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1. เขาระบบ 

เขาสูระบบไดที่เว็บไซต http://192.168.200.13/dmsccalendar จะเจอหนา Login ใหทําการ

กรอก Username และ Password ใหถูกตอง แลวกดปุม Sign In 

 

เมื่อเขาสูระบบจะเจอหนาดังรูป สําหรบัจัดการขอมลูในสวนตางๆ และจะแสดง Pop Up รายช่ือ

โครงการประชุม หรืออบรม ที่อยูในชวงวันเวลาปจจุบันข้ึนมาแจงเตือน สามารถกดปด Pop Up ดังกลาวได

โดยคลิกทีเ่ครื่องหมาย X มุมบนขวา 
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2. ปฏิทินกิจกรรมของหนวยงาน  

เปนเมนูสําหรบัจัดการขอมลูกจิกรรมการประชุมตางๆ โดยทีผู่ใชงานจะสามารถ ลบ หรือแกไขได

เฉพาะกิจกรรมของหนวยงานที่ตัวเองสังกัดอยูเทาน้ัน  

 

เพิ่มกิจกรรมใหม 

ลบ 

แกไขขอมูล 

สถานะ เปด/ปด 

สถานะ เผยแพรที่หนาเว็บกรมฯ 



คูมือการใชงานระบบปฏิทินกิจกรรมของหนวยงาน  

(กรมวิทยาศาสตรการแพทย)  

 

หนาที ่4 / 25 

 

**สถานะการแสดงผล 

สีเขียว คือ เปดการแสดงผลบนหนาเว็บไซตปฏิทินกจิกรรมของหนวยงาน 

สีแดง คือ ปดการแสดงผลบนหนาเว็บไซตปฏิทินกิจกรรมของหนวยงาน 

DMSc คือ ผูใชงานเลือกเผยแพรกจิกรรมทีห่นาเว็บกรมวิทยาศาสตรการแพทย จะแสดงสัญลักษณ  

หากตองการเพิ่มขอมลูใหคลิกทีปุ่ม เพ่ิมกิจกรรม ระบบจะเขาสูหนาฟอรมจัดการขอมูล กรอกขอมูลดังน้ี 

- หนวยงาน : ระบบจะ default รายช่ือหนวยงานใหตามหนวยงานที่ user สังกัด 

- ช่ือกิจกรรม 

- วันที่จัดกิจกรรม 

- สถานที่จัดกิจกรรม 

- ประธาน 

- กลุมผูเขารวมกจิกรรม 

- รูปภาพ (ควรต้ังช่ือเปนภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขเทาน้ัน ขนาดไมควรเกิน 800px) 

- รายละเอียดอยางยอ (เปนรายละเอียดทีจ่ะแสดงในหนาปฏิทิน เมื่อเอาเมาสไปช้ีที่กจิกรรมน้ันๆ) 

- รายละเอียด (เปนเน้ือหาทัง้หมดของการประชุม ที่ตองการระบุ) 

- ชองหมายเหตุ คลิกเลือกหากตองการเผยแพรกิจกรรมที่หนาปฏิทินเว็บไซตกรม (อานเงื่อนไขให 

ละเอียด) หากเลือกเผยแพรกิจกรรมทีห่นาเว็บไซตกรมวิทยาศาสตร ขอมูลจะไปปรากฏทีห่นาเว็บไซต

กรมวิทยาศาสตรการแพทยโดยอัตโนมัติ 

กรอกขอมูลใหครบแลวกดปุม บันทึก เพื่อบันทึกขอมูล 
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เมื่อคลกิปุมบันทกึจะมี popup ดังรปู เมื่ออานเงื่อนไขแลวใหคลิกปุม ok 

คลิกเลือก หากตองการเผยแพรกิจกรรมที่หนาปฏิทินเว็บไซตกรม (อานเงื่อนไขใหละเอียด) 

คลิกยอมรับเงื่อนไขหากทานไดอานและทําความเขาใจในเงื่อนไขการเผยแพรขอมูลแลว 



คูมือการใชงานระบบปฏิทินกิจกรรมของหนวยงาน  

(กรมวิทยาศาสตรการแพทย)  

 

หนาที ่6 / 25 

 

 

ขอมูลกจิกรรมที่บันทึกจะไป แสดงที่หนาเว็บไซต ดังรปู 
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กรณีเลือกเผยแพรกจิกรรมที่หนาเว็บไซตกรมวิทยาศาสตร 
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3. การดูขอมลูปฏิทินกิจกรรมของหนวยงาน 

 

ดูในรูปแบบของรายเดือน 

 

สามารถคลิกเลือก search ดูกิจกรรมของแตละหนวยงานได 
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ระบบจะแสดงเฉพาะรายช่ือกิจกรรมของหนวยงานทีเ่ราเลือก 
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ดูในรูปแบบของรายสัปดาห 

 

ดูในรูปแบบของรายวัน 
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คลิกที่ช่ือกจิกรรมเพื่อเขาไปดูรายละเอียด 
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สามารถคลิกคนหากจิกรรมทั้งหมดได 

 

คลิกตรง “ดูกิจกรรมทัง้หมด” ระบบจะแสดงรายช่ือกจิกรรมทั้งหมดโดยแสดงแบบเปนลสิตรายการลงมา

เรื่อยๆ สามารถคนหา โดยเลอืกตามหนวยงาน หรอืวันที่จัดกิจกรรมได 

 

คลิกเพือ่ export ขอมูลออกมาในรปูแบบของไฟล excel 

Export Excel 

Print 
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คลิกเพือ่พิมพออกมาเปนเอกสาร 
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4. ออกรายงาน 

เปนสวนของการเรียกดูกิจกรรมทัง้หมดในระบบตามเงือ่นไขตางๆ ดังน้ี ได เรียกดูขอมลูตามหนวยงาน วันที่จัด

กิจกรรม และ คนหาจากช่ือกิจกรรม, ประธาน, กลุมผูเขารวมประชุม  

สามารถ Export ขอมูลในระบบออกมาในรูปแบบของ Word, Excel หรือ PDF ได 

 

 

5.คูมือการใชทูล CKeditor 

สําหรับการเพิ่มขาว หรือขอมลูตาง จะใช CKeditor เปนตัวจัดการ เชน ทําตัวหนา ตัวเอียง ใสสีตัวอักษร หรือ

การเพิม่รปู ซึ่งจะคลายกับการใชทูลของโปรแกรม Word 
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ในที่น้ีจะอธิบาย เครื่องมือที่ใชงานบอย ๆ และมีความจําเปน 

การทําตัวหนา 

เลือกขอความที่จะใหเปนตัวหนา แลวคลิก   ตัวอยาง  

การทําตัวเอียง 

เลือกขอความที่จะใหเปนตัวเอียง  แลวคลิก   ตัวอยาง  

การทําตัวขีดเสนใต 

เลือกขอความที่จะใหมเีสนขีดดานใต  แลวคลิก  ตัวอยาง  

การทําใหตัวอักษรมีเสนขีดตรงกลาง 

เลือกขอความที่จะใหมเีสนขีดตรงกลาง แลวคลิก     ตัวอยาง  

การใสสีตัวอักษร 

เลือกขอความที่จะใสสี แลวคลิก   จากน้ันเลือกสีที่ตองการ ตัวอยาง  

การใสสีพื้นหลงัตัวอักษร 

เลือกขอความที่จะใสสพีื้นหลัว แลวคลิก    จากน้ันเลือกสทีีต่องการ ตัวอยาง  

การจัดรูปแบบเอกสาร 

 จัดชิดซาย 

 จัดกึ่งกลาง 

 จัดชิดขวา 

 จัดพอดีหนากระดาษ 
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 แทรก/แกไข ลําดับรายการแบบตัวเลข 

 แทรก/แกไข ลําดับรายการแบบสัญลักษณ 

 ลดระยะยอหนา 

 เพิ่มระยะยอหนา 

 ตัวหอย 

 ตัวยก 

การยกเลิกการทําลักษณะตัวอักษรขางตน 

เลือกขอความที่จะยกเลิก แลวคลิกที่ลกัษณะของตัวอักษรน้ัน ๆ ตัวอยางเชน ถาตองการยกเลิกตัวหนา ให

เลือกขอความที่เปนตัวหนา แลวคลิก   

การลางรปูแบบของตัวอักษรทั้งหมด  

ในกรณีที่คุณตองการยกเลิกรูปแบบของตัวอักษรที่ไดแกไขไป โดยไมอยาก แกทีตัวตัว ใหคลิก  (เลอืก

ทั้งหมด)   แลวคลิก   (ลางรปูแบบ) 

 

การยกเลิกการกระทําใด ๆ ในทลู 

คลิก     (ยกเลิกคําสั่ง)   

หมายเหตุ  จะยกเลิกทั้งหมด  กอนการบันทึกเอกสารน้ัน ๆ ซึ่งจะแตกตางกบัโปรแกรม Word ที่ยกเลิก 1 ครั้ง 

จากที่คลกิ  
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การคนหาและแทนท่ี  

คลิก    แลวใส คนหาคําวา: และคําที่ตองการแทนที่ จากน้ันคลิก Replace All (แทนที่ทั้งหมด) 

 

การแทรกรูปสื่ออารมณ 

คลิก   แลวคลิกเลอืกรปูที่ตองการ 

 

 

การแทรกตัวอักษรพิเศษ 

คลิกที่   แลวเลือกตัวอักษรพเิศษที่ตองการ 
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การแทรกลิงค 

เลือกขอความที่จะแทรกลิงค แลวคลกิ   แลวใสที่อยูของเว็บ ตัวอยางเชน www.we.co.th 

 

 

 

 

 



คูมือการใชงานระบบปฏิทินกิจกรรมของหนวยงาน  

(กรมวิทยาศาสตรการแพทย)  

 

หนาที ่19 / 25 

 

การใหลิงคเปดหนาตางใหม 

การใหลิงคเปดหนาตางใหม คลิกที่ Target(การเปดหนาจอ) ที่ การเปดหนาลงิค เลือก New 

WIndow(_blank) เปดหนาจอใหม  เมื่อกําหนดคาตาง ๆ เสรจ็แลว คลิกที่ OK (ตกลง) 

 
 

การยกเลิกการแทรกลิงค 

เลือกขอความที่มลีิงคแทรกอยู จากน้ันคลิก   (ลบลิงค) 

การแทรก ตรารางในเอกสาร 

คลิก   แลวใสคุณสมบัติตาง ๆ ของตาราง เชน แถว(Rows) สดมน(Columns)  ความกวาง(Width) ความ

สูง(Height)  จากน้ันคลิก OK (ตกลง) 
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การขีดเสนขั้นเอกสาร 

ใหคลิกเลือกบริเวณที่ตองการใหมีเสนข้ัน แลวคลิกที่  

 

ตัวอยางเอกสารที่มีเสนขีดข้ัน 
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การแทรกรูป Flash 

คลิก   แลวใส ความกวาง(Width) ความสูง(Height) ของรปู จากน้ันคลิก ที่แทบ upload  

 
 

Browse… เพื่อหารูป Flash ที่ตองการ เมื่อพบรูปที่ตองการแลวใหคลิกที่ บันทึกไวบนเซริฟเวอร(Send it to 

the Server) 
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ระบบจะแจงวา Upload สําเรจ็ ใหคลกิที่ OK 

 

แลวกค็ลิกที่ OK อีกครั้งนึง  

 

การแทรกรูปลงในเอกสาร 

ในสวนน้ีคุณอาจตองใชงานบอย ๆ  อันดับแรกใหคลิกเมาส เพื่อวางเคอรเซอรของเมาสในตําแหนงที่ตองการ

วางรูป แลวคลิก   จากน้ันคลิก อัพโหลดไฟล 
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คลิก Browse Server เพื่อเขาสูหนาจัดการรูปภาพ กดปุม upload เพื่อเลอืกรปูภาพแลวอัพโหลดเขาสู 

Server 

 

 

หลงัจากที่อัพรูปเขาสู server แลวเราจะเห็นรปูแสดงที่หนาจอ ใหทําการคลิกขวาทีรู่ป เลือก Select 
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(กรมวิทยาศาสตรการแพทย)  

 

หนาที ่24 / 25 

 

 

เราสามารถกําหนดขนาดรูปที่ตองการใหแสดงได 

 

เมื่อกําหนดเสรจ็แลวใหคลิก OK (ตกลง) 

การแกปญหาเมื่อเพ่ิมขอมูลแลว บรรทัดแรกหาง 



คูมือการใชงานระบบปฏิทินกิจกรรมของหนวยงาน  

(กรมวิทยาศาสตรการแพทย)  

 

หนาที ่25 / 25 

 

ตัวอยาง 

 

 

วิธีแก 

ใหคลิกที่    แลวลบแท็ก <p> และ  </p>  ที่อยู พารากราฟ แรกออก แลวคลกิ 

 อีกครั้ง เพื่อกลบัไปสูโหมดปกติ แลวบันทึกขอมลู 

ตัวอยางท่ีแกเสร็จแลว 

 

 

 


