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บทที ๑
แนะนําโปรแกรมข้ อมลสารสนเทศบนเครื
อข่ ายอินเตอร์ เน็ต
ู
(Information on Line)

ข้อมูลที ใช้ในโรงเรี ยนประถมศึกษา หรื อโรงเรี ยนที จัดการศึกษาระดับการศึกษาขัน
่ อ
พืนฐานประสบปัญหาหลายด้านกลาวคื
็
๑. ข้อมูลของนักเรี ยน โรงเรี ยนมีมาก ไมรู่ ้จะเกบอะไร
สําคัญไปหมด บางโรงเรี ยน
็ กระจัดกระจาย มีแตไมเป็
่ ่ นระบบ
เกบไว้
๒. การเปลี ยนแปลงหลักสู ตรประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๑ มาเป็ นหลักสู ตรการจัด
่ าใจเอกสารแบบ ปพ. ตาง
่ ๆ ตลอดจน
การศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ครู บางคนไมเข้
กระบวนการวิธีการวัดประเมินผล ไมรู่ ้ในการจัดทําเอกสารแบบปพ. บางโรงเรี ยนเอกสารยังไม่
่ บตั ิตามระเบียบการวัดประเมินผลของโรงเรี ยนที สอดคล้องกบระดั
ั
เป็ นระบบ ไมปฏิ
บชาติ ซึ งมี
่ จึงไมเข้
่ าใจ ยังยึดการปฏิบตั ิตามแบบเดิมอยู่
หนังสื อสังการมาถึงแนวปฏิบตั ิแตด้่ วยความใหมครู
็ อมูลของต้นสังกดั เชน่ สํานักงานเขตพืนที การ
๓. การจัดเกบข้
ศึกษา ทําให้ครู เสี ยเวลา
่ ความสําคัญ ที มาของข้อมูลไมชั
่ ดเจน ตอบไมเหมื
่
ั
่
มาก บางโรงเรี ยนไมให้
อนกนในแตละครั
ง ข้อมูล
่ ใช้ประโยชน์เต็มที ทํา
ขัดกนั การรวบรวมข้อมูลของโรงเรี ยนยุง่ ยากเสี ยเวลา มีคอมพิวเตอร์ไมได้
่ น
หน้าที แทนพิมพ์ดีดเทานั
็ อมูลบางโปรแกรมแล้ว เชน่ Smis obec
๔. บางโรงเรี ยนมีโปรแกรมในการจัดเกบข้
่
่
หรื อ Student แตประสบปั
ญหาคอมพิวเตอร์ พงั ข้อมูลกสู็ ญหายไปด้วย หรื อแตละโปรแกรมพั
ฒนา
่
ตามความต้องการเฉพาะด้าน ไมสอดคล้
องกนั ทํางานไมรู่ ้จกั เสร็ จ ลงข้อมูลโปรแกรมนี แล้วมาลง
่ ปแล้วทางโรงเรี ยนไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์เลย
ข้อมูลโปรแกรมนัน แตสรุ
็ อมูลที จะมาเกบในคอมพิ
็
๕. การจัดเกบข้
วเตอร์ตอ้ งมาทําที โรงเรี ย่ นเทานัน หรื อที
่
เครื องที ลงโปรแกรมหลัก หรื อระบบแลนเทานั
น่ ไมสามารถทําการลงข้อมูลที บ้าน หรื อที ใดๆ ได้
่
เลย สรุ ปแล้วลงข้อมูลไมสะดวกนั
นเอง
่
๖. การนําข้อมูลมาใช้ไมสะดวก
โปแกรมใช้งานยาก ดูขอ้ มูลลําบากไมรู่ ้ไปดูที ไหน
่
่ ่ ม้ ีส่ วนเกยวข้
ี องได้เลย สวนมากเป็
่
ไมสามารถแพรตอผู
นข้อมูลลับ นําไปใช้ประโยชน์ได้น้อย
่
๗. ผูบ้ ริ หารจะใช้ขอ้ มูลเพื อการตัดสิ นใจ เพื อเป็ นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา่ ไมใช
ข้อมูลที ทันสมัย มีเพียงใช้จิตสํานึก หรื อคาดเดาข้อมูล หรื อใช้ขอ้ มูล ณ วันที ๑๐ มิถุนายน่ เทานัน
่ นอันที จะจั
ิ ดกจกรรม
หรื อต้องรอรายงานจากครู หรื อจากโรงเรี ยน เดี ยวให้โรงเรี ยนรายงาน จนไมเป็
่ องรายงานข้อมูล่ กอนไมเชนนั
่ ่
การเรี ยนการสอน ทังที เป็ นงานหลัก แตต้
นต้องถูกตําหนิ
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่ มดในเรื
สารพัดปัญหาที จะมาสาธยาย ไมรู
้ห
องข้อมูลสารสนเทศ ผูเ้ ขียนจึงพยาม
่ หรื อปัญหาที จะเกดในอนาคต
ิ
่ วยความ
หาทางแกปั้ ญหาเหลานี
แตด้
คิด ค้นคว้าเพียงคนเดียวจึงต้อง
่ ๓ ปี โดยอาศัยประสบการณ์ที ทํางานกบคอมพิ
ั
ใช้เวลามาก ทดสอบหาวิธีการมารวม
วเตอร์เป็ น
ครู ผสู ้ อนมาแล้ว มาเป็ นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็ก และมาเป็ นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดกลาง คลุก
ั อมูลมาโดยตลอด ถูกตําหนิมากมาก
็ ถูกทวงงานมากเยอะ
็ เคยเสนอแนวคิดในการพัฒนา
คลีกบข้
่
็ ่ นด้วย(ทานอาจจะมี
่
หัวหน้าหนวยงานกไมเห็
งานเยอะ ไมมี่ เวลาคิดในเรื องนี
)
่ นในทุกด้าน ทุกหนวยงานต้
่
ในยุคการสื อสารไร้พรมแดน การแขงขั
องมีขอ้ มูล
ั ทธศาสตร์การรบของซุนวู่ “รู ้เขารู ้เรารบร้อยครังชนะร้อยครัง” การมีขอ้ มูลทําให้
เหมือนกบยุ
กระบวการคิด กระบวนการแกปั้ ญหา กระบวนการสร้างสรรค์งาน กระบวนการตัดสิ นใจ หรื อ
กระบวนการอื น ประสบความสําเร็ จได้ ถ้าขาดข้อมูล็ กเป็ นการทํานายอนาคตที คาดเดาเอาเอ
ง
่ น การพยากรณ์อากาศที ไมมี
่ ขอ้ มูลด้านความชื น มีขอ้ มูลด้านลม การเกดพายุ
ิ
่ อยู
เทานั
ที บริ เวณใด
่ ่ จะเดินทางไปบริ เวณนันเกดอั
ิ นตรายหรื อไม่ กรมอุตุกเป็
็ นเพียงหมอดูเทานั
่ น ขาดความ
หางเทาใด
เชื อถือ เป็ นต้น
การมีขอ้ มูลด้านประชากร วัยแรงงาน วัยเด็ก วัยชรา กมี็ ประโยชน์ในการวางแผน
่ การทํานายอนาคตเกยวกบอนาคตของแรงงานจะเป็
ี
ั
่ การมีภาระ
ประชากรได้เป็ นอยางดี
นอยางไร
่ นมีวยั แรงงานน้อยเป็ นต้น
เลียงดูจะมีมากในอนาคตเพียงใดถ้าในชวงนั
็ ่ ยวกนั การจบการศึกษาของแตละชวงอายุ
่ ่
่
ข้อมูลด้านการศึกษากเชนเดี
เป็ นอยางไร
่
่ ่ องบริ หารจัดการอยางไรถึ
่
ภาวะการศึกษาตอในแ
ตละชวงต้
งจะเพียงพอ ครู ในอนาคตเพียงพอ
ิ ่ ตราสวนตอจํ
่ ่ านวนนักเรี ยน ถ้ามีขอ้ มูลแล้วเราสามารถวางแผนใน
หรื อไม่ หรื อครู เกนกวาอั
่
อนาคตคดูเด็กที ิ เกดและคาดการณ์อนาคตข้างหน้าอยางมี
ขอ้ มูล
การพัฒนานักเรี ยนในความรับผิดชอบจะต้องเตรี ยมการป้ องกนั อยา่ งไร หรื อการ
พัฒนาจะไปในทิศทางใดต้องมีขอ้ มูล อะไรบ้างที จําเป็ น ดังนัน ทางโรงเรี ยนต้องมีขอ้ มูลพร้อมใช้
ํ
่ บนความเป็ นจริ ง
ในการพัฒนานํามาพยากรณ์ หรื อกาหนดทิ
ศทางที อยู
่
ดังนันโปรแกรมที จะนําเสนอตอไปนี
เป็ นโปรแกรมที ถูกพัฒนาเพื อตอบคําถามข้างต้น
่ เพราะไมมี่ อะไรที สมบูรณ์ที สุ ด ดีที สุ ด หรื อเป็ นสู ตรสําเร็ จที ตายตัว
และจะพัฒนาตอไป
้ ตามความต้องการของผูใ้ ช้และยินดีรับทีมงานในการพัฒนา
ผูพ้ ฒั นาโปรแกรมนี พร้อมที จะแกไข
่
่
ตอยอดให้
ดียิงขึนตอไป
่
่
่ เป็ นประโยชน์ตอครู
่
ผูพ้ ฒั นาโปรแกรมนี หวังวาคงเป็
นประโยชน์ตอโรงเรี
ยนอยางดี
ี องทังหมด
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน นักเรี ยน และผูม้ ีส่ วนเกยวข้
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่ นเตอร์ เน็ต โปแกรมนีเป็ นเวอร์ ชัน ๓
โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศบนเครื อขายอิ
็ อมูลด้านผูเ้ รี ยน เพื อให้ทนั ในการใช้เพียงบางสวนในการออกเอกสาร
่
(Version 3) ใช้เกบข้
ปพ
.๑ ถึง
่
ปพ.๙ และเป็ นข้อมูลด้านนักเรี ยนในการบริ หารจัดการ วางแผนในการพัฒนาด้านผูเ้ รี ยนตอไป
กระบวนการใช้ โปรแกรม
แจ้งเด็กเข้าเรี ยน
หรื อสมัครเข้าเรี ยน

บันทึกลงทะเบียน
นักเรี ยน

บันทึกลง
รายละเอียดนักเรี ยน

ลงทะเบียนนักเรี ยน
ประจําชัน

นักเรี ยนจบการศึกษา
หรื อย้าย หรื อ ออกจาก
โรงเรี ยน

่
บันทึกการจําหนาย
นักเรี ยน

บันทึกรายการอื น ๆ
ตามความต้องการ

่
เมื อสิ นภาคเรี ยนต้องจําหนายนั
กเรี ยนออกจากชันเรี ยน
เมื อเริ มต้นภาคเรี ยนหรื อนักเรี ยนย้ายเข้าต้องลงทะเบียน
ชันเรี ยน
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ปุ่ มเข้าสู่ เมนูขอ้ นัน
เมนูใช้บนั ทึกข้อมูล
เมนูใช้แสดงข้อมูล
้ อมูล
เมนูใช้แกไขข้
เมนูใช้ลบข้อมูล
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คณสมบั
ติของอปกรณ์
ในการใช้ โปรแกรม
ุ
ุ
๑. คอมพิวเตอร์ที มีระบบปฏิบตั ิการที เป็Windows
น
ทุกเวอร์ ชนั linux หรื อ
็
ระบบปฏิบตั ิการอื นกได้
ผูพ้ ฒั นาโปรแกรมใช้บนระบบWindows XP และ Windows Vista และ
่ น
ผูพ้ ฒั นาขะอธิบายการใช้โปแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ Windows เทานั
่ นเตอร์ เน็ต ไมจํ
่ าั กดความเร็และใช้
๒. เชื อมตออิ
ว อินเตอร์เน็ตได้
่
๓. เครื องพริ นเตอร์ สําหรับต้องการพิมพ์เอกสาร ไมระบุ
ยี หรื
ห้ออระบบใด ๆ แต่
ั
ต้องใช้กบระบบปฏิ
บตั ิการ(Operator System) นัน ๆ ได้
แนวทางพัฒนาอนาคต
่
ี เกยวข้องเป็ นการยากมากสําหรับโรงเรี ยน ต้อง
ในการายงานข้อมูลให้หนวยงานที
่
เสี ยเวลา และหนวยงาน
ระดับเขตพืนที ต้องขอข้อมูลแล้วขอข้อมูลอีก ทําให้ครู ตอ้ งเสี ยเวลาในการ
็ บรวมข้อมูล และเดินทางไปประสานงาน และสงข้
่ อมูล และกเป็
็ นความจําเป็ นของสํานักงาน
เกบรว
เขตพืนที ที ต้องบริ โภคข้อมูลให้ทนั สมัยจึงจําเป็ นต้องให้โรงเรี ยนรายงาน
ผูพ้ ฒั นาโปรแกรมจึงมีแนวความคิดที จะให้สํานักงานเขตพืนที การศึกษา และโรงเรี ยน
่ ั ่ ประสิ ทธิภาพ ทันสมัย ไมเสี
่ ยเวลาในการเกบข้
็ อมูล สรุ ปข้อมูล และมีการ
ใช้ขอ้ มูลรวมกนอยางมี
่ นระบบ
บันทึกไว้อยางเป็
่ นเตอร์ เน็ต เป็ นเรื องที ต้องระวังในการเข้าใช้ที
การพัฒนาโปรแกรมบนเครื อขายอิ
แออัดของผูใ้ ช้ จึงมีการกระจายของฐานข้อมูล และมีการสรุ ปข้อมูลให้สํานักงานเขตพืนที ใช้ได้
สะดวก
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บทที ๒
การเข้ าใช้ โปรแกรมข้ อมลสารสนเทศบนเครื
อข่ายอินเตอร์ เน็ต
ู
การเข้ าสู่ โปรแกรม
๑. มองหาเครื องหมายหรื อสัญญลักษณ์
หรื อถ้าพบในแถบเมนู Start ให้คลิกเม้าส์ปุ่มซ้าย ๑ ครัง

ถ้าพบที หน้าจอให้ดบั เบิลคลิก
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๒. รอสักครู่ จะพบหน้าจอแสดงดังนี หรื อแสดง web ใด ตามแตที่ เครื องตังโปรแกรม
มา ที สําคัญเครื องคอมพิวเตอร์ ตอ้ งเชื่ อมตออินเตอร์ เน็ตได้ํ และกาลัง่เชื ่ อมตออยู

่ ใน ดังภาพหรื อที อยู
่ จดแจ้งในหน้าปกหนังสื อ่ เลมนี
๓. ให้กรอกที อยู

๔. ให้เลือกชื อโรงเรี ยนและกรอกชื อผูใ้ ช้และรหั่ สผานตามที ให้ไปแสดงในหน้าปก
่
หนังสื อเลมนี

๕. ให้กดปุ่ ม Login
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จะเข้าสู่ โปรแกรมและแสดงหน้าตาดังนี

๖. ให้สังเกต
โปรแกรมที ถูกต้องและมี

่
บริ เวณนีเพื อแสดงวาการเข้
าใช้
สิ ทธิ ใช้โปรแกรมสมบูรณ์แบบ

หมายเหตุ เพื อป้องกันไม่ ให้ ข้อู มลถกละเมิ
ด แก้ ไข ดัดแปลง ควรเก็บรหัสผ่านเป็ นความลับการ
ู
พัฒนาโปรแกรมในลักษณะนี มีุ จดประสงค์ เพียงแต่ ให้ ใช้ งานเฉพาะส่ วนข้ อู มลไม่ ปะปนกันในแต่ ละ
โรงเรียน
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บทที ๓
การเริ มต้ นใช้ งานโดยการจัดระบบโปรแกรม

่ เนื องจากแตละโรงเรี
่
่
่
ั บาง
การบันทึกข้อมูลสวนนี
ยนเปิ ดสอนแตละชั
นไมเหมื
อนกน
โรงเรี ยนเปิ ดสอนระดับประถม บางโรงเรี ยนเปิ ดสอนมัธยมด้วย หรื อบางโรงเรี ยนเปิ ดสอนถึง
่ น
ระดับชันประถมศึกษาปี ที ๔ เทานั
่
่
่
็
็
คุณลักษณะที พึงประสงค์็ กไมเหมื
อนในแตละโรงเรี
ยนหรื อแตละปี
การศึกษากตามก
่ อนกนได้
ั
อาจไมเหมื
่
่
ั
็
่ ั
่
วิชาที เปิ ดสอนในแตละโรงเรี
ยนเปิ ดสอนไมเหมื
อนกนรหั
สวิชากแตกตางกนไปแตที
สําคัญรหัสวิชาตัวแรกต้องเป็ นดังนี
ั
ท
หมายถึง วิชาที ี เกยวข้องกบภาษาไทย
ั
ค
หมายถึง วิชาที ี เกยวข้องกบคณิ
ตศาสตร์
ั ทยาศาสตร์
ว
หมายถึง วิชาที ี เกยวข้องกบวิ
ั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส
หมายถึง วิชาที ี เกยวข้องกบสั
ั ลปะ
ศ
หมายถึง วิชาที ี เกยวข้องกบศิ
ั
พ
หมายถึง วิชาที ี เกยวข้องกบพลศึ
กษาและสุ ขศึกษา
ั
ง
หมายถึง วิชาที ี เกยวกบการงานอาชี
พและเทคโนโลยี
ั
่
อ
หมายถึง วิชาที ี เกยวกบภาษาตางประเทศ
ถ้าผูใ้ ช้ไม่บนั ทึกรหัสที ขึนต้นดังนีแล้วโปรแกรมจะทํางานผิดพลาดตอนออกใบ ปพ
.๑
็ ไมให้
่ ซาํ กบรหั
ั สวิชาอื น และไมเกน
่ ิ ๑๓ ตัวอักษร และจะ
และอักษรหรื อตัวเลขถัดไปเป็ นอะไรกได้
อธิบายวิธีการบันทึกในหัวข้อถัดไป
่
่
่
็ ่
ผลการเรี ยนรู้ที คาดหวังในแตละโรงเรี
ยน แตละชั
น แตละวิ
ชากไมเหมื
อกน
นั และ
หัวข้อที จะบันทึกอื น ๆ ด้วย
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่
ดังนันผูพ้ ฒั นาโปรแกรมจึงมีความจําเป็ นที จะให้ผูใ้ ช้โปแกรมจัดระบบโปแกรมกอน
เข้าใช้โปแกรม และต้ องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่ งครัด
ลําดับการจัดระบบโปแกรม
ลําดับที ๑บันทึกชันที เปิ ดสอน
คลิกที ปุ่ มเข้า่ สู เมนูนี

ให้กรอกปี การศึกษา ตัวเลข
๔ หลัก เชน่ 2551

กดปุ่ มเข้าโปรแกรมสู่ ต่อไป

่ส นเรี ยนไมเกน
่ ิ ๑๓ ตัวอักษร
ให้คลิกเม้าส์ปุ่มซ้ายที ่ ชองสี เหลี ยมเพื อพิม/ชืพ์รหัอยอชั
็ เชน่ อ.๑ หรื อ ป.๑ หรื อ ม.๑ หรื อ ม.๔
อะไรกได้

ข้ อควรระวัง ห้ ามมีช่องว่างในช่ องกําหนดรหัสของทกุ ๆ เมนทีู ให้ กําหนดรหัส
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ให้คลิกเม้าส์ปุ่มซ้ายที ่ ชองสี เหลี ยมเพื อพิมนเรี
พ์ชยื นอชัเชน่ อนุบาลปี ที ๑ หรื อ
่ ิ ๓๐ ตัวอักษร
ประถมศึกษาปี ที ๑ หรื อ มัธยมศึกษาปี ที ๑ เป็ นต้น ความยาวไมเกน
่ ่ นที ให้กรอก
ชองชวงชั
0
หมายถึง
ไมมี่ ช่วงชัน(อนบาล)
่ นที ๑ (ป๑-ป๓)
1
หมายถึง
ชวงชั
่ นที ๒(ป๔-ป๖)
2
หมายถึง
ชวงชั
่ นที ๓(ม๑-ม๓)
3
หมายถึง
ชวงชั
่ นที ๔(ม๔-ม๖)
4
หมายถึง
ชวงชั

่
ตอจากนั
นให้กดปุ่ มบันทึก

การบันทึกข้อมูลอีกให้กดปุ่ มนี และรหัสชันเรี ยนต้องไมซํ่ ากั
ชันเรี ยนที บันทึกไว้แล้ไม่
ว เช่ นนั นโปแกรมทํางานผิดพลาดได้

ต้องไมซํ่ ากนั

12

ปุ่ ม
คลิกกต็่อเมื อปี ที แล้วมาได้บนั ทึกขอมูลแบบนีมาแล้ว และข้อมู่ ลไม
่
่ องพิมพ์ซาํ กในปี
เปลี ยนแปลงต้องการคัดลอกอยางรวดเร็
วไมต้
อี นี

็ กดปุ่ มลบ เพื อลบข้อมูลบรรทัดนี หรื อ กดปุ่ มแกไขเพื
้
หากข้อมูลที พิมพ์ผิดพลาดกให้
อ
้ อมูลบรรทัดนี
แกไขข้
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ลําดับที ๒บันทึกคุณลักษณะที พึงประสงค์
คลิกที ปุ่ มเข้า่ สู เมนูนี

ให้กรอกปี การศึกษา ตัวเลข
๔ หลัก เชน่ 2551

กดปุ่ มเข้าโปรแกรมสู่ ต่อไป

่ส นเรี ยนไมเกน
่ ิ ๑๓ ตัวอักษร
ให้คลิกเม้าส์ปุ่มซ้ายที ่ ชองสี เหลี ยมเพื อพิม/ชืพ์รหัอยอชั
็ เชน่ คส.๑ ระวังอย่ าให้ มีช่องว่ างต้ องพิมพ์ ติดกัน
อะไรกได้

ให้คลิกเม้าส์ปุ่มซ้ายที ่ ชองสี เหลี ยมเพื อพิมพ์รายละเอียดคุณลักษณะที
งประสงค์
พึ เชน่
่ ิ ๓๐๐ ตัวอักษร
มีความสามัคคี มีวินยั เป็ นต้น ความยาวไมเกน
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่
ตอจากนั
นให้กดปุ่ มบันทึก

การบันทึกข้อมูลอีกให้กดปุ่ มนี และรหัสคุณลักษณะที พึง
ั สที บันทึกไว
ประสงค์ตอ้ งไมซํ่ ากบรหั
แ้ ล้ว ไม่ เช่ นนั นโปแกรมทํางานผิดพลาดได้

ต้องไมซํ่ ากนั

็่
ปุ่ ม
คลิกกตอเมื
อปี ที แล้วมาได้บนั ทึกขอมูลแบบนีมาแล้ว และข้อมู่ ลไม
่
่ องพิมพ์ซาํ อีกในปี นี
เปลี ยนแปลงต้องการคัดลอกอยางรวดเร็
วไมต้
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็ กดปุ่ มลบ เพื อลบข้อมูลบรรทัดนี หรื อ กดปุ่ มแกไขเพื
้
หากข้อมูลที พิมพ์ผิดพลาดกให้
อ
้ อมูลบรรทัดนี
แกไขข้
่
ลําดับที ๓ บันทึกวิชาที เปิ ดสอน
ในแตละโรงเรี
ยนจะมีรหัสวิชา หรื อวิชาที เปิ ดสอน
่ อนกนั ดังนันจึงเป็ นหน้าที ของโรงเรี ยนในแตละปี
่
ํ
ไมเหมื
การศึกษาจะต้องกาหนดรหั
สวิชาและวิชา
ที เปิ ดสอน โดยเข้าโปรแกรมดังนี คลิกปุ่ ม

จะปรากฏดังนี
คลิกที ปุ่ มเข้า่ สู เมนูนี

ให้กรอกปี การศึกษา ตัวเลข
๔ หลัก เชน่ 2551

กดปุ่ มเข้าโปรแกรมสู่ ต่อไป
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คลิกเพื อเลือกชันเรี ยน

คลิกเพื อเติมรหัสวิชา

คลิกเพื อเติมชื อวิชา

คลิกเพื อเลือกชันเรี ยน

2

่
คลิกตอไป

3

1

่
เวลาตอภาคเรี
ยน
่ ิ
คลิกเติมหนวยกต

ข้ อระวังในการเติมรหัสวิชาจะต้องขึนต้นด้วยอักษรที

ํ กาหนดตัวอกษรหรื อตัวเลขที
่
่
็ ไมเกน
่ ิ ๑๓ ตัวอักษร ต้ องพิมพ์ ติดกัน ตัวอักษรตัวแรกเป็ นดังตอไปนี
ตอไปเป็
นอะไรกได้
ั
ท
หมายถึง วิชาที ี เกยวข้องกบภาษาไทย
ค
หมายถึง วิชาที ี เกยวข้องก
บั คณิ ตศาสตร์
ั ทยาศาสตร์
ว
หมายถึง วิชาที ี เกยวข้องกบวิ
ั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส
หมายถึง วิชาที ี เกยวข้องกบสั
ั ลปะ
ศ
หมายถึง วิชาที ี เกยวข้องกบศิ
ั
พ
หมายถึง วิชาที ี เกยวข้องกบพลศึ
กษาและสุ ขศึกษา
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ั
ง
หมายถึง วิชาที ี เกยวกบการงานอาชี
พและเทคโนโลยี
ั
่
อ
หมายถึง วิชาที ี เกยวกบภาษาตางประเทศ
เมื อเติมข้อความครบทุก่ ชองในบรรทัดแล้วให้คลิกปุ่ มบันทึก

่
ให้บนั ทึกให้ครบทุกวิชาที เปิ ดสอนในชันนัน ๆ จนแล้วเสร็ จ ดังตัวอยาง

ในกรณีบันทึกข้ อมลวิ
ยนแป
กดป่ ุมนี
ู ชาสอนในปี ถัดไปถ้ าไม่ มีวิชาที เปิ ดสอนในชั นนั นไม่ เปลีลงให้
ได้

18

ในกรณีพิมพ์ผิด ต้ องการแก้ไข หรือลบก็ทําได้ ง่าย ดังนี

กรณีลบบรรทัดนี

กรณีแก้ ไขบรรทัดนี

การบันทึกกรณีต่อไปนี ใช้ หลักการเช่ นเดียวกับการอธิบายวิธีใช้ ข้างต้ นกล่ าวคือ
การกรอกรหัสจะต้ องไม่ ซํ ากัน และไม่ ให้ มีช่องว่ าง ส่ วนรายละเอียด หรือข้ อกําหนดในข้ อที จะบันทึ
ต่ อไปไม่ ได้ กําหนดต้ องมีเงื อนไขอะไร ดังตัวอย่ าง
ลําดับที ๔ผลการเรียนรู้ ที คาดหวัง
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ความสามารถของโปรแกรม ผูใ้ ช้มีความสะดวกมาก โดยการคัดลอกจากผลการ
็
้
เรี ยนรู้ที คาดหวังจากแกนกลางกได้
ในกรณี ที ่ ไมอยากพิ
มพ์ หรื อนํามาแกไขตามความเหมาะสมดั
ง
ภาพ

ลําดับที ๕ กิจกรรมพัฒนาผ้
ู เรียน

ํ
ิ
ข้อกาหนดในการบั
นทึกกจกรรมพั
ฒนาผูเ้ รี ยนให้ใช้อกั ษรพยัญชนะไทยนําหน้า ๒ ตัว
คือ นน หมายถึง แนะแนว ลส หมายถึง ลูกเสื อ เป็ นต้น ดังภาพข้างบน
ลําดับที ๖จดประสงค์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
ุ
โปรแกรมยังไม่ เปิ ดใช้ บริการรอปรับปรงต่
ุ อไป
ในหัวข้ อต่ อไปนี ไม่ ต้องบันทึกโปแกรมได้กําหนดไว้ แล้ ว
ลําดับที ๗ บันทึกมาตรฐานนํ าหนัก
ลําดับที ๘ กําหนดความพิการ
ลําดับที ๙ เกณฑ์ ขอทน
ุ
ลําดับที ๑๐ เด็กด้ อยโอกาส
ลําดับที ๑๑ ความสามารถพิเศษ
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ลําดับที ๑๒สาเหตการย้
ุ าย
ลําดับที ๑๓สาเหตการออกกลางคั
น
ุ
ลําดับที ๑๔สาเหตการเสี
ยชี วิต
ุ
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บทที ๔
การเริ มต้ นการบันทึกข้ อู มลนักเรียน

ขั นตอนที ๑ ให้ ลงขู้ อมลในเมนลงทะเบี
ยนนักเรียน
ู
ขั นตอนที ๒ ให้ ลงขู้ อมลในเมนข้
กเรียน
ู ู อมลพืนนันฐา
ขั นตอนที ๓ ให้ ลงขู้ อมลในเมนลงทะเบี
ยนประจําชั น
ู

การลงข้อมูลตามลําดับนันมีเหตุผลที ่ วาเมื อได้รับการแจ้งนักเรี ยนเข้าเรี ยนแล้วให้นาย
่
ทะเบียนลงทะเบียนนักเรี ยน ตอจากนั
นให้ทาํ ขันตอนที ๒ เพื อโดยลงลายละเอียดข้อมูลพืนฐาน ถ้า
่
ไมทํ่ าตามขันตอนดังกลา่ วโปรแกรมจะทํางานผิดพลาดได้ หรื อไมสามารถลงข้
อมูลได้
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ข้ อตกลงเบื องต้ นในการลงข้ อู มล
การใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลสารสนเทศโรงเรี ยน
่
1. ลําดับการใช้งานไปที การจัดระบบโปรแกรม ให้บนั ทึกข้อมูลชันที เปิ ดสอนกอน
่ นเรี ยน ในแตละชั
่
ัก
่ ช่องวาง
่ ตามที กลาวในบทที
่
รหัสหรื อชื อยอชั
นห้ามซํานและไมมี
๓
2. ลําดับการลงข้อมูลตามบทที ๔ ต้องเป็ นไปตามลําดับที ่ กลาวข้างต้น
ิ นที 4 เดือน
3. การบันทึกข้อมูลวันที จะต้องมีรูปแบบดังนีววดดปป เชน่ เกดวั
ตุลาคม พ.ศ.2535 ให้บนั ทึกเป็ น 04102535 รวม 8 หลัก
4. รหัส หรื อ เลขบัตรประชาชน หรื อ เลขทะเบียนนักเรี ยน ต้องไมซํ่ ากนั

ปุ่ มลักษณะนีคลิกเพื อเลือกรายการ โดยคลิกตรงหัวลูกศรเพื อให้แสดงรายการทังหมด
่
่
ตอไปจึ
งคลิกเลือกข้อความที ต้องการ ดังตัวอยาง

คลิกครังที ๑ จะแสดงรายการออกมา
คลิกครังที ๒ จะเลือกรายการทีํ กาหนดคือ เด็กชาย
ดังนันปุ่ มลักษณะนีให้ทาํ ลักษณะเดียวกนั

ช่ องเติมวันที ต้ องทําตามรปแบบที
กําหนด
ู
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ขั นตอนที ๑ ให้ ลงขู้ อมลในเมนลงทะเบี
ยนนักเรียน
ู
เอกสารที ต้องเตรี ยมคือเอกสารที มีขอ้ มูลหมายเลขบัตรประชาชน-สกุ
ชื ลอนักเรี ยน
่
วันเดือนปี เกดิ ชื อบิดามารดา เป็ นต้น อาจเป็ นเอกสารเชนสํ
าเนาทะเบียนบ้าน สู ติบตั ร การลง
่
่
รายละเอียดไมครบจะทํ
าให้ได้ขอ้ มูลไมชั่ ดเจน เชน่ ถ้าไมกรอกวั
นเดือนปี เกดิ โปรแกรมจะไม่
่
สามารถคํานวณอายุที จะใช้เทียบหานําหนัก ่ สวนสู งมาตรฐานในเมนูถดั ไปได้ หรื อถ้าไมลงข้
อมู
่ รณ์ เป็ นต้น
ผูป้ กครอง จะทําให้พิมพ์แบบ ปพ.๑ ไมสมบู
คลิกเพื อเข้า่ สู การบันทึกลงทะเบียนนักเรี ยน

ตามเลขบัตรประชาชน๑๓ หลักแบบ
ั ่ ช่องไฟหรื อเครื องหมายใด
ติดกนไมมี
่
คลิกปุ่ มนีเพื อโปรแกรมทํางานตอไป
ให้เติมรายการและเลือกรายการตามข้อมูลของนักเรี ยนที ต้องการบันทึก

่ ๆแล้วคลิกปุ่ มนีเพื อบันทึก
เมื อเติมข้อความรายการตาง

24

็
เมื อต้องการดู่ วาข้อมูลที บันทึกไปถูกต้องหรื่ อไมให้ไปเมนู้ แกไขกได้
เผื อดูแล้วเห็นที
้ ถูกต้องแล้วจึงบันทึกแกไขตอไป
้ ่
ผิดจะได้แกไขให้

เข้าสู่ การลบที บันทึกผิดไป
่ การแกไขข้
้ อมูล
ตัวอยาง

คลิกปุ่ มนีเมื อแก
ไ้ ขข้อความเสร็ จแล้ว
รู ปแบบวันที ต้ องทําตามแบบ หมายถึง วันที ๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
่
ตัวอยางการลบข้
อมูล

คลิกป่ ุมนี เพื อลบนักเรียนคนนี ออกจากสาระบบ

25

ขั นตอนที ๒ ให้ ลงขู้ อมลในเมนข้
ู ู อมลพื นฐานนักเรียน

คลิกตรงนีเพื อเลือกชั
นเรี ยนที นักเรี ยนเข้าเรี ยนที โรงเรี ยนนี
ขั นตอนที ๓ ให้ ลงขู้ อมลในเมนลงทะเบี
ยนประจําชั น
ู

ั ทุกกรณี ดงั อธิ บายมาแล้ว แตการลง
่
การลงข้อมูลทุกรายการมีหลักการที เหมือนกน
่ น ยกเว้ นนักเรี ยนเข้าใหมต้่ องลงทะเบียนตาม
ข้อมูลในปี ถัดไปให้ลงทะเบียนประจําชันเทานั
ขันตอนที ๑ ถึง ขันตอนที๓ ตามลําดับ
่
การลงข้อมูลทะเบียนประจําชันในปี ที สองนันให้ลงทะเบียนประจําชัน็ กพอแต
่
่ กเรี ยนกอน
นักเรี ยนคนนันต้องลงข้อมูลในเมนู การจําหนายนั

26

วันเดือนปี ที นักเรี ยนได้เลื อนชันเข้ามาชันเรี ยความหมาย
นนี
เข้าเรี ยนวันที ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
คลิกตรงนีเพื อเลือกชันเรี ยนปั จจุบนั
การบันทึกการมาเรียน





คลิกเลือกเดือน

คลิกเลือกชันเรี ยน
คลิกเติมห้องเรี ยนที ...ด้วย
เติมเลข พ.ศ. ด้วย
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่ เชน่ 5,6,7,8
การกรอกวันที วันที คันด้วยคอมมา

กรอกรายการแล้วให้กดบันทึก
่ ทีแสดงรายชื อนักเรี ยนแสดงขึนมาเองจากการคํานวณของ
หลักการทํางานของโปรแกรมสวนนี
่ าชันเรี ยนนีเมื อใดและถ้าเราจําหนายนั
่
โปรแกรมจากการลงทะเบียนชันเรี ยนวาเข้
กเรี ยนในเมนู
่
่ ่ นที ที เด็กเรี ยน
จําหนายในวั
นใด หลังจากนันโปรแกรมจะไมคํ่ านวณแสดงรายชื อขึนมาได้แตชวงวั
่
อยูจ่ ะแสดงรายชื อขึนมา ่ เชน เข้รีายเ นวันที ๑ สิ งหาคม ๒๕๕๐ และจําหนายนั
กเรี ยออกในเมนู
น
่
่ นที ๑ สิ งหาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที ๑
จําหนายในวั
นที ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถ้าจะกรอกข้อมูลในชวงวั
่
ตุลาคม ๒๕๕๐ โปรแกรมจะแสดงรายชื อนักเรี ยนเองอัตโนมัต่ ิ ชวงอื นนอกจากนีโปรแกรมไม
สามารถแสดงรายชื อนีได้
ั งโปรแกรมไมวา
่่
หมายเหตุ หลักการทํางานโปรแกรมในการแสดงรายชื อนีเป็ นหลักการเดียวกนทั
่ ง ผลการเรี ยน ฯลฯ
จะลงข้อมูลนําหนัก สวนสู
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้ อมูลให้ไปที เมนูแ้ กไขการมาเรี ยน และทําการแกไขตอจากนั
้ ่
การแกไขข้
นถึงคลิกปุ่ ม
บันทึก
การลบข้อมูลให้ไปที เมนูลบข้อมูลการมาเรี ยนและโปรแกรมจะลบข้อมูลที บันทึกการ
มาเรี ยนในเดือนนีทงั เดือนของนักเรี ยนทุกคนในชัน
การบันทึกการจําหน่ ายนักเรียน

่ การบันทึกการ
สังเกตวามี
่ กเรี ยนคนนีแล้ว
จําหนายนั

่ ่ ตวั เลขแสดง แสดงให้เห็นวา่
สังเกตวาไมมี
่
นักเรี ยนคนนีคนนีไมมี่ สถานะการจําหนาย

การเข้าสู่ โปรแกรมเพื อเข้า่ สู รายการ
่ กเรี ยน
จําหนายนั

แสดงว่ามีการจําหน่ ายนักเรียนรายนี แล้ ว
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คลิกเพื อเลือกสาเหตุการออกจากโรงเรี ยนนี
คลิกเลือกเหตุผลด้วย
่ายที นักเรี ยนออกจากโรงเรี ยนนี การออกจากโรงเรี ยนทุกกรณี
ให้เติมข้อมูลวันที จําหน
จะต้องออก ปพ.๑ เสมอ ดังนันจะต้องกรอกชุดที และเลขที ตาม ปพ.๑ ในเอกสารที ซื อมาจาก
่
องค์การค้าที ขออนุญาตซือมาอยางถู
กต้องเพื อพิมพ์ใั ห้กบนักเรี ยนรายนี
่
่ นคือ
ให้เลือกสาเหตุการจําหนายกรณี
ใดกรณี หนึ งเทานั
๑. ย้ายที เรี ยน ให้เติมข้อมูลชื อโรงเรี ยน ตําบล อําเภอ จังหวัด ที ย้ายไปด้วย
๒. การออกกลางคัน ให้เลือกเหตุผลการออกกลางคันด้วย
๓. เสี ยชีวิต ให้เลือกเหตุผลการเสี ยชีวิตด้วย
๔. ย้ายห้องเรี ยน ให้เติมตัวเลขห้องที ย้ายไปด้วย
๕. การเลื อนชันเรี ยน
๖. การซําชัน
ิ
๗. อายุเกนเกณฑ์
ภาคบังคับ
๘. จบชันสู งสุ ด
่
เมื อเติมข้อความหรื อเลือกรายการตามที ่ กลาวข้างต้นวจึแล้
งคลิกปุ่ มบันทึกตอไปเพื
อ
็ อมูลไว้ ถ้าบันทึกผิดกสามารถแกไข
็
้ ที เมนูแ้ กไข หรื อยกเลิกการจําหนายนั
่
เป็ นการเกบข้
กเรี ยนคนนี
ได้ในเมนูการยกเลิกการจําหนา่ยนักเรี ยน
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การบันทึกผลการเรียน
่
ตัวอยางการลงข้
อมูล

คะแนนเต็ม 
่
่ ของ
เมื อลงข้อมูลเป็ นตัวเลขเรี ยบร้อยแล้วทังในชองคะแนน
เกรด และที ตอนลาง
่
ตารางจะมีช่องให้เติมตัวเลขคะแนนเต็ม และตอนลางของ
ตารางจะมีปุ่มคลิกให้บนั ทึกข้อมูลด้วย
้อแ อมูลได้และสามารถลบข้อมูลที บันทึก
ถ้าบันทึกข้อมูลผิดให้ไปที เมนูแ้ กไขเพื กไขข้
่ ยวกนั
ไว้ได้เชนเดี
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การบันทึกผลการเรียนรู้ ที คาดหวัง

่
ข้ อสั งเกตให้คลิกเลือกความเพื อเลือกข้อในผลเรี ยนรู ้ที คาดหวังที จะบันทึกข้อความเหลานี
มีผลมา
จากการจัดระบบของโปรแกรมในเมนูผลการเรี ยนที คาดหวัง

่
ํ กาหนดตามความหมายที ให้
ให้ลงข้อมูลตัวเลขลงในชองที

32

การบันทึกคณลั
ุ กษณะที พึงประสงค์

ั
ข้ อสั งเกต หัวข้อคุณลักษณะที พึงประสงค์ควรเลือกบันทึกข้อมูลให้ครบทุกข้อ ่ เชนเดียวกบการลง
ข้อมูลผลการเรี ยนรู้ที คาดหวัง
การบันทึกการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน

33

การบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

่ น ซึ งอักษร ผ หมายถึง
ให้กรอกผลการประเมินด้วยตัวอักษร ผ หรื อ มผ เทานั
ิ
่
่ ่
กจกรรมผู
เ้ รี ยนผานการประเมิ
น มผ หมายถึง ไมผานการประเมิ
น
เมื อลงข้อมูลครบทุกคนแล้วจึงคลิกปุ่ มบันทึก ถ้ามีการบันทึกข้อมูลผิดพลาดสามารถ
ิ
้
ไปที เมนูแ้ กไข
กจกรรมพั
ฒนาผูเ้ พื อแกไข
เมื ้อแกไขเสร็ จแล้วจึงคลิกปุ่ มบันทึก ถ้าจะมีการลบ
่ ็ ให้ไปที เมนูลิ บกจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ข้อมูลเพื อบันทึกใหมกได้
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การบันทึกนํ าหนักส่ วนสง
ู

่ งลงในชอง
่ นําหนักมีหนวยเป็
่ น กโลกรั
ิ ม สวนสู
่ งมีหน่
ลงข้อมูลนําหนักและสวนสู
เป็ นเซนติเมตร เมื อลงข้อมูลครบทุกคนแล้วจึงคลิกปุ่ มบันทึกที ่ อยูด่ ้านลางของตาราง
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การบันทึกสภาวะในช่ องปาก

ช่ องเหงือก ให้กรอกคา่ 0 หมายถึง เหงือกปกติ 1 หมายถึง เหงือกอักเสบ ช่ องสภาวะ
่ งผิดปกติ 1 หมายถึง ถอนฟัน 2 หมายถึง ขูดหิ นปูน 3
ช่ องปาก ให้กรอกคา่ 0 หมายถึง ไมพบสิ
หมายถึง ถอนฟันและขูดหินปูน ช่ องฟันถาวร ให้กรอกคา่ 0 หมายถึง ไมผุ่ 1 หมายถึง ผุ
การบันทึกการตรวจสขภาพ
ุ
่ ดให้ใช้บริ การ
ยังไมเปิ

36

การบันทึกนักเรียนที ได้ รับบาดเจ็บ
่ กเรี ยนได้รับการบาดเจ็บจากอะไรบ้าง
การบันทึกข้อมูลนีเป็ นการลงข้อมูลเป็ นประจําเดือนวานั

no หมายถึง ยังไมมี่ การบันทึกข้อมูล ถ้าบันทึกข้อมูลนีแล้วตรงนี จะเป็ น yes
เข้าสู่ การบันทึกนักเรี ยนที ได้รับบาดเจ็
บ
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การบันทึกข้ อมลนั
ู กเรียนเพื อให้ การช่ วยเหลือ

ิ
ให้ลงข้อมูลให้ครบทุกข้อมูลจะได้ขอ้ มูลนํามาใช้ให้เกดประโยชน์
ในการรายงาน
ข้อมูล Obec เชน่ ประเภทความพิการ เด็กด้อยโอกาส โรคประจําตัวเป็ นต้น
ข้ อสั งเกต
ให้คลิกที รู ป เพื อจะได้เลือกรายการที
ํ
โปรแกรมกาหนดไว้
แล้ว หรื อไมมี่ รายการให้เลือกให้เลือกคงเดิม คือ 000

38

การประเมินผลระดับชาติ

การบันทึกความคิดเห็นของครตู่ อนักเรียน

่ เป็ นคาตั
่ วเลขเทานั
่ น ตามที ํ กาหนด
กรุ ณาลงข้อมูลให้ครบทุกชอง

39

การบันทึกความคิดเห็นของผู้ปกครองต่ อนักเรียน

สรปุ
่
การลงข้อมูลเป็ นหน้าที ของครู ประจําชันทุกคนไมควรให้
ใครรับผิดชอบคนเดียว
ี
ั กเรี ยนที ละเอียดพอสมควร และให้ครู ประจําชันรับรองข้อมูทีล ลงด้วย จะ
เพราะเป็ นข้อมูลเกยวกบนั
ั กบงานที
ี เกยวข้
่ องตอไป
ทําให้ได้ขอ้ มูลที เป็ นจริ งมากที สุ ด สามารถนําไปวางแผน หรื อนําไปใช้
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บทที ๕
การแสดงเอกสาร

่
สวนแสดงข้
อมูลเมื อมีการลงข้อมูลแล้ว
่
เรี ยกวาแสดงข้
อมูลรายชัน
คลิกตรงนีจะแสดงรายการ

41

สัญญลักษณ์แสดงถึงโปรแกรมอนุ ญาตให้ใช้บริ การได้

ตัวอย่ างการแสดงข้ อมลู
สามารถแสดงข้อมูลจํานวน
นักเรี ยนแบบรายวันได้
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43

การแสดงข้อมูลของโปรแกรมสามารถแสดงแบบ Obec ได้ และข้อมูลมีความละเอียด
สามารถแสดงข้อมูลความเคลื อนไหว เป็ นวัน ได้ ข้อให้ครู ประจําชันมีการบันทึกข้อมูลทุกครังที
การสํารวจข้อมูลหรื อมีเด็กย้ายเข้า ย้ายออก เป็ นต้น
การแสดงข้อมูลรายชัน เชน่

44

การแสดงข้ อมลแบบ
ปพ.
ู

่ ๆ จะแสดงเป็ นชันเรี ยน
คลิกปุ่ มนีเพื อเข้า่ สู การแสดงแบบ ปพ
. ตาง
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ตัวอย่ างแสดงสําเนา ปพ.๑ หน้ า ๑
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ตัวอย่ างแสดงสําเนา ปพ.๑ หน้ า ๒

47

ตัวอย่ างการแสดง ปพ.๖

.
.
.
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บทที ๖
การพิมพ์เอกสาร
็
การพิมพ์ขอ้ มูลเพื อนํามาเกบไว้
เป็ นหลักฐาน หรื อมอบให้นกั เรี ยนในกรณี พิมพ์ใบ
่
ี เกยวข้อง
ปพ.๑ ปพ.๖ หรื อมอบให้หนวยงานที
่ ดังได้
หลักการพิมพ์ ให้พิมพ์ในกรณี ให้โปรแกรมแสดงข้อมูลแสดงออกมากอน
อธิบายในบทที ๕่ ตอจากนันให้สังพิมพ์ซึ งมีขนั ตอนดังนี
๑. คลิกที เมนูfile  page setup

่
ตังขอบซ้าย ขอบขวา ด้านบน ด้านลาง
่ ็ หรื อตามความเหมาะสม
ตามตัวอยางกได้
ของเครื องพิมพ์คุณ
่ นเวลาพิมพ์
ลบข้อความตรงปลายลูกศรออก มิเชนนั
หัวกระดาษ และท้ายกระดาษจะมีขอ้ ความ
่ ากระดาษ คลิกปุ่ ม OK
ขันตอนสุ ดท้ายของการตังคาหน้

่ ากระดาษ ขอบซ้าย ขอบ
ตังคาหน้
่ ตามตัวอยาง
่
ขวา ด้านบน ด้านลาง
หรื อตามความเหมาะสมของ
เครื องพิมพ์
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๒. คลิกที เมนูFile  print

เลือกเครื องพิมพ์
พิมพ์กีชุด
่ พิมพ์ all หมายถึงพิมพ์
เลือกชวงที
ทังหมด
สังเครื องให้พิมพ์ได้
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่
่
การแสดงผลที จอคอมพิวเตอร์ ของทานอาจไมเหมาะสมหรื
อสวยงามอาจมีการ
่
ปรับแตงการแสดงผลที
จอแสดงภาพ ดังนี
๑. ใน WindowsXP คลิกเมาส์ปุ่มขวาที กลางหน้าจอ เลือproperties
ก

เลือก Advance และปรับตัวเลข
โดยคลิกเม้าส์ปุ่มซ้ายค้างแล้วเลื อเม้าส์ไปทางขวา ให้ได้ขนาดแสดงผลของจอภาพที ต้องการ
โปรแกรมที ทดสอบ ใช้1280 x 800 (ตามรู ปผูเ้ ขียนได้ใช้ windows vista จึงเห็นภาพข้างต้น และ
่
เลือก Personalize  display setting ตอจากนั
นปรับตามรู ปที แสดง
)
นอกจากนันยังต้องปรับการแสดงผลของตัวหนังสื อให้เลือกขนาด Meduim โดยทํา
การปรับตามลําดับดังนี
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่
การปรับให้แสดงผลเป็ นภาษาไทย ในกรณี เครื องไมสามารถแสดงผลเป็
นภาษาไทยได้
ให้ทาํ ดังภาพ
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การบันทึกข้ อมลมี
ู ปฏิทินการดําเนินงานดังนี
ที
1
2
3
4

ประเภทของข้อมูล
ลงทะเบียนนักเรี ยน
ข้อมูลพืนฐานนักเรี ยน
ลงทะเบียนประจําชัน
บันทึกการมาเรี ยน

5

่ กเรี ยน
การจําหนายนั

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

บันทึกผลการเรี ยน
ผลการเรี ยนรู้ที คาดหวัง
บันทึกคุณลักษณะฯ
่ คิด วิเคราะห์
บันทึกการอาน
ิ
กจกรรมพั
ฒนาผูเ้ รี ยน
่ ง
บันทึกนําหนักสวนสู
่
บันทึกสภาวะในชองปาก
บันทึกการตรวจสุ ขภาพ
นักเรี ยนที ได้รับบาดเจ็บ
่
ข้อมูลเพื อให้การชวยเหลื
อ
การประเมินผลระดับชาติ
ความเห็น(ครู )ตอ่ นร.
่ .
ความเห็น(ผูป้ กครอง)ตอนร

การดําเนิ นการ
เมื อนักเรี ยนมาแจ้งเข้าเรี ยนที โรงเรี ยนนี
เมื อนักเรี ยนมาแจ้งเข้าเรี ยนที โรงเรี ยนนี
เมื อนักเรี ยนเข้ามาเรี ยนที ชันนี
ทุกเดือน
เมื อนักเรี ยนออกจากโรงเรี ยน หรื อ เลื อนชัน ย้าย
ห้องเรี ยน หรื อย้ายที เรี ยน
ทุกภาคเรี ยนหรื อทุกปี การศึกษา
ทุกภาคเรี ยนหรื อทุกปี การศึกษา
ทุกภาคเรี ยนหรื อทุกปี การศึกษา
ทุกภาคเรี ยนหรื อทุกปี การศึกษา
ทุกภาคเรี ยนหรื อทุกปี การศึกษา
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ที ได้รับบาดเจ็บ
๑๐ มิ.ย. ทุกปี
ที มีการสอบระดับชาติ
ทุกภาคเรี ยนหรื อทุกปี การศึกษา
ทุกภาคเรี ยนหรื อทุกปี การศึกษา

