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

สําหรับหลักสูตรที่ไดรับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา 

 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา               

จัดทําระบบการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรสายงานการสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ระบบออนไลน ทางเว็บไซต http://training.r-hrd.net/ สําหรับบริหารจัดการหลักสูตรและรายงานผล 

การพัฒนาครูตามหลักสูตรท่ีผานการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาของหนวยพัฒนาครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา ใหมีประสิทธิภาพ สามารถท่ีจะคนหาขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว และสนับสนุน

นโยบายของรัฐบาลท่ีจะนําระบบดิจิทัลมาสนับสนุนการทํางานของภาครัฐเพ่ือนําไปสูระบบราชการ 4.0 

 เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาครูอาชีวศึกษา สายงานการสอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

มีความคลองตัว เกิดประโยชน มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการบริหารจัดการขอมูลการฝกอบรมท่ีเปนระบบ

เชื่อมโยงสอดคลองกัน สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จึงกําหนดสิทธิ์ใหผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและสถานศึกษาท่ีเปนหนวยพัฒนาคร ูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขาใชงานระบบ

การฝกอบรมฯ และวิธีการงานระบบดังกลาว โดยขอใหศึกษาขอมูลรายละเอียดใหเขาใจกอนดําเนินการ  

คํานิยาม 

1. ระบบการฝกอบรมฯ หมายถึง ระบบการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรสายงานการสอน 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระบบออนไลน ทางเว็บไซต http://training.r-hrd.net/  

ไมใชระบบของสถาบันคุรุพัฒนา 

2. หนวยพัฒนาครู หมายถึง สํานัก/หนวย/ศูนย สถาบันอาชีวศึกษา วิทยาลัย สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีเปนหนวยพัฒนาครูของสถาบันคุรุพัฒนาเรียบรอยแลว และมีหลักสูตร                 

ท่ีไดรับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา 

3. ผูประสานงานหนวยพัฒนาครู หมายถึง ผูประสานงานของหนวยพัฒนาครูท่ีไดรับมอบหมาย                  

จากผูบริหารสถานศึกษา มีหนาท่ีในการประสานงานหลักกับสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

(สสอ.) และควรเปนผูท่ีมีรายชื่อในกลุมไลน (group line: ผูประสานงานหนวยพัฒนาสังกัด สอศ.) สิทธิ์เปน 

Group User บริหารจัดการหลักสูตรในระบบฝกอบรมฯ ดังนี ้

- มีสิทธิ์และหนาท่ี บริหารจัดการหลักสูตรไดทุกหลักสูตรของหนวยพัฒนาครท่ีูรับผิดชอบ 

- มีสิทธิ์และหนาท่ี อนุมัติ/ตรวจสอบขอมูลรุนการสมัคร/การเปด-ขยายเวลารับสมัครแตละหลักสูตร 

ของหนวยพัฒนาคร ู

- มีสิทธิ์และหนาท่ี อนุมัติ/ตรวจสอบรายงานผลการอบรม การเพ่ิมรายชื่อผูรับผิดชอบหลักสูตร ฯลฯ    

กําหนดใหมีผูประสานงานหนวยพัฒนา 1 คนตอหนวยพัฒนาเทานั้น  

สิ่งท่ีสงมาดวย 1 
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 4. ผูดูแลกลุม (Group User) หมายถึง ผูอํานวยการกลุมงาน/หัวหนากลุมงานภายในสังกัด               

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.) มีสิทธิ์เปน Group User มีหนาท่ีบริหารจัดการ

หลักสูตรในระบบฝกอบรมฯ ดังนี ้

- มีสิทธิ์และหนาท่ี บริหารจัดการหลักสูตรไดทุกหลักสูตรของกลุมงานฯ  

- มีสิทธิ์และหนาท่ี อนุมัติ/ตรวจสอบขอมูลรุนการสมัคร/การเปด-ขยายเวลารับสมัครแตละหลักสูตร 

ของหลักสูตรในกลุมงานฯ 

- มีสิทธิ์และหนาท่ี อนุมัติ/ตรวจสอบรายงานผลการอบรม การเพ่ิมรายชื่อกรรมการหลักสูตรหรือ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร/เพ่ิมวิทยากร ฯลฯ   

5. ผูรับผิดชอบหลักสูตร (Committee) หมายถึง ประธานหลักสูตรหรือกรรมการหลักสูตรหรือ  ผู

ท่ีประธานหลักสูตรมอบหมายเปนผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 1 คน มีหนาท่ีในการบริหารจัดการหลักสูตร

เฉพาะท่ีรับผิดชอบเทานั้น เชน การสรางหลักสูตร การเพ่ิมชื่อวิทยากรในหลักสูตร การเปดรุน เปด/ขยายเวลา

รับสมัคร การรายงานผลการอบรม เปนตน 

6. หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรของ สสอ. ท่ีผานการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา หรือหลักสูตรของ

หนวยพัฒนาครูท่ีอยูภายใตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีผานการรับรองจากสถาบัน             

คุรุพัฒนา  

ข้ันตอนการดําเนินการ  

1. ผูประสานงานหนวยพัฒนาครู/ผูดูแลกลุม และผูรับผิดชอบหลักสูตรศึกษาคูมือและคลิปวีดีโอ 

การใชงานระบบฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรสายงานการสอน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ระบบออนไลน ทางเว็บไซต http://training.r-hrd.net/ <เมนูระบบบริหารจัดการหลักสูตรและรายงานผล> 

2. ผูประสานงานหนวยพัฒนาครู/ผูดูแลกลุม (ผูใชงานใหมท่ียังไมเคยลงทะเบียนเขาใชงานระบบ 

การฝกอบรมฯ) สงขอมูลตามแบบฟอรมให Admin หลักของ สสอ.ทางอีเมล : course.bpcd@gmail.com 

เพ่ือกําหนดสิทธิ์ใหเปน Group User  สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ีหนาเว็บไซต 

3. ผูประสานงานหนวยพัฒนาครู/ผูดูแลกลุม/ผูรับผิดชอบหลักสูตร (ผูท่ียังไมเคยลงทะเบียนเขาใชงาน

ระบบการฝกอบรมฯ) ลงทะเบียนเขาใชงานระบบการฝกอบรมฯ กรณีมีเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบหลักสูตรเปน

ผูใชงานใหมท่ียังไมเคยลงทะเบียน ใหผูรับผิดชอบหลักสูตรแจงผูประสานงานหนวยพัฒนาครูหรือผูดูแลกลุม 

ลงขอมูลในระบบฝกการอบรมฯ เพ่ือกําหนดสิทธิ์เปนกรรมการ (Committee) กอนดําเนินการลงทะเบียน 

4. ผูรับผิดชอบหลักสูตร/ผูประสานงานหนวยพัฒนาครู/ผูดูแลกลุม Log in เขาใชงานระบบการฝกอบรมฯ  

ตามชื่อผูใชและรหัสผานท่ีลงทะเบียนไว 

5. ผูประสานงานหนวยพัฒนาครู/ผูดูแลกลุม และผูรับผิดชอบหลักสูตร ท่ีมีหลักสูตรท่ีไดรับรองจาก

สถาบันคุรุพัฒนาเพ่ิมขอมูล วิทยากร/หลักสูตรท่ีไดรับรอง ในระบบฝกอบรมฯ  

 6. ผูประสานงานหนวยพัฒนาครู/ผูดูแลกลุม และผูรับผิดชอบหลักสูตร เปดรับสมัครอบรมในระบบ

ฝกอบรมฯ 

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210 
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7. ผูประสานงานหนวยพัฒนาครู/ผูดูแลกลุม และผูรับผิดชอบหลักสูตร รายงานผลการพัฒนาครูใน

ระบบฝกอบรมฯ 

 

ขั้นตอนการใชระบบการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ของผูรับผดิชอบหลักสูตร/กรรมการหลกัสตูร และผูประสานงานหนวยพัฒนาคร ู

สําหรับหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา 

 

 
 

1. ผูประสานงานหนวยพัฒนาครู/ผูดูแลกลุม และผูรับผิดชอบหลักสูตร ลงทะเบียนเขาใชระบบฝกอบรมฯ  

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

2. กรรมการหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ิมขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก ขอมูลวิทยากร ขอมูลสถานประกอบการ 

3. กรรมการหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําการสรางหลักสูตร 

4. กรรมการหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําการสรางขอมูลรุนของหลักสูตรสําหรับการเปดรับสมัคร แยก

ตามประเภทหลักสูตร ไดแก รับรองโดยคุรุพัฒนา /หลักสูตรรับรองโดย สอศ. / หลักสูตรออนไลน / หลักสูตร

ท่ัวไป 

5. กรรมการหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําการสรางแผนพัฒนาประสบการณของหลักสูตร                   

สําหรับหลักสูตรพิเศษ (หลักสูตรฝกประสบการณในสถานประกอบการ) 

6. กรรมการหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร เม่ือมีการสรางหรือแกไขขอมูลรุน / แผนพัฒนาประสบการณ 

หัวหนากลุมจะไดรับอีเมลแจง 

แผนผัง ข้ันตอนการใชระบบการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210 
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7. ผู ดูแลกลุม(หัวหนากลุม) ตรวจสอบขอมูลรุน / แผนพัฒนาประสบการณ ของหลักสูตรท่ีถูกสราง                

หรือแกไขโดยกรรมการหลักสูตรในกลุมของตน และทําการเปดใชงาน เพ่ือใหผูสมัครสามารถเขามาสมัครได 

8. กรรมการหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร เขามาตรวจสอบขอมูลการสมัคร และพิจารณาคุณสมบัติของ

ผูสมัครตามท่ีระบุไวในหลักสูตร/รุนท่ีรับสมัคร 

9. กรรมการหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร ประกาศผลการสมัคร เพ่ือใหผูสมัครเขามาตรวจสอบขอมูล              

การสมัครได 

10. กรรมการหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร เขามาจัดทํารายงาน หลังจากดําเนินการจัดอบรมไปแลว                  

โดยกําหนดวาผูสมัครทานไหนผานการอบรมบาง กรอกขอมูลรายงานการพัฒนาใหครบถวน ระบบจะทําการ

สงเมลแจงหัวหนากลุมเม่ือมีการจัดทํารายงาน 

11. ผูดูแลกลุม (หัวหนากลุม) เขามาตรวจสอบรายงาน ทําการอนุมัติหรือแจงใหแกไขรายงาน และระบบสง

เมลแจงใหกรรมการหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร รับทราบ 

 

 

ปฏิทินการดําเนินการในระบบฝกอบรมฯ เฉพาะหลักสูตรท่ีผานการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา 

สําหรับผูรับผิดชอบหลักสูตรและกรรมการหลักสูตร/ผูประสานงานหนวยพัฒนาครู 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา 
ผูรับผิดชอบ 

เอกสารที่ใช

ประกอบ หนวยพัฒนาครู ของ 

สสอ. (กลุมงาน) 

หนวยพัฒนาครูของ

สถาบันคุรุพัฒนา  

1 บันทึกขอมูลวิทยากร หลักสูตรทีไ่ดรับการ

รับรองจากสถาบนัคุรุพัฒนา 

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

 

หลังสถาบันคุรุพัฒนา 

รับรองหลักสูตร  

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

ผูรับผิดชอบหลักสตูร/              

ผูประสานงานหนวย

พัฒนาฯ 

หลักสูตร/

วิทยากรที่ไดรับ

การรับรอง 

2 สสอ. / หนวยพัฒนาครูของสถาบัน            

คุรุพัฒนา ประชาสัมพันธหลักสูตรที่ไดรับ

การรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา/ 

สํานักงาน ก.ค.ศ. ใหสถานศกึษาภาครัฐใน

สังกัด สอศ. รับทราบ 

 

หลังสถาบันคุรุพัฒนา 

รับรองหลักสูตร  

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

ผูรับผิดชอบหลักสตูร/              

ผูประสานงานหนวย

พัฒนาฯ 

ขอมูลหลักสูตร

ที่ไดรับการ

รับรอง 

3 หนวยพัฒนาครขูอง สสอ. / หนวยพัฒนา

ครูของสถาบันคุรุพัฒนา เปดรับสมัครครู

อาชีวศกึษาผานระบบฝกอบรมฯ                     

(http://training.r-hrd.net) /ประกาศผล

การรับสมัครฯ            

 

           

กอนเปดรุนในระบบ

สารสนเทศของสถาบนั  

คุรุพัฒนา 15 วัน 

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

ผูรับผิดชอบหลักสตูร/              

ผูประสานงานหนวย

พัฒนาฯ 

- แบบฟอรม

คุณสมบัติ

ผูสมคัร 

- แบบฟอรม

กําหนดการ 

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210 
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ที่ กิจกรรม ระยะเวลา 
ผูรับผิดชอบ 

เอกสารที่ใช

ประกอบ หนวยพัฒนาครู ของ 

สสอ. (กลุมงาน) 

หนวยพัฒนาครูของ

สถาบันคุรุพัฒนา  

4 หนวยพัฒนาครขูอง สสอ. / หนวยพัฒนา

ครูของสถาบันคุรุพัฒนา นําขอมูลครูที่

สมัครในระบบฝกอบรมฯ เปดรุนในระบบ

สารสนเทศของสถาบนัคุรุพัฒนา 

(http://digital.kurupatana.ac.th) 

    

 - หนวยพัฒนาครูของ สสอ. นําขอมูลใน

ระบบฝกอบรมฯ มาขอเปดรุนในระบบ

สารสนเทศของสถาบนัคุรุพัฒนา 

(http://digital.kurupatana.ac.th) 

ภายใน 15 วันหลังปด

รับสมัครในระบบ

ฝกอบรมฯ                     

(http://training.r-

hrd.net)                       

กลุมงาน

หลักเกณฑฯ 

รวมกับ 

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

- - แบบฟอรม

กําหนดการ 

- แบบฟอรม

รายชื่อผูสมัคร 

 - หนวยพัฒนาครูของสถาบนัคุรพัุฒนา 

เปดรุนในระบบสารสนเทศของสถาบนั             

คุรุพัฒนา 

ระยะเวลาตามท่ี

สถาบันคุรุพัฒนา

กําหนด 

- ผูรับผิดชอบหลักสตูร/              

ผูประสานงานหนวย

พัฒนาฯ 

- 

5 หนวยพัฒนาครขูอง สสอ. / หนวยพัฒนา

ครูของสถาบันคุรุพัฒนา ดําเนินการจัด

อบรม 

จัดอบรมตามระยะเวลา

ที่กําหนด 

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

ผูรับผิดชอบหลักสตูร/              

ผูประสานงานหนวย

พัฒนาฯ 

- 

6 หนวยพัฒนาครขูอง สสอ. / หนวยพัฒนา

ครูของสถาบันคุรุพัฒนา รายงานผลการ

พัฒนาครูในระบบสารสนเทศของสถาบัน

คุรุพัฒนา 

(http://digital.kurupatana.ac.th) 

    

 - หนวยพัฒนาครูของ สสอ. จัดทํารายงาน

ผลการพัฒนาครูผานระบบฝกอบรมฯ 

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

ภายใน 15 หลังจัด

อบรมตามกําหนดการ

แลวเสร็จ 

กลุมงาน

หลักเกณฑฯ 

รวมกับ 

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

- แบบฟอรมใน

ระบบฝกอบรมฯ 

 - หนวยพัฒนาครูของสถาบนัคุรพัุฒนา ระยะเวลาตามท่ี

สถาบันคุรุพัฒนา

กําหนด 

- ผูรับผิดชอบหลักสตูร/              

ผูประสานงานหนวย

พัฒนาฯ 

ตามแบบฟอรม

ที่สถาบันคุรุ

พัฒนากําหนด 

หมายเหตุ ระยะเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

กลุมงานหลักเกณฑและฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โทร.0 2509 3654-5 ตอ 1210 

 


