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1. ที่มาและความสำคัญ 

จากมติที ่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝmายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) ครั ้งที ่ 2/2562 เมื ่อวันที่ 6 

กันยายน 2562 ไดOเห็นชอบแพคเกจเร]งรัดการลงทุนและรองรับการยOายฐานการผลิตสืบเนื่องจากผลกระทบของ

สงครามการคOา หรือ Thailand Plus Package ซึ่งกระตุOนและเร]งรัดการลงทุน ทั้งมาตรการภาษี การพัฒนา

บุคลากร ปรับปรุงกฎระเบียบดOานการลงทุน เร]งรัดใหOไดOขOอสรุปเรื่องการเจรจาเอฟทีเอ พรOอมทำตลาดเชิงรุก 

โดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตรc วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไดOรับมอบหมายตามมติที่ประชุม ครม.

เศรษฐกิจ คร้ังที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ใหOดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวขOองกับการสนับสนุนการ

พัฒนาทักษะของบุคลากรภายในประเทศ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรc วิจัยและนวัตกรรม

แห]งชาติ (สอวช.) ในฐานะหน]วยงานที ่มีภารกิจในการพัฒนานโยบายสนับสนุนการพัฒนากำลังคนดOาน

วิทยาศาสตรc เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ จึงไดOจัดทำขOอมูลสนับสนุนและกลไกการดำเนินงานเพ่ือ

นำไปจัดทำร]างพระราชกฤษฎีการ]วมกับกระทรวงการคลัง โดยต]อมามีประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษี

เงินไดO ฉบับที่ 392 เรื่อง หลักเกณฑc วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือการยกเวOนภาษีเงินไดOนิติบุคคล สำหรับการจOาง

แรงงานลูกจOางที่มีทักษะสูงดOานวิทยาศาสตรc เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรc หรือคณิตศาสตรc ระหว]างวันที่ 1 

มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และฉบับที่ 393 เรื่อง หลักเกณฑc วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวOน

ภาษีเงินไดOนิติบุคคล สำหรับการส]งลูกจOางเขOารับการศึกษาหรือฝfกอบรมหรือการจัดฝfกอบรมใหOแก]ลูกจOางเพ่ือ

พัฒนาบุคลากรดOานวิทยาศาสตรc เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรc หรือคณิตศาสตรc ระหว]างวันที่ 1 มกราคม 2562 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งสอวช. ไดOร]วมมือกับสำนักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษาวิทยาศาสตรc วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)ดำเนินการรับรองหลักสูตรฝfกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและ

การจOางแรงงานลูกจOางท่ีมีทักษะสูงดOานวิทยาศาสตรc เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรc หรือคณิตศาสตรc โดยพิจารณา

เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ผ]านมา และมีขOอเสนอแนะต]ออธิบดีกรมสรรพากรในการขยาย

มาตรการสนับสนุนสิทธิประโยชนcทางภาษีต]อไปในป� 2564- 2565 

ต]อมา คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร]างพระราชกฤษฎีกา การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพ่ือ

รองรับการยOายฐานการผลิตของนักลงทุนต]างชาติ (Thailand Plus Package) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 

โดยยกเวOนภาษีเงินไดOใหOแก]บริษัทหรือหOางหุOนส]วนนิติบุคคลที่ไดOมีการจOางงานบุคลากรผูOมีทักษะสูง ดOาน

วิทยาศาสตรc เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรc หรือคณิตศาสตรc และยกเวOนภาษีเงินไดOใหOแก]บริษัทหรือหOางหุOนส]วน

นิติบุคคลสำหรับรายจ]ายเกี่ยวกับการส]งเสริมการพัฒนาบุคลากรใหOมีทักษะสูงออกไปอีก 2 ป� จากเดิมสิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2563 เป�นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และผ]านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อวัน

พฤหัสบดีที ่ 8 กรกฎาคม 2564 ซึ ่งขณะนี ้อยู ]ระหว]างออกพระราชกฤษฎีกาและการออกประกาศอธิบดี

กรมสรรพากรเพ่ือรองรับการขยายมาตรการ  
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2. การลงทะเบียนหน;วยงาน 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก เพื่อลงทะเบียนหน;วยงาน มขีั้นตอนดังนี ้

1. เขOาสู]เว็บไซตc www.stemplus.or.th  

 
 

 2. กดปุmมเขOาสู]ระบบ เลือก ลงทะเบียน 
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3. ระบบแสดงขOอความยินยอมใหOใชOขOอมูลส]วนบุคคล กด ยืนยัน 
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4. กรอกขOอมูลหน]วยงานและผูOประสานงาน เพ่ือสมัครสมาชิก ดังน้ี 

 

 
 

  

ส"วนท่ี 2 

ส"วนท่ี 1 
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ส?วนท่ี 1 ข̀อมูลท่ัวไป 

1. กรอกหมายเลขนิติบุคคล (ในกรณีท่ีองค9กร ได<มีการจดทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค<า) ระบบจะ

แสดงข<อมูลการจดทะเบียนโดยอัตโนมัติ  

2. หรือกรอกข<อมูลในแตIละชIองให<สมบูรณ9 (ชIองท่ีมี  * สีแดง เปLนชIองท่ีจำเปLนต<องกรอกข<อมูล) ดังน้ี 

• ช่ือองค9กร * 

• ประเภทนิติบุคคล * 

• วันท่ีจดทะเบียนจัดต้ัง * 

• ท่ีอยูI * 

• เลือกจังหวัด * 

• เลือกอำเภอ * 

• เลือกตำบล * 

• เลือกรหัสไปรษณีย9 * 

• อุตสาหกรรมเปRาหมาย * 

• หมายเลข Ditital Provider 

• เลขทะเบียนนิติบุคคล * 

• ทุนจดทะเบียน * 

• จำนวนพนักงาน * 

• อีเมล * 

• เว็บไซต9 

• โทรศัพท9 * 

• ประเภทกิจการ หรือลักษณะการประกอบธุรกิจ * 

• บัญชีผู<ใช< * 

• กรุณาต้ังรหัสผIาน * 
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ส?วนท่ี 2 ข̀อมูลผู̀ประสานงาน 

1. ขOอมูลผูOประสานงานหลัก 

• ช่ือ* 

• นามสกุล* 

• เบอรcโทร* 

• อีเมล* 

• เบอรcโทร (สำรอง) * 

• อีเมล (สำรอง) * 

2. ขOอมูลผูOประสานงานรอง (สามารถเพ่ิมไดOมากกว]า 1 ราย) 

• ช่ือ* 

• นามสกุล* 

• เบอรcโทร* 

• อีเมล* 

• เบอรcโทร (สำรอง) * 

• อีเมล (สำรอง) * 

 

3. เม่ือกรอกขOอมูลเรียบรOอยแลOวกดปุmม บันทึก  

 

หมายเหตุ : ระบบจะส]งขOอมูลการลงทะเบียนหน]วยงานไปยังผูOดูแลระบบเพ่ือพิจารณา เม่ือผูOดูแลระบบอนุมัติ

เรียบรOอยแลOว จะมีอีเมลแจOงเตือนไปยังอีเมลบัญชีผูOใชO และอีเมลผูOประสานงานหลัก ท่ีระบุไวOตอนสมัครสมาชิก 

หลังจากน้ัน ท]านจะสามารถเขOาสู]ระบบเพ่ือใชOบริการต]างๆ ไดOตรวจสอบ email ของท]านแลOวกดท่ี link เพ่ือเขOาสู]

ระบบ 
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ตัวอย]างอีเมลแจOงยืนยันการลงทะเบียน STEMPLUS สำเร็จ 
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3. การเขFาสู;ระบบ  

เมื่อทำการสมัครสมาชิกเพื่อลงทะเบียนหน:วยงานเรียบร<อยแล<ว ท:านสามารถเข<าสู:ระบบเพื่อใช<งาน

บริการต:างๆ โดยมขีั้นตอนการเข<าสู:ระบบ ดังนี ้

1. เขOาสู]เว็บไซตc www.stemplus.or.th  

 
 

2. กดปุmมเขOาสู]ระบบ  

 

1. ช]องบัญชีผูOใชO ใหOกรอกอีเมลของท]านท่ี

ใชOในการลงทะเบียนหน]วยงาน 

2. ช]องรหัสผ]าน ใหOกรอกรหัสผ]านของ

ท]าน ท่ีท]านไดOกรอกตอนลงทะเบียน

หน]วยงาน 

3. จากน้ันกด เขOาสู]ระบบ 
 

 

 

 

  

1 

2 

3 



คู#มือสำหรับผู.ยื่นคำขอ  
 

 12 

4. การดูโปรไฟลM 

เม่ือทำการลงทะเบียนหน]วยงานเรียบรOอยแลOว ท]านสามารถแกOไขขOอมูลหน]วยงานไดOจากเมนู โปรไฟลc โดยมี

ข้ันตอนดังต]อไปน้ี 

1. เขOาสู]เว็บไซตc www.stemplus.or.th จากน้ันใหOท]านกดปุmมเขOาสู]ระบบ 

 
 

2. เม่ือท]านเขOาสู]ระบบเรียบรOอยแลOว ใหOกดท่ีช่ือบัญชีผูOใชOงาน จากน้ันเลือก โปรไฟลc 
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3. ระบบแสดงขOอมูลโปรไฟลcของหน]วยงาน 
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4. หากตOองการแกOไขขOอมูลหน]วยงาน ใหOกด แกOไขขOอมูล  
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5. เม่ือแกOไขขOอมูลหน]วยงานเรียบรOอยแลOว กดแกOไขขOอมูล เพ่ือทำการบันทึก 
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5. บริการรับรองการจFางแรงงาน 

การย่ืนคำขอ บริการรับรองการจOางแรงงานลูกจOางท่ีมีทักษะสูงดOานวิทยาศาสตรc เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรc หรือ

คณิตศาสตรc 

5.1 ผูOมีสิทธ์ิย่ืนคำขอรับรองการจOางงาน 

บริษัท หรือ หOางหุOนส]วนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป�าหมาย 

5.2 เอกสารประกอบการย่ืนคำขอรับรองการจOางงาน 

5.2.1 เอกสารแสดงขอบเขตหนOาท่ีและความรับผิดชอบงานตำแหน]งงาน (Job Description) 

5.2.2 สำเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิ สมรรถนะ หรือประสบการณcของแรงงานลูกจOาง (อย]างใดอย]างหนึ่ง) 

ไดOแก] วุฒิบัตร / ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) / ประกาศนียบัตร / ประวัติย]อ 

5.2.3 สำเนาสัญญาการจOางงานท่ีระบุวันท่ีเร่ิมจOางแรงงานลูกจOางและตำแหน]งงาน 

5.2.4 สำเนาบัตรประชาชนของแรงงานลูกจOาง 

5.3 หลักเกณฑcการพิจารณารับรอง 

5.3.1 ผูOย่ืนคำขอรับรองการจOางงานประกอบกิจการท่ีเก่ียวขOอง สอดคลOองกับอุตสาหกรรมเป�าหมาย  

5.3.2 ตำแหน]งงานสอดคลOองกับกลุ]มอุตสาหกรรมเป�าหมายที่ใชOทักษะสูงดOานวิทยาศาสตรc เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตรc หรือคณิตศาสตรc  

5.3.3 แรงงานลูกจOางมีคุณวุฒิ สมรรถนะ หรือประสบการณcสอดคลOองกับตำแหน]งงานโดย ข`อมูลส?วน

บุคคลของแรงงานลูกจ`างได`รับอนุญาตให`นำเข`าสู?กระบวนการยื่นคำขอรับรองการจ`างงาน และส?งต?อ

ให`แก?กรมสรรพากร เป�นสัญญาจOางแรงงานที่ไดOกระทำตั้งแต]วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2565 
 

  



คู#มือสำหรับผู.ยื่นคำขอ  
 

 17 

ข้ันตอนการย่ืนคำขอรับรองการจ̀างงาน 

1. เขOาสู]เว็บไซตc www.stemplus.or.th จากน้ันใหOท]านกดปุmมเขOาสู]ระบบ 

 
 

2. ไปท่ีเมนู เลือกบริการ > ขอรับรองการจOางงาน 
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3. ระบบแสดงรายละเอียดการขอรับรองการจOางงาน 
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เมนูตรวจสอบอุตสาหกรรมท่ีรองรับ 

 
 

อุตสาหกรรมเป�าหมาย คือ ขOอมูลอOางอิงสำหรับบริษัท หรือ หOางหุOนส]วนนิติบุคคลท่ีย่ืนคำขอรับรองการจOางงาน

ตOองประกอบกิจการท่ี เก่ียวขOอง สอดคลOองกับอุตสาหกรรมเป�าหมายซ่ึงตรงตามคำอธิบายของแต]ละ

อุตสาหกรรมเป�าหมาย 
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ท]านสามารถคOนหาอุตสาหกรรรมเป�าหมายไดOท่ีช]อง คOนหาอุตสาหกรรมเป�าหมาย 
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เมนูจัดการตำแหน?งงาน 

 
 

การเพ่ิมตำแหน]งงาน สำหรับเพ่ิมตำแหน/งในบริษัทของท/าน ก/อนทำรายการขอรับรองการจ;างงาน มี

ข้ันตอนดังน้ี  

 
ไปท่ีช]องเพ่ิมตำแหน]งงาน 

1 2 

3 

4 5 
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1. กรอกช่ือตำแหน]งงาน 

2. แนบไฟลc Job Description ดOวยการกด เลือกไฟลc  > ทำการเลือกไฟลc > และกดตกลง 

3. กดปุmม เพ่ิมตำแหน]งงาน ระบบจะทำการบันทึกตำแหน]งงานและแสดงผลในรูปแบบตาราง 

4. กด  เม่ือตOองการแกOไข 

5. กด  เม่ือตOองการลบตำแหน]งงาน  
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เมนูขอรับรองการจ̀างงาน 

 
 

เม่ือเลือกเมนู ขอรับรองการจOางงาน ระบบจะแสดงหนOาจอ ยินยอมใหOใชOขOอมูลส]วนบุคคล กดยืนยัน 
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กรอกข<อมูลแรงงานลูกจ<าง ในแตIละชIองให<สมบูรณ9 (ชIองท่ีมี  * สีแดง เปLนชIองท่ีจำเปLนต<องกรอกข<อมูล) ดังน้ี 
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• ตำแหน#งงาน* 

• ชื่อ-นามสกุล* 

• เลขบัตรประจำตัวประชาชน* 

• สาขา* 

• หลักฐานแสดงคุณสมบัติ * 

o เลือกใบแสดงผลการศึกษา จากนั้นกด Choose file > เลือกไฟลW > กดบันทึก 

 

• บัตรประชาชนของแรงงานลูกจ.าง* 

• วันที่เริ่มการจ.างงาน* 

การใช.งานปฏิทิน ท#านสามารถเลือกวัน เดือน หรือไป ได.โดยการกดที่หัวของปฏิทิน จากนั้นเลือกเดือน หรือป]ที่ต.องการ 

 

• วันที่สิ้นสุดการจ.างงาน (ถ.ามี) 

• เลขที่สัญญาการจ.างงาน* 

• สถาบัน* 

• สัญญาจ.าง* 

• เมื่อทำการกรอกข.อมูลเรียบร.อยแล.ว กดปุaมบันทึก 

• หากต.องการเพิ่มรายการพนักงาน กดปุaม  

• หากต.องการลบรายการพนักงาน กดปุaม  
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การแสดงผลหนOาจอ กรณีท่ีท]านไดOส]งคำขอรับรองการจOางงานเรียบรOอยแลOว 

 

 

การแสดงผลอีเมลท่ีท]านจะไดOรับ กรณีท่ีท]านไดOส]งคำขอรับรองการจOางงานเรียบรOอยแลOว 
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เมนูประวัติการขอรับรองการจ̀างงาน 

 
 

เม่ือเลือกเมนูประวัติการขอรับรองการจOางงาน ระบบจะแสดงรายการสถานะของคำขอท้ังหมด ท่ีท]านไดOทำ

รายการผ]านระบบฯ  โดยแสดงขOอมูลดังน้ี 
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• ลำดับ  

• หมายเลขคำขอ 

• ช่ือบริการ 

• สถานะคำขอ 

สถานะ คำอธิบาย 

รอดำเนินการ ไดOรับขOอมูลคำขอเรียบรOอยแลOว 

ดำเนินการ อยู]ระหว]างพิจารณาคำขอ  

ตีกลับเพ่ือตรวจสอบ พิจารณาคำขอแลOว และตีกลับเพ่ือใหOแกOไขเอกสาร 

รอเสนอคณะกรรมการ พิจารณาคำขอแลOว และอยู]ระหว]างนำขOอมูลเพ่ือเสนอ

คณะกรรมการ 

อนุมัติ อนุมัติคำขอแลOว พรOอมแนบหนังสือรับรอง 

ยกเลิก ยกเลิกโดยผูOพิจารณาคำขอ 

 

• วันท่ีแกOไขล]าสุด 

• วันท่ีขอ 

• แกOไข (ในกรณีท่ีสถานะเป�น ตีกลับเพ่ือตรวจสอบเอกสาร ระบบจะแสดง   สำหรับกดเพ่ือเขOาไป

แกOไขขOอมูล) 

• หนังสือรับรอง (ในกรณีท่ีสถานะเป�น อนุมัติ ระบบจะแสดง  เพ่ือใหOดาวนcโหลดหนังสือ

รับรอง 
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การแก̀ไขข̀อมูลคำขอ 

1. เขOาสู]เว็บไซตc www.stemplus.or.th จากน้ันใหOท]านกดปุmมเขOาสู]ระบบ 
 

 
 
2. เม่ือท]านเขOาสู]ระบบเรียบรOอยแลOว ใหOกดท่ีช่ือบัญชีผูOใชOงาน จากน้ันเลือก ติดตามสถานะคำขอ 
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3. หรือไปท่ีเมนูบริการ > เลือก ขอรับรองการจOางงาน > เลือกเมนู ประวัติการขอรับรองการจOางงาน 

 
 

 

4. ท่ีรายการสถานะคำขอ ในกรณีท่ีสถานะเป�น ตีกลับเพ่ือตรวจสอบเอกสาร กดท่ีไอคอน   เพ่ือเขOาไปแกOไข

ขOอมูล 
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การดาวน9โหลดหนังสือรับรอง 

1. เขOาสู]เว็บไซตc www.stemplus.or.th จากน้ันใหOท]านกดปุmมเขOาสู]ระบบ 
 

 
 
2. เม่ือท]านเขOาสู]ระบบเรียบรOอยแลOว ใหOกดท่ีช่ือบัญชีผูOใชOงาน จากน้ันเลือก ติดตามสถานะคำขอ 
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3. เม่ือคำขอผ]านการพิจารณาจากคณะกรรมการเรียบรOอยแลOว ท่ีช]องสถานะคำขอจะแสดงสถานะเป�น อนุมัติ  

4. จากน้ัน คลิกปุmม ดาวน9โหลด 
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การแสดงผลหนังสือรับรองการจ̀างงาน 
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6. บริการรับรองหลักสูตรฝRกอบรม 

การย่ืนคำขอ บริการรับรองหลักสูตรฝfกอบรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรดOานวิทยาศาสตรc เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรc 

หรือคณิตศาสตรc 

 

6.1 ผูOมีสิทธ์ิย่ืนคำขอรับรองหลักสูตรฝfกอบรม 

6.1.1 สถาบันการศึกษา 

6.1.2 สถาบันวิจัยหรือหน]วยงานของรัฐ 

6.1.3 บริษัทหรือหOางหุOนส]วนนิติบุคคลท่ีมีหน]วยฝfกอบรมภายใน 

6.1.4 บริษัทหรือหOางหุOนส]วนนิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงคcเพ่ือจัดฝfกอบรมหรือพัฒนาบุคลากร 

6.2 เอกสารประกอบการย่ืนคำขอรับรองหลักสูตรฝfกอบรม 

6.2.1 สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงการจัดต้ังหน]วยงาน  

6.2.2 สำเนาเอกสารแสดงขOอมูลเนื้อหาหลักสูตรที่สอดคลOองกับ Future Skills Set1 หรืออุตสาหกรรม

เป�าหมาย อาทิ คำอธิบายหลักสูตร หัวขOอเรื่อง ประมวลรายวิชา แผนการสอน เอกสารประกอบการ

สอน หรือกำหนดการสอน 

6.2.3 ประวัติวิทยากร 

6.3 หลักเกณฑcการพิจารณารับรอง 

6.3.1 ดOานความสอดคลOองกับนโยบายการส]งเสริมอุตสาหกรรมเป�าหมายของประเทศ สอดคลOองกับ 

Future Skills Set  หรือเป�นความตOองการทักษะบุคลากรที่คณะกรรมการฯพิจารณาแลOวสอดคลOอง

กับกลุ]มอุตสาหกรรมเป�าหมาย 

6.3.2 ดOานหลักสูตร มีเนื้อหาสาระหลักสูตรที่สอดคลOองกับผลลัพธcการเรียนรูO มีรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนที่ส]งเสริมการฝfกอบรมอย]างมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลความสามารถหรือผลการ

เรียนรูO 

6.3.3 วิทยากรมีความสามารถสอดคลOองกับหลักสูตร โดยข`อมูลส?วนบุคคลของวิทยากรได`รับอนุญาตให̀

นำเข̀าสู?กระบวนการย่ืนคำขอรับรองหลักสูตรฝgกอบรม และส?งต?อให̀แก?กรมสรรพากร 
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ข้ันตอนการย่ืนคำขอรับรองหลักสูตรฝgกอบรม 

1. เขOาสู]เว็บไซตc www.stemplus.or.th จากน้ันใหOท]านกดปุmมเขOาสู]ระบบ 

 
 

2. ไปท่ีเมนู เลือกบริการ > ขอรับรองหลักสูตรฝfกอบรม 
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3. ระบบแสดงรายละเอียดการขอรับรองหลักสูตรฝfกอบรม 
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เมนูตรวจสอบ Future Skills Set 

 
 
Future Skills Set คือ ขOอมูลอOางอิงสำหรับการพิจารณาคำขอรับรองหลักสูตรฝfกอบรม ท่ีมีความสอดคลOองกับ

ความตOองการ ทักษะบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป�าหมาย หรือ Future Skills Set 
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1. ท]านสามารถคOนหา Future Skills Set ไดOท่ีช]อง คOนหา Future Skills Set 

2. กดท่ีหัวขOออุตสาหกรรมเป�าหมาย เพ่ือดูรายการ Future Skills Set พรOอมคำอธิบาย 

 

1 

2 
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เมนูเพ่ิมข̀อมูลวิทยากร 

 
 

การเพ่ิมขOอมูลวิทยากร สำหรับเพ่ิมช่ือและนามสกุลของวิทยากร ก/อนทำรายการขอรับรองหลักสูตร

ฝDกอบรมมีข้ันตอนดังน้ี  

 
  

1 2 

3 4 
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ไปท่ีช]องเพ่ิมขOอมูลวิทยากร 

1. กรอกช่ือช่ือ - นามสกุล 

2. กดบันทึก ระบบจะทำการบันทึกขOอมูลวิทยากร และแสดงรายช่ือวิทยากรในรูปแบบตาราง 

3. กด  เม่ือตOองการแกOไข 

4. กด  เม่ือตOองการลบตำแหน]งงาน 
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เมนูขอรับรองการหลักสูตรฝgกอบรม 
 

 
 

เม่ือเลือกเมนู ขอรับรองหลักสูตรฝfกอบรม ระบบจะแสดงหนOาจอ ยินยอมใหOใชOขOอมูลส]วนบุคคล กดยืนยัน 
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ส?วนท่ี 1 : ข̀อมูลท่ัวไป 

กรอกข<อมูลท่ัวไป ในแตIละชIองให<สมบูรณ9 (ชIองท่ีมี  * สีแดง เปLนชIองท่ีจำเปLนต<องกรอกข<อมูล) ดังน้ี 
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• ช่ือหลักสูตร * 

• กลุ]มอุตสาหกรรม * (สามารถเลือกไดOมากกว]า 1 รายการ) 

• Future Skills Set * (สามารถเลือกไดOมากกว]า 1 รายการ) 

• กลุ]มเป�าหมาย *   (สามารถเลือกไดOมากกว]า 1 รายการ) 

  
• หัวขOอการฝfกอบรม * (สามารถระบุไดOมากกว]า 1 รายการ) 

• ระยะเวลาในการฝfกอบรม *    

o ภาคทฤษฎี  *     ……………… ช่ัวโมง 

o ภาคปฏิบัติ  *   ……………….. ช่ัวโมง 

o ค]าลงทะเบียน *   ……………. บาท 

• ผลลัพธcการเรียนรูO *    

• รูแบบการฝfกอบรม *    (เลือก 1 รายการ) 

 
• รูปแบบการประเมินผล*    (เลือก 1 รายการ) 

 
• ประวัติการจัดฝfกอบรมท่ีผ]านมา (ถOามี) 

o เลือกประวัติการจัดฝfกอบรม จากน้ันกด Choose file > เลือกไฟลc > กดบันทึก 

• เอกสารแสดงขOอมูลเน้ือหาหลักสูตร *    

o เลือกเอกสารแสดงขOอมูลเน้ือหาหลักสูตรจากน้ันกด Choose file > เลือกไฟลc > กดบันทึก 

 



คู#มือสำหรับผู.ยื่นคำขอ  
 

 44 

ส?วนท่ี 2 : ข̀อมูลวิทยากร 

กรอกข<อมูลวิทยากร ในแตIละชIองให<สมบูรณ9 (ชIองท่ีมี  * สีแดง เปLนชIองท่ีจำเปLนต<องกรอกข<อมูล) ดังน้ี 

 

• ช่ือวิทยากรประจำหลักสูตร *    

• สังกัด 

• ประวัติวิทยากร *    

o เลือกประวัติวิทยากร จากน้ันกด Choose file > เลือกไฟลc > กดบันทึก 

• เม่ือทำการกรอกขOอมูลเรียบรOอยแลOว กดปุmมบันทึก 

• หากวิทยากรมีมากกว]า 1 ท]าน กดปุmม  

• หากตOองการลบรายการวิทยากร กดปุmม  
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การแสดงผลหนOาจอ กรณีท่ีท]านไดOส]งคำขอรับรองหลักสูตรฝfกอบรมเรียบรOอยแลOว 

 
 

การแสดงผลอีเมลท่ีท]านจะไดOรับ กรณีท่ีท]านไดOส]งคำขอรับรองการจOางงานเรียบรOอยแลOว 
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เมนูประวัติการขอรับรองหลักสูตรฝgกอบรม 

 
 
เม่ือเลือกเมนูประวัติการขอรับรองหลักสูตรฝfกอบรม ระบบจะแสดงรายการสถานะของคำขอท้ังหมด ท่ีท]านไดOทำ

รายการผ]านระบบฯ  โดยแสดงขOอมูลดังน้ี 
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• ลำดับ  

• หมายเลขคำขอ 

• ช่ือบริการ 

• สถานะคำขอ 

สถานะ คำอธิบาย 

รอดำเนินการ ไดOรับขOอมูลคำขอเรียบรOอยแลOว 

ดำเนินการ อยู]ระหว]างพิจารณาคำขอ  

ตีกลับเพ่ือตรวจสอบ พิจารณาคำขอแลOว และตีกลับเพ่ือใหOแกOไขเอกสาร 

รอเสนอคณะกรรมการ พิจารณาคำขอแลOว และอยู]ระหว]างนำขOอมูลเพ่ือเสนอ

คณะกรรมการ 

อนุมัติ อนุมัติคำขอแลOว พรOอมแนบหนังสือรับรอง 

ยกเลิก ยกเลิกโดยผูOพิจารณาคำขอ 

 

• วันท่ีแกOไขล]าสุด 

• วันท่ีขอ 

• แกOไข (ในกรณีท่ีสถานะเป�น ตีกลับเพ่ือตรวจสอบเอกสาร ระบบจะแสดง   สำหรับกดเพ่ือเขOาไป

แกOไขขOอมูล) 

• หนังสือรับรอง (ในกรณีท่ีสถานะเป�น อนุมัติ ระบบจะแสดง  เพ่ือใหOดาวนcโหลดหนังสือ

รับรอง 
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การแก̀ไขข̀อมูลคำขอ 

1. เขOาสู]เว็บไซตc www.stemplus.or.th จากน้ันใหOท]านกดปุmมเขOาสู]ระบบ 
 

 
 
2. เม่ือท]านเขOาสู]ระบบเรียบรOอยแลOว ใหOกดท่ีช่ือบัญชีผูOใชOงาน จากน้ันเลือก ติดตามสถานะคำขอ 
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3. หรือไปท่ีเมนูบริการ > เลือก ขอรับรองหลักสูตรฝfกอบรม > เลือกเมนู ประวัติการขอรับรองหลักสูตรฝfกอบรม 

 
 

4. ท่ีรายการสถานะคำขอ ในกรณีท่ีสถานะเป�น ตีกลับเพ่ือตรวจสอบเอกสาร กดท่ีไอคอน   เพ่ือเขOาไปแกOไข

ขOอมูล 

 

การดาวน9โหลดหนังสือรับรอง 

1. เขOาสู]เว็บไซตc www.stemplus.or.th จากน้ันใหOท]านกดปุmมเขOาสู]ระบบ 
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2. เม่ือท]านเขOาสู]ระบบเรียบรOอยแลOว ใหOกดท่ีช่ือบัญชีผูOใชOงาน จากน้ันเลือก ติดตามสถานะคำขอ 
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3. เม่ือคำขอผ]านการพิจารณาจากคณะกรรมการเรียบรOอยแลOว ท่ีช]องสถานะคำขอจะแสดงสถานะเป�น อนุมัติ  

4. จากน้ัน คลิกปุmม ดาวนcโหลด 
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การแสดงผลหนังสือรับรองหลักสูตรฝgกอบรม 
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