
  คู่มือการใชง้านระบบลงทะเบียนกิจกรรม 

ข้ันตอนการเข้าเว็บไซด์ลงทะเบียน 

 เขา้เว็บไซดด์ว้ยโปรแกรม Web Browser                    Google Chrome                    Internet Explorer 

              Mozilla Firefox  โดยเขา้ไปที่เว็บไซด ์http://activity.uru.ac.th/login 

                                                              พิมพ ์URL 

 

หมายเหตุ URL ยอ่มาจากค าว่า Uniform Resource Locator คือ ที่อยู ่(Address) ของขอ้มลูต่างๆใน

Internet เช่น ที่อยูข่องไฟลห์รือเวบ็ไซตบ์นอินเตอร์เน็ต 

การใช้งานระบบลงทะเบียนกิจกรรม 

1. ข้ันตอนการเข้าสู่ระบบลงทะเบียนกิจกรรม 

1.1 ป้อนขอ้มูลส าหรับเขา้สู่ระบบ เพ่ือใชง้านระบบลงทะเบียนกิจกรรม โดยป้อนขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 

 1.1.1 ช่อง Username ให้ป้อน รหัสนกัศึกษา 11 หลกั 

 1.1.2 ช่อง Password ให้ป้อน รหัสผ่าน 4 หลกั   

http://activity.uru.ac.th/login
https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2021-internet-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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 1.1.3 หลงักรอกขอ้มูลครบทุกช่อง เรียบร้อยแลว้ให้คลิกปุ่ ม "เขา้สู่ระบบ" 

1.2 เมื่อเขา้สู่ระบบส าเร็จ (ดงัภาพ) จะพบกบัหนา้จอเมนูต่างๆ ดงัน้ี 

 

ระบบแสดงเมนูให้เขา้เลือกใชง้าน 

1.3 ใชง้านระบบลงทะเบียนกิจกรรม คลิกไปที่ "ลงทะเบียนกิจกรรม" 

 1.3.1 คลิกไปที่ "ลงทะเบียนกิจกรรม" แลว้ หนา้จอจะขึ้นแสดง กรอกรหัสกิจกรรม ให้เรากรอก

รหัสกิจกรรมให้ถูกตอ้ง (ดงัภาพ) 

 

  

 

 



  คู่มือการใชง้านระบบลงทะเบียนกิจกรรม 

 

 

1.3.2 เมื่อกรอกรหัสกิจกรรมถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ให้ คลิกไปที่ "ตรวจสอบรหัสกิจกรรม" (ดงัภาพ) 

 

 1.3.3 เมื่อคลิกไปที่ "ตรวจสอบรหัสกิจกรรม" เรียบร้อยแลว้ หนา้จอจะแสดงรายละเอียดรหัสเขา้

ร่วมกิจกรรมที่ไดรั้บ ว่ารหัสกิจกรรมที่เราลงไปจะไดช้ัว่โมงกิจกรรม ป.อะไรบา้ง และจ านวนกิจกรรมก่ี

ชัว่โมง หางตรวจสอบรายละเอียดรหัสเขา้ร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแลว้ ให้คลิกไปที่ "ใชง้านรหัสกิจกรรม" 

เพื่อยืนยนัความส าเร็จ ในการลงทะเบียนกิจกรรม (ดงัภาพ) 
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 1.3.4 เมื่อคลิกไปที่ "ใชง้านรหัสกิจกรรม" เรียบร้อยแลว้ จะพบกบัหนา้จอสรุปผลกิจกรรม ซ่ึง

ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี  

  - ส่วนที่ 1 หนา้จอจะแสดงสรุปผลตามประเภทกิจกรรม จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1.บงัคบัเขา้ร่วม 2.บงัคบัเลือกร่วม 3.เลือกเขา้ร่วม และแสดงจ านวนคร้ังที่เขา้ร่วม จ านวนชั่วโมงที่ไดรั้บ (ดงั

ภาพ) 

  - ส่วนที่ 2 หนา้จอจะแสดงสรุปผลชั่วโมงกิจกรรม จะแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ไดแ้ก่ 

ป. 1 (กิจกรรมดา้นวิชาการ ส่งเสริมสนบัสนุนวิชาการ พฒันาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง) 
ป. 2 (กิจกรรมดา้นกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ) 
ป. 3 (กิจกรรมดา้นบ าเพญ็ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม) 
ป. 4 (กิจกรรมดา้นนนัทนาการ) 
ป. 5 (กิจกรรมดา้นส่งเสริมศิลปวฒันธรรม) 
ป. 6 (กิจกรรมดา้นสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
ป. 7 (กิจกรรมดา้นส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข) 
ป. 8 (กิจกรรมดา้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม) 
และแสดงจ านวนคร้ังที่เขา้ร่วม จ านวนชั่วโมงที่ไดรั้บ (ดงัภาพ) 

 

 

ส่วนที่ 1 

ส่วนที่ 2 
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ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม 

1. ข้ันตอนการเข้าข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม  

 1.1 คลิกไปที่ "ขอ้มลูการเขา้ร่วมกิจกรรม"  เพื่อตรวจสอบขอ้มูลของนกัศึกษาที่ลงทะเบียนกิจกรรม

(ดงัภาพ) 

 

 1.2 เมื่อคลิกไปที่ "ขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรม"  เรียบร้อยแลว้ หนา้จอจะแสดงหนา้ "สรุปผล

กิจกรรม ที่เขา้ร่วมทั้งหมด" (ดงัภาพ) จะเห็นไดว่้าจะแสดงขอ้มูลเฉพาะที่นกัศกึษาลงทะเบียนกิจกรรม 
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 1.3 นกัศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรม ให้คลิกไปที่ "รายละเอียด" ในช่องสีฟ้า (ดงั

ภาพ)  

 

 1.4 เมื่อคลิกไปที่ "รายละเอียด" เรียบร้อยแลว้ หนา้จอจะแสดงหนา้ "ขอ้มลูกิจกรรม" นกัศึกษา

สามารถตรวจสอบขอ้มูลรายละเอียดกิจกรรม (ดงัภาพ) แสดงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 1.รหัสกิจกรรม 2.ช่ือ

กิจกรรม 3.ประเภทกิจกรรม 4.ปีการศึกษา 5.กลุ่มงาน 6.หน่วยงาน 7.ชัว่โมงรวม 8.หน่วยกิจกรรม 9.สถานที่

จดักิจกรรม 10.กลุ่มเป้าหมาย 11.ช่ือหัวหนา้โครงการ 12.เบอร์โทรติดต่อ 13.ผูค้วบคุมดูแล 14.วนัที่จดั

กิจกรรม (ขอ้มลูตามโครงการ) 

 

  

สรุปผลกิจกรรม 

1. ข้ันตอนการเข้าสรุปผลกิจกรรม 

 1.1  คลิกไปที่ "สรุปผลกิจกรรม"  หนา้จอจะแสดงรายละเอียดรหัสเขา้ร่วมกิจกรรมที่ไดรั้บ ว่ารหัส

กิจกรรมที่เราลงไปจะไดช้ัว่โมงกิจกรรม ป.อะไรบา้ง และจ านวนกิจกรรมก่ีชัว่โมง หางตรวจสอบ

รายละเอียดรหัสเขา้ร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแลว้ ให้คลิกไปที่ "ใชง้านรหัสกิจกรรม" เพื่อยืนยนัความส าเร็จ ใน

การลงทะเบียนกิจกรรม (ขอ้มลู ในส่วนของสรุปผลกิจกรรมน้ี จะแสดงขอ้มูลเดียวกบั หนา้ที่ 4 ขอ้ 1.3.4) 
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การลงทะเบียนสมัครชมรมนักศึกษา 

  กองพฒันานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาและ

พฒันาทอ้งถิ่น นักศึกษาทุกคนลว้นตอ้งการที่จะใฝ่หาความรู้และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ

สังคม เราตอ้งท ากิจกรรมควบคู่กนัไปดว้ย จึงจะถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ ดงันั้นการตั้ง "ชมรม" จึงเป็น

องค์กรส าคญัที่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของนักศึกษา ชมรม คือ กิจกรรมที่เกิดจากการรวมตวัของนักศึกษาที่

แนวคิดในการด าเนินการดา้นกิจกรรมที่สอดคลอ้ง หรือคลา้ยคลึงกนั มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง มี

นโยบายและวตัถุประสงค์ที่แน่นอน  ซ่ึงไม่ขัดกัน ต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนั้นชมรมจึงเป็นอีก

รูปแบบหน่ึงของการจดักิจกรรมในมหาวิทยาลยั ที่เปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดท้ ากิจกรรม ตามความถนดัและ

ความสนใจ นอกจากน้ีกิจกรรมชมรม ยงัเป็นประโยชน์ต่อตวันักศึกษาในการเสริมสร้างความรู้ทั้งทางดา้น

วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งพฒันาคุณลกัษณะที่พึงประสงคจ์ากการไดท้ ากิจกรรมร่วมกบัผูอ้ื่น 
  ชมรมนกัศึกษา จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1.ชมรมกิจกรรม 2.ชมรมกีฬา กองพฒันา

นักศึกษาก าหนดให้นักศึกษาทุกคน ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 4 สมัครเป็นสมาชิกชมรม แต่ละ 1 ปีการศึกษา 

นกัศึกษาตอ้งเลือกทั้ง 2 ประเภท ประเภทละ 1 ชมรม 
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1. ข้ันตอนการเข้าสมัครชมรมนักศึกษา  

 1.1 คลิกไปที่ "ชมรม"  เพื่อสมคัรลงทะเบียนเป็นสมาชิกชมรมนกัศึกษา (ดงัภาพ) 

 

1.2 เมื่อคลิกไปที่ "ชมรม"  เรียบร้อยแลว้ หนา้จอจะขึ้นแสดงประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 

 - ส่วนที่ 1 “ขอ้มูลชมรมที่เขา้ร่วม” จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1.ช่ือชมรม 2.ประเภทชมรม 3.

ชั้นปีที่เขา้ร่วม 4.ปีการศึกษา (ดงัภาพ) 

 - ส่วนที่ 2 “รายช่ือชมรมที่สามารถเลือกร่วม” จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  (ดงัภาพ)                              
1. ชมรมกิจกรรม จะประกอบดว้ย 18 ชมรมกิจกรรม  

   1. ชมรมดนตรีสากล 
   2. ชมรมพุทธศาสตร์ 

3. ชมรมชาวไทยภูเขา 
4. ชมรมเทคโนโลยีหุ่นยนตอ์ตัโนมตัิ 
5. ชมรมนกัธุรกิจรุ่นใหม่ 
6. ชมรม TO BE NUMBER ONE 
7. URU English club 
8. ชมรมนนัทนาการและการท่องเที่ยว 
9. ชมรมฝายหลวง 
10. ชมรมอาสาพฒันาชนบท 
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11. ชมรมศิลปะและการแสดง 
12. ชมรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
13. ชมรมอาสาพลงังาน 
14. ชมรมถ่ายภาพ URU PHOTO 
15. ชมรมดาราศาสตร์ 
16. มรอ.รักษ์เสียงเพลง 
17. ชมรมนกัศึกษาคริสเตียน UMC (University Movement for Christ) 
18. ชมรมนกัศึกษาวิชาทหาร (เฉพาะนกัศึกษาที่เรียนวิชาทหารเท่านั้น) 

 
2. ชมรมกีฬา จะประกอบดว้ย 15 ชมรมกีฬา ไดแ้ก่ 

   1. ชมรมเซปักตะกร้อ 
2. ชมรมเทเบิลเทนนิส 
3. ชมรมฮอกก้ี 
4. ชมรมวอลเล่ยบ์อล 
5. ชมรมฟุตบอล 
6. ชมรมศิษยส์ านกัดาบพิชยัรณยทุธ์ 
7. ชมรมลอนเทนนิส 
8. ชมรมบาสเกตบอล 
9. ชมรมมวยไทยและมวยสากลสมคัรเล่น 
10. ชมรมเทควนัโด 
11. ชมรมกรีฑา 
12. ชมรมฟุตซอล 
13. ชมรมแบดมินตนั 
14. ชมรมเปตอง 
15. ชมรมแฮนดบ์อล 
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ส่วนที่ 1 

ส่วนที่ 2 


