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1 การเข้าใช้งานเว็บไซต์ 

 

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทางการศึกษา สสวท. ให้เปิด Web Browser (แนะน า 

Google Chrome Version 50 ข้ึนไป) และเข้าใช้งาน URL ดังน้ี 

endb.ipst.ac.th 
จากน้ันกดปุ่ม Enter ระบบจะน าท่านไปยังหน้าปฏิทินกิจกรรม ดังภาพ 

 

 
 

 ปฏิทินกิจกรรมของ สสวท. ประกอบด้วยกิจกรรม 2 ประเภท ดังน้ี 

 1. กิจกรรมส าหรับครู/บุคลากรทางการศึกษา เช่น กิจกรรมการประชุมช้ีแจง การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ

ความรู้ เป็นต้น โดยครู/บุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นสมาชิกของระบบแล้ว สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง

ออนไลน์ได้ 

 2. กิจกรรมส าหรับสถานศึกษา เช่น กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพ โดยสถานศึกษาท่ีเป็นสมาชิกของระบบแล้ว 

สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางออนไลน์ได้ 

  



 คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทางการศึกษา สสวท. 
ส าหรับกลุ่มผู้ใช้งานระบบ (User) 

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หน้าที ่3/15 

 

2 การสมัครสมาชิก (บุคลากรทางการศึกษา) 

 

การสมัครสมาชิกของบุคลากรทางการศึกษา มีข้ันตอนดังน้ี 

 

1) ข้ันตอนท่ี 1 เข้าใช้งานส่วนการสมัครสมาชิก 

 
  เมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์แล้ว ท่ีมุมขวาด้านบนของเว็บไซต์ให้คลิกท่ีปุ่ม “สมัครสมาชิก” ระบบจะน า

ท่านไปยังหน้าสมัครสมาชิก  

 

2) ข้ันตอนท่ี 2 กรอกข้อมูลการสมัครสมาชิก 

 
  2.1 เลือกประเภท “บุคลากรทางการศึกษา” 
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  2.2 กรอกเลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน และกดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล” ระบบจะแสดงผลการ

ตรวจสอบ ดังต่อไปน้ี 

• พบเลขบัตรประจ าตัวประชาชนซ ้า หมายถึง ไม่สามารถสมัครสมาชิกได้ เน่ืองจากท่าน

เคยเป็นสมาชิกของระบบอยู่แล้ว 

• ไม่พบเลขบัตรประจ าตัวประชาชนซ ้า  หมายถึง  สามารถเพิ่มสมัครสมาชิกได้เน่ืองจาก

ไม่เคยมีข้อมูลเดิมในระบบ และระบบจะน า  ท่านไปยังหน้ากรอกข้อมูลการสมัคร ดังภาพ 
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  2.3 กรอกข้อมูลการสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

1) ช่ือ-นามสกุลผู้สมัครสมาชิก (TH) ระบุค าน าหน้าช่ือ-นามสกุลของผู้สมัครสมาชิก

ภาษาไทย 

2) ช่ือ-นามสกุลผู้สมัครสมาชิก (EN) ระบุค าน าหน้าช่ือ-นามสกุลของผู้สมัครสมาชิก

ภาษาอังกฤษ 

3) เพศ ระบุเพศของผู้สมัคร 
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4) วันเดือนปีเกิด ระบุวันเดือนปีเกิดของผู้สมัคร 

5) รูปภาพผู้สมัคร แนบไฟล์รูปภาพของผู้สมัคร (รองรับไฟล์นามสกุล .jpg, .jpeg, .png) 

6) เป็นครูในโครงการ สควค. ท าเคร่ืองหมายถูกหากผู้สมัครเป็นครูในโครงการ สคสว. 

7) สถานศึกษา/หน่วยงาน ระบุสถานศึกษาต้นสังกัดโดยเลือกจากฐานข้อมูลของระบบ หรือ

ในกรณีท่ีไม่พบข้อมูลให้กรอกช่ือใหม่ 

8) ประเภทบุคลากร เลือกประเภทของผู้สมัคร 

9) ต าแหน่ง ระบุต าแหน่งของผู้สมัคร 

10) วิทยฐานะ ระบุวิทยฐานะของผู้สมัคร 

11) ระดับช้ันที่สอน ระบุระดับช้ันท่ีสอนของผู้สมัคร 

12) รายวิชาที่สอน/ความเช่ียวชาญ ระบุรายวิชาท่ีสอน/ความเช่ียวชาญของผู้สมัคร 

13) ประสบการณ์ท างาน ระบุข้อมูลประสบการณ์ท างานของผู้สมัคร 

14) ความเช่ียวชาญ/ความสนใจพิเศษ ระบุข้อมูลความเช่ียวชาญ/ความสนใจพิเศษของ

ผู้สมัคร 

15) รางวัลด้านการศึกษา (ผลงานเชิงประจักษ์) เพิ่มข้อมูลรางวัลด้านการศึกษาได้หลาย

รายการ (ถ้ามี) 

16) วุฒิการศึกษา เพิ่มข้อมูลวุฒิการศึกษาได้หลายรายการ 

17) ข้อมูลที่อยู่และการติดต่อ ระบุข้อมูลท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ Line ID และ E-mail โดย

ระบบจะน า E-mail ท่ีใช้สมัครไปใช้เป็นช่ือบัญชีผู้ใช้ (Username) ให้โดยอัตโนมัติ 

18) ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ ระบุรหัสผ่าน (Password) ของการเข้าใช้งานระบบ ความยาว 

8 ตัวอักษรข้ึนไป (ควรใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ปนกับตัวพิมพ์เล็ก และ

ตัวเลขหรือสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัยของรหัสผ่าน) 

  2.4 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “ยืนยันการสมัคร” ระบบจะแสดงหน้าต่างส าหรับ

ยืนยันข้อมูลการสมัครสมาชิก 

 
  2.5 กดปุ่ม “ยืนยันการสมัคร” เพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก หรือกดปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล” เพื่อ

กลับไปแก้ไขข้อมูลการสมัครอีกคร้ัง เมื่อยืนยันการสมัครสมาชิกแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลการยืนยันตัวตนไปให้ผู้สมัคร

ตามอีเมลท่ีได้กรอกข้อมูลไว้ 
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  2.6 เปิดอีเมลท่ีได้กรอกข้อมูลในข้ันตอนการสมัคร และกดปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน” และเสร็จ

ส้ินข้ันตอนการลงทะเบียน โดยท่านสามารถลงช่ือเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password ท่ีสมัครไว้ได้ทันที 

 

3 การสมัครสมาชิก (สถานศึกษา) 

 

1) ข้ันตอนท่ี 1 เข้าใช้งานส่วนการสมัครสมาชิก 

 
  เมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์แล้ว ท่ีมุมขวาด้านบนของเว็บไซต์ให้คลิกท่ีปุ่ม “สมัครสมาชิก” ระบบจะน า

ท่านไปยังหน้าสมัครสมาชิก  

 

2) ข้ันตอนท่ี 2 กรอกข้อมูลการสมัครสมาชิก 

 
  2.1 เลือกประเภท “สถานศึกษา” 
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  2.2 กรอกรหัสสถานศึกษา 10 หลัก หรือพิมพ์ช่ือสถานศึกษา และกดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล” ระบบ
จะแสดงผลการตรวจสอบว่าสถานศึกษาของท่านเคยสมัครเป็นสมาชิกของระบบแล้วหรือไม่ ท้ังน้ีหากยังไม่เคยสมัคร
เป็นสมาชิก ระบบจะแสดงปุ่ม “สมัครสมาชิก” (กรณีท่ีไม่พบรายช่ือของสถานศึกษาตามรายการท่ีค้นหา ขอให้ติดต่อ
ผู้ดูแลระบบของ สสวท. เพื่อตรวจสอบ/เพิ่มรายช่ือสถานศึกษาเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล) 
  2.3 กดปุ่ม “สมัครสมาชิก” เพื่อด าเนินการสมัครสมาชิกของระบบ 
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  2.4 กรอกข้อมูลการสมัครสมาชิกของสถานศึกษาให้ครบถ้วน โดยระบบจะเช่ือมโยงข้อมูลท่ีเคย
จัดเก็บอยู่ภายในระบบ มาแสดงผลให้ปรับปรุงได้ ดังน้ี 

1) ช่ือสถานศึกษา ระบุ/แก้ไขช่ือสถานศึกษา 
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2) สังกัด ระบุ/แก้ไขสังกัดของสถานศึกษา 

3) สังกัดย่อย ระบุ/แก้ไขสังกัดย่อยของสถานศึกษา 

4) ที่อยู่และพิกัดที่ตั้งของสถานศึกษา ระบุ/แก้ไขท่ีอยู่และพิกัดท่ีตั้งของสถานศึกษา 

5) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ระบุ/แก้ไขเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของสถานศึกษา 

6) อีเมล ระบุอีเมลของสถานศึกษา (ไม่ใช้เป็น Username ของสถานศึกษา) 

7) เว็บไซต์ ระบุช่ือเว็บไซต์ของสถานศึกษา 

8) ขนาดสถานศึกษา ระบุขนาดของสถานศึกษา เช่น ขนาดเล็ก (ตั้งแต่ 499 คนลงมา) ขนาด

กลาง (500 ถึง 1,499 คน) ขนาดใหญ่ (1,500 ถึง 2,499 คน) ขนาดใหญ่พิเศษ (2,500 คน

ข้ึนไป) เป็นต้น 

9) ระดับช้ันที่เปิดสอน ระบุระดับช้ันท่ีเปิดสอน เช่น เปิดสอนระดับช้ันปฐมวัย เปิดสอน

ระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้น เปิดสอนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย เปิดสอน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นต้น 

10) ข้อมูลผู้อ านวยการโรงเรียน ระบุข้อมูลผู้อ านวยการโรงเรียน 

11) ข้อมูลผู้ประสานงานหลัก ระบุข้อมูลผู้ประสานงานหลัก 

12) ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ ระบุข้อมูลการเข้าใช้งาน ประกอบด้วย 

o อีเมลสถานศึกษาที่ใช้ติดต่อ (Username) เป็นอีเมลกลางของสถานศึกษาหรือ

อีเมลท่ีน ามาใช้เพื่อสมัครใช้งานร่วมกับระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทางการศึกษา 

สสวท. 

o รหัสผ่าน (Password) ระบุรหัสผ่าน ความยาว 8 ตัวอักษรข้ึนไป (ควรใช้

ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ปนกับตัวพิมพ์เล็ก และตัวเลขหรือสัญลักษณ์

เพื่อความปลอดภัยของรหัสผ่าน) 

  2.5 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “ยืนยันการสมัคร” เพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก เมื่อ

ยืนยันการสมัครสมาชิกแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลการยืนยันตัวตนไปให้ผู้สมัครตามอีเมลท่ีได้กรอกข้อมูลไว้ 

 



 คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทางการศึกษา สสวท. 
ส าหรับกลุ่มผู้ใช้งานระบบ (User) 

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หน้าที ่11/15 

 

  2.6 เปิดอีเมลท่ีได้กรอกข้อมูลในข้ันตอนการสมัคร และกดปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน”  

และเสร็จส้ินข้ันตอนการลงทะเบียน โดยท่านสามารถลงช่ือเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password ท่ีสมัครไว้

ได้ทันที 

 

4 การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

 

1) ข้ันตอนท่ี 1 ลงช่ือเข้าใช้งานเว็บไซต์ 

 
  1.1 กรอกช่ือผู้ใช้งาน (Username) ซ่ึงเป็นอีเมลท่ีใช้สมัครสมาชิก และกรอกรหัสผ่าน (Password) 

  1.2 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” หากข้อมูลถูกต้องระบบจะลงช่ือเข้าสู่ระบบให้โดยอัตโนมัติ 

  



 คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทางการศึกษา สสวท. 
ส าหรับกลุ่มผู้ใช้งานระบบ (User) 

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หน้าที ่12/15 

 

2) ข้ันตอนท่ี 2 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

 
  2.1 คลิกท่ีเมนู “ปฏิทินกิจกรรม” 

  2.2 ค้นหาและเลือกรายช่ือกิจกรรมท่ีต้องการสมัคร ระบบจะน าท่านไปยังหน้ารายละเอียดกิจกรรม 

ดังภาพ 

 



 คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทางการศึกษา สสวท. 
ส าหรับกลุ่มผู้ใช้งานระบบ (User) 

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หน้าที ่13/15 

 

  2.3 กดปุ่ม “สมัครเข้าร่วมกิจกรรม” ระบบจะแสดงหน้าต่างส าหรับกรอกข้อมูลการสมัคร 

 
  2.4 เมื่อเข้าสู่หน้าการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของตนเองว่าเป็น

ปัจจุบันหรือไม่ หากต้องการปรับปรุง/แก้ไขข้อมูล ให้กดปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล” ระบบจะแสดงหน้าต่างส าหรับแก้ไข

ข้อมูล 

  2.5 แนบไฟล์เอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับการสมัคร (ถ้ามี) และระบุเหตุผลท่ีสมัครเข้าร่วม

กิจกรรม 

  2.6 กดปุ่ม “สมัครเข้าร่วมกิจกรรม” ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการท ารายการเสร็จส้ิน ดังภาพ  



 คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทางการศึกษา สสวท. 
ส าหรับกลุ่มผู้ใช้งานระบบ (User) 

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หน้าที ่14/15 

 

 
  ข้อมูลการสมัครจะถูกส่งไปให้ผู้จัดการกิจกรรมพิจารณาคุณสมบัติในการอนุมัติให้เข้าร่วมกิจกรรม 

ท้ังน้ีเมื่อผู้จัดการกิจกรรมได้ตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จส้ินแล้ว ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม  

ดังภาพ 

 
  ท่านสามารถติดตามสถานะของการเข้าร่วมกิจกรรม โดยคลิกลิงก์ในอีเมล ระบบจะน าท่านไปยัง

หน้าประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม ดังภาพ 

 
  ในกรณีท่ีท่านต้องการยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม (ยุติการเข้าร่วม) สามารถคลิกท่ีช่ือกิจกรรม และ

กดปุ่ม “ยุติการเข้าร่วม” ดังภาพ 



 คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทางการศึกษา สสวท. 
ส าหรับกลุ่มผู้ใช้งานระบบ (User) 

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หน้าที ่15/15 

 

 
  เมื่อกดปุ่ม “ยุติการเข้าร่วม” เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายช่ือของท่านจะถูกน าออกจากรายช่ือผู้เข้าร่วม

กิจกรรมทันที (ท่านยังคงสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใหม่ได้ โดยต้องผ่านกระบวนการพิจารณาคุณสมบัติอีกคร้ัง) 


