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การเข้าสู่ระบบ 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยการเข้าเว็บด้วย URL ที่ติดตั้งระบบ RMS2011 / iSchool ของสถานศึกษา 
URL = ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เมื่อเข้าสู่เว็บระบบ RMS2011 / iSchool ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จะพบกับหน้าจอดังนี้ 

 

การเข้าสู่ระบบ กลุ่มผู้ใช้สามารถแต่ละกลุ่มเข้าสู่ระบบได้โดยการระบุ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน 
(Password) เริ่มต้น ได้ดังนี้ 

กลุ่มครูและเจ้าหน้าที่ สามารถใช้ Username : รหัสประชาชน และ Password : รหัสประชาชน 

กลุ่มนักเรียน สามารถใช้ Username : รหัสนักเรียน และ Password : วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 31/03/2540 

กลุ่มผู้ปกครอง สามารถใช้ Username : รหัสประชาชนของนักเรียน และ Password : วัน/เดือน/ปีเกิดของ
นักเรียน เช่น 31/03/2540 

กลุ่มศิษย์เก่า สามารถใช้ Username : รหัสนักเรียนก่อนที่จะศึกษาจบ และ Password : วัน/เดือน/ปีเกิด 
เช่น 31/03/2540 

โดยน าชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของ
ตนเองไประบุลงในช่องเข้าสู่ระบบ 

ส่วนข้อความภาพให้ระบุเลขรหัสที่
เห็นในหน้าจอ 

จากนั้นเลือกสถานศึกษา * ใน
ตัวอย่างสถานศึกษามีอยู่สถานศึกษาเดียว ดังนั้นระบบจะระบุให้อัตโนมัติ และคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าสู่
ระบบ 
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รูปแบบหน้าจอหลังจากเข้าสู่ระบบ 

หลังจากท่ีระบุข้อมูลชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านและเข้าสู่ระบบถูกต้องเรียบร้อย ท่านจะพบกับหน้าจอดังภาพ 

 

ในส่วนบาร์ด้านบน 

 

ชื่อผู้เข้าใช้งาน  กลับสู่หน้าหลัก  ศูนย์กลางการแจ้งเตือน  ศูนย์กลางบทสรุป   แก้ไขรหัสผ่าน   ออกจากระบบ 

* หากต้องการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว สามารถคลิกที่ชื่อผู้เข้าใช้งานเพื่อตรวจสอบได้ 

 

ส่วนไอค่อนเมนูด้านล่าง ส าหรับการเข้าสู่ระบบต่างๆ 
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ระบบบุคลากร 

ท่านสามารถเข้าสู่ระบบบุคลากรได้โดยการไปที่ 

หน้าหลัก > ระบบบุคลากร และหลังจากเข้าสู่ระบบบุคลากรเรียบร้อย
แล้ว  

 

จะมีไอค่อนระบบจัดการข้อมูลต่างๆให้ท่านได้ท าการเลือกดังภาพ 

 

 

รายละเอียดส่วนตัว 

ส าหรับรายละเอียดส่วนตัว คือเมนูที่ใช้ส าหรับตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวเบื้องต้นของตนเอง หาก
ข้อมูลมีความผิดพลาดสามารถแก้ไขได้โดยการคลิกไอค่อนแก้ไขรายละเอียดส่วนตัว 
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แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว 

 

การแก้ไขรายละเอียดส่วนตัวเมื่อท่านเข้ามาที่หน้าจอนี้แล้ว ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านได้โดย
ระบุข้อมูลที่ถูกต้องลงในช่องต่างๆ เช่นข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลที่พัก ข้อมูลการติดต่อ รวมถึงข้อมูลรูปภาพ และ
หลังจากระบบแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึกข้อมูลด้านล่าง เพ่ือท าการบันทึก 

 

* การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวจะมีผลต่อบทสรุปของสถานศึกษา ดังนั้นขอให้บุคลากรเข้าของข้อมูลแก้ไข
ข้อมูลส่วนตัวด้วยข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด 
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ข้อมูลด้านประวัติการศึกษา 

ท่านสามารถตรวจสอบ/เพ่ิมเติม/แก้ไขข้อมูล ประวัติด้านการศึกษาของท่านได้ที่เมนูนี้ 

 

หากต้องการเพ่ิมข้อมูล ท่านสามารถเพ่ิมข้อมูลได้ลงในช่องเพ่ิมข้อมูลด้านล่างโดยระบุ วุฒิการศึกษา ชื่อสถาน
บัน วิชาเอก (ถ้ามี) และปีท่ีจบ  

 

เมื่อระบุข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้คลิกปุ่มเพ่ิมข้อมูลประวัติการศึกษา เพ่ือท าการบันทึก 

 

ระบบจะแจ้งว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และมีชื่อมูลแสดงขึ้นในตารางข้อมูลที่มีอยู่ 

หากท่านต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลในตารางท่านสามารถคลิกไอค่อนรูปดินสอเพ่ือท าการแก้ไข และถ้าหาก
ต้องการลบข้อมูลท่านสามารถคลิกไอค่อนรูปกากบาทเพ่ือลบข้อมูลได้ 
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ต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ 

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบในสถานศึกษาได้โดยการคลิกท่ีเมนูนี้ 

 

 

ประวัติการลา 

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติการขาดลามาสายของท่านได้ โดยการคลิกท่ีเมนูนี้ 

 

 

ประวัติการฝึกอบรม 

ท่านสามารถตรวจสอบ/เพ่ิมเติม/แก้ไขข้อมูล แนบไฟล์วุฒิบัตร ประวัติการฝึกอบรมของท่านได้ด้วยเมนูนี้ 
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โดยท่านสามารถเพ่ิมข้อมูลได้โดยการระบุข้อมูลที่ถูกต้องลงในช่องต่างๆ และเมื่อระบุข้อมูลถูกต้องเรียบร้อย
แล้ว ให้คลิกปุ่มเพ่ิมข้อมูลประวัติการฝึกอบรม เพื่อบันทึกข้อมูล 

 

เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ท่านจะพบกับภาพดังหน้าจอ 

 

โดยระบบจะแสดงข้อมูลที่มีอยู่ลงในตาราง ซึ่งหากข้อมูลผิดท่านสามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยการคลิกไอค่อนรูป
ดินสอด้านหลัง หรือหากต้องการลบข้อมูลท่านสามารถคลิกปุ่มกากบาทเพ่ือท าการลบข้อมูลได้ 

 

ประวัติเครื่องราช 

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติเครื่องราชได้โดยการคลิกที่ไอค่อนเมนูนี้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลประวัติ
เครื่องราชลงในตารางข้อมูล 
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ประวัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ท่านสามารถตรวจสอบประวัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ด้วยไอค่อนเมนูนี้ 

 

 

รางวัลหรือสิ่งเชิดชูเกียรติ 

ท่านสามารถตรวจสอบ/เพ่ิมเติม/แก้ไขข้อมูล รางวัลหรือสิ่งเชิดชูเกียรติได้ที่ไอค่อนเมนูนี้ 

 

หากต้องการเพ่ิมข้อมูล ท่านสามารถเพ่ิมข้อมูลลงในช่องด้านล่างให้ถูกต้องได้ และถ้าหากระบุข้อมูลถูกต้อง
แล้วท่านสามารถบันทึกข้อมูลได้โดยการคลิกปุ่ม เพ่ิมข้อมูลรางวัล…. 
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เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วท่านจะพบกับหน้าจอดังภาพ

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูลท่านสามารถแก้ไขได้โดยการคลิกไอค่อนรูปดินสอด้านหลังข้อมูลที่ต้องการ และถ้า
หากต้องการลบข้อมูลท่านสามารถลบข้อมูลได้โดยการคลิกไอค่อยกากบาท 

 

ศูนย์กลางการแจ้งเตือน 

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเตือนต่างๆ ได้จากไอค่อนเมนูนี้ หรือไอค่อยรูปการแจ้งเตือนบาร์ด้านบน 

 

โดยถ้าหากมีข้อมูลเข้ามา จะมีตัวเลขปรากฏและสัญลักษณ์การแจ้งเตือนจะกระพริบ และเมื่อคลิกเข้าไปดูท่าน
จะพบกับหน้าจอดังภาพ 

 

โดนท่านสามารถเปิดอ่านข้อมูลได้โดยการคลิกที่ชื่อเรื่องแจ้งเตือน เพ่ือให้ระบบพาท่านไปที่หน้าจอที่เกี่ยวข้อง 

 



12 
 

ระบบสารบรรณ 

ท่านสามารถเข้าสู่ระบบสารบรรณได้โดยการไปที่ 

หน้าหลัก > ระบบสารบรรณ และหลังจากเข้าสู่ระบบสารบรรณเรียบร้อย
แล้ว ให้เลือกไอค่อนระบบย่อยภายในที่ต้องการ 

กล่องรับหนังสือสารบรรณ 

กล่องรับหนังสือสารบรรณ คือระบบที่จัดเก็บหนังสือสารบรรณของตัวท่านเอง (ถ้าเปรียบกับอีเมล์ ก็คือกล่อง
จดหมาย) โดยจะมีหน้าจอดังนี้ 

 

โดยท่านสามารถค้นหาหนังสือได้โดยการระบุข้อมูลค้นหาด้านบน หากไม่ต้องการระบุวันที่ ให้ระบุเป็นวัน
ปัจจุบัน ซึ่งระบบจะเลือกวันปัจจุบันให้อัตโนมัติ 

 

ด้านล่างจะแสดงข้อมูลหนังสือที่มีอยู่ และสถานะการอ่านหนังสือ  
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โดยท่านสามารถคลิกท่ีชื่อเรื่องของหนังสือเพ่ือท าการเปิดอ่านหนังสือท่ีต้องการได้ 

* ผู้บริหาร และหัวหน้างาน หรือเจ้าหน้าที่งานสารบรรณสามารถตรวจสอบและติดตามตัวท่านได้ว่าท่านเปิด
อ่านหรือไม่เปิดอ่านหนังสือเรื่องใดบ้าง 

หากต้องการส่งต่อหนังสือไปยังบุคลากรท่านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถคลิกท่ีไอค่อนลูกศรชี้ไป
ทางขวา เพื่อท าการส่งต่อหนังสือได้ จากนั้นค้นหาชื่อผู้ที่จะส่งต่อที่ต้องการ ท าเครื่องหมายถูกด้านหน้า และ
คลิกปุ่ม เพ่ิมรายชื่อ…. 

 

โดยเมื่อคลิกเพ่ิมรายชื่อเพ่ือรอรับการยืนยันแล้ว จะพบกับหน้าจอดังนี้ 

 

ให้คลิกปุ่มยืนยันส่งต่อ การเวียนหนังสือ เพื่อท าการยืนยันรายชื่ออีกครั้งหนึ่ง หรือคลิกไอค่อนยกเลิกการเวียน
ส าหรับลบรายชื่อที่ท่านท าการเลือกไว้ผิด 

* หลังจากยืนยันการเวียนหนังสือแล้วท่านจะไม่สามารถยกเลิกการส่งต่อหนังสือได้อีก 
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ระบบนักเรียน 

ท่านสามารถเข้าสู่ระบบนักเรียนได้โดยการไปที่ 

หน้าหลัก > ระบบนักเรียน และหลังจากเข้าสู่ระบบนักเรียนเรียบร้อย
แล้ว ให้เลือกไอค่อนระบบย่อยภายในที่ต้องการ 

 

กลุ่มที่เป็นครูที่ปรึกษา 

กลุ่มท่ีเป็นครูที่ปรึกษาจะแสดงรายชื่อกลุ่มนักเรียนที่ท่านเป็นที่ปรึกษาอยู่ โดยท่านต้องการท าการเลือกรายชื่อ
กลุ่มท่ีต้องการตรวจดูข้อมูล 

 

เมื่อเลือกรายชื่อกลุ่มท่ีต้องการแล้ว จะมีข้อมูลแสดงดังภาพ 

 

ซึ่งท่านสามารถเลือกรูปแบบการแสดงข้อมูลรายชื่อนักเรียนในกลุ่มได้ 2 รูปแบบด้วยกัน คือ 

แบบรายการรายชื่อ และแบบรูปภาพประจ าตัวนักเรียน 
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ส าหรับแบบรูปภาพประจ าตัวนักเรียน จะเป็นรูปแบบดังนี้ 

 

ท่านสามารถเลือกตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดได้โดยการคลิกเลือกรายชื่อนักเรียน ไอค่อนรูปแว่นขยาย หรือ
เลือกรูปภาพแสดงผลของนักเรียนที่ต้องการ 

 

* หากต้องการกลับไปยังกลุ่มนักเรียน สามารถคลิกค าว่า กลุ่มนักเรียน เพ่ือย้อนกลับไปได้ 
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ครูที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดต่างๆของนักเรียนได้โดยการเลื่อนดูข้อมูล และถ้าหาก
ต้องการตรวจสอบข้อมูลด้านการเรียน ตารางเรียน คะแนนเก็บ… สามารถคลิกไอค่อนต่างๆได้ 

 

ส าหรับข้อมูลด้านล่าง ครูที่ปรึกษาสามารถท่ีจะตรวจสอบ/เพ่ิมเติม/แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมของนักเรียน ได้ 

 

เช่น ถ้าต้องการตรวจสอบข้อมูลครอบครัว คลิกไอค่อน ครอบครัว 
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ข้อมูลโดยส่วนใหญ่ของนักเรียนจะถูกโอนข้อมูลมาจากงานทะเบียน ถ้าหากข้อมูลผิด ท่านสามารถให้นักเรียน
ไปท าการแก้ไขข้อมูลที่งานทะเบียนได้ แต่ ส าหรับข้อมูลบางข้อมูลที่มีช่องให้ระบุเพ่ิมเติม การระบุข้อมูล
เพ่ิมเติมของนักเรียนในกลุ่มท่ีปรึกษา เช่น ไอค่อนเมนู บุคคลสนิท ผลงาน สุขภาพ พฤติกรรม ปัจจัยเสี่ยง ฯลฯ 
สามารถเพ่ิมเติมข้อมูลได้ดังนี้ ยกตัวอย่าง ข้อมูล ผลงาน 

 

ครูที่ปรึกษาสามารถระบุข้อมูลลงในช่องให้ถูกต้องและคลิกปุ่มเติมข้อมูล  

เมื่อเพ่ิมข้อมูลแล้ว นักเรียนจะมีข้อมูลที่เติมข้ึนในตารางข้อมูลด้านที่เก่ียวข้อง โดยระบบจะระบุชื่อครูผู้เพิ่ม
ข้อมูลด้านว่าเป็นใคร 

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถคลิกไอค่อนรูปดินสอเพ่ือท าการแก้ไขได้ และถ้าหากต้องการลบข้อมูลสามารถ
คลิกกากบาทเพ่ือท าการลบข้อมูล 
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การตรวจสอบข้อมูลด้านการเรียน 

 ผลการเรียน ครูที่ปรึกษาสามารถคลิกไอค่อนผลการเรียนเพ่ือท าการตรวจสอบข้อมูลผลการ
เรียนของนักเรียนได้ จะมีหน้าจอดังนี้ 

 

โดยครูที่ปรึกษาสามารถเลือกเฉพาะภาคเรียนเพ่ือท าการตรวจสอบได้ หรือจะค านวณผลการเรียนเฉลี่ยของ
นักเรียนในกรณีท่ีนักเรียนติด 0 – 1.5 เพ่ือท าเปลี่ยนเป็นเกรดอื่น ในกรณีถ้านักเรียนไปท าการแก้ไขผลการ
เรียนใหม่ 

 ตารางเรียน ครูที่ปรึกษาสามารถคลิกไอค่อนตารางเรียนเพ่ือท าการตรวจสอบข้อมูลตารางเรียน
ของนักเรียนได้ จะมีหน้าจอดังนี้ 
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การขาดเรียน ครูที่ปรึกษาสามารถคลิกไอค่อนการขาดเรียนเพื่อท าการตรวจสอบข้อมูลการขาด
เรียนของนักเรียนได้ จะมีหน้าจอดังนี้ 

 

คะแนนเก็บ ครูที่ปรึกษาสามารถคลิกไอค่อนคะแนนเก็บเพ่ือท าการตรวจสอบข้อมูลคะแนนเก็บ
ของนักเรียนได้ จะมีหน้าจอดังนี้ 

 

โดยข้อมูลคะแนนเก็บจะแสดงผลก็ต่อเมื่อครูประจ าวิชา ได้ท าการเข้ามาระบุข้อมูลจ านวนครั้งในการเก็บ
คะแนนของวิชานี้ และข้อมูลคะแนนเก็บของนักเรียนแต่ละคน 
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ข้อมูลการรูดบัตร ครูที่ปรึกษาสามารถคลิกไอค่อนการรูดบัตรเพื่อท าการตรวจสอบข้อมูล
การรูดบัตรเข้าออกของระบบต่างๆ ในโรงเรียนของนักเรียนได้ จะมีหน้าจอดังนี้ 

 

โดยข้อมูลจะแสดงเป็นปฏิทินเพ่ือให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล  
* หากข้อมูลในปฏิทินเป็นสีแดง แสดงว่านักเรียนได้รูดบัตรเข้าสายเกินเวลาที่ก าหนด 
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ข้อมูลแผนที่ดาวเทียม ครูที่ปรึกษาสามารถคลิกไอค่อนแผนที่ดาวเทียมเพ่ือท าการตรวจสอบ
ข้อมูลการน าทางจากโรงเรียนไปสู่บ้านนักเรียน ผ่าน http://maps.google.com โดยจะมีหน้าจอดังนี้ 

 

โดยการน าทางไปสู่บ้านของนักเรียนนั้น ต้องอาศัยข้อมูลพิกัดของบ้านนักเรียนด้วย ดังนั้น วิธีการหาพิกัดใน
เว็บ maps.google.com นั้นสามารถท าได้โดยการค้นหาต าแหน่งที่ต้องการ ซึ่งอาจจะซูมไปยังพื้นที่นั้นๆ 
และคลิกเม้าท์ด้านขวา เลือกค าว่า นี่คืออะไร… เพื่อให้ระบบ ของ google แจ้งต าแหน่งให้ทราบ 

เมื่อคลิกขวาต าแหน่งที่ต้องการ เลือกนี่คือ
อะไร แล้ว ระบบจะแจ้งหมายเลข ลงในช่อง 

 

โดยหน้า , จะเป็น ข้อมูล Longitude 

ส่วนหลังลูกน้ า จะเป็นข้อมูล Latitude 

โดยน าข้อมูลเหล่านี้ไประบุลงในข้อมูลที่พัก
อาศัยของนักเรียน 
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ค้นหานักเรียน 

คร ูและบุคลากรทุกคนในระบบสามารถค้นหาข้อมูลนักเรียนได้ ว่านักเรียนคนไหนมีใครเป็นที่ปรึกษาที่ไอค่อน
เมนูนี้ 

 

ระบุค าค้นหา และคลิกปุ่มค้นหาเพื่อท าการค้นหา 

 

เมื่อพบข้อมูลแล้ว ท่านสามารถคลิกไอค่อนรูปแว่นขยายเพ่ือตรวจสอบข้อมูลด้านใน 

 

 

 

 

 



23 
 

ข้อเสนอแนะจากทางบ้าน 

ข้อเสนอแนะจากทางบ้านคือเมนูเพ่ือใช้ตรวจสอบข้อความที่ผู้ปกครอง หรือนักเรียน เข้าสู่ระบบเข้ามา และ
ฝากข้อความถึงครูที่ปรึกษา โดยจะมีหน้าจอดังนี้ 

 

หากต้องการคลิกตรวจสอบข้อความ สามารถตรวจสอบได้ โดยการคลิกสถานะของข้อความด้านหลัง 
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ระบบปกครอง 

ระบบปกครองนั้น ผู้ที่จะเข้าไปจัดท าข้อมูลจะต้องเป็นหัวหน้างานหรือ
เจ้าหน้าที่งานปกครองที่เก่ียวข้องเท่านั้น 

เมื่อเข้าสู่ระบบปกครองเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกไอค่อนระบบย่อยภายใน 

ค้นหานักเรียน 

ค้นหานักเรียนเพ่ือตรวจสอบ/เพ่ิมเติม/แก้ไข ข้อมูลการหักคะแนนความประพฤติ โดยระบุค าค้นหาลงในช่อง
ค้นหาให้ถูกต้องและคลิกปุ่มค้นหา 

 

เมื่อค้นพบแล้วสามารถคลิกไอค่อนรูปแว่นขยายเพื่อท าการตรวจสอบข้อมูลด้านใน 

โดยระบบจะแจ้งข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลครูที่ปรึกษา และข้อมูลของงานปกครอง 
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และข้อมูลของงานปกครอง 

 

โดยครูปกครองสามารถเลือกหักคะแนนความประพฤติหรือระบุข้อมูลข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของนักเรียน
ดังกล่าวได้ตามต้องการ 

การเพ่ิมข้อมูลความประพฤติสามารถท าได้โดยการระบุข้อมูลลงในช่องให้ถูกต้อง จากนั้นคลิกปุ่มเพ่ิมข้อมูล 

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูลหรือลบข้อมูล สามารถท าได้โดยการคลิกไอค่อนรูปดินสอหรือกากบาท แต่มีข้อแม้ว่า
จะต้องเป็นบุคลากรที่หักคะแนนนักเรียนคนนั้นๆ ไป 
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ระบบวัดผล 

ระบบวัดผล ครูประจ าวิชาสามารถเข้าไปตรวจสอบ / เพ่ิมเติม / แก้ไข
ข้อมูลตารางสอน รวมถึงจัดการเรื่องการเช็กชื่อเข้าเรียน และการบันทึก
ข้อมูลคะแนนเก็บได้ โดยเมื่อเข้าสู่ระบบวัดผลแล้ว สามารถเลือกไอค่อน
ระบบย่อยได้ตามต้องการ 

 

เพิ่มเติม/ตรวจสอบ/แก้ไข ตารางสอนของฉัน 

ระบบแรกให้ครูประจ าวิชาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลตารางสอนก่อน ว่าถูกต้องหรือยัง หากยังไม่ถูกต้องหรือมี
ข้อมูลตกหล่นหายไป สามารถที่จะเพ่ิมเติมแก้ไขได้ด้วยตนเอง 

 

โดยระบุภาคเรียน/ปีการศึกษา และรหัสกลุ่มหรือรหัสนักเรียน ที่จะจัดการข้อมูลตารางสอน 

 

คลิกไอค่อนรูปดินสอเพ่ือจัดการข้อมูลตารางสอนด้านใน ระบบจะแสดงเฉพาะวิชาและวันที่สอนในกลุ่มนั้นๆ 
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ถ้าหากต้องการเพิ่มข้อมูลสามารถเพ่ิมข้อมูลตารางสอนด้านล่างได้โดยระบุข้อมูลให้ถูกต้อง และคลิกปุ่มบันทึก
ข้อมูล 

 

เมื่อเพ่ิมข้อมูลเสร็จแล้ว จะมีข้อมูลปรากฏขึ้นในตารางเรียนของนักเรียนในกลุ่มนั้นๆ 

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล หรือลบข้อมูล สามารถท าได้โดยการคลิกไอค่อนรูปดินสอ หรือกากบาท ด้านหลัง
ข้อมูลที่ต้องการ 
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ตั้งค่าคะแนนเก็บวิชาที่สอน 

การตั้งค่าคะแนนเก็บวิชาที่สอนนั้น ครูประจ าวิชาสามารถตั้งค่าวิชาที่สอนในภาคเรียนนั้นๆได้ ว่าต้องการจะ
เก็บก่ีครั้ง และแต่ละครั้ง เก็บเรื่องไหนบ้าง คะแนนเท่าไหร่ โดยหน้าจอจะมีรูปแบบดังนี้ 

 

ระบบจะท าการเลือกภาคเรียนปัจจุบันให้ ครูประจ าวิชาสามารถเลือกวิชาที่สอนเพ่ือจัดการได้โดยการคลิกไอ
ค่อนรูปดินสอ 

 

คลิกเลือกจ านวนครั้ง ระบบจะให้ระบุรายละเอียดการเก็บคะแนนแต่ละครั้ง 

 
ระบุรายละเอียดแต่ละครั้งตามที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่มบันทึกข้อมูลเพ่ือบันทึก  

* การตั้งค่าคะแนนเก็บวิชาที่สอนนั้น จะมีผลต่อทุกกลุ่มนักเรียนที่ท่านได้ท าการสอน (วชิาเดียวกันสอนต่าง
กลุ่ม ไม่สามารถระบุแยกกันได้ว่ากลุ่มไหนจะเก็บกี่ครั้ง ระบบออกแบบมาให้ทุกกลุ่มต้องเก็บเท่ากัน) 
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บันทึกข้อมูลคะแนนเก็บ 

ระบบบันทึกข้อมูลคะแนนเก็บนั้น ครูประจ าวิชาสามารถเข้ามาบันทึกคะแนนเก็บได้โดยการเลือกกลุ่มท่ีท่านได้
ท าการสอนในภาคเรียนปัจจุบัน ซึ่งสามารถค้นหากลุ่ม หรือรายชื่อนักเรียนในกลุ่มท่ีต้องการได้ 

 

หากต้องการบันทึกข้อมูลคะแนนเก็บ ครูประจ าวิชาสามารถคลิกไอค่อนรูปดินสอด้านหลังกลุ่มเพื่อท าการเข้า
ไปจัดการข้อมูลได้ โดยระบบจะแสดงรายชื่อนักเรียนดังภาพ 

 

หากต้องการจัดการข้อมูลคะแนนเก็บครั้งไหน ให้คลิกชื่อรายละเอียดคะแนนเก็บครั้งนั้นๆ 

 

เมื่อระบุข้อมูลคะแนนเก็บถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึกข้อมูลด้านล่าง 
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บันทึกการขาดลามาสาย 

ระบบบันทึกการขาดลามาสาย ครูประจ าวิชาสามารถเข้ามาเพ่ือท าการเช็กชื่อการขาดเรียนของนักเรียนได้ 
โดยระบบจะมีหน้าจอดังนี้ 

 

เลือกวันที่ท่านท าการสอน จะมีรายชื่อกลุ่มและเวลาที่ท่านสอนขึ้นมาให้เลือกจัดการข้อมูล หลังจากนั้น คลิกไอ
ค่อนรูปดินสอหลังกลุ่มที่ต้องการจัดการเช็กชื่อนักเรียน 

 

ท าการติ๊กรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน เพื่อท าการเช็กชื่อและเมื่อติ๊กเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่มบันทึกข้อมูลด้านล่าง
เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 

* หากนักเรียนขาดครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ระบบจะแจ้งครูที่ปรึกษาอัตโนมัติ 
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ระบบประกันคุณภาพ 

ระบบประกันคุณภาพนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง คือการประกันคุณภาพ
ด้านหนังสือภายใน และการประกันคุณภาพครู ส าหรับบุคลากรทั่วไป
สามารถค้นหาหนังสือตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของงานประกันคุณภาพได้ 

ค้นหาหนังสือตามงานประกันคุณภาพ 

ท่านจะพบกับหน้าจอดังนี้ โดยระบบจะให้ท่านระบุข้อมูลมาตรฐาน ข้อก าหนด และตัวบ่งชี้ที่ต้องการ โดยจะมี 
หมายเลขแสดงจ านวนเอกสารที่มีอยู่ด้านหลัง เพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหา 

 

 

ระบบรูดบัตร 

ครูที่ปรึกษา หรือบุคลากรในระบบ สามารถใช้ระบบรูดบัตรเพ่ือท าการ
ตรวจสอบค้นหานักเรียนที่รูดบัตรเข้าเรียนได้ที่ระบบนี้ 

โดยการคลิกระบบย่อยภายใน  

ค้นหาประวัติการรูดบัตร 

ท่านจะพบกับหน้าจอค้นหาข้อมูลประวัติการรูดบัตรดังนี้ 

 

ระบุข้อมูลรหัสนักเรียน หรือรหัสกลุ่มท่ีต้องการ จากนั้นคลิกปุ่มเรียกดูข้อมูล 
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ซึ่งสามารถเรียกดูแบบรายบุคคล หรือแบบรายกลุ่มได้โดยการคลิกชื่อกลุ่มของข้อมูลนักเรียนที่ค้นพบ

 

หากต้องการตรวจสอบนักเรียนรายบุคคลในรูปแบบปฏิทิน ก็สามารถท าได้โดยการคลิกที่ รหัสนักเรียน 
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ระบบจดหมาย 

ระบบจะหมายภายในนั้น บุคลากรทุกท่านสามารถใช้งานระบบนี้ได้โดย
ใช้เป็นช่องทางของการส่งข้อความ และข้อมูลหากันภายใน ซึ่งระบบนี้จะ
ปลอดภัยจากไวรัสแฟรชไดร์ว และสามารถตรวจสอบสถานะของ
ข้อความได้ด้วยว่าถึงผู้รับ และผู้รับเปิดอ่านหรือยัง 

เมื่อเข้าสู่ระบบจดหมายแล้วจะมีไอค่อนระบบย่อยภายในให้ท่านเลือก 

 

เขียนจดหมาย 

เขียนจดหมาย คือเครื่องมือในการสร้างจดหมายภายในเพ่ือท าการส่งไปยังผู้รับตามต้องการ โดยเมื่อเข้ามาใน
ระบบนีแ้ล้ว ท่านจะพบกับหน้าจอดังภาพ 

 

ระบุข้อมูลตามที่ต้องการ หัวเรื่อง รายละเอียด และถ้าหากมีไฟล์เอกสารที่ต้องการแนบไปด้วยให้แนบ
เรียบร้อย โดยระบบนี้จะสามารถแนบไฟล์เอกสารได้สูงสุด 3 ไฟล์ การส่งจดหมาย สามารถเลือกค้นหา
รายช่ือเพื่อส่งรายบุคคล หรือส่งทีละหลายๆคนก็ได้ 

 

จากนั้นคลิกปุ่มส่งจดหมาย 

* ห้ามแนบไฟล์ Office 2007 และ 2011 เข้าสู่ระบบ ซึ่งไฟล์นามสกุล docx , pptx , xlsx จะเสียหายเมื่อ
น าเข้า Server หากต้องการแนบไฟล์เอกสารเหล่านี้ ให้แนบไฟล์ Office 2003 ธรรมดา หรืออาจจะ zip ไฟล์
รวมกันแล้วส่งทีเดียว จะดีกว่า 
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กล่องจดหมาย 

กล่องจดหมาย ใช้แสดงข้อมูลจดหมายที่ส่งเข้ามาโดยจะมีหน้าจอดังนี้  

  * แน่นอนว่า เมื่อมีจดหมายถูกส่งเข้ามา ศูนย์กลางการแจ้งเตือน จะแจ้งเตือนท่านเพ่ือให้ทราบถึง
จดหมายที่ถูกส่งเข้ามา หากศูนย์กลางการแจ้งเตือนแจ้งท่านแบบนี้ ให้คลิกไอค่อนศูนย์กลางการแจ้งเตือน เพ่ือ
เข้าไปตรวจสอบว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึน 

 

ระบบกล่องจะหมายจะมีหน้าจอดังนี้  

 

* จดหมายฉบับใดที่ท่านยังไม่ได้เปิดอ่าน จะมีไอค่อนรูปจดหมายปิดผนึกอยู่ 

 

 

หากต้องการเปิดอ่านให้คลิกชื่อเรื่องของจดหมายที่ท่านต้องการ 

 

หากเปิดอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือคลิกตอบกลับเพ่ือท าการ
โต้ตอบข้อความได้ 
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การลบจดหมาย 

ท่านสามารถลบจดหมายได้โดยการคลิกเครื่องหมายถูกหน้าจอหมายที่ต้องการ และคลิกปุ่มไอค่อนกากบาทสี
แดงด้านล่างซ้ายมือได้ 

 

 

กล่องจดหมายออก 

กล่องจดหมายออกคือระบบที่แสดงให้ทราบถึงสถานะของจดหมายต่อผู้รับปลายทางว่าผู้รับได้รับจดหมายและ
เปิดอ่านเมื่อใด โดยจะมีวันที่ ที่เปิดอ่านจะหมายแสดงในช่อง หากไม่มี แสดงว่ายังไม่ได้เปิดอ่าน 

 

* การลบจดหมายออก สามารถลบจดหมายได้เช่นเดียวกับกล่องจดหมาย 

หากท่านต้องการตรวจสอบข้อมูลในจดหมายว่า ท่านได้ส่งอะไรไป สามารถคลิกเปิดอ่านได้จากชื่อเรื่องของ
จดหมาย 
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ระบบโครงการ 

ระบบโครงการ/งานวิจัยนั้น ผู้ที่จะเข้าใช้ระบบเพ่ือท าการค้นหา
โครงการและงานวิจัยสามารถเข้าใช้งานได้ทุกคน แต่ถ้าต้องการเพ่ิม
ข้อมูลโครงการ/งานวิจัยนั้น จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากบุคลากรที่ท า
หน้าที่รับผิดชอบเป็นหัวหน้างานโครงการ/วิจัย ก่อน 

ค้นหาโครงการ 

บุคลากรทุกคนในระบบสามารถเข้ามาค้นหาโครงการ/งานวิจัย ได้ที่เมนูนี้ โดยระบุข้อมูลที่ต้องการลงในช่อง
ค้นหา 

 

เมื่อค้นพบโครงการหรืองานวิจัยเรียบร้อยแล้ว สามารถคลิกชื่อเรื่องของโครงการหรืองานวิจัย เพ่ือเรียกดูข้อมูล 
และดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานได้ 
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ระบบการเงิน 

ระบบการเงินนั้น ครู และบุคลากรในระบบสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูล
สถานะการช าระเงินของนักเรียนได้ที่ระบบนี้ โดยเมื่อเข้าสู่ระบบการเงิน
เรียบร้อยแล้ว สามารถคลิกไอค่อนระบบย่อยได้ตามต้องการ 

 

ค้นหาข้อมูลการช าระเงิน 

ค้นหาข้อมูลการช าระเงิน เมื่อท่านเข้าสู่ระบบนี้แล้ว ท่านจะพบกับหน้าจอดังภาพ 

 

ระบุข้อมูลค้นหา ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลรหัสนักเรียน หรือรหัสกลุ่มก็ได้ 

 

ระบบจะแสดงรายชื่อกลุ่มข้ึนมา หากต้องการตรวจสอบรายชื่อในกลุ่มสามารถท าได้โดยการคลิกไอค่อยรูปแว่น
ขยายหลังกลุ่ม และจะ Highlight รายชื่อนักเรียน หากท่านระบุรายชื่อนักเรียนในการค้นหา 
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ระบบศิษย์เก่า 

ท่านสามารถค้นหาและตรวจสอบข้อมูลศิษย์เก่าได้โดยเข้ามาท่ีระบบศิษย์
เก่า และหลังจากนั้นให้คลิกเลือกไอค่อนเมนูย่อยตามต้องการ 

 

 

ค้นหาข้อมูลศิษย์เก่า 

ระบบค้นหาข้อมูลศิษย์เก่า ท่านสามารถค้นหาข้อมูลได้โดยการเข้ามาที่ระบบนี้ โดยจะพบกับหน้าจอดังภาพ 

 

ระบุข้อมูลรหัสนักเรียน หรือชื่อนามสกุล ที่ท่านจ าได้ ลงในช่องค้นหา (เฉพาะศิษย์เก่าเท่านั้น ศิษย์ปัจจุบันจะ
ไม่แสดงผล) เมื่อค้นพบแล้วจะพบกับหน้าจอดังภาพ 

 

ท่านสามารถเรียกดรูายละเอียด และข้อมูลต่อจากนี้ได้โดยการคลิกไอค่อนรูปแว่นขยาย 
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บทสรุปข้อมูลศิษย์เก่า 

บทสรุปข้อมูลศิษย์เก่าจะแสดงให้ทราบถึงข้อมูลการติดตามศิษย์เก่าว่าขณะนี้ศิษย์เก่าได้ก าลังศึกษาต่อ หรือ
ท างานอะไรบ้าง โดยจะพบกับหน้าจอจะเป็นดังนี้ 
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การแก้ไขรหัสผ่าน 

ท่านสามารถแก้ไขรหัสผ่านได้โดยการคลิกไอค่อนแก้ไขรหัสผ่าน บนบาร์ด้านบน 

 

จากนั้นระบุข้อมูลรหัสผ่านใหม่ที่ท่านต้องการ 

 

เมื่อระบุข้อมูลถูกต้องตามต้องการแล้ว คลิกปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อท าการบันทึกรหัสผ่านใหม่ 

 

การออกจากระบบ 

ท่านสามารถออกจากระบบได้โดยการคลิกไอค่อนรูปประตู (ออกจากระบบ) ด้านขวามือบน 

 


