รายละเอียดการใช้ งาน ระบบการติดตามผลแบบ Online
คณะกรรมการของเขตพืน้ ที่ท่ ไี ด้ รับการแต่ งตัง้
1. เตรี ยมเครื่ องมือสื่อสารสาหรับการตอบแบบประเมิน เช่น มือถือ , Tablet, หรื อ Notebook
2. ตอบแบบประเมินสาหรับ โดยใช้ User Login / Password เช่น คณะกรรมการของเขตพื ้นที่ที่ได้ รับการ
แต่งตัง้ ได้ รับผิดชอบไปโรงเรี ยนที่มีรหัส 50001000 ให้ คณะกรรมการของเขตพื ้นที่ที่ได้ รับการแต่งตัง้
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
หมายเหตุ ในระบบนีต้ ัวเลขที่บันทึกทัง้ หมดเป็ นเลขอารบิกทัง้ หมด
3. ดาเนินการทาแบบประเมินผล “แบบรายงานการประชุมทางไกล” ส่งเข้ าระบบเพื่อนาไปประมวลผล
แบบ Online real time และแสดงผลการประเมินผ่านการถ่ายทอดสด
ผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อานวยการโรงเรี ยน)
1. เตรี ยมเครื่ องมือสื่อสารเพื่อใช้ ถ่ายรูป และสาหรับการตอบแบบประเมิน เช่น มือถือที่สามารถถ่ายรูปได้
, 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. บันทึกจานวนผู้เข้ าร่วมประชุมของโรงเรี ยน และถ่ายรูปผู้เข้ าร่วมประชุม ส่งเข้ าสูร่ ะบบในช่วงตังแต่
้ เริ่ม
การประชุม จนถึงช่วงหมดเบรคแรกของการเสวนา เพื่อเจ้ าหน้ าที่จะได้ นาเสนอรูปที่สง่ มาขึ ้นแสดงใน
ห้ องประชุมและถ่ายทอดสดผ่าน Channel 14

4. ดาเนินการทาแบบประเมินผล “แบบรายงานการประชุมทางไกล” ส่งเข้ าระบบเพื่อนาไปประมวลผล
แบบ Online real time และแสดงผลการประเมินผ่านการถ่ายทอดสด
หมายเหตุ ในระบบนีต้ ัวเลขที่บันทึกทัง้ หมดเป็ นเลขอารบิกทัง้ หมด

ความต้ องการของเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์
รายละเอียดของระบบปฏิบตั ิการบน มือถือหรื อ แท๊ บเล็ต (Tablet) ที่รองรับการใช้ งาน ต้ องมี
ระบบปฏิบตั กิ าร อย่างใดอย่างหนึง่ 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 าจอเครื่ องโทรศัพท์ เลือก Settings แล้ วเลือก ‘General’

2. หน้ าจอแสดงรายละเอียดของมือถือ ให้ ดขู ้ อมูลที่ field ‘Version’ จากตัวอย่าง IOS เป็ น version 8.3
ซึง่ เป็ น version ที่สงู เกินกว่าที่กาหนดไว้ ถือว่ามือถือรุ่นนี ้ใช้ กบั ระบบนี ้ได้

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

2. หน้ าจอแสดงรายละเอียดของมือถือ ให้ ดขู ้ อมูลที่ field ‘Android Version’ จากตัวอย่าง เป็ น version
4.2.2 ซึง่ เป็ น version ที่กาหนดไว้ ถือว่ามือถือรุ่นนี ้ใช้ กบั ระบบนี ้ได้

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
สาหรับ Computer หรือ Notebook
1. เข้ าหน้ า Web ด้ วยลิงค์ http://dltvreport.feedback180.com ระบบแสดงหน้ าจอระบบ

2. บันทึก User Login / Password ตามเอกสารที่สง่ ให้
3. คลิก

เพื่อเข้ าสูร่ ะบบ

4. คลิก
5. คลิก
6. บันทึกจานวนครู
7. แนบรูปภาพ ด้ วยการคลิก

โดยใส่แค่ตวั เลข (เช่น 10, 20, เป็ นต้ น) ไม่ต้องใส่หน่วย ‘คน’
ระบบจะให้ ระบุไฟล์ของรูปภาพที่ต้องการส่งเข้ าที่ประชุม

8. คลิก
9. คลิก

เพื่อยืนยันการส่งข้ อมูลเข้ าระบบ

10. ระบบแสดงข้ อความ
เรี ยบร้ อย

เพื่อยืนยันการรับข้ อมูลเข้ าระบบ

11. คลิก
12. เมื่อพิธีกรประกาศให้ เริ่มทาแบบประเมิน ให้ เลือกเมนู

ทางด้ านซ้ ายมือของหน้ าจอ

ระบบจะขึ ้นแบบประเมินให้ โดยแบบประเมินจะแบ่งออกเป็ น 2 แบบประเมิน คือ
 หน้ าจอแบบประเมินของ คณะกรรมการของเขตพื ้นที่ที่ได้ รับการแต่งตัง้

 หน้ าจอแบบประเมินของ ผู้อานวยการโรงเรี ยน

หลังจากที่แบบประเมินถูกทาแล้ ว ระบบจะขึ ้นข้ อความให้ ตรวจสอบข้ อมูลอีกครัง้ และให้ กดปุ่ ม

ทังนี
้ ้ระบบได้ กาหนดให้ ต้องทาแบบประเมินที่เป็ นคาถามปิ ดทุกข้ อ ถ้ าข้ อไหนยังไม่ได้ ประเมินระบบจะแสดง
ข้ อความให้ ตอบ ตามตัวอย่าง มิเช่นนันจะไม่
้
สามารถ กดปุ่ ม

เพื่อไปหน้ าถัดไปได้

ถ้ าข้ อมูลได้ ถกู ประเมินทุกข้ อครบตามที่ระบบกาหนด ระบบจะแสดงข้ อความ เพื่อยืนยันการส่งข้ อมูลสาเร็จ
แล้ ว

สาหรับมือถือ (ระบบปฏิบัตกิ าร Android เท่ านัน้ )
1. เข้ าหน้ า Web ด้ วยลิงค์ http://smarturl.it/superv ระบบแสดงหน้ าจอตามภาพ ให้ คลิกปุ่ ม
เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

2. ระบบขึ ้นหน้ าจอให้ บนั ทึกบัญชีผ้ ใู ช้ และรหัสผ่าน (User Login / Password) ตามเอกสารที่สง่ ให้

3. เลือกแบบฟอร์ ม ‘แบบติดตามผลการประชุมทางไกล’ ตามหน้ าจอ

4. ระบบแสดงหน้ าจอ ให้ บนั ทึกจานวนบุคลากรผู้เข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้ทังหมด
้

5. คลิกเลือกรูปภาพที่ถ่ายไว้

6. ก่อนส่งภาพให้ คลิก ‘ดูไฟล์แนบ’ เพื่อยืนยันรูปภาพที่ต้องการส่ง

7. คลิกปุ่ ม
ด้ านบนของมือถือ ส่งข้ อมูลและรูปภาพให้ ทีมงานส่วนกลาง เพื่อนายอดจานวน
ผู้เข้ าร่วมประชุม และภาพไปแสดงภายในห้ องเสวนา

8. เมื่อพิธีกรได้ เปิ ดให้ เริ่มทาการประเมิน ให้ บนั ทึก User Login เข้ าระบบอีกครัง้ เลือกแบบฟอร์ ม‘แบบ
ติดตามผลการประชุมทางไกล’ แล้ วคลิกปุ่ ม

แบบสอบถามที่แสดงจะถูกกาหนดตาม

สิทธิของ User Login ที่บนั ทึกเข้ ามา
หน้ าจอแบบสอบถามของ คณะกรรมการของเขตพื ้นที่ที่ได้ รับการแต่งตัง้

หน้ าจอแบบสอบถามของ ผู้อานวยการโรงเรี ยน

9. หลังจากที่แบบประเมินถูกทาแล้ ว ระบบจะขึ ้นข้ อความให้ ตรวจสอบข้ อมูลอีกครัง้ และให้ กดปุ่ ม

ทังนี
้ ้ระบบได้ กาหนดให้ ต้องทาแบบประเมินที่เป็ นคาถามปิ ดทุกข้ อ ถ้ าข้ อไหนยังไม่ได้ ประเมินระบบจะแสดง
ข้ อความให้ ตอบ ตามตัวอย่าง มิเช่นนันจะไม่
้
สามารถ กดปุ่ ม

เพื่อไปหน้ าถัดไปได้

ถ้ าข้ อมูลได้ ถกู ประเมินทุกข้ อครบตามที่ระบบกาหนด ระบบจะแสดงข้ อความ เพื่อยืนยันการส่งข้ อมูลสาเร็จ
แล้ ว

