
ค่มอืการลงทะเบยีนเรยีนคูมอการลงทะเบยนเรยน

ผา่นสอือเิลก็ทรอนกิส์
1

ผานสออเลกทรอนกส



คู่มอืการลงทะเบยีนเรยีนผา่นสอือเิลก็ทรอนกิส์ หลกัสูตรฝึกอบรม

ใขา้ราชการบรรจุใหม ่และ e-Learning 

1 ผเ้รยีนต้องม ีe-Mail เพอืใช้ในการลงทะเบยีนและตดิต่อสอืสารในระบบ  (ถา้เป็นของ hotmail หรอื 1. ผูเรยนตองม e Mail เพอใชในการลงทะเบยนและตดตอสอสารในระบบ  (ถาเปนของ hotmail หรอ 
yahoo หรอื gmail จะตดิต่อได้สะดวกกว่า e-Mail ในประเทศ)

2. ผเ้รยีนสามารถลงทะเบยีนได้เพยีงครงัเดยีว (1 คน :1 user ID และไม่สามารถลงทะเบยีนใหม่ได้ กรณ ีู
ลืม User ID และ ลืม Password สอบถามโดยระบบอตัโนมตัดิ้วยตนเอง ได้ทหีนา้ Login )

3. เมอืลงทะเบยีนและได้รบัการยนืยนัการลงทะเบยีนแลว้ Log in เขา้ระบบ เลอืก “หลกัสูตรของสาํนกังาน 
ก.พ.” เลอืกหลกัสูตร 001 หลกัสูตรฝึกอบรมขา้ราชการบรรจุใหม่

4. แจง้ชอื – สกุล และ User ID กบัส่วนราชการต้นสงักดัของท่านทราบ
5. ขนัตอนการลงทะเบยีนและสมคัรเรยีน มดีงัน ี
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http://www.ocsc.go.th
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คลกิเพอืเข้าสู่เวบ็ไซต์
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คลิก ตารางกาํหนดการอบรม

44



>> คลิก แยกตามประเภทตาํแหน่ง
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>> คลิก การจัดกลุ่มวิชาุ
   ตามกลุ่มสมรรถนะ
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> > คลกิ หลกัสตรอบรมออนไลน์7 > > คลก หลกสูตรอบรมออนไลน7 



คลกิ> > ิ ั ไ ์ คลก> > คลกิ หลกัสูตรอบรมออนไลน



ขันตอนการลงทะเบียนขนตอนการลงทะเบยน

คลกิเพอืลงทะเบียน
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ศึกษาขันตอนการลงทะเบยีน และตรวจสอบคุณสมบัตขิันต้น

ของผู้สมัครู

คลกิเพอืลงทะเบียน



ศึกษา และพมิพ์ข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง

คลกิเมือกรอกคลกเมอกรอก

ข้อมูลครบถ้วน
13



ิคลกิ
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ศึกษารายละเอยีดต่างๆ ทหีน้า login  ศกษารายละเอยดตางๆ ทหนา login  

เพอืความเข้าใจมากยงิขนึ
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คลกิเพอืดูรายละเอยีด



2
คลกิทแีต่ละหลกัสูตร

1
คลกิเพอืดูหลกัสูตร

เพอืศึกษารายละเอยีด

17



ศึกษาศกษา

ีรายละเอยด



ื ์ โคลกิเพอืดาวน์โหลด

คู่มือการอบรม

และศึกษารายละเอยีดและศกษารายละเอยด
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2
1

คลกิเพอืศึกษา

2
ศึกษา

รายละเอยีด
หลกัเกณฑ์และเงอืนไข

รายละเอยด
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คลกิเพอืศึกษาการ

พมิพ์เอกสารรับรอง



คลกิเพอืตรวจสอบ

คุณสมบัตขิองเครืองทใีช้

คลกิเพอืตรวจสอบคลกเพอตรวจสอบ

คุณสมบัตขิองเครือง

คอมพวิเตอร์ทใีช้
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คลกิกรณทีลีมื 

PasswordPassword



คลกิกรณทีลีมื User ID



คลกิดูคาํถามทีมีการถามเข้ามาบ่อย



คลกิกรณทีมีีคาํถาม หรือข้อสงสัย



วธิีการเข้ารับการอบรม

1
XXXXXX ใส่รหัสผู้ใช้

และรหัสผ่าน

22
คลกิเพอืเข้าระบบ



ี ี ปีการลงทะเบียนครังแรก จะมอีายุ 1 ปี และทุกครัง

ทสีมคัรหลกัสูตรใหม่จะต่ออายุไปอกี 6 เดอืน
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1
คลกิเพอืดูหลกัสูตรู ู

ทเีปิดอบรม

ocsc123456

3
คลกิเพอืสมคัรอบรม 001

ึหลกัสูตรฝึกอบรม

ข้าราชการบรรจุใหม่

2

ิ ื ึ ี ัคลกิเพอืศึกษารายละเอยีด 001หลกัสูตร

ฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่

29
หมายเหตุ  ..  หลักสูตรข้าราชการฝึกอบรมบรรจุใหม่ จะใช้ชือว่า 001 ทงันีหากสนใจ

หลักสูตรอืนๆ ของสาํนักงาน ก.พ. กส็ามารถสมัครเพมิเตมิได้ 



1
ศึกษา

รายละเอยีด

2
คลกิยอมรับคาํรับรอง
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11
ศึกษา

รายละเอยีด

22
คลกิยอมรับ

หลกัเกณฑ์และเงอืนไข
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รายละเอยีด
ocsc123456………………………..

ผู้สมัคร
………………………..

………………………..

1
ศึกษา

ocsc123456

ocsc123456

ocsc123456

………………………..…..

………………………..…..

รายละเอยีด

ocsc123456

ocsc123456

ocsc123456

………………………..…..

………………………..…..

………………………..…..

2
คลกิยอมรับคาํรับรอง
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คลกิ
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คลกิเพอืดู

หลกัสูตรทเีลอืก

คลกิ

คลกิเพอืศึกษาบทเรียนคลกเพอศกษาบทเรยน
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ส่วนแสดงเนือหาเลอืกหัวข้อทจีะศึกษา

คลกิเพอืขยายเมนู 



คลกิเพอืดรายงานผลการอบรมคลกเพอดูรายงานผลการอบรม





ช่องทางการตดิต่อสือสารชองทางการตดตอสอสาร

• ตดิต่อเจ้าหน้าทโีดยตรงได้ท ี0 2547 1795 , 0 2547 1807ตดตอเจาหนาทโดยตรงไดท 0 2547 1795 , 0 2547 1807

• โทรสาร  0 2547 1812

• กระดานข่าว  ห้องสนทนาในบทเรียน

• E-mail : hrde-learning@ocsc.go.th

• หรือที http://www.facebook.com/OCSC-HRD-e-Learningหรอท http://www.facebook.com/OCSC HRD e Learning

38


