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คำนำ 
 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา พ.ศ. 2560 เพ่ือใหการดำเนินการแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนไปดวย 

ความเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดจัดใหมีการ

จัดตั้งกลุมงานในสำนักงานเขตเปน 9 กลุมงาน และกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร เปนกลุมงานท่ีจัดตั้งข้ึน เพ่ือใหมีการดำเนินการในสวนที่เก่ียวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อการศึกษาและการสื่อสาร ตามนโยบายการบริหารบุคคลภาครัฐที่จำกัดจำนวนอัตราบุคลากร และ 

งบประมาณ และสอดคลองกับภารกิจและการขับเคลื่อนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตาม

นโยบายทุกระดับใหมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทำคูมือปฏิบัติงานของกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  

  

  กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 
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สารบัญ 

 
เนื้อหา                    หนา 

คำนำ                      2 

สารบัญ             3 

คูมือปฏิบัติงาน กลุมสงเสรมิการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร      4  

1. งานสงเสริมการจดัการศึกษาทางไกล (DLTV) 

กระบวนการท่ี 1 งานจัดการศกึษาทางไกลผานดาวเทียม 

กระบวนการท่ี 2 งานสงเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (DLIT)    5  

2. งานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                          6 

กระบวนการท่ี 1  การดแูล บำรุงรักษา และพัฒนาเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร 

กระบวนการท่ี 2  การศกึษา  วิเคราะห และกำหนดรายละเอียดระบบแมขายคอมพิวเตอร (Server)        7 

กระบวนการท่ี 3  ระบบรักษาและคุมครองความปลอดภัยขอมูล 

กระบวนการท่ี 4  พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี                                                                     8 

กระบวนการท่ี 5  ใหคำปรึกษา แนะนำ แกไขปญหาเทคโนโลยี                                                    9

กระบวนการท่ี 6 ติดตาม ประเมินผลระบบเทคโนโลยี       10 

3. งานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 

กระบวนการท่ี 1 ศึกษา วิเคราะห ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร     11 

กระบวนการท่ี 2 พัฒนา ปรับปรุง และประยุกตใช ICT        

กระบวนการท่ี 3 พัฒนาบุคลากรดานขอมูลสารสนเทศ                                                             12 

กระบวนการท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงและจัดทำเว็บไซตสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เผยแพรขอมูลสารสนเทศ13  
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คูมือการปฏิบัติงาน 

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 

 

มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้   
(ก) ศึกษา วิเคราะห ดําเนินการ และสงเสรมิการจัดการศึกษาทางไกล   

(ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 

(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา   

(ง) ดําเนินการวิเคราะห  และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร   

(จ) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   

(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ หรือ ที่ไดรับ

มอบหมาย 

 

          1.งานสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล (DLTV) 

  
กระบวนการ : ๑ งานจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  

ศึกษาวิเคราะห  ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเก่ียวกับการสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศกึษาและสถานศึกษา  

วัตถุประสงค :  
๑. เพ่ือศึกษา วิเคราะห  ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเก่ียวกับการสงเสริมการศึกษาทางไกลผาน

ดาวเทียม  

2. เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและปรับเปลี่ยนกระบวนการเรยีนการสอนการศึกษาทาไกลผาน

ดาวเทียมใหเหมาะสมกับผูเรยีน  

3. เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ลดชองวางและเพิ่มโอกาสในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  

ขอบเขตของงาน :  
ดำเนนิการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห  ออกแบบ วางแผนและดำเนินการที่เก่ียวของกับการสงเสริม

การศึกษาทางไกล ของสถานศึกษาใหมีความเสมอภาคทางการศึกษา ขยายมติิการใชประโยชนทางการศึกษา 

สูสถานศึกษาปลายทางทั่วประเทศ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็กที่ขาดแคลน

ครู  นักเรยีนไดเรียนรูสูโลกการศกึษาในมิติใหม โดยใชสื่อการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

คำจำกัดความ :  
การศกึษาทางไกล (Distance Learning) ความหมาย คือ สื่อการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งผูเรียนจะ

เรียนดวยตัวเองที่บานโดยไมตองเดินทางไปเรียนยังสถานศึกษา และสมัครเรียนไดโดยไมจำเปนตองเปน
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นักเรียนเทานั้น สาเหตุและปจจัยสำคัญที่ทำกอใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในรูปแบบของการศึกษา

ทางไกล หรือการศกึษาไรพรมแดน สรางองคความรู การเรียนรูใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

นับเปนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ที่ทรงหวงใยเรื่องการศึกษา

โดยเฉพาะการจัดการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารและดอยโอกาส ไดมีความเสมอภาคทาง

การศึกษา  จึงไดเกิดโครงการการศกึษาทางไกลผานดาวเทียมของไทย ดวยเงินทุนประเดิมพระราชทาน 

จำนวน 50 ลานบาท  ซึ่งไดเริ่มตนการออกอากาศเฉลิมพระเกียรติพระเจาอยูหัวเปนปฐมฤกษ เมื่อวันท่ี 5 

ธันวาคม 2538 และขยายมิติการใชประโยชนทางการศึกษาสูโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนของโรงเรยีน โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู นักเรยีนไดเรียนรูสูโลก

การศึกษาในมิติใหม โดยใชสื่อการศึกษาทางไกลผานดาวเทยีม นับเปนการใหบริการโทรทัศนทางการศึกษาแก

นักเรียน ประชาชนที่สนใจ ใหสามารถเขารับชมการเรียนรูและพัฒนาตนเองบตามศักยภาพและตามอัธยาศัย

ของโลกไรพรมแดน 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :  
๑. แตงตั้งคณะทำงานเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานดานการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม(DLTV)  
๒. ศึกษาวิเคราะห  ออกแบบ วางแผนการดำเนินงาน  
๓. เสนอแผนงานตอผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
๔. ประสานงานกับผูท่ีเกี่ยวของ  และสรางเครือขายสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมและสงเสริมอุปกรณการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  
๖. กำกับ ติดตามและสรุปประเมินผลการดำเนินงานเสนอผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

กระบวนการที่ 2:  งานสงเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (DLIT)  
ศึกษาวิเคราะห  ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเก่ียวกับการสงเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

วัตถุประสงค :  
๑. เพื่อสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนทางการศึกษา ของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 

2. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษา  

ขอบเขตของงาน :  
ดำเนนิการเก่ียวกับสงเสรมิการศึกษา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT) ของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 

คำจำกัดความ :  
 นวัตกรรมการศึกษา (Fducational Innovation) ความหมาย คือ นวัตกรรมท่ีจะชวยใหการศึกษา

และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ผูเรยีนสามารถเกิดการเรียนรูอยางรวดเร็ว มีประสิทธิผลสูง

กวาเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนดวยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียน ในปจจุบันมีการใช

นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอยาง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมท่ีใชกันอยางแพรหลายแลวและประเภทที่กำลัง
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เผยแพร เชน การเรียนการสอนที่ใชคอมพิวเตอรชวยสอน  การใชแผนวิดีทัศนเชิงโตตอบ  ส่ือหลายมิติ  และ

อินเทอรเน็ต เปนตน 

   การจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT) คือเครื่องมือที่มีเนื้อหาและเทคโนโลยี
สำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางครบวงจร ตั้งแตการวางแผน การจัดการเรียนรู การจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ การจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติม การสอบที่มีประสิทธิภาพ และการ
พัฒนาวิชาชีพอยางยั่งยืน (http://www.dlit.ac.th) 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :  
๑. แตงตั้งคณะทำงานเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT)  
๒. ศึกษาวิเคราะห  ออกแบบ วางแผนการดำเนินงาน  
๓. เสนอแผนงานตอผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
๔. ประสานงานกับผูท่ีเกี่ยวของ   
๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียม อุปกรณและสื่อ (Software และ Hardware) ท่ีจำเปนตองใช           

ในการพัฒนาสื่อ  
๖. กำกับ ติดตามและสรุปประเมินผลการดำเนินงานเสนอผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ทราบ  

 

           2. งานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระบวนการที่ 1 :  การดูแล บำรุงรักษาและพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร 

ติดตั้ง ดูแล บํารุงรักษา และพัฒนาเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบโทรคมนาคม ของสํานักงาน                      

เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  

วัตถุประสงค :  

๑. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูล ระบบโทรคมนาคม  

๒. บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูล ระบบโทรคมนาคม  

๓. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูล ระบบโทรคมนาคม  

ขอบเขตของงาน :  

ดําเนินการเก่ียวกับการติดตั้ง ดูแล บํารุงรักษาและพัฒนาเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูล 

ระบบโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

คําจํากัดความ :  

โทรคมนาคม หมายถึง การขยายขอบเขตของการสื่อสารใหมีผลในระยะไกล รวมถึงรูปแบบทั้งหมด

ของการสื่อสารดั้งเดิม ที่มีการดัดแปลงหรือปรับปรุงใหสามารถสื่อสารไดระยะไกล ซึ่งรวมถึง วิทยุ โทรเลข 

โทรทัศน โทรศพัท การสื่อสารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :  

๑. แตงตั้งคณะทํางานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๒. วางแผนการดําเนินงานการติดต้ัง ดูแล บํารุงรกัษา และพัฒนาเก่ียวกับระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอร  

ระบบฐานขอมูล ระบบโทรคมนาคม  

๓. เสนอแผนงานตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ  

๔. แจงผูที่เก่ียวของทราบแนวทางดําเนินการ  

๕. ดําเนินการเก่ียวกับการติดตั้ง ดูแล บํารุงรกัษา และพัฒนาเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบฐาน 

ขอมลู ระบบโทรคมนาคม  

๖. สรุปประเมินผลการดําเนินงานเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่ทราบ  

 
กระบวนการ : 2  ศึกษา วิเคราะห และกำหนดรายละเอียด ระบบแมขายคอมพิวเตอร (Server) 

ศึกษา วิเคราะห และกำหนดรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร ระบบแมขาย 

คอมพิวเตอร (Server) และระบบการติดตอสื่อสาร  ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  

วัตถุประสงค :  

1. กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร ระบบแมขาย( Server) และ ระบบ

การติดตอสื่อสาร ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

๒. เปนที่ปรึกษาใหขอเสนอแนะกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  

๓. สงเสริม สนับสนุนการจัดซื้อจัดจางเปนไปอยางถูกตอง  

ขอบเขตของงาน :  

ดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร ระบบแมขาย

คอมพิวเตอร (Server) และระบบโทรคมนาคม ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

คําจํากัดความ : 

คุณลักษณะ หมายถึง การตอบสนอง วัตถุประสงคในการใชงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :  

๑. แตงตั้งคณะทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๒.  คณะทำงานรวมกำหนดคุณลักษณะ  

๓. เสนอแผนงานตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี  

4. แจงผูที่เก่ียวของทราบถึงคุณลักษณะ 

๕. สงเสริมการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง  

๖. สรุปประเมินผลการดำเนินงาน เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาทราบ 

 
กระบวนการที่ : 3  ระบบรักษาและคุมครองความปลอดภัยขอมูล 

ดําเนินการเก่ียวกับระบบรักษาและคุมครองความปลอดภัยขอมูลและการโตตอบผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

กับผูใชบริการ  
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วัตถุประสงค :  

๑. เพ่ือศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเก่ียวกับการใชงานระบบอินเตอรเนต็  

๒. เพ่ือศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเก่ียวกับระบบการเก็บรักษาขอมูลจราจร

ทางคอมพิวเตอร  

ขอบเขตของงาน :  

ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเก่ียวกับระบบระบุตัวตน

ของผูใชบริการระบบอินเตอรเนต็ และระบบการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ของสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

คําจํากัดความ :  

การพิสูจนตัวตน (Authentication) คือ ขั้นตอนการยืนยันความถูกตองของหลักฐาน (Identity) ที่

แสดงวาเปนบุคคลที่กลาวอางจริง  "ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร" หมายความวา ขอมูลเก่ียวกับการติดตอสื่อ

สารของระบบคอมพิวเตอร ซึ่งแสดงถึงแหลงกําเนิด ตนทาง ปลายทาง เสนทาง เวลา วันที่ ปรมิาณ ระยะเวลา 

ชนิดของบริการ หรอือ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :   

๑. แตงตั้งคณะทํางาน  

๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน  

๓. เสนอแผนงานตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

๔. ประสานงานกับผูท่ีเกี่ยวของ  

๕. ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเก่ียวกับระบบระบุ

ตัวตนผูใชบริการระบบอินเตอรเนต็ และระบบการเก็บรักษาขอมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร ของสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

๖. สรุปประเมินผลการดําเนินงานเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทราบ  

 
กระบวนการที่ 4 :  พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี  

พัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยี แกบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสถานศึกษา  

วัตถุประสงค :  

๑. เพ่ือพัฒนาบุคลากรดานระบบเทคโนโลยี  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ใหมี

ความรูความเขาใจ และสามารถนําความรูท่ีไดมาใชในการจัดการเรียนรู และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือยกระดับความสามารถของบุคลากรดานเทคโนโลยี ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 

สถานศึกษาซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาการศึกษา  

๓. เพ่ือสงเสรมิและสนับสนุนใหบุคลากรดานเทคโนโลยี ไดเล็งเห็นความสําคัญ และพัฒนา ศักยภาพ

บุคลากร 

ขอบเขตของงาน :   

ดําเนินการเก่ียวกับพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยี และระบบที่เกี่ยวของ ของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษา  
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คําจํากัดความ :   

การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี  หมายถึง กระบวนการที่มุงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ความรู 

ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากร ใหเปนไปทางที่ดีข้ึนเพ่ือใหบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา สามารถ

ปฏิบัติงานไดผลตามวัตถุประสงคของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :   

๑. แตงตั้งคณะทํางาน  

๒. ศึกษา วิเคราะห วางแผนการดําเนินงาน  

๓. เสนอแผนงานตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

๔. แจงผูที่เก่ียวของทราบ  

๕. ดําเนินการพัฒนาบุคลากรทางดานระบบเทคโนโลยี และที่เก่ียวของ  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและสถานศึกษา  

๖. สรุปประเมินผลการดําเนินงานเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ  

 
กระบวนการที่ 5 : ใหคำปรึกษา แนะนำ แกไขปญหาเทคโนโลยี     

ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบ

อินเทอรเน็ต และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

วัตถุประสงค :  

๑. เพ่ือใหคําปรึกษา แนะนํา เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบ

อินเทอรเน็ต  และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  

๒. เพ่ือแกไขปญหาเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบอินเทอรเน็ตและ

ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

๓. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองคอมพิวเตอร ระบบอินเทอรเน็ต ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

และสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  

ขอบเขตของงาน :  

ดําเนินการเก่ียวกับใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครอืขาย

คอมพิวเตอร ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษา  

คําจํากัดความ :   

ดําเนินการเก่ียวกับใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครอืขาย

คอมพิวเตอร ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และระบบสื่อสารโทรคมนาคม คอื การชวยเหลือในเรื่องการซอม

บํารุงและปรับปรุง ประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และระบบสื่อสาร

โทรคมนาคมของสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ใหสามารถใชเปนเครื่องมือในการสนับสนนุ

การบริหารจัดการงานของบุคลากร และสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :   

๑. แตงตั้งคณะทํางาน  

๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน  

๓. เสนอแผนงานตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

๔. ประสานงานกับผูท่ีเกี่ยวของ  

๕. ดําเนินการเกี่ยวกับใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร ระบบอินเทอรเน็ต  และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษา  

๖. สรุปประเมินผลการดําเนินงานเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่ทราบ  

 

กระบวนการที่ 6 :  ติดตาม ประเมินผล ระบบเทคโนโลยี    
ติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ระบบอินเทอรเนต็และ

ระบบสื่อสาร โทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

วัตถุประสงค :  

๑. เพ่ือทราบความกาวหนา ปญหา ขอจํากัดและขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา ระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร ระบบอินเทอรเน็ตและระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษา  

๒. เพ่ือใหความชวยเหลือ  แนะนำ ปรึกษา การพัฒนาระบบระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ระบบ

อินเทอรเน็ตและระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

๓. เพ่ือรายงานผลการพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบอินเทอรเน็ต และระบบสื่อสาร

โทรคมนาคมของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

ขอบเขตของงาน :  

ดําเนินการเก่ียวกับการติดตามและประเมินความกาวหนา ปญหาและอุปสรรค เพื่อใหคำแนะนำ 

ชวยเหลือ การพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบอินเทอรแน็ต และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

คําจํากัดความ :   

เทคโนโลยี หมายถึง การนําความรูทางธรรมชาติวิทยาและตอเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร มาเปนวิธีการ

ปฏิบัติและประยุกตใชเพื่อชวยในการทํางานหรอืแกปญหาตาง ๆ อันกอใหเกิดวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ 

เครื่องจักร แมกระทั่งองคความรูนามธรรมเชน ระบบหรือกระบวนการตาง ๆ เพ่ือใหการดํารงชีวิตของมนุษย  

งายและสะดวกยิ่งขึ้น  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :   

๑. กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการประเมิน  

๒. ออกแบบการติดตามการประเมินผล  

๓. เสนอผูบริหารเพื่อใหความเห็นชอบ  

๔. ดําเนินการติดตาม ประเมินผล  
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๕. รายงานผลการประเมินใหผูบริหารและผูเก่ียวของ 

 
        3. งานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 

กระบวนการที่ 1 :   ศึกษา วิเคราะห ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

ศึกษา วิเคราะห ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู ของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษา  

วัตถุประสงค :  

๑. เพ่ือศึกษา วิเคราะห ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษา  

๒. เพ่ือศึกษา วิเคราะห ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรูของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและสถานศึกษา  

ขอบเขตของงาน :  

ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  

คําจํากัดความ :  

ระบบขอมูลและสารสนเทศก็คือระบบการเก็บและการจัดกระทํากับขอมลูเพ่ือใหผูใชไดรับประโยชน

สูงสุด ในความหมายนี้  จะเห็นวาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจําเปนตองมรีะบบขอมูลและ

สารสนเทศเพ่ือประกอบการบริหารจัดการและการดําเนินงานดานตาง ๆ   

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :  

๑. แตงตั้งคณะทํางานบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ  

๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน  

๓. เสนอแผนงานตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

๔. ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และการจัดการ

เรียนรูของสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  

๕. สรุปประเมินผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่  

 
กระบวนการที่ 2:  พฒันา ปรับปรุง และประยุกตใช ICT  

          พัฒนา ปรับปรุง และประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทํางาน ใหสอดคลองกับระบบขอมูล

สารสนเทศของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และ สพฐ.  

วัตถุประสงค :  

๑. เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงและประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทํางาน ใหสอดคลองกับระบบขอมูล

สารสนเทศของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

๒. เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงและประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทํางาน ใหสอดคลองกับระบบขอมูล

สารสนเทศของสถานศึกษา  
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๓. เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงและประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทํางาน ใหสอดคลองกับระบบขอมูล

สารสนเทศของ สพฐ.  

ขอบเขตของงาน :  

ดําเนินการเก่ียวกับพัฒนา ปรับปรุง และประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับ

ระบบขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ สพฐ.  

คําจํากัดความ :  

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรมาใชในระบบสารสนเทศ ตั้งแต

กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และการเผยแพรสารสนเทศ เพื่อชวยใหไดสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและ

รวดเรว็ทันตอเหตุการณ  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :  

๑. แตงตั้งคณะทํางาน  

๒. ศึกษา วิเคราะห  วางแผนการดําเนนิงาน  

๓. เสนอแผนงานตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

๔. ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุง และประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทํางานใหสอด 

คลองกับระบบขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และ สพฐ.  

๕. สรุปประเมินผลการดําเนินงาน  

๖. นําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

กระบวนการที่ 3 :  พัฒนาบุคลากรดานขอมูลสารสนเทศ    

พัฒนาบุคลากรทางดานขอมูลสารสนเทศ เพ่ือบรหิารจัดการเรียนการสอน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและสถานศึกษา  

วัตถุประสงค :  

๑. เพ่ือพัฒนาบุคลากรดานขอมูลสารสนเทศ  ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ใหมี

ความรูความเขาใจ และสามารถนําความรูท่ีไดมาใชในการบริหารจัดการ และปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือยกระดับความสามารถของบุคลากรดานขอมูลสารสนเทศ ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

และ สถานศึกษา  ซึ่งสําคัญในการพัฒนาการศึกษา  

๓. เพ่ือสงเสรมิและสนับสนุนใหบุคลากรดานขอมูลสารสนเทศ ไดเล็งเห็นความสําคัญ และพัฒนา 

ศักยภาพบุคลากร 

ขอบเขตของงาน :   

ดําเนินการเก่ียวกับพัฒนาบุคลากรทางดานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเรยีนการสอน ของ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

คําจํากัดความ :   

ขอมูล (Data)  หมายถึงขอเท็จจริงตาง ๆ ที่เกิดข้ึนท่ีมีอยูในโลก ใชแทนตัวเลข ภาษา หรือสัญลักษณ

ที่ยังไมมีการปรุงแตง หรือประมวลใดๆ  

สารสนเทศ (Information) หมายถึง การนำเสนอขอมูลที่เก็บรวมรวมไว มาผานกระบวน (process) 



13 
 

เพื่อใหไดผลลัพธที่มีประโยชนตอการตัดสินใจ หรือหมายถึงขอมูลท่ีไดถูกกระทำใหมีความสัมพันธ หรือมี

ความหมายนำไปใชประโยชนได 

 

การพัฒนาบุคลากรดานขอมูลสารสนเทศ  หมายถึง กระบวนการที่มุงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน 

ความรู ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากร ใหเปนไปทางท่ีดีขึ้นเพ่ือใหบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 

สามารถปฏิบัติงานไดผลตามวัตถุประสงคของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :   

๑. แตงตั้งคณะทํางาน  

๒. ศึกษา วิเคราะห วางแผนการดําเนินงาน  

๓. เสนอแผนงานตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

๔. แจงผูที่เก่ียวของทราบ  

๕. ดําเนินการพัฒนาบุคลากรทางดานขอมูลสารสนเทศ  ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ

สถานศึกษา  

๖. สรุปประเมินผลการดําเนินงานเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาทราบ 

 

กระบวนการที่ 4 :  พัฒนาปรับปรุง และจัดทำเว็บไซตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เผยแพรขอมูล

สารสนเทศ 

๑. เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร และกิจกรรมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

๒. เพ่ือเปนศูนยเรียนรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับบุคลากรในสังกัดและหนวยงานอ่ืน 

           ขอบเขตของงาน :   

ดําเนินการเก่ียวกับการศกึษา วิเคราะห ออกแบบและจัดทำเว็บไซตสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให

เปนศนูยกลางในการเผยแพรขอมูลขาวสาร กิจกรรม และเปนศนูยกลางในการเรียนรู แลกเปลี่ยนเรยีนรูของ

บุคลากรและหนวยงานอื่น 

คําจํากัดความ :   

เว็บไซต หมายถึง แหลงที่สามารถนำเสนอขอมูลขาวสาร กิจกรรมในรูปแบบขอความ รูปภาพ วีดีโอ 

และเสียงผานทางระบบอินเทอรเน็ต 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :   

๑. กำหนดเปาหมายและวัตถุประสงค  

๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ จัดทำและพัฒนาเว็บไซตสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

๓. ติดตามประเมินผล ตรวจสอบ และรับขอเสนอแนะจากผูบริหาร  

๔. พัฒนาตามผลการประเมินและขอเสนอแนะอยางตอเนื่อง 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานทุกปงบประมาณ 

 

 



คู่มือการปฏิบติังานปฏิบติัหนา้ท่ีกลุ่มส่งเสริม                                          

การจดัการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 

 

 

 

โดย 
 

 

 

 

นายดมัพ ์ แยม้น่ิมนวล 
ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 

ปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้  านวยการกลุ่ม 

 

 



กลุ่มงานส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม (DLTV) 

- จดัสรรงบประมาณในการจดัหาระบบจดัการเรียนการสอนดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศและ

เทคโนโลยกีารศึกษาทางไกล 

- อบรม พฒันาบุคลากรสถานศึกษาในการติดตั้ง บ ารุงรักษาอุปกรณ์ DLTV 

ส่งเสริมการพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา (DLIT) 

-จดัใหมี้การอบรมครูผูส้อนในการพฒันาส่ือการเรียนรู้ รวมทั้งจดัใหมี้การประกวดส่ือการเรียน

การสอน 

ส่งเสริมการพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา (DLIT) 

-จดัใหมี้การอบรมครูผูส้อนในการพฒันาส่ือการเรียนรู้ รวมทั้งจดัใหมี้การประกวดส่ือการเรียน

การสอน 

ส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้ วเิคราะห์ วจิยั พฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 

- จดัตั้งศูนยส่ื์อการเรียนรู้ดว้ยระบบออนไลนแ์ละใหค้วามรู้แก่สถานศึกษาในการเขา้ใชง้านศูนย์

ส่ือฯ 

- จดัใหมี้การประกวดส่ือการเรียนรู้ 

- จดัท า VTR เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงาน 

ส่งเสริมการจดัการศูนยส่ื์อ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 

-จดัตั้งศูนยส่ื์อการเรียนรู้ดว้ยระบบออนไลนแ์ละใหค้วามรู้แก่สถานศึกษาในการเขา้ใชง้านศูนย์

ส่ือฯ 

พฒันาบุคลากรดา้นการจดัท าส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 



-จดัใหมี้การอบรมครูผูส้อนในการพฒันาส่ือการเรียนรู้ รวมทั้งจดัใหมี้การประกวดส่ือการเรียน

การสอน 

พฒันาปรับปรุงระบบการจดัการเรียนรู้ ผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

   -สนบัสนุนและจดัสรรงบประมาณในการพฒันาการเรียนรู้ และใหค้  าปรึกษาในการเขา้ใชง้าน

ระบบการจดัการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ติดตามประเมินผลการใชส่ื้อนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 

   - แต่งตั้งคณะท างานเพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการเรียนการสอนดว้ยเทคโนโลยี

สารสนเทศและเทคโนโลยกีารศึกษาทางไกล 

   - ติดตาม ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์การจดัการเรียนการสอนดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศและ

เทคโนโลยกีารศึกษาทางไกล 

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 

ประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

-  ประสานกลุ่มงาน สถานศึกษา สพฐ. จงัหวดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือในการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศ 

ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั และพฒันาขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจดัการศึกษา 

-     ศึกษา วเิคราะห์ วจิยัขอ้มูลทางการศึกษาเพื่อจดัท าเป็นสารสนเทศ 

จดัท าขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจดัการศึกษา 

    -จดัท าสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารและการจดัการศึกษาใหมี้ความถูกตอ้ง

แม่นย  า เป็นปัจจุบนั 

ติดตามประเมินผลระบบขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจดัการศึกษา 



-  ด าเนินการติดตามการน าขอ้มูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใชใ้นการบริหารและการจดั

การศึกษาทั้งของหน่วยงาน สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยวธีิการประเมินแบบ

ออนไลน ์

พฒันาปรับปรุง และจดัการเวบ็ไซตส์ านกังาน เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลสารสนเทศ 

   -จดัตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อรองรับการเวบ็ไซตห์น่วยงาน 

  -จดัท าเวบ็ไซตห์น่วยงาน กลุ่มงานและสถานศึกษาเพื่อประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลสารสนเทศดา้น

ต่างๆ โดยสอดคลอ้งกบั พรบ.ขอ้มูลข่าวสาร 

   -จดัใหมี้การอบรมบุคลากรของหน่วยงาน สถานศึกษาใหมี้ความรู้เร่ืองการบริหารจดัการ

เวบ็ไซตแ์ละประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนั 

พฒันา ปรับปรุงและประยกุตใ์ช ้ICT เขา้กบักระบวนการท างานใหส้อดคลอ้งกบัระบบขอ้มูล

สารสนเทศของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

-   พฒันาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถเช่ือมโยงเครือข่าย

กบัสถานศึกษา และ สพฐ. โดยมีระบบรักษาความปลอดภยัของการส่ือสารขอ้มูล

สารสนเทศ โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งมีการยนืยนัตวัตนก่อนเขา้ใชง้าน 

การพฒันาปรับปรุงและประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมประยกุต ์(Application Software) เขา้กบั

กระบวนการท างานของหน่วยงานเพื่อน าไปใชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการ

ใหบ้ริการ 

- มีระบบ e-Service ในการใหบ้ริการในการรับส่งหนงัสือระหวา่งหน่วยงาน-สถานศึกษา-

สพฐ. รวมทั้งระบบการบริหารจดัการหน่วยงานรองรับการด าเนินการทั้ง   ดา้น คือ ดา้น

งบประมาณ ดา้นบริหารทัว่ไป ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นวชิาการ 

 

 



การฝึกอบรมใหค้วามรู้ ดา้นขอ้มูลสารสนเทศ แก่บุคลากรและสถานศึกษาในสังกดั 

- มีการด าเนินการจดัอบรมความรู้ในการจดัท าขอ้มูลทางการศึกษาแก่ผูรั้บผดิชอบของ

สถานศึกษาโดยจดัอบรมปีงบประมาณละ 3 คร้ัง คือ 10 มิ.ย. , 10 พ.ย. และ ส้ินปีการศึกษา 

(31 มี.ค. 

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 

ประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

- ประสานกลุ่มงาน สถานศึกษา สพฐ. จงัหวดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือในการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศ 

ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั และพฒันาขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจดัการศึกษา                        

ศึกษา วเิคราะห์ วจิยัขอ้มูลทางการศึกษาเพื่อจดัท าเป็นสารสนเทศจดัท าขอ้มูลสารสนเทศเพื่อ

การบริหารและการจดัการศึกษา 

   -จดัท าสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารและการจดัการศึกษาใหมี้ความถูกตอ้ง แม่นย  า 

เป็นปัจจุบนั 

ติดตามประเมินผลระบบขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจดัการศึกษา 

- ด าเนินการติดตามการน าขอ้มูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใชใ้นการบริหารและการจดั

การศึกษาทั้งของหน่วยงาน สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยวธีิการประเมินแบบ

ออนไลน ์

- พฒันาปรับปรุง และจดัการเวบ็ไซตส์ านกังาน เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลสารสนเทศ 

จดัตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อรองรับการเวบ็ไซตห์น่วยงาน -จดัท าเวบ็ไซตห์น่วยงาน กลุ่มงาน

และสถานศึกษาเพื่อประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลสารสนเทศดา้นต่างๆ โดยสอดคลอ้งกบั พรบ.ขอ้มูล

ข่าวสาร 



-จดัใหมี้การอบรมบุคลากรของหน่วยงาน สถานศึกษาใหมี้ความรู้เร่ืองการบริหารจดัการ

เวบ็ไซตแ์ละประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนั 

พฒันา ปรับปรุงและประยกุตใ์ช ้ICT เขา้กบักระบวนการท างานใหส้อดคลอ้งกบัระบบขอ้มูล

สารสนเทศของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- พฒันาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายกบั

สถานศึกษา และ สพฐ. โดยมีระบบรักษาความปลอดภยัของการส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศ 

โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งมีการยนืยนัตวัตนก่อนเขา้ใชง้าน 

การพฒันาปรับปรุงและประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมประยกุต ์(Application Software) เขา้กบั

กระบวนการท างานของหน่วยงานเพื่อน าไปใชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการ

ใหบ้ริการ 

- มีระบบ e-Service ในการใหบ้ริการในการรับส่งหนงัสือระหวา่งหน่วยงาน-สถานศึกษา-

สพฐ. รวมทั้งระบบการบริหาร 

การฝึกอบรมใหค้วามรู้ ดา้นขอ้มูลสารสนเทศ แก่บุคลากรและสถานศึกษาในสังกดั 

- มีการด าเนินการจดัอบรมความรู้ในการจดัท าขอ้มูลทางการศึกษาแก่ผูรั้บผดิชอบของ

สถานศึกษาโดยจดัอบรมปีงบประมาณละ 3 คร้ัง คือ 10 มิ.ย. , 10 พ.ย. และ ส้ินปีการศึกษา 

(31 มี.ค.) 

 

  

 

 

 



กลุ่มงานระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

จดัท าแผนแม่บทดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ของหน่วยงาน 

- ด าเนินการจดัท าแผนแม่บทดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ของหน่วยงาน โดย

เป็นแผนระยะ 5 ปี เพื่อรองรับการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

งานศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารโทรคมนาคม 

- ศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบและวางแผนเก่ียวกบัการพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารโทรคมนาคมของหน่วยงานและสถานศึกษา 

งานติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพฒันาเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

และระบบส่ือสารโทรคมนาคม 

- ติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพฒันาเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

และระบบส่ือสารโทรคมนาคมใหส้ามารถรองรับการใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

งานศึกษา วเิคราะห์ และก าหนดรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ 

-  ศึกษา วเิคราะห์ และก าหนดรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้

สามารถรองรับการใชง้านของบุคลากรหน่วยงานและสถานศึกษาและใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดต่อการท างาน 

งานด าเนินการเก่ียวกบัระบบรักษาคุม้ครองความปลอดภยัของขอ้มูลและการโตต้อบขอ้มูล

ข่าวสารผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์กบัผูใ้ชบ้ริการ 

- มีการจดัท าระบบยนืยนัตวัตนก่อนเขา้ใชง้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบ

อินเทอร์เน็ต รวมทั้งระบบ e-Service โดยใหเ้ป็นไปตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ 

งานพฒันาบุคลากรทางดา้นระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสาร

โทรคมนาคม 



- งานพฒันาบุคลากรทางดา้นระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

ระบบส่ือสารโทรคมนาคมของหน่วยงานและสถานศึกษาใหมี้ความรู้และสามารถใชง้าน

อยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

งานใหค้  าปรึกษา แนะน า แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

และระบบส่ือสารโทรคมนาคม 

- ใหค้  าปรึกษา แนะน า แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ใหก้บับุคลากรหน่วยงาน 

สถานศึกษาในกรณีท่ีไม่สามารถใชง้านได ้ใหส้ามารถใชง้านไดผ้า่นทางโทรศพัท ์และ

ออนไลน ์

งานติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสาร

โทรคมนาคม 

- แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารโทรคมนาคม เพื่อน ามาศึกษาวเิคราะห์เพื่อปรับปรุงและ

พฒันาการท างานต่อไป 

การประชุมทางไกลผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดว้ยระบบ VDO Conference 

- ติดตั้ง ทดสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

- ติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณภาพและเสียง 

- - เช่ือมต่อสัญญาณ ทดสอบการรับส่งสัญญาณภาพและเสียง 

 

 

 

 

 



                   คูมือการปฏิบัติงานสารสนเทศ  DMC  
                   ขอมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน   
 

                   
 
 
 
                                        โดย       
  
                            นางประภาพร  สุวรรณบงกช 
                            นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
   กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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                   ปรับปรุงขอ้มูลผูใ้ชง้าน                                       2 

              รายการนักเรียนยายเขา                                              4  
              รายการนักเรียนยายออก                                             6              
              ปรับปรุงขอมูลนักเรียน                                               8 
              คูมือการใชงาน Smart Card                                       9 
              การใชงานเคร่ืองอานบัตร                                           11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การทําขอมูลนักเรียนรายบุคคล DMC   (10 มิถุนายน)  

 สามารถเขากรอกขอมูลไดท่ี  http://portal.bopp-obec.info/obec62/ โดยใชรหัสผานเดิม ท่ีมีอยู
แลว หรือสําหรับเจาหนาท่ีใหมใหสมัครและแจงเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหอนุมัติการใชงาน username ของ
โรงเรียน 
 ลําดับการทําขอมูล 10 มิถุนายน  ใหปฏิบัติตามลําดับดังตอไปนี้ 
 1. กรอกขอมูลของ Username ใหครบถวน ไดแก Email (ในอนาคตจะใชสงเตือนแจงการยายเขา
ยายออก  และเปลี่ยนรหัสผาน) , เบอรโทรศัพท (หากใครไมประสงคจะใสเบอรสวนตัว ใหใสเปนเบอรท่ีทํางาน
ท่ีสามารถติดตอได) 
 2. เจาหนาท่ีเขต ใหแกไขขอมูลเขต โดยใส Website, ชื่อผูอํานวยการเขต, พิกัดตําแหนง สํานักงาน
เขตฯ 
 3. เจาหนาท่ีโรงเรียน ใหแกไขขอมูลโรงเรียน โดยอัพโหลดภาพปายหนาโรงเรียน (บังคับในรอบนี้) 
แกไขขอมูลท่ีตั้งทางภูมิศาสตร ท่ีอยู เบอรติดตอ ชั้นเรียนท่ีเปดสอน และจํานวนหองในแตละชั้น และขอมูล
อ่ืนๆ ใหเปนปจจุบัน 
 4. ดําเนินการ เล่ือนช้ัน ซํ้าช้ัน ทําจบ ยายออก นักเรียนท่ีทํารอดําเนินการไวในรอบส้ินป
การศึกษา  
 โรงเรียนท่ีทํารอดําเนินการไวในรอบสิ้นปการศึกษา นักเรียนจะตกคางอยูในปการศึกษา และจะไมถูก
นับเขามาในทะเบียนแยกชั้นเพศ 
 สามารถดําเนินการนักเรียนเหลานี้ได  4 เมนูคือ ยายออกนักเรียนแขวนลอย, ซํ้าชั้น,จบการศึกษา
ออกไปเรียนท่ีอ่ืน, เลื่อนชั้น  
 5. ทําขอมูลนักเรียนใหครบจํานวน 10 มิถุนายน 

    5.1 ยายเขา นักเรียนท่ีสมัครเขาใหมใหครบจํานวนวันท่ี 10 มิถุนายน หากไมสามารถยาย 
เขาโดยข้ึนตัวแดงวา "ไมพบเลขประจําตัวประชาชน" ใหกรอกขอมูลนักเรียนใหมในเมนู เพ่ิมนักเรียน เนื่องจาก
เด็กอาจจะมาจากสังกัดอ่ืนหรือเปนเด็กเขาใหม (อ.1) ท่ีไมเคยมีขอมูลอยูในระบบ DMC หากเปนนักเรียนท่ีมี
บัตรประชาชนใหใช Smart card reader (ตามคูมือท่ีแนบ) 

    5.2 นักเรียนไมมีบัตรประชาชน ไมมีเอกสาร ใหกรอกขอมูลในหนา “เพ่ิมนักเรียนติด G (ไมมีเลข 
ประจําตัวประชาชน)” และสงเอกสารขอหมายเลขบัตร G ไปท่ี  http://www.gcode.moe.go.th  เพ่ือให
สํานักงานเขตเพ้ืนท่ีการศึกษาอนุมัติเลขบัตร G  แลวโรงเรียนไปท่ีเมนูเพ่ิมนักเรียนติด G ยายเขานักเรียน G 
จาก gcode  ท่ีไดรับอนุมัติไปคน แลวบันทึกขอมูลใหครบถวน 

    5.3. ยายออก นักเรียนท่ีไมมีตัวตนอยูในโรงเรียน (ยายออกแลว, ไปโรงเรียนอ่ืนแตไมแจงยายออก  
โรงเรียนอ่ืนติดตอมาใหยายออก, ซํ้ากับตางสังกัด ไมมีตัวตนแตไมยอมจําหนายออก) 
            5.4 จัดช้ันเรียน สําหรับโรงเรียนท่ีมีการเลื่อนชั้นแลวนักเรียนยายหอง 

นักเรียนท่ีอายุไมถึงเกณฑ  นักเรียนท่ีอายุเกินเกณฑรายงาน    จะไมนับเขาไปจัดสรร 
งบประมาณให 

ไมใหกรอกนักเรียนช้ันอนุบาล 3 ขวบ (ยกเวน สพป กทม.) กรณีไมไดขออนุญาตเปด 3  
ขวบ  หากกรอกขอมูลเขามาจะโดนตัดออกจากระบบท้ังหมด และไมไดรับงบประมาณ  
                   เมนูนักเรียนท่ีไมสามารถจําหนายได  เนื่องจากไมมาเรียน มาแลวหาย ใหใชเมนูนี้ แตจะ
ไมไดรับงบประมาณ    
 6. ตรวจสอบขอมูลนักเรียนตามหัวขอตอไปนี้ 

http://www.gcode.moe.go.th/
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     6.1 กรอกน้ําหนัก สวนสูงนักเรียนทุกคน (ทําเฉพาะรอบ 10 มิ.ย.) 
     6.2 นักเรียนพิการ 
     6.3 นักเรียนดอยโอกาส ขาดแคลน  ยากจน (ตามเกณฑกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาท่ีสงให) 

    6.4 นักเรียนพักนอน โดยเขตตองคลิกวาโรงเรียนนี้เปนโรงเรียนท่ีอยูในโรงเรียนเสียกอน โรงเรียน 
จึงจะสามารถเลือกตัวเลือกนักเรียนพักนอนในโครงการได 

    6.5 ขอมูลประเภทนักเรียน สําหรับนักเรียนท่ีเปนนักเรียนพิการเรียนรวม, ศูนยการเรียน, Home  
school, การศึกษาทางเลือก, IP , EP, MEP , หลักสูตรคูขนานสามัญ-อาชีวศึกษา(สพฐ.ทําอีกระบบ) 

    6.6 นักเรียนซํ้าซอนภายในสังกัด สพฐ. ถาประสานงานติดตอโรงเรียนเดิมใหยายออกไมได หรือ 
โรงเรียนอ่ืนทําการยายเขานักเรียนมาผิดคนเนื่องจากกรอกบัตรประชาชนผิด ใหอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตน
นักเรียนซํ้าซอน,ใบสมัครเขาเรียนและภาพสําเนาทะเบียนนักเรียน ถามีตัวแดงหนาจํานวนนักเรียนแยกชั้นเพศ
เรื่องเด็กซํ้าซอนจะไมสามารถยืนยันขอมูลได 

    6.7 นักเรียนซํ้าซอนตางสังกัด (เอกชน,อุดมศึกษา,กศน ฯลฯ) นักเรียนมีตัวตนเรียนอยูภายใน 
วันท่ี 10 มิถุนายน ใหสงเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนเหลานี้ทุกคนท่ีมีอยูรายชื่อซํ้าซอนตางสังกัด ใครไมมี
ตัวตนใหยายออกไปจากระบบใหหมด  
 7. ตรวจสอบขอมูลกอนการยืนยัน (ปุมยืนยันจะข้ึนในวันท่ี 5 มิถุนายน) 
    ใหโรงเรียนตรวจสอบขอมูลในเมนู โรงเรียน จํานวนนักเรียนแยกชั้นเพศใหถูกตองเพ่ือใชในการ
จัดสรรงบประมาณ หลังปดระบบวันท่ี 10 มิถุนายน แลวโรงเรียนไหนท่ียืนยันไมทัน สพฐ. จะมีการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณใหลาชาหรือไมจัดสรรงบประมาณใหเลย 
              สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถติดตอไดท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตนสังกัดหรือติดตอ
ผูดูแลระบบสวนกลางผานทางอีเมล bopp.dmc@gmail.com และแจงเบอรติดตอไวในอีเมล 
 

กรอกขอมูล Username 

ใหกดเขาเมนู โรงเรียน > ปรับปรุงขอมูลผูใชงานของฉัน 

 
 
 แกไขขอมูล หมายเลขโทรศัพท และอีเมลใหตรงกับท่ีใชงานจริง (หมายเลขโทรศัพทมือถือ หากไม
ประสงคจะใสก็ได แตระบุหมายเลขโทรศัพทท่ีโรงเรียน หรือสํานักงาน ใหสามารถติดตอไดจริง ) 
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แกไขขอมูลโรงเรียน 

ใหกดเขาเมนู โรงเรียน > ขอมูลพ้ืนฐานโรงเรียน 
 

 
 
อัพโหลดภาพปายหนาโรงเรียน เลือก Browse ไฟลภาพ นามสกุล .jpg ( jpg ตัวเล็กท้ังหมด) ขนาดไมเกิน 
1MB  
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          ปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐานอ่ืนๆใหตรงกับปจจุบัน ท้ังเรื่องไฟฟา น้ําประปา จํานวนคอมพิวเตอร เขตพ้ืนท่ี
บริการ ท่ีดิน และท่ีตั้งทางภูมิศาสตรท่ีตั้งทางภูมิศาสตร มีการเพ่ิมหัวขอใหเลือกดังตอไปนี้ 

1. พ้ืนราบ 
2. อยูในจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน) พ.ศ. 2548 
เปนพ้ืนท่ีภูเขา หรือพ้ืนท่ีท่ีท่ีมีความสูงกวาระดับน้ําทะเล 500 เมตร ข้ึนไป 
3. บนเกาะ 
4. มีเขตบริการติดตอกับชายแดนประเทศเพ่ือนบาน ยกเวนโรงเรียนในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต 
5. โรงเรียนท่ีตั้งอยูบนสันเขา เชิงเขา หรือพ้ืนท่ีระหวางหุบเขาท่ีมีความยากลําบากในการเดินทาง 
6. โรงเรียนท่ีเปนพ้ืนท่ีสูงและชายแดน 
7. เรือนแพ 

ยายเขา 

ใหกดเขาเมนู โรงเรียน > ยายเขานักเรียน 
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ใหกดปุม   เขาหนาจอยายเขานักเรียน ในหนาจอนี้ใหใสเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักของ
นักเรียนในชองกอนนั้นกอนแลวกด Enter 

 
 
 ถาข้ึนแจงตัวแดงดังภาพดานลาง "ไมพบเลขประจําตัวประชาชน" แสดงวาขอมูลนักเรียนคนนี้ไมอยูใน
ฐานขอมูลของระบบ DMC  ใหเปลี่ยนไปทําท่ีเมนู "เพ่ิมนักเรียน" กรอกขอมูลนักเรียนใหมท้ังหมดไดเลย ไม
ตองทําท่ีเมนูยายเขาแลว 

 
 ถาข้ึนแจงตัวแดงดังภาพดานลาง "มีเลขประจําตัวประชาชนนี้อยูในทะเบียนแลว" แสดงวาเด็กคนนึ้
ขอมูลอยูในทะเบียนโรงเรียนเราอยูแลว เปนการยายเขาซํ้า ระบบจะแจง error ไมใหยายเขาซํ้ามาอีก 

 
 ถาข้ึนแจงตัวแดงดังภาพดานลาง "มีเลขประจําตัวประชาชนนี้อยูในรายการยายเขาแลว" แสดงวาเด็ก
คนนึ้โรงเรียนไดทําการยายเขาคางไว เปนสถานะรอเขาอยู (โรงเรียนอ่ืนยังไมยายออกมาให) ระบบจะแจง 
error ไมใหยายเขาซํ้ามาอีก 
 

 
 
 
 แตถาข้ึนขอมูลนักเรียนดังภาพดานลาง แสดงวามีนักเรียนในฐานขอมูล DMC สามารถทําการยายเขา
ได โดยใหกรอก เลขประจําตัวนักเรียน (รหัสนักเรียนท่ีใชในโรงเรียน), ชั้นเรียน และหองท่ีเรียน แลวกดปุม
บันทึกดานลาง 
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 นักเรียนท่ีอยูในสถานะ รอยายเขา แสดงวาโรงเรียนปลายทางยังไมทํายายออกมาให จําเปน ตอง
ติดตอโรงเรียนเกาใหยายออกหรือหากไมเปนผลก็สงเอกสารยืนยันตัวตนข้ึนมาใหเจาหนาท่ี -สวนกลาง
พิจารณาทํายายออกแทน 

ยายออก 

ใหกดเขาเมนู โรงเรียน > ยายออก 
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กดท่ี ปุม  เขาหนาจอยายออก ในหนาจอนี้เอาไวคนหานักเรียนท่ีจะยายออก ใหคนหา
โดยใสเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียนหรือรหัสนักเรียน แลวกดปุมคนหา หลังจากนั้นใหทําตาม
ข้ันตอนดังนี้ 
 

 
 
- ใหคลิกท่ีขางหนานักเรียนคนท่ีตองการยายออก (ถาไมติ้กโปรแกรมจะไมยายออกใหเด็กคนนั้น) 
- ใสวันท่ียายออกใหถูกตอง 
- กดปุมบันทึกเพ่ือยายออกเด็กนักเรียน 

ปรับปรุงขอมูลประเภทนักเรียน 

 ใหแกไขขอมูลนักเรียน ใหตรงกับหัวขอท่ีมีใหเลือก โดยเฉพาะหัวขอ นักเรียนพิการเรียนรวม ซ่ึงไดรับ
งบประมาณจากท้ัง สนผ (สํานักนโยบายและแผนฯ สพฐ.) หรือ ท้ังจาก สศศ (สํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ) ใหระบุใหตรงกับความเปนจริงเพ่ือนําขอมูลใชรวมกับทางสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นักเรียนใน
โครงการตางๆ ซ่ึงมีหัวขอดังตอไปนี้ 

1. นักเรียนปกติ (ปกติทุกคนอัพเดตเปนขอนี้แลว ไมตองทําอะไรเพ่ิม ) 
2. นักเรียนพิการเรียนรวม ท่ีรับงบประมาณจาก สนผ (นร. พิการทุกคนอัพเดตเปนขอนี้แลว) 
3. นักเรียนพิการเรียนรวม ท่ีรับงบประมาณจาก สนผ และ สศศ (โรงเรียนไหนท่ีมีนักเรียนรับงบจาก 
สศศ ใหมาแกไขเพ่ิมเติม) 
4. นักเรียน  โครงการแลกเปลี่ยน 
5. นักเรียน  ศูนยการเรียน 
6. นักเรียน home school 
7. นักเรียน การศึกษาทางเลือก 
8. นักเรียน โครงการ IP (Intensive program) 
9. นักเรียน โครงการ EP (English program) 
10. นักเรียน โครงการ MEP (Mini English program) 
11. นักเรียน ท่ีเรียนหลักสูตรคูขนานสามัญ – อาชีวศึกษา 
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 การแกไขขอมูลนักเรียน ใหทําเปนรายคนในเมนู ทะเบียนนักเรียน คนหาแลวแกไขเปนคนไป (แกไข
เฉพาะนักเรียนท่ีอยูในประเภทท่ีไมใช นร. ปกติ ก็พอ) 

 

ตัวตรวจสอบทีล่ะเอยีดขึน้ในหน้าจํานวนนักเรียนแยกช้ันเพศ 

 
- จํานวนหอง ถานักเรียนเปน 0 ใสจํานวนหองไวจะข้ึนตัวแดงและไมสามารถยืนยันได 

 
- ชื่อสกุลภาษาอังกฤษท่ีโรงเรียนซอมขอมูลมาแลวใสเปนชื่อภาษาไทยหรือติดอักขระพยัญชนะไทย

ขางหนาตัวอักษรอังกฤษ จะข้ึนตัวแดงและไมสามารถยืนยันได ใหแกใหถูกตอง  
- นักเรียนซํ้าเลขประชาชนตางโรงเรียน ตัวแดงจะไมสามารถยืนยันได 
- นักเรียนท่ีรอยายเขา/ไมสําเร็จ ตัวแดงจะไมสามารถยืนยันได 
- นักเรียนซํ้าซอนท่ีโรงเรียนอ่ืนขอยายเขา ตัวแดงจะไมสามารถยืนยันได 
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คูมือการใชงานเครื่องอานบัตร Smart card กับระบบ Data Management Center 

อปุกรณ์และโปรแกรมทีจ่ําเป็น 

เครื่องอานบัตร Smart card ท่ีรองรับคือ FEITIAN R301-C11 (CDG) 

 

 
 

เครื่องคอมพิวเตอรท่ีติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 , 8 , 8.1 , 10 (ไมสามารถใชงานกับ xpได) 

โปรแกรมบราวเซอร Mozilla Firefox รุน 52 เปนตนไป (ปจจุบันรุน 56.0.2)หรือโปรแกรม Google 

Chrome รุน 60 เปนตนไป(ปจจุบันรุน 61) 

ระบบ Data Management Center ไมสามารถทํางานรวมกับโปรแกรม Internet Explorer ได 
โปรแกรมสําหรับอานบัตรสามารถดาวนโหลดไดท่ี 

http://www.bopp-obec.info/home/wp-content/uploads/2017/08/smartcard_reader.zip 

การติดตั้งโปรแกรมสําหรับอ่านบัตร Smart card 

ดาวนโหลดโปรแกรม ไดท่ี  

http://www.bopp-obec.info/home/wp-content/uploads/2017/08/smartcard_reader.zip 
โปรแกรมแอนตี้ไวรัสบางตัวจะลบโปรแกรมเครื่องอานบัตรนี้ทําใหไมสามารถใชงานได ให
ตรวจสอบกอนดาวนโหลด โปรแกรมท่ีตองลบท้ิงออกจาก Windows คือ Baidu Antivirus และ
โปรแกรมยอยท้ังหลายของ Baidu 

หลังจากดาวนโหลดเสร็จแลว ใหเปดไฟล smartcard_reader.zip จะพบสามไฟลนี้ให Extract ไฟล

ไปท่ีโฟลเดอรไหนก็ได (ท่ีแนะนําคือ c:\smartcard_reader) 

 

 

 

http://www.bopp-obec.info/home/wp-content/uploads/2017/08/smartcard_reader.zip
http://www.bopp-obec.info/home/wp-content/uploads/2017/08/smartcard_reader.zip


                                                 10 

 
เปดไฟล frontagent แลวทําตามภาพ 

 
 

 
หากมีหนาจอปรากฏนอกเหนือจากนี้เชน วินโดวสถามเรื่องความปลอดภัย ใหกด OK , 

Allow หรือตกลงไปได 
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เม่ือเปดแลวมุมขวาลางของ Windows จะข้ึน icon  

  ใหเช็ควาเปดซอนกันหลายๆครั้งหรือไม ใหกดท่ี icon กดท่ี exit จนเหลือแคตัวเดียว
เทานั้น 

การใช้งานเคร่ืองอ่านบัตรร่วมกบัโปรแกรม Data Management Center 

หลังจากท่ีติดตั้งและเปดโปรแกรมfrontagentเรียบรอยแลว ใหเปดเว็บเขาระบบ Data 

Management Center login เขาสูระบบ 

 
เสียบ USB เครื่องอานบัตรเขากับเครื่องคอมพิวเตอรและเสียบบัตรประชาชนของเด็กนักเรียนท่ี

ตองการยายเขาคางไว (ในข้ันตอนติดตั้งทดสอบใหใชบัตรของตัวเองก็ได)  

เขาเมนู โรงเรียน 2.7.1 ยายเขานักเรียน 

กดปุม + ยายเขานักเรียน  

กด Link ทดสอบเครื่องอานบัตร 

 
หนาตางใหมจะถูกเปดข้ึน 

Google Chrome จะข้ึนหนาจอนี้ ใหทําตามภาพ 
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Firefox จะข้ึนหนาจอใหทําตามภาพ 
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หนาเว็บจะข้ึนขอความรายละเอียดหนาบัตรประชาชนของบัตรท่ีเสียบไว 

 
หากเปดเว็บแลวเปนหนาจอขาว มีขอความสั้นๆ ไมมีรายละเอียดจากหนาบัตรใหตรวจสอบ
เครื่องอานบัตรและบัตรวาเสียบแนนดีแลวหรือยัง หรือเปลี่ยน port usbอ่ืน แลวกด Refresh / 
ปุม F5 เพ่ือโหลดหนานี้ใหมอีกครั้ง เม่ือทําทุกอยางถูกตองหมดแลวยังข้ึนหนาจอแบบไมมี
รายละเอียดอีกใหติดตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือขอความชวยเหลือในลําดับตอไป  
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เม่ือสามารถอานบัตรไดแลว ใหปดหนาตางทดสอบเครื่องอานนี้แลวกลับไปหนา 2.7.1 ยายเขา

นักเรียน กดปุม + ยายเขานักเรียนท่ีเปดไวเชนเดิม 

กดปุมอานขอมูลจากเครื่องอานบัตรประชาชนหมายเลข 13 หลักจะปรากฏในชองทันที 

 
กดปุม บันทึกอีกรอบ เพ่ือทําการคนหาขอมูลนักเรียนในระบบ 

กรอกขอมูลวันท่ียายเขา / วันท่ีเพ่ิมใหถูกตอง  (เปนวันท่ีนักเรียนยายเขาโรงเรียนตามความจริง) 

บันทึกขอมูลใหครบถวน นักเรียนท่ีจะทําการยายเขา อานหมายเลขบัตรดวยเครื่องอานบัตรจะ

สามารถยายเขามาไดเลยไมติดอยูท่ีโรงเรียนตนทาง ระบบจะทําการยายออกนักเรียนคนดังกลาว

ออกมาใหเรียบรอย 

ในเมนู 2.7.3 เพ่ิมนักเรียน สามารถใชเครื่องอานบัตรไดเชนกัน ใหกดปุมอานบัตรจากเครื่องฯ จะเติม

ขอมูลหนาบัตรลงฟอรมใหเอง ลดปญหาการกรอกเลขบัตร ชื่อ นามสกุลผิดหากใชเครื่องอานบัตร 

Smart card 

 
เครื่องอานบัตรนี้สามารถอานบัตรประชาชนท่ีมี Smart card ไมสามารถอานบัตรประชาชน

ของเด็กตางดาวได 
นักเรียนอนุบาลท่ียังไมไดทําบัตรประชาชนยังสามารถใชการกรอกขอมูลแบบเดิมตามปกติ  

 



 
 

             คูม่ือการปฏบิตังิานสารสนเทศ  DMC  สิ้นปกีารศึกษา   
 
      

 
 
 
                                        โดย       
  
                            นางประภาพร  สวุรรณบงกช 
                            นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
   กลุ่มสง่เสริมการศกึษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม่ เขต 4 



 
 

                                   สารบญั 
 
              การท าขอ้มลูนกัเรียนรายบุคคล สิน้ปกีารศกึษา                     1 
              การกรอกขอ้มลู                                                          2 
              ปรบัปรงุขอ้มลูพืน้ฐานโรงเรียน                                        3  
              รายการนกัเรียนยา้ยเข้า                                                4              
              รายการนกัเรียนยา้ยออก                                               6 
              รายการนกัเรียนออกกลางคนั/จ าหนา่ย                              7 
              ปรบัปรงุขอ้มลูนกัเรียน                                                 9 
              นกัเรยีนจบการศกึษา ชัน้ป.6   ม.3  ม.6                           10 

     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 



 
 

การท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา  

 สามารถเขา้กรอกขอ้มูลไดท่ี้ http://portal.bopp-obec.info/obec61/ โดยใชร้หสัผา่นเดิม ท่ีมีอยู่
แลว้ หรือส าหรับเจา้หนา้ท่ีใหม่ใหส้มคัรและแจง้เขตพื้นท่ีการศึกษาใหอ้นุมติักาใชง้าน username ของ
โรงเรียน 

 ล าดับการท าข้อมูลสิ้นปี  ให้ปฏิบัติตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 1. กรอกข้อมลูของ Username ให้ครบถ้วน ได้แก่ Email (ในอนาคตจะใช้ส่งเตือนแจ้งการย้ายเข้า
ย้ายออก  และเปลี่ยนรหัสผ่าน) , เบอร์โทรศัพท์ (หากใครไม่ประสงค์จะใส่เบอร์ส่วนตัว ให้ใส่เป็นเบอร์ที่ท างาน
ที่สามารถติดต่อได้) 
 2. เจา้หน้าทีเ่ขต ใหแ้กไ้ขข้อมลูเขต โดยใส่ Website, ชื่อผู้อ านวยการเขต, พิกัดต าแหน่ง ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาฯ 
 3. เจา้หน้าทีโ่รงเรยีน ให้แก้ไขข้อมลูโรงเรยีน โดยอัพโหลดภาพป้ายหน้าโรงเรียน (บังคับในรอบนี้) 
แก้ไขข้อมูลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ชั้นเรียนที่เปิดสอน และจ านวนห้องในแต่ละชั้น และข้อมูล
อ่ืนๆ ให้เป็นปัจจุบัน 
 4. กรอกแผนการรบันกัเรียนปตี่อไป  โรงเรียนมีแผนว่าจะรับนักเรียนในชั้นไหนเป็นจ านวนกี่คน 
ห้องเรียนปกติและห้องเรียนที่เปิดพิเศษ 
 5. ท าข้อมลูนักเรยีนใหค้รบจ านวนนักเรยีนทีส่อบปลายภาคเรยีนแลว้ 
    5.1 ย้ายเขา้ นักเรียนให้ครบจ านวนตอนสอบปลายภาคที่โรงเรียน สิ้นปีการศึกษา หากไม่สามารถ
ย้ายเข้าโดยขึ้นตัวแดงว่า "ไม่พบเลขประจ าตัวประชาชน" ให้กรอกข้อมูลนักเรียนใหม่ในเมนู เพิ่มนักเรียน 
                  เด็กนักเรียนเข้าใหม่ (ไม่ได้สอบเทอม 2 ที่โรงเรียน) ห้ามย้ายเข้าหรือเพ่ิมเด็ดขาด หากย้าย 
เข้าหรือเพ่ิมไปแล้ว ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล์ให้ท าการลบทุกคน 
    5.2. ยา้ยออก นักเรียนที่ออกก่อนสอบปลายภาคท่ีโรงเรียน สิ้นปีการศึกษาแล้ว (นักเรียนที่ยึดไว้ไม่
ยอมย้ายให้โรงเรียนอ่ืน, นักเรียนที่ไม่มีตัวตนอยู่ในโรงเรียนแล้วก่อนสอบปลายภาค) 
                   เด็กนักเรียนที่จบการศึกษาท่ีโรงเรียนเราหลังจากสอบเทอม 2 ห้ามท าการย้ายออกเด็ดขาด 
หากย้ายออกผิดต้องย้ายเข้ากลับมาเอง 
              5.3 ออกกลางคนั/จ าหนา่ย นักเรียนที่ออกก่อนสอบปลายภาคท่ีโรงเรียนสิ้นปีการศึกษา 
                   เด็กนักเรียนที่จบการศึกษาท่ีโรงเรียนเราหลังจากสอบเทอม 2 ห้ามท าการจ าหน่ายจบชั้นสูงสุด 
เด็ดขาด หากจ าหน่ายผิดต้องย้ายเข้ากลับมาเอง 
              5.5 แก้ไขข้อมลูประเภทนักเรยีน ส าหรับนักเรียนที่เป็นนักเรียนพิการเรียนร่วม, ศูนย์การเรียน, 
Home school, นสว. ขอโอกาส, IP , EP, MEP , หลักสูตรคู่ขนานสามัญ-อาชีวศึกษา 
 6. ท าข้อมลูสอบได ้สอบตก สิน้ปีการศกึษา  ในเมนปูรับปรงุข้อมลู โดยสามารถบันทึกซ้ ากี่ครั้งก็ได้ 
เด็กจะไม่ได้ออกหรือเลื่อนชั้นไปจริง เพียงแค่คลิกนับสถานะ น าไปออกรายงานเท่านั้น 



 
 
    โรงเรยีนทีท่ าการยา้ยออกนักเรยีนชัน้สงูสุดโดยคิดวา่คือการท าจบการศึกษา ใหย้้ายเข้ากลับมาเอง
ทลีะคน ไมม่ีการกูข้้อมลูใดๆ เพราะข้อมลูสิน้ปกีารศึกษาใหน้บัตวัเดก็ที่อยู ่สอบปลายภาคเรยีนที ่2 (ที่ท ายา้ย
ออกผดินั้นแทจ้รงิแลว้ต้องเปน็การท าข้อมลู 10 มิถนุายน เทอม 1)  
 หลังจากปิดรอบข้อมูลสิ้นปีการศึกษาจะถูกส่งต่อไปยังโปรแกรม "ระบบบริหารสถานศึกษา" 
(schoolmis) เพ่ือน าไปกรอกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่อไป หากจ านวนนักเรียนไม่ครบในรอบนี้ จะท าให้ 
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ข้อมูลที่น า ไปกรอกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไม่ครบไปด้วยและจะไม่สามารถเพ่ิมหรือเอานักเรียนออกใน
โปรแกรมนั้นได้ ในรอบนี้จึงต้องท าข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง 
 
 หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด 
หรือติดต่อผู้ดูแลระบบส่วนกลางผ่านทางอีเมล์ bopp.dmc@gmail.com และแจ้งเบอร์ติดต่อไว้ในอีเมล์ 

กรอกขอ้มลู Username 

ให้กดเข้าเมนู โรงเรียน > ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานของฉัน 

 
 
 แก้ไขข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ให้ตรงกับท่ีใช้งานจริง (หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หากไม่
ประสงค์จะใส่ก็ได้ แต่ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่โรงเรียน หรือส านักงาน ให้สามารถติดต่อได้จริง) 

 



 
 
แก้ไขขอ้มลูโรงเรยีน 

ให้กดเข้าเมนู โรงเรียน > ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
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อัพโหลดภาพป้ายหน้าโรงเรียน เลือก Browse ไฟล์ภาพ นามสกุล .jpg ( jpg ตัวเล็กทั้งหมด) ขนาดไม่เกิน 
1MB  

 
 
 
ปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานอ่ืนๆให้ตรงกับปัจจุบัน ทั้งเรื่องไฟฟ้า น้ าประปา จ านวนคอมพิวเตอร์ เขตพ้ืนที่บริการ 
ที่ดิน และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ มีการเพิ่มหวัข้อให้เลอืกดังต่อไปนี ้

1. พ้ืนราบ 
2. อยู่ในจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 
เป็นพื้นที่ภูเขา หรือพ้ืนที่ที่ท่ีมีความสูงกว่าระดับน้ าทะเล 500 เมตร ขึ้นไป 
3. บนเกาะ 
4. มีเขตบริการติดต่อกับชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน ยกเว้นโรงเรียนในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
5. โรงเรียนที่ตั้งอยู่บนสันเขา เชิงเขา หรือพ้ืนที่ระหว่างหุบเขาท่ีมีความยากล าบากในการเดินทาง 
6. โรงเรียนที่เป็นพ้ืนที่สูงและชายแดน 
7. เรือนแพ  



 
 

 
กรอกแผนการรับนักเรียน    เข้าเมนูปรับปรุงข้อมูล > แผนการรับนักเรียน 
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ยา้ยเข้า 

ให้กดเข้าเมนู โรงเรียน > ย้ายเข้านักเรียน 

 
 

 
 



 
 
 

ให้กดปุ่ม   เข้าหน้าจอย้ายเข้านักเรียน ในหน้าจอนี้ให้ใส่เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักของ
นักเรียนในช่องก่อนนั้นก่อนแล้วกด Enter 
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ถ้าข้ึนแจ้งตัวแดงดังภาพด้านล่าง "ไม่พบเลขประจ าตัวประชาชน" แสดงว่าข้อมูลนักเรียนคนนี้ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลของระบบ DMC  ให้เปลี่ยนไปท าท่ีเมนู "เพิ่มนกัเรยีน" กรอกข้อมูลนักเรียนใหม่ทั้งหมดได้เลย ไม่
ต้องท าที่เมนูย้ายเข้าแล้ว 

 
 ถ้าข้ึนแจ้งตัวแดงดังภาพด้านล่าง "มีเลขประจ าตัวประชาชนนี้อยู่ในทะเบียนแล้ว" แสดงว่าเด็กคนนึ้
ข้อมูลอยู่ในทะเบียนโรงเรียนเราอยู่แล้ว เป็นการย้ายเข้าซ้ า ระบบจะแจ้ง error ไม่ให้ย้ายเข้าซ้ ามาอีก 

 
 ถ้าข้ึนแจ้งตัวแดงดังภาพด้านล่าง "มีเลขประจ าตัวประชาชนนี้อยู่ในรายการย้ายเข้าแล้ว" แสดงว่าเด็ก
คนนึ้โรงเรียนได้ท าการย้ายเข้าค้างไว้ เป็นสถานะรอเข้าอยู่ (โรงเรียนอ่ืนยังไม่ย้ายออกมาให้) ระบบจะแจ้ง 
error ไม่ให้ย้ายเข้าซ้ ามาอีก 
 

 
 แต่ถ้าขึ้นข้อมูลนักเรียนดังภาพด้านล่าง แสดงว่ามีนักเรียนในฐานข้อมูล DMC สามารถท าการย้ายเข้า
ได้ โดยให้กรอก เลขประจ าตัวนักเรียน (รหัสนักเรียนที่ใช้ในโรงเรียน), ชั้นเรียน และห้องที่เรียน แล้วกดปุ่ม
บันทึกด้านล่าง 
 



 
 

 
 
 นักเรียนที่อยู่ในสถานะ รอย้ายเข้า แสดงว่าโรงเรียนปลายทางยังไม่ท าย้ายออกมาให้ จ าเป็น ต้อง
ติดต่อโรงเรียนเก่าให้ย้ายออกหรือหากไม่เป็นผลก็ส่งเอกสารยืนยันตัวตนขึ้นมาให้เจ้าหน้าที่ -ส่วนกลาง
พิจารณาท าย้ายออกแทน 
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ยา้ยออก 

ให้กดเข้าเมนู โรงเรียน > ย้ายออก 

 



 
 

 

กดท่ี ปุ่ม  เข้าหน้าจอย้ายออก ในหน้าจอนี้เอาไว้ค้นหานักเรียนที่จะย้ายออก ให้ค้นหา
โดยใส่เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียนหรือรหัสนักเรียน แล้วกดปุ่มค้นหา หลังจากนั้นให้ท าตาม
ขั้นตอนดังนี้ 
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- ให้ติ้กท่ีข้างหน้านักเรียนคนที่ต้องการย้ายออก (ถ้าไม่ติ้กโปรแกรมจะไม่ย้ายออกให้เด็กคนนั้น) 
- ใส่วันที่ย้ายออกให้ถูกต้อง 
- กดปุ่มบันทึกเพ่ือย้ายออกเด็กนักเรียน 

ออกกลางคนั/จ าหนา่ย 

ให้กดเข้าเมนู โรงเรียน > ออกกลางคัน/จ าหน่าย 
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กดท่ีปุ่ม  จะพบหน้าจอให้ค้นหานักเรียนที่จะท าออกกลางคันหรือจ าหน่ายออกไปด้วย
เหตุผลต่างๆ 
ให้ค้นหาโดยใส่เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียนหรือรหัสนักเรียน แล้วกดปุ่มค้นหา หลังจากนั้น
ให้ท าตามขั้นตอนดังนี้ 

 
- ให้ติ้กท่ีข้างหน้านักเรียนคนที่ต้องการจ าหน่าย (ถ้าไม่ติ้กโปรแกรมจะไม่จ าหน่ายเด็กคนนั้น) 
- ใส่วันที่จ าหน่ายนักเรียนให้ถูกต้อง 
- เลือกสาเหตุการออก โดยจะมีให้เลือกแยกประเภทดังต่อไปนี้ 

 (จ าหน่าย) เรียนจบชั้นสูงสุด 

 (จ าหน่าย) อายุพ้นเกณฑ์ 

 (จ าหน่าย) ได้รับยกเว้นตาม พรบ. 

 (จ าหน่าย )ตาย 

 (จ าหน่าย) ไม่ทราบสาเหตุ 

 (ออกกลางคัน) มีปัญหาในการปรับตัว 

 (ออกกลางคัน) สมรส 

 (ออกกลางคัน) ต้องคดี/ถูกจับ 

 (ออกกลางคัน) เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 

 (ออกกลางคัน) หาเลี้ยงครอบครัว 



 
 

 (ออกกลางคัน) อพยพตามผู้ปกครอง 

 (ออกกลางคัน) ฐานะยากจน 

 (ออกกลางคนั) มีปัญหาครอบครัว 
- กดปุ่มบันทึกเพ่ือจ าหน่ายเด็กนักเรียน 
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ปรบัปรงุขอ้มลูนกัเรยีน 

 ให้แก้ไขข้อมูลนักเรียน ให้ตรงกับหัวข้อท่ีมีให้เลือก โดยเฉพาะหัวข้อ นักเรียนพิการเรียนร่วม ซึ่งได้รับ
งบประมาณจากทั้ง สนผ (ส านักนโยบายและแผนฯ สพฐ.) หรือ ทั้งจาก สศศ (ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ) ให้ระบุให้ตรงกับความเป็นจริงเพื่อน าข้อมูลใช้ร่วมกับทางส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นักเรียนใน
โครงการต่างๆ ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. นักเรียน ปกติ (ปกติทุกคนอัพเดตเป็นข้อนี้แล้ว ไม่ต้องท าอะไรเพิ่ม) 
2. นักเรียน พิการเรียนร่วม ที่รับงบประมาณจาก สนผ (นร. พิการทุกคนอัพเดตเป็นข้อนี้แล้ว) 
3. นักเรียน พิการเรียนร่วม ที่รับงบประมาณจาก สนผ และ สศศ (โรงเรียนไหนที่มีนักเรียนรับงบจาก 
สศศ ให้มาแก้ไขเพ่ิมเติม) 
4. นักเรียน  โครงการแลกเปลี่ยน 
5. นักเรียน  ศูนย์การเรียน 
6. นักเรียน home school 
7. นักเรียน  นสว.ขอโอกาส 
8. นักเรียน โครงการ IP (Intensive program) 
9. นักเรียน โครงการ EP (English program) 
10. นักเรียน โครงการ MEP (Mini English program) 
11. นักเรียน ที่เรียนหลักสูตรคู่ขนานสามัญ - อาชีวศึกษา 

 การแก้ไขข้อมูลนักเรียน ให้ท าเป็นรายคนในเมนู ทะเบียนนักเรียน ค้นหาแล้วแก้ไขเป็นคนไป (แก้ไข
เฉพาะนักเรียนที่อยู่ในประเภทที่ไม่ใช่ นร. ปกติ ก็พอ) 



 
 

 

ท าข้อมลูสิน้ปกีารศึกษา เรื่องจบการศกึษา, ซ้ าชัน้ 

การท าข้อมูลเรื่องจบการศึกษา , ซ้ าชั้นนี้จะต้องท าเมนูตามล าดับขั้นตอนทั้งสามเมนู ได้แก่ 
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1.  เมนู ปรับปรุงข้อมูล> สอบได้ สอบตก สิ้นปีการศึกษา ซึ่งจะเป็นเมนูหลักในการท าข้อมูลนักเรียนจบ 
เลื่อนชั้น ซ้ าชั้น ในรอบนี้ ให้เลือกว่านักเรียน สอบได้ , สอบตก หรือ รอด าเนินการ* อย่างใดอย่างหนึ่ง และ
กรอกปีที่เรียนด้วย (แนะน าให้ท าทีละห้อง) 
 * สถานะรอด าเนนิการ หากไม่มีเด็กที่ติด ร. ยังไม่จบ , ไม่มีตัวตนแต่ยังไม่ได้จ าหน่าย ไม่แนะน าให้ท า
สถานะนี้ เพราะในรอบ 10 มิถุนายน ซึ่งจะเปิดต่อไป ระบบจะเลื่อนชั้น ซ้ า จบ ให้เฉพาะสถานะ "สอบได้" , 
"สอบตก" เท่านั้น  ส่วนสถานะ "รอด าเนินการ" โรงเรียนต้องไปท าการเลื่อนชั้น, ซ้ าชั้น จบการศึกษาเอง มิ
เช่นนั้นนักเรียนจะมีชื่ออยู่ในทะเบียนแต่ติดอยู่ที่ปีการศึกษาปีแล้ว และจะไม่นับจ านวนเข้ามาในทะเบียนแยก
ชั้นเพศ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในรอบสิ้นปีการศึกษาเป็นจ านวนมาก ขอให้ระมัดระวังในการท าสถานะนี้ และจด
บันทึกว่าต้องท าในรอบ 10 มิถุนายน ด้วย 

 



 
 
 
2. นักเรยีนทีซ่้ าชัน้ ให้เข้าเมนู สอบตก ซ้ าชัน้ กดค้นหาจะพบรายชื่อที่เราเลือกเป็นสถานะ "สอบตก" 
จากข้ันตอนแรก ให้เราเลือกว่าไม่ผ่านการประเมินประเภทไหน (ส าหรับชั้นอนุบาลสามารถเว้นไว้ได้) 
ในภาพตัวอย่าง นักเรียนคนแรก ไม่ผ่านกลุ่มทักษะการเรียนรู้ 8 กลุ่ม คนที่สอง ไม่ผ่านการอ่าน,คิดวิเคราะห์
และเขียน คนที่สาม ไม่ผ่านกลุ่มทักษะการเรียนรู้ 8 กลุ่มกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน คลิกเสร็จ
แล้วกดปุ่มบันทึก 

 
 
3. นักเรยีนจบการศึกษา ระดับชัน้ ป.6,ม.3,ม.6,ปวช.3  ให้เข้าเมนู สอบได ้เรยีนจบ กดค้นหา (แนะน า
ให้ท าทีละห้อง) จะพบรายชื่อที่เราเลือกเป็นสถานะ "สอบได้" จากข้ันตอนแรก ให้เราเลือกว่านักเรียนศึกษาต่อ
ที่ไหน และส าหรับชั้นป. 6 ต้องเลือกว่าศึกษาต่อที่จังหวัดอะไรด้วย โดยตัวเลือกจะต่างกันไปตามชั้นที่เลือก 
ป.6 , ม. 3, ม.6/ปวช.3 
ชั้นป. 6 มีตัวเลือกดังนี้ 
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ชั้นม. 3 มีตัวเลือกดังนี้ 

 
 
ชั้นม. 6 และ ปวช. 3 มีตัวเลือกดังนี้ 
 



 
 

 
 
ตัวอย่าง เราท าเลือกชั้น ป. 6/1 มีนักเรียนที่เราเลือกสอบได้ไว้ 4 คน ให้เราเลือกว่าศึกษาต่อที่ไหน และจังหวัด
อะไร (เฉพาะป. 6 เท่านั้น ชั้นอื่นไม่ต้องเลือก) 
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การแก้ไขสถานะสอบได ้สอบตกที่เราท าไปแลว้ 

 สมมติว่า เราท านักเรียนเป็นสอบได้ไปแล้ว แต่เราต้องการแก้นักเรียนคนนั้นเป็นสอบตก 



 
 
ให้เข้าเมนู "สอบได ้สอบตก สิน้ปีการศกึษา" ค้นหานักเรียนคนนั้น แล้วแก้สถานะเป็น สอบตก หลังจากนั้นให้
เข้าไปท าข้อมูลไม่ผ่านการประเมินในเมนู "สอบตก ซ้ าชัน้" ตามล าดับต่อไป 
 เช่นกันหากเราท าสอบตกไปแล้ว ให้เราไปแก้เป็นสอบได้ในเมนู "สอบได ้สอบตก สิน้ปกีารศกึษา" 
แล้วด าเนินการขั้นต่อไปได้เลย 
 สิ่งที่เลือกไป เป็นแค่สถานะเด็ก ติ้กไว้ก่อนเท่านั้น ยังไม่ได้เลื่อน ซ้ า หรือจบออกจริง ระบบจะท าการ
เลื่อน  ซ้ า จบ ในรอบ 10 มิ.ย. ให้เองหากเลือกสถานะครบถ้วนถูกต้องแล้ว โรงเรียนไม่ต้อง ไปท าการเลื่อน ซ้ า
ชั้น จบเองในรอบหน้า 



คูมือการปฏิบัต ิ

การประชุมทางไกล Video Conference 

ดวยระบบ Scopia Desktop 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย 

นายอภิชาติ  บุญประเสรฐิ 

ลูกจางชั่วคราว 



 

     คู่มือการใช้งานการประชุมทางไกล Video Conference ด้ยระบบ Scopia Dwsktop  

       มขีั้นตอนดังนี ้

1. เขา้เวบ็เบราวเ์ซอร์ เช่น google chrome, internet explorer, Firefox เป็นตน้ จากนั้นใส่ URL : 203.153.162 

และ enter  จะเขา้สู่ Host Service Scopia Desktop และให ้Download โปรแกรม Scopia Desktop แลว้ติดตั้ง

โปรแกรมใหเ้รียบร้อย ดงัภาพ 
 

 
 

2. เม่ือติดตั้งโปรแกรมเสร็จแลว้ใหเ้ลือก CONTINUE เร่ิมตน้ใชง้านโปรแกรม ดงัภาพ 
 

 

 



 
 

3.  เม่ือเร่ิมโปรแกรมแลว้ใหเ้ลือก Open Avaya Scoia Client ดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  ใหก้รอกบญัชีผูใ้ช ้User เป็นช่ือของแต่ละเขตพื้นท่ี และ Password Meeting Id เป็น 3000 
จากนั้นเลือก PARTICIPATE NOW ดูตวัอยา่งดงัภาพ  

 
 
 
 
 

 



 
 

 

5.  เลือก Open Avaya Scopia Client อีกคร้ัง จากนั้นโปรแกรมจะเช่ือต่อไปยงัหอ้งประชุม 
 
 

 
 

 
 

6. จากนั้นจะเขา้สู่โปรแกรม Avaya scopia ใหต้รวจสอบกลอ้งและไมโครโฟนใหเ้รียบร้อย

 



 
 

7.  เม่ือเขา้สู่โปรแกรมจะเห็นหอ้งประชุมทางไกลและการฉายภาพจากกลอ้งผูร่้วมประชุมใหท้ าการ
เปิดไมโครโฟน เน่ืองจากค่าเร่ิมตน้โปรแกรมจะปิดไมโครโฟนไว ้ดงัภาพ 
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