
ข้อมูลสถิติสําหรับผู้ดูแลหน่วยงาน (CIO)

CBD Dashboard



ทีม่าและความสําคญั

เนื่องจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลความหลากหลายของ

แต่ละตําบล ทําให้เกิดการสะสมข้อมูลสําคัญของแต่ละ

ชุมชน จึงควรมีช่องทางในการติดตามสถิติภาพรวมของ

ข้อมูลเหล่านั้นโดยผู้ดูแลของแต่ละหน่วยงาน

เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้ดูแล จึงได้พัฒนาระบบ 

CBD Dashboard สําหรับอํานวยความสะดวกในการเรียกดู

ข้อมูลสรุป หรือค้นหาข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงตามต้องการ 
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คณุสมบตัขิองระบบ

• ผู้ใช้งานระบบ คือ ผู้ดูแลของหน่วยงาน (CIO) สามารถเข้าใช้งานผ่านการเข้าสู่ระบบ
ด้วยบัญชี U2T (ชื่อบัญชี@u2t.ac.th) 

• สามารถเรียกดูสถิติภาพรวมของข้อมูลทั้งหมด หรือเลือกดูตามรายผู้บันทึกและ
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบ CSV ได้ 

• สามารถใช้งานได้สะดวกกับอุปกรณ์ขนาดความกว้างหน้าจอ ไม่น้อยกว่า 1024 
พิกเซล เช่น แท็บเล็ต หรือ โน้ตบุ๊ค (หากต้องการใช้งานผ่านอุปกรณ์ซึ่งขนาดเล็กกว่าที่
แนะนําก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน)  

• สามารถเข้าใช้งานระบบผ่านเว็บเบราเซอร์ทั่วไป เช่น Google Chrome, Safari,    
Firefox เป็นต้น 

• สามารถดูและดาวน์โหลดข้อมูลของแต่ละหมวดหมู่ได้ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการ
วิเคราะหข์้อมูลตามความต้องการแต่ละหนว่ยงาน รวมถึงสามารถแก้ไขข้อมูลดิบได้

CBD Dashboard อํานวยความสะดวกในการติดตามข้อมูลสถิติภาพรวม 

ภายใต้การดูแลของหน่วยงานที่ท่านรับผิดชอบ โดยคุณสมบัติหลักมีดังนี้
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การเข้าสู่ระบบ



เริม่ตน้ใชง้านระบบ
เข้าสู่ระบบผ่าน 

จากนั้นจะปรากฎหน้าเข้าสู่ระบบดังรูป 
ให้กดปุ่ม เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของ U2T

https://stat.u2t.ac.th
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การเขา้สูร่ะบบ

กรณีเคยเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของ U2T แล้ว  
ท่านสามารถกดเลือกบัญชีนั้นได้ทันทีดังรูป

หากยังไม่เคยเข้าสู่ระบบเลย  
โปรดทําตามขั้นตอนในหน้าถัดไป
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การเขา้สูร่ะบบ (ตอ่)
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กรณีที่ยังไม่เคยเข้าสู่ระบบ ให้ท่านกดเลือก  
ใช้บัญชีอื่น ดังรูปด้านบนนี้

จากนั้น กรอกชื่อบัญชีของท่านลงในชอ่ง 
อีเมลหรือโทรศัพท์ และกดปุ่ม ถัดไป



การเขา้สูร่ะบบ (ตอ่)
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ต่อมาจะปรากฎช่องป้อนรหัสผ่าน ดังรูปดา้นบนนี้  
ให้ท่านป้อนรหัสลงไป จากนั้นกดปุ่ม ถัดไป

เมื่อเข้าสู่ระบบสําเร็จ  
จะปรากฎหน้าตาดังรูปด้านบนนี้



การใช้งานเมนูต่าง ๆ



เมนตูา่ง ๆ
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กดปุ่มเมนู            ซึ่งอยู่บริเวณมุมขวาบน 
จะปรากฎรายการเมนูดังรูป

เมนูหลักจะประกอบไปด้วย 

1. สถิติภาพรวม  
สําหรับดูจํานวนข้อมูลที่บันทึกของแต่ละตําบล   
รวมถึงจํานวนผู้ที่บันทึก 

2. ข้อมูลรายผู้บันทึก 
สําหรับดูข้อมูลในมุมมองรายผู้บันทึก 

3. ข้อมูลดิบ 
สําหรับดูข้อมูลรายการที่บันทึกแต่ละหมวดหมู่   
แบบละเอียด สามารถแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้ ผ่าน
การอัพโหลดไฟล์ CSV ที่แก้ไขอย่างถูกต้องแล้ว



สถติภิาพรวม
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หน้าสถิติภาพรวม ที่ปรากฎอยู่นี้ จะแสดงข้อมูลสําคัญ เช่น จํานวนข้อมูลที่บันทึก จํานวนผู้ที่บันทึก โดย
สามารถเลือกดูทุกตําบลหรือเลือกเป็นรายตําบล หรือเลือกดูเฉพาะหมวดหมู่ข้อมูลที่สนใจก็ได้เช่นกัน

‣ สามารถระบุตําบล ผา่นการเลือกจังหวัด 
อําเภอ จากนั้นช่องระบุตําบลจะปรากฎขึ้นมา 

‣ สามารถระบุหมวดหมู่ โดยกดทีช่่องกรอก
หมวดหมู่ จะปรากฎหน้าต่างแสดงตัวเลือก
ทั้งหมดขึ้นมา 

เมื่อระบขุ้อมูลที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้
ท่านกดปุ่ม ค้นหา 

สามารถระบุ วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด เพื่อดูข้อมูลเฉพาะช่วงที่กําหนดได้ 
(ระบบจะเลือกวันที่บันทึกวันแรก จนถึงวันปัจจุบัน ให้โดยอัตโนมัติ)

สามารถดูข้อมูลหน้าถัดไป ผ่านการคลิกเลขหน้า 
ซึ่งแสดงบริเวณมุมด้านล่างขวานี้

กดปุ่มนี้หากต้องการ ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล 
โดยระบบจะ Export ออกมาให้ในรูปแบบ CSV



ขอ้มลูรายผูบ้นัทกึ
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หน้าข้อมูลรายผู้บันทึก ที่ปรากฎอยู่นี้ จะแสดงในมุมมองของการสรุปรายผู้บันทึก โดยจะแสดง
ข้อมูล รหัสบัตรประชาชน ชื่อ-สกุล จังหวัด อําเภอ ตําบล และจํานวนข้อมูลที่บันทึก

‣ สามารถระบุผู้บันทึก โดยท่านสามารถเลือก
ระบุเป็น ชื่อ-สกุล หรือ รหัสบัตรประชาชน 

‣ สามารถระบุตําบล ผา่นการเลือกจังหวัด 
อําเภอ จากนั้นช่องระบุตําบลจะปรากฎขึ้นมา 

‣ สามารถระบุหมวดหมู่ โดยกดทีช่่องกรอก
หมวดหมู่ จะปรากฎหน้าต่างแสดงตัวเลือก
ทั้งหมดขึ้นมา 

เมื่อระบุข้อมูลที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้
ท่านกดปุ่ม ค้นหา 

สามารถระบุ วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด เพื่อดูข้อมูลเฉพาะช่วงที่กําหนดได้ 
(ระบบจะเลือกวันที่บันทึกวันแรก จนถึงวันปัจจุบัน ให้โดยอัตโนมัติ)

สามารถดูข้อมูลหน้าถัดไป ผ่านการคลิกเลขหน้า 
ซึ่งแสดงบริเวณมุมด้านล่างขวานี้

กดปุ่มนี้หากต้องการ ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล 
โดยระบบจะ Export ออกมาให้ในรูปแบบ CSV



ขอ้มลูดบิ

13

หน้าข้อมูลดิบที่ปรากฎอยู่นี้ จะแสดงข้อมูลทุกรายการแบบลงรายละเอียดของแต่ละหมวดหมู่ขอ้มูลที่สนใจ
เพื่อให้สามารถนําไปวิเคราะห์ต่อได้อย่างอิสระ และตรงตามแต่ละวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน

‣ สามารถระบุหมวดหมู่ โดยกดที่ช่องกรอก
หมวดหมู่ จะปรากฎหน้าต่างแสดงตัวเลือก
ทั้งหมดขึ้นมา 

‣ สามารถระบุตําบล ผา่นการเลือกจังหวัด 
อําเภอ จากนั้นช่องระบุตําบลจะปรากฎขึ้นมา 

‣ สามารถระบุผู้บันทึก โดยท่านสามารถเลือก
ระบุเปน็ ชื่อ-สกุล หรือ รหัสบัตรประชาชน 

เมื่อระบุข้อมูลที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้
ท่านกดปุ่ม ค้นหา 

สามารถระบุ วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด เพื่อดูข้อมูลเฉพาะช่วงที่กําหนดได้ 
(ระบบจะเลือกวันที่บันทึกวันแรก จนถึงวันปัจจุบัน ให้โดยอัตโนมัติ)

สามารถดูข้อมูลหน้าถัดไป                                 
ผ่านการคลิกเลขหน้า บริเวณนี้

สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล ในรูปแบบ CSV ได้

สามารถเข้าไปดูรูปภาพประกอบของรายการที่
สนใจ โดยคลิกบนคอลัมที่บอกจํานวนรูปภาพได้



การแก้ไขข้อมูลดิบ
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การแกไ้ขขอ้มลู
ท่านสามารถแก้ไขข้อมูล ที่อยู่ในเมนู ขอ้มูลดิบ ได้ ผา่นวิธีการดังต่อไปนี้

1. ไปที่หน้า ขอ้มูลดิบ เลือกหน่วยงาน หมวดหมู่ ที่ต้องการแก้ไข โดยสามารถระบุ

ตําบลหรือผู้บันทึก แบบเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติมได้ จากนั้นกดปุ่ม คน้หา 

2. เมื่อข้อมูลปรากฎ กดปุ่ม CSV เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลที่ต้องการแก้ไข 

3. เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาด้วย Google Sheets โดยเข้าไปที่ https://

docs.google.com/spreadsheets จากนั้นเลือก Import CSV File ของท่าน

เข้ามา ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กําหนด และสั่ง Download ในรูป

แบบ .csv 

(แนะนําให้แก้ไขด้วย Google Sheets เนื่องจากเมื่อทา่นแก้ไขข้อมูลและสั่งบันทึก โปรแกรมจะไม่เขา้ไป

แทรกแซงหรือแปลงข้อมูลใด ๆ ซํ้าอีก ทําให้รูปแบบข้อมูลถูกต้องแน่นอน) 

4. จากนั้นเลื่อนมาล่างสุดของหน้า กดปุ่ม เลือกไฟล์ เพื่อนําไฟล์ .csv ที่แก้ไขข้อมูล

ด้วย Google Sheets เรียบร้อยแล้วนั้นเข้ามา จากนั้นกดปุ่ม เริ่มดําเนินการ  
เมื่ออัพโหลดไฟลเ์รียบร้อยแล้ว ระบบจะรายงานว่าทําสําเร็จกี่รายการ ไม่สําเร็จกี่รายการ หากเกิด

ปัญหาให้ท่านกลับไปตรวจสอบและแกไ้ขข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้ง แล้วจึงค่อยอัพโหลดใหม่

รูปแบบข้อมูลที่กําหนด มีดังนี้

• ฟิลด์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้หลายข้อ ใช้ขีด “-“ นําหน้า ตามด้วย

ข้อความ โดยแต่ละตัวเลือกให้ขึ้นบรรทัดใหม่ด้วย 

• ข้อมูลที่อยู่ ต้องอยู่ในรูปแบบ ต.xx อ.xx จ.xx 

• ฟิลด์ข้อมูลที่ ไม่ได้บังคับกรอก สามารถใส่ขีด “-“ ไว้ได้  
(ฟิลด์ที่ไม่ได้บังคับมักจะมีวงเล็บวา่ ถ้ามี ต่อท้ายหัวข้อไว้) 

• ฟิลด์ข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไขได้ มีดังนี้ 

วันที่บันทึกข้อมูล 

รหัสรายการ 

ชื่อ-สกุล ผู้บันทึกข้อมูล 

ไฟล์รูปภาพ

รายการข้อมูลที่ท่านไม่ต้องการแก้ไข แนะนําให้ลบออกจากไฟล์ CSV ก่อน
ทําการอัพโหลด โดยข้อมูลที่ลบออกไปจะไม่ได้หายไปจากระบบ เป็นการป้องกัน
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการแก้ไขเท่านั้น

https://docs.google.com/spreadsheets
https://docs.google.com/spreadsheets
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เมื่อเข้าสู่หน้าข้อมูลดิบแล้ว เลือกหน่วยงาน หมวดหมู่ ตําบล หรือผู้บันทึก 
ที่ต้องการแก้ไขได้ จากนั้นกดปุ่ม ค้นหา เมื่อข้อมูลปรากฎขึ้นมาแล้ว กดปุ่ม 

CSV บริเวณล่างขวา เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลมาแกไ้ขในขั้นตอนถัดไป

เปิดไฟล์ CSV ที่ดาวน์โหลดมาแล้วนั้น ด้วย Google Sheets   
โดยเข้าไปที่ https://docs.google.com/spreadsheets จากนั้นกดปุ่ม + 

Start a new spreadsheet ดังรูปด้านบนนี้

การแกไ้ขขอ้มลู (ตอ่)

https://docs.google.com/spreadsheets
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เมื่อเข้าสู่หนา้ Google Spreadsheet สําเร็จแล้ว ให้ไปที่เมนู File ซึ่งอยู่
บริเวณมุมซ้ายบน จากนั้นเลือก Import จะปรากฎหน้าต่างดังรูปถัดไป

การแกไ้ขขอ้มลู (ตอ่)

กดเลือกแท็บ Upload จากนั้น ลากไฟล์ CSV ที่จะทําการแก้ไขเข้ามา  
หรือกดเลือกไฟล์ผ่านปุ่ม Select a file from your device ก็ได้เช่นกัน
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เมื่อเลือกไฟล์แล้วจะปรากฎหน้าต่างดังรูปด้านบน ก่อนนําเข้าให้ตั้งค่าดังนี้ 
1. ช่อง Import location เลือกเป็น Replace spreadsheet 
2. ช่อง Separator type เลือกเป็น Comma 
3. ช่อง Convert text to number, dates, and formulas ให้คลิกหนึ่งครั้ง 

เพื่อ เอาเครื่องหมายถูกออกไป 
จากนั้นกดปุ่ม Import data เพื่อนําเข้าข้อมูล

การแกไ้ขขอ้มลู (ตอ่)

เมื่อนําเข้าไฟล์ข้อมูล CSV ที่ต้องการจะแก้ไขได้เรียบร้อยแล้ว จะปรากฎดังรูป
ด้านบนนี้ ท่านสามารถดําเนินการแก้ไขได้ทันที

*คลิกหนึ่งครั้ง เพื่อเอาเครื่องหมายถูกออกไป
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เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้ไปที่เมนู File บริเวณมุมซ้ายบน และไปที่ 
Download จากนั้นเลือก Comma Separated Values (.csv) รอสักครู่
โปรแกรมจะทําการดาวน์โหลดไฟล์ CSV ลงมาเก็บไว้ในเครื่องของท่าน

การแกไ้ขขอ้มลู (ตอ่)

กลับไปยังหน้า ข้อมูลดิบ เลื่อนลงมาล่างสุด กดปุ่ม เลือกไฟล์ เพื่อนํา
ไฟล์ .csv ที่ท่านเพิ่งดาวน์โหลดไปเมื่อสักครู่เข้ามา
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เมื่อเลือกไฟล์แล้ว ระบบจะแสดงชื่อไฟลข์ึ้นมา พร้อมจํานวนรายการทั้งหมด 
จากนั้นกดปุ่ม เริ่มดําเนินการ เพื่อนํารายการข้อมูลในไฟล์เข้าสู่ระบบทันที

การแกไ้ขขอ้มลู (ตอ่)

เมื่่ออัพโหลดไฟล์สําเร็จ จะปรากฎข้อความแจ้งเตือน  
พร้อมจํานวนรายการที่สําเร็จ ดังรูปด้านบน



การอัพเดทซอฟต์แวร์
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เมื่อระบบแจ้งเตือนให้อัพเดท หากทา่นพร้อมสามารถกด อัพเดท ได้ทันที 
หากยังไม่สะดวกสามารถกด ยกเลิก ไปก่อนได้  

การอพัเดทซอฟตแ์วร์

โดยท่านสามารถเข้าไปดําเนินการอัพเดทด้วยตนเองในภายหลัง  
โดยไปที่เมนู จากนั้นเลือก อัพเดทซอฟต์แวร์  




