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บทท่ี 1 บทนำ 
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1. หลักการและเหตุผล 

ดcวยนโยบายของรัฐบาลป9จจุบันไดcมีการผลักดันนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ใหcประสบความสำเร็จ

อยWางเปlนรูปธรรมและมุWงสูWเปnาหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยยึด “คนเปlนศูนยTกลางการพัฒนา” จำเปlน

อยWางยิ่งที่ภาคราชการสWวนทcองถิ่นตcองมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทcองถิ่นใหcมีความรูc ความสามารถ และ

ทักษะที่สอดคลcองกับระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดcวยนวัตกรรม ซึ่งมีดิจิทัลเปlนโครงสรcางพื้นฐาน โดยเฉพาะ

ภาคราชการสWวนทcองถิ่นตcองมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหcรูcรอบ รูcลึกและมีการเพิ่มพูนความรูcความสามารถ 

และทักษะอยWางสม่ำเสมอ เพื่อใหcการปฏิบัติราชการตอบสนองตWอบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงไปไดcอยWาง

ทันทWวงที เมื่อภาคราชการเกิดความรูc จะไดcนำความรูcในระเบียบ กฎหมาย และวิวัฒนาการของโลกที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไปไปพัฒนาองคTกรปกครองสWวนทcองถิ่นซึ่งจะนำผลสูWการบริการที่ดีและนำประโยชนTสุขตWอ

ประชาชน    

กรมสWงเสริมการปกครองทcองถิ่น โดยสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสWวนทcองถิ่น ในฐานะฝwาย

เลขานุการคณะกรรมการกลางขcาราชการและพนักงานสWวนทcองถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของราชการสWวนทcองถิ่นและไดcใหcความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

องคTกรปกครองสWวนทcองถิ ่นมาอยWางตWอเนื ่อง ประกอบกับป9จจุบันระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมี

หลากหลาย จึงควรมีการพัฒนาองคTความรูcของทรัพยากรบุคคลทcองถิ่นโดยมีการนำสื่ออิเล็กทรอนิกสTมาเปlน

เครื่องมือในการพัฒนาและใชcเปlนชWองทางการเผยแพรWองคTความรูcตWาง ๆ ภายใตcแนวคิดการบริหารงานบุคคล

ขององคTกรปกครองสWวนทcองถิ่น    ที่มุWงเนcนประสิทธิภาพโดยยึดหลักผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรูc ทักษะ และ

สมรรถนะ ดังนั้น เพื่อใหcทรัพยากรบุคคลทcองถิ่นไดcพัฒนาตนเอง ไดcมีการเรียนและสามารถทบทวนความรูcไดc

ตลอดเวลา จึงไดcจัดทำโครงการ E–Learning กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทcองถิ่น เพื่อใหcทรัพยากรบุคคล

ทcองถิ่นไดcมีการเรียนรูcผWานระบบอิเล็กทรอนิกสT และมีการพัฒนาตนเองอยWางตWอเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพ

การปฏิบัติราชการและสอดคลcองกับแนวคิดการเรียนรูcแหWงศตวรรษท่ี 21  

การพัฒนาบุคลากรจึงเปlนสิ่งสำคัญอยWางยิ่ง เพื่อใหcมีบุคลากรและองคTความรูcที่มีประสิทธิภาพและ

ยั่งยืนคูWองคTกร ดcานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลักดันใหcแผนยุทธศาสตรTมีผลในทางปฏิบัติอยWางเปlนรูปธรรม 

การพัฒนาระบบการเรียนรูcผWานสื่ออิเล็กทรอนิกสT โดยเฉพาะอยWางยิ่งในการคcนการเขcาถึง ขcอมูลที่ตcองการ 

ความสะดวกและรวดเร็ว ความคงทนของขcอมูล รวมทั้งความสามารถในการทำขcอมูลใหcทันสมัยอยูWตลอดเวลา 

มุWงเนcนการจัดการศึกษาตามศักยภาพของบุคคล สWงเสริมใหcมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลเพื่อเพิ่มโอกาส

ทางการศึกษาแกWบุคคล ใหcไดcพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาอาชีพ ตามความพรcอมของแตWละบุคคล 
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ระบบ E-Learning เปlนอีกระบบหนึ่งที่เปlนแหลWงความรูcและการทำกิจกรรมของบุคลากร ที่สามารถ 

เขcามาศึกษาขcอมูลดcวยตนเองไดcตลอดเวลา รวมถึงชWวยใหcผูcสอนสามารถลดระยะเวลาใหcการอบรมลง เปlนการ

พัฒนารูปแบบการอบรมเพื่อใหcบุคลากรเกิดการเรียนรูcไดcเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ชWวยทำใหcบุคลากรของ

กรมสWงเสริมการปกครองทcองถิ่นและองคTกรปกครองสWวนททcองถิ่นมีรากฐานองคTความรูcในการปฏิบัติงานที่มี

คุณภาพ รวมถึง เพื่อใหcมีการพัฒนาบุคลากรใหcมีประสิทธิภาพในการทำงานกับภาคเอกชน ประชาชน และ

ประเทศสมาชิกอาเซียน  จึงไดcจัดทำ โครงการ E-Learning กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทcองถิ ่น เพ่ือ

กWอใหcเกิดการใชcสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกสT (E-learning) มุWงเนcนการนำเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยี

มัลติมีเดีย และเทคโนโลยีเชิงโตcตอบ (Interactive Technology) ใหcเกิดความนWาสนใจและมีประสิทธิภาพใน

การเรียนรูc และการจัดระบบฐานขcอมูล Online ที่สามารถใชcงานไดcตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงเปlนการสนับสนุน

การเรียนรูcดcวยตนเอง พรcอมทั้งจัดทำฐานขcอมูลการฝ�กอบรมของบุคลากร การเรียนการสอนในป9จจุบันมีการ

นำเทคโนโลยีส่ือตWาง ๆ มาชWวยเสริมในกิจกรรมการเรียนรูcของบุคลากร  

 

2. วัตถุประสงค:ของโครงการ 

2.1 เพ่ือสนับสนุนกลไกการเรียนรูcดcวยตนเองผWานส่ืออิเล็กทรอนิกสT (E-Learning) 

2.2 เพื่อเพิ่มโอกาสใหcทรัพยากรบุคคลของกรมสWงเสริมการปกครองทcองถิ่นและองคTกรปกครองสWวน

ทcองถิ่นไดcรับการพัฒนาอยWางทั่วถึง ตลอดเวลา และทันสถานการณTตามนโยบายการบริหารจัดการ

ภาครัฐแนวใหมW กฎ ระเบียบ โดยไมWมีคWาใชcจWายในการลงทะเบียนเขcารับการอบรม  

2.3 เพื่อใหcทรัพยากรบุคคลของกรมสWงเสริมการปกครองทcองถิ่นและองคTกรปกครองสWวนทcองถิ่นมี

ความรูc ความเขcาใจและพัฒนาตนเอง อันจะสWงผลใหcการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุด  

2.4 เพ่ือเสริมสรcางวิสัยทัศนTและมุมมองท่ีจำเปlนตWอการบริหารงานขององคTกรปกครองสWวนทcองถ่ิน 

2.5 เพื่อใหcขcาราชการ พนักงานราชการกรมสWงเสริมการปกครองทcองถิ่น ขcาราชการและพนักงานสWวน

ทcองถิ่น ลูกจcางประจำและพนักงานจcางขององคTกรปกครองสWวนทcองถิ่นสามารถพัฒนาความรูc 

ความสามารถและทักษะในดcานตWาง ๆ ผWานระบบเครือขWาย E-Learning 
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บทท่ี 2    คู1มือแนะนำการใช/งานระบบการเรียนรู/ผ1านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส: (E-Learning)  
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แนะนำภาพรวมระบบการเรียนรู/ผ1านส่ืออิเล็กทรอนิกส: (E-Learning) 
1. แนะนำการใช/งานระบบการเรียนรู/ผ1านส่ืออิเล็กทรอนิกส: (E-Learning) สําหรับผู/เข/าเรียน 

ระบบการเรียนรูcผWานสื่ออิเล็กทรอนิกสTที่เปlนเนื้อหาความรูcเพื่อการฝ�กอบรมบุคลากรของ สถ. และองคTกร

ปกครองสWวนทcองถิ่น โดยนําเสนอผWานสื่อการเรียนรูcในรูปแบบตWางๆ ที่สามารถออนไลนTผWานเครือขWายและแบWงป9นใชc

งานรWวมกัน โดยสามารถ Log in และ Download ขcอมูลตWางๆ ไดc โดยมีสื ่ออิเล็กทรอนิกสTสําหรับการฝ�กอบรม

ออนไลนTในรายวิชาตามเอกสารแนบน้ี โดยคุณลักษณะของบทเรียนออนไลนT มีคุณลักษณะ ดังน้ี 

 

1.1 บทเรียนออนไลนTจะตcองใชcกับระบบบริหารจัดการเรียนการสอน 

 (Learning Management System : LMS) ในขcอ 2 ไดc 

 
 

 

1.2 บทเรียนออนไลนTมีความยืดหยุWนตามขนาดของหนcาจอ (Responsive) 
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1.3  บทเรียนออนไลนTรองรับอุปกรณTเคล่ือนท่ีตWางๆ เชWน Smart Phone, Tablet เปlนตcน 

        
 

 

1.4 เนื้อหาบทเรียนออนไลนTจะตcองสามารถ Tracking ขcอมูลของผูcเรียนกับระบบบริหารจัดการเรียน

การสอน (Learning Management System : LMS) ไดc 

 

 
 

 

1.5 อาจารยTหรือวิทยากรเปlนผู cกําหนดเนื้อหา รายละเอียดของเนื้อหาวิชา ตcองไดcรับความ

เห็นชอบจาก สถ. 
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1.6 วิธีการสมัครเขcาอบรม 

1.6.1 กดท่ีปุwม  อยูWมุมขวาดcานบนของเว็บไซตT 

1.6.2 กรอกขcอมูลการสมัครใหcครบ ประกอบดcวย 

1.6.2.1 ช่ือ-นามสกุล 

1.6.2.2 สังกัด (หนWวยงาน) / บริษัท 

1.6.2.3 ท่ีอยูWอีเมลT (E-Mail) 

1.6.2.4 เบอรTโทรศัพทT 

1.6.2.5 เลขบัตรประชาชน 

1.6.2.6 รหัสผWาน 

1.6.2.7 ยืนยันรหัสผWาน 

1.6.2.8 ท่ีอยูW 

 

      
 

1.6.3 จากนั้นกดสมัครสมาชิก  ระบบจะตรวจสอบขcอมูลและอนุมัติการเขcาใชc

งานโดยอัตโนมัติ 
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1.7 การเขcาสูWระบบ 

1.7.1 เขcาสูWระบบโดยกรอกขcอมูล อีเมลT และ รหัสผWาน 

1.7.2 จากน้ันกดปุwม  เพ่ือเขcาใชcงานระบบฯ 

 

1.8 ขcอมูลสWวนตัว 

1.8.1 หลังจากเขcาสูWระบบ ใหcคลิกท่ีปุwม  เพ่ือเขcาตรวจสอบขcอมูลสWวนตัว 

1.8.2 หากตcองการแกcไขขcอมูลสWวนตัว กรุณากรอกขcอมูลใหcครบ ดังภาพ 

 
 

1.8.3 จากน้ันกดปุwม  

1.8.4 นอกจากนั้นผูcเขcาอบรมสามารถตรวจสอบขcอมูล คำเชิญ (หลักสูตรเฉพาะที่ตcองเชิญ

เทWาน้ัน) โดยคลิกท่ี เมนู  

1.8.5 การเปล่ียนอีเมลT สามารถเขcาไปจัดการขcอมูลอีเมลTไดcท่ีเมนู  
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1.8.6 การเปลี ่ยนรหัสผWาน สามารถเปลี ่ยนแปลงขcอมูลรหัสผWานไดc โดยไปที ่ เมนู 

 

 
   จากน้ันกรอกขcอมูลรหัสผWานเดิมและรหัสผWานท่ีตcองการเปล่ียนใหมW 

 

1.9 ประวัติการเขcาอบรม 

 
 

ผูcเขcาอบรมสามารถตรวจสอบขcอมูลสถานการณTเขcาอบรมของตัวเองไดc โดยสามารถเรียนตWอ

หรือทบทวนไดcดังน้ี 

  1.9.1 เรียนตWอ ใหcกดท่ีปุwม  ระบบจะนำทWานเขcาสูWหนcาจอท่ีเรียนคcางไวc 

 1.9.2 ทบทวน ใหcกดท่ีปุwม  ใชcในกรณีท่ีเรียนจบและผWานการทำขcอสอบแลcว  

ผูcเขcาอบรมสามารถเขcาไปเรียนทบทวนใหมWไดc แตWไมWสามารถท่ีจะทำขcอสอบใหมWไดc 
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1.10  การเขcาอบรม  

1.10.1 เลือกเมนู  เพ่ือเลือกหลักสูตรท่ีตcองการเรียน 

 
 

1.10.2 สามารถคลิกที่หลักสูตรที่ตcองการไดc หรือคcนหาหลักสูตรที่ตcองการผWาน ชWองการ

คcนหาเพื ่อความรวดเร็วในการคcนหา  

สามารถหาผWาน Keyword (แบบ Google) หลักสูตรที่ทWานตcองการจะแสดงในตาราง

ดcานลWาง ดังภาพ 

 
 

1.10.3 เลือกหลักสูตรท่ีตcองการ กดท่ีปุwม เพ่ือเขcาสูWการเรียน 
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1.10.4 การเขcาเรียน จะมีแบบทดสอบกWอนเรียนเพื่อเปlนการวัดผลกWอนการอบรม (บาง

หลักสูตร) และขณะเรียนผูcเรียนสามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการเรียนไดc และหาก

มีวีดีโอประกอบการสอน ผูcเรียนจะไมWสามารถเลื่อนวีดีโอไดc จะตcองดูจนจบถึงจะเรียน

บทตWอไปไดc แตWหากเรียนจบบทแลcว กลับมาทบทวนสามารถเล่ือนวีดีโอไดc ดังภาพ 

 
 

1.10.5 เรียนจนจบ ระบบจะมีขcอสอบใหcทำเพ่ือเปlนการวัดผล หากทำไมWผWาน ระบบจะใหcไป

ทบทวนแลcวกลับมาทำขcอสอบใหมW จนกวWาจะผWาน 
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2. แนะนำการใช/งานระบบการเรียนรู/ผ1านส่ืออิเล็กทรอนิกส: (E-Learning) สําหรับผู/ดูแลระบบ 

 

 
หนcาจอเขcาสูWระบบ 

 

หน/าหลักของระบบ 

เมนูจะอยูWดcานซcายมือ จะประกอบดcวย  

 - เมนูจัดการเน้ือหา สำหรับจัดการขcอมูลหนcาเว็บสำหรับผูcเขcาอบรม 

 - เมนูจัดการขcอมูล สำหรับจัดการเน้ือหาหลักสูตร 

 - เมนูขcอมูลผูcใชcงาน สำหรับจัดการขcอมูลผูcท่ีเขcามาใชcงานระบบท้ังหมด 

 

 



 

                                                                                                    

เอกสารสWงมอบงานงวดที่ 2 – โครงการ e-Learning กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทcองถิ่น  

กรมสWงเสริมการปกครองทcองถิ่น – บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด  15 | ห นc า  

 

หนcาจอจัดการขWาวสาร 

สามารถจัดการขWาวสารเพ่ือแสดงใหcผูcเขcาอบรมทราบถึงขWาวสารตWางๆ 

 
หนcาจอจัดการขcอมูลหลักสูตรการอบรม  

สามารถจัดการขcอมูลหลักสูตรการอบรมไดc 

 

 



 

                                                                                                    

เอกสารสWงมอบงานงวดที่ 2 – โครงการ e-Learning กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทcองถิ่น  

กรมสWงเสริมการปกครองทcองถิ่น – บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด  16 | ห นc า  

 

 

หนcาจอการจัดการสิทธ์ิ 

สามารถจัดการสิทธิการใชcงานระบบไดc 
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2.1 ระบบสมาชิก 

2.1.1 สามารถลงทะเบียนสมาชิกไดcผWานทางหนcาเว็บไซตTไดc 

  
 

2.1.2 รองรับการเช่ือมฐานขcอมูลและเขcาสูWระบบดcวย Active Directory หรือ LDAP  

(หากหนWวยงานมีใหcบริการ) 
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2.1.3 สามารถกำหนดสิทธ์ิสมาชิกตามระดับสมาชิก ผูcดูแลระบบ, เจcาหนcาท่ี, สมาชิกท่ัวไป 

 
2.1.4 ผูcดูแลระบบ (Admin) ของระบบสามารถจัดการหลักสูตรอบรม Online สามารถ Add / Edit / 

Inactive หลักสูตรไดc โดยมีขcอมูลดังนี ้

(1) ชื่อหลักสูตร 

(2) บทเรียนภายใตcหลักสูตร 

- ชื่อบท  

- Upload VDO ของบทเรียน 

(3) ขcอสอบของหลักสูตร สามารถกำหนด ขcอสอบกWอน-หลังการ

อบรมไดc 

(4) คะแนนที่ผWานหลักสูตร 

 
ภาพหนcาจอการจัดการหลักสูตรอบรม Online สามารถ Add / Edit / Inactive หลักสูตรไดc 
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2.1.5 ผูcดูแลระบบ (Admin) ของระบบสามารถจัดการขcอสอบและคำตอบ  

สามารถ Add / Edit / Inactive ในหลักสูตรไดc โดยมีขcอมูลดังน้ี 

(1) ช่ือขcอสอบ 

(2) จำนวนชุด 

- ชุดขcอสอบ 

- ขcอสอบ 

- คำถาม 

- คะแนนของคาถาม 

- ตัวเลือก 

- ตัวเลือกท่ีถูก 
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2.1.6 ผูcดูแลระบบ (Admin) ของระบบสามารถจัดการเน้ือหาในเมนู About Us , FAQ, 

Contact Us หรือขcอมูลเน้ือหาในหนcาเว็บไซตT E- Learning ไดc โดยสามารถ Edit 

เน้ือหา และ รูปภาพ ไดcตาม Format ท่ีผูcพัฒนาจัด Layout ใหc 

 
 

2.1.7 ผูcดูแลระบบ (Admin) สามารถระงับสิทธ์ิการใชcงานระบบของผูcใชcงานแตWละระดับ กรณีมีเหตุ

อันควรใหcตcองระงับสิทธ์ิ 
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2.1.8 ผูcดูแลระบบ (Admin) สามารถเขcาถึงเน้ือหาการจัดการท้ังหมดในแตWละระบบยWอยไดc 

 

 
 

 

2.1.9 มีการจัดเก็บหมายเลข IP สมาชิกท่ีเขcาใชcงานระบบ 

 

 

2.2 การสรcางเน้ือหา (Content Authoring) มีความสามารถหรือมีเคร่ืองมือชWวยในการทํางาน ดังตWอไปน้ี 

 

2.2.1 สามารถเพ่ิม, ลบ, แกcไข บทเรียนไดcไมWจำกัด แตWตcองมีการจัดเก็บประวัติการแกcไขใน

ฐานขcอมูลทุกคร้ัง 
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2.2.2 สามารถปnอนและแกcไขขcอมูลดcวย Editor ประเภท WYSIWYG ไดc 

 

 
 

 

2.2.3 สามารถแนบไฟลTเอกสารท่ีเก่ียวขcองไดc โดยรองรับ PDF, Microsoft Word, Excel, 

Power Point หรือไฟลTอ่ืนท่ีหนWวยงานตcองการแนบไดc 
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2.2.4 สามารถเพ่ิม, ลบ, แกcไข รูปภาพประกอบไดc 

2.2.5 สามารถเพ่ิมไฟลTภาพเคล่ือนไหว (VDO) ไดc โดยสนับสนุนการแสดงผลแบบส่ือผสม 

(Multimedia) เชWน แสดงภาพ เสียง และ ภาพเคล่ือนไหว (Animation), วีดีโอ ในหนcา

แสดงบทเรียน และสามารถควบคุมการแสดงผลไดc เพียงหยุด และเลWนซ้ำ จะไมWสามารถ

เล่ือนไดc 

 

 
 

2.3 สำหรับผูcเขcาอบรมหรือผูcเรียน (Student Management System: SMS) มีคุณลักษณะอยWาง

นcอย ดังน้ี 

2.3.1 อบรมสามารถลงทะเบียนเองไดc  ผWานหนcาจอเว็บไซตT 

2.3.2 สามารถเขcามาลงทะเบียน ตcองกรอกขcอมูลเพ่ิมเติมดังน้ี 

- ช่ือ-นามสกุล ผูcอบรมหรือผูcเรียน(ยืนยันความถูกตcอง) 

- Email (ยืนยันความถูกตcอง) 

- ช่ือสังกัดหรือหนWวยงาน 

- เบอรTโทรศัพทT 

- หมายเลข Passport / บัตรประชาชน (ตรวจสอบ

ไมWใหcใสWขcอมูลซ้ำกับท่ีมีอยูWในฐานขcอมูล) 

- Password 

- Confirm Password 
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2.3.3 ผูcเขcาอบรมหรือผูcเรียนสามารถ Download เอกสารไดc 
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2.3.4 ผูcเขcาอบรมหรือเรียนจะตcองชม VDO เพ่ืออบรมทีละบทตามลำดับ โดยไมWสามารถกด

เล่ือน Seek bar ไดcจนกวWาจะชม VDO บทน้ันจบ หากป§ด Browser กWอนชม VDO จบ

ใหcระบบบันทึกวWายังไมWผWานการอบรมในบทน้ัน และจะตcองเร่ิมอบรมบทน้ัน ใหมWท้ังหมด 

หากชม VDO จนจบบทแลcว ใหcระบบบันทึกวWา ผูcอบรมจบการอบรมบทน้ันแลcว สามารถ

อบรมบทตWอไปไดcทันที 

 
 

2.3.5 ผูcอบรมจบหลักสูตรแลcว หากเปlนหลักสูตรท่ีตcองทำขcอสอบเพ่ือวัดผลการอบรมจะตcองทำ

ขcอสอบตWอ โดยจะตcองทำขcอสอบใหcผWานตามคะแนนท่ี Admin กำหนดไวcของหลักสูตรน้ัน 

2.3.6 หากสอบไมWผWานสามารถทำขcอสอบไดcใหมWตามจำนวนคร้ังท่ี Admin กำหนด หากครบ

กำหนดแลcว ยังสอบไมWผWาน จะตcองเร่ิมอบรมใหมWท้ังหลักสูตร หรือตามท่ี Admin กำหนด 

2.3.7 ระบบจะตcองแสดงผลคะแนนสอบท่ี ผูcอบรมหรือเรียนทำไดc พรcอมผลวWา ผWาน หรือ ไมWผWาน 

หลังจากท่ีทำขcอสอบเสร็จ โดยไมWเฉลยคำตอบ 

2.3.8 ผูcเรียนหรือผูcอบรมสามารถเขcาดูประวัติการอบรมและการสอบ ของตนไดcจากเมนูขcอมูล

สWวนตัว 
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2.4 การรักษาความปลอดภัย  

2.4.1 มีการกําหนดสิทธ์ิการเขcาถึงขcอมูล  

2.4.2 มีระบบสํารองขcอมูล (Backup System)  

2.4.3 มีระบบตรวจสอบและปnองกันไวรัสท่ีปรับปรุง (Update) ตลอดเวลา 

 

2.5 ระบบสามารถสนับสนุนการใชcงานไดcท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือในลักษณะผสมกัน 

ท้ังสองภาษาไดc ท้ังในเน้ือหาบทเรียน หัวขcอ และเมนูตWางๆ 

 
หนcาจอหลักสูตร สนับสนุนใชcงานไดcท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 
หนcาจอขWาวสาร สนับสนุนใชcงานไดcท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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หนcาจอติดตWอกรมสWงเสริมการปกครองสWวนทcองถ่ิน 
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