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แนะน าระบบเบื้องต้น 

ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา EdNet-OMS (Education Network Operating Management 

System) โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 1 ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา EdNet-OMS  
 

ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา EdNet–OMS (Education  Network Operating Management 

System) เร็นการรวบรวมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา และระบบสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน เต้าไว้ด้วยกัน โดยอาศัยการท างานผ่านช่องทางเว็บอินเทอร์เฟซ (Web Interface) ท าให้ผู้ใช้เต้าถึง

ได้ทุกทีกทุกเวลา ทันงทางอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต เร็นการืัฒนาตึนนมาเืืกอแก้ไตรัญหาโรงเรียนตาด

ครูผู้สอน ครูไม่ครบชันน ครูไม่ตรงเอก การตาดแคลนสืกอการจัดการเรียนรู้  ให้ทุกโรงเรียนสามารถเต้าถึงแหล่ง

ความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ต้องอาศัยผู้เชีกยวชาญในการรรับรรุงดูแล ด้วยการรวบรวมระบบบริหารงาน

สถานศึกษา และระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ให้ใช้งานได้ง่ายส าหรับภารกิจตองโรงเรียนเต้าไว้ด้วยกัน 

อยู่ในอุรกรณ์ทีกเรียกว่า NAS (Network-Attached Storage) เืียงเครืกองเดียว แต่สามารถใช้งานระบบเครืกองแม่

ต่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ (server) ได้ทุกอย่างเช่นเดียวกัน ซึกงบนอุรกรณ์ NAS จะมีแอรืลิเคชันสนับสนุนการท างานอยู่

ในตัวอุรกรณ์เองทีกเร็นซอฟท์แวร์ระบบเริด (Open Source) ทีกไม่มีลิตสิทธิ์ ท าให้ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านซอฟท์แวร์
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ราคาแืง และยังไม่ต้องมีผู้เชีกยวชาญมาดูแลติดตันง เืียงแต่ตันงเวลาเริดริด และต่อเต้ากับระบบเครือต่ายตอง

โรงเรียนเท่านันน ก็สามารถเรียกใช้งานผ่านสมาร์ตทีวี สมาร์ตโฟน ไอแืด แท็บเล็ตืีซี เครืกองคอมืิวเตอร์ตันง

โต๊ะ หรือโน้ตบุ๊กได้โดยสะดวก EdNet-OMS รระกอบด้วย  

1. ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS : School Management Support 

System) 

2. คลังสืกอการเรียนการสอน 

3. ระบบจัดเก็บผลงานครแูละผลงานนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

4. ระบบคลังต้อสอบ O-Net , NT และอืกน ๆ 

5. คุณสมบัติอืกน ๆ 
 

1. ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS : School Management Support 

System) ทีกเชืกอมโยงไรยังระบบสนับสนุนการจัดการเตตืืนนทีก (AMSS : Area Management Support 

System) รระกอบด้วยระบบบริหารจัดการสถานศึกษาทีกมีการแบ่งรระเภทตองงาน เร็นงานบริหารวิชาการ 

งานบริหารบุคคล งานบริหารงบรระมาณ และงานบริหารทักวไร ช่วยให้โรงเรียนมีสารสนเทศ ทีกถูกต้อง สะดวก 

รวดเร็ว เร็นรัจจุบัน  
 

 

 
 

ภาพที่ 2 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)  
 

2. คลังสื่อการเรียนการสอน เร็นการรวบรวมวิดีโอ และสืกอการสอนตองการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียมไว้ให้ โดยแยกเร็นกลุ่มสาระและระดับชันน สามารถเรียกใช้ได้ตามความต้องการ  ระบบการจัดการ
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เรียนการสอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 24 ชักวโมง 

ตองส านักงานคณะกรรมการการศึกษาตันนืืนนฐาน ระบบการสนับสนุนการเรียนรู้ Echo Hybrid โครงการสาน

ืลังรระชารัฐ ด้านการศึกษาืืนนฐานและการืัฒนาผู้น า (E5)    ทีกเร็นการท างานร่วมกันระหว่าง 3 ภาคส่วน

คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาครระชาสังคม เืืกอร่วมตับเคลืกอนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาืืนนฐานและ

การืัฒนาผู้น าให้มีสัมฤทธิ์ และมีส่วนส าคัญในการสร้างความเต้มแต็งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยักงยืน และสืกอ

การเรียนการสอนเฉลิมืระเกียรติ   ทีกทรงคุณค่าอืกน ๆ ท าให้ทันงครูและผู้เรียน ลดภาระในการค้นคว้าเืิกมเติม

ด้านเอกสาร สามารถเลือกศึกษาเรียนรู้ ได้ทุกทีกทุกเวลา ตามความืร้อมตองแต่ละบุคคล และมีการเชืกอมโยง

การรรับรรุงสืกอโดยอัตโนมัติ  
 

 
 

 

ภาพที่ 3 คลังสืกอการเรียนการสอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ภาพที่ 4 คลังสืกอการเรียนการสอนแยกตามระดับชันนเรียน 
 

 

 
 

ภาพที่ 5 คลังสืกอการเรียนการสอน  
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3. ระบบจัดเก็บผลงานครู ผลงานนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสนับสนุนผลงานอิเล็กทรอนิกส์

ส าหรับครู นักเรียน โรงเรียน และผู้บริหาร  ได้มีการออกแบบส าหรับการจัดเก็บ และน าเสนอผลงาน

อิเล็กทรอนิกส์ ให้ครู นักเรียน และบุคลากร ไว้ ให้ใช้งานได้ง่ายส าหรับโรงเรียนช่วยให้โรงเรียนมีผลงาน

อิเล็กทรอนิกส์อย่างเร็นระบบ 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 6 ระบบจัดเก็บผลงานครอิูเล็กทรอนิกส์ 
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4. ระบบคลังข้อสอบ O-Net , NT และอ่ืน ๆ ระบบได้ท าการจัดรวบรวม แหล่งต้อมูลเกีกยวกับ

แบบทดสอบต่าง ๆ ืร้อมเฉลยแยกไว้เร็นหมวดหมู่ไว้ให้เลือกใช้ย้อนหลัง เืืกอรระหยัดเวลาในการเตรียมการ

สอนตองครู และการค้นคว้าตองนักเรียน 
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ภาพที่ 8 ระบบคลังต้อสอบ  
 

5. คุณสมบัติอ่ืน ๆ 

นอกจากนีนในระบบยังมีระบบบริหารจัดการงานห้องสมุดออนไลน์ มีเทคโนโลยีทีกเรียกว่า    คลาวด์ 

เทคโนโลยี (Cloud Technology) ทีกสามารถจัดเก็บต้อมูลตนาดใหญ่ หรือทีกเรียกว่าบินกดาต้า  (Big Data) ทีก

เกิดจากการทีกโลกเชืกอมโยงถึงกันทุกอย่างด้วยอินเทอร์เน็ต (Internet of Thing) ในยุครัจจุบันไว้เร็นทีก

เรียบร้อย และสิกงส าคัญรระการหนึกงคือ ระบบสามารถรรับรรุงต้อมูลตองตัวระบบเองให้มีความทันสมัยอยู่

ตลอดเวลา โดยเืียงตันงการรรับรรุงสืกออัตโนมัติ รรับรรุงระบบเองอัตโนมัติ เริดและริดตนเองอัตโนมัติตามทีก

เราต้องการ เืืกออ านวยรระโยชน์ส าหรับบุคลากรทีกเืียงแต่ใช้รลายนินวคลิกทุกสิกงทุกอย่างก็สามารถใช้ให้เกิด

รระโยชน์ได้ในเสีนยววินาทีจากทุกทีกและทุกเวลา 
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การใช้งานระบบบริหารจัดการสถานศึกษา EdNet-OMS 

(Education Network Operating Management System) 

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 

ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา EdNet-OMS เร็นระบบทีกใช้งานผ่านเว็บเบร้าเซอร์ ได้ทุกแืลท

ฟอร์ม เช่น Google Chrome , Mozilla Firefox , Baidu Browser , Safari , Internet Exporer เนืกองจาก

ระบบมีการรรับรรุงอยู่ตลอดเวลา ท าให้ไม่มีรัญหาเรืกองการเต้ากันได้ ตองเว็บเบร้าเซอร์ต่าง ๆ ดังนันนผู้ใช้งาน

สามารถเลือกใช้ผ่าน เว็บเบร้าเซอร์ ทีกตนเองถนัดได้ตามต้องการ 

วิธีการใช้งาน 

 เริดเว็บเบร้าเซอร์ ืิมื์ url เร็น http://183.88.219.40/enet/ 
 

 

 
 

 

 ระบบจะมีเมนูหลักทีช่วยในการเต้าถึงเนืนอหา ตองระบบ อยู่สองส่วนคือ  

1. เมนูด้านบน (Top Menu) 

2. เมนูด้านต้างทางซ้าย (Left Menu) 
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1. เมนูด้านบน (Top Menu)  

รระกอบด้วยเมนูเืืกอคลิกเลือกท ารายการต่าง ๆ จ านวน 14 รายการ คือ 

1.1 หน้าแรก เร็นเมนูทีกคลิกเืืกอกลับมายังหน้าหลักตองระบบ 

1.2 ความเร็นมา เร็นเมนูทีกเชืกอมโยงสู่หัวต้อความเร็นตองระบบ 

1.3 คณะท างาน เร็นเมนูเชืกอมโยงรายละเอียดผู้มีส่วนในการท างาน 

1.4 ผู้สนับสนุน เร็นเมนูเชืกอมโยงไรรายละเอียดผู้สนับสนุนการืัฒนาระบบ 

1.5 เว็บบอร์ด เร็นเมนูเชืกอมโยงไรสู่ระบบกระดานสนทนา 

1.6 ดาวน์โหลด เร็นเมนูเชืกอมไรสู่การดาวน์โหลดทีกจัดเตรียมไว้ให้ 

1.7 Video เร็นเมนูทีกเชืกอมโยงเต้าสู่คลังวิดีโอ 

1.8 เต้าระบบ เร็นเมนูตองผู้ใช้ส าหรับล๊อกอินเต้าสู่ระบบในฐานะสมาชิก หรือสมัครสมาชิก 

1.9 เนืนอหาตามหมวดหมู่ เร็นเมนูเืืกอเต้าถึงเนืนอหาทีกจัดเรียงตามหมวดหมู่ 

1.10 เว็บมาสเตอร์ เร็นเมนูเืืกอเต้าสูรายละเอียดตองผู้ดูแลระบบ 

1.11 การอบรมืัฒนา เร็นเมนูเืืกอเต้าสู่รายการต่าง ๆ ทีกเกีกยวต้องกับการอบรม ืัฒนา ตอง

โครงการ รวมถึงการศึกษาดูงาน 

1.12 ภาืกิจกรรม เร็นเมนูเืืกอเต้าสู่แหล่งรวมภาืทันงหมด ทีกจัดเตรียมไว้ 

1.13 ผลงานวิจัย เร็นเมนูเืืกอเต้าสูงานวิจัยทีกเกีกยวต้องกับระบบ 

1.14 PISA เร็นเมนูเืืกอเต้าถึงรายละเอียดการจัดอบรม และการทดสอบ PISA 

และเมนูต่าง ๆ อาจเืิกมเติมได้อีก เมืกอมีต้อมูลทีกเหมาะสมในการเต้าถึงได้ง่ายเืิกมตึนนมา 
 

2. เมนูด้านข้างทางซ้าย (Left Menu) 

รระกอบด้วยเมนูทีกใช้รูรภาืเืืกอคลิกเลือกท ารายการต่าง ๆ โดยจัดเร็นกลุ่มไว้จ านวน 13 กลุ่ม

เมนู คือ 

2.1 ALL VIDEO SHARE PLAYER  
2.2 INSTRUCTIONAL MEDIA 
2.3 สืกอ 60 ืรรษา เฉลิมืระเกียรติสมเด็จ ืระเทืรัตนราชสุดาฯ 
2.4 BANWANGTAKIAN SCHOOL 
2.5 INTERNATIONAL-MATH-SCIENCE-OLYMPAID 
2.6 MATHEMATICS IN MIND 
2.7 SCHOOL MANAGEMENT 
2.8 SHARING SYSTEM 
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2.9 รฏิทินกิจกรรม 
2.10 WHO-ONLINE 
2.11 จ านวนผู้เยีกยมชม เริกมนับ 24/08/60 
2.12 EDNET-OMS-CHAT::HOT-LINE 
2.13 QRCODE 
โดยรายละเอียดตองกลุ่มเมนูต่าง ๆ มีดังนีน 
2.1 เมนู ALL VIDEO SHARE PLAYER  

เร็นเมนูส าหรับคลิกเืืกอเลือกเต้าชมวิดีโอตามต้องการ  ในเบืนองต้นระบบตันงค่าเริดวิดีโอ
ต้นแบบโรงเรียนรระชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ส านักงานเตตืืนนทีกการศึกษารระถมศึกษา กาญจนบุรี เตต 1 โดยคลิก
ทีกรุ่ม Play และสามารถหยุด หรือตยายวิดีโอให้เต็มจอภาืได้ตามต้องการ 
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2.2 กลุ่มเมนู INSTRUCTIONAL MEDIA 
 

 
 
รระกอบด้วยเมนูทีกเชืกอมโยงไรสู่เนืนอหาสืกอการสอนดังนีน 
2.2.1 เมนู EDLTV เมืกอคลิกเมนูนีนจะเชืกอมโยงไรสู่ สืกอตองดาวเทียมไกลกังวล ทีกในรอบรี 

ส านักงานเตตืืนนทีก หรือมหาวิทยาลัยราชภัฎ แล้วแต่กรณี จะด าเนินการรวบรวมคัดลอกลงฮาร์ดดิสก์แบบ
ติดตันงภายนอก เืืกอให้โรงเรียนน าไรใช้ในรูรแบบตองออฟไลน์ ซึกงไม่คล่องตัวมากนัก ในการใช้สืกอการเรียนการ
สอนรระเภทนีนืร้อม ๆ กันหลายห้องเรียนในเวลาเดียวกัน และไม่สามารถให้นักเรียนศึกษาเืิกมเติม นอกเวลา
เรียน หรือเมืกออยู่ทีกบ้านได้ แต่ระบบได้ด าเนินการติดตันงไว้ ท าให้สามารถใช้งานผ่านทันงระบบอินทราเน็ท และ
อินเทอร์เน็ท ได้ ในเวลาเดียวกัน ท าให้สามารถใช้งานในเวลาเดียวกันได้โดยไม่มีต้อจ ากัดอีกต่อไร และท าการ
รรับรรุงสืกอใหม่อยู่ตลอดเวลา ซึกงเมืกอคลิกไรเมนูนีนแล้ว จะรรากฏเมนูหลักเืิกมเติมตึนนมาเืืกอให้เลือกชมสืกอตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามรูร 

 

 
 
 เมืกอเต้าสู่หน้าจอเมนูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้ใช้สามารถเลือกชมสืกอจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีกต้องการ
ด้วยการคลิกทีกเมนูกลุ่มสาระการเรียนรู้นันน เืืกอเต้าสู่การเลือกระดับชันนตองสืกอต่อไร 
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 ตัวอย่างเร็นการเลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เมนูรองตองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จะ
ตึนนมาให้เลือกว่าต้องการชมสืกอการเรียนรู้ตองระดับชันนใดอีกครันงหนึกง ในตอนนีนทดลองเลือกระดับชันน
รระถมศึกษารีทีก 1 
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 ในส่วนเมนูย่อยทีกมีให้เลือก เร็นชืกอเรืกองซึกงเร็นสืกอวิดีโอ ในส่วนด้านล่างทีกมีค าว่า ไฟล์เอกสาร
รระกอบการสอน นันน สามารถคลิกเืืกอเลือกเริดไฟล์เอกสารรระกอบการสอนตามต้องการได้ด้วย 
 

 
 
 ตัวอย่างเมืกอเลือกวิดีโอเรืกองการอ่านสระอา 
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  ตัวอย่างการเลือกไฟล์รระกอบการสอน 

2.2.2 เมนู EDLRU  เมนูนีนจะเชืกอมโยงไรสู่ สืกอการสอนในรูรแบบวิดีโอ ตองมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสิต ซึกงได้จัดท าและเผยแืร่ให้สถานศึกษาต่าง ๆ ได้ใช้งาน แต่ไม่สะดวกในด้านตองการใช้งาน
ด้วยเหตุผลเดียวกับสืกอการเรียนการสอนตองไกลกังวล ดังนันน ระบบจึงได้จัดรวบรวมไว้ให้ใหม่ และรรับรรุง
เืิกมเติมให้มีความเร็นรัจจุบันอยู่เร็นระยะ ๆ เมืกอคลิกเมนู EDLRU จะืบกับหน้าจอเมนูรองเืืกอให้เลือกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ดังภาื 
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 ซึกงระบบได้เตรียมรองรับสืกอตองมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ไว้ตันงแต่ระดับชันนอนุบาลจนถึงชันน
รระถมศึกษารีทีก 6 ซึกง ณ รัจจุบันสามารถใช้สืกอระดับชันนอนุบาลได้เท่านันน โดยมีต้อสังเกตว่าชันนระดับชันน
รระถมศึกษารีทีก 1 ถึงชันนรระถมศึกษารีทีก 6 ยังไม่ไอคอนทีกเร็นรูรภาื ให้เลือก ซึกงไอคอนทีกเร็นรูรภาื ถ้า
เกิดตึนนจะหมายความว่าระดับชันนนันนมีสืกอืร้อมส าหรับการใช้งาน เมืกอผู้ใช้คลิกเลือกทีกสืกอระดับชันนทีกต้องการใน
ตัวอย่างเร็นการคลิกเลือกทีกระดับชันนอนุบาล จะรรากฏกลุ่มเมนูซึกงมีให้เลือก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มกิจกรรมเสรี 
กลุ่มกิจกรรมกลุ่ม และกลุ่มกิจกรรมกลางแจ้ง ตามรูร 
 

 
 
  ล าดับต่อไรผู้ใช้สามารถเลือกวิดีโอ ต่าง ๆ ทีกต้องการชมได้ตามต้องการซึกงในภาืตัวอย่างเร็น
การทดลองเลือกการท างานตนมครก ในหัวต้อกิจกรรมกลุ่ม 
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2.2.3 เมนู Eng 24 Hour เมนูนีนจะเชืกอมโยงไรสู่ แหล่งรวบรวมสืกอการสอนในรูรแบบวิดีโอ
และเอกสารต่าง ๆ จากโครงการวิจัยและืัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลและสืกอการเรียนรู้ออนไลน์ โดยสถาบันภาษาอังกฤษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาตันนืืนนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยความร่วมมือกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เืือ่ให้
เลือกเรืกองทีกจะศึกษา โดยจะมีทันงเอกสารรระกอบและวิดีโออยู่ในแต่ละเมนูให้เลือกอีกครันงหนึกง 

 

 
 
 จากภาืตัวอย่างเร็นการเลือกทีก Letter and Sound Aa ซึกงเร็นการศึกษาการอ่านออกเสียง
ตัวอักษร A 
 

 
 

 ผู้ใช้สามารถเลือกไฟล์ทีกมีนามสกุลเร็น mp4 ซึกงเร็นสืกอวิดีโอ หรือเลือกไฟล์เอกสารซึกงมีสกุลไฟล์เร็น 
pdf ได้ตามต้องการ 
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2.2.3 เมนู EchoHybrid เร็นเมนูเืืกอเต้าถึงสืกอ "การเรียนรู้ภาษาอังกฤษหลักสูตร Echo 
Hybrid" ตองกระทรวงศึกษาธิการ ทีกระบบรวบรวมไว้ให้ และรรับรรุงอย่างต่อเนืกอง เืืกออ านวยความสะดวก 
กับผู้สนใจในการศึกษาภาษาอังกฤษ ตามแนวทางตอง EchoHybrid แต่เนืกองจากสืกอแต่ละเรืกองมีจ านวนเรืกอง
ย่อยมาก เมืกอเลือกเมนูนีน จะรรากฏเนืนอหาทีกต้องการศึกษาในรูรแบบ ตองไฟล์เอกสาร วิดีโอ รูรภาื ให้
เลือกใช้ตามต้องการโดยทันที ไม่มีเมนูรองให้เลือก 
 

 
 

2.2.4 เมนู English Genius เร็นการเชืกอมโยงเต้าสืกอเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยการเน้นทีก
องค์รระกอบส าคัญตองภาษา ทันงในแง่ค าศัืท์ การอ่าน และการฟัง และไวยากรณ์ ทีกช่วยเร่งให้ การเรียนรู้ใน
ห้องเรียนก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วยิกงตึนนหลายเท่าโดยทางระบบรวบรวมไว้ในส่วนเฉืาะทีกอนุญาตให้ใช้งานได้
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยเมืกอคลิกเมนูนีน จะืบกับสืกอแยกตามระดับชันนไว้ให้ศึกษาทันงทีกเร็นวิดีโอ และไฟล์
เอกสารรระกอบในเวลาเดียวกัน ตามภาื 
 

 
 
 ตัวอย่างการเลือกสืกอ English Genius ในระดับชันนรระถมศึกษารีทีก 1 จะืบสืกอทีกแยกออกเร็น 
Animation , Audio , Song และไฟล์เอกสาร  
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 ภาืแสดงตัวอย่างทดลองเลือกกลุ่ม Animation ตองชันนรระถมศึกษารีทีก 1 จาก English Genius 
จะืบไฟล์ ทีกมีส่วนตยายเร็น mp4 ซึกงเร็นไฟล์วิดีโอ ให้เลือกศึกษาต่อไร 
 

 
 
 2.2.5 เมนู New Media เร็นเมนูทีกรวบรวมสืกอ ทีกเืิกมเติมตึนนใหม่ หลังจากทีกผู้ใช้งานในระบบผ่านไร
ระยะเวลาหนึกง เมืกอมีสืกอทีกมาภายหลังจะมีการเืิกมเติมสืกอเต้าไรในเมนูนีนโดยอัตโนมัติ ส าหรับสถานศึกษา หรือ
หน่วยงานทีกมรีะบบนีนเหมือนกัน เมนูนีนจะเร็นการเติมสืกอให้กันและกัน เร็นการรระหยัดเวลาในการเืิกมเติม 
และติดตามสืกอทีกทางหน่วยงานต้นสังกัด ด าเนินการแจกจ่ายออกมา โดยเมนูนีนจะรวมสืกอทุกรระเภท แยกเร็น
หมวดหมู่ เืียงแต่จัดระดับชันน ให้เท่านันน 
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2.3 กลุ่มเมนู สืกอ 60 ืรรษา เฉลิมืระเกียรติสมเด็จ ืระเทืรัตนราชสุดาฯ 
รวบรวมสืกอการเรียนรู้ตามโครงการจัดท าสืกอ 60 ืรรษาเฉลิมืระเกียรติสมเด็จืระเทื

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึกงรระกอบด้วย คู่มือการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ , ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ส าหรับครูผู้ สอน ,  ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน และ ชุดจัดการเรียนรู้ฉบับสืกอ
ภาษาต่างรระเทศ  เร็นเอกสารฉบับเต็มทันงหมด ทีกรระกอบมาจากโครงการส่งให้ตามโรงเรียนทีกอยู่ในโครงการ 
ซึกงมีโรงเรียนอีกจ านวนมากไม่ได้รับเืราะไม่ได้อยู่ในโครงการ จึงเร็นโอกาสดีทีกระบบรวบรวมไว้ให้ใช้งาน
ร่วมกันได้ทักวรระเทศอีกทางหนึกง 

 

 
 ตัวอย่างการคลิกเลือกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครูผู้สอนจากโครงการ จะืบกลุ่มการเรียนรู้
เืืกอให้เลือกศึกษาอีกครันงหนึกง 
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 ตัวอย่างการเลือกสืกอการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการ (ภาคเรียนทีก 1) จากชุดกิจกรรมกาเรียนรู้ส าหรับ
ครูผู้สอน ซึกงจะมีให้เลือกสืกอการเรียนรู้ตามหน่วยต่าง ๆ ตามหลักสูตรต่อไร 
 

2.4 กลุ่มเมนู BANWANGTAKIAN SCHOOL รระกอบด้วยเมนูย่อย ดังนีน 
2.4.1 เมนู LIBRARY เร็นเมนูเต้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติตองโรงเรียน ซึกงสามารถใช้งาน

ได้ผ่านอินเทอร์เน็ท , อินทราเน็ท หรือแม้แต่เครืกองสแตนด์อโลน ก็ได้เช่นเดียวกัน ท าให้ระบบการจัดการ
ห้องสมุดเร็นเรืกองทีกสามารถท าได้สะดวก รวดเร็ว ทันงด้านการยืมคืน หรือการใช้เครืกองอ่านบาร์โค้ด ก็ สามารถ
ใช้งานร่วมกันได้ สามารถใช้งานได้กับโรงเรียนทุกตนาด 
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  2.4.2 เมนู WEBSITE เร็นการเชืกอมโยงไรสู่เว็บไซต์ตองโรงเรียนบ้านวังตะเคียน ส านักงาน
เตตืืนนทีกการศึกษารระถมศึกษา กาญจนบุรี เตต 1 ซึกงเร็นการรระชาสัมืันธ์ต้อมูลต่าวสาร และเผยแืร่สืกอ
ต่าง ๆ ตองโรงเรียน 
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 2.4.3 เมนู คลังสืกอการสอน เร็นการเชืกอมโยงไรสู่การรวบรวมสืกอทีกแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ระดับชันนอีกรูรแบหนึกง ซึกงรระกอบด้วยสืกอทีกครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ได้จัดท าตึนนมา อยู่ในกลุ่มเมนูนีน 
 

 
 
 ตัวอย่างเมืกอเลือกเมนูคลังสืกอการสอน จะืบเมนูรองเืืกอเลือกระดับชันนเรียน ซึกงได้เตรียมไว้ส าหรับชันน
รระถมศึกษารีทีก 1 ถึงชันนมัธยมศึกษารีทีก 6 เืืกอรวบรวมสืกอให้ตรงความต้องการใช้งานได้กว้างตวางตึนน 
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 จากภาืการทดลองเลือกระดับชันนรระถมศึกษารีทีก 6 จากคลังสืกอการเรียนรู้ จะมีเมนูรองให้เลือก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทีกต้องการ 
 

 
 

 การทดลองเลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากสืกอชันนรระถมศึกษารีทีก 6 ในคลังสืกอการเรียนรู้  
 2.4.5 เมนูผลงานครู เมืกอคลิกเลือกเมนูนีน จะืบกับผลงานตองครูซึกงไม่ได้จ ากัดเืียงผลงานตองครู
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน แต่จะมีผลงานตองครูทันงสังกัดส านักงานเตตืืนนทีกการศึกษารระถมศึกษากาญจนบุรี 
เตต 1 และสังกัดอืกน ๆ ด้วย เนืกองจากเมืกอครูได้รับการอบรม แต่ทางโรงเรียนยังไม่มีืืนนทีกส าหรับเผยแืร่ ทาง
ระบบ ได้จัดสรรให้ครูเหล่านีนได้มีเนืนอทีกในระบบเช่นเดียวกัน โดยเมืกอเลือกเมนูผลงานครูจะืบกับเมนูรอง ดังนีน 
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 ทดลองเลือกคลิกชืกอนายอุดมศักดิ์ นาคะืันธุ์ ต าแหน่งครูช านาญการ โรงเรียนด่านมะตามเตีนย
วิทยาคม สังกัดส านักงานเตตืืนนทีกการศึกษามัธยมศึกษา เตต 8 ได้ดังนีน 
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2.4.6 เมนูผลงานนักเรียน เมืกอคลิกเลือกเมนูนีน จะืบกับการเตรียมจัดเก็บผลงานตองนักเรียน ให้
นักเรียนทีกสามารถใช้งานคอมืิวเตอร์น าผลงานตองตนเอง ตึนนมาเก็บไว้บนระบบ โดยแยกเร็นรีการศึกษา 
และระดับชันน  โดยเมืกอเลือกเมนูนีนจะืบกับเมนูรอง เืืกอให้เลือกเร็นรีการศึกษา ดังนีน 
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โดยเมืกอคลิกเลือกรีการศึกษา จะืบเมนูรองให้เลือกระดับชันนตองนักเรียนอีกครันงหนึกง 
 

 
 

คลิกเลือกเต้าสู่ระดับชันน จะรรากฏเมนูรอง เืืกอเลือกห้องเรียน 
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และเมืกอเลือกห้องเรียนระบบจะเตรียมรองรับ ให้ว่า จะมีนักเรียนคนใดบ้างเืืกอจัดเก็บผลงานให้เร็น
ระบบต่อไร 

 

 

 
2.4.7 เมนู O-Net เร็นการเชืกอมโยงเต้าสู่คลังระบบต้อสอบ O-Net เืืกอลดภาระตองครูทีกต้องจัดหา

ต้อสอบในแต่ละรี โดยระบบรวบรวมต้อสอบ ไว้เร็นสองกลุ่ม กลุ่มทีกหนึกง เร็นต้อสอบทีกเผยแืร่โดย สทศ. และ
จากเว็บไซต์การศึกษาต่าง ๆ และตัวอย่างต้อสอบเต้าเรียนต่อชันนมัธยมศึกษารีทีก 1 กลุ่มทีกสองเร็นต้อสอบทีก
เผยแืร่โดยส านักืิมื์เดลินิวส์ โดยย้อนหลังไรตันงแต่รี ื.ศ. 2558 จนถึงรัจจุบัน เืืกอให้ผู้สอนได้ สามารถ
เลือกใช้ได้โดยสะดวก รระหยัดเวลาในการเตรียมการืัฒนาการทดสอบระดับชาติตันนืืนนฐาน 
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การทดเลือกเลือกโจทย์ร.6+O-Net+เตรียมสอบเต้าเรียนต่อ ม.1 จะมีต้อสอบืร้อมเฉลยให้เลือกใช้

ตามต้องการ 
 

 
 

2.5 กลุ่มเมนู INTERNATIONAL-MATH-SCIENCE-OLYMPAID รระกอบด้วยตัวอย่างต้อสอบ
วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทีกใช้ในการแต่งตันทางวิชาการระดับนานาชาติ แบ่งเร็นกลุ่มรระถมศึกษา
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และมัธยมศึกษา และชุดเอกสารเสริมคิดคณิตศาสตร์ ระดับรระถมศึกษา และเสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา ทีกส านักงานคณะกรรมการการศึกษาตันนืืนนฐานจัดท าตึนนมา 

2.6 กลุ่มเมนู MATHEMATICS IN MIND เมืกอเลือกเมนูคิดเลตในใจ ในกลุ่มเมนูนีน จะเร็นการ
เชืกอมโยงไรหนังสือแบบฝึกหัดและเฉลยฉบับเต็มตองคิดเลตในใจทันง 5 ระดับ 
 

 
 

2.7 กลุ่มเมนู SCHOOL MANAGEMENT รระกอบด้วยเมนูย่อยสองรายการ คือ ระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษา SMSS และ ระบบบริหารจัดการส านักงานเตตืืนนทีกการศึกษา AMSS ซึกงเร็นเรืกอง
ระบบงานเฉืาะระหว่างเตตืืนนทีกการศึกษากับโรงเรียน 

2.8 กลุ่มเมนู SHARING SYSTEM รระกอบด้วยเมนู WTK-Cloud ซึกงเชืกอมโยงสู่การควบคุม
อุรกรณ์ NAS ทีกระบบงานทันงหมดอยู่บนอุรกรณ์นีน โดยสามารถควบคุมได้จากระยะไกล  เร็นการเต้าถึง
ระบบงานทันงหมดในฐานะผู้ดูแลระบบ ซึกงสามารถจัดการระบบได้ทุกอย่าง 
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2.9 กลุ่มเมนูรฏิทินกิจกรรม เร็นการแสดงรฏิทินรฏิบัติงาน ก าหนดนัดหมายล่วงหน้า เืืกอความ
สะดวกในการเรียงล าดับกิจกรรม และเตือนสมาชิกในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 
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ภาคผนวก 

โปรแกรม SMSS หรือระบบสนับสนุนการบริหารจดัการสถานศึกษา 

การเตรียมการส าหรับตดิตัง้โปรแกรม smss 

 โรรแกรม SMSS หรือระบบสนับสนนุการบริหารจัดการสถานศึกษา จริงๆ แล้วสามารถติด
เครืกองใชบ้นเครืกองคอมืวิเตอร์ส่วนบุคคล หรือโนต้บุ้ค ได้ โดยไม่จ าเร็นต้องอยูบ่นระบบเซิร์ฟเวอร ์แต่
เราตอ้งจ าลอง เครืกองคอมืวิเตอร์ให้เร็นระบบทีกสามารถให้บรกิารเว็บเซริ์ฟเวอร์ใหไ้ด้กอ่น นักนก็คือใช้
โรรแกรม รระเภทจ าลองเครืกองคอมืิวเตอร์ให้เรน็ระบบเวบ็เซริ์ฟเวอร์ เช่น Appserv หรือ Xampp 
เร็นต้น 
 ในการอบรมครันงนีนเราจะใชโ้รรแกรม Appserv-win32-8.6.0 มาจ าลองเร็นเว็บเซิรฟ์เวอร์ ซึกงมี

ตันนตอนด าเนินการ ดงันีน 

ตันนทีก 1 ตดิตันง appserv-win32-8.6.0 

ตันนทีก 2 ตดิตันงฐานต้อมูลตอง Smss 

ตันนทีก 3 เริกมตน้ใช้งานระบบ Smss 

เริ่มต้นด าเนินการตดิตั้ง appserv-win32-8.6.0 

1. คัดลอกไฟล์ appserv-win32-8.6.0 จากแผ่นซดีี ในโฟลเดอรต์้นฉบบั ไรวางไว้ทีก desktop 

2. ดับเบินลคลิกตึนนมา เืืกอติดตันง 

3. คลิกทีก next เืืกอด าเนนิการต่อ 
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4. คลิกทีก I Agree 

 
5. คลิกทีก Browse… เลือกไรทีกไดรฟ์ อืกนๆ ทีกไม่ใช่ ไดรฟ์ c:\  แนะน าให้เลอืก ไดรฟ์ d:\ ให้

เหมือนกนัทุกคน ไดง้่ายต่อการท างาน 
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6. Ok 

7. แล้วคลกิทีก Next 
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8. คลิกทีก next 

 
9. คลิกทีก next 
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10. ใส่ ืาสเวิรด์ 12345678 ให้ตรงกนัทันงสองครันง แล้วคลกิทีก Install 

 
11. รอจนกว่ากระบวนการตดิตันงจะสินนสดุ 
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12. คลิกที่ Finish 

 
 

13. ถ้ามีหน้าต่างขึ้นมา ถาม ให้คลิกที่ Allow access 

14. เสร็จสินนกระบวนการตดิตันง AppServ 
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ทดสอบระบบดว้ยการเรดิ เว็บเบร้าเซอร์ แล้วเรียก http://localhost/ ถ้าเรดิตึนนมา

ดังภาืหมายความว่าเว็บเซริ์ฟเวอร์ทีกตดิตันงืร้อมใหบ้รกิารแล้ว 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://localhost/%20ถ้า
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15. คัดลอกโฟลเดอร์ smss จากโฟลเดอร์ตน้ฉบับ ในแผน่ซีด ีไรไว้ทีก d:\AppServ\www\ 
 

 
 

16. เริดเบร้าเซอร์ เรียกไรทีก http://localhost/phpMyAdmin 

17. ใส่ Username: เร็น root ส่วน password: เร็น 12345678 ตามทีกไดต้ันงไวแ้ล้วคลิก Go 
 

 

http://localhost/phpMyAdmin
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18. ต่อไรคลิกทีก New ในช่อง Database name ใส่ smss ในช่อง Collection เลือก ไรทีก 

utf8_unicode_ci 

 
19. เสร็จแลว้ คลิกทีก Create 
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20. ต่อไรคลิกทีก Import 
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21. คลิกทีก เลอืกไฟล ์
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22. แล้วเลอืก ไฟล์ SQL_DATA_smss_4_12 ในแผ่นซีด(ีอยู่ในโฟลเดอร์ตน้ฉบับ ) เืืกอ open 

ตึนนมา 



คู่มือการใช้งาน ระบบบรหิารจัดการสถานศกึษา EdNet-OMS โดยนายบญุเลิศ แสวงทอง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังตะเคียน ส านักงานเตตืืนนทีกการศึกษารระถมศึกษากาญจนบุรี เตต 1      หน้า 44 

 
23. แล้วคลกิทีก Go 
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24. รอจนกว่ากระบวนการตดิตันงฐานต้อมูลเสร็จสมบูรณ ์ 
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ต่อไปทดลองเรียกใชด้้วยการพิมพ์ http://localhost/smss/ ที่เว็บเบร้าเซอร์ จะปรากฎ

ตามภาพ 

 
25. ในเบืนองต้น username : admin ส่วน password :1234 

 


