รายละเอียดการใช้ งาน ระบบการติดตามผลแบบ Online
คณะกรรมการของเขตพืน! ที#ท# ไี ด้ รับการแต่ งตัง!
1. เตรี ยมเครื องมือสือสารสําหรับการตอบแบบประเมิน เช่น มือถือ , Tablet, หรื อ Notebook
2. ตอบแบบประเมินสําหรับ โดยใช้ User Login / Password เช่น คณะกรรมการของเขตพื ;นทีทีได้ รับการ
แต่งตัง; ได้ รับผิดชอบไปโรงเรี ยนทีมีรหัส 50001000 ให้ คณะกรรมการของเขตพื ;นทีทีได้ รับการแต่งตั ;ง
ใส่อกั ษร ‘A’ ไว้ ด้านหน้ ารหัสโรงเรี ยนตามด้ วย @dlit.ac.th เป็ น User Login และ Password เป็ นตัว
เดียวกันเช่น
User Login : A50001000@dlit.ac.th
Password : A50001000
3. ดําเนินการทําแบบประเมินผล “แบบรายงานการประชุมทางไกล” ส่งเข้ าระบบเพือนําไปประมวลผล
แบบ Online real time และแสดงผลการประเมินผ่านการถ่ายทอดสด
ผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อาํ นวยการโรงเรี ยน)
1. เตรี ยมเครื องมือสือสารเพือใช้ ถ่ายรูป และสําหรับการตอบแบบประเมิน เช่น มือถือทีสามารถถ่ายรูปได้
, Tablet, หรื อ Notebook
2. เข้ าสูร่ ะบบโดยใช้ รหัสโรงเรี ยน (SMIS 8 หลัก) เป็ น User Login / Password เช่น
User Login : 50001000@dlit.ac.th
Password : 50001000
3. บันทึกจํานวนผู้เข้ าร่ วมประชุมของโรงเรี ยน และถ่ายรูปผู้เข้ าร่ วมประชุม ส่งเข้ าสูร่ ะบบในช่วงตั ;งแต่เริม
การประชุม จนถึงช่วงหมดเบรคแรกของการเสวนา เพือเจ้ าหน้ าทีจะได้ นําเสนอรูปทีส่งมาขึ ;นแสดงใน
ห้ องประชุมและถ่ายทอดสดผ่าน Channel 14
4. ดําเนินการทําแบบประเมินผล “แบบรายงานการประชุมทางไกล” ส่งเข้ าระบบเพือนําไปประมวลผล
แบบ Online real time และแสดงผลการประเมินผ่านการถ่ายทอดสด

ความต้ องการของเครื# องมือหรื ออุปกรณ์
รายละเอียดของระบบปฏิบตั กิ ารบน มือถือหรื อ แท๊ บเล็ต (Tablet) ทีรองรับการใช้ งาน ต้ องมี
ระบบปฏิบตั กิ าร อย่างใดอย่างหนึง ดังนี ;
• IOS ต้ องเป็ นรุ่น 7.0 หรื อสูงกว่า หรื อ
• Android ต้ องเป็ นรุ่น 4.2.2 หรื อสูงกว่า

การตรวจสอบรุ่ นของระบบปฏิบัตกิ าร
ระบบ IOS
1. เปิ ดหน้ าจอเครื องโทรศัพท์ เลือก Settings แล้ วเลือก ‘General’

2. หน้ าจอแสดงรายละเอียดของมือถือ ให้ ดขู ้ อมูลที field ‘Version’ จากตัวอย่าง IOS เป็ น version 8.3
ซึงเป็ น version ทีสูงเกินกว่าทีกําหนดไว้ ถือว่ามือถือรุ่นนีใ; ช้ กบั ระบบนี ;ได้

ระบบ Android
1. เปิ ดหน้ าจอเครื องโทรศัพท์ เลือก ‘Settings’ แล้ วเลือก ‘About device’

2. หน้ าจอแสดงรายละเอียดของมือถือ ให้ ดขู ้ อมูลที field ‘Android Version’ จากตัวอย่าง เป็ น version
4.2.2 ซึงเป็ น version ทีกําหนดไว้ ถือว่ามือถือรุ่นนี ;ใช้ กบั ระบบนี ;ได้

ขัน! ตอนการดําเนินงาน
1. เข้ าหน้ า Web ด้ วยลิงค์ ‘http://dltvreport.feedback180.com’
2. บันทึก User Login / Password ตามเอกสารทีส่งให้
3. เลือกแบบฟอร์ ม ‘แบบติดตามผลการประชุมทางไกล’ ตามหน้ าจอ

4. ระบบแสดงหน้ าจอ ให้ บนั ทึกจํานวนบุคลากรผู้เข้ าร่ วมประชุมในครัง; นี ;ทั ;งหมด

5. คลิกเลือกรูปภาพทีถ่ายไว้

6. ก่อนส่งภาพให้ คลิก ‘ดูไฟล์แนบ’ เพือยืนยันรูปภาพทีต้ องการส่ง

7. คลิกปุ่ ม
ด้ านบนของมือถือ ส่งข้ อมูลและรูปภาพให้ ทีมงานส่วนกลาง เพือนํายอดจํานวน
ผู้เข้ าร่ วมประชุม และภาพไปแสดงภายในห้ องเสวนา
8. เมือพิธีกรได้ เปิ ดให้ เริมทําการประเมิน ให้ บนั ทึก User Login เข้ าระบบอีกครัง; เลือกแบบฟอร์ ม‘แบบ
ติดตามผลการประชุมทางไกล’ แล้ วคลิกปุ่ ม
สิทธิของ User Login ทีบันทึกเข้ ามา

แบบสอบถามทีแสดงจะถูกกําหนดตาม

หน้ าจอแบบสอบถามของ คณะกรรมการของเขตพื ;นทีทีได้ รับการแต่งตัง;

หน้ าจอแบบสอบถามของ ผู้อํานวยการโรงเรี ยน

9. หลังจากทีแบบประเมินถูกทําแล้ ว ระบบจะขึ ;นข้ อความให้ ตรวจสอบข้ อมูลอีกครัง; และให้ กดปุ่ ม

ทั ;งนี ;ระบบได้ กําหนดให้ ต้องทําแบบประเมินทีเป็ นคําถามปิ ดทุกข้ อ ถ้ าข้ อไหนยังไม่ได้ ประเมินระบบจะแสดง
ข้ อความให้ ตอบ ตามตัวอย่าง มิเช่นนันจะไม่
;
สามารถ กดปุ่ ม

เพือไปหน้ าถัดไปได้

ถ้ าข้ อมูลได้ ถกู ประเมินทุกข้ อครบตามทีระบบกําหนด ระบบจะแสดงข้ อความ เพือยืนยันการส่งข้ อมูลสําเร็ จ
แล้ ว

