
  คูม่ือระบบฐานข้อมูลคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรยีน ส าหรับโรงเรียน      หน้า 1 
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คู่มือระบบฐานข้อมูลคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรยีน 

การเข้าใช้งานระบบ : ส าหรับโรงเรียน 

1. การเข้าสู่เว็บไซต์ ให้ใช้งานบราว์เซอร์ Google Chrome     หรือ Fire Fox   

2. พิมพ์ชื่อเว็บไซต์เพ่ือเข้าระบบ ได้ 3 ช่องทาง คือ 

 2.1 www.spc.obec.go.th  แล้วเลือกแบนเนอร์ระบบฐานข้อมูล 

 

 2.1 202.29.172.117/spc_obec 

 

 2.3 www.spc.obec.go.th/spc_obec 

 

 

http://www.spc.obec.go.th/
http://www.spc.obec.go.th/spc_obec
http://www.spc.obec.go.th/spc_obec
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การเข้าระบบ : ส าหรับสถานศึกษา  

1. เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลศูนย์เฉพาะกิจคุม้ครองและช่วยเหลือนักเรียน เรียบร้อยแล้ว 
ให้ คลิกที ่เมนู  Administrator Login                                  จะปรากฏหนา้ต่างใหก้รอก  
username และ password 

 
เช่น โรงเรียนราชวินิต สังกัด สพป.กรุงเทพมหานคร 
 1. กรอก Username  2. กรอก Password  3. กดปุ่ม Submit  เพ่ือเข้าระบบ 

 

 หน้าต่างเมนูเมื่อเข้าสู่ระบบ 
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 ให้ท าการคลิกท่ีเมนู เปลี่ยนรหัสผ่าน ทันทีที่ท าการ Login เข้าระบบแล้วเพ่ือความปลอดภัยของข้อมูล
หน่วยงานของท่าน โดยคลิกที่เปลี่ยนรหัสผ่าน   
 (1) คลิกเมนูเปลี่ยนรหัสผ่าน 
 (2) กรอกรหัสผ่านเดิม  
 (3) กรอกรหัสผ่านใหม่   
 (4) ยืนยันรหัสผ่านใหม่  
 (5) save   

 
 จากนั้นระบบจะกลับไปยังหน้าแรกอีกครั้ง ให้ท าการเข้าระบบใหม่ ด้วยผู้ใช้เดิม และรหัสผ่านที่ได้ท าการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ 

 
เมนูการใช้งานจะประกอบด้วย 
 1. ชื่อหน่วยงาน 
 2. เปลี่ยนรหัสผ่าน 
 3. LogOut (ออกระบบ) 
 4. AdminSchool (กลับหน้าแรก) 
 5. ข้อมูลผู้บันทึกข้อมูล 
 6. รายงานสรุปข้อมูล 
 7. พิมพ์รายงานสรุปข้อมูล 
การออกจากระบบ 
 การออกจากระบบให้คลิกที่เมนู  LogOut   
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การเพิ่มผู้บันทึกข้อมูล 
 1. คลิกท่ีเมนู ข้อมูลผู้บันทึกข้อมูล (ซึ่งระบบจะแจ้งว่า ยังไม่มีข้อมูล) 
 2. ให้คลิกท่ีเมนู เพ่ิมผู้บันทึกข้อมูล ในช่องตารางด้านขวามือ    

 
 

 

 1. เลือกค าน าหน้า 
 2. กรอกชื่อ 
 3. กรอกนามสกุล 
 4. กรอกเลขบัตรประชาชน ระบบจะตรวจสอบความถูกต้อง หากกรอกไม่ถูกหรือซ้ ากับท่ีมีอยู่แล้วใน
ระบบจะแสดงข้อความให้เห็น 
 5. กรอกหมายเลขโทรศพัท์มือถือ (ต้องเป็นหมายเลขที่ใช้งานจริง 

 6. เลอืกต าแหนง่ 

 7. เลอืกสถานะ  (ผู้ รับผิดชอบระดบัโรงเรียน) 

 8. คลกิปุ่ ม Save  เพื่อท าการบนัทกึ 
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 เมื่อบันทึกเสร็จระบบจะแสดงหน้าต่าง ก าลังบันทึก/แก้ไขมูล...โปรดรอสักครู่ 

 

 

การแก้ไขผู้บันทึกข้อมูล 

 1. คลิกท่ีเมนู แก้ไขตรงสัญลักษณ์ 
 2. ระบบจะแสดงหน้าต่างการแก้ไขผู้บันทึกข้อมูลมาให้ ท าการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ แล้วบันทึก 
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การกรอกรายงานข้อมูล 
 1. คลิกท่ีเมนู รายงานสรุปข้อมูล 
 2. ระบบจะแสดงหน้าต่างเมนู รายงานสรุปข้อมูล (ถ้าไม่เคยเข้าระบบรายงานจะแสดงยังไม่มีข้อมูล) 
 3. ให้คลิก เพ่ิมข้อมูลรายงาน ตรงตารางด้านขวามือ 

 
 4. ระบบจะแสดงหน้าต่างเมนูรายงานสรุปข้อมูล ซึ่งจะกรอกรายงานข้อมูล ได้ 3 กรณีมีเหตุ คือ 
     4.1 กรณี  ถูกละเมิดทางเพศ 
     4.2 กรณี  เหตุความรุนแรง 
     4.3 กรณี  อื่น ๆ 

 

 5. การรายงานสรุปข้อมูล  กรณีมีเหตุ  1 กรณี  ถูกละเมิดทางเพศ 
  5.1 คลิกท่ี เมนู กรอกรายงานข้อมูล  
  5.2 เลือก กรณีมีเหตุ 1 กรณี ถูกละเมิดทางเพศ ระบบจะแสดงเมนูให้บันทึกรายงาน 
  5.3 เลือก กรณีที่เกิดเหตุ 
  5.4 ระบุวันที่เกิดเหตุ 
  5.5 เลือกผลที่เกิดเหตุ 
  5.6 กรอกแนวทางแก้ไข 
  5.7 กรอกชื่อผู้รับผิดชอบเหตุ 
  5.8 เลือกผู้บันทึกข้อมูล  (ซึ่งจะแสดงชื่อตามที่ได้บันทึกผู้บันทึกข้อมูลไว้) 
  5.9 เลือกผู้อนุมัติให้ยุติเรื่อง 
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 6.  เมื่อบันทึกแล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างผลการด าเนินงานตามภาพ หากต้องการดูรายละเอียดให้คลิกท่ี
ช่องรายละเอียด 
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  6.1 หากต้องการแก้ไขเหตุ  ให้คลิกที่เมนู รายละเอียด ในช่องตารางขวามือ เพ่ือตรวจสอบข้อมูล 

 

  6.2 หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่รายงาน ให้คลิกที่เมนู รายงานสรุปข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าต่าง
จากนั้น ให้คลิกที่ช่องแก้ไข  
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 7. กรณีที่ 2  เหตุความรุนแรง 
  7.1 คลิกเมนู รายงานสรุปข้อมูล 
  7.2 คลิก เพ่ิมข้อมูลรายงาน ในตารางด้านขวามือ 
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7.3 เลือกกรณีมีเหตุ  2 กรณี เหตุความรุนแรง แล้วกรอกข้อมูลให้ครบ 
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 7.4 เมื่อบันทึกแล้วจะแสดงข้อมูลตามภาพ 

 
 
8. กรณีที่ 3  กรณี อ่ืน ๆ 
 8.1 คลิกเมนู รายงานสรุปข้อมูล 
 8.2 คลิก เพ่ิมข้อมูลรายงาน ในตารางด้านขวามือ 
 8.3 คลิก 3 กรณี อ่ืน ๆ
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  8.3.1 เลือกกรณีอ่ืน ๆ  
  8.3.2 เลือกกรณี อ่ืน ๆ ที่เกิดเหตุ 
  8.3.3 เลือกวันที่เกิดเหตุ 
  8.3.4 เลือกผลการด าเนินงาน 
  8.3.5 กรอกแนวทางดูแลช่วยเหลือ 
  8.3.6 กรอกผู้รับผิดชอบเหตุ 
  8.3.7 เลือกผู้บันทึกข้อมูล 
  8.3.8 เลือกผู้อนุมัติให้ยุติเรื่อง 
  8.3.9 บันทึก Save 
  ระบบจะแสดงผลข้อมูล ดังภาพ 

 
  8.3.10  หากต้องการดูรายละเอียด ให้คลิกที่ ตารางช่องรายละเอียด ของกรณี อ่ืน ๆ 
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การแก้ไขรายงานข้อมูล 
 1. คลิกท่ีเมนู รายงานสรุปข้อมูล 
 2. หากต้องการแก้ไขรายงานใด คลิกที่ช่อง แก้ไข ระบบจะแสดงหน้าต่างรายการที่ต้องการแก้ไข แล้วท า
การปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ  
 3. บันทึกข้อมูล  Save 
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การพิมพ์รายงานสรุปข้อมูล 
1. คลิกท่ีเมนู การพิมพ์รายงานสรุปข้อมูล 

 
 1.1 เลือกพิมพ์รายงานสรุปข้อมูล 
 1.2 เลือกวันที่เริ่มต้น 
 1.3 เลือกวันที่สิ้นสุด 
 1.4 คลิกท่ีปุ่ม Submit 
 1.5 ระบบจะแสดงรายงานข้อมูลเป็นรูปแบบไฟล์ .pdf และสามารถพิมพ์รายงานหรือดาวน์โหลดเก็บไว้ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

http://202.29.172.117/spc_obec/?mod=school&cmd=view_report_type&type_id=4
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 1.6 การดาวน์โหลด 
  1.6.1 คลิกท่ีสัญลักษณ์   
 

 
1. ระบบจะเลือก save As  โดยจะให้เลือก Location  This PC>Dowloads 
2. ที่ File name  จะแสดงชื่อไฟล์ จะแก้ไขหรือไม่แก้ไขชื่อไฟล์ก็ได้ 
3. คลิกท่ีปุ่ม Save เพ่ือบันทึกไฟล์เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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ศูนย์เฉพาะกิจคุม้ครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉก.ชน.สพฐ.) 

การสั่งพิมพ์รายงาน 
1. คลิกท่ีสัญลักษณ์รูปเครื่องพิมพ์ (หมายเลข 2) 

 
 
2. ระบบจะแสดงหน้าต่างการพิมพ์ เลือกชนิดของเครื่องพิมพ์ แล้วสั่งพิมพ์ 

 
 
 


