
 

คู่มือการใช้งานระบบจดัเก็บข้อมลูนักเรียน หน้าท่ี ๑ 

 

คู่มือการใช้งานระบบจดัเก็บข้อมลูนักเรียน  
ส าหรับโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (NT) 
 

การเข้าใช้งาน 
 ผู้ใช้งาน สามารถเข้าใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยเปิดเบราว์เซอร์ เช่น Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome แล้วเข้าไปทีเ่ว็บไซต์ URL http://juno.tks.co.th/OBECWebRegis 
 
การเข้าสู่ระบบ 

เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์จะพบกับข้อความต้อนรับ แต่คงยังไม่สามารถกระท าการใดๆได้ นอกจากจะเข้าสู่ระบบก่อน 
ให้ผู้ใช้กรอก ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน ๘ หลัก (Password) ที่ได้รับจากเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วคลิกเข้าสู่
ระบบ เพ่ือให้สามารถเข้าไปจัดการข้อมูลโรงเรียน และข้อมูลนักเรียน ในความรับผิดชอบของตนได้ 

 

 
 

ในส่วนของผู้ใช้ ได้มีการก าหนดประเภทและบทบาทไว้ ดังนี้ 
- เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง 

o ดูข้อมูลสรุป จ านวนนักเรียนในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา 
o สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกโรงเรียน 

- เจ้าหน้าที่ประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา (ชื่อผู้ใช้ขึ้นต้นด้วย oid) 
o ดูข้อมูลสรุป จ านวนนักเรียนในแต่ละโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาของตน 
o สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกโรงเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาของตน 

- เจ้าหน้าที่ประจ าโรงเรียน (ชื่อผู้ใช้ขึ้นต้นด้วย sid) 
o สามารถแก้ไขข้อมูลโรงเรียนของตนเอง 
o จัดการข้อมูล (เพ่ิม/แก้ไข/ลบ) นักเรียนของตนเอง 

 

ในกรณีที่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ท่านได้รับ ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ กรุณาติดต่อเราได้ที่ ITDev@tks.co.th 

๑.พิมพ์ช่ือผู้ใช้ และรหสัผา่น ๒.คลกิเข้าสูร่ะบบ 

หรือคลกิที่นี่ก็ได้ 

http://juno.tks.co.th/OBECWebRegis


 

คู่มือการใช้งานระบบจดัเก็บข้อมลูนักเรียน หน้าท่ี ๒ 

หน้าแรก / เมนูหลัก 
เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบส าเร็จจะปรากฏหน้าแรกขึ้นมา โดยจะมีการแสดงชื่อผู้ใช้งานและปุ่มเมนูหลักสีฟ้า ทาง

ด้านขวาบน ซึ่งการจัดการข้อมูลต่างๆ เช่น จัดการข้อมูลโรงเรียน จัดการข้อมูลนักเรียน จะอยู่ภายใต้ปุ่มเมนูหลักนี้ 
 

 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ในหน้าแรกนี้จะมีข้อมูลสรุปจ านวน
นักเรียนในแต่โรงเรียน ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจ าโรงเรียนได้ กรอก/อัพโหลด เพ่ิมเข้ามาด้วย ตามภาพด้านล่าง 
 

 
 

 

  

ปุ่ มเมนหูลกั 

ช่ือผู้ใช้ 



 

คู่มือการใช้งานระบบจดัเก็บข้อมลูนักเรียน หน้าท่ี ๓ 

การจัดการข้อมูลโรงเรียน 
ไปที่เมนูหลักแล้วเลือกเมนูจัดการข้อมูลโรงเรียน จะปรากฏรายชื่อโรงเรียนที่ชื่อผู้ใช้นั้นมีสิทธิ์แก้ไขขึ้นมา 
 

 
 

 
 

เลือกโรงเรียนที่ต้องการแก้ไขข้อมูลโรงเรียน โดยในส่วนนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ประจ าโรงเรียนแต่ละโรงเรียน ช่วย
ตรวจสอบข้อมูลขนาดของโรงเรียน และความพร้อมของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนด้วยครับ เมื่อกรอกข้อมูล
ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึก สีเขียว 
 

 
 

หากบันทึกส าเร็จ ระบบจะแสดงข้อความตามรูปด้านล่าง 
 

 

๒.เลอืกโรงเรียนที่ต้องการที่ต้องการแก้ไข 

๓.แก้ไขเสร็จแล้ว ให้กดบนัทกึ 

๑.เลอืกเมนจูดัการข้อมลูโรงเรียน 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบจดัเก็บข้อมลูนักเรียน หน้าท่ี ๔ 

การจัดการข้อมูลนักเรียน 
ไปที่เมนูหลักแล้วเลือกเมนูจัดการข้อมูลนักเรียนเรียน จะปรากฏรายชื่อโรงเรียนที่ชื่อผู้ใช้นั้นมีสิทธิ์แก้ไขขึ้นมา 
 

 
 

 
 

เลือกโรงเรียนที่ต้องการแก้ไขข้อมูลนักเรียน โดยหากระบบมีข้อมูลนักเรียนของโรงเรียนที่เลือกอยู่บ้างแล้ว 
ระบบจะแสดงข้อมูลนักเรียนของโรงเรียนที่เลือกขึ้นมา แต่หากยังไม่มีข้อมูลนักเรียนเลย ระบบจะแสดงเพียง ปุ่มเพ่ิม
นักเรียนใหม่และปุ่มอัพโหลดไฟล์ เท่านั้น 
 

 
 

 
การแก้ไขและลบข้อมูลนักเรียน  

ผู้ใช้สามารถท าการ เพ่ิม/แก้ไข/ลบข้อมูล นักเรียนได้ โดยการแก้ไขและลบข้อมูลนักเรียน สามารถท าได้โดย
การคลิกที่ลิงก์ แก้ไข หรือ ลบ ในคอลัมน์ การกระท า ซึ่งอยู่ท้ายสุดของข้อมูลนักเรียนแต่ละคน 

ส าหรับการเพ่ิมนักเรียนสามารถท าได้ ๒ แบบ คือ แบบเพ่ิมรายบุคคล และ อัพโหลดไฟล์ Excel ซึ่งสามารถ
เพ่ิมนักเรียนได้หลายคนในครั้งเดียว (แนะน า) 
 

๒.เลอืกโรงเรียนที่ต้องการที่ต้องการแก้ไขข้อมลูนกัเรียน 

ข้อมลูนกัเรียน 

ลงิก์เพื่อแก้ไข/ลบ ข้อมลู นกัเรียน 
จ านวนนกัเรียนทัง้หมดในโรงเรียน 

๑.เลอืกเมนจูดัการข้อมลูนกัเรียน 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบจดัเก็บข้อมลูนักเรียน หน้าท่ี ๕ 

การเพ่ิมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
ให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม เพ่ิมนักเรียนใหม่รายบุคคล ที่หน้าจัดการข้อมูลนักเรียน จากนั้นกรอกข้อมูลลงตามฟอร์มที่

ก าหนด จากนั้นกดปุ่มบันทึกข้อมูล ทั้งนี้โปรดตรวจสอบข้อมูลเลขที่ห้อง และเลขที่นั่ง ซึ่งไม่ควรจะซ้ ากัน ในแต่ละ
โรงเรียน รวมถึงเลขที่บัตรประชาชนซึ่งต้องครบ ๑๓ หลัก ไม่ซ้ ากับนักเรียนท่านอื่น และเป็นเลขที่ถูกต้องเท่านั้น 

 

 
 

 

๒.กรอกข้อมลูแล้วกดปุ่ มบนัทกึ 

๑.คลกิปุ่ ม เพิ่มนกัเรียนใหมร่ายบคุคล 



 

คู่มือการใช้งานระบบจดัเก็บข้อมลูนักเรียน หน้าท่ี ๖ 

การอัพโหลดไฟล์ข้อมูลนักเรียน 
วิธีการนี้สามารถท าให้เพ่ิมข้อมูลนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้ใช้ที่มีไฟล์รายชื่อนักเรียนอยู่แล้ว สามารถน าไฟล์

นั้นมาดัดแปลงให้เข้ากับไฟล์แม่แบบได้  
วิธีการคือ ให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม อัพโหลดไฟล์ข้อมูลนักเรียน ที่หน้าจัดการข้อมูลนักเรียน แล้ว ดาวน์โหลดไฟล์

แม่แบบ จากหน้าเว็บไซต์ก่อน 
 

 
 

 
 

  

๒.ดาวน์โหลดไฟล์แมแ่บบ 

๑.คลกิปุ่ ม อพัโหลดไฟล์ข้อมลูนกัเรียน 



 

คู่มือการใช้งานระบบจดัเก็บข้อมลูนักเรียน หน้าท่ี ๗ 

เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา (โดยปกติ ชื่อไฟล์ควรจะเป็น StudentsTemplate.xls) ด้วยโปรแกรม Microsoft 
Excel แล้วเพ่ิมข้อมูลนักเรียนลงไป ทั้งนี้ขอให้ระมัดระวังและตรวจสอบเรื่องการคัดลอกข้อมูลจากไฟล์อ่ืน ซึ่งอาจมี
อักขระพิเศษ หรือมีรูปแบบของข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โดยเมื่อเพ่ิมข้อมูลครบแล้ว ให้กดบันทึกไฟล์ 
 

 
 

กลับมาที่หน้าเว็บไซต์ เลือกไฟล์ที่ได้ท าการบันทึกไว้เมื่อสักครู่ แล้วกดอัพโหลดไฟล์ 
 

 
 

 ในกรณีที่ระบบตรวจพบความผิดพลาดใดๆ ที่เกิดขึ้นในไฟล์ ระบบจะแสดงรายการความผิดพลาดทั้งหมด
ขึ้นมา เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ ตามภาพด้านล่าง โดยข้อมูลทั้งหมดจะยังไม่ถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล จนกว่า
ข้อมูลทั้งหมดจะถูกแก้ไขให้ถูกต้อง และผู้ใช้ท าการอัพโหลดไฟล์อีกครั้ง 
 

 

๓. เปิดไฟล์แล้วกรอกข้อมลูตัง้แต่

บรรทดัที่ ๓ เป็นต้นไป 

๕.เลอืกไฟล์ 

๖.กดอพัโหลดไฟล์ 

๔. บนัทกึไฟล์ เมื่อเพิ่ม

ข้อมลูเรียบร้อยแล้ว 



 

คู่มือการใช้งานระบบจดัเก็บข้อมลูนักเรียน หน้าท่ี ๘ 

หากไฟล์ที่อัพโหลดไม่มีความผิดพลาดใดๆ ระบบจะแสดงสรุปรายการนักเรียนที่บันทึกลงไปในฐานข้อมูล โดย
ข้อมูลนักเรียนที่เพิ่งอัพโหลดมานี้ จะถูกรวมไปแสดงในหน้าจัดการข้อมูลนักเรียน 

หลังจากอัพโหลดส าเร็จแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูลนักเรียนบางราย ให้กดปุ่ม แก้ไข ในหน้าจัดการ
ข้อมูลนักเรียนแทนการอัพโหลดไฟล์ เนื่องจากหากอัพโหลดไฟล์ที่ถูกแก้ไขอีกครั้ง ระบบจะฟ้องว่ามีข้อมูลซ้ าอยู่แล้ว 

 

 

 
การออกจากระบบ 

เพ่ือความปลอดภัย หลังจากใช้งานเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ใช้ท าการออกจากระบบ โดยไปท่ีหน้าเมนูหลัก แล้วคลิก
เลือก ออกจากระบบ ซึ่งระบบจะน าผู้ใช้มายังหน้าต้อนรับ เพ่ือรอการเข้าสู่ระบบอีกครั้ง 

 

 
 

 

กดแก้ไข เพื่อแก้ไขข้อมลู

นกัเรียน 

คลิกเลือก ออกจากระบบ 

ออกจากระบบส าเร็จ 


