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โครงสร้างระบบ 

 ระบบพฒันาโดยใชภ้าษา PHP   
ฐานขอ้มูล MYSQL  
Frontend Framework ใช ้Bootstrap 
 
ระบบประกอบด้วย 3 ส่วน  
 ส าหรบัผูดู้แลระบบ  
 ส าหรบัครูประจ าชุมนุม 
 ส าหรบัครูทีป่รกึษา 

  ส าหรบันักเรยีน 

การติดตัง้ระบบ 

1. แตกไฟล์ทีไ่ดจ้ากการดาวน์โหลดแลว้อพัโหลดไฟล์ในอยู่โฟลเดอรช์ื่อ clubonline3 ไปยงั
เวบ็เซฟเวอรท์ีเ่ตรยีมไว ้

2. เขา้ไปที ่yourdomain/install (ตวัอยา่ง naygho.org/install หรอื naygho.org/ชื่อ
โฟลเดอร/์install) เพื่อเริม่ขัน้ตอนการตดิตัง้ระบบ 

3. ระบบจะตรวจสอบขอ้มูลพืน้ฐานความตอ้งการของระบบ (php เวอรช์ัน่ 5.6 ข้ึนไป) 

 

4. กรอกขอ้มูลในการตดิตัง้ใหค้รบถว้น จากนัน้กดที ่ตดิตัง้  
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   คยีด์าวน์โหลด : ไดร้บัจากการขอใชง้านระบบ ในอเีมลตอบกลบัการขอใชง้าน  

5. เมื่อการตดิตัง้เสรจ็สมบูรณ์ ใหล้บโฟลเดอร ์install ออก เพื่อความปลอดภยั 

 

 

ก่อนการใช้งานโปรดตรวจสอบเวอรช์ัน่ของระบบให้เป็นเวอรช์ัน่ปัจจบุนัเสมอ 
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การใช้งานระบบ 
ส่วนของผู้ดแูลระบบ 

▪ การเข้าสู่หน้าจดัการ 

การเขา้สู่หนา้จดัการ วธิทีี ่1 ใส่ /administrator ต่อจากลงิคห์น้าเวบ็  

                           วธิทีี ่2 ลงชื่อเขา้ใชง้าน  จากหน้าเวบ็ไซต ์

   ชื่อผูใ้ชง้าน คอื ทีก่ าหนดจากขัน้ตอนการตดิตัง้ ชื่อผูใ้ชง้านของผูดู้แลจะขึน้ตน้ดว้ย
ชื่อผูใ้ชง้านทีต่ัง้ขึน้เองและตามด้วย @admin เช่น admin@admin 

   รหสัผ่าน คอื ทีก่ าหนดไว ้

           ส่วนประกอบหน้าบริหารจดัการ 

 

แสดงชื่อโรงเรยีนและปีการศกึษาปัจจุบนั 

บญัชผีูใ้ชง้าน 

แสดงจ านวนขอ้มูลของ
แต่ละประเภท 

ส่วนทา้ยแสดงขอ้มูลระบบ 

เมนู 

แสดงประเภทและชื่อผูใ้ชง้าน 
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ข้อค านึงในการใช้งานระบบ 

➢ ใหด้ าเนนิการตัง้ค่าระบบ ในเมนูตัง้ค่าระบบและเมนูขอ้มูลพืน้ฐาน ใหค้รบถว้นกอ่นการใช้
งานระบบ 

➢ ใหร้ะบุปีการศกึษาใหถ้กูตอ้งตามปีการศกึษาปัจจุบนั กอ่นการใชง้านระบบ และตอ้งระบุเอง
ทุกปีการศกึษา ในเมนูตัง้คา่ระบบ > ขอ้มูลพืน้ฐาน > หวัขอ้ : ปีการศกึษา 

▪ การตัง้ค่าระบบ 

ไปทีเ่มนู การตัง้ค่าระบบ  จะมเีมนูย่อย 3 เมนู ขอ้มูลพืน้ฐาน เปิด-ปิดระบบ และ
ตรวจสอบอพัเดทระบบ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 จะเป็นการก าหนดขอ้มูลพืน้ฐานของระบบ ซึง่ขอ้มูลส่วนนี้จะถูกน าไปแสดงภายใน
หน้าต่างๆของระบบ 
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   กรอกขอ้มูลพืน้ฐานใหเ้รยีบรอ้ยจากนัน้กด บนัทกึ และท าการอพัโหลดโลโก้
หน่วยงาน ขนาด 150 * 150 px จากนัน้กดที ่อพัโหลด  

* ส่วนของปีการศึกษา ต้องระบุปีการศึกษาก่อนท ารายการอื่นๆภายในระบบ เช่น ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2562 ให้ระบุเป็น 2/2562 

ตรวจสอบอพัเดทระบบ หากมกีารอพัเดท ระบบจะแจง้เวอรเ์วอรช์ัน่และรายละเอยีดการ
อพัเดท ผูดู้แลระบบสามารถกดดาวน์โหลดไฟลแ์ละน าไปทบัไฟล์เดมิไดเ้ลยครบั 

เปิด-ปิด ระบบ 

   จะเป็นการควบคุมและเปิด-ปิดการใชง้านในส่วนต่างๆของระบบ ไดแ้ก่ เปิด-ปิด 
ระบบหลกั ลงทะเบยีนเรยีน เปลีย่นชุมนุม เปิดชุมนุม, การประเมนิผลชุมนุม, การลงทะเบยีนคณุครู,  การ
ลงทะเบยีนนกัเรยีน, การลบชุมนุม 

 

   เปิด หมายถงึ การเปิดใชง้านระบบส่วนทีก่ าหนด 

   ปิด หมายถงึ การปิดใชง้านระบบส่วนทีก่ าหนด 

▪ การก าหนดข้อมูลพื้นฐาน 

ไปทีเ่มนู การก าหนดขอ้มูลพืน้ฐาน  จะมเีมนูยอ่ย 4 เมนู ระดบัชัน้ ระดบัผล
การประเมนิ จ านวนชุมนุมทีล่งทะเบยีน ก าหนดครูต่อชุมนุม ก าหนดครทูีป่รกึษาต่อชัน้เรยีน 
* ต้องก าหนดการก าหนดข้อมูลพื้นฐานให้เสรจ็ก่อนท่ีจะมีการใช้งานระบบ 
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ระดบัชัน้  
เป็นการก าหนดระดบัชัน้และจ านวนหอ้ง 

 

   การเพิม่ระดบัชัน้และจ านวนหอ้ง  ใหร้ะบุระดบัชัน้และจ านวนหอ้ง 
เช่น ม.5 มทีัง้หมด 12 หอ้ง ใหร้ะบุ ระดบัชัน้ 5 จ านวนหอ้ง 12 จากนัน้กดบนัทกึ 

 

   การแกไ้ขระดบัชัน้และจ านวนหอ้ง   จากนัน้ใหท้ าการระบุระดบัชัน้และ
จ านวนหอ้งทีแ่กไ้ข เรยีบรอ้ยใหท้ าการกดบนัทกึ 

 

   การลบระดบัชัน้และจ านวนหอ้ง  
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ระดบัผลการประเมิน 

 โรงเรยีนสามารถก าหนดระดบัผลการเรยีนของแต่ละโรงเรยีนได ้เพื่อน าไปใช้
ส าหรบัการประเมนิผล 

 

   การเพิม่ระดบัผลการประเมนิ  ใหร้ะบุระดบัเช่น 4 และระบุ
ความหมายของระดบันัน้ ๆดว้ย  จากนัน้กดทีบ่นัทกึ ซึง่ระดบัจะถูกน าไปแสดงเป็นผลการประเมนิของ
นักเรยีน 

 

   การแกไ้ขระดบัผลการประเมนิ  จากนัน้แกไ้ขระดบัผลการประเมนิทีต่อ้งการ 

 

   การลบระดบัผลการประเมนิ  
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  จ านวนชุมนุมท่ีลงทะเบียน 

   เป็นการก าหนดชมุนุมทีแ่ต่ละระดบัชัน้ทีส่ามารถลงทะเบยีนได ้

 

   การก าหนดและการแกไ้ข  จากนัน้ท าการระบุจ านวนชุมนุม  

 

   การลบจ านวนชุมนุม  

  ก าหนดจ านวนครดูแูลชุมนุม 

   เป็นการก าหนดจ านวนครูทีดู่แลชุมนุมไดจ้ านวนกีค่น ซึง่สามารถก าหนดไดไ้ม่เกนิ 
4 คน โดยทีร่วมทัง้ครูทีเ่ป็นหลกัในการดูแลชุมนุม 1 คน ครูอื่น ๆทีดู่แลชุมนุม อกี 3 คน 
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ก าหนดจ านวนครท่ีูปรึกษาต่อระดบัชัน้ 

 เป็นการก าหนดจ านวนครูทีป่รกึษาใหแ้ต่ละชัน้เรยีนสามารถมไีดท้ัง้หมดทีค่น ซึง่
สามารถก าหนดไดไ้ม่เกนิ 4 คน 

 

▪ รายการข้อมูล 

ไปทีเ่มนู รายการขอ้มูล  จะมเีมนูย่อย 4 เมนู นกัเรยีน คุณครูประจ าชุมนุม 
คุณครูทีป่รกึษา และชุมนุม 

 นักเรียน 

  จะแสดงรายการของบญัชตีามระดบัชัน้ทีเ่ลอืก 

 

  การแกไ้ขบญัชนีักเรยีน  การแกไ้ขขอ้มูลผูดู้และระบบจะสามารถแกไ้ขขอ้มูล
ของนกัเรยีนไดท้ัง้หมด  แกไ้ขขอ้มูลเรยีบรอ้ยกดทีบ่นัทกึ 
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  การแสดงขอ้มูลเพิม่เตมิ  การแสดงขอ้มูลเพิม่เตมิของนักเรยีน 

 

 

  การลบบญัชนีักเรยีน   

  

คณุครปูระจ าชุมนุม 

 จะแสดงรายการบญัชคีุณครูตามชื่อทีค่น้หา 
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   การแกไ้ขบญัชคีุณครู   การแกไ้ขขอ้มูลผูดู้และระบบจะสามารถแกไ้ขขอ้มูล
ของคุณครไูดท้ัง้หมด แกไ้ขขอ้มูลเรยีบรอ้ยกดทีบ่นัทกึ การก าหนดชือ่ผูใ้ชง้าน สามารถก าหนดได ้2 แบบ 
คอื 1. ขึน้ตน้ดว้ยภาษาองักฤษตามดว้ยตวัเลข กีต่วักไ็ด ้2. ภาษาองักฤษทัง้หมด 

 

   การดูขอ้มูลเพิม่เตมิ  การแสดงขอ้มูลเพิม่เตมิของคุณครูประจ าชุมนุม 

 

   การลบบญัชคีุณครูประจ าชุมนุม  

คณุครท่ีูปรึกษา 

 จะแสดงรายการบญัชคีุณครูตามระดบัชัน้ทีเ่ลอืก 

 



คู่มอืใชง้านระบบกจิกรรมชุมนุม เวอรช์ัน่ 3.6 - หน้าท่ี 15 
 

สงวนลขิสทิธิ ์2561 ออกแบบและพฒันาระบบโดย นายพงษ์ศธร เชดิสม 
website: www.naygho.org email: pongsathorn@naygho.org 

   การแกไ้ขบญัชคีุณครู   การแกไ้ขขอ้มูลผูดู้และระบบจะสามารถแกไ้ขขอ้มูล
ของคุณครไูดท้ัง้หมด แกไ้ขขอ้มูลเรยีบรอ้ยกดทีบ่นัทกึ ชื่อผูใ้ชง้านจะตามดว้ย @krooroom 

 

   การดูขอ้มูลเพิม่เตมิ  การแสดงขอ้มูลเพิม่เตมิของคุณครู 

 

   การลบบญัชคีุณครู  

 ชุมนุม 
 จะแสดงรายการของชุมนุมตามปีการศกึษาทีเ่ลอืก 
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  การแกไ้ขชุมนุม   การแกไ้ขรายวชิา แกไ้ขขอ้มลูเรยีบรอ้ยกดที่
บนัทกึ 

 

การดูขอ้มลูเพิม่เตมิชุมนุม  
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  การลบชุมนุม  

 

▪ การน าเข้าข้อมูล 

ไปทีเ่มนู น าเขา้ขอ้มูล    เป็นการน าเขา้ขอ้มูลโดยใชไ้ฟล ์excel  

 

* การน าเขา้ขอ้มูลสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตขอ้มูลได้แต่ละเมนู 

น าเข้าข้อมูลคณุคร ู

 

   ขัน้ตอนการน าเขา้ขอ้มูลคุณคร ู

1. ดาวน์โหลดเทมเพลตขอ้มูล 

2. เพิม่ขอ้มูลลงในไฟล์เทมเพลต (ใหต้รงกบัคอลมัน์ทีก่ าหนดไว)้  
ชื่อผูใ้ชง้านใหก้ าหนดเฉพาะตวัอกัษรภาษาองักฤษ a-z ตวัพมิพเ์ลก็และ
ตวัพมิพใ์หญ ่ตวัเลข 0-9 และอกัขระพเิศษ . _ @ เท่านัน้ และสามารถก าหนด
ได ้2 แบบ คอื 1. ขึน้ตน้ดว้ยภาษาองักฤษตามดว้ยตวัเลข กีต่วักไ็ด ้                         
2. ภาษาองักฤษทัง้หมด 
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3. ท าการน าเขา้ขอ้มูลโดยกดที ่choose file เลอืกไฟล์ทีบ่นัทกึไวใ้นขอ้ 2 จากนัน้
กดที ่น าเขา้ เพือ่เริม่กระบวนการน าเขา้ขอ้มูล การน าเขา้ขอ้มูลชา้หรอืเรว็
ขึน้อยูก่บัขนาดขอ้มูลทีม่กีารน าเขา้ 

 

4. การน าเขา้เสรจ็สมบูรณ์  

 

น าเข้าข้อมูลนักเรียน 

 

   ชื่อผูใ้ชง้านไดเ้ฉพาะตวัเลขเท่านัน้ 

ขัน้ตอนการน าเขา้ขอ้มูลนักเรยีน 

1. ดาวน์โหลดเทมเพลตขอ้มูล 

2. เพิม่ขอ้มูลลงในไฟล์เทมเพลต (ใหต้รงกบัคอลมัน์ทีก่ าหนดไว)้   
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3. การน าเขา้ขอ้มูลโดยกดที ่choose file เลอืกไฟลท์ีบ่นัทกึไวใ้นขอ้ 2 จากนัน้กด
ที ่น าเขา้ เพือ่เริม่กระบวนการน าเขา้ขอ้มูล การน าเขา้ขอ้มูลชา้หรอืเรว็ขึน้อยู่
กบัขนาดขอ้มูลทีม่กีารน าเขา้ 

 

4. การน าเขา้เสรจ็สมบูรณ์ 

 

น าเข้าข้อมูลชุมนุม 

ขัน้ตอนการน าเขา้ขอ้มูลนักเรยีน 

1. ดาวน์โหลดเทมเพลตขอ้มูล 

2. เพิม่ขอ้มูลลงในไฟล์เทมเพลต (ใหต้รงกบัคอลมัน์ทีก่ าหนดไว)้  

 

3. การน าเขา้ขอ้มูลโดยกดที ่choose file เลอืกไฟลท์ีบ่นัทกึไวใ้นขอ้ จากนัน้กดที ่
น าเขา้ เพื่อเริม่กระบวนการน าเขา้ขอ้มูล การน าเขา้ขอ้มูลชา้หรอืเรว็ขึน้อยูก่บั
ขนาดขอ้มูลทีม่กีารน าเขา้ 
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4. การน าเขา้เสรจ็สมบูรณ์ 

 

▪ ก าหนดชุมนุม 

ไปทีเ่มนู ก าหนดชุมนุม   มเีมนูยอ่ย 3 เมนู ก าหนดครูใหชุ้มนุม ก าหนด
ชุมนุมใหค้รู และเพิม่ครูใหก้บัชุมนุม 

ก าหนดครใูห้ชุมนุม 

 การก าหนดครูใหชุ้มนุม เป็นการเลอืกครูใหก้บัแต่ละชุมนุมทีไ่ม่มคีรูดูแลชุมนุม 
สามารถท าไดเ้พยีงครูหนึ่งท่านกบัหนึ่งชุมนุม หากตอ้งการใหคุ้ณครูหนึ่งท่านมมีากกว่าหนึ่งชมุนุม
สามารถท าไดท้ี ่เมนู ก าหนดชมุนุมใหคุ้ณคร ู

 

   การลอืกชมุนุมกดที ่เลอืกชมุนุม   
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   ระบบจะแสดงชุมนุมทีย่งัไม่มคีุณครูประจ ารายวชิา เมื่อเลอืกเสรจ็ใหก้ดทีบ่นัทึก 

 ก าหนดชุมนุมให้ครู 
  การก าหนดชุมนุมใหค้รู เป็นการก าหนดครูผูด้แูลใหก้บัชุมนุม 

 

การเลอืกครกูดที ่เลอืกครู   
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ท าการเลอืกคร ูระบบจะแสดงรายชือ่ครูทัง้หมดทีม่อียู่ในระบบใหเ้ลอืกจากนัน้ท า
การบนัทกึ 

 

   ระบบจะแสดงขอ้มูลคุณครูทีเ่ลอืกรายวชิา 

  เพ่ิมครใูห้กบัชุมนุม 

   เป็นการเพิม่ครูใหก้บัชุมนุม (ไม่ใชค่รูทีดู่แลหลกั) ซึง่สามารถเพิม่ไดต้ามจ านวนที่
ถูกก าหนดไว ้

 

   โดยการกดที ่  เพื่อเป็นการเพิม่ครูทีดู่แลชุมนุม ระบบจะแสดงรายชื่อครทูี่
ดูแลชุมนุมคนหลกัและมปีุ่ มใหเ้พิม่ครู กรณีทีจ่ านวนครูยงัไมค่รบตามทีก่ าหนด กรณีทีก่ าหนดครูแลว้ระบบ
จะแสดงปุ่ มใหล้บ 
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   กดที ่  เพื่อเลอืกรายชื่อครู จากนัน้ท าการเลอืกรายชื่อครูทีแ่สดง

แลว้กดที ่  เพื่อเป็นการบนัทกึผล  

 คอืปุ่ มทีย่อ้นกลบัไปหน้ารายการทีแ่สดงชุมนุมทัง้หมด  

 

 

   กรณีทีต่อ้งการลบครูออกจากชุมนุม ใหท้ าเหมอืนกบัการเลอืกคุณครู 
จากนัน้กดที ่  แลว้ท าการเลอืกยนืยนัการลบ  

 

▪ การเลือกชุมนุม 

ไปทีเ่มนู เลอืกชุมนุม  จะมเีมนูยอ่ย 2 เมนู รายบุคคล และรายหอ้ง 

 เลือกชุมนุมรายบุคคล 

  การเลอืกชมุนุมใหน้กัเรยีนแต่ละคน สามารถท าการคน้หานักเรยีนไดโ้ดยใช ้รหสั
ประจ าตวั ชื่อ นามสกุล หรอื เบอรโ์ทรศพัท ์ 
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   จากนัน้ระบบจะแสดงรายการคน้หา 

 

   การเลอืกชมุนุม กดที ่เลอืกชุมนุม  

 

   ระบบจะแสดงรายชุมนุมทีส่ามารถเลอืกไดใ้หก้บันักเรยีนแต่ละคน (ระบบจะไม่
แสดงชุมนุมทีเ่ลอืกแลว้) จากนัน้กดบนัทกึ 

   การดูชุมนุมทีเ่ลอืก กดที ่ชุมนุม  

 

     สามารถลบชุมนุมทีเ่ลอืกโดยกดที ่   
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   กรณีทีก่ารเลอืกชมุนุมครบตามทีก่ าหนดไวแ้ลว้ ระบบจะแสดงขอ้ความครบแลว้       
และไม่สามารถเลอืกชมุนุมไดอ้กี 

 

 

เลือกชุมนุมรายห้อง 

 การเลอืกชมุนุมรายหอ้ง เป็นการเลอืกชุมนุมใหก้บันักเรยีนทีอ่ยูใ่นหอ้งทุกคน ซึง่
ตอ้งท าการเลอืกระดบัชัน้ เลอืกหอ้ง และเลอืกชุมนุมทีต่อ้งการ จากนัน้กด บนัทกึ 

 

   ระบบจะแสดงรหสัประจ าตวัและชื่อนักเรยีนทีเ่ลอืกชุมนุมส าเรจ็และไม่ส าเรจ็ 

 

   กรณีเลอืกชุมนุมซ ้าทีเ่ลอืกแลว้ระบบจะแจง้เตอืน 
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▪ การเลื่อนชัน้และจบการศึกษา 

ไปทีเ่มนู เลือ่นชัน้และจบการศกึษา  จะมเีมนูยอ่ย 2 เมนู เลือ่นชัน้ และจบ
การศกึษา 

 * ขัน้ตอนน้ีตอนท าการจบการศึกษาก่อนแล้วค่อยท าการเลื่อนชัน้ ขอให้ท าด้วย

ความระมดัระวงั 
 การเลื่อนชัน้  

ระบบจะท าเลื่อนชัน้ ไดแ้ก่ระดบัชัน้ 1 2 4 5 โดยทีจ่ะเลื่อนระดบัชัน้อยา่งเดยีว 
ไม่ไดท้ าการเปลีย่นหอ้ง 

 

   เริม่ด าเนนิการโดยกดที ่ด าเนินการ  จากนัน้ท าการยนืยนัการ
ด าเนินการอกีครัง้เพื่อเริม่กระบวนการ 
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 การจบการศึกษา 

  ระบบจะท าการจบการศกึษาส าหรบัระดบัชัน้ 3 และ 6 ซึง่สามารถ
ด าเนินการได ้2 แบบ 1. ลบรายชื่อนักเรยีนระดบัชัน้ 3 ออกจากระบบ (ดูขอ้มลูยอ้นหลงั
ไม่ได)้ 2. ไม่ลบ เปลีย่นแปลงสถานะนักเรยีนเป็น "จบการศกึษา" (ดขูอ้มลูยอ้นหลงัได)้ 

 

   เริม่กระบวนการโดยกดทีปุ่่ ม  และยนืยนัการเริม่กระบวนการ
อกีครัง้ ข ัน้ตอนการจบการศกึษาระดบัชัน้ 3 และ ระดบัชัน้ 6 ด าเนินการขัน้ตอนเหมอืนกนั 

 

▪ การประเมินชุมนมุ 

ไปทีเ่มนู ประเมนิผลชุมนุม   ผูดู้แลระบบสามารถท าการตดิตามการประเมนิและ
ประเมนิผลไดเ้หมอืนกบัคุณครูรายวชิา ท าการเลอืกปีการศกึษา  
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 ระบบจะแสดงสถานการประเมนิ เสรจ็สมบรูณ์ หมายถงึประเมนิครบทุกคนแลว้ ยงัไม่เสรจ็
สมบูรณ์ หมายถงึมกีารประเมนิแลว้แต่ยงัไม่ครบทุกคน รอประเมิน หมายถงึยงัไม่มกีารประเมนิ  

 ท าการประเมนิกดที ่ประเมนิผล   ระบบจะแสดงรายชื่อนกัเรยีนพรอ้มกบัระบุผลการ

ประเมนิ เมือ่ระบุผลการประเมนิแลว้ บนัทกึผลการประเมนิทีปุ่่ ม  

 

 สามารถพมิพแ์บบผลการประเมนิรูปแบบ pdf  และ excel  

▪ การอนุมติัชุมนมุ 

ไปทีเ่มนู อนุมตัชิุมนุม    ผูดู้แลระบบสามารถท าการอนุมตัิชุมนุม ดูรายละเอยีด
ชุมนุม และลบชุมนุมทีร่อการอนุมตั ิ
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 การอนุมตัชิุมนุมทีเ่มนู  และด าเนินการยนืยนัการอนุมตัิชมุนุม 

 

 การดูรายละเอยีดชุมนุม  เพื่อแสดงรายวชิาของชุมนุม 

 

 การลบชุมนุมทีร่อการอนุมตั ิ   
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▪ การเพ่ิมข่าวสารประชาสมัพนัธ ์

ไปทีเ่มนู ขา่วประชาสมัพนัธ ์    
 ข่าวสาร  
  ขา่วสารจะถูกน าไปเสนอในส่วนหน้าเวบ็ไซตข์องระบบ 

 

การเพิม่ขา่วสาร  กรอกขอ้ความ สามารถใส ่tag html ได ้
เรยีบรอ้ยแลว้ใหท้ าการบนัทกึ วนัทีล่งประกาศ และผูล้งประกาศ จะแสดงโดยอตัโนมตั ิ

 

   การแกไ้ขขา่วสาร  เพื่อแกไ้ขเนื้อหาหรอืหวัขอ้ของขา่วสาร เรยีบรอ้ยแลว้ให้
ท าการบนัทกึ 
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   การลบขา่วสาร  

▪ การพิมพแ์บบฟอรม์ (แบบบนัทึกเข้าร่วมกิจกรรม) 

ไปทีเ่มนู พมิพแ์บบฟอรม์   

 

 ใหเ้ลอืกปีการศกึษา และเลอืกชุมนุมทีต่อ้งการพมิพแ์บบฟอรม์บนัทกึเขา้ร่วมกจิกรรม 
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▪ การจดัการบญัชีครท่ีูปรึกษา 

ไปทีเ่มนู ครูทีป่รกึษา    

 

   การเพิม่บญัชคีรูทีป่รกึษาไปที ่  กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น จากนัน้กด

บนัทกึ  ชื่อผูใ้ชง้านใหก้ าหนดเฉพาะตวัอกัษรภาษาองักฤษ a-z ตวัพมิพเ์ลก็และตวัพมิพใ์หญ ่
ตวัเลข 0-9 และอกัขระพเิศษ . _ @ เท่านัน้ 
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    การแกไ้ขบญัช ี  เพื่อขอ้มูลบญัช ีเรยีบรอ้ยแลว้ใหท้ าการบนัทกึ 

 

    การลบบญัช ี  

▪ การออกรายงาน 

ไปทีเ่มนู รายงานผล   ประกอบดว้ย 3 ส่วน  
ส่วนที ่1 รายงานผลการประเมนิ 

1. รายชุมนุม 

2. รายหอ้ง 

3. รายปีการศกึษา 

4.  ผลการประเมนิ 

5. ผลการประเมนิไม่ผ่าน 

ส่วนที ่2 รายงานการเลอืกชุมนุม 
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1. รายหอ้ง 

2. รายชุมนุม 

3. รายภาคเรยีน/ปีการศกึษา 

4. ยงัไม่เลอืกชุมนุม  
ส่วนที ่3 สรุปผลชุมนุม 

1. สถานะการประเมนิชุมนุม 

2. สถานะชุมนุม 

ทุกส่วนของการรายงานสามารถออกรายงานในรูปแบบของ PDF และ EXCEL 

 ส่วนท่ี 1 รายงานผลการประเมิน 

  1.1 รายชุมนุม ใหท้ าการเลอืกปีการศกึษา และเลอืกชุมนุม  

 

  สามารถพมิพแ์บบผลการประเมนิรูปแบบ pdf  และ excel  

1.2 รายห้อง ใหท้ าการเลอืกปีการศกึษา เลอืกระดบัชัน้ และเลอืกหอ้ง 

 

สามารถพมิพแ์บบผลการประเมนิรูปแบบ pdf  และ excel  

 

ปีการศกึษา ระดบัชัน้ หอ้ง 

ปีการศกึษา ชุมนุม 
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1.3 รายภาคเรียน/ปีการศึกษา ใหท้ าการเลอืกปีการศกึษา 

 

สามารถพมิพแ์บบผลการประเมนิรูปแบบ pdf  และ excel  

1.4 ผลการประเมินผ่าน ใหท้ าการเลอืกปีการศกึษา 

 

สามารถพมิพแ์บบผลการประเมนิรูปแบบ pdf  และ excel  

1.5 ผลการประเมินไม่ผ่าน ใหท้ าการเลอืกปีการศกึษา 

 

สามารถพมิพแ์บบผลการประเมนิรูปแบบ pdf  และ excel  

ปีการศกึษา 

ปีการศกึษา 

ปีการศกึษา 
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ส่วนท่ี 2 รายงานการเลือกชุมนุม 

2.1 รายห้อง ใหเ้ลอืกปีการศกึษา และ ระดบัชัน้ 

 

สามารถพมิพแ์บบผลการประเมนิรูปแบบ pdf  และ excel  

 

2.2 รายชุมนุม ใหท้ าการเลอืกปีการศกึษา และชุมนุม 

 

สามารถพมิพแ์บบผลการประเมนิรูปแบบ pdf  และ excel  

 

 

 

 

ปีการศกึษา ชุมนุม 

ปีการศกึษา ระดบัชัน้ หอ้ง 
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2.3 รายภาคเรียน/ปีการศึกษา ใหท้ าการเลอืกปีการศกึษา 

 

สามารถพมิพแ์บบผลการประเมนิรูปแบบ pdf  และ excel  

2.4 ผู้ท่ียงัไม่เลือกชุมนุม แบบรายปีการศกึษา 

 

สามารถพมิพแ์บบผลการประเมนิรูปแบบ pdf  และ excel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศกึษา 

ปีการศกึษา 
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ส่วนท่ี 3 สรปุผลชุมนุม 

3.1 สถานะการประเมิน  ใหเ้ลอืกปีการศกึษา 

 

3.2 สถานะชุมนุม ใหเ้ลอืกปีการศกึษา  

 

ระบบจะแสดงสถานการประเมนิ  
เสรจ็สมบูรณ์ หมายถงึประเมนิครบทุกคนแลว้     
ยงัไม่เสรจ็สมบูรณ์ หมายถงึมกีารประเมนิแลว้แต่ยงัไม่ครบทกุคน  

รอประเมิน หมายถงึยงัไมม่กีารประเมนิ 

 

 

 

ปีการศกึษา 

ปีการศกึษา 
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▪ การเพ่ิมบญัชีผู้ดแูลระบบ 

 ไปทีเ่มนู ผูดู้แลระบบ    

 

  การเพิม่บญัช ี  กรอกขอ้มูลบญัชผีูใ้ชง้านระบบ เรยีบรอ้ยแลว้ใหท้ าการบนัทกึ 

 

  การแกไ้ขบญัช ี  แกไ้ขขอ้มูลใหเ้รยีบรอ้ย ไมส่ามารถแกไ้ขชื่อผูใ้ชง้านได ้เรยีบรอ้ย
แลว้ใหท้ าการบนัทกึ 

 

  การลบบญัช ี  
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▪ จดัการล าดบัการเลือกชุมนุม 

เป็นการก าหนดการลงทะเบยีนชุมนุมใหแ้ต่ละระดบัชัน้ โดยสามารถก าหนดเป็นวนัทีใ่นการ

ลงทะเบยีนได ้ไปทีเ่มนู ล าดบัการเลอืกชมุนุม   

 

  ไม่ก าหนดล าดบัการเลือกชุมนุม คอื ไม่มกีารก าหนดช่วงเวลาในการลงทะเบยีน 

ก าหนดล าดบัการเลือกชุมนุม คือ มกีารก าหนดช่วงเวลาในการลงทะเบยีน  

การตัง้ค่าก าหนดช่วงเวลาในการลงทะเบียนชุมนุม  

 

  ก าหนดวนัทีเ่ลอืกที ่  จากนัน้ระบุวนัทีเ่ริม่ต้นใหส้ามารถลงทะเบยีนชุมนุม และวนัสิน้สุดการ

ลงทะเบยีนชุมนุม ของระดบัชัน้ เมื่อกรอกขอ้มูลเรยีบรอ้ยกดที ่   เพื่อเป็นการบนัทกึ 

 

กรณีไม่มีการก าหนดช่วงเวลาลงทะเบียน สามารถปิดการลงทะเบียนชุมนุมได้ท่ี เมนู ตัง้ค่าระบบ > เปิด-ปิด ระบบ 
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▪ การปรบัแต่งหน้าเวบ็ไซต์ 

ไปทีเ่มนู ปรบัแต่งหนา้เวบ็  แบ่งออกเป็น 6 เมนูย่อย ไดแ้ก่ ส่วนหวัของ
เวบ็ไซต์ แบนเนอร ์ปุ่มโซเซยีล กล่อง HTML ก าหนดส ีสรา้งเมนู 

▪ ส่วนหวัของเวบ็ไซต์  

 

ส่วนหวัของเวบ็ไซต์สามารถเลอืกการแสดงผลได ้4 แบบ โดยเลอืกการแสดงผล
และยนืยนัการเลอืก 

1. ข้อความพื้นฐาน เลอืกรูปแบบส่วนหวัเป็น ขอ้ความพืน้ฐาน เป็น
ขอ้ความทีก่ าหนดไวใ้หต้ัง้แต่ตน้ แลว้กดทีย่นืยนัการเลอืก 
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ตวัอย่างการแสดงผลส่วนหวัของเวบ็ไซต์ 

 

2. ข้อความก าหนดเอง เลอืกรูปแบบส่วนหวัเป็น ขอ้ความก าหนดเอง 
จากนัน้ระบุขอ้ความที ่1 และขอ้ความที ่2 แลว้กดยนืยนั 

 

ตวัอย่างการแสดงผลส่วนหวัของเวบ็ไซต์ 
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3. รปูภาพ  เลอืกรูปแบบส่วนหวัเป็น รูปภาพ จากนัน้เลอืกรูปทีต่อ้งการ 
แลว้กดยนืยนั 

 

ตวัอย่างการแสดงผลส่วนหวัของเวบ็ไซต ์

 

4. สไลดร์ปูภาพ เลอืกรูปแบบส่วนหวัเป็น สไลดร์ูปภาพ จากนัน้เลอืกรูป
ทีต่อ้งการ แลว้กดยนืยนั 
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  ตวัอย่างการแสดงผลส่วนหวัของเวบ็ไซต์ 

 

▪ แบนเนอร ์แสดงผลดา้นขวามอืของเวบ็ไซต์ ไม่สามารถปรบัต าแหน่งได ้สามารถสรา้งได ้
10 แบนเนอร ์ 

การเพิม่แบนเนอรไ์ปที ่  จากนัน้เลอืกรูปภาพทีอ่อกแบบไว ้และระบุ
ลงิคข์องแบนเนอร ์ขนาดแบนเนอรแ์นะน า 300 * 106 px จากนัน้บนัทกึ 
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    การแกไ้ขแบนเนอร ์  สามารถแกไ้ขไดเ้ฉพาะลงิคข์องแบนเนอรเ์ทา่นัน้  

 

  การแสดงผลของแบนเนอร ์แสดงต าแหน่งขวามอืดา้นล่างส่วนของการลงชื่อเขา้ใชง้าน 

 

▪ ปุ่ มโซเซียล แสดงผลดา้นล่างของเวบ็ไซต์ ดา้นขวามอื กรอกขอ้มูลทีเ่ป็นส่วนของโรงเรยีน
ใหค้รบถว้นจากนัน้กดบนัทกึ 
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การแสดงผลของปุ่ มโซเซยีล 

 

▪ กล่อง HTML แสดงผลในต าแหน่งดา้นขา้งของขา่วสาร สามารถสรา้งไดไ้ม่เกนิ 5 กล่อง ท า

การเพิม่กล่อง html ที ่  จากนัน้กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น สามารถใส ่html ใน
ส่วนของเนื้อหาได ้สามารถน าไปประยุกต์ใหแ้สดงผลตามตอ้งการ 
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ตวัอย่างการแสดงผล 

 

▪ ก าหนดสี การก าหนดส ี4 ส่วน ไดแ้ก่ สพีืน้หลงัเวบ็ไซต์ สแีถบเมนู สใีตแ้ถบเมนูและบน
ส่วนทา้ยของเวบ็ไซต์ สพีืน้หลงัส่วนทา้ยของเวบ็ไซต์  

 

▪ สร้างเมนู สามารถสรา้งเองไดไ้ม่เกนิ 10 เมนู สรา้งโดยไปที ่  กรอกขอ้มูลให้
ครบถว้น จากนัน้กดบนัทกึ  
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             ตวัอยา่งการแสดงผล 
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 ตวัอย่างหน้าเวบ็ไซต ์

 

ส่วนหวัของ
เวบ็ไซต ์

เมนู 

แบนเนอร ์

ข่าวประชาสมัพนัธ ์

กล่อง HTML 

เมนูแบบไอคอน 

ปุ่ มโซเซยีล ขอ้มูลโรงเรยีน 
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การออกจากระบบ 

 การออกจากระบบสามารถท าไดโ้ดย กดทีช่ื่อผูใ้ชง้าน แลว้เลอืก ออกจากระบบและยนืยนั
การออกจากระบบ  
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การใช้งานระบบ 
ส่วนของคณุครู 

 
▪ การเข้าสู่หน้าจดัการ 

การเขา้สู่หนา้จดัการ วธิทีี ่1 ใส่ /teacher ต่อจากลงิคห์น้าเวบ็  

           วธิทีี ่2 กดทีเ่มนู    ทีห่น้าเวบ็ไซต์ของระบบ 

 หน้าหลกัการบรหิารจดัการส าหรบัคุณคร ู

  ชื่อผูใ้ชง้าน คอื ชื่อผูใ้ชง้านทีก่ าหนดไว ้

  รหสัผ่าน คอื ทีก่ าหนดไว้ 

    ส่วนประกอบหน้าบริหารจดัการ 

 
 
 
 

ชื่อ-สกุลของบญัช ี

เมนูส าหรบัการด าเนินการ 

ประเภทบญัชแีละชื่อผูใ้ชง้าน 

ชื่อโรงเรยีนและปีการศกึษา 

ข่าวสารประชาสมัพนัธ ์
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▪ การลงทะเบียนคณุครู 
การลงทะเบยีนคุณครู ไปทีเ่มนู ลงทะเบยีน/คณุครู หน้าเวบ็ไซต ์

                  
 

  
  ด าเนินการกรอกขอ้มูลบญัชใีหค้รบถว้นโดยรายละเอยีดใหค้รบถว้น จากนัน้กดที ่
ลงทะเบยีนเพือ่เป็นการยนืยนัและบนัทกึขอ้มูล 
 
▪ การเปิดชุมนุม 

ไปทีเ่มนู ขอเปิดชมุนุม (สรา้งใหม่)  กรณีสรา้งชุมนุมเอง  

ไปทีเ่มนู ขอเปิดชมุนุม (จากรายการ)  กรณีสรา้งชุมนุมจากชมุนุมทีผู่ดู้แลระบบ
สรา้งไว ้                  

ขอเปิดชุมนุม (สร้างใหม่) คุณครูจะตอ้งกรอกขอ้มูลชุมนุมเพื่อใหผู้ดู้แลระบบเป็นผูอ้นุมตัิ  
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ขอเปิดชุมนุม (จากรายการ) คุณครูเลอืกชุมนุมทีผู่ดู้แลระบบสรา้งไวใ้ห ้และรอผูดู้แล

ระบบอนุมตัชิุมนุม โดยกดที ่เลอืก  ระบบจะแจง้การเลอืกชุมนุม 

 
 

▪ การจดัการชุมนุม 

ไปทีเ่มนู จดัการชุมนุม  ระบบจะแสดงรายชื่อชุมนุมทีเ่ป็นผูดู้แลชุมนุม
ทัง้หมด 
 การด าเนินการส าหรบัชุมนุม 
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▪ แก้ไขชุมนุม  

 
    

▪ เพ่ิมคณุคร ู  

 
 

   กดที ่  เพื่อเลอืกรายชื่อครู จากนัน้ท าการเลอืกรายชื่อครูทีแ่สดง

แลว้กดที ่  เพื่อเป็นการบนัทกึผล  

 คอืปุ่ มทีย่อ้นกลบัไปหน้ารายการทีแ่สดงชุมนุมทัง้หมด  

 

 



คู่มอืใชง้านระบบกจิกรรมชุมนุม เวอรช์ัน่ 3.6 - หน้าท่ี 55 
 

สงวนลขิสทิธิ ์2561 ออกแบบและพฒันาระบบโดย นายพงษ์ศธร เชดิสม 
website: www.naygho.org email: pongsathorn@naygho.org 

   กรณีทีต่อ้งการลบครูออกจากชุมนุม ใหท้ าเหมอืนกบัการเลอืกคุณครู 
จากนัน้กดที ่  แลว้ท าการเลอืกยนืยนัการลบ  

▪ รายละเอียดชุมนุม  

 
   ระบบจะแสดงรายละเอยีดของชุมนุมนัน้ ๆ โดยละเอยีด  

▪ รายช่ือนักเรียน  

 
 

สามารถพมิพแ์บบผลการประเมนิรูปแบบ pdf  และ excel  

▪ พิมพแ์บบฟอรม์เชค็ช่ือ   
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▪ ลบชุมนุม  ระบบจะแสดงขอ้ความแจง้เตอืนการลบชุมนุม 

 
▪ การประเมินผลชุมนุม 

ไปที่เมนู ประเมินผล  ระบบจะแสดงชุมนุมที่เปิดท าการสอน พร้อมระบุสถานะการ
ประเมนิ เสรจ็สมบูรณ์ หมายถึงประเมนิครบทุกคนแล้ว ยงัไม่เสรจ็สมบูรณ์ หมายถึงมกีารประเมิน
แล้วแต่ยงัไม่ครบทุกคน รอการประเมิน หมายถึงยงัไม่มีการประเมิน หากไม่มีผู้ลงทะเบียนจะไม่
สามารถด าเนินการประเมนิผลได้ 

    
 

 
      การประเมนิผลโดยกดที ่ประเมนิผล  ระบบจะแสดงรายชื่อและการ
ประเมนิผลใหด้ าเนินการเลอืกผลประเมนิ จากนัน้บนัทกึ 
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สามารถพมิพแ์บบผลการประเมนิรูปแบบ pdf  และ excel  

* กรณีระบบการประเมนิผลปิดแลว้ ระบบจะแจง้ไม่สามารถประเมนิผลไดแ้ละไม่สามารถ
ประเมนิผลได ้

 

▪ แก้ไขบญัชีผู้ใช้งาน 

ไปทีเ่มนู บญัชผีูใ้ชง้าน  ระบบจะแสดงขอ้มูลเพือ่ใหท้ าการแกไ้ขขอ้มูล จากนัน้ท าการ
บนัทกึขอ้มูล กรณีมกีารแกไ้ขขอ้มูลระบบจะใหม้กีารลงชื่อเขา้ใชง้านระบบใหม่ทกุครัง้  
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การลงช่ืออกจากระบบ 
 การออกจากระบบสามารถท าไดโ้ดย กดทีช่ื่อผูใ้ชง้าน แลว้เลอืก ออกจากระบบและยนืยนัการออก
จากระบบ 
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การใช้งานระบบ 
ส่วนของครท่ีูปรึกษา 

 
▪ การเข้าสู่หน้าจดัการ 

การเขา้สู่หนา้จดัการ วธิทีี ่1 ใส่ /teacherstu ตอ่จากลงิคห์น้าเวบ็  

           วธิทีี ่2 กดทีเ่มนู    ทีห่น้าเวบ็ไซต์ของระบบ 

 หน้าหลกัการบรหิารจดัการส าหรบัคุณคร ู

  ชื่อผูใ้ชง้าน คอื ชื่อผูใ้ชง้านทีก่ าหนดไว้ ตามดว้ย @krooroom 

  รหสัผ่าน คอื ทีก่ าหนดไว้ 

 

    ส่วนประกอบหน้าบริหารจดัการ 

 
 

 

ชื่อ-สกุลของบญัช ี

เมนูส าหรบัการด าเนินการ 

ประเภทบญัชแีละชื่อผูใ้ชง้าน 

ชื่อโรงเรยีนและปีการศกึษา 

ข่าวสารประชาสมัพนัธ ์
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▪ รายช่ือนักเรียนและการจดัการ 

ไปทีเ่มนู รายชื่อนกัเรยีน   จะแสดงรายชือ่และสามารถเลอืกชุมนุมใหน้ักเรยีน 
และสามารถลบชุมนุมได ้

 
 

  การเลือกชุมนุม  สามารถเลอืกชุมนุมแทนนกัเรยีนได ้แต่อยู่ในระยะเวลา
เดยีวกนักบัทีน่ักเรยีนสามารถเลอืกชุมนุมได ้เลอืกชุมนุม และท าการบนัทกึ 

 
  การดชุูมนุมและลบชุมนมุ  สามารถดูรายการชุมนุมทีน่กัเรยีนเลอืก และ
สามารถลบชุมนุมทีน่กัเรยีนเลอืกไว ้ลบโดยใชปุ้่ ม  ทัง้นี้อยู่ในช่วงเวลาทีส่ามารถลบและเปลีย่น
ชุมนุมได ้
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▪ สรปุการเลือกชมุนุม  

ไปทีเ่มนู สรุปเลอืกชุมนุม  ระบบจะแสดงรายชื่อนักเรยีนในชัน้ทีดู่แล 
และรายชื่อชุมนุมทีเ่ลอืกในปีการศกึษาปัจจุบนั 

 

 
สามารถพมิพแ์บบการเลอืกชุมนุม รูปแบบ pdf  และ excel  

▪ สรปุผลการเรียน  

ไปทีเ่มนู สรุปผลการเรยีน  ระบบจะแสดงรายชื่อชุมนุมและผลการเรยีนของ
นักเรยีนแต่ละคน  

 
สามารถพมิพแ์บบการเลอืกชุมนุม รูปแบบ pdf  และ excel  

▪ บญัชีผู้ใช้งาน 

ไปทีเ่มนู บญัชผีูใ้ชง้าน  ระบบจะแสดงขอ้มูลเพือ่ใหท้ าการแกไ้ขขอ้มูล จากนัน้ท า
การบนัทกึขอ้มูล กรณีมกีารแกไ้ขขอ้มูลระบบจะใหม้กีารลงชื่อเขา้ใชง้านระบบใหม่ทุกครัง้  
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▪ ออกจากระบบ 
การออกจากระบบสามารถท าไดโ้ดย กดทีช่ื่อผูใ้ชง้าน แลว้เลอืก ออกจากระบบและยนืยนัการออก

จากระบบ 
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การใช้งานระบบ 
ส่วนของนักเรียน 

▪ การเข้าสู่หน้าจดัการ 
การเขา้สู่หนา้จดัการ วธิทีี ่1 ใส่ /student ตอ่จากลงิคห์น้าเวบ็  

           วธิทีี ่2 กดทีเ่มนู   ทีห่น้าเวบ็ของระบบ 

 หน้าหลกัการบรหิารจดัการส าหรบันักเรยีน 

  ชื่อผูใ้ชง้าน คอื เลขประจ าตวันักเรยีน 

  รหสัผ่าน คอื วนัดอืนปีเกดิ (ไม่มขีดี) 

ส่วนประกอบหน้าบริหารจดัการ 

 
 

 
 
 

เมนูส าหรบัการด าเนินการ 

ชื่อโรงเรยีนและปีการศกึษา 

ข่าวสารประชาสมัพนัธ ์

ชื่อ-สกุลของบญัช ี
ประเภทบญัชแีละชื่อผูใ้ชง้าน 
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▪ การลงทะเบียนนักเรียน 
การลงทะเบยีนนักเรยีน ไปทีเ่มนู ลงทะเบยีน/นักเรยีน หน้าเวบ็ไซต ์

                  
 

  
  ด าเนินการกรอกขอ้มูลบญัชใีหค้รบถว้นโดยรายละเอยีดใหค้รบถว้น จากนัน้กดที ่
ลงทะเบยีนเพือ่เป็นการยนืยนัและบนัทกึขอ้มูล 
▪ การเลือกชุมนุม 

ไปทีเ่มนู  จะแสดงรายการชุมนุมทีส่ามารถลงทะเบยีนได ้หากตอ้งการเลอืกชมุนุม
ใหก้ดที ่  จากนัน้ยนืยนัการเลอืกชุมนุม กดยนืยนั 
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▪ การจดัการชุมนุม 

ไปทีเ่มนู จดัการชุมนุม   ระบบจะแสดงชุมนุมทีล่งทะเบยีนไวท้กุปีการศกึษา ซึง่หาก

ลงทะเบยีนชุมนุมแลว้ตอ้งการลบชุมนุมใหก้ดที ่  แลว้ท าการเลอืกชุมนุมใหม่อกีครัง้ 
กรณีส่วนของการด าเนินการขึน้ปุ่ ม  เกดิจากสองกรณี กรณีทีห่นึ่งคอื ปิดการเปลีย่นชุมนุม กรณีที่
สองชุมนุมมกีารประเมนิผลแลว้ จะไม่สามารถแกไ้ขชุมนุมได ้

 
 

▪ บญัชีผู้ใช้งาน  

ไปทีเ่มนู บญัชผีูใ้ชง้าน   ระบบจะแสดงขอ้มูลเพื่อใหท้ าการแกไ้ขขอ้มูล สามารถ
แกไ้ขไดพ้าะรหสัผ่านเท่านัน้ จากนัน้ท าการบนัทกึขอ้มูล กรณีมกีารแกไ้ขขอ้มูลระบบจะใหม้กีารลงชื่อ
เขา้ใชง้านระบบใหม่ทุกครัง้ 
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▪ ออกจากระบบ 
การออกจากระบบสามารถท าไดโ้ดย กดทีช่ื่อผูใ้ชง้าน แลว้เลอืก ออกจากระบบและยนืยนัการออก

จากระบบ 
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ออกแบบและพฒันาระบบโดย นายพงษ์ศธร เชิดสม  
ในนามของคอรเ์น็ต (CORENET) 


