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ระบบบริหารจัดการงานฝ�กอบรม/สัมมนา (TMS) 

ท5านท่ีสนใจลงทะเบียนหลักสูตรฝ�กอบรม ผ5าน Web Site ระบบบริหารจัดการงานฝ�กอบรม/สัมมนา ของสํานักสิริพัฒนา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� สามารถเข$าใช$งานระบบบริหารจัดการงานฝ�กอบรม/สัมมนา (TMS) ได$จากเครื่องคอมพิวเตอร�ท่ี
เช่ือมต5อเครือข5ายอินเตอร�เน็ต เป;ด Internet Browser แล$วกําหนด Location Site เปXน http://tms.nida.ac.th จะปรากฏหน$าจอ
แสดงดังรูปท่ี 1 

 
รูปท่ี 1 หน&าแรกจอง Web Site ระบบบริหารจัดการงานฝ0กอบรม/สมัมนา ของสํานักสริิพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร; 

หน$าจอดังกล5าวจะประกอบด$วยเมนูการใช$งานต5างๆ ทางด$านซ$ายมือ ส5วนด$านขวามือจะแสดงข5าวประชาสัมพันธ�ของสํานัก
สิริพัฒนาท่ีแจ$งประชาสัมพันธ�ผ5านระบบ โดยเรียงลําดับจากประกาศท่ีมีความสําคัญจากมากไปหาน$อย ท5านสามารถใช$เมาส�คลิกท่ีช่ือ
เรื่องประกาศดังกล5าวเพ่ือแสดงรายละเอียดของประกาศเรื่องน้ัน ๆ (ในกรณีท่ีมีการแนบ File หรือ Link ประกอบ) และแนะนําให$ใช$ 
Website น้ีอย5างต5อเน่ืองเปXนระยะเพ่ือท่ีจะทราบข5าวประกาศต5างๆ เก่ียวกับหลักสูตรอบรมท่ีน5าสนใจท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร� ได$จัดข้ึนเปXนประจําตลอดท้ังปg 

พ้ืนท่ีแสดงข5าวประชาสมัพันธ�ต5างๆ 
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1.   หลักสูตรท่ีเป<ดอบรม 
ท5านท่ีสนใจสามารถตรวจสอบหลักสูตรท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�เป;ดอบรมได$ตลอดท้ังปg โดยจากหน$าจอแรก ให$ท5าน

คลิกท่ีเมนู “หลักสูตรท่ีเป<ดอบรม”  

วิธีการใช
งาน 
1.  จากหน$าจอแรกของระบบเข$าสู5เมนู “หลักสูตรท่ีเป<ดอบรม” 

2. ระบบจะปรากฏรายช่ือหลักสูตรท่ีเป;ดให$ลงทะเบียนฝ�กอบรม รุ5นท่ี จํานวนรับ และค5าใช$จ5ายในการลงทะเบียน  

 
� 

 
� 

 
รูปท่ี 2 การตรวจสอบข&อมลูหลักสตูรท่ีเป=ดอบรม 

� 

� 
� 

� 
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3.  ท5านสามารถคลิกท่ีสัญลักษณ� + หน$าช่ือหลักสูตรท่ีสนใจ 
4. ระบบจะแสดงข$อมูลเพ่ิมเติม อันประกอบด$วย วัน/เวลา หัวข$อการอบรม และสาขาวิชาท่ีเก่ียวข$องกับหลักสูตรน้ัน 

 

2.   การสมัครสมาชิก และเข�าใช�งานระบบ 

2.1   การสมัครสมาชิก 

กรณีท่ีท5านสนใจต$องการลงทะเบียนหลักสูตรฝ�กอบรมใดๆ ท่ีเป;ดให$มีการลงทะเบียน ท5านจะต$องสมัครสมาชิก Web Site 
ระบบบริหารจัดการฝ�กอบรม/สัมมนา ของสํานักสิริพัฒนาเสียก5อน และหากท5านสมัครเปXนสมาชิกสมบูรณ�แล$วการเข$าใช$งานระบบครั้ง
ต5อไปก็จะสามารถใช$ บัญชีผู$ใช$ และ รหัสผ5าน ท่ีสร$างข้ึนน้ี Login เข$าสู5ระบบได$ โดยไม5ต$องสมัครสมาชิกใหม5อีก 

การสมัครสมาชิก Web Site ระบบบริหารจัดการฝ�กอบรม/สัมมนา ทําได$ดังน้ี  

วิธีการใช
งาน 
1.  จากหน$าจอแรกของระบบเข$าสู5เมนู “สมัครสมาชิก” 
2. ระบบจะปรากฏหน$าจอให$ท5านบันทึกข$อมูลส5วนบุคคล ให$ท5านเลือกภาษาท่ีต$องการบันทึกข$อมูล  
3. จากน้ันบันทึกข$อมูลให$ครบถ$วน รายละเอียดดังน้ี 

ข�อมูล บังคับกรอก คําอธิบาย 

คํานําหน$า* � ระบุคํานําหน$า ท5านจะสามารถเลือกคํานําหน$าได$เฉพาะคํานําหน$าท่ี
กําหนดให$เท5าน้ัน ซ่ึงคํานําหน$าดังกล5าวน้ีจะใช$เปXนข$อมูลในการ
จัดพิมพ�ใบประกาศนียบัตร หรือใบรับรองต5อไป 

คํานําหน$า (อ่ืนๆ)  ระบุคํานําหน$าอ่ืนๆ (ถ$ามี) 

ช่ือ/นามสกุลภาษาไทย* � บันทึกช่ือ และนามสกุลภาษาไทย  

ช่ือ/นามสกุลภาษาอังกฤษ* � บันทึกช่ือ และนามสกุลภาษาอังกฤษ 

วันเดือนปgเกิด* � ระบุวันเดือนปgเกิด  

เช้ือชาติ* � ระบุเช้ือชาติ 

สัญชาติ* � ระบุสัญชาติ 

เลขประจําตัวประชาชน* � บันทึกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักกรณีคนไทย 
กรณีชาวต5างชาติ เลือกภาษาอังกฤษ แล$วระบุเลขหนังสือเดินทาง 

ศิษย�เก5า* � ให$ท5านระบุสถานะการเปXนศิษย�เก5าของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร� จากตัวเลือกดังน้ี 

สถานะ หมายเหตุ 

ไม5ได$เปXนศิษย�เก5า - 

เ ปX น ศิ ษ ย� เ ก5 า  ( ร อ
ตรวจสอบ) 

- ต$องแนบเอกสารคุณวุฒิท่ีได$รับ
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร�ประกอบ ซ่ึงจะสามารถ
แนบได$ภายหลังจากการเข$าสู5
ระบบแล$ว 

- เมื่อสํานักสิริพัฒนาดําเนินการ
ตรวจสอบว5าท5านเปXนศิษย�เก5า
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ข�อมูล บังคับกรอก คําอธิบาย 

จริง สถานะจะเปลี่ยนเปXน “เปXน
ศิษย�เก5า” อัตโนมัติ ท5านสามารถ
รับสิทธิต5างๆ ตามเง่ือนไขท่ีศิษย�
เก5าพึงได$รับต5อไป 

 

วุฒิการศึกษา/สถาบันท่ีจบ  บันทึกคุณวุฒิ และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

ตําแหน5งงาน  บันทึกข$อมูลตําแหน5งงานปoจจุบัน 

ตําแหน5งบริหาร  บันทึกข$อมูลตําแหน5งทางการบริหาร (ถ$ามี) 

ตําแหน5งวิชากร  บันทึกข$อมูลตําแหน5งทางวิชาการ (ถ$ามี) 

ประเภทอาหาร* � ระบุประเภทอาหาร เพ่ือให$เจ$าหน$าท่ีสามารถจัดอาหารให$ท5านได$
ถูกต$อง จากตัวเลือก 

- อาหารท่ัวไป 
- อาหารอิสลาม 
- มังสวิรัติ 

ช่ือหน5วยงาน  บันทึกข$อมูลช่ือหน5วยงาน/บริษัท 

ประเภทองค�กร  ระบุประเภทองค�กร จากตัวเลือก 
- ภาครัฐ 
- ภาคเอกชน 
- รัฐวิสาหกิจ 
- องค�กรข$ามชาติ  

ท่ีอยู5  บันทึกข$อมูลท่ีอยู5สําหรับใช$ในการติดต5อ 

โทรศัพท�* � บันทึกหมายเลขโทรศัพท�พ้ืนฐาน 

โทรสาร  บันทึกหมายเลขโทรสาร 

โทรศัพท�มือถือ* � บันทึกหมายเลขโทรสศัพท�มือถือ 

e-Mail Address* � บันทึก e-Mail Address ซ่ึงระบบจะส5งข$อความไปยัง e-Mail ของ
ท5าน เมื่อมีกิจกรรมสําคัญ เช5น ลงทะเบียนสําเร็จ รับรู$การชําระเงิน 
หรือการส5งข5าวสารต5างๆท่ีน5าสนใจไปยังท5าน 

e-Mail อ่ืนๆ  บันทึก e-Mail อ่ืนๆ ในกรณีท่ีต$องการให$ระบบจะส5งข$อความไปยัง 
e-Mail ท่ีท5านระบุ เมื่อมีกิจกรรมสําคัญ หรือการส5งข5าวสารต5างๆท่ี
น5าสนใจไปยัง e-Mail อ่ืนๆ  

4.  ระบุรหัสผ5านท่ีตรงกัน 2 ครั้ง (ใช$เปXนรหัสผ5านสําหรับการเข$าใช$งานระบบในครั้งต5อไป) โดย บัญชีผู$ใช$ ของท5าน คือ ช่ือ
ภาษาอังกฤษ.นามสกุลภาษาอังกฤษ 3 หลัก เช5น ท5านช่ือ Somsak นามสกุล Meedee บัญชีผู$ใช$ ในการเข$าใช$งาน
ระบบของท5านคือ somsak.mee 

5. คลิกปุrม {สร$างรหัสประจําตัว} กรณีท่ีพบข$อผิดพลาดจากการบันทึกข$อมูลจะปรากฏตัวอักษรสีแดงแจ$งให$ทราบว5าท5าน
ไม5ได$บันทึกรายการข$อมูลท่ีบังคับรายการใด หรือมีรายการใดท่ีบันทึกยังไม5ถูกต$อง ให$ท5านปรับปรุงให$ถูกต$องแล$วคลิก
ปุrม {สร$างรหัสประจําตัว} อีกครั้ง 
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6. กรณีไม5พบข$อผิดพลาดใดๆ ระบบจะนําท5านเข$าสู5หน$าจอสําหรับสมาชิก โดยปรากฏช่ือ และนามสกุลของท5านอยู5ท่ี
ส5วนบนขวาของหน$าจอ ดังรูปท่ี 3 

  

 
 

 

� 

� 

� 

� 

� 

� 
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� 

 
รูปท่ี 3 การสมัครสมาชิก Web Site ระบบบรหิารจัดการงานฝ0กอบรม/สัมมนา 

2.2   การ Login เข�าสูFระบบ 

ในการ Login เข$าใช$งานระบบในครั้งต5อๆ ไป ทําได$ดังน้ี 

วิธีการใช
งาน 
1.    เข$าสู5หน$าจอแรกของระบบ เลือกเมนู “เข�าสูFระบบ สมาชิก” 
2. ระบบจะปรากฏหน$าจอให$ท5านบันทึกข$อมูล บัญชีผู$ใช$ (ช่ือภาษาอังกฤษ.นามสกุลภาษาอังกฤษ 3 หลัก) และรหัสผ5าน 

ซ่ึงกําหนดจากข้ันตอนการสมัครสมาชิก 
3. คลิกปุrม {เข$าสู5ระบบ} กรณีไม5พบข$อผิดพลาดใดๆ ระบบจะนําท5านเข$าสู5หน$าจอสําหรับสมาชิกทันที 

 
� 

� 

� 
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รูปท่ี 4 การ Login เข&าสูCระบบบรหิารจัดการงานฝ0กอบรม/สมัมนา 

2.3   ลืมรหัสผFาน 

กรณีท่ีท5านลมืรหัสผ5านการเข$าใช$งานระบบ ให$ดําเนินการดังน้ี 

วิธีการใช
งาน 
1.    เข$าสู5หน$าจอแรกของระบบ เลือกเมนู “เข�าสูFระบบ สมาชิก” 
2. คลิกท่ี “ลืมรหัสผFาน” ส5วนล5างของปุrม {เข$าสู5ระบบ} 
3. ระบบจะปรากฏหน$าจอให$ท5านบันทึกข$อมูลส5วนบุคคลเพ่ือยืนยันตน ให$ครบถ$วน  
4. ตรวจสอบความถูกต$องอีกครั้ง จากน้ันคลิกปุrม {ยืนยัน} 
5.   ระบบจะปรากฏหน$าจอให$ท5านระบุรหัสผ5านใหม5 และยืนยันรหัสผ5านใหม5อีก 1 ครั้ง ซ่ึงท5านจะสามารถใช$รหัสผ5าน

ดังกล5าวในการเข$าใช$งานในครั้งต5อไป 
6. คลิกปุrม {เปลี่ยนรหัสผ5าน} กรณีไม5พบข$อผิดพลาด (รหัสผ5านท่ียืนยัน 2 ครั้งตรงกัน) ระบบจะนําท5านเข$าสู5หน$าจอ

สําหรับสมาชิกต5อไป  

 
� 

� 

� 

� 



 

ระบบบริหารจัดการงานฝ�กอบรม/สัมมนา  (TMS) เวอร�ชั่น 2.0 

เอกสารแนะนําการใช$งานสําหรับผู$เข$าอบรม วันท่ี 11 ก.ย. 58 
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รูปท่ี 5 การ Login เข&าสูCระบบบรหิารจัดการงานฝ0กอบรม/สมัมนา 
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2.4   การเปลี่ยนรหัสผFาน  

หากท5านต$องการเปลี่ยนรหัสผ5านการเข$าใช$งานระบบ ให$ท5าน Login เข$าระบบบริหารจัดกางานฝ�กอบรม/สัมมนา ให$
สําเรจ็เสยีก5อน จากน้ันให$ดําเนินการดังน้ี 

วิธีการใช
งาน 
1.   Login เข$าสู5หน$าจอสําหรับสมาชิก เลือกเมนู “เปลี่ยนรหัสผFาน” 
2. ระบบจะปรากฏหน$าจอให$ท5านระบุรหัสผ5านเดิมท่ีใช$ Login เข$าระบบครั้งปoจจุบัน รหัสผ5านใหม5 และยืนยันรหัสผ5าน

ใหม5อีก 1 ครั้ง  
3. คลิกปุrม {เปลี่ยนรหัสผ5าน} หากข$อมูลท่ีบันทึกในข้ันตอนท่ี 2 ถูกต$อง ระบบจะแจ$งสถานะทํารายการสําเร็จ ท5านจะ

สามารถใช$รหัสผ5านใหม5ในการเข$าใช$งานระบบครั้งต5อไป    
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รูปท่ี 6 การเปลี่ยนรหัสผCาน 
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