
คูม่อืการใชง้าน 
ระบบการเรยีนการสอนดา้นการคา้ระหวา่งประเทศแบบออนไลน ์

 

 คู่มอืการใช้งานระบบการเรยีนการสอนด้านการค้าระหว่างประเทศแบบออนไลน์ เป็นเอกสารที่ใช้
แนะน าการเขา้ใช้งานระบบ E-learning เพื่อให้เขา้ใจถงึรายละเอยีดการใช้งานระบบ โดยแสดงในรูปแบบ
ของผงัการเขา้เรยีนตามล าดบัขัน้ตอน ขอ้ก าหนดต่างๆ ในการท าขอ้สอบและขอใบประกาศนียบตัร และการ
แสดงในรปูแบบหน้าจอตามการใชง้านจรงิ 
 
ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
 
Q : โครงกำร E-learning ด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ คืออะไร 
A : ระบบการเรยีนการสอนดา้นการคา้ระหว่างประเทศแบบออนไลน์ ทีจ่ดัท าโดยกรมเจรจาการคา้ระหว่าง
ประเทศ เพือ่บูรณาการดา้นการเรยีนการสอน สรา้งองคค์วามรู้ในเรื่องการคา้ระหว่างประเทศ โดยเปิดให้
บุคคลทัว่ไป ภาครฐั ภาคเอกชน ผูป้ระกอบการ เขา้มาเรยีนไดฟ้ร ี 
 
Q : เปิดสอนหลกัสูตรใดบ้ำง 
A : หลกัสตูรออนไลน์ทีเ่ปิดสอนมทีัง้หมด 8 หลกัสตูร ไดแ้ก่ ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน, การเปิดเสรี
การคา้สนิคา้เกษตร, การเปิดเสรภีาคอุตสาหกรรม, การเปิดเสรภีาคบรกิาร, องคก์ารการคา้โลกกบัการคา้
ระหว่างประเทศ, กฎว่าดว้ยถิน่ก าเนิดสนิคา้, สุขอนามยัพชืและสตัว ์และ ทรพัยส์นิทางปัญญา 
 
Q : เม่ือเรียนจบแล้วจะได้ใบประกำศนียบตัรหรือไม่ 
A : ผูเ้รยีนจะไดร้บัใบประกาศนียบตัร เมื่อผูเ้รยีนไดเ้รยีนครบทุกบทเรยีนของหลกัสตูรทีต่อ้งการขอใบ
ประกาศนียบตัร และไดผ้ลคะแนนสอบ Posttest ผ่านเกณฑ ์70% ขึน้ไป 
 
Q : ผู้เรียนสำมำรถเรียนข้ำมระดบัได้หรือไม่ เช่น เร่ิมเรียนระดบักลำงเลยโดยไม่ผ่ำนกำรเรียน
ระดบัต้น  
A : ผูเ้รยีนสามารถเรยีนแบบขา้มระดบัได ้โดยผูเ้รยีนจะตอ้งท าขอ้สอบขา้มระดบั ใหไ้ดค้ะแนน 80% ขึน้ไป 
ซึง่สามารถท าขอ้สอบน้ีไดเ้พยีงครัง้เดยีวเท่านัน้  
 
Q : เม่ือเรียนจบแล้วจะดปูระวติักำรเรียนได้หรือไม่ 
A : ผูเ้รยีนสามารถเขา้ดปูระวตักิารเรยีนทัง้หมดทีล่งทะบยีนเรยีนได ้ทีเ่มนู ประวตักิารเรยีน  
 



Q : มีบญัชี MOC Account  อยู่แล้วหำกต้องกำรเช่ือมต่อบญัชี MOC Account  ท ำได้อย่ำงไร 
A : ผูเ้รยีนสามารถกดเชื่อมต่อกบับญัช ีMOC Account  ไดท้ีห่น้าเวบ็ e-learning เมนูประวตัสิว่นตวั 
 
Q : หำกต้องกำรเช่ือมต่อบญัชี MOC Account  แต่ยงัไม่มีบญัชี MOC Account  ท ำได้หรือไม่ 
A : ผูเ้รยีนสามารถสมคัรบญัช ีMOC Account  แลว้กดเชื่อมต่อกบับญัช ีไดท้ีห่น้าเวบ็ e-learning เมนู
ประวตัสิว่นตวั 
 
Q : หำกต้องกำร Login เข้ำสู่ระบบ E-learning โดย บญัชี MOC Account  ท ำได้หรือไม่ 
A : ผูเ้รยีนเชื่อมต่อบญัช ีMOC Account  ส าเรจ็สามารถ Login ดว้ยบญัช ีMOC Account  เขา้สู่ระบบเวบ็ 
E-learning ไดโ้ดยกดทีปุ่่ ม ลงชื่อเขา้ใชง้านโดย MOC Account จาก หน้า login ของเวบ็ e-learning 
 
Q : หำกต้องกำรแก้ไขข้อมูลส่วนตวั  ท ำได้หรือไม่ 
A : ผูเ้รยีนสามารถแกไ้ขขอ้มลูสว่นตวัไดเ้อง คลกิทีเ่มนูประวตัสิว่นตวั เลอืกแถบเปลีย่นขอ้มลูสว่นตวั 
 
Q : หำกต้องกำรแนะน ำหลกัสูตรท่ีน่ำสนใจ  ท ำได้หรือไม่ 
A : ผูเ้รยีนสามารถแนะน าหลกัสตูรทีน่่าสนใจได ้ โดยคลกิทีเ่มนูแนะน าหลกัสตูร 
 
Q : หำกต้องกำรทรำบขัน้ตอนกำรเข้ำใช้งำนระบบ สำมำรถดไูด้จำกท่ีใด 
A : ดไูดจ้ากคู่มอืการใชง้าน โดยอ่านรายละเอยีดดา้นล่างเพิม่เตมิ 
 
Q : หำกมีข้อสงสยัเพ่ิมเติมสำมำรถติดต่อได้ท่ีใด 
A : เมนูสอบถาม/ตดิต่อเจา้หน้าที ่ไดท้ีห่น้าเวบ็ e-learning หรอื  กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ เลขที ่
563 ถ.นนทบุร ีต.บางกระสอ อ.เมอืงนนทบุร ีจ.นนทบุร ี11000 โทรศพัท ์(66) 2507-7444, (66) 2507-
7555 โทรสาร (66) 2547-5630 
 
  



1. Flow กำรเข้ำเรียนระบบ E-learning  จะแสดงผงัการท างานของระบบทุกขัน้ตอนตามล าดบัขัน้ตอน 

 

Flow กำรเข้ำสู่ระบบกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศแบบออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำอธิบำยประกอบ Flow กำรเข้ำสู่ระบบกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศแบบ
ออนไลน์ 
 

1. ขัน้ตอนที ่1 ผูเ้รยีน เขา้สูเ่วบ็ไซต ์elearning.dtn.go.th 

2. ขัน้ตอนที ่2 ผูเ้รยีนท าการ Login เขา้สะ่บบ 

3. ขัน้ตอนที ่3 ระบบจะตรวจสอบ Login ว่ามบีญัชแีลว้หรอืยงั 

3.1 กรณีทีย่งัไม่ไดเ้ป็นสมาชกิ จะตอ้งท าการสมคัรสมาชกิก่อน จงึจะสามารถเขา้สู่ระบบได ้

3.2 กรณีทีส่มคัรเป็นสมาชกิแลว้ จะเขา้สู่ระบบส าเรจ็และท างานต่อในขัน้ตอนถดัไป 

4. ขัน้ตอนที ่4 Login เขา้สู่ระบบส าเรจ็แลว้ ระบบจะตรวจสอบขอ้มลูเลขบตัรประชาชน 

4.1 กรณีทีบ่ญัชไีม่มเีลขบตัรประชาชน ระบบจะแสดง Popup ใหท้ าการอพัเดตเลขบตัรประชาชา

ก่อน   

4.2 กรณีทีม่บีญัชเีลขบตัรประชาชนแลว้ จะเขา้การท างานต่อในขัน้ตอนถดัไปได ้

5. ขัน้ตอนที ่5 กดเชื่อม Moc Account ระบบจะท าการตรวจสอบ Moc Account 

5.1 กรณีทีม่บีญัช ีMoc Account สามารถ login เชื่อมต่อส าเรจ็ 

5.2 กรณทีีไ่ม่มบีญัช ีMoc Account จะตอ้งสมาชกิสมาชกิก่อนจงึจะสามารถเชื่อมต่อ Moc Account 

ได ้

 
  



Flow กำรเข้ำเรียนระบบ E-learning 



ค ำอธิบำยประกอบ Flow E-learning 
1. ขัน้ตอนที ่1 ผูเ้รยีน เขา้สูเ่วบ็ไซต ์elearning.dtn.go.th 

2. ขัน้ตอนที ่2 ผูเ้รยีน เลอืกหลกัสตูรทีต่อ้งการเรยีน ประกอบดว้ยหลกัสตูรทัง้หมด 8 หลกัสตูร จะ

เลอืกเรยีนหลกัสตูรใดก่อนกไ็ด ้ 

3. ขัน้ตอนที ่3 ผูเ้รยีน เลอืกระดบัของหลกัสตูรทีต่อ้งการเรยีน ประกอบดว้ย หลกัสตูร 

ระดบัตน้ ระดบักลาง ระดบัสงู 

4. ขัน้ตอนที ่4 ยนืยนัการเรยีน เพือ่ยนืยนัการเขา้เรยีนตามหลกัสตูรและระดบัทีต่อ้งการ 

5. ขัน้ตอนที ่5 ระบบจะตรวจสอบว่ามกีาร Login แลว้หรอืยงั 

5.1 กรณีทีย่งัไม่ได ้Login -> ท าการตรวจสอบว่ามกีารสมคัรเป็นสมาชกิแลว้หรอืไม่ 

5.1.1 กรณีทีย่งัไม่ไดเ้ป็นสมาชกิ จะตอ้งท าการสมคัรสมาชกิก่อน 

5.1.2 กรณีทีส่มคัรเป็นสมาชกิแลว้ ให ้Login เขา้สูร่ะบบและท างานต่อในขัน้ตอนถดัไป 

5.2 กรณีที ่Login แลว้ -> ไปท างานต่อในขัน้ตอนที ่6 

6. ขัน้ตอนที ่6 ระบบจะตรวจสอบการเลอืกระดบัหลกัสตูร ว่าเป็นกรณีใดตามดา้นล่าง 

6.1 กรณีเลอืกเรยีนแบบขา้มระดบั 

6.1.1 ระบบจะใหท้ าขอ้สอบของระดบัหลกัสตูรทีเ่ลอืกเรยีนโดยเป็นขอ้สอบของระดบัก่อน

หน้า 1 ระดบั โดยจะใหท้ าขอ้สอบไดเ้พยีงครัง้เดยีวเท่านัน้  

6.1.2 ระบบจะตรวจสอบผลคะแนนตอ้งไดผ้ลคะแนนผ่านเกณฑ ์80% ขึน้ไป จงึจะ

สามารถเรยีนแบบขา้มระดบัได ้

6.1.3 ถา้ผลคะแนนไม่ผ่าน User จะตอ้งเรยีนหลกัสตูรในระดบัก่อนหน้าและท าขอ้สอบให้

ผ่านก่อนจงึจะเรยีนในระดบัหลกัสตูรทีส่งูกว่าได้ 

6.2 กรณีเลอืกเรยีนแบบเรยีงตามระดบัหลกัสตูร-> ไปท างานตอนต่อในขัน้ตอนที ่7 

7. ขัน้ตอนที ่7 ท าขอ้สอบ Pretest  

8. ขัน้ตอนที ่8 เลอืกบทเรยีนของหลกัสตูร โดยจะเลอืกเรยีนบทเรยีนใดก่อนกไ็ดใ้นแต่ละระดบั 

9. ขัน้ตอนที ่9 ท าขอ้สอบ Posttest ซึง่เกณฑค์ะแนนผ่านคอื 70% ขึน้ไป กรณีทีท่ าขอ้สอบแลว้ไม่ผ่าน 

สามารถกลบัไปท าขอ้สอบไดใ้หม่จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ 

10. ขัน้ตอนที ่10 ตรวจสอบผลคะแนนทัง้ Pretest และ Posttest ระบบจะแสดงผลคะแนน 

ทัง้ผลคะแนน Pretest และ Posttest 

11. ขัน้ตอนที ่11 ดเูฉลยค าตอบทีถู่กตอ้ง 



12. ขัน้ตอนที ่12 ผูเ้รยีนสามารถเลอืก Share ผลคะแนนไปที ่Facebook ได ้

12.1 ระบบจะให ้Share ผลคะแนนไปที ่Facebook สามารถคลกิ Share ได ้โดยจะม ีLink ของ 

Website e-learning แสดงใหเ้หน็ดว้ย 

13. ขัน้ตอนที ่13 การขอใบประกาศนียบตัร จะมเีงือ่นไขในการขอใบประกาศนียบตัร 2 ขอ้ 

ประกอบดว้ย 

13.1 ผูเ้รยีนจะตอ้งเขา้เรยีนใหค้รบทุกบทเรยีน ของหลกัสตูรทีต่อ้งการขอใบประกาศนียบตัร 

โดยระบบจะตรวจสอบว่ามกีารเขา้เรยีนครบทุกบทของหลกัสตูรทีต่อ้งการขอใบ

ประกาศนียบตัรหรอืไม่ กรณีทีเ่ขา้เรยีนไม่ครบ User จะตอ้งไปเรยีนใหค้รบทุกบทก่อนทีจ่ะ

ขอใบประกาศนียบตัร 

13.2 ผูเ้รยีนจะตอ้งไดผ้ลคะแนนสอบ Posttest ผ่านเกณฑ ์70% ขึน้ไป  โดยระบบจะตรวจสอบ

ผลคะแนนการท า Posttest ของหลกัสตูรทีต่อ้งการขอใบประกาศนียบตัรว่าผ่านเกณฑ์ 

70% หรอืไม่ 

13.2.1 ถา้ไม่ผ่าน ระบบจะแสดงขอ้ความแจง้ว่าไดเ้กณฑผ์่านไม่ถงึ 70% User จะตอ้งไป

ท าขอ้สอบใหม่จนกว่าจะไดค้ะแนนผ่านเกณฑต์ามทีก่ าหนดไว้ 

13.3 ในกรณีทีผู่เ้รยีน ตอ้งการขอใบประกาศนียบตัรและเขา้ตามเงือ่นไขทัง้ 2 ขา้งตน้ User 

สามารถพมิพใ์บประกาศนียบตัรได ้และท างานต่อในขัน้ตอนถดัไป 

14. ขัน้ตอนที ่14 ผูเ้รยีนสามารถเลอืก Share ใบประกาศนียบตัรไปที ่Facebook ได ้

14.1 ผูเ้รยีน Share ใบประกาศนียบตัรไปที ่Facebook สามารถคลกิ Share ได ้โดยจะ 

ม ีLink ของ Website e-learning แสดงใหเ้หน็ดว้ย 

15. ขัน้ตอนที ่15 จบการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.รำยละเอียดกำรเข้ำใช้งำนระบบ 
  จะแสดงรายละเอยีดการเขา้ใชง้านระบบในรูปแบบทีเ่หมอืนกบัหน้าจอแสดงผลในการใชง้านจรงิ โดย
สามารถเขา้สูเ่วบ็ไซต ์elearning.dtn.go.th และท าตามขัน้ตอนดา้นล่าง 

2.1 การลงทะเบยีนสมาชกิ 
คลกิที ่Sign Up ดา้นมุมขวาบนของหน้าเวบ็เพจ
จะเขา้สูห่น้าจอการลงทะเบยีน กรอกขอ้มลูใน
หน้าลงทะเบยีนใหค้รบถว้น 

  
 

2.2 การเขา้สู่ระบบ 
กรอกขอ้มลูผูใ้ชง้านและรหสัผ่านจากนัน้คลกิเขา้
ระบบ หรอื สามารถเขา้ใชง้านโดย MOC 
Account ได ้โดยกรอกขอ้มูลผูใ้ชง้านและ
รหสัผ่านทีเ่ชื่อมต่อกบัระบบ elearning ไว ้
 

 
 
 
 
 
 
 

 



2.2.1 กรณีลมืรหสัผ่าน 
กรอกขอ้มลู Username และคลกิขอ
สรา้งรหสัผ่านใหม่ ระบบจะสง่ Link ไปที ่
Email ตามทีไ่ดล้งทะเบยีนไว ้และคลกิ
จาก Link จะเขา้สูข่ ัน้ตอนการตัง้
รหสัผ่านใหม่ 
  

 
2.2.2 กรณีตัง้รหสัผ่านใหม่ 
กรอกรหสัผ่านใหม่ และยนืยนัรหสัผ่าน
ใหม่ จากนัน้คลกิสง่ขอ้มลู 

 
 

2.3 หน้าขอ้มลูสว่นตวั  
สามารถเชื่อมต่อ Moc Account แกไ้ขขอ้มลู
สว่นตวั ชื่อผูใ้ชง้าน และเปลีย่นรหสัผ่านได้ 

  
 



2.4 เลอืกหลกัสตูรทีต่อ้งการเรยีน  
คลกิเลอืกหลกัสตูรและระดบัทีต่อ้งการเรยีน 
     กรณีเลอืกเรยีนแบบขา้มระดบั จะมเีงือ่นไข
ตามดา้นล่าง 
     1. ระบบจะใหท้ าขอ้สอบของระดบัหลกัสตูรที่
เลอืกเรยีนโดยเป็นขอ้สอบของระดบัก่อนหน้า 1 
ระดบั โดยจะใหท้ าขอ้สอบไดเ้พยีงครัง้เดยีว
เท่านัน้  
     2. ระบบจะตรวจสอบผลคะแนนตอ้งไดผ้ล
คะแนนผ่านเกณฑ ์80% ขึน้ไป จงึจะสามารถ
เรยีนแบบขา้มระดบัได ้
     ถา้ผลคะแนนไม่ผ่าน User จะตอ้งเรยีน
หลกัสตูรในระดบัก่อนหน้าและท าขอ้สอบใหผ้่าน
ก่อนจงึจะเรยีนในระดบัหลกัสตูรทีส่งูกว่าได้ 
 

 
 



2.5 ลงทะเบยีนเรยีน  
คลกิลงทะเบยีน 

 
 

2.6 ท าแบบทดสอบก่อนเรยีน (Pretest) 
     อ่านขอ้ก าหนดในการลงทะเบยีน 
     คลกิท าขอ้สอบต่อ 
     ท าแบบทดสอบ มขีอ้สอบทัง้หมด 20 ขอ้ 

 



 

 
2.7 ยนืยนัการสง่ค าตอบ 
     คลกิ ยนืยนัการสง่ค าตอบ เพือ่เขา้สูบ่ทเรยีน 
     คลกิ ตอ้งการท าขอ้สอบใหม่ เพือ่ท าขอ้สอบ
อกีครัง้ 

 
 

2.8 สรุปคะแนนและเฉลยค าตอบ 
     สามารถดสูรุปผลคะแนนทีไ่ด ้ 
     1.คลกิทีข่อ้ผดิ เพือ่ดเูฉลยค าตอบทีถู่กตอ้ง
พรอ้มค าอธบิาย 
     2.คลกิแชรผ์ลคะแนน เพือ่แชรผ์ลคะแนนไป
ที ่Facebook 
     3.คลกิท าขอ้สอบอกีครัง้ เพือ่ท าขอ้สอบใหม่ 

 
 

1 

2 

3 



2.9 เลอืกบทเรยีน  
สามารถเรยีนบทเรยีนใดก่อนกไ็ด้ 

 
 

2.10 ท าขอ้สอบ Posttest 
คลกิท าขอ้สอบ Posttest 
ท าแบบทดสอบหลงัเรยีน 

 
 



 
 

2.11 ออกใบรบัรองหรอืใบประกาศนียบตัร 

คลกิขยายเพือ่ดูภาพขนาดใหญ่ 

คลกิดาวน์โหลด เพือ่บนัทกึไฟล์ 

คลกิพมิพเ์พือ่สัง่พมิพ์ 

คลกิแชรไ์ปยงั Facebook 

เงือ่นไขการขอใบประกาศนียบตัรประกอบดว้ย 

      1. เรยีนจะตอ้งเขา้เรยีนใหค้รบทุกบทเรยีน 

ของหลกัสตูรทีต่อ้งการขอใบประกาศนียบตัร  

2. ผูเ้รยีนจะตอ้งไดผ้ลคะแนนสอบ Posttest  

ผ่านเกณฑ ์70% ขึน้ไป 

 

 
 

 
 


