
คูมือ
การบริหารจัดการระบบโปรแกรมฐานขอมูลการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา/ 

กิจกรรมการเรียนรูของประชากรไทย 

ข้ันตอนการเขาสูระบบสําหรับศูนย กศน.อาํเภอ และ กศน.ตําบล 

1. ใหเปดโปรแกรมสืบคนอินเตอรเน็ต (Internet Browser) เชน โปรแกรม Internet explorer 

ภาพ Icon โปรแกรม Internet explorer 

2. ท่ีชอง URL Address ใหพิมพ http://sk.nfe.go.th  เพ่ือเขาสูเว็บไซตของสํานักงาน กศน.
จังหวัดสงขลา --->  กดปุม Enter บนคียบอรด 

ภาพ โปรแกรม Internet explorer 
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3. ใหคลิกท่ีปุม    

ภาพ เว็บไซตของสาํนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 
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4. หนานี้จะใชสําหรับการติดตอสื่อสารระหวางสาํนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา กับบุคลากรใน
สังกัด โดยจะแจงผานหนานี้เปนหลัก ขอใหติดตามขอมูลจากหนานี้ อยางสม่ําเสมอ 

ภาพ หนาเว็บเพจท่ีใชสําหรับการติดตอสื่อสาร 
ระหวางสาํนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา กับบุคลากรในสงักัด 

5. คลิกที่ เขาสูระบบฯ 
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6. คลิกที่ปุม สําหรับ กศน.อําเภอ 

ภาพ หนาแรกของการเขาสูระบบการบันทึกขอมูล 

ภาพ การเขาระบบสําหรับ กศน.อําเภอ  

ภาพ การเขาระบบสําหรับ กศน.อําเภอ 

7. (ขอ 7 สําหรับ กศน.อําเภอ) ชอง User Name  ใหพิมพชื่อ กศน.อําเภอ (พิมพเปนภาษาไทย 
ดังแนบ)  ชอง Password  ใหพิมพรหัสผาน (ดังแนบ) 
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8. (ขอ 8 สําหรับ กศน.ตําบล) ใหคลิกท่ีปุม สําหรับ กศน.ตําบล ชอง User Name  ใหพิมพชื่อ 
กศน.ตําบล (พิมพเปนเลขรหัส ดังแนบ)  ชอง Password  ใหพิมพรหัสผาน (ดังแนบ) 

ภาพ การเขาระบบสําหรับ กศน.ตําบล 

9. คลิกที่ปุม  เพื่อเขาสูระบบฯ 

ข้ันตอนการปอนขอมูลของ กศน.ตําบล 

1. ใหคลิกปุม Add เพ่ือเริ่มปอนขอมูล 

ภาพ หนาที่ใชปอนขอมูล 

2. ใหทําการปอนขอมูลตามแบบสํารวจ ดังภาพดานลาง 

*** ใหเพ่ิมรายชื่อชุมชน/หมูบาน ท้ังหมดในตําบลกอนเริ่มทําการปอนขอมูล
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เลือกจังหวัด
กอนเลือก
อําเภอ 
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ภาพ หนาปอนขอมูลตามแบบสํารวจ

3. เมื่อปอนขอมูลสมบูรณแลว ใหคลิกท่ีปุม Add เพ่ือทําการบันทึก 

4. ทําตามขั้นตอนที่ 1-3 ซ้ํา  เพ่ือปอนขอมูลในลําดับตอไป  

5. เมื่อตองการออกจากระบบ/ไมใชระบบเปนระยะเวลานาน ใหคลิกท่ีปุม Logout ทุกครั้ง 

หมายเหต ุ: กศน.ตําบล แตละแหง ใหเขาสูระบบพรอมกันไมเกิน 2 คน โดยใหใช Username และ 
Password เดียวกัน 
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การรายงานตาม แบบรายงาน ภาคผนวก 3 และภาคผนวก 4 ของ กศน.อําเภอ และ กศน.ตําบล 

1. ให กศน.ตําบล สรุปรายงาน สง กศน.อําเภอทุกวัน กอนเวลา 15.00 น. (รูปแบบการสงตามความ
เหมาะสม) 

2. ให กศน.อําเภอ สรุปรายงาน สง กศน.จังหวัดทุกวัน กอนเวลา 16.00 น.  
3. ให กศน.อําเภอ สงเปนไฟล Excel ผานระบบ E-Office ถึง กศน.จังหวัดสงขลา โดยไมตองทําหนังสือ

ราชการนํา 
4. ดาวนโหลด แบบรายงาน ภาคผนวก 3 และภาคผนวก 4  ไดจาก http://202.143.159.134

ข้ันตอนการสรางรายงาน 

1. เขาสูระบบของ กศน.อําเภอ หรือ กศน.ตําบล 
2. โปรแกรมจะดึงขอมูลท่ีจัดเก็บอยูในระบบ ออกมาแสดงผล 

ภาพ แสดงขอมูลท่ีจัดเก็บอยูในระบบ 

ภาพ  การแสดงรายการขอมูล 

2.1 ขณะนี้โปรแกรมกําลังแสดงขอมูลหนาท่ี.......จากจํานวนท้ังหมด......หนา 
2.2 ขณะนี้โปรแกรมกําลังแสดงขอมูลรายการท่ี......จากทั้งหมด.......รายการ 
2.3 ระบุจํานวนรายการขอมูลท่ีตองการใหแสดงตอหนา 

2.1 2.2 2.3
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3. ข้ันตอนการสงขอมลูออกจากระบบ สรางเปนไฟล Excel เพ่ือนําไปสรางรายงาน 

ภาพ ข้ันตอนการสงขอมูลออกจากระบบ 
3.1 คลิกท่ีชอง � (ปุมมุมบนดานซายสุด) จะปรากฏ � ในทุกรายการของหนานั้นๆ (หากตองการสราง
รายงานจากขอมูลท่ีมีท้ังหมด ใหเลือก ขอ 2.3 เปน All) 

3.2 คลิกท่ีปุม   เพ่ือสรางรายงานเปนไฟล Excel 
3.3 หากปรากฏขอความดังภาพดานลาง ใหคลิกท่ีปุม Save เพ่ือทําการบันทึก (จะไดไฟลช่ือ 
member.xls) 

3.4 หากปรากฏขอความดังภาพดานลาง ใหคลิกท่ีปุม Open 

3.5 หากปรากฏขอความดังภาพดานลาง ใหคลิกท่ีปุม ใช

3.6 เม่ือเปดไฟล member.xls โปรแกรม Excel จะแสดงขอมูลดังภาพดานลาง 

3.1
3.2
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3.7 การแสดงผล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ในคอลัมน F ไมถูกตอง ดังภาพดานลาง 

3.8 ใหคลิกเมาสขวาบนคอลัมน F  แลวเลือกคําสั่ง จัดรูปแบบเซลล

3.9 ใหต้ังคาประเภท เปนตัวเลข, ตําแหนงทศนิยม เปน 0 แลวคลิกปุม ตกลง 

3.9

3.8
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3.10 ตัวอยาง ข้ันตอนการลบคอลัมน ที่ไมไดใชตามแบบรายงาน ภาคผนวก 3 และภาคผนวก 4  ใหคลิก
เมาสขวา บนคอลัมนท่ีตองการลบ แลวเลือกคําส่ัง ลบ 

3.11 ตัวอยาง ข้ันตอนการกรองขอมูล เชน ใหโปรแกรม Excel เลือกแสดงเฉพาะขอมูลที่เปนเพศชาย 
3.11.1 ใหคลิกบนคอลัมนท่ีตองการกรองขอมูล 

 3.11.2 ใหคลิกท่ี ขอมูล --->  ตัวกรอง  --->       --->      --->   คลิกท่ีปุม ตกลง 
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3.11.2  ใหคัดลอกขอมูลท่ีไดจากการกรอง ไปวางในวางในแผนงานใหม (ขอมูลท่ีเปนเพศหญิง ไมไดถูก
ลบ) 


