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(1) เขา้เว็บไซต ์https://www.citiprogram.org

(2) ลงทะเบียนเม่ือใชง้านครัง้แรก

(1)

(2)

การลงทะเบยีนเข้าใช้งานโปรแกรม (register)
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(1)

(2)

(3)

Steps : 

(1) ใสช่ื่อมหาวิทยาลยัลงในช่องว่าง
“King Mongkut's University of Technology Thonburi”

(2) ทาํเครื่องหมาย         ทัง้สองช่อง
(3) คลิก

(4) หา้มเลือก Independent Learner Registration

1

การลงทะเบยีนเข้าใช้งานโปรแกรม (register)

4

(4) 
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(1)

(2)

(3)

(4)

Steps : 

(1) ใสช่ื่อและนามสกลุ
(2) ใสอี่เมลหลกัและยืนยนัอีเมลอีกครัง้ 
(3) ใสอี่เมลสาํรอง และยืนยนัอีเมลสาํรอง
(4) คลกิ
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การลงทะเบยีนเข้าใช้งานโปรแกรม (register)
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Steps : 

(1) ใสช่ื่อสาํหรบัเขา้ใชง้านระบบ 
(2) ใสร่หสัผ่านและยืนยนัรหสัผ่าน
(3) เลือกคาํถามในกรณีลืมรหสัผ่าน 
(4) ใสค่าํตอบสาํหรบัคาํถามท่ีเลือก
(5) คลกิ

3

การลงทะเบยีนเข้าใช้งานโปรแกรม (register)
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(1)

(2)

(3)

Steps : 

(1) ใสค่าํว่า “Thailand” ลงในช่องว่าง
(2) ทาํเครื่องหมาย         ลงในช่อง NO

(3) คลกิ

4

การลงทะเบยีนเข้าใช้งานโปรแกรม (register)
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Your CE Credit Status

(1) ทาํเครื่องหมาย         ลงในช่อง NO

(2) คลกิ

(1)

(2)

การลงทะเบยีนเข้าใช้งานโปรแกรม (register)
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(1) เลือกภาษาท่ีใชใ้นระบบเป็น English 

(2) ใสอี่เมลของมหาวิทยาลยัและยืนยนัอีเมลมหาวิทยาลยั
(3) เลือกระดบัการศกึษาสงูสดุ
(4) กรอกรหสัพนกังานหรอืรหสันกัศกึษา
(รหัสพนักงานสามารถดูได้จาก My Profile หรือ A-Time)

(5) ใสส่งักดัคณะหรอื สว่นงานในมหาวิทยาลยั

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

การลงทะเบยีนเข้าใช้งานโปรแกรม (register)
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(1) เลือกบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั
(2) ใสท่ี่อยู่ในช่อง Address Field 1, 2, 3 

(3) ใสจ่งัหวดัในช่อง 
(4) ใสร่หสัไปรษณี
(5) ใสป่ระเทศ
(6) ใสเ่บอรโ์ทรศพัท์
(7) คลกิ

การลงทะเบยีนเข้าใช้งานโปรแกรม (register)
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Steps : (ต่อ)

Question 8 : สาํหรบับคุลากรท่ีตอ้งการใบประกาศการผา่นการ
อบรมเพ่ือประกอบการย่ืนประเมินโครงการจริยธรรมการวจิัยใน
มนุษย์
โดยทาํเครือ่งหมาย          
(1) สาํหรบันกัวิจยัสาขาวิทยาศาสตรชี์วการแพทย์
(2) สาํหรบันกัวิจยัสาขาสงัคมศาสตรแ์ละการศกึษา
(3) สาํหรบันกัศกึษาปรญิญาตรแีละปรญิญาโท (ชีวการแพทย+์
สงัคมศาสตร)์
(4) สาํหรบันกัศกึษาปรญิญาเอก นกัวิจยัและอาจารย ์(ชีว
การแพทย+์สงัคมศาสตร)์ 
(5) สาํหรบัคณะกรรมการ IRB

7

การลงทะเบยีนเข้าใช้งานโปรแกรม (register)
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การเข้าสู่ระบบ (Login)

(1)

(2)

ขัน้ตอนการเข้าสู่ระบบ
(1) เขา้เว็บไซต ์https://www.citiprogram.org

(2) คลกิ
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การเข้าสู่ระบบ (Login)

(1) 

(2) 

(3) 

ขัน้ตอนการเข้าสู่ระบบ
(1) กรอก Username

(2) กรอก Password

(3) คลกิ
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การเขาสูหลักสูตร
(1)

(2) (3)

ขัน้ตอนการเข้าสู่หลักสูตร
(1) เม่ือเขา้สูร่ะบบแลว้ใหเ้ลือก My Course

(2) ใน Institution Courses ใหส้งัเกต
“King Mongkut’s University of Technology Thonburi”

(3) คลกิ
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การเขาสูหลักสูตร

(1)

ขัน้ตอนการเข้าสู่หลักสูตร (ต่อ)
(1) สงัเกต “King Mongkut’s University of Technology Thonburi”

ซึง่เป็นบทเรยีนสาํหรบับคุลากรของ มจธ.
(2) คลกิ                          เพ่ือเขา้สูห่ลกัสตูรท่ีท่านตอ้งการอบรม

(2)

(2)

(2) 20 15



การเขาสูหลักสูตร

ขัน้ตอนการเข้าสู่หลักสูตร (ต่อ)
(1) แสดงช่ือหลกัสตูรท่ีทา่นกาํลงัเรยีน
(2) Instruction แสดงจาํนวนบทเรยีนทัง้หมดท่ีท่านตอ้งเรยีน และคะแนนขัน้ต ํ่าเพ่ือผา่นการรอบรม
(3) Progress แสดงสถานะบทเรยีนท่ีทา่นผ่านแลว้
(4) Score แสดงคะแนนรวมท่ีทา่นทาํได้

(1)

(2)

(3) (4) 
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การเขาสูหลักสูตร

ขัน้ตอนการเข้าสู่หลักสูตร (ต่อ)
(1) Required Modules คือบทเรยีนบงัคบัท่ีตอ้งเรยีนใหผ้า่นเพ่ือรบั

ใบประกาศนียบตัร
(2) คลกิ เพ่ือเริม่เรยีน
(3) Supplemental Modules คือบทเรยีนเสรมิเพ่ือเพ่ิมความรู ้

(ไม่มผีลกับการผ่านการอบรมเพือ่รับใบประกาศนียบัตร)
(4) คลกิ หากตอ้งการเรยีนเพ่ิมเติม

(1)

(2)

(3)

(4) 
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การทําแบบทดสอบ
(1)

ขัน้ตอนการทาํแบบทดสอบ
(1) บทเรยีนท่ีทา่นเลือก
(2) เนือ้หาของบทเรยีนนัน้ ๆ
(3) แบบทดสอบจะอยูด่า้นลา่งสดุของบทเรยีน คลกิ

เพ่ือเริม่ทาํแบบทดสอบ(2)

(3)
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การพิมพใบประกาศนียบัตร

ขัน้ตอนการพมิพใ์บประกาศนียบัตร
(1) เลือก My Record ท่ีแถบดา้นบน
(2) เลือก View-Print-Share ในหวัขอ้

Completion Record

24

(1)

(2)

19



การเพิ่มหลักสูตร
(1)

(2) (3)

ขัน้ตอนการเพิม่หลักสูตร
(1) เม่ือเขา้สูร่ะบบแลว้ใหเ้ลือก My Course

(2) ใน Institution Courses ใหส้งัเกต
“King Mongkut’s University of Technology Thonburi”

(3) คลกิ
(4) เลื่อนลงมาดา้นลา่งสดุจะพบ Learner Tools

(5) คลกิ Add a Course แลว้เลือกหลกัสตูรท่ีทา่นตอ้งการเพ่ิม

25

(4)

(5)
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การลบหลักสูตร
(1)

(2) (3)

ขัน้ตอนการลบหลักสูตร
(1) เม่ือเขา้สูร่ะบบแลว้ใหเ้ลือก My Course

(2) ใน Institution Courses ใหส้งัเกต
“King Mongkut’s University of Technology Thonburi”

(3) คลกิ
(4) เลื่อนลงมาดา้นลา่งสดุจะพบ Learner Tools

(5) คลกิ Remove a Course แลว้เลือกหลกัสตูรท่ีทา่นตอ้งการลบ

26

(4)

(5)
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การลบหลักสูตร

27

ขัน้ตอนการลบหลักสูตร (ต่อ)
(1) ทาํเครือ่งหมาย หนา้หลกัสตูรท่ีท่านตอ้งการลบ
(2) คลกิ  

(1)

(2) 
22
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