
1

ข้ันตอนที่ 1 : การแตกไฟลขอมูล Backup จากระบบ ITW

1. คลกิขวาทีร่ายการไฟล ์Backup จากระบบ ITW ทีต่อ้งการ 
Unzip

2. เลอืกรายการ 7-Zip ในบางเวอรช์ัน่ของ windows เพยีง
คลกิขวาทีไ่อคอนแลว้เลอืก Extract Here หรอื Extract to
"…ตามชือ่ไฟล ์Zip…" หรอื แยกไฟลไ์ปที ่"…ตามชือ่ไฟล ์
Zip…“

3. กดปุ่ ม ระบบจะทําการแตกไฟลอ์อกมาใหเ้ป็น Folder 
ขอ้มลูดังภาพดา้นลา่ง
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ข้ันตอนที่ 2 : การดูชื่อไฟลรหัสวิชา นามสกุลไฟล .dbf หรือ .DBF 

เมือ่คลกิที ่Folder ทําการแตกไฟล ์Zip ออกมาจะพบวา่ขา้งในจะม ี
Folder ยอ่ย ชือ่วา่ 0 , 1 , 2 , 3 หมายถงึขอ้มลูแตล่ะระดับชัน้ ดังนี้
0 หมายถงึ ขอ้มลูระดับชัน้ ประถม (กอ่นวัยเรยีน)
1 หมายถงึ ขอ้มลูระดับชัน้ ประถม
2 หมายถงึ ขอ้มลูระดับชัน้ มธัยมตน้
3 หมายถงึ ขอ้มลูระดับชัน้ มธัยมปลาย

เลอืก Folder ระดับชัน้เพือ่ตรวจสอบไฟลร์หัสวชิา จากนัน้เลือ่นลง
ใหห้าคําวา่ subject.dbf หรอื SUBJECT.DBF ชือ่ตัวพมิพใ์หญ่
พมิพเ์ล็กจะขึน้อยูก่บัระบบทีทํ่าการ Export ออกมาจากระบบ ITW
** หมายเหตุ : หาก Folder ไหนมชีือ่ไฟล ์subject2.dbf
หรอื SUBJECT2.DBF ใหใ้ชข้อ้มลูชือ่ไฟลท์ีไ่มม่เีลข 2
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ข้ันตอนท่ี 3 : การแปลงไฟล .DBF เปนไฟล CSV เพื่อใชกรอกลงใน Excel Online

1. Download โปรแกรม DBF Plus ที ่URL : edu.nfe.go.th และกดที ่คลกิทีน่ ี!่
2. ในคําถามทีพ่บบอ่ยขอ้ที ่1 กด Download โปรแกรมทีปุ่่ ม (คลกิทีน่ ี)่
3. กดเปิดโปรแกรม ถา้ใช ้Google Chrome จะแสดงรปูโปรแกรมทีด่า้นลา่ง-มมุซา้ยของหนา้จอ
4. กดปุ่ ม Run เพือ่เริม่การทํางานของโปรแกรม

http://edu.nfe.go.th/
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ข้ันตอนท่ี 3 : การแปลงไฟล .DBF เปนไฟล CSV เพื่อใชกรอกลงใน Excel Online (ตอ)

5. กดปุ่ ม Open
6. ไปที ่Folder ทีแ่ตกไฟลเ์ลอืกหนว่ยงาน > เลอืกระดบัช ัน้

(1 = ประถม, 2 = ม.ตน้, 3 = ม.ปลาย) และกดปุ่ ม Open เพือ่เปิดไฟล์
7. กดปุ่ ม Export ทีแ่ถบเครือ่งมอืดา้นบน **ตอ้งกดปุ่ มนีเ้ทา่น ัน้ **
8. เลอืกตําแหน่งทีจ่ะ Save File เชน่ Desktop ตัง้ชือ่ไฟลแ์ละตอ้งกรอกนามสกลุ CSV ตอ่ดว้ย 
เชน่ 1.csv และเลอืกนามสกลุไฟลเ์ป็น Comma Separated Variable (CSV)
9. กดปุ่ ม Save โปรแกรมจะแปลงไฟลแ์ละเปิด Excel ใหท้ันท ี(กลับไปทําใหค้รบทกุระดบัชัน้)
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ข้ันตอนที่ 4 : การกรอกขอมูลในไฟล Excel Online

1. ทําการ Login เขา้ระบบที ่URL : edu.nfe.go.th แลว้กดปุ่ มทีม่มุขวาบนรปูคน จะพบเมนู ขอ้มลูสว่นตัว
2. เลือ่นลงมาขา้งลา่ง ในสว่นขอ้มลูสําหรับปรับปรงุขอ้มลู กดที ่“ดขูอ้มลู คลกิทีน่ี ่!” ระบบจะเปิดหนา้ Excel Online 
3. เลอืก Tab ขอ้มลูทีต่อ้งกรอก ดังนี ้“กอ่นวัยเรยีน” “ประถม” “มนัธยมตน้” และ “มนัธยมปลาย” 

http://edu.nfe.go.th/
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ข้ันตอนที่ 4 : การกรอกขอมูลในไฟล Excel Online (ตอ)

4. เปิดไฟล ์Excel Offline (ทีแ่ปลงมาจากนามสกลุ .dbf หรอื .DBF) กดที ่คอลัม A1 แลว้กดปุ่ ม “Ctrl + A” จํานวน 1 ครัง้ เพือ่ทําการเลอืกรายการ
ขอ้มลูทัง้หมดทีม่แีละกดปุ่ ม “Ctrl + C” เพือ่ทําการ Copy ขอ้มลูทัง้หมด

5. เปิดหนา้ Excel Online ไปทีค่อลัม I2 (คลกิทีช่อ่งนีแ้ลว้กด Ctrl + V) เพือ่ทําการวางขอ้มลู
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ข้ันตอนที่ 4 : การกรอกขอมูลในไฟล Excel Online (ตอ)

ระบบจะแสดงรายการขอ้มลูทีร่หสัวชิาตรงกนักบั Master และจะแสดงรายการรหสั
วชิาทีไ่มต่รงกนักบั Master ดงัภาพ

6. เลอืกประเภทการแกไ้ขของรายการทีข่ ึน้วา่ “ไมพ่บขอ้มลูในชตี Master” วา่จะแกไ้ขเป็น
ประเภทใด “ใชร้หัสตาม Master” หรอื “ออกรหัสใหม”่
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ข้ันตอนที่ 4 : การกรอกขอมูลในไฟล Excel Online (ตอ)

7. ถา้เลอืก “ใชร้หัสตาม Master” ใหเ้ลอืกขอ้มลูตามรหัส Master ทีร่ะบบม ีโดยสามารถพมิพค์น้หาไดด้งัภาพ
แตถ่า้เลอืก “ออกรหัสใหม”่ ใหก้รอกขอ้มลูตามแบบฟอรม์ดังนี ้"new-รหัสสถานศกึษาของทา่น-รหัสวชิา 3 หลัก" 
เชน่ new-1210010000-001 และกรอกชือ่วชิาในอกีคอลมั
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1. ทําการ Login เขา้ระบบที ่URL : edu.nfe.go.th แลว้กดปุ่ มทีม่มุขวาบนรปูคน จะพบเมนู ขอ้มลูสว่นตัว
2. เลือ่นลงมาขา้งลา่ง ในสว่นไฟลย์นืยนัการปรับปรงุขอ้มลู Download Template ไฟลย์นืยนั กดปุ่ ม “คลกิทีน่ี”่ระบบจะ Download Template
3. กรอกขอ้มลูในไฟล ์Word ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง เป็นปัจจบุนั ตามระบบ ITW ลา่สดุ เพือ่ใหข้อ้มลูตรงกนัเวลานําเขา้ในระบบ Online และทําการ 

Export เป็นไฟล ์PDF 

ข้ันตอนที่ 5 : การกรอกขอมูลไฟลแบบฟอรมยืนยันชุดขอมูล  
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ตัวอยางการกรอกขอมูลไฟลแบบฟอรมยืนยันชุดขอมูล

กรณี ไมข่อออกรหสัวชิาใหม่

ขอ้มลูทีก่รอกในตารางหวัขอ้ "ขอ้มลูปจัจบุนัจาก ITW" และ "ขอ้มลูรหสัวชิา/ชือ่วชิาทีข่อเปลีย่นแปลง" ใชเ้ฉพาะ
รายการทีข่อ ออกรหสัใหม ่ในตวั Excel Online เทา่น ัน้

กรณี ขอออกรหสัวชิาใหม่



11

ข้ันตอนที่ 6 : การอัพโหลดไฟล Backup ของระบบ ITW

1. เขา้ที ่URL : wetransfer.com
2. เลอืกไฟลท์ีต่อ้งการสง่จากเครือ่งตนเอง
• ระบชุือ่อเีมลท์ีต่อ้งการสง่ในชอ่ง email to *** หมายเหต ุ: สง่มาที ่edu.nfe.emworkgroup@gmail.com
• ระบชุือ่อเีมลผ์ูส้ง่ทีช่อ่ง your email
• และ กดปุ่ ม Transfer
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ข้ันตอนที่ 7 : การสงขอมูลยืนยันกลับคืน

1. ทําการ Login เขา้ระบบที ่URL : edu.nfe.go.th แลว้กดปุ่ มทีม่มุขวาบนรปูคน จะพบเมนู ขอ้มลูสว่นตัว
2. เลือ่นลงมาขา้งลา่ง ในสว่นไฟลย์นืยนัการปรับปรงุขอ้มลู ไฟลย์นืยนั กดปุ่ ม “Choose Files” เลอืกไฟลแ์บบฟอรม์เพือ่ยนืยนัฯ นามสกลุ .PDF 

และกดบนัทกึ  
3. กรอกขอ้มลู URL ของลงิค์ WeTransfer ทีทํ่าการอพัโหลดไฟล ์Backup กดสง่ไปยงัอเีมลข์องปลายทาง และนําลงิคใ์นอเีมลข์องผูส้ง่ ดัง

ภาพมากรอกทีช่อ่ง ไฟล์ Backup URL และกดปุ่ ม บนัทกึ
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