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1.การลงทะเบียน
1.เข้าไปที่เว็บไซต์ คลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน หรือ REGISTER
2.ระบุรหัสโรงเรียน : ตัวเลข 10 หลัก เช่น 1033530206
3.ระบุชื่อโรงเรียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
4.ระบุหมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน เช่น 043-043000
5.ระบุที่อยู่ของโรงเรียนให้ครบถ้วน สมบูรณ์
6.เลือกสถานะว่าท่านเป็นโรงเรียนต้นแบบหรือโรงเรียนเครือข่าย
7.จากข้อ 6 หากเลือกเป็น
- โรงเรียนต้นแบบ ให้เลือกรายการที่ตรงกับชื่อโรงเรียนของท่าน
- โรงเรียนเครือข่าย ให้เลือกรายการที่เป็นโรงเรียนต้นแบบของท่าน
8.กดปุ่มบันทึกข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล หากไม่ถูกต้อง คลิกที่ปุ่มแก้ไข
9.ระบุข้อมูลผู้ลงทะเบียนและรหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าระบบ
*รหัสผ่านควรเป็นตัวเลข 0-9 , - , _ หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น

10.บันทึกข้อมูล

2.การลงชื่อเข้าสู่ระบบ
1.คลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ หรือ Login
2.ระบุรหัสโรงเรียน 10 หลักที่ได้ลงทะเบียนไป
3.ระบุรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า
*หากท่านลืมรหัสผ่าน คลิกที่ ขอความช่วยเหลือ
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3.ส่วนประกอบหน้าเมนูหลัก

1
5

2
3
4

7

6

8

ส่วนที่ 1 แถบแสดงสถานะ ชื่อโรงเรียน รหัสโรงเรียน IP address ของเครื่องที่เข้าใช้งาน และปุ่มเมนูหลัก
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
ส่วนที่ 3 รายงานผลสถิติข้อมูลนักเรียน ข้อมูล SIP แผนพัฒนาโรงเรียนและข้อมูลผู้เรียนเป็นสุขในรูปแบบ
สรุปผล สามารถเลือกรายการ เพื่อดูรายละเอียดของแต่ละส่วนได้
ส่วนที่ 4 เมนูหลัก จะมีส่วนแสดงสถานะ สัญลักษณ์เครื่องหมาย ดังนี้
หมายถึง ยังไม่มีการดาเนินการ หรือข้อมูลยังไม่ครบถ้วน
หมายถึง มีการดาเนินบันทึกข้อมูลและข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
ให้ผู้ใช้ดาเนินการกรอกข้อมูล โดยทาตามลาดับขั้น ใช้เมนูเรียงลาดับจากที่อยู่บนสุด ลงมาเรื่อยๆ
ส่วนที่ 5 แสดงผลเทียบเคียงผลการประเมินตัวเอง (ตอนที่ 1 SIP) และการประเมินทบทวนรายภาคเรียน
ตามตัวบ่งชี้โรงเรียนสุขภาวะ 25 ตัวชี้วัด เพื่อติดตามพัฒนาการของตนเอง รวมถึงใช้ประกอบการวิเคราะห์
การจัดทาแผนพัฒนาโรงเรียน
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ส่วนที่ 6 ต่อเนื่องจากส่วนที่ 5 แสดงผลข้อมูลเทียบเคียงกับของมูล SIP ของตัวเอง ในรูปแบบแผนภูมิแท่ง
แบ่งแยกข้อมูลรายด้าน 4 ด้าน
-ด้านผู้เรียนเป็นสุข
-ด้านสภาพแวดล้อมเป็นสุข
-ด้านครอบครัวเป็นสุข
-ด้านชุมชนเป็นสุข
ส่วนที่ 7 แผนภูมิรูปวงกลมแสดงภาพรวมสถิติจากผลสารวจตามเป้าหมาย สสส 10 ข้อ และหากต้องการ
ดูข้อมูลอย่างละเอียดได้โดยการคลิกที่ปุ่ม “ดูข้อมูลรายงานผลอย่างละเอียด”
ส่วนที่ 8 ติดต่อผู้ดูแลระบบหากพบปัญหาหรือข้อสงสัยด้านการใช้งาน

4.การบันทึกข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนเป็นสิ่งแรกที่โรงเรียนต้องทา เนื่องจากข้อมูลพื้นฐานในส่วนนี้ถูกนามาใช้ในการคานวณ
ข้อมูลสถิติ หลายด้าน เช่น การสรุปผลข้อมูลจากแบบประเมินผู้เรียนเป็นสุข ข้อมูลสถิติผลสารวจเป้าหมาย
สสส. 10 ข้อ เป็นต้น
1.ให้ผู้ใช้กดปุ่ม >>คลิกที่นี่<<
2.ระบุข้อมูลจานวนนักเรียนตามจริง หากไม่มีให้ใส่ 0 ขณะที่กรอกข้อมูล
ระบบจะคานวณจานวนนักเรียนทั้งหมดให้โดยอัตโนมัติ
3.กดปุ่ม
หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถกดที่สรุปข้อมูลนักเรียน ตามภาพข้างต้น
5.การบันทึก/แก้ไขข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
การอัพเดตหรือแก้ไขข้อมูล ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนได้ทุกเมื่อ
โดยจะต้องเข้าระบบก่อนจึงจะสามารถดาเนินการได้ จากนั้นคลิกที่
ดาเนินการตามคาแนะนาของระบบ จากนั้นกดปุ่ม บันทึกข้อมูล เป็นอันเสร็จสิ้นการอัพเดตข้อมูล
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6.การประเมินตนเอง (ตอนทา SIP)
กดเลือกเมนู

จากนั้นระบบจะนาเข้าสู่แบบประเมินโดยการประเมินครั้งแรก

จาเป็นต้องกรอกให้ครบทุกข้อ โดยการระบุเลข 0 – 3 (สามารถระบุเป็นเลขทศนิยมได้ 2 ตาแหน่ง)
และเกณฑ์ระดับคะแนนการประเมินมีดังนี้
0 คะแนน หมายถึง ยังไม่ได้ดาเนินการ
1 คะแนน หมายถึง มีการวางแผนการทางาน อธิบายขั้นตอนการทางาน
และแสดงถึงหลักฐานและร่องรอยของการดาเนินงาน
2 คะแนน หมายถึง มีการวางแผนการทางาน อธิบายขั้นตอนการทางาน บอกผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้
และแสดงถึงหลักฐานและร่องรอยของการดาเนินงาน
3 คะแนน หมายถึง มีการวางแผนการทางาน อธิบายขั้นตอนการทางาน บอกผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้
เป็นต้นแบบและถ่ายทอดแก่โรงเรียนอื่นได้และแสดงถึงหลักฐานและร่องรอยของการดาเนินงาน

ส่วนสาหรับการระบุระดับคะแนน
ส่วนสาหรับการระบุระดับคะแนน
เมื่อประเมินครบทั้ง 25 ตัวบ่งชี้แล้ว กดปุ่ม

เป็นอันเสร็จสิ้นการประเมิน

7.แบบประเมินผู้เรียนเป็นสุข
1.กดเลือกเมนู
2.ระบุจานวนนักเรียนตามข้อมูลจริง เช่น
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 34 คน จากนักเรียนทั้งหมด 35 คน ให้ระบุ 34
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไม่ดื่มสุรา 20 คน จากนักเรียนทั้งหมด 20 คน ให้ระบุ 20
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มาโรงเรียนทุกวัน 0 คน จากนักเรียนทั้งหมด 15 คน ให้ระบุ 0
3.เมื่อระบุข้อมูลครบทุกช่องแล้ว กดปุ่ม
ระบบจะแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟแท่งพร้อมทั้งแสดงระดับร้อยละ ของนักเรียนในโรงเรียนรายตัวบ่งชี้
และข้อมูลภาพรวม หากต้องการอัพเดต/แก้ไขข้อมูล ให้ทาซ้าตามขั้นตอนข้างต้นตามที่ต้องการ
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8.วิเคราะห์คุณลักษณะผู้เรียนที่อยากเป็น
1.กดเลือกเมนู

จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ

2.เลือกเมนูด้านที่ต้องการทารายการ เช่น ด้านโรงเรียนมีสุขภาวะ
3.เลือกปีเป้าหมายที่จะประสบผลสาเร็จ เช่นเลือก ด้านโรงเรียนมีสุขภาวะ เป้าหมายปีที่ 2 จากนั้น
กดที่ปุ่ม “กาหนดเป้าหมาย” เพื่อบันทึกข้อมูลเป้าหมาย

4.เลือกเมนูกาหนดเป้าหมาย ใช้ปุ่ม “เพิ่มเป้าหมาย” เพื่อเพิ่มช่องสาหรับกรอกเป้าหมายเป็นข้อๆ
5.กดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบจะนาท่านไปยังส่วนการกาหนดกลยุทธ์โดยอัตโนมัติ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม
เพื่อเพิ่มช่องให้ระบุข้อมูล

6.ระบุชื่อกลยุทธ์ พร้อมทั้งเลือกทาเครื่องหมายหน้าเป้าหมายที่สอดคล้อง(สามารถเลือกได้หลาย
เป้าหมายต่อหนึ่งกลยุทธ์)
7.คลิกที่ปุ่ม

เพื่อระบุข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้อง โดยจะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ
คู่มือการใช้งาน V1.1 18 มีนาคม 2561
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8.หากต้องการเพิ่มโครงการที่อยู่ภายใต้กลยุทธ์อีกครั้งให้กดที่ปุ่ม

อีกครั้ง

สามารถเพิ่มได้สูงสุด 8 โครงการต่อหนึ่งกลยุทธ์
9.หากต้องการเพิ่มกลยุทธ์อีก ให้กดปุ่ม
10.เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดที่ปุ่ม

ซ้าอีกครั้ง และทาตามขั้นตอนเดิมอีกครั้ง
เป็นอันเสร็จสิ้นการบันทึกข้อมูล
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9.แผนพัฒนาโรงเรียน
1. กดปุ่ม

เพื่อเข้าสู่เมนูข้อมูลแผนพัฒนาโรงเรียน

2.เลือกปีการศึกษา ที่กาหนดแผนนี้ขึ้นมา
3.เลือกระยะเวลาดาเนินการ แผน 1 ปี, 3ปี หรือแผน 5 ปี
4.ระบุข้อมูลเนื้อหาที่ได้จากการวิเคราะห์ ( SWOT)
- จุดแข็ง (Strength)

- จุดอ่อน (Weakness)

- โอกาส (Opportunity) - อุปสรรค (Threat)
5.เลือกทาเครื่องหมายถูกหน้าชื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
แผนพัฒนาโรงเรียน
*“ขออภัย! โปรดกรอกข้อมูลกลยุทธ์และโครงการ คลิกที่น”ี่ หมายถึง ยังไม่ได้ระบุโครงการและกลยุทธ์ โปรดดาเนินการตามหัวข้อที่ 6

6.กดปุ่ม

เสร็จสิ้นการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาโรงเรียน

7.ข้อมูลที่บันทึกแล้ว จะถูกแสดงในหน้าเดียวกันส่วนล่าง สามารถคลิกเลือกที่โครงการเพื่ออัพเดตข้อมูล แก้ไข รวมถึง
การประเมินโครงการและระบุแนวปฏิบัติที่ดี ในเมนูเดียวกัน

1

ส่วนการแสดงผลข้อมูลแผนพัฒนาโรงเรียน

3

2

4

ส่วนที่ 1 สถานะแผนพัฒนาโรงเรียน *หากมีโครงการหลายโครงการในแผนพัฒนาโรงเรียน และทุกโครงการ
มีสถานะเป็น“ดาเนินการสาเร็จ” สถานะแผนพัฒนาโรงเรียนจึงจะถูกอัพเดตเป็น “ดาเนินการสาเร็จ” โดยอัตโนมัติ
ส่วนที่ 2 ชื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาโรงเรียน แสดงสถานะของโครงการ และสามารถคลิกเลือก
รายการเพื่อแก้ไข อัพเดตข้อมูล รวมถึงการประเมินโครงการ ตัวอย่าง สัญลักษณ์แสดงสถานะของโครงการ ดังต่อไปนี้
หมายถึง ยังไม่เริ่มดาเนินโครงการ
หมายถึง อยู่ระหว่างการดาเนินโครงการ
หมายถึง ดาเนินการสาเร็จ
ส่วนที่ 3 วัน/เวลา ในบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาโรงเรียน
ส่วนที่ 4 ปุ่มดาเนินการ แก้ไข อัพเดต และลบแผนพัฒนาโรงเรียน
คาเตือน หากดาเนินการผิดไม่สามารถกู้คืนได้ โปรดระวังการใช้ปุ่ม “ลบแผน” เนื่องจากจะลบข้อมูลทั้งหมดออกจากฐานข้อมูล ต่างจาก
การเลือกแก้ไขรายโครงการอย่างสิ้นเชิง
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10.การประเมินทบทวนรายภาคเรียน
กดเลือกเมนู

การประเมินทบทวนในครั้งแรกจาเป็นต้องกรอกให้ครบทุกข้อ

โดยการระบุเลข 0 – 3 (สามารถระบุเป็นเลขทศนิยมได้ 2 ตาแหน่ง)
และเกณฑ์ระดับคะแนนการประเมินมีดังนี้
0 คะแนน หมายถึง ยังไม่ได้ดาเนินการ
1 คะแนน หมายถึง มีการวางแผนการทางาน อธิบายขั้นตอนการทางาน
และแสดงถึงหลักฐานและร่องรอยของการดาเนินงาน
2 คะแนน หมายถึง มีการวางแผนการทางาน อธิบายขั้นตอนการทางาน บอกผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้
และแสดงถึงหลักฐานและร่องรอยของการดาเนินงาน
3 คะแนน หมายถึง มีการวางแผนการทางาน อธิบายขั้นตอนการทางาน บอกผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้
เป็นต้นแบบและถ่ายทอดแก่โรงเรียนอื่นได้และแสดงถึงหลักฐานและร่องรอยของการดาเนินงาน
ส่วนสาหรับการระบุระดับคะแนน
ส่วนสาหรับการระบุระดับคะแนน
ส่วนสาหรับการระบุแนวปฏิบัติที่ดี

การประเมินทบทวนรายภาคเรียนมีลักษณะคล้ายกับการประเมินตนเอง(ข้อมูลจาก SIP) แต่ต่างกันใน
ส่วนของการประเมินทบทวนรายภาคเรียนนั้นหากมีการระบุระดับผลการประเมินเป็น 3 หรือ 3.00 จะปรากฏ
ช่องให้ระบุข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดีพร้อมทั้งแนบไฟล์หลักฐานประกอบ แต่หากระบุผลการประเมินต่ากว่า 3.00
ระบบจะไม่แจ้งให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ
*สาคัญ ข้อมูลในส่วนนี้จะถูกนาไปเผยแพร่และใช้ในการเทียบเคียงข้อมูล ซึ่งทุกโรงเรียนและสาธารณะจะเห็น และสามารถ
เข้าถึงได้ พร้อมทั้งแสดงความชื่นชอบได้เช่นเดียวกัน

เมื่อประเมินครบทั้ง 25 ตัวบ่งชี้แล้ว กดปุ่ม

เป็นอันเสร็จสิ้นการประเมิน
คู่มือการใช้งาน V1.1 18 มีนาคม 2561
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11.ระบบเทียบเคียงข้อมูล
กดเลือกเมนู

จะปรากฏเมนูหน้าจอแสดงผล ดังนี้

1
1.1
1.2

2

4

1.3

3

5

ส่วนที่ 1 เลือกเมนูที่ต้องการทารายการ ประกอบด้วยเมนูย่อย 3 เมนู ได้แก่
1.1 เทียบเคียงข้อมูลโรงเรียนต้นแบบ คือ การเทียบเคียงข้อมูลโรงเรียนของตนกับโรงเรียนต้นแบบ
20 โรงเรียน โดยระบบจะแสดงรายชื่อโรงเรียนในส่วนที่ 2 (แสดงรายชื่อเฉพาะโรงเรียนที่มสี ถานะเป็น โรงเรียนต้นแบบ)
1.2 เทียบเคียงข้อมูลโรงเรียนเครือข่าย คือ การเทียบเคียงข้อมูลโรงเรียนของตนกับโรงเรียน ที่มีสถานะเป็น
โรงเรียนเครือข่าย โดยจะแสดงรายชื่อโรงเรียนในส่วนที่ 2 (แสดงข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด ยกเว้นที่มีสถานะเป็นโรงเรียนต้นแบบ)
1.3 เทียบเคียงข้อมูลรายตัวชี้วัดย่อย คือ การให้ระบบแสดงผลว่าแต่ละตัวชี้วัด มีโรงเรียนใดบ้างที่ผลการ
ประเมินตนเองอยู่ในระดับ 3 หรือ 3.00 เช่น ต้องการให้แสดงข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดี Best Practice ข้อ 1 จากนั้นระบบ
จะแสดงผลรายชื่อโรงเรียนที่มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ 3 (ตัวบ่งชี้ที่ 1) ทั้งหมด สามารถคลิกเพื่อดูข้อมูลแนว
ปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนนั้นๆได้ โดยจะแสดงข้อมูลในส่วนที่ 4
ส่วนที่ 2 แสดงตัวเลือก รายชื่อโรงเรียนตามทีต่ ้องการเทียบระดับใน ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 3 แสดงข้อมูลพื้นฐาน/ข้อมูลการติดต่อ และสถิติข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดใี นรูปแบบแผนภูมิรูปวงกลม
ส่วนที่ 4 แสดงผล กราฟเทียบเคียงข้อมูลตามเงื่อนไขที่เลือกใน ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
ส่วนที่ 5 แสดงผลข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดี Best Practice ของโรงเรียนที่เลือกในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 อ้างอิง
ข้อมูลตามกราฟที่อยู่ในส่วนที่ 4 สามารถกดชื่นชอบและแชร์ข้อมูลไปที่ Facebook ได้
*หากรายการแสดงคาว่า “ไม่พบข้อมูล” หมายถึง โรงเรียนอาจยังไม่ระบุข้อมูลแนวปฏิบัติทดี่ ี หรือมีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึ้น
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12.รายงานผล SIP
ระบบรายงานผล SIP คือระบบแสดงผลข้อมูลโดยอ้างอิงระดับคะแนน ตามผลการประเมินโครงการ
ในระบบนี้ผู้ใช้จะไม่สามารถระบุระดับ 0-3 ได้เอง ระดับคะแนนที่แสดงมาจากการประเมินโครงการเท่านั้น
หากโครงการใดยังไม่ดาเนินการ หรืออยู่ระหว่างการดาเนินโครงการผู้ใช้จะไม่สามารถประเมินโครงการได้

หากผู้ใช้บันทึกข้อมูล “ประเมินทบทวนรายภาคเรียน” แล้วผลไม่ตรงกับการประเมินโครงการเฉลี่ย ระบบ
จะแจ้งให้ทราบและให้มีการบันทึกข้อมูลซ้าอีกครั้ง และข้อมูลในเมนู “รายงานผล SIP” จะถูกเผยแพร่เป็นสาธารณะ
เพื่อใช้ในการเทียบเคียงข้อมูลกับโรงเรียนอื่นๆ
- หากผลการประเมินโครงการเฉลีย่ ทุกโครงการที่เกีย่ วข้องแล้ว มีระดับ 3 มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องระบุข้อมูลแนวปฏิบัติทดี่ ี
เพื่อเผยแพร่ให้เป็นแนวทางการพัฒนากับโรงเรียนอื่นๆ

จากนั้นกดปุ่ม

จะถือว่าได้เผยแพร่ข้อมูลให้กับสาธารณะเรียบร้อยแล้ว
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13.ส่วนแสดงข้อมูลสถิติเป้าหมาย สสส
ข้อมูลที่แสดงเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน
ผู้เรียนเป็นสุข หากผู้ใช้ทาแบบประเมินผู้เรียนเป็น
สุขแล้ว ข้อมูลจะแสดงในหน้านี้โดยอัตโนมัติ
(ข้อมูลสรุปภาพรวม) และเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม
“ดูข้อมูลรายงานผลอย่างละเอียด” ระบบจะนาพา
ไปยังหน้าสรุปสถิติ ซึ่งจะมีความละเอียดมากกว่า
ที่แสดงในหน้าหลัก

1

2

4

3
ส่วนที่ 1 แสดงผลข้อมูลสถิติเป้าหมาย สสส. 10 ข้อ (ภาพรวมระดับโรงเรียน)
ส่วนที่ 2 แสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟ ตาม 10 ตัวบ่งชี้ (ภาพรวมรายตัวบ่งชี้)
ส่วนที่ 3 ส่วนสาหรับบันทึก อัพเดต แก้ไข ข้อมูล

ส่วนที่ 4 ส่วนแสดงผลในรูปแบบแผนภูมิแท่ง ตามระดับชั้น (เลือกหัวข้อที่ต้องการดูข้อมูลอย่างละเอียดรายระดับชั้น)
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