


คํานํา 
 
 กรมพัฒนาท่ีดินพัฒนาระบบการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส LDD e-Training เพ่ือใหบริการ
ฝกอบรมหลักสตูรออนไลนแกบุคลากรของกรมพัฒนาท่ีดิน และนําชุดองคความรูดานการจัดระบบอนุรักษดิน
และน้ําในเขตพัฒนาท่ีดินมาสรางเปนหลักสูตรฝกอบรมออนไลน ท่ีสะดวก รวดเร็ว และประหยัดคาใชจายใน
การฝกอบรม   
  หลักสูตรการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาท่ีดิน ประกอบดวย 4 ชุดวิชา คือ 
  ชุดวิชาท่ี 1   การวิเคราะหสภาพพ้ืนท่ีและปญหาในเขตพัฒนาท่ีดิน 
  ชุดวิชาท่ี 2   มาตรการอนุรักษดินและน้ําและการใชหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 
  ชุดวิชาท่ี 3   มาตรการจัดการดินท่ีมีปญหาและการปรับปรุงบํารุงดิน 
  ชุดวิชาท่ี 4   การดําเนินงานจัดทําเขตพัฒนาท่ีดินและสรางเครือขายชุมชนแบบมีสวนรวม :  
         พ้ืนท่ีกรณีศึกษา 
 ในการฝกอบรม ผูเขารับการอบรมจะตองทําการศึกษาเนื้อหาจากสื่ออิเล็กทรอนิกสในระบบ และสอบ
ผานการทดสอบหลังเรียนตามเกณฑการประเมิน เรียงตามลําดับจนครบทุกชุดวิชา ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด    
โดยผูเรียนสามารถ Download เอกสารประกอบการเรียนรู  VDO ของบทเรียนแตละบท และเฉลยคําถาม
ทายบท เพ่ือนําไปศึกษาในกรณีท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีไมสามารถเชื่อมตอกับเครือขายได รวมท้ังไดจัดทําคูมือเพ่ือ
อธิบายการใชงานระบบการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส LDD e-Training ใหแกผูเขารับการอบรม 
 คณะผูจัดทําหวังวา คูมือฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการฝกอบรม หากมีขอผิดพลาดประการใด ตอง
ขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 
 
 
         คณะผูจัดทํา 
 
  

  คูมือการเรียนรูผานส่ือการเรียนการสอนระบบ e-Training ดานการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน รุนที่ 2  
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ระบบการฝกอบรมผานสือ่อิเล็กทรอนกิส LDD e-Training 
 
 กรมพัฒนาท่ีดินกําหนดใหบุคลากรทุกคนตองมีการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและมีนโยบายอบรมบุคลากรของกรมฯ ใหรอบรูในงานดานการพัฒนาท่ีดิน โดยใหบุคลากร
อาวุโสท่ีมีความรูความสามารถ สอนงานและถายทอดองคความรูดานการพัฒนาท่ีดินและดานอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกรมฯ ตลอดจนเทคนิควิธีการใหกับเจาหนาท่ีท้ังรุนกลางและรุนใหม  เพ่ือชวยลด
ปญหาชองวางในการปฏิบัติงานท่ีเกิดจากการไดรับการถายทอดความรู ทักษะ และประสบการณในการ
ปฏิบัติงานไมเพียงพอของเจาหนาท่ีรุนกลางและรุนใหม  เปนการรักษาองคความรูเฉพาะท่ีสั่งสมจาก
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกรมฯ ไมใหสูญหายไปเม่ือบุคลากรอาวุโส เกษียณอายุราชการและทําให
เกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานเฉพาะดานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 การฝกอบรมสามารถเลือกเนื้อหาการอบรมและวิทยากรผูเชี่ยวชาญ ใหเหมาะกับลักษณะงานของ
บุคลากรแตละตําแหนงและความตองการขององคกร  แตอาจมีขอจํากัดดานงบประมาณทําใหพัฒนาบุคลากร
ในแตละดานไดจํากัด   รวมถึงขอจํากัดดานเวลาในการฝกอบรม ไมสะดวกกับวิทยากรบางทาน ทําใหผูเขารับ
การอบรมเสียโอกาสในการไดรับการถายทอดประสบการณ ความชํานาญ หรือบางครั้ง ผูเขารับการอบรมมี
ภารกิจดานอ่ืน ไมสามารถเขารับการอบรมไดอยางตอเนื่อง ทําใหสูญเสียโอกาสรับการถายทอดความรูอยาง
ครบถวนและตอเนื่อง  
  ระบบการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส LDD e-Training  ใชเทคโนโลยีการเรียนรูทางไกลท่ี
สามารถใหบริการฝกอบรมแกบุคลากรจํานวนมาก เปนชองทางหนึ่งในการลดการใชงบประมาณและเวลาใน
การเดินทางของผูเขารับการอบรม สามารถเพ่ิมจํานวนผูเขารับการอบรมและใหบริการอบรมแกเจาหนาท่ีท่ีอยู
ในจังหวัดตาง ๆ ไดอยางท่ัวถึง ตลอดจนเพ่ิมความสะดวกในการจัดสรรเวลาเรียนรูไดตามความเหมาะสมของ
แตละบุคคล  โดยผูเชี่ยวชาญหรือนักวิชาการท่ีความรู ความชํานาญในแตละดาน ไดรวมกันพัฒนาชุดวิชา  
สื่อประกอบการอบรมและแบบทดสอบท่ีเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงาน ใหทําการศึกษาตามลําดับ 
ท่ีเหมาะสมกับตําแหนงงานของเจาหนาท่ี  
  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดพัฒนาระบบการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส LDD  
e-Training เพ่ือใหบริการอบรมดวยหลักสูตรท่ีกองการเจาหนาท่ี พัฒนาสําหรับใหความรูในการปฏิบัติงานท่ี
ถายทอดองคความรูและประสบการณจากผูเชี่ยวชาญและบุคลากรอาวุโสของกรมฯ แกเจาหนาท่ีผานระบบ
ทางไกล โดยปจจุบัน ใหบริการฝกอบรมหลักสูตรการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาท่ีดินซ่ึง
ประกอบดวย 4 ชุดวิชา คือ 
    ชุดวิชาท่ี 1   การวิเคราะหสภาพพ้ืนท่ีและปญหาในเขตพัฒนาท่ีดิน 
    ชุดวิชาท่ี 2   มาตรการอนุรักษดินและน้ําและการใชหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 
    ชุดวิชาท่ี 3   มาตรการจัดการดินท่ีมีปญหาและการปรับปรุงบํารุงดิน 
    ชุดวิชาท่ี 4   การดําเนินงานจัดทําเขตพัฒนาท่ีดินและสรางเครือขายชุมชนแบบมีสวนรวม :  
           พ้ืนท่ีกรณีศึกษา 
 ในการฝกอบรมผานระบบการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส LDD e-Training  ผูเขาการอบรม
จะตองทําการศึกษาและสอบผานการทดสอบในชุดวิชาตาง ๆ ตามลําดับจนครบทุกชุดวิชา ภายในระยะเวลา 
ท่ีกําหนด  โดยสามารถศึกษาข้ันตอนการเขาฝกอบรมและการใชงานระบบไดจากคูมือการเรียนรูผานสื่อการ
เรียนการสอนระบบ LDD e-Training ดานการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาท่ีดิน  
 

คูมือการเรียนรูผานส่ือการเรียนการสอนระบบ e-Training ดานการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน รุนที่ 2    หนา 1 จาก 33 



ข้ันตอนการเขาฝกอบรมออนไลนผานระบบ LDD e-Training 
 1. ผูสมัครกรอกขอมูลในแบบฟอรมลงทะเบียน และสงมาท่ี psd_8@ldd.go.thเพ่ือสมัครขอเขารับ
การฝกอบรม 

 

ภาพท่ี 1   ตัวอยางแบบฟอรมลงทะเบียนเพ่ือขอเขารับการฝกอบรม 
 

 

 2. หลังจากตรวจสอบรายชื่อแลว ผูสมัครท่ีผานการคัดเลือก จะไดรับการแจงสิทธิ์เขารับการฝกอบรม 
โดยผูเขารับการอบรมจะตอง Log in โดยใชชื่อผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) ชุดเดียวกับ
ท่ีใช เขาระบบ Intranet ของกรมพัฒนาท่ีดิน เ พ่ือเขาสู ระบบ LDD e-Training ท่ี 
http://lddetraining.ldd.go.th/moodle/login/index.php ตามวิธีการใชงานระบบการฝกอบรมผาน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส LDD e-Training  (ศึกษาไดในหนา 4)  
  กรณีไมมีชื่อผูใชงานหรือไมทราบชื่อผูใชงานและรหัสผาน ใหติดตอกลุมระบบเครือขายและ
คอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทร. 0-2562-5100 ตอ 1378หรือ E-mail: 
cit_5@ldd.go.th เพ่ือขอสมัครเปนสมาชิกระบบเครือขาย LDD Network กอน 
 3. การเขาอบรมผานระบบหลังจากผูเขาอบรม Log in ระบบจะแสดงรายการชุดวิชาท่ีไดรับสิทธิ์เขา
อบรม  ใหเลือกชุดวิชาท่ีตองการ  สําหรับหลักสูตรท่ีประกอบดวยชุดวิชามากกวา 1 ชุดวิชา เชน หลักสูตร 
การจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาท่ีดินประกอบดวย 4 ชุดวิชา ผูเขารับการอบรมควรเขาอบรม 
ชุดวิชาตามลําดับ และทําการทดสอบหลังเรียนใหผานตามเกณฑท่ีกําหนด  
 4. การฝกอบรมแตละชุดวิชามีลําดับในการศึกษาดังนี้ 
  4.1  ทําแบบทดสอบกอนเรียน  (Pre-test)  ในเวลาท่ีกําหนด สามารถทําได 1 ครั้ง 
  4.2  ศึกษาสื่อประกอบการเรียน ไดแก ไฟลเอกสารประกอบการเรียนและสื่อ VDO ใน 
ชุดวิชา  รวมท้ังทดลองตอบคําถามทายบท โดยตรวจสอบคําตอบจากเฉลยคําถามทายบท 

 
ขาพเจา ชื่อ ...................................................... นามสกุล ...................................................................... 
First name ..................................................... Last name ................................................................. 
ตําแหนง .......................................................... ระดับ ...........................................................................   
สังกัด กลุม/สพด. ............................................ กอง/สํานัก ...................................................................   
โทร. .................................................................  E-mail : .......................................................................   
 
ขอรับรหัสเพ่ือลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาท่ีดิน ชุดวิชาท่ี 1-4 
 ชุดวิชาท่ี 1 การวิเคราะหสภาพพ้ืนท่ีและปญหาในเขตพัฒนาท่ีดิน 
 ชุดวิชาท่ี 2 มาตรการอนุรักษดินและน้ําและการใชหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 
 ชุดวิชาท่ี 3 มาตรการจัดการดินท่ีมีปญหาและการปรับปรุงบํารุงดิน 
 ชุดวิชาท่ี 4 การดําเนินงานจัดทําเขตพัฒนาท่ีดินและสรางเครือขายชุมชนแบบมีสวนรวม : พ้ืนท่ีกรณีศึกษา 
 

หมายเหตุ : การเรียนชุดวิชาท่ี 1 - 4 (ชุดวิชาละ 1 เดือนครึ่ง) รวม 6 เดือน 
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  4.3  หากมีขอสงสัย สามารถสง E-mail สอบถามไปยังผูใหคําปรึกษาตอบคําถามทาง  
E-mail ของแตละชุดวิชาได โดยมีรายชื่อผูใหคําปรึกษาตอบคําถาม พรอม E-mail และหมายเลขโทรศัพท  
ในตอนทายของแตละชุดวิชา 
  4.4  ทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ในเวลาท่ีกําหนด สามารถทําไดไมเกิน 5 ครั้ง 
และระบบจะเก็บเฉพาะคะแนนท่ีทําไดสูงสุด ในการสอบผานจะตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 50  หลังจาก
คะแนนการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ผานเกณฑรอยละ 50  ผูเขารับอบรมเขาศึกษาชุดวิชาลําดับตอไป 
ในหลักสูตร 
  4.5 ผูเขารับการอบรมศึกษาจนครบทุกชุดวิชาในหลักสูตร   
 5.  เม่ือศึกษาครบทุกชุดวิชาในหลักสูตร และครบกําหนดเวลาท่ีเปดใหฝกอบรมแลว จะมีการแจง
กําหนดการสอบข้ันตอนสุดทายโดยจัดสอบท่ีสนามสอบกลาง  
 6.การสอบข้ันตอนสุดทาย สอบท่ีสนามสอบกลางและประกาศรายชื่อผูไดรับประกาศนียบัตรการผาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรเปนผูเขารวมหรือประกาศเกียรติคุณทางหนาเว็บไซต LDD e-Training  ประมาณ
เดือนกันยายน ของทุกป 
 7.  ผูท่ีสอบไมผานสามารถสอบซอมได 1 ครั้ง โดยจะมีการแจงภายหลังการสอบครั้งท่ี 1 
  

คูมือการเรียนรูผานส่ือการเรียนการสอนระบบ e-Training ดานการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน รุนที่ 2    หนา 3 จาก 33 



ระบบการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส LDD e-Training 
 

 
 

ภาพท่ี 2   หนาแรกของระบบการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส LDD e-Training 
 

 ระบบการฝกอบรมผานสือ่อิเล็กทรอนิกส LDD e-Trainingหรือเรียกสั้น ๆ วาระบบ LDD e-Training  
ใหบริการหลักสูตรการอบรมออนไลนท่ี http://lddetraining.ldd.go.th/ระบบ LDD e-Training  จะ
ประกอบดวยเมนูหลัก 8 เมนู ดังนี ้
 

 
 

ภาพท่ี 3   เมนูหลักของระบบการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส LDD e-Training 

คูมือการเรียนรูผานส่ือการเรียนการสอนระบบ e-Training ดานการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน รุนที่ 2    หนา 4 จาก 33 

http://lddetraining.ldd.go.th/


1. เมนูหนาแรก ใชสําหรับแนะนําหลักสูตร แจงขาวประชาสัมพันธ 
2. เมนูเขาสูระบบ ใชสําหรับ Log in เขาสูระบบการอบรมออนไลน ดวยชื่อผูใชงาน 

(Username) และรหัสผาน (Password) ชุดเดียวกับท่ีใชเขาระบบ Intranet ของกรมพัฒนาท่ีดิน เม่ือ Log in 
แลว จะเขาสูหนาจอของระบบ LDD e-Training 
 

 
 

ภาพท่ี 4   หนาแรกของเมนูเขาสูระบบ 
 

3. เมนูรายละเอียดโครงการ มีรายละเอียดหลักสูตร วัตถุประสงคและวิธีการศึกษาเรียนรู 
 

 
 

ภาพท่ี 5   เมนูรายละเอียดโครงการ  

คูมือการเรียนรูผานส่ือการเรียนการสอนระบบ e-Training ดานการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน รุนที่ 2    หนา 5 จาก 33 



4. เมนูระบบการประเมินผล ใชแสดงรายละเอียดคุณสมบัติผูเขาประเมินผลเพ่ือผาน
หลักสูตร  เกณฑท่ีใชในการประเมินผล  

 

 
 

ภาพท่ี 6   เมนูระบบการประเมินผล 
 

5. เมนูคูมือการอบรม เปนไฟลคูมือท่ีอธิบายวิธีการใชงานระบบสําหรับผูเขารับการอบรม 
 

 
 

ภาพท่ี 7   เมนูคูมือการอบรม  

คูมือการเรียนรูผานส่ือการเรียนการสอนระบบ e-Training ดานการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน รุนที่ 2    หนา 6 จาก 33 



6. เมนูตารางอบรม ใชแสดงขอมูลตารางอบรมหลักสูตรท่ีกําลังดําเนินการ 
 

 
 

ภาพท่ี 8  เมนูตารางอบรม 
 

7. เมนูคณะผูจัดทํา ใชแสดงขอมูลรายชื่อคณะทํางานจัดทําหลักสูตร คณะทีมชุดวิชาท่ี 1 ถึง
ชุดวิชาท่ี 4  คณะวิทยากรท่ีปรึกษาการจัดทําสื่อการเรียนรูและกองบรรณาธิการ 

 

 
 

ภาพท่ี 9  เมนูคณะผูจัดทํา  

คูมือการเรียนรูผานส่ือการเรียนการสอนระบบ e-Training ดานการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน รุนที่ 2    หนา 7 จาก 33 



8. เมนูติดตอเรา  ใชแสดงรายละเอียดในการติดตอสอบถามปญหาดานตาง ๆ ดังนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 10   เมนูติดตอเรา 
 

   - ดานช่ือผูใชงานและรหัสผาน (Username & Password) 
     กรณีไมมีหรือไมทราบชื่อผูใชงานและรหัสผานท่ีใช Log in เขาระบบ intranet 
หรือตองการขอชื่อผูใชงานและรหัสผาน  สามารถติดตอ กลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  โทร. 0-2562-5100 ตอ 1378 หรือ E-mail: cit_5@ldd.go.th 
   - ดานการใชงานระบบ LDD e-Training 
     กรณีมีปญหาในการใชงานระบบการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส LDD  
e-Training  เชน ไมสามารถเขาเรียนได  ระบบแสดง Error สามารถติดตอกลุมฐานขอมูลสารสนเทศ  
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โทร. 0-2562-5100 ตอ 1328 หรือ E-mail: cit_3@ldd.go.th 
   - ดานการฝกอบรม (HRD Center) 
     กรณีตองการสมัครอบรม สอบถามขอมูลการอบรม หรือขอสงสัยดานเนื้อหาการ
อบรม ใหติดตอกลุมพัฒนาบุคคล กองการเจาหนาท่ีโทร. 0-2579-8514, 0-2941-1890, 0-2562-5100 ตอ 
1213  หรือ E-mail: psd_8@ldd.go.th 
 
  

คูมือการเรียนรูผานส่ือการเรียนการสอนระบบ e-Training ดานการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน รุนที่ 2    หนา 8 จาก 33 



การใชงานระบบการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส LDD e-Training 
1. การ Log in เขาสูระบบ 

   ในการใชงานระบบการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส LDD e-Training  ผูเขาอบรมตอง 
Log in เขาสูระบบดวย Username Password ของสมาชิกระบบเครือขาย LDD Network ซ่ึงกลุมระบบ
เครือขายและคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ออกให โดยสามารถไปยังหนาจอ  
Log in เขาสูระบบได 2 วิธี คือ 

     วิธีท่ี 1  ท่ีหนาแรกของระบบ LDD e-Training คลิกท่ี เมนูเขาสูระบบ 
     วิธีท่ี 2  พิมพ URL: http://lddetraining.ldd.go.th/moodle/login/index.php เพ่ือ 
               เขาหนาจอ Log in ของระบบ LDD e-Training 

 

 
ภาพท่ี 11   หนาจอเมนูเขาสูระบบ 

 

2. ใสชื่อผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) ชุดเดียวกับท่ีใชเขาระบบ Intranet ของ
กรมพัฒนาท่ีดิน เพ่ือ Log in เขาสูระบบ LDD e-Training 

 

 
ภาพท่ี 12   การใสชื่อผูใชงานและรหัสผานเพ่ือเขาสูระบบ  

คูมือการเรียนรูผานส่ือการเรียนการสอนระบบ e-Training ดานการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน รุนที่ 2    หนา 9 จาก 33 

http://lddetraining.ldd.go.th/moodle/login/index.php


3. เม่ือ Log in ผานเขาสูระบบแลว จะไดหนาจอแสดงวิชาเรียนของฉัน ดังภาพขางลาง โดย
หลักสูตรการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาท่ีดิน ประกอบดวย 4 ชุดวิชา  

 

 
 

ภาพท่ี 13   หนาจอวิชาเรียนของฉัน 
 

4. คลิกท่ีชื่อของชุดวิชาท่ีตองการเรียนในท่ีนี้ คือ ชุดวิชาท่ี 1 การวิเคราะหสภาพพ้ืนท่ีและปญหาใน
เขตพัฒนาท่ีดิน 

 

 
 

ภาพท่ี 14   เลือกชุดวิชาท่ีตองการเรียน 
 

  

คูมือการเรียนรูผานส่ือการเรียนการสอนระบบ e-Training ดานการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน รุนที่ 2    หนา 10 จาก 33 



5. จะเขาสูหนาจอของชดุวิชาท่ี 1 การวิเคราะหสภาพพ้ืนท่ีและปญหาในเขตพัฒนาท่ีดิน ซ่ึงมี
ลักษณะคลายสารบัญท่ีแสดงรายการตาง ๆ 

 

 
 

ภาพท่ี 15   หนาจอชุดวิชาท่ี 1  

คูมือการเรียนรูผานส่ือการเรียนการสอนระบบ e-Training ดานการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน รุนที่ 2    หนา 11 จาก 33 



องคประกอบของหนาจอชุดวิชา 
  5.1 รายละเอียดชุดวิชา ประกอบดวยคําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงคการฝกอบรม 

 

 
 

ภาพท่ี 16   รายละเอียดชุดวิชาของหนาจอชดุวิชาท่ี 1 
 

  

คูมือการเรียนรูผานส่ือการเรียนการสอนระบบ e-Training ดานการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน รุนที่ 2    หนา 12 จาก 33 



  5.2 แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test)  
  5.3 เอกสารประกอบการเรียนชุดวิชา เปนไฟลเอกสารประกอบการเรียน 
  5.4 ศึกษาบทเรียน เปนสื่อ VDO ประกอบการเรียนชุดวิชา ท่ีแบงเปนบทตาง ๆ ตามเอกสาร 
  5.5 เฉลยคําถามทายบท เปนไฟลเฉลยแนวทางตอบคําถามทายบท ท่ีปรากฏในทายสื่อ VDO 

 

 
 

ภาพท่ี 17   รายละเอียดชุดวิชาของหนาจอชดุวิชาท่ี 1 (ตอ) 
 

  

คูมือการเรียนรูผานส่ือการเรียนการสอนระบบ e-Training ดานการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน รุนที่ 2    หนา 13 จาก 33 



  5.6 แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
  5.7 รายชื่อผูรับผิดชอบการตอบคําถามชุดวิชา 

 

 
 

ภาพท่ี 18    องคประกอบของหนาจอชดุวิชาท่ี 1 (ตอ) 
 

6. การทําแบบทดสอบกอนเรียน(Pre-test) 
  ในการฝกอบรม ผูเขาอบรมจะตองแบบทดสอบกอนและหลังเรียนภายในเวลาท่ีกําหนด 
(30 นาที) โดยการทําแบบทดสอบกอนเรียน สามารถทําได 1 ครั้ง   
  6.1 ผูเขาอบรมเริ่มตนทําแบบทดสอบกอนเรียนไดโดยคลิกท่ี แบบทดสอบกอนเรียนชุดวิชา
ท่ี 1 (Pre-test)  จะเขาสูหนาจอแบบทดสอบกอนเรียน 
 

 
 

ภาพท่ี 19   คลิกเพ่ือทําแบบทดสอบกอนเรียน 
 

 

คูมือการเรียนรูผานส่ือการเรียนการสอนระบบ e-Training ดานการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน รุนที่ 2    หนา 14 จาก 33 



 
 

ภาพท่ี 20   หนาจอแบบทดสอบกอนเรยีน 
 

  6.2 ท่ีหนาจอแบบทดสอบกอนเรียน  ใหคลิกท่ีปุม ทําแบบทดสอบตอนนี้ เพ่ือเริ่มทํา
แบบทดสอบในเวลาท่ีกําหนด 
 

 
 

ภาพท่ี 21   คลิกเพ่ือเริ่มทําแบบทดสอบกอนเรียน 
 

 
  6.3 ระบบจะแสดงขอความใหยืนยันเพ่ือเริ่มทําแบบทดสอบกอนเรียน ใหคลิกท่ีปุม Start 
attempt เพ่ือทําแบบทดสอบกอนเรียนทันที 

 

คูมือการเรียนรูผานส่ือการเรียนการสอนระบบ e-Training ดานการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน รุนที่ 2    หนา 15 จาก 33 



 

ภาพท่ี 22   คลิกยืนยันเพ่ือเริ่มทําแบบทดสอบกอนเรียนทันที 
 

  6.4 หลังจากยืนยันเพ่ือเริ่มทําแบบทดสอบกอนเรียน ระบบจะแสดงแบบทดสอบบนหนาจอ  
โดยดานซายของหนาจอ มีเครื่องมือ Quiz Navigation แสดงจํานวนแบบทดสอบ สถานะของการตอบ
แบบทดสอบ และเวลาท่ีเหลือในการทําแบบทดสอบ  สวนดานขวาของหนาจอจะแสดงแบบทดสอบ 
ขอปจจุบัน 
  ในท่ีนี้ ชุดวิชาท่ี 1 มีแบบทดสอบกอนและหลังเรียนเปนคําถามแบบหลายตัวเลือก จํานวน 
15 ขอ ใหตอบภายในเวลา 30 นาที 
 

 
 

ภาพท่ี 23   (บน) หนาจอเม่ือเริ่มทําแบบทดสอบ 
    (ลาง) ภาพขยายตัวอยางคําถามแบบหลายตัวเลือก 

  

คูมือการเรียนรูผานส่ือการเรียนการสอนระบบ e-Training ดานการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน รุนที่ 2    หนา 16 จาก 33 



การตอบคําถามแบบหลายตัวเลือก ใหคลิกท่ี o หนาตัวเลือกท่ีตองการตอบ แลวคลิกท่ี
ปุม ตอไป เพ่ือตอบขอถัดไป และกรณีท่ีตองการกลับมาทบทวนแบบทดสอบบางขอภายหลัง สามารถใส
สัญลักษณเตือนได โดยคลิกท่ีรูปธง (Flag) ใหเปนสีแดง  ซ่ึงจะทําใหเกิดสีแดงท่ีมุมบนขวาบนหมายเลข
แบบทดสอบขอปจจุบันใน Quiz Navigationเพ่ือใชเตือนใหทบทวนภายหลัง 
 

 
 

ภาพท่ี 24   หนาจอแสดงการใสเครื่องหมายเพ่ือเตือนใหกลับมาทบทวนภายหลัง 
 

  6.5 เม่ือคลิกปุมตอไป ใหสังเกตท่ี Quiz Navigation จะเห็นกรอบสีดําเลื่อนไปยังขอตอไป 
และคําถามเปลี่ยนไป สวนขอท่ีผานมาแลว หากมีการใสคําตอบไว จะเปลี่ยนเปนสี่เหลี่ยมสีทึบ จากภาพ
ขางลาง แสดงวาขอ 1 มีการใสคําตอบและใส สัญลักษณเตือนโดยคลิกท่ีรูปธง (Flag) ใหเปนสีแดง  ใหทํา
ขอสอบไปเรื่อย ๆ จนครบ 
 

 
 

ภาพท่ี 25   หนาจอแสดงการเปลี่ยนแปลงของ Quiz Navigation 
 

คูมือการเรียนรูผานส่ือการเรียนการสอนระบบ e-Training ดานการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน รุนที่ 2    หนา 17 จาก 33 



 
 

ภาพท่ี 26   Quiz Navigation  
 

  6.6 จากภาพท่ี 26  เม่ือพิจารณา Quiz Navigation  จะเห็นวา ขณะนี้ กําลังทําแบบทดสอบ
ขอท่ี 15  เหลือเวลาทําแบบทดสอบประมาณ 25 นาที และในขอ 1 และ 2 ไดมีการใสสัญลักษณเตือนโดย
คลิกท่ีรูปธง (Flag) ใหเปนสีแดง  ทําใหเกิดสีแดงท่ีมุมบนขวาบนหมายเลขขอไว สังเกตวาขอ 1 จะอยูใน
สี่เหลี่ยมสีทึบกวาขอ 2 เนื่องจากไดเลือกคําตอบไวแลว  สวนขอ 2 ขอ 4 และขอ 15  ยังไมไดเลือกคําตอบไว   
  6.7 เม่ือทําแบบทดสอบขอสุดทายแลว ระบบจะสรุปสถานะของการตอบแบบทดสอบ โดย
แสดงวาขอใดยังไมไดรับคําตอบ (Not yet answered)  ขอใดไดรับคําตอบแลว (Answer saved) รวมท้ัง 
ขอท่ีมีรูปธงสีแดง แสดงวาผูทําแบบทดสอบไดใสสัญลักษณเตือนใหทบทวนกอนสงคําตอบ  
 

 
 

ภาพท่ี 27   หนาสรุปสถานะการตอบแบบทดสอบ 
 

คูมือการเรียนรูผานส่ือการเรียนการสอนระบบ e-Training ดานการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน รุนที่ 2    หนา 18 จาก 33 



  6.8 ผูทําแบบทดสอบสามารถคลิกท่ีหมายเลขขอท่ีตองการจากชอง Quiz Navigation เพ่ือ
ยอนกลับไปทบทวนแบบทดสอบหรือเลือกคําตอบใหม 
 

 
 

ภาพท่ี 28   แสดงการยอนกลับไปตรวจสอบขอท่ีตองการทบทวน 
 

  6.9 สําหรับเครื่องหมายธงสีแดง (Flag)  เม่ือไมใช  สามารถคลิกท่ีรูปธงอีกครั้งเพ่ือยกเลิก
การใสสัญลักษณได 

 
 

ภาพท่ี 29   การยกเลิกการแสดงรูปธงท่ีใชเตือนใหทบทวนขอสอบ 
 

  6.10 เม่ือตองการสงคําตอบ ใหคลิกท่ี Finish attempt ในชอง Quiz Navigation ระบบ
จะสรุปสถานะของการตอบแบบทดสอบ   

 

 
 

ภาพท่ี 30   คลิก Finish attempt เพ่ือสงแบบทดสอบ 

คูมือการเรียนรูผานส่ือการเรียนการสอนระบบ e-Training ดานการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน รุนที่ 2    หนา 19 จาก 33 



  - หากตองการแกไข  ใหคลิกเลือกขอท่ีตองการแกไขในชอง Quiz Navigation หรือคลิกท่ีปุม 
Return to attempt ท่ีดานลางของจอภาพ 
 

 
 

ภาพท่ี 31   คลิกปุม Return to attempt เพ่ือแกไขคําตอบในแบบทดสอบ 
 

  - หากตองการสงคําตอบ คลิกท่ีปุม สงคําตอบแลวสิ้นสุดการทําแบบทดสอบท่ีดานลางของ
จอภาพ จะมีขอความใหยืนยันการออกจากทําแบบทดสอบอีกครั้ง ใหคลิกปุม สงคําตอบแลวสิ้นสุดการทํา
แบบทดสอบ เพ่ือสงคําตอบและสิ้นสุดการทําแบบทดสอบ  
 

    
 

        
 

ภาพท่ี 31   ข้ันตอนการสงคําตอบเพ่ือสิ้นสุดการทําแบบทดสอบ 
     (บน)   การเลือกสงคําตอบแลวสิ้นสุดการทําแบบทดสอบ 
    (ลาง)  หนาตางยืนยันการสงแบบทดสอบและออกจากการทําแบบทดสอบ 

คูมือการเรียนรูผานส่ือการเรียนการสอนระบบ e-Training ดานการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน รุนที่ 2    หนา 20 จาก 33 



  6.11 ระบบจะแสดงหนาจอสรุปผลการทําแบบทดสอบกอนเรียน คะแนนท่ีได พรอมเฉลยขอ
ท่ีตอบถูกทุกขอ 

 

 
 

ภาพท่ี 32   (บน) หนาจอสรุปผลการทําแบบทดสอบกอนเรียน 
      (ลาง) ภาพขยายแสดงผลการทําแบบทดสอบและคะแนนท่ีได 

 

  6.12 คลิกท่ี Finish Review  ในชอง Quiz Navigation ทางซายมือ เพ่ือดูสรุปผลการ
ประเมิน สําหรับแบบทดสอบกอนเรียน คะแนนท่ีไดเปนการประเมินผูทําแบบทดสอบ ไมมีผลตอการผาน
หลักสูตร แตใหทดสอบเพ่ือผูทราบพ้ืนฐานของผูอบรม   สําหรับการผานเกณฑการประเมิน จะพิจารณาจาก
คะแนนสูงสุดท่ีทําแบบทดสอบหลังเรียน  กําหนดใหผานเกณฑประเมินไวท่ี 50 %  
 
  

คูมือการเรียนรูผานส่ือการเรียนการสอนระบบ e-Training ดานการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน รุนที่ 2    หนา 21 จาก 33 



  ใหคลิกท่ี ปุม Back to the course เพ่ือกลับสูหนาจอการเรียนชุดวิชาท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 33   หนาจอสรุปผลการประเมินการทําแบบทดสอบกอนเรียน 
 

  6.13 กรณีท่ีออกจากการทดสอบโดยไมคลิกท่ี Finish attempt และยังไมหมดเวลา เม่ือคลิก
เขามาทําแบบทดสอบเดิมอีกครั้ง ระบบจะแจงวา การทดสอบยังไมสิ้นสุด (In progress)  ใหคลิกท่ีปุม ทําตอ
จากครั้งท่ีแลว เพ่ือทําแบบทดสอบตอและระบบจะนับเวลาตอจนกวาจะหมด 
 

 
 

ภาพท่ี 34   หนาจอแสดงสถานะ In progress 

คูมือการเรียนรูผานส่ือการเรียนการสอนระบบ e-Training ดานการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน รุนที่ 2    หนา 22 จาก 33 



7. การ Download เอกสารประกอบการเรียนชุดวิชา 
หลังจากทําแบบทดสอบกอนเรียนแลว  ผูเขาอบรมเริ่มศึกษาเนื้อหา โดยศึกษาจากเอกสาร

ประกอบการเรียนชุดวิชาในรปูแบบไฟล PDF  ท้ังนี้ สามารถ Downloadเอกสารไปศึกษาไดโดยคลิกเมาสปุม
ขวาท่ี ช่ือเอกสารประกอบการเรียน (จะเห็นตัวอักษรเปลี่ยนเปนสีแดง) จากนั้นเลือกคําสั่ง บันทึกลิงกเปน... 
แลวทําการบันทึกไฟลเอกสาร 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 35   ข้ันตอนการบันทึกไฟลเอกสาร 
       (บน) คลิกขวาแลวเลือกบันทึกลิงกเปน 
       (ลาง) เลือกท่ีจัดเก็บไฟลท่ีดาวนโหลด 
 

 

คูมือการเรียนรูผานส่ือการเรียนการสอนระบบ e-Training ดานการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน รุนที่ 2    หนา 23 จาก 33 



8. การ Download ส่ือ VDO ประกอบการเรียนชุดวิชา 
สามารถศึกษาบทเรียนในรูปแบบสื่อ VDO โดยคลิกท่ีชื่อบทท่ีตองการศึกษา ระบบจะเลนไฟล

วิดีโอดังกลาว  

 
 

 
 

ภาพท่ี 36   แสดงข้ันตอนการเปดไฟลวิดีโอ 
       (บน) คลิกชื่อวิดีโอท่ีตองการศึกษา 
       (ลาง) ระบบจะเปลี่ยนหนาจอและเลนไฟลวิดีโอท่ีเลือก 
 

  ผูเขาอบรมสามารถ Download ไฟลสื่อ VDO ไปศึกษาภายหลังได โดยคลิกท่ีปุม || เพ่ือ
หยุดการเลน VDO   จากนั้น คลิกเมาสปุมขวาท่ี VDO  เลือกคําสั่ง บันทึกวิดีโอเปน... เพ่ือบันทึกไฟล 
  

คูมือการเรียนรูผานส่ือการเรียนการสอนระบบ e-Training ดานการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน รุนที่ 2    หนา 24 จาก 33 



 

 
 

ภาพท่ี 37   แสดงวิธีการบันทึกไฟลวิดีโอ 
         (บน) คลิกขวาแลวเลือกบันทึกวิดีโอเปน 
         (ลาง) เลือกท่ีจัดเก็บไฟลท่ีดาวนโหลดและตั้งชื่อวิดีโอ  

คูมือการเรียนรูผานส่ือการเรียนการสอนระบบ e-Training ดานการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน รุนที่ 2    หนา 25 จาก 33 



  สําหรับการกลับไปยังหนาจอแสดงสารบัญของชุดวิชาท่ี 1   สามารถทําไดโดยคลิกท่ี 
ชุดวิชาท่ี 1 รุน 2 บนแถบเมนูลัด  ดังภาพขางลาง  
 

 
 

ภาพท่ี 38   การกลับหนาจอชุดวิชาท่ี 1 ดวยเมนูลัด 
 

  สามารถเลือกเปดสื่อ VDO ลําดับตอไปเพ่ือศึกษาบทเรียนหรือบันทึกเปนไฟลได 
 

 
 

ภาพท่ี 39   การเลือกสื่อ VDO  
  

คูมือการเรียนรูผานส่ือการเรียนการสอนระบบ e-Training ดานการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน รุนที่ 2    หนา 26 จาก 33 



9. การ Download เอกสารเฉลยคําถามทายบท 
   ในแตละบท จะมีคําถามทายบทสําหรับใหผูเขาอบรมทบทวนความรู  โดยจะแสดงตอนทาย
ของสื่อ VDO ในแตละบท  ผูเขาอบรมสามารถทดลองตอบคําถามทายบทและตรวจสอบคําตอบจากเฉลย
คําถามทายบท  โดยคลิกเมาสปุมขวาท่ีชื่อ เฉลยคําถามทายบท  จากนั้น เลือกคําส่ัง บันทึกลิงกเปน... แลว 
ทําการบันทึกไฟลเอกสารดังภาพท่ี 40 
 

 
 

ภาพท่ี 40   แสดงการบันทึกเฉลยคําถามทายบท 
 

   หลังจากบันทึกไฟลเอกสารและสื่อ VDO แลว ผูเขาอบรมสามารถเลือกออกจากระบบและ
ศึกษาจากไฟลสื่อท่ีบันทึกไวได เนื่องจากไมมีการนําเวลาท่ีใชในการศึกษาผานระบบออนไลน มาใชในเปน
เกณฑการผานหลักสูตร เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกในการศึกษาเนื้อหา 
 

10. การทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
    หลังจากศึกษาเนื้อหาแลว  ผูเขาอบรมจะตองทําแบบทดสอบหลังเรียนภายในเวลาท่ีกําหนด 
(30 นาที) สามารถทําไดไมเกิน5 ครั้ง  และระบบจะเก็บคะแนนท่ีทําไดสูงสุดไว   
  10.1 ทําแบบทดสอบหลังเรียนไดโดยคลิกท่ี แบบทดสอบหลังเรียนชุดวิชาท่ี 1 (Post-test) 
เพ่ือเริ่มทําแบบทดสอบ 

 

 
 

ภาพท่ี 41   คลิกเลือกแบบทดสอบหลังเรียน 
 

  

คูมือการเรียนรูผานส่ือการเรียนการสอนระบบ e-Training ดานการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน รุนที่ 2    หนา 27 จาก 33 



  10.2 จะเขาสูหนาจอการทําแบบทดสอบหลังเรียน  ใหคลิกท่ีปุม ทําแบบทดสอบตอนนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 42   คลิกเพ่ือทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 

  10.3  จะมีขอความใหยืนยันเพ่ือดําเนินการทําแบบทดสอบหลังเรียน ใหเลือกปุม Start 
attempt 

 
 

ภาพท่ี 43   คลิกเพ่ือเริ่มทําแบบทดสอบหลังเรียนทันที 
 

  10.4 ลักษณะการทําแบบทดสอบจะเหมือนกับการทําแบบทดสอบกอนเรียน  แตจะสามารถ
ทําการทดสอบได 5 ครั้ง  วิธีการทําแบบทดสอบจะเปนวิธีการเดียวกับการทําแบบทดสอบกอนเรียน (สามารถ
ทบทวนวิธีการไดในหนา 14)  
  10.5 เม่ือทําแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จแลว ระบบจะสรุปคะแนนท่ีไดรับ โดยเกณฑใน 
การผานชุดวิชาท่ี 1  จะตองทําแบบทดสอบไดคะแนนสูงสุดมากกวา 50 % ข้ึนไป  และหากจะสอบข้ันสุดทาย
เพ่ือผานหลักสูตร จะตองทําแบบทดสอบไดมากกวา 60 % ข้ึนไป   

คูมือการเรียนรูผานส่ือการเรียนการสอนระบบ e-Training ดานการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน รุนที่ 2    หนา 28 จาก 33 



  ในกรณีท่ีทําไดต่ํากวาเกณฑ ระบบจะแจงผลท่ี OVERALL FEEDBACK วา ทําขอสอบได 
ต่ํากวาเกณฑ ผูเขาอบรมสามารถกลับมาทําแบบทดสอบใหมใหผานเกณฑไดหลังจากทบทวนเนื้อหาแลว โดย
เม่ือเขามา ระบบจะแสดงหนาจอสรุปผลคะแนนท่ีทําไดปจจุบัน หากตองการเริ่มทําแบบทดสอบใหมอีก ให 
คลิกท่ีปุม ทําแบบทดสอบใหม 
 

 
 

ภาพท่ี 44   หนาจอแสดงคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน 
 

  10.6 ระบบจะทําการสุมขอสอบใหทดสอบใหม  เม่ือผูเขารับการอบรมสงคําตอบแลว ระบบ
จะสรุปคะแนนและแจงผลการประเมินตามเกณฑท่ีกําหนด  รวมท้ังเก็บคะแนนท่ีไดสูงสุดไวในระบบ 
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ภาพท่ี 45   (บน)  หนาจอแสดงคะแนนท่ีไดจากการทดสอบหลังเรียนครั้งท่ี 2 
       (ลาง)  ขยายภาพหนาจอแสดงคะแนนสูงสุดซ่ึงผานเกณฑการประเมิน 
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  10.7 ผูเขาอบรมสามารถตรวจสอบคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียนใน
รายงาน User Report ท่ี เมนูการจัดการระบบ ท่ีอยูดานซายมือ (ใตเครื่องมือ Navigation) คลิกเลือก 
Course administrator >คะแนนท้ังหมด ดังภาพ  ระบบจะแสดงรายงานผลการทดสอบของผูเขาอบรม 
(User Report) ซ่ึงประกอบดวยคะแนนสูงสุดของการทดสอบกอนเรียนและการทดสอบหลังเรียน พรอม
คํานวณเปอรเซ็นตท่ีได ท่ีชอง Percentage   
 

 
 

 

ภาพท่ี 46   (บน)   หนาจอแสดงคะแนนท้ังหมดของผูอบรม 
      (ลาง)  ขยายภาพหนาจอแสดงคะแนนท้ังหมดของผูอบรม 

 
  10.8 หากไมพอใจคะแนน  ผูเขาอบรมสามารถทําแบบทดสอบหลังเรียนอีกได โดยสามารถ
ทําซํ้าไดไมเกิน 5 ครั้ง  
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11. การสอบถามขอสงสัยทางวิชาการ (รายช่ือผูใหคําปรึกษาประจําชุดวิชา) 
   กรณีท่ีมีขอสงสัยเก่ียวกับเนื้อหาในชุดวิชาท่ีศึกษา  ผูเขาอบรมสามารถสอบถามไดจาก
นักวิชาการประจําชุดวิชา โดยคลิกท่ี รายช่ือผูใหคําปรึกษา ชุดวิชาท่ี 1  เพ่ือดูรายชื่อผูรับผิดชอบการตอบ
คําถาม ซ่ึงจะมีรายละเอียดการติดตอสอบถามเปนหมายเลขโทรศัพท และ E-Mail address 
 

 
 

ภาพท่ี 47   คลิกเลือกท่ี ผูรับผิดชอบการตอบคําถามชุดวิชาท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 48   หนาจอแสดงขอมูลผูรับผิดชอบการตอบคําถามชุดวิชาท่ี 1 
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ติดตอ-สอบถาม 
 

  หากพบปญหาในการใชงาน สามารถติดตอสอบถามมายังเจาหนาท่ีเพ่ือแกไขปญหา 
 
ดานช่ือผูใชงานและรหัสผาน (Username & Password)  
 -  ไมทราบชื่อผูใชงานและรหัสผานท่ีใช Log in เขาระบบ intranet (ตองใชเพ่ือเขาระบบ LDD e-Training) 
  - ยังไมไดสมัครสมาชิกระบบเครือขาย LDD Network หรือตองการขอชื่อผูใชงานและรหัสผานของกรมฯ  
ติดตอ กลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 โทร. 0-2562-5100 ตอ 1378 

E-mail: cit_5@ldd.go.th 
 
ดานการใชงานระบบ LDD e-Training 
 - สอบถามวิธีการใชงาน มีปญหาในการใชงานระบบ LDD e-Training ไมสามารถเขาเรียนได  
 - พบ Error ในการใชงาน   
ติดตอ กลุมฐานขอมูลสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

โทร. 0-2562-5100 ตอ 1328 
E-mail: cit_3@ldd.go.th 

*** กรณีพบ Error ในการใชงาน รบกวนแจงรายละเอียดทาง E-mail โดยระบุสิ่งท่ีทํากอนท่ีจะพบ Error  จับ
หนาจอท่ีแสดง Error หรือคัดลอก Error ท่ีพบ เพ่ือใหมีรายละเอียดในการหาสาเหตุเพ่ือแกไขปญหาไดชัดเจน 

 
ดานการฝกอบรม (HRD Center) 
 - ตองการสมัครอบรม สอบถามขอมูลการอบรม กําหนดการสอบ หรือมีขอสงสัยดานเนื้อหาการอบรม 
ติดตอ กลุมพัฒนาบุคคล กองการเจาหนาท่ี 

โทร. 0-2579-8514, 0-2941-1890,0-2562-5100 ตอ 1213 
E-mail: psd_8@ldd.go.th 

 
 

---------------------------------------------------- 
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