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          คูมือการใชงานระบบลงทะเบียนและประเมินผลการอบรมครูผูสอนดวยระบบทางไกลแบบออนไลน สําหรับผูดูแลระบบสวนตนสังกัด 
 

คูมือการใชงานระบบลงทะเบียนและประเมินผลการอบรมครผููสอนดวยระบบทางไกลแบบออนไลน 

สําหรับผูดูแลระบบสวนตนสังกัด 
 

1. เขาเว็บไซต stemreg.ipst.ac.th/admin ดวย Browser Chrome แลวเขาสูระบบโดยการกรอก

ขอมูลชื่อผูใช (Username) และ รหัสผาน (Password) ของผูดูแลระบบ (Admin) 

 

 

2. หนาจอหลักของระบบ ประกอบดวยเมนูจัดการขอมูลตาง ๆ  ดังนี้  

2.1 แถบแสดงกิจกรรม สําหรับเลือกแสดงกิจกรรมปจจุบันท่ีตองการแกไข หรือ ดูขอมูล 

2.2 ผูใชงาน  เปนเมนูเพ่ือดูขอมูลบัญชีผูใช เชน  ชื่อผูใช และวันเดือนปเกิด เปนตน 

2.3 จัดการขอมูล  เปนเมนูจัดการขอมูลการลงทะเบียนของครู ลงคะแนนปฏิบัติ และ ลงเวลา 

(Check-in) เขาอบรมใหกับครู 

 
2.3 

2.1 

2.2 
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          คูมือการใชงานระบบลงทะเบียนและประเมินผลการอบรมครูผูสอนดวยระบบทางไกลแบบออนไลน สําหรับผูดูแลระบบสวนตนสังกัด 
 

 

2.1 แถบแสดงกิจกรรม เปนแถบสีมวง เม่ือ click ท่ีแถบสีมวง 

จะปรากฏรายการกิจกรรมท้ังหมดท่ีมีอยูในระบบ และ 

admin สามารถเลือกกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือแสดงเปน

กิจกรรมปจจุบัน (Current event) ท่ีตองการแกไขได ซ่ึง

ในสวนนี้จะใชเม่ือตองการ จัดการขอมูล ในกิจกรรมนั้น ๆ  

 

 

 

 

  

2.2 ผูใชงาน  เม่ือ click  จะปรากฏเมนูยอยชื่อ ผูใชงาน ให 

click ท่ีเมนูยอยนี้ เพ่ือดูขอมูลบัญชีผูใชทุกคน ทุกสังกัด 

ท่ีอยูในระบบนี ้ โดยขอมูลท่ีมีความสําคัญในการ

ชวยเหลือครูท่ีพบปญหาการเขาใชงานระบบ คือ  ชื่อผูใช และวันเดือนป ค.ศ. เกิด 

(list.lebel_date_of_brith)   ท้ังนี้ สามารถเลือกเฉพาะขอมูลของกลุม/บุคคลท่ีตองการดูได  

โดยใหใช  ตัวกรอง (ดูวิธีใชตัวกรองท่ีหนา 7) 

 

xxxxx         xxxxxx xxxxxxxxxx       xxxxxx@email.com 

xxxxxxxxxx       xxxxxx@email.com 

xxxxxxxxxx        xxxxxx@email.com 

xxxxx         xxxxxx 

xxxxx         xxxxxx 

xxxxxxxxxx        xxxxxx@email.com xxxxx         xxxxxx 
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          คูมือการใชงานระบบลงทะเบียนและประเมินผลการอบรมครูผูสอนดวยระบบทางไกลแบบออนไลน สําหรับผูดูแลระบบสวนตนสังกัด 
 

2.3.1 จัดการขอมูล  เม่ือ click  จะปรากฏเมนูยอยชื่อ 

รายช่ือผูเขารวม ให click ท่ีเมนูยอยนี้ เปนเพ่ือ

จัดการขอมูลการลงทะเบียนของครู และ จัดการ

ลงเวลา (Check-in) เขาอบรมใหกับครู  

เม่ือ click เขามาจะพบกับ  A. หนาจอรายชื่อผูลงทะเบียนท้ังหมด ใน

กิจกรรม  B. ปุมจัดการระบบเช็คอินหนางาน  C. ปุมดูรายงานการเช็คอิน  D. ปุม

ดาวนโหลด และ  E. ปุมพิมพปายชื่อ 

(ขอควรระวัง : ตรวจสอบกิจกรรมปจจุบัน (Current event) ในแถบสีมวงใหตรงกับ

กิจกรรมท่ีตองการจัดการทุกครั้ง) 

 

 

 

 

 

 

A 

B C 

xxxxx                   xxxxxx 

xxxxx                   xxxxxx                  xxx@mail.com 

xxxxx                   xxxxxx                  xxx@mail.com 

xxxxx                   xxxxxx                  xxx@mail.com 

 

D 

E 



4 
 

          คูมือการใชงานระบบลงทะเบียนและประเมินผลการอบรมครูผูสอนดวยระบบทางไกลแบบออนไลน สําหรับผูดูแลระบบสวนตนสังกัด 
 

 

A. หนาจอรายช่ือผูลงทะเบียนท้ังหมดในกิจกรรม ท่ีดานทายของรายชื่อจะมีปุมจัดการ 3 ปุม ดังนี้ 

1. แสดงขอมูลท้ังหมดของครูคนนั้น 2. แกไขคะแนนปฏิบัติ และ 3. ลบรายชื่อออกจากกิจกรรมได   

 

 

เม่ือ click ปุม แกไข จะปรากฏหนาจอท่ีมีขอมูล ชื่อ นามสกุล และคะแนนปฏิบัติ ซ่ึงคะแนนในสวนนี้

ครูพ่ีเล้ียงจะเปนผูบันทึกคะแนนใหกับครูผูสอนในศูนยอบรม คนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 10 คะแนน 

 

 

 

รักเรียน 

 
รักรู้ 

 



5 
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B. ปุมจัดการระบบเช็คอินหนางาน  เม่ือ click ปุมนี้จะปรากฏหนาจอคนหา โดย

พิมพคําคนหา ชื่อ นามสกุล หรือ ลําดับท่ี อยางใดอยางหนึ่ง ในชองคําคน แลวกดปุม คนหา    

 

เม่ือคนพบชื่อครูท่ีตองการ  ให click ท่ีชื่อนั้น จะปรากฏหนาจอการลงเวลาเขารวมงาน และมีปุม

เช็คอิน 6 ปุม ประกอบดวย วันท่ีเขาอบรม 3 วัน วันละ 2 รอบ เชา-บาย ปุมสีแดง คือ อยูในระยะเวลาท่ี

เช็คอินได เม่ือกดปุม ปุมจะเปลี่ยนเปนสีเขียวซ่ึงแสดงวาไดบันทึกการเช็คอินของครูเรียบรอยแลว สวนปุมสีเทา

คือยังไมถึงระยะเวลาท่ีใหเช็คอินหรือไดเลยระยะเวลานั้นมาแลว   

 

 เม่ือเรียบรอยแลวให กดปุม กลับไปยังหนาคนหาเพ่ือทําการเช็คอินใหครูคนตอไป ท้ังนี้ ครูพ่ีเล้ียงจะ

เปนผูทําหนาท่ีเช็คอินใหกับครูในศูนยอบรมในความดูแลของตนเองตามวันและเวลาจริง 

999999      รกัเรยีน รกัรู ้

999999 

  รกัเรียน รกัรู้ 

999999       

รกัเรยีน รกัรู้ 

0999999999 

ผูเ้ขา้ร่วมอบรม 
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C. ปุมดูรายงานการเช็คอิน   เม่ือ click ปุมนี้จะปรากฏหนาจอรายชื่อครูท้ังหมด และ 

สามารถตรวจสอบรายงานผลการเช็คอินของแตละคนไดท่ี column ดานขวาสุดของ

ตาราง    

 

 

D. ปุมดาวนโหลด  เม่ือตองการดาวนโหลดขอมูลรายชื่อของครูท่ีลงทะเบียนท้ังหมด  สามารถ click ปุมนี้ 

และเลือก XLS เพ่ือดาวนโหลดไฟลเปนรูปแบบ EXCEL  ท้ังนี้ สามารถเลือกท่ีจะดาวนโหลดเฉพาะขอมูลท่ี

ตองการไดโดยใหใชตัวกรอง กรองใหเหลือขอมูลท่ีตองการกอนกดปุมดาวนโหลด 

 

 

 

 

xxxx   
xxxx

 
xxxx   
xxxx

 
xxxx   
xxxx

 
xxxx   
xxxx
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เม่ือตองการกรองขอมูลแบบเฉพาะเจาะจงสามารถทําไดโดยการ click ท่ี  ตัวกรองดานบนแลวเลือก

สิ่งท่ีตองการคนหา เม่ือใสขอมูลท่ีตองการคนหาเรียบรอยแลวใหเริ่มตนคนหาดวยการกดแปนพิมพ Enter 

หรือ ปุม ตัวกรองดานลางจะปรากฏชื่อของครูท่ีคนหา แตหากไมพบ แสดงวาไมมีขอมูลในระบบหรือขอมูลท่ี

คนหาไมถูกตอง ท้ังนี้ สามารถใสขอมูลเพียงชองใดชองหนึ่งเพ่ือคนหาได 

 

 ลําดับท่ี  :  คนหาดวยลําดับท่ีของครูท่ีตองการ ใสเฉพาะเลข 6 หลักไมตองใส “,” 

 ชื่อ :  คนหาดวยชื่อของครูท่ีตองการ ไมตองใสคํานําหนาชื่อ 

 นามสกุล :  คนหาดวยนามสกุลของครูท่ีตองการ 

 Filter label_center :  คนหาจากรหัสศูนยตามรูปแบบท่ีกําหนด 

 Filter label_email :  คนหาดวยอีเมลของครูท่ีตองการ 

 Filter label_personalid :  คนหาดวยเลขบัตรประจําตัวประชาชนของครูท่ีตองการ 

 

E. ปุมพิมพปายช่ือ เม่ือตองการดาวนโหลดปายชื่อของครูท่ีลงทะเบียน สามารถ click ปุมนี้ โดย click เลือก

ท่ีชองสี่เหลี่ยมดานหนาของบุคคลนั้น แลว click ปุม พิมพ   

 

xxxxx                                      xxxxxx                                  xxxxx@email.com 

 

xxxxx                                      xxxxxx                                  xxxxx@email.com 

 

 



 

จดัทาํโดย   ฝ�ายบรหิารเครอืข�ายและพฒันาคร ูสสวท. 

Email   teachernetwork@proj.ipst.ac.th 

Website   pd.ipst.ac.th 




