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เงื่อนไขการอบรมและการรับรองผล

2

1. ผูเรียนตองเขาทำแบบทดสอบกอนเรียนใหแลวเสร็จกอนจึงจะเขาศึกษาบทเรียนได  โดยสามารถ

   ทำแบบทดสอบกอนเรียนไดเพียงครั้งเดียว (ภายในระยะเวลา 40 นาที)

2. ผูเรียนตองเขาศึกษาบทเรียนตามลำดับใหครบทุกหนวยการเรียน และมีเวลาเรียนครบจำนวน

   ชั่วโมงตามที่หลักสูตรไดกำหนดไว ดังนี้

 • หลักสูตรการปฏิบัติตอผูตองขังตามหลักทัณฑปฏิบัติ (พื้นฐาน)      ชั่วโมงการเรียน 3 ชั่วโมง

 • หลักสูตรพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2560                         ชั่วโมงการเรียน 3 ชั่วโมง

 • หลักสูตรการควบคุมผูตองขังในสถานการณตางๆ                     ชั่วโมงการเรียน 3 ชั่วโมง

 • หลักสูตรการจำแนกลักษณะผูตองขัง                                   ชั่วโมงการเรียน 3 ชั่วโมง

 • หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง                                   ชั่วโมงการเรียน 3 ชั่วโมง

3. ผู เร ียนตองเขาทำแบบทดสอบหลังเรียนใหไดคะแนนไมนอยกวา 60% จึงถือวาผานเกณฑการ

   ฝกอบรมผานสื ่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) ของหลักสูตรนั ้นๆ โดยสามารถทำแบบทดสอบ

   หลังเรียนไดไมเกิน 3 ครั้ง (ภายในระยะเวลา 40 นาที ตอครั้ง)

4. ผูเรียนสามารถบริหารจัดการเวลาในการเรียนไดดวยตนเอง ตามความสะดวกและเหมาะสม

   ตลอด 24 ชั่วโมง (ตามกำหนดการระยะเวลาที่เปดอบรม)

5. การทำแบบทดสอบทุกครั ้ง ควรเตรียมความพรอมในทุกดาน ทั ้งตัวผู เรียน เนื ้อหาบทเรียน      



 ผูเรียนลงทะเบียนดวยตนเองผานเว็บไซต www.thaie-learning.com  และคลิกเลือก

กรมราชทัณฑ เพื่อเขาสูเว็บไซต  e-Learning ของกรมราชทัณฑ

 ผูเรียนลงทะเบียนดวยตนเองผานเว็บไซต www.thaie-learning.com  และคลิกเลือก

กรมราชทัณฑ เพื่อเขาสูเว็บไซต  e-Learning ของกรมราชทัณฑ
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เมื่อเขาสูหนาจอของ กรมราชทัณฑ แลวใหผูเรียนคลิกที่ปุม ลงทะเบียนเรียน  เมื่อเขาสูหนาจอของ กรมราชทัณฑ แลวใหผูเรียนคลิกที่ปุม ลงทะเบียนเรียน  

ขั้นตอนการลงทะเบียน user IDขั้นตอนการลงทะเบียน user ID
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จะปรากฏหนาจอ ลงทะเบียนการใชงานระบบ e-Learning กรมราชทัณฑ ใหผูเรียนกรอกขอมูล
ตามความจริงใหครบถวนและถูกตอง และกดปุม ขั้นตอนตอไป >>

จะปรากฏหนาจอใหตรวจสอบขอมูล หากตรวจสอบขอมูลถูกตองแลวใหกดปุม สงขอมูล
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หากขอมูลถูกตองครบถวน จะขึ้นหนาจอแสดง รหัสผูใชงาน และรหัสผาน สำหรับใช Login เขาระบบ
เปนการเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน

เมื่อทานไดรับ รหัสผูใชงาน และ รหัสผาน จากระบบแลว ใหทานกรอกขอมูลดังกลาวเพื่อเขาสูระบบ

ขั้นตอนการสมัครผานเรียบรอยแลว!!

กรุณาอานคำแนะนำดานลางนี้
รหัสผูใชงานและรหัสผานดานลางนี้ ใชสำหรับเขาใชงานระบบ e-Learning เทานั้น กรุณาเก็บรหัสผูใชงานในภายหลัง

ไมนำรหัสผูใชงานและรหัสผานใหผูอื่นใชงาน เพื่อความปลอดภัยในขอมูลสวนตัวของคุณ

รหัสผูใชงาน : DOC000001

รหัสผาน :  fct053

ขาพเจาไดจัดเก็บรหัสผูใชงานและรหัสผานไวเปนที่เรียบรอยแลว

ตกลง
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ผูเรียนสามารถเขามาดำเนินการเลือกสมัครหลักสูตรเรียนไดดวยตนเองกับทางระบบโดยไมจำกัด
จำนวนวิชา ทั้งนี้ ระบบจะเปดใหทานสมัครหลักสูตรเรียนและเขาเรียนในระบบดวยตนเอง  ตามชวง
เวลาที่กำหนดไว
 1. ใหผู เรียนกรอก รหัสผูใช และ รหัสผาน ของทานลงในชอง User ID และ Password 
แลวคลิกปุม Login เพื่อเขาสูระบบ

6

ขั้นตอนการสมัครเลือกหลักสูตรเรียน

 2. เมื่อผูเรียนเขาสูระบบแลว ใหคลิกเลือกที่เมนู หลักสูตรของกรมราชทัณฑ

 3. จะปรากฏหนาจอแสดงรายชื่อหลักสูตรทั้งหมดของกรมราชทัณฑ ใหทานเลือกสมัครเรียนใน
หลักสูตรที่สนใจ โดยคลิกที่คำวา สมัครเรียน ซึ่งอยูใตชื ่อแตละหลักสูตร จากนั้นจะปรากฏขอความ
ยืนยันการสมัครให กดปุม OK 

2

3

1
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2. เมื ่อระบบอนุมัติใหเรียนแลว  ใหผู เรียนคลิกที่ชื ่อหลักสูตร  เพื่อเขาสู หนาจอการศึกษา
บทเรียน e-Learning ของหลักสูตรดังกลาวตอไป

การเขาศึกษาบทเรียน

1. ใหทานคลิกที่เมนู  หลักสูตรของคุณ  เพื่อเขาศึกษาหลักสูตรที่ทานสมัครไว

3. เมื่อเขาสูหนาจอบทเรียนของหลักสูตรแลว ใหทำแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) เปนอันดับแรก
ใหทานคลิกที่ปุม exam เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ โดยมีกำหนดเวลาในการทำแบบทดสอบ 40 นาที
และทำแบบทดสอบกอนเรียนไดเพียงครั้งเดียว

7
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 เมื่อปรากฏแบบทดสอบขึ้นแลว เวลาของการทำแบบทดสอบจะเริ่มนับทันที ใหผูเรียนทำ
แบบทดสอบโดยคลิกเลือกคำตอบ แลวคลิก Next เพื่อทำแบบทดสอบขอตอไป เมื่อทำจนครบทุกขอ
แลวใหคลิก Finish เพื่อทำการสงกระดาษคำตอบสูระบบ ทั้งนี้ผูเรียนสามารถตรวจสอบคะแนน
ที่ทำไดในเมนู รายงานการทำแบบทดสอบ

8

(Pre-test)
แบบทดสอบกอนเรียน

1

2 3

คลิกเลือกหนาคำตอบที่ถูกตอง

คลิก Next เพื่อทำขอตอไป

ยืนยันการทำขอสอบ

คลิกปุม Finish เพื่อสงขอสอบ

4

(Pre-test)
แบบทดสอบกอนเรียน
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4. หลังจากที่ทานทำแบบทดสอบกอนเรียนเสร็จแลว  ใหทานคลิกเขาศึกษาเนื้อหาบทเรียนตาม
โครงสรางวิชาเรียน (หนวยการเรียน) ที่อยูทางดานซายมือ

5. เมื ่อผู เรียนศึกษาบทเรียนตามลำดับครบทุกหนวยการเรียน และมีชั ่วโมงการเรียนครบตามที่
หลักสูตรกำหนดแลว (3 ชั ่วโมงตอหลักสูตร) ผู เรียนสามารถคลิกเขาทำแบบทดสอบหลังเรียน 
(Post-test) ได โดยคลิกที่ปุม exam เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ ซึ่งผูเรียนมีสิทธิ์ในการทำแบบทดสอบ
หลังเรียน ไดไมเกิน 3 ครั้ง ตอหลักสูตร และมีกำหนดเวลาในการทำแบบทดสอบ 40 นาที ตอครั้ง โดย
ผูเรียนตองทำแบบทดสอบหลังเรียนใหไดคะแนนไมนอยกวา 60% จึงถือวาผานเกณฑ
การเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) ตามหลักเกณฑของหลักสูตรนั้นๆ

เมืื่อจบแตละบทเรียนแลวใหคลิกที่หัวขอยอยถัดไป

ถาตองการออกจากบทเรียนคลิกที่ปุม ออกจากบทเรียน
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 เมื ่อทานตองการตรวจสอบรายงานการเขาเรียนของทานวาทานเรียนไดกี ่ช ั ่วโมง ผาน
เงื ่อนไขของการฝกอบรม (ชั ่วโมงการเรียน) ของทานหรือไม  ทานสามารถเขาทำการ
ตรวจสอบไดดวยตนเอง ดังนี้
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1)  ใหทานคลิกที่เมนูรายงานการเขาเรียน  และคลิกเลือกรายงานการเขาเรียนที่ดานทายของ
แตละหลักสูตรเพื่อเขาดูจำนวนชั่วโมงที่ทานไดศึกษาไปแลว

ทานจะพบขอมูลการเขาเรียนของทาน  โดยระบบจะแสดงจำนวนชั่วโมงเรียนรวมที่ทานได
ศึกษาไปแลวใหทานทราบ

รายงานการเขาเรียน

1

2
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 ผูเรียนสามารถตรวจสอบผลคะแนนการทำแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
ของแตละหลักสูตรไดดวยตนเอง ดังนี้

1)  ใหทานคลิกที่ รายงานการทำขอสอบ  และคลิกเลือก รายงานการทำขอสอบ ที่ดานทายของแตละ
หลักสูตร เพื่อเขาดูผลคะแนนของทาน

ทานจะพบขอมูลคะแนนการทำแบบทดสอบของทาน  โดยระบบจะแสดงจำนวนคะแนนสูงสุด
ที่ทานทำไว

11

รายงานการทำแบบทดสอบ

1

2
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สำหรับ การเขาใชงานผาน Web brower : Internet Explorer

1. หากหนาจอดานซายมือแสดงผลเฉพาะ ขอมูลหนวยการเรียน

12

การตั้งคาหนาจอเพื่อใหการแสดงผลครบถวน

2. ใหกดปุม ตั้งคา       แลวเลือก Compatibility View settings
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จะปรากฏหนาจอที่แสดงผลสมบูรณครบถวนดังนี้

3. จะปรากฏหนาตาง Compatibility View settings  
- ในชอง Add this website : จะพบขอความวา  chulaonline.net  ใหกดปุม  Add  
- ขอความ chulaonline.net จะมาปรากฏในชอง Website you’ve added to Compatibility View
- ใหกดปุม  Close  ปดหนาจอ

13


