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บทที่ 1 
การเขาสูเว็บไซต DSD m-Learning 

การเขาสูเว็บไซต DSD m-Learning มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิก Internet Browser เพ่ือเขาอินเตอรเน็ต 

 

2. ระบบเขาสูหนาเว็บของเว็บไซต  

 

3. ที่ URL พิมพคําวา mleaning.dsd.go.th 
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4. ผูใชงานสามารถเขาสูเว็บไซตได 
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บทที่ 2 
การสมัครสมาชิกเว็บไซต 

การสมัครสมาชิกเว็บไซต 

 การสมัครสมาชิกเว็บไซต เปนการสมัครเพื่อใหผูใชงานเปนสมาชิกของเว็บไซตเพื่อใชสําหรับการ

ลงทะเบียนสมัครการฝกอบรม และการเขาสูแอพพลิเคชันการฝกอบรมในกรณีท่ีผูใชงานเปนผูรับการฝกแลว 

ซึ่งการสมัครสมาชิกมีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีหนาแรกของเว็บไซต คลิกท่ีปุม  

 

2. เว็บไซตเขาสูหนาสมัครสมาชิก 
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3. ผูใชงานกรอกขอมูลดังตอไปนี้ 

- อีเมล 

- ต้ังรหัสผาน โดยต้ังรหัสผานตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว 

- ยืนยันรหัสผานโดยพิมพรหัสผานซ้ําอีกครั้ง เพื่อยืนยันรหัสผาน 

4. เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลว คลิกปุม  

 

การเขาสูหนาบัญชีผูใชงานในเว็บไซต 

การเขาสูหนาบัญชีผูใชงานในเว็บไซต มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีหนาแรกของเว็บไซต คลิกปุม  

 

2. เว็บไซตเขาสูหนา “เขาสูระบบ” 
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3. ผูใชงานกรอกอีเมล และรหัสผาน และคลิกปุม  

4. เว็บไซตเขาสูหนา “บัญชีผูใชงาน” 
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หนาจอบัญชีผูใชงาน 

หนาจอบัญชีผูใชงานของเว็บไซต มีเมนูการใชงานตาง ๆ ดังตอไปนี ้

 

- ขอมูลสวนตัว 

- สถานะการฝกอบรม 

- แผนการฝกอบรม 

- การบาน/แฟมผลงาน 

- การแจงเตือน 

- เปล่ียนรหัสผาน 

- ออกจากระบบ 
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เมนู “ขอมูลสวนตัว” แสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

 Tab “ขอมูลบุคคล” 

 

- หมายเลขประจําตัวประชาชน 

- เอกสารแนบสําเนาบัตรประชาชน 

- รูปภาพผูใชงาน 

- คํานําหนาช่ือภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ 

- ช่ือภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ 

- นามสกุลภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ 

- อีเมล 

- เพศ 

- วัน เดือน ป เกิด 

- ศาสนา 

- สัญชาติ 

- เบอรโทรศัพท 

- ท่ีอยูตามทะเบียนบาน 

- เอกสารแนบสําเนาทะเบียนบาน 

- ท่ีอยูท่ีติดตอได 
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Tab “ขอมูลการศึกษา” 

 

- วุฒิการศึกษา 

- สาขาวิชา 

- ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จศึกษา 

- ช่ือสถานศึกษา 

- แนบเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 

Tab “ขอมูลการฝกอบรมและดูงาน” 
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- หลักสูตรท่ีผานการฝก 

- ช่ือวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองท่ีไดรับ 

- ช่ือสถาบันท่ีผานการฝกอบรม 

- ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการฝกอบรม 

- ระยะเวลาการฝก (ช่ัวโมง) 

- แนบเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการฝกอบรม 

 

Tab “ขอมูลประวัติการทํางาน” 

 

- สถานะการทํางานในปจจุบัน 

- ป พ.ศ. ท่ีทํางาน 

- ตําแนงงาน 

- สถานทํางาน 

- กลุมอุตสาหกรรมท่ีทํางาน 
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Tab “ขอมูลการผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน” 

 

- สาขาชางท่ีผานการทดสอบ 

- ระดับ 

- ปท่ีผานการทดสอบ 

- สถานท่ีทดสอบ 

- แนบเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการผานการทดสอบ 

เมื่อผูใชงานตองการเพิ่มหรือแกไขขอมูล คลิกปุม  

เมื่อผูใชงานตองการพิมพขอมูลสวนตัว คลิกปุม  
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เมนู “สถานะการฝกอบรม” แสดงขอมลูดังตอไปนี้ 

 

- แสดงช่ือหลักสูตรท่ีผูใชงานเคยฝกอบรม หรือกําลังฝกอบรมอยู 

- สถานะการฝกอบรมของแตละหลักสูตร 

- ผูใชงานสามารถพิมพใบระเบียนแสดงผลการฝก ใบรับรองหรือวุฒิบัตร ไดโดยคลิกปุม  

- การแจงโอน กรณีท่ีหลักสูตรนั้นมีคาใชจาย 

 

เมนู “แผนการฝกอบรม” แสดงขอมูลดังตอไปนี ้
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- แสดงแผนการฝกอบรมท่ีผูใชงานฝกอบรม กรณีท่ีผูใชงานฝกอบรมมากกวา 1 หลักสูตรสามารถเลือก

ดูแผนการฝกหลักสูตรอื่น ๆ ไดท่ี หลักสูตรการฝก 

 

เมนู “การบาน/แฟมสะสมผลงาน” แสดงขอมูลดังตอไปนี ้

 Tab “การบาน” 

 

- แสดงช่ือหลักสูตรท่ีฝกอบรม 

- รายการโมดูลท้ังหมดในหลักสูตร 

- รายการไฟลท่ีผูใชงาน Upload เขามา 
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Tab “แฟมสะสมผลงาน” 

 

- แสดงช่ือหลักสูตรท่ีฝกอบรม 

- รายการโมดูลท้ังหมดในหลักสูตร 

- รายการผลงานท่ีผูใชงาน Upload เขามา 

 

เมนู “การแจงเตือน” 

 

- แสดงการแจงเตือนตาง ๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกผูรับการฝก และการผลงานของผูรับการฝก 
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เมนู “กิจกรรมเสริมสรางความรู” 

 

- สําหรับดาวนโหลดเกมเสริมสรางความรูของหลักสูตร 4 หลักสูตรดังนี้ 

1 หลักสูตรชางไฟฟาอุตสาหกรรม 

2 หลักสูตรชางเช่ือมแม็ก 

3 หลักสูตรชางปรับอากาศและการพาณิชยขนาดเล็ก 

4 หลักสูตรชางซอมบํารุงรถยนต 

หมายเหตุ ถาผูรับการฝกไมไดเปนผูรับการฝกในหลักสูตรขางตนจะไมสามารถดาวนโหลดเกมนี้ได 

เมนู “แจงเรื่องการใชงาน” 
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- สําหรับใหผูใชงานแจงเรื่องการใชงานหรือใหขอเสนอแนะในการพฒันาระบบตอไป โดยกรอกขอมูล

ตอไปนี้ 

1. เลือกหัวขอการแจงเรื่องการใชงาน 

2. อีเมล 

3. รายละเอียดการแจงเรื่อง 

4. วันท่ีแจงเรื่อง 

5. Captcha ใหผูใชงานพิมพตัวอักษรตามตัวอักษรท่ีปรากฎอยูท่ีกรอบดานบน 

6. คลิก  เพื่อสงขอมูล 

เมนู “เปล่ียนรหัสผาน” 

 

- สําหรับเปล่ียนรหัสผานของผูใชงาน โดยมีข้ันตอนดังนี ้

1. กรอกรหัสผานเดิม 

2. ต้ังรหัสผานใหม โดยกรอกใหตรงตามเงื่อนไขท่ีกําหนด 

3. ยืนยันรหัสผาน 

4. คลิก  เพื่อสงขอมูล 

เมนู “ออกจากระบบ” 

- ใชสําหรบัออกจากระบบของบัญชีผูใชงาน 
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บทที่ 3 

การใชงานหนาการบาน/แฟมสะสมผลงาน 

การอัพโหลดการบาน 

การอัพโหลดการบาน มีข้ันตอนดังนี ้

1. ท่ีเมนู “การบาน” ผูใชงานเลือกโมดูลท่ีตองการ 

  

2. คลิกปุม  เพื่ออัพโหลดการบาน 

 

3. เลือกการบานท่ีตองการ  

4. คลิกปุม “ตกลง” 

5. เว็บไซตจะแสดงการบานท่ีผูใชงานอัพโหลดข้ึนมา 
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การลบการบาน 

การลบการบาน มีข้ันตอนดังนี ้

1. ท่ีเมนู “การบาน” ผูใชงานเลือกโมดูลท่ีตองการ 

2. ผูใชงานเลือกไฟลการบานท่ีตองการลบ โดยคลิกท่ี  หนาไฟลการบาน 

 

3. คลิกปุม  เว็บไซตแสดงขอความแจงเตือน 

 

4. คลิกปุม  เพื่อยืนยันการลบขอมูล 
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การเปลี่ยนช่ือไฟลการบาน 

การเปล่ียนช่ือไฟลการบาน มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีเมนู “การบาน” ผูใชงานเลือกโมดูลท่ีตองการ 

 

2. คลิกปุม  ท่ีไฟลการบานท่ีตองการ เว็บไซตแสดงเมนู  

3. คลิกปุม “เปล่ียนช่ือ” เว็บไซตแสดงชองวางใหเปล่ียนช่ือ 

 

4. ผูใชงานทําการเปล่ียนช่ือและกดปุม Enter ท่ีแปนพิมพเพื่อยืนยันการเปล่ียนช่ือ 
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การแชรการบาน 

ผูใชงานสามารถแชรการบานเพื่อสงงานใหอาจารยได โดยมีข้ันตอนดังนี ้

1. ท่ีเมนู “การบาน” ผูใชงานเลือกโมดูลท่ีตองการ 

 

2. คลิกปุม  ท่ีไฟลการบานท่ีตองการ เว็บไซตแสดงเมนู  

3. คลิกปุม “แชร” เว็บไซตแสดงลิงคเพื่อใหผูใชงานนําลิงคนี้ไปแชรสูชองทางอื่น ๆ 
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การอัพโหลดผลงาน 

การอัพโหลดผลงาน มีข้ันตอนดังนี ้

1. ท่ีเมนู “แฟมผลงานของฉัน” ผูใชงานเลือกโมดูลท่ีตองการ 

 

2. คลิกปุม  เพื่ออัพโหลดการบาน 

 

3. เลือกผลงานท่ีตองการ และคลิกปุม “ตกลง” 

4. เว็บไซตจะแสดงผลงานท่ีผูใชงานอัพโหลดข้ึนมา 
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การลบผลงาน 

การลบผลงาน มีข้ันตอนดังนี ้

1. ท่ีเมนู “แฟมผลงานของฉัน” ผูใชงานเลือกโมดูลท่ีตองการ 

2. ผูใชงานเลือกไฟลผลงานท่ีตองการลบ โดยคลิกท่ี  หนาไฟลผลงาน 

 

3. คลิกปุม  เว็บไซตแสดงขอความแจงเตือน 

 

4. คลิกปุม  เพื่อยืนยันการลบขอมูล 
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การเปลี่ยนช่ือไฟลผลงาน 

การเปล่ียนช่ือไฟลผลงาน มีข้ันตอนดังนี ้

1. ท่ีเมนู “แฟมผลงานของฉัน” ผูใชงานเลือกโมดูลท่ีตองการ 

 

2. คลิกปุม  ท่ีไฟลผลงานท่ีตองการ เว็บไซตแสดงเมนู  

3. คลิกปุม “เปล่ียนช่ือ” เว็บไซตแสดงชองวางใหเปล่ียนช่ือ 

 

4. ผูใชงานทําการเปล่ียนช่ือและกดปุม Enter ท่ีแปนพิมพเพื่อยืนยันการเปล่ียนช่ือ 
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การแชรผลงาน 

การแชรผลงาน มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ท่ีเมนู “แฟมผลงานของฉัน” ผูใชงานเลือกโมดูลท่ีตองการ 

 

2. คลิกปุม  ท่ีไฟลผลงานท่ีตองการ เว็บไซตแสดงเมนู  

3. คลิกปุม “แชร” เว็บไซตแสดงลิงคเพื่อใหผูใชงานนําลิงคนี้ไปแชรสูชองทางอื่น ๆ 
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การแสดงผลงานสูหนาผลงานผูรับการฝก 

การแสดงผลงานสูหนาผลงานผูรับการฝก มีข้ันตอนดังนี ้

1. เมนู “แฟมผลงานของฉัน” ผูใชงานเลือกโมดูลท่ีตองการ 

 

2. คลิกปุม  ท่ีไฟลผลงานท่ีตองการ เว็บไซตแสดงเมนู  

3. คลิกปุม “แสดงผลงาน” ท่ีเว็บไซตจะแสดงผลงานสูหนาผลงานผูรับการฝก 
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บทที่ 4 

ผลงานผูรับการฝก 

หนาผลงานผูรับการฝก 

หนาผลงานผูรับการฝก เปนสวนของการแสดงผลงานของผูรับการฝกและครูผูสอนในทุกหนวยฝกอบรม

ท่ัวประเทศ โดยแสดงขอมูลตาง ๆ ดังตอไปนี ้

 

1. รายการผลงานของผูรับการฝก แบงเปน ผลงาน ช่ือผลงาน ช่ือเจาของผลงาน เปนตน โดยผลงานของ

ผูรับการฝกแสดงตามความนิยม และผลงานลาสุด 

2. การกรอง ใชสําหรับกรองการดูผลงานตามครูฝก ผูรับการฝก หรือหนวยฝกอบรมได 

3. เม่ือคลิกท่ีผลงาน ระบบจะเขาสูหนารายละเอียดของผลงาน 
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4. ผูใชงานสามารถกดถูกใจผลงานท่ีปุม  

5. ผูใชงานสามารถแสดงความคิดเห็นไดท่ี  

หมายเหตุ ถายังไม Sign in เขาระบบ ระบบจะแสดงหนา Sign in เพื่อใหผูใชทําการ Sign in เขาสูระบบกอน

จึงจะสามารถกดถูกใจ หรือแสดงความคิดเห็ดในผลงานได 
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บทที่ 5 

การลงทะเบียนผูรับการฝก 

การลงทะเบียนผูรับการฝก 

การลงทะเบียนผูรับการฝก มีข้ันตอนดังนี้  

1. ท่ีเว็บไซต คลิกเมนู “ลงทะเบียนผูรับการฝก” 

 

2. เว็บไซตเขาสูหนา “ลงทะเบียนผูรับการฝก” 
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การลงทะเบียนผูรับการฝกมี 3 ข้ันตอนดังนี้ 

2.1 กรอกประวัติ โดยกรอกขอมูลดังตอไปนี ้

- ขอมูลสวนบุคคล 

- ขอมูลการศึกษา 

- ขอมูลการฝกอบรมและดูงาน 

- ประวัติการทํางาน 

 

 

2.2 เลือกหลักสูตร โดยกรอกขอมูลดังตอไปนี้ 

- เลือกหนวยฝกอบรม 

- เลือกหลักสูตร 

- เลือกโมดูล (กรณีเลือกฝกบางโมดูล) 

- เลือกรุน 

- เลือกเหตุผลท่ีสมัครฝกอบรม 
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2.3 ทําแบบประเมินความสามารถ ผูใชงานตอบแบบประเมินความสามารถ จํานวน 20 ขอ 

 

3. เมื่อผูใชงานลงทะเบียนเรียบรอยแลว คลิกปุม 
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บทที่ 6 
การเขาสูแอพพลิเคชันการฝกอบรม 

การเขาสูระบบ 

การเขาสูระบบ (Sign in) มีข้ันตอนดังนี้ 

1. แตะไอคอนแอพพลิเคชันท่ีช่ือวา “DSD m-Learning 

 

2. แอพพลิเคชันเขาสูหนาเขาสูระบบ 

3. ระบุช่ือผูใช และรหัสผาน ในชองท่ีกําหนดให 

4. จากนั้นแตะท่ีปุม  
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5. แอพพลิเคชันเขาสูหนาแรก 
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การเปลี่ยนรหัสผาน 

การเปล่ียนรหัสผาน เมื่อผูใชงานลืมรหัสผาน มีข้ันตอนดังนี ้

1. ท่ีหนาการเขาสูระบบ คลิกท่ีปุม “ลืมรหัสผาน” 

 

2. พิมพอีเมลท่ีเปนช่ือผูใชงานสําหรับการยืนยันตัวตน 

3. คลิกท่ีปุม  
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4. แอพพลิเคชันจะสงรหัสกูคืน 4 หลัก ไปยังอีเมลของผูใชงาน 

5. พิมพรหัสกูคืนท่ีไดจากอีเมลลงในแอพพลิเคชัน 

6. คลิกปุม  

   

7. แอพพลิเคชันเขาสูหนาเปล่ียนรหัสผาน ผูใชงานทําการเปล่ียนรหัสผานตามเงื่อนไขท่ีกําหนด และ

พิมพรหัสผานซ้ําอีกครั้งเพื่อยืนยันรหัสผาน 

8. คลิกท่ีปุม  
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หนาแรกแอพพลิเคชัน 

หนาแรกของแอพพลิเคชัน แสดงขอมูลดังตอไปนี ้

 

1. ประชาสัมพันธหลักสูตร/ประกาศผลผูรับการฝก 

1) แสดงภาพประชาสัมพันธหลักสูตร/ประกาศผลผูรับการฝก และเปล่ียนเนื้อหาได  

2) เมื่อคลิกท่ีภาพจะเขาสูหนาขาวสารนั้น ๆ 
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2. แผนการฝก แสดงรายละเอียดตาง ๆ ดังตอไปนี ้

1) แสดงช่ือหลักสูตรท่ีผูรับการฝกเรียนอยู 

2) แสดงช่ือโมดูลและหัวขอวิชาท่ีผูรับการฝกตองเรียนและทดสอบใหผาน  

3) แสดงแถบบารคะแนนการสอบ แสดงบารคะแนนการสอบในแตละโมดูลของผูรับการฝก 

4) เมื่อผูรับการฝกอบรมสอบผานท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติครบทุกหัวขอวิชาในโมดูลนั้น ระบบ

จะเปล่ียนแผนการฝกเปนโมดูลใหมโดยอัตโนมัติ 

 

3. เมื่อแตะท่ีปุมรายละเอียดของโมดูล ระบบจะแสดง Pop up รายละเอียดของหลักสูตรท่ีผูรับการฝก

กําลังฝกอยู 
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4. เมื่อแตะท่ีปุมปฏิทิน จะเขาสูหนาปฏิทินของผูรับการฝก 

5. เมื่อแตะท่ีช่ือหัวขอวิชาท่ีสวนของแผนการฝกในหนาแรก ระบบจะเขาสูหนาการเรียนของหัวขอวิชา

นั้น ๆ ได 

 

เมนูหลัก 

เมนูหลักของแอพพลิเคชัน มีดังตอไปนี้ 

 

 

1. Master Menu ประกอบไปดวยเมนูตาง ๆ ดังนี้  

1) หนาแรก แสดงหนาแรก 

2) หลักสูตร แสดงรายการหลักสูตรการฝกอบรม 

3) รายงาน แสดงขอมูลรายงานของผูรับการฝกอบรม 

4) การแจงเตือน แสดงรายการการแจงเตือนในระบบ 
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2. เมนูอื่น ๆ ประกอบไปดวยเมนูตาง ๆ ดังนี ้

1) หนาแรก แสดงหนาแรก 

2) ขาวประชาสัมพันธหลักสูตร/ประกาศผลผูรับการฝก แสดงรายการขาวประชาสัมพันธหลักสูตร/

ประกาศผลผูรับการฝก 

3) หลักสูตรการฝกอบรม แสดงรายการหลักสูตรการฝกอบรม 

4) แผนการฝกอบรม แสดงรายการแผนการฝกท้ังหมดของผูรับการฝกอบรม และปฏิทินการเขาหอง

ฝก  

5) การแบบทดสอบ แสดงรายการแบบทดสอบอางอิงตามหลักสูตรฝกอบรม 

6) แบบสอบถาม แสดงรายการแบบสอบถาม และสามารถเขาไปตอบแบบสอบถามได 

7) กระดานสนทนา แสดงรายการกระดานสนทนา  

8) ประวัติการฝกภาคทฤษฎี แสดงรายการประวัติการฝกอบรมท่ีเกี่ยวของกับการฝกภาคทฤษฎี 

9) รายงาน แสดงขอมูลรายงานของผูรับการฝกอบรม 

10) การแจงเตือน แสดงรายการการแจงเตือนในระบบ 

11) ช่ือผูใชงาน แสดงขอมูลของผูใชงาน 

12) วิธีการใชงาน แสดงขอมูลใหผูใชงานสามารถดาวนโหลดขอมูลการใชงานได 

13) ออกจากระบบ 
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หนาประชาสัมพันธหลักสูตร/ประกาศผลผูรับการฝก 

หนาขาวสารประชาสัมพันธหลักสูตร/ประกาศผลผูรับการฝก แสดงรายละเอียดตาง ๆ ดังตอไปนี้  

 
 

1. แสดงรายการ ขาวสารประจําหลักสูตร ท้ังหมดในรูปแบบรูปภาพ หัวขอขาว  
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2. การกรอง สามารถกรองเพื่อดูขาวไดดังตอไปนี ้

- ประเภทของขาว เพื่อดูวาเปนขาวประเภทใด เชน ขาวประชาสัมพันธ ขาวเกี่ยวกับหลักสูตร  

เปนตน 

- หนวยฝกอบรมท่ีเผยแพรขาว เพื่อดูวาเปนขาวจากหนวยฝกอบรมใด 

3. เม่ือกดท่ีขาวจะเขาสูหนาเนื้อหาของขาวสาร แสดงช่ือหัวขอขาว ช่ือหลักสูตรของขาว รูปภาพ

ประกอบ และเนื้อหาอยางเต็มของขาวนั้น ๆ 
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หนาหลักสูตรการฝก 

หนาหลักสูตรการฝก เปนหนาท่ีแสดงหัวขอหลักสูตรท้ังหมดท่ีผูรับการฝกอบรมลงทะเบียนเรียนไว 

  

   

1. เมื่อแตะท่ีช่ือหลักสูตรจะเขาสูโมดูล และหัวขอวิชา จะแสดงปุมตาง ๆ ดังนี ้
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1)   การเรียน สําหรับเขาไปเรียนในเนื้อหานั้น ๆ 

2)   กระดานสนทนา สําหรับแสดงความคิดเห็นภายในเนื้อหานั้น ๆ 

3)   แบบทดสอบ สําหรับเขาไปทําแบบทดสอบกอนหรือหลัง  เรียนของหัวขอนั้น ๆ 

4)   รายละเอียดวิชา สําหรับแสดงช่ือและคําอธิบายรายวิชา 

 

หนาการเรียนรู 

หนาการเรียนรูแสดงขอมูลดังตอไปนี้ 

   

1. Modular Show List ใชสําหรับแสดงและเปนทางลัดเขาสูบทเรียนอื่น ๆ ในกรณีท่ีบทเรียนนี้มี

หัวขอยอยเพิ่มเติม  

1) เนื้อหาท่ีเลือกเรียน สําหรับแสดงรายการเนื้อหาท่ีตองเรียนท้ังหมด 

2. Video Controller เปนสวนการควบคุมการแสดง Video เนื้อหาบทเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) ปุม  ใชสําหรับเลน Video กอนหนา 

2) ปุม  ใชสําหรับเลน Video โดยปุมนี้จะแสดงก็ตอเมื่อ Video หยุดอยูเทานั้น 

3) ปุม  ใชสําหรับหยุด Video ช่ัวคราว โดยปุมนี้จะแสดงก็ตอเมื่อ Video เลนอยูแลวเทานั้น 

4) ปุม  ใชสําหรับเลน Video ถัดไป  

5) ปุม  ใชสําหรับเปด Video แบบ Full Screen 

3. Download Attach File เปนสวนการ Download ไฟลเอกสารเพิ่มเติมหรือการบานท่ีครูฝกใส

เอาไว 
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4. รายละเอียดของเนื้อหา แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหานั้น ๆ 

5. กระดานสนทนา เปนสวนท่ีจะนํากระดานสนทนามาแสดงเพื่อใหใชแลกเปล่ียนความคิดเห็นได

ทันทีในขณะท่ีเรียนอยู ผูใชงานสามารถแตะ “แสดงเพิ่มเติม” เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เนื้อหานั้น ๆ 

หนาการแบบทดสอบ 

หนาการแบบทดสอบขอมูลดังตอไปนี ้

  

การทดสอบกอนและหลังเรียน คือ สวนท่ีผูรับการฝกเขามาทําแบบทดสอบความรูท้ังกอนและหลัง

ศึกษาบทเรียนในสวนของภาคทฤษฎี แสดงรายละเอียดตาง ๆ ดังตอไปนี ้

1. แสดงรายช่ือแบบทดสอบ แสดงรายการตามโมดูล 

2. คะแนนการทดสอบกอน และหลังเรียน แสดงคะแนนเปนเปอรเซ็นต 
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เมื่อกดท่ีหัวขอวิชาท่ีสอบ ระบบจะแสดงรายละเอียดของหัวขอการทดสอบ โดยแสดงรายละเอียด 

ดังตอไปนี ้

1. ช่ือบทเรียนท่ีจะทดสอบ  

2. คําอธิบายของบทเรียน 

3. ปุมทดสอบ 

 หมายเหตุ ถาผูรับการฝกไดเคยเรียนในบทเรียนนั้นแลว จะไมสามารถเขาไปทดสอบกอนเรียนได 
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เม่ือกดปุมทดสอบแลว ระบบเขาสูหนาการทดสอบ  

1. ผูใชงานแตะคําตอบท่ีคิดวาถูกตอง 

2. แตะเลขขอดานบนเพื่อทําขอสอบในขอท่ีตองการ โดยหากขอใดผูใชงานเลือกคําตอบแลว จะแสเงเปน

สีแดง 

3. เมื่อทําขอสอบครบทุกขอแลว แตะปุมสงคําตอบเพื่อสงคําตอบ 
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 เมื่อทําการทดสอบเสร็จแลว แอพพลิเคชันจะคํานวนคะแนนท่ีผูรับการฝกสอบไดสวนคําถาม บรรยาย

แอพพลิเคชันจะสงขอมูลใหครูฝกเปนผูตรวจและใสคําตอบผานระบบ Admin 

 

เม่ือแตะปุมเฉลยคําตอบ ระบบจะเฉลยคําตอบพรอมแสดงคําอธิบายประกอบคําตอบ ผูใชงาน

สามารถแตะปุม  เพื่อดูเฉลยในขอถัดไปได 
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หนาแผนการฝกอบรม 

หนาแผนการฝก เปนหนาท่ีแสดงแผนการฝกท้ังหลักสูตรของผูรับการฝก มีหนาการใชงานท้ังหมด 2 สวน

ดังตอไปนี ้

1. ปฏิทินการฝกภาคปฏิบัติ 

2. รายการแผนการฝก 

ปฏิทินการฝกภาคปฏิบัติ 

 

ปฏิทินการฝกภาคปฏิบัติ เปนหนาท่ีแสดงวันท่ีตองเขาฝกภาคปฏิบัติท่ีหนวยฝกอบรม โดยแสดงสัญลักษณ

บนปฏิทินดังตอไปนี ้

1) สีเทา แสดงวันท่ีมีการฝก 

2) สีฟาออน ยังไมไดยืนยนัการเขาฝก 

3) สีน้ําเงิน ยืนยันการเขาฝกแลว 

4) สีเขียว ผานการประเมินแลว 

5) สีแดง ยังไมผานการประเมิน 

6) สีเหลือง ยืนยันการเขาฝกแตไมมาฝก 
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เมื่อแตะท่ีวันท่ีมีการฝก ระบบแสดงช่ือการฝก วันและเวลา  

 

เมื่อแตะท่ีช่ือการฝก ระบบเขาสูหนารายละเอียดการเขาฝกของการฝกนั้น โดยแสดงรายละเอียด

ดังตอไปนี ้

- ช่ือการฝก 

- ช่ือหลักสูตร 
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- ช่ือโมดูลการฝก 

- ช่ือหัวขอการฝก 

- ประเภทของกจิกรรม แบงเปน การเรียนภาคทฤษฎี การฝกภาคปฏิบัติ 

- ช่ือครูฝก 

- สถานฝก 

- วันและเวลา 

- รายละเอียดของการเรียน หรือการฝก 

ผูรับการฝกทําการตกลง หรือยกเลิกการเขาฝก เพื่อแจงใหครูทราบวาผูเรียนจะเขารับการฝกในรอบนี้

หรือไม 

หมายเหตุ กรณีท่ีผูรับการฝกยกเลิกการเขาฝก ระบบจะแสดงรอบการฝกอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับช่ือการฝกนั้น 

เพื่อใหผูรับการฝกสามารถเลือกรอบอื่น ๆ ท่ีผูรับการฝกสะดวกได 
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รายการแผนการฝก 

 

แผนการฝก เปนหนาท่ีแสดงรายการแผนการฝกท้ังหมดท้ังหลักสูตรของผูรับการฝก โดยแสดงรายละเอียด

ดังตอไปนี ้

- โมดูลการฝก 

- ประเภทของการฝก แบงเปน การเรียนภาคทฤษฎี การฝกภาคปฏิบัติ 

- ชวงเวลาการฝก แบงเปน ชวงเวลาเริ่มฝก ชวงเวลาส้ินสุดการฝก  

- วิธีการฝก/วิธีการประเมนิ 

- ส่ือการฝก/ชุดการฝก/เทคโนโลยีการฝก 

- หองฝกภาคปฏิบัติ 
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หนากระดานขาว 

หนากระดานขาวเปนหนาท่ีใชสําหรับแสดงความคิกเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาการฝกอบรมตาง ๆ  

 

หนากระดานสนทนา แสดงกระทูสนทนายอยท่ีอยูภายในกระดานสนทนาท่ีเลือกเนื้อหา ซึ่งจะมี

รายละเอียดดังนี้ 

- จํานวนกระทูท่ีอยูภายใน 

- จํานวนการตอบกลับท่ีอยูภายใน 
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หนากระทูท้ังหมดท่ีอยูในกระทูสนทนาท่ีเลือกเขามาโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

- จํานวนการตอบกลับท้ังหมด 

- ปุมสรางกระทูใหม 

การสรางกระทู 

เมื่อแตะปุม  เพื่อสรางกระทู จะแสดงรายละเอียดดังตอไปนี ้
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ผูใชงานใสรายละเอียดดังตอไปนี้ 

- ช่ือเรื่อง 

- รายละเอียดของกระทู 

- เมื่อผูใชงานกรอกขอมูลเรียบรอยแลว แตะปุม  

- แอพพลิเคชันจะสรางกระทูสนทนาใหม 
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เมื่อแตะท่ีกระทู จะแสดงรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้ 

- รายละเอียดของกระทู แสดงช่ือและวันท่ีของผูสราง 

- รายละเอียดของผูตอบกลับ แสดงช่ือและวันท่ีของผูตอบกลับ 

- เมื่อแตะท่ีปุม  สามารถเพิ่มความคิดเห็นของกระทูนั้น ๆ ได 
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หนาประวัติฝกภาคทฤษฎี 

หนาประวัติการฝกภาคท่ีทฤษฎี ใชสําหรับเก็บขอมูลการดูวีดิทัศนท่ีผูรับการฝกไดเคยดูมา 

 

หนาประวัติการเขาชม แสดงรายละเอียดตาง ๆ ดังตอไปนี้  

- แสดงรายการประวัติเนื้อหาท่ีผูใชงานไดเขาเรียนไปแลว 

- แสดงวันท่ีและเวลาท่ีผูใชงานไดเขาไปเรียนในเนื้อหานั้น 

- เมื่อกดไปท่ีรายการนั้น จะเขาสูหนาเรียนของเนื้อหานั้น ๆ 
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หนาติดตามการมีงานทํา/แบบประเมินความพึงพอใจ 

 หนาติดตามการมีงานทํา/ประเมินความพึงพอใจ เปนสวนท่ีผูรับการฝกสามารถเขามาทําแบบสอบถาม 

ซึ่งระบบจะแสดงแบบสอบถามเฉพาะท่ีมอบหมายใหทํา หนาติดตามการมีงานทํา/ประเมินความพึงพอใจ 

แสดงรายการดังตอไปนี ้

 

 

- รายการแบบสํารวจท่ีผูรับการฝกจะตองสอบแบบสํารวจ 

- ถาแบบสํารวจใดท่ีผูรับการฝกตอบแบบสํารวจแลว แบบสํารวจนั้นจะหายไป 
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เม่ือแตะท่ีแบบติดตามการมีงานทํา/ประเมินความพึงพอใจ ระบบจะเขาสูหนาการตอบแบบสอบถาม 

ผูรับการฝกทําการตอบแบบสอบถามและทําการกดบันทึกขอมูล 
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หนารายงาน 

หนารายงาน เปนสวนท่ีผูใชงานสามารถเขามาดูขอมูลสรุปเกี่ยวกับการใชงานตาง ๆ ภายในแอพพลิเค

ชันได โดยรายงานสําหรับผูใชงานแบงออกเปน 3 รายงานดังตอไปนี ้

 

รายงานสรปุผลคะแนนภาคทฤษฎี 

- แสดงผลคะแนนท้ังกอนเรียนและหลังเรียนของผูใชงานในแตละโมดูลท้ังหลักสูตร 

- ในกรณีท่ีผูรับการฝกเรียนพรอมกัน 2 หลักสูตร ผูใชงานสามารถเลือกดูหลักสูตรอื่น ๆ ไดโดยแตะปุม 
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รายงานสรปุผลการทดสอบภาคปฎิบัติ 

- แสดงภาพรวมการผานการทอสอบภาคปฏิบัติเพื่อดูวา ผูใชงานสอบผานภาคปฏิบัติไปแลวกี่

เปอรเซ็นต และโมดูลใดบางท่ีผูใชงานผานการทดสอบแลว 

- ในกรณีท่ีผูรับการฝกเรียนพรอมกัน 2 หลักสูตร ผูใชงานสามารถเลือกดูหลักสูตรอื่น ๆ ไดโดยแตะปุม 
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รายงานสถิติการใชงานแอพพลิเคชัน 

 แสดงรายงานจํานวนช่ัวโมงในการเขาใชงานแอพพลิเคชัน และการเขาใชงานหนาการเรียนของ

ผูใชงาน 
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บทที่ 7 

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 
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ระบบปฏิบัติการรูปแบบ Application ในรูปแบบโมบาย 

ระบบปฏิบัติการรูปแบบ Application มีความตองการข้ันตํ่าในรูปแบบโมบายดังนี้ 

 

ระบบปฏิบัติการ Android 

1. Android เวอรช่ัน 6.0 ข้ึนไป 

2. CPU Quad-core 1.4 GHz ข้ึนไป 

3. Ram 1 GB ข้ึนไป 

 

ระบบปฏิบัติการ iOS 

1. IOS เวอรช่ัน 7 ข้ึนไป 
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