
 วิธีที่ 1 ส่ง FAX ส ำเนำบัตรประชำชน และส ำเนำค ำสั่งแต่งต้ัง หรือเอกสำรหลักฐำน 
ทีร่ะบุว่ำปฏิบัติรำชกำรที่ใด หรือให้ผู้บังคับบัญชำเซ็นรับรองว่ำเป็นบุคลำกรของส ำนักงำน
ประกันสังคมนั้นๆ จริง 
      วิธีที่ 2 ส่ง FAX ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ /พนักงำน ท่ีมีหมำยเลขบัตร
ประชำชน และให้ผู้บังคับบัญชำเซ็นรับรองว่ำเป็นบุคลำกรของส ำนักงำนประกันสังคมนั้นๆ จริง 

       โดยในเอกสำรดังกล่ำวเขียนระบุว่ำ สมัครสมำชิก e-learning เลขบัตรประชำชน 
สังกัด เบอร์โทรศัพท์  และe-mail มำที่ กองฝึกอบรม 02-9562315, 02-9687566 (FAX) และ
รอกำรแจ้งผลพร้อมทั้งข้ันตอนต่ำงๆ ทำง e-mail 

เอกสารการสมัครสมาชิก 
โครงการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต e-learning  

ของส านักงานประกันสังคม 

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก e-learning มี 2 วิธีให้เลือก ดังนี ้



เมื่อได้รับ e-mail แล้วใหเ้ข้าไปท่ี Intranet สปส. คลิกระบบสำรสนเทศ คลิกบทเรียนออนไลน์ e-learning  
หรือเปิดโปรแกรมดังรูปภำพ  

หรือ 

เมื่อเปิดโปรแกรมดังกล่ำวแล้วให้เข้ำไปท่ี www.thaie-learning.com แล้วกดเลือกส านักงานประกันสงัคม 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 
โครงการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต e-learning  

ของส านักงานประกันสังคม 



เมื่อคลิกเลือกส ำนักงำนประกันสังคมแล้ว จะปรำกฏตำรำงก ำหนดกำรฝึกอบรมดังรูปภำพ 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 
โครงการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต e-learning  

ของส านักงานประกันสังคม 



คลิกค ำว่ำ ลงทะเบียนใหม่ เพ่ือสมัครสมำชิก  

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 
โครงการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต e-learning  

ของส านักงานประกันสังคม 



คลิกค ำว่ำ New Student 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 
โครงการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต e-learning  

ของส านักงานประกันสังคม 



จะปรำกฏหน้ำจอให้ท่ำนกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล รวมท้ังก ำหนด User ID และ Password เอง  
ผู้สมัครจะต้องท ำกำรตรวจสอบรหัสผู้ใช้ก่อน เพ่ือป้องกัน User ID ซ้ ำ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกค ำว่ำ ส่งข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่มีเครื่องหมำย ดอกจันทร์ 
(**) หมำยถึงต้องป้อนข้อมูล 

ให้ครบถ้วน 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 
โครงการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต e-learning  

ของส านักงานประกันสังคม 



ส ำหรับผู้ท่ีสนใจ สมัครเรียน วิชำต่ำงๆ ของส ำนักงำนประกันสังคม สำมำรถสมัครผ่านทำง www.thaie-learning.com หรือ Intranet 
สปส. คลิกระบบสำรสนเทศ คลิกบทเรียนออนไลน์ e-learning จะปรำกฏหน้ำจอดังรูปภำพ ให้คลิกเลือกส านักงานประกันสังคม  

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม 
โครงการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต e-learning  

ของส านักงานประกันสังคม 



เมื่อเข้ำสู่หน้ำจอของส ำนักงำนประกันสังคมแล้ว จะปรำกฏตำรำงวิชำท่ีจะท ำกำรเปิดอบรมดังรูปภำพ 

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม 
โครงการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต e-learning  

ของส านักงานประกันสังคม 



กรอกรหัสผู้ใช้  User id  และรหัสผ่ำน  Password  เมื่อกรอกเสร็จแล้วคลิกค ำว่ำ  Login 

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม 
โครงการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต e-learning  

ของส านักงานประกันสังคม 



เมื่อผู้เรียน Login เข้ำสู่ระบบแล้ว ให้คลิกเลือกหัวข้อหลักสูตรของสปส. 

teacher 
กองฝึกอบรม  

 01/01/2020 

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม 
โครงการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต e-learning  

ของส านักงานประกันสังคม 



เมื่อเลือกหลักสูตรของสปส.แล้ว จะปรำกฏหน้ำจอดังรูปภำพ คลิกค ำว่ำ สมัครเรียน ในวิชำท่ีท่ำนต้องกำรสมัคร 

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม 
โครงการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต e-learning  

ของส านักงานประกันสังคม 



เมื่อคลิกสมัครเรียนแล้วระบบจะท ำกำรเก็บข้อมูลของท่ำนไว้ รอให้ Teacher เป็นผู้อนุมัติ (ภำยในวันท่ีสมัครหรือประมำณ 
1 - 2 วัน หลังจำกวันท่ีสมัครและถึงก ำหนดเปิดอบรม) จะปรำกฏหน้ำจอดังรูปภำพ 

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม 
โครงการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต e-learning  

ของส านักงานประกันสังคม 



เมื่อ Teacher อนุมัติแล้ว จะขึ้นสถานะอนุมตัิในวิชำนั้นๆ โดยผู้เรียนจะต้องคลิกวิชำท่ีท่ำนได้รับกำรอนุมัติ โดยไปท่ีหัวข้อหลักสตูร 
จะปรำกฏวิชำท่ีสมัครอบรม กดคลิกวิชำนั้นๆ เพ่ือเริ่มอบรม (อย่ำลืมท ำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เมื่ออบรมจบครบตำม
เง่ือนไขท่ีก ำหนดแล้วจะมีใบประกำศนียบัตรให้ด้วย) 

teacher 
กองฝึกอบรม  

 01/01/2020 

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม 
โครงการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต e-learning  

ของส านักงานประกันสังคม 



เมื่อท่ำนเข้ำสู่บทเรียนเรียบร้อยแล้ว ใหส้ังเกตเงื่อนไขในการฝึกอบรม ว่ำจะต้องท ำอย่ำงไรถึงจะผ่ำนตำมเงื่อนไขของแต่ละวิชำ 
ถ้ำจะออกจำกบทเรียนให้คลิกค ำว่ำ ออกจำกบทเรียน 

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม 
โครงการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต e-learning  

ของส านักงานประกันสังคม 



เข้ำหน้ำหลักสูตรของคุณ เลือกวิชำท่ีจะเรียน แล้วคลิกท่ี แบบทดสอบก่อนเรียนหรือหลังเรียน 

เมื่อคลิกที่แบบทดสอบกอ่นเรียนหรอืหลังเรียน 
จะปรำกฏปุ่ม Exams ให้ท่ำนคลิกทีปุ่ม่ดงักล่ำว 

แบบทดสอบจะปรำกฏขึน้มำ 

ขั้นตอนการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
โครงการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต e-learning  

ของส านักงานประกันสังคม 



เมื่อหน้ำจอปรำกฏแบบทดสอบขึ้นมำแล้ว ท่ำนจะต้องท ำแบบทดสอบ โดยกำรคลิกถูกหน้ำค ำตอบท่ีต้องกำรตอบหรือพิมพ์ค ำตอบ  
ลงในช่องว่ำง (แต่ละวิชำไม่เหมือนกัน) จำกนั้นให้คลิก Next ท ำข้อต่อไปเรื่อยๆ จนกว่ำจะครบทุกข้อ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก Answer 
sheet เพื่อเช็คดูว่ำท่ำนได้ท ำครบทุกข้อหรือไม่ เมื่อครบแล้วให้คลิก Finish ส่งข้อสอบ และสำมำรถตรวจสอบคะแนนได้ท่ีหัวข้อ 
รำยงำนกำรท ำแบบทดสอบ 

ขั้นตอนการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
โครงการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต e-learning  

ของส านักงานประกันสังคม 



เมื่อท่ำนต้องกำรตรวจสอบรำยงำนกำรท ำแบบทดสอบของท่ำนว่ำได้คะแนนเท่ำไหร่ กี่เปอร์เซ็นต์ ผ่ำนเงื่อนไขกำรฝึกอบรม
หรือไม่ท่ำน สำมำรถตรวจสอบได้โดยคลิกหัวข้อรายงานการท าแบบทดสอบ 

รำยงำนกำรท ำแบบทดสอบ 
สำมำรถเข้ำตรวจสอบได้ 2 แบบ 

teacher 

กองฝึกอบรม  

 01/01/2020 

ขั้นตอนการตรวจสอบรายงานการท าแบบทดสอบ 
โครงการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต e-learning  

ของส านักงานประกันสังคม 



คลิกเลือกแบบทดสอบก่อนเรียนหรือหลังเรียน ท่ีท่ำนจะท ำกำรตรวจสอบข้อมูลของท่ำน 

teacher 

กองฝึกอบรม  

 01/01/2020 

ขั้นตอนการตรวจสอบรายงานการท าแบบทดสอบ 
โครงการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต e-learning  

ของส านักงานประกันสังคม 



จะปรำกฏ User id ช่ือ-สกุล คะแนนคร้ังท่ีได้มำกท่ีสุด เปอร์เซ็นต์ จ ำนวนครั้งท่ีเข้ำสอบ 

teacher 
กองฝึกอบรม  

 01/01/2020 

teacher กองฝึกอบรม  

ขั้นตอนการตรวจสอบรายงานการท าแบบทดสอบ 
โครงการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต e-learning  

ของส านักงานประกันสังคม 



เมื่อท่ำนต้องกำรตรวจสอบรำยงำนกำรเข้ำเรียนของท่ำนว่ำเรียนไปกี่ชั่วโมง ผ่ำนเง่ือนไขกำรฝึกอบรมหรือไม่ท่ำนสำมำรถ
ตรวจสอบได้ท่ีหัวข้อรายงานการเข้าระบบ 

รำยงำนกำรเข้ำระบบ 
สำมำรถเข้ำตรวจสอบได้ 2 แบบ 

teacher 
กองฝึกอบรม  

 01/01/2020 

ขั้นตอนการตรวจสอบรายงานการเข้าระบบ 
โครงการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต e-learning  

ของส านักงานประกันสังคม 



คลิกเลือกวิชำท่ีท่ำนจะท ำกำรตรวจสอบข้อมูลของท่ำน 

teacher 

กองฝึกอบรม  

 01/01/2020 

ขั้นตอนการตรวจสอบรายงานการเข้าระบบ 
โครงการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต e-learning  

ของส านักงานประกันสังคม 



ท่ำนจะพบ User id ชื่อ-สกุล จ ำนวนคร้ัง จ ำนวนชั่วโมงรวม 

teacher 

กองฝึกอบรม  
 01/01/2020 

teacher กองฝึกอบรม  

ขั้นตอนการตรวจสอบรายงานการเข้าระบบ 
โครงการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต e-learning  

ของส านักงานประกันสังคม 



เมื่อท่ำนต้องกำรตรวจสอบและพิมพ์ใบรับรองของท่ำน คลิกหัวข้อตรวจสอบและพิมพ์ใบรับรอง รอบที่....../...... 

teacher 
กองฝึกอบรม  

 01/01/2020 

ขั้นตอนการพิมพ์ใบรับรอง 
โครงการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต e-learning  

ของส านักงานประกันสังคม 



จะปรำกฏหน้ำจอดังรูปภำพ จำกนั้นคลิกท่ี ค ำว่ำตรวจสอบใบรับรอง ของวิชำนั้นๆ  

teacher 

กองฝึกอบรม  

 01/01/2020 

ขั้นตอนการพิมพ์ใบรับรอง 
โครงการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต e-learning  

ของส านักงานประกันสังคม 



เมื่อคลิกตรวจสอบใบรับรองจะปรำกฏหน้ำจอดังรูปภำพ ให้คลิกไปท่ีค ำว่ำ ได้ใบรับรอง (หำกไม่ผ่ำนกำรอบรมจะขึ้นว่ำไม่ผ่ำน
ตำมเงื่อนไข) 

teacher 
กองฝึกอบรม  

 01/01/2020 

teacher 

teacher 

กองฝึกอบรม  
กองฝึกอบรม  

ขั้นตอนการพิมพ์ใบรับรอง 
โครงการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต e-learning  

ของส านักงานประกันสังคม 



เมื่อคลิกค ำว่ำ ได้ใบรับรองจะปรำกฏหน้ำจอดังรูปภำพ ผู้เข้ำอบรมสำมำรถจัดพิมพ์ใบรับรองเองได้เลย  

ขั้นตอนการพิมพ์ใบรับรอง 
โครงการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต e-learning  

ของส านักงานประกันสังคม 



ติดต่อสอบถำมได้ที่  
ฝ่ำยวิชำกำรฝึกอบรม กองฝึกอบรม  

โทรศัพท์ 02-9562323, 2325 
โทรสำร 02-9562315, 029687566 

 

โครงการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต e-learning  
ของส านักงานประกันสังคม 


