้ าน
คูม
่ อ
ื การใชง
ระบบการเรียนการสอนด้านการค้าระหว่างประเทศแบบออนไลน์

คู่มอื การใช้งานระบบการเรียนการสอนด้านการค้าระหว่างประเทศแบบออนไลน์ เป็ นเอกสารที่ใช้
แนะนาการเข้าใช้งานระบบ E-learning เพื่อให้เข้าใจถึงรายละเอียดการใช้งานระบบ โดยแสดงในรูปแบบ
ของผังการเข้าเรียนตามลาดับขัน้ ตอน ข้อกาหนดต่างๆ ในการทาข้อสอบและขอใบประกาศนียบัตร และการ
แสดงในรูปแบบหน้าจอตามการใช้งานจริง
คำถำมที่พบบ่อย
Q : โครงกำร E-learning ด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ คืออะไร
A : ระบบการเรียนการสอนด้านการค้าระหว่างประเทศแบบออนไลน์ ทีจ่ ดั ทาโดยกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ เพือ่ บูรณาการด้านการเรียนการสอน สร้างองค์ความรู้ในเรื่องการค้าระหว่างประเทศ โดยเปิ ดให้
บุคคลทัวไป
่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผูป้ ระกอบการ เข้ามาเรียนได้ฟรี
Q : เปิ ดสอนหลักสูตรใดบ้ำง
A : หลักสูตรออนไลน์ทเ่ี ปิ ดสอนมีทงั ้ หมด 8 หลักสูตร ได้แก่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, การเปิ ดเสรี
การค้าสินค้าเกษตร, การเปิ ดเสรีภาคอุตสาหกรรม, การเปิ ดเสรีภาคบริการ, องค์การการค้าโลกกับการค้า
ระหว่างประเทศ, กฎว่าด้วยถิน่ กาเนิดสินค้า, สุขอนามัยพืชและสัตว์ และ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
Q : เมื่อเรียนจบแล้วจะได้ใบประกำศนี ยบัตรหรือไม่
A : ผูเ้ รียนจะได้รบั ใบประกาศนียบัตร เมื่อผูเ้ รียนได้เรียนครบทุกบทเรียนของหลักสูตรทีต่ อ้ งการขอใบ
ประกาศนียบัตร และได้ผลคะแนนสอบ Posttest ผ่านเกณฑ์ 70% ขึน้ ไป
Q : ผู้เรียนสำมำรถเรียนข้ำมระดับได้หรือไม่ เช่น เริ่ มเรียนระดับกลำงเลยโดยไม่ผ่ำนกำรเรียน
ระดับต้น
A : ผูเ้ รียนสามารถเรียนแบบข้ามระดับได้ โดยผูเ้ รียนจะต้องทาข้อสอบข้ามระดับ ให้ได้คะแนน 80% ขึน้ ไป
ซึง่ สามารถทาข้อสอบนี้ได้เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้
Q : เมื่อเรียนจบแล้วจะดูประวัติกำรเรียนได้หรือไม่
A : ผูเ้ รียนสามารถเข้าดูประวัตกิ ารเรียนทัง้ หมดทีล่ งทะบียนเรียนได้ ทีเ่ มนู ประวัตกิ ารเรียน

Q : มีบญ
ั ชี MOC Account อยู่แล้วหำกต้องกำรเชื่อมต่อบัญชี MOC Account ทำได้อย่ำงไร
A : ผูเ้ รียนสามารถกดเชื่อมต่อกับบัญชี MOC Account ได้ทห่ี น้าเว็บ e-learning เมนูประวัตสิ ว่ นตัว
Q : หำกต้องกำรเชื่อมต่อบัญชี MOC Account แต่ยงั ไม่มีบญ
ั ชี MOC Account ทำได้หรือไม่
A : ผูเ้ รียนสามารถสมัครบัญชี MOC Account แล้วกดเชื่อมต่อกับบัญชี ได้ทห่ี น้าเว็บ e-learning เมนู
ประวัตสิ ว่ นตัว
Q : หำกต้องกำร Login เข้ำสู่ระบบ E-learning โดย บัญชี MOC Account ทำได้หรือไม่
A : ผูเ้ รียนเชื่อมต่อบัญชี MOC Account สาเร็จสามารถ Login ด้วยบัญชี MOC Account เข้าสู่ระบบเว็บ
E-learning ได้โดยกดทีป่ ่ ุม ลงชื่อเข้าใช้งานโดย MOC Account จาก หน้า login ของเว็บ e-learning
Q : หำกต้องกำรแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ทำได้หรือไม่
A : ผูเ้ รียนสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้เอง คลิกทีเ่ มนูประวัตสิ ว่ นตัว เลือกแถบเปลีย่ นข้อมูลส่วนตัว
Q : หำกต้องกำรแนะนำหลักสูตรที่น่ำสนใจ ทำได้หรือไม่
A : ผูเ้ รียนสามารถแนะนาหลักสูตรทีน่ ่าสนใจได้ โดยคลิกทีเ่ มนูแนะนาหลักสูตร
Q : หำกต้องกำรทรำบขัน้ ตอนกำรเข้ำใช้งำนระบบ สำมำรถดูได้จำกที่ใด
A : ดูได้จากคู่มอื การใช้งาน โดยอ่านรายละเอียดด้านล่างเพิม่ เติม
Q : หำกมีข้อสงสัยเพิ่ มเติ มสำมำรถติ ดต่อได้ที่ใด
A : เมนูสอบถาม/ติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ทห่ี น้าเว็บ e-learning หรือ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เลขที่
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ (66) 2507-7444, (66) 25077555 โทรสาร (66) 2547-5630

1. Flow กำรเข้ำเรียนระบบ E-learning จะแสดงผังการทางานของระบบทุกขัน้ ตอนตามลาดับขัน้ ตอน

Flow กำรเข้ำสู่ระบบกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศแบบออนไลน์

คำอธิ บำยประกอบ Flow กำรเข้ำสู่ระบบกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศแบบ
ออนไลน์
1. ขัน้ ตอนที่ 1 ผูเ้ รียน เข้าสูเ่ ว็บไซต์ elearning.dtn.go.th
2. ขัน้ ตอนที่ 2 ผูเ้ รียนทาการ Login เข้าส่ะบบ
3. ขัน้ ตอนที่ 3 ระบบจะตรวจสอบ Login ว่ามีบญ
ั ชีแล้วหรือยัง
3.1 กรณีทย่ี งั ไม่ได้เป็ นสมาชิก จะต้องทาการสมัครสมาชิกก่อน จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบได้
3.2 กรณีทส่ี มัครเป็ นสมาชิกแล้ว จะเข้าสู่ระบบสาเร็จและทางานต่อในขัน้ ตอนถัดไป
4. ขัน้ ตอนที่ 4 Login เข้าสู่ระบบสาเร็จแล้ว ระบบจะตรวจสอบข้อมูลเลขบัตรประชาชน
4.1 กรณีทบ่ี ญ
ั ชีไม่มเี ลขบัตรประชาชน ระบบจะแสดง Popup ให้ทาการอัพเดตเลขบัตรประชาชา
ก่อน
4.2 กรณีทม่ี บี ญ
ั ชีเลขบัตรประชาชนแล้ว จะเข้าการทางานต่อในขัน้ ตอนถัดไปได้
5. ขัน้ ตอนที่ 5 กดเชื่อม Moc Account ระบบจะทาการตรวจสอบ Moc Account
5.1 กรณีทม่ี บี ญ
ั ชี Moc Account สามารถ login เชื่อมต่อสาเร็จ
5.2 กรณีทไ่ี ม่มบี ญ
ั ชี Moc Account จะต้องสมาชิกสมาชิกก่อนจึงจะสามารถเชื่อมต่อ Moc Account
ได้

Flow กำรเข้ำเรียนระบบ E-learning

คำอธิ บำยประกอบ Flow E-learning
1. ขัน้ ตอนที่ 1 ผูเ้ รียน เข้าสูเ่ ว็บไซต์ elearning.dtn.go.th
2. ขัน้ ตอนที่ 2 ผูเ้ รียน เลือกหลักสูตรทีต่ อ้ งการเรียน ประกอบด้วยหลักสูตรทัง้ หมด 8 หลักสูตร จะ
เลือกเรียนหลักสูตรใดก่อนก็ได้
3. ขัน้ ตอนที่ 3 ผูเ้ รียน เลือกระดับของหลักสูตรทีต่ อ้ งการเรียน ประกอบด้วย หลักสูตร
ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง
4. ขัน้ ตอนที่ 4 ยืนยันการเรียน เพือ่ ยืนยันการเข้าเรียนตามหลักสูตรและระดับทีต่ อ้ งการ
5. ขัน้ ตอนที่ 5 ระบบจะตรวจสอบว่ามีการ Login แล้วหรือยัง
5.1 กรณีทย่ี งั ไม่ได้ Login -> ทาการตรวจสอบว่ามีการสมัครเป็ นสมาชิกแล้วหรือไม่
5.1.1 กรณีทย่ี งั ไม่ได้เป็ นสมาชิก จะต้องทาการสมัครสมาชิกก่อน
5.1.2 กรณีทส่ี มัครเป็ นสมาชิกแล้ว ให้ Login เข้าสูร่ ะบบและทางานต่อในขัน้ ตอนถัดไป
5.2 กรณีท่ี Login แล้ว -> ไปทางานต่อในขัน้ ตอนที่ 6
6. ขัน้ ตอนที่ 6 ระบบจะตรวจสอบการเลือกระดับหลักสูตร ว่าเป็ นกรณีใดตามด้านล่าง
6.1 กรณีเลือกเรียนแบบข้ามระดับ
6.1.1 ระบบจะให้ทาข้อสอบของระดับหลักสูตรทีเ่ ลือกเรียนโดยเป็ นข้อสอบของระดับก่อน
หน้า 1 ระดับ โดยจะให้ทาข้อสอบได้เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้
6.1.2 ระบบจะตรวจสอบผลคะแนนต้องได้ผลคะแนนผ่านเกณฑ์ 80% ขึน้ ไป จึงจะ
สามารถเรียนแบบข้ามระดับได้
6.1.3 ถ้าผลคะแนนไม่ผ่าน User จะต้องเรียนหลักสูตรในระดับก่อนหน้าและทาข้อสอบให้
ผ่านก่อนจึงจะเรียนในระดับหลักสูตรทีส่ งู กว่าได้
6.2 กรณีเลือกเรียนแบบเรียงตามระดับหลักสูตร-> ไปทางานตอนต่อในขัน้ ตอนที่ 7
7. ขัน้ ตอนที่ 7 ทาข้อสอบ Pretest
8. ขัน้ ตอนที่ 8 เลือกบทเรียนของหลักสูตร โดยจะเลือกเรียนบทเรียนใดก่อนก็ได้ในแต่ละระดับ
9. ขัน้ ตอนที่ 9 ทาข้อสอบ Posttest ซึง่ เกณฑ์คะแนนผ่านคือ 70% ขึน้ ไป กรณีทท่ี าข้อสอบแล้วไม่ผ่าน
สามารถกลับไปทาข้อสอบได้ใหม่จนกว่าจะผ่านเกณฑ์
10. ขัน้ ตอนที่ 10 ตรวจสอบผลคะแนนทัง้ Pretest และ Posttest ระบบจะแสดงผลคะแนน
ทัง้ ผลคะแนน Pretest และ Posttest
11. ขัน้ ตอนที่ 11 ดูเฉลยคาตอบทีถ่ ูกต้อง

12. ขัน้ ตอนที่ 12 ผูเ้ รียนสามารถเลือก Share ผลคะแนนไปที่ Facebook ได้
12.1 ระบบจะให้ Share ผลคะแนนไปที่ Facebook สามารถคลิก Share ได้ โดยจะมี Link ของ
Website e-learning แสดงให้เห็นด้วย
13. ขัน้ ตอนที่ 13 การขอใบประกาศนียบัตร จะมีเงือ่ นไขในการขอใบประกาศนียบัตร 2 ข้อ
ประกอบด้วย
13.1 ผูเ้ รียนจะต้องเข้าเรียนให้ครบทุกบทเรียน ของหลักสูตรทีต่ อ้ งการขอใบประกาศนียบัตร
โดยระบบจะตรวจสอบว่ามีการเข้าเรียนครบทุกบทของหลักสูตรทีต่ อ้ งการขอใบ
ประกาศนียบัตรหรือไม่ กรณีทเ่ี ข้าเรียนไม่ครบ User จะต้องไปเรียนให้ครบทุกบทก่อนทีจ่ ะ
ขอใบประกาศนียบัตร
13.2 ผูเ้ รียนจะต้องได้ผลคะแนนสอบ Posttest ผ่านเกณฑ์ 70% ขึน้ ไป โดยระบบจะตรวจสอบ
ผลคะแนนการทา Posttest ของหลักสูตรทีต่ อ้ งการขอใบประกาศนียบัตรว่าผ่านเกณฑ์
70% หรือไม่
13.2.1 ถ้าไม่ผ่าน ระบบจะแสดงข้อความแจ้งว่าได้เกณฑ์ผ่านไม่ถงึ 70% User จะต้องไป
ทาข้อสอบใหม่จนกว่าจะได้คะแนนผ่านเกณฑ์ตามทีก่ าหนดไว้
13.3 ในกรณีทผ่ี เู้ รียน ต้องการขอใบประกาศนียบัตรและเข้าตามเงือ่ นไขทัง้ 2 ข้างต้น User
สามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรได้ และทางานต่อในขัน้ ตอนถัดไป
14. ขัน้ ตอนที่ 14 ผูเ้ รียนสามารถเลือก Share ใบประกาศนียบัตรไปที่ Facebook ได้
14.1 ผูเ้ รียน Share ใบประกาศนียบัตรไปที่ Facebook สามารถคลิก Share ได้ โดยจะ
มี Link ของ Website e-learning แสดงให้เห็นด้วย
15. ขัน้ ตอนที่ 15 จบการทางาน

2.รำยละเอียดกำรเข้ำใช้งำนระบบ
จะแสดงรายละเอียดการเข้าใช้งานระบบในรูปแบบทีเ่ หมือนกับหน้าจอแสดงผลในการใช้งานจริง โดย
สามารถเข้าสูเ่ ว็บไซต์ elearning.dtn.go.th และทาตามขัน้ ตอนด้านล่าง
2.1 การลงทะเบียนสมาชิก
คลิกที่ Sign Up ด้านมุมขวาบนของหน้าเว็บเพจ
จะเข้าสูห่ น้าจอการลงทะเบียน กรอกข้อมูลใน
หน้าลงทะเบียนให้ครบถ้วน

2.2 การเข้าสู่ระบบ
กรอกข้อมูลผูใ้ ช้งานและรหัสผ่านจากนัน้ คลิกเข้า
ระบบ หรือ สามารถเข้าใช้งานโดย MOC
Account ได้ โดยกรอกข้อมูลผูใ้ ช้งานและ
รหัสผ่านทีเ่ ชื่อมต่อกับระบบ elearning ไว้

2.2.1 กรณีลมื รหัสผ่าน
กรอกข้อมูล Username และคลิกขอ
สร้างรหัสผ่านใหม่ ระบบจะส่ง Link ไปที่
Email ตามทีไ่ ด้ลงทะเบียนไว้ และคลิก
จาก Link จะเข้าสูข่ นั ้ ตอนการตัง้
รหัสผ่านใหม่

2.2.2 กรณีตงั ้ รหัสผ่านใหม่
กรอกรหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่าน
ใหม่ จากนัน้ คลิกส่งข้อมูล

2.3 หน้าข้อมูลส่วนตัว
สามารถเชื่อมต่อ Moc Account แก้ไขข้อมูล
ส่วนตัว ชื่อผูใ้ ช้งาน และเปลีย่ นรหัสผ่านได้

2.4 เลือกหลักสูตรทีต่ อ้ งการเรียน
คลิกเลือกหลักสูตรและระดับทีต่ อ้ งการเรียน
กรณีเลือกเรียนแบบข้ามระดับ จะมีเงือ่ นไข
ตามด้านล่าง
1. ระบบจะให้ทาข้อสอบของระดับหลักสูตรที่
เลือกเรียนโดยเป็ นข้อสอบของระดับก่อนหน้า 1
ระดับ โดยจะให้ทาข้อสอบได้เพียงครัง้ เดียว
เท่านัน้
2. ระบบจะตรวจสอบผลคะแนนต้องได้ผล
คะแนนผ่านเกณฑ์ 80% ขึน้ ไป จึงจะสามารถ
เรียนแบบข้ามระดับได้
ถ้าผลคะแนนไม่ผ่าน User จะต้องเรียน
หลักสูตรในระดับก่อนหน้าและทาข้อสอบให้ผ่าน
ก่อนจึงจะเรียนในระดับหลักสูตรทีส่ งู กว่าได้

2.5 ลงทะเบียนเรียน
คลิกลงทะเบียน

2.6 ทาแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest)
อ่านข้อกาหนดในการลงทะเบียน
คลิกทาข้อสอบต่อ
ทาแบบทดสอบ มีขอ้ สอบทัง้ หมด 20 ข้อ

2.7 ยืนยันการส่งคาตอบ
คลิก ยืนยันการส่งคาตอบ เพือ่ เข้าสูบ่ ทเรียน
คลิก ต้องการทาข้อสอบใหม่ เพือ่ ทาข้อสอบ
อีกครัง้

2.8 สรุปคะแนนและเฉลยคาตอบ
สามารถดูสรุปผลคะแนนทีไ่ ด้
1.คลิกทีข่ อ้ ผิด เพือ่ ดูเฉลยคาตอบทีถ่ ูกต้อง
พร้อมคาอธิบาย
2.คลิกแชร์ผลคะแนน เพือ่ แชร์ผลคะแนนไป
ที่ Facebook
3.คลิกทาข้อสอบอีกครัง้ เพือ่ ทาข้อสอบใหม่

1
2
3

2.9 เลือกบทเรียน
สามารถเรียนบทเรียนใดก่อนก็ได้

2.10 ทาข้อสอบ Posttest
คลิกทาข้อสอบ Posttest
ทาแบบทดสอบหลังเรียน

2.11 ออกใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตร
คลิกขยายเพือ่ ดูภาพขนาดใหญ่
คลิกดาวน์โหลด เพือ่ บันทึกไฟล์
คลิกพิมพ์เพือ่ สังพิ
่ มพ์
คลิกแชร์ไปยัง Facebook
เงือ่ นไขการขอใบประกาศนียบัตรประกอบด้วย
1. เรียนจะต้องเข้าเรียนให้ครบทุกบทเรียน
ของหลักสูตรทีต่ อ้ งการขอใบประกาศนียบัตร
2. ผูเ้ รียนจะต้องได้ผลคะแนนสอบ Posttest
ผ่านเกณฑ์ 70% ขึน้ ไป

