
คูม่อืการใชง้าน 
ระบบการเรยีนการสอนดา้นการคา้ระหวา่งประเทศแบบออนไลน ์

 

 คู่มือการใช้งานระบบการเรียนการสอนด้านการค้าระหว่างประเทศแบบออนไลน์ เป็นเอกสารที่ใช้
แนะน าการเข้าใช้งานระบบ E-learning เพื่อให้เข้าใจถึงรายละเอียดการใช้งานระบบ โดยแสดงในรูปแบบ
ของผังการเข้าเรียนตามล าดับขั้นตอน ข้อก าหนดต่างๆ ในการท าข้อสอบและขอใบประกาศนียบัตร และการ
แสดงในรูปแบบหน้าจอตามการใช้งานจริง 
 
ค ำถำมท่ีพบบ่อย 
 
Q : โครงกำร E-learning ด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ คืออะไร 
A : ระบบการเรียนการสอนด้านการค้าระหว่างประเทศแบบออนไลน์ ที่จัดท าโดยกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ เพื่อบูรณาการด้านการเรียนการสอน สรา้งองค์ความรู้ในเรื่องการค้าระหวา่งประเทศ โดยเปิดให้
บุคคลทั่วไป ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เข้ามาเรียนได้ฟรี  
 
Q : เปิดสอนหลกัสูตรใดบ้ำง 
A : หลักสูตรออนไลน์ที่เปิดสอนมีทั้งหมด 8 หลักสูตร ได้แก่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, การเปิดเสรี
การค้าสินค้าเกษตร, การเปดิเสรีภาคอุตสาหกรรม, การเปิดเสรภีาคบริการ, องค์การการค้าโลกกับการค้า
ระหวา่งประเทศ, กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า, สุขอนามัยพืชและสัตว์ และ ทรัพย์สินทางปัญญา 
 
Q : เม่ือเรียนจบแล้วจะได้ใบประกำศนียบตัรหรือไม่ 
A : ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อผู้เรียนไดเ้รียนครบทุกบทเรียนของหลักสูตรที่ต้องการขอใบ
ประกาศนียบัตร และได้ผลคะแนนสอบ Posttest ผ่านเกณฑ์ 70% ขึ้นไป 
 
Q : ผูเ้รียนสำมำรถเรียนข้ำมระดบัได้หรือไม่ เช่น เร่ิมเรียนระดบักลำงเลยโดยไม่ผ่ำนกำรเรียน
ระดบัต้น  
A : ผู้เรียนสามารถเรียนแบบข้ามระดบัได้ โดยผู้เรียนจะต้องท าข้อสอบข้ามระดับ ให้ได้คะแนน 80% ขึ้นไป 
ซึ่งสามารถท าข้อสอบนี้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น  
 
Q : หำกต้องกำรทรำบขัน้ตอนกำรเข้ำใช้งำนระบบ สำมำรถดไูด้จำกท่ีใด 
A : ดูได้จากคู่มือการใช้งาน โดยคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 



 
Q : หำกมีข้อสงสยัเพ่ิมเติมสำมำรถติดต่อได้ท่ีใด 
A : กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุร ีจ.นนทบรุี 11000 
โทรศัพท์ (66) 2507-7444, (66) 2507-7555 โทรสาร (66) 2547-5630 
 

1.Flow กำรเข้ำเรียนระบบ E-learning  จะแสดงผังการท างานของระบบทุกขั้นตอน

ตามล าดับขั้นตอน 

Flow กำรเข้ำเรียนระบบ E-learning 



 



 
ค ำอธิบำยประกอบ Flow E-learning 

1. ขั้นตอนที่ 1 ผู้เรียน เข้าสู่เวบ็ไซต์ elearning.dtn.go.th 

2. ขั้นตอนที่ 2 ผู้เรียน เลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียน ประกอบด้วยหลักสูตรทั้งหมด 8 หลักสูตร จะ

เลือกเรียนหลักสูตรใดก่อนก็ได้  

3. ขัน้ตอนที่ 3 ผู้เรียน เลือกระดับของหลักสูตรที่ต้องการเรียน ประกอบด้วย หลักสูตร 

ระดบัต้น ระดบักลาง ระดับสูง 

4. ขั้นตอนที่ 4 ยืนยันการเรียน เพื่อยืนยันการเข้าเรียนตามหลักสูตรและระดบัที่ต้องการ 

5. ขั้นตอนที่ 5 ระบบจะตรวจสอบว่ามีการ Login แล้วหรือยัง 

5.1 กรณีที่ยังไม่ได้ Login -> ท าการตรวจสอบว่ามีการสมัครเป็นสมาชิกแล้วหรือไม่ 

5.1.1 กรณีที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องท าการสมัครสมาชิกก่อน 

5.1.2 กรณีที่สมัครเป็นสมาชิกแล้ว ให้ Login เข้าสู่ระบบและท างานต่อในขั้นตอนถัดไป 

5.2 กรณีที่ Login แล้ว -> ไปท างานต่อในขั้นตอนที่ 6 

6. ขั้นตอนที่ 6 ระบบจะตรวจสอบการเลือกระดับหลักสูตร ว่าเปน็กรณีใดตามด้านล่าง 

6.1 กรณีเลือกเรียนแบบข้ามระดับ 

6.1.1 ระบบจะให้ท าข้อสอบของระดับหลักสูตรที่เลือกเรียนโดยเป็นข้อสอบของระดับก่อน

หน้า 1 ระดบั โดยจะให้ท าขอ้สอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น  

6.1.2 ระบบจะตรวจสอบผลคะแนนต้องได้ผลคะแนนผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไป จึงจะ

สามารถเรียนแบบข้ามระดับได้ 

6.1.3 ถ้าผลคะแนนไม่ผ่าน User จะต้องเรียนหลักสูตรในระดบัก่อนหน้าและท าข้อสอบให้

ผ่านก่อนจึงจะเรียนในระดับหลักสูตรที่สูงกว่าได้ 

6.2 กรณีเลือกเรียนแบบเรียงตามระดับหลักสูตร-> ไปท างานตอนต่อในขั้นตอนที่ 7 

7. ขั้นตอนที่ 7 ท าข้อสอบ Pretest  

8. ขั้นตอนที่ 8 เลือกบทเรียนของหลักสูตร โดยจะเลือกเรียนบทเรียนใดก่อนก็ได้ในแต่ละระดบั 

9. ขั้นตอนที่ 9 ท าข้อสอบ Posttest ซึ่งเกณฑ์คะแนนผ่านคือ 70% ขึ้นไป กรณีที่ท าข้อสอบแล้วไม่ผ่าน 

สามารถกลับไปท าข้อสอบได้ใหม่จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ 

10. ขั้นตอนที่ 10 ตรวจสอบผลคะแนนทั้ง Pretest และ Posttest ระบบจะแสดงผลคะแนน 

ทั้งผลคะแนน Pretest และ Posttest 



11. ขั้นตอนที่ 11 ดูเฉลยค าตอบที่ถูกต้อง 

12. ขั้นตอนที่ 12 ผู้เรียนสามารถเลือก Share ผลคะแนนไปที่ Facebook ได้ 

12.1 ระบบจะให้ Share ผลคะแนนไปที่ Facebook สามารถคลิก Share ได้ โดยจะมี Link ของ 

Website e-learning แสดงให้เห็นด้วย 

13. ขั้นตอนที่ 13 การขอใบประกาศนียบัตร จะมีเงื่อนไขในการขอใบประกาศนียบัตร 2 ข้อ 

ประกอบด้วย 

13.1 ผู้เรียนจะต้องเข้าเรียนให้ครบทุกบทเรียน ของหลักสูตรที่ต้องการขอใบประกาศนียบัตร 

โดยระบบจะตรวจสอบว่ามีการเข้าเรียนครบทุกบทของหลักสูตรที่ต้องการขอใบ

ประกาศนียบัตรหรือไม่ กรณีที่เข้าเรียนไม่ครบ User จะต้องไปเรียนให้ครบทุกบทก่อนที่จะ

ขอใบประกาศนียบัตร 

13.2 ผู้เรียนจะต้องได้ผลคะแนนสอบ Posttest ผ่านเกณฑ์ 70% ขึ้นไป  โดยระบบจะตรวจสอบ

ผลคะแนนการท า Posttest ของหลักสูตรที่ต้องการขอใบประกาศนียบัตรว่าผ่านเกณฑ์ 

70% หรือไม่ 

13.2.1 ถ้าไม่ผ่าน ระบบจะแสดงข้อความแจ้งว่าได้เกณฑ์ผ่านไม่ถึง 70% User จะต้องไป

ท าข้อสอบใหม่จนกว่าจะได้คะแนนผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ 

13.3 ในกรณีที่ผู้เรียน ต้องการขอใบประกาศนียบัตรและเข้าตามเงื่อนไขทั้ง 2 ข้างต้น User 

สามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรได้ และท างานต่อในขั้นตอนถัดไป 

14. ขั้นตอนที่ 14 ผู้เรียนสามารถเลือก Share ใบประกาศนียบัตรไปที่ Facebook ได้ 

14.1 ผู้เรียน Share ใบประกาศนียบัตรไปที่ Facebook สามารถคลิก Share ได้ โดยจะ 

มี Link ของ Website e-learning แสดงให้เห็นด้วย 

15. ขั้นตอนที่ 15 จบการท างาน 

 

2.รำยละเอียดกำรเข้ำใช้งำนระบบ 
  จะแสดงรายละเอียดการเข้าใช้งานระบบในรูปแบบที่เหมือนกับหน้าจอแสดงผลในการใช้งานจริง โดย
สามารถเข้าสู่เวบ็ไซต์ elearning.dtn.go.th และท าตามขั้นตอนด้านล่าง 



2.1 การลงทะเบียนสมาชิก 
คลิกที่ Sign Up ด้านมุมขวาบนของหน้าเวบ็เพจ
จะเข้าสู่หน้าจอการลงทะเบยีน กรอกข้อมูลใน
หน้าลงทะเบียนให้ครบถ้วน 

 
 

2.2 การเข้าสู่ระบบ 
กรอกข้อมูลผู้ใช้งานและรหัสผ่านจากนั้นคลิกเข้า
ระบบ 
 

 
 

2.2.1 กรณีลืมรหัสผ่าน 
กรอกข้อมูล Username และคลิกขอ
สร้างรหัสผ่านใหม่ ระบบจะส่ง Link ไปที่ 
Email ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ และคลิก
จาก Link จะเข้าสู่ขั้นตอนการต้ัง
รหัสผ่านใหม่ 
  

 



2.2.2 กรณีต้ังรหัสผ่านใหม่ 
กรอกรหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่าน
ใหม่ จากนั้นคลิกส่งข้อมูล 

 
 

2.3 หน้าข้อมูลส่วนตัว  
สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ชื่อผู้ใช้งาน และ
เปลี่ยนรหัสผ่านได้ 

 
 

2.4 เลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียน  
คลิกเลือกหลักสูตรและระดบัที่ต้องการเรียน 
     กรณีเลือกเรียนแบบข้ามระดับ จะมีเงื่อนไข
ตามด้านล่าง 
     1. ระบบจะให้ท าข้อสอบของระดับหลักสูตรที่
เลือกเรียนโดยเป็นข้อสอบของระดับก่อนหน้า 1 
ระดบั โดยจะให้ท าข้อสอบได้เพียงครั้งเดียว
เท่านั้น  
     2. ระบบจะตรวจสอบผลคะแนนต้องได้ผล
คะแนนผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไป จึงจะสามารถ
เรียนแบบข้ามระดับได้ 
     ถ้าผลคะแนนไม่ผ่าน User จะต้องเรียน
หลักสูตรในระดับก่อนหน้าและท าข้อสอบให้ผ่าน
ก่อนจึงจะเรียนในระดับหลักสูตรที่สูงกว่าได้ 
 

 
 
 
 



2.5 ลงทะเบียนเรียน  
คลิกลงทะเบียน 

 
 

2.6 ท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
     อ่านข้อก าหนดในการลงทะเบียน 
     คลิกท าข้อสอบต่อ 
     ท าแบบทดสอบ มีข้อสอบทั้งหมด 20 ข้อ 

 



 

 
2.7 ยืนยันการส่งค าตอบ 
     คลิก ยืนยันการส่งค าตอบ เพื่อเข้าสูบ่ทเรียน 
     คลิก ต้องการท าข้อสอบใหม่ เพื่อท าข้อสอบ
อีกครั้ง 

 
 

2.8 สรุปคะแนนและเฉลยค าตอบ 
     สามารถดูสรุปผลคะแนนที่ได้  
     1.คลิกที่ข้อผิด เพื่อดูเฉลยค าตอบที่ถูกต้อง
พร้อมค าอธิบาย 
     2.คลิกแชร์ผลคะแนน เพื่อแชร์ผลคะแนนไป
ที่ Facebook 
     3.คลิกท าข้อสอบอีกครั้ง เพื่อท าข้อสอบใหม่ 

 
 

1 

2 

3 



2.9 เลือกบทเรียน  
สามารถเรียนบทเรียนใดก่อนก็ได้ 

 
 

2.10 ท าข้อสอบ Posttest 
คลิกท าข้อสอบ Posttest 
ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

 
 



 
 

2.11 ออกใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตร 

คลิกขยายเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ 

คลิกดาวน์โหลด เพื่อบันทึกไฟล์ 

คลิกพิมพ์เพื่อสั่งพิมพ์ 

คลิกแชร์ไปยัง Facebook 

เงื่อนไขการขอใบประกาศนียบัตรประกอบด้วย 

      1. เรียนจะต้องเข้าเรียนให้ครบทุกบทเรียน 

ของหลักสูตรที่ต้องการขอใบประกาศนียบัตร  

2. ผู้เรียนจะต้องได้ผลคะแนนสอบ Posttest  

ผ่านเกณฑ์ 70% ขึ้นไป 

 

 
 

 
 


