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คู่มือการใช้งานแบบประเมินผลหลังการเข้าร่วมกิจกรรมส าหรับผู้ประกอบการ 
 แบบประเมินผลหลังการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ส าหรับการใช้งาน

ของผู้ประกอบการนั้น จะมีแบบประเมิน 2 แบบ คือ แบบประเมินกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนา และแบบประเมิน

กิจกรรมประเภทอ่ืนๆ เช่น งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ คณะผู้แทน

การค้าไทยเยือนต่างประเทศ เป็นต้น แม้ว่าแบบประเมินจะมี 2 รูปแบบ แต่การใช้งานส่วนของผู้ประกอบการ

นั้นเป็นส่วนของการเข้าถึงหน้าจอแบบประเมินและท าแบบประเมินเพ่ือบันทึกผลข้อมูลเท่านั้น ดังนั้นในคู่มือนี้

จะอธิบายถึงช่องทางในการท าแบบประเมินเพ่ือให้ผู้ประกอบการทราบว่าจะสามารถท าแบบประเมินได้ด้วยวิธี

ใดบ้าง  

ช่องทางในการท าแบบประเมิน 
ช่องทางในการท าแบบประเมินส าหรับผู้ประกอบการมี 3 ช่องทางคือ 

1. ท าแบบประเมินผ่านหน้าระบบจากประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. คลิกลิงก์ผ่านอีเมลการแจ้งเตือนให้ท าแบบประเมิน 
3. คลิกลิงก์ตาม url ตามท่ีเจ้าหน้าที่แจ้ง 

โดยอธิบายช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

1. ประเมินผ่านหน้าระบบจากประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม 

 การท าแบบประเมินผ่านหน้าจอระบบจากประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ประกอบการจะต้องท าการลง

ชื่อชื่อเข้าใช้งานระบบก่อนจึงจะสามารถท าแบบประเมินได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.1 ลงชื่อเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ ตามลิงก์ https://drive.ditp.go.th/  คลิกที่ “Login” แล้วกรอก
ชื่อผู้ใช้งานพร้อมรหัสผ่าน จากนั้นคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

 

https://drive.ditp.go.th/%20คลิก
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1.2 ท าการค้นหากิจกรรมที่เคยเข้าร่วมโดยการคลิกที่ Profile ของผู้ประกอบการ จากนั้นเลือกเมนู 
“กิจกรรมที่เข้าร่วม” ระบบจะแสดงรายการกิจกรรมที่สมัครเข้าร่วมทั้งหมด  

 

1.3 เลือกกิจกรรมที่ต้องการท าแบบประเมิน โดยระบบจะแสดงปุ่ม แบบประเมิน ก็ต่อเมื่อวันที่
ปัจจุบันเป็นวันที่เริ่มจัดกิจกรรม และจะแสดงปุ่มไปจนกว่าผู้ประกอบการจะเข้าไปท าแบบ
ประเมิน และส่งแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว ปุ่มตรงนี้ก็จะปิดการแสดงผล  
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1.4 จากข้อ 1.3 เมื่อคลิกปุ่ม “แบบประเมิน” แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการประเมินผล
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลแบบประเมิน ให้ครบถ้วน ตามแบบฟอร์ม เมื่อท า
แบบประเมินเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกท่ีปุ่ม “บันทึกแบบประเมิน” 
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1.5 หลังจากคลิกปุ่ม บันทึกแบบประเมิน หากผู้ใช้กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้วระบบจะแสดง
หน้าจอ Popup แจ้งผลการบันทึกข้อมูลดังรูปด้านล่าง แต่หากว่ามีข้อใดที่ผู้ใช้ยังไม่ได้กรอก
ข้อมูลการประเมิน ระบบจะแสดงข้อความเป็นสีแดง เพ่ือแจ้งเตือนให้ทราบ ผู้ใช้จ าเป็นต้องกรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วน ก่อนท าการส่งแบบประเมิน 

 

รูปแสดง หน้าจอการแจ้งเตือนกรณีกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน 

 

รูปแสดง หน้าจอผลการส่งแบบประเมินกรณีกรอกข้อมูลครบถ้วนและสามารถส่งแบบประเมินส าเร็จ 
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1.6 เมื่อส่งแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว ปุ่มแบบประเมินที่เมนูประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมก็จะปิดการ
แสดงปุ่ม แบบประเมินดังรูป 
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2. คลิกลิงก์ผ่านอีเมลการแจ้งเตือนให้ท าแบบประเมิน 

 วิธีการคลิกลิงก์จากการแจ้งเตือนในอีเมลของผู้ประกอบการ สามารถท าได้หากเจ้าหน้าที่ส่งอีเมลแจ้ง

เตือนไปยังผู้ประกอบการเพ่ือให้ท าแบบประเมิน โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้ 

2.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบได้จากอีเมลที่ได้รับแจ้งโดยมีแบบฟอร์มดังรูปด้านล่าง จาก
ข้อความอีเมลให้ผู้ประกอบการคลิกที่ลิงก์ “[แบบประเมิน]” เพ่ือเข้าสู่แบบฟอร์มการกรอกแบบ
ประเมิน หรือหากต้องการดูขั้นตอนการใช้งานระบบแบบประเมิน สามารถดูได้จากลิงก์ “คู่มือ
การท าแบบประเมิน” 
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2.2 หลังจากคลิกที่ลิงก์ “[แบบประเมิน]” แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการประเมินผลหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรม ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลแบบประเมิน ให้ครบถ้วน ตามแบบฟอร์ม เมื่อท าแบบ
ประเมินเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกท่ีปุ่ม “บันทึกแบบประเมิน”  
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2.3 หลังจากคลิกปุ่ม บันทึกแบบประเมิน หากผู้ใช้กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้วระบบจะแสดง
หน้าจอ Popup แจ้งผลการบันทึกข้อมูลดังรูปด้านล่าง แต่หากว่ามีข้อใดที่ผู้ใช้ยังไม่ได้กรอก
ข้อมูลการประเมิน ระบบจะแสดงข้อความเป็นสีแดง เพ่ือแจ้งเตือนให้ทราบ ผู้ใช้จ าเป็นต้องกรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วน ก่อนท าการส่งแบบประเมิน 

 

รูปแสดง หน้าจอการแจ้งเตือนกรณีกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน 

 

รูปแสดง หน้าจอผลการส่งแบบประเมินกรณีกรอกข้อมูลครบถ้วนและสามารถส่งแบบประเมินส าเร็จ 
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3. สแกน QR-Code  

ช่องทางในการท าแบบแบบประเมินโดยการสแกน QR Code มีข้ันตอนการใช้งานดังนี้ 
3.1 .ใช้โทรศัพท์สแกน QR Code ตามที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการ ข้อมูลใน QR Code จะ

เป็น URL เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการกรอกข้อมูลแบบประเมินตามประเภทของกิจกรรม 
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3.2 เมื่อคลิกลิงก์ตาม URL ที่ได้รับใน QR Code หน้าจอระบบจะแบ่งเป็น 2 แบบคือ 
3.2.1 หน้าจอส าหรับการกรอกข้อมูลเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 5 หลักสุดท้าย ส าหรับกิจกรรม

ประเภทฝึกอบรมสัมมนา โดยให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 5 หลัก
สุดท้ายที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับระบบ จากนั้นคลิกปุ่ม “ตรวจสอบ” 

 

รูปแสดง หน้าจอการกรอกข้อมูลส าหรับกิจกรรมประเภทฝึกอบรมสัมมนา 
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3.2.2 หน้าจอส าหรับการกรอกข้อมูลเลขนิติบุคคล 5 หลักสุดท้าย ส าหรับกิจกรรมที่ไม่ใช่
ฝึกอบรมสัมมนา โดยให้ผู้ใช้กรอกรข้อมูล 5 หลักสูท้ายของเลข TAX ID ของบริษัท หรือ
ถ้าหากเป็นบริษัทต่างชาติ ที่ไม่มี TAX ID ให้กรอกเลข 5 หลักสุดท้ายที่ได้ท าการ
ลงทะเบียนกับระบบไว้ตอนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นคลิกปุ่ม “ตรวจสอบ” 

 

รูปแสดงการกรอกข้อมูลส าหรับกิจกรรมที่ไม่ใช่ประเภทฝึกอบรมสัมมนา 
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3.3 จากขั้นตอนที่ 3.2 หากตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการประเมินผล
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลแบบประเมิน ให้ครบถ้วน ตามแบบฟอร์ม เมื่อท า
แบบประเมินเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกท่ีปุ่ม “บันทึกแบบประเมิน”  
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3.4 หลังจากคลิกปุ่ม บันทึกแบบประเมิน หากผู้ใช้กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้วระบบจะแสดง
หน้าจอ Popup แจ้งผลการบันทึกข้อมูลดังรูปด้านล่าง แต่หากว่ามีข้อไดที่ผู้ใช้ยังไม่ได้กรอก
ข้อมูลการประเมิน ระบบจะแสดงข้อความเป็นสีแดง เพ่ือแจ้งเตือนให้ทราบ ผู้ใช้จ าเป็นต้องกรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วน ก่อนท าการส่งแบบประเมิน 

 

รูปแสดง หน้าจอกรแจ้งเตือนกรณีกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน 

 

รูปแสดง หน้าจอผลการส่งแบบประเมินกรณีกรอกข้อมูลครบถ้วนและสามารถส่งแบบประเมินส าเร็จ 


