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วันที่ 13 สิงหาคม 2556 

เร่ือง:  เสนอระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา Mis-School แบบครบวงจร 

เรียน:  ทานผูรับใบอนุญาต ทานผูจัดการ ทานผูอํานวยการ ผูบริหาร สถานศึกษา 

สิ่งท่ีสงมาดวย:  เอกสารขอมูลรายละเอียดโปรแกรม และหนังสือตอบรับใหเขานําเสนอรายละเอียด  

  

เรียนทานผูอํานวยการ และผูบริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวของตองานประกันคุณภาพของสถานศึกษาดาน

ระบบสารสนเทศ ในการสนับสนุนดานการบริหารจัดการสถานศึกษา เน่ืองดวยในปจจุบันการประกันคุณภาพ

ภายนอก(3 กลุม 18 ตัวบงชี้) ถูกระบุไวในตัวบงชี้ที่ 9 “ผลการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ” 

และการประกันคุณภาพภายใน(7มาตรฐาน 35ตัวบงชี้) ตัวบงชี้ที่ 3.5 “คุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล 

สารสนเทศของสถานศึกษา 0  “ ซึ่งถือเปนกฎมายที่ทุกสถานศึกษาตองปฏิบัติตามอยางหลีกเลี่ยงไมได ในการ

ประเมินภายในและภายนอกของ สมศ. ทางทีมงานบริษัทฯ จึงขอเสนอโปรแกรมบริหารจัดการดานสารสนเทศ 

Mis-School ซึ่งตัวโปรแกรมฯ เกิดจากความตองการของผูบริหารสถานศึกษาที่ตองการสารสนเทศมาสนับสนุนใน

การบริหารจัดการ สอดคลองตอมาตรฐานการประกันฯทั้งภายใน-ภายนอก และชวยแกไขปญหา อยางทันทวงที 

ตามกระบวนการ PDCA การปรับเปลี่ยนความประพฤติของตัวผูเรียน เชน สถิติการขาดเรียน การมาสาย การลา ทั้ง

ของผูเรียน และครูผูสอนในการประเมินผลงาน การลดยอดนักเรียนตกออกกลางคัน การจัดครูสอนแทนไดอยาง

ทันที การสงขอมูลใหตนสังกัดภาครัฐโดยไมตองคียขอมูลใดๆ จากระบบเพิ่มเติม การจัดตารางสอน การจัดพิมพใบ 

รบ. การบริหารจัดการหองสมุดโดยใชบัตรนักเรียนยืม-คืน การติดบารโคดหนังสือ การจัดพิมพรายงาน SAR ที่

สอดคลองตองานประกันคุณภาพของ สมศ. ฯลฯ ที่สําคัญคือ ลดคน ลดกระดาษ ขอมูลเปนปจจุบันเชื่อถือได มี

บริการอัพเดท แกไขโครงสรางตางๆ เชนมาตรฐานตัวบงชี้งานประกันเปลี่ยน โครงสรางหลักสูตรเปลี่ยน ไมมีการ

เรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ไมวาจะเปนการเดินทางไปติดต้ัง การไปอบรมใหกับผูปฏิบัติงาน การอัพเดทแกไขบริการหลัง

การเซ็นสัญญาเชา (ตามสภาพการใชงานจริง) ทําใหการบริหารจัดการสถานศึกษาคลองตัว ไมตองแบกภาระอุมการ

จางงานและสวัสดิการโปรแกรมเมอร ปลอดภัยเร่ืองการทิ้งงานไปสอบบรรจุ คาเชาถูกกวาจางโปรแกรมเมอร ซึ่ง

ไมทราบวาจะเขียนครอบคลุมทั้งสถานศึกษาไดเมื่อไร? อีกทั้งมาตรฐานตัวบงชี้ หลักสูตรเปลี่ยนตลอดเวลา ตัว

โปรแกรมฯ ผานการใชงานจริงมากกวารอยสถานศึกษา เชื่อถือไดมากกวา Support สถานศึกษาไดดีกวา 

 

 

เรียนมาเพื่อพิจารณาใชบริการ(ในการPresent ไมมีคาใชจาย) 

ชวนณภัค เตชะทวีกุล 

รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร ฝายประกันคุณภาพฯ 

ผูจัดการ บ.โปรเกรส เน็ตเวิรค คอนซัลท จก. 

http://www.mis-school.com Email&MSN: chuan_t@hotmail.com  
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ผังระบบงานสารสนเทศ Mis-School System Flow 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิม 

งานรับสมัคร 

งานออกรหัสนักเรียน/นักศึกษา 

งานลงทะเบียนรายหอง 

งานการเงินรับสมัคร 

นําเขาระบบบัญชี 

ผูตรวจสอบฯ 

จบ 

งานเกรดครูผูสอนใหคะแนน 

งานอนุมัติผลการเรียน   
ฝายวิชาการ - > ผอ. 

งานเรียนซอมเสริม 

งานตรวจสอบผลการเรียน 

โดยนักเรียน/นักศึกษา 

งานจัดพิมพใบ ร.บ. 

งานจัดหลักสูตร 

งานบุคลากร 

งานจัดตารางสอน/สอบ 

งานรูดบัตร 

งานปกครอง 

งานบันทึกจิตพิสัย 

งานบันทึกรายคาบ 

งานสืบคนขอมูลหองสมุด 

งานบริหารหองสมุด 
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ระบบงานวิชาการ 

1.  การล็อคอินเขาโปรแกรมระบบงานวิชาการ 

2.  งานจัดหลักสูตร แผนการสอน 

3.  งานกําหนดคาบเรียน/จัดตารางสอน 

4.  คะแนนเฉล่ียผานเกนฑ 

5.  ชวงคะแนนตดัเกรด 

6.  งานจัดหองเรียน/หองสอบ 

7.  งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

8.  งานบันทึกขอมูลการสอน 

9. งานเปล่ียนครูผูสอน 

10. งานบนัทึกการสอนแทน  

11. งานจดัอาจารยทีป่รึกษาประจาํหองเรียน 

12. งานสํารวจ โอนผลการเรียนของนักเรียน 

13. งานตรวจสอบสอบรายช่ือผูหมดสิทธ์ิสอบ 

14. รายงานสํารวจวิชาเรียนซํ้ารายบุคคล 

15. รายงานใบเช็ครายช่ือ-เขาแถว-รายคาบ/รายหองเรียน 

16. รายงานการจัดอันดับการสอบของหองและสาขา 

17. ประเภทกิจกรรม 

18. ขอมูลเด็กกิจกรรม 

19. จัดคาบกิจกรรม/คาบพิเศษ 

20. รายงานคาบวาง (อาจารย) 

21. แสดงผลครูผูสอนมา-ไมมา/จดัครูสอนแทน 

 

 

ระบบงานรับสมัครเรียน 

1. การล็อคอินเขาโปรแกรมระบบงานรับสมัคร 

2. งานรับสมัคร คนหา แกไข เพ่ิมขอมูลนักเรียนใหม 

3. การบันทึกขอมูลพ้ืนฐานประวัติ/ครอบครัว/ที่อยูนักเรียนใหม 

4. การเปล่ียนโปรแกรมการเรียน หลังการรับสมัคร 

5. การรับ-ถอนหลักฐานการสมัครเรียน 

6. รายงานยอดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาใหม 

7. รายงานยอดรับสมัครแยกตามสถานศึกษาเดิม ส่ังพิมพรายโรง 

8. รายงานการตรวจสอบส่ังพิมพหลักฐานการรับสมัครนักเรียนใหม 

ระบบงานทะเบียนวัดผล 

1. การล็อคอินเขาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผล 

2. การจัดการนักเรียนเขาสูหองเรยีน 

3. การอนุมัติออกรหัส และการใหรหัสนักเรียน+พิมพบตัรนักเรียน 

4. การคนหาตรวจสอบแกไข ขอมูลทะเบียนประวัตินักเรียน 

5. บันทึก-ยกเลิกสภาพนักเรียน ขาดการติดตอ ลาออก พักการเรียนฯ 

6. การรับโอนรายวิชา ยายสาขาวิชา หรือส้ินสุดหลักสูตร 

7. การอนุมัติออกใบ รบ.1 เม่ือนักเรียนจบการศึกษา-โยกยาย 

8. การยายหองเรียนของนักเรียน หลังการลงทะเบียนเรียน 

9. การจัดการยายสาขาวิชา หรือรอบที่เรียน 

10. การจัดการขอมูล การจดัหองสอบ 

11. การจัดนักเรียนลงทะเบียนเรียนปกต ิ

12. การจัดนักเรียนลงทะเบียนเรียนสมทบ 

13. การจัดนักเรียนลงทะเบียนเรียน เรียนซํ้า 

14. การยกเลิก นักเรียนลงทะเบียนเรียนซํ้า 

15. การบันทึกแกไขผลการเรียน รายวิชา 

16. การบันทึกแกไขผลการเรียน รายบุคคล 

17. การสํารวจวิชาเรียน ผลการเรียน 

18. การออกเอกสาร/ใบแจงเกรด-ใบแจงผลการเรียนประจําภาคเรียน 

19. การออกเอกสาร/ระเบียนผลการเรียน (รบ.1) 
20. ออกเอกสาร/รายงานผลการเรียนผูจบหลักสูตร (รบ.2) 

21. ออกเอกสาร/รายงานการออกประกาศนียบัตร 

22. ออกเอกสาร/แบบรับระเบียนผลการเรียน (รบ.1) 

23. ออกเอกสาร/แบบรายงานคุณลักษณะพิเศษ 

24. ออกเอกสาร/จบการศึกษา/ที่อยูนักศึกษาทีจ่บการศึกษา 

25. ออกเอกสาร/ใบรับรองตางๆ  การศึกษา-ความประพฤต ิ  

26. ออกเอกสาร/พิมพใบประกาศนียบัตร  

27. ออกเอกสาร/บัญชีรายช่ือผูขอตรวจสอบวุฒ ิ  

28. ออกเอกสาร/พิมพหนาซองจดหมายที่อยูนักเรียน-นักศึกษา  

29. รายงาน/บัญชีรายช่ือ นักเรียน/นักศึกษา ประจําหองเรียน  

30. รายงาน/แบบสํารวจ และจัดพิมพรายงาน ที่อยูผูปกครอง  

31. รายงาน/แบบสํารวจ และจัดพิมพขอมูลนักเรียน/นักศึกษา  

32. รายงาน/รายช่ือ นร./นศ. ที่พนสภาพประจําเดือน 

33. รายงาน/รายช่ือ นร./นศ. ที่ได ม.ส. , I  

34. รายงาน/รายช่ือ นร./นศ. ทีห่มดสิทธิสอบ  

35. รายงาน/สรุปยอด นร./นศ. ทัง้หมดประจําปการศึกษา  

36. รายงาน/SAR สมศ.ตารางที่ 1 จํานวนนร.-หองเรียน 

37. รายงาน/SAR สมศ.ตารางที่ 2 

38. รายงาน/SAR สมศ.ตารางที่ 9  

39. การประมวลผลส้ินเทอม 

40. การประมวลผลส้ินปการศึกษา 
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ระบบงานปกครอง-รูดบัตร 

1. ล็อคอินเขาสูระบบงานปกครองรูดบัตร 

2. การใหเวลาเรียนอัตโนมัติแก นร.ฝกงาน-นศ.วิชาทหาร 

3. การอนุญาตใหนักเรียนมาสาย-กลับกอน 

4 การประมวลผลเวลามาเรียนประจําวัน 

5. การประมวลผลเวลากลับประจาํวัน 

6. บันทึกเวลาเขาเรียนรายคาบเรียนประจําวัน 

7. การตัดคะแนนความประพฤตขิองนักเรียน/นักศึกษา 

8. การใหคะแนนธนาคารความดีแกนักเรียน/นักศึกษา 

9. บันทึกการลากิจ, ลาปวย การนอนหองพยาบาลของ นร./นศ. 

10. รายงานรายช่ือนักเรียน/นักศึกษาในแตละหองเรียน 

11. รายงานการมาเรียน ไป-กลับของ ของนักเรียน/นักศึกษา 

12. สถิติการออกเอกสารรายงานแจงผูปกครอง 

13. สถิติรายงานมาเรียนแบบรายวัน ทุกหองเรียน 

14. สถิติรายงานมาเรียนแบบรายเดือน ของนร./นศ. ประจําหองเรียน 

15. สถิติรายงานการเขาเรียนรายบุคคล ของนักเรียน/นักศึกษา 

16. ตรวจสอบขอมูลการขาดเรียนของนักเรียน/นักศึกษา 

17. ปรบัสถานะ นร./นศ. ที่ขาดเรยีนใหอยูระหวางการติดตาม 

18. ออกรายงานช่ืออาจารยที่ปรึกษาประจําหองเรียน 

19. ออกรายงานใบเช็ครายช่ือ นร./นศ. เขาแถวราย - คาบ 

20. พิมพจดหมายแจงการขาดเรียนของนร./นศ.แกผูปกครอง 

21. รายงานติดตามการขาดเรียน นร./นศ. ของอาจารยที่ปรึกษา 

22. การแจงขอความ SMS รายงานความประพฤติถึงผูปกครอง 

23. แจงขาวประกาศประชาสัมพันธ ใหนร./นศ. ไดรับทราบ 
 

ระบบงานครูผูสอนประเมินผลการเรียน/ครูที่ปรึกษา 

1. ล็อคอินเขาสูระบบงานครูผูสอน 

2. ขอมูลครผููสอน ผูล็อคอินเขาระบบ 

3. งานตรวจสอบรายวิชาที่ตองสอน 

4. งานตรวจสอบจํานวนนักเรียนรายหองตามรายวิชา 

5. รับโอนรายช่ือนักเรียนจากงานทะเบียนสูครผููสอน 

6. แบงชองรายละเอียดคะแนนและจํานวนครั้งทีต่องการเก็บคะแนน 

7. เกณฑการตัดเกรด 5 เกรด 8 เกรด 

8. การบันทึกแกไขคะแนน 

9. รายงานใบแจกแจงความถ่ี 

10. รายงานใบประเมินผลการเรียน 

11. งานอาจารยที่ปรึกษาตดิตามการขาดเรียนลดยอดตกออก 

12. งานอาจารยที่ปรึกษาแกไขอัพเดทขอมูลผูปกครอง 

13. งานอาจารยที่ปรึกษาพิมพ Label ที่อยูผูปกครอง 

14. รายงานการเขาช้ันเรียนรายวิชา กอนนักเรียนหมดสิทธิสอบ 

15. บันทึกความคดิเหน็อาจารยทีป่รึกษา ตอพฤติกรรมผลการเรียน 

16. รายงานคะแนนเก็บรายวิชา 

17. รายงานสถิติการเขาเรียนแบบรายเดือน 

18. งานตัดคะแนนความประพฤต ิเพ่ิมคะแนนธนาคารความด ี

19. รายช่ือนักเรียนทีผ่ลการเรียนไมผานการประเมิน 

20. รายงานใบเช็คเวลาเขาเรียน/สงรายช่ือผูหมดสิทธิสอบ 

21. รายงานเวลาเรียนนักเรียนที่หมดสิทธิสอบใหฝายวิชาการ 

22. รายงานการสงใบลากิจ-ลาปวย ของนักเรียน 

23. รายงานการสงขอความ SMS ถึงผูปกครองรายบคุคล 

 

ระบบงานนักเรียนเช็คผลการเรียน-คะแนนความประพฤติ 

1. แจงขอมูลประชาสัมพันธจากฝายปกครองฯ บนหนาหลัก 

2. ตรวจสอบคะแนนเก็บรายวิชา ประจําภาคเรียน 

3. ผลการเรียนรายวิชา, รายภาคเรยีน, เกรดเฉล่ีย วิชาที่ได มผ. 

4. ตรวจสอบตารางเรียนประจําวัน 

5. ตรวจสอบคะแนนความประพฤติคงเหลือ/ธนาคารความด ี

6. สถิติการมาเรียน ขาด ลา มาสาย กลับกอน /คะแนนทีห่ัก-เพ่ิม 

7. ตรวจสอบขอมูลการสงใบลา กิจ, ลาปวย 

8. ตรวจสอบขอมูลการชําระเงนิ-รายการคางชําระเงิน 

9. ตรวจสอบรายการ ขอความ SMS ที่ถูกสงถึงผูปกครอง 

ระบบงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

1. ประเภทของกิจกรรม 

2. รายช่ือกิจกรรมชมรม 

3. กําหนดแผนกิจกรรมโรงเรียน 

4. ลงทะเบียนกิจกรรมโรงเรียน รายกลุม-บุคคล 

5. ยกเลิกการลงทะเบียนกิจกรรมของนักเรียน 

6. บันทึกรายช่ือนักเรียนที่ไมเขารวมกิจกรรม 

7. ประมวลผลการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน 

8. บันทึกรายช่ือนักเรียนที่ไมเขาแถวเชา 

9. ประมวลการเขาแถวของนักเรยีน 

10. ลงทะเบียนกิจกรรมชมรม 

11. ประเมินผลการเขาชมรม 

12. รายงาน กิจกรรม ชมรม การเขาแถว ฯลฯ 
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ระบบงานศูนยวิทยบริการ 

1. ตั้งคาระบบการยืม-คืน คาปรับ และวันเปด-ปดภาคเรียน 

2. กําหนดคา กระดาษ การพิมพบารโคด และสันหนังสือ 

3. บันทึกหนังสือขอมูลส่ิงพิมพ/โสตทัศนวัสด ุ

4. รับโอนขอมูลสมาชิกจากระบบ/บันทึกขอมูลสมาชิกใหม 

5. บันทึกเพ่ิมเติม/การแกไขหมวดหมูหนังสือ 

6. บันทึกการยืม-คืน หนังสือส่ือส่ิงพิมพตางๆ 

7. เปล่ียนวันครบกําหนดสงคืนหนังสือหองสมุด 

8. รายงานผลงานบรหิาร สถิติขอมูล จํานวนทะเบียนส่ิงพิมพ 

9. รายงานจํานวนส่ิงพิมพแบงตามประเภท หมวดหมู 

10. รายงานสถิติการยืมหนังสือในชวงวันเวลา 

11. รายงานสถิติคาปรบัหนังสือเกินกําหนดสงคนื 

12. รายงานงานเทคนิค/ตรวจสอบส่ิงพิมพ 

13. รายงานงานเทคนิค/พิมพรายการ-สันหนังสือ/บารโคด 

14. รายงานงานบริการ/สถิติคาปรับหนงัสือเกินกําหนดสง 

15. รายงานการสืบคน ขอมูลงานบริการ/บรรณานุกรม 

16. รายงานงานบริการ/รายช่ือสมาชิกคางสง 

17. รายงานงานบริการ/ออกใบทวงหนังสือ 

18. สืบคนบรรณานุกรมส่ิงพิมพ 

19. สืบคนส่ิงพิมพประเภทหนงัสือ 

20. สืบคนส่ิงพิมพประเภทดรรชนีวารสาร 

21. สืบคนส่ิงพิมพประเภทกฤตภาค 

22. ตรวจสอบสถานะภาพการยืมของตนเอง 

23. รายงานสถิติการเขาใชหองสมุด 

 

ระบบงานบุคลากร 

1. ล็อคอินเขาสูระบบงานบคุลากร 

2. ตั้งคาเริ่มตนเวลามา-กลับ 

3. ตั้งคาเริ่มตน การเพ่ิม-หักคะแนน บุคลากร 

4. ตั้งคาเริ่มตน ตารางการทํางานของบคุลากร 

5. ระบบงานทะเบียนประวัตบิุคลากร 

6. การบรรจุแตงตั้งตําแหนงในการทํางาน 

7. บันทึกสภาพบุคลากร 

8. บันทึกสภาพเวลาเขางาน-เลิกงาน ดวยมือ 

9. บันทึกสภาพเวลาเขางาน-เลิกงาน โดยการรูดบัตร 

10. บันทึกสถานะการออกนอกบริเวณทํางาน สวนตัว-ราชการ 

11. บันทึกสภาพการลา ลากิจ ลาปวย ฯลฯ 

12. รายงานการปฏบิัติงานประจําวัน (เวลามา-เวลากลับ) 

13. รายงานการปฏบิัติงานรายบุคคล (สามารถเลือกชวงวันได) 

14. รายงานการออกนอกโรงเรียนในเวลาทํางาน 

15. รายงานสถิติการปฏบิัติงาน (สามารถเลือกชวงวันได) 

16. บันทึกแจงขาวประกาศใหบุคลากรทราบ 

17. รายงานสถิติจํานวน ชม.การอบรมพัฒนาบคุลากร 

18. รายงานคุณภาพประจําปการศกึษา สมศ. ตารางที่ 3 

ระบบงานเงินเดือนบุคลากรครู 

1. ตั้งคาเริ่มตนฐานขอมูลเงินเดือนบุคลากร 

2. ตั้งคาเริ่มตนขอมูล รายการหัก – เพ่ิม 

3. บันทึกขอมูลรายการหัก-เพ่ิม ประมวลเงินเดือน 

4. รายงานสรุปเงินประจําเดือน+สลิปเงินเดือน 

 

ระบบสารสนเทศ สถิติขอมูลสําหรับผูบริหาร 

งานรับสมัครนักเรียนใหม 

1. รายงานสถิตยิอดรับสมัครนักเรียนใหม / สถิติดานการตลาด 

2. รายงานสถิติยอด นร.ปวช.ขึ้น ปวส. และภาพรวม ปวส. 

3. รายงานสถิติยอดนักเรียนที่มาจากโรงเรียนตางๆ 

งานบุคลากร 

4. รายงานสถิตบิุคลากรที่ยังไมมาปฏิบตัิงานวันนี ้

5. รายงานสถิติภาพรวมการปฏิบัติงานของบุคลากร 

6. รายงานสถิติจํานวนบคุลากรแตละประเภท 

7. รายงานสถิติจํานวนคาบสอนตอสัปดาหรายบคุคล 

8. รายงานสถิติ จํานวน ชม.การอบรมพัฒนาบคุลากร/ป 

งานทะเบียน 

9. รายงานสถิติจํานวน นร./นศ. ตามช้ันเรียน 

10. รายงานสถิติ นร./นศ. ที่จบเทยีบกับยอดแรกเขา 

11. รายงานสถิติยอด นร./นศ. ตกออก 

งานวิชาการ 

12. รายงานสถิตริายวิชาที่นักเรียนไมผานการประเมินสูงสุด 

งานปกครองพัฒนานักเรียน 

13. รายงานสถิติการมาเรียนประจําวันของนักเรียน 

14. รายงานสถิติการติดตามนักเรยีนขาดเรียนของครทูี่ปรึกษา 

งานการเงิน 

15. รายงานสถิติยอดนักเรียนคางชําระเงินทัง้โรงเรียน 

16. รายงานสถิติยอดคางชําระเงินตามรายการ-ช่ือลูกหนี้ 

17. รายงานสถิติยอดคางชําระเงินรายหองเรียนที่คางสูงสุด 

18. รายงานสรุปบญัชีการรับเงินประจําวัน-เดือน-เทอม-ป 

http://www.mis-school.com/
mailto:mis-school@hotmail.com
mailto:misschool2000@gmail.com


ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการโรงเรียนอาชีวศึกษา (MIS-SCHOOL) 

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM SCHOOL 

Progressive Network Consultant Co.,Ltd. http://www.mis-school.com,  Tel.08-1911-6206 E-mail: mis-school@hotmail.com , misschool2000@gmail.com 

4 

 

ระบบงานการเงินนักเรียน 

1. ระบบงานการเงิน. 

 -  ล็อคอินเขาโปรแกรมระบบงานการเงิน 

 -   บันทึกแผนการรับเงินประจําปการศึกษา 

 -  ตั้งคาเริ่มตนประเภททุนการศึกษา/สวนลด 

 -  ตั้งคาลูกหนีป้ระจําเทอมการศึกษา 

 -  รับชําระเงนิ และทําการออกใบเสร็จรับชําระเงนิ 

 -  รับชําระคาลงทะเบียนเรียนซํ้า/ภาคสมทบ 

 -  บันทึกการออกคปูองเงินสด 

 -  ทําการปดบัญชีประจําวันเพ่ือทําการออกรายงานการสงเงิน 

 -  ออกเอกสารใบสงเงินประจําวัน 

 -  พิมพรายงาน รายการประจําวัน 

 -  พิมพรายงาน รับ-จายเงินประจําวัน 

 -  รายงานลูกหนี้คางชําระ(ตามรายช่ือลูกหนี้) 

 -  รายงานลูกหนี้คางชําระ(ตามรายการคาใชจาย) 

 -  ตรวจสอบยอดการรับเงินของเจาหนาที่งานการเงินของแตละคน 

 -  ตรวจสอบการชําระเงินคาธรรมเนียม 

 -  ปรับปรุงยอดลูกหนี ้

 -  พิมพใบเสร็จรบัเงิน(ยอนหลัง) 

 -  พิมพใบตั้งเบิก 

 -  จัดพิมพบัตรอนุญาตเขาหองสอบ 

 -  จัดพิมพหนังสือออกใบแจงคางชําระ 

 -  วิเคราะหการจายเงินของลูกหนี ้

 -  สงขอความ SMS แจงการคางชําระไปยังผูปกครอง 

 -  ปดบญัชีส้ินวัน 

ระบบงานกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. 

- ขอมูลหลักของผูกู 

- บันทึกวงเงินที่ไดรับ 

- การตัดยอดลูกหนีจ้ากเงินกู กยศ. 

 

ระบบงานสงออกขอมูลใหภาครัฐ 

1. โปรแกรมเงนิอุดหนนุ SP53 

- ปรับปรุงขอมูลดานครูผูสอน 

- ปรับปรุงโอนขอมูลเงินเดือน 

- โอนขอมูลรายช่ืออาจารยทีป่รึกษาและรายช่ือนักเรียน 

2. โปรแกรม PSI 

- ปรับปรุงขอมูลดานครูผูสอน 

- โอนขอมูลรายช่ืออาจารยทีป่รึกษาและรายช่ือนักเรียน 

3. โปรแกรม GPA50 

- โอนขอมูลดานรายวิชา 

- โอนขอมูลดานนักเรียน 

- โอนขอมูลดานผลการเรียน 

 

ระบบงานผูดูแลระบบ-สํารองฐานขอมูล 

- งานสํารองฐานขอมูล Backup Database 

- งานอัพเดทฐานขอมูล-โปรแกรม Mis-School 

- งานจัดการบญัชีช่ือกําหนดสิทธิ ผูใชระบบ Mis-School 

- งานชวยเหลือผูดูแลระบบ Remote Control - Backup 

 

รายงานการประกันคุณภาพประจําป SAR 

1. ตารางอายุงานบุคลากรโดยเฉล่ีย 

2. ตารางขอมูลจํานวนช่ัวโมงการอบรมของบคุลากร 

3. ตารางขอมูล นักเรียน/นักศึกษา 

4. ตารางขอมูลครู,นักเรียน,สถิติตางๆ ตามขอกําหนด สมศ. ฯลฯ 

 

ระบบงานบริการขอมูลสารสนเทศใหทุกคน 

- ขอมูลนักเรียน (โชวรูปนักเรียนเต็มหนา) 

o วันนี้มาหรือไม ก่ีโมง มาสายหรือไม  

o ตอนนี้เรียนอยูหองไหน วิชาไหน 

o ครูผูสอนเปนใคร ช่ืออะไร เบอรโทร 

o ความประพฤติเปนอยางไร 

o ดานวิชาการ ผลคะแนนรายวิชา เกรดเฉล่ีย 

o การชําระเงิน การคางชําระ 

o ฯลฯ 

- ขอมูลดานครูผูสอน (โชวรูปครูเต็มหนา) 

o วันนี้มาหรือไม ก่ีโมง สายหรือไม 

o ตอนนี้สอนอยูหองไหน 

o สอนวิชาอะไร เปนที่ปรึกษาหองไหน 

o อยูที่ไหน เบอรโทรอะไร 

o ฯลฯ 

ระบบงานพิมพบัตรประจําตัวนักเรียน-บุคลากร 

- งานพิมพบัตรนักเรียนหนา-หลัง Barcode, RFID 

- งานพิมพบัตรบคุลากร Barcode, RFID, Finger Scan 

 

http://www.mis-school.com/
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Student Information 

 
Grade Information 
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ขอมูลคะแนนความประพฤติ นักเรียนเปนผูรูดบัตรเช็คดวยตนเอง 

 
ขอมูลการเขาชั้นเรียนรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร (80/20) 
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ขอมูลการจัดหลักสูตร, แผนการสอน, ครูผูสอน, ตารางสอน 
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ระบบการสงขอความและประชาสัมพันธ ถึงโทรศพัทผูปกครองนกัเรียน 

 

โรงเรียนของคุณมีระบบ SMS แลวหรือยัง ???  
ในปจจุบันนี้ ระบบดูแลนักเรียน-นักศึกษา สําหรับโรงเรียนนับวาเปนเร่ืองท่ีสําคัญอยางยิ่ง การติดตอ 

ส่ือสารระหวาง โรงเรียนและผูปกครอง (การสงขอความไปยังมือถือผูปกครองนักเรียน) การเขาถึงกลุมเปาหมายได
เร็วท่ีสุด จะชวยแกไขปญหาตางๆ ไดอยางทันเหตุการณรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โรงเรียนท่ีมีระบบสารสนเทศท่ีดีกวา 
ยอมไดเปรียบกวา ในการดูแลนักเรียนและส่ือสารกับทางผูปกครองของนักเรียน-นักศึกษา 
  ดวยความเขาใจในปญหาและความตองการของผูปกครองท่ีเกิดข้ึน ท้ังนักเรียนท่ีออกจากบานมาแลวแตมา
ไมถึงโรงเรียน การแจงผลการเรียน การแจงความประพฤติ การแจงครบกําหนดการชําระเงิน และการแจงขาวสาร
งานกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนใหผูปกครองไดรับทราบ ฯลฯ สารสนเทศตางๆ นี้  จะสรางความประทับใจในการ
ใหบริการท่ีดีของโรงเรียนแกผูปกครอง ในการใสใจดแูลนักเรียน-นักศึกษา ของโรงเรียน 

 

ความสามารถของโปรแกรม SMS-MIS 
1. สงขอความไปยังมือถือผูปกครอง “(ช่ือนร.) ไมมารร.วันนี้ กรุณาติดตอ อ.ท่ีปรึกษา (โชวมือถือท่ีปรึกษา)” 

1.1. ไมมีการคียขอมูลเบอรโทรใดๆ เลือกจากฐานขอมูลประวัตินักเรียน สงไดท้ัง ผูปกครอง, พอ, แม 
2. สามารถสงขอความประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียนได เชน “พรุงนี้โรงเรียนหยุดเรียน” เปนตน 

2.1. ไมมีการคียขอมูลเบอรโทรใดๆ เลือกจากฐานขอมูล สงไดท้ัง นักเรียน, พอ, แม, ผูปกครอง 
3. สามารถสงแจงเตือนการคางชําระคาเทอม แจงยอดคางชําระท้ังหมดแกผูปกครอง รายบุคคลได 
4. สามารถกําหนดผูสงขอความในโรงเรียนเปนรายบุคคลได 
5. สามารถสงเวลาไหนก็ได เคร่ืองไหนก็ได (ท่ีตออินเตอรเน็ต และเช่ือมตอระบบMis-School ในเวลาเดียวกัน) 
6. กําหนดเบอรผูปกครองท่ีตองการสงท่ีอยูในฐานขอมูล หรือเพ่ิมเบอรใหมท่ีตองการสงได 
7. เลือกสงไดท้ังรายบุคคล รายหองเรียน ระดบัช้ัน และทุกระดับช้ัน หรือท้ังโรงเรียน สง นร.หรือ บุคลากรครู 
8. มีรายงานการสงขอความ SMS (ท้ังเบอรท่ีสงถึงปลายทาง และเบอรท่ีไมถึง) 
9. สงขอความ SMS แลวผูรับขอความจะไดรับแบบทันที, ขอความท่ีไมถึงปลายทางจะไมมีการเก็บเงิน 
10. เม่ือมีการพัฒนาอัพเดทเพิ่มเติมใดๆ รร.เครือขายจะไดใชฟรี เชน การแจงผลการเรียนไปยังมือถือผูปกครอง 
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ระบบการสงขอความและประชาสัมพันธ ถึงโทรศพัทผูปกครองนกัเรียน 

 
รูปภาพหนาจอโปรแกรมสงขอความถึงผูปกครอง เม่ือนักเรียนยังไมมารูดบัตรท่ีโรงเรียนตามเวลาท่ีกําหนด 
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ระบบการสงขอความและประชาสัมพันธ ถึงผูปกครองนกัเรียน 

รูปภาพหนาจอโปรแกรมสงขอความถึงผูปกครอง ในการประชาสัมพนัธกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน 
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ระบบการสงขอความและประชาสัมพันธ ถึงผูปกครองนกัเรียน 

รูปภาพหนาจอโปรแกรมสงขอความถึงผูปกครอง รายงานผลการสงขอความถึงผูปกครองหลังการสง 
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แบบตอบรับการเขานําเสนอโปรแกรม MIS-SCHOOL 

 

 หากทานสนใจใหทีมงานบริษัทฯ เขาทําการนําเสนอ Mis-School Program และตอบขอซักถามใหกับ

ทีมงานของทาน กรุณากรอกแบบสอบถาม และสงแฟกซกลับมาที่ 075-321-339 หรือติดตอกลับทางเมล  

mis-school@hotmail.com , misschool2000@gmail.com  or Mobile: 08-1911-6206 

 

ชื่อสถานศึกษา ________________________________________________________ 

 

วันท่ียินดีใหเขานําเสนอ_____________________________________________ 

 

สถานท่ี (อาคาร/หอง) ............................................................................................................................................ 

 

เบอรโทรติดตอผูประสานงาน .................................... แฟกซ............................ อีเมล......................................... 

 

ชื่อผูประสานงาน ................................................................. ตําแหนง ................................................................. 

 

ทานมีแผนการใชระบบงาน Mis-School น้ีเมื่อใด .................................................................................................. 

 

จํานวนนักเรียนท้ัง ปวช. ปวส.:…..….. จํานวนบุคลากรท้ังหมด............(เพื่อคํานวณจํานวนบัตรและเคร่ืองรูดบัตร) 

 

จํานวนสาขาวิชาท่ีเปดสอน………………………………………………………………………………………. 

 

ฐานขอมูลของทานเปนระบบใด.............................................................................................................................. 

 

สถานศึกษาของทานมีเคร่ืองพิมพบัตรประจําตัวนักเรียน และคณะครูเองหรือไม ................................................. 

 

สถานศึกษาทานใชระบบรูดบัตรเช็คเวลาเปนแบบใด .................................. บารโคด .................................RFID 

 

กรุณาสงแบบสอบถามน้ีกลับมายัง 075-321-339 

ขอขอบคุณเปนอยางสูง 
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