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คูมือการใชงานระบบการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เว็บไซต http://training.r-hrd.net   

 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา               

จัดทําระบบการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทางเว็บไซต 

http://training.r-hrd.net สําหรับบริหารจัดการหลักสูตร และรายงานผลการฝกอบรมและพัฒนาคร ู

ตามหลักสูตรท่ีไดรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา/สํานักงาน ก.ค.ศ. ของหนวยพัฒนาครู สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษา และการฝกอบรมและพัฒนา หลักสูตรท่ัวไปของสํานักพัฒนาสมรรถนะคร ู

และบคุลากรอาชีวศึกษา ใหมีประสิทธิภาพ สามารถท่ีจะคนหาขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว และสนับสนุนนโยบาย

ของรัฐบาลท่ีจะนําระบบดิจิทัลมาสนับสนุนการทํางานของภาครัฐเพ่ือนําไปสูระบบราชการ 4.0 

 เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา มีความคลองตัว เกิดประโยชน มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการบริหารจัดการขอมูล 

การฝกอบรมและพัฒนาท่ีเปนระบบเชื่อมโยงสอดคลองกัน สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 

จึงไดจัดทําคูมือการใชงานระบบการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยกําหนดใหผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ผูประสานงานหนวยพัฒนาครู และผูดูแลกลุมในสวนงานของสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร

อาชีวศึกษา ใชงานระบบการฝกอบรมและพัฒนาใหกับบุคลากรอาชีวศึกษา เพ่ือบริหารจัดการหลักสูตร 

ในการจัดฝกอบรมและพัฒนาใหกับบุคลากรอาชีวศึกษา โดยศึกษาคูมือการใชงานระบบการฝกอบรม 

และพัฒนาบุคลากร ดังตอไปนี้  

คํานิยาม 

1. ระบบการฝกอบรมฯ หมายถึง ระบบการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทางเว็บไซต http://training.r-hrd.net  เพ่ือใชในการบริหารจัดการหลักสูตร

ในการจัดฝกอบรมและพัฒนาใหกับครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  

 

2. หนวยพัฒนาครู หมายถึง สํานัก/หนวย/ศูนย สถาบันการอาชีวศึกษา สถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีมีหลกัสูตรท่ีไดรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา/สํานักงาน ก.ค.ศ. แบงได 2 ประเภท 

ดังนี้ 

    2.1 หนวยพัฒนาครท่ีูมีหลักสูตรท่ีไดรับรองจากสํานักงาน ก.ค.ศ.  

    2.2 หนวยพัฒนาครท่ีูมีหลักสูตรท่ีไดรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา โดยหนวยพัฒนาครูจะตองสมัคร

เปนหนวยพัฒนากับสถาบันคุรุพัฒนา 
 

3. ผูรับผิดชอบหลักสูตร (Committee) หมายถึง ประธานหลักสูตรหรือกรรมการหลักสูตรท่ีระบ ุ

ในหลักสูตรท่ีไดรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา/สํานักงาน ก.ค.ศ. ของสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 

 

http://training.r-hrd.net/
http://training.r-hrd.net/


-2- 

 

อาชีวศึกษา กําหนดใหมี 1 คน ตอหลักสูตร หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหบริหารจัดการหลักสูตร โดยมีสิทธิ์และ

หนาท่ีในการบริหารจัดการหลักสูตรเฉพาะท่ีตนรับผิดชอบในระบบการฝกอบรมฯ ดังนี ้

- เพ่ิมชื่อวิทยากรในหลักสูตร  

- จัดทํารายละเอียดหลักสูตร เชน คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการฝกอบรมและพัฒนา /ตาราง

การฝกอบรมและพัฒนา  

- เปดรับสมัคร/ขยายเวลารบัสมัคร  

- บริหารจัดการผูสมัคร/ประกาศผลรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรมและพัฒนา  

- จัดทํารายงานผลการฝกอบรมและพัฒนา  

- สืบคนขอมูลสถิติตางๆ ท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรท่ีรับผิดชอบ 
 

 4. ผูประสานงานหนวยพัฒนาครู (Coordinator) หมายถึง ผูประสานงานของหนวยพัฒนาครู 

ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารของหนวยพัฒนาครู กําหนดใหมีผูประสานงานหนวยพัฒนา 1 คนตอหนวย

พัฒนา เปนผูประสานงานหลักกับสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และบริหารจัดการหลักสูตร

ท้ังหมดของหนวยพัฒนาครูนั้น ๆ โดยมีสิทธิ์และหนาท่ี ในระบบการฝกอบรมฯ ดังนี ้

- เพ่ิม แกไข หรือลบขอมูลวิทยากร  

- จัดทํารายละเอียดหลักสูตร เชน คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการฝกอบรมและพัฒนา  /ตาราง

การฝกอบรมและพัฒนา  

- เปด/ตรวจสอบขอมูล/อนุมัติ/แกไข/ขยายเวลาในการสมัครเขารับการฝกอบรมและพัฒนาของแตละ

หลักสูตร 

- บริหารจัดการผูสมัคร/ประกาศผลรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรมและพัฒนา  

- จัดทํารายงานผลการการฝกอบรมและพัฒนา  

- ตรวจสอบความถูกตอง/จัดสงรายงานผลการการฝกอบรมและพัฒนา  

- สืบคนขอมูลสถิติตางๆ ท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรของหนวยพัฒนาครู 
 

 5. ผูดูแลกลุม (Group User) หมายถึง ผูอํานวยการกลุม/กลุมงานของสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและ

บุคลากรอาชีวศึกษา ไดรับสิทธิ์ในระบบการฝกอบรมฯ เปน Group User โดยมีสิทธิ์และหนาท่ี บริหารจัดการ

ทุกหลักสูตรในกลุม/กลุมงานท่ีรับผิดชอบในระบบการฝกอบรมฯ ดังนี้ 

- เพ่ิม แกไข หรือลบขอมูล/ชื่อวิทยากร และผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- จัดทํารายละเอียดหลักสูตร เชน คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขารับการฝกอบรมและพัฒนา  /ตาราง

การฝกอบรมและพัฒนา (กรณีท่ีผูดูแลกลุมเปนผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

- เปด/ตรวจสอบขอมูล/อนุมัติ/แกไข/ขยายเวลาในการสมัครเขาฝกอบรมและพัฒนาของแตละ

หลักสูตรในกลุม/กลุมงาน 

 - บริหารจัดการผูสมัคร/ประกาศผลรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรมและพัฒนา  

- ตรวจสอบความถูกตองและอนุมัติรายงานผลการการฝกอบรมและพัฒนา  

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 
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- สืบคนขอมูลสถิติตางๆ ท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรของกลุม/กลุมงาน 
 

6. หลักสูตร  หมายถึง หลักสูตรของสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีว ศึกษา  

หลักสูตรของหนวยพัฒนาครูอ่ืน ภายใตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีไดรับรองจากสถาบัน

คุรุพัฒนา/สํานักงาน ก.ค.ศ. และใชงบประมาณของ สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา/

สถาบันการอาชีวศึกษา/อาชีวศึกษาจังหวัด/สถานศึกษา ในการจัดฝกอบรมและพัฒนา รวมถึงหลักสูตรท่ัวไป

หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ท่ีใชในการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เห็นชอบ  
 

 หนวยพัฒนาครูดําเนินการบริหารจัดการโครงการฝกอบรมและพัฒนาตามหลักสูตรท่ีกําหนด 

ทุกข้ันตอนตั้งแตการจัดทํารายละเอียดหลักสูตร การเปดหลักสูตร การเปดรับสมัครการฝกอบรมและพัฒนา  

จัดการผูสมัคร ประกาศผลรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรมและพัฒนา  ดําเนินการจัดฝกอบรมและพัฒนา 

รายงานผลการฝกอบรมและพัฒนา จัดทําขอมูลตาง ๆ ในระบบการฝกอบรมฯ (http://training.r-hrd.net/) 

ติดตามประเมินผลหลักสูตร และจัดทําวุฒิบัตรผูผานการฝกอบรมและพัฒนา  

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 

 



-4- 

หมายเหตุ * ยกเวนหลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนากอนแตงตั้งตามท่ีกฎหมายกําหนดเปนการเฉพาะ ใหดําเนินการรายงาน 

ผลการฝกอบรมและพัฒนาท่ีไดรับอนุมัติแลว เพ่ือรายงานตัวช้ีวัดและออกวุฒิบัตรตอไป

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 



ขั้นตอน/

กิจกรรม 
ประเภทหลักสูตร ผูรับผิดชอบ วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา เอกสารท่ีใชประกอบ 

1. การเปด

หลักสูตร 

หลักสูตรที่ไดรับรอง

จากสถาบันคุรุพัฒนา 

/สํานักงาน ก.ค.ศ. /

ทั่วไป 

 สสอ. (กลุม

กก.) 

1.จัดทําขอมูลพ้ืนฐาน เชน

ขอมูลหนวยพัฒนาครู ขอมลู

หลักสตูร ผูดูแลกลุม  

ผูประสานงานหนวยพัฒนาครู 

ฯลฯ 

2.อนุมัติหลักสูตรในระบบการ

ฝกอบรมฯ 

หลังจากหลักสูตร

ไดรับการรับรอง

จากสถาบันคุรุ

พัฒนา/

สํานักงาน ก.ค.ศ. 

1.แบบฟอรมขอมูลหนวย

พัฒนาครู  
(แบบฟอรม HRD-01) 

2.แบบฟอรมขอมูล

ผูประสานงานหนวยพัฒนา

ครู/ผูดูแลกลุม  

(แบบฟอรมHRD-02) 

 ผอ.กลุม/กลุม

งาน 

3. ลงขอมูลผูรับผิดชอบหลักสูตร

ในระบบการฝกอบรมฯ 

หลังจากท่ี สสอ. 

(กลุม กก.) 

อนุมัติหลักสูตร

ในระบบการ

ฝกอบรมฯ 

แบบฟอรมขอมูล

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

(แบบฟอรมHRD-03)  

2.การ

ดําเนินการ

กอนอบรม 

2.1 หลักสูตรที่ได 

รับรองจากสถาบนั 

คุรุพัฒนา 

 ผูรับผดิชอบ

หลักสตูร 

(สสอ.) 

 ผูประสานงาน

หนวยพัฒนาคร ู

1. จัดทํารายละเอียดหลักสูตร /

ขอมูลวิทยากร  /คุณสมบัติของ 

ผูมีสิทธ์ิสมัครเขารับการฝกอบรม

และพัฒนา  /ตารางการ 

ฝกอบรมและพัฒนา  ลงขอมูล

ในระบบการฝกอบรมฯ   

เพ่ือเปดรับสมัคร 

กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

วิทยากรในหลักสูตรฯ  

- ผูรับผดิชอบหลักสตูร (สสอ.)

จัดทํารายละเอียดขอมลูวิทยากร

สงใหกลุม กก. กอน 20 วัน  

เพ่ือลงขอมูลวิทยากรกอน 

เปดรุนในระบบสถาบันคุรุพัฒนา 

- ผูประสานงานหนวยพัฒนาคร ู

ลงขอมูลวิทยากรกอนเปดรุน 

ในระบบสถาบันครุุพัฒนา 

กอนวันจัดอบรม 

อยางนอย 15-20 

วัน 

1.ตารางการอบรม

(แบบฟอรม HRD-04) 

2.แบบฟอรมประวัติ

วิทยากร  

(แบบฟอรม HRD-05) 

3.คุณสมบัตผิูมีสิทธ์ิสมัคร

เขารับการฝกอบรมและ

พัฒนา (แบบฟอรมHRD-06) 

4.แบบฟอรมวิทยากร

สําหรับระบบสถาบันคุรุ

พัฒนา (แบบฟอรม HRD-07) 

ไฟล .pdf (กรณีท่ีม ี

การเปลีย่นแปลงวิทยากร

ในหลักสูตรฯ) 

 ผอ.กลุม/กลุม

งาน (สสอ.) 

 ผูประสานงาน

หนวยพัฒนาคร ู

2. ตรวจสอบขอมูลหลักสตูร

3. อนุมัติเปดรับสมัครเขารับ

การฝกอบรมและพัฒนา 

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 

-5-
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ขั้นตอน/

กิจกรรม 
ประเภทหลักสูตร ผูรับผิดชอบ วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา เอกสารท่ีใชประกอบ 

 ผูรับผิดชอบ

หลักสตูร 

(สสอ.) 

 ผูประสานงาน

หนวยพัฒนาคร ู

4.เปดรับสมัครเขารับ 

การฝกอบรมและพัฒนา  

พรอมประชาสัมพันธ 

การเปดรับสมัครฯ 

 

วันเปด-ปด  

รับสมคัรฯ  

ตองคํานึงถึง

ระยะเวลาใน 

การเปดรุนใน

ระบบคุรุพัฒนา 

 

 ผูรับผิดชอบ

หลักสตูร 

(สสอ.) 

  ผูประสานงาน

หนวยพัฒนาคร ู

5. พิจารณาคณุสมบัตผิูสมัคร 

ในระบบการฝกอบรมฯ  

6.ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิ 

เขารับการฝกอบรมและพัฒนา 

ในระบบการฝกอบรมฯ  

ตามระยะเวลา 

ท่ีกําหนด 

 

 ผูรับผดิชอบ

หลักสตูร 

(สสอ.) 

 ผูประสานงาน

หนวยพัฒนาคร ู

7. จัดทํารายละเอียด ขอมูล

วิทยากร /ตารางการฝกอบรม

และพัฒนา /รายช่ือผูสมัครฯ  

สงให กลุม กก. เปดรุนในระบบ

สถาบันคุรุพัฒนา 

 

กอนวันจัดอบรม 

อยางนอย 15 วัน 

 

1.แบบฟอรมวิทยากร

สําหรับระบบสถาบันคุรุ

พัฒนา (แบบฟอรม HRD-07)  

ไฟล .pdf 

2.ตารางการอบรม สําหรับ

ระบบสถาบันคุรุพัฒนา 
(แบบฟอรม HRD-08)  

ไฟล .doc 

3.รายช่ือผูเขารับการ

ฝกอบรมและพัฒนา 
(แบบฟอรม HRD-09)  

ไฟล .excel 

  สถาบัน 

คุรุพัฒนา 

 

8. อนุมัติรหัสรุนการอบรมและ

พัฒนา  

  

  สสอ. (กลุม

กก.) 
 

9. กลุม กก. แจงรหัสรุนกับ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร (สสอ.) 

  

 

2.2 หลักสูตรท่ีได 

รับรองจากสํานักงาน 

ก.ค.ศ. /ท่ัวไป 

 ผูรับผดิชอบ

หลักสตูร 

(สสอ.) 

 ผูประสานงาน

หนวยพัฒนาคร ู
 

1. จัดทํารายละเอียดหลักสูตร /

ขอมูลวิทยากร /คุณสมบัติของผู

มีสิทธ์ิสมัครเขารับการฝกอบรม

และพัฒนา  /ตารางการ

ฝกอบรมและพัฒนา  ลงขอมูล

กอนวันจัดอบรม 

อยางนอย 15 วัน 

1. ตารางการอบรม 

(แบบฟอรม HRD-04) 

2.แบบฟอรมประวัติ

วิทยากร  

(แบบฟอรม HRD-05) 

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 
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ขั้นตอน/

กิจกรรม 
ประเภทหลักสูตร ผูรับผิดชอบ วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา เอกสารท่ีใชประกอบ 

ในระบบการฝกอบรมฯ   

เพ่ือเปดรับสมัคร 

3.คุณสมบัตผิูมีสิทธ์ิสมัคร

เขารับการฝกอบรมและ

พัฒนา (แบบฟอรมHRD-06) 

 ผอ.กลุม/กลุม

งาน(สสอ.)  

 ผูประสานงาน

หนวยพัฒนา 

2. ตรวจสอบขอมลูหลักสูตร  

3. อนุมัติเปดรับสมัครเขารับการ

ฝกอบรมและพัฒนา  

  

 ผูรับผดิชอบ

หลักสตูร 

(สสอ.) 

 ผูประสานงาน

หนวยพัฒนาคร ู

4.เปดรับสมัครเขารับการ

ฝกอบรมและพัฒนา  

พรอมประชาสัมพันธ 

การเปดสมัครฯ 

5. พิจารณาคณุสมบัตผิูสมัคร 

ในระบบการฝกอบรมฯ  

6.ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิเขารับ

การฝกอบรมและพัฒนา ใน

ระบบการฝกอบรมฯ 

ตามระยะเวลา 

ท่ีกําหนด 

 

3. ดําเนิน 

การฝกอบรม

และพัฒนา  

หลักสูตรที่ไดรับรอง

จากสถาบันคุรุพัฒนา 

/สํานักงาน ก.ค.ศ. /

ทั่วไป 

 ผูรับผดิชอบ

หลักสูตร (สสอ.) 

 ผูประสานงาน

หนวยพัฒนาครู 

ดําเนินการจัดฝกอบรม 

และพัฒนา ตามหลักสูตรท่ีได 

รับรอง/อนุมตั ิ

  

4. การ

ดําเนินการ

หลังการ

ฝกอบรม

และพัฒนา  

4.1 หลักสูตรที่ไดรับ

รองจากสถาบัน 

คุรุพัฒนา 

 ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร (สสอ.) 

 ผูประสานงาน

หนวยพัฒนาคร ู

1. รายงานผลการฝกอบรมและ

พัฒนา ในระบบการฝกอบรมฯ 

ภายใน 15 วัน

หลังจากวันท่ี

อบรมแลวเสรจ็ 

แบบฟอรมรายงานผลการ

พัฒนาตามหลักสูตร
(แบบฟอรมHRD-10) 

 ผอ.กลุม/กลุม

งาน(สสอ.)  

 ผูประสานงาน

หนวยพัฒนาคร ู

2.ตรวจสอบขอมูล  และอนุมัติ

รายงานผลการฝกอบรมและ

พัฒนา ในระบบการฝกอบรมฯ  

  

 สสอ. (กลุม 

กก.) 

 

 

3. ตรวจสอบ/รายงานผลการ

การฝกอบรมและพัฒนา พรอมท้ัง

รายช่ือผูผานการฝกอบรมและ

พัฒนาในระบบสถาบันคุรุพัฒนา 

  

 ผูประสานงาน

หนวยพัฒนาคร ู

4. รายงานผลการฝกอบรมและ

พัฒนา พรอมท้ังรายช่ือ 

ผูผานการฝกอบรมและพัฒนา 

ในระบบสถาบันคุรุพัฒนา 

  

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 
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ขั้นตอน/

กิจกรรม 
ประเภทหลักสูตร ผูรับผิดชอบ วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา เอกสารท่ีใชประกอบ 

4.2 หลักสูตรท่ีไดรับ

รองจากสํานักงาน 

ก.ค.ศ. /ท่ัวไป 

 ผูรับผดิชอบ

หลักสตูร 

(สสอ.) 

 ผูประสานงาน

หนวยพัฒนาคร ู

1. รายงานผลการฝกอบรมและ

พัฒนา ในระบบการฝกอบรมฯ 

ภายใน 15 วัน

หลังจากวันท่ี

อบรมแลวเสรจ็ 

แบบฟอรมรายงานผลการ

พัฒนาตามหลักสูตร
(แบบฟอรมHRD-11) 

 ผอ.กลุม/กลุม

งาน(สสอ.)  

 ผูประสานงาน

หนวยพัฒนาคร ู

2.ตรวจสอบขอมูล   

3.อนุมัติรายงานผลการฝกอบรม

และพัฒนา ในระบบการฝกอบรมฯ 

  

 

 

 

5.ผลการ

พัฒนา 

5.1 หลักสูตรที่ได 

รับรองจากสถาบนั 

คุรุพัฒนา 

 

 สถาบัน 

คุรุพัฒนา 

1.อนุมัติรายงานผลการฝกอบรม

และพัฒนา ในระบบสถาบัน 

คุรุพัฒนา 

  

 สสอ. (กลุม กก.) 2.ยืนยันอนุมัติผลสัมฤทธ์ิการ

ฝกอบรมและพัฒนา ในระบบ

การฝกอบรมฯ 

หลังจากท่ี

สถาบันคุรุพัฒนา

อนุมัติรายงานผล

การฝกอบรมและ

พัฒนา  

 

 สสอ. (ฝบ.) 

 หนวยพัฒนาคร ู

3.ออกวุฒิบัตร และจดัสงให 

ผูผานการฝกอบรมและพัฒนา  

หลังจาก สสอ. 

(กลุม กก.) 

ยืนยันอนุมัติ

ผลสัมฤทธ์ิ 

การฝกอบรม 

และพัฒนา 

ในระบบ 

การฝกอบรมฯ 

แบบฟอรมตัวอยางวุฒิบัตร 
(แบบฟอรมHRD-12) 

5.2 หลักสูตรท่ีไดรับ

รับรองจากสํานักงาน 

ก.ค.ศ.  

 สสอ. (กลุม 

กก.) 

1.ยืนยันอนุมัติผลสัมฤทธ์ิ 

การฝกอบรมและพัฒนา 

ในระบบการฝกอบรมฯ 

 

  

 สสอ. (ฝบ.) 

 หนวยพัฒนาคร ู

2.ออกวุฒิบัตร และจดัสงให 

ผูผานการฝกอบรมและพัฒนา  

หลังจาก สสอ.  

(กลุม กก.) ยืนยัน

อนุมัติผลสัมฤทธ์ิ

การการฝกอบรม

และพัฒนา ในระบบ

การฝกอบรมฯ 

 

แบบฟอรมตัวอยางวุฒิบัตร 
(แบบฟอรมHRD-13) 

 

 

 

 

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 
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ขั้นตอน/

กิจกรรม 
ประเภทหลักสูตร ผูรับผิดชอบ วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา เอกสารท่ีใชประกอบ 

 

5.3 หลักสูตรท่ัวไป 

(ท่ีไมใชหลักสตูร 

การฝกอบรมและ

พัฒนากอนแตงตั้ง

ตามท่ีกฎหมาย

กําหนด) 

 สสอ. (กลุม 

กก.) 

1.ยืนยันอนุมัติผลสัมฤทธ์ิ 

การฝกอบรมและพัฒนา 

ในระบบการฝกอบรมฯ 

 แบบฟอรมตัวอยางวุฒิบัตร 
(แบบฟอรมHRD-14) 

 สสอ. (ฝบ.) 

 หนวยพัฒนาคร ู

2.ออกวุฒิบัตร และจดัสงใหผู

ผานการฝกอบรมและพัฒนา  

หลังจาก สสอ.  

(กลุม กก.) ยืนยัน

อนุมัติผลสัมฤทธ์ิ

การฝกอบรมและ

พัฒนา ในระบบ 

การฝกอบรมฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 
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ข้ันตอนวิธีการใชงานระบบการฝกอบรมฯ  

ผูรับผิดชอบหลักสูตร (เฉพาะ สสอ.) 

 

การเขาสูระบบการฝกอบรมฯ  

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

     2. เลือกเมนู >เขาสูระบบ ในสวนระบบบริหารจัดการหลักสูตรและรายงานผลพัฒนาครู  

      
 

3. กรอกชื่อ ผูใชดวยหมายเลขบัตรประชาชน และรหัสผาน ท่ีไดลงทะเบียนไว เพ่ือเขาใชระบบ 

     4. สําหรับผูงานใหม กรอกขอมูลแบบฟอรม HRD-03 ใหผูดูแลกลุม (ผอ.กลุม/กลุมงาน) เพ่ือลงขอมูลใน

ระบบ สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ีหนาเว็บไซต (หากไมมีขอมูลในระบบการฝกอบรมฯ  จะไมสามารถ

ลงทะเบียนเขาใชงานได) 

    5. กรณีท่ีเขาใชครั้งแรก ตองทําการลงทะเบียนกอน  โดยกดปุม > ลงทะเบียนจัดการหลักสูตร (ในการ

ลงทะเบียน ตองลงขอมูลเลขบัตรประชาชน และ อีเมล ใหตรงกับขอมูลตามแบบฟอรม HRD-03) 

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 

 

http://training.r-hrd.net/
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การเปดหลักสูตร/แกไขรายละเอียดหลักสูตร 

1. เม่ือ Log in เขาสูระบบ จะแสดงหลักสูตรตนเองรับผิดชอบ 

     2. หากตองการแกไขหรือตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร กดท่ีปุม > แสดง   

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 
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     3. สามารถแกไขรายละเอียดหลักสูตรใหตรงตามเอกสารท่ียื่นขอรับรองหลักสูตร เชน คําสําคัญ 

เพ่ิมรายชื่อวิทยากร (เฉพาะหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา) สาระหลักสูตร ศาสตรความเปนคร ู

และแนบไฟล .pdf เลมหลักสูตรในระบบได แตไมสามารถแกไขขอมูลสําคัญได ดังนี้ ประเภทหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) วิทยากร (หลักสูตรท่ีรับรองโดยสํานักงาน ก.ค.ศ.) ระดับชวงชั้น 

ในการพัฒนา จํานวนชั่วโมง จํานวนผูเขาอบรมสูงสุด และระยะเวลาการรับรองหลักสูตร เม่ือแกไขรายละเอียด

หลักสูตรแลวกดปุม > บันทึกขอมูล และมีอีเมลแจงไปยังผอ.กลุม/กลุมงาน  
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4. การเพ่ิมวิทยากร หากไมมีรายชื่อวิทยากรในระบบ/ตองการเพ่ิมวิทยากรใหม เลือกเมนู > วิทยากร/

กรรมการ > เพ่ิมขอมูลวิทยากร 

 
  

5. กรอกรายละเอียดขอมูลวิทยากร ตรวจสอบ แลวกดบันทึก 
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การเปดสมัครการฝกอบรมและพัฒนา  

   1. การเปดสมัครการฝกอบรมและพัฒนา  เขาหนารายชื่อหลักสูตร > กดปุม เพ่ิม/แกไขขอมูลรุน 

 
 

    2. เขาหนารายขอมูลรุน > กด เพ่ิมขอมูลใหม (มุมซายมือ) 

 
   

  3. กรอกรายละเอียดใหครบถวน 
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- ปงบประมาณ ระบุปงบประมาณ ท่ีจัดฝกอบรม  

- รุนท่ีระบุรุนท่ีฝกอบรม ใหนับเรียงลําดับตอเนื่องจากปงบประมาณกอนหนานั้น เชน งบประมาณ 

ป พ.ศ. 2563 ฝกอบรมถึงรุนท่ี 3 หากตองการเปดรุนในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหระบุรุนท่ี 4  

- รหัสรุน กําหนดใหใชตามเลข 3 หลักเรียงลําดับตอเนื่องตามหลังเลขรหัสหลักสูตรท่ีเปดรุนกอน 

เชน หลักสูตร 630010011 อบรมรุนท่ี 1 รหัสรุน 630010011 - 004 กรณีหลักสูตรท่ีไดรับรองจาก 

สถาบันคุรุพัฒนาจะมีการแจงยืนยันรหัสรุนอีกครั้ง หลังจากท่ีไดรับการอนุมัติการเปดรุนจากสถาบัน

คุรุพัฒนา 

- สมัครเพ่ิมไดในปงบประมาณ  ใหติ๊ก  หนาชอง หากไมติ๊ก จะทําใหครูท่ีสมัครหลักสูตรนี้ไม

สามารถสมัครอบรมหลักสูตรอ่ืนๆ  ในระบบได  (เปนการจํากัดผูสมัคร 1 คนตอ 1 หลักสูตร) 

- เปนรายการหลัก ใหต๊ิก  หนาชอง เพ่ือใชขอมูลของรุนในการจัดทํารายงานผลการพัฒนา 

หากไมติ๊กผูรับผิดชอบหลักสูตรจะไมสามารถทํารายงานผลการพัฒนาในระบบการฝกอบรมฯ  ได 

- จํานวนผูเขารับการพัฒนา ใหระบุตามจํานวนท่ีรับสมัครอบรมในแตละรุน หามเกินกวาจํานวนท่ีระบุ

ไวในหลักสูตร ในการสมัครผูเขารับอบรม ระบบจะสํารองจํานวนผูสมัครไวให 1 เทา เพ่ือให

ผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรมและพัฒนา  เชน รับสมัครจํานวน 50 คน 

สามารถสมัครอบรมในระบบได 100 คน 

- เริ่มวันท่ี – สิ้นสุดวันท่ี  เปนวนัท่ีเริ่มตนและสิ้นสุดการฝกอบรม 

- วันท่ีเปดรับสมัคร – วันท่ีปดรับสมัคร เปนวันท่ีเปดและปดรับสมัคร ซ่ึงผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถ

ลดหรือขยายเวลาการรับสมัครไดหากพิจาณาผูสมัครแลววามีคุณสมบัติและจํานวนครบแลว หรือมี

ผูสมัครไมครบตามจํานวน  

- ชื่อรุน/ชื่อกําหนดการ (ถามี)  ใหระบุชื่อรุน/กําหนดการ กรณีท่ีมีหนวยงานอ่ืนหรือวิทยาลัยขอใช

หลักสูตร 

-  สถานท่ี ระบุสถานท่ีในการจัดอบรม 

- คุณสมบัติ ระบุคุณสมบัติของผูท่ีจะรับสมัครฝกอบรม โดยสรุป เชน ครูประเภทวิชา  ครูตําแหนง/

วิทยฐานะ หรือครูสังกัดวิทยาลัย/อศจ. ครูท่ีมีความรูพ้ืนฐานดาน...ฯลฯ  เปนตน 

- แนบไฟล  ใหแนบไฟล .pdf คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม  ตารางหรือกําหนดการในการ

ฝกอบรมและพัฒนา รุนนั้น ๆ โดยกด เลือกไฟลและอัพโหลดไฟลเขาระบบการฝกอบรมฯ  ขนาดไฟล

ไมควรเกิน 4 MB 
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   4. เม่ือกรอกรายละเอียดและตรวจสอบแลวให  > กดบันทึกขอมูล สถานะของรุนฝกอบรมจะข้ึนแถบส ี 

รอพิจารณาอนุมัติการเปดรุน จากผอ.กลุม/กลุมงาน และมีอีเมลแจงไปยังผอ.กลุม/หัวหนางานเพ่ือพิจารณา 

 

 

 
 

  5. เม่ือมีการพิจารณาอนุมัติเปดรุนแลว รายการหลักสูตรท่ีเปดรับสมัคร จะแสดงท่ีหนาแรกของเว็บไซตเพ่ือ 

ใหคนหา และสมัครเขารับการฝกอบรมและพัฒนา  และมีอีเมลแจงกลับจากผอ.กลุม/กลุมงาน (หากใน inbox 

ไมมีเมลใหตรวจสอบท่ี Junk mail) 

 
 

   6. หากตองการแกไขขอมูลรายละเอียดรุน ขยายเวลาการรับสมัคร แกไขวันท่ีอบรม  > กดแกไขขอมูล 

หลังจากแกไขขอมูลเสร็จใหกดบันทึกขอมูลอีกครั้ง การแกไขขอมูลรุนจะไมสามารถทําไดหากผูรับผิดชอบ

หลักสูตรไดพิจารณาผูสมัคร และประกาศผลผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรมแลว  หากจะแกไขเม่ือประกาศผลแลว

ใหดําเนินการแกไขประกาศผลกอน พรอมระบุเหตุผลในการแกไข  
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 7. การพิจารณาคุณสมบัติผูสมัคร > จัดการการสมัคร > เลือกประเภทหลักสูตร  จะแสดงรายชื่อหลักสูตรท่ี

เปดรับสมัครในแตละรุน กดปุม > จัดการผูสมัคร 

 

 

  8. จะแสดงรายชื่อผูสมัครเขาอบรมท้ังหมดในรุนนั้น ใหผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติของผูเขา

อบรมตามท่ีกําหนดไว สามารถ Download เอกสารหลักฐานการสมัครผูอบรมเพ่ือประกอบการพิจารณาได 

โดยกดปุม > ใบสมัคร ในใบสมัครจะปรากฏเอกสารไฟล .pdf แนบประกอบการสมัครอบรมสามารถ 

Download เอกสารดูเพ่ือประกอบการพิจารณาคุณสมบัติได 
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สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 

 



-18- 

 

  9. ติ๊กเลือกรายชื่อ พิจารณาคุณสมบัติผูสมัคร แตละคน 

    - คุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนด  เอกสารหลักฐานประกอบครบถูกตองครบถวน > เลือกผานการพิจารณา 

    - คุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนด  แตเอกสารหลักฐานประกอบครบไมถูกตองครบถวน > เลือกตรวจสอบแลว

เอกสารไมครบ 

      - คุณสมบัติไมตรงตามท่ีกําหนด  > เลือกคุณสมบัติไมตรงตามท่ีกําหนด 

  10. เม่ือพิจารณาผูสมัครไดครบตามจํานวนเปาหมายแลว เลือกกดปุมยืนยันผูผานการพิจารณา รายชื่อของ

ผูท่ีผานการพิจารณา จะแสดงสถานะ “ผานการพิจารณา” สวนรายชื่อของผูสมัครท่ีเหลือท้ังหมดจะแสดง

สถานะการสมัครเปน “เกินจํานวนเปาหมาย”   

  11. เม่ือกดปุมยืนยันผูผานการพิจารณาแลว หากตองการแกไข หรือยกเลิกการสมัคร สามารถเปลี่ยน

สถานะการพิจารณาไดตามตองการ ตรวจสอบความถูกตองกอนกดประกาศผล *หากพิจารณาผูสมัครไมครบ

ทุกคนท่ีสมัคร ระบบจะตรวจสอบและไมสามารถกดประกาศผลได* 

  12. การประกาศผลผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรมและพัฒนา  ไปท่ีหนา > จัดการการสมัคร > ติ๊กเลือก

รายการหลักสูตรท่ีจัดการผูสมัครเรียบรอยแลว กดปุม > ประกาศผล   

 
เม่ือกดปุมประกาศผล รายการหลักสูตรนั้นจะแสดง ปุมหนาประกาศผล ดานทายหลักสูตร เม่ือกดปุมดังกลาว

จะแสดงรายละเอียดประกาศผล ประกอบดวยชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร รุนท่ีอบรม วันเดือนปท่ีจัดอบรม 

สถานท่ีจัดอบรม ชื่อ เบอรติดตอผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน และรายชื่อผูผานการพิจารณาใหเขาอบรม

สามารถ Download เอกสารไดโดยกดปุม พิมพเอกสาร และเม่ือประกาศผลแลวจะไมสามารถแกไขหรือ

จัดการผูสมัครไดหากตองการแกไขสถานะผูสมัครตองแกไขประกาศผลกอน 

 

 
 

  13. การแกไขประกาศผล  หากตองการแกไขประกาศผลผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรมและพัฒนา  ใหไปท่ีหนา 

> จัดการการสมัคร > ติ๊กเลือกรายการหลักสูตรท่ีประกาศผลแลว จากนั้นกดปุมแกไขประกาศผล พรอมระบุ

เหตุผลแลวกดยืนยันการแกไข 
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  14. เม่ือกดยืนยันแกไขประกาศผลเรียบรอยแลว ปุมหนาประกาศผล ดานทายหลักสูตรจะหายไป กดปุม > 

จัดการผูสมัคร เพ่ือแกไขสถานะของผูสมัครตอไป ดําเนินการตามขอ 8-12 โดยตองกดประกาศผลอีกครั้ง 

  15. หากหลักสูตรไหนประกาศผลแลว แตมีการยกเลิกการจัดอบรมให กดปุม > ยกเลิกการฝกอบรมและ

พัฒนา  เพ่ือยกเลิกการสมัครท้ังหมด *หากไมยกเลิกสถานะของผูสมัครจะทําใหผูสมัครสมัครหลักสูตรอ่ืนๆ 

ไมได (หากมีการระบุกําหนดใหสมัครไดหลักสูตรไดเพียง 1 หลักสูตร) 

  16. กรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนวันท่ีอบรม หลังประกาศผลแลว ใหดําเนินการแกไขประกาศผลกอน แลวไป

แกไขขอมูลรุน (แกไขวันท่ีอบรม) และกดประกาศผลหลักสูตรนั้นอีกครั้ง  

 

การรายงานผลการการฝกอบรมและพัฒนา  

 

   1. เลือกเมนู > จัดทํารายงาน เลือกประเภทหลักสูตรท่ีตองการรายงานผลการพัฒนา 

 
 

 

  2. เลือกหลักสูตรท่ีตองการทํารายงานผลพัฒนาครู กดปุม > ทํารายงานผลพัฒนาครู 
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3. จะแสดงหนารายงานผลการฝกอบรมและพัฒนา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1 รายชื่อผูผานการพิจารณา รายชื่อจะถูกดึงมาจากประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาอบรม ผูรับผิดชอบ

หลักสูตรจะตองอนุมัติผลการพัฒนา โดยติ๊กเลือกหนารายชื่อผู เขาอบรมและพิจารณาโดยเลือกปุม 

ผานการฝกอบรมและพัฒนา  หรือ ไมผานการฝกอบรมและพัฒนา  หรือ ขาดการฝกอบรมและพัฒนา  

หรือ ยกเลิกขอมูลการฝกอบรมและพัฒนา   

 

หากไมมีชื่อในการสมัครเขารับการฝกอบรมและพัฒนา  สามารถเพ่ิมรายช่ือผูผานการฝกอบรมและพัฒนา 

ได โดยเพ่ิมไดแบบรายบุคคล หรือเพ่ิมแบบกลุมคนโดยการ Import file รูปแบบไฟล Excel เขาระบบซ่ึง

กําหนดลักษณะเฉพาะไวท่ีคอลัมนแรกของเอกสารตองเปนหมายเลขบัตรประชาชน และตองไมมีอักขระหรือ

เวนวรรคหนาหมายเลข  กดปุม > เพ่ิมผูผานการฝกอบรมและพัฒนา  
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- เพ่ิมรายชื่อท่ีอยูในระบบ หมายถึง เพ่ิมรายชื่อผูรับสมัครท่ีไดลงทะเบียนไวในระบบ ID PLAN  

- เพ่ิมรายชื่อท่ีไมอยูในระบบ หมายถึง เพ่ิมรายชื่อผูสมัครท่ีไมไดลงทะเบียนในระบบ ID PLAN หรือ

เพ่ิมรายชื่อบุคลากรอ่ืนท่ีไมใชครูสายงานการสอน หรือครูสังกัดสถานศึกษาเอกชน 

 
ตัวอยางรูปแบบเอกสารไฟล Excel ใช import เขาระบบ 

3.2 รายชื่อวิทยากร สามารถเพ่ิมชื่อวิทยากรท่ีอบรมในรุนนั้นๆ ไดโดยกดปุม > เพ่ิมรายช่ือ ซ่ึงรายชื่อ

วิทยากร หากเพ่ิมรายชื่อวิทยากรแลวไมมีรายชื่อใหเลือกใหไปท่ีหนาหลักสูตร >แสดง > วิทยากร > เพ่ิมรายชื่อ

 3.3 ผลการพัฒนา การรายงานผล ใหกด >เพ่ิมขอมูลใหม เพ่ือรายงานผล การรายงานผล 

หากดําเนินการแลวใหผูรับผิดชอบหลักสูตร กดบันทึกรายงาน เปนระยะๆ  เม่ือดําเนินการรายงานแตละ
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หัวขอเรียบรอยแลว หากทานไมไดดําเนินการตอเนื่องภายใน 15 นาที ระบบจะไมสามารถบันทึกรายงานได 

ตองดําเนินการใหมท้ังหมดในแตละหัวขอ ซ่ึงเม่ือกดบันทึกรายงานแลว สามารถท่ีจะแกไขหรือ ทํารายงานตอ

ในภายหลังได 

3.3.1 การรายงานผลตามแผนพัฒนา เลือกหัวขอในการพัฒนาตามหลักสูตร ระบุหัวขอเรื่อง  

ชื่อวิทยากรท่ีเปนวิทยากรอบรมในหัวเรื่องนั้น จํานวนชั่วโมงและนาทีตามตารางท่ีกําหนดไว  หากระยะเวลาใน

การฝกอบรมและพัฒนา ไมเปนไปตามตารางท่ีกําหนดใหระบุเหตุผล  จากนั้นกดบันทึกขอมูล เม่ือกดบันทึก

ขอมูลแลวสามารถแกไข หรือลบขอมูลท่ีบันทึกไวได 

 

 

 

 

 

3.3.2 ประสิทธิผลการพัฒนา เลือกวัตถุประสงคในการพัฒนา 3 ดาน ไดแก ดานความรู 

ดานทักษะ และดานคุณลักษณะความเปนครู ตามท่ีระบุไวในหลักสูตร เลือกทีละดาน จากนั้นพิมพ

รายละเอียด เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดหรือไม หรือหากไมเปนไปตามวัตถุประสงค เนื่องจากสาเหตุ

หรือปญหาใด และมีแนวทางการแกไขปญหาอยางไร เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงค จากนั้นกดบันทึกขอมูล 

เม่ือบันทึกขอมูลแลวสามารถแกไขหรือลบขอมูลท่ีบันทึกไวได 

 

       3.3.3 การรายงานผลความพึงพอใจของผูเขาอบรม ตามท่ีผูรับผิดชอบหลักสูตรไดทําแบบประเมิน

ใหผูเขารวมอบรมประเมิน สามารถกําหนดหัวขอในการประเมินไดตามแบบประเมิน  โดยตองกําหนดหัวขอ

การประเมินกอน > กดเพ่ิมขอมูลใหม ระบุหัวขอประเมิน > จากนั้นเลือกหัวขอประเมินท่ีตองการแลว 
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กําหนดรายละเอียดการประเมิน พรอมคาเฉลี่ย SD และแปลผลการประเมินตามคาสถิติท่ีได > กดบันทึก

ขอมูล 

 3.4 สามารถแนบเอกสารไฟล .pdf ประกอบการรายงานผลได (ถามี) โดยกดปุม > อัพโหลดไฟล 

 
 

 3.5 เม่ือรายงานผลการพัฒนาในแตละหัวขอเรียบรอยแลว กดปุมบันทึกรายงาน ตรวจสอบ

รายละเอียดใหถูกตองกอนกดสงรายงาน เม่ือทานกดสงรายงานแลว โดยผอ.กลุม/กลุมงาน จะเปนผูตรวจสอบ

และอนุมัติรายงาน หากมีการแกไขจะระบุสิ่งท่ีตองแกไขกลับใหผูรับผิดชอบหลักสูตร และมีอีเมลแจงกลับหาก

ไดมีการอนุมัติหรือแกไขรายงานผล (หากใน inbox ไมมีเมลใหตรวจสอบท่ี Junk mail) 

*หากไมไดรายงานผลการพัฒนาในการฝกอบรมและพัฒนา ของแตละรุนในระบบการฝกอบรมฯ  จะไมสามารถเปด

รุนอบรมในรุนตอไปได * 

 

4. เม่ือรายงานผลอนุมัติแลว สามารถดูรายงานผลการพัฒนา และ Download เปนไฟล .pdf (กดพิมพ

รายงาน) หรอื Download ไฟล Excel รายชื่อผูผานการพัฒนาได โดยกดปุม > รายงานผลการพัฒนาครู 
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ผูประสานงานหนวยพัฒนาครู (Coordinator) 

การเขาสูระบบการฝกอบรมฯ  

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

     2. เลือกเมนู >เขาสูระบบ ในสวนระบบบริหารจัดการหลักสูตรและรายงานผลพัฒนาครู  

 
 

3. กรอกชื่อ ผูใชดวยหมายเลขบัตรประชาชน และรหัสผาน ท่ีไดลงทะเบียนไว เพ่ือเขาใชระบบ 

     4. สําหรับผูงานใหมหรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงผูประสานงานหนวย ใหกรอกขอมูลแบบฟอรม HRD-02  

สงใหผูดูแลระบบหลัก (กลุมงานหลักเกณฑ สสอ.) เพ่ือลงขอมูลในระบบ สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี

หนาเว็บไซต (หากไมมีขอมูลในระบบการฝกอบรมฯ  จะไมสามารถลงทะเบียนเขาใชงานได) 

    5. กรณีท่ีเขาใชครั้งแรก ตองทําการลงทะเบียนกอน  โดยกดปุม > ลงทะเบียนจัดการหลักสูตร (ในการ

ลงทะเบียน ตองลงขอมูลเลขบัตรประชาชน และ อีเมล ใหตรงกับขอมูลตามแบบฟอรม HRD-02) 
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การเปดหลักสูตร/แกไขรายละเอียดหลักสูตร 

 1. เม่ือ Log in เขาสูระบบ จะแสดงหลักสูตรท้ังหมดของหนวยพัฒนาครู 

      2. หากตองการแกไขหรือตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร กดท่ีปุม > แสดง   
 

 
   

      3. สามารถแกไขรายละเอียดหลักสูตรใหตรงตามเอกสารท่ียื่นขอรับรองหลักสูตร เชน คําสําคัญ 

ระดับความลุมลึก เพ่ิมรายชื่อวิทยากร (เฉพาะหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาเทานั้น) 

สาระหลักสูตร ศาสตรความเปนครู และแนบไฟล .pdf เลมหลักสูตรในระบบได แตไมสามารถแกไขขอมูล

สําคัญได ดังนี้ ประเภทหลักสูตร รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) วิทยากร (หลักสูตรท่ีรับรองโดย ก.ค.ศ.)

ระดับชวงชั้นในการพัฒนา จํานวนชั่วโมง จํานวนผูเขาอบรมสูงสุด และระยะเวลาการรับรองหลักสูตร เม่ือ

แกไขรายละเอียดหลักสูตรแลวกดปุม > บันทึกขอมูล 
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     4. การเพ่ิมวิทยากร หากไมมีรายชื่อวิทยากรในระบบ/ตองการเพ่ิมวิทยากรใหม เลือกเมนู > วิทยากร/

กรรมการ > เพ่ิมขอมูลวิทยากร 
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   5. กรอกรายละเอียดขอมูลวิทยากร  ตรวจสอบ แลวกดบันทึกขอมูล 

 
 

 6. หากตองการแกไขรายละเอียดวิทยากร เลือกเมนู > วิทยากร/กรรมการ > รายชื่อวิทยากร > เลือก

รายชื่อท่ีตองการแกไข > กดปุมแสดง จากนั้นแกไขขอมูลแลวกดบันทึกผล 

 

 

 

 

 

 

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 

 



-29- 

 

การเปดสมัครการฝกอบรมและพัฒนา  

   1. การเปดสมัครการฝกอบรมและพัฒนา  เขาหนารายชื่อหลักสูตร > กดปุม เพ่ิม/แกไขขอมูลรุน 

 
     

   2. เขาหนารายขอมูลรุน > กด เพ่ิมขอมูลใหม (มุมซายมือ) 

 
   

 3. กรอกรายละเอียดใหครบถวน 
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- ปงบประมาณ ระบุปงบประมาณ ท่ีจัดฝกอบรม  

- รุนท่ีระบุรุนท่ีฝกอบรม ใหนับเรียงลําดับตอเนื่องจากปงบประมาณกอนหนานั้น เชน งบประมาณ 

ป พ.ศ. 2563 ฝกอบรมถึงรุนท่ี 3 หากตองการเปดรุนในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหระบุรุนท่ี 4  

- รหัสรุน กําหนดใหใชตามเลข 3 หลักเรียงลําดับตอเนื่องตามหลังเลขรหัสหลักสูตรท่ีเปดรุน  เชน 

หลักสูตร 630010011 อบรมรุนท่ี 1 รหัสรุน 630010011 - 004 กรณีหลักสูตรท่ีไดรับรองจาก 

สถาบันคุรุพัฒนาจะมีการแจงยืนยันรหัสรุนอีกครั้ง หลังจากท่ีไดรับการอนุมัติการเปดรุนจากสถาบัน

คุรุพัฒนา 

- สมัครเพ่ิมไดในปงบประมาณ  ใหติ๊ก  หนาชอง หากไมติ๊ก จะทําใหครูท่ีสมัครหลักสูตรนี้ไม

สามารถสมัครอบรมหลักสูตรอ่ืนๆ  ในระบบได  (เปนการจํากัดผูสมัคร 1 คนตอ 1 หลักสูตร) 

- เปนรายการหลัก ใหต๊ิก  หนาชอง เพ่ือใชขอมูลของรุนในการจัดทํารายงานผลการพัฒนา 

หากไมติ๊ก ผูรับผิดชอบหลักสูตรจะไมสามารถทํารายงานผลการพัฒนาในระบบการฝกอบรมฯ  ได 

- จํานวนผูเขารับการพัฒนา ใหระบุตามจํานวนท่ีรับสมัครอบรมในแตละรุน หามเกินกวาจํานวนท่ีระบุ

ไวในหลักสูตร ในการสมัครผูเขารับอบรม ระบบจะสํารองจํานวนผูสมัครไวให 1 เทา เพ่ือให

ผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรมและพัฒนา  เชน รับสมัครจํานวน 50 คน 

สามารถสมัครอบรมในระบบได 100 คน 

- เริ่มวันท่ี – สิ้นสุดวันท่ี  เปนวนัท่ีเริ่มตนและสิ้นสุดการฝกอบรม 

- วันท่ีเปดรับสมัคร – วันท่ีปดรับสมัคร เปนวันท่ีเปดและปดรับสมัคร ซ่ึงผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถ

ลดหรือขยายเวลาการรับสมัครไดหากพิจาณาผูสมัครแลววามีคุณสมบัติและจํานวนครบแลว หรือมี

ผูสมัครไมครบตามจํานวน  

- ชื่อรุน/ชื่อกําหนดการ (ถามี)  ใหระบุชื่อรุน/กําหนดการ กรณีท่ีมีหนวยงานอ่ืนหรือวิทยาลัยขอใช

หลักสูตร 

-  สถานท่ี ระบุสถานท่ีในการจัดอบรม 

- คุณสมบัติ ระบุคุณสมบัติของผูท่ีจะรับสมัครฝกอบรม โดยสรุป เชน ครูประเภทวิชา  ครูตําแหนง/

วิทยฐานะ หรือครูสังกัดวิทยาลัย/อศจ. ครูท่ีมีความรูพ้ืนฐานดาน...ฯลฯ  เปนตน 

- แนบไฟล  ใหแนบไฟล .pdf คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม  ตารางหรือกําหนดการในการ

ฝกอบรมและพัฒนา รุนนั้น ๆ โดยกด เลือกไฟลและอัพโหลดไฟลเขาระบบการฝกอบรมฯ  ขนาดไฟล

ไมควรเกิน 4 MB 

- สถานะ > เลือก สถานะเปดใชงาน  
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   4. เม่ือกรอกรายละเอียดและตรวจสอบแลวให  > กดบันทึกขอมูล  

   5. เม่ือมีการเปดรุนแลว รายการหลักสูตรท่ีเปดรับสมัคร จะแสดงท่ีหนาแรกของเว็บไซตเพ่ือ ใหคนหา และ

สมัครเขารับการฝกอบรมและพัฒนา   หากสถานะ ไมไดถูกเลือก เปดใชงาน จะไมสามารถคนหาหลักสูตรได 

 

   6. หากตองการแกไขขอมูลรายละเอียดรุน ขยายเวลาการรับสมัคร แกไขวันท่ีอบรม  > กดแกไขขอมูล 

หลังจากแกไขขอมูลเสร็จใหเลือก สถานะ > เปดใชงาน  กดบันทึกขอมูลอีกครั้ง การแกไขขอมูลรุนจะ 

ไมสามารถทําไดหากไดพิจารณาผูสมัคร และประกาศผลผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรมแลว  หากตองการแกไข 

ใหดําเนินการแกไขประกาศผลกอน พรอมระบุเหตุผลในการแกไข  
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   7. การพิจารณาคุณสมบัติผูสมัคร > จัดการการสมัคร > เลือกประเภทหลักสูตร  จะแสดงรายชื่อหลักสูตรท่ี

เปดรับสมัครในแตละรุน กดปุม > จัดการผูสมัคร 

 

 

   8. จะแสดงรายชื่อผูสมัครเขาอบรมท้ังหมดในรุนนั้น ใหพิจารณาคุณสมบัติของผูเขาอบรมตามท่ีกําหนดไว

สามารถ Download เอกสารหลักฐานการสมัครผูอบรมเพ่ือประกอบการพิจารณาได โดยกดปุม > ใบสมัคร 

ในใบสมัครจะปรากฏเอกสารไฟล .pdf แนบประกอบการสมัครอบรมสามารถ Download เอกสาร 

ดูเพ่ือประกอบการพิจารณาคุณสมบัติได 
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   9. ติ๊กเลือกรายชื่อ พิจารณาคุณสมบัติผูสมัคร แตละคน 

    - คุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนด  เอกสารหลักฐานประกอบครบถูกตองครบถวน > เลือกผานการพิจารณา 

    - คุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนด  แตเอกสารหลักฐานประกอบครบไมถูกตองครบถวน > เลือกตรวจสอบแลว

เอกสารไมครบ 

    - คุณสมบัติไมตรงตามท่ีกําหนด  > เลือกคุณสมบัติไมตรงตามท่ีกําหนด 

   10. เม่ือพิจารณาผูสมัครไดครบตามจํานวนเปาหมายแลว เลือกกดปุมยืนยันผูผานการพิจารณา รายชื่อ

ของผูท่ีผานการพิจารณา จะแสดงสถานะ “ผานการพิจารณา” สวนรายชื่อของผูสมัครท่ีเหลือท้ังหมดจะแสดง

สถานะการสมัครเปน “เกินจํานวนเปาหมาย”   

   11. เม่ือกดปุมยืนยันผูผานการพิจารณาแลว หากตองการแกไข หรือยกเลิกการสมัคร สามารถเปลี่ยน

สถานะการพิจารณาไดตามตองการ ตรวจสอบความถูกตองกอนกดประกาศผล *หากพิจารณาผูสมัครไมครบ

ทุกคนท่ีสมัคร ระบบจะตรวจสอบและไมสามารถกดประกาศผลได* 

   12. การประกาศผลผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรมและพัฒนา  ไปท่ีหนา > จัดการการสมัคร > ติ๊กเลือก

รายการหลักสูตรท่ีจัดการผูสมัครเรียบรอยแลว กดปุม > ประกาศผล   

 
เม่ือกดปุมประกาศผล รายการหลักสูตรนั้นจะแสดง ปุมหนาประกาศผล ดานทายหลักสูตร เม่ือกดปุมดังกลาว

จะแสดงรายละเอียดประกาศผล ประกอบดวยชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร รุนท่ีอบรม วันเดือนปท่ีจัดอบรม 

สถานท่ีจัดอบรม ชื่อ เบอรติดตอผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน และรายชื่อผูผานการพิจารณาใหเขาอบรม

สามารถ Download เอกสารไดโดยกดปุม พิมพเอกสาร และเม่ือประกาศผลแลวจะไมสามารถแกไขหรือ

จัดการผูสมัครไดหากตองการแกไขสถานะผูสมัครตองแกไขประกาศผลกอน 
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   13. การแกไขประกาศผล  หากตองการแกไขประกาศผลผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรมและพัฒนา  ใหไปท่ี

หนา > จัดการการสมัคร > ติ๊กเลือกรายการหลักสูตรท่ีประกาศผลแลว จากนั้นกดปุมแกไขประกาศผล 

พรอมระบุเหตุผล > กดยืนยันการแกไข 

 

 

 

 

 

   14. เม่ือกดยืนยันแกไขประกาศผลเรียบรอยแลว ปุมหนาประกาศผล ดานทายหลักสูตรจะหายไป กดปุม > 

จัดการผูสมัคร เพ่ือแกไขสถานะของผูสมัครตอไป ดําเนินการตามขอ 8-12 โดยตองกดประกาศผลอีกครั้ง 

หากไมกดแกไขประกาศผล จะไมสามารถจัดการผูสมัครได 

   15. หากหลักสูตรไหนประกาศผลแลว แตมีการยกเลิกการจัดอบรมให กดปุม > ยกเลิกการฝกอบรมและ

พัฒนา  เพ่ือยกเลิกการสมัครท้ังหมด *หากไมยกเลิกสถานะของผูสมัครจะทําใหผูสมัครสมัครหลักสูตรอ่ืนๆ 

ไมได (หากมีการระบุกําหนดใหสมัครไดหลักสูตรไดเพียง 1 หลักสูตร) 

   16. กรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนวันท่ีอบรม หลังประกาศผลแลว ใหดําเนินการแกไขประกาศผลกอน แลวไป

แกไขขอมูลรุน (แกไขวันท่ีอบรม) และกดประกาศผลหลักสูตรนั้นอีกครั้ง  

 

การรายงานผลการการฝกอบรมและพัฒนา  

   1. เลือกเมนู > จัดทํารายงาน เลือกประเภทหลักสูตรท่ีตองการรายงานผลการพัฒนา 

 
 

   2. เลือกหลักสูตรท่ีตองการทํารายงานผลพัฒนาครู กดปุม > ทํารายงานผลพัฒนาครู 
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   3. จะแสดงหนารายงานผลการฝกอบรมและพัฒนา  

 

 3.1 รายชื่อผูผานการพิจารณา รายชื่อจะถูกดึงมาจากประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาอบรม ผูรับผิดชอบ

หลักสูตรจะตองอนุมัติผลการพัฒนา โดยต๊ิกเลือกหนารายชื่อผู เขาอบรมและพิจารณาโดยเลือกปุม 

ผานการฝกอบรมและพัฒนา  หรือ ไมผานการฝกอบรมและพัฒนา  หรือ ขาดการฝกอบรมและพัฒนา  

หรือ ยกเลิกขอมูลการฝกอบรมและพัฒนา   

 

หากไมมีชื่อในการสมัครเขารับการฝกอบรมและพัฒนา  สามารถเพ่ิมรายช่ือผูผานการฝกอบรมและพัฒนา 

ได โดยเพ่ิมไดแบบรายบุคคล หรือเพ่ิมแบบกลุมคนโดยการ Import file รูปแบบไฟล Excel เขาระบบซ่ึง

กําหนดลักษณะเฉพาะไวท่ีคอลัมนแรกของเอกสารตองเปนหมายเลขบัตรประชาชน และตองไมมีอักขระหรือ

เวนวรรคหนาหมายเลข  กดปุม > เพ่ิมผูผานการฝกอบรมและพัฒนา  
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- เพ่ิมรายชื่อท่ีอยูในระบบ หมายถึง เพ่ิมรายชื่อผูรับสมัครท่ีไดลงทะเบียนไวในระบบ ID PLAN  

- เพ่ิมรายชื่อท่ีไมอยูในระบบ หมายถึง เพ่ิมรายชื่อผูสมัครท่ีไมไดลงทะเบียนในระบบ ID PLAN หรือ

เพ่ิมรายชื่อบุคลากรอ่ืนท่ีไมใชครูสายงานการสอน หรือครูสังกัดสถานศึกษาเอกชน 

 

 
ตัวอยางรูปแบบเอกสารไฟล Excel ใช import เขาระบบ 
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3.2 รายชื่อวิทยากร สามารถเพ่ิมชื่อวิทยากรท่ีอบรมในรุนนั้นๆ ไดโดยกดปุม > เพ่ิมรายช่ือ ซ่ึงรายชื่อ

วิทยากร หากเพ่ิมรายชื่อวิทยากรแลวไมมีรายชื่อใหเลือกใหไปท่ีหนาหลักสูตร > แสดง > วิทยากร > เพ่ิมรายชื่อ 

3.3 ผลการพัฒนา การรายงานผล ใหกด >เพ่ิมขอมูลใหม เพ่ือรายงานผล การรายงานผลหาก

ดําเนินการแลวใหผูรับผิดชอบหลักสูตร กดบันทึกรายงาน เปนระยะๆ  เม่ือดําเนินการรายงานแตละหัวขอ

เรียบรอยแลว หากทานไมไดดําเนินการตอเนื่องภายใน 15 นาที ระบบจะไมสามารถบันทึกรายงานได 

ตองดําเนินการใหมท้ังหมดในแตละหัวขอ ซ่ึงเม่ือกดบันทึกรายงานแลว สามารถท่ีจะแกไขหรือ ทํารายงาน 

ตอในภายหลังได 

3.3.1 การรายงานผลตามแผนพัฒนา เลือกหัวขอในการพัฒนาตามหลักสูตร ระบุหัวขอเรื่อง  

ชื่อวิทยากรท่ีเปนวิทยากรอบรมในหัวเรื่องนั้น จํานวนชั่วโมงและนาทีตามตารางท่ีกําหนดไว  หากระยะเวลาใน

การฝกอบรมและพัฒนา ไมเปนไปตามตารางท่ีกําหนดใหระบุเหตุผล  จากนั้นกดบันทึกขอมูล เม่ือกดบันทึก

ขอมูลแลวสามารถแกไข หรือลบขอมูลท่ีบันทึกไวได 

 

3.3.2 ประสิทธิผลการพัฒนา เลือกวัตถุประสงคในการพัฒนา 3 ดาน ไดแก ดานความรู 

ดานทักษะ และดานคุณลักษณะความเปนครู ตามท่ีระบุไวในหลักสูตร เลือกทีละดาน จากนั้นพิมพ

รายละเอียด เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดหรือไม หรือหากไมเปนไปตามวัตถุประสงค เนื่องจากสาเหตุ

หรือปญหาใด และมีแนวทางการแกไขปญหาอยางไร เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงค จากนั้นกดบันทึกขอมูล 

เม่ือบันทึกขอมูลแลวสามารถแกไขหรือลบขอมูลท่ีบันทึกไวได 

 

3.3.3 การรายงานผลความพึงพอใจของผูเขาอบรม ตามท่ีผูรับผิดชอบหลักสูตรไดทําแบบ

ประเมินใหผูเขารวมอบรมประเมิน สามารถกําหนดหัวขอในการประเมินไดตามแบบประเมิน  โดยตองกําหนด

หัวขอการประเมินกอน > กดเพ่ิมขอมูลใหม ระบุหัวขอประเมิน > จากนั้นเลือกหัวขอประเมินท่ีตองการแลว

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 
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กําหนดรายละเอียดการประเมิน พรอมคาเฉลี่ย SD และแปลผลการประเมินตามคาสถิติท่ีได > กดบันทึก

ขอมูล 

 

 3.4 สามารถแนบเอกสารไฟล .pdf ประกอบการรายงานผลได (ถามี) โดยกดปุม > อัพโหลดไฟล 
 

 
 
 3.5 เม่ือรายงานผลการพัฒนาในแตละหัวขอเรียบรอยแลว กดปุมบันทึกรายงาน ตรวจสอบ

รายละเอียดใหถูกตอง แลวกดปุมอนุมัติรายงาน   

 *หากไมไดรายงานผลการพัฒนาในการฝกอบรมและพัฒนา ของแตละรุนในระบบการฝกอบรมฯ  จะ

ไมสามารถเปดรุนอบรมในรุนตอไปได * 

    4. เม่ือมีการอนุมัติรายงานผลแลว สามารถดูรายงานผลการพัฒนา และ Download เปนไฟล .pdf (กด

พิมพรายงาน) หรือ Download ไฟล Excel รายชื่อผูผานการพัฒนาได โดยกดปุม > รายงานผลการพัฒนา

ครู 
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ผอ.กลุม/กลุมงาน (Group User) 

เฉพาะหนวยงานของ สสอ.  

การเขาสูระบบการฝกอบรมฯ  

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

     2. เลือกเมนู >เขาสูระบบ ในสวนระบบบริหารจัดการหลักสูตรและรายงานผลพัฒนาครู  

 
 

3. กรอกชื่อ ผูใชดวยหมายเลขบัตรประชาชน และรหัสผาน ท่ีไดลงทะเบียนไว เพ่ือเขาใชระบบ 

     4. สําหรับผูงานใหมหรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลง กรอกขอมูลแบบฟอรม HRD-02 สงใหผูดูแลระบบหลัก 

(กลุมงานหลักเกณฑ สสอ.) เพ่ือลงขอมูลในระบบ สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ีหนาเว็บไซต (หากไมมี

ขอมูลในระบบการฝกอบรมฯ  จะไมสามารถลงทะเบียนเขาใชงานได) 

    5. กรณีท่ีเขาใชครั้งแรก ตองทําการลงทะเบียนกอน  โดยกดปุม > ลงทะเบียนจัดการหลักสูตร (ในการ

ลงทะเบียน ตองลงขอมูลเลขบัตรประชาชน และ อีเมล ใหตรงกับขอมูลตามแบบฟอรม HRD-02) 

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 
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การเปดหลักสูตร/แกไขรายละเอียดหลักสูตร 

    1. เม่ือ Log in เขาสูระบบ จะแสดงหลักสูตรท้ังหมดของกลุมงาน 

    2. หากตองการแกไขหรือตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร กดท่ีปุม > แสดง   

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 
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-42- 

 

 
  

   3. สามารถแกไขรายละเอียดหลักสูตรใหตรงตามเอกสารท่ียื่นขอรับรองหลักสูตร เชน คําสําคัญ 

ระดับความลุมลึก เพ่ิมรายชื่อวิทยากร (เฉพาะหลักสูตรท่ีผานการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาเทานั้น) 

เพ่ิมรายช่ือผูรับผิดชอบหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรท่ีผานการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาเทานั้น) สาระหลักสูตร 

ศาสตรความเปนครู และแนบไฟล .pdf เลมหลักสูตรในระบบได แตไมสามารถแกไขขอมูลสําคัญได ดังนี้ 

ประเภทหลักสูตร รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) วิทยากร (หลักสูตรท่ีรับรองโดย ก.ค.ศ.) 

ระดับชวงชั้นในการพัฒนา จํานวนชั่วโมง จํานวนผูเขาอบรมสูงสุด และระยะเวลาการรับรองหลักสูตร 

เม่ือแกไขรายละเอียดหลักสูตรแลวกดปุม > บันทึกขอมูล 
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   4. การเพ่ิมผูรับผิดชอบหลักสูตร/กรรมการหลักสูตร ผอ.กลุม/กลุมงาน สามารถเพ่ิมรายชื่อหรือมอบหมาย

ใหบุคลากรภายในกลุมเปนผูรับผิดชอบหลักสูตร/กรรมการหลักสูตร ได เ พียงหลักสูตรละ 1 คน 

โดยใหผูรับผิดชอบหลักสูตร/กรรมการหลักสูตรกรอกขอมูลสวนตัวตามแบบฟอรม HRD-03 (สําหรับผูใชงาน

ใหม) และผอ.กลุม/กลุมงาน เพ่ิมขอมูลกรรมการหลักสูตรในระบบการฝกอบรมฯ  โดยเลือกเมนูวิทยากร/

กรรมการ > เลือกเพ่ิมขอมูลกรรมการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกขอมูลผูรับผิดชอบหลักสูตร/กรรมการหลักสูตร ใหครบถวน กดบันทึกขอมูล จากนั้นแจงให

ผูรับผิดชอบหลักสูตร/กรรมการหลักสูตร ลงทะเบียนเขาใชงานระบบการฝกอบรมฯ   

   5. หากตองการแกไขรายละเอียดผูรับผิดชอบหลักสูตร/กรรมการหลักสูตร เลือกเมนู > วิทยากร/กรรมการ 

> รายชื่อกรรมการ > เลือกรายชื่อท่ีตองการแกไข > กดปุมแสดง จากนั้นแกไขขอมูลแลวกดบันทึกผล 

   6. การเพ่ิมวิทยากร หากไมมีรายชื่อวิทยากรในระบบ/ตองการเพ่ิมวิทยากรใหม เลือกเมนู > วิทยากร/

กรรมการ > เพ่ิมขอมูลวิทยากร 

 

 

 

 

 

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 
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กรอกรายละเอียดขอมูลวิทยากรใหครบถวน ตรวจสอบ แลวกดบันทึกขอมูล 

   7. หากตองการแกไขรายละเอียดวิทยากร เลือกเมนู > วิทยากร/กรรมการ > รายชื่อวิทยากร > เลือกรายชื่อ

ท่ีตองการแกไข > กดปุมแสดง จากนั้นแกไขขอมูลแลวกดบันทึกผล 

 

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 
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การอนุมัติเปดสมัครการการฝกอบรมและพัฒนา  

   1. การอนุมัติเปดรุนสมัครรับการฝกอบรม เม่ือเขาใชงานระบบการฝกอบรมฯ  จะแสดงรายชื่อหลักสูตรตาม

ประเภทหลักสูตรท่ีรอพิจารณาอนุมัติเปดรุน มีแถบสีแสดงเตือนสถานะหลักสูตรเปน > รอพิจารณา และมี

อีเมลแจง (หากใน inbox ไมมีเมลใหตรวจสอบท่ี Junk mail) 

 

 

 

 

 

 
     

    

   2. เลือกเมนูรายช่ือหลักสูตร เลือกหลักสูตรท่ีตองการอนุมัติเปดรุน > กดปุม เพ่ิม/แกไขขอมูลรุน  

 
 

 

 

 

 

 

 

   3. ขอมูลรุนท่ีรอพิจารณาอนุมัติเปดรุนจะแสดงตามประเภทหลักสูตร > เลือกรุนท่ีตองการอนุมัติ> กดแกไข 

ดานซายมือ 

 

 

 

     

   4. แสดงขอมูลรายละเอียดในการเปดรุน พิจารณาตรวจสอบขอมูลรายละเอียด เม่ือถูกตองแลวเลือก> 

สถานะ > เปดใชงาน > บันทึกขอมูล เม่ือพิจารณาเปดรุนจะมีอีเมลแจงกลับผูรับผิดชอบหลักสูตร (หากใน 

inbox ไมมีเมลใหตรวจสอบท่ี Junk mail) 
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   5. เม่ือมีการอนุมัติเปดรุนแลว รายการหลักสูตรท่ีเปดรับสมัคร จะแสดงท่ีหนาแรกของเว็บไซตเพ่ือ ใหคนหา 

และสมัครเขารับการฝกอบรมและพัฒนา   หากสถานะ ไมไดถูกเลือก เปดใชงาน จะไมสามารถคนหาหลักสูตร

ได 

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 
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   6. หากมีการแกไขขอมูลรายละเอียดรุนโดยผูรับผิดชอบหลักสูตร ผอ.กลุม/กลุมงาน ตองพิจารณาอนุมัติการ

เปดรุนหลังมีการแกไข หรือผอ.กลุม/กลุมงาน ตองการแกไขขอมูลรายละเอียดรุน เชน ขยายเวลาการรับสมัคร 

หรือแกไขวันท่ีอบรม ใหกดแกไขขอมูล หลังจากแกไขขอมูลเสร็จใหเลือก สถานะ > เปดใชงาน กดบันทึก

ขอมูลอีกครั้ง การแกไขขอมูลรุนจะไมสามารถทําไดหากไดพิจารณาผูสมัคร และประกาศผลผูมีสิทธิ์เขารับ 

การฝกอบรมแลว  หากตองการแกไขใหดําเนินการแกไขประกาศผลกอน พรอมระบุเหตุผลในการแกไข  

*หากผอ.กลุม/กลุมงาน มีหลักสูตรท่ีตองบริหารจัดการดวยตนเอง ใหดําเนินการบริหารจัดการเหมือนกับสิทธิ์

ผูประสานงานหนวยพัฒนาครู โดยดําเนินการตั้งแตการเปดรุน > จัดการผูสมัคร > รายงานผลการพัฒนา ใหดู

ข้ันตอนการใชงานระบบการฝกอบรมฯ  ของผูประสานงานหนวยพัฒนาครู* 

การอนุมัติรายงานผลการพัฒนา 

   1. เลือกเมนู > จัดทํารายงาน เลือกประเภทหลักสูตรท่ีรอพิจารณาอนุมัติรายงานผลการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

   2. เลือกหลักสูตรท่ีตองการอนุมัติรายงานผลพัฒนา กดปุม > ทํารายงานผลพัฒนาครู 
 

 

 

 

 

   3. ตรวจสอบรายชื่อผูผานการพัฒนา รายละเอียดขอมูลตาง ๆ ถูกตองครบถวนกดปุมอนุมัติรายงาน หากมี

แกไข กดปุม > แกไขรายงาน พรอมระบุเหตุผลหรือสิ่งท่ีตองแกไข ซ่ึงจะมีอีเมลแจงกลับยังผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 
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   4. สถานะหลักสูตร จะเปลี่ยนเปนแกไขรายงาน และแถบสีแสดง  

 

 

  

   5. เม่ืออนุมัติรายงานแลว สามารถดูรายงานผลการพัฒนา และ Download เปนไฟล .pdf (กดพิมพ

รายงาน) หรือ Download ไฟล Excel รายชื่อผูผานการพัฒนาได โดยกดปุม > รายงานผลการพัฒนาครู 
 

 
 

  

 
*หากไมมีการรายงานผลการพัฒนาและอนุมัติรายงานผลในการฝกอบรมและพัฒนา ของแตละรุนในระบบการ

ฝกอบรมฯ  ตามระยะเวลาท่ีกําหนด จะไมสามารถเปดรุนอบรมในรุนตอไปได * 

 

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 
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การจัดทําวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองการผานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน   

หลักสูตรท่ีผานการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา 

 

 

 

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 
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กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 

 



-51- 

 

 

 

 

 

 

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 
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9y 

ตัวอยาง ดานหนาวุฒิบัตรหลักสูตรท่ีสถาบันคุรุพัฒนารับรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง ดานหลังวุฒิบัตรท่ีสถาบันคุรุพัฒนารับรอง 

 

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 
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หลักสูตรท่ีผานการรับรองจากสํานักงาน ก.ค.ศ. 

ขอใหหนวยพัฒนาครูจัดทําวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองการผานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สายงานการสอน โดยระบุรายละเอียด มีดังนี้  
1. ชื่อหนวยงาน   

    ขอใหหนวยพัฒนาครูระบุชื่อหนวยงานและสถานภาพของหนวยงานใหถูกตอง และตรงกับเอกสาร

แสดงการจัดตั้งหนวยงานหรือเอกสารแสดงการแบงสวนงาน/สวนราชการ  

2. ชื่อหลักสูตรท่ีจัดอบรมและพัฒนา  

    ระบุชื่อหลักสูตรท่ีถูกตองและตรงกับตามท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ. รับรอง 

3. รหัสหลักสูตร  

    ระบุรหัสหลักสูตร จํานวน 9 หลัก 

4. รหัสรุน (ตามท่ีสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษากําหนด) 

5. จํานวนชั่วโมง  

    ระบุจํานวนชั่วโมงการอบรม ท่ีบงบอกวาหลักสูตรนั้น ๆ มีชั่วโมงการอบรมก่ีชั่วโมง 

6. วันท่ีเริ่มพัฒนา และวันเดือนปท่ีสิ้นสุด 

    ระบุวัน เดือน ป ท่ีเริ่มและสิ้นสุดการใชหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สายงานการสอน โดยวัน เดือน ป ท่ีใชหลักสูตร จะตองอยูในระยะเวลาการรับรองหลักสูตรดังกลาว  

7. สถานท่ีจัดการพัฒนา 

     ระบุสถานท่ีท่ีจัดการฝกอบรมพัฒนา 

8. เลขทะเบียนคุม ท่ีสามารถตรวจสอบไดกรณีมีปญหาหรือขอสงสัยในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 
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ตัวอยาง ดานหนาวุฒิบัตรหลักสูตรท่ีรับรองจากสํานักงาน ก.ค.ศ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง ดานหลังวุฒิบัตรหลักสูตรท่ีรับรองจากสํานักงาน ก.ค.ศ.  

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 
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หลักสูตรท่ัวไป (ท่ีไมใชหลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนากอนแตงตั้งตามท่ีกฎหมายกําหนด) 

ขอใหหนวยพัฒนาครูจัดทําวุฒิบัตรหรือหนังสือรบัรองการผานการพัฒนา โดยระบุรายละเอียด มีดังนี้  

1. ชื่อหนวยงาน   

2. ชื่อหลักสูตรท่ีจัดอบรมและพัฒนา  

4. รุนท่ี (ถามี) 

5. วันท่ีเริ่มพัฒนา และวันเดือนปท่ีสิ้นสุด 

    ระบุวัน เดือน ป ท่ีเริ่มและสิ้นสุดการฝกอบรมพัฒนา  

6. สถานท่ีจัดการพัฒนา 

     ระบุสถานท่ีท่ีจัดการฝกอบรมพัฒนา  

7. เลขทะเบียนคุม ท่ีสามารถตรวจสอบไดกรณีมีปญหาหรือขอสงสัยในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง ดานหนาวุฒิบัตรหลักสูตรท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 

 



-56- 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง ดานหลังวุฒิบัตรหลักสูตรท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 
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แบบฟอรมขอมูลหนวยพัฒนาคร ู

 

1. รหัสหนวยพัฒนาครท่ีูไดรับจากสถาบันคุรุพัฒนา จํานวน 13 หลัก (ถามี)....................................................... 

2. ชื่อหนวยพัฒนาครู .......................................................................................................................................... 

3. สถานท่ีตั้งของหนวยงาน ................................................................................................................................. 

4. ชื่อ-สกุล หัวหนาหนวยงาน/ผูอํานวยการสถานศึกษา ..................................................................................... 

5. ชื่อผูประสานงานหนวยพัฒนา (ขอมูลจําเปนท่ีตองระบุ)...................................................................................... 

 

กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมสงใหกลุมงานหลักเกณฑฯ (สสอ.) ทาง Email : course.bpcd@gmail.com  

เพ่ือลงขอมูลในระบบการฝกอบรมฯ หากมีปญหาการใชงานติดตอ โทร.02 5093654-5 ตอ 1210-1212  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRD-01 

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 

 

mailto:course.bpcd@gmail.com%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%20%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%20%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3.02
mailto:course.bpcd@gmail.com%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%20%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%20%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3.02
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แบบฟอรมขอมูลผูประสานงานหนวยพัฒนาครู/ผูดูแลกลุม 
 

ชือ่หนวยพัฒนาครู ............................................................................................................................................... 

กลุม/กลุมงาน (เฉพาะสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา)  ........................................................ 

ขอมูลผูประสานงานหนวยพัฒนาครู /ผูดูแลกลุม 

1. ชื่อ – สกุล ..................................................................................................................................................... 

2. หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (ขอมูลจําเปนท่ีตองระบุ) .............................................................................. 

3. ท่ีอยูตามบัตรประชาชน................................................................................................................................ 

   จังหวัด........................รหสัไปรษณีย................... 

4. Email (ขอมูลจําเปนท่ีตองระบุ)......................................................................................................................... 

5. เบอรโทรศัพท................................................................................................................................................. 

6. วัน เดือน ป (พ.ศ.) เกิด................................................................................................................................... 

7. วันท่ีเริ่มทํางาน ............................................................................................................................................... 

8. วุฒิการศึกษาสูงสุด.......................................................................................................................................... 

9. ตําแหนง......................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ................................................. 

                                                                            (......................................................) 

                          ผูใหขอมูล 

หมายเหตุ : 1.สําหรับผูใชงานใหมหรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงผูประสานงานหนวยพฒันาครู/ผูดูแลกลุม กรุณากรอก

ขอมูลในแบบฟอรมสงใหกลุมงานหลักเกณฑฯ (สสอ.) ทาง Email : course.bpcd@gmail.com   

เพื่อลงขอมูลในระบบกอนที่จะลงทะเบียนเขาใชงานระบบการฝกอบรมฯ 

หากมีปญหาการใชงานติดตอ โทร.02 5093654-5 ตอ 1210-1212  

2.กรณีที่ผูประสานงานหนวยพฒันาครูมีตาํแหนงเปนครูสายงานการสอน หามใช Email เดียวกัน 

กับที่ลงทะเบียนไวในระบบ ID PLAN   
 

HRD-02 

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 

 

mailto:course.bpcd@gmail.com%20%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AF%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%20%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3.02
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mailto:course.bpcd@gmail.com%20%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AF%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%20%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3.02
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แบบฟอรมขอมูลผูรับผิดชอบ  

(สําหรับ สสอ.)   
 

กลุม/กลุมงาน.................................................................................................................................................. 

ขอมูลผูรับผิดชอบหลักสูตร  

1. ชื่อ – สกุล ..................................................................................................................................................... 

2. หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (ขอมูลจําเปนท่ีตองระบุ)  ............................................................................ 

3. วัน เดือน ป (พ.ศ.) เกิด................................................................................................................................... 

4. วุฒิการศึกษาสูงสุด...............................สาขาท่ีสําเร็จการศึกษา....................................................................... 

5. เบอรโทรศัพท ................................................................................................................................................. 

6. Email (ขอมูลจําเปนท่ีตองระบุ)  ....................................................................................................................... 

7. หลักสูตรท่ีรับผิดชอบ (ถามี) 

รหัสหลักสูตร.............................ชื่อหลักสูตร..................................................................................................... 

รหัสหลักสูตร.............................ชื่อหลักสูตร..................................................................................................... 

รหัสหลักสูตร.............................ชื่อหลักสูตร..................................................................................................... 

รหัสหลักสูตร.............................ชื่อหลักสูตร..................................................................................................... 

รหัสหลักสูตร.............................ชื่อหลักสูตร..................................................................................................... 
                                                                           

                                                           ลงชือ่................................................. 

                                                                            (......................................................) 

                          ผูใหขอมูล 

หมายเหตุ : ผูใชงานใหมที่ยังไมลงทะเบียนในระบบการฝกอบรมฯ กรุณาสงแบบฟอรมใหผอ.กลุม/กลุมงาน ลงขอมูล 

               ในระบบกอนลงทะเบียนใชงานระบบการฝกอบรมฯ  *หากไมลงขอมูลจะไมสามารถลงทะเบียนได*  
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ตารางการอบรม  

 

หลักสูตร              

รหัสหลักสูตร            

หนวยพัฒนาครู                                                                           

วันเวลาท่ีจัดอบรม                                                                                

สถานท่ีจัดอบรม                                                                                                                                                

 

วันท่ี ..................................................................................... 

เวลา 

 

สาระ/เรื่องการพัฒนา 

 

กิจกรรม 

( บรรยาย/ปฏิบัติ) 
วิทยากร 
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แบบฟอรมประวัตวิิทยากร  

ขอมูลสวนตัว 

ชื่อ – นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว /อ่ืน ๆ (โปรดระบุ))        

วิทยฐานะ   ( ชํานาญการพิเศษ  /  เชี่ยวชาญ  / เชี่ยวชาญพิเศษ )    

ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) ( ผูชวยศาสตราจารย / รองศาสตราจารย / ศาสตราจารย )    

สถาบัน/สังกัด             

เลขประจําตัวประชาชน/ Passport 13 หลัก (ขอมูลจําเปนท่ีตองระบุ)       

วัน/เดือน/ปเกิด             

ขอมูลดานการศึกษา  

วุฒิการศึกษา  ( ต่ํากวาปริญญาตรี  /  ปริญญาตรี  / ปริญญาโท /ปริญญาเอก)   

ชื่อปริญญาแบบเต็ม            

ชื่อยอปริญญา       สาขาวิชา/วิชาเอก      

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา            

ประสบการณเกี่ยวกับการสอน/นิเทศการสอน  

 บุคคลท่ีเคยมีประสบการณการเปนครูหรือศึกษานิเทศกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา   

(ในระบบหรือนอกระบบ) อาจารยมหาวิทยาลัยสามารถระบุขอมูลการนิเทศหรือการสอนของนักศึกษา  

ลักษณะประสบการณ :   (   ) การสอน  (   ) นิเทศ 

ระดับชั้น      ชื่อสถานศึกษา/มหาวิทยาลัย      

วิชาท่ีเก่ียวของ     จํานวนปท่ีปฏิบัติงาน      

เนื้อหา/สาขาวิชาท่ีวิทยากรเช่ียวชาญ (เนื้อหาเก่ียวกับหลักสูตร) 

ลําดับท่ี 1       ลําดับท่ี 2       

ลําดับท่ี 3       ลําดับท่ี 4       
 

ประสบการณการประกอบอาชีพ 

ประสบการณการประกอบอาชีพ          

ประสบการณการประกอบอาชีพ (ระบุเร่ิมต้ังแตป พ.ศ. จนถึง ป พ.ศ.)       

จํานวนปประสบการณ           

ขอมูลการติดตอ 

ท่ีอยู              

โทรศัพท      อีเมล        
 

ลงชื่อ       

(ชื่อ-นามสกุล วิทยากร) 
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คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรมและพัฒนา 

หลักสูตร              

รหัสหลักสูตร              

หนวยพัฒนาครู              

วันเวลาท่ีจัดฝกอบรมและพัฒนา            

สถานท่ีจัดฝกอบรมและพัฒนา            

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรมฯ 

 ครูประเภทวิชา/สาขาวิชา           

 คุณสมบัติอ่ืน ๆ (เพ่ิมเติม)          
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ประวัติวิทยากร ประเภทวิชาสามัญ 

ขอมูลสวนตัว 

ชื่อ – นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว)          

ชั้นยศทางทหารหรือตํารวจ   ฐานันดรศักดิ์       

วิทยฐานะ   ( ชํานาญการพิเศษ  /  เชี่ยวชาญ  / เชี่ยวชาญพิเศษ )    

ตําแหนงทางวิชาการ (มหาวิทยาลัย) ( ผูชวยศาสตราจารย / รองศาสตราจารย / ศาสตราจารย )   

เลขประจําตัวประชาชน/ Passport 13 หลัก         

วัน/เดือน/ปเกิด             

ขอมูลดานการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) 

ลําดับท่ี 1 

ชื่อปริญญาแบบเต็ม            

ชื่อยอปริญญา       สาขาวิชา/วิชาเอก      

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา            

ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา    สําเร็จการศึกษาจากประเทศ     

ลําดับท่ี 2 

ชื่อปริญญาแบบเต็ม            

ชื่อยอปริญญา       สาขาวิชา/วิชาเอก      

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา            

ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา    สําเร็จการศึกษาจากประเทศ     

ลําดับท่ี 3 

ชื่อปริญญาแบบเต็ม            

ชื่อยอปริญญา       สาขาวิชา/วิชาเอก      

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา            

ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา    สําเร็จการศึกษาจากประเทศ     

คุณสมบัตวิิทยากรประเภทวชิาสามัญ:  

- จบการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาโทขึ้นไป 

- วิทยฐานะตั้งแตชํานาญการพิเศษขึ้นไป 

- ตําแหนงทางวชิาการตั้งแต ผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป 
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ขอมูลดานการศึกษา (ระดับประกาศนียบัตรท่ีมีการศึกษาไมนอยกวา 1 ปข้ึนไป) 

ลําดับท่ี 1 

ชื่อประกาศนียบัตรแบบเต็ม          

ชือ่ยอประกาศนียบัตร     สาขาวิชา/วิชาเอก       

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา            

ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา    สําเร็จการศึกษาจากประเทศ      

ลําดับท่ี 2 

ชื่อประกาศนียบัตรแบบเต็ม          

ชือ่ยอประกาศนียบัตร     สาขาวิชา/วิชาเอก       

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา            

ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา    สําเร็จการศึกษาจากประเทศ      

ขอมูลดานการศึกษา (ระดับปริญญาโท) 

ลําดับท่ี 1 

ชื่อปริญญาแบบเต็ม            

ชื่อยอปริญญา       สาขาวิชา/วิชาเอก      

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา            

ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา    สําเร็จการศึกษาจากประเทศ     

ลําดับท่ี 2 

ชื่อปริญญาแบบเต็ม            

ชื่อยอปริญญา       สาขาวิชา/วิชาเอก      

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา            

ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา    สําเร็จการศึกษาจากประเทศ     

ขอมูลดานการศึกษา (ระดับปริญญาเอก) 

ลําดับท่ี 1 

ชื่อปริญญาแบบเต็ม            

ชื่อยอปริญญา       สาขาวิชา/วิชาเอก      

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 
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สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา            

ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา    สําเร็จการศึกษาจากประเทศ     

ลําดับท่ี 2 

ชื่อปริญญาแบบเต็ม            

ชื่อยอปริญญา       สาขาวิชา/วิชาเอก      

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา            

ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา    สําเร็จการศึกษาจากประเทศ     

ประสบการณเกี่ยวกับการสอน/นิเทศการสอน  

 บุคคลท่ีเคยมีประสบการณการเปนครูหรือศึกษานิเทศกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา   

(ในระบบหรือนอกระบบ) อาจารยมหาวิทยาลัยสามารถระบุขอมูลการนิเทศการสอนของนักศึกษา 

ลําดับท่ี 1  

ลักษณะประสบการณ :   (   ) การสอน  (   ) นิเทศ 

ระดับชั้น      ชื่อสถานศึกษา        

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา   วิชาท่ีเก่ียวของ       

จํานวนปท่ีปฏิบัติงาน    

ลําดับท่ี 2  

ลักษณะประสบการณ :   (   ) การสอน  (   ) นิเทศ 

ระดับชั้น      ชื่อสถานศึกษา        

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา     วิชาท่ีเก่ียวของ        

จํานวนปท่ีปฏิบัติงาน    

ลําดับท่ี 3  

ลักษณะประสบการณ :   (   ) การสอน  (   ) นิเทศ 

ระดับชั้น      ชื่อสถานศึกษา        

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา     วิชาท่ีเก่ียวของ        

จํานวนปท่ีปฏิบัติงาน    

 

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 
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เนื้อหา/สาขาวิชาท่ีวิทยากรเช่ียวชาญ (เนื้อหาเก่ียวกับหลักสูตร) 

ลําดับท่ี 1       ลําดับท่ี 2       

ลําดับท่ี 3       ลําดับท่ี 4       

การฝกประสบการณหลังระดับปริญญาเอก  

สถาบันท่ีฝกประสบการณหลังระดับปริญญาเอก        

ป พ.ศ.        ประเทศ       

 

ขอมูลดานการทํางาน (ปจจุบัน) 

ประเภทการทํางาน:  (  ) ครูรัฐบาล     (  ) อาจารยมหาวิทยาลัย     (  ) พนักงานราชการ (บรรจุแลว) 

   (  ) พนักงานเอกชน/พนักงานชั่วคราว     (  ) อ่ืนๆ 

ตําแหนงปจจุบัน      สังกัด/บริษัทปจจุบัน      

ปท่ีเริ่มทํางาน (พ.ศ. เทานั้น)      

 

ขอมูลดานการทํางานท่ีผานมา ระบุเฉพาะการทํางานท่ีเกี่ยวของกับการอบรม 

ลําดับท่ี 1(เกาท่ีสุด) 

ประเภทการทํางาน:  (  ) ครูรัฐบาล     (  ) อาจารยมหาวิทยาลัย     (  ) เจาหนาท่ีของรัฐ 

   (  ) พนักงานเอกชน/พนักงานชั่วคราว     (  ) อ่ืนๆ 

ตําแหนง      สังกัด/บริษัท       

ปท่ีเริ่มทํางาน (พ.ศ. เทานั้น)    ถึง       

ลําดับท่ี 2 

ประเภทการทํางาน:  (  ) ครูรัฐบาล     (  ) อาจารยมหาวิทยาลัย     (  ) เจาหนาท่ีของรัฐ 

   (  ) พนักงานเอกชน/พนักงานชั่วคราว     (  ) อ่ืนๆ 

ตําแหนง      สังกัด/บริษัท       

ปท่ีเริ่มทํางาน (พ.ศ. เทานั้น)    ถึง       

 

 

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 
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ลําดับท่ี 3 

ประเภทการทํางาน:  (  ) ครูรัฐบาล     (  ) อาจารยมหาวิทยาลัย     (  ) เจาหนาท่ีของรัฐ 

   (  ) พนักงานเอกชน/พนักงานชั่วคราว     (  ) อ่ืนๆ 

ตําแหนง      สังกัด/บริษัท       

ปท่ีเริ่มทํางาน (พ.ศ. เทานั้น)    ถึง       

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาครู หรือท่ีใชประสบการณในการถายทอดความรูแกคร ู

ลําดับท่ี 1 

รายละเอียด             

จํานวนปประสบการณ     

ลําดับท่ี 2 

รายละเอียด             

จํานวนปประสบการณ     

ลําดับท่ี 3 

รายละเอียด             

จํานวนปประสบการณ     

ลําดับท่ี 4 

รายละเอียด             

จํานวนปประสบการณ     

ลําดับท่ี 5 

รายละเอียด             

จํานวนปประสบการณ     

ประกาศนียบัตร หรือ หลักสูตรท่ีเคยผานการฝกอบรม 

ลําดับท่ี 1 

ชื่อประกาศนียบัตร/หลักสูตรท่ีเคยผานการฝกอบรม       

สถาบัน/หนวยงาน ท่ีจัด           

ป พ.ศ.        ประเทศ       

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 
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ลําดับท่ี 2 

ชื่อประกาศนียบัตร/หลักสูตรท่ีเคยผานการฝกอบรม       

สถาบัน/หนวยงาน ท่ีจัด           

ป พ.ศ.        ประเทศ       

ลําดับท่ี 3 

ชื่อประกาศนียบัตร/หลักสูตรท่ีเคยผานการฝกอบรม       

สถาบัน/หนวยงาน ท่ีจัด           

ป พ.ศ.        ประเทศ      

ลําดับท่ี 4 

ชือ่ประกาศนียบตัร/หลักสูตรท่ีเคยผานการฝกอบรม       

สถาบัน/หนวยงาน ท่ีจัด           

ป พ.ศ.        ประเทศ      

ลําดับท่ี 5 

ชื่อประกาศนียบัตร/หลักสูตรท่ีเคยผานการฝกอบรม       

สถาบัน/หนวยงาน ท่ีจัด           

ป พ.ศ.        ประเทศ       

เกียรติประวัติ รางวัลท่ีไดรับการยกยอง 

ลําดับท่ี 1 

ชื่อรางวัล            

หนวยงาน        ป พ.ศ.     

ลําดับท่ี 2 

ชื่อรางวัล            

หนวยงาน        ป พ.ศ.     

ลําดับท่ี 3 

ชื่อรางวัล            

หนวยงาน        ป พ.ศ.     

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 
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ลําดับท่ี 4 

ชื่อรางวัล            

หนวยงาน        ป พ.ศ.     

ลําดับท่ี 5 

ชื่อรางวัล            

หนวยงาน        ป พ.ศ.     

ขอมูลการติดตอ 

ท่ีอยู              

โทรศัพท      อีเมล        

 

 

ลงชื่อ       

(ชื่อ-นามสกุล วิทยากร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 
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ประวัติวิทยากร ประเภทอาชีวศึกษา 

ขอมูลสวนตัว 

ชื่อ – นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว)          

ชั้นยศทางทหารหรือตํารวจ   ฐานันดรศักดิ์       

เลขประจําตัวประชาชน/ Passport 13 หลัก         

วัน/เดือน/ปเกิด             

ขอมูลดานการศึกษา (คุณวุฒิท่ีตํากวาปริญญาตรี ใชสําหรับกรณีวิทยากรท่ีเปนผูชํานาญการการประกอบอาชีพ

มานานกวา 10 ป) 

ลําดับท่ี 1 

คุณวุฒิ/ประสบการณการประกอบอาชีพ         

ประสบการณการประกอบอาชีพ (ระบุเร่ิมต้ังแตป พ.ศ. จนถึง ป พ.ศ.)      

ลําดับท่ี 2 

คุณวฒุิ/ประสบการณการประกอบอาชีพ         

ประสบการณการประกอบอาชีพ (ระบุเร่ิมต้ังแตป พ.ศ. จนถึง ป พ.ศ.)      

ลําดับท่ี 3 

คุณวุฒิ/ประสบการณการประกอบอาชีพ         

ประสบการณการประกอบอาชีพ (ระบุเร่ิมต้ังแตป พ.ศ. จนถึง ป พ.ศ.)      

ขอมูลดานการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) 

ลําดับท่ี 1 

ชื่อปริญญาแบบเต็ม            

ชื่อยอปริญญา       สาขาวิชา/วิชาเอก      

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา            

ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา    สําเร็จการศึกษาจากประเทศ     

ลําดับท่ี 2 

ชื่อปริญญาแบบเต็ม            

ชื่อยอปริญญา       สาขาวิชา/วิชาเอก      

คุณสมบัตวิิทยากรประเภทอาชีวศึกษา  

- ผูที่มีความเชี่ยวชาญ เปนที่ยอมรับและประกอบ

อาชีพในดานทีเ่ปนวทิยากรนัน้มานานกวา 10 ป 

- มีผลงานระดับชาต ิ

- การศึกษาระดับปริญญาตรลีงมา 

  

HRD-07 

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 
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สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา            

ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา    สําเร็จการศึกษาจากประเทศ     

ลําดับท่ี 3 

ชื่อปริญญาแบบเต็ม            

ชื่อยอปริญญา       สาขาวิชา/วิชาเอก      

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา            

ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา    สําเร็จการศึกษาจากประเทศ     

 

ขอมูลดานการศึกษา (ระดับประกาศนียบัตรท่ีมีการศึกษาไมนอยกวา 1 ปข้ึนไป) 

ลําดับท่ี 1 

ชื่อประกาศนียบัตรแบบเต็ม          

ชือ่ยอประกาศนียบัตร     สาขาวิชา/วิชาเอก       

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา            

ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา    สําเร็จการศึกษาจากประเทศ      

ลําดับท่ี 2 

ชื่อประกาศนียบัตรแบบเต็ม          

ชือ่ยอประกาศนียบัตร     สาขาวิชา/วิชาเอก       

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา            

ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา    สําเร็จการศึกษาจากประเทศ      

ขอมูลดานการทํางาน (ปจจุบัน) 

ประเภทการทํางาน:  (  ) ครูรัฐบาล     (  ) อาจารยมหาวิทยาลัย     (  ) พนักงานราชการ (บรรจุแลว) 

   (  ) พนักงานเอกชน/พนักงานชั่วคราว     (  ) อ่ืนๆ 

ตําแหนงปจจุบัน      สังกัด/บริษัทปจจุบัน      

ปท่ีเริ่มทํางาน (พ.ศ. เทานั้น)      

 

 

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 
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ขอมูลดานการทํางานท่ีผานมา ระบุเฉพาะการทํางานท่ีเกี่ยวของกับการอบรม 

ลําดับท่ี 1(เกาท่ีสุด) 

ประเภทการทํางาน:  (  ) ครูรัฐบาล     (  ) อาจารยมหาวิทยาลัย     (  ) เจาหนาท่ีของรัฐ 

   (  ) พนักงานเอกชน/พนักงานชั่วคราว     (  ) อ่ืนๆ 

ตําแหนง      สังกัด/บริษัท       

ปท่ีเริ่มทํางาน (พ.ศ. เทานั้น)    ถึง       

ลําดับท่ี 2 

ประเภทการทํางาน:  (  ) ครูรัฐบาล     (  ) อาจารยมหาวิทยาลัย     (  ) เจาหนาท่ีของรัฐ 

   (  ) พนักงานเอกชน/พนักงานชั่วคราว     (  ) อ่ืนๆ 

ตําแหนง      สังกัด/บริษัท       

ปท่ีเริ่มทํางาน (พ.ศ. เทานั้น)    ถึง       

ลําดับท่ี 3 

ประเภทการทํางาน:  (  ) ครูรัฐบาล     (  ) อาจารยมหาวิทยาลัย     (  ) เจาหนาท่ีของรัฐ 

   (  ) พนักงานเอกชน/พนักงานชั่วคราว     (  ) อ่ืนๆ 

ตําแหนง      สังกัด/บริษัท       

ปท่ีเริ่มทํางาน (พ.ศ. เทานั้น)    ถึง       

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาครู หรือท่ีใชประสบการณในการถายทอดความรูแกครู 

ลําดับท่ี 1 

รายละเอียด             

จํานวนปประสบการณ     

ลําดับท่ี 2 

รายละเอียด             

จํานวนปประสบการณ     

ลําดับท่ี 3 

รายละเอียด             

จํานวนปประสบการณ     

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 
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ลําดับท่ี 4 

รายละเอียด             

จํานวนปประสบการณ     

ลําดับท่ี 5 

รายละเอียด             

จํานวนปประสบการณ     

 

ประกาศนียบัตร หรือ หลักสูตรท่ีเคยผานการฝกอบรม 

ลําดับท่ี 1 

ชื่อประกาศนียบัตร/หลักสูตรท่ีเคยผานการฝกอบรม       

สถาบัน/หนวยงาน ท่ีจัด           

ป พ.ศ.        ประเทศ       

ลําดับท่ี 2 

ชื่อประกาศนียบัตร/หลักสูตรท่ีเคยผานการฝกอบรม       

สถาบัน/หนวยงาน ท่ีจัด           

ป พ.ศ.        ประเทศ       

ลําดับท่ี 3 

ชื่อประกาศนียบัตร/หลักสูตรท่ีเคยผานการฝกอบรม       

สถาบัน/หนวยงาน ท่ีจัด           

ป พ.ศ.        ประเทศ      

ลําดับท่ี 4 

ชื่อประกาศนียบัตร/หลักสูตรท่ีเคยผานการฝกอบรม       

สถาบัน/หนวยงาน ท่ีจัด           

ป พ.ศ.        ประเทศ      

ลําดับท่ี 5 

ชื่อประกาศนียบัตร/หลักสูตรท่ีเคยผานการฝกอบรม       
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สถาบัน/หนวยงาน ท่ีจัด           

ป พ.ศ.        ประเทศ       

เกียรติประวัติ รางวัลท่ีไดรับการยกยอง 

ลําดับท่ี 1 

ชื่อรางวัล            

หนวยงาน        ป พ.ศ.     

ลําดับท่ี 2 

ชื่อรางวัล            

หนวยงาน        ป พ.ศ.     

ลําดับท่ี 3 

ชื่อรางวัล            

หนวยงาน        ป พ.ศ.     

ลําดับท่ี 4 

ชื่อรางวัล            

หนวยงาน        ป พ.ศ.     

ลําดับท่ี 5 

ชื่อรางวัล            

หนวยงาน        ป พ.ศ.     

ประสบการณเกี่ยวกับการสอน/นิเทศการสอน  

  บุคคลท่ีเคยมีประสบการณการเปนครูหรือศึกษานิเทศกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ

อาชีวศึกษา (ในระบบหรือนอกระบบ) อาจารยมหาวิทยาลัยสามารถระบุขอมูลการนิเทศการสอนของนักศึกษา 

ลําดับท่ี 1  

ลักษณะประสบการณ :   (   ) การสอน  (   ) นิเทศ 

ระดับชั้น      ชื่อสถานศึกษา        

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา   วิชาท่ีเก่ียวของ       

จํานวนปท่ีปฏิบัติงาน    

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 
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ลําดับท่ี 2  

ลักษณะประสบการณ :   (   ) การสอน  (   ) นิเทศ 

ระดับชั้น      ชื่อสถานศึกษา        

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา     วิชาท่ีเก่ียวของ        

จํานวนปท่ีปฏิบัติงาน    

ลําดับท่ี 3  

ลักษณะประสบการณ :   (   ) การสอน  (   ) นิเทศ 

ระดับชั้น      ชื่อสถานศึกษา        

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา     วิชาท่ีเก่ียวของ        

จํานวนปท่ีปฏิบัติงาน    

เนื้อหา/สาขาวิชาท่ีวิทยากรเช่ียวชาญ (เนื้อหาเก่ียวกับหลักสูตร) 

ลําดับท่ี 1       ลําดับท่ี 2       

ลําดับท่ี 3       ลําดับท่ี 4       

ขอมูลการติดตอ 

ท่ีอยู              

โทรศัพท      อีเมล        

 

 

ลงชื่อ       

(ชื่อ-นามสกุล วิทยากร) 
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        เขียนท่ี                

        วันท่ี      

เรื่อง การตอบรับเปนวิทยากรในหลักสูตรพัฒนาครู 

เรียน ผูอํานวยการสถาบันคุรุพัฒนา 

  ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)          นามสกุล                    

เลขประจําตัวประชาชน       วัน เดือน ปเกิด      

ท่ีอยูท่ีติดตอไดทางไปรษณีย บานเลขท่ี       หมู            ซอย    ถนน     

ตําบล/แขวง                 ตําบล/เขต                    จังหวัด                รหัสไปรษณีย    

   ขาพเจาเปนผูท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑคุณสมบัติของสถาบันคุรุพัฒนา ในประเด็นใด

ประเด็นหนึ่ง ตอไปนี้  (เลือกอยางนอย 1 ขอ) 

  (   ) สําเร็จการศึกษาอยางนอยระดับปริญญาโทในสาขาวิชาท่ีเปนวิทยากรหรือสาขา          

ท่ีสัมพันธ และมีตําแหนงทางวิชาการอยางนอยผูชวยศาสตราจารย หรือ วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ หรือ 

  (   ) สําเร็จการศึกษาอยางนอยระดับปริญญาโทในสาขาวิชาท่ีเปนวิทยากรหรือสาขาท่ี

สัมพันธ และมีประสบการณ/ความสําเร็จในเรื่องนั้นๆ ในระดับชาติหรือนานาชาติ (ท่ีมีหลักฐานชัดเจน) หรือมี

หนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงท่ีเก่ียวของกับเรื่องนั้นในระดับกระทรวง ระดับชาติ หรือ 

  (   ) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบเปนวิทยากรหรือสาขาท่ี

สัมพันธ และมีประสบการณการสอนหรือมีหนาท่ีท่ีเก่ียวกับการใหความรู หรือเคยเปนวิทยากร มาไมนอยกวา 

2 ป หรือ 

  (   ) เปนผูท่ีมีความเชี่ยวชาญจนเปนท่ียอมรับและประกอบอาชีพในดานท่ีเปนวิทยากรนั้น  

มานานกวา 10 ป หรือ 

  (   ) ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย หรือ วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ ข้ึน

ไป 

  ขาพเจายินดีและยืนยันใหสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เสนอชื่อเพ่ือ

เปน วิทยากรพัฒนาครูในหลักสูตร (ชื่อหลักสูตร)           

ได และพรอมกันนี้ไดมอบรายละเอียดประวัติของขาพเจากับผูประสานงานหลักสูตรเพ่ือเปนสวนหนึ่งของการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรดวยแลว 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

      ขอแสดงความนับถือ 

       
 

         (ชื่อ- นามสกุล) 

 

โทรศัพทมือถือ 
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เขียนท่ี     

       วันท่ี     

เรื่อง ขอรับรองคุณวุฒิสูงสุด 

เรียน ผูอํานวยการสถาบันคุรุพัฒนา 

  ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)   นามสกุล   

เปนวิทยากร ประจําหลักสูตร “          ” 

รหัสหลักสูตร   ประจําหนวยพัฒนาครู สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  

รหัสหนวยงาน 0994000158998 

  สําเร็จการศึกษาระดับ   สาขา      

ชื่อปริญญา       ชื่อยอปริญญา      

สถาบัน        ป พ.ศ.      

ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ 

   

         

 

 

        (ชื่อ - นามสกุล) 

            วิทยากร 
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ตารางการอบรม 

 

หลักสูตร         รหัสหลักสูตร    

   วันท่ี                

   สถานท่ีจัดฝกอบรมและพัฒนา (ท่ีอยู)          

                                                        

 

วันท่ี  

เวลา  สาระ/เรื่องการพัฒนา 

 

กิจกรรม 

( บรรยาย/ปฏิบัติ) 

วิทยากร คุณสมบัติวิทยากร 

( P / C / K ) 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

หมายเหตุ 

1. เวลาในตารางอบรมควรระบุชวงเวลารับประทานอาหารวางลงในตารางการอบรม ระยะเวลา 15 นาที/ครั้ง 

2. การเลือกประเภทของสาระ/เรื่องการพัฒนา หากเลือกประเภทบรรยายสามารถระบุวิทยากรไดเพียง 1 

ทานเทานั้น 

3. ใน 1 หลักสูตร คณะวิทยากรจะตองประกอบดวยบุคคลอยางนอย 2 - 3 คน  
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        สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
            รายช่ือผูสมัครเขารับการฝกอบรมและพัฒนา  

  หลักสูตร : ...................................................................................................................................................... 

รหัสหลักสูตร : .......................... : จํานวน .................. ช่ัวโมง 
 

 

 

 เขารับการฝกอบรมและพัฒนาวันท่ี ...............................................ณ ........................................................  

จํานวนผูสมัครเขารับการฝกอบรมและพัฒนาจํานวน...............................คน 
 

ลําดับ เลขท่ีบัตรประชาชน รายชื่อผูเขารับการอบรม เพศ 
ตําแหนง/ 

วิทยฐานะ 
สถานศึกษา สังกัด จังหวัด 

 
 

1234567891234 นายสมชาย  ใจด ี
 
  ครูผูชวย 

 
วท. สอศ. ตาก 

        คร ู วษท.     

        ครูชํานาญการ วก.     

        ครูชํานาญการพิเศษ วช.     

        ครูเช่ียวชาญ วพ.     

          วทอ.     

          วศ.     

          วบท.     

          วป.     

          กภว.     

          วทก.     

          วอท.     

          วกศ.     
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- ตัวเลขทั้งติดกันไมมีเวนวรรค 

- ตัวเลขติดกันตองไมมีขีดค่ันกลาง

ตัวเลข 

ใช คอลัมนเดียว เวนวรรค 

ชื่อ-สกุล 2 เคาะ 

เรียงวิทยฐานะจาก          

ครูผูชวย-เชียวชาญ 

ใชตัวยอ หรือ ตัวเต็ม 
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แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานพัฒนาครูตามหลักสูตร 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1.1 รหัสหนวยพัฒนา : (ท่ีออกโดยสถาบันครุุพัฒนา) 

1.2 ช่ือหนวยพัฒนา : (ท่ีออกโดยสถาบันครุุพัฒนา) 

1.3 รหสัหลักสูตร  : (ท่ีออกโดยสถาบันครุุพัฒนา) 

1.4 ช่ือหลักสตูร  : (ท่ีออกโดยสถาบันครุุพัฒนา) 

1.5 รหัสรุน  : (ท่ีออกโดยสถาบันครุุพัฒนา) 

1.6 วันท่ีเริ่มพัฒนา  : วันท่ี............................................วันท่ีสิ้นสุดการพัฒนา

................................................... 

1.7 จํานวนช่ัวโมงการพัฒนาตามหลักสตูรท่ีไดรับการเห็นชอบ  : ...................................... ช่ัวโมง 

1.8 สถานท่ีจัดการพัฒนา :         ช่ือหองประชุม....................... สถานท่ี / หนวยงาน........................... ตําบล..................

     อําเภอ................ จังหวัด............................ 

1.9 จํานวนครูท่ี “ผาน” การพัฒนา  :   จํานวน...............................คน ตามรายละเอียด ดังน้ี 
 

ลําดับ 
เลขที่บตัร

ประชาชน 
รายชื่อผูเขารับการอบรม เพศ 

ตําแหนง/ 

วิทยฐานะ 
สถานศึกษา สังกัด จังหวัด 

1 xxxxxxxxxxxxx นายสมชาย ใจดี ชาย ครูผูชวย วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร สอศ. กําแพงเพชร 

2 xxxxxxxxxxxxx นางสาวใจดี ดีใจ หญิง คร ู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สอศ. ภูเก็ต 
 

1.10 รายช่ือ นามสกุล วิทยากร ท่ีไปปฏิบัติงานจริง 

 1. ช่ือ นามสกุล วิทยากร 

        วุฒิการศึกษา  .................................................................. 

        สถาบัน   .................................................................... 

        ตําแหนงทางวิชาการหรือวิทยฐานะ........................................... 

 ประสบการณ    .................................................................................. 

ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนา 

2.1 รายงานการพัฒนาตามแผน 

หัวขอการพัฒนา หัวขอเรื่อง วิทยากรท่ี

รับผิดชอบ 

จํานวน

ช่ัวโมงตาม

แผน 

จํานวนช่ัวโมง

ท่ีอบรมจริง 

ระบุเหตุผล 

ท่ีพัฒนาจริง

แตกตางจากแผน 

1.สาระ(Content 

knowledge : K) 

     

2. ศาสตรการสอน 

(Pedagogy : P) 

     

3. เทคโนโลยี 

(Technology : T) ถามี 
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หัวขอการพัฒนา หัวขอเรื่อง วิทยากรท่ี

รับผิดชอบ 

จํานวน

ช่ัวโมงตาม

แผน 

จํานวนช่ัวโมง

ท่ีอบรมจริง 

ระบุเหตุผล 

ท่ีพัฒนาจริง

แตกตางจากแผน 

4. การบูรณาการศาสตร

การสอนกับสาระ/หรือ

เทคโนโลยี (PCK/TPCK) 

     

 

2.2 ประสิทธิผลการพัฒนาท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 

วัตถุประสงค เปนไปตามวัตถุประสงค ไมเปนไปตาม

วัตถุประสงค 

ปญหา/ สิ่งท่ีพบ แนวทางการ

แกปญหา 

1) ดานความรู     

2) ดานทักษะ     

3) ดานคณุลักษณะ 

ความเปนคร ู

    

 

ตอนท่ี 3 ปญหาผลกระทบตอการดําเนินงานพัฒนา 

3.1 ประเด็นดานทรัพยากรและสิ่งอําานวยความสะดวก  

3.2 ประเด็นดานการบรหิารจดัการ 
  

ตอนท่ี 4 ผลการประเมินการพัฒนา 

4.1 ผลการประเมินตามแผนท่ีกําหนด 

รายการประเมิน ผลการประเมินตามแผนท่ีกําหนด เพ่ิมเติม 

1) ดานความรู   

2) ดานทักษะ   

3) ดานคณุลักษณะความเปนคร ู   
 

4.2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 
 

รายการประเมิน �̅� S.D. แปลผล 

1) ดานความรู    

2) ดานทักษะ    

3) ดานคณุลักษณะความเปนคร ู    

4.3 การดําเนินงานติดตามหลังการพัฒนา 

  มีการติดตาม     

  ไมมีการติดตาม 

4.4 วิธีการดําเนินงานหลังการพัฒนา 

 PLC   

 นัดพบกลุมคร 

 อ่ืนๆ  

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 
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4.5 สิ่งท่ีเปนผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ ท่ีไมคาดคดิ / ท่ีเกิดข้ึน 

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

............ 

ตอนท่ี 5 ขอเสนอตอสถาบันคุรุพัฒนา เพ่ือการพัฒนานโยบายกรอบแนวคิดการออกแบบหลักสูตรพัฒนาครู 

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 

 

 

ลงช่ือ…………………………………………….…ผูรับผิดชอบหลักสตูร  

                     (.....................................................) 

              วันท่ี …………………………………………………………. 

 

หมายเหตุ *แบบฟอรมสําหรับเตรียมขอมูลกรอกรายงานผลในระบบฝกอบรมพัฒนาฯ* 

             กําหนดรายงานผลการดําเนินงานพัฒนาครูในระบบฝกอบรมพัฒนาฯ  ภายใน 15 วันหลังการอบรม  

             หากไมรายงานผลจะไมสามารถเปดรับสมัครฝกอบรมและพัฒนาในรุนตอไปได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 
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แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานพัฒนาครูตามหลักสูตร 

(หลักสูตรท่ีไดรับรองจากสํานักงาน ก.ค.ศ.หรือท่ัวไป) 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ช่ือหนวยพัฒนา : (ท่ีออกโดยสถาบันครุุพัฒนา) 

1.2 รหสัหลักสูตร  : (ท่ีออกโดยสถาบันครุุพัฒนา) 

1.3 ช่ือหลักสตูร  : (ท่ีออกโดยสถาบันครุุพัฒนา) 

1.4 รหัสรุน  : (ท่ีออกโดยสถาบันครุุพัฒนา) 

1.5 วันท่ีเริ่มพัฒนา  : วันท่ี............................................วันท่ีสิ้นสุดการพัฒนา

................................................... 

1.6 จํานวนช่ัวโมงการพัฒนาตามหลักสตูรท่ีไดรับการเห็นชอบ  : ...................................... ช่ัวโมง 

1.7 สถานท่ีจัดการพัฒนา :         ช่ือหองประชุม....................... สถานท่ี / หนวยงาน........................... ตําบล..................

     อําเภอ................ จังหวัด............................ 

1.8 จํานวนครูท่ี “ผาน” การพัฒนา  :   จํานวน...............................คน ตามรายละเอียด ดังน้ี 
 

ลําดับ 
เลขที่บตัร

ประชาชน 
รายชื่อผูเขารับการอบรม เพศ 

ตําแหนง/ 

วิทยฐานะ 
สถานศึกษา สังกัด จังหวัด 

1 xxxxxxxxxxxxx นายสมชาย ใจดี ชาย ครูผูชวย วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร สอศ. กําแพงเพชร 

2 xxxxxxxxxxxxx นางสาวใจดี ดีใจ หญิง คร ู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สอศ. ภูเก็ต 
 

1.10 รายช่ือ นามสกุล วิทยากร  

 1. ช่ือ นามสกุล วิทยากร 

        วุฒิการศึกษา  .................................................................. 

        สถาบัน   .................................................................... 

        ตําแหนงทางวิชาการหรือวิทยฐานะ........................................... 

 ประสบการณ    .................................................................................. 

ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนา 

2.1 รายงานการพัฒนาตามแผน 

หัวขอการพัฒนา หัวขอเรื่อง วิทยากรท่ี

รับผิดชอบ 

จํานวนช่ัวโมง

ตามแผน 

จํานวนช่ัวโมง

ท่ีอบรมจริง 

ระบุเหตุผล 

ท่ีพัฒนาจริงแตกตาง

จากแผน 

1.สาระ (Content 

knowledge : K) (ถามี) 

     

2. ศาสตรการสอน 

(Pedagogy : P) (ถามี) 

     

HRD-11 

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 
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หัวขอการพัฒนา หัวขอเรื่อง วิทยากรท่ี

รับผิดชอบ 

จํานวนช่ัวโมง

ตามแผน 

จํานวนช่ัวโมง

ท่ีอบรมจริง 

ระบุเหตุผล 

ท่ีพัฒนาจริงแตกตาง

จากแผน 

3. เทคโนโลยี 

(Technology : T) (ถามี) 

     

4. การบูรณาการศาสตร

การสอนกับสาระ/หรือ

เทคโนโลยี (PCK/TPCK) 

(ถามี) 

     

 

2.2 ประสิทธิผลการพัฒนาท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 

วัตถุประสงค เปนไปตามวัตถุประสงค ไมเปนไปตาม

วัตถุประสงค 

ปญหา/ สิ่งท่ีพบ แนวทางการแกปญหา 

1) ดานความรู     

2) ดานทักษะ     

3) ดานคณุลักษณะ 

ความเปนคร ู

    

 

ตอนท่ี 3 ปญหาผลกระทบตอการดําเนินงานพัฒนา 

3.1 ประเด็นดานทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก  

3.2 ประเด็นดานการบรหิารจดัการ 

  

ตอนท่ี 4 ผลการประเมินการพัฒนา 

4.1 ผลการประเมินตามแผนท่ีกําหนด 

รายการประเมิน ผลการประเมินตามแผนท่ีกําหนด เพ่ิมเติม 

1) ดานความรู   

2) ดานทักษะ   

3) ดานคณุลักษณะความเปนคร ู   
 

4.2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม (ถามี)  
 

รายการประเมิน �̅� S.D. แปลผล 

1) ดานความรู    

2) ดานทักษะ    

3) ดานคณุลักษณะความเปนคร ู    

4.3 การดําเนินงานติดตามหลังการพัฒนา 

  มีการติดตาม     

  ไมมีการติดตาม 

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 
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4.4 วิธีการดําเนินงานหลังการพัฒนา 

 PLC   

 นัดพบกลุมคร ู

 อ่ืนๆ ……………………………………………………………. 

4.5 สิ่งท่ีเปนผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ ท่ีไมคาดคดิ / ท่ีเกิดข้ึน 

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 

ตอนท่ี 5 ขอเสนออ่ืนๆ (ถามี) 

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 

 

 

ลงช่ือ…………………………………………….…ผูรับผิดชอบหลักสตูร  

                     (.....................................................) 

              วันท่ี …………………………………………………………. 

 

หมายเหตุ *แบบฟอรมสําหรับเตรียมขอมูลกรอกรายงานผลในระบบฝกอบรมพัฒนาฯ* 

             กําหนดรายงานผลการดําเนินงานพัฒนาครูในระบบฝกอบรมพัฒนาฯ ภายใน 15 วันหลังการอบรม 

             หากไมรายงานผลจะไมสามารถเปดรับสมัครฝกอบรมและพัฒนาในรุนตอไปได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 
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กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 
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กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 
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กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 

 



-89- 

 

ดาวนโหลดแบบฟอรม 

 
https://bit.ly/39Bg7Pv 

 

ดาวโหลดคูมือการใชงานระบบฝกอบรมฯ 

 
https://bit.ly/3aeEnpG 

 

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210-1212 

 



คู่มือการใช้งานวุฒิบัตรออนไลน์ 
ระบบฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สงักัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เว็บไซต์ https://training.r-hrd.net/ 

ส าหรับครูและบุคลากรอาชีวศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนา 

1. Login เข้ำระบบ ชื่อผู้ใช้ (User) ใช้หมำยเลขบัตรประชำชนหรืออีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับ ID Plan

2. กดเมนูข้อมลูส่วนตัว ด้ำนบนมุมขวำ > เลือกเมนู สถานะการสมัครและอบรม

3. หำกต้องกำรพิมพ์ใบวุฒิบัตรหลักสูตรที่ผ่ำนกำรพัฒนำฝึกอบรมแล้ว ให้กดปุ่มใบวุฒิบัตร ที่หลักสูตรนั้น ๆ

หำกผ่ำนกำรอบรมแล้วแต่ปุ่มใบวุฒิบัตรไม่ขึ้น แสดงว่ำยังไม่มีกำรรำยงำนผลกำรพัฒนำโดยผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และได้ผ่ำนกำรตรวจสอบข้อมูลจำก ส ำนักพัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำ ซึ่งจะท ำให้
ยังไม่สำมำรถพิมพ์วุฒิบัตรได ้

4. หน้ำจอแสดงรูปแบบวุฒิบัตรก่อนสั่งพิมพ์ > กดเลือกปุ่ม พิมพ์ใบวฒุิบัตร

5. ระบบจะดำวน์โหลดไฟล์วุฒิบัตรในรูปแบบไฟล์ pdf  สำมำรถกดสั่งพิมพ์หรือบันทึกไวไ้ด้
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 หมำยเหตุ : เลขที่วุฒิบัตรระบบจะรันหมำยเลขอัตโนมัติ 

6. กำรขอแก้ไขวุฒิบัตร กรณีชื่อ-สกุลผิด ให้ท ำหนังสือแจ้งขอแก้ไขวุฒิบัตร โดยผู้บริหำรสถำนศึกษำลงนำม
ส่งให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ด ำเนินกำรแก้ไขในระบบ 
7. ส ำหรับมือถอื จะแสดงปุ่ม พิมพ์วุฒิบัตร ให้ download ไฟล์วุฒิบัตรในรูปแบบ  PDF
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ส าหรับผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

1. Login เข้ำระบบ ในส่วนที่เป็น ระบบบรหิารจัดการหลกัสูตรและรายงานผลการพฒันาครู โดยชื่อผู้ใช้
(User) ใช้หมำยเลขบัตรประชำชนหรืออีเมล์ที่ลงทะเบียนไว ้
2. กำรดูข้อมูลรำยละเอียดวุฒิบัตร เข้ำเมนวูุฒิบัตร > เลอืกตำมประเภทหลักสูตร

3. เมื่อเลือกตำมประเภทหลักสูตร จะแสดงหลักสูตรที่ได้มกีำรออกวุฒิบัตร ตำมรหัสรุ่น วันเดือนปีที่จัดอบรม
สถำนที่จัดอบรม จ ำนวนผู้ได้รบัวุฒิบัตร สำมำรถตรวจสอบรำยช่ือผู้ได้รับวุฒิบัตร โดยกดปุ่ม>รายชื่อ 

หมายเหตุ : วุฒิบัตรจะออกให้แก่ผู้ผ่ำนกำรอบรมเมื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้จัดท ำรำยงำนผลกำรพัฒนำ 
จัดส่งรำยงำนผล รำยงำนผลได้รับกำรอนุมัติ และผ่ำนกำรพิจำรณำกำรตรวจสอบโดยกลุ่มงำนหลักเกณฑ์และ
ฐำนสมรรถนะครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำ ส ำนักพัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำแล้วเท่ำนั้น 
จึงจะปรำกฏรำยช่ือหลักสูตรและรำยช่ือผู้ได้รับวุฒิบัตร 

4. เมื่อกดปุ่มรำยชื่อจะปรำกฏรำยชื่อผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรที่ผ่ำนกำรอบรมพัฒนำตำมหลักสูตรและรุ่นนัน้ ๆ หำก
ต้องกำรดูใบวุฒิบัตรกดปุ่ม > ใบวุฒิบัตร จะแสดงใบวุฒิบัตรตำมรำยช่ือ 
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5. กำรแก้ไขชื่อ-สกุล หรือค ำน ำหน้ำชื่อในวุฒิบัตร กรณีมีผู้ขอให้แก้ไขชื่อ-สกุลหรือค ำหน้ำชื่อในวุฒิบัตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีสิทธิ์ในกำรแก้ไขดังกล่ำวได้ โดยให้ผู้ขอแก้ไขจัดท ำหนังสือขอแก้ไขโดยให้ผ ู้บริหำร
สถำนศึกษำลงนำม เพื่อใช้เป็นเอกสำรหลักฐำนประกอบ ส ำหรับใช้แนบไฟล์เข้ำระบบ หำกไม่แนบไฟล์จะไม่
สำมำรถด ำเนินกำรต่อในระบบได้ กำรแก้ไขชื่อ-สกุล ให้ผู้รับผิดชอบกดปุ่ม > แก้ไข ชื่อ-นามสกุล ของรำยชื่อ
ที่ต้องกำรแก้ไข  
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- กำรแก้ไขค ำหน้ำชื่อ เลือกค ำน ำหน้ำชื่อตำมที่ต้องกำรแก้ไข หำกไม่มีให้พิมพ์ค ำน ำหน้ำชื่อที่ต้องกำร
แก้ไขในช่องค ำน ำหน้ำช่ือได้เลย  

- ช่องชื่อ นำมสกุล พิมพ์ช่ือหรือนำมสกุล ที่ต้องกำรแก้ไข 
- กดอัพโหลดไฟล์เอกสำรหลักฐำนกำรขอแก้ไขวุฒิบัตร (ประเภทไฟล์ PDF / JPEG / PNG ) หากไม่

แนบไฟล์ระบบจะไม่ให้ด าเนินการต่อ 
- กดยืนยันกำรแก้ไข 
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ส าหรับหน่วยพัฒนา/ ผูป้ระสานงานหน่วยพัฒนา 

1. Login เข้ำระบบ ในส่วนที่เป็น ระบบบรหิารจัดการหลกัสูตรและรายงานผลการพฒันาครู โดยชื่อผู้ใช้
(User) ใช้หมำยเลขบัตรประชำชนหรืออีเมล์ที่ลงทะเบียนไว ้
2. เพิ่มข้อมูลลายเซ็นของผู้บริหารหน่วยพัฒนาหรือผู้มีสิทธิ์ลงนามในวุฒิบัตร โดยเข้ำเมนู หน่วยพัฒนำ >
รำยช่ือหน่วยพัฒนำ > กดปุ่มข้อมูลวุฒิบัตร 

ท ำกำรกรอกข้อมูล ชื่อ สกลุ ผู้บริหำรหน่วยพัฒนำหรือผู้มสีิทธิ์ลงนำมในวุฒิบัตร ต ำแหน่ง และอัพโหลดไฟล์
ลำยเซ็นต์วุฒิบัตร และบันทึกข้อมูล ข้อมูลส่วนนี้จะถูกน ำไปใช้ในกำรแสดงในวุฒิบัตร 
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3. กำรดูข้อมูลรำยละเอียดวุฒิบัตร เข้ำเมนวูุฒิบัตร > เลอืกตำมประเภทหลักสูตร

4. เมื่อเลือกตำมประเภทหลักสูตร จะแสดงหลักสูตรที่ได้มกีำรออกวุฒิบัตร ตำมรหัสรุ่น วันเดือนปีที่จัดอบรม
สถำนที่จัดอบรม จ ำนวนผู้ได้รบัวุฒิบัตร สำมำรถตรวจสอบรำยช่ือผู้ได้รับวุฒิบัตร โดยกดปุ่ม>รายชื่อ 

หมายเหตุ : วุฒิบัตรจะออกให้แก่ผู้ผ่ำนกำรอบรมเมื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้จัดท ำรำยงำนผลกำรพัฒนำ 
จัดส่งรำยงำนผล รำยงำนผลได้รับกำรอนุมัติ และผ่ำนกำรพิจำรณำกำรตรวจสอบโดยกลุ่มงำนหลักเกณฑ์และ
ฐำนสมรรถนะครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำ ส ำนักพัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำแล้วเท่ำนั้น 
จึงจะปรำกฏรำยช่ือหลักสูตรและรำยช่ือผู้ได้รับวฒุิบัตร 

5. เมื่อกดปุ่มรำยชื่อจะปรำกฏรำยชื่อผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรที่ผ่ำนกำรอบรมพัฒนำตำมหลักสูตรและรุ่นนั้น ๆ
หำกต้องกำรดูใบวุฒบิัตรกดปุ่ม > ใบวุฒิบัตร จะแสดงใบวุฒิบัตรตำมรำยช่ือ 
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6. กำรแก้ไขชื่อ-สกุล หรือค ำน ำหน้ำชื่อในวุฒิบัตร กรณีมีผู้ขอให้แก้ไขชื่อ-สกุลหรือค ำหน้ำชื่อในวุฒิบัตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีสิทธิ์ในกำรแก้ไขดังกล่ำวได้ โดยให้ผู้ขอแก้ไขจัดท ำหนังสือขอแก้ไขโดยให้ผ ู้บริหำร
สถำนศึกษำลงนำม เพื่อใช้เป็นเอกสำรหลักฐำนประกอบ ส ำหรับใช้แนบไฟล์เข้ำระบบ หำกไม่แนบไฟล์จะไม่
สำมำรถด ำเนินกำรต่อในระบบได้ กำรแก้ไขชื่อ-สกุล ให้ผู้รับผิดชอบกดปุ่ม > แก้ไข ชื่อ-นามสกุล ของรำยชื่อ
ที่ต้องกำรแก้ไข  

-97-



- กำรแก้ไขค ำหน้ำชื่อ เลือกค ำน ำหน้ำชื่อตำมที่ต้องกำรแก้ไข หำกไม่มีให้พิมพ์ค ำน ำหน้ำชื่อที่ต้องกำร
แก้ไขในช่องค ำน ำหน้ำช่ือได้เลย  

- ช่องชื่อ นำมสกุล พิมพ์ช่ือหรือนำมสกุล ที่ต้องกำรแก้ไข 
- กดอัพโหลดไฟล์เอกสำรหลักฐำนกำรขอแก้ไขวุฒิบัตร (ประเภทไฟล์ PDF / JPEG / PNG ) หากไม่

แนบไฟล์ระบบจะไม่ให้ด าเนินการต่อ 
- กดยืนยันกำรแก้ไข 
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นายทะเบียน (ส าหรบัฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักพัฒนาสมรรถนะครแูละบุคลากรอาชีวศึกษา) 

1. ผู้ที่ได้รับมอบหมำยท ำหน้ำที่นำยทะเบียนส่งข้อมูลบุคคล (ชื่อ สกุล หมำยเลขขบัตรประชำชน อีเมล์ 
หมำยเลขโทรศัพท์) ให้ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ที่กลุ่มงำนหลักเกณฑ์และฐำนสมรรถนะครูและ
บุคลำกรอำชีวศึกษำ  

สิทธิ์นายทะเบียนจะสำมำรถตรวจสอบรำยช่ือและใบวุฒิบัตรของผู้ที่ได้รับกำรออกวุฒิบัตรจำกระบบได ้จะ
ไม่ได้รับสิทธิ์กำรแก้ไขวุฒิบัตร 
2. นำยทะเบียนลงทะเบียนผู้ใช้งำนใหม่ในระบบฯ ทำงเว็บไซต์ https://training.r-hrd.net/

3. กรอกข้อมูลรำยละเอียดให้ครบถ้วนจำกนั้นกดปุ่มยืนยัน
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4. แจ้งผู้ดแูลระบบ (System Administrator) เพื่อให้ก ำหนดสสิทธิ์นำยทะเบียน
5. Log in เข้ำระบบ ในส่วนที่เป็น ระบบบริหารจัดการหลักสูตรและรายงานผลการพฒันาครู โดยชื่อผู้ใช้
(User) ใช้หมำยเลขบัตรประชำชนหรืออีเมล์ที่ลงทะเบียนไว ้
6. สิทธิ์นำยทะเบียนจะสำมำรถตรวจสอบรำยช่ือและใบวุฒิบัตรของผู้ที่ได้รับกำรออกวุฒิบัตรจำกระบบได้
เมนูทั้งหมดที่แสดงส ำหรับสิทธ์ินำยทะเบียน เมื่อเข้ำใช้ระบบ 

 สำมำรถเลือกค้นหำตำมประเภทหลักสูตร หรือชื่อ สกุล หรือเลขที่วุฒิบตัร 

ค้นหำโดยระบุชื่อ สกุล  กดปุ่ม > ค้นหา จะปรำกฏรำยช่ือผู้ที่ต้องกำรค้นหำ หำกต้องกำรดูวุฒิบัตร> กดปุ่ม
วุฒิบัตร จะแสดงใบวุฒิบัตรของบุคคลค้นหำ 
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7. สำมำรถตรวจสอบกำรสั่งพิมพ์วุฒิบัตรได้จำกเมนู > ขอ้มูลบันทึการพิมพ์วุฒิบัตร

จะปรำกฏข้อมูลรำยละเอียดกำรสั่งพิมพ์วุฒิบัตรออกจำกระบบฯ สำมำรถค้นหำตำมวันที่หรือช่วงวันที่พิมพ์
วุฒิบัตรได้ 
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