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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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 สําหรับครูฝก 
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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  

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

แนบไฟลการบาน 

การแนบไฟลการบาน มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกหัวขอวิชาท่ีตองการ 

2. ท่ีหนา “การจัดการหัวขอวิชา” สวนของการจัดการสื่อ คลิกปุม  ในสวนของการบาน 

 
3. เลือกไฟลตองการแนบ 

4. กดปุม  

 
 

5. ระบบแสดงชื่อไฟลท่ีผูใชงานแนบ 

6. คลิกปุม  

หมายเหตุ ผูใชงานสามารถแนบไฟลไดมากกวา 1 ไฟลในแตละโมดูล โดยการคลิกปุม  

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การลบไฟลตาง ๆ ในหัวขอวิชา 

การลบไฟลตาง ๆ ในหัวขอวิชา มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกหัวขอวิชาท่ีตองการ 

2. ท่ีหนาการจัดการหัวขอวิชา สวนของการจัดการสื่อ คลิกปุม  

 

3. คลิกปุม  

 

การดาวนโหลดไฟลในหนาการจัดการหัวขอวิชา 

การดาวนโหลดไฟลในหนาการจัดการหัวขอวิชา มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกโมดูลท่ีตองการ 

2. ท่ีสวนของการจัดการไฟล คลิกชื่อไฟลท่ีตองการดาวนโหลด 

 
 

3.  ระบบจะแสดงหนาใหมสําหรับโหลดไฟล 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การเพ่ิมใบประเมินสําหรับแบบทดสอบภาคปฏิบัต ิ

การเพ่ิมหัวขอการประเมินสําหรับแบบทดสอบภาคปฏิบัติ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกหัวขอวิชาท่ีตองการท่ีตองการ 

2. ท่ีหนาการจัดการหัวขอวิชา สวนของใบประเมิน คลิกปุม   

 

3. ระบบเขาสูหนาใบประเมินภาคปฎิบัติ 

4. ผูใชงานเพ่ิมขอมูลดังตอไปนี้ 

- ชื่อใบประเมิน 

- รายละเอียดการประเมิน  

- ผูใชงานสามารถเพ่ิมหัวขอการประเมินโดยการคลิกปุม  

- พิมพคะแนนเต็ม 

5. คลิกปุม  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การพิมพใบประเมิน 

การพิมพใบประเมิน ทําไดโดยคลิกปุม  

 

ระบบจะแสดงแบบทดสอบในรูปแบบไฟล pdf. ใหผูใชงานสามารถพิมพได 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การลบใบประเมิน 

การลบใบประเมิน มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกหัวขอวิชาท่ีตองการ 

2. ท่ีหนาการจัดการหัวขอวิชา สวนของใบประเมิน คลิกปุม  

 

3. เลือกใบประเมินท่ีตองการลบขอมูล 

 

4. คลิกปุม  เพ่ือลบขอมูลใบประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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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 สําหรับครูฝก 
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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 สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

หนาจอสิทธิ์การใชงานหลักสูตร 

หนาสิทธิ์การใชงานหลักสูตร คือ หนาการกําหนดสิทธิ์การใชงานหลักสูตรของผูใชงานระบบวา

ผูใชงานระบบแตละกลุมมีสิทธิ์เปนครูฝกประจําหลักสูตรใดบาง หนาจอสิทธิ์การใชงานหลักสูตร แสดงขอมูล

ดังตอไปนี้ 

1. การกรองรายชื่อกลุมสิทธิ์การใชงานหลักสูตร สามารถกรองขอมูลชื่อกลุมสิทธิ์การใชงานหลักสูตร 

หนวยฝกอบรม โดยการชื่อกลุม และคลิกปุม  เพ่ือกรองขอมูล 

2. การเรียงลําดับขอมูล สามารถเรียงลําดับขอมูลไดแก กลุมสิทธิ์การใชงานหลักสูตร และวันท่ีอัพเดต 

โดยการคลิกท่ีหัวขอของตารางขอมูล ระบบจะเรียงลําดับจากมากไปนอย หรือนอยไปมาก 

3. รายการกลุมสิทธิ์การใชงานหลักสูตรในระบบท้ังหมดในแตละหนวยฝกของตนเอง สวนนี้ผูใชงาน

สามารถคลิกท่ีกลุมสิทธิ์การใชงานหลักสูตรเพ่ือดูแกไขของกลุมนั้นได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การเพ่ิมกลุมสิทธิก์ารใชงานหลักสูตร 

การเพ่ิมกลุมสิทธิ์การใชงานหลักสูตร มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีหนาสิทธิ์การใชงานหลักสูตร คลิกปุม  

 

2. ระบบเขาสูหนาสรางสิทธิ์การใชงานหลักสูตร 

3. ผูใชงานกรอกขอมูลดังตอไปนี้ 

- ชื่อกลุม 

- คําอธิบาย 

- กําหนดสิทธิ์การจัดการหลักสูตร คลิกเลือกหลักสูตรท่ีตองการ 

4. เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลว คลิกปุม  

 

 

 

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การเพ่ิมผูใชงานเขาสูกลุมสิทธิก์ารใชงานหลักสูตร 

การเพ่ิมผูใชงานเขาสูกลุมสิทธิ์การใชงานหลักสูตร มีข้ันตอนดังนี้ 

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 สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 

8. ระบบเขาสูหนาแกไขหนาสิทธิ์การใชงานหลักสูตร 

9. คลิกปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลการเพ่ิมผูใชงาน 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การลบกลุมสิทธิ์การใชงานหลักสูตร 

การลบกลุมสิทธิ์การใชงานหลักสูตร มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีหนาจอสิทธิ์การใชงานหลักสูตร คลิก  

 

2. เลือกกลุมสิทธิ์การใชงาน ท่ีตองการลบ 

3. คลิกปุม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

หนาจอการเปดหลักสูตร 

หนาการเปดหลักสูตร คือ หนาการเปดหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือใหผูรับการฝกสามารถสมัครและเขา

ฝกอบรมได แสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การเปดหลักสูตร 

การเปดหลักสูตร มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีหนาการเปดหลักสูตร คลิกปุม  

 

2. ระบบเขาสูหนาการจัดการเปดหลักสูตร 

3. ผูใชงานกรอกขอมูลดังตอไปนี้ 

- เลือกหลักสูตรท่ีตองการเปด 

- เลือกหนวยฝกอบรม 

- กําหนดรุน 

- เลือกป 

- กําหนดชวงเวลาท่ีเปดรับสมัคร – ชวงเวลาท่ีปดรับสมัคร 

- กําหนดชวงเวลาการฝก – ชวงเวลาสิ้นสุดการฝก 

 

หมายเหตุ การกําหนดชวงเวลาท่ีเปด – ปดรับสมัครคือการเปด – ปด การลงทะเบียนของเว็บไซต 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การกําหนดชวงเวลาการฝกอบรม คือ ระยะเวลาในการฝกอบรมของผูรับการฝกผาน   แอพพลิเคชัน 

ถาผูรับการฝกอบรมไมจบภายในระยะเวลาท่ีกําหนดระบบจะเปลี่ยนสถานะผูรับการฝกเปนพนสภาพการ

ฝกอบรมโดยอัตโนมัติ 

 

4. เพ่ิมลายเซ็น ท่ีใชในการออกวุฒิบัตร หรือใบรับรองการฝกอบรม โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

- คลิก  เพ่ือแนบรูปภาพลายเซ็น  

- กรอกชื่อ – นามสกุลตามตําแหนงงานท่ีระบุไวในระบบ 

หมายเหตุ การแนบไฟลรูปภาพลายเซ็น ภาพท่ีใชควรเปนภาพท่ีพ้ืนหลังใส เพ่ือความสวยงามในการออก

วุฒิบัตร หรือใบรับรอง 

5. เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลว คลิกปุม  

 

 

 

 

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การลบขอมูลการเปดหลกัสูตร 

การลบขอมูลการเปดหลักสูตร มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีหนาเปดหลักสูตร เลือกหลักสูตรท่ีตองการ 

 

2. ระบบเขาสูหนาการจัดการเปดหลักสูตร 

3. ผูใชงานคลิกปุม  ระบบแสดงขอความแจงเตือน 

 

4. คลิกปุม   

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

บทที่ 2 
การสรางแบบทดสอบภาคทฤษฎี 

การเขาสูระบบสรางแบบทดสอบ 

1. คลิกไอคอน “DSD Content Creator” 

 

2. เม่ือเขาสูระบบแลว คลิกปุม  

3. คลิกปุม“ตั้งคา”เพ่ือ Sign in เขาสูระบบ 

 

4. ผูใชงานใสขอมูลชื่อบัญชีผูใชงาน และรหัสผาน 

5. คลิกปุม  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 

หมายเหตุ ผูใชงานสามารถจําชื่อบัญชีผูใชงาน และรหัสผานได โดยการคลิกปุม “จําฉัน”  

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การสรางไฟลแบบทดสอบ 

การสรางไฟลแบบทดสอบ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกปุม   

 

2. กรอกชื่อไฟลขอสอบ 

3. คลิกปุม  

 

4. ระบบสรางไฟลแบบทดสอบแสดงในรายการแบบทดสอบ 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การจัดการไฟลเอกสาร 

การจัดการไฟลเอกสาร มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกปุม  

 

2. ระบบเขาสูหนาการจัดการไฟลแบบทดสอบ 

3. ผูใชงานสามารถแกไขชื่อไฟลเอกสารไดโดยพิมพชื่อท่ีไฟลแบบทดสอบ 

4. ผูใชงานสามารถลบไฟลแบบทดสอบได โดยการเลือกท่ีไฟลแบบทดสอบ และคลิกปุม  

5. เม่ือจัดการไฟลแบบทดสอบ เรียบรอยแลว คลิกปุม  

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การสรางแบบทดสอบ 

การสรางแบบทดสอบ มีข้ันตอนดังนี้ 

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 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การสรางแบบทดสอบรูปแบบปรนัย 

1. คลิกท่ี Tab ปรนัย 

2. พิมพคะแนน 

3. พิมพคําถาม 

4. พิมพตัวเลือกท่ี 1 – 4 โดยพิมพตัวเลือกท่ีถูกตองไวท่ีชองตัวเลือกท่ี 1 เสมอ 

5. พิมพคําอธิบายคําตอบ 

6. ผูใชงานสามารถเพ่ิมขอถัดไปไดโดย คลิกปุม  

 

 
 

7. เม่ือสรางแบบทดสอบเสร็จแลว คลิกปุม  

8. ผูใชงานสามารถเลือกเปดหรือปดแบบทดสอบในแตละขอได โดยการคลิกท่ีปุม  

โดย  คือการเปดแบบทดสอบใหผูใชงานทดสอบได 

              คือการปดแบบทดสอบไมแสดงขอสอบขอนี้ใหผูรับการฝกทดสอบ 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

9. สามารถลบคําถามท่ีไมตองการไดโดย เลือกขอท่ีตองการลบ และคลิกปุม  

หมายเหตุ ในแตละขอหากผูใชงานใสขอมูลไมครบ สัญลักษณท่ีเลขขอจะเปนสีแดง 

การสรางแบบทดสอบรูปแบบสะกดคํา 

1. คลิกท่ี Tab สะกดคํา 

2. พิมพคําถาม 

3. พิมพคะแนน 

4. พิมพตัวสะกดท่ีถูกตองลงในชองวาง 

5. พิมพคําอธิบายคําตอบ 

6. ผูใชงานสามารถเพ่ิมขอถัดไปไดโดย คลิกปุม  

7. เม่ือสรางแบบทดสอบเสร็จแลว คลิกปุม  

8. ผูใชงานสามารถเลือกเปดหรือปดแบบทดสอบในแตละขอได โดยการคลิกท่ีปุม   

          โดย  คือการเปดแบบทดสอบใหผูใชงานทดสอบได 

                 คือการปดแบบทดสอบไมแสดงขอสอบขอนี้ใหผูรับการฝกทดสอบ 

9. สามารถลบคําถามท่ีไมตองการไดโดย เลือกขอท่ีตองการลบ และคลิกปุม  

 

หมายเหตุ ในแตละขอหากผูใชงานใสขอมูลไมครบ สัญลักษณท่ีเลขขอจะเปนสีแดง 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การสรางแบบทดสอบรูปแบบเติมคําในชองวาง 

1. คลิกท่ี Tab เติมคําในชองวาง 

2. พิมพคําถาม 

3. พิมพคะแนน 

4. พิมพคําตอบท่ีถูกตอง 

5. พิมพคําอธิบายคําตอบ 

6. ผูใชงานสามารถเพ่ิมขอถัดไปไดโดย คลิกปุม  

7. เม่ือสรางแบบทดสอบเสร็จแลว คลิกปุม  

8. ผูใชงานสามารถเลือกเปดหรือปดแบบทดสอบในแตละขอได โดยการคลิกท่ีปุม   

โดย  คือการเปดแบบทดสอบใหผูใชงานทดสอบได 

            คือการปดแบบทดสอบไมแสดงขอสอบขอนี้ใหผูรับการฝกทดสอบ 

9. สามารถลบคําถามท่ีไมตองการไดโดย เลือกขอท่ีตองการลบ และคลิกปุม  

 

หมายเหตุ ในแตละขอหากผูใชงานใสขอมูลไมครบ สัญลักษณท่ีเลขขอจะเปนสีแดง 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การสรางแบบทดสอบรูปแบบจับคู 

1. คลิกท่ี Tab จับคู 

2. พิมพคําถาม 

3. พิมพคะแนน 

4. พิมพคําตอบท่ีถูกตอง 

5. พิมพคําอธิบายคําตอบ 

6. ผูใชงานสามารถเพ่ิมขอถัดไปไดโดย คลิกปุม  

7. เม่ือสรางแบบทดสอบเสร็จแลว คลิกปุม  

8. ผูใชงานสามารถเลือกเปดหรือปดแบบทดสอบในแตละขอได โดยการคลิกท่ีปุม   

โดย  คือการเปดแบบทดสอบใหผูใชงานทดสอบได 

            คือการปดแบบทดสอบไมแสดงขอสอบขอนี้ใหผูรับการฝกทดสอบ 

9. สามารถลบคําถามท่ีไมตองการไดโดย เลือกขอท่ีตองการลบ และคลิกปุม  

 

หมายเหตุ ในแตละขอหากผูใชงานใสขอมูลไมครบ สัญลักษณท่ีเลขขอจะเปนสีแดง 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การสรางแบบทดสอบรูปแบบเลือกถูก หรือ ผิด 

1. คลิกท่ี Tab เลือกถูก หรือ ผิด 

2. พิมพคะแนน 

3. พิมพคําถาม 

4. เลือกคําตอบถูก หรือ ผิด 

5. พิมพคําอธิบายคําตอบ 

6. ผูใชงานสามารถเพ่ิมขอถัดไปไดโดย คลิกปุม  

7. เม่ือสรางแบบทดสอบเสร็จแลว คลิกปุม  

8. ผูใชงานสามารถเลือกเปดหรือปดแบบทดสอบในแตละขอได โดยการคลิกท่ีปุม   

โดย  คือการเปดแบบทดสอบใหผูใชงานทดสอบได 

            คือการปดแบบทดสอบไมแสดงขอสอบขอนี้ใหผูรับการฝกทดสอบ 

9. สามารถลบคําถามท่ีไมตองการไดโดย เลือกขอท่ีตองการลบ และคลิกปุม  

 

หมายเหตุ ในแตละขอหากผูใชงานใสขอมูลไมครบ สัญลักษณท่ีเลขขอจะเปนสีแดง 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การสรางแบบทดสอบรูปแบบโจทยคณิตศาสตร 

1. คลิกท่ี Tab เลือกโจทยคณิตศาสตร 

2. พิมพคําถาม 

3. พิมพคะแนน 

4. พิมพคําตอบโดยใชแปนพิมพคณิตศาสตรท่ีหนาจอ 

5. พิมพคําอธิบายคําตอบ 

6. ผูใชงานสามารถเพ่ิมขอถัดไปไดโดย คลิกปุม  

7. เม่ือสรางแบบทดสอบเสร็จแลว คลิกปุม  

8. ผูใชงานสามารถเลือกเปดหรือปดแบบทดสอบในแตละขอได โดยการคลิกท่ีปุม   

โดย  คือการเปดแบบทดสอบใหผูใชงานทดสอบได 

            คือการปดแบบทดสอบไมแสดงขอสอบขอนี้ใหผูรับการฝกทดสอบ 

9. สามารถลบคําถามท่ีไมตองการไดโดย เลือกขอท่ีตองการลบ และคลิกปุม  

 

หมายเหตุ ในแตละขอหากผูใชงานใสขอมูลไมครบ สัญลักษณท่ีเลขขอจะเปนสีแดง 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 

 

 
50 

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การสรางแบบทดสอบรูปแบบอัตนัย 

1. คลิกท่ี Tab เลือกโจทยอัตนัย 

2. พิมพคําถาม 

3. พิมพคะแนน 

4. ผูใชงานสามารถเพ่ิมขอถัดไปไดโดย คลิกปุม  

5. เม่ือสรางแบบทดสอบเสร็จแลว คลิกปุม  

6. ผูใชงานสามารถเลือกเปดหรือปดแบบทดสอบในแตละขอได โดยการคลิกท่ีปุม   

โดย  คือการเปดแบบทดสอบใหผูใชงานทดสอบได 

            คือการปดแบบทดสอบไมแสดงขอสอบขอนี้ใหผูรับการฝกทดสอบ 

7. สามารถลบคําถามท่ีไมตองการไดโดย เลือกขอท่ีตองการลบ และคลิกปุม  

 

หมายเหตุ ในแตละขอหากผูใชงานใสขอมูลไมครบ สัญลักษณท่ีเลขขอจะเปนสีแดง 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การสรางแบบทดสอบรูปแบบเชิงกลุม 

1. คลิกท่ี Tab เชิงกลุม 

2. พิมพคําสั่ง 

3. พิมพคําถามของขอยอย 

4. พิมพคะแนนของขอยอย 

5. พิมพตัวเลือกท่ี 1 – 4 ของขอยอย โดยพิมพตัวเลือกท่ีถูกตองไวท่ีชองตัวเลือกท่ี 1 เสมอ 

6. พิมพคําอธิบายคําตอบของขอยอย 

7. ผูใชงานสามารถเพ่ิมขอยยอยถัดไปไดโดยคลิกปุม  

8. ผูใชงานสามารถกลุมคําถามขอถัดไปไดโดย คลิกปุม  

9. เม่ือสรางแบบทดสอบเสร็จแลว คลิกปุม  

10. ผูใชงานสามารถเลือกเปดหรือปดแบบทดสอบในแตละขอได โดยการคลิกท่ีปุม   

โดย  คือการเปดแบบทดสอบใหผูใชงานทดสอบได 

          คือการปดแบบทดสอบไมแสดงขอสอบขอนี้ใหผูรับการฝกทดสอบ 

11. สามารถลบคําถามท่ีไมตองการไดโดย เลือกขอท่ีตองการลบ และคลิกปุม  

 

 

หมายเหตุ ในแตละขอหากผูใชงานใสขอมูลไมครบ สัญลักษณท่ีเลขขอจะเปนสีแดง 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การเพ่ิมรูปภาพในแบบทดสอบ 

การเพ่ิมรูปภาพในแบบทดสอบ สามารถเพ่ิมได 2 รูปแบบคือ 

1) การแนบไฟลรูปภาพผานเครื่องของผูใชงาน 

2) การถายภาพโดยตรงจากกลอง Webcam 

การเพ่ิมรูปภาพในแบบทดสอบโดยการแนบไฟลรูปภาพผานเคร่ืองของผูใชงาน 

1. คลิกปุม  

 

 

2. เลือกรูปแบบการแนบไฟลรูปภาพผานเครื่องของผูใชงาน  

โดยการคลิก  

 

 
 

3. เลือกรูปภาพท่ีตองการ 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 

 

 
53 

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

4. คลิกปุม  

 

5. ระบบแสดงรูปภาพท่ีเลือกไวได 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การเพ่ิมรูปภาพในแบบทดสอบโดยการถายภาพโดยตรงจากกลอง Webcam 

1. คลิกปุม  

 

2. เลือกรูปแบบการถายภาพโดยตรงจากกลอง Webcam 

โดยการคลิก  

 

3. ถายรูปจาก กลอง Webcam 

4. ระบบแสดงรูปภาพท่ีถายไวได 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การลบรูปภาพ 

1. เลือกรูปภาพท่ีตองการ 

2. คลิกปุม  

3. ระบบจะทําการลบรูปภาพออก 

 

 

การเพ่ิมเสียงในแบบทดสอบ 

การเพ่ิมเสียงในแบบทดสอบ สามารถเพ่ิมได 2 รูปแบบคือ 

1) การแนบไฟลเสียงผานเครื่องของผูใชงาน 

2) การอัดเสียงโดยตรงจากไมคโครโฟน 

การเพ่ิมเสียงในแบบทดสอบโดยการแนบไฟลรูปภาพผานเครื่องของผูใชงาน 

1. คลิกปุม  

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

2. เลือกรูปแบบการแนบไฟลเสียงผานเครื่องของผูใชงาน 

โดยการคลิก  

 

รูปท่ี 3.15 แสดงหนาจอการเพ่ิมเสียงในแบบทดสอบรูปแบบการแนบไฟลเสียงผานเครื่องของผูใชงาน 

3. เลือกเสียงท่ีตองการ 

4. คลิกปุม  

 

5. ระบบแสดงรูปภาพท่ีเลือกไวได 

6. ผูใชงานสามารถคลิกปุม เพ่ือทดลองฟงเสียง  

7. ผูใชงานสามารถแกไขการแนบเสียงไดโดยคลิกปุม  

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การเพ่ิมเสียงในแบบทดสอบโดยการอัดเสียงโดยตรงจากไมคโครโฟน 

1. คลิกปุม  

 

 

2. เลือกรูปแบบการอัดเสียงโดยตรงจากไมคโครโฟน 

โดยการคลิก  

 

 

3. ทําการอัดเสียง 

4. ระบบแสดงเสียงท่ีอัดไวได 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การลบเสียง 

1. เลือกเสียงท่ีตองการ 

2. คลิกปุม  

3. ระบบจะทําการลบเสยีงออก 

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การอัพโหลดไฟลแบบทดสอบ 

การอัพโหลดไฟลแบบทดสอบข้ึนสูระบบคลังขอสอบ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกปุม  

 

2. ระบบเขาสูหนาการอัพโหลดไฟลแบบทดสอบ 

3. เลือกหลักสูตร และโมดูลท่ีจะอัพโหลดไฟลแบบทดสอบ 

4. เลือกไฟลแบบทดสอบสําหรับการอัพโหลด 

 

หมายเหตุ หาคลิกปุมอัพโหลดไฟลแบบทดสอบ แลวไมพบไฟลแบบทดสอบแสดงข้ึนมา ใหผูใชงานทําการ 

Sign in เขาสูระบบท่ีเมนูการตั้งคากอน 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การดาวนโหลดไฟลแบบทดสอบจากระบบคลังขอสอบ 

การดาวนโหลดไฟลแบบทดสอบจากระบบคลังขอสอบมีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกปุม  

 

2. ระบบเขาสูหนาการดาวนโหลดไฟลแบบทดสอบ 

3. เลือกหลักสูตร และโมดูลท่ีจะดาวนโหลดไฟลแบบทดสอบ หรือเลือก “ไมเลือกหลักสูตร” 

4. เลือกไฟลแบบทดสอบสําหรับการดาวนโหลด 

 

หมายเหตุ หาคลิกปุมดาวนโหลดไฟลแบบทดสอบ แลวไมพบไฟลแบบทดสอบแสดงข้ึนมา ใหผูใชงานทําการ 

Sign in เขาสูระบบท่ีเมนูการตั้งคากอน 
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61 

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การแกไขตําแหนงท่ีเก็บไฟลรูปภาพและเสียง 

การแกไขตําแหนงท่ีเก็บไฟลรูปภาพและเสียง มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกปุม  

2. เลือกเมนู ตั้งคา 

 

3. ระบบเขาสูหนาการตั้งคา 

4. คลิกท่ีชองระบุตําแหนงท่ีเก็บไฟลรูปภาพหรือเสียง 
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5. เลือกตําแหนงตําแหนงท่ีเก็บไฟลรูปภาพหรือเสียง 

6. คลิกปุม  
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บทที่ 3 
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, หรือ

เลือกสถานะผูสมัคร และคลิกปุม  เพ่ือกรองขอมูล 

2. รายการผูสมัครฝกอบรมท้ังหมดท่ีลงทะเบียนสมัครเขามาในหนวยฝกของตนเอง สวนนี้ผูใชงาน

สามารถคลิกท่ีชื่อผูสมัครเพ่ือดูขอมูลของผูสมัครได 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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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 

- คลิก “ไมผาน” เม่ือผูสมัครไมผานการคัดเลือก คลิกเลือกใหผูสมัครคนนี้ไมผานแลว ผูสมัครการ

ฝกไมมีมีสิทธิ์เขาเรียนแอพพลิเคชัน DSD m-Learning  

- คลิก “รอสัมภาษณ” เม่ือมีการเรียกผูสมัครมาสัมภาษณเพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
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หมายเหตุ เม่ือผูใชงานเลือก “รอสัมภาษณ” ผูสมัครคนใดแลว ผูใชงานตองกลับเขามาคัดเลือกผูสมัครคนนั้น

อีกครั้งวาผูสมัครผานหรือผานการคัดเลือก 
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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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71 

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

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 

 

 เมนู “ขอมูลการฝกอบรมและดูงาน” แสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

- หลักสูตร 

- วุฒิการศึกษา/หนังสือ 

- สถานศึกษา 

- ป พ.ศ. ท่ีจบการฝก 

- ระยะเวลาการฝก 
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- เอกสารแนบท่ีเก่ียวของ 

 

 เมนู “ประวัติการทํางาน” แสดงขอมูลดังตอนี้ 

- สถานะการทํางานในปจจุบัน 

- เหตุผลท่ีวางงาน (ถาผูรับสมัครเลือกสถานะการทํางานเปน “วางงาน”) 

- ป พ.ศ. ท่ีเริ่มทํางาน 

- ตําแหนงงาน 

- สถานท่ีทํางาน 

- กลุมอุตสาหกรรมท่ีทํางาน 

 

เมนู “ขอมูลการผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน” แสดงขอมูลดังตอนี้ 

- สาขาวิชา 

- ระดับ 

- ปท่ีผานการทดสอบ 

- สถานท่ีทดสอบ 

- เอกสารแนบ 

 

 เมนู “หลักสูตรการฝก” แสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

- หลักสูตรท่ีลงสมัคร 

- หนวยฝกอบรมท่ีลงสมัคร 

- รุน/ปท่ีลงสมัคร 
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74 

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

- สถานะของผูสมัคร 

- เหตุผลท่ีสมัครเขาฝก 

- ผลการฝก แบงเปน ผลการประเมินความสามารถ คะแนนสอบภาคทฤษฎี คะแนนสอบภาคปฏิบัติ 

 

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 
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77 

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การดูผลการฝกภาคปฏบิัต ิ

การดูผลการฝกภาคปฏบิัติ มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. เลือกผูรับการฝกท่ีตองการ 

2. หนารายละเอียดผูรับการฝก ท่ีเมนู “หลักสูตรการฝก” 

3. ในสวนของคะแนนภาคปฏบิัติ คลิกปุม  

 

4. ระบบเขาสูหนาใบประเมิน 
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การดูและยืนยันขอมูลหลกัฐานการโอนเงิน 

การดูและยืนยันขอมูลหลักฐานการโอนเงิน มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. เลือกผูรับการฝกท่ีตองการ 

2. หนารายละเอียดผูรับการฝก ท่ีเมนู “หลักสูตรการฝก”  

3. คลิกปุม  

 

4. ระบบแสดงเมนู   คลิกเมนู  
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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 เพ่ือปฏเิสธการโอนเงิน เม่ือปฏิเสธการโอนเงินสําหรับผูรับการฝกคนนี้แลว 

ผูรับการฝกจะไมมีสิทธิ์เขาเรียนแอพพลิเคชัน DSD m-Learning  

- คลิกปุม  เพ่ือออกจากหนาดูหลักฐานการโอนเงิน 
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การใหผูรับการฝกสําเร็จการฝก 

 เม่ือผูรับการฝกทําการฝกอบรมและเขาทําการทดสอบจนจบครบทุกโมดูลแลว ครูฝกหรือเจาหนาท่ี

ประจําหนวยฝกตองทําการจบการฝกใหกับผูรับการฝกคนนั้น เพ่ือใหผูรับการฝกทราบวาตนเองสําเร็จการ

ฝกอบรมแลว และเพ่ือใหเจาหนาท่ีประจําหนวยฝก ทําการออกวุฒิบัตร และใบระเบียนการฝกตอไป โดยมี

ข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกผูรับการฝกท่ีตองการ 

2. หนารายละเอียดผูรับการฝกคลิกเลือก เมนู “หลักสูตรการฝก” 

3. คลิกปุม  

 

4. ระบบจะแสดงเมนู   คลิกเมนู  

 

ระบบจะทําการเปลี่ยนสถานะของผูรับการฝก เปนผูสําเร็จการฝก 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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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   
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การใหผูรับการฝกพนสภาพการฝกอบรม 

 เม่ือผูรับการฝกมีความประสงคไมฝกอบรมตอตามชวงเวลาการฝกอบรม ครูฝกหรือเจาหนาท่ีประจํา

หนวยการฝกอบรมสามารถใหผูรับการฝกคนนั้นพนสภาพการฝกอบรม โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกผูรับการฝกท่ีตองการ 

2. หนารายละเอียดผูรับการฝกคลิกเลือก เมนู “หลักสูตรการฝก” 

3. คลิกปุม  

 

4. ระบบจะแสดงเมนู   คลิกเมนู  

 

ระบบจะทําการใหผูรับการฝกคนนั้นพนสภาพการฝกอบรม 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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การพิมพผลการฝกของผูรับการฝก 

การพิมพผลการฝกของผูรับการฝก มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. เลือกผูรับการฝกท่ีตองการ 

2. หนารายละเอียดผูรับการฝกคลิกเลือก เมนู “หลักสูตรการฝก” 

3. คลิกปุม  

 

4. ระบบจะแสดงเมนู  คลิกเมนู  

 

ระบบจะทําการดาวนโหลดไฟลผลการเรียนผูรับการฝกออกมาเปนไฟล .pdf 
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การออกระเบียนแสดงผลการฝก 

การออกระเบียนแสดงผลการฝก มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกผูรับการฝกท่ีตองการ 

2. หนารายละเอียดผูรับการฝกคลิกเลือก เมนู “หลักสูตรการฝก” 

3. คลิกปุม  

 

4. ระบบจะแสดงเมนู คลิกเมนู  

 

5. ระบบแสดงหนาการออกระเบียน ผูใชงานเลือกรูปแบบการออกใบระเบียน และพิมพเลขท่ีใบ

ระเบียน 
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6. คลิกปุม  

 

ระบบจะทําการดาวนโหลดไฟลใบระเบียนแสดงผลการฝกออกมาเปนไฟล .pdf 

 

การออกใบรับรองการฝกอบรม (กรณีผานการฝกอบรมไมครบทุกโมดูล) 

การออกใบรับรองการฝกอบรม (กรณีผานการฝกอบรมไมครบทุกโมดูล) มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกผูรับการฝกท่ีตองการ 

2. หนารายละเอียดผูรับการฝกคลิกเลือก เมนู “หลักสูตรการฝก” 

3. คลิกปุม  

 

4. ระบบจะแสดงเมนู คลิกเมนู  
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5. ระบบแสดงหนาการออกใบรับรอง ผูใชงานเลือกรูปแบบการออกใบรับรอง และพิมพเลขท่ี

ใบรับรอง 

6. คลิกปุม  

 

ระบบจะทําการดาวนโหลดไฟลใบรับรองออกมาเปนไฟล .pdf 
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การดาวนโหลดการบานผูรับการฝกเพ่ือตรวจงาน 

การดาวนโหลดการบานผูรับการฝก มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกผูรับการฝกท่ีตองการ 

2. หนารายละเอียดผูรับการฝกคลิกเลือก เมนู “การบาน” 

3. คลิกเลือกโมดูลท่ีตองการ 

4. คลิกท่ีไฟลการบานท่ีตองการดาวนโหลด 

 

ระบบจะทําการดาวนโหลดไฟลการบานออกมา 

 

  

การบ้านของสรญา ทูนไธสง 
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การติดตามผลงานของผูรับการฝกและใหคะแนนการประเมินผลงาน 

การติดตามผลงานของผูรับการฝกและใหคะแนนการประเมินผลงานมีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกผูรับการฝกท่ีตองการ 

2. หนารายละเอียดผูรับการฝกคลิกเลือก เมนู “แฟมผลงาน” 

3. คลิกเลือกโมดูลท่ีตองการ 

4. คลิกท่ีชื่อผลงานเพ่ือดูผลงาน 

 

5. ระบบแสดงผลงานท่ีเลือก 

6. ครูฝกสามารถใหคะแนนประเมินผลงานของผูรับการฝกได โดยการกรอกคะแนนท่ีชองการ

ประเมิน ระบบจะแสดงดาวตามคะแนนการประเมินของครูฝก 

7. ระบบจะแสดงขอมูลเกณฑการใหคะแนนเม่ือนําเมาสไปวางไวท่ี   

หมายเหตุ เม่ือคลิกท่ีผลงานของผูรับการฝกแลวไมมีแสดงชองใหคะแนนท่ีหนาผลงาน ใหผูใชงานทํา

การลงชื่อเขาใชงานกอน 
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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 
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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 สําหรับครูฝก 
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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 

- ระยะเวลาการฝก 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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- เอกสารแนบท่ีเก่ียวของ 

 

เมนู “ประวัติการทํางาน” แสดงขอมูลดังตอนี้ 

- สถานะการทํางาน 

- เหตุผลท่ีวางงาน (ถาผูรับสมัครเลือกสถานะการทํางานเปน “วางงาน”) 

- ป พ.ศ. ท่ีเริ่มทํางาน 

- ตําแหนงงาน 

- สถานท่ีทํางาน 

- กลุมอุตสาหกรรมท่ีทํางาน 

 

เมนู “ขอมูลการผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน” แสดงขอมูลดังตอนี้ 

- สาขาวิชา 

- ระดับ 

- ปท่ีผานการทดสอบ 

- สถานท่ีทดสอบ 

- เอกสารแนบ 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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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 สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 

เมนู “การบาน” แสดงขอมูลตอไปนี้ 

- โมดูลการฝก 

- ชื่อไฟลการบานท่ีผูรับการฝกสงเขามา 

- วันท่ี/เวลาท่ีผูรับการฝกสงงานเขามา 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

เมนู “แฟมสะสมผลงาน” แสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

- โมดูลการฝก 

- ชื่อผลงานท่ีผูรับการฝกสงเขามา 

- วันท่ี/เวลาท่ีผูรับการฝกสงผลงานเขามา 

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การพิมพผลการฝกผูสําเร็จการฝก 

การพิมพขอมูลผูสําเร็จการฝก มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. เลือกผูสําเร็จการฝกท่ีตองการ 

2. หนารายละเอียดผูสําเร็จการฝกคลิกเลือก เมนู “หลักสูตรการฝก” 

3. คลิกปุม  

4. ระบบจะแสดงเมนู  คลิกเมนู  

 

ระบบจะทําการดาวนโหลดไฟลผลการเรียนผูสําเร็จการฝกออกมาเปนไฟล .pdf 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การออกระเบียนแสดงผลการฝก 

การออกระเบียนแสดงผลการฝก มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกผูสําเร็จการฝกท่ีตองการ 

2. หนารายละเอียดผูสําเร็จการฝกคลิกเลือก เมนู “หลักสูตรการฝก” 

3. คลิกปุม  

4. ระบบจะแสดงเมนู  คลิกเมนู  

 

5. ระบบแสดงหนาการออกระเบียน ผูใชงานเลือกรูปแบบการออกใบระเบียน และพิมพเลขท่ีใบ

ระเบียน 

6. คลิกปุม  

 

ระบบจะทําการดาวนโหลดไฟลใบระเบียนแสดงผลการฝกออกมาเปนไฟล .pdf 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การออกวุฒิบัตรการฝกหรือใบรับรองการฝกอบรม 

การออกวุฒิบัตรการฝกหรือใบรับรองการฝกอบรมมีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกผูสําเร็จการฝกท่ีตองการ 

2. หนารายละเอียดผูสําเร็จการฝกคลิกเลือก เมนู “หลักสูตรการฝก” 

3. คลิกปุม  

4. ระบบจะแสดงเมนู  คลิกเมนู  หรือ  

 

5. ระบบแสดงหนาการออกวุฒิบัตร หรือใบรับรอง ผูใชงานเลือกรูปแบบการออกวุฒิบัตรหรือ

ใบรับรอง และพิมพเลขท่ีวุฒิบัตร หรือใบรับรอง 

6. คลิกปุม  

 

ระบบจะทําการดาวนโหลดไฟลวุฒิบัตรหรือใบรับรองออกมาเปนไฟล .pdf 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

บทที่ 4 
การจัดการหองฝก 

หนาจอการจัดการหองฝก 

หนาจอการจัดการหองฝก ใชสําหรับการจัดการหองฝกภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติท่ีใชฝกภายนอก

ระบบ  เพ่ือใชผูรับการฝกทราบวา จะมีรอบการฝกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติท่ีผูรับการฝกตองเขามา

ฝกอบรมท่ีหนวยฝกในวันและเวลาใด เม่ือครูฝกทําการประเมินการฝกจากภายนอกระบบเสร็จเรียบรอยแลว 

ครูฝกยังสามารถใหคะแนนประเมินการฝกอบรม เพ่ือเก็บขอมูลเขาสูระบบได โดยหนาจอการจัดการหองฝกจะ

อยูบนโปรแกรมระบบ 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 สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การสรางหองฝก 

การสรางหองฝก มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู “หองฝก”ระบบจะแสดงเมนูยอย 

2. คลิกท่ีเมนู “จัดการหองฝก” ระบบจะเขาสูหนาจัดการหองฝก 

 

3. คลิกปุม  

 

4. ระบบเขาสูหนาจัดการหลักสูตรท่ีเลือกใสขอมูลดังตอไปนี้ 

- แนบรปูภาพประกอบหองฝก โดยคลิกปุม  

o ควรใชภาพขนาด 672 x 378 พิกเซล 

- ประเภทกิจกรรม แบงเปน ภาคทฤษฎี หรือภาคปฏิบัติ 

- ชื่อการฝก 

- หลักสูตร 

- โมดูล 

- วันท่ีฝกอบรม 

- เวลาการฝกอบรม 

- จํานวนผูรับการฝกท้ังหมดท่ีรับได 

- สถานท่ีฝก 

- รายละเอียดการฝก 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

- หัวขอวิชา (สามารถเลือกไดมากกวา 1 หัวขอวิชา) 

- สถานะ ผูใชงานสามารถเปด หรือปดการแสดงผลหองฝกได 

 

 

 

การเพ่ิมผูใชงานเขาสูหองฝก 

การเพ่ิมผูใชงานเขาสูหองฝก มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิก Tab ผูรับการฝก 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 

 

 
102 

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

2. ระบบเขาสูหนารายการผูรับการฝกในหองฝกนั้น 

3. คลิกปุม  เพ่ือเพ่ิมผูใชงานเขาสูกลุมท่ีตองการ 

 

4. ระบบเขาสูหนาการเพ่ิมผูใชงาน 

 

5. คนหาผูใชงานท่ีชอง “รหัสประจําตัวประชาชน” “ชื่อ – นามสกุล” “รุน” หรือ “ป” 

6. ระบบแสดงรายชื่อผูใชงานท่ีคนหา 

7. เลือกผูใชงานท่ีตองการ  

8. คลิกปุม  

9. คลิกปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลหองฝก 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การเพ่ิมกลุมในหองฝก 

การเพ่ิมกลุมหองฝก มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกปุม  เพ่ือกลุม 

 

2. ระบบทําการเพ่ิมกลุมในหองฝกนั้นได 

 

3. คลิกปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลหองฝก 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การยายกลุมภายในหองฝก 

การยายกลุมภายในหองฝก มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกปุม  เพ่ือยายกลุมภายในหองฝก 

 

 

2. ระบบแสดงหนาการยายกลุม 

3. เลือกกลุมท่ีตองการยาย 

4. กดปุม  

5. คลิกปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลหองฝก 

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การยายรอบไปยังหองฝกรอบอ่ืน 

การยายรอบไปยังหองฝกอ่ืน มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกปุม  เพ่ือยายรอบไปยังหองฝกอ่ืน 

 

2. ระบบแสดงหนาการยายรอบ 

 

3. เลือกรอบท่ีตองการยายรอบ 

4. กดปุม  

5. คลิกปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลหองฝก 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การตอบรับหรือยกเลิกคําขอการจองหองหรือยายหองฝกของผูรับการฝก 

เม่ือมีผูรับการฝกรองขอการจองหองหรือยายหองระบบจะแสดงชื่อผูรับการฝกในหองฝกท่ีผูรับการฝก

รองขอเขามา ดังนี้ 

1. คลิกปุม  เพ่ือยกเลิกการรองขอเขารอบการฝก 

2. คลิกปุม  เพ่ือยืนยันการรองขอเขารอบการฝก ผูรับการฝกจะถูกยายรอบมายังรับท่ีรองขอ 

3. คลิกปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลหองฝก 

 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

หนาหองฝกวันนี ้

หนาหองฝกวันนี้ คือ หนาท่ีแสดงรายการหองฝกท่ีครูฝกจะตองฝกอบรมในวันนี้ โดยหนาจอหองฝก

วันนี้จะอยูบนโปรแกรมระบบ CMI สําหรับใชงานบน ระบบปฏิบัติการ Windows แสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

1. รายการชื่อการฝกท้ังหมดท่ีผูใชงานสรางไว แสดงขอมูลไดแก ชื่อการฝก, ชื่อหลักสูตร, ชื่อโมดูล, 

หัวขอวิชา, วันท่ีฝก, เวลา, สถานท่ีฝก, จํานวนผูรับการฝก 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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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 สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

  

 

 

 

 

 

การเช็คช่ือผูรับการฝกในหองฝก 

การเช็คชื่อผูรับการฝกในหองฝก มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกปุม  ท่ีรายชื่อผูรับการฝก  

2. คลิกปุม  ระบบจะทําการบันทึกขอมูลผูรับการฝกไวในระบบ 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การใหคะแนนผูรับการฝก  

การใหคะแนนผูรับการฝกหลังจากการประเมินผลการฝก มีข้ันตอนดังนี้  

1. กรอกคะแนนผลการฝกท่ีชองผลการทดสอบ  

 

2. กรอกคะแนนผลการฝกท่ีชองคะแนน  

3. คลิกปุม  

4. คลิกปุม  ระบบจะทําการบนัทึกขอมูลคะแนนของรับการฝก 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 
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บทที่ 5 
การจัดการแบบสอบถาม 

การจัดการแบบสอบถาม 

หนาจอการจดัการแบบสอบถาม ใชสําหรับจัดการแบบสอบถาม เพ่ือสงใหผูรับการฝกและผูสําเร็จการ

ฝกตอบแบบสอบถามออนไลนผานระบบการฝกอบรมได อีกท้ังยังสามารถดูรายงานผลการตอบแบบสอบถาม

ได โดยหนาจอการจัดการแบบสอบถาม จะอยูบนโปรแกรมระบบ CMI สําหรับใชงานบน ระบบปฏิบัติการ 

Windows ประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

1. ชื่อแบบสอบถาม 

2. วันท่ีเริ่มตนใหผูใชงานทําแบบสอบถาม 

3. วันท่ีสิ้นสุดท่ีผูใชงานทําแบบสอบถาม 

4. จํานวนผูทําแบบสอบถามไปแลวท้ังหมด/จํานวนผูท่ีสามารถทําแบบสอบถามได 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 

 

 
112 

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การสรางแบบสอบถาม 

การสรางแบบสอบถาม มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกรายการแบบสอบถาม 

2. ระบบเขาสูหนารายละเอียดแบบสอบถาม 

3. กรอกขอมูลดังตอไปนี้ 

- ชื่อกลุม 

- คําอธิบาย 

- วันท่ีเริ่มตน 

- วันท่ีสิ้นสุด 

- คลิกปุม  ท่ี ไฟล เพ่ือเพ่ิมแบบสอบถาม 

4. คลิกปุม  เพ่ือเพ่ิมผูใชงานในแบบสอบถาม 

 

5. ระบบเขาสูหนาเพ่ิมผูใชงานสูกลุม 

6. คนหาชื่อ – นามสกุล หรือ หนวยฝกอบรม 

7. เลือกผูใชงานท่ีตองการเพ่ิม โดยสามารถเพ่ิมไดมากกวา 1 รายการ 

8. คลิกปุม  เพ่ือเพ่ิมผูใชงานสูกลุม 
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9. ระบบเขาสูหนารายละเอียดแบบสอบถาม 

10. คลิกปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลแบบสอบถาม 
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การเพ่ิมแบบสอบถาม มข้ัีนตอนดังนี ้

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 
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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 
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ตารางตัวเลือกหลายขอ 

ประกอบดวยปุมใชงานดังตอไปนี้ 

1. คําถาม  ใชสําหรับสรางคําถาม 

2. แถว ใชสําหรับขอความหรือคําถาม 

3. คอลั่ม ใชสําหรับใสขอความท่ีหัวตาราง 

4. คลิกปุม  เพ่ือเพ่ิมรูปลงในแบบสอบถาม 

5. คลิกปุม  เพ่ือเพ่ิมตัวเลือกยอย 

 
 

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. ระบบเขาสูหนาการเพ่ิมผูใชงานสูกลุม 

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

4. ระบบแสดงรายชื่อผูใชงานท่ีคนหา 

5. เลือกผูใชงานท่ีตองการ  

6. คลิกปุม  

 

7. ระบบเขาสูหนา สราง-แบบสอบถาม 

8. คลิกปุม  เพ่ือบันทึกขอมูลแบบสอบถาม   
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การดูรายงานการตอบแบบสอบถาม 

การดูรายงานการตอบแบบสอบถาม มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกรายการแบบสอบถาม 

2. ระบบเขาสูหนารายละเอียดแบบสอบถาม 

3. คลิกปุม  

 

4. ระบบแสดงรายงานการตอบแบบสอบถามของผูใชงาน 
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บทที่ 6 
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 
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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 

 

  



คูมือการใชงานระบบการฝกออนไลน สําหรับครูฝก 

 

 
128 

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

การลบกระทูสนทนา 

การล็อกกระทูสนทนา มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ผูใชงานเลือกกระทูสนทนาท่ีตองการ 

 

2. ระบบเขาสูหนารายละเอียดกระทูสนทนา 

3. คลิกปุม  

4. ระบบแสดงเมนู  ผูใชงานคลิกเลือกเมนู  

 

5. ระบบทําการลบกระทูสนทนานั้น 
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การลบขอความตอบกลับในกระทูสนทนา 

การลบขอความตอบกลับในกระทูสนทนา มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ผูใชงานเลือกกระทูสนทนาท่ีตองการ 

 

2. ระบบเขาสูหนารายละเอียดกระทูสนทนา 

3. คลิกปุม  ท่ีขอความตอบกลับนั้น 

 

4. ระบบทําการลบขอความตอบกลับของกระทูสนทนานั้น 
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บทที่ 7 
การตรวจขอสอบอัตนัย 

หนาจอการตรวจขอสอบอัตนัย 

หนาจอการตรวจขอสอบอัตนัย ในกรณีท่ีหลักสูตรในการออกขอสอบภาคทฤษฎี เปนรูปแบบขอสอบ

อัตนัย (ขอสอบบรรยาย) ซ่ึงระบบไมสามารถตรวจขอสอบได ดังนั้นครูฝกจึงตองตรวจขอสอบอัตนัยเพ่ือให

ระบบนําคะแนนไปประมวลผลการฝกอบรมภาคทฤษีตอไป โดยหนาจอการตรวจขอสอบอัตนัย จะอยูบน

โปรแกรมระบบ CMI สําหรับใชงานบน ระบบปฏิบัติการ Windows ประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

 

1. การกรองรายชื่อโมดูล สามารถกรองขอมูลไดแก ชื่อโมดูล, รุน, ป โดยการพิมพชื่อโมดูล เลือกรุน หรือ

ป และคลิกปุม  เพ่ือกรองขอมูล 

2. การเรียงลําดับขอมูล สามารถเรียงลําดับขอมูลไดแก ชื่อโมดูล, รุน/ป และจํานวนผูรับการฝก โดยการ

คลิกท่ีหัวขอของตารางขอมูล ระบบจะเรียงลําดับจากมากไปนอย และนอยไปมาก 

3. รายการโมดูลท้ังหมดท่ีมีขอสอบอัตนัยสวนนี้ผู ใชงานสามารถคลิกท่ีชื่อโมดูลเ พ่ือเขาสูหนา

ตรวจขอสอบอัตนัย 
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การตรวจขอสอบอัตนัย 

การตรวจขอสอบอัตนัยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกโมดูลท่ีตองการตรวจขอสอบ 

 

 

ระบบเขาสูหนาตรวจขอสอบอัตนัย โดยแสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

  

1. จํานวนขอท่ีเปนขอสอบอัตนัย ผูใชงานสามารถเปลี่ยนขอไดโดยคลิกท่ีเลขขอสอบ 

2. คําถามของขอสอบขอนั้น 

3. คําตอบของผูรับการฝกแตละคนตอบเขามา 

4. ชองใหคะแนน ผูใชงานสามารถใหคะแนนสําหรับผูรับการฝกแตละคนได 

5. เม่ือผูใชงานใหคะแนนยังไมเสร็จ ผูใชงานสามารถคลิกปุม  เพ่ือบันทึกผลการตรวจ ระบบจะ

ยังไมเผยแพรผลการตรวจขอสอบไปยังผูรับการฝก 

6. เ ม่ือผู ใชงานใหคะแนนยังเสร็จแลว ผู ใชงานสามารถคลิกปุม  เพ่ือเผยแพรผลการ

ตรวจขอสอบไปยังผูรับการฝก 
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บทที่ 8 
การดูรายงาน 

เมนูรายงาน ใชสําหรับดูรายงานผลท้ังหมดของระบบ CMI โดยเมนูรายงาน จะอยูบนโปรแกรมระบบ 

CMI สําหรับใชงานบน Web Browser มีรายงานดังตอไปนี้ 

รายงานสรุปผลคะแนนผูรับการฝกภาคทฤษฎ ี

1. การกรองขอมูล ผูใชงานสามารถกรองขอมูลเพ่ือดูขอมูลรายงานตาง ๆ ได โดยกรองขอมูลจาก 

หลักสูตรการฝกอบรม, หนวยฝกอบรม, ระยะเวลา 

2. แสดงขอมูลรายงาน แสดงขอมูลคะแนนผูรับการฝกภาคทฤษฎี 

3. เม่ือคลิกท่ีชื่อโมดูลในหลักสูตร ระบบจะแสดงรายชื่อผูรับการฝกผลคะแนนกอนเรียนและหลงัเรียน 
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รายงานสรุปผลการฝกภาคปฏิบัต ิ

1. การกรองขอมูล ผูใชงานสามารถกรองขอมูลเพ่ือดูขอมูลรายงานตาง ๆ ได โดยกรองขอมูลจาก 

หลักสูตรการฝกอบรม, หนวยฝกอบรม, ระยะเวลา 

2. แสดงขอมูลรายงาน แสดงขอมูลคะแนนผูรับการฝกภาคปฏิบัติ 

3. เม่ือคลิกท่ีชื่อโมดูลในหลักสูตร ระบบจะแสดงรายชื่อผูรับการฝก จํานวนครั้งท่ีสอบภาคปฏิบัติ ผลการ

สอบภาคปฏิบัติครั้งลาสุด 

 

รายงานแสดงสถิติเขาฝกอบรมภาคทฤษฎ ี

1. การกรองขอมูล ผูใชงานสามารถกรองขอมูลเพ่ือดูขอมูลรายงานตาง ๆ ได โดยกรองขอมูลจาก 

หลักสูตรการฝกอบรม, หนวยฝกอบรม, ระยะเวลา 

2. แสดงขอมูลรายงาน แสดงสถิติการเขาฝกอบรมภาคทฤษฎี 
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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 
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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 
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รายงานงบประมาณ 

1. การกรองขอมูล ผูใชงานสามารถกรองขอมูลเพ่ือดูขอมูลรายงานตาง ๆ ได โดยกรองขอมูลจาก หนวย

ฝกอบรม, ระยะเวลา 

2. เม่ือคลิกท่ีหลักสูตรแสดงขอมูลงบประมาณท่ีใชไป 

 

 

รายงานการติดตามการมีงานทํา 

1. การกรองขอมูล ผูใชงานสามารถกรองขอมูลเพ่ือดูขอมูลรายงานตาง ๆ ได โดยกรองขอมูลจาก 

หลักสูตรการฝกอบรม, หนวยฝกอบรม, ระยะเวลา 

2. แสดงขอมูลผลการตอบแบบสอบถามการติดตามการมีงานทํา 
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รายงานสรุปสถานการณมีงานทํา 

1. การกรองขอมูล ผูใชงานสามารถกรองขอมูลเพ่ือดูขอมูลรายงานตาง ๆ ได โดยกรองขอมูลจาก 

หลักสูตรการฝกอบรม, หนวยฝกอบรม, ระยะเวลา 

2. แสดงขอมูลผูสําเร็จการฝกท่ีตอบแบบสอบถามการติดตามการมีงานทํา และสถานะการทํางานใน

ปจจุบัน 

3. เม่ือคลิกท่ีชื่อผูตอบแบบสอบถาม ระบบแสดงรายละเอียดสถานะการมีงานทํา 
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บทที่ 9 
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 
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