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คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศบริหารจัดการโรงเรียน 
(Mis-School Manual Process) 

 
ในการปฏิบัติงานดานระบบสารสนเทศบริหารจัดการโรงเรียน จําเปนตองมีผูดูแลระบบ และเขาใจข้ันตอน

การปฏิบัติงานในแตละสวน วาสวนใดมีลําดับข้ันการทํางานกอน สวนใดมีลําดับข้ันทํางานหลังจากอะไร ผลของ
การทํางานผิดข้ันตอนอาจทําใหไดขอมูลท่ีผิดพลาด และโปรแกรมอาจหยุดการทํางาน เนื่องจากไดขอมูลท่ีไม
ตอเนื่องตามลําดับข้ันการทํางานได ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการโรงเรียนอาชีวศึกษานี้ (Mis-School) 
เปนการเขียนโปรแกรมตามโครงสรางของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน และเขียนโปรแกรมตามความตองการ
สารสนเทศของผูบริหารที่ใชงานอยูจริง เพื่อนําไปใชพัฒนาโรงเรียนฯ ใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซ่ึง
ผานการเขียนและใชงาน การแกไขตามการทํางานจริง มามากกวา 8 ป คูมือระบบฯ นี้ตองใชควบคูกัน 3 สวน คือ 

1. คูมือโปรแกรม (แตละดานของการทํางานเชน งานวิชาการ, งานทะเบียน-วัดผล, งานปกครอง ฯลฯ) 
2. คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (เพื่อใหทราบวาข้ันตอนใดทํากอนทําหลัง) 
3. คูมือระบบสารสนเทศฯ สําหรับผูบริหาร เพื่อการบริหารจดัการโรงเรียน 

 
ท้ังนี้ คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานนี้ จัดทําเพื่อใหทราบถึงกระบวนการลําดับข้ันตอนการทํางานกอน-หลัง 

ของงานแตละสวน และการใชโปรแกรมแตละสวนใหมีความถูกตอง ไมขามข้ันตอนการปฏิบัติงานตามท่ีควรจะ
เปน ตามกระบวนการท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานจริง เนื่องจากเปนเวอรช่ันแรก หากมีขอผิดพลาดประการใด ทีมงาน

บริษัทฯ ยินดีนอมรับขอแนะนําคําติชม สามารถสงมาไดท่ี mis@mis-school.com ขอขอบคุณทานท่ีใชโปรแกรม 
Mis-School นี้เปนอยางสูงเนื่องจากทานและโรงเรียนฯของทานไดแสดงถึงเจตจํานงความต้ังใจในการพัฒนาการ
เรียน-การสอนแลว 
 
 
 

ทีมงานบริษัทฯ ผูจัดทํา 
16 พ.ค. 2551  

 
 

 
 

(Manual Update 25-April-09) 
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สารบัญ 
 

 

 เรื่อง หนา 

 ผังระบบงานสารสนเทศ (Mis-School System Flow) 3 
 ผังระบบงานครูผูสอนประเมินผลการเรียน (Grade System Flow) 4-5 
 การล็อคอินเขาระบบงานครูผูสอนประเมินผลการเรียน 6 
 การตรวจสอบรายวิชาการทีต่องสอนและรับโอนนักเรียนเขาสูการประเมินผล 7-8 
 การบันทึกรายละเอียดคะแนนและจํานวนคร้ังท่ีตองการเก็บคะแนน 9 
 การบันทึกคะแนนเก็บ ประเมินผลการเรียนรายบุคคล 10-11 
 การจัดพิมพรายงาน การประเมินผลการเรียนรายหอง 12-14 
 การจัดพิมพรายงานใบแจกแจงความถ่ี 15-16 
 รายงานครูท่ีปรึกษาติดตามนกัเรียนขาดเรียนประจําวัน 17-19 
 รายงานครูท่ีปรึกษาติดตามการเขาเรียนแบบรายเดือนของนักเรียน 20 
 รายงานครูท่ีปรึกษาตรวจสอบติดตามคะแนนความประพฤติคงเหลือ 21 
 รายงานครูท่ีปรึกษาตรวจสอบการเขาช้ันเรียนรายวิชาของนักเรียน 22 
 รายงานครูท่ีปรึกษาตรวจสอบคะแนนเก็บรายวิชาของนกัเรียน 23 
 รายงานใบเช็คเวลาเรียนรายวิชา-สงรายช่ือนักเรียนหมดสิทธ์ิสอบ 24 
 จัดพิมพรายงานนักเรียนท่ีหมดสิทธ์ิสอบสงใหฝายวิชาการ 25-26 
 งานครูท่ีปรึกษาตรวจสอบขอมูลรายช่ือนักเรียนท่ีไมผานการประเมิน 27 
 งานครูท่ีปรึกษาบันทึกความคิดเห็นผลการเรียนความประพฤตินักเรียน 28 
 งานครูท่ีปรึกษาแกไขปรับปรุงขอมูลท่ีอยู นักเรียน-ผูปกครองใหเปนปจจุบัน 29 
 งานครูท่ีปรึกษาจัดพิมพ Label ท่ีอยูผูปกครองเพ่ือสงผลการเรียน 30-31 
 งานครูท่ีปรึกษาปอนขอมูลสวนตัวและขอมูลการอบรมวิชาชีพ 32 
 งานครูท่ีปรึกษาหักคะแนนความประพฤติและใหคะแนนธนาคารความดี 33-34 
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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 

งานสือคนขอมูลหองสมุด 

งานบริหารหองสมุด 
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ผังโปรแกรมระบบงานครูผูสอนประเมินผลการเรียน ( Grade System  Flow ) 
 

Start 

ครูผูสอนตรวจสอบวิชา-หอง, 
ระดับช้ันที่ตองทําการสอน 

เมนูที่ 1.1

ทําการรับโอนรายช่ือนักเรียนปกติ 
เรียนซ้ํา, ยายรอบ 
เมนูที่ 2.1-2.3 

พิมพรายงานใบประเมินผล  
การเรียน เมนูที่ 3.4 

พิมพรายงานใบแจกแจงความถ่ี 
(ปกสรุปคะแนนรายหอง) 

 เมนูที่ 3.3 

ทําการบันทึกรายละเอียด ชอง
คะแนน จํานวนครั้งที่ตองการเก็บ  

เมนูที่ 3.1

บันทึก/แกไข รายละเอียดคะแนน 
รายคนทั้งหองเรียน เมนูที่ 3.2 

สําหรับครูที่ปรึกษา 

ตรวจสอบนักเรียน 
ขาดเรียนประจําวัน เมนูที่ 4.6.1 

2 
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รายงานรายช่ือนักเรียนที่ผล 
การเรียนไมผานการประเมิน 

เมนที่ 1.2

ตรวจสอบนักเรียน 
ขาดเรียนประจําเดือน เมนูที่ 4.6.2

พิมพรายงานรายช่ือนักเรียน 
ที่หมดสิทธิสอบ เมนูที่ 1.4 

ตรวจสอบรายงาน 
คะแนนเก็บรายวิชา เมนูที่ 4.5 

ตรวจสอบเวลาเรียน นักเรียน 
ที่หมดสิทธิสอบ เมนูที่ 1.3 

ตรวจสอบรายงานคะแนน 
ความประพฤติคงเหลือ เมนูที่ 4.6.3 

ตรวจสอบรายงาน 
การเขาช้ันเรียนรายวิชา เมนูที่ 4.4 

บันทึกความคิดเห็นครูที่ปรึกษา 
การเรียนความประพฤติ เมนูที่ 4.3 

End 

พิมพ Label ที่อยูผูปกครอง 
เพ่ือแจงผลการเรียน เมนูที่ 4.2 

ตรวจสอบอัพเดทแกไขที่อยู
ผูปกครองกอนพิมพ เมนูที่ 4.1 

2 
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หนาจอแรกในการเรียกเขาโปรแกรม จะตองใส UserName & Password กอนใชงาน  

 
 

 
คําอธิบาย ขัน้ตอนการทํางาน 
 เปนกระบวนการแรกในการเขาใชโปรแกรม ซ่ึงมีระบบรักษาความปลอดภัยอยู เพื่อปองกันผูท่ีไมไดรับ
อนุญาติเขาใชงานโดยไมถูกตอง หากทานผูใชงานไมทราบ ใหสอบถามจาก Admin ผูดูแลระบบ ผูรับผิดชอบใน
การจาย Account ของผูใชงานภายในองคกรของทาน 
 
 
 
หมายเหตุ: กรุณาระมัดระวังการใส UserName&Password เนื่องจากโปรแกรมเขียนปองกันการเดาไว หากคร้ังท่ี 3 
ใสผิด โปรแกรมจะล็อคชื่อบุคคลดังกลาวไมสามารถใชงานไดอีกตอไป ตองติดตอผูดแูลระบบ เพื่อปลดล็อค
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โปรแกรมระบบงานครูผูสอนประมวลผลการเรียนตัดเกรด (GRADE) 
 งานครูผูสอนประมวลผลการเรียนตัดเกรด เปนข้ันตอนการปฏิบัติงานของครูผูสอน หลังจากท่ีนักเรียนได
ลงทะเบียนแลวทางโปรแกรมระบบงานทะเบียน (REGISTER) และทางฝายวิชาการจะตองจัดตารางสอนแลว 
ครูผูสอนจึงจะเห็นรายวิชาของตนท่ีตองสอน และจํานวนนักเรียนท่ีลงทะเบียนในวิชานั้นๆ โดยครูผูสอนมีข้ันตอน
การทํางานใหคะแนนผลการเรียนตัดเกรดดังนี้ 
 
เมนูท่ี 1.1 การตรวจสอบรายละเอียดวิชาท่ีตองสอนประจําปการศึกษา 

 
 
 
เขาไปท่ีเมนู 1.1 รายละเอียดวิชาท่ีสอนในเทอมปจจุบันถูกตองหรือไม 

 
 
คําอธิบาย ขัน้ตอนการทํางาน 

 เปนการตรวจสอบความถูกตองขอมูลตามรูปภาพดังกลาวมาจากการจดัตารางสอนของฝายวิชาการ ให
ครูผูสอนตรวจสอบกับตารางสอนท่ีทานตองสอน จํานวนรายวิชา จํานวนหองเรียน ระดับช้ันท่ีตองสอน หาก
ไมถูกตองใหติดตอฝายวิชาการ 
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เมนูท่ี 2.1 การรับโอนรายชื่อนักเรียนปกต-ิสมทบ-เรียนซํ้า-ยายรอบ 

 
ทําการรับโอนรายช่ือนักเรียนเขาสูการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนท่ีเมนู 2.1-3 

 
 
คําอธิบาย ขัน้ตอนการทํางาน 
 เปนการรับโอนนักเรียนท่ีไดลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรท่ีฝายวิชาการไดจัดไว ให
ทําการคล๊ิกท่ีรายวิชาดานซายมือทีละวิชา จะพบรายชื่อนักเรียนท่ีไดลงทะเบียนเรียนไวแลว เปนการตรวจสอบ
รายช่ือและจํานวนนักเรียนไปดวย เสร็จแลวใหคล๊ิกท่ี “โอนรายช่ือ” เพื่อโอนมาสูครูผูสอนเพื่อประเมินผลการเรียน 
และเม่ือรายวิชาใดไดทําการโอนแลวจะมี * อยูหนารายวิชานั้นๆใหไดทราบ 
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เมนูท่ี 3.1 ผลการเรียน/บันทึกรายละเอียดคะแนนเก็บ-จํานวนคร้ังท่ีตองการเก็บ 

 
 

 
 
คําอธิบาย ขัน้ตอนการทํางาน 
 เปนการบันทึกรายละเอียดคะแนนท่ีตองการเก็บ เชนเกบ็ท้ังหมดกี่คร้ัง? แตละคร้ังจาํนวนคะแนนเต็ม
เทาไร? แตรวมแลวคะแนนท้ังหมดตองได 100 คะแนนเต็ม โดยคะแนนสอบปลายภาคใหพิมพ F ใสท่ีชองคะแนน 
ดังรูปภาพดานบน หากครูผูสอน สอนหลายวิชา ใหทําการเลือกวิชา และเพ่ิมชองคะแนนท่ีจํานวนคร้ังท่ีตองการเกบ็
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เมนูท่ี 3.2 ผลการเรียน/บันทึก-แกไขคะแนนรายบุคคล 

 
 

 
 
คําอธิบาย ขัน้ตอนการทํางาน 
 เปนการบันทึกคะแนนนักเรียนรายบุคคล หรือการใหคะแนนเก็บ การใหคะแนนปลายภาค รายวิชา รายคน 
ดังรูปภาพดานบน โดยทําการเลือกวิชาท่ีตองการใหคะแนน เลือกระดบัช้ันท่ีสอนวิชาดังกลาว คล๊ิกท่ีปุมแกไข
คะแนนดานลาง เพื่อใสคะแนนเก็บใหแตละชองคะแนน ดังรูปตอไป หากตองการทราบรายละเอียดของชอง
คะแนน ใหใชเมาสคล๊ิกท่ีหัวคะแนนดังกลาว จะมีรายละเอียดแจงใหทราบวาชองดังกลาวเปนคะแนนอะไร 
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เมนูท่ี 3.2 ผลการเรียน/บันทึก-แกไขคะแนนรายบุคคล (ตอ) 
 

 
 
คําอธิบาย ขัน้ตอนการทํางาน 
 เม่ือมีการคล๊ิกแกไขคะแนน จากรูปภาพดานบนแลว จะเห็นวามีความแตกตาง ครูผูสอนสามารถใสตัวเลข 
คล๊ิกท่ีชองคะแนนใสตัวเลข ในแตละชองคะแนน แตละคนไดไมวาจะเปนใสเพิ่ม หรือแกไขคะแนน เม่ือเสร็จ
เรียบรอยแลวใหคล๊ิกท่ีปุมดานลาง “บันทึกคะแนน” เปนการส้ินสุดการใสคะแนน หรือแกไขคะแนน 
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เมนูท่ี 3.4 ผลการเรียน/พิมพรายงานใบประเมินผลการเรียนรายหองเรียน 

 
 

 
 
คําอธิบาย ขัน้ตอนการทํางาน 
 เม่ือมีการใสคะแนน หรือแกไขคะแนนเสร็จส้ินและตองการพิมพรายงานสงฝายวิชาการ ตามกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ัวไป ใหคล๊ิกเลือกท่ีเมนู 3.4 ดังหวัขอขางตน คล๊ิกเลือกรายวิชาท่ีตองการออกรายงาน เลือก
คนหา จะไดขอมูลดังรูปภาพดานบน และคล๊ิกเลือกระดบัช้ันท่ีตองการพิมพรายงาน คล๊ิกเลือกพิมพ จะไดหนาตา
รายงานกอนการพิมพจริงใหตรวจสอบกอน ดังรูปถัดไป 
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เมนูท่ี 3.4 ผลการเรียน/พิมพรายงานใบประเมินผลการเรียนรายหองเรียน (ตอ) 

 
 

 
คําอธิบาย ขัน้ตอนการทํางาน 
 เม่ือมีการคล๊ิกพิมพรายงานจากหนาท่ีผานมา จะไดหนาตาใบประเมินผลการเรียนรายหองเรียนดังรูป 
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เมนูท่ี 3.4 ผลการเรียน/พิมพรายงานใบประเมินผลการเรียนรายหองเรียน (ตอ) 
 

 
 
คําอธิบาย ขัน้ตอนการทํางาน 
 เม่ือมีการคล๊ิกพิมพรายงานและเลือกหนาท่ี 1 ปกใบประเมินผล จะไดหนาตาของ ปกใบประเมินผลการ
เรียนรายหองเรียนดังรูป เพื่อสงรายงานใหฝายวิชาการเพื่อตรวจสอบกอนโอนใหฝายทะเบียนตอไป 
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เมนูท่ี 3.3 ผลการเรียน/พิมพรายงานใบแจกแจงความถ่ี 

 
 

 
 
คําอธิบาย ขัน้ตอนการทํางาน 

 เม่ือตองการพมิพใบแจกแจงความถ่ี ใหคล๊ิกเลือกรายวิชาท่ีสอน ระดับช้ัน เลือกคนหา จะไดขอมูลตามรูป
ดานบน ในชองการประเมินผลดานซาย หรือชวงเกรดคะแนน โปรแกรมจัดการใหเสร็จตามโครงสรางปจจุบัน
ท่ีใช 8 เกรด ยกเวน กรณีท่ีฝายทะเบียนแจงวา รายวิชานี ้เกรด A มากเกนิไปใหตัด A ท่ี 85 ครูผูสอนจึงตอง
แกไขชวงคะแนน (แสดงวาใหเกรดเฟอ) 

 



Management Information System School (Grade Manual Process) 

16

 

เมนูท่ี 3.3 ผลการเรียน/พิมพรายงานใบแจกแจงความถ่ี (ตอ) 

 
คําอธิบาย ขัน้ตอนการทํางาน 
 เปนหนาตากอนพิมพจริง ของรายงานใบแจกแจงความถ่ี หรือปกสรุปคะแนนรายหองเรียน ซ่ึงตาม
กระบวนการจดัการเรียนการสอน สรุปไดวา 
 
 เม่ือนักเรียนไดสอบปลายภาคเสร็จส้ิน ครูผูสอนปอนคะแนนครบถวน พิมพใบแจกแจงความถ่ี พิมพใบ
ประเมินผล สงวิชาการ วิชาการจะตรวจสอบขอมูลในเคร่ือง กับในใบประเมินผลที่พิมพออกมา วาตรงกันหรือไม 
ถาตรง ฝายวิชาการจะทําการโอนเกรด ใหงานทะเบียน ถาไมถูกตอง ใหครูผูสอน พิมพแกไขกลับมาใหม  และเม่ือ
ฝายวิชาการตรวจสอบความถูกตองแลวจะทําการโอนเกรดใหงานทะเบียนวัดผล(ฝายวิชาการจะตรวจสอบเทานัน้
ไมสามารถแกไขเกรดคะแนนใดๆได) ครูผูสอนจะไมสามารถแกไขเกรดคะแนนใดๆ ได เม่ือฝายวิชาการไดทําการ
โอนแลว ครูผูสอนตองประสานงาน แจงงานทะเบียน งานทะเบียนจะแกไขเองท้ังหมด หลังจากฝายวิชาการโอน
เกรดแลว 
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สวนของครูท่ีปรึกษาประจําหองเรียน ในระบบดูแลนักเรียน-นักศึกษา 

 ในสวนของครูท่ีปรึกษา ท่ีตองดูแลความประพฤติ ดูแลเร่ืองการขาดลามาสาย การติดตามนร./นศ. และ
ติดตอผูปกครอง สามารถใชเมนู 4.6.1 ในการดูแลติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียนประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 
คําอธิบาย ขัน้ตอนการทํางาน 
 เปนขอมูลในการติดตามนกัเรียนท่ีขาดเรียนประจําวัน (ตองเปนครูท่ีปรึกษาล็อคอินเทานั้น) จะเหน็ขอมูล
นักเรียนคนไหนท่ียังไมรูดบัตรมาเรียนบาง พรอมกันไดโชวเบอรโทรและช่ือของผูปกครอง เพื่อใหครูท่ีปรึกษา
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สามารถติดตามพูดคุยกับผูปกครองนักเรียนไดอยางถูกตอง และสามารถส่ังพิมพรายงานได โดยแบบฟอรมบันทึก
การติดตามหลายๆคน จะสามารถพิมพมาเพ่ือบันทึกขอมูลระหวางท่ีโทรสอบถามสาเหตุกับผูปกครอง
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เมนูท่ี 4.6.1 อาจารยท่ีปรึกษา/งานปกครอง/สถิติการขาดเรียนของนักเรียนประจําวัน (ตอ) 

 
หนาตาแบบฟอรมบันทึกการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียนประจําวนั เพื่อใชบันทีก ระหวางโทรตามหลายๆคน 

 
 ครูท่ีปรึกษาควรบันทึกเหตุผลในการขาดเรียนของนักเรียนไวในฐานขอมูล โดยการดับเบิลคล๊ิกรายช่ือ
นักเรียนท่ีขาดเรียน ดังรูปภาพดานบน และพิมพรายงานในชอง “ผลการติดตาม” และทําการคล๊ิกปุมบันทึก ดานลาง 
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ฝายบริหาร และฝายงานดแูลความประพฤติจะเหน็ถึงรายงานการตดิตามของครูท่ีปรึกษาวาไดติดตามหรือไม คิด
เปนกี่ % ของจาํนวนนักเรียนท่ีขาดเรียน 
เมนูท่ี 4.6.1 อาจารยท่ีปรึกษา/งานปกครอง/สถิติการขาดเรียนของนักเรียนประจําวัน (ตอ) 

 
 
คําอธิบาย ขัน้ตอนการทํางาน 
 เปนการส่ังพิมพรายงาน “สถิติประจําวนั” เพื่อสงหัวหนางานดูแลความประพฤติ หรือผูเกี่ยวของท่ีจดัทํา
สถิติการขาดเรียนประจําวัน ซ่ึงจะตองส่ังพิมพรายงานสงทุกวันหรือไม ข้ึนอยูกับนโยบายผูบริหารของโรงเรียน
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เมนูท่ี 4.6.2 อาจารยท่ีปรึกษา/งานปกครอง/รายงานสถิติการเขาเรียนแบบรายเดือน 

 
 

 
 
คําอธิบาย ขัน้ตอนการทํางาน 
 เปนการตรวจสอบการมาเรียน สาย1=สายแถว, สาย2=สายคาบเรียน, ข=ขาดเรียน ของครูท่ีปรึกษาประจํา
หองเรียน เพื่อเรียกนกัเรียนมาตักเตือนกอนท่ีนักเรียนจะหมดสิทธิสอบ หรือตกออกไปตามกระบวนการระบบดูแล
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เมนูท่ี 4.6.3 อาจารยท่ีปรึกษา/งานปกครอง/รายงานสถิติความประพฤตคิงเหลือของนกัเรียน 

 
 

 
คําอธิบาย ขัน้ตอนการทํางาน 

 เปนการตรวจสอบและสรางมาตรฐานในงานระบบดแูลนักเรียน เม่ือนกัเรียนทุกคนเขามาจะไดคนละ 100 
คะแนน ทุกคน เม่ือมีการตั้งการรูดบัตรหักคะแนนอัตโนมัติ นักเรียนจะถูกหักหากทําผิดกฏระเบียบท่ีต้ังไว ครู
ท่ีปรึกษา สามารถเขามาตรวจสอบเรียกนกัเรียนมาตักเตือน สามารถต้ังมาตรฐานไดวา โดนหัก 20 ตักเตือน 30 
เชิญผูปกครอง 40 เขาคายคุณธรรม 50 เขาคายทหาร 60 ส้ินสภาพนกัเรียนเปนตน 
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เมนูท่ี 4.4 อาจารยท่ีปรึกษา/รายงานการเขาชั้นเรียนรายวิชา 

 
 

 
คําอธิบาย ขัน้ตอนการทํางาน 
 เปนการตรวจสอบเวลาเรียนของนักเรียนโดยครูท่ีปรึกษา เพื่อทราบและดูแลตรวจสอบเรียกมาตักเตือน 
กอนท่ีจะหมดสิทธิสอบ ในสวนแถบสีแดงท่ีเกิดข้ึนอยู 3 วิชา แสดงใหเห็นถึงครูท่ีปรึกษาไมเคยเขาไปตรวจสอบ
ดูแลเวลาเรียนของนักเรียนในเมนูท่ี 1.3 วันท่ี ท่ีเกิดข้ึนคือวันท่ีลาสุดท่ีครูท่ีปรึกษาไดเขาไปดูตรวจสอบ และใน
หนาจอเดียวกนันี้ท้ังผูบริหารและนักเรียน เม่ือนักเรียนรูดบัตรเช็คผลการเรียนและความประพฤติ นกัเรียนจะไดเหน็
และไดทราบเชนกัน ดานบนมีชองใหต๊ิก “แสดงรายช่ืออาจารย” เม่ือต๊ิกจะปรากฏช่ือของครูผูสอนประจําวิชา
สามารถท่ีจะตรวจสอบรายช่ือครูผูสอนประจําวิชาท่ีไมเขาไปดูแลเวลาเรียนของนักเรียนได
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เมนูท่ี 4.5 อาจารยท่ีปรึกษา/รายงานคะแนนเก็บรายวิชา 

 
 

 
 
คําอธิบาย ขัน้ตอนการทํางาน 
 เปนการตรวจสอบคะแนนเก็บรายวิชาของนักเรียนรายบุคคล โดยครูท่ีปรึกษา เพื่อทราบและติดตามการ
พัฒนาของนักเรียน ท้ังยังสามารถบริหารจัดการ แกไขปญหา ทําโครงการพัฒนานกัเรียนตางๆ กอนท่ีนักเรียนจะ
เดินทางไปถึงการสอบคะแนนปลายภาค  ในหนาตางนีท่ี้เกรดยังคงเปน xx เนื่องจากอยูระหวางครูผูสอนกับวิชาการ 
ดําเนินการ เม่ือฝายวิชาการตรวจสอบความถูกตองและโอนไปงานทะเบียนแลว เกรดจึงจะแสดงใหเห็นครูท่ีปรึกษา 
และครูผูสอนรายวชิาสามารถดูเกรดไดท่ี การบันทึกใบแจกแจงความถ่ี ท่ีเมนู 3.3  
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เมนูท่ี 1.3 ขอมูลท่ัวไป/ใบเช็คเวลาเขาเรียน/สงรายชื่อ นร./นศ. ท่ีหมดสิทธ์ิสอบ 

 
 

 
 
คําอธิบาย ขัน้ตอนการทํางาน 

 กรณีท่ีทางโรงเรียนประกาศให ครูผูสอน สงรายช่ือนักเรียนท่ีหมดสิทธ์ิสอบ ก็ให ครูผูสอนไปทําการ คล๊ิก
ปุม “สงรายช่ือผูหมดสิทธ์ิสอบ” ทุกรายวชิา ไมวา จะมี นร. หมดสิทธ์ิสอบ หรือไมมีก็ตาม ใหครูผูสอนทําการ
คล๊ิกสงทุกรายวิชา 
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หมายเหตุ: ใบเช็คเวลาเรียน กอนพิมพใหเลือกเปนกระดาษ F4 ขอมูลจึงจะพิมพออกมาครบ 
 
 
เมนูท่ี 1.4 ขอมูลท่ัวไป/พิมพรายชื่อ นร./นศ. ท่ีหมดสิทธ์ิสอบ สงฝายวิชาการ 

 
 

 
 
คําอธิบาย ขัน้ตอนการทํางาน 
 เปนการตรวจสอบ และจัดพมิพรายช่ือนักเรียนท่ีหมดสิทธ์ิสอบ เวลาเรียนไมถึง 80% ตามโครงสราง
หลักสูตร สงรายงานใหแกฝายวิชาการ เพือ่ดําเนินการตอไป 
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เมนูท่ี 1.4 ขอมูลท่ัวไป/พิมพรายชื่อ นร./นศ. ท่ีหมดสิทธ์ิสอบ สงฝายวิชาการ (ตอ) 

 
 
คําอธิบาย ขัน้ตอนการทํางาน 
 เปนการตรวจสอบ และจัดพมิพรายช่ือนักเรียนท่ีหมดสิทธ์ิสอบ เวลาเรียนไมถึง 80% ตามโครงสราง
หลักสูตร สงรายงานใหแกฝายวิชาการ เพือ่ดําเนินการตอไป 
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เมนูท่ี 1.2 ขอมูลท่ัวไป/รายชื่อ นร./นศ. ท่ีมีผลการเรียนไมผานการประเมิน 

 
 

 
 
คําอธิบาย ขัน้ตอนการทํางาน 
 เปนการตรวจสอบยอนหลัง หลังจากฝายวชิาการไดโอนผลคะแนนนักเรียนไปยังงานทะเบียนแลว เพื่อครู
ท่ีปรึกษาไดทราบ ในการตองเรียนซอม เสริม ของนักเรียน/นักศึกษา กรณีท่ีนักเรียนได 0 ในรายวชิา ตามหลักสูตร  
สามารถประเมินผลใหมได (สอบแกตัว) จงึมีรายงานเฉพาะคนท่ีได 0 เพื่อเอารายช่ือไปสอบใหม  ออกรายช่ือไป
จัดการสอบใหม จากนั้น เม่ือสอบเสร็จ ตรวจคะแนนเสร็จ ถานักเรียนท่ีผาน ก็เอาคะแนนมาใสในแบบฟอรม แตจะ
ไดแคเกรด 1 เทานั้นจากนั้นเอาแบบฟอรมท่ีไดใสคะแน ไดใสเกรดสงฝายทะเบียน เพื่อใหฝายทะเบียนทําการแกไข
จากเกรด 0 ใหเปนเกรด 1 ตอไปสําหรับคนท่ีผาน
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เมนูท่ี 4.3 อาจารยท่ีปรึกษา/บันทึกความคดิเห็นอาจารยท่ีปรึกษา 

 
 

 
 
คําอธิบาย ขัน้ตอนการทํางาน 
 ครูผูสอนสามารถบันทึกความคิดเห็นของ อ.ท่ีปรึกษา วาผลการเรียนเปนอยางไร? ความประพฤติเปน
อยางไร มีจุดเดน จุดดอย ตองพัฒนาไปในทิศทางใด และครูท่ีปรึกษาตองการใหผูปกครองชวยดแูลในดานใดบาง 
เพื่อแจงใหผูปกครองทราบ อันจะเปนประโยชนตอตัวนกัเรียน อันจะแสดงถึงประสิทธ์ิภาพ การเอาใจใส ความเปน
ครูมืออาชีพท่ีมีคุณคา และไมควรบันทึกดวยขอความที่เหมือนกนัหมดทุกคน 
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เมนูท่ี 4.1 อาจารยท่ีปรึกษา/แบบสํารวจ แกไขท่ีอยูผูปกครองนักเรียน 

 
 

 
คําอธิบาย ขัน้ตอนการทํางาน 
 กรณีท่ีนกัเรียน หรือผูปกครองของนักเรียนมีการเปล่ียนแปลงท่ีอยู หรือเบอรโทรศัพท ครูท่ีปรึกษาสามารถ 
ท่ีเขาไปแกไขขอมูลเพื่อใหเปนปจจุบัน ซ่ึงจะทําใหงานทะเบียน และฝายวิชาการ งานปกครอง ทุกสวนงานเห็น
ขอมูลท่ีเปนปจจุบัน และเปนประโยชนตอครูท่ีปรึกษาเองท่ีตองพิมพ Label ท่ีอยูของผูปกครอง เพื่อแจงผลการ
เรียนแกผูปกครอง หรือเบอรโทรติดตามนกัเรียนท่ีเปนปจจุบัน 
 
หมายเหตุ: ขอมูลดานประวติันักเรียน มาจากงานรับสมัคร และอยูในความรับผิดชอบของงานทะเบียน
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เมนูท่ี 4.1 อาจารยท่ีปรึกษา/พิมพท่ีอยูผูปกครอง (Label) เพื่อแปะหนาซองสงผูปกครอง 

 
 

 
 
คําอธิบาย ขัน้ตอนการทํางาน 
 ครูท่ีปรึกษาสามารถจัดพิมพปาย Label ท่ีอยูผูปกครอง เพือ่แปะหนาซองสงผลการเรียน หรือเอกสารการ
ติดตามนักเรียน ไปถึงผูปกครอง โดยการคลิ๊กเลือกระดับช้ัน (ระดับช้ัน หองท่ีเปนครูท่ีปรึกษาอยู) เลือกคนหาจะได
ขอมูลเปนรหัสนักเรียน ดังรูปภาพดานบน สามารถท่ีจะเลือกพิมพ เฉพาะบางคน หรือเลือกท้ังหมด หรือยกเลิกท่ีได
เลือกไวแลว และส่ังพมิพออกทางเคร่ืองพมิพท่ีปุมรูปภาพเคร่ืองพิมพ โดยพิมพบนกระดาษเลเบลขนาด A15 



Management Information System School (Grade Manual Process) 

32

 

เมนูท่ี 1.1 แกไขประวัติครูผูสอนใหครบถวน (เพิ่มเติม 25-เมษายน-2552) 

 
 

 
คําอธิบาย ขัน้ตอนการทํางาน 
 เปนการเพิ่มเติม ใหครูผูสอนสามารถกรอกประวัติขอมูลสวนตัว ของตัวเองใหครบถวน เพื่อเปนการแบง
เบาภาระใหงานบุคลากร ซ่ึงหากงานบุคลากรปอนขอมูลอาจจะผิดพลาดคลาดเคล่ือนได มากกวาเจาของขอมูล
กรอกขอมูลตนเอง และในสวนท่ีสําคัญมาก คือเร่ืองการอบรมของครู เนื่องดวยมีตัวบงช้ีในงานประกันคุณภาพ 
กําหนดไววา ครูจะตองไดรับการอบรมดานวิชาชีพท่ีสอนใน 1 ปการศึกษา ไมนอยกวา 20 ชม. (แท็ปขวาสุด) ซ่ึง
หากมีการสรุปเม่ือส้ินเทอมแรก งานบุคคลจะสามารถทราบไดทันทีวาตัวบงช้ีนี้จะตกหรือไม ควรรีบจัดอบรมใน
เทอม 2 เพิ่มเติมหรือไม 
หมายเหตุ: สามารถเปดใหครูแกไขไดหรือไมใหแกไข อยูท่ีการอนุญาติในโปรแกรมงานบุคคล Personal 
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เมนูท่ี 7.4 การหักคะแนนความประพฤติ และการใหคะแนนธนาคารความดีนักเรียน (เพิ่มเติม 25-เมษายน-2552) 

 

 
คําอธิบาย ขัน้ตอนการทํางาน 
 เปนการเพิ่มเติม ใหท่ีปรึกษาประจําหองเรียน สามารถท่ีจะหักคะแนนความประพฤติของนักเรียน หรือให
คะแนนความดีแกนักเรียนไดตามความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนเพื่อเปนไปตามระเบียบปฏิบัติกฎเกณฑของโรงเรียน ใน
การพัฒนาความประพฤติของนักเรียน คล๊ิกท่ีรายการใหม 
 
หมายเหตุ: สามารถเปดใหครูแกไขไดหรือไมใหแกไข อยูท่ีการอนุญาติในโปรแกรมงาน ปกครอง-รูดบัตร 
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เมนูท่ี 7.4 การหักคะแนนความประพฤติ และการใหคะแนนธนาคารความดีนักเรียน ตอ (เพิ่มเติม 25-เม.ย.-52) 

 
 
 

คําอธิบาย ขัน้ตอนการทํางาน 
 เม่ือคล๊ิกรายการใหม จะไดหนาตางการเลือกนักเรียนข้ึนมาหักคะแนน คล๊ิกเลือกนักเรียนรายบุคคล ในชอง 
รหัสนักเรียน เพื่อคนหานกัเรียนข้ึนมาหักคะแนนและมาเลือกกลุมความผิด ข้ึนมา และคล๊ิกปุม เพิม่รายการตัด
คะแนน และบันทึก เปนอันเสร็จส้ิน ซ่ึงการใหคะแนนความดีในธนาคารความดี เมนท่ีู 7.5 เพิ่มคะแนนความ
ประพฤติ (ธนาคารความดี) จะมีลักษณะเดียวกันโดยหลักการ 
 
 
หมายเหตุ: การใหคะแนนและหักคะแนนโดยหลักแลว เปนฝายงานปกครองพัฒนาความประพฤตินักเรียน ครูท่ี
ปรึกษาเปนคนท่ีใกลชิดนักเรียนมากกวา อาจจะชวยแบงเบาภาระแกงานฝายปกครองฯ และการใหคะแนนจะไป
ชดเชยจากการโดนหักคะแนนความประพฤติ เพื่อจูงใจใหนักเรียนเปล่ียนแปลงความประพฤติใหดข้ึีน ไมใชหกัแลว
จะตองโดนลงโทษเสมอไป หากมีการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของนักเรียนในทางทีพ่ัฒนาข้ึน 


	ปก2
	GradeMis3

