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ขั้นตอนของระบบบริหารจดัการหลกัสูตร และรายงานผลพฒันาครู 

 

1. กรรมการหลกัสตูร/ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร เพ่ิมข้อมลูพืน้ฐาน ได้แก่ ข้อมลูวิทยากร ข้อมลูสถานประกอบการ 

2. กรรมการหลกัสตูร/ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร ทําการสร้างหลกัสตูร 

3. กรรมการหลกัสตูร/ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร ทําการสร้างข้อมูลรุ่นของหลกัสตูร สาํหรับ หลกัสตูรรับรองโดยครุุพฒันา /  

หลกัสตูรรับรองโดย สอศ. / หลกัสตูรออนไลน์ / หลกัสตูรทัว่ไป 

4. กรรมการหลกัสตูร/ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร ทําการสร้างแผนพัฒนาประสบการณ์ของหลกัสตูร สาํหรับ หลกัสตูรพิเศษ 

5. กรรมการหลกัสตูร/ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร เมื่อมีการสร้างหรือแก้ไขข้อมลูรุ่น / แผนพฒันาประสบการณ์ หวัหน้ากลุม่จะ

ได้รับอีเมล์แจ้ง 

6. ผู้ดแูลกลุม่(หวัหน้ากลุม่) ตรวจสอบข้อมลูรุ่น / แผนพฒันาประสบการณ์ ของหลกัสตูรท่ีถกูสร้างหรือแก้ไขโดยกรรมการ

หลกัสตูรในกลุม่ของตน และทําการเปิดใช้งาน เพ่ือให้ผู้สมคัรสามารถเข้ามาสมคัรได้ 

7. กรรมการหลกัสตูร/ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร เข้ามาตรวจสอบข้อมลูการสมคัร ใบสมคัร วา่ผา่นการพิจารณาหรือไม ่

8. กรรมการหลกัสตูร/ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร ประกาศผลการสมคัร เพ่ือให้ผู้สมคัรเข้ามาตรวจสอบข้อมลูการสมคัรได้ 

9. กรรมการหลกัสตูร/ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร เข้ามาจดัทํารายงาน เมื่อเลยขว่งเวลาการอบรมไปแล้ว โดยกําหนดวา่ผู้สมคัร

ทา่นไหนผา่นการอบรมบ้าง กรอกข้อมลูรายงานการพฒันาให้ครบถ้วน ระบบจะทําการสง่เมล์แจ้งหวัหน้ากลุม่เมื่อมีการ

จดัทํารายงาน 

10. ผู้ดแูลกลุม่(หวัหน้ากลุม่) เข้ามาตรวจสอบรายงาน ทําการอนมุตัหิรือแจ้งให้แก้ไขรายงาน และระบบสง่เมล์แจ้งให้

กรรมการทราบ 
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ส่วนของกรรมการหลกัสูตร/ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร (Committee) 

การเขา้สู่ระบบ 

1. ทา่นต้องติดตอ่ ผู้ดแูลกลุม่ (หวัหน้ากลุม่) หรือ ผู้ดแูลระบบ (Admin หลกั) เพ่ือตรวจสอบวา่มีรายช่ือของทา่นเป็น

กรรมการหลกัสตูร/ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรอยูใ่นระบบ 

2. ไปท่ี URL : http://training.r-hrd.net 

3. เลอืกเมน ูระบบบริหารจดัการหลกัสตูรและรายงานผลพฒันาครู จะไปท่ีหน้า เข้าสูร่ะบบ 

4. กรอกช่ือ ผู้ใช้ด้วยเลขบตัรประชาชน และ รหสัผา่น ท่ีได้ลงทะเบียนไว้ เพ่ือเข้าใช้ระบบ 

 

5. กรณีท่ีเข้าใช้ครัง้แรก ต้องทําการลงทะเบียนก่อน  โดยกดปุ่ ม ลงทะเบียนจดัการหลกัสตูร 

(ในการลงทะเบียน ต้องลงข้อมลูเลขบตัรประชาชน และ อีเมล์ ให้ตรงกบัข้อมลูกรรมการหลกัสตูรในระบบ) 
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วิทยากร / กรรมการ 

1. เลอืกเมน ูวิทยากร / กรรมการ  รายช่ือวิทยากร 
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2. เลอืกปุ่ มแสดง ถ้าต้องการแก้ไขข้อมลู 
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3. เลอืกเมน ูวิทยากร / กรรมการ  เพ่ิมข้อมลูวิทยากร ถ้าต้องการเพ่ิมข้อมลูใหม ่

โดยข้อมลูวิทยากรท่ีสร้างขึน้ จะสามารถถกูนํามาใช้ภายในกลุม่ได้ด้วย 

4. เลอืกเมน ูวิทยากร / กรรมการ  รายช่ือกรรมการ 

 

5. กดปุ่ มแสดง ถ้าต้องการแก้ไขข้อมลู 
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6. กดปุ่ มหลกัสตูร จะแสดงหลกัสตูรท่ีอยูภ่ายใต้การดแูลของกรรมการ 

 

 

สถานประกอบการ (กรณีเป็นหลกัสูตรพิเศษ) 

1. เลอืกเมน ูสถานประกอบการ (กรณีเป็นหลกัสตูรพิเศษ)   รายช่ือสถานประกอบการ 
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2. เลอืกปุ่ ม แสดง ถ้าต้องการแก้ไขข้อมลู กดปุ่ ม บนัทกึข้อมูล เพ่ือยืนยนัการแก้ไข 

 

3. เลอืกเมน ูสถานประกอบการ  เพ่ิมสถานประกอบการ ถ้าต้องการเพ่ิมข้อมลูใหม ่

4. เลอืกเมน ูสถานประกอบการ  รายช่ือผู้ตดิตอ่  
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5. กดปุ่ มแสดง ถ้าต้องการแก้ไขข้อมลูผู้ติดตอ่ 

 

6. เลอืกเมน ูสถานประกอบการ  เพ่ิมรายช่ือผู้ติดตอ่ ถ้าต้องการเพ่ิมข้อมลูใหม ่

 

 

 

 

 

หน้าที ่14 | 53 

ระบบการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร สงักดัสํานกังานคณะกรรมการอาชีวศกึษา   
 



 

หลกัสูตร และการเปิดรุ่น  

1. เลอืกเมน ูหลกัสตูร  เพ่ิมหลกัสตูร 
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2. กรอกข้อมลูให้เรียบร้อย แล้วกด ส่งข้อมูล เพ่ือบนัทกึลงระบบ 

3. ไปท่ีเมน ูหลกัสตูร  รายการหลกัสตูร  
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4. กดปุ่ ม ข้อมูลรุ่น เพ่ือไปหน้า รายการข้อมลูรุ่น ของหลกัสตูรนัน้ 

(สาํหรับหลกัสตูรรับรองโดยครุุพฒันา / หลกัสตูรรับรองโดย สอศ. / หลกัสตูรทัว่ไป / หลกัสตูรออนไลน์)  

 
5. ในตารางข้อมลูรุ่น กดปุ่ ม เพิ่มข้อมูลใหม่ เพ่ือเพ่ิมข้อมลูรุ่นใหม ่

กรอกข้อมลูให้เรียบร้อย และกดปุ่ ม บันทึกข้อมูล ระบบจะทําการสง่เมล์แจ้งผู้ดแูลกลุม่ 

สถานะของข้อมลูรุ่นท่ีเพ่ิม จะเป็น รอพิจารณา ซึง่จะแสดงรายการด้วยแถบสชีมพ ู 

และต้องรอการเปลีย่นสถานะเป็น เปิดใช้งาน จากหวัหน้ากลุม่ / ผู้ดแูลระบบ เพ่ือเปิดรับสมคัรตอ่ไป  
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6. ในตารางข้อมลูรุ่น กดปุ่ ม แก้ไข เพ่ือทําการแก้ไขข้อมลู 

เมื่อแก้ไขข้อมลูแล้ว กดปุ่ ม บนัทกึข้อมูล ระบบจะทําการสง่เมล์แจ้งผู้ดแูลกลุม่ 

สถานะของข้อมลูรุ่นท่ีแก้ไข จะเป็น รอพิจารณา ซึง่จะแสดงรายการด้วยแถบสชีมพ ู 

และต้องรอการเปลีย่นสถานะเป็น เปิดใช้งาน จากหวัหน้ากลุม่ / ผู้ดแูลระบบ เพ่ือเปิดรับสมคัรตอ่ไป 

7. หน้ารายช่ือหลกัสตูร กดปุ่ ม แผนพัฒนาประสบการณ์ (สาํหรับหลกัสตูรพิเศษ) จะแสดงรายการแผนพฒันา

ประสบการณ์ทัง้หมดของหลกัสตูรนัน้ 
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8. กดปุ่ ม เพิ่มแผนพัฒนาประสบการณ์ เพ่ือเพ่ิมข้อมลูแผนพฒันาประสบการณ์ใหม ่

เมื่อกรอกข้อมลูแล้ว กดปุ่ ม บันทึกข้อมูล ระบบจะทําการสง่เมล์แจ้งผู้ดแูลกลุม่ 

สถานะของข้อมลูรุ่นท่ีเพ่ิมใหม ่จะเป็น รอพิจารณา ซึง่จะแสดงรายการด้วยแถบสชีมพ ู 

และต้องรอการเปลีย่นสถานะเป็น เปิดใช้งาน จากหวัหน้ากลุม่ / ผู้ดแูลระบบ เพ่ือเปิดรับสมคัรตอ่ไป 

หน้าที ่20 | 53 

ระบบการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร สงักดัสํานกังานคณะกรรมการอาชีวศกึษา   
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9. หน้ารายการแผนพฒันา กดปุ่ ม แสดง เพ่ือดขู้อมลูแผนพฒันา 

กดปุ่ ม ส่งข้อมูล หากต้องการแก้ไขข้อมลู 

จดัการการสมคัร 

1. ไปท่ีเมน ูจดัการการสมคัร  หลกัสตูรรับรองโดยครุุพฒันา 

จะแสดงรายการข้อมลูรุ่นท่ีสร้างไว้ทัง้หมด ยกเว้นข้อมลูรุ่นท่ีมีสถานะปิดใช้งาน 
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2. กดปุ่ ม จดัการผู้สมคัร เพ่ือไปหน้าจดัการผู้สมคัรในหลกัสตูร / รุ่นดงักลา่ว 

ตรวจสอบความเรียบร้อยของใบสมคัร ตรวจสอบคณุสมบตัผิู้สมคัร และทําการเปลีย่นสถานะการสมคัร 

สถานะการสมคัรทัง้หมดได้แก่ ผา่นพิจารณา / ตรวจสอบแล้วเอกสารไมค่รบ / คณุสมบตัิไมต่รงตามกําหนด / เกิน

จํานวนเปา้หมาย / ยกเลกิการสมคัร 

เมื่อกําหนดสถานะผู้สมคัรท่ีผา่นการพิจารณาได้ครบจํานวนแล้ว สามารถกดปุ่ มยนืยนัผู้ผ่านการพิจารณาได้ ระบบจะ

กําหนดสถานะของผู้สมคัรท่ีเหลอืทัง้หมดเป็น เกินจํานวนเปา้หมายให้ 

 
3. เมื่อทําการจดัการการสมคัรเรียบร้อยแล้ว  

ในหน้ารายการการสมคัรหลกัสตูร / รุ่น ให้เลอืกรายการและ กดปุ่มประกาศผล เพ่ือทําการประกาศผล 

รายการท่ีประกาศผลแล้ว จะแสดงปุ่ ม หน้าประกาศผล ซึง่จะเป็นหน้าเอกสารท่ีผู้สมคัรสามารถเข้ามาดไูด้ 
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4. กรณีท่ีประกาศผลแล้วแตต้่องการแก้ไขการสมคัรเพ่ิมเติม/หรือยกเลกิผู้สมคัรท่ีประกาศผล ต้องเลอืกรายการและกดปุ่ ม

แก้ไขประกาศผลก่อน จงึจะแสดงปุ่ มให้เข้าไปจดัการผู้สมคัรได้ ต้องใสส่าเหตท่ีุแก้ไขประกาศผลแล้วกดยืนยนัแก้ไข 

 

5. ไปท่ีเมน ูจดัการการสมคัร  หลกัสตูรรับรองโดย สอศ. 

จะแสดงเฉพาะรายการหลกัสตูร / รุ่น ท่ีรับรองโดย สอศ. เทา่นัน้  

การจดัการการสมคัรและประกาศผลการสมคัร ทําเช่นเดียวกบัท่ีอธิบายในข้อ 2 - 4 

6. ไปท่ีเมน ูจดัการการสมคัร  หลกัสตูรออนไลน์ 

จะแสดงเฉพาะรายการหลกัสตูร / รุ่น ประเภทออนไลน์ เทา่นัน้  

การจดัการการสมคัรและประกาศผลการสมคัร ทําเช่นเดียวกบัท่ีอธิบายในข้อ 2 - 4 

7. ไปท่ีเมน ูจดัการการสมคัร  หลกัสตูรทัว่ไป 

จะแสดงเฉพาะรายการหลกัสตูร / รุ่น ประเภทหลกัสตูรทัว่ไป เทา่นัน้  

การจดัการการสมคัรและประกาศผลการสมคัร ทําเช่นเดียวกบัท่ีอธิบายในข้อ 2 - 4 

8. ไปท่ีเมน ูจดัการการสมคัร  หลกัสตูรพิเศษ 

จะแสดงเฉพาะรายการหลกัสตูร / แผนพฒันาประสบการณ์ เทา่นัน้  

การจดัการการสมคัรและประกาศผลการสมคัร ทําเช่นเดียวกบัท่ีอธิบายในข้อ 2 - 4 
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จดัทาํรายงาน 

 ในการจดัทํารายงาน กรณีท่ีเป็นหลกัสตูรท่ีมีข้อมลูรุ่น (ไมใ่ช่หลกัสตูรพิเศษ) ในแตล่ะรุ่นต้องกําหนดรายการหลกั เพ่ือให้

ระบบรายงานสามารถดงึข้อหลกัสตูร / รุ่นหลกัมาแสดงเพ่ือจดัทํารายงานได้  

(เน่ืองจากในรุ่นเดียวกนั อาจจะมีการเปิดรับสมคัรหลายรอบ) 
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หลักสูตรรับรองโดยคุรุพัฒนา 

1. เลอืกเมน ูจดัทํารายงาน  หลกัสตูรรับรองโดยครุุพฒันา 

แสดงรายการหลกัสตูร / รุ่น ท่ีผา่นสถานะการประกาศผล และเสร็จสิน้การอบรมแล้ว สามารถจดัทํารายงานได้ 

รายงานท่ีผา่นการอนมุตจิากผู้ดแูลกลุม่แล้ว จะมีสถานะ อนุมัตริายงาน และแสดงปุ่ ม รายงานผลงานพัฒนาครู เพ่ือ

ดเูอกสารรายงานได้ 

 
 

2. เลอืกปุ่ ม ทาํรายงานผลงานพฒันาครู 
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3. ปุ่ ม เพิ่มผู้ผ่านการอบรม เป็นการเพ่ิมผู้ผา่นการอบรมกรณีพิเศษ ท่ีไมไ่ด้อยูใ่นการสมคัรหลกัสตูร / รุ่น นี ้

กรอกรหสัเลขบตัรประชาชน และกดปุ่ ม เพิ่มรายชื่อ และกดปุ่ ม ยนืยนั 

รายช่ือท่ีเพ่ิมจะเข้าไปอยูใ่นรายการข้อ 1.9 ในรายงาน ด้วยสถานะผา่นการอบรม 

 
 

4. จดัการสถานะการอบรมของผู้สมคัรในรายงานข้อ  1.9 โดยเลอืกผู้สมคัร และเลอืกสถานะการอบรม โดยกดปุ่ ม ผา่นการ

อบรม / ไมผ่า่นการอบรม / ขาดการอบรม / ยกเลกิข้อมลูการอบรม (เอาข้อมลูผู้สมคัรออกจากระบบการสมคัร) 

 
5. กรอกข้อมลูในรายงานครบทกุข้อแล้วต้องการบนัทกึรายงาน กดปุ่ ม บันทึกรายงาน หากต้องการสง่รายงานผล กดปุ่ ม

ส่งรายงาน สถานะรายงานจะเป็น ส่งรายงาน และมีการสง่เมล์แจ้งผู้ดแูลกลุม่ให้ทราบ 
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6. เลอืกเมน ูจดัทํารายงาน  หลกัสตูรรับรองโดย สอศ. 

 

7. เลอืกปุ่ ม ทาํรายงานผลงานพัฒนาครู เพ่ือแสดงหน้าจดัทํารายงาน 
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8. การจดัการสถานะผู้อบรม ทําเชน่เดียวกบัข้อ 3 - 5 

9. เลอืกเมน ูจดัทํารายงาน  หลกัสตูรทัว่ไป  

การจดัทํารายงานและการจดัการสถานะผู้อบรม ทําเช่นเดยีวกบัข้อ 3 - 5  

10. เลอืกเมน ูจดัทํารายงาน  หลกัสตูรออนไลน์ 

การจดัทํารายงานและการจดัการสถานะผู้อบรม ทําเช่นเดยีวกบัข้อ 3 – 5 

11. เลอืกเมน ูจดัทํารายงาน  หลกัสตูรพิเศษ – แผนพฒันาประสบการณ์ 

แสดงรายการหลกัสตูร / แผนพฒันาประสบการณ์ ท่ีผา่นสถานะการประกาศผล และเสร็จสิน้การอบรมแล้ว สามารถ

จดัทํารายงานได้ 

รายงานท่ีผา่นการอนมุตจิากผู้ดแูลกลุม่แล้ว จะมีสถานะ อนุมัตริายงาน และแสดงปุ่ ม รายงานผลงานพัฒนาครู เพ่ือ

ดเูอกสารรายงานได้ 

 
12. กดปุ่ ม ทาํรายงานพัฒนาครู เพ่ือแสดงหน้าจดัทํารายงาน 
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13. ข้อมลูชัว่โมงการพฒันา ในรายงานหวัข้อ 1.9 นํามาจากกิจกรรม หน้าแผนพฒันาประสบการณ์ ข้อ 9 

 
14. สาํหรับการแก้ไขข้อมลูชัว่โมงการพฒันาในรายงาน จะทําได้เมื่อมกีารกดยืนยนั สถานะการอบรม 

 

 
15. การจดัทํารายงานและการจดัการสถานะผู้อบรม ทําเช่นเดยีวกบัข้อ 3 - 5  

16. เมื่อกดปุ่ ม บันทกึรายงาน และจดัสง่รายงาน สถานะรายงานจะเป็น ส่งรายงาน และมีการสง่เมล์แจ้งผู้ดแูลกลุม่ให้

ทราบ 
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สรุปสถิติการพฒันา 

1. เลอืกเมน ูสรุปสถิติการพฒันา  หลกัสตูรรับรองโดยครุุพฒันา  สรุปภาพรวม 

สามารถเลอืกข้อมลูประเภทสถิตท่ีิต้องการได้ โดยลากแถบด้านบนมาวางในหวัตารางด้านลา่งและสามารถกรองข้อมลู

สถิติได้ตามต้องการ 

 

2. เลอืกเมน ูสรุปสถิติการพฒันา  หลกัสตูรรับรองโดยครุุพฒันา  แยกตามวิทยาลยั 
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3. เลอืกเมน ูสรุปสถิติการพฒันา  หลกัสตูรรับรองโดยครุุพฒันา  แยกตามจํานวนเปา้หมาย 
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4. เลอืกเมน ูสรุปสถิติการพฒันา  หลกัสตูรรับรองโดย สอศ. สรุปภาพรวม 

 มีรูปแบบการแสดงข้อมลูเหมือนข้อ 1 แตจ่ะแสดงเฉพาะหลกัสตูรรับรองโดย สอศ. เทา่นัน้ 

5. เลอืกเมน ูสรุปสถิติการพฒันา  หลกัสตูรรับรองโดย สอศ. แยกตามวิทยาลยั  

มีรูปแบบการแสดงข้อมลูเหมือนข้อ 2 แตจ่ะแสดงเฉพาะหลกัสตูรรับรองโดย สอศ. เทา่นัน้ 

6. เลอืกเมน ูสรุปสถิติการพฒันา  หลกัสตูรรับรองโดย สอศ. แยกตามจํานวนเปา้หมาย  

มีรูปแบบการแสดงข้อมลูเหมือนข้อ 3 แตจ่ะแสดงเฉพาะหลกัสตูรรับรองโดย สอศ. เทา่นัน้ 
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7. เลอืกเมน ูสรุปสถิติการพฒันา  หลกัสตูรทัว่ไป สรุปภาพรวม 

 มีรูปแบบการแสดงข้อมลูเหมือนข้อ 1 แตจ่ะแสดงเฉพาะหลกัสตูรทัว่ไป เทา่นัน้ 

8. เลอืกเมน ูสรุปสถิติการพฒันา  หลกัสตูรทัว่ไป แยกตามวทิยาลยั 

 มีรูปแบบการแสดงข้อมลูเหมือนข้อ 2 แตจ่ะแสดงเฉพาะหลกัสตูรทัว่ไป เทา่นัน้ 

9. เลอืกเมน ูสรุปสถิติการพฒันา  หลกัสตูรทัว่ไป แยกตามจํานวนเปา้หมาย 

 มีรูปแบบการแสดงข้อมลูเหมือนข้อ 3 แตจ่ะแสดงเฉพาะหลกัสตูรทัว่ไป เทา่นัน้ 

10. เลอืกเมน ูสรุปสถิติการพฒันา  หลกัสตูรออนไลน์ สรุปภาพรวม 

 มีรูปแบบการแสดงข้อมลูเหมือนข้อ 1 แตจ่ะแสดงเฉพาะหลกัสตูรทัว่ไป เทา่นัน้ 

11. เลอืกเมน ูสรุปสถิติการพฒันา  หลกัสตูรออนไลน์ แยกตามวิทยาลยั 

 มีรูปแบบการแสดงข้อมลูเหมือนข้อ 2 แตจ่ะแสดงเฉพาะหลกัสตูรทัว่ไป เทา่นัน้ 

12. เลอืกเมน ูสรุปสถิติการพฒันา  หลกัสตูรออนไลน์ แยกตามจํานวนเปา้หมาย 

 มีรูปแบบการแสดงข้อมลูเหมือนข้อ 3 แตจ่ะแสดงเฉพาะหลกัสตูรทัว่ไป เทา่นัน้ 

13. เลอืกเมน ูสรุปสถิติการพฒันา  หลกัสตูรพิเศษ สรุปภาพรวม 

 

 

 

14. เลอืกเมน ูสรุปสถิติการพฒันา  หลกัสตูรพิเศษ แยกตามวทิยาลยั 

 มีรูปแบบการแสดงข้อมลูเหมือนข้อ 2 แตจ่ะแสดงเฉพาะพิเศษ เทา่นัน้ 

15. เลอืกเมน ูสรุปสถิติการพฒันา  หลกัสตูรพิเศษ แยกตามจํานวนเปา้หมาย 

 มีรูปแบบการแสดงข้อมลูเหมือนข้อ 3 แตจ่ะแสดงเฉพาะหลกัสตูรพิเศษ เทา่นัน้ 

16. เลอืกเมน ูเมน ูสรุปสถิติการพฒันา  รายช่ือวิทยากรในแตล่ะหลกัสตูร 
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17. เลอืกเมน ูสรุปสถิติการพฒันา  คา่ใช้จ่ายการฝึกอบรม – หลกัสตูรพิเศษ 
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ส่วนของผู้ดูแลกลุ่ม (Group user) 
ผู้ดแูลกลุม่ต้องลงทะเบียนกรรมการหลกัสตูรเช่นเดยีวกบักรรมการหลกัสตูรและสทิธ์ิผู้ดกูลุม่จะถกูกําหนดสทิธ์ิโดยผู้ดแูล

ระบบ ผู้ดแูลกลุม่สามารถดําเนินการจดัการข้อมลูหลกัสตูร ได้เช่นเดียวกบั กรรมการหลกัสตูร 

นอกจากนัน้ยงัมีหน้าท่ีตา่งๆ ตามสทิธ์ิ ดงันี ้

• จดัการข้อมลู (เพ่ิม / ลบ / แก้ไข) กรรมการหลกัสตูร ภายในกลุม่ของตนเองได้ 

• เมื่อมกีารเพ่ิมหรือแก้ไข ข้อมลูหลกัสตูร / รุ่น / แผนพฒันาประสบการณ์ จากกรรมการหลกัสตูร ภายในกลุม่ 

ผู้ดแูลกลุม่จะได้รับเมล์แจ้งเพ่ือตรวจสอบข้อมลู และเปิดสถานะรายการให้สมคัรได้ 

• เมื่อกรรมการหลกัสตูรจดัทํารายงาน จะมีการสง่เมล์แจ้งผู้ดแูลกลุม่ เพ่ือให้ผู้ดแูลกลุม่เข้าไปตรวจสอบความ

ถกูต้องและทําการอนมุตัิหรือแจ้งให้แก้ไขรายงาน 

เพ่ิมวิทยากร  / กรรมการ 

เลอืกเมน ูวิทยากร / กรรมการ  เพ่ิมข้อมลูกรรมการ  

ผู้ดแูลกลุม่ สามารถเพ่ิมข้อมลูกรรมการหลกัสตูร ภายในกลุม่ได้  

เมื่อเพ่ิมข้อมลูกรรมการแล้ว ให้ตดิตอ่ กรรมการ เพ่ือลงทะเบียนเข้ามาบริหารจดัการข้อมลูหลกัสตูร / จดัทํารายงาน ได้ 
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ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin) 
 ผู้ดแูลระบบ (Administrator) มีสทิธ์ิเข้าใช้งานได้ทกุเมนท่ีูมีในระบบ และสามารถเข้าถึงข้อมลูได้ทัง้หมด  

หน่วยพฒันา 

1. เลอืกเมน ูหนว่ยพฒันา  รายช่ือหนว่ยพฒันา  

 

2. เลอืกปุ่ มแสดง ถ้าต้องการแก้ไข ข้อมลู 
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3. เลอืกเมน ูหนว่ยพฒันา  เพ่ิมหนว่ยพฒันา ถ้าต้องการเพ่ิมข้อมลู 

4. เลอืกเมน ูหนว่ยพฒันา  รายช่ือผู้ติดตอ่ 

 

5. เลอืกปุ่ มแสดง ถ้าต้องการแก้ไขข้อมลู 
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6. เลอืกเมน ูหนว่ยพฒันา  เพ่ิมรายช่ือผู้ตดิตอ่ ถ้าต้องการเพ่ิมข้อมลู 

 

การจดัการขอ้มลูอ่ืนๆ 

1. เลอืกเมน ูการจดัการข้อมลูอ่ืนๆ  ผู้ลงทะเบียนจดัการหลกัสตูร 

แสดงรายช่ือ กรรมการหลกัสตูร และ ผู้ดแูลกลุม่ ท่ีลงเบียนในระบบแล้ว 
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2. เลอืกปุ่ มกําหนดสทิธ์ิ เพ่ือเปลีย่นสทิธ์ิให้กบั กรรมการหลกัสตูร 
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3. กรณีท่ีเปลยีนสทิธ์ิเป็น GroupUser (ผู้ดแูลกลุม่) สามารถกําหนด กรรมการทา่นอ่ืน ให้อยูภ่ายใต้การดแูลในกลุม่ได้ 
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4. เลอืกเมน ูการจดัการข้อมลูอ่ืนๆ  กําหนดข้อมลูให้กรรมการ สามารถกําหนดข้อมลูวิทยากร สถานประกอบการ

(สาํหรับหลกัสตูรพิเศษ) และผู้ตดิตอ่สถานประกอบการ (สาํหรับหลกัสตูรพิเศษ) ให้กบัคณะกรรมการใช้ข้อมลูเหลา่นี ้

ร่วมกนัได้ 

 

5. การกําหนดวิทยากรให้กรรมการใช้ร่วมกนั ให้เลอืกเมน ูกรรมการ เลอืกปุ่ ม วิทยากร จากนัน้เลอืกรายช่ือวิทยากรท่ี

ต้องการให้กรรมการใช้ข้อมลูร่วมกนั กดบนัทกึ 
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6. การกําหนดรายช่ือสถานประกอบการ (สาํหรับหลกัสตูรพิเศษ) ให้กรรมการใช้ร่วมกนั ให้เลอืกเมน ูกรรมการ ท่ี เลอืกปุ่ ม 

สถานประกอบการ (สาํหรับหลกัสตูรพิเศษ) จากนัน้เลอืกรายช่ือสถานประกอบการท่ีต้องการให้กรรมการใช้ข้อมลูร่วมกนั 

กดบนัทกึ 

 

7. การกําหนดรายช่ือผู้ติดตอ่สถานประกอบการ (สาํหรับหลกัสตูรพิเศษ) ให้กรรมการใช้ร่วมกนั ให้เลอืกเมน ูผู้ติดตอ่สถาน

ประกอบการ เลอืก รายช่ือผู้ตดิตอ่สถานประกอบการ ท่ีต้องการให้กรรมการใช้ข้อมลูร่วมกนั กดบนัทกึ 
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8. เลอืกเมน ูการจดัการข้อมลูอ่ืนๆ  ประกาศหน้าหลกั 

เป็นสว่นข้อมลูแจ้งประกาศ ท่ีแสดงในหน้าหลกั ให้ผู้ เข้ารับการสมคัรได้ทราบ 

 
 

9. เลอืกเมน ูการจดัการข้อมลูอ่ืนๆ  ตัง้คา่ระบบ 

• อีเมล์ ผูดู้แลระบบ ใช้ในการรับเมล์แจ้งเตือนการแก้ไขหลกัสตูร / รุ่น สาํหรับกรรมการท่ียงัไมม่ีผู้ดแูลกลุม่ 

• กําหนดวนัแจ้งเตือนใหจ้ดัทํารายงาน จะสง่เมล์แจ้งเตือนกรรมการท่ีดแูลหลกัสตูรให้จดัทํารายงาน เมื่อเลยวนัเสร็จ

สิน้อบรมไปแล้วก่ีวนั 

• แสดงกล่องทางเลือก ใหส้ามารถสมคัรหลกัสูตรเพ่ิมได ้เมื่อติ๊กเลอืก จะแสดงกลอ่งในหน้าหลกัสตูร ให้เลอืก ถ้า

หลกัสตูรนัน้สามารถสมคัรเพ่ิมเตมิได้ จากหลกัสตูรอ่ืนท่ีสมคัรไปแล้ว 
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