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1. เว็บไซต ์

ท่ำนสำมำรถเขำ้ใชง้ำนเว็บไซตไ์ดผ้่ำนทำง http://www.guruvaccine.com 

จะพบเว็บไซตด์งัภำพที่ 1.1

 
ภำพท่ี 1.1: เว็บไซต ์guruvaccine.com หนำ้แรก 

โดยมีหัวข้อหลักดังนี ้

• เกี่ยวกับเรา – คณะผูจ้ดัท ำ 

• 10 เรื่องทีต้่องรู้ส าหรับผู้ให้บริการงานสร้างเสริมภมูิคุ้มกนัโรค 

• E-learning – บทเรยีนออนไลนแ์ละขอ้สอบ 

                    พรอ้มใบประกำศนียบตัรหำกสอบผ่ำนทกุบทเรยีน 

• ติดต่อเรา – ติดต่อสอบถำมคณะผูจ้ดัท ำ 
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ท่ำนสำมำรถศกึษำขอ้มลูเก่ียวกบักำรสรำ้งเสรมิภมูิคุม้กนัโรคไดท้กุเวลำ และสำมำรถ

คน้หำขอ้มลูที่ตอ้งกำรไดเ้ชน่เดียวกนั (จำกภำพ 1.1 ที่วงกลมสีแดง) 

2. การสมัครสมาชิก 

กำรเขำ้ใชง้ำนระบบ E-learning จ ำเป็นตอ้งสมคัรสมำชิกเพื่อเก็บขอ้มลูของท่ำนไวเ้ป็น

หลกัฐำนกำรเรยีนรูอ้อนไลน ์และส ำหรบักำรออกใบประกำศนียบตัรเมื่อสอบผ่ำน 

โดยท่ำนสำมำรถสมคัรสมำชิกไดโ้ดย คลิกที่ สมคัรสมำชิก ดงัภำพที่ 2.1 

* ช่ือ-นามสกุล จ าเป็นต้องกรอกเป็นภาษาไทยเท่าน้ัน 
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ภำพท่ี 2.1: หนำ้สมคัรสมำชิก 
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หำกท่ำนเคยสมคัรสมำชิกแลว้ 

สำมำรถเขำ้สูร่ะบบได ้โดยคลกิที่ เขำ้สูร่ะบบ ดงัภำพที่ 2.2 

 
ภำพท่ี 2.2: หนำ้เขำ้สู่ระบบ 

 

* กำรสมคัรสมำชิก จ ำเป็นตอ้งใช ้ช่ือ-นำมสกลุจรงิ 

  รวมถึง อีเมล ที่ใชง้ำนในระบบดว้ย 

  เพื่อยืนยนัตวับคุคลส ำหรบักำรออกใบรบัรองกำรเรยีนรูอ้อนไลน ์( E-Certificate) 

  และกำรตัง้ PASSWORD ควรประกอบดว้ย อกัษรตวัพิมพใ์หญ่อย่ำงนอ้ย 1 ตวัและ  

ตวัพิมพเ์ล็กอย่ำงนอ้ย 1 ตวั 
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3. ระบบการเรียนรู้ออนไลน ์(E-Learning) 

ท่ำนสำมำรถเขำ้สู ่E-Learning ไดท้ี่ เมนหูลกั ELearning ดงัภำพที่ 3.1 

 
ภำพท่ี 3.1: คลิก เพื่อเขำ้สู่หนำ้ E-Learning 

 

จะพบกบับทเรยีนทัง้ 7 หวัขอ้ ดงัภำพที่ 3.2 
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   ภำพท่ี 3.2: หนำ้ E-Learning และ 7 หวัขอ้กำรเรียนรู ้

3.1 ระบบต่างๆ ใบบทเรียนออนไลน ์

แสดงระบบต่ำงๆ ของ บทเรยีนดงัภำพที่  3.1.1  

 

 

โดยมีหัวข้อดังนี ้

1. ควำมรูพื้น้ฐำนเก่ียวกบักำรสรำ้งเสรมิ

ภมูิคุม้กนัโรค 

2. โรคติดต่อที่ปอ้งกนัไดด้ว้ยวคัซีนและ

วคัซีนพืน้ฐำน 

3. ประมำณกำรวคัซีนเพ่ือกำรใหบ้รกิำร 

4. ทะเบียนรำยงำนที่ส  ำคญัในกำร

ใหบ้รกิำรวคัซีน 

5. วคัซีนและระบบลกูโซ่ควำมเย็น 

6. กำรเตรียมกำรและกำรใหบ้รกิำรวคัซีน 

7. อำกำรภำยหลงัไดร้บักำรสรำ้งเสรมิ

ภมูิคุม้กนัโรค 
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        ภำพท่ี 3.1.1: จดุส ำคญัของระบบในบทเรียน 

  

สญัลกัษณ ์PASSED จะปรำกฎเมื่อท่ำน

สอบผ่ำน ที่คะแนน 80% 

หวัขอ้บทเรียน 

เปอรเ์ซ็นตก์ำรเรียนรูข้องท่ำนในบทเรียนนี ้

คะแนนสงูสดุที่ท่ำนท ำไดใ้นบทเรียนนี ้

คลิก เพื่อเขำ้สูบ่ทเรียนนี ้

คลิก เพื่อดำวนโ์หลดบทเรียนนี ้
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3.2 หน้าเนือ้หาในบทเรียนแสดงเป็น 2 คอลัมน ์

คอลมันท์ำงซำ้ย – แสดงเนือ้หำ ( บทที่, หวัขอ้ และ รำยละเอยีด) 

คอลมันท์ำงขวำ – แสดงหวัขอ้ย่อยในบทเรยีนนัน้  

                           ( เครื่องหมำยถกูจะปรำกฏ หำกท่ำนเรยีนหวัขอ้นีแ้ลว้) 

ดงัภำพที่ 3.2.1 

 

ภำพท่ี 3.2.1: หนำ้เนือ้หำในบทเรียนนัน้ๆ 
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4. แบบทดสอบ 

หำกท่ำนเรยีนครบทกุหวัขอ้ในบทนัน้ๆ แลว้ 

สำมำรถท ำแบบทดสอบ ไดท้ี่หวัขอ้ลำ่งสดุของบทเรยีนนัน้ๆ ดงัภำที่ 4.1 

เริ่มท ำแบบทดสอบไดโ้ดยกำร คลิกที่ปุ่ ม Start Quiz 

 
ภำพท่ี 4.1: หนำ้แบบทดสอบ 
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แบบทดสอบเป็นแบบปรนยั ปรนยัจ ำนวน 10-20 ขอ้ 

ตวัอยำ่งแบบทดสอบดงัภำพที่ 4.2

 
ภำพท่ี 4.2: ตวัอยำ่งขอ้สอบ 

การตอบค าถาม 

1. คลิกที่ ค  ำตอบที่ถกูที่สดุ 

2. คลิก Next เพื่อไปค ำถำมถดัไป 

3. หนำ้สดุทำ้ยจะแสดงผลคะแนนของคณุ ดงัภำพที่ 4.3

 
                                                  ภำพท่ี 4.3: ผลกำรทดสอบ 
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5. ใบประกาศนียบัตร 

หำกท่ำนสำมำรถท ำแบบทดสอบของบทเรยีนนัน้ ไดค้ะแนนตัง้แต่ 80% ขึน้ไป 

( โดยระบบจะนบัจำกคะแนนสงูสดุที่ท่ำนท ำได ้) 

ระบบจะแสดง  PASSED ที่บทเรยีนนัน้ๆ ดงัภำพที่ 5.1 

 
 ภำพท่ี 5.1: สอบผ่ำน 80% จะแสดง PASSED 

หากท่านสอบผ่านครบทัง้ 7 บทเรียน 

ปุ่ มดำวนโ์หลดใบประกำศนียบตัรจะเปลี่ยนเป็นสีน ำ้เงินดงัภำพที่ 5.2 

ท่ำนสำมำถคลิกที่ปุ่ มนีเ้พื่อแสดงในประกำศนียบตัรจำกทำงเรำ 

 
ภำพท่ี 5.2: ปุ่ มดำวนโ์หลดใบประกำศนยีบตัรเปล่ียนเป็นสีน ำ้เงิน 
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หำกท่ำนคลกิปุ่ ม “กดที่น่ีเพื่อดำวนโ์หลด E-Certificate” 

ใบประกำศนียบตัรออนไลนจ์ะปรำกฏออกมำดงัภำพที่ 5.3  

ท่ำนสำมำรถดำวนโ์หลดภำพในประกำศนียบตัรนีด้งัภำพที่ 5.4 

 
ภำพท่ี 5.3: ภำพใบประกำศนียบตัร 

 
ภำพท่ี 5.4: ดำวนโ์หลดภำพใบประกำศนยีบตัร 
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