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การฝกอบรมผานระบบออนไลน (E-Learning) 
หลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย



หนาแรก จะเปนการแสดงการตอนรับผูเขาชมหลักสูตร ประกอบดวย

1. ขั้นตอนการใชงานหลักสูตร E-Learning

2. เขาสูระบบเมื่อสมัครสมาชิกผานแลว

3. สมัครสมาชิกเพื่อเขาอบรม สำหรับ ผูเรียนใหม และ ผูตออายุใบประกาศนียบัตร

4. ลืมชื่อผูใชหรือรหัสผาน

5. คูมือการใชงาน กดปุมเพื่อโหลดเอกสารคูมือการใชงาน

6. คูมือการสมัครใหม กดปุมเพื่อโหลดเอกสารคูมือการสมัครใหม

หลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย
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หนาสมัครสมาชิกเพื่อเขาอบรม สำหรับผูเรียนใหม : ประกอบดวย 

1. การตั้งชื่อผูใชและรหัสผาน กรอก อีเมล -> รหัสผาน -> ยืนยันรหัสผาน

2. การกรอกขอมูลสวนตัวของผูใชบริการ เชน ชื่อ-สกุล ที่อยู หมายเลขโทรศัพท อีเมล เปนตน

3. เลือกประเภทผูประกอบวิชาชีพ มี 3 ประเภทคือ

3.1 แพทยแผนไทย ดานเวชกรรม (พท.ว)

3.2 แพทยแผนไทยประยุกต (พท.ป)

3.3 หมอพื้นบานที่ไดรับรอง

4. แนบรูปใบประกอบวิชาชีพจากในเครื่องอุปกรณที่ใชงาน เชน คอมพิวเตอร โทรศัพท

กรอกเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

5. ลงทะเบียน เมื่อกรอกขอมูลครบแลว กดเพื่อสมัครสมาชิก

1. การสมัครสมาชิก

1.1 การสมัครสมาชิกเพื่อเขาอบรม สําหรับผูเรียนใหม

หลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย
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1.2 การสมัครสมาชิกเพื่อเขาอบรม สําหรับผูตออายุใบประกาศนียบัตร 

หลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย

หนาสมัครสมาชิกเพื่อเขาอบรม ผูตออายุใบประกาศนียบัตร : ประกอบดวย 

1. การตั้งชื่อผูใชและรหัสผาน กรอก อีเมล -> รหัสผาน -> ยืนยันรหัสผาน

2. การกรอกขอมูลสวนตัวของผูใชบริการ เชน ชื่อ-สกุล ที่อยู หมายเลขโทรศัพท อีเมล เปนตน

3. เลือกประเภทผูประกอบวิชาชีพ มี 3 ประเภทคือ

3.1 แพทยแผนไทย ดานเวชกรรม (พท.ว)

3.2 แพทยแผนไทยประยุกต (พท.ป)

3.3 หมอพื้นบานที่ไดรับรอง

4. แนบรูปใบประกาศนียบัตรเดิมจากในเครื่องอุปกรณที่ใชงาน เชน คอมพิวเตอร โทรศัพท

กรอก เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ วันหมดอายุใบประกอบวิชาชีพ เลขที่ใบประกาศนียบัตร กช.*

5. ลงทะเบียน เมื่อกรอกขอมูลครบแลว กดเพื่อสมัครสมาชิก
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เมื่อกดลงทะเบียนแลวระบบจะสงอีเมลไปใหทานเพื่อยืนยันการลงทะเบียน

หลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย

หลังจากกดสมัครสมาชิก ใหเช็ค Email เพื่อยืนยันตัวตนกอนเขาสูเขาสูระบบ กรุณาตรวจสอบ 
Email ใน Junk mail กรณีไมไดรับ Email ยืนยันตัวตน

เมื่อคลิกยืนยันแลว กอนที่บัญชีผูใชของคุณจะไดรับการอนุมัติ ตองรอเจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร 
และอนุมัติกอนจึงจะสามารถลอคอินเขาสูระบบได (ใชเวลาไมเกิน 7 วัน)



1. เขาสูระบบโดยการ ใสหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรือ อีเมล -> รหัสผาน -> เขาสูระบบ

2. หากลืมชื่อผูใชหรือรหัสผาน สามารถกดสงรหัสใหมไปที่อีเมลไดโดยการ
กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรือ อีเมล ที่ใชในการสมัคร จากนั้น กดปุมสงรหัสผานใหม 

จะไดรับขอความตอนรับการเขาสูระบบ

2. การเขาสูระบบ

หลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย
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3. เนื้อหาการฝกอบรม / หนาแรก

หลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย
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หนาเนื้อหาการฝกอบรม / หนาแรก : ประกอบดวย

1. แสดงขอมูลชื่อผูเรียนและประเภทการอบรม

2. เงื่อนไขและวิธีการเรียน

3. เนื้อหาบทเรียนเปน VDO Online แบงเปน 5 บทเรียน 16 ตอน
สีแดง : ยังไมไดรับชมวีดีโอ
สีเขียว : รับชมวีดีโอแลว
4. สถานะการเรียน ประกอบดวย

4.1 สีแดง แจงขอความยังไมผานการอบรม หมายถึง ยังเรียนไมครบทุกหัวขอ กรุณาเรียนใหครบทุกหัวขอ 
สถานะการเรียนจะเปลี่ยนเปนสีเขียว ใหทําแบบทดสอบตอไป
4.2 สีเขียว แจงขอความเรียนสําเร็จแลว สามารถเขาทําแบบทดสอบได และแสดงจํานวนครั้งในการสอบ
โดยผูเรียนสามารถทําขอสอบได 3 ครั้ง หากไมผานเกณฑสอบครบ 3 ครั้ง ระบบจะใหเรียนใหม (4.1) 
เมื่อคะแนนผานแลว  จะมีเมนูปรากฏใหทานสามารถพิมพใบประกาศนียบัตรไดตอไป
4.3 สีเขียว แจงขอความ ทานสอบผาน ผูเรียนสามารถ พิมพใบประกาศนียบัตร , สงใบประกาศนียบัตร
เขาอีเมล หรือ เซฟเปนไฟลเอกสาร PDF ได

หลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย
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หนาบทเรียนการฝกอบรม VDO : ประกอบดวย

1. ชื่อเรื่องหัวขอฝกอบรม

2. วีดีโอการเรียน ความยาว

3. ดาวนโหลดเอกสารประกอบ
4. สถานะการเรียนของวีดีโอนี้ เมื่อเลนวีดีโอ จะเริ่มจับเวลาถอยหลังเมื่อครบกําหนด 10 นาที
จะเปลี่ยนสถานะเปน รับชมวีดีโอแลว
 5. หัวขอกอนหนา
6. กลับสูหนาบทเรียน

4. บทเรียนการฝกอบรม VDO

หลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย
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5. เขาทําแบบทดสอบ

หลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย

เมื่อผูเรียนรับชมวีดีโอครบแลวสถานะการเรียนจะเปลี่ยนเปนสีเขียว มีขอความใหเขาทําแบบทดสอบ 
และบอกจํานวนครั้งในการทําขอสอบ

หนาทําแบบทดสอบ : ประกอบดวย

1. เงื่อนไขการสอบ

2. ขอสอบและตัวเลือกคําตอบ

3. เวลาในการทําขอสอบ นับถอยหลัง 60 นาที
4. เมื่อทําขอสอบครบทุกขอแลว กดปุมสงขอสอบ เพื่อดูผลการทําแบบทดสอบ
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1. หากไดคะแนนตํ่ากวา 27 คะแนน ระบบจะแจงวาไมผาน กรุณากลับมาทําขอสอบใหม

2. หากไดคะแนนตั้งแต 27 คะแนนขึ้นไป ระบบจะแจงวาผาน ขอแสดงความยินดี

ผูเรียนสามารถทําขอสอบได 3 ครั้ง หากไมผานเกณฑสอบครบ 3 ครั้ง ระบบจะใหเรียนใหม 

5.1 ผลการทําแบบทดสอบ

หลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย



6. พิมพใบประกาศนียบัตร

หลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย

6.1 ผูเรียนสามารถเขาหนาพิมพใบประกาศนียบัตรได 2 ทางคือทางเมนูดานบน หรือ สถานะการเรียนดานขวา

เมื่อเขาไปแลวจะแสดงหนาพิมพใบประกาศนียบัตรไดทันที

6.2 สงใบประกาศนียบัตรเขาอีเมลที่ลงทะเบียนไว

6.3 บันทึกใบประกาศนียบัตรเปนไฟลเอกสาร PDF ลงบนอุปกรณที่ใช
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7. ขอมูลบัญชีผูใช

หลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย

หนาขอมูลบัญชีผูใช : ประกอบดวย

1. คํานําหนาชื่อ-ชื่อ-นามสกุล จะไมสามารถแกไขได

2. ขอมูลสวนบุคคล สามารถแกไขได

3. แกไขรหัสผานที่ใชในการเขาสูระบบ
4. เมื่อทําการแกไขเรียบรอยแลว กดปุมบันทึกขอมูล
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9. ดาวนโหลดเอกสารการเรียน

8. คะแนนการเรียน

หลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย

หนาคะแนนการเรียน : ประกอบดวย

1. วันที่สอบ จะแสดงวันและเวลาที่เขาสอบ

2. คะแนนการสอบ จะแสดงคะแนนที่ไดรับจากคะแนนเต็ม

3. สถานะ ประกอบดวย
3.1 สีแดง หมายถึง ไมผาน
3.2 สีเขียว หมายถึง ผาน
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10. ออกจากระบบ

11. footer webpage

หลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย

วิธีการดาวนโหลดเอกสารการเรียน

1. รายการไฟลดาวนโหลด จะแสดงรายชื่อบทเรียนทั้งหมด

กดเพื่อออกจากระบบ หลังจากนั้นจะกลับไปที่หนา login

2. เลือกบทเรียนที่จะทําการดาวนโหลด

3. กดปุมบันทึกเพื่อทําการดาวนโหลดไฟล

1. แสดงจํานวนผูเขาชมเว็บไซต

4. ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของกรมการแพทยแผนไทยฯ

3. โซเชียลมีเดียของกรมการแพทยแผนไทยฯ สามารถกดติดตามขาวสารตางๆไดทั้ง 3 ชองทาง
Facebook , Youtube , LINE Official Account

2. ดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นของกรมการแพทยแผนไทยฯ โดยมีใหเลือก 2 ระบบ App Store หรือ
Google Play

หนา footer webpage : ประกอบดวย
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