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 ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี ไดดําเนินการพัฒนารูปแบบการรายงานฐานขอมูลการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ภายใตโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสูคุณภาพมาตรฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีการพัฒนารูปแบบ

การรายงานฐานขอมูลการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใหสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรฐาน

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2563 เช่ือมโยงการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี สามารถนําขอมูลไปใชงาน

ไดถูกตอง มีการจัดเก็บฐานขอมูลผูเรียน สถานประกอบการ ครูฝก การฝกอาชีพ การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

การนิเทศก  และสรุปรายงานตาง ๆ

 ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี  ไดพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานทวิภาคี ในรูปแบบออนไลน โดยจะชวยสนับสนุน

การจัดระบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา ในรูปแบบออนไลนผาน https://dve.vec.go.th ลดขั้นตอนตาง ๆ 

อํานวยความสะดวก เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  โปรแกรม DVE Data เปน 

Web Application ทํางานผาน Web Browser พัฒนาเปนระบบฐานขอมูลการจัดระบบทวิภาคีเชื่อมโยงกับสารสนเทศ 

เพื่อการสืบคนและรายงานขอมูลสามารถทํางานบนคอมพิวเตอร แท็บเล็ต และสมารทโฟน สามารถบันทึกขอมูลการจัดระบบ

ทวิภาคีของสถานศึกษา รายงานสรุป การจัดระบบทวิภาคีของสถานศึกษาทั่วประเทศ สามารถตรวจสอบ คนหาขอมูลการจัด

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไดมีการพัฒนาเพิ่มขอมูลของครูนิเทศก เพื่ออํานวยความสะดวกใหครูนิเทศก ลดความเสี่ยงการ

แพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการเดินทางเพื่อทําการนิเทศ ผูเรียนที่ออกฝกอาชีพ  ในสวนของครูนิเทศน

จะมีการบอกขอมูลของครูนิเทศก การมอบหมายครูนิเทศก กําหนดการนิเทศ สามารถนิเทศออนไลน ผาน google meet 

มีหัวขอการประเมินผลในการนิเทศ มีการรายงานคะแนนการนิเทศ และมีตารางสรุปคะแนนการนิเทศ นักเรียน นักศึกษา 

ระหวางฝกงานฝกอาชีพแตละครั้ง จนรวมทั้งคิดเปนรอยละเพื่อรายงานผลการประเมิน

 ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุงมั่นที่จะพัฒนา สงเสริม สนับสนุน การจัด

การเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาทุกแหง ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนาระบบ

บริหารจัดการงานระบบทวิภาคี ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน New Normal สรางความเชื่อมั่นทุกภาคสวน เพื่อ

ใหผูปกครอง สงเสริมใหบุตรหลานเขาศึกษาตอในระบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อเปนกําลังหลักในการกาวเดินอยางมั่นคง 

ยั่งยืนของประเทศไทยตอไป

ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี

           ปรับปรุง 2564

คํานํา
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  เรื่อง  หนา

  คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใชงานโปรแกรม 3

  ระบบปฏิบัติการที่ใชงาน 3

  Browser ที่ใชงาน 3

  การเริ่มตนใชงานโปรแกรม 4

  การล็อกอินเขาสูระบบ 5

  การใชงานเมนูแตละสวน 8

   เมนูหนาหลัก 9

   เมนูสรุปรายงาน 10

   เมนูสถานศึกษา 15

   เมนูผูเรียน 21

   เมนูยื่นคํารองฝกงาน/ฝกอาชีพ 24

   เมนูสถานประกอบการ 35

   เมนูผูประสานงาน 43

   เมนูการนิเทศ 45

   เมนูครูฝก 48

   เมนูการฝกงาน/ฝกอาชีพ 51

   เมนูผูใชงาน 54

   เมนูคูมือการใชงานระบบ 56

สารบัญ
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 1.  คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใชงานโปรแกรม

  1.1  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) Core i3 มีความเร็วสัญญาณนาฬกาอยางตํ่า 2.3 GHz

  1.2  มีหนวยความจําหลัก (RAM) มีขนาดไมนอยกวา 4 GB

  1.3  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100

 

 2.  ระบบปฏิบัติการที่ใชงาน

  2.1  ระบบปฏิบัติการ Windows10

  2.2  ระบบปฏิบัติการ IOS

  2.3  ระบบปฏิบัติการ Android

 3.  Browser ท่ีใชงาน

  3.1  Google Chrome

  3.2  Firefox

  3.3  Opera

  3.4  Safari

  3.5  Microsoft Edge

คูมือการใชงานโปรแกรม
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ภาพที่ 1.1 แสดงหนาจอแรกของโปรแกรม

  การเริ่มตนการใชงานโปรแกรม

  เริ่มตนใชงานโปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใหพิมพ URL ของระบบ โดยพิมพ 

https://dve.vec.go.th/ จากนั้นจะพบหนาจอตอนรับ เปนหนาจอสรุปจํานวนนักเรียนอาชีวศึกษาทั้งหมดและผูเรียนทวิภาคี 

ดังภาพที่ 1.1
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ภาพที่ 1.2 แสดงหนาจอประเภทผูใชงาน

  การล็อกอินเขาสูระบบ

  ผูใชเลือกเมนูผูใชงาน เลือกประเภทผูใช สําหรับเขาระบบ ประกอบดวย

   ผูใชในสถานศึกษาเขาระบบ เปนผูบันทึกขอมูลเขาระบบและตรวจสอบขอมูล ในระบบจะมีผูใชอยู 3 ประเภท 

ไดแก รองผูอํานวยการฝายวิชาการ หัวหนางานทวิภาคี และเจาหนาที่งานทวิภาคี

   ผูดูแลระบบเขาระบบ เปนผูจัดการระบบหรือ Admin ของระบบ

   ระบบนักศึกษาเขาระบบ สําหรับนักเรียน นักศึกษา เขาระบบเพื่อบันทึกขอมูลคํารองขอเขารับการฝกงาน 

ฝกอาชีพ ในสถานประกอบการผานระบบ

  การบันทึกขอมูลตาง ๆ  ในโปรแกรมนี้ ผูใชจะตองเขาเมนู ผูใชในสถานศึกษาเขาระบบ เมื่อเลือกเมนูผูใชในสถานศึกษา

เขาระบบจะปรากฏแบบฟอรมเขาสูระบบ เพื่อใหเลือกสถานศึกษา ประเภทผูใชงานและรหัสผาน 

   สถานศึกษา เมื่อผูใชพิมพตัวอักษรชื่อของสถานศึกษาอยางนอย 3 ตัวอักษร โปรแกรมจะทําการคนหาขอมูล

รายชื่อสถานศึกษาใหอัตโนมัติ ใหผูใชเลือกชื่อสถานศึกษาของตนเอง

   ผูใชงาน ผูใชสามารถเลือกสถานะสําหรับเขาใชงานโปรแกรม ประกอบดวย รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

หัวหนางานทวิภาคี และเจาหนาที่งานทวิภาคี

   รหัสผาน ผูใชกรอกรหัสผานเพื่อเขาสูระบบ

   **กรณีเขาใชงานครั้งแรกใหผูใชกรอกรหัสผานตามรหัสสถานศึกษา 10 หลัก เชน 1320026101 
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ภาพที่ 1.3 แสดงหนาจอเขาสูระบบ

ภาพที่ 1.4 แสดงหนาลงช่ือเขาใชงานระบบ

  เมื่อผูใชเลือกประเภทของการเขาสูระบบ จะแสดงผล ดังภาพที่ 1.3

  เมื่อผูใชเลือกขอมูลครบถวน ใหผูใชคลิกที่ปุมเมนู “เขาระบบ” ดังภาพที่ 1.4
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ภาพที่ 1.6 แสดงหนากรอกขอมูลผูใชใหมกอนเขาระบบ

  กรอกขอมูลผูใชใหมกอนเขาสูระบบ ประกอบดวย

   รหัสผาน ผูใชสามารถเปลี่ยนรหัสผานใหมได โดยมีขอกําหนดรหัสผานตองเปนตัวอักษร 6 - 20 ตัวอักษร 

ประกอบดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กหรือตัวพิมพใหญ และตัวเลข 

   ยืนยันรหัสผาน ผูใชกรอกขอมูลรหัสผานใหมอีกครั้งใหตรงกับรหัสผานที่กรอกครั้งแรก

   อีเมล ผูใชกรอกขอมูลอีเมลของตนเอง

   ชื่อ ผูใชกรอกชื่อของตนเอง เปนภาษาไทย

   นามสกุล ผูใชกรอกนามสกุลของตนเอง เปนภาษาไทย

   รหัสบัตรประชาชน ผูใชกรอกรหัสบัตรประชาชนของตนเอง

   โทรศัพท ผูใชกรอกหมายเลขโทรศัพทของตนเอง

 เมื่อผูใชกรอกขอมูลครบถวนทุกชองแลว คลิกที่ชอง                                  เพื่อยืนยัน ความถูกตองของขอมูล 

และคลิกปุม “บันทึกขอมูล” ดังภาพที่ 1.6

ภาพที่ 1.5 แสดงหนากรอกขอมูลผูใชใหมกอนเขาระบบ

  กรณีผูใชเขาใชงานคร้ังแรก ผูใชจะตองทําการเปลี่ยนรหัสผานและกรอกขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผูใช 

ดังภาพที่ 1.5
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ภาพที่ 1.7 แสดงหนาจอแรกของโปรแกรม

  เมื่อผูใชบันทึกขอมูลเรียบรอย จะแสดงขอมูลหนาหลักของโปรแกรม ดังภาพที่ 1.7

เมนูหนาหลัก คือ แสดงขอมูลสถิติ
จํานวนผูเรียน 

เมนูการนิเทศ คือ ขอมูลการนิเทศของ
ครูนิเทศน

เมนูการฝกงาน / ฝกอาชีพ คือ ขอมูล
การออกฝกงานของนักเรียนทวิภาคี

เมนูการทําความรวมมือ คือ ขอมูลการ
ทําความรวมมือกับสถานประกอบการ

เมนูคูมือการใชงานระบบ คือ 
คูมือการใชงานภายในระบบ

เมนูผูใชงาน คือ เมนูสําหรับแกไขขอมูล
หรือเปล่ียนรหัสผานและออกจากระบบ

เมนูสรุปรายงาน คือ การรายงานขอมูล
ตาง ๆ มาเปนไฟล Excel และ PDF

เมนูครูฝก คือ ขอมูลครูฝก
แตละสถานประกอบการ

เมนูสถานศึกษา คือ ขอมูลเกี่ยวกับ
สถานศึกษา

เมนูผูเรียน คือ ขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน

เมนูย่ืนคํารองฝกงานฝกอาชีพ คือ 
การยื่นคํารองขอฝกงานหรือฝกอาชีพ
ของนักเรียนนักศึกษา

เมนูสถานประกอบการ คือ 
ขอมูลสถานประกอบการ

เมนูผูประสานงาน คือ ขอมูล
ผูประสานงานแตละสถานประกอบการ

  การใชงานเมนูแตละสวน
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โปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภาพที่ 1.8 รายละเอียดหนาหลักของโปรแกรม

  เมนูหนาหลัก

  หนาหลักของโปรแกรม จะแสดงขอมูลสถิติจํานวนผูเรียน อธิบายเพิ่มเติม ดังภาพที่ 1.8

   สวนรายงานจํานวนผูเรียน แสดงขอมูลจํานวนผูเรียนทั้งหมดโดยจําแนกออกเปน จํานวนผูเรียน อาชีวะ

ทั้งหมด จํานวนผูเรียนปกติ จํานวนผูเรียนทวิภาคี และรอยละของผูเรียนทวิภาคี ดังภาพที่ 1.9

   สัดสวนผูเรียนทวิภาคีจําแนกตามประเภทวิชา แสดงขอมูลสัดสวนผูเรียนทวิภาคีจําแนกตามประเภทวิชา 

โดยแสดงในรูปแบบแผนภูมิวงกลม พรอมระบุจํานวนผูเรียนในแตละประเภทวิชา

   เปรียบเทียบจํานวนผูเรียนระบบปกติและทวิภาคีจําแนกตามระดับชั้น แสดงขอมูลเปรียบเทียบจํานวน

ผูเรียนระบบปกติและทวิภาคีโดยจําแนกตามระดับชั้น โดยแสดงในรูปแบบของกราฟแทง

      สัดสวนผูเรียนทวิภาคีจําแนกตามระดับการศึกษา แสดงขอมูลสัดสวนผูเรียนทวิภาคีจําแนกตามระดับ

การศึกษา โดยแสดงในรูปแบบแผนภูมิวงกลม พรอมระบุจํานวนผูเรียนในแตละระดับการศึกษา

   เปรียบเทียบรอยละผูเรียนระบบปกติและทวิภาคีจําแนกตามระดับชั้น แสดงขอมูลเปรียบเทียบรอยละ

ผูเรียนระบบปกติและทวิภาคีโดยจําแนกตามระดับชั้น โดยแสดงในรูปแบบของกราฟแทง

1

2

3

4

5
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โปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  เมนูสรุปรายงาน

  เมนูสรุปรายงาน สําหรับแสดงขอมูลรายงานของสถานศึกษา ขอมูลรายงานสวนกลาง และขอมูลรายงาน EEC เมื่อผูใช

ตองการเรียกดูขอมูลสรุปรายงานใหผูใชเลือกเมนู สรุปรายงาน ดังภาพที่ 1.9

ภาพที่ 1.9 แสดงการเรียกใชเมนูสรุปรายงาน

ภาพที่ 1.10 แสดงขอมูลสรุปรายงาน 

  เมือ่ผูใชงานเลอืกเมนูสรปุรายงาน จะปรากฏแถบเมนรูายการ เมือ่เลอืกแถบเมนรูายการ จะแสดงหนาจอ ดงัภาพที ่1.10
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โปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภาพที่ 1.11 แสดงเมนูดูรายงาน 

  ในสวนของเมนูสรุปรายงาน จะแบงการสรุปรายงานทั้งหมด 3 สวน คือ ขอมูลรายงานของสถานศึกษา ขอมูลรายงาน

สวนกลาง และขอมูลรายงาน EEC โดยแตละสวนผูใชสามารถเลือกการสงออกไฟลเปนนามสกุล .xlsx หรือ .pdf โดยคลิกที่เมนู 

“ดูรายงาน” ดังภาพที่ 1.11

ภาพที่ 1.12 แสดงการเลือกปการศึกษา และการสงออกไฟล

  เมื่อผูใชคลิกที่เมนู “ดูรายงาน” จะแสดงหนาจอการรายงานขอมูลแบบเลือกปการศึกษาได สามารถเลือกคลิกท่ีเมนู 

“พิมพ” ผูใชจะไดไฟลนามสกุล .pdf และเลือกคลิกที่เมนู “สงออก” ผูใชจะไดไฟลนามสกุล .xlsx ดังภาพที่ 1.12
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โปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  ผูใชจะตองทําการคลิกที่ปุมเมนู “ยืนยันรายงาน” ในสวนขอมูลรายงานของสถานศึกษา เพื่อยอมรับวาขอมูลถูกตอง 

ดังภาพที่ 1.13

ภาพที่ 1.13 แสดงขอมูลการยืนยันรายงาน

  เมื่อผูใชคลิกที่ปุมเมนู “ยืนยันรายงาน” จะแสดงหนาจอ “ยืนยันรายงาน “ขอมูลการฝกอาชีพรายสถานประกอบการ” 

ของ ....<<ชื่อวิทยาลัย>>….” (ยืนยัน หรือ ยกเลิก) ดังภาพที่ 1.14

ภาพที่ 1.14 แสดงหนาจอการยืนยันรายงาน
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โปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  ขอมูลรายงานของสวนกลาง ผูใช

สามารถเลอืกการสงออกไฟลเปนนามสกลุ .xlsx 

หรือ .pdf ขอมลูรายงาน EEC ผูใชสามารถเลอืก

การสงออกไฟลเปนนามสกุล .xlsx หรือ .pdf 

ดังภาพที่ 1.16

ภาพที่ 1.16 แสดงขอมูลรายงานของสวนกลาง

 ผูใชสามารถเลือกเมนู “วเิคราะหขอมลู” 

เพื่อทําการจัดเตรียมจัดเตรียมขอมูล ดังภาพที่ 

1.17

ภาพที่ 1.17 แสดงการวิเคราะหขอมูล

  ผูใชสามารถกาํหนดการแสดงขอมูลจาํนวนรายการขอมลูตอหนาได สามารถคนหารายการขอมลูตามหมายเลขรายงาน 

ประเภทรายงาน ชื่อรายงาน ดังภาพที่ 1.15

ภาพที่ 1.15 แสดงการเลือกจํานวนแสดงรายการตอหนา

  เม่ือผู ใช เลือกที่เมนู “วิเคราะห

ขอมูล” จะไดหนาจอ ดังภาพที่ 1.18 ใหผูใช

คลิกที่เมนู “ดําเนินการ”

ภาพที่ 1.18 แสดงการจัดเตรียมขอมูล
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โปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  จากนัน้ระบบจะแสดงผลการแจงเตอืน 

ดังภาพที่ 1.19

ภาพที่ 1.19 แสดงการแจงเตือนกําลังดําเนินการ

  เมื่อระบบดําเนิการเรียบรอยแลว 

จะแจงเตือน ดังภาพที่ 1.20

ภาพที่ 1.20 แสดงการแจงเตือนดําเนินการเรียบรอย

ตัวอยางรายงาน

  ตัวอยางการแสดงรายงานดวยไฟล 

PDF

ภาพที่ 1.21 ตัวอยางการแสดงรายงานดวยไฟล PDF

  ตัวอยางการแสดงรายงานดวยไฟล Excel

ภาพที่ 1.22 ตัวอยางการแสดงรายงานดวยไฟล Excel
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โปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภาพที่ 2.1 รายละเอียดแถบเมนูสถานศึกษา

  เมนูสถานศึกษา

  เมนูสถานศึกษา เมื่อผูใชงานเลือกเมนูสถานศึกษา จะปรากฏแถบเมนู ขอมูล แกไขขอมูลและจัดการขอมูลผูใช 

ดังภาพที่ 2.1
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โปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภาพที่ 2.2 การแกไขขอมูลสถานศึกษา

  ผูใชสามารถแกไขขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับสถานศึกษาได โดยเลือกคลิกท่ีปุมเมนู“แกไขขอมูล” จากนั้น

กรอกขอมูลใหครบถวน ดังภาพที่  2.2
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โปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภาพที่ 2.3 การแกไขขอมูลสถานศึกษา

  ผูใชสามารถแกไขขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานศึกษาได โดยเลือกเมนู “แกไขขอมูล” จากนั้นกรอกขอมูล

ใหครบถวน ดังภาพที่ 2.3
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โปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภาพที่ 2.4 การแกไขขอมูลหนังสือสง

  ในสวนของการทําหนังสือสง ผูใช

สามารถแกไขข อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ

หนังสือสง ประกอบดวย เลขที่หนังสือสง ศธ. 

ภาพลายมือชื่อผู ลงนามในหนังสือส ง ชื่อ

ผูลงนามในหนังสือสง และตําแหนงของผูลงนาม

ในหนังสือสง จากน้ันกรอกขอมูลใหครบถวน 

ดังภาพที่ 2.4

ภาพที่ 2.5 การแนบไฟลลายมือช่ือผูลงนามในหนังสือสง

  เมื่ อกรอกข อมูลครบถ วนแล ว 

ตองแนบไฟลลายมือชื่อผูลงนามในหนังสือสง 

โดยคลิกทีเ่มน ู“เลอืกไฟล” จะแสดงผลหนาจอ 

ดังภาพที่ 2.5

ภาพที่ 2.6 การแนบไฟลลายมือช่ือผูลงนามในหนังสือสงแลว

ภาพที่ 2.7 บันทึกแกไขขอมูล

  หลังจากที่ทําการเลือกไฟลลายมือ

ชือ่ผูลงนามในหนงัสอืสงเรยีบรอยแลว จะแสดง

ผลหนาจอ ดังภาพที่ 2.6

 จากนั้นคลิกที่ปุ มเมนู “บันทึกแกไข

ขอมูล”                      ดังภาพที่ 2.7ขอมูล”                      ดังภาพที่ 2.7
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โปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภาพที่ 2.8 การแกไขขอมูลเรียบรอย

  เมือ่บนัทกึการแกไขขอมลูเรียบรอย

แลว ระบบแจงเตือนการแกไขขอมลูและสถานะ

ความสมบูรณของขอมูลจะเพิ่มขึ้นตามลําดับ 

จะแสดงหนาจอ ดังภาพที่ 2.8

ภาพที่ 2.9 แสดงหนาการจัดการขอมูลผูใชงาน

ภาพที่ 2.10 การจัดการขอมูลผูใชงาน

  ผูใชสามารถจัดการขอมูลผูใชงานภายในสถานศึกษาเดียวกันได โดยเลือกเมนู “จัดการขอมูลผูใช” ดังภาพที่ 2.9

  ผูใชสามารถอนุญาตใหใชงานสําหรับผูใชงานที่อยูภายในสถานศึกษาเดียวกันทํางานได โดยคลิกที่ปุมเมนูใหเปนสีเขียว 

หรือสัญลักษณ             ดังภาพที่ 2.10
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โปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภาพที่ 2.11 การจัดการขอมูลผูใชงาน

  ผูใชสามารถระงับการใชงานสาํหรบั

ผูใชงานที่อยูภายในสถานศึกษาเดียวกันทํางาน

ได โดยคลกิทีปุ่มเมนใูหเปนสแีดง หรอืสญัลกัษณ            

           ดังภาพที่ 2.11

ภาพที่ 2.12 แสดงไอคอนการแกไขรหัสผาน

  ผูใชสามารถเปลี่ยนรหัสผานสําหรับผูใชงานท่ีอยูภายในสถานศึกษาเดียวกันทํางานได โดยคลิกท่ีปุมเมนูที่มีสัญลักษณ        

           ดังภาพที่ 2.12

ภาพที่ 2.13 แสดงหนาตางการแกไขรหัสผาน

  เมื่อคลิกที่ปุมเมนูที่มีสัญลักษณ            จะมีหนาตางแสดง ดังภาพที่ 2.13
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โปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภาพที่ 3.1 รายละเอียดแถบเมนูผูเรียน

ภาพที่ 3.2 โอนขอมูลจากระบบ ศธ.ออนไลนเรียบรอย

  เมนูผูเรียน

  เมนูผูเรียน เมื่อผูใชงานเลือกเมนูผูเรียน จะปรากฏแถบเมนูโอนขอมูลจากระบบและรายช่ือ และเม่ือผูใชงานเขาสู

เมนูผูเรียน จะแสดงหนา ดังภาพที่ 3.1

  เมื่อระบบถายโอนขอมูลนักเรียนจากระบบ ศธ.ออนไลนเรียบรอยแลวจะแสดงผลการแจงเตือน จะแสดงหนาจอ

ดังภาพที่ 3.2
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DVE  DATA
โปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  1.  จํานวนนักเรียนทั้งหมด

  2.  จํานวนนักเรียนทวิภาคีทั้งหมด

  3.  จํานวนนักเรียนทวิภาคี ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ

  4.  จํานวนนักเรียนทวิภาคี ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

  ดังภาพที่ 3.3

  ผูใชสามารถเลือกกลุมการแสดงผลรายชื่อนักเรียน นักศึกษาได 3 ตัวเลือก ดังนี้

  1.  แสดงรายชื่อทั้งหมด

  2.  แสดงรายชื่อทวิภาคี

  3.  แสดงรายชื่อนักเรียนปกติ

  แสดงหนาจอ ดังภาพที่ 3.4

ภาพที่ 3.3 แสดงขอมูลรายช่ือนักเรียน นักศึกษา

ภาพที่ 3.4 เมนูแสดงกลุมรายช่ือนักเรียน นักศึกษา

  ผูใชสามารถตรวจสอบรายช่ือของนักเรียน นักศึกษาได โดยเลือกท่ีเมนู “รายช่ือ” ระบบจะแสดงจํานวนทั้งหมดของ

นักเรียน นักศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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DVE  DATA
โปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  ผูใชสามารถกําหนดการแสดงขอมูลจํานวนรายการขอมูลตอหนาได ดังภาพที่ 3.5

  ผูใชสามารถคนหานักเรียน นักศึกษาไดจากการคนหา โดยใชคําสําคัญในการคนหา เชน รหัสนักศึกษา 2 ตัว “64” 

ดังภาพที่ 3.6

ภาพที่ 3.5 เมนูกําหนดขอมูลแสดง

ภาพท่ี 3.6 แสดงขอมูลรายช่ือนักเรียน นักศึกษา



24

DVE  DATA
โปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  ผู ใชสามารถประสานขอมูลจาก 

ศธ.ออนไลน เขาระบบยื่นคํารองขอฝกงาน/

ฝกอาชีพได โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1.  ขอมูลนักเรียน นักศึกษา

  2. ขอมลูครอบครวันกัเรยีน นกัศกึษา

  3.  ขอมูลสถานศึกษา

  4.  ขอมูลแผนการฝก

  จะแสดงหนาจอ ดังภาพที่ 4.3

  เมื่อผูใชงานเลือกเมนู “ยื่นคํารอง

ฝกงาน/ฝกอาชีพ” จะไปยังหนาเว็บไซตของ

ระบบยืน่คาํรองฝกงาน/ฝกอาชพี ดงัภาพที ่4.2

ภาพที่ 4.3 แสดงขอความเตือนกอนการโอนขอมูลจากระบบ ศธ.ออนไลน

ภาพที่ 4.1 รายละเอียดแถบเมนูยื่นคํารองฝกงาน/ฝกอาชีพ

ภาพที่ 4.2 แสดงหนาเมนูโอนขอมูลจากระบบ ศธ.ออนไลน

  เมนูยื่นคํารองฝกงาน/ฝกอาชีพ

  เมนูยื่นคํารองฝกงาน/ฝกอาชีพ เมื่อผูใชงานเลือกเมนูยื่นคํารองฝกงาน/ฝกอาชีพ จะปรากฏแถบเมนูระบบรับคํารองฯ 

ดังภาพที่ 4.1
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DVE  DATA
โปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  ผูใชสามารถอัพเดตขอมูลนักเรียน 

นกัศกึษาและขอมลูครอบครวันักเรียน นักศึกษา 

โดยทําการคลิกที่เมนู “อัพเดตขอมูล” ในขอที่ 

1 หรือ 2 ดังภาพที่ 4.4

  เมื่อคลิกที่เมนู “อัพเดตขอมูล” 

จะถกูยายไปยงัหนาเมนโูอนขอมลูผูเรยีน ซึง่อยู

ในแถบเมนจูดัการ ซึง่ประกอบดวยเมนโูอนขอมลู

ผูเรียนและขอมูลสถานศึกษา ดังภาพที่ 4.5

  ผู  ใช สามารถโอนข อมูลผู  เ รียน

จากระบบ ศธ.02 ได โดยทําการคลิกที่เมนู 

“โอนขอมูล” ดังภาพที่ 4.6

  เมื่อผูใชคลิกที่เมนู “โอนขอมูล” 

ระบบจะทําการโอนขอมูลจากระบบ ศธ.02 

และเมื่อระบบทําการโอนขอมูลเรียบรอย 

ระบบแจงเตือนการอัพเดตขอมูลผูเรียนและ

สถานะความสมบูรณของขอมูล จะแสดง

หนาจอ ดังภาพที่ 4.7

  ผูใชสามารถตรวจสอบขอมลูสถานศกึษา 

โดยการคลิกที่เมนู “ขอมูลสถานศึกษา” และ

ขอมลูสถานศึกษาจะแสดงหนาจอ ดังภาพที ่4.8

ภาพที่ 4.4 การโอนขอมูลจากระบบ ศธ.ออนไลน

ภาพที่ 4.5 แสดงหนาเมนูจัดการ และโอนขอมูลผูเรียน

ภาพที่ 4.6 แสดงการโอนขอมูลผูเรียน

ภาพที่ 4.7 โอนขอมูลจากระบบ ศธ.ออนไลนเรียบรอย

ภาพที่ 4.8 แสดงหนาขอมูลสถานศึกษา
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DVE  DATA
โปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  ผูใชสามารถกลับไปยังหนาอัพเดต

ขอมูลโดยการคลิกที่ เมนู “Home” หรือ 

“วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี” ดังภาพที่ 4.9

  ผูใชกลบัมายงัหนาอพัเดตขอมลูโดย 

ปุ มเมนู “อัพเดตขอมูล” จะถูกเปลี่ยนเปน

สเีขยีว จะเปนการยืน่ยนัวาระบบไดทาํการอพัเดต

ขอมูลเรียบรอย ซึ่งจะแสดงหนาจอ ดังภาพที่ 

4.10

  ผูใชสามารถอพัเดตขอมูลสถานศึกษา 

โดยการคลิกที่เมนู “อัพเดตขอมูล” ดังภาพที่ 

4.11

   เมื่ อระบบทําการอัพเดตข อมูล

เรียบรอยแลว ระบบแจงเตือนการอัพเดตขอมูล

สถานศึกษา สถานะความสมบูรณของขอมูล 

และปุมเมนูจะเปลี่ยนขอความเปน “เมื่อสักครู” 

จะแสดงผลหนาจอ ดังภาพที่ 4.12

ภาพที่ 4.9 แสดงการกลับสูหนาหลัก

ภาพที่ 4.10 แสดงหนาการอัพเดจขอมูลนักเรียน นักศึกษา

ภาพที่ 4.11 การอัพเดตขอมูลสถานศึกษา

ภาพที่ 4.12 แสดงหนาการอัพเดตขอมูลสถานศึกษาเรียบรอย
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DVE  DATA
โปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  ผูใชสามารถอพัเดตขอมลูแผนการฝก 

โดยเลือกภาคเรียนการศึกษาได ดังภาพที่ 4.13

  เมื่อผู ใชเลือกปการศึกษาเรียบรอย

แลว ใหคลกิทีเ่มน ู“อพัเดตขอมลู” ดงัภาพที ่4.14

  เมื่อระบบเริ่มอัพเดตขอมูล จะแจง

เตือนการอัพเดตขอมูลแผนการฝก ดังภาพที่ 

4.15

  เมื่อระบบอัพเดตขอมูลเสร็จสิ้น 

จะแจงเตือนการอัพเดตขอมูลแผนการฝก 

สถานะความสมบูรณของขอมูล และปุมเมนู

จะเปลี่ยนขอความเปน “เมื่อสักครู” ดังภาพที่ 

4.16

ภาพที่ 4.13 แสดงการเลือกภาคเรียน

ภาพที่ 4.14 แสดงการอัพเดตขอมูลแผนการฝก

ภาพที่ 4.15 แสดงการแจงเตือนอัพเดตขอมูลแผนการฝก

ภาพที่ 4.16 แสดงหนาการอัพเดตขอมูลแผนการฝกเรียบรอย
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DVE  DATA
โปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  เมื่อผู ใชอัพเดตขอมูลทั้งหมดจาก 

ศธ.02 เรียบรอยแลว ผูใชสามารถสงขอมูล

เขาระบบกลาง โดยการเลือกปที่ออกฝกงาน/

ฝกอาชีพ ดังภาพที่ 4.17

  เมือ่ผูใชเลอืกปทีอ่อกฝกงาน/ฝกอาชพี

เรียบรอยแลว ใหคลิกที่เมนู “โอนขอมูล”

ดังภาพที่ 4.18

  เมือ่ระบบเร่ิมอพัเดตขอมลู จะแจงเตือน

การโอนขอมูลคํารอง และเมื่อระบบโอนขอมูล 

จะแจงเตือนการสงขอมูลสําเร็จ และปุมเมนู

จะเปลี่ยนขอความเปน “เมื่อสักครู” ดังภาพที่ 

4.19

  เมนูคํารอง เมื่อผูใชงานเลือกเมนู

คํารอง จะปรากฏแถบเมนูคํารองขอฝกงาน/

ฝกอาชพี ผูใชเลอืกทีแ่ถบเมน ู“คาํรองขอฝกงาน/

ฝกอาชีพ” จะแสดงหนาจอ ดังภาพที่ 4.20

ภาพที่ 4.17 แสดงหนาการเลือกปที่ออกฝก

ภาพที่ 4.18 แสดงการสงขอมูลเขาระบบกลาง

ภาพที่ 4.19 แสดงหนาการแจงเตือนโอนขอมูลสําเร็จ

ภาพที่ 4.20 แสดงหนาเมนูคํารอง
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DVE  DATA
โปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  ผูใชสามารถคนหานกัเรยีนนกัศึกษา 

ที่ยื่นคํารองขอฝกงาน/ฝกอาชีพ โดยการใช

คําสําคัญในการคนหา และเมื่อคลิกที่ ปุ ม 

“คนหา” ระบบจะทาํการคนหาขอมูล จะแสดง

หนาจอ ดังภาพที่ 4.21

  เมือ่ระบบคนหาขอมลูเรยีบรอยแลว 

จะแสดงขอมูล ดังภาพที่ 4.22

  ผูใชสามารถยืนยันคํารอง โดยการ

คลิกที่เมนู “รับคํารอง”ดังภาพที่ 4.23

ภาพที่ 4.21 แสดงหนาการคนหาขอมูล

ภาพที่ 4.22 แสดงหนาขอมูลการรับคํารอง

ภาพที่ 4.23 แสดงหนาการรับคํารอง
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โปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  เม่ือผูใชยืนยันคํารองขอเรียบรอย

แลว เมน ู“รบัคาํรองขอ” จะถกูเปลีย่นเปนเมนู 

“รับคํารองแลว” ดังภาพที่ 4.24

  เมือ่ผูใชยนืยนัคาํรองขอเรยีบรอยแลว 

ผูใชสามารถพิมพคํารอง โดยการคลิกที่เมนู 

         ดังภาพที่ 4.25

ภาพที่ 4.24 แสดงหนาการรับคํารองแลว

ภาพที่ 4.25 แสดงหนาการพิมพคํารอง

ภาพที่ 4.26 แสดงหนาเมนูหนังสือสง

เมนูหนังสือสง 
  เมือ่ผูใชงานเลอืกเมนหูนังสอืสง จะปรากฏแถบเมนหูนงัสือขอความอนเุคราะห สญัญาการฝกและหนงัสอืสงตวั และเมือ่

ผูใชคลิกที่แถบเมนู “หนังสือขอความอนุเคราะห” จะแสดงหนาจอ ดังภาพที่ 4.26
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โปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภาพที่ 4.27 แสดงหนาการเลือกประเภทการฝก

  ผูใชสามารถเลอืกประเภทการฝกงานได 

ซึง่ประกอบดวยประเภทการฝกงานและประเภท

การฝกอาชีพ ดังภาพที่ 4.27

  เมื่อผูใชเลือกประเภทการฝกงานแลว 

ใหผูใชคลิกทีเ่มน ู“แสดง” และเมือ่ระบบคนหา

ขอมูลเรียบรอยแลว จะแสดงขอมูลของสถาน

ประกอบการ และจํานวนนักเรียน นักศึกษา

ที่ไปฝกงาน/ฝกอาชีพ ดังภาพที่ 4.28

  ผู  ใช สามารถสร างหนังสือเพื่อ

ขอความอนุเคราะหไปยังสถานประกอบการ

ดังกลาว โดยคลิกที่เมนู “ขอความอนุเคราะห” 

ดังภาพที่ 4.29

ภาพที่ 4.28 แสดงขอมูลของสถานประกอบการ

ภาพที่ 4.29 แสดงหนาการสรางหนังสือขอความอนุเคราะห

  หน าต างสร างหนังสือขอความ

อนเุคราะหจะแสดงขึน้มา ใหทาํการกรอกขอมลู

ใหครบถวน จากนั้นคลิกที่เมนู “ตกลง” จะได

ไฟลหนังสือออกมาเปนไฟล PDF ประกอบดวย 

จดหมายขอความอนุเคราะห รายชื่อนักศึกษา

ที่ขอเขารับการฝกงาน/ฝกอาชีพ และหนังสือ

ตอบรับนักเรียน นักศึกษา ดังภาพที่ 4.30

ภาพที่ 4.30 แสดงหนาการบันทึกการสรางหนังสือขอความอนุเคราะห
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  เมือ่สถานประกอบการไดสงหนังสอื

ตอบรบักลับมา ผูใชสามารถบนัทกึการตอบรบั

ของสถานศึกษา โดยการคลิกที่เมนู “การ

ตอบรับ” ดังภาพที่ 4.31

ภาพที่ 4.31 แสดงการบันทึกการตอบรับ

  หนาตางการตอบรบัจะแสดงขึน้มา 

พรอมรายชือ่นกัเรยีน นกัศกึษา ทีไ่ดยืน่หนงัสอื

ขอความอนุเคราะห ดังภาพที่ 4.32

ภาพที่ 4.32 แสดงหนาการตอบรับ

  หากนักเรียน นักศึกษาไดรับการ

ตอบรับจากสถานศึกษา ผูใชงานสามารถใส

เครื่องหมาย √ หนารายชื่อนักเรียน นักศึกษา

ทีส่ถานประกอบการยอมรบั จากนัน้คลกิทีเ่มนู 

“บันทึกการตอบรับ” ดังภาพที่ 4.33

ภาพที่ 4.33 แสดงหนาการบันทึกขอมูลการตอบรับ

  หนาตางการตอบรับ จะแจงเตือนการบันทึกสําเร็จและแจงจํานวนขอมูลที่ถูกบันทึก ดังภาพที่ 4.34

ภาพที่ 4.34 แสดงการแจงเตือนการบันทึกขอมูลสําเร็จ
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  ผู  ใช สามารถเลือกประเภทการ

ฝกงานได ซึ่งประกอบดวยประเภทการฝกงาน

และประเภทการฝกอาชีพ ดังภาพที่ 4.36

ภาพที่ 4.36 แสดงหนาการเลือกประเภทการฝก

  เมื่อผู ใชคลิกที่แถบเมนู “สัญญา

การฝก” จะแสดงหนาจอ ดังภาพที่ 4.35

ภาพที่ 4.35 แสดงหนาสัญญาการฝก

  เมื่อผูใชเลือกประเภทการฝกงาน

แลว ใหผูใชคลิกที่เมนู “แสดง” จากนั้นระบบ

จะโหลดขอมูลทั้งหมดของประเภทการฝกงาน 

ดังภาพที่ 4.37

ภาพที่ 4.37 แสดงหนาการยื่นยันการเลือกประเภทการฝก

  จากนัน้ระบบจะโหลดขอมลูทัง้หมด

ของประเภทการฝกงาน และผูใชสามารถพิมพ

สัญญาได โดยการคลิกที่เมนู “พิมพสัญญา” 

ดังภาพที่ 4.38

ภาพที่ 4.38 แสดงขอมูลทั้งหมดของประเภทการฝกงาน
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  เมื่อผูใชคลิกที่เมนู “พิมพสัญญา” 

จะแสดงหนาจอ ดังภาพที่ 4.39

ภาพที่ 4.39 แสดงหนาพิมพสัญญาการฝก

  ในหนาจอสญัญาการฝก จะระบวุนั

ที่ทําสัญญา ผูใชสามารถกรอก ช่ือผูมีอํานาจ

แทนสถานประกอบการ และสามารถเลือกชื่อ

ผูปกครองของนักศึกษาได ดังภาพที่ 4.40

  เม่ือผูใชกรอกขอมูลเรียบรอยแลว คลิกที่ปุมเมนู “ตกลง” ระบบจะแสดงหนาแท็บใหมเปนไฟล PDF ผูใชสามารถ

สั่งพิมพได ดังภาพที่ 4.41

ภาพที่ 4.40 กรอกขอมูลการพิมพสัญญา

ภาพท่ี 4.41 การพิมพสัญญาหลังการกรอกขอมูล
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ภาพที่ 5.1 ขอมูลสถานประกอบการ

  ผูใชเลือกเมนู “คนหา” จะแสดงขอมูลจํานวนสถานประกอบการที่มีในระบบผูใชสามารถคนหาขอมูลสถานประกอบ

การที่ตองการ แลวคลิกที่ปุมเมนู                                        ดังภาพที่ 5.2

ภาพที่ 5.2 การคนหาสถานประกอบการ

  ผูใชเลือกเมนู “คนหา” จะแสดงขอมูลจํานวนสถานประกอบการที่มีในระบบผูใชสามารถคนหาขอมูลสถานประกอบ

การที่ตองการ แลวคลิกที่ปุมเมนู                                        ดังภาพที่ 5.2

  เมนูสถานประกอบการ

  เมนูสถานประกอบการ คือ รายละเอียดขอมูลสถานประกอบการ เมื่อผูใชงานเลือกเมนูสถานประกอบการ จะปรากฏ

แถบเมนูคนหาและของสถานศึกษา ดังภาพที่ 5.1
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  หากผูใชคนหาสถานประกอบการไมพบ สามารถเพิ่มขอมูลสถานประกอบการได โดยคลิกที่ปุมเมนู                         

แสดงหนาจอ ดังภาพที่ 5.3

ภาพที่ 5.3 กรณีคนหาสถานประกอบการไมพบ

  หากผูใชคนหาสถานประกอบการไมพบ สามารถเพิ่มขอมูลสถานประกอบการได โดยคลิกที่ปุมเมนู                         

ภาพที่ 5.4 คนหาสถานประกอบการ

การเพิ่มสถานประกอบการ
  การเพิ่มสถานประกอบการ ผูใชจะตองทําการคนหาสถานประกอบการ ซึ่งการคนหาสถานประกอบการมี 2 กรณี คือ 

  1.  คนหาชื่อสถานประกอบการแลวเจอชื่อสถานประกอบการ

  2.  คนหาชื่อสถานประกอบการแลวไมเจอชื่อสถานประกอบการ

1.  คนหาชื่อสถานประกอบการแลวเจอชื่อสถานประกอบการ

   ผูใชคลิกที่เมนู                   เพื่อทําการคนหาสถานประกอบการ ดังภาพที่ 5.4    ผูใชคลิกที่เมนู                   เพื่อทําการคนหาสถานประกอบการ ดังภาพที่ 5.4 
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ภาพที่ 5.6 แสดงการคนหาจังหวัดของสถานประกอบการ

   กรณีถาเจอชื่อสถานประกอบการหลายสาขา ใหกรอกเปนชื่อจังหวัดในชองคนหา แสดงหนาจอ ดังภาพที่ 5.6

ภาพที่ 5.5 แสดงการคนหาขอมูลสถานประกอบการ

   จากนั้นใหผูใชกรอกชื่อสถานประกอบการที่ตองการเพิ่ม แลวคลิก              จะปรากฏชื่อสถานประกอบการขึ้นมา 

ดังภาพที่ 5.5

   จากนั้นใหผูใชกรอกชื่อสถานประกอบการที่ตองการเพิ่ม แลวคลิก              จะปรากฏชื่อสถานประกอบการขึ้นมา 

ภาพที่ 5.7 เลือกขอมูลสถานประกอบการ

   เมื่อผู  ใช  เจอสถานประกอบการ

ที่ตองการแลวใหคลิกที่เมนู              ดังภาพ

ที่ 5.7

ที่ตองการแลวใหคลิกที่เมนู              ดังภาพ
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  จากนั้นจะเจอหนาแบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลสถานประกอบการ ใหกรอกขอมูลในสวนของที่ตั้งสถานประกอบการ 

ดังภาพที่ 5.8

ภาพที่ 5.8 กรอกขอมูลสถานประกอบการ

  1.  จังหวัด เลือกจังหวัดของสถานประกอบการตั้งอยู

  2.  อําเภอ/เขต เลือกอําเภอของสถานประกอบการตั้งอยู

  3.  ตําบล/แขวง เลือกตําบลสถานประกอบการตั้งอยู

  4.  ประเทศ เลือกประเทศที่ตั้งของสถานประกอบการ

  5.  พิกัดแผนที่ เลือกพิกัดของสถานที่ที่ตั้งของสถานประกอบการ

  6.  อีเมล เลือกกรอกอีเมลหลักของสถานประกอบการใหครบถวนและถูกตอง

  7.  เบอรโทรศัพท กรอกเบอรโทรศัพทของสถานประกอบการใหครบถวนและถูกตอง

  8.  การลดหยอนภาษี จะมีใหเลือกอยู 3 เมนู 

      8.1  ใชสิทธิ์ คือ ใชสิทธิ์การลดหยอนภาษี

      8.2  กําลังดําเนินการ คือ กําลังดําเนินการลดหยอนภาษี

      8.3  ไมใชสิทธิ์ คือ ไมตองการลดหยอนภาษี

  หลังจากกรอกขอมูลครบถวนแลวใหกด 
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การเพิ่มขอมูลพิกัดแผนที่

  ผูใชคลิกที่            ของพิกัดแผนที่ จากนั้นคนหาพิกัดดวยชื่อ หรือหาพิกัด จากแผนที ่ดังภาพที่ 5.9

  เมื่อเจอสถานที่แลว ให Zoom 

ไปในระดับที่ ใกลที่สุด อาจจะดูเพิ่มเติมวา 

ถูกตองหรือไม ดังภาพที่ 5.10

  เมื่อ Zoom เขามาแลว ใหคลิกขวา 

ที่จุดที่ตองการปกหมุด แลวเลือก ที่น่ีมีอะไร 

ดังภาพที่ 5.11

ภาพที่ 5.9 การคนหาพิกัด

ภาพที่ 5.10 การ Zoom พิกัด

ภาพที่ 5.11 การปกหมุด

  ผูใชคลิกที่            ของพิกัดแผนที่ 
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  เมนดูานซายจะปรากฏพกิดั ดังภาพ

ที่ 5.13

  คลิกเมาส ลากคลุม แลวคลิกขวา 

คัดลอกพิกัด เฉพาะที่ เป นตัวเลขทศนิยม 

7.951681, 98.389761 ดังภาพที่ 5.14

  ทําการคัดลอกตําแหนงของสถาน

ประกอบการ พิกัดละติจูด ลองจิจูด ไปวางที่

พิกัด ดังภาพที่ 5.15

ภาพที่ 5.13 การแสดงจุดพิกัด

ภาพที่ 5.14 การคัดลอกพิกัด  

ภาพที่ 5.15 คัดลอกพิกัดของสถานประกอบการ

  ดทูี ่Popup ดานลาง จะมเีลขพกิดัอยู 

ใหคลิกที่ตัวเลขพิกัด ดังภาพที่ 5.12

ภาพที่ 5.12 การกําหนดพิกัด
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2. คนหาชื่อสถานประกอบการแลวไมเจอชื่อสถานประกอบการ

   กรณถีาคนหาสถานประกอบการแลวไมเจอ ในสวนของหนา แบบฟอรมสาํหรบักรอกขอมลูสถานประกอบการ ใหกรอก

ขอมูลดัง ภาพที่ 5.16

ภาพที่ 5.16 แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลสถานประกอบการ 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลสถานประกอบการ

  1.  ชื่อสถานประกอบการ คือ ใหกรอกชื่อสถานประกอบการ

  2.  สาขา/หนวยงานภายใตสังกัด คือ ใหกรอกสาขาหรือหนวยงานในสังกัด

  3.  ขนาดสถานประกอบการ คือ ใหเลือกขนาดของสถานประกอบการ โดยมีตัวเลือก เล็ก,กลาง,ใหญ

  4.  จํานวนพนักงาน คือ ใหกรอกจํานวนพนักงานที่มีในสถานประกอบการ

  5.  ลักษณะงาน คือ ใหกรอกลักษณะงานที่สถานประกอบการทําอยู

  6.  จังหวัด คือ ใหเลือกจังหวัดของสถานประกอบการตั้งอยู

  7.  อําเภอ/เขต คือ ใหเลือกอําเภอ/เขตของสถานประกอบการตั้งอยู
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โปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  8.  ตําบล/แขวง คือ ใหเลือกตําบล/แขวงของรหัสไปรษณีย

  9.  รหัสไปรษณีย คือ ใหกรอกรหัสไปรษณียของจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู

  10.  เลขรหัสประจําบาน คือ กรอกรหัสประจําทะเบียนบาน 11 หลัก

  11.  เลขที่ คือ กรอกเลขที่บานและหมูบาน

  12.  ถนน คือ กรอกถนนของที่ตั้งสถานประกอบการ

  13.  ประเทศ คือ ใหกรอกประเทศที่สถานประกอบการตั้งอยู

  14.  พิกัดแผนที่ คือ ใหคนหาพิกัดแผนที่ จาก google maps 

  15.  อีเมล คือ ใหกรอกอีเมลของสถานประกอบการใหถูกตองครบถวน

  16.  เบอรโทรศัพท คือ ใหกรอกเบอรโทรศัพทของสถานประกอบการใหถูกตองครบถวน

  17.  วันที่จดทะเบียน คือ วันที่จดทะเบียนของสถานประกอบการ

  18.  ทุนการจดทะเบียน  คือ ใหกรอกทุนที่ใชในการจดทะเบียน

  19.  การลดหยอนภาษี  คือ ใหเลือกระหวาง ใชสิทธิ์, กําลังดําเนินการ, ไมใชสิทธิ์ 

   หลังจากกรอกขอมูลครบถวนแลวใหกด 

  หลงัจากทีไ่ดเพ่ิมชือ่สถานประกอบการ

เสรจ็เรยีบรอยแลว ใหคนหาช่ือสถานประกอบการ

ที่ไดเพ่ิมไป จะแสดงขอมูลสถานประกอบการ 

ดังภาพที่ 5.17

  หากตองการทีจ่ะแกไขขอมลู สามารถ

คลิกที่ เมนู                จะแสดงหนาจอ ดังภาพ

ที่ 5.18

  การแกไขขอมูลสถานประกอบการ 

สามารถดูความสมบูรณของขอมูลไดตามแถบ

สถานะความสมบูรณ เมือ่แกไขขอมลูเรียบรอยแลว 

ใหคลิกปุม              จะแสดงหนาจอ 

ดังภาพที่ 5.19

ภาพที่ 5.17 แสดงขอมูลสถานประกอบการ

ภาพที่ 5.18 แสดงการแกไขขอมูลสถานประกอบการ

ภาพที่ 5.19 แบบฟอรมแกไขขอมูลสถานประกอบการ

คลิกที่ เมนู                จะแสดงหนาจอ ดังภาพ
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ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  จากนั้นคลิกที่ปุมเมนู ดังภาพที่ 6.2

  จากนั้นคลิกที่ปุมเมนู ดังภาพที่ 6.3

ภาพที่ 6.2 จัดการผูประสานงาน

ภาพที่ 6.1 ขอมูลสถานประกอบการ

ภาพที่ 6.3 เพิ่มขอมูลผูประสานงาน

  เมนูผูประสานงาน

  เมนูผูประสานงาน หากตองการเพิ่มขอมูลผูประสานงานใหคลิกที่เมนูดูขอมูล ดังภาพที่ 6.1
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ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  ทําการเพิ่มขอมูลผูประสานงานโดยกรอกชื่อ ตําแหนงและหมายเลขโทรศัพท จากนั้นใหคลิกปุมเมน ู            

ดังภาพที่ 6.4

ภาพที่ 6.4 กรอกขอมูลผูประสานงาน

  **ผูประสานงาน 1 คน สามารถประสานงานไดหลายสถานประกอบการ และหลายสถานศึกษา

  หากตองการที่จะแกไขขอมูล สามารถคลิกที่ เมนู           และหากตองการลบขอมูล สามารถคลิกที่เมนู          จะ

แสดงหนาจอ ดังภาพที่ 6.5

ภาพที่ 6.5 แสดงเมนูการแกไขขอมูลผูประสานงาน
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ภาพที่ 7.1 รายละเอียดแถบเมนูการนิเทศ

  เมนูการนิเทศ

  เมนูการนิเทศ เมื่อผูใชงานเลือกเมนูการนิเทศ จะปรากฏแถบเมนู 

   1.  ขอมูลครูนิเทศ

   2.  มอบหมายครูนิเทศ

   3.  นิเทศออนไลน ผาน Meet

   4.  หัวขอการประเมิน

   5.  รายงานการนิเทศ

   6.  สรุปคะแนนการนิเทศ

  ดังภาพที่ 7.1

  เมื่อผู  ใช งานเลือกเมนู “ข อมูล

ครนูเิทศก” จะแสดงรายชือ่ครนูเิทศก จะแสดง

ขอมูลตั้งแต 1 ถึง 15 จาก ขอมูลครูนิเทศ 

ทั้งหมดในสถานศึกษา ผูใชสามารถโอนขอมูล

รายชื่อครูนิเทศจาก ศธ.02 ได โดยเลือกที่ปุม  

    เพื่อโอนขอมูลรายชื่อครูนิเทศ

จาก ศธ.02 ผูใชสามารถคนหาครนิูเทศในตาราง 

โดยพิมพชื่อครูนิเทศที่ต องการคนหาลงไป 

ดังภาพที่ 7.2

ภาพที่ 7.2 แสดงรายช่ือครูนิเทศทั้งหมดในสถานศึกษา
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ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  เมนู “มอบหมายครนูเิทศก” จะแสดงรายชือ่ครนูเิทศในสถานศกึษา ผูใชงานสามารถ เพิม่นกัเรยีนใหครูนเิทศ โดยเลือก 

เมนู                          ดังภาพที่ 7.3

ภาพที่ 7.3 แสดงภาพมอบหมายครูนิเทศ

เมนู                          ดังภาพที่ 7.3

ภาพที่ 7.4 แสดงภาพเมนูหนาตางเพิ่มรายช่ือนักเรียน

  เมื่อผูใชงานเลือกเมนู “เพิ่มนักเรียน” 

จะแสดงหนาตาง เพิ่มรายชื่อนักเรียน สามารถ

คนหาจากสถานประกอบการ ดังภาพที่ 7.4

ภาพที่ 7.5 แสดงภาพเมนูนิเทศออนไลน

  เมนู “นิเทศออนไลน ผาน Meet” 

จะลิงคไปที่ https://meet.google.com/ 

ดังภาพที่ 7.5
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โปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภาพที่ 7.8 แสดงรายช่ือครูนิเทศ จํานวนนักศึกษา และรายงานการนิเทศ

  เมนู “รายงานการนิเทศ” จะแสดง

รายชื่อครูนิเทศ จํานวนนักศึกษา และรายงาน

การนิเทศ ดังภาพที่ 7.8 

ภาพที่ 7.9 รหัสกลุม ชื่อกลุมนักศึกษา จํานวนนักศึกษา สรุปคะแนน สงออกคะแนน

  เมน ู“สรุปคะแนนการนเิทศ” จะแสดง

รหสักลุม ชือ่กลุมนกัศกึษา จํานวนนกัศกึษา และ

การจัดการ สรุปคะแนนและสงออกคะแนน 

ดังภาพที่ 7.9

ภาพที่ 7.6 ภาพแสดงโปรแกรม Google Meet

  นเิทศออนไลน ผานโปรแกรม Google 

Meet ดังภาพที่ 7.6

ภาพที่ 7.7 แสดงหัวขอการประเมิน สามารถ 
เพิ่มรายการประเมิน แกไขหัวขอ

  เมนู “หัวขอการประเมิน” จะแสดง

หัวขอการประเมิน สามารถ เพิ่มรายการประเมิน 

แกไขหัวขอ และลบหัวขอการประเมิน ดังภาพที่ 

7.7
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โปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภาพที่ 8.1 รายละเอียดแถบเมนูครูฝก

ภาพที่ 8.2 แสดงรายช่ือครูฝกทั่วประเทศ

  เมื่อผู  ใช งานเลือกเมนู 

“รายชื่อ” จะแสดงรายชื่อครูฝก

ทั่วประเทศ จะแสดงขอมูลตั้งแต 1 

ถึง 10 จาก 10,700 รายการ ดังภาพที ่

8.2

  เมนูครูฝก

  เมนคูรฝูก เมือ่ผูใชงานเลอืกเมนคูรฝูก จะปรากฏแถบเมนรูายชือ่ ครฝูกทีแ่ตงตัง้แลวและของสถานศกึษา ดงัภาพที ่8.1
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ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภาพที่ 8.5 แสดงภาพรายช่ือครูฝกที่ไดรับการแตงตั้งแลว

  เมื่อผู ใช งานเลือกเมนู 

“ครูฝ กที่แต งตั้งแลว” จะแสดง

รายชื่อครูฝกที่ไดรับการแตงตั้งแลว 

จะแสดงขอมูล 1 ถึง 10 จาก 1,956 

รายการ ดังภาพที่ 8.5

ภาพที่ 8.3 แสดงภาพเพิ่มขอมูลครูฝกในสถานศึกษา

ภาพที่ 8.4 แสดงภาพเพิ่มขอมูลครูฝกในสถานศึกษา

   ผูใชสามารถคนหาครูฝก

ในตาราง โดยพิมพชื่อครูฝกที่ตองการ

คนหาลงไป ดังภาพที่ 8.4

  ผูใชสามารถเพ่ิมขอมลูครู

ฝกในสถานศึกษา โดยเลือกที่ปุ ม             

        เพื่อเพิ่มขอมูลครูฝก ดังภาพที ่

8.3

        เพื่อเพิ่มขอมูลครูฝก ดังภาพที่
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ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภาพที่ 8.6 แสดงภาพคนหาครูฝกในตาราง

  ผูใชสามารถคนหารายชือ่

ครูฝ กที่ ได รับการแตงต้ังแล วใน

ตาราง โดยพิมพชื่อครูฝกที่ตองการ

คนหาลงไป ดังภาพที่ 8.6

ภาพที่ 8.7 แสดงขอมูลเมนูสถานประกอบการของสถานศึกษา

  เมื่อผูใชงานเลือกเมนู “ของสถานศึกษา” ในสวนของสถานประกอบการ คือ ดูรายชื่อสถานประกอบการที่ทางสถาน

ศึกษาไดสงผูเรียนเขาฝกในสถานประกอบการนั้น ดังภาพที่ 8.7
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โปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภาพที่ 9.1 รายละเอียดแถบเมนูเมนูการฝกงาน/ฝกอาชีพ

ภาพที่ 9.2 แสดงรายละเอียดกรอกขอมูล

  เมื่อผูใชงานเลือกเมนู “จัดการแผนการฝก” จะแสดงขอมูลแผนการฝกงาน เลือกภาคเรียน วันเริ่มตนฝก และวันสิ้นสุด 

เลือกระดับการศึกษา และชั้นปการศึกษา และสามารถคนหากลุมการเรียนได ดังภาพที่ 9.2

  เมนูการฝกงาน/ฝกอาชีพ

  เมนูการฝกงาน/ฝกอาชีพ เมื่อผูใชงานเลือกเมนูครูฝก จะปรากฏแถบเมนูจัดการแผนการฝก ขอมูลการฝกและเพิ่ม

ขอมูลการฝก ดังภาพที่ 9.1
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โปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภาพที่ 9.3 แสดงขอมูลกลุมการเรียน และแผนการฝก

  เมนูจัดการแผนการฝก จะแสดงขอมูล รหัส ภาคเรียน กลุมการเรียน ชื่อกลุม วันที่เริ่มตนและวันที่สิ้นสุด ดังภาพที่ 9.3

ภาพที่ 9.4 แสดงขอมูลการฝกอาชีพ  

  เมนู “ขอมูลการฝก” จะแสดงรายการขอมูลจํานวนของนักศึกษาที่กําลังฝกอาชีพ ดังภาพที่ 9.4 
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โปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภาพที่ 9.5 แสดงขอมูลการฝกงาน 

ภาพที่ 9.6 แสดงรายละเอียดเพิ่มขอมูลการฝก

  เมนู “ขอมูลการฝกงาน” จะแสดงรายการขอมูลจํานวนของนักศึกษาที่กําลังฝกงาน ดังภาพที่ 9.5

  เมนู “เพิ่มขอมูลการฝก” จะแสดงรายการเพิ่มขอมูลการฝกอาชีพ ผูใชสามารถเพิ่มขอมูลครูฝก และเพิ่มขอมูล

สถานประกอบการได ดังภาพที่ 9.6
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โปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภาพที่ 10.2 เมนูแกไขขอมูลผูใชงาน

  หากผูใชตองการแกไขขอมูล ใหผูใชคลิกที่เมนู “แกไขขอมูล” ดังภาพที่ 10.2

ภาพที่ 10.1 แสดงเมนูยอยของเมนูผูใชงาน

  เมนูผูใชงาน

  เมนูผูใชงาน แสดงขอมูลผูใชงานระบบ เมื่อผูใชคลิกที่เมนูผูใชงานจะแสดงแถบเมนูยอยเพิ่มเติม ประกอบดวย แกไข

ขอมูล, เปลี่ยนรหัสผานออกจากระบบ ดังภาพที่ 10.1
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โปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภาพที่ 10.4 เมนูเปล่ียนรหัสผาน

ภาพที่ 10.5 หนาจอเม่ือออกจากระบบ 

  หากผูใชตองการที่จะเปลี่ยนรหัสผาน ใหผูใชคลิกที่เมนู “เปลี่ยนรหัสผาน” ดังภาพที่ 10.4

  หากผูใชงานตองการที่จะออกจากระบบ ใหผูใชงานคลิกที่เมนู “ออกจากระบบ” แสดงหนาจอ ดังภาพที่ 10.5

ภาพที่ 10.3 แกไขขอมูลสําเร็จ 

  การแกไขขอมูลผูใชงาน สามารถแกไขขอมูลอีเมล ชื่อ นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท เมื่อแกไขขอมูลเรียบรอยแลว 

ใหคลิกตัวเลือกยืนยันขอมูล จากนั้นคลิกที่ปุม บันทึกขอมูล ดังภาพที่ 10.3
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โปรแกรมการรายงานฐานขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภาพที่ 11.1 แสดงเมนูคูมือการใชงานระบบ

ภาพที่ 11.2 แสดงเมนูคูมือการใชงานระบบฐานขอมูลทวิภาคี 

  เมื่อผูใชคลิกที่เมนู “คูมือการใชงานระบบฐานขอมูลทวิภาคี” ดังภาพที่ 11.2

  เมนูคูมือการใชงาน

  เมนคููมอืการใชงาน แสดงคูมอืระบบ เมือ่ผูใชคลิกท่ีเมนูคูมือการใชงานระบบจะแสดงแถบเมนูยอยเพ่ิมเตมิ ประกอบดวย 

คูมือระบบ ดังภาพที่ 11.1 

พิมพที่ :  บริษัทจามจุรีโปรดักส  จํากัด 26 ถนนพระรามสอง ซอย 83 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร/โทรสาร 02 415 8321  


