
โปรแกรมระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

รัษฎา  อภวิงค์งาม    ศึกษานิเทศก์ สพป.ชร.2 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
          พฒันาศักยภาพครูวดัผลโรงเรียน  



โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน 

         โปรแกรมบริหารจดัการผลการเรียน SchoolMIS เป็น
โปรแกรมเวบ็แอพพลเิคช่ัน การท างานผ่านระบบเครือข่าย
อนิเตอร์เน็ต รองรับการเปิดไฟล์ PDF โดยอาศัยบราวส์เซอร์ ดงันี ้



โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา 

การเข้าสู่โปรแกรมบริหารสถานศึกษา  
 
 

  
โดยดูข้อมูลผู้รับผดิชอบบัญชีอพัเดทล่าสุด ได้จาก 
 
 
              ผู้ดูแลระดับเขต&โรงเรียนลอ็กอนิ   
                          ค้นหาช่ือ   Weerat  Sanumit  

http://schoolmis.obec.expert 



โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา 

Ctrl + F  ค้นหาค าว่า  Weerat  Sanumit 

เมือ่พบช่ือผู้ดูแลระบบ กดปุ่ม  Go   
จะปรากฏหน้าต่างส าหรับลอ็กอนิทีอ่พัเดทล่าสุด 



โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา 



บัญชีใช้งานส าหรับสถานศึกษา 

การเข้าสู่โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน 
 
 

 
 
บัญชีการใช้งาน ประกอบด้วย  
              รหัสผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password)  
โดยดูข้อมูลทีเ่ขตพืน้ทีก่ารศึกษาส่งให้กบัทางโรงเรียน 

http://a5702.obec.expert 



โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน 



โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน 



โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน 

ส่วนประกอบหลกั  
ของโปรแกรม 



เมนูหลกั : ข้อมูลโรงเรียน 

แสดงข้อมูลพืน้ฐานของโรงเรียน เช่น ช่ือผู้บริหาร 
ช่ือนายทะเบียน ทีอ่ยู่ ฯลฯ 

จ านวนนกัเรียนใน SM จะดึงมาจากระบบ DMC 



เมนูหลกั : ข้อมูลนักเรียน  แขวนลอย 

การแขวนลอย ใช้ในกรณทีี่ไม่สามารถออก ปพ. ให้กบันักเรียนได้ 
แขวนลอย กรณใีดบ้าง ? 
1. นักเรียนทีซ่ ้าช้ันในปีการศึกษาล่าสุด 

2. นักเรียนมีผลการเรียน “ร” 
3. นักเรียนที่ไม่มีตวัตน 
4. นักเรียนย้ายออก (ย้ายไปแล้วแต่ช่ือยงัค้างในระบบ) 
5. นักเรียนทีบ่ันทกึข้อมูลผดิพลาดจาก DMC  



เมนูหลกั : ข้อมูลนักเรียน  แขวนลอย 



การบันทึกรายวิชา 
เพิม่รายวชิาพืน้ฐาน รายวชิาเพิม่เติม 
รวมถึงกจิกรรมพฒันาผู้เรียน  
ที่จ าเป็นต้องใช้ทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อน 
ในทุกระดับช้ันในโรงเรียน 
   - บันทกึรหัสวิชา 
   - ช่ือวิชา 
   - จ านวนช่ัวโมงเรียน 
   - ค่าหน่วยน า้หนัก 



การบันทึกรายวิชา 



การบันทึกผลการเรียน 

การลงรายวชิาให้กบันักเรียน  
       รายคน  กรณี  ย้ายเข้า หรือมาเพิม่ภายหลงั รายวชิาเรียนต่างกนั 
       รายห้อง       กรณ ี ลงทะเบียนเรียนเหมือนกนัทุกคนในช้ัน 
       รายช้ันเรียน กรณ ี มีหลายห้องเรียน และลงทะเบียนเรียนเหมือนกนั 
   
       ลงทะเบียนรายวิชาให้กบันักเรียนคนแรกในช้ัน  แล้วเลอืกบันทกึให้กบั
นักเรียนทุกคนในห้อง  ช่วยลดความผดิพลาดของข้อมูล  และประหยดัเวลา 
ในการบันทกึข้อมูลได้ส่วนหน่ึง 



การบันทึกคะแนน 

ท าการลงทะเบียนนักเรียนคนแรกในช้ัน 
การบันทกึข้อมูล  จะท าให้ข้อมูลตั้งแต่ 
คนที่ 2 หายไป 
 
ดงัน้ัน จงึต้องส ารองข้อมูลไว้ก่อน 



การส ารองข้อมูล 
เมนู บันทกึ ปพ.1 

การส ารองข้อมูลเลอืก  ปุ่ม สีฟ้า  



การส ารองข้อมูล 

ไฟล์จะมีนามสกลุ    .csv Comma-separated 
values หรือ ช่ือยอ่ CSV 
เป็นรูปแบบการเกบ็ขอ้มูลตวัเลข 
และตวัอกัษร 



น าข้อมูลกลบัเข้าระบบ 

น าไฟล์ข้อมูลทีส่ ารองไว้ กลบัเข้าระบบโดยไม่เปลีย่นประเภทไฟล์ 



การบันทึกผลการเรียน 

Pointer + 



การบันทึกผลการเรียน 
บันทกึผลการเรียน ด้วย Pointer   + 



ชนิดข้อมูล : ปีการศึกษา 

ชนิดข้อมูล ลกัษณะการใช้ 
ปีการศึกษา พมิพ์ตัวเลข ตามด้วยระดบัช้ัน การพมิพ์ต้องเหมือนกนัทุกคน  
             

 
                                                                  พมิพ์       2559 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
 

การแสดงผลจะขึน้ข้อความเป็น   ปีการศึกษา 2559 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  
ข้อควรระวงั .. หากพิมพข์อ้ความวา่ ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
จะแสดงผล เป็น ปีการศึกษาปีการศึกษา 2559 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3  



ชนิดข้อมูล : รายวชิา 

ชนิดข้อมูล ลกัษณะการใช้ 
รายวชิา  ใชส้ าหรับใส่บรรทดัท่ีเป็นรายวิชา  
 
                                                               เลือกรายวิชาจากลิสต ์
                                                               ตามท่ีไดบ้นัทึกรายวิชาในระบบ 



ชนิดข้อมูล : ข้อความอสิระ 

ชนิดข้อมูล ลกัษณะการใช้ 
ข้อความอสิระ ใชส้ าหรับใส่บรรทดัท่ีเป็น 
  ประถมศึกษา รายวิชาพื้นฐาน หรือรายวิชาเพิ่มเติม  
  มธัยมศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
 



รูปแบบการบันทกึ ปพ.1 ประถม 



รูปแบบการบันทกึ ปพ.1 ประถม 

รูปแบบกจิกรรมพฒันาผู้เรียน ระดบัประถมศึกษา 



รูปแบบการบันทกึ ปพ.1 มัธยม 



รูปแบบการบันทกึ ปพ.1 มัธยม 

รูปแบบกจิกรรมพฒันาผู้เรียน ระดบัมธัยมศึกษา 



กรณ ีป.6  ม.3 

ในระดบัช้ัน ป.6 และ ม.3 ให้ท าการใส่ข้อมูลเพิม่เตมิ ได้แก่ 
     สรุปผลการประเมิน   ผลการตัดสิน 
     วนัทีอ่นุมัตจิบ    วนัทีอ่อกจากโรงเรียน 
     สาเหตุทีอ่อกจากโรงเรียน  เกณฑ์การประเมิน 
     อพัโหลดคะแนนโอเน็ต 
     บันทกึเลขที ่ปพ.1 ปพ.2 



กรณ ีป.6  ม.3 

บันทกึเลขที ่ปพ.1 ปพ.2 



กรณ ีป.6  ม.3 

อพัโหลดคะแนนโอเน็ต 



การแสดงรายงาน 



ช้ันปี ปีการศึกษาที่บันทึกผลการเรียน 

ป.1 2559 

ป.2 2558 2559 

ป.3 2557 2558 2559 

ป.4 2556 2557 2558 2559 

ป.5 2555 2556 2557 2558 2559 

ป.6 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

การบันทกึข้อมูลประถมศึกษา 



ช้ันปี ปีการศึกษาที่บันทึกผลการเรียน 

 
ม.1 

2559 

เทอม 1 เทอม 2 

 
ม.3 

2557 2558 2559 

เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2 

การบันทกึข้อมูลมธัยมศึกษา 



ยนืยนัการบันทึกคะแนน 

เมื่อบันทกึข้อมูลครบถ้วน  
ให้ท าการยนืยนัข้อมูล 
ปุ่มยนืยนั  แสดงอตัโนมตั ิ 
ระบบจะรายงานว่าข้อมูล 
ครบถ้วน  ยนืยนัข้อมูลแล้ว  
ถือเป็นอนัเสร็จส้ิน   



ยนืยนัการบันทึกคะแนน 



ยนืยนัการบันทึกคะแนน 

ปุ่ มยนืยนั  แสดงอตัโนมตั ิเมือ่ข้อมูลครบถ้วนเท่าน้ัน 
 
ปัญหาทีพ่บ 
- จ านวนข้อมูลทีร่ายงาน ไม่เท่ากบัจ านวนนักเรียนในช้ัน 
- ผลการเรียนไม่ขึน้  หายไปบางปีการศึกษา 
- เกรดไม่ครบ ทั้งที่บันทกึครบถ้วนแล้ว 
- ฯลฯ 



ยนืยนัการบันทึกคะแนน 

ตรวจสอบเบือ้งต้น ดงันี ้
- รูปแบบ ปพ.1 ตรวจสอบ การวางรายวชิา /เว้นช่องว่าง/

ระหว่างวชิา/ การเว้นบรรทดั 
- เกรดไม่ครบ ทั้งที่บันทึกครบถ้วนแล้ว ตรวจสอบ เกรดหาย 

หรือพมิพ์เกรดผดิ 
- หายไปบางปีการศึกษา ตรวจสอบ รูปแบบปีการศึกษา  
- การพมิพ์ข้อความปีการศึกษา ถูกต้องหรือไม่ 
- ฯลฯ 



ยนืยนัการบันทึกคะแนน 



ไลน์กลุ่ม SchoolMIS 



กตกิากลุ่ม 



ติดต่อเรา 

ติดต่อห้องนิเทศ โทร.  088-259-1174 


