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HRD : e-Learning
Learning for all : anyone , anywhere and anytime



"โลกแห่งการเรียนรู้ ไม่มีวันจบสิ้น 
อาหารสมอง ทานยิ่งเยอะ ยิ่งดีต่อสุขภาพทางปัญญา" 

กลุ่มงานพัฒนาทางไกล 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส านักงาน ก.พ. 

ขอเชิญชวนท่านที่ต้องการเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง
เข้าร่วมรับอาหารเสริมทางปัญญากับการพัฒนาทางไกล 

ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ (HRD: e-Learning)



วัตถุประสงค์

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลไกการเรียนรู้
ด้วยตนเองผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

โดยมี ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก 
เพื่อเพิ่มโอกาสให้ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึง ตลอดเวลา 
และทันสถานการณ์ ตามนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

นโยบาย e-Learning ของรัฐบาล พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน และยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ 

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม



กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการทุกระดับในส่วนราชการ และจังหวัด รวมทั้งบคุคลผู้สนใจทั่วไป

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในแต่ละหลักสูตร
มีความตั้งใจเข้ารับการอบรมแบบออนไลน์ เพื่อน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในระดับที่สามารถใช้เพื่อการศึกษาบทเรียนออนไลน์ โดยไม่ท าการ
    ละเมิดลิขสืทธิ์ของส านักงาน ก.พ.  และไม่ท าการ Upload ข้อมูลซึ่งมีคุณสมบัติในการเปิด
    ช่องให้ผู้บุกรุก (Hacker) ขึ้นบนระบบ
มี e-Mail Address ของตนเอง และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่าย
   อินเทอเน็ต เพื่อการอบรมออนไลน์ได้ตามก าหนด

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตร ศึกษาได้ที่ “หลักเกณฑ์และเงื่อนไข” 





การเข้าสู่เว็บไซต์ 



http://www.ocsc.go.th













คลกิ





การลงทะเบียนเข้ารับ
การอบรมออนไลน์ 



กรณียงัไม่ได้สมัครเพื่อรับรหสั User ID

คลกิเพือ่ลงทะเบียน



คลกิเพือ่ลงทะเบียน



 ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน จะมี User ID ได้เพียง 1 ID เท่านั้น ผู้ที่มี User ID แล้ว สามารถ Login 
เข้าระบบเพื่อสมัครอบรมหลักสูตรที่ต้องการได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนสมัครใหม่
*** กรณีลืม User ID และลืม Password สอบถามโดยระบบอัตโนมัติด้วยตนเองได้ที่หน้า login

 ผู้ที่มี User ID มากกว่า 1 ID หรือผู้ที่ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง จะไม่ได้รับการอนุมัติให้เข้ารับการ
อบรมออนไลน์ทุกหลักสูตร และระบบจะลบข้อมูลทั้งหมดของท่านออกจากระบบทันที

 กรณีเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล โปรดท าหนังสือจากตนเองแจ้งความประสงค์ พร้อมส่งหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับรองส าเนาถูกต้องแล้ว ไปที่ ส านักงาน ก.พ. ข้อมูลของท่านจะได้รับการแก้เมื่อ
ส านักงาน ก.พ. ได้รับเอกสารต้นฉบับแล้ว

 ผู้สมัครทุกคนต้องลงทะเบียนเข้ารับการอบรมออนไลน์ด้วยตนเอง โดย “รหัสผ่าน (Password)” 
เป็นข้อมูลเฉพาะของผู้สมัครแต่ละคน จะต้องไม่เผยแพร่ให้ผู้อื่นทราบ และไม่อนุญาต หรือให้ผู้อื่นใช้ 
“รหัสผู้ใช้ (User ID)” และ “รหัสผ่าน (Password)” ของท่านเข้าระบบ (Login) ไม่ว่ากรณีใด
*** ผู้ที่ให้ผู้อื่นใช้ “รหัสผู้ใช้ (User ID)” และ “รหัสผ่าน (Password)” ของตัวเอง หรือใช้ “รหัสผู้ใช้ 
User ID)” และ “รหัสผ่าน (Password)” ของผู้อื่นเพื่อเข้าระบบ  (Login) ไม่ว่ากรณีใด จะได้รับการยกเลิกสิทธิ์
เข้ารับการอบรมออนไลน์ทุกหลักสูตร

ประกาศ และบังคับใช้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป



ศึกษา และพมิพ์ข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง

คลกิเมือ่กรอก
ข้อมูลครบถ้วน



คลกิ



ศึกษารายละเอียดต่างๆ 
ที่หน้า login  

เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น



คลกิเพือ่ดูรายละเอยีด



คลกิเพือ่ดูรายละเอยีด



1
คลกิเพือ่ดูหลกัสูตร

2
คลกิทีแ่ต่ละหลกัสูตร
เพือ่ศึกษารายละเอยีด



ศึกษารายละเอียด



คลกิเพือ่ดาวน์โหลด
คู่มอืการอบรม

และศึกษารายละเอยีด



1
คลกิเพือ่ศึกษา

หลกัเกณฑ์และเงือ่นไข

2
ศึกษา

รายละเอยีด



คลกิเพือ่ศึกษาการ
พมิพ์เอกสารรับรอง



คลกิเพือ่ตรวจสอบ
คุณสมบตัิของเคร่ืองทีใ่ช้







คลกิกรณทีีล่มื 
Password



คลกิกรณทีีล่มื User ID



คลกิดูค าถามทีม่กีารถามเข้ามาบ่อย



คลกิกรณทีีม่คี าถาม หรือข้อสงสัย



การเข้าใช้งานในระบบ
และการเลือกหลักสูตร 





XXXXXX

1
ใส่รหัสผู้ใช้
และรหัสผ่าน

2
คลกิเพือ่เข้าระบบ



การลงทะเบียนคร้ังแรก จะมอีายุ 1 ปี และทุกคร้ัง
ทีส่มคัรหลกัสูตรใหม่จะต่ออายุไปอกี 6 เดอืน



คลกิเพือ่ดูหลกัสูตรที่เปิดอบรม

* ส าหรับท่านท่ีต้องการสมัครศึกษาหลักสูตร 001M และ LA02 สามารถคลิกท่ี  
“หลักสูตรของส านักงาน ก.พ.” แล้วสมัครลงทะเบียนได้ทันที

** ส าหรับท่านท่ีต้องการสมัครศึกษาหลักสูตรท่ัวไป คลิกท่ี Banner ** 1 ครั้ง เพื่อให้ Banner 
เปล่ียนเป็น “หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ 001M และ LA02 พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ 
แล้วจึงไปคลิกที่ “หลักสูตรของส านักงาน ก.พ.” เพื่อสมัครเลือกหลักสูตรท่ีจะอบรม



2
เมือ่ได้หลกัสูตรทีส่นใจจะศึกษา

คลกิ เพือ่สมคัรอบรม

1
คลกิเพือ่ศึกษาหลกัเกณฑ์และเงือ่นไข

ของวชิาที่สนใจจะศึกษา

 เลือกหลักสูตรที่สนใจจะศึกษา 



1
ศึกษา

รายละเอยีด

2
คลกิยอมรับค ารับรอง



2
คลกิยอมรับ

หลกัเกณฑ์และเงือ่นไข

1
ศึกษา

รายละเอยีด



ocsc123456

ocsc123456

ocsc123456

ocsc123456

ocsc123456

ocsc123456

………………………..
………………………..

………………………..

………………………..…..

………………………..…..

………………………..…..

………………………..…..

………………………..…..

1
ศึกษา

รายละเอยีด

2
คลกิยอมรับค ารับรอง



ระบบบนัทึกข้อมูลแล้ว คลกิ Close



การยกเลิกการสมัครอบรม
(ในช่วงเวลารับสมัคร)



เมือ่ต้องการลบหลักสูตรทีเ่ลอืกไว้ ให้คลกิที ่   

คลกิที ่“หลกัสูตรของคุณ”



เมือ่แน่ใจว่าจะลบวิชาทีเ่ลอืกไว้แล้วให้คลกิ “OK”



เม่ือท าการลบข้อมูลแล้วก็จะเห็นว่าวชิาท่ีได้เลือกไว้ 
ได้ถูกลบออกไปจากข้อมูลหลักสูตรของคณุแล้ว



การตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไข



 สามารถคลกิดไูด้ที่ “หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละรายวชิา”



การศึกษาบทเรียน
การท าแบบทดสอบ

และการตรวจสอบผล



คลกิเพือ่ดูหลกัสูตรทีเ่ลอืก

คลกิเพือ่ศึกษาบทเรียน ตัวอย่างบทเรยีน



คลิกที่ Expand All เพื่อขยายเมนูวิชาที่จะศึกษา

คลิกเลือกหัวขอ้ที่จะศึกษา



ระหว่างการศึกษาบทเรียน ให้คลิก “บันทึกเวลาเรียน” 
เป็นระยะ เพื่อให้ระบบเก็บเวลาศึกษาเนื้อหาบทเรียน

ตัวอย่างบทเรียน



 แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre Test)

 แบบทดสอบ เร่ือง ความฉลาดทางอารมณ์ (Pre)

 แบบทดสอบหลังเรียน (Post Test)

















คลกิเพือ่ดูรายงานการศึกษาบทเรียน

สามารถตรวจสอบเวลาที่ใช้ศึกษาบทเรียนได้จากรายงานส่วนนี้





คลกิเพือ่ดูรายงานการท าแบบทดสอบ

คลกิตรวจสอบได้จากส่วนนี้



คลกิตรวจสอบได้จากส่วนนี้



ตรวจสอบผลคะแนน



ช่องทางการติดต่อสื่อสาร



 กระดานข่าว



คลิกที่ NEW เพื่อเพิ่มหัวข้อสนทนา





 ห้องสนทนา







การพิมพ์ประกาศนียบัตร 
/ หนังสือรับรอง





ตรวจสอบผลการเรียน หากเป็น P สามารถคลิกได้ที่        ทัง้นี ้
จะต้องพมิพ์ใบประกาศนียบัตร / ใบรับรองในช่วงเวลาที่ก าหนด
ของแต่ละรุ่น สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่หน้า login 









ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

 ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ 0 2547 1795 , 0 2547 1807
 โทรสาร  0 2 547 1812
 กระดานข่าว  ห้องสนทนา จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ocsc.hrd@gmail.com , hrde-learning@ocsc.go.th                            
 http://www.facebook.com/HRDeLearning



งานพัฒนาทางไกล
ส านักงาน ก.พ.

โทร 0 2547 1795 , 0 2547 1807
โทรสาร 0 2547 1812


