
 
 

 
ที่ ศธ ๐๔๑๘๐/๒๕๐๕     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต ๑ 
 ๙๑/๗ ถนนพำดวำรี  ต ำบลป่ำเซ่ำ 
 อ ำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐ 
 

 ๑๘  พฤษภำคม  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง  กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำข้อมูลระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุกโรงเรียน 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. ตำรำงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
 ๒. ตำรำงก ำหนดรุ่นกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
 

  ด้วย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต ๑  ก ำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร
กำรจัดท ำข้อมูลระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙  ให้กับบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน 
ทุกโรงเรียน  โดยแบ่งกำรประชุม เป็น ๒ รุ่น ๆ ละ ๒ วัน รุน่ที่ ๑ วันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๕๙  และ รุ่นที่ ๒  
วันที่  ๒๖ - ๒๗  พฤษภำคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมเหล็กน้ ำพี ้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ 
เขต ๑ 
 

 ดังนั้น ขอให้ท่ำนแจ้งบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน  เข้ำรับกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
กำรจัดท ำข้อมูลระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙  ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว  โดยน ำ
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำที่สำมำรถรับสัญญำณอินเตอร์เน็ตได้ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ปลั๊กไฟ และรำยละเอียด
ส ำหรับกำรจัดท ำข้อมูล ตำมตำรำงกำรประชุมที่แนบมำพร้อมหนังสือนี้  ไปในวันประชุมด้วย  
 

  จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
 (นำยนเรศ  โปร่งแสง) 
 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต ๑ 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบำยและแผน 
โทร ๐-๕๕๘๑-๗๗๖๐ ต่อ ๑๐๗ 
โทรสำร ๐-๕๕๘๑-๗๗๕๙ 
http://www.utdone.net 



:: ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 :: 
24 - 27 พฤษภาคม 2559    

ณ ห้องประชุมเหล็กน้ าพ้ี สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
 

กำรประชุมแบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 2 วัน 
รุ่นที่ 1 :   วันท่ี  24 - 25  พฤษภำคม  2559   ,    รุ่นที่ 2    :   วันท่ี  26 - 27  พฤษภำคม  2559    
วัน / 
เวลำ 

08.30 – 10.30 น. 10.45 – 12.00 น. 

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 14.30 น. 14.45 – 16.00 น. 

 
24 
และ 
26 

พ.ค. 
2559 

- ลงทะเบียน รำยงำนตัว 
- พิธีเปิดกำรประชุม 
1.กำรบริหำรจัดกำร
ข้อมูลนักเรยีนรำยบคุคล  
  Data Management  
  Center 2016Term1 
- ตรวจสอบรหัสผู้ใช้ 
  ทุกโรงเรียน 

- กำรสมัครใช้งำนในระบบ 
- ข้อมูลผู้ใช้งำน  
- ข้อมูลพื้นฐำนโรงเรยีน 
แก้ไขข้อมูลที่ตั้งทำงภูม ิ
ศำสตร์ ที่อยู่ เบอร์ตดิต่อ 
ช้ันเรียนที่เปิดสอน และ
จ ำนวนห้องในแต่ละชั้น 

- ตรวจสอบกำรซ้ ำช้ัน  
  ย้ำยออก  ย้ำยเข้ำ  
  (สังกัด สพฐ. และ 
  สังกัดอื่น) 
- กำรเพิ่มนักเรยีน 
  เข้ำใหม ่
 

- ตรวจสอบข้อมลู 
  นักเรียนทุกคน 
  น.น./ส่วนสูง, นักเรียน 
  ยำกจน ฯลฯ 
- นักเรียนซ้ ำซ้อน ใน 
  สังกัด / ต่ำงสังกัด 
- กำรตรวจสอบข้อมูล  
  ก่อนกำรยืนยัน 

 
25 
และ 
27 

พ.ค. 
2559 

2. กำรบริหำรจัดกำร
ข้อมูลสิ่งก่อสร้ำงสถำน 
ศึกษำ (B-Obec) 
- ตรวจสอบรหัสผู้ใช้ กำร 
สมัครใช้งำนกำรปรับปรุง
และยืนยันข้อมลู 
3. กำรบริหำรจัดกำร
ข้อมูลครภุัณฑ์(M-0bec) 
- ตรวจสอบรหัสผู้ใช้  
กำรสมคัรใช้งำน กำร
ปรับปรุงและยืนยันข้อมลู 

4.ระบบสำรสนเทศเพื่อ
กำรบริหำร (EMIS) 
- ตรวจสอบรหัสผู้ใช้  
กำรสมคัรใช้งำนกำร
ปรับปรุงและยืนยันข้อมลู 
- กำรจัดกำรเว็บไซต์ใน
ระบบ EMIS ข้อมูล  
เว็บไซตโ์รงเรียน ข้อมูล 
ครูบุคลำกร ข้อมูล 
กำรศึกษำเพื่อปวงชน ฯลฯ 

- กำรจัดกำรเว็บไซต์
โรงเรียน 
  - photoshop กำร 
จัดกำรภำพกรำฟฟิค 
ภำพเคลื่อนไหวภำพ
โปร่งใส แบนเนอร ์
 

- กำรหำจุดพิกัดที่ตั้ง
โรงเรียนโดย 
Googlemap ezymaps 
- สรุปข้อซักถำม 
- ปิดกำรประชุม 

 
หมำยเหต ุ

1. ตำรำงกำรประชุมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
2. สิ่งที่ต้องเตรียมมำในวันประชุม 

2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ สำมำรถรับสญัญำณอินเตอร์เนต็ได้ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ปลั๊กไฟ 
2.2 รำยละเอยีดข้อมลูนักเรยีนที่เข้ำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2559 
2.3 รำยละเอยีดข้อมลูสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ ท่ียังไม่บันทึกลงในระบบ พร้อมภำพถ่ำย สแกนเป็นไฟล์นำมสกุล jpeg 

ขนำดไม่น้อยกว่ำ 480x360 pixels 
2.4 รำยละเอยีดข้อมลูครภุัณฑโ์รงเรียนที่ยังไม่ได้บันทึกลงในระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางก าหนดรุ่น การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

รุ่น  1  วันที ่ 24  -  25  พฤษภาคม  2559 
 

รุ่น  2  วันที่  26  -  27  พฤษภาคม  2559 
ที ่  ช่ือ – สกุล 

 
ที ่  ช่ือ – สกุล 

1 น.ส.สงกรำนต์  อินอุด 
 

1 นำยกิติพัฒน์  ค ำภู่ 
2 น.ส.สภิำลักณ์  เกิดวำจำ 

 
2 น.ส.ชโนภรณ ์ กุลศิริ 

3 น.ส.เยำวพำ  เรียนแพง 
 

3 น.ส.วชิชุดำ  อ้วนสะอำด 
4 น.ส.สุจิตรำ  เรียนแพง 

 
4 น.ส.พรพรรณ  สมัครพันธ์ 

5 น.ส.นพพำพร  เนียมเปีย 
 

5 น.ส.รุจิรำภรณ ์ พิมจันทร์ 
6 น.ส.อัจฉริยำพร  ไชยรำช 

 
6 นำยอดิศร  มำนัตถ์ 

7 น.ส.รณิดำ  เภำผ่อง 
 

7 น.ส.เยำวภรณ์  สมโภชน์ 
8 นำยธนกฤต  เขมภัทร์ถำกิตติ 

 
8 นำยเสฏฐวงศ์  อินทะเรืองรุ่ง 

9 น.ส.วชิญำภรณ์  มุขไกร 
 

9 น.ส.สุนิษำ  กำติ๊บ 
10 น.ส.พรพรรณ  สอนศรี 

 
10 น.ส.อุทัยวรรณ  ธีระแนว 

11 น.ส.อัมพร  กำมะ 
 

11 น.ส.นริศรำ  ยอดพยุง 
12 นำยทิฏิพันธ์  ใจใหญ่ 

 
12 น.ส.ณัชชำ  สุขสบำย 

13 น.ส.พจนีย์  เณรแก้ว 
 

13 น.ส.จิตรำนันท ์ ดำรำบถ 
14 นำยชัยรัตน์  เชื้อเดช 

 
14 นำยทนงศักดิ์  ค ำยำ 

15 น.ส.สวุรรณำ  สุขสำ 
 

15 น.ส.ศิริพร  ร่องอังจันทร์ 
16 นำยธัชชัย  ตำสำโรจน ์

 
16 นำยเฉลิม  มั่นก ำเนิด 

17 นำงฐิติมำ  พรมโสภำ 
 

17 ว่ำท ี ร.ต.หญิงจิรำพร  รำศ ี
18 น.ส.ศิริพร  ภู่ดัด 

 
18 นำงธนัชชำ  แก้วกก 

19 น.ส.ดวงเดือน  จันเทวี 
 

19 นำยทวีศักดิ์  จูเจียม 
20 นำยณัฏฐนันท์  บุญส่ง 

 
20 นำยอรรถพงศ์  ทิพย์เครือ 

21 น.ส.สุปรำณ ี ศรีเขื่อนแก้ว 
 

21 น.ส.ธันยำรัตน์  จันทร์ดุ้ง 
22 น.ส.นันทำ  แก้วสุริบูรณ์ 

 
22 นำงณิชำภำ  นำคม่วง 

23 นำยวุฒิบัตร  ค ำเหม็ง 
 

23 นำยอนำวิล  จันทร์แก้ว 
24 นำยนิทัศน์  ทิงำม 

 
24 นำยศรีรัชศักดิ์  แก้วดี 

25 น.ส.ศุภรักษ์  ท้วมจันทร์ 
 

25 นำยสุรศักดิ์  แป้นสวน 
26 น.ส.ชมชื่น  ชมภู่ 

 
26 นำยกันตภณ  แก้วเปี้ย 

27 นำยมำนพ  นำจำวิจิตร 
 

27 น.ส.จันทร์เพ็ญ  ค ำเพ็ง 
28 นำยวัชระ  วงศ์หล้ำ 

 
28 น.ส.มุจลินท ์ ศรีอรุณ 

29 น.ส.นุจรีย ์ ทับแว่ว 
 

29 นำยชำญชัย  ข ำฉำ 
30 น.ส.สุมิตรำ  พ่วงคุ้ม 

 
30 น.ส.ปวณรินทร ์ อินยำ 

31 น.ส.แก้วกัลยำ  นพรัตน์ 
 

31 น.ส.ศิวพร  เพ็งดี 
32 น.ส.โกลัญญำ  มะตัน 

 
32 น.ส.จีรนันท ์ สงนำ 

33 น.ส.สำวิตร ี ข ำฉำ 
 

33 นำยสุทัศน์  ทองจันทร์ 
34 น.ส.ศิรำณีย์  น้อยเสม 

 
34 นำยภำนุวัตน์  มั่นสวำทะไพบูลย์ 

35 น.ส.อถิรนันท์ ปัญญำเดช  
 

35 น.ส.สุดำรัตน ์ ออนตะไคร้ 
 


