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1. การลงทะเบียนเข้าใช้งาน 
 ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบทะเบียนประวัติผู้เข้าอบรมได้ โดยท าตามข้ันตอน
ดังต่อไปนี้ 
 1) เปิดโปรแกรม Web Browser เช่น Google Chrome, Mozilla Firefox หรือ Internet Explorer 
 2) ไปที่ URL http://train.opsmoe.go.th 
 3) โดยระบบจะแสดงหน้าจอดังนี้ 
 

 
 
 4) กดปุ่ม “ลงทะเบียน” เพ่ือไปยังหน้าลงทะเบียนเข้าใช้งาน โดยระบบจะแสดงหน้าจอดังนี้ 

http://train.opsmoe.go.th/
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 5) กรอกข้อมูลส่วนตัวในช่องต่างๆ ให้ครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมาย * 
 6) ในกรณีที่มีหลักสูตรที่ต้องการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมไว้แล้ว ให้เลือกหลักสูตรที่ต้องการในช่อง
หลักสูตรการฝึกอบรม ดังรูป 
 

 
 
 7) จากนั้นกดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพ่ือท าการสร้าง Account ผู้ใช้งาน และไปยังขั้นตอนต่อไป โดยระบบจะ
แสดงหน้าจอดังรูป 
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 8) ท าการกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านในข้อ 1 ให้ครบ จากนั้นให้กดปุ่ม บันทึกและไปยังขั้นตอนต่อไป 
โดยระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 
 

 
 
 9) หากท่านต้องการก าหนดรูป Profile ของท่าน ท่านสามารถท าได้โดยการลาก File รูปภาพของท่านเข้า
ไปยังระบบงาน จากนั้นกดปุ่ม ไปยังขั้นตอนต่อไป โดยระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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 10) ท าการกรอกข้อมูลการรับราชการ จากนั้นกดปุ่ม บันทึกและไปยังขั้นตอนต่อไป โดยระบบจะแสดง
หน้าจอดังรูป 
 

 
 
 11) กดปุ่ม เพิ่มข้อมูล เพ่ือกรอกข้อมูลประวัติการศึกษา ดังรูป 
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12) หลังจากท่ีกรอกข้อมูลประวัติการศึกษาเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม บันทึกและไปยังขั้นตอนต่อไป โดย
ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 
 

 
 
 13) กดปุ่ม เพิ่มข้อมูล เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลประวัติการฝึกอบรม ดังรูป 
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14) เมื่อท าการกรอกข้อมูลประวัติการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ไปยังขั้นตอนต่อไป โดย
ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 
 

 
 
 15) กดปุ่ม เพิ่มข้อมูล เพ่ือเพ่ิมข้อมูลประสบการณ์ท างาน ดังรูป 
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16) เมื่อท าการกรอกข้อมูลประสบการณ์ท างานเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม ไปยังขั้นตอนต่อไป โดยระบบจะแสดง
หน้าจอดังรูป 

 

 
 
 17) กดปุ่ม เพิ่มข้อมูล เพ่ือเพ่ิมข้อมูลผลงาน ดังรูป 
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18) ท าการกรอกข้อมูลผลงาน จากนั้นกดปุ่ม ไปยังขั้นตอนต่อไป โดยระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 
 

 
 
 19) ท าการกรอกข้อมูลความสามารถพิเศษ จากนั้นกดปุ่ม บันทึกและไปยังขั้นตอนต่อไป โดยระบบจะ
แสดงหน้าจอดังรูป 
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2. การ Login เข้าใช้งาน 
 ผู้ใช้งานสามารถ Login เข้าใช้งานระบบทะเบียนประวัติผู้เข้าอบรมได้ โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 
 1) เปิดโปรแกรม Web Browser เช่น Google Chrome, Mozilla Firefox หรือ Internet Explorer 

2) ไปที่ URL http://train.opsmoe.go.th 
 3) โดยระบบจะแสดงหน้าจอดังนี้ 

 
 

http://train.opsmoe.go.th/
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 4) กรอกข้อมูล Username และ Password จากนั้นกดปุ่ม Login เข้าใช้งาน หากข้อมูล Username 
และ Password ถูกต้อง ผู้ใช้งานจะสามารถ Login เข้าใช้งานได้ โดยระบบจะแสดงหน้าจอระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลทะเบียนประวัติการฝึกอบรม ดังรูป 
 

 
 

3. การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
 ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ โดยท าตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1) Login เข้าใช้งานระบบ (ตามข้ันตอนในข้อ 2) 
 2) ที่หน้า Dashboard ของระบบงาน เลือกเมนู My Profile ที่มุมบนขวามือของจอภาพ ดังรูป 

 
 
 3) โดยระบบจะแสดงหน้าจอบริหารจัดการข้อมูลของผู้ใช้งาน ดังรูป 
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 4) ในหน้าบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัวนี้ ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ 
นามสกุล รหัสบัตรประชาชน ข้อมูลการรับราชการ ข้อมูลการเข้ารับการฝึกอบรม และอ่ืนๆ โดยผู้ใช้งานสามารถ
แก้ไขข้อมูลเหล่านี้ได้ โดยการกดปุ่ม แก้ไขข้อมูลส่วนตัว (ใต้รูปภาพ) โดยระบบจะแสดงหน้าจอให้แก้ไขข้อมูล
ส่วนตัวได้ ดังรูป 

 
 
 5) ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในด้านต่างๆ ได้ดังนี้ 
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   - ข้อมูล User Account 
  - ข้อมูลรหัสผ่าน (Password) 
  - ข้อมูลส่วนตัว 
  - รูปถ่าย 
  - ข้อมูลการรับราชการ 
  - ข้อมูลประวัติการศึกษา 
  - ข้อมูลประวัติการฝึกอบรม 
  - ข้อมูลประวัติการท างาน 
  - ข้อมูลผลงาน 
  - ข้อมูลความสามารถพิเศษ 
 6) ท าการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการในส่วนต่างๆ จากนั้นกดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพ่ือท าการบันทึกการแก้ไข 

4. การแก้ไขรหัสผ่าน 
 ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขรหัสผ่านได้ โดยท าตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1) Login เข้าใช้งานระบบ (ตามข้ันตอนในข้อ 2) 
 2) ที่หน้า Dashboard ของระบบงาน เลือกเมนู My Profile ที่มุมบนขวามือของจอภาพ ดังรูป 

 
 
 3) โดยระบบจะแสดงหน้าจอบริหารจัดการข้อมูลของผู้ใช้งาน ดังรูป 
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 4) ที่หน้าจอข้อมูลส่วนตัว เลอืกปุ่ม แก้ไขรหัสผ่าน (ใต้รูปภาพ) โดยระบบจะแสดงหน้าจอให้แก้ไข
รหัสผ่าน ดังรูป 

 
 
 5) ท าการกรอกรหัสผ่านปัจจุบันและรหัสผ่านใหม่ จากนั้นกดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพ่ือบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงของรหัสผ่าน โดยหากว่าการแก้ไขส าเร็จ ระบบจะแสดง Notification Dialog ขึ้นมาดังรูป 
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 6) ทดสอบผลการแก้ไขรหัสผ่าน โดยการ Logout ออกจากระบบงาน และ Login เข้าใช้งานอีกครั้งหนึ่ง 

5. การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ด้วยตนเองได้ 2 แบบดังนี้ 
 
 แบบที่ 1: ผู้ใช้งานยังไม่มี Account เพ่ือเข้าใช้งานระบบ 
 1) ในกรณีที่ผู้ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมยังไม่มี User เข้าใช้งานระบบ ให้ท าตามข้ันตอนในข้อที่ 1 (การ
ลงทะเบียนเข้าใช้งาน) โดยให้เลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมด้วย (หากหลักสูตรนั้นเปิดให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมลงทะเบียนผ่านช่องทาง Online ได้เอง) 
 2) หลังจากท่ีผู้ใช้งานลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท าการส่งรายชื่อของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไป
ยังผู้หบริหารหลักสูตรการฝึกอบรม โดยผู้บริหารหลักสูตรจะท าการพิจรณาถึงประวัติส่วนตัวของผู้สมัครเข้ารับการ
ฝึกอบรม และอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมอีกครั้ง 
 3) ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร และผลการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมได้ โดยท าตาม
ขั้นตอนในข้อที่ 6 
 
 แบบที่ 2: ผู้ใช้งานมี Account เพ่ือเข้าใช้งานระบบแล้ว 
 4) ในกรณีที่ผู้ใช้งานมี Account เพ่ือเข้าใช้งานระบบแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปเลือกลงทะเบียนเพ่ือขอ
เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ต้องการได้ โดยการ Login เข้าใช้งานระบบและเลือกท่ีเมนู หลักสูตร โดยระบบ
จะแสดงหน้าจอหลักสูตรที่มีทั้งหมด ดังรูป 



 

บริษัท อันบั๊ก โซลูชั่น จ ากัด 

โครงการพัฒนาระบบทะเบียนประวัติผูเ้ข้าอบรม 

คู่มือการใช้งานระบบ ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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 5) ค้นหาหลักสูตรที่ต้องการ จากนั้นเลือกที่ชื่อหลักสูตร โดยระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดของ
หลักสูตรดังรูป 

 
 
 6) หากว่าหลักสูตรนั้น ก าลังอยู่ในช่วงที่เปิดรับสมัครให้ลงทะเบียนเพื่อขอเข้ารับการฝึกอบรม ระบบจะ
แสดงปุ่ม ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ดังรูป 



 

บริษัท อันบั๊ก โซลูชั่น จ ากัด 

โครงการพัฒนาระบบทะเบียนประวัติผูเ้ข้าอบรม 

คู่มือการใช้งานระบบ ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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7) กดปุ่ม ลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โดยหากลงทะเบียนส าเร็จ 

ระบบจะแสดงหน้าจอแจ้งผลดังรูป 

 
 
8) โดยหลังจากลงทะเบียนเพื่อสมัครขอเข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบผล

การอนุมัติได้ โดยท าตามข้ันตอนในข้อที่ 6 

6. การดูหลักสูตรการฝึกอบรม 
ผู้ใช้งานสามารถดูหลักสูตรการฝึกอบรมที่เปิด รวมถึงสถานะการลงทะเบียนเพ่ือขอเข้ารับการฝึกอบรมได้ 

โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 
1) Login เข้าใช้งานระบบ 
2) ที่หน้าจอหลักของระบบงาน เลือกเมนู หลักสูตร 
3) ที่หน้าจอหลักของเมนูหลักสูตรการฝึกอบรม เลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมดังรูป 



 

บริษัท อันบั๊ก โซลูชั่น จ ากัด 

โครงการพัฒนาระบบทะเบียนประวัติผูเ้ข้าอบรม 

คู่มือการใช้งานระบบ ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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 4) โดยระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม และสถานะการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
ดังรูป 

 
 
 5) โดยหากผู้บริหารหลักสูตรได้อนุมัติการสมัครให้ผู้ขอเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว หน้าจอรายละเอียด
หลักสูตรการฝึกอบรมจะเป็นดังรูป 

 
 
 



 

บริษัท อันบั๊ก โซลูชั่น จ ากัด 

โครงการพัฒนาระบบทะเบียนประวัติผูเ้ข้าอบรม 

คู่มือการใช้งานระบบ ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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7. การดูข้อมูลวิทยากร 
 ผู้เข้าใช้งานสามารถดูข้อมูลวิทยากรได้ โดยท าตามขั้นตอนดังนี้ 
 1) Login เข้าใช้งานระบบ 
 2) ในหน้าจอหลักของระบบงาน เลือกเมนูวิทยากร โดยระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
 
 3) ค้นหาวิทยากรที่ต้องการตามเงื่อนไขต่างๆ 
 4) Click ที่ชื่อของวิทยากร โดยระบบจะแสดงหน้าประวัติวิทยากร ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 


