
Upgrading Teacher Qualification Through the Whole SystemUpgrading Teacher Qualification Through the Whole System
โครงการยกระดบัคณุภาพครูทั �งระบบภายใต้ปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 

ด้วยระบบ E-Training



กาํหนดการฝึกอบรมระบบ กาํหนดการฝึกอบรมระบบ UTQ onlineUTQ online
พิธีเปิด  พิธีเปิด  88..30 30 –– 99..30 30 นน..
เริ2มอบรมช่วงเช้า เริ2มอบรมช่วงเช้า 99..30 30 –– 1010..30 30 นน..
พกัทานของวา่งพกัทานของวา่ง 1010..30 30 –– 1010..45 45 นน..
อบรมอบรม 1010..45 45 –– 1212..00 00 นน..
พกัเที2ยงพกัเที2ยง 1212..00 00 –– 1313..00 00 นน..พกัเที2ยงพกัเที2ยง 1212..00 00 –– 1313..00 00 นน..
เริ2มอบรมช่วงบา่ยเริ2มอบรมช่วงบา่ย 1313..00 00 –– 1414..45 45 นน..
พกัทานของวา่งพกัทานของวา่ง 1414..45 45 –– 1515..00 00 นน..
อบรมอบรม 1515..00 00 –– 1515..20 20 นน..
พิธีปิดพิธีปิด 1515..20 20 ––  1515..30 30 นน..



วัตถุประสงค์ประกอบการอบรมระบบ วัตถุประสงค์ประกอบการอบรมระบบ UTQUTQ onlineonline

�� รู้จกัรู้จกักบักบัระบบ ระบบ UTQ onlineUTQ online

�� สามารถใช้งานระบบ สามารถใช้งานระบบ UTQ onlineUTQ online    ได้ได้
��    ในฐานะผู้ เข้ารับการฝึกอบรมในฐานะผู้ เข้ารับการฝึกอบรม��    ในฐานะผู้ เข้ารับการฝึกอบรมในฐานะผู้ เข้ารับการฝึกอบรม

�� รู้จกักบัระบบ รู้จกักบัระบบ UTQ online UTQ online ในฐานะผู้ใช้อื2นในฐานะผู้ใช้อื2น
��      ในฐานะวิทยากรในฐานะวิทยากร
��      ในฐานะผู้ดแูลระบบ ในฐานะผู้ดแูลระบบ (Admin)(Admin)



องค์ประกอบของเนื 3อหาองค์ประกอบของเนื 3อหา
11. UTQ . UTQ และ การใช้งานเบื �องต้นและ การใช้งานเบื �องต้น

11..1 1 IntroductionIntroduction

22. . การใช้งานของผู้ได้รับการฝึกฯการใช้งานของผู้ได้รับการฝึกฯ

22..1 1 งานของผู้ได้รับการฝึกฯงานของผู้ได้รับการฝึกฯ

11..2 2 การใช้งานเบื �องต้นการใช้งานเบื �องต้น 22..22 การทํางานผา่นโปรแกรมการทํางานผา่นโปรแกรม

33. . เนื �อหาเพิ2มเติม เนื �อหาเพิ2มเติม 



1. UTQ และ การใช้งานเบื 3องต้น

1.1 Introduction
• web browser และ world wide web
• เว็บ UTQ online และ การลงชื2อเข้าใช้

1.2 การใช้งานโปรแกรม โดยรวม
• การเข้าถึงสว่นตา่งๆ ของโปรแกรม
• เมนหูลกั / เมนยูอ่ย / เนื �อหา



wed browser (เวบ็เบราวเซอร์) หรือเรียกสั �นๆวา่ "เบราวเซอร์" (คําวา่
browser หมายถงึ "เรียกดทูั2วๆไป") ใช้สําหรับเรียกดขู้อมลูทางอินเตอร์เน็ต  ซึ2ง
แสดงในรูปเวบ็เพจ็ 

ตวัอยา่งของ wed browser

1.1 Introduction : web browser และ world wide web

ตวัอยา่งของ wed browser
• Internet Explorer  (IE) 
• Mozilla Firefox (Firefox) 
• Chrome
เป็นต้น



http://www.utqonline.in.thhttp://www.utqonline.in.th



กรอก Username

Password

1.1 Introduction : เวบ็ UTQ online และ การลงชืEอเข้าใช้



เมนูหลกั

1.2 การใช้งานโปรแกรม โดยรวม : เมนูต่างๆ

เมนูยอ่ยของแต่ละ

ส่วนของระบบ

เนื�อหา



2. การใช้งานในฐานะ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

2.1 งานของผู้ได้รับการฝึกอบรม

2.2 การใช้งาน ตามข้อ 2.1 ผา่นโปรแกรม UTQ online2.2 การใช้งาน ตามข้อ 2.1 ผา่นโปรแกรม UTQ online



2.1 งานของผู้ได้รับการฝึกอบรม

� เข้าฟังบทบรรยายบทบรรยาย
� ทําใบงานใบงาน
� รับฟัง ข่าวสารข่าวสาร//ประกาศประกาศ ของหลกัสตูร
� มีสว่นร่วมใน ประเดน็สนทนาประเดน็สนทนา ของหลกัสตูร� มีสว่นร่วมใน ประเดน็สนทนาประเดน็สนทนา ของหลกัสตูร
� เข้าศกึษา แหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ ของหลกัสตูรที2วิทยากรจดัเตรียมไว้
� มีสว่นร่วมในการตอบแบบสอบถามแบบสอบถาม
� ทําแบบทดสอบแบบทดสอบ
�� ปรึกษาวทิยากรปรึกษาวทิยากร และ ส่งข้อความส่งข้อความถงึบคุคลอื2น



2.2 การใช้งานของผู้ได้รับการฝึกอบรมในระบบ UTQ online

� เขา้ฟังบทบรรยาย
� ทาํใบงาน
� รบัฟัง ขา่วสาร/ประกาศ ของหลกัสตูร
� มีส่วนร่วมใน ประเด็นสนทนา ของหลกัสตูร� มีส่วนร่วมใน ประเด็นสนทนา ของหลกัสตูร
� เขา้ศึกษา แหล่งเรียนรู ้ของหลกัสตูรที$วิทยากรจดัเตรียมไว ้
� มีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถาม
� ทาํแบบทดสอบ
� ปรึกษาวิทยากร และ ส่งขอ้ความถึงบุคคลอื$น



3. เนื 3อหาเพิEมเตมิ

33..1 1 การใช้งานในฐานะวิทยากรการใช้งานในฐานะวิทยากร

3.2 การใช้งานในฐานะผู้ดแูลระบบ3.2 การใช้งานในฐานะผู้ดแูลระบบ



3.1 การใช้งานในฐานะวทิยากร

� รายชื2อหลกัสตูร
� หน้ารายละเอียดหลกัสตูร
� การแก้ไขเปลี2ยนแปลง รายละเอียดภายในหลกัสตูร
◦ แผนการฝึกอบรม
◦ ใบงาน◦ ใบงาน
◦ แบบสอบถาม
◦ แบบทดสอบ
◦ ข่าวสาร / ประกาศ
◦ กระดานสนทนา
◦ การเพิ2ม-ลด วิทยากรร่วม, วิทยากรเครือข่าย, รายชื2อผู้ เข้ารับการฝึกอบรม



3.1 การใช้งานในฐานะวทิยากร (ต่อ)

� การแก้ไขเปลี2ยนแปลง รายละเอียดภายในหลกัสตูร (ตอ่)
◦ แหลง่เรียนรู้ประจําหลกัสตูร

� การตรวจใบงาน แบบทดสอบ แบบสอบถาม และประเมินผลการเรียน
� การสง่ข้อความถงึบคุคลอื2น� การสง่ข้อความถงึบคุคลอื2น
� มมุมองของผู้ รับการฝึกอบรม



3.2 การใช้งานในฐานะผู้ดูแลระบบ

� การสร้างข่าวสาร / ประกาศ
� การเพิ2มผู้ใช้งาน
� การเพิ2มวิทยากร และ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
� การสร้าง-แก้ไข ประเภทบคุลากร และ กลุม่สาระการเรียนรู้
� การสร้างหลกัสตูรและระบบจดัการหลกัสตูร� การสร้างหลกัสตูรและระบบจดัการหลกัสตูร
� ต้นฉบบัใบวฒุิบตัรและการออกใบวฒุิบตัร
� การเรียกดรูายงาน
� การออกแบบสอบถามให้แก่บคุคลทั2วไป
� คําถาม-คําตอบ
� การปรับปรุงแก้ไขหน้าตาโปรแกรม และ โลโก้



Q&A


