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Nuddis คืออะไร? 

Nuddis เป็นระบบดิจิตอลส าหรับการเขา้เรียนท่ีโรงเรียนอนุบาลในเขตเทศบาล 

Bollnäs 

จุดประสงคข์องระบบการเขา้เรียนแบบดิจิตอลน้ีคือเพ่ืออ านวยความสะดวกและตรวจสอบ

ให้แน่ใจวา่มีการบริหารจดัการและการเขา้เรียนของเด็กอยา่งเหมาะสม 

ในระบบ Nuddis 

เจา้หนา้ท่ีจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเพื่ออ านวยความสะดวกในการวางแผนกิจกรรม 

ขอ้มูลการเขา้เรียนท่ีชดัเจนส าหรับเด็ก เวลามาถึงและเวลาออกจากโรงเรียน 

จ านวนของเด็กท่ีจะรับประทานอาหารท่ีโรงเรียน อนุบาล เป็นตน้ สามารถเขา้ถึงได ้

เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งเขา้ถึงตารางเวลาของบุตรหลานท่านในเวลาท่ีเหมาะสม 

เพื่อท่ีจะสามารถวางแผนการจดักิจกรรมให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

Nuddis เป็นแอปสมาร์ทโฟน (iPhone และ Android) และยงัสามารถใชก้บั 

iPad ได ้การเปล่ียนแปลงใด ๆ 

ท่ีเกิดจากผูป้กครองตามกฎหมายจะไดรั้บการอปัเดตโดยอตัโนมติัส าหรับเจา้หนา้ท่ีของโรง

เรียนอนุบาล การเขา้ชมในระบบจะไดรั้บการเขา้รหสัและมีระดบัความปลอดภยัสูง 

Nuddis ไดรั้บการออกแบบมาโดยไม่ซบัซอ้นและใชง้านง่าย คู่มือฉบบัน้ีมีขอ้มูลภาพรวมของฟังกช์นัระบบ และวิธีการเร่ิมตน้ใชง้าน 

Nuddis 

DENACODE NUDDIS
คู่มือส าหรับผูป้กครอง

Thai



 
 
 

 

 

จุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดของวนั  

เจา้หนา้ท่ีของ Nuddis จะด าเนินการลงทะเบียนการมาถึงและการออกจากโรงเรียนของบุตรหลานของท่านบน iPad โดย 

“การแตะท่ีภาพของเด็กเพื่อตรวจสอบเวลาเขา้/ออกของเด็ก” 

ท่านและบุตรหลานของท่านตอ้งด าเนินการตรวจสอบการเขา้/ออกโดยการแตะท่ีภาพ 

พร้อมกบัเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการลงทะเบียนดว้ยเช่นกนั   

 

ขอ้มูลส าคญัใน Nuddis 

ระบบการลงทะเบียนนกัเรียน Skolplatsen 

ท่ีบริหารจดัการโดยเทศบาลจะป้อนขอ้มูลเก่ียวกบับุตรหลานของท่านและผูป้กครองโดยอตัโนมติั ทั้งน้ีท่านจะตอ้งป้อนขอ้มูลเขา้ในระบบ 

Skolplatsen ดว้ยตนเอง เพื่อให้ Nuddis มีขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบัตวัท่าน 

ซ่ึงท่านมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้แน่ใจวา่ขอ้มูลน้ีเป็นปัจจุบนั โดยท่านสามารถเขา้ถึง Skolplatsen ผา่น 

URL: https://bollnas.skolplatsen.se 

 

ขอ้มูลท่ีส าคญัและขอ้มูลเฉพาะบุคคลเช่น การแพ ้จะถูกบนัทึกไวใ้น Nuddis โดยเจา้หนา้ท่ีเพ่ือหารือกบัท่านในฐานะผูป้กครอง 

 

แอป Nuddis  

ท่านสามารถใชแ้อป Nuddis เพ่ือป้อนตารางเวลาของบุตรหลานของท่าน และส่งขอ้มูลเร่ืองส าคญัท่ีเจา้หน้าท่ีตอ้งรับทราบในวนันั้น 

 

แอปส าหรับ iOS (iPhone หรือ iPad) มีอยูใ่น App Store แอปส าหรับ Android มีอยูใ่น Google 

Play  

 

การเขา้สู่ระบบ 

ในฐานะผูป้กครอง ท่านจะตอ้งลงช่ือเขา้ใชง้านแอป Nuddis โดยใช ้BankID 

และท่านจะสามารถดูขอ้มูลเก่ียวกบับุตรหลานของท่านเท่านั้น เม่ือท่านไดรั้บแจง้ให้ระบุช่ือบญัชีของท่านในขณะท่ีเขา้สู่ระบบ 

ท่านจะตอ้งป้อน: bollnas หากท่านไม่มีตวัเลือกในการใช ้BankID 

ท่านสามารถขอความช่วยเหลือไดโ้ดยติดต่อเจา้หน้าท่ีท่ีโรงเรียนอนุบาลของท่าน 

 

การใช ้Nuddis ผา่นทาง iPhone/iPad 

ถา้ท่านใชแ้อป Android ให้ไปยงัส่วนถดัไป  

 

เม่ือท่านลงช่ือเขา้ใชใ้นแอป iOS ท่านจะเห็นแทบ็ห้าแทบ็ใหเ้ลือก: Schedule (ตารางเวลา), Overview (ภาพรวม), History 

(ประวัติ), My Profile (โปรไฟล์ของฉัน) และ Help (วิธีใช้งาน) 

 

https://bollnas.skolplatsen.se/


 
 
 

 

SCHEDULE (ตารางเวลา) 

ขอ้มูลสรุปเบ้ืองตน้ส าหรับบุตรหลานของท่านจะแสดงไวท่ี้น่ี เลือกเด็กเพื่อดูหรือเปล่ียนแปลงตารางเวลา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากตอ้งการเพ่ิมรายละเอียดในตารางเวลา คลิกท่ีวนัท่ีเก่ียวขอ้งในปฏิทินและกรอกขอ้มูลเวลาไปส่งและเวลาไปรับ บุคคลท่ีจะไปส่งและไปรับ 

จากนั้นคลิกท่ีปุ่ ม “Create (สร้าง)”  

 

หากท่านตอ้งการใชเ้วลาท่ีเหมือนกนัเป็นเวลาหลายวนั ให้คลิกท่ีปุ่ ม "Copy 

(คดัลอก)" ขั้นแรกให้เลือกวนัท่ีท่านตอ้งการคดัลอกจาก 

แลว้เลือกวนัท่ีท่านตอ้งการคดัลอกไป และคลิกปุ่ ม "Next (ถดัไป)" 

หากท่านมีบุตรหลานหลายคน 

ท่านสามารถคดัลอกเวลาเดียวกนัส าหรับบุตรหลานคนอ่ืนได ้คลิกท่ี "Next 

(ถดัไป)" อีกคร้ัง และท่านไดค้ดัลอกเวลาจากวนัหน่ึงไปยงัอีกวนัหน่ึงหรือหลาย 

ๆ วนั 

 

ท่านสามารถคดัลอกเวลาส าหรับทั้งสปัดาห์ไปยงัอีกหลายสปัดาห์ต่อจากน้ีไดเ้ช่นเดี

ยวกนั คลิกท่ีปุ่ ม  “Copy (คดัลอก)” จากนั้นเลือก “Whole week 

(ทั้งสปัดาห์)” ในขั้นตอนถดัไป 

ท่านสามารถเลือกสปัดาห์ท่ีท่านตอ้งการคดัลอกเวลา 

ตลอดจนช่วงเวลาท่ีท่านตอ้งการน าไปใชไ้ด ้

 

 

 

 



 
 
 

 

รายงานการขาดเรียน 

หากบุตรหลานของท่านขาดเรียนดว้ยเหตุผลใดก็ตามตลอดทั้งวนัเน่ืองจากการเจบ็ป่วย 

หรือการลาหยดุ 

ขอให้ท่านรายงานการเปล่ียนแปลงโดยเร็วท่ีสุดเพ่ือให้เจา้หน้าท่ีสามารถวางแผน 

กิจกรรมได ้ 

 

รายงานการขาดเรียนสามารถท าไดโ้ดยคลิกท่ีตารางเวลาส าหรับวนัท่ีปัจจุบนัและเลือก 

ปุ่ ม “Leave (ลา)” หรือปุ่ ม “Absent/Sick (ขาดเรียน /ป่วย)” 

จากนั้นคลิกท่ีปุ่ ม “Change (เปล่ียนแปลง)”  

 

 

 

ส าหรับวนัท่ีก าหนดตารางเวลาไวแ้ลว้ 

ท่านยงัสามารถฝากขอ้ความสั้น ๆ พร้อมขอ้มูลเร่ืองส าคญัท่ีเจา้หน้าท่ีตอ้งทราบ ท่านสามารถป้อนขอ้มูลน้ีในช่อง “Daily info for staff 

(ขอ้มูลประจ าวนัส าหรับเจา้หนา้ท่ี)” ตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีส าคญัคือ ถา้บุตรหลานของท่านขาดเรียนเน่ืองจากเป็นไขห้วดัลงกระเพาะ  

 

OVERVIEW (ภาพรวม) 

ท่ีน่ีท่านจะไดเ้ห็นภาพรวมทัว่ไปเก่ียวกบัตารางเวลาของบุตรหลานของท่านในอีกสองสามวนัถดัไป 

 

HISTORY (ประวติั) 

ท่ีน่ีท่านสามารถดูขอ้มูลสถิติท่ีระบุวิธีการไปรับและไปส่งในช่วงสองสามสัปดาห์ท่ีผา่นมาเม่ือเทียบกบัตารางเวลาท่ีท่านวางแผนไว ้

 

MY PROFILE (โปรไฟลข์องฉนั) 

ท่ีน่ีท่านสามารถตรวจสอบว่าขอ้มูลติดต่อของท่านใน Nuddis มีความถูกตอ้งหรือไม่ หากขอ้มูลใดขาดหายไป ให้ตอ้งเขา้สู่ระบบ 

Skolplatsen และอปัเดตขอ้มูลของท่านท่ีนัน่ จากนั้นขอ้มูลใน Nuddis จะไดรั้บการอปัเดตโดยอตัโนมติัดว้ยขอ้มูลเดียวกนั  

 

การเปล่ียนแปลงของท่านจะไดรั้บการอปัเดตโดยตรงในแอป Nuddis 

ท่ีโรงเรียนอนุบาล 

แต่ขอให้ปรึกษากบัเจา้หนา้ท่ีท่ีโรงเรียนอนุบาลเก่ียวกบัวิธีการส่ือสารท่ี 

เจา้หนา้ท่ีตอ้งการในกรณีท่ีมีการขาดเรียน 

รายงานการขาดเรียน/ป่วยหรือรายงานการลาตอ้งท าเฉพาะในวนัท่ีก าหนดไว ้

เท่านั้น 

หมายเหตุ! จุดประสงคข์องการรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวคือเพ่ือจ ากดัการแพร่กระจายการติดเช้ือในหมู่เด็กคนอ่ืน ๆ ท่ีโรงเรียนอนุบาล ในท่ีน่ี 

ท่านยงัควรท่ีพดูคุยกบัเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัวิธีการจดัการดา้นการส่ือสาร 



 
 
 

 

การใช ้Nuddis ผา่นทางแอป Android 

แอป Android มีแทบ็ดงัต่อไปน้ี: Schedule (ตารางเวลา) และ Info (ข้อมูล) 

 

SCHEDULE (ตารางเวลา) 

ขอ้มูลสรุปเบ้ืองตน้ส าหรับบุตรหลานของท่านจะแสดงไวท่ี้น่ี 

เลือกเด็กเพื่อดูหรือเปล่ียนแปลงตารางเวลา  

 

หากตอ้งการเพ่ิมรายละเอียดในตารางเวลา 

คลิกท่ีวนัท่ีเก่ียวขอ้งในปฏิทินและกรอกขอ้มูลเวลาไปส่งและเวลาไปรับ 

บุคคลท่ีจะไปส่งและไปรับ จากนั้นคลิกท่ีปุ่ ม “Add/Change 

(เพ่ิม/เปล่ียนแปลง)”  

 

ท่านสามารถคดัลอกเวลาส าหรับทั้งสปัดาห์ไปยงัอีกหลายสปัดาห์ต่อจากน้ีไดเ้ช่น 

เดียวกนั คลิกท่ีเส้นสีเทาเขม้ท่ีระบุหมายเลขสปัดาห์เช่น สปัดาห์ท่ี 37 

ในตวัอยา่งรูปภาพ จากนั้นเลือกสปัดาห์ท่ีท่านตอ้งการคดัลอกเวลาไปยงั 

และถา้จะใชก้บัเดก็มากกวา่หน่ึงคน 

 

รายงานการขาดเรียน 

หากบุตรหลานของท่านขาดเรียนดว้ยเหตุผลใดก็ตามตลอดทั้งวนัเน่ืองจากการเจบ็ 

ป่วยหรือการลาหยดุ 

ขอให้ท่านรายงานการเปล่ียนแปลงโดยเร็วท่ีสุดเพ่ือให้เจา้หน้าท่ีสามารถวางแผน 

กิจกรรมได ้ 

 

รายงานการขาดเรียนสามารถท าไดโ้ดยคลิกท่ีตารางเวลาส าหรับวนัท่ีปัจจุบนัและ 

เลือกปุ่ ม “Leave (ลา)” หรือปุ่ ม “Absent/Sick (ขาดเรียน /ป่วย)” จากนั้นคลิกท่ีปุ่ ม “Change (เปล่ียนแปลง)”  

 

ส าหรับวนัท่ีก าหนดตารางเวลาไวแ้ลว้ ท่านยงัสามารถฝากขอ้ความสั้น ๆ พร้อมขอ้มูลเร่ืองส าคญัท่ีเจา้หน้าท่ีตอ้งทราบ ซ่ึงสามารถท าไดผ้่านช่อง 

“Comments (ความคิดเห็น)” ตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีส าคญัคือบุตรหลานของท่านขาดเรียนเน่ืองจากเป็นไขห้วดัลงกระเพาะ  

 

 

 

การเปล่ียนแปลงของท่านจะไดรั้บการอปัเดตโดยตรงในแอป Nuddis ท่ีโรงเรียนอนุบาล 

แต่ขอให้ปรึกษากบัเจา้หนา้ท่ีท่ีโรงเรียนอนุบาลเก่ียวกบัวิธีการส่ือสารท่ีเจา้หนา้ท่ีตอ้งการในกรณีท่ีมีการขาดเรียน 

รายงานการขาดเรียน/ป่วยหรือรายงานการลาตอ้งท าเฉพาะในวนัท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น 



 
 
 

 

INFO (ขอ้มูล) 

มีขอ้มูลสั้น ๆ เก่ียวกบั Nuddis ท่ีน่ี รวมถึงตวัเลือกในการเปิด/ปิดการแจง้เตือนและออกจากระบบ 

 

FAQ (ค าถามท่ีพบบ่อย) 
ฉันจะเพิม่ตารางเวลาได้อย่างไรหากฉันไม่มีตัวเลอืกในการรับข้อมูล BankID 

หากท่านไม่มีตวัเลือกในการรับขอ้มูล Bank ID ให้ติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีโรงเรียนอนุบาลซ่ึงจะแจง้ให้วิธีการด าเนินการให้ท่านทราบ  

 

ท าไมฉันไม่สามารถเพิม่/เปลีย่นตารางเวลาในอกีสองวนัถัดไปได้ 

โรงเรียนจ าเป็นตอ้งทราบเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงตารางเวลาของท่านล่วงหนา้อยา่งน้อย 2 วนั เพ่ือให้สามารถวางแผนกิจกรรมได ้

หากท่านตอ้งการเปล่ียนแปลงตารางเวลาโดยแจง้ให้ทราบล่วงหนา้นอ้ยกวา่สองวนั ให้ติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีโรงเรียนอนุบาลของท่าน  

  

ฉันสามารถส่งข้อความไปยงัเจ้าหน้าที่ได้อย่างไร  

ท่านสามารถฝากขอ้ความสั้นไวใ้นแอปได ้ใส่ขอ้ความในช่องความคิดเห็น "Day’s info for staff (ขอ้มูลประจ าวนัส าหรับเจา้หนา้ท่ี)" 

(iOS) หรือ "Comments (ความคิดเห็น)" (Android) 

ขอ้ความจะปรากฏข้ึนส าหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีโรงเรียนอนุบาลเป็นบอลลูนค าพดูถดัจากภาพของเด็กในแอป Nuddis  

 

ฉันสามารถรายงานการขาดเรียน/ป่วยส าหรับบุตรหลานผ่านแอปได้หรือไม่  

ได ้ท่านสามารถรายงานได ้ทั้งน้ีขอให้ท่านแจง้การขาดเรียนให้ทราบโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไป เพื่อท่ีเจา้หนา้ท่ีจะไดว้างแผนกิจกรรมได ้เลือก 

“Leave (ลา)” หรือ “Absence/Sick (ขาดเรียน/ป่วย)” และคลิก “Change (เปลียนแปลง)”  

 

ฉันควรท าอย่างไรถ้าฉันลมืตรวจสอบการเข้า/ออกส าหรับบุตรหลาน 

ติดต่อเจา้หน้าท่ีแลว้พวกเขาจะให้ความช่วยเหลือท่าน 

 

ท าไมฉันถึงได้รับอเีมลเกีย่วกับเวลาที่ขาดหายไปส าหรับบุตรหลาน  

ระบบจะส่งการเตือนความจ าไปยงัท่ีอยูอี่เมลของท่าน 

ทั้งน้ีระบบจะส่งการแจง้เตือนวา่ถึงเวลาท่ีจะตอ้งป้อนขอ้มูลตารางเวลาใหม่แลว้ในช่วงเวลาเจด็วนัล่วงหนา้ตามท่ีท่านไดก้  าหนดตารางเวลาคร้ังล่า

สุด หากท่านไม่ตอ้งการรับการแจง้เตือนเช่น ในวนัหยดุพกัผอ่น บุตรหลานของท่านจะถูกท าเคร่ืองหมายวา่ขาดเรียนในตาราง 

  

ข้อมูลเกีย่วกบับุตรหลานของฉันจะอยู่ในแอป Nuddis นานเท่าใด 

ขอ้มูลเก่ียวกบับุตรหลานของท่านจะไดรั้บการเก็บรักษาไวเ้ป็นเวลา 3 ปี หลงัจากช่วงเวลาดงักล่าว ขอ้มูลจะใชสื้บคน้ตวับุคคลไม่ได ้

แต่จะเก็บไวเ้พ่ือใชส้ าหรับวตัถุประสงคท์างสถิติ  

หมายเหตุ! จุดประสงคข์องการรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวคือเพ่ือจ ากดัการแพร่กระจายการติดเช้ือในหมู่เด็กคนอ่ืน ๆ ท่ีโรงเรียนอนุบาล ในท่ีน่ี 

ท่านยงัควรท่ีพดูคุยกบัเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัวิธีการจดัการดา้นการส่ือสาร 



 
 
 

 

 

ติดต่อส านกังานการศึกษา 
สามารถแจง้ปัญหาการให้บริการไดท่ี้:support.utbildningskontoret@bollnas.se โปรดระบุค  าอธิบายปัญหาท่ีชดัเจน 

ส่ิงท่ีท่านท าเม่ือพบเห็นความผิดปกติ ประเภทของโทรศพัทมื์อถือหรือแทบ็เล็ตท่ีท่านใชง้านอยูแ่ละหากก่อนหนา้น้ีใชง้านได ้

 

mailto:support.utbildningskontoret@bollnas.se

