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1 การเขาใชงานเว็บไซต (Front Office) 

 

การเขาใชงานเว็บไซตระบบฐานขอมูลเครือขายทางการศึกษา สสวท. ใหเปด Web Browser (แนะนํา 

Google Chrome Version 50 ข้ึนไป) และเขาใชงาน URL ดังนี้ 

endb.ipst.ac.th 

 

จากนั้นกดปุม Enter ระบบจะนําทานไปยังหนาปฏิทินกิจกรรม ดังภาพ 

 
 

 ปฏิทินกิจกรรมของ สสวท. ประกอบดวยกิจกรรม 2 ประเภท ดังนี้ 

 1. กิจกรรมสําหรับครู/บุคลากรทางการศึกษา เชน กิจกรรมการประชุมชี้แจง การฝกอบรมพัฒนาทักษะ

ความรู เปนตน โดยครู/บุคลากรทางการศึกษาท่ีเปนสมาชิกของระบบแลว สามารถลงชื่อเขาสูระบบแลวสมัครเขา

รวมกิจกรรมท่ีเปดรับสมัครได 

 2. กิจกรรมสําหรับสถานศึกษา เชน  การสมัครเปนโรงเรียนคุณภาพ SMT โดยสถานศึกษาท่ีเปนสมาชิก

ของระบบแลว สามารถลงชื่อเขาสูระบบแลวสมัครเขารวมกิจกรรมได 
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1.1 การสมัครสมาชิก (บุคลากรทางการศึกษา) 

 

การสมัครสมาชิกของบุคลากรทางการศึกษา มีข้ันตอนดังนี้ 

 

1) ข้ันตอนท่ี 1 เขาใชงานสวนการสมัครสมาชิก 

 
  เม่ือเขาใชงานเว็บไซตแลว ท่ีมุมขวาดานบนของเว็บไซตใหคลิกท่ีปุม “สมัครสมาชิก” ระบบจะนํา

ทานไปยังหนาสมัครสมาชิก  

 

2) ข้ันตอนท่ี 2 กรอกขอมูลการสมัครสมาชิก 

 
 

  2.1 เลือกประเภท “บุคลากรทางการศึกษา” 

 

  2.11.  
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  2.2 กรอกเลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน และกดปุม “ตรวจสอบขอมูล” ระบบจะแสดงผลการ

ตรวจสอบ ดังตอไปนี้ 

• พบเลขบัตรประจําตัวประชาชนซํ้าอยูภายในระบบแลว แสดงวาทานเคยเปนสมาชิกของ

ระบบอยูแลว ไมสามารถสมัครใหมได หากจํา Username หรือ Password ไมได ให

ติดตอผูดูแลระบบท่ีอีเมล endb@ipst.ac.th 

• ไมพบเลขบัตรประจําตัวประชาชนอยูภายในระบบ แสดงวา สามารถสมัครสมาชิกใหมได 

และระบบจะนําทานไปยังหนากรอกขอมูลการสมัคร ดังภาพ 
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  2.3 กรอกขอมูลการสมัครสมาชิกใหครบถวน ประกอบดวย 

1) ช่ือ-นามสกุลผูสมัครสมาชิก (TH) ระบุคํานําหนาชื่อ-นามสกุลของผูสมัครสมาชิก

ภาษาไทย 

2) ช่ือ-นามสกุลผูสมัครสมาชิก (EN) ระบุคํานําหนาชื่อ-นามสกุลของผูสมัครสมาชิก

ภาษาอังกฤษ 

3) เพศ ระบุเพศของผูสมัคร 

  2.41.  
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4) วันเดือนปเกิด ระบุวันเดือนปเกิดของผูสมัคร โดยเลือกจากปเกิด เดือนเกิด และวันเกิด 

ตามลําดับ 

5) รูปภาพผูสมัคร แนบไฟลรูปภาพหนาตรงของผูสมัคร (รองรับไฟลนามสกุล .jpg, .jpeg, 

.png) 

6) เปนครูในโครงการ สควค. ทําเครื่องหมายถูกหากผูสมัครเปนครูในโครงการ สควค. 

7) สถานศึกษา/หนวยงาน  

- ระบุสถานศึกษาตนสังกัดโดยเลือกจากฐานขอมูลของระบบ โดยใหกดปุมเลือก

สถานศึกษา(สีน้ําเงิน) เขาไปหนาคนหาแลวพิมพชื่อโรงเรียน (โดยไมมีคําวา 

"โรงเรียน") และเลือกสถานศึกษาจากระบบ  ท้ังนี้ อาจพิมพชื่อโรงเรียนสั้นๆ เพ่ือให

คนพบไดงายข้ึน  

- ในกรณีท่ีไมพบขอมูลใหกรอกชื่อใหม แตตองรอผูดูแลระบบอนุมัติเพ่ิมชื่อสถานศึกษา

ในภายหลัง โดยการตรวจสอบจะใชระยะเวลา ภายใน 2-5 วันทําการ 

8) ประเภทบุคลากร เลือกประเภทของผูสมัคร 

9) ตําแหนง ระบุตําแหนงของผูสมัคร โดยตองเลือก “ประเภทบุคลากร” กอน 

10) วิทยฐานะ ระบุวิทยฐานะของผูสมัคร โดยตองเลือก “ประเภทบุคลากร” และ “ตําแหนง” 

กอน 

11) ระดับช้ันท่ีสอน ระบุระดับชั้นท่ีสอนของผูสมัคร 

12) รายวิชาท่ีสอน/ความเช่ียวชาญ ระบุรายวิชาท่ีสอน/ความเชี่ยวชาญของผูสมัครให

สอดคลองกับประสบการณสอน 

13) ประสบการณทํางาน ระบุขอมูลประสบการณทํางานของผูสมัคร 

14) ความเช่ียวชาญ/ความสนใจพิเศษ ระบุขอมูลความเชี่ยวชาญ/ความสนใจพิเศษของ

ผูสมัคร 

15) รางวัลดานการศึกษา (ผลงานเชิงประจักษ) เพ่ิมขอมูลรางวัลดานการศึกษาไดหลาย

รายการ (ถามี) 

16) วุฒิการศึกษา กดปุม “เพ่ิมขอมูลวุฒิการศึกษา” สามารถเพ่ิมไดหลายรายการ 

17) ขอมูลท่ีอยูและการติดตอ ระบุขอมูลท่ีอยู เบอรโทรศัพทติดตอ Line ID และ E-mail โดย

ระบบจะนํา E-mail ท่ีใชสมัครไปใชเปนชื่อบัญชีผูใช (Username) ใหโดยอัตโนมัติ 
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18) ขอมูลการเขาใชงานระบบ ระบุรหัสผาน (Password) ของการเขาใชงานระบบ ความยาว 

8 ตัวอักษรข้ึนไป (ควรใชตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญผสมกับตัวพิมพเล็ก และ

ตัวเลขหรือสัญลักษณเพ่ือความปลอดภัยของรหัสผาน ท้ังนี้ โปรดตั้งรหัสผานท่ีตนเอง

สามารถจําได)) 

 

  2.4 เม่ือกรอกขอมูลครบถวนแลว ใหกดปุม “ยืนยันการสมัคร” ระบบจะแสดงหนาตางสําหรับ

ตรวจสอบขอมูลการสมัครสมาชิก 

 
 

  2.5 กดปุม “ยืนยันการสมัคร” อีกครั้ง เพ่ือยืนยันการสมัครสมาชิก หรือกดปุม “ปรับปรุงขอมูล” 

เพ่ือกลับไปแกไขขอมูลการสมัครอีกครั้ง เม่ือยืนยันการสมัครสมาชิกแลว ระบบจะสงขอมูลการยืนยันตัวตนไปให

ผูสมัครตามอีเมลท่ีไดกรอกขอมูลไว 

 

 
 

  2.6 เปดอีเมลท่ีไดกรอกขอมูลในข้ันตอนการสมัคร และกดปุม “ยืนยันการลงทะเบียน” เพ่ือเสร็จ

สิ้นข้ันตอนการลงทะเบียน โดยทานสามารถลงชื่อเขาสูระบบโดยใช Username และ Password ท่ีสมัครไวไดทันที 
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1.2 การสมัครสมาชิก (สถานศึกษา) 

 

1) ข้ันตอนท่ี 1 เขาใชงานสวนการสมัครสมาชิก 

 
  เม่ือเขาใชงานเว็บไซตแลว ท่ีมุมขวาดานบนของเว็บไซตใหคลิกท่ีปุม “สมัครสมาชิก” ระบบจะนํา

ทานไปยังหนาสมัครสมาชิก  

 

2) ข้ันตอนท่ี 2 กรอกขอมูลการสมัครสมาชิก 

 

 
 

  2.1 เลือกประเภท “สถานศึกษา” 

  2.11.  
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  2.2 กรอกรหัสสถานศึกษา 10 หลัก หรือพิมพชื่อสถานศึกษา โดยไมตองมีคําวา “โรงเรียน” และ

กดปุม “ตรวจสอบขอมูล” ระบบจะแสดงผลการตรวจสอบวาสถานศึกษาของทานเคยสมัครเปนสมาชิกของระบบ

แลวหรือไม ท้ังนี้หากยังไมเคยสมัครเปนสมาชิก ระบบจะแสดงปุม “สมัครสมาชิก” (กรณีท่ีไมพบรายชื่อของ

สถานศึกษาตามรายการท่ีคนหา ขอใหติดตอผูดูแลระบบท่ีอีเมล endb@ipst.ac.th เพ่ือตรวจสอบ/เพ่ิมรายชื่อ

สถานศึกษาเขาสูระบบฐานขอมูล) 

  2.3 กดปุม “สมัครสมาชิก” เพ่ือดําเนินการสมัครสมาชิกของระบบ ระบบจะนําทานไปยังหนา

กรอกขอมูลการสมัคร ดังภาพ 
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  2.4 กรอกขอมูลการสมัครสมาชิกของสถานศึกษาใหครบถวน โดยระบบจะเชื่อมโยงขอมูลท่ีเคย

จัดเก็บอยูภายในระบบ มาแสดงผลใหปรับปรุงได ดังนี้ 
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1) ช่ือสถานศึกษา ระบุ/แกไขชื่อสถานศึกษา 

2) สังกัด ระบุ/แกไขสังกัดของสถานศึกษา 

3) สังกัดยอย ระบุ/แกไขสังกัดยอยของสถานศึกษา 

4) ท่ีอยูและพิกัดท่ีตั้งของสถานศึกษา ระบุ/แกไขท่ีอยูและพิกัดท่ีตั้งของสถานศึกษา โดย

รูปแบบของ latitude จะมีคาระหวาง -90 ถึง 90 และ รูปแบบของ longitude จะมีคา

ระหวาง -180 ถึง 180 

5) เบอรโทรศัพทติดตอ ระบุ/แกไขเบอรโทรศัพทติดตอของสถานศึกษา 

6) อีเมล ระบุอีเมลของสถานศึกษา (จะไมถูกนําไปใชเปน Username ของสถานศึกษา) 

7) เว็บไซต ระบุชื่อเว็บไซตของสถานศึกษา 

8) ขนาดสถานศึกษา ระบุขนาดของสถานศึกษา เชน ขนาดเล็ก (ตั้งแต 499 คนลงมา) ขนาด

กลาง (500 ถึง 1,499 คน) ขนาดใหญ (1,500 ถึง 2,499 คน) ขนาดใหญพิเศษ (2,500 คน

ข้ึนไป) เปนตน 

9) ระดับช้ันท่ีเปดสอน ระบุระดับชั้นท่ีเปดสอน เชน เปดสอนระดับชั้นปฐมวัย เปดสอน

ระดบัชัน้ประถมศึกษาตอนตน เปดสอนระดบัชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย เปดสอน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนตน 

10) ขอมูลผูอํานวยการโรงเรียน ระบุขอมูลผูอํานวยการโรงเรียน 

11) ขอมูลผูประสานงานหลัก ระบุขอมูลผูประสานงานหลัก 

12) ขอมูลการเขาใชงานระบบ ระบุขอมูลการเขาใชงาน ประกอบดวย 

o อีเมลสถานศึกษาท่ีใชติดตอ (Username) เปนอีเมลกลางของสถานศึกษาหรือ

อีเมลท่ีนํามาใชเพ่ือสมัครใชงานรวมกับระบบฐานขอมูลเครือขายทางการศึกษา 

สสวท.   ท้ังนี้ ไมควรใชอีเมลสวนบุคคลของผูประสานงานสถานศึกษา 

o รหัสผาน (Password) ระบุรหัสผาน ความยาว 8 ตัวอักษรข้ึนไป (ควรใช

ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญผสมกับตัวพิมพเล็ก และตัวเลขหรือสัญลักษณ

เพ่ือความปลอดภัยของรหัสผาน ท้ังนี้ โปรดตั้งรหัสผานท่ีตนเองสามารถจําได) 

 

  2.5 เม่ือกรอกขอมูลครบถวนแลว ใหกดปุม “ยืนยันการสมัคร” เพ่ือยืนยันการสมัครสมาชิก เม่ือ

ยืนยันการสมัครสมาชิกแลว ระบบจะสงขอมูลการยืนยันตัวตนไปใหผูสมัครตามอีเมล (Username) ท่ีไดกรอกขอมูล

ไว 
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  2.6 เปดอีเมลท่ีไดกรอกขอมูลในข้ันตอนการสมัคร และกดปุม “ยืนยันการลงทะเบียน”  

เพ่ือเสร็จสิ้นข้ันตอนการลงทะเบียน โดยทานสามารถลงชื่อเขาสูระบบโดยใช Username และ Password ท่ีสมัครไว

ไดทันที 

 

1.3 การสมัครเขารวมกิจกรรม 

 

1) ข้ันตอนท่ี 1 ลงชื่อเขาสูระบบ 

 
 

  1.1 กรอกชื่อผูใชงาน (Username) ซ่ึงเปนอีเมลท่ีใชสมัครสมาชิก และกรอกรหัสผาน (Password) 

  1.2 กดปุม “เขาสูระบบ” หากขอมูลถูกตองระบบจะลงชื่อเขาสูระบบสําเร็จ หากลืมรหัสผานใหกด

ปุม “ลืมรหัสผานคลิกท่ีนี่” และเขาไปตรวจสอบท่ีอีเมลเพ่ือเปลี่ยนรหัสผานไดดวยตนเอง 

  

  1.11.  

  1.21.  
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2) ข้ันตอนท่ี 2 สมัครเขารวมกิจกรรม 

 
  2.1 คลิกท่ีเมนู “ปฏิทินกิจกรรม” 

  2.2 คนหาและเลือกรายชื่อกิจกรรมท่ีตองการสมัคร ระบบจะนําทานไปยังหนารายละเอียดกิจกรรม

ท่ีเปดรับสมัคร ทานสามารถอานรายละเอียดกิจกรรมไดท่ีเอกสารประกอบและรูปภาพประกอบ ดังภาพ 
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  2.3 กดปุม “สมัครเขารวมกิจกรรม” ระบบจะแสดงหนาตางสําหรับกรอกขอมูลการสมัคร 

 
 

  2.4 เม่ือเขาสูหนาการสมัครเขารวมกิจกรรมแลว ใหตรวจสอบขอมูลสวนตัวของตนเองวาเปน

ปจจุบันหรือไม หากตองการปรับปรุง/แกไขขอมูล ใหกดปุม “ปรับปรุงขอมูล” ระบบจะแสดงหนาตางสําหรับแกไข

ขอมูล 

  2.5 แนบไฟลเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของกับการสมัคร ตามท่ีผูจัดการกิจกรรมไดระบุไวท่ีเอกสาร

ประกอบในหนากิจกรรม (หากลืมแนบไฟลใหติดตอไปยังผูจัดการกิจกรรมโดยตรง)  ท้ังนี้ หากบางกิจกรรมไมระบุ ไม

จําเปนตองแนบ แลวจึงระบุเหตุผลท่ีสมัครเขารวมกิจกรรม  
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  2.6 กดปุม “สมัครเขารวมกิจกรรม” ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการทํารายการเสร็จสิ้น ดังภาพ 

 
 

  ขอมูลการสมัครจะถูกสงไปใหผูจัดการกิจกรรมพิจารณาคุณสมบัติในการอนุมัติใหเขารวมกิจกรรม 

ท้ังนี้เม่ือผูจัดการกิจกรรมไดตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จสิ้นแลว ระบบจะสงอีเมลแจงผลการสมัครเขารวมกิจกรรม  

ดังภาพ 

 
 

  ทานสามารถติดตามสถานะของการเขารวมกิจกรรม โดยคลิกลิงกในอีเมล ระบบจะนําทานไปยัง

หนาประวัติการเขารวมกิจกรรม ดังภาพ 
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  ในกรณีท่ีทานตองการยกเลิกการเขารวมกิจกรรม (ยุติการเขารวม) สามารถคลิกท่ีชื่อกิจกรรม และ

กดปุม “ยุติการเขารวม” ดังภาพ 

 
 

  เม่ือกดปุม “ยุติการเขารวม” เสร็จเรียบรอยแลว จะมีขอความแจงเตือน หากกดปุม “ยืนยัน” 

รายชื่อของทานจะถูกนําออกจากรายชื่อผูเขารวมกิจกรรมทันที  และไมสามารถเขารวมกิจกรรมนี้ไดอีกตอไป  
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2 การเขาใชงานระบบบริหารจัดการฐานขอมูลเครือขายทางการศึกษา สสวท. (Back office) 

 

2.1 การลงช่ือเขาใชงานระบบ 

การลงชื่อเขาใชงานระบบบริหารจัดการของระบบฐานขอมูลเครือขายทางการศึกษา สสวท. มีข้ันตอน

การทํางาน ดังนี้ 

1) ข้ันตอนท่ี 1 เปด Web Browser (แนะนํา Google Chrome Version 50 ข้ึนไป) และเขาใชงานท่ี 

URL: backendb.ipst.ac.th ระบบจะนําทานไปยังหนาลงชื่อเขาสูระบบ ดังภาพ 

2) ข้ันตอนท่ี 2 กรอกชื่อผูใชงานและรหัสผาน 

 
  2.1 กรอกชื่อผูใชงาน (อีเมล) และรหัสผานท่ีไดรับจากผูดูแลระบบ 

  2.2 กดปุม “เขาสูระบบ” ระบบจะนําทานไปยังหนาหลักของระบบบริหารจัดการ ดังภาพ 
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3 การจัดการกิจกรรมท่ีจัดครั้งเดียว 

 

กิจกรรมท่ีจัดครั้งเดียว เปนรูปแบบกิจกรรมท่ีจัดข้ึนและเสร็จสิ้นในครั้งเดียว เชน การประชุมชี้แจง การ

อบรมท่ีจัดเพียงหนึ่งระยะ/ชวงและสรุปผลการอบรมในคราวเดียว 

 

3.1 การสรางกิจกรรมท่ีจัดครั้งเดียว 

 

1) ข้ันตอนท่ี 1 เขาใชงานเมนู “จัดการกิจกรรม” 

 
  เม่ือลงชื่อเขาสูระบบแลว ใหกดท่ีเมนู “จัดการกิจกรรม” จากนั้นระบบจะนําทานไปยังหนารายการ

จัดการกิจกรรมตามท่ีไดรับสิทธิ์ในการทํางาน 

 

2) ข้ันตอนท่ี 2 เพ่ิมกิจกรรม 

 
2.1 กดปุม “เพ่ิมรายการ” ระบบจะนําทานไปยังหนาเพ่ิมกิจกรรม 

 

 
  2.2 เลือก “กิจกรรมท่ีจัดครั้งเดียว” ระบบจะนําทานไปยังหนาเพ่ิมขอมูลกิจกรรม และกรอก

รายละเอียดขอมูล ดังภาพ 
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  2.3 กรอกขอมูลกิจกรรม ประกอบดวย 

   • ปงบประมาณท่ีจัดกิจกรรม   เลือกปงบประมาณท่ีดําเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 

   • โครงการ   เลือกโครงการท่ีกิจกรรมอางอิงมาดําเนินการ (เชื่อมโยงขอมูลกับเมนูขอมูล

พ้ืนฐาน > โครงการ) 

   • ช่ือกิจกรรม  ระบุชื่อกิจกรรม เชน กิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 34 

   • รายละเอียดกิจกรรม  ระบุรายละเอียดภาพรวมของกิจกรรม โดยในสวนนี้จะเห็นได

เฉพาะผูจัดการกิจกรรมเทานั้น 

   • ช่ือสถานท่ีจัดกิจกรรม  ประกอบดวย 3 ตัวเลือกยอย ดังนี้ 

    - ยังไมระบุ  เลือกในกรณีท่ียังไมทราบสถานท่ีจัดงาน 

    - มีสถานท่ีแลว  ใหเลือกสถานท่ีกิจกรรมจากแผนท่ี หรือระบุพิกัดแผนท่ี ดังภาพ 
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    - ออนไลน  เลือกในกรณีท่ีกิจกรรมท่ีจัดในครั้งนี้ดําเนินกิจกรรมผานทางออนไลน 

ใหระบุ URL ของกิจกรรม 

   • คาใชจาย  ระบุคาใชจายในการเขารวมกิจกรรม 

   • ภาพหนาปกกิจกรรม   แนบรูปภาพหนาปกของกิจกรรม จํานวน 1 ภาพ ขนาดไฟลไม

เกิน 2 MB เฉพาะไฟลนามสกุล: .jpg, .jpeg, .png มีขนาดท่ีแนะนําคือ 800 x 600 px โดยระบบจะนําภาพไป

แสดงผลอยูในหนาปฏิทินกิจกรรมแสดงกิจกรรมท้ังหมดท่ีเปดรับสมัคร จึงควรมีขอความเดนชัดสามารถสื่อถึง

หลักสูตรไดอยางชัดเจน  

 
   • รูปภาพของกิจกรรม   แนบรูปภาพรายละเอียดของกิจกรรม เชน กําหนดการ หรือ คํา

ชี้แจง เปนตน สามารถแนบไดหลายไฟล ไฟลละไมเกิน 2 MB เฉพาะไฟลนามสกุล: .jpg, .jpeg, .png โดยระบบจะ

นําภาพไปแสดงผลในหนากิจกรรม ดังภาพ 

 
   • ไฟลเอกสารของกิจกรรม   แนบไฟลเอกสารของกิจกรรม เชน กําหนดการ คําชี้แจง 

หรือ แบบตอบรับ เปนตน สามารถแนบไดหลายไฟล ไฟลละไมเกิน 5 MB เฉพาะไฟลนามสกุล: .doc, .docx, .xls, 

.xlsx, .pdf 

   • หมายเหตุ/อ่ืน ๆ   ระบุหมายเหตุหรือขอมูลอ่ืน ๆ ของกิจกรรม โดยในสวนนี้จะเห็นได

เฉพาะผูจัดการกิจกรรมเทานั้น 

   • รายช่ือวิทยากร   เลือกชื่อวิทยากรจากเมนูบุคลากรทางการศึกษา โดยวิทยากรตอง

สมัครเปนสมาชิกในระบบแลวจึงจะปรากฏรายชื่อ 
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   • การรับสมัคร   เลือกวิธีการรับสมัคร ประกอบดวย 

    - รับสมัครผูเขารวม  เลือกในกรณีท่ีตองการเปดรับสมัครผานทางออนไลน  

โดยผูเขารวมสามารถสมัครเขารวมกิจกรรมผานเว็บไซตได 

    - ระบุผูเขารวม  เลือกในกรณีท่ีไมตองการเปดรับสมัครผานทางออนไลน โดย 

ผูจัดการกิจกรรมจะตองเปนผูเพ่ิมผูเขารวมกิจกรรมเอง 

   • วันเวลาท่ีจัดกิจกรรม   ระบุวัน-เวลาเริ่มตน และสิ้นสุดการจัดกิจกรรม 

   • วันเวลาท่ีเปดรับสมัคร   ระบุวัน-เวลาเริ่มตน และสิ้นสุดการรับสมัครเขารวมกิจกรรม 

ในกรณีท่ีกิจกรรมรับสมัครผูเขารวมผานทางเว็บไซต ระบบจะแสดงปุม “สมัครเขารวมกิจกรรม” เม่ือวัน-เวลาท่ี

เปดรับสมัครอยูในชวงท่ีกําหนดเทานั้น (หากวัน-เวลาอยูนอกชวงท่ีกําหนด ระบบจะซอนปุมการสมัครเขารวม

กิจกรรมไวไมใหผูสมัครสามารถสมัครเขารวมกิจกรรมได) 

   • จํานวนท่ีเปดรับสมัคร (คน)  เลือก “ไมจํากัด” หากไมตองการจํากัดจํานวนของ

ผูเขารวม หรือเลือก “จํากัด” และกรอกจํานวนผูเขารวมท่ีตองการ 

   • สังกัดของสถานศึกษา   เลือก “เขารวมไดทุกสังกัด” เม่ือตองการใหบุคลากรในทุก

สังกัดสามารถสมัครเขารวมกิจกรรมได หรือเลือก “เขารวมไดเฉพาะสังกัดท่ีกําหนด” และเลือกสังกัดท่ีตองการใหเขา

รวม พรอมระบุจํานวนคน (หากไมระบุจํานวนเทากับไมจํากัดจํานวน) หากผูสมัครเขารวมกิจกรรมมีสังกัดไมตรงตาม

เง่ือนไขท่ีกําหนด จะไมสามารถสมัครเขารวมกิจกรรมได 

   • ขนาดของสถานศึกษา   เลือก “เขารวมไดทุกขนาด” เม่ือตองการใหบุคลากรในทุก

ขนาดสามารถสมัครเขารวมกิจกรรมได หรือเลือก “เขารวมไดเฉพาะขนาดท่ีกําหนด” และเลือกขนาดของ

สถานศึกษาท่ีตองการใหเขารวม พรอมระบุจํานวนคน (หากไมระบุจํานวนเทากับไมจํากัดจํานวน) หากผูสมัครเขา

รวมกิจกรรมอยูในสถานศึกษาท่ีมีขนาดไมตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนด จะไมสามารถสมัครเขารวมกิจกรรมได 

   • ประเภทบุคลากร   เลือก “ไมจํากัดประเภทบุคลากร” เม่ือตองการใหบุคลากรทางการ

ศึกษาทุกประเภทสามารถสมัครเขารวมกิจกรรมได หรือเลือก “จํากัดประเภทบุคลากร” และเลือกประเภทท่ีตองการ

ใหเขารวม หากผูสมัครเขารวมกิจกรรมอยูในประเภทท่ีไมตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนด จะไมสามารถสมัครเขารวม

กิจกรรมได 

   • ระดับช้ันของผูเขารวม   เลือก “เขารวมไดทุกระดับชั้น” เม่ือตองการใหบุคลากร

ทางการศึกษาในทุกระดับชั้นสามารถสมัครเขารวมกิจกรรมได หรือเลือก “เขารวมไดเฉพาะระดับชั้นท่ีกําหนด” และ

เลือกระดับชั้นท่ีตองการใหเขารวม หากผูสมัครเขารวมกิจกรรมอยูในระดับชั้นท่ีไมตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนด จะไม

สามารถสมัครเขารวมกิจกรรมได 
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   • รายวิชาท่ีสอน   เลือก “เขารวมไดทุกรายวิชา” เม่ือตองการใหบุคลากรทางการศึกษา

ในทุกรายวิชาสามารถสมัครเขารวมกิจกรรมได หรือเลือก “เขารวมไดเฉพาะรายวิชาท่ีกําหนด” และเลือกรายวิชาท่ี

ตองการใหเขารวมโดยระบุจํานวนปของประสบการณสอนท่ีตองการ  หากผูสมัครเขารวมกิจกรรมสอนในรายวิชาท่ี

ไมตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนด จะไมสามารถสมัครเขารวมกิจกรรมได 

   • อายุของผูเขารวม   เลือก “ไมจํากัด” เม่ือไมจํากัดอายุของผูเขารวม หรือเลือก “จํากัด

อายุ (ป) ตั้งแต” และระบุชวงอายุท่ีตองการใหเขารวมกิจกรรมได โดยระบบจะคํานวณอายุตามวันเดือนปเกิดของ

ผูสมัครท่ีไดบันทึกไวในระบบ เชน หากเกิดวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2530 และปปจจุบันคือ พ.ศ. 2563 อายุท่ีคํานวณ

ได คือ 33 ป เปนตน 

   • การอนุมัติโดยสถานศึกษา   เลือก “ไมตองผานการอนุมัติ” เม่ือไมตองการใหมีข้ันตอน

การพิจารณาอนุมัติใหบุคลากรของสถานศึกษาตนเองเขารวมกิจกรรม หรือเลือก “ตองผานการอนุมัติโดย

สถานศึกษา” เม่ือตองการกําหนดใหมีข้ันตอนการพิจารณาอนุมัติใหบุคลากรของสถานศึกษาตนเองเขารวมกิจกรรม  

   • ผูเขารวมกิจกรรมท่ีกําหนด   ระบุเง่ือนไขการเคย/ไมเคยเขารวมกิจกรรมใดมากอน  

    - รับสมัครใหม  เลือกเม่ือไมมีการกําหนดวาบุคลากรตองเคย/ไมเคยเขารวม

กิจกรรมใดมากอน 

    - ตองเคยผานกิจกรรม  เลือกเม่ือตองการกําหนดวาบุคลากรท่ีจะเขารวม

กิจกรรมนี ้จะตองเคยผานการเขารวมกิจกรรมใดมากอน และเลือกกิจกรรมภายในระบบท่ีตองการ 

    - ไมเคยผานกิจกรรม  เลือกเม่ือตองการกําหนดวาบุคลากรท่ีจะเขารวมกิจกรรม

นี้ จะตองไมเคยผานการเขารวมกิจกรรมใดมากอน และเลือกกิจกรรมภายในระบบท่ีตองการ 

 

  2.4 เม่ือกรอกขอมูลครบถวนแลว ใหกดปุม “บันทึก” เพ่ือเพ่ิมกิจกรรมเขาสูระบบ โดยระบบจะ

สราง Tab สําหรับบริหารจัดการขอมูลของกิจกรรม ดังนี้ 

 

• Tab ขอมูลกิจกรรม ใชสําหรับจัดการขอมูลและเง่ือนไขของกิจกรรม (รายการขอมูล

เชนเดียวกับข้ันตอนการเพ่ิมกิจกรรม) 

• Tab ผูสมัครเขารวมกิจกรรม ใชสําหรับจัดการรายชื่อผูสมัครเขารวมกิจกรรมท่ีสมัครเขา

รวมผานทางเว็บไซต หรือ ผูจัดการกิจกรรมเพ่ิมรายชื่อเขาสูระบบดวยตนเอง 

• Tab ผลการจัดกิจกรรม ใชสําหรับจัดการขอมูลผลการจัดกิจกรรมท้ังในสวนภาพรวมของ

กิจกรรม และผลการเขารวมกิจกรรมรายบคุคล 
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• Tab จัดการสิทธิ์ ใชสําหรับจัดการสิทธิ์ของเจาหนาท่ีผูจัดการกิจกรรมรวมท่ีทําหนาท่ีชวย

จัดการกิจกรรมนี้ 

 

3.2 Tab ขอมูลกิจกรรม: จัดการขอมูลกิจกรรม 

 

1) ข้ันตอนท่ี 1 เขาใชงานเมนู “จัดการกิจกรรม 

 
  เม่ือลงชื่อเขาสูระบบแลว ใหกดท่ีเมนู “จัดการกิจกรรม” จากนั้นระบบจะนําทานไปยังหนารายการ

จัดการกิจกรรมตามท่ีไดรับสิทธิ์ในการทํางาน 

 

2) ข้ันตอนท่ี 2 เลือกกิจกรรมท่ีตองการใชงาน 

 
2.1 เลือกกิจกรรมท่ีตองการแกไขขอมูล 

 

 
  2.2 กดปุม “ปรับปรุงขอมูล” ระบบจะนําทานไปยังหนาแกไขขอมูลกิจกรรม 
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  2.3 ปรับปรุงสถานะของกิจกรรม โดยขอมูลในสวนนี้เปนขอมูลอธิบายสถานะปจจุบันของการ

ดําเนินกิจกรรมท่ีผูจัดการกิจกรรมเขามาปรับปรุงขอมูลดวยตนเอง (ไมมีผลกระทบกับเง่ือนไขการทํางานของระบบ) 

ประกอบดวย 

• รอรับสมัคร เม่ือกิจกรรมยังไมไดเปดใหรับสมัคร  

• กําลังรับสมัคร เม่ือกิจกรรมอยูระหวางการรับสมัครผูเขารวมกิจกรรม 

• กําลังจัดกิจกรรม เม่ือเสร็จสิ้นข้ันตอนการสมัครเขารวมกิจกรรม และอยูระหวางการ

จัดกิจกรรม 

• เสร็จส้ิน เม่ือจัดกิจกรรมเสร็จแลว และบันทึกผลการเขารวมกิจกรรมท้ังในสวนของ

ภาพรวมและรายบุคคลเรียบรอยแลว 

• ไมใชงาน เม่ือไมใชงานกิจกรรมแลว หรือ ไมตองการใหแสดงในหนาปฏิทินกิจกรรม 

 

  2.4 ปรับปรุงขอมูลกิจกรรม โดยสามารถแกไขขอมูลไดทุกรายการ ยกเวน ปท่ีจัดกิจกรรม โครงการ 

และรหัสกิจกรรม 
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3.3 Tab ผูสมัครเขารวมกิจกรรม: เพ่ิม/แกไขรายช่ือผูสมัครเขารวมกิจกรรม 

1) ข้ันตอนท่ี 1 เขาใชงานเมนู “จัดการกิจกรรม” 

 
  เม่ือลงชื่อเขาสูระบบแลว ใหกดท่ีเมนู “จัดการกิจกรรม” จากนั้นระบบจะนําทานไปยังหนารายการ

จัดการกิจกรรมตามท่ีไดรับสิทธิ์ในการทํางาน 

2) ข้ันตอนท่ี 2 เลือกกิจกรรมท่ีตองการใชงาน 

 
2.1 เลือกกิจกรรมท่ีตองการจัดการผูสมัครเขารวมกิจกรรม 

 

 
  2.2 กดท่ี Tab ผูสมัครเขารวมกิจกรรม ระบบจะแสดงหนารายชื่อผูสมัครเขารวมกิจกรรม ดังภาพ 
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  2.3 หากตองการเพ่ิมผูสมัครเขารวมกิจกรรม ใหกดปุม “เพ่ิมรายชื่อผูสมัคร” ระบบจะแสดง

หนาตางสําหรับเลือกบุคลากรทางการศึกษาจากเมนู “บุคลากรทางการศึกษา” ดังภาพ 

 

 
 2.4 เลือกบุคลากรทางการศึกษาท่ีตองการใหเขารวมกิจกรรม 

 2.5 กดปุม “ยืนยันการเลือก” ระบบจะเพ่ิมรายชื่อมาแสดงท่ีตารางรายการ พรอมท้ังกําหนดสถานะ 

“อนุมัติ” และสงอีเมลไปแจงผูท่ีไดรับเลือก ดังภาพ 

 
 2.6 ในกรณีท่ีตองการปรับปรุงสถานะของผูสมัครเขารวมกิจกรรมคนใด ใหทําเครื่องหมายถูกหนารายชื่อ 

และเลือกสถานะท่ีตองการปรับปรุง ประกอบดวย 

• รอพิจารณา หมายถึง ผูสมัครอยูระหวางการตรวจสอบ/พิจารณาคุณสมบัติโดย สสวท. 

• อนุมัติ หมายถึง ผูสมัครไดรับอนุมัติใหเขารวมกิจกรรม และระบบจะนํารายชื่อของผูท่ีไดรับอนุมัติ

ใหเขารวมกิจกรรมไปสรางรายชื่อไวใน “Tab บันทึกผลการจัดกิจกรรม” ใหโดยอัตโนมัติ 

• ไมอนุมัต ิหมายถึง ผูสมัครไมไดรับอนุมัติใหเขารวมกิจกรรม และสิ้นสุดการทํางานภายในระบบ 

• ยุติการเขารวม หมายถึง ผูสมัครยุติการเขารวมกิจกรรม และสิ้นสุดการทํางานภายในระบบ 

ท้ังนี้ เม่ือปรับปรุงเปนสถานะใด ระบบจะสงอีเมลไปแจงผลยังผูสมัครทุกครั้ง 
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หมายเหตุ กรณีท่ีตองการลบรายชื่อผูสมัคร ใหคลิกท่ีชื่อของผูสมัคร เม่ือระบบแสดงขอมูลผูสมัครแลว ใหกดท่ีปุม 

“ลบขอมูล” ดังภาพ 

 

 
 

3.4 Tab ผลการจัดกิจกรรม: บันทึกผลการจัดกิจกรรมในภาพรวมและรายบุคคล 

 

1) ข้ันตอนท่ี 1 เขาใชงานเมนู “จัดการกิจกรรม” 

 
  เม่ือลงชื่อเขาสูระบบแลว ใหกดท่ีเมนู “จัดการกิจกรรม” จากนั้นระบบจะนําทานไปยังหนารายการ

จัดการกิจกรรมตามท่ีไดรับสิทธิ์ในการทํางาน 

 

2) ข้ันตอนท่ี 2 เลือกกิจกรรมท่ีตองการใชงาน 

 
2.1 เลือกกิจกรรมท่ีตองการจัดการผูสมัครเขารวมกิจกรรม 
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  2.2 กดท่ี Tab ผลการจดักิจกรรม ระบบจะแสดงหนาผลการจัดกิจกรรม ดังภาพ 

 

 
  2.3 การกรอกขอมูลผลการเขารวมกิจกรรมรายบุคคล จะดําเนินการโดยการนําเขาไฟล Excel 

Template โดยการสรางไฟล Excel Template ของแตละกิจกรรม ใหกดปุม “สรางไฟลบันทึกผล” ระบบจะนํา

ออกรายชื่อและขอมูลของผูเขารวมกิจกรรมในรูปแบบ Excel ดังภาพ 

 
  2.4 ในคอลัมน “ผลการเขารวมกิจกรรม” ใหเลือกผลการเขารวมกิจกรรมใหกับผูเขารวมกิจกรรม

แตละคนตามตองการ ประกอบดวย 

• รอบันทึกผล หมายถึง รอบันทึกผลการเขารวมกิจกรรม 

• ผาน หมายถึง ผูเขารวมกิจกรรมคนนี้ผานการเขารวมกิจกรรม 
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• ไมผาน หมายถึง ผูเขารวมกิจกรรมคนนี้ไมผานการเขารวมกิจกรรม 

• ไมเขารวม หมายถึง ผูสมัครไมไดเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ 

จากนั้นกรอกขอมูลในคอลัมน “หมายเหตุ” (ถามี) โดยขอความนี้จะเห็นไดเฉพาะผูจัดการกิจกรรม 

หมายเหตุ เม่ือกรอกขอมูลใน Excel Template ในคอลัมน “ผลการเขารวมกิจกรรม”ครบถวนแลว ใหบันทึกขอมูล 

(Save) ใหเรียบรอย  ท้ังนี้ โปรดอยาแกไขคอลัมนอ่ืนนอกเหนือจากในขอ 2.4 

 

 
  2.5 การนําเขาไฟล Excel Template ใหกดปุม “นําเขาไฟลผลการจัดกิจกรรม” ระบบจะแสดง

หนาตางสําหรับทํารายการ ดังภาพ 

 

 
  2.6 เลือกไฟล Excel Template ท่ีบันทึกขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว 
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  2.7 กดปุม “ประมวลผล” ระบบจะตรวจสอบโครงสรางของขอมูลและเนื้อหาขอมูลภายใน Excel 

Template และแสดงจํานวนรายการท่ีนําเขา 

  2.8 กดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือนําเขาขอมูลจากไฟล Excel Template เม่ือระบบดําเนินการ 

เสร็จสิ้นแลว จะแสดงรายชื่อและสถานะของผูเขารวมกิจกรรมตามท่ีไดกําหนดคาไวใน Excel Template ดังภาพ 

 
 

หมายเหตุ หากตองการแกไขขอมูลผลการเขารวมกิจกรรมเปนรายบุคคล ใหดําเนินการปรับปรุงขอมูลใน Excel 

Template และนําเขาขอมูลใหม ดังนี้ 

 
 1. กดท่ีปุม “ดูประวัติการนําเขา” ระบบจะแสดงหนาตางรายชื่อไฟล Excel Template 

ท่ีเคยนําเขาสูระบบสําเร็จแลว 

 
 2. คลิกท่ีไฟลรายการท่ีนําเขาลาสุด (ดูวันเวลาท่ีนําเขา) ระบบจะดาวนโหลดไฟล Excel 

Template ท่ีนําเขาในครั้งนั้น ๆ 

    3. แกไข/เพ่ิมเติมขอมูลในไฟล Excel Template 

 

 
  2.9 การบันทึกผลการจดักิจกรรมในภาพรวม ใหกดปุม “บันทึกผลการจัดกิจกรรม” 
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  2.10 กรอกขอมูลสรุปผลการจัดกิจกรรมในภาพรวม และแนบไฟลเอกสาร หรือ รูปเลมรายงานผล

การจัดกิจกรรม (ถามี) 

  2.11 กดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือบันทึกผลการจัดกิจกรรมในภาพรวม 

 

3.5 Tab จัดการสิทธิ์ 

 

1) ข้ันตอนท่ี 1 เขาใชงานเมนู “จัดการกิจกรรม” 

 
  เม่ือลงชื่อเขาสูระบบแลว ใหกดท่ีเมนู “จัดการกิจกรรม” จากนั้นระบบจะนําทานไปยังหนารายการ

จัดการกิจกรรมตามท่ีไดรับสิทธิ์ในการทํางาน 

 

2) ข้ันตอนท่ี 2 เลือกกิจกรรมท่ีตองการใชงาน 
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2.1 เลือกกิจกรรมท่ีตองการจัดการสิทธิ์เจาหนาท่ีผูจัดการกิจกรรมรวม 

 

 
  2.2 กดท่ี Tab จัดการสิทธิ์ ระบบจะแสดงหนาจัดการสิทธิ์การจัดการกิจกรรมรวม ดังภาพ 

 

 
  2.3 กดปุม “เพ่ิมเจาหนาท่ี” ระบบจะแสดงหนาตางสําหรับเพ่ิมรายชื่อเจาหนาท่ีเพ่ือทําหนาหนาท่ี

จัดการกิจกรรมรวม (เชื่อมโยงขอมูลจากเมนู “จัดการระบบ > จัดการผูใชงาน”) ดังภาพ 

 

 
 

  2.4 เลือกรายชื่อเจาหนาท่ีท่ีตองการใหสิทธิ์ในการจัดการกิจกรรมรวม จากนั้นกดปุม “ยืนยันการ

เลือก” เพ่ือเพ่ิมรายชื่อเขาสูกิจกรรม ดังภาพ 
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  2.5 สามารถกําหนดสิทธิ์ในการจัดการขอมูลได โดยคลิกท่ีรายชื่อท่ีตองการ 

 
  2.6 กําหนดสิทธิ์ท่ีตองการใหกับเจาหนาท่ีท่ีเลือก ประกอบดวย 

• ดู (View)  หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีเลือกจะสามารถเห็นรายชื่อกิจกรรมในหนารายการและ

สามารถดูขอมูลในทุก Tab การทํางานของกิจกรรมได 

• เพ่ิม (Add) หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีเลือกจะสามารถเพ่ิมรายชื่อผูสมัครเขารวมกิจกรรมและ

เพ่ิมบันทึกผลการจัดกิจกรรมได 

• แกไข (Edit) หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีเลือกจะสามารถแกไขขอมูลรายชื่อผูสมัครเขารวม

กิจกรรม และแกไขผลการจัดกิจกรรมได 

• ลบ (Delete) หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีเลือกจะสามารถลบรายชื่อผูสมัครเขารวมกิจกรรมและ

ลบผลการจัดกิจกรรมได (ไมสามารถลบกิจกรรมได) 

หมายเหตุ ผูท่ีสรางกิจกรรม ระบบจะกําหนดสิทธิ์ใหเปน “ผูจัดการกิจกรรม” สามารถเพ่ิมเจาหนาท่ีคนอ่ืนเพ่ือชวย

บริหารจัดการกิจกรรมรวมกันได ท้ังนี้เจาหนาท่ีท่ีไดรับเลือกจะไมสามารถเพ่ิมเจาหนาท่ีคนอ่ืน ๆ ได และไมสามารถ

ลบกิจกรรมได 
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4 การจัดการกิจกรรมท่ีจัดมากกวา 1 ครั้งใน 1 หลักสูตร 

 

กิจกรรมหลักสูตรท่ีจัดมากกวา 1 ครั้ง/ระยะ/ชวง ใน 1 หลักสูตร เปนรูปแบบกิจกรรมท่ีผูสมัครเขารวมกลุม

เดิมตองเขารวมกิจกรรมยอยมากกวา 1 ครั้งใน 1 หลักสูตร ภายในปงบประมาณเดียวกัน จึงจะสรุปผลการเขารวม

ของท้ังกิจกรรมได โดยการอบรมแตละครั้ง/ระยะ/ชวง จะมีการบันทึกผลในระบบทุกครั้ง และในระบบจะมองการ

อบรมแตละครั้งเปนกิจกรรมยอย ซ่ึงใน 1 กิจกรรมหลักสูตรประกอบดวยกิจกรรมยอยหลายกิจกรรมตอเนื่องกัน โดย

ผูสมัครจะสมัครเขารวมกิจกรรมหลักสูตรครั้งแรกเพียงครั้งเดียว และระบบจะนําผลการจัดกิจกรรมยอยในแตละครั้ง

มารวบรวมและประมวลผลในภาพรวมของหลักสูตร 

 

4.1 การสรางกิจกรรมท่ีจัดมากกวา 1 ครั้งใน 1 หลักสูตร 

 

1) ข้ันตอนท่ี 1 เขาใชงานเมนู “จัดการกิจกรรม” 

 
  เม่ือลงชื่อเขาสูระบบแลว ใหกดท่ีเมนู “จัดการกิจกรรม” จากนั้นระบบจะนําทานไปยังหนารายการ

จัดการกิจกรรมตามท่ีไดรับสิทธิ์ในการทํางาน 

 

2) ข้ันตอนท่ี 2 เพ่ิมกิจกรรม 

 
2.1 กดปุม “เพ่ิมรายการ” ระบบจะนําทานไปยังหนาเพ่ิมกิจกรรม 

 



 คูมือการใชงานระบบฐานขอมูลเครือขายทางการศึกษา สสวท. 

สําหรับผูใชงานระบบ 

 

ปรับปรุง วันที่ 22 มิถุนายน 2564                                สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) หนาที่ 37/76 

 

 
  2.2 เลือก “กิจกรรมท่ีจัดมากกวา 1 ครั้งใน 1 หลักสูตร” ระบบจะนําทานไปยังหนาเพ่ิมขอมูล

กิจกรรม และกรอกรายละเอียดขอมูล ดังภาพ 
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  2.3 กรอกขอมูลกิจกรรม ประกอบดวย 

   • ปงบประมาณท่ีจัดกิจกรรม   เลือกปงบประมาณท่ีดําเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 

   • โครงการ   เลือกโครงการท่ีกิจกรรมอางอิงมาดําเนินการ (เชื่อมโยงขอมูลกับเมนูขอมูล

พ้ืนฐาน > โครงการ) 

   • ช่ือกิจกรรม  ระบุชื่อกิจกรรม เชน กิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 34 

   • รายละเอียดกิจกรรม  ระบุรายละเอียดภาพรวมของกิจกรรม 

ใหระบุ URL ของกิจกรรม 

   • คาใชจาย  ระบุคาใชจายในการเขารวมกิจกรรม 

   • ภาพหนาปกกิจกรรม   แนบรูปภาพหนาปกของกิจกรรม จํานวน 1 ภาพ ขนาดไฟลไม

เกิน 2 MB เฉพาะไฟลนามสกุล: .jpg, .jpeg, .png มีขนาดท่ีแนะนําคือ 800 x 600 px โดยระบบจะนําภาพไป

แสดงผลอยูในหนาปฏิทินกิจกรรมแสดงกิจกรรมท้ังหมดท่ีเปดรับสมัคร จึงควรมีขอความเดนชัดสามารถสื่อถึง

หลักสูตรไดอยางชัดเจน  

 
   • รูปภาพของกิจกรรม   แนบรูปภาพรายละเอียดของกิจกรรม เชน กําหนดการ หรือ คํา

ชี้แจง เปนตน สามารถแนบไดหลายไฟล ไฟลละไมเกิน 2 MB เฉพาะไฟลนามสกุล: .jpg, .jpeg, .png โดยระบบจะ

นําภาพไปแสดงผลในหนากิจกรรม ดังภาพ 
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   • ไฟลเอกสารของกิจกรรม   แนบไฟลเอกสารของกิจกรรม เชน กําหนดการ คําชี้แจง 

หรือ แบบตอบรับ เปนตน สามารถแนบไดหลายไฟล ไฟลละไมเกิน 5 MB เฉพาะไฟลนามสกุล: .doc, .docx, .xls, 

.xlsx, .pdf 

   • หมายเหตุ/อ่ืน ๆ   ระบุหมายเหตุหรือขอมูลอ่ืน ๆ ของกิจกรรม โดยในสวนนี้จะเห็นได

เฉพาะผูจัดการกิจกรรมเทานั้น 

   • รายช่ือวิทยากร   เลือกชื่อวิทยากรจากเมนูบุคลากรทางการศึกษา โดยวิทยากรตอง

สมัครเปนสมาชิกในระบบแลวจงึจะปรากฏรายชื่อ 

   • การรับสมัคร   เลือกวิธีการรับสมัคร ประกอบดวย 

    - รับสมัครผูเขารวม  เลือกในกรณีท่ีตองการเปดรับสมัครผานทางออนไลน  

โดยผูเขารวมสามารถสมัครเขารวมกิจกรรมผานเว็บไซตได 

    - ระบุผูเขารวม  เลือกในกรณีท่ีไมตองการเปดรับสมัครผานทางออนไลน โดย 

ผูจัดการกิจกรรมจะตองเปนผูเพ่ิมผูเขารวมกิจกรรมเอง 

   • วันเวลาท่ีจัดกิจกรรม   ระบุวัน-เวลาเริ่มตน และสิ้นสุดการจัดกิจกรรม 

   • วันเวลาท่ีเปดรับสมัคร   ระบุวัน-เวลาเริ่มตน และสิ้นสุดการรับสมัครเขารวมกิจกรรม 

ในกรณีท่ีกิจกรรมรับสมัครผูเขารวมผานทางเว็บไซต ระบบจะแสดงปุม “สมัครเขารวมกิจกรรม” เม่ือวัน-เวลาท่ี

เปดรับสมัครอยูในชวงท่ีกําหนดเทานั้น (หากวัน-เวลาอยูนอกชวงท่ีกําหนด ระบบจะซอนปุมการสมัครเขารวม

กิจกรรมไวไมใหผูสมัครสามารถสมัครเขารวมกิจกรรมได) 

   • จํานวนท่ีเปดรับสมัคร (คน)  เลือก “ไมจํากัด” หากไมตองการจํากัดจํานวนของ

ผูเขารวม หรือเลือก “จํากัด” และกรอกจํานวนผูเขารวมท่ีตองการ 

   • สังกัดของสถานศึกษา   เลือก “เขารวมไดทุกสังกัด” เม่ือตองการใหบุคลากรในทุก

สังกัดสามารถสมัครเขารวมกิจกรรมได หรือเลือก “เขารวมไดเฉพาะสังกัดท่ีกําหนด” และเลือกสังกัดท่ีตองการใหเขา

รวม พรอมระบุจํานวนคน (หากไมระบุจํานวนเทากับไมจํากัดจํานวน) หากผูสมัครเขารวมกิจกรรมมีสังกัดไมตรงตาม

เง่ือนไขท่ีกําหนด จะไมสามารถสมัครเขารวมกิจกรรมได 

   • ขนาดของสถานศึกษา   เลือก “เขารวมไดทุกขนาด” เม่ือตองการใหบุคลากรในทุก

ขนาดสามารถสมัครเขารวมกิจกรรมได หรือเลือก “เขารวมไดเฉพาะขนาดท่ีกําหนด” และเลือกขนาดของ

สถานศึกษาท่ีตองการใหเขารวม พรอมระบุจํานวนคน (หากไมระบุจํานวนเทากับไมจํากัดจํานวน) หากผูสมัครเขา

รวมกิจกรรมอยูในสถานศึกษาท่ีมีขนาดไมตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนด จะไมสามารถสมัครเขารวมกิจกรรมได 

   • ประเภทบุคลากร   เลือก “ไมจํากัดประเภทบุคลากร” เม่ือตองการใหบุคลากรทางการ

ศึกษาทุกประเภทสามารถสมัครเขารวมกิจกรรมได หรือเลือก “จํากัดประเภทบุคลากร” และเลือกประเภทท่ีตองการ
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ใหเขารวม หากผูสมัครเขารวมกิจกรรมอยูในประเภทท่ีไมตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนด จะไมสามารถสมัครเขารวม

กิจกรรมได 

   • ระดับช้ันของผูเขารวม   เลือก “เขารวมไดทุกระดับชั้น” เม่ือตองการใหบุคลากร

ทางการศึกษาในทุกระดับชั้นสามารถสมัครเขารวมกิจกรรมได หรือเลือก “เขารวมไดเฉพาะระดับชั้นท่ีกําหนด” และ

เลือกระดับชั้นท่ีตองการใหเขารวม หากผูสมัครเขารวมกิจกรรมอยูในระดับชั้นท่ีไมตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนด จะไม

สามารถสมัครเขารวมกิจกรรมได 

   • รายวิชาท่ีสอน   เลือก “เขารวมไดทุกรายวิชา” เม่ือตองการใหบุคลากรทางการศึกษา

ในทุกรายวิชาสามารถสมัครเขารวมกิจกรรมได หรือเลือก “เขารวมไดเฉพาะรายวิชาท่ีกําหนด” และเลือกรายวิชาท่ี

ตองการใหเขารวม หากผูสมัครเขารวมกิจกรรมสอนในรายวิชาท่ีไมตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนด จะไมสามารถสมัครเขา

รวมกิจกรรมได 

   • อายุของผูเขารวม   เลือก “ไมจํากัด” เม่ือไมจํากัดอายุของผูเขารวม หรือเลือก “จํากัด

อายุ (ป) ตั้งแต” และระบุชวงอายุท่ีตองการใหเขารวมกิจกรรมได โดยระบบจะคํานวณอายุตามวันเดือนปเกิดของ

ผูสมัครท่ีไดบันทึกไวในระบบ เชน หากเกิดวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2530 และปปจจุบันคือ พ.ศ. 2563 อายุท่ีคํานวณ

ได คือ 33 ป เปนตน 

   • การอนุมัติโดยสถานศึกษา   เลือก “ไมตองผานการอนุมัติ” เม่ือไมตองการใหมีข้ันตอน

การพิจารณาอนุมัติใหบุคลากรของสถานศึกษาตนเองเขารวมกิจกรรม หรือเลือก “ตองผานการอนุมัติโดย

สถานศึกษา” เม่ือตองการกําหนดใหมีข้ันตอนการพิจารณาอนุมัติใหบุคลากรของสถานศึกษาตนเองเขารวมกิจกรรม  

   • ผูเขารวมกิจกรรมท่ีกําหนด   ระบุเง่ือนไขการเคย/ไมเคยเขารวมกิจกรรมใดมากอน  

    - รับสมัครใหม  เลือกเม่ือไมมีการกําหนดวาบุคลากรตองเคย/ไมเคยเขารวม

กิจกรรมใดมากอน 

    - ตองเคยผานกิจกรรม  เลือกเม่ือตองการกําหนดวาบุคลากรท่ีจะเขารวม

กิจกรรมนี้ จะตองเคยผานการเขารวมกิจกรรมใดมากอน และเลือกกิจกรรมภายในระบบท่ีตองการ 

    - ไมเคยผานกิจกรรม  เลือกเม่ือตองการกําหนดวาบุคลากรท่ีจะเขารวมกิจกรรม

นี้ จะตองไมเคยผานการเขารวมกิจกรรมใดมากอน และเลือกกิจกรรมภายในระบบท่ีตองการ 

  2.4 เม่ือกรอกขอมูลครบถวนแลว ใหกดปุม “บันทึก” เพ่ือเพ่ิมกิจกรรมเขาสูระบบ โดยระบบจะ

สราง Tab สําหรับบริหารจัดการขอมูลของกิจกรรม ดังนี้ 
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• Tab ขอมูลกิจกรรม ใชสําหรับจัดการขอมูลและเง่ือนไขของกิจกรรม (รายการขอมูล

เชนเดียวกับข้ันตอนการเพ่ิมกิจกรรม) 

• Tab ผูสมัครเขารวมกิจกรรม ใชสําหรับจัดการรายชื่อผูสมัครเขารวมกิจกรรมท่ีสมัครเขา

รวมผานทางเว็บไซต หรือ ผูจัดการกิจกรรมเพ่ิมรายชื่อเขาสูระบบดวยตนเอง 

• Tab ตารางกิจกรรม ใชสําหรับจัดการกิจกรรมยอยของหลักสูตร 

• Tab ผลการจัดกิจกรรม ใชสําหรับจัดการขอมูลผลการจัดกิจกรรมท้ังในสวนภาพรวมของ

กิจกรรม และผลการเขารวมกิจกรรมรายบุคคล 

• Tab จัดการสิทธิ์ ใชสําหรับจัดการสิทธิ์ของเจาหนาท่ีของ สสวท. ท่ีทําหนาท่ีชวยจัดการ

กิจกรรมนี้ 

 

4.2 Tab ขอมูลกิจกรรม: จัดการขอมูลกิจกรรมท่ีจัดมากกวา 1 ครั้งใน 1 หลักสูตร 

 

1) ข้ันตอนท่ี 1 เขาใชงานเมนู “จัดการกิจกรรม 

 
  เม่ือลงชื่อเขาสูระบบแลว ใหกดท่ีเมนู “จัดการกิจกรรม” จากนั้นระบบจะนําทานไปยังหนารายการ

จัดการกิจกรรมตามท่ีไดรับสิทธิ์ในการทํางาน 

 

2) ข้ันตอนท่ี 2 เลือกกิจกรรมท่ีตองการใชงาน 

 
2.1 เลือกกิจกรรมท่ีตองการแกไขขอมูล 
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  2.2 กดปุม “ปรับปรุงขอมูล” ระบบจะนําทานไปยังหนาแกไขขอมูลกิจกรรม 

 

 
  2.3 ปรับปรุงสถานะของกิจกรรม โดยขอมูลในสวนนีเ้ปนขอมูลอธิบายสถานะปจจุบันของการ

ดําเนินกิจกรรมท่ีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบกิจกรรมเขามาปรับปรุงขอมูลดวยตนเอง (ไมมีผลกระทบกับเง่ือนไขการ

ทํางานของระบบ) ประกอบดวย 

• รอรับสมัคร เม่ือกิจกรรมยังไมไดเปดใหรับสมัคร  

• กําลังรับสมัคร เม่ือกิจกรรมอยูระหวางการรับสมัครผูเขารวมกิจกรรม 

• กําลังจัดกิจกรรม เม่ือเสร็จสิ้นข้ันตอนการสมัครเขารวมกิจกรรม และอยูระหวางการ

จัดกิจกรรม 

• เสร็จส้ิน เม่ือจัดกิจกรรมเสร็จแลว และบันทึกผลการเขารวมกิจกรรมท้ังในสวนของ

ภาพรวมและรายบุคคลเรียบรอยแลว 

• ไมใชงาน เม่ือไมใชงานกิจกรรมแลว 

  2.4 ปรับปรุงขอมูลกิจกรรม โดยสามารถแกไขขอมูลไดทุกรายการ ยกเวน ปท่ีจัดกิจกรรม 

โครงการ และรหัสกิจกรรม 

 



 คูมือการใชงานระบบฐานขอมูลเครือขายทางการศึกษา สสวท. 

สําหรับผูใชงานระบบ 

 

ปรับปรุง วันที่ 22 มิถุนายน 2564                                สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) หนาที่ 44/76 

 

4.3 Tab ผูสมัครเขารวมกิจกรรม: เพ่ิม/แกไขรายช่ือผูสมัครเขารวมกิจกรรม 

 

1) ข้ันตอนท่ี 1 เขาใชงานเมนู “จัดการกิจกรรม” 

 
  เม่ือลงชื่อเขาสูระบบแลว ใหกดท่ีเมนู “จัดการกิจกรรม” จากนั้นระบบจะนําทานไปยังหนารายการ

จัดการกิจกรรมตามท่ีไดรับสิทธิ์ในการทํางาน 

 

2) ข้ันตอนท่ี 2 เลือกกิจกรรมท่ีตองการใชงาน 

 
2.1 เลือกกิจกรรมท่ีตองการจัดการผูสมัครเขารวมกิจกรรม 

 

 
  2.2 กดท่ี Tab ผูสมัครเขารวมกิจกรรม ระบบจะแสดงหนารายชื่อผูสมัครเขารวมกิจกรรม ดังภาพ 
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  2.3 หากตองการเพ่ิมผูสมัครเขารวมกิจกรรม ใหกดปุม “เพ่ิมรายชื่อผูสมัคร” ระบบจะแสดง

หนาตางสําหรับเลือกบุคลากรทางการศึกษาจากเมนู “บุคลากรทางการศึกษา” ดังภาพ 

 

 
 2.4 เลือกบุคลากรทางการศึกษาท่ีตองการใหเขารวมกิจกรรม 

 2.5 กดปุม “ยืนยันการเลือก” ระบบจะเพ่ิมรายชื่อมาแสดงท่ีตารางรายการ พรอมท้ังกําหนดสถานะ 

“อนุมัติ” และสงอีเมลไปแจงรายชื่อผูท่ีไดรับเลือก ดังภาพ 
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 2.6 ในกรณีท่ีตองการปรับปรุงสถานะของผูสมัครเขารวมกิจกรรมคนใด ใหทําเครื่องหมายถูกหนารายชื่อ 

และเลือกสถานะท่ีตองการปรับปรุง ประกอบดวย 

• รอพิจารณา หมายถึง ผูสมัครอยูระหวางการตรวจสอบ/พิจารณาคุณสมบัติโดย สสวท. 

• อนุมัติ หมายถึง ผูสมัครไดรับอนุมัติใหเขารวมกิจกรรม และระบบจะนํารายชื่อของผูท่ีไดรับอนุมัติ

ใหเขารวมกิจกรรมไปสรางรายชื่อไวใน “Tab ตารางกิจกรรม” และ “Tab บันทึกผลการจัด

กิจกรรม” ใหโดยอัตโนมัติ 

• ไมอนุมัต ิหมายถึง ผูสมัครไมไดรับอนุมัติใหเขารวมกิจกรรม และสิ้นสุดการทํางานภายในระบบ 

• ยุติการเขารวม หมายถึง ผูสมัครยุติการเขารวมกิจกรรม และสิ้นสุดการทํางานภายในระบบ 

 

หมายเหตุ กรณีท่ีตองการลบรายชื่อผูสมัคร ใหคลิกท่ีชื่อของผูสมัคร เม่ือระบบแสดงขอมูลผูสมัครแลว ใหกดท่ีปุม 

“ลบขอมูล” ดังภาพ 
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4.4 Tab ตารางกิจกรรม: จัดการกิจกรรมยอยภายในหลักสูตร 

 

1) ข้ันตอนท่ี 1 เขาใชงานเมนู “จัดการกิจกรรม” 

 
  เม่ือลงชื่อเขาสูระบบแลว ใหกดท่ีเมนู “จัดการกิจกรรม” จากนั้นระบบจะนําทานไปยังหนารายการ

จัดการกิจกรรมตามท่ีไดรับสิทธิ์ในการทํางาน 

 

2) ข้ันตอนท่ี 2 เลือกกิจกรรมท่ีตองการใชงาน 

 
2.1 เลือกกิจกรรมท่ีตองการจัดการผูสมัครเขารวมกิจกรรม 

 

 
  2.2 กดท่ี Tab ตารางกิจกรรม ระบบจะแสดงหนาผลการจัดกิจกรรม ดังภาพ 
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  2.3 หากตองการเพ่ิมกิจกรรมยอย ใหกดปุม “เพ่ิมกิจกรรมยอย” ระบบจะแสดงหนาตางสําหรับ

เพ่ิมขอมูล ดังภาพ 

 
  2.4 กรอกขอมูลกิจกรรมยอยใหครบถวน ประกอบดวย 

   • ช่ือกิจกรรมยอย  ระบุชื่อกิจกรรม เชน กิจกรรมแนะนําหลักสูตร 
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   • รายละเอียดกิจกรรม  ระบุรายละเอียดภาพรวมของกิจกรรมยอย 

   • ช่ือสถานท่ีจัดกิจกรรม  ประกอบดวย 3 ตัวเลือกยอย ดังนี้ 

    - ยังไมระบุ  เลือกในกรณีท่ียังไมทราบสถานท่ีจัดงาน 

    - มีสถานท่ีแลว  ใหเลือกสถานท่ีกิจกรรมจากแผนท่ี หรือระบุพิกัดแผนท่ี ดังภาพ 

       
    - ออนไลน  เลือกในกรณีท่ีกิจกรรมท่ีจัดในครั้งนี้ดําเนินกิจกรรมผานทางออนไลน 

ใหระบุ URL ของกิจกรรม 

   • ภาพหนาปกกิจกรรม   แนบรูปภาพหนาปกของกิจกรรม จํานวน 1 ภาพ ขนาดไฟลไม

เกิน 2 MB เฉพาะไฟลนามสกุล: .jpg, .jpeg, .png มีขนาดท่ีแนะนําคือ 800 x 600 px โดยระบบจะนําภาพไป

แสดงผลอยูในหนาปฏิทินกิจกรรมแสดงกิจกรรมท้ังหมดท่ีเปดรับสมัคร จึงควรมีขอความเดนชัดสามารถสื่อถึง

หลักสูตรไดอยางชัดเจน  

 
   • รูปภาพของกิจกรรม   แนบรูปภาพรายละเอียดของกิจกรรม เชน กําหนดการ หรือ คํา

ชี้แจง เปนตน สามารถแนบไดหลายไฟล ไฟลละไมเกิน 2 MB เฉพาะไฟลนามสกุล: .jpg, .jpeg, .png โดยระบบจะ

นําภาพไปแสดงผลในหนากิจกรรม ดังภาพ 

 
   • ไฟลเอกสารของกิจกรรม   แนบไฟลเอกสารของกิจกรรม เชน กําหนดการ คําชี้แจง 

หรือ เปนตน สามารถแนบไดหลายไฟล ไฟลละไมเกิน 5 MB เฉพาะไฟลนามสกุล: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf 

   • วันเวลาท่ีจัดกิจกรรม   ระบุวัน-เวลาเริ่มตน และสิ้นสุดการจัดกิจกรรมยอย 

   • หมายเหตุ/อ่ืน ๆ   ระบุหมายเหตุหรือขอมูลอ่ืน ๆ ของกิจกรรม โดยในสวนนี้จะเห็นได

เฉพาะผูจัดการกิจกรรมเทานั้น 
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   • รายช่ือวิทยากร   เลือกชื่อวิทยากรจากเมนูบุคลากรทางการศึกษา โดยวิทยากรตอง

สมัครเปนสมาชิกในระบบแลวจงึจะปรากฏรายชื่อ 

 

3) ข้ันตอนท่ี 3 บันทึกผลการเขารวมกิจกรรมยอย 

 
  3.1 ในหนาตารางกิจกรรมยอย ใหกดท่ีปุม “บันทึกผลการเขารวม” ในกิจกรรมยอยท่ีตองการ 

 
 

  3.2 การกรอกขอมูลผลการเขารวมกิจกรรมรายบุคคล จะดําเนินการโดยการนําเขาไฟล Excel 

Template โดยการสรางไฟล Excel Template ของแตละกิจกรรม ใหกดปุม “สรางไฟลบันทึกผล” ระบบจะนํา

ออกรายชื่อและขอมูลของผูเขารวมกิจกรรมในรูปแบบ Excel ดังภาพ 
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  3.3 ในคอลัมน “ผลการเขารวมกิจกรรม” ใหเลือกผลการเขารวมกิจกรรมใหกับผูเขารวมกิจกรรม

แตละคนตามตองการ ประกอบดวย 

• รอบันทึกผล หมายถึง รอบันทึกผลการเขารวมกิจกรรม 

• ผาน หมายถึง ผูเขารวมกิจกรรมคนนี้ผานการเขารวมกิจกรรม 

• ไมผาน หมายถึง ผูเขารวมกิจกรรมคนนี้ไมผานการเขารวมกิจกรรม 

• ไมเขารวม หมายถึง ผูสมัครไมไดเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ 

จากนั้นกรอกขอมูลในคอลัมน “หมายเหตุ” (ถามี) โดยขอความนี้จะเห็นไดเฉพาะผูจัดการกิจกรรม 

หมายเหตุ เม่ือกรอกขอมูลใน Excel Template ในคอลัมน “ผลการเขารวมกิจกรรม”ครบถวนแลว ใหบันทึกขอมูล 

(Save) ใหเรียบรอย  ท้ังนี้ โปรดอยาแกไขคอลัมนอ่ืนนอกเหนือจากในขอ 3.3  

 

 
  3.4 การนําเขาไฟล Excel Template ใหกดปุม “นําเขาไฟลผลการจัดกิจกรรม” ระบบจะแสดง

หนาตางสําหรับทํารายการ ดังภาพ 
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  3.5 เลือกไฟล Excel Template ท่ีบันทึกขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว 

  3.6 กดปุม “ประมวลผล” ระบบจะตรวจสอบโครงสรางของขอมูลและเนื้อหาขอมูลภายใน Excel 

Template และแสดงจํานวนรายการท่ีนําเขา 

  3.7 กดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือนําเขาขอมูลจากไฟล Excel Template เม่ือระบบดําเนินการเสร็จ

สิ้นแลว จะแสดงรายชื่อและสถานะของผูเขารวมกิจกรรมตามท่ีไดกําหนดคาไวใน Excel Template ดังภาพ 

 
 

หมายเหตุ หากตองการแกไขขอมูลผลการเขารวมกิจกรรมเปนรายบุคคล ใหดําเนินการปรับปรุงขอมูลใน Excel 

Template และนําเขาขอมูลใหม 
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  3.8 การบันทึกผลการจัดกิจกรรมในภาพรวม ใหกดปุม “บันทึกผลการจัดกิจกรรม” 

 

 
  3.9 กรอกขอมูลสรปุผลการจัดกิจกรรมในภาพรวม และแนบไฟลเอกสาร/รายงานผลการจัด

กิจกรรม (ถามี) 

  3.10 กดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือบันทึกผลการจัดกิจกรรมในภาพรวม 

 

4.5 Tab ผลการจัดกิจกรรม: บันทึกผลการจัดกิจกรรมในภาพรวมและรายบุคคล 

 

1) ข้ันตอนท่ี 1 เขาใชงานเมนู “จัดการกิจกรรม” 

 
  เม่ือลงชื่อเขาสูระบบแลว ใหกดท่ีเมนู “จัดการกิจกรรม” จากนั้นระบบจะนําทานไปยังหนารายการ

จัดการกิจกรรมตามท่ีไดรับสิทธิ์ในการทํางาน 

 

2) ข้ันตอนท่ี 2 เลือกกิจกรรมท่ีตองการใชงาน 
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2.1 เลือกกิจกรรมท่ีตองการจัดการผูสมัครเขารวมกิจกรรม 

 

 
  2.2 กดท่ี Tab ผลการจดักิจกรรม ระบบจะแสดงหนาผลการจัดกิจกรรม ดังภาพ 

 

 
 

  2.3 การกรอกขอมูลผลการเขารวมกิจกรรมรายบุคคล จะดําเนินการโดยการนําเขาไฟล Excel 

Template โดยการสรางไฟล Excel Template ของแตละกิจกรรม ใหกดปุม “สรางไฟลบันทึกผล” ระบบจะนํา

ออกรายชื่อและขอมูลของผูเขารวมกิจกรรมในรูปแบบ Excel ดังภาพ 
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  2.4 ในคอลัมน “ผลการเขารวมกิจกรรม” ใหเลือกผลการเขารวมกิจกรรมใหกับผูเขารวมกิจกรรม

แตละคนตามตองการ ประกอบดวย 

• รอบันทึกผล หมายถึง รอบันทึกผลการเขารวมกิจกรรม 

• ผาน หมายถึง ผูเขารวมกิจกรรมคนนี้ผานการเขารวมกิจกรรม 

• ไมผาน หมายถึง ผูเขารวมกิจกรรมคนนี้ไมผานการเขารวมกิจกรรม 

• ไมเขารวม หมายถึง ผูสมัครไมไดเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ 

จากนั้นกรอกขอมูลในคอลัมน “หมายเหตุ” (ถามี) 

หมายเหตุ เม่ือกรอกขอมูลใน Excel Template ครบถวนแลว ใหบันทึกขอมูล (Save) ใหเรียบรอย 

 

 
  2.5 การนําเขาไฟล Excel Template ใหกดปุม “นําเขาไฟลผลการจัดกิจกรรม” ระบบจะแสดง

หนาตางสําหรับทํารายการ ดังภาพ 
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  2.6 เลือกไฟล Excel Template ท่ีบันทึกขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว 

  2.7 กดปุม “ประมวลผล” ระบบจะตรวจสอบโครงสรางของขอมูลและเนื้อหาขอมูลภายใน Excel 

Template และแสดงจํานวนรายการท่ีนําเขา 

  2.8 กดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือนําเขาขอมูลจากไฟล Excel Template เม่ือระบบดําเนินการเสร็จ

สิ้นแลว จะแสดงรายชื่อและสถานะของผูเขารวมกิจกรรมตามท่ีไดกําหนดคาไวใน Excel Template ดังภาพ 

 
 

หมายเหตุ หากตองการแกไขขอมูลผลการเขารวมกิจกรรมเปนรายบุคคล ใหดําเนินการปรับปรุงขอมูลใน Excel 

Template และนําเขาขอมูลใหม 
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  2.9 การบันทึกผลการจัดกิจกรรมในภาพรวม ใหกดปุม “บันทึกผลการจัดกิจกรรม” 

 

 
  2.10 กรอกขอมูลสรุปผลการจัดกิจกรรมในภาพรวม และแนบไฟลเอกสาร/รายงานผลการจัด

กิจกรรม (ถามี) 

  2.11 กดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือบันทึกผลการจัดกิจกรรมในภาพรวม 
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4.6 Tab จัดการสิทธิ์ 

 

1) ข้ันตอนท่ี 1 เขาใชงานเมนู “จัดการกิจกรรม” 

 
  เม่ือลงชื่อเขาสูระบบแลว ใหกดท่ีเมนู “จัดการกิจกรรม” จากนั้นระบบจะนําทานไปยังหนารายการ

จัดการกิจกรรมตามท่ีไดรับสิทธิ์ในการทํางาน 

 

2) ข้ันตอนท่ี 2 เลือกกิจกรรมท่ีตองการใชงาน 

 
2.1 เลือกกิจกรรมท่ีตองการจัดการสิทธิ์เจาหนาท่ีผูจัดการกิจกรรมรวม 

 

 
  2.2 กดท่ี Tab จัดการสิทธิ์ ระบบจะแสดงหนาจัดการสิทธิ์การจัดการกิจกรรมรวม ดังภาพ 
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  2.3 กดปุม “เพ่ิมเจาหนาท่ี” ระบบจะแสดงหนาตางสําหรับเพ่ิมรายชื่อเจาหนาท่ีเพ่ือทําหนาหนาท่ี

จัดการกิจกรรมรวม (เชื่อมโยงขอมูลจากเมนู “จัดการระบบ > จัดการผูใชงาน”) ดังภาพ 

 

 
  2.4 เลือกรายชื่อเจาหนาท่ีท่ีตองการใหสิทธิ์ในการจัดการกิจกรรมรวม จากนั้นกดปุม “ยืนยันการ

เลือก” เพ่ือเพ่ิมรายชื่อเขาสูกิจกรรม ดังภาพ 

 
  2.5 สามารถกําหนดสิทธิ์ในการจัดการขอมูลได โดยคลิกท่ีรายชื่อท่ีตองการ 

 
  2.6 กําหนดสิทธิ์ท่ีตองการใหกับเจาหนาท่ีท่ีเลือก ประกอบดวย 

• ดู (View)  หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีเลือกจะสามารถเห็นรายชื่อกิจกรรมในหนารายการและ

สามารถดูขอมูลในทุก Tab การทํางานของกิจกรรมได 

• เพ่ิม (Add) หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีเลือกจะสามารถเพ่ิมรายชื่อผูสมัครเขารวมกิจกรรมและ

เพ่ิมบันทึกผลการจัดกิจกรรมได 
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• แกไข (Edit) หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีเลือกจะสามารถแกไขขอมูลรายชื่อผูสมัครเขารวม

กิจกรรม และแกไขผลการจัดกิจกรรมได 

• ลบ (Delete) หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีเลือกจะสามารถลบรายชื่อผูสมัครเขารวมกิจกรรมและ

ลบผลการจัดกิจกรรมได (ไมสามารถลบกิจกรรมได) 

หมายเหตุ ผูท่ีสรางกิจกรรม ระบบจะกําหนดสิทธิ์ใหเปน “ผูจัดการกิจกรรม” สามารถเพ่ิมเจาหนาท่ีคนอ่ืนเพ่ือชวย

บริหารจัดการกิจกรรมรวมกันได ท้ังนี้เจาหนาท่ีท่ีไดรับเลือกจะไมสามารถเพ่ิมเจาหนาท่ีคนอ่ืน ๆ ได และไมสามารถ

ลบกิจกรรมได 
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5 การจัดการกิจกรรมแบบโครงการ/กิจกรรมสําหรับสถานศึกษา 

 

โครงการ/กิจกรรมสําหรับสถานศึกษา เปนรูปแบบกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือใหสถานศึกษาสมัครเขารวม เชน 

สมัครเขารวมโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT 

 

5.1 การสรางกิจกรรมแบบโครงการ/กิจกรรมสําหรับสถานศึกษา 

 

1) ข้ันตอนท่ี 1 เขาใชงานเมนู “จัดการกิจกรรม” 

 
  เม่ือลงชื่อเขาสูระบบแลว ใหกดท่ีเมนู “จัดการกิจกรรม” จากนั้นระบบจะนําทานไปยังหนารายการ

จัดการกิจกรรมตามท่ีไดรับสิทธิ์ในการทํางาน 

 

2) ข้ันตอนท่ี 2 เพ่ิมกิจกรรม 

 
2.1 กดปุม “เพ่ิมรายการ” ระบบจะนําทานไปยังหนาเพ่ิมกิจกรรม 

 
  2.2 เลือก “โครงการ/กิจกรรมสําหรับสถานศึกษา” ระบบจะนําทานไปยังหนาเพ่ิมขอมูลกิจกรรม 

และกรอกรายละเอียดขอมูล ดังภาพ 
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  2.3 กรอกขอมูลกิจกรรม ประกอบดวย 

   • ปงบประมาณท่ีจัดกิจกรรม   เลือกปงบประมาณท่ีดําเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 

   • โครงการ   เลือกโครงการท่ีกิจกรรมอางอิงมาดําเนินการ (เชื่อมโยงขอมูลกับเมนูขอมูล

พ้ืนฐาน > โครงการ) 

   • ช่ือกิจกรรม  ระบุชื่อกิจกรรม เชน กิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 34 

   • รายละเอียดกิจกรรม  ระบุรายละเอียดภาพรวมของกิจกรรม 

   • ช่ือสถานท่ีจัดกิจกรรม  ประกอบดวย 3 ตัวเลือกยอย ดังนี้ 

    - ยังไมระบุ  เลือกในกรณีท่ียังไมทราบสถานท่ีจัดงาน 

    - มีสถานท่ีแลว  ใหเลือกสถานท่ีกิจกรรมจากแผนท่ี หรือระบุพิกัดแผนท่ี ดังภาพ 

       
    - ออนไลน  เลือกในกรณีท่ีกิจกรรมท่ีจัดในครั้งนี้ดําเนินกิจกรรมผานทางออนไลน 

ใหระบุ URL ของกิจกรรม 

   • คาใชจาย  ระบุคาใชจายในการเขารวมกิจกรรม 

   • ภาพหนาปกกิจกรรม   แนบรูปภาพหนาปกของกิจกรรม จํานวน 1 ภาพ ขนาดไฟลไม

เกิน 2 MB เฉพาะไฟลนามสกุล: .jpg, .jpeg, .png มีขนาดท่ีแนะนําคือ 800 x 600 px โดยระบบจะนําภาพไป

แสดงผลอยูในหนาปฏิทินกิจกรรมแสดงกิจกรรมท้ังหมดท่ีเปดรับสมัคร จึงควรมีขอความเดนชัดสามารถสื่อถึง

กิจกรรมไดอยางชัดเจน  
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   • รูปภาพของกิจกรรม   แนบรูปภาพรายละเอียดของกิจกรรม เชน กําหนดการ หรือ คํา

ชี้แจง เปนตน สามารถแนบไดหลายไฟล ไฟลละไมเกิน 2 MB เฉพาะไฟลนามสกุล: .jpg, .jpeg, .png โดยระบบจะ

นําภาพไปแสดงผลในหนากิจกรรม ดังภาพ 

 
   • ไฟลเอกสารของกิจกรรม   แนบไฟลเอกสารของกิจกรรม เชน กําหนดการ คําชี้แจง 

หรือ แบบตอบรับ เปนตน สามารถแนบไดหลายไฟล ไฟลละไมเกิน 5 MB เฉพาะไฟลนามสกุล: .doc, .docx, .xls, 

.xlsx, .pdf 

   • หมายเหตุ/อ่ืน ๆ   ระบุหมายเหตุหรือขอมูลอ่ืน ๆ ของกิจกรรม โดยในสวนนี้จะเห็นได

เฉพาะผูจัดการกิจกรรมเทานั้น 

   • รายช่ือวิทยากร   เลือกชื่อวิทยากรหรือผูดูแลกิจกรรมสถานศึกษาจากเมนูบุคลากรทาง

การศึกษา โดยวิทยากรหรือผูดูแลกิจกรรมสถานศึกษาตองสมัครเปนสมาชิกในระบบแลวจึงจะปรากฏรายชื่อ 

   • การรับสมัคร   เลือกวิธีการรับสมัคร ประกอบดวย 

    - รับสมัครผูเขารวม  เลือกในกรณีท่ีตองการเปดรับสมัครผานทางออนไลน  

โดยสถานศึกษาสามารถสมัครเขารวมกิจกรรมผานเว็บไซตได 

    - ระบุผูเขารวม  เลือกในกรณีท่ีไมตองการเปดรับสมัครผานทางออนไลน โดย 

ผูจัดการกิจกรรมจะตองเปนผูเพ่ิมสถานศึกษาเขารวมกิจกรรมเอง 

   • วันเวลาท่ีจัดกิจกรรม   ระบุวัน-เวลาเริ่มตน และสิ้นสุดการจัดกิจกรรม 

   • วันเวลาท่ีเปดรับสมัคร   ระบุวัน-เวลาเริ่มตน และสิ้นสุดการรับสมัครเขารวมกิจกรรม 

ในกรณีท่ีกิจกรรมรับสมัครผูเขารวมผานทางเว็บไซต ระบบจะแสดงปุม “สมัครเขารวมกิจกรรม” เม่ือวัน-เวลาท่ี

เปดรับสมัครอยูในชวงท่ีกําหนดเทานั้น (หากวัน-เวลาอยูนอกชวงท่ีกําหนด ระบบจะซอนปุมการสมัครเขารวม

กิจกรรมไวไมใหผูสมัครสามารถสมัครเขารวมกิจกรรมได) 

   • จํานวนท่ีเปดรับสมัคร (หนวยงาน)  เลือก “ไมจํากัด” หากไมตองการจํากัดจํานวนของ

สถานศึกษา หรือเลือก “จํากัด” และกรอกจํานวนสถานศึกษาท่ีตองการ 



 คูมือการใชงานระบบฐานขอมูลเครือขายทางการศึกษา สสวท. 
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   • สังกัดของสถานศึกษา   เลือก “เขารวมไดทุกสังกัด” เม่ือตองการใหสถานศึกษาในทุก

สังกัดสามารถสมัครเขารวมกิจกรรมได หรือเลือก “เขารวมไดเฉพาะสังกัดท่ีกําหนด” และเลือกสังกัดท่ีตองการใหเขา

รวม พรอมระบุจํานวนคน (หากไมระบุจํานวนเทากับไมจํากัดจํานวน) หากสถานศึกษาท่ีสมัครเขารวมกิจกรรมมี

สังกัดไมตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนด จะไมสามารถสมัครเขารวมกิจกรรมได 

   • ขนาดของสถานศึกษา   เลือก “เขารวมไดทุกขนาด” เม่ือตองการใหสถานศึกษาในทุก

ขนาดสามารถสมัครเขารวมกิจกรรมได หรือเลือก “เขารวมไดเฉพาะขนาดท่ีกําหนด” และเลือกขนาดของ

สถานศึกษาท่ีตองการใหเขารวม พรอมระบุจํานวนคน (หากไมระบุจํานวนเทากับไมจํากัดจํานวน) หากสถานศึกษาท่ี

สมัครเขารวมกิจกรรมมีขนาดไมตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนด จะไมสามารถสมัครเขารวมกิจกรรมได 

   • ระดับช้ันท่ีเปดสอน   เลือก “เขารวมไดทุกระดับชั้น” เม่ือตองการใหสถานศึกษาท่ีเปด

สอนทุกระดับชั้นสามารถสมัครเขารวมกิจกรรมได หรือเลือก “เขารวมไดเฉพาะระดับชั้นท่ีกําหนด” และเลือก

ระดับชั้นท่ีตองการใหเขารวม หากสถานศึกษาท่ีสมัครเขารวมกิจกรรมอยูในระดับชั้นท่ีไมตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

จะไมสามารถสมัครเขารวมกิจกรรมได 

   • สถานศึกษาเขารวมกิจกรรมท่ีกําหนด   ระบุเง่ือนไขการเคย/ไมเคยเขารวมกิจกรรมใด

มากอน  

    - รับสมัครใหม  เลือกเม่ือไมมีการกําหนดวาสถานศึกษาตองเคย/ไมเคยเขารวม

กิจกรรมใดมากอน 

    - ตองเคยผานกิจกรรม  เลือกเม่ือตองการกําหนดวาสถานศึกษาท่ีจะเขารวม

กิจกรรมนี ้จะตองเคยผานการเขารวมกิจกรรมใดมากอน และเลือกกิจกรรมภายในระบบท่ีตองการ 

    - ไมเคยผานกิจกรรม  เลือกเม่ือตองการกําหนดวาสถานศึกษาท่ีจะเขารวม

กิจกรรมนี้ จะตองไมเคยผานการเขารวมกิจกรรมใดมากอน และเลือกกิจกรรมภายในระบบท่ีตองการ 

  2.4 เม่ือกรอกขอมูลครบถวนแลว ใหกดปุม “บันทึก” เพ่ือเพ่ิมกิจกรรมเขาสูระบบ โดยระบบจะ

สราง Tab สําหรับบริหารจัดการขอมูลของกิจกรรม ดังนี้ 

 

• Tab ขอมูลกิจกรรม ใชสําหรับจัดการขอมูลและเง่ือนไขของกิจกรรม (รายการขอมูล

เชนเดียวกับข้ันตอนการเพ่ิมกิจกรรม) 

• Tab สถานศึกษาเขารวมกิจกรรม ใชสําหรับจัดการรายชื่อสถานศึกษาเขารวมกิจกรรมท่ี

สมัครเขารวมผานทางเว็บไซต หรือ ผูจัดการกิจกรรมเพ่ิมรายชื่อเขาสูระบบดวยตนเอง 
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• Tab ผลการจัดกิจกรรม ใชสําหรับจัดการขอมูลผลการจัดกิจกรรมท้ังในสวนภาพรวมของ

กิจกรรม และผลการเขารวมกิจกรรมรายสถานศึกษา 

• Tab จัดการสิทธิ์ ใชสําหรับจัดการสิทธิ์ของเจาหนาท่ีของ สสวท. ท่ีทําหนาท่ีชวยจัดการ

กิจกรรมนี้ 

 

5.2 Tab ขอมูลกิจกรรม: จัดการขอมูลกิจกรรม (โครงการ/กิจกรรมสําหรับสถานศึกษา) 

 

1) ข้ันตอนท่ี 1 เขาใชงานเมนู “จัดการกิจกรรม 

 
  เม่ือลงชื่อเขาสูระบบแลว ใหกดท่ีเมนู “จัดการกิจกรรม” จากนั้นระบบจะนําทานไปยังหนารายการ

จัดการกิจกรรมตามท่ีไดรับสิทธิ์ในการทํางาน 

 

2) ข้ันตอนท่ี 2 เลือกกิจกรรมท่ีตองการใชงาน 

 
2.1 เลือกกิจกรรมท่ีตองการแกไขขอมูล 

 

 
  2.2 กดปุม “ปรับปรุงขอมูล” ระบบจะนําทานไปยังหนาแกไขขอมูลกิจกรรม 
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  2.3 ปรับปรุงสถานะของกิจกรรม โดยขอมูลในสวนนีเ้ปนขอมูลอธิบายสถานะปจจุบันของการ

ดําเนินกิจกรรมท่ีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบกิจกรรมเขามาปรับปรุงขอมูลดวยตนเอง (ไมมีผลกระทบกับเง่ือนไขการ

ทํางานของระบบ) ประกอบดวย 

• รอรับสมัคร เม่ือกิจกรรมยังไมไดเปดใหรับสมัคร  

• กําลังรับสมัคร เม่ือกิจกรรมอยูระหวางการรับสมัครสถานศึกษาเขารวมกิจกรรม 

• กําลังจัดกิจกรรม เม่ือเสร็จสิ้นข้ันตอนการสมัครเขารวมกิจกรรม และอยูระหวางการ

จัดกิจกรรม 

• เสร็จส้ิน เม่ือจัดกิจกรรมเสร็จแลว และบันทึกผลการเขารวมกิจกรรมท้ังในสวนของ

ภาพรวมและรายสถานศึกษาเรียบรอยแลว 

• ไมใชงาน เม่ือไมใชงานกิจกรรมแลว 

  2.4 ปรับปรุงขอมูลกิจกรรม โดยสามารถแกไขขอมูลไดทุกรายการ ยกเวน ปท่ีจัดกิจกรรม 

โครงการ และรหัสกิจกรรม 
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5.3 Tab สถานศึกษาเขารวมกิจกรรม: เพ่ิม/แกไขรายช่ือสถานศึกษาเขารวมกิจกรรม 

 

1) ข้ันตอนท่ี 1 เขาใชงานเมนู “จัดการกิจกรรม” 

 
  เม่ือลงชื่อเขาสูระบบแลว ใหกดท่ีเมนู “จัดการกิจกรรม” จากนั้นระบบจะนําทานไปยังหนารายการ

จัดการกิจกรรมตามท่ีไดรับสิทธิ์ในการทํางาน 

 

2) ข้ันตอนท่ี 2 เลือกกิจกรรมท่ีตองการใชงาน 

 
2.1 เลือกกิจกรรมท่ีตองการจัดการสถานศึกษาท่ีสมัครเขารวมกิจกรรม 

 

 
  2.2 กดท่ี Tab สถานศึกษาเขารวมกิจกรรม ระบบจะแสดงหนารายชื่อสถานศึกษาท่ีสมัครเขารวม

กิจกรรม ดังภาพ 
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สําหรับผูใชงานระบบ 

 

ปรับปรุง วันที่ 22 มิถุนายน 2564                                สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) หนาที่ 69/76 

 

 
  2.3 หากตองการเพ่ิมสถานศึกษาเขารวมกิจกรรม ใหกดปุม “เพ่ิมรายชื่อผูสมัคร” ระบบจะแสดง

หนาตางสําหรับเลือกสถานศึกษาจากเมนู “สถานศึกษา” ดังภาพ 

 

 
 2.4 เลือกสถานศึกษาท่ีตองการใหเขารวมกิจกรรม 

 2.5 กดปุม “ยืนยันการเลือก” ระบบจะเพ่ิมรายชื่อมาแสดงท่ีตารางรายการ พรอมท้ังกําหนดสถานะ 

“อนุมัติ” และสงอีเมลไปแจงรายชื่อสถานศึกษาท่ีไดรับเลือก ดังภาพ 
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 2.6 ในกรณีท่ีตองการปรับปรุงสถานะของสถานศึกษาเขารวมกิจกรรมแหงใด ใหทําเครื่องหมายถูกหนา

รายชื่อ และเลือกสถานะท่ีตองการปรับปรุง ประกอบดวย 

• รอพิจารณา หมายถึง สถานศึกษาท่ีสมัครอยูระหวางการตรวจสอบ/พิจารณาคุณสมบัติโดย สสวท. 

• อนุมัติ หมายถึง สถานศึกษาท่ีสมัครไดรับอนุมัติใหเขารวมกิจกรรม และระบบจะนํารายชื่อของ

สถานศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหเขารวมกิจกรรมไปสรางรายชื่อไวใน “Tab บันทึกผลการจัดกิจกรรม” 

ใหโดยอัตโนมัติ 

• ไมอนุมัต ิหมายถึง สถานศึกษาท่ีสมัครไมไดรับอนุมัติใหเขารวมกิจกรรม และสิ้นสุดการทํางาน

ภายในระบบ 

• ยุติการเขารวม หมายถึง สถานศึกษาท่ีสมัครยุติการเขารวมกิจกรรม และสิ้นสุดการทํางานภายใน

ระบบ 

 

หมายเหตุ กรณีท่ีตองการลบรายชื่อผูสมัคร ใหคลิกท่ีชื่อของสถานศึกษาท่ีสมัคร เม่ือระบบแสดงขอมูลสถานศึกษาท่ี

สมัครแลว ใหกดท่ีปุม “ลบขอมูล”  

 

5.4 Tab ผลการจัดกิจกรรม: บันทึกผลการจัดกิจกรรมในภาพรวมและรายสถานศึกษา 

 

1) ข้ันตอนท่ี 1 เขาใชงานเมนู “จัดการกิจกรรม” 

 
  เม่ือลงชื่อเขาสูระบบแลว ใหกดท่ีเมนู “จัดการกิจกรรม” จากนั้นระบบจะนําทานไปยังหนารายการ

จัดการกิจกรรมตามท่ีไดรับสิทธิ์ในการทํางาน 
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2) ข้ันตอนท่ี 2 เลือกกิจกรรมท่ีตองการใชงาน 

 
2.1 เลือกกิจกรรมท่ีตองการจัดการสถานศึกษาเขารวมกิจกรรม 

 

 
  2.2 กดท่ี Tab ผลการจัดกิจกรรม ระบบจะแสดงหนาผลการจัดกิจกรรม ดังภาพ 

 

 
  2.3 การกรอกขอมูลผลการเขารวมกิจกรรมรายสถานศึกษา จะดําเนินการโดยการนําเขาไฟล Excel 

Template โดยการสรางไฟล Excel Template ของแตละกิจกรรม ใหกดปุม “สรางไฟลบันทึกผล” ระบบจะนํา

ออกรายชื่อและขอมูลของสถานศึกษาเขารวมกิจกรรมในรูปแบบ Excel ดังภาพ 

 

 
  2.4 ในคอลัมน “ผลการเขารวมกิจกรรม” ใหเลือกผลการเขารวมกิจกรรมใหกับสถานศึกษาเขารวม

กิจกรรมแตละแหงตามตองการ ประกอบดวย 

• รอบันทึกผล หมายถึง รอบันทึกผลการเขารวมกิจกรรม 
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• ผาน หมายถึง สถานศึกษาเขารวมกิจกรรมคนนี้ผานการเขารวมกิจกรรม 

• ไมผาน หมายถึง สถานศึกษาเขารวมกิจกรรมคนนี้ไมผานการเขารวมกิจกรรม 

• ไมเขารวม หมายถึง ผูสมัครไมไดเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ 

จากนั้นกรอกขอมูลในคอลัมน “หมายเหตุ” (ถามี) โดยขอความนี้จะเห็นไดเฉพาะผูจัดการกิจกรรม 

หมายเหตุ เม่ือกรอกขอมูลใน Excel Template ในคอลัมน “ผลการเขารวมกิจกรรม”ครบถวนแลว ใหบันทึกขอมูล 

(Save) ใหเรียบรอย  ท้ังนี้ โปรดอยาแกไขคอลัมนอ่ืนนอกเหนือจากในขอ 2.4 

 

 
  2.5 การนําเขาไฟล Excel Template ใหกดปุม “นําเขาไฟลผลการจัดกิจกรรม” ระบบจะแสดง

หนาตางสําหรับทํารายการ ดังภาพ 

 

 
  2.6 เลือกไฟล Excel Template ท่ีบันทึกขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว 

  2.7 กดปุม “ประมวลผล” ระบบจะตรวจสอบโครงสรางของขอมูลและเนื้อหาขอมูลภายใน Excel 

Template และแสดงจํานวนรายการท่ีนําเขา 

  2.8 กดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือนําเขาขอมูลจากไฟล Excel Template เม่ือระบบดําเนินการเสร็จ

สิ้นแลว จะแสดงรายชื่อและสถานะของสถานศึกษาเขารวมกิจกรรมตามท่ีไดกําหนดคาไวใน Excel Template ดัง

ภาพ 
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หมายเหตุ หากตองการแกไขขอมูลผลการเขารวมกิจกรรมเปนรายสถานศึกษา ใหดําเนินการปรับปรุงขอมูลใน Excel 

Template และนําเขาขอมูลใหม 

 

 
  2.9 การบันทึกผลการจัดกิจกรรมในภาพรวม ใหกดปุม “บันทึกผลการจัดกิจกรรม” 

 

 
  2.10 กรอกขอมูลสรุปผลการจัดกิจกรรมในภาพรวม และแนบไฟลเอกสาร/รายงานผลการจัด

กิจกรรม (ถามี) 

  2.11 กดปุม “บันทึกขอมูล” เพ่ือบันทึกผลการจัดกิจกรรมในภาพรวม  
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5.5 Tab จัดการสิทธิ์ 

 

1) ข้ันตอนท่ี 1 เขาใชงานเมนู “จัดการกิจกรรม” 

 
  เม่ือลงชื่อเขาสูระบบแลว ใหกดท่ีเมนู “จัดการกิจกรรม” จากนั้นระบบจะนําทานไปยังหนารายการ

จัดการกิจกรรมตามท่ีไดรับสิทธิ์ในการทํางาน 

 

2) ข้ันตอนท่ี 2 เลือกกิจกรรมท่ีตองการใชงาน 

 
2.1 เลือกกิจกรรมท่ีตองการจัดการสิทธิ์เจาหนาท่ีผูจัดการกิจกรรมรวม 

 

 
  2.2 กดท่ี Tab จัดการสิทธิ์ ระบบจะแสดงหนาจัดการสิทธิ์การจัดการกิจกรรมรวม ดังภาพ 

 

 
  2.3 กดปุม “เพ่ิมเจาหนาท่ี” ระบบจะแสดงหนาตางสําหรับเพ่ิมรายชื่อเจาหนาท่ีเพ่ือทําหนาหนาท่ี

จัดการกิจกรรมรวม (เชื่อมโยงขอมูลจากเมนู “จัดการระบบ > จัดการผูใชงาน”) ดังภาพ  
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  2.4 เลือกรายชื่อเจาหนาท่ีท่ีตองการใหสิทธิ์ในการจัดการกิจกรรมรวม จากนั้นกดปุม “ยืนยันการ

เลือก” เพ่ือเพ่ิมรายชื่อเขาสูกิจกรรม ดังภาพ 

 
  2.5 สามารถกําหนดสิทธิ์ในการจัดการขอมูลได โดยคลิกท่ีรายชื่อท่ีตองการ 
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  2.6 กําหนดสิทธิ์ท่ีตองการใหกับเจาหนาท่ีท่ีเลือก ประกอบดวย 

• ดู (View)  หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีเลือกจะสามารถเห็นรายชื่อกิจกรรมในหนารายการและ

สามารถดูขอมูลในทุก Tab การทํางานของกิจกรรมได 

• เพ่ิม (Add) หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีเลือกจะสามารถเพ่ิมรายชื่อสถานศึกษาเขารวมกิจกรรม

และเพ่ิมบันทึกผลการจัดกิจกรรมได 

• แกไข (Edit) หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีเลือกจะสามารถแกไขขอมูลรายชื่อสถานศึกษาเขารวม

กิจกรรม และแกไขผลการจัดกิจกรรมได 

• ลบ (Delete) หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีเลือกจะสามารถลบรายชื่อสถานศึกษาเขารวมกิจกรรม

และลบผลการจัดกิจกรรมได (ไมสามารถลบกิจกรรมได) 

หมายเหตุ ผูท่ีสรางกิจกรรม ระบบจะกําหนดสิทธิ์ใหเปน “ผูจัดการกิจกรรม” สามารถเพ่ิมเจาหนาท่ีคนอ่ืนเพ่ือชวย

บริหารจัดการกิจกรรมรวมกันได ท้ังนี้เจาหนาท่ีท่ีไดรับเลือกจะไมสามารถเพ่ิมเจาหนาท่ีคนอ่ืน ๆ ได และไมสามารถ

ลบกิจกรรมได 
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