
 
 คู่มอืการใช้งาน  

(User Guide)  



บทน า 

                  นวตักรรมดิจิทลัสกลูครบวงจร ยกระดบัคุณภาพการศึกษาอยา่งยงัยนื พฒันานกัเรียนสู่ยคุ 4.0 อยา่ง
บูรณาการ การเช่ือมโยงโรงเรียนและบา้นเป็น Learning Space ร่วมกนัดูแลพฒันานกัเรียนเป็น
รายบุคคลสร้างประสบการณ์ ทกัษะและการเรียนรู้แบบ Active Learning มิติใหม่ การจดัการ
หอ้งเรียน การเรียนการสอนทุกท่ี ทุกเวลา สร้างสรรคห์อ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ทนัโลกทนัสมยัดว้ยการ
หลวมรวมเทคโนโลยดิีจิทลั พร้อมส่งขอ้ความพร้อมถ่ายภาพไปยงัแอพมือถือ นกัเรียน ผูป้กครอง คุณครู 
และผูบ้ริหาร ซ่ึงจะไดรั้บรายงานทนัทีแบบออนไลน์ เช่ือมโยงเขา้ระบบงานต่างๆ   



ประโยชน์และส่ิงที่สถานศึกษาจะได้รับ 

1. ดูแลนกัเรียนรายบุคคลอยา่งทัว่ถึง และพฒันานกัเรียนใหมี้ศกัยภาพสูงสุด 
2. ผูป้กครองไดรั้บความพ่ึงพอใจสูงสุดและมีส่วนร่วมในการดูแลนกัเรียนร่วมกบั

สถานศึกษา 
3. ช่วยครูในการดูแลนกัเรียนรายบุคคลไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
4. ส่งเสริมภาพลกัษณ์โรงเรียน ใหท้นัสมยัดว้ยดิจิตอลเทคโนโลย ี

คุณภาพครูสูงข้ึน ครูมีความสุข 

นกัเรียนไดรั้บการดูแลพฒันาใหส้ าเร็จสูงสุดตามศกัยภาพ นักเรียนมีความสุข 

ไดร่้วมดูแลบุตรหลานไดอ้ยา่งใกลชิ้ด พ่อแม่ผู้ปกครองมีความสุข 

สังคมมีความสุข ครอบครัวเป็นสุข เยาวชนเป็นคนดี มีความสามารถ 
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     การดาวน์โหลด Dschool App  
 

             วธีิการดาวน์โหลด Dschool Application ผา่นทางโทรศพัทมื์อถือของผูใ้ชง้าน และการ
ลงทะเบียนตามสถานะของผูใ้ชง้าน มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  





     หน้าจอหลกั Dschool App  
 

             หนา้จอหลกั Dschool App ประกอบไปดว้ยเมนูต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

-  ปุ่มเมนูบนซา้ยมือ เพื่อเปล่ียนสถานะ 
-   ปุ่มอ่าน QR code และ 
-   ปุ่มตรวจขอ้สอบ  

-   ปุ่มหนา้หลกั  
-   ปุ่มแจง้เตือน  
-   ปุ่มระบบ 
-   ปุ่มนกัเรียน 360˚  
-   ปุ่มตั้งค่า  

-  หนา้จอ Dashboard ( แดชบอร์ด ) 
หนา้จอแสดงผล 



     เมนูการตั้งค่า Dschool App  
 

             เมนูการตั้งค่า Dschool App ประกอบไปดว้ยเมนูต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  



     เมนูการตั้งค่า Dschool App  
 

             เมนูการตั้งค่า Dschool App ประกอบไปดว้ยเมนู ข้อมูลส่วนตัว  



     เมนูการตั้งค่า Dschool App  
 

             เมนูการตั้งค่า Dschool App ประกอบไปดว้ยเมนู ลงทะเบียนรับการแจ้งเตือนทางไลน์  



     เมนูการตั้งค่า Dschool App  
 

             เมนูการตั้งค่า Dschool App ประกอบไปดว้ยเมนู ลงทะเบียนรับการแจ้งเตือนทางไลน์ 



     เมนูการตั้งค่า Dschool App  
 

             เมนูการตั้งค่า Dschool App ประกอบไปดว้ยเมนู เปลีย่นภาษา  



     เมนูการแจ้งเตือน Dschool App  
 

             การแจง้เตือนใน Dschool App ทุกระบบใน Dschool App   



     เมนูการแจ้งเตือน Dschool App  
 

             การแจง้เตือนใน Dschool App ทุกระบบใน Dschool App   



     เมนูระบบ Dschool App  
 

             เมนูระบบ Dschool App ประกอบไปดว้ยเมนูต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  



1.   การเร่ิมใช้งาน Dschool App ในส่วนของ ระบบ 
 

             1.   การลงเวลามาโรงเรียน ประกอบดว้ย เมนู การลงเวลาประจ าวนั ลงเวลายอ้นหลงั รายงานการขาด ลา 
                    มาสาย รายบุคคล สรุปการขาดเรียน สรุปการมาสาย สรุปการลงเวลา รายเดือน 



1.   การเร่ิมใช้งาน Dschool App ในส่วนของ ระบบ 
 

             1.1   การลงเวลาประจ าวนั ผูป้กครองสามารถ ดูการมาโรงเรียนของนกัเรียน เป็น real time  



1.   การเร่ิมใช้งาน Dschool App ในส่วนของ ระบบ 
 

             1.2   การลงเวลายอ้นหลงั ผูป้กครองสามารถการมาโรงเรียนยอ้นหลงัของนกัเรียนได้ 



1.   การเร่ิมใช้งาน Dschool App ในส่วนของ ระบบ 
 

             1.3   รายงานขาด ลา มาสาย รายบุคคล ผูป้กครองสามารถดูประวติัการขาด ลา มาสายของนกัเรียน 
                    ในปกครองได ้



1.   การเร่ิมใช้งาน Dschool App ในส่วนของ ระบบ 
 

             1.4  สรุปการขาดเรียน ผูป้กครองสามารถดูการไม่ลงเวลาของนกัเรียนได ้



1.   การเร่ิมใช้งาน Dschool App ในส่วนของ ระบบ 
 

             1.5   สรุปการมาสาย ผูป้กครองสามารถดูการมาสายของนกัเรียนได ้



1.   การเร่ิมใช้งาน Dschool App ในส่วนของ ระบบ 
 

             1.6   สรุปการลงเวลาเดือน ผูป้กครองสามารถดูการมาโรงเรียนของนกัเรียน เป็นรายเดือนได ้

-  ผูป้กครองสามารถ
เลือกเดือน 



     เมนูระบบ Dschool App  
 

             เมนูระบบ Dschool App ประกอบไปดว้ยเมนูต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  



1.   การเร่ิมใช้งาน Dschool App ในส่วนของ ระบบ 
 

             2.    พฤติกรรมนกัเรียน ประกอบด้วย เมน ูรายงานความประพฤตริายบคุคล 
 



1.   การเร่ิมใช้งาน Dschool App ในส่วนของ ระบบ 
 

             2.1   รายงานความประพฤติรายบุคคล ผูป้กครองสามารถรับรู้วา่นกัเรียนโดนตดั หรือเพิ่ม  
                     คะแนนความประพฤติได ้



     เมนูระบบ Dschool App  
 

             เมนูระบบ Dschool App ประกอบไปดว้ยเมนูต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  



1.   การเร่ิมใช้งาน Dschool App ในส่วนของ ระบบ 
 

             3   ประเมิน SDQ  ( The strengths addiffculties Questionnaire ) เป็นแบบ 
                 ประเมินของส านกัพฒันาสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณะสขุ เป็นเคร่ืองมือชว่ยเหลือคณุครู ในการคดั 
                 กรองปัญหาและชว่ยเหลือเบือ้งต้น ประกอบดว้ย เมนูบนัทึกประเมินSDQ  ผลการประเมินSDQ                    



1.   การเร่ิมใช้งาน Dschool App ในส่วนของ ระบบ 
 

             3.1   บนัทึกประเมินSDQ เป็นลกัษณะพฤติกรรม 25 ขอ้ โดยสามารถจดักลุ่มพฤติกรรม 5 ดา้น 

ท าขอ้ 1 –  25
โดยการ  
กด ถดัไป  



1. การเร่ิมใช้งาน Dschool App ในส่วนของ ระบบ 
 



1.   การเร่ิมใช้งาน Dschool App ในส่วนของ ระบบ 
 

             3.2   ผลประเมินSDQ เป็นลกัษณะพฤติกรรม 25 ขอ้ โดยสามารถจดักลุ่มพฤติกรรม 5 ดา้น 



     เมนูระบบ Dschool App  
 

             เมนูระบบ Dschool App ประกอบไปดว้ยเมนูต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  



1.   การเร่ิมใช้งาน Dschool App ในส่วนของ ระบบ 
 

             4     ตารางสอน ประกอบด้วย เมน ูตารางสอน 
  



1.   การเร่ิมใช้งาน Dschool App ในส่วนของ ระบบ 
 

             4.1   บนัทึกกิจกรรมหนา้เสาธง ดูรายงานการเขา้ร่วมหนา้เสาธงของนกัเรียน 



     เมนูระบบ Dschool App  
 

             เมนูระบบ Dschool App ประกอบไปดว้ยเมนูต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  



1.   การเร่ิมใช้งาน Dschool App ในส่วนของ ระบบ 
 

             5.  ศูนยอ์าหาร ประกอบดว้ย เมนูล่าสุด เติมเงิน ประวติัการเติมเงิน ประวติัการใชจ่้าย  
                  ตรวจสอบการเติมเงิน 



1.   การเร่ิมใช้งาน Dschool App ในส่วนของ ระบบ 
 

             5.1   ล่าสุด เป็นรายการท่ีไดท้  า 



1.   การเร่ิมใช้งาน Dschool App ในส่วนของ ระบบ 
 

             5.2   เติมเงิน การเติมเงินแบบออนไลน์ 



1. การเร่ิมใช้งาน Dschool App ในส่วนของ ระบบ 
 

 กดบันทึกรูปภาพ 

 เข้า APP ธนาคาร 

 เลอืก Qr code ที่บันทึกไว้ 



1. การเร่ิมใช้งาน Dschool App ในส่วนของ ระบบ 
 



1.   การเร่ิมใช้งาน Dschool App ในส่วนของ ระบบ 
 

             5.3  ประวติัการเติมเงิน 



1.   การเร่ิมใช้งาน Dschool App ในส่วนของ ระบบ 
 

             5.4   ประวติัการใชจ่้าย 



1.   การเร่ิมใช้งาน Dschool App ในส่วนของ ระบบ 
 

             5.5   ตรวจสอบการเติมเงิน 



     เมนูระบบ Dschool App  
 

             เมนูระบบ Dschool App ประกอบไปดว้ยเมนูต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  



1.   การเร่ิมใช้งาน Dschool App ในส่วนของ ระบบ 
 

             4.  ประชาสัมพนัธ์ ประกอบดว้ย เมนูประชาสัมพนัธ์ 



1.   การเร่ิมใช้งาน Dschool App ในส่วนของ ระบบ 
 

             4.1   ประชาสัมพนัธ์ 



     เมนูนักเรียน 360  Dschool App  
 

             เมนูนกัเรียน 360 Dschool App ประกอบไปดว้ยเมนูต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  



3. การเร่ิมใช้งาน Dschool App ในส่วนของ 360   สารสนเทศนักเรียน 
         
           ประกอบดว้ยเมนู ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน การดูขอ้มูล 360 องศาของผูป้กครองจะเห็นรายช่ือของนกัเรียน 
           ผูป้กครองเอง ไดด้งัน้ี 
 
                         -   ขอ้มูลพื้นฐาน                                             
                         -   รายงานขาด ลา มาสาย รายบุคคล                             
                         -   รายงานพฤติกรรม รายบุคคล                                     
                          



              
                      -   ขอ้มูลพื้นฐาน                        



              
                      -   รายงานขาด ลา มาสาย รายบุคคล 



              
                      -   รายงานพฤติกรรม รายบุคคล                        



บริษทั จีพี เอด็ดูเคชัน่ จ  ากดั 


