ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 04290/ว2688

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1
อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
1 สิงหาคม 2564

เรื่อง การสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
สำหรับการเรียนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียดของนักเรียนภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
จำนวน 1 ฉบับ
2. คำชี้แจงการเก็บข้อมูล
จำนวน 1 ฉบับ
ตามที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการเรียนออนไลน์
เพื ่ อ ลดผลกระทบการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ว ั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อจัดให้มีบ ริการอินเทอร์เน็ตให้แก่น ักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธ ยมศึกษา การศึกษาระดับ
ประกาศนีย บัตรวิช าชีพ (ปวช.) และการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ภายใต้ส ังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2564 นั้น
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว เข้าถึงนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วน
ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จึงขอให้
โรงเรียนทุกโรงเรีย นในสังกัด ดำเนินการรวบรวมข้อมูล นักเรียนที่เรียนแบบ On-Demand และ Online
ที่มีความจำเป็นต้องได้รับ การสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ สำหรับการเรียนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยจัดทำในรูปแบบไฟล์
Excel ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และจัดส่งไปยัง Email : uthai@sesao1.go.th ภายในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564
เวลา 16.00 น. เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จักได้รวบรวมข้อ มูล
จัดส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป หากพ้นเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ในการขอรับการ
สนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการเรียนออนไลน์
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(นายศรายุทธ ธิศรีชัย)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
กลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. ๐ 2410 2044 ต่อ 505 , 081-116-2927 (อุทัย โทจำปา)
โทรสาร. ๐ 2410 2044 ต่อ 502

คำชี้แจงกำรเก็บข้อมูลนักเรียนที่มีควำมจำเป็นต้องได้รับกำรสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
สำหรับกำรเรียนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19)
1. ให้ แต่ล ะโรงเรี ย นเตรี ย มข้อมูล ของนั กเรียนที่เรียนแบบ On-Demand และ Online ที่มีความจาเป็ น
ต้ อ งได้ รั บ การสนั บ สนุ น อิ น เทอร์ เ น็ ต บรอดแบนด์ ส าหรั บ การเรี ย นออนไลน์ เพื่ อ ลดผลกระทบ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบ
2. สามารถเข้าระบบเพื่อไปรายงานข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง
URL: 202.29.173.26/net_survey
3. รายละเอียดการกรอกข้อมูลจะชี้แจงผ่านหน้าแรกของระบบรายงานข้อมูล
4. ให้ ร ายงานข้ อ มู ล ภายในวั นพุ ธที่ 4 สิ งหาคม 2564 หากไม่ ได้ ด าเนิ นการ ถื อว่ าสละสิ ทธิ์ ในการขอรั บ
การสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สาหรับการเรียนออนไลน์

แจ้งเพิ่มเติมจาก สพม.กท 1
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับบันทึกข้อมูลได้จากเว็บไซต์ http://202.29.173.26/net_survey

http://202.29.173.26/net_survey/School_net_survey.xlsx
ขั้นตอนสำหรับโรงเรียน
1. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มโรงเรียนหรือดาวน์โหลดข้อมูลจาก DMC เมนูโรงเรียน > 2.9 รายงานระดับ
โรงเรียน > แล้วดาวน์โหลดไฟล์ที่รายชื่อนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในสถานศึกษา แล้วคัดลอกข้อมูลจากคอลั่ม
A ถึง J มาวางที่แบบฟอร์ม และกรอกข้อมูลคอลั่ม K ถึง N
2. ส่งไฟล์ข้อมูลให้เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อตรวจสอบและหลอมรวมข้อมูลส่ง สพฐ. ต่อไป

ส่งไฟล์ Excel ไปยัง สพม.กท 1 ที่ Email : uthai@sesao1.go.th
ภายในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.
หากมีข้อสงสัยติดต่อเจ้าหน้าที่ สพม.กท 1 นายอุทัย โทจำปา โทร. 081-116-2927

