
การใช้งานส าหรับแอดมินเขตพื้นที่การศึกษา  

1 



1. ก่อนท าการเข้าใช้งาน แอดมินจะได้รับจดหมายเข้าจากอีเมลล์ spkobec@gmail.com 
   หลังจากนั้นกด Link ในข้อความอีเมลล์ เพื่อไปก าหนดรหัสผ่านของตัวเอง พร้อมจด 
   บันทึกไว้  
2. หลังจากท าการตั้งรหัสผ่านเสร็จสิ้นแลว้ เข้าสู่หน้าเว็บไวต์  
    http://training.obec.go.th/admin เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยกรอกเลขบัตรประจ าตัว 
    ประชาชนของตนเอง 13 หลักและรหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้ 
 
***หมายเหตุ : ระบบมีคู่มือการใช้งานบนเว็บไซต์    
    http://training.obec.go.th/admin  

mailto:spkobec@gmail.com


แอดมินเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มผู้ใช้งาน - 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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แอดมินเข้าสู่ระบบ 

4 

3. กด >> เข้าสู่ระบบ 

1. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนและ
รหัสผ่าน 

2. กรอกรหัสผ่าน  

กดเข้าสู่ระบบเพ่ือเพ่ิมผู้ใช้งาน - 
ผู้อ านวยการ 
กด Link 
http://training.obec.go.th/admin/ 



แอดมินเขตเพิ่มผู้ใช้งานในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
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1. เข้าสู่ระบบแล้ว 
2. กด >> ผู้ใช้งาน 3. กด >> เพ่ิมผู้ใช้งาน 
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5. กด >> บันทึก 4. กรอกข้อมูลต่างๆ 



6. ปรากฏหน้าต่าง 
    กด >> ก าหนดสังกัด  ปุ่มสีน้ าเงิน    

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของสังกัด
ตามเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน 
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7.  ปรากฏหน้าต่างสงักัด ตรวจสอบ
ความถูกต้องของสังกัด   
กด >> ตกลง  

หลังจากนั้น ผู้อ านวยการ จะได้รับอีเมลล์
เพ่ือตั้งค่ารหัสผ่านของตนเอง 



การตั้งรหัสผ่านของผู้อ านวยการ 
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1. เข้าสู่อีเมลล์  
   กด >> link เพื่อตั้งรหัสผ่าน 



การตั้งรหัสผ่านใหม่ของผู้อ านวยการ 
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2. กรอก >> รหัสผ่าน 

3. กรอก >> ยืนยันรหัสผ่าน 

4. กด >> ตั้งค่า  

เสร็จสิ้นการเพ่ิมผู้ใช้งานในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ 



แอดมินเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มผู้ใช้งานฝ่ายบุคคล 
11 



แอดมินเข้าสู่ระบบ 
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3. กด >> เข้าสู่ระบบ 

1. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนและ
รหัสผ่าน 

2. กรอกรหัสผ่าน  

กดเข้าสู่ระบบเพ่ือเพ่ิมผู้ใช้งาน -              
ฝ่ายบุคคล 
กด Link 
http://training.obec.go.th/admin/ 



แอดมินเขตเพิ่มผู้ใช้งานในต าแหน่งฝ่ายบุคคล 
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1. เข้าสู่ระบบแล้ว 
2. กด >> ผู้ใช้งาน 3. กด >> เพ่ิมผู้ใช้งาน 
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5. กด >> บันทึก 4. กรอกข้อมูลต่างๆ 



6. ปรากฏหน้าต่าง 
    กด >> ก าหนดสังกัด  ปุ่มสีน้ าเงิน    

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของสังกัด
ตามเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน 
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7.  ปรากฏหน้าต่างสงักัด ตรวจสอบ
ความถูกต้องของสังกัด   
กด >> ตกลง  

หลังจากนั้น ฝ่ายบุคคล จะได้รับอีเมลล์
เพ่ือตั้งค่ารหัสผ่านของตนเอง 



การตั้งรหัสผ่านของฝ่ายบุคคล 
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1. เข้าสู่อีเมลล์  
   กด >> link เพื่อตั้งรหัสผ่าน 



การตั้งรหัสผ่านใหม่ของฝ่ายบุคคล 
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2. กรอก >> รหัสผ่าน 

3. กรอก >> ยืนยันรหัสผ่าน 

4. กด >> ตั้งค่า  

เสร็จสิ้นการเพ่ิมผู้ใช้งานในต าแหน่ง
ฝ่ายบุคคล 



แอดมินเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มผู้ใช้งานฝ่ายคลัง 
19 



แอดมินเข้าสู่ระบบ 

20 

3. กด >> เข้าสู่ระบบ 

1. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนและ
รหัสผ่าน 

2. กรอกรหัสผ่าน  

กดเข้าสู่ระบบเพ่ือเพ่ิมผู้ใช้งาน - ฝ่ายคลัง 
กด Link 
http://training.obec.go.th/admin/ 



แอดมินเขตเพิ่มผู้ใช้งานในต าแหน่งฝ่ายคลัง 
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1. เข้าสู่ระบบแล้ว 
2. กด >> ผู้ใช้งาน 3. กด >> เพ่ิมผู้ใช้งาน 
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5. กด >> บันทึก 4. กรอกข้อมูลต่างๆ 



6. ปรากฏหน้าต่าง 
    กด >> ก าหนดสังกัด  ปุ่มสีน้ าเงิน    

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของสังกัด
ตามเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน 
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7.  ปรากฏหน้าต่างสงักัด ตรวจสอบ
ความถูกต้องของสังกัด   
กด >> ตกลง  

หลังจากนั้น ฝ่ายคลัง จะได้รับอีเมลล์เพ่ือ
ตั้งค่ารหัสผ่านของตนเอง 



การตั้งรหัสผ่านของฝ่ายคลัง 

25 

1.เข้าสู่อีเมลล์  
   กด >> link เพื่อตั้งรหัสผ่าน 



การตั้งรหัสผ่านใหม่ของฝ่ายคลัง 
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2. กรอก >> รหัสผ่าน 

3. กรอก >> ยืนยันรหัสผ่าน 

4. กด >> ตั้งค่า  

เสร็จสิ้นการเพ่ิมผู้ใช้งานในต าแหน่ง
ฝ่ายคลัง 



EXCEPTION  



แอดมินแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบ 

ในกรณีผู้ใช้งานที่ถูกสร้างโดย Admin เช่น ผู้อ านวยการ ฝ่ายบุคคล 
และฝ่ายคลัง  ลืมรหัสผ่านของระบบและลืมอเีมลล์ที่ใช้กรอกใน
ข้อมูลส่วนตัวและลืมทั้งรหัสผ่านของอีเมลล์ จะแก้ไขได้ดังนี้ 
หมายเหตุ*** ต้องท าการสมัครอีเมลล์ใหม่และจ ารหัสผ่านไว้ 
1. Admin กด >> เข้าสู่ระบบ 
2. กด >> ผู้ใช้งาน 
3. กด >> จัดการ ข้อมูลของผู้ใช้งานที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมลู 



 
 
4. ปรากฏหน้าแก้ไขผู้ใช้งาน ท าการ  
    แก้ไขอีเมลล์ใหม่ และกด >>     
    บันทึก 
 
 



หลังจากน้ันผู้ท่ีต้องการแก้ไขข้อมูล ต้อง
เข้าหน้าระบบอีกครั้ง โดยเข้าไปที่ Link 
http://training.obec.go.th/admin/ 
 
1. กด ลืมรหัสผ่าน  



2. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 
3. กด >> ยืนยัน  



4. ปรากฏข้อความแจ้งเตือน 
  
หลังจากน้ี ผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลเข้า
ไปท่ีอีเมลล์ใหม่และท าการตั้งค่า
รหัสผ่านใหม่ได้ 



5. เข้าสู่อีเมลล์ 
   คลิก  >> Link  



6. ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่  
   พร้อมจดบันทึกไว ้
 

เสร็จสิ้นขั้นตอน 



การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
Email: hrdtrainingobec@gmail.com 

LINE@ ID :  @trainingobec 
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ขั้นตอนอนุมัติการลงทะเบียนหลักสตูรของครู
ส าหรับผู้อ านวยการ 
 



1. ก่อนท าการเข้าใช้งาน ผู้อ านวยการโรงเรียนจะได้รับจดหมายเข้าจากอีเมลล์  
   spkobec@gmail.com หลังจากนั้นกด Link ในข้อความอีเมลล์ เพื่อไปก าหนด 
   รหัสผ่านของตัวเอง พร้อมจดบันทึกไว้ ทั้งนี้โปรดตรวจสอบอีเมลล์ว่าใช้งานได้จริงหรือไม่  
   และจดจ ารหัสผ่านของอีเมลล์ไว้เพื่อลดปัญหาในกรณีลืมรหัสผ่าน 
2. หลังจากท าการตั้งรหัสผ่านเสร็จสิ้นแล้ว เข้าสู่หน้าเว็บไวต์  
    http://training.obec.go.th/admin เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยกรอกเลขบัตรประจ าตัว 
    ประชาชนของตนเอง 13 หลักและรหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้ 
 
***หมายเหตุ : ระบบมีคู่มือการใช้งานบนเว็บไซต์    
    http://training.obec.go.th/admin  

mailto:spkobec@gmail.com
mailto:spkobec@gmail.com
mailto:spkobec@gmail.com
mailto:spkobec@gmail.com


ผู้อ านวยการอนุมัติการลงทะเบียนของครู  

38 

3. กด >> เข้าสู่ระบบ 

1. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนและ
รหัสผ่าน 

2. กรอกรหัสผ่าน  

กดเข้าสู่ระบบเพ่ืออนุมัติ 
กด Link 
http://training.obec.go.th/admin  
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ปรากฏหน้ารายการ 
4. กด >> รายการพิจารณา 

5. กด >> พิจารณา  
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6. กรอกเหตุผลการพิจารณา 

7. กด >> อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ พร้อม 
   ระบุเหตุผล 

เสร็จสิ้นขั้นตอนอนุมัติของผู้อ านวยการ
โรงเรียน  

ปรากฏหน้าต่างรอการอนุมตัิ  



ผู้อ านวยการเข้าสู่หน้ารายการสรุปงบประมาณ  
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1. กด >> รายการสรุปงบประมาณ  

2. ตรวจสอบข้อมูล 



การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
Email: hrdtrainingobec@gmail.com 

LINE@ ID :  @trainingobec 
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ขั้นตอนอนุมัติการลงทะเบียนหลักสตูร
ของครูส าหรับฝ่ายบุคคล 

 



1. ก่อนท าการเข้าใช้งาน ฝ่ายบุคคลจะได้รับจดหมายเข้าจากอีเมลล์  
   spkobec@gmail.com หลังจากนั้นกด Link ในข้อความอีเมลล์ เพื่อไปก าหนด 
   รหัสผ่านของตัวเอง พร้อมจดบันทึกไว้ ทั้งนี้โปรดตรวจสอบอีเมลล์ว่าใช้งานได้จริงหรือไม่  
   และจดจ ารหัสผ่านของอีเมลล์ไว้เพื่อลดปัญหาในกรณีลืมรหัสผ่าน 
2. หลังจากท าการตั้งรหัสผ่านเสร็จสิ้นแล้ว เข้าสู่หน้าเว็บไวต์  
    http://training.obec.go.th/admin เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยกรอกเลขบัตรประจ าตัว 
    ประชาชนของตนเอง 13 หลักและรหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้ 
 
***หมายเหตุ : ระบบมีคู่มือการใช้งานบนเว็บไซต์    
    http://training.obec.go.th/admin  

mailto:spkobec@gmail.com
mailto:spkobec@gmail.com
mailto:spkobec@gmail.com
mailto:spkobec@gmail.com


ฝ่ายบุคคลกดเข้าสู่ระบบเพื่ออนุมัติการลงทะเบียนต่อจาก
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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1. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 

2. กรอกรหัสผ่าน  

3. กด >> เข้าสู่ระบบ 

กดเข้าสู่ระบบเพ่ืออนุมัติ 
กด Link 
http://training.obec.go.th/admin  
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4. กด >> รายการพิจารณาของฝ่าย
บุคคล 

5. กด >> พิจารณา 



6. กรอกผลการพิจารณา  

7. กด >> อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ พร้อม 
   ระบุเหตุผล 
 

ปรากฏหน้าอนุมัติ 

เสร็จขั้นตอนการอนุมัติของฝ่ายบุคคลต่อ
จากผู้อ านวยการโรงเรียน 



ฝ่ายบุคคลอนุมัติการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
ของคุณคร ู

48 



ฝ่ายบุคคลอนุมัติการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณครู 
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1. กด >> รายการพิจารณาแก้ไขข้อมูล
ส่วนตัว  

2. กด >> พิจารณา 



ปรากฏหน้าอนุมัติ 

50 

 
 

3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
   กรอก >> ผลการพิจารณา  

4. กด >> อนุมัติ 

เสร็จขั้นตอนการอนุมัติการแก้ไขข้อมูล
ส่วนตัวของคุณคร ู



ฝ่ายบุคคลตรวจสอบรายงานสรุปงบประมาณรายโรงเรียน 
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1. กด >> รายงานสรุปงบประมาณ 
รายโรงเรียน 

2. ตรวจสอบความถูกต้อง 



การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
Email: hrdtrainingobec@gmail.com 

LINE@ ID :  @trainingobec 
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ขั้นตอนอนุมัติการลงทะเบียนหลักสตูร
ของครูส าหรับฝ่ายคลัง 
 
 



1. ก่อนท าการเข้าใช้งาน ฝ่ายคลังจะได้รับจดหมายเข้าจากอีเมลล์ spkobec@gmail.com    
   หลังจากนั้นกด Link ในข้อความอีเมลล์ เพื่อไปก าหนด 
   รหัสผ่านของตัวเอง พร้อมจดบันทึกไว้ ทั้งนี้โปรดตรวจสอบอีเมลล์ว่าใช้งานได้จริงหรือไม่  
   และจดจ ารหัสผ่านของอีเมลล์ไว้เพื่อลดปัญหาในกรณีลืมรหัสผ่าน 
2. หลังจากท าการตั้งรหัสผ่านเสร็จสิ้นแล้ว เข้าสู่หน้าเว็บไวต์  
    http://training.obec.go.th/admin เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยกรอกเลขบัตรประจ าตัว 
    ประชาชนของตนเอง 13 หลักและรหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้ 
 
***หมายเหตุ : ระบบมีคู่มือการใช้งานบนเว็บไซต์    
    http://training.obec.go.th/admin  

mailto:spkobec@gmail.com
mailto:spkobec@gmail.com


กดเข้าสู่ระบบของฝ่ายคลังเพื่ออนุมัติการลงทะเบียนของครู
ต่อจากฝ่ายบุคคล 
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1. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 

2. กรอกรหัสผ่าน  

3. กด >> เข้าสู่ระบบ 

กดเข้าสู่ระบบเพ่ืออนุมัติ 
กด Link 
http://training.obec.go.th/admin  



ฝ่ายคลังอนุมัติการลงทะเบียนของครู 

1. กด >> รายการพิจารณาของฝ่ายคลัง 

2. กด >> พิจารณา  



ปรากฏหน้ารายการอนุมัต ิ

3. กรอก >> เหตุผลการพิจารณา 

4. กด >> อนุมัติ 

เสร็จสิ้นการอนุมัติ 



ฝ่ายคลังปรับปรุงงบประมาณ 

1. กด >> รายงานติดตามงบประมาณ 

2. กด >> ปรับปรุง 



3. กรอกจ านวนเงินที่อนุมัติตาม
พิจารณา 

5. กด >> บันทึก    

4. กรอกเหตุผลเพิ่มเติม  
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6. ปรากฏข้อความยืนยันการปรับปรุง  
ยอดเงินแล้ว  

เสร็จขั้นตอนการปรับปรุงงบประมาณ 
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ในกรณีฝ่ายคลังยังไม่มีงบประมาณเพื่อไปใช้ในการ
อนุมัติ ต้องเพิ่มงบประมาณก่อน 

1. กด >> จัดการงบประมาณ 

2. กด >> เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

งบประมาณยังเป็น 0  
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3. กด >> เพ่ิมงบประมาณ 

5. กรอกเหตุผล 

4. เพ่ิมจ านวนงบประมาณโดย  
กรอกเป็นจ านวนเต็มเท่านั้น 

6. กด >> บันทึก   
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8. ปรากฏยอดงบประมาณตามที่บันทึกไว้ 

เสร็จสิ้นขั้นตอนการเพ่ิมงบประมาณ  



หลังจากที่ฝ่ายคลังอนุมัติการ
ลงทะเบียนของครูเสร็จแล้วจะแสดง
รายละเอียดการใช้งบประมาณจริง
ตามที่ใช้ไป 

ฝ่ายคลังจัดการงบประมาณ 



2. แสดงข้อมูลสรุปตามที่ไดใ้ช้ 
   งบประมาณไป 

1. กด >> รายงานสรุปงบประมาณราย
โรงเรียน  

ฝ่ายคลังตรวจสอบรายงานสรุปงบประมาณรายโรงเรียน 



การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
Email: hrdtrainingobec@gmail.com 

LINE@ ID :  @trainingobec 


