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Module ใน SWIS Plus+ ระบบวิชาการ

ระบบการเงินและบัญชี

ระบบหองพยาบาล

ระบบบริหารจัดการขอมูล

ระบบหองสมุด

ระบบพฤติกรรม
ระบบทรัพยสิน ครุภัณฑ

ระบบริหารจัดการบุคลากร

Application

ระบบ E-office

ระบบแบบสอบถาม

นักเรียนและ
ผูปกครอง

ครูและบุคลากรผูบริหาร



Mobile Platform 



SWIS Plus+ แบบ Real Time

ขอมูลโรงเรียน ขอมูลครูและบุคลากร
ขอมูลนักเรียนและ

ผูปกครอง

ผูบริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนและผูปกครอง

การแจงเตือน รายงานและสถิติ รับ สง เอกสาร
และประสานงาน

ขอมูลสารสนเทศ



SWIS for Executive สําหรับกลุมผูบริหาร
SWIS for Executive สําหรับผูบริหาร ประกอบดวยระบบดังนี้

 ระบบเดงเตือนขอมูลผูเรียน ภาพรวมระดับโรงเรียน ระดับชั้นเรียน ระดับหองเรียน 

และรายบุคคล ดานโดดเดน และดานที่เปนปญหา

 ระบบเดงเตือนขอมูลครูและบุคลากร สถิติภาพรวมระดับโรงเรียน และรายบุคคล 

ทั้งดานที่โดดเดน และดานที่เปนปญหา เชน

 สถิติการจัดทําแผนการสอนในระบบ

 สถิติการจัดทําสื่อในระบบ

 สถิติการมอบหมายและติดตามการบาน

 สถิติการทําขอสอบ/สงขอสอบ/ตรวจคะแนน ฯลฯ

 ระบบเดงเตือนปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน  และสามารถดูรายละเอียดของ

กิจกรรม

 รายการประจําวัน กิจกรรม ตารางงาน นัดหมายของผูอํานวยการ

 รายงานสถิติตางๆ เชน สถิติขาดลามาสายของนักเรียน ครู และบุคลากร รายงาน

ขอมูลสารสนเทศโรงเรียน และรายงานสถิติงบรายรับ รายจาย ฯลฯ

 คลังเอกสารตางๆ เชน เอกสารรอพิจารณา เอกสารสําคัญ คําสั่งตางๆ ฯลฯ

 บารคนหา เพ่ือความสะดวกในการคนหาขอมูล



SWIS Application for Executive 
เพื่อการเดงเตือนแบบ Real Time Notification 

Notification Send Message Today’s Event

Search

Dashboard

Report Time Attendance

InformationBudget



รายการเดงเตือนสําหรับผูบริหาร



รายการเดงเตือนสําหรับผูบริหาร



รายการประจําวัน กิจกรรมปฏิทินงาน 

ตารางงานนัดหมายของผูอํานวยการ



รายงานสถิติขาด ลา มาสายของนักเรียน ครู 

และบุคลากร และยังสามารถดูรายละเอียดเปน

รายบุคคลได



สารสนเทศขอมูลนักเรียนทั้งหมดในโรงเรยีน

- แยกตามระดับชั้น

- แยกเพศ (ชาย,หญิง)



รายงานสถิติงบรายจาย รายรับของโรงเรียน

- สถิติงบรายจาย-รายรับของโรงเรียนทั้งหมด

- สถิติงบรายจาย-รายรับในแผนงาน

- สถิติงบรายจาย-รายรับในโครงการ

รายละเอียดงบรายรับ-รายจาย แยกตามโครงการ แผนงาน และงบจัดหาตามงาน



สถิติดานโดดเดน

สถิติดานที่เปนปญหา



รายการเตือนเอกสารที่กําลังรอพิจารณา

คลังเอกสาร เชน หนังสือเขาทั้งหมด 

งบประมาณที่เสนอทั้งหมด และบันทึก

ขอความทั้งหมด ฯลฯ



ปฏิทินนัดหมายงานของผูบริหาร

ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมดของโรงเรียน



มอบหมายงาน

ผูบริหารสามารถมอบหมายงานใหกับครู

และบุคลากรในโรงเรียนได สามารถเลือกสง

เปนรายบุคคล หรือเลือกตามฝายหนวยงาน



งานมอบหมายสาํนกัผูอ้าํนวยการ (180) 
- คาํส ัง่เรง่ดว่น(80)   กําลังดําเนนิการ(60) ดําเนนิการเสร็จสิน้(20) ยกเลกิ(0)
- คาํส ัง่ตามหนงัสอืเขา้(90) กําลังดําเนนิการ(35) ดําเนนิการเสร็จสิน้(51) ยกเลกิ(4)
- คาํส ัง่ตามแผนงานประจําปี   แผนงาน(10)  โครงการ(2) กําลังดําเนนิการ(10) ดําเนนิการเสร็จสิน้(2) ยกเลกิ(0)

งานมอบหมายฝ่ายวชิาการ (144) 
- คาํส ัง่เรง่ดว่น(56)   กําลังดําเนนิการ(48) ดําเนนิการเสร็จสิน้(7) ยกเลกิ(1)
- คาํส ัง่ตามหนงัสอืเขา้(78) กําลังดําเนนิการ(26) ดําเนนิการเสร็จสิน้(50) ยกเลกิ(2)
- คาํส ัง่ตามแผนงานประจําปี   แผนงาน(7)  โครงการ(3) กําลังดําเนนิการ(7) ดําเนนิการเสร็จสิน้(2) ยกเลกิ(1)

งานมอบหมายฝ่ายกจิการนกัเรยีน (261) 
- คาํส ัง่เรง่ดว่น(110)   กําลังดําเนนิการ(22) ดําเนนิการเสร็จสิน้(85) ยกเลกิ(3)
- คาํส ัง่ตามหนงัสอืเขา้(140) กําลังดําเนนิการ(99) ดําเนนิการเสร็จสิน้(40) ยกเลกิ(1)
- คาํส ัง่ตามแผนงานประจําปี   แผนงาน(9)  โครงการ(2) กําลังดําเนนิการ(7) ดําเนนิการเสร็จสิน้(4) ยกเลกิ(0)

งานมอบหมายฝ่ายบรหิารท ัว่ไป (413) 
- คาํส ัง่เรง่ดว่น(165)   กําลังดําเนนิการ(42) ดําเนนิการเสร็จสิน้(120) ยกเลกิ(3)
- คาํส ัง่ตามหนงัสอืเขา้(230) กําลังดําเนนิการ(20) ดําเนนิการเสร็จสิน้(215) ยกเลกิ(5)
- คาํส ัง่ตามแผนงานประจําปี   แผนงาน(13)  โครงการ(5) กําลังดําเนนิการ(15) ดําเนนิการเสร็จสิน้(3) ยกเลกิ(0)

งานมอบหมายฝ่ายธุรการ-การเงนิ (153) 
- คาํส ัง่เรง่ดว่น(35)   กําลังดําเนนิการ(22) ดําเนนิการเสร็จสิน้(13) ยกเลกิ(0)
- คาํส ัง่ตามหนงัสอืเขา้(110) กําลังดําเนนิการ(70) ดําเนนิการเสร็จสิน้(37) ยกเลกิ(3)
- คาํส ัง่ตามแผนงานประจําปี   แผนงาน(8)  โครงการ(0) กําลังดําเนนิการ(8) ดําเนนิการเสร็จสิน้(0) ยกเลกิ(0)

งานมอบหมายฝ่ายบคุลากร (148) 
- คาํส ัง่เรง่ดว่น(37)   กําลังดําเนนิการ(7) ดําเนนิการเสร็จสิน้(28) ยกเลกิ(2)
- คาํส ัง่ตามหนงัสอืเขา้(105) กําลังดําเนนิการ(15) ดําเนนิการเสร็จสิน้(87) ยกเลกิ(3)
- คาํส ัง่ตามแผนงานประจําปี   แผนงาน(5)  โครงการ(1) กําลังดําเนนิการ(6) ดําเนนิการเสร็จสิน้(0) ยกเลกิ(0)



รายงานการติดตามปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน

http://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgi-bin/mcp/report/report_calendar.php


Significant Finders



รายงานระดับโรงเรยีน: จํานวนนักเรียนแยกตามภูมิลําเนา

http://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgi-bin/mcp/report/print_address_stu_province.php?time_year=2018


แผนภาพแสดงจํานวนนักเรียนที่มาเรียนในโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกประถม จําแนกตามภูมิภาค ปการศึกษา 2561

2,172 คน
(96.02%)

74 คน
(3.27%)

11 คน 
(0.49%)

5 คน 
(0.22%)

ภมูภิาค จํานวน รอ้ยละ

ภาคเหนอื 2,172 96.02

ภาคกลาง 74 3.27

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 11 0.49

ภาคใต้ 5 0.22

รวม 2,262 100.00



รายงานระดับโรงเรยีน: จํานวนนักเรียนแยกตามรายได บิดา มารดา ผูปกครอง



แผนภูมิวงกลมแสดงจํานวนรายไดบิดา/มารดาของ

นักเรียนโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกประถม ปการศึกษา 2561

รายได้ ไมร่ะบุ 5,001-10,000
บาท/เดอืน

10,001-15,000
บาท/เดอืน

15,001-20,000
บาท/เดอืน

มากกวา่ 20,001
บาท/เดอืน

บดิา 182 (8.05%) 33 (1.46%) 104 (4.60%) 181 (8.00%) 1,762 (77.90%)
มารดา 287 (12.69%) 61 (2.70%) 195 (8.62%) 308 (13.62%) 1,411 (62.38%)

1,762 คน (77.90%)

181 คน (8.00%)

104 คน (4.60%)

33 คน (1.46%)
182 คน (8.05%)

แผนภมูวิงกลมแสดงจํานวนรายไดบ้ดิาของนกัเรยีน
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั แผนกประถม

มากกวา่ 20,001 บาท/เดอืน 15,001-20,000 บาท/เดอืน 10,001-15,000 บาท/เดอืน
5,001-10,000 บาท/เดอืน ไมร่ะบุ

1,411 คน (62.38%)
308 คน (13.62%)

195 คน (8.62%)

61 คน (2.70%)

287 คน (12.69%)

แผนภมูวิงกลมแสดงจํานวนรายไดม้ารดาของนกัเรยีน
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั แผนกประถม

มากกวา่ 20,001 บาท/เดอืน 15,001-20,000 บาท/เดอืน 10,001-15,000 บาท/เดอืน
5,001-10,000 บาท/เดอืน ไมร่ะบุ



รายงานระดับโรงเรยีน: จํานวนนักเรียนแยกตามอาชีพบิดา มารดา ผูปกครอง

http://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgi-bin/mcp/report/print_student_father_work.php?time_year=2018
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รับราชการ นักธุรกิจ/คาขาย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท/รับจาง เกษตรกร ไมไดประกอบอาชีพ อื่นๆ ไมไดระบุอาชีพ

บิดา 516 923 153 566 13 3 88

มารดา 576 882 120 636 4 7 37

516 คน
(22.81%)

923 คน
(40.80%)

153 คน
(6.76%)

566 คน
(25.02%)

13 คน 
(0.57%)

3 คน
(0.13%)

88 คน
(3.81%)

576 คน 
(25.46%)

882 คน
(38.99%)

120 คน
(5.31%)

636 คน
(28.12%)

4 คน
(0.18%)

7 คน 
(0.31%)

37 คน
(1.64%)

จํา
นว

น

แผนภูมิแทงแสดงจํานวนอาชีพบิดามารดาของนักเรียน              
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกประถม ปการศึกษา 2561



SWIS for Teacher สําหรับกลุมครูและบุคลากร
SWIS for Teacher สําหรับกลุมครูและบุคลากร ประกอบดวยระบบดังนี้

 ระบบเดงเตือนขอมูลผูเรียน ระดับชั้นเรียน ระดับหองเรียน และรายบุคคล 

 ระบบเดงเตือนการเขาใชหองพยาบาล การเขาหองสมุด รวมถึงการออกนอก

โรงเรียนของนักเรียน

 ระบบเดงเตือนปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน  และสามารถดูรายละเอียดของกิจกรรม

 ระบบเดงเตือนเอกสารรับ-สง ภายโรงเรียน

 รายงานสถิติตางๆ เชน สถิติขาดลามาสายของนักเรียน สถิติการเขาใชหอง

พยาบาลของนักเรียน สถิติการเขาใชบริการหองสมุด ฯลฯ

 ระบบแบบสอบถาม

 ระบบบริหารจัดการเพ่ือครูผูสอน

 แผนการเรียนการสอน การเช็คชื่อ การบานออนไลน จัดหลักสูตรการเรียน 

และชั้นเรียน 

 การออกขอสอบ การลงคะแนน จนถึงการออกใบปพ.

 บันทึกพฤติกรรมนักเรียน

 ระบบบริหารจัดการสําหรับบุคลากร

 จัดการการเขาใชบริการหองพยาบาล

 จัดการขอมูลครุภัณฑ ทรัพยสิน

 จัดการการเงิน-บัญชี

 ระบบเก็บเอกสารสําคัญ จดหมายถึงผูปกครอง ประชาสัมพันธโรงเรียน ฯลฯ



งานการเรียนการสอน งานบริหารจัดการ วิจัยและสํารวจ

งานบริการ บริการจัดการสินทรัพย โภชนาการ

สารสนเทศ SWIS Admin

บริหารวิชาการ ครูผูสอน 

การออกแบบหนวยการเรยีนรู
E-Office โพสตเอกสาร ขอมูลพ้ืนฐานโรงเรียน ครู นักเรียน 

บริหารแผนงาน โครงการ งบประมาณ
สรางแบบสอบถาม สํารวจ ประเมิน งานวิจัย

สรางระบบใหบริการ/ขอใชบริการ

งานจัดเลี้ยง งานพยาบาล 
พัสดุ ครุภัณฑ ทรัพยสิน จัดซื้อจัดจาง รายการอาหาร จัดเลี้ยง

รายงาน สถิติสารสนเทศท่ีเก่ียวของ จัดการขาว อัลบ้ัมภาพ ปฏิทิน เอกสาร 

และกําหนดสิทธิการใชงาน

การเงินและบัญชี
รายรับ รายจาย รายงานงบประมาณ

ระบบ Teacher Dashboard

พฤติกรรมนักเรียน
บันทึก วิเคราะห สงเสริมแกไขปรับปรงุพฤติกรรมนักเรยีน



SWIS Application for Teacher  ระบบ iOS
เพื่อการเดงเตือนแบบ Real Time Notification 

Notification Send Message Today’s Event Search Dashboard Teacher



เดงเตือนการมาเรียนของนักเรียน



เดงเตือนToday’s Event กิจกรรมในแตละวัน



เดงเตือนปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน



เดงเตือนเอกสารเขา รับสงขอความ แบบสอบถาม



เดงเตือนเอกสารเขา รับสงขอความ แบบสอบถาม



เดงเตือนเมื่อมีนักเรียนเขาใชหองพยาบาล



ขอมูลพื้นฐานนักเรียน



รายละเอียดขอมูลพื้นฐานนักเรียน



เช็คชื่อเขาชั้นเรียน



รายงานสรุปการมาเรียน



ขอมูลนักเรียนรายบุคคล (ขอมูลพื้นฐาน)



ขอมูลนักเรียนรายบุคคล (ขอมูลพื้นฐาน)



ขอมูลนักเรียนรายบุคคล (ขอมูลพื้นฐาน)



ขอมูลนักเรียนรายบุคคล (ดานการศึกษา)



ขอมูลนักเรียนรายบุคคล (ดานการศึกษา)



ขอมูลนักเรียนรายบุคคล (ดานการศึกษา)



ขอมูลนักเรียนรายบุคคล (ดานการศึกษา)



ขอมูลนักเรียนรายบุคคล (ดานพฤติกรรม)



ขอมูลนักเรียนรายบุคคล (ดานพฤติกรรม)



ขอมูลนักเรียนรายบุคคล (ดานพฤติกรรม)



หนังสือเรียนดิจิตอล



บันทึกการบานออนไลน



รายการการบานออนไลน



นําเขาขอมูลคะแนนสอบ
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บันทึก/แกไขคะแนนนักเรียนรายบุคคล
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ตรวจสอบคะแนน
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รายงานการรับวัคซีนของแตละชั้น
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บันทึก/วิเคราะหพฤติกรรม

Presenter
Presentation Notes
มือถือ ถ่ายแล้วส่ง บันทึกเล็กน้อย



การสงเสริมแกไขปรับปรุงพฤติกรรม

Presenter
Presentation Notes
ส่งให้ทุกหน่วยมีส่วนร่วมได้ตามข้อตกลงแต่ละ โรงเรียน 



สรุปรายงานพฤติกรรมนักเรียน



ระบบแบบสอบถาม



ระบบบริหารจัดการการเงินและบัญชี



ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ-ทรัพยสิน

รายงานสินทรัพยทั้งหมด



SWIS for Student สําหรับกลุมนักเรียนและผูปกครอง
SWIS for Student สําหรับกลุมนักเรียนและผูปกครอง ประกอบดวยระบบดังนี้

 ระบบเดงเตือนขอมูลนักเรียนรายบุคคล รวมถึงขอมูลสวนตัวของผูปกครอง

 ระบบเดงเตือนตางๆที่จะแจงใหผูปกครองทราบเก่ียวกับเด็กของทาน เชน

 ระบบเดงเตือนการเขาใชบริการหองพยาบาล 

 ระบบเดงเตือนการเขาเรียนรายคาบ รายวัน

 ระบบเดงเตือนการเขาใชบริการหองสมุด

 ระบบเดงเตือนการบานออนไลน งานที่ไดรับมอบหมาย

 ระบบเดงเตือนพฤติกรรมของนักเรียน

 ระบบเดงเตือนการเติมเงิน และความเคลื่อนไหวทางบัญชี

 ระบบเดงเตือนการออกนอกโรงเรียน

 ระบบเดงเตือนปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน  และสามารถดูรายละเอียดของกิจกรรม

 ระบบเดงเตือนจดหมายถึงผูปกครอง เอกสารตางๆ แบบสอบถาม และขาว

ประชาสัมพันธจากโรงเรียนถึงผูปกครอง

 รายงานตางๆ เชน สถิติขาดลามาสายของนักเรียน สถิติการเขาใชหองพยาบาลของนักเรียน สถิติการเขาใชบริการหองสมุด ฯลฯ

 รายงานผลงานเกรียติบัตร รางวัลที่ไดรับ เพ่ือเปนแฟมสะสมผลงานของนักเรียน



ระบบสารสนเทศผูเรียนรายบุคคล Student Dashboard

งานมอบหมาย ขอมูลพ้ืนฐานนักเรียน ดานวิชาการ 

ดานพฤติกรรม ดานสุขภาพ ดานการเงิน

เกียรติประวัติและผลงาน

Handbook/FAQ/Feedback 

สั่งอาหารออนไลน 

งานมอบหมาย หนังสือเรียนดิจิตอล จดหมายถึงผูปกครอง 

แบบสอบถาม และปฏิทินกิจกรรมสวนตัว
ขอมูลสวนตัว ขอมูลบิดา-มารดา 

ขอมูลผูปกครอง

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชมรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมลูกเสือ 

สถิติการใชบริการหองสมุด การวิเคราะหอัจฉรยิะภาพ

รายงานพฤติกรรมท่ีพึงประสงค (ดี/เดน) พฤติกรรมท่ีไมพึง

ประสงค การสงเสริมและปรับปรงุแกไข และสถิติการมาเรยีน

ผลการตรวจสุขภาพและรับวัคซีน 

ผลการทดสอบสมรรถภาพและ

ประวัติการใชบริการหองพยาบาล

รายละเอียดการชําระคาธรรมเนียมการเรยีนและ

กิจกรรมพิเศษ บัญชีเงินสวนตัวในระบบ

ประวัติการเขารวมกิจกรรม ผลงานรางวัล อัลบ้ัมภาพสวนตัว 

และ Portfolio อัตโนมัติจากระบบ

คูมือนักเรียน รายการคําถาม-คําตอบท่ีพบบอย และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม

สั่งซื้ออาหารออนไลนลวงหนาผานระบบ

?



SWIS Application for Student  ระบบ iOS และ android 
เพื่อการเดงเตือนแบบ Real Time Notification 

Notification Bookmark Reminder Search FAQ/Feedback



What’s new? ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารจากทางโรงเรียน



Bookmark Reminder



เดงเตือนปฏิทินกิจกรรมรายบุคคล

SWIS APP FOR STUDENT now

28/09/61
วนันี ้เวลา 09.00-12.00 น. เด็กชายนภ นมิมานเหมนิท ์เขา้
ร่วมกจิกรรม “นักเรยีน ป.6/3 ร่วมกจิกรรมสมัผัสชวีติ”



เดงเตือนมอบหมายงานการบานออนไลน

SWIS APP FOR STUDENT now

28/09/61
งานทีค่รูสัง่วนันี ้วชิา Science IE



เดงเตือนกําหนดสงงานมอบหมาย/การบาน

SWIS APP FOR STUDENT now

28/09/61
อกี 2 วนั ถงึกําหนดสง่งานมอบหมายวชิาภาษาองักฤษ



เดงเตือนจดหมาย/นัดหมายถึงผูปกครอง

SWIS APP FOR STUDENT now

05/11/61
จดหมายถงึผูป้กครอง จํานวน 1 ฉบบั



เดงเตือนและตอบแบบสอบถามออนไลน

SWIS APP FOR STUDENT now

28/09/61
แบบสอบถามออนไลน ์จํานวน 2 ฉบบั



เดงเตือนสถิติการมาเรียนของนักเรียน

SWIS APP FOR STUDENT now

07/11/61
เด็กชายอธกิ วงศร์ุ่ง ป.3/8 มาเรยีนตามปกติ



เดงเตือนการขาด ลา มาสายของนักเรียน

SWIS APP FOR STUDENT now

30/10/61
เด็กชายอธกิ วงศร์ุ่ง ป.3/8  ลาป่วย



เดงเตือนการเขา - ออกนอกโรงเรียน

SWIS APP FOR STUDENT now

06/11/61
เวลา 10.30 น. เด็กชายอธกิ วงศร์ุ่ง ขออนุญาตออกนอกบรเิวณ
โรงเรยีน ผูม้ารับ นายปิยะวฒัน ์วงศร์ุ่ง ความสมัพันธ ์บดิา



เดงเตือนการบริการหองสมุด



เดงเตือนพฤติกรรมนักเรียน

SWIS APP FOR STUDENT now

บนัทกึพฤตกิรรม
วันที ่11 ก.ค. 2561  มพีฤตกิรรมด/ีเดน่ ดา้นกลุม่พฤตกิรรม (ซือ่สัตย์
สจุรติ)  



เดงเตือนใชบริการหองพยาบาล

SWIS APP FOR STUDENT now

ใชบ้รกิารหอ้งพยาบาล
เด็กชายอธกิ วงศร์ุง่ ป.3/8 >> แผลทีร่มิฝีปากลา่ง (สะดดุลม้ปากชน
กับเกา้อี ้ทีห่อ้งเรยีน ป.3/8)  (30/10/2561  13.35 น.)



เดงเตือนการเติมเงินเขาบัญชีของนักเรียน

500 บาท



เดงเตือนการซ้ือสินคาภายในโรงเรียน

500 บาท



ตั้งคาการเดงเตือนไดดวยตนเอง กําหนดวันเดงเตือน

กําหนดวันเดงเตือนลวงหนา กําหนดรายการท่ีตองการเดเตือน



Handbook/FAQ/Feedback

http://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgi-bin/mcp/main_php/print_faq_qa.php


ดานผลสัมฤทธิ์

Student Dashboard



รายงานผลการเรียนจากงานวัดผล สามารถเรียกดู

ยอนหลังไดตั้งแตปที่เร่ิมเขาเรียน



2560

2560

บันทึกจากงานลูกเสือ ในการสอบผานรายวิชาพิเศษ

และเคร่ืองหมายตางๆ ตามหลักสูตรของลูกเสือและเนตรนารี
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บันทึกการเขาใชหองสมุดและ

รายการยืมหนังสือ บันทึกโดยงานหองสมดุ

Presenter
Presentation Notes
 อนาคตดูประเภทที่อ่านได้



ผลการวิเคราะหอัจฉริยภาพ ดําเนินการทดสอบ

และบันทึกขอมูลโดยงานสงเสริมศักยภาพพิเศษผูเรียน

Presenter
Presentation Notes
 ไว้ เปรียบเทียบผลการเรียน



รายงานการเรียนภาษาอังกฤษ

จากโปรแกรม Rosetta Stone
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ดานพฤติกรรม

Student Dashboard



3. ศึกษาขอมูลจากตัวนักเรียน, ครู/มาสเตอร/ผูปกครอง 

4. ใหคําปรึกษา ดูแลชวยเหลือ

5. ติดตาม ประเมินผล

พฤติกรรม

พฤติกรรมด/ีเดน

ผูเช่ียวชาญภายนอก

6. สรุปผลรายงานพฤติกรรม

พฤติกรรมไมพึงประสงค

1. รับขอมูลจากระบบพฤติกรรมนักเรียน

2. วิเคราะหสาเหตุ และหาแนวทางแกไข

ดูแลโดยผูเกี่ยวของ

1. รับขอมูลจากระบบพฤติกรรมนักเรียน

2. แยกประเภทพฤติกรรมดี

3. ชมเชย/สงเสริม

4. สรุปผลรายงานพฤติกรรม

พฤติกรรมนักเรียนบันทึกผานระบบโดยครูท่ีพบเหตุการณ

การดูแลชวยเหลือนักเรียนดานพฤติกรรม



ใชหลักและกระบวนการตามแนวปฏิบัติท่ีออกแบบโดยผูเชี่ยวชาญ

ดานจิตวิทยา

นพ.อัศวิน นาคพงศพันธุ 

นายแพทยผูเชี่ยวชาญดานจิตเวชเด็กและวัยรุน 

อาจารยคณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม

และ 

ดร.แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ

อาจารยภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

อดีตอาจารยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 



27 ส.ค.60

พฤติกรรมนักเรียน ที่บันทึกโดยคุณครูที่พบเห็นเหตกุารณ

และดําเนินการวิเคราะหโดยผูเช่ียวชาญ



ครูบันทึกเหตุการณ

ผูเช่ียวชาญบันทึกการสอบถาม

และรวบรวมขอมูล

ผูเช่ียวชาญวิเคราะหพฤติกรรม

ดําเนินการปรับปรุง/สงเสริม

พฤติกรรม

ติดตาม/รายงาน

สรุปผล

11/10/2017

กระบวนการปรับปรุง/สงเสริมพฤติกรรมนักเรียน



ครูบันทึกเหตุการณ

ผูเช่ียวชาญบันทึกการสอบถาม

และรวบรวมขอมูล

ผูเช่ียวชาญวิเคราะห

พฤติกรรม

ดําเนินการปรับปรุง/สงเสริม

พฤติกรรม

ติดตาม/รายงาน

สรุปผล

11/10/2017

กระบวนการปรับปรุง/สงเสริมพฤติกรรมนักเรียน



ผูเช่ียวชาญวิเคราะห

พฤติกรรม

ดําเนินการปรับปรุง/สงเสริม

พฤติกรรม

ติดตาม/รายงาน

สรุปผล

ครูบันทึกเหตุการณ

ผูเช่ียวชาญบันทึกการ

สอบถามและรวบรวมขอมูล

กระบวนการปรับปรุง/สงเสริมพฤติกรรมนักเรียน



ครูบันทึกเหตุการณ

ผูเช่ียวชาญบันทึกการ

สอบถามและรวบรวมขอมูล

ผูเช่ียวชาญวิเคราะห

พฤติกรรม

ดําเนินการปรับปรุง/สงเสริม

พฤติกรรม

ติดตาม/รายงาน

สรุปผล

กระบวนการปรับปรุง/สงเสริมพฤติกรรมนักเรียน



ครูบันทึกเหตุการณ

ผูเช่ียวชาญบันทึกการสอบถาม

และรวบรวมขอมูล

ผูเช่ียวชาญวิเคราะหพฤติกรรม

ดําเนินการปรับปรุง/สงเสริม

พฤติกรรม

ติดตาม/รายงาน

สรุปผล

กระบวนการปรับปรุง/สงเสริมพฤติกรรมนักเรียน



ครูบันทึกเหตุการณ

ผูเช่ียวชาญบันทึกการ

สอบถามและรวบรวม

ขอมูล

ผูเช่ียวชาญวิเคราะห

พฤติกรรม

ดําเนินการปรับปรุง/

สงเสริมพฤติกรรม

ติดตาม/รายงาน

สรุปผล

กระบวนการปรับปรุง/สงเสริมพฤติกรรมนักเรียน



สถิติการมาเรียน บันทึกโดย

ครูประจําช้ันในชวงเชาของทุกวัน
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ดานสุขภาพ

Student Dashboard



กราฟแสดงน้ําหนัก-สวนสงูของนักเรียนจากงานพยาบาล ดําเนินการเก็บขอมูลภาคเรียนละ 1 คร้ัง
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เริ่ม! "ส่วนข้อมูลสุขภาพ"



ผลการตรวจสุขภาพประจําป

โดยคณะแพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาล

สําหรับนักเรียนทุกคน

ป.3
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ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ทดสอบโดยงานกีฬา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
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แสดงรายละเอียดอาการและการใชบริการหองพยาบาล

บันทึกโดยพยาบาลวิชาชีพประจําโรงเรียน
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Presentation Notes
 



ดานเกียรติประวัติและผลงาน

Student Dashboard



เกียรติประวัติ ผลงานที่นักเรียนไดรับจากการประกวด แขงขัน

ตามเวทีตางๆ รวบรวมโดยฝายกิจการนักเรียน และฝายวิชาการ

Presenter
Presentation Notes
เริ่ม!"ประวัติผลงาน"ระบบเก็บไว้ให้ + นร. เลือกเก็บเอง



ประวัติการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของนักเรียน

แสดงอัตโนมัติจากฐานขอมูล SWIS 
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Presentation Notes
 



ภาพที่นักเรียนหรือผูปกครองสามารถเลือกจัดเก็บมาจากอัลบัม้ภาพใน

หนาเว็บไซตของโรงเรียน เพ่ือนํามารวมรวมเปนอัลบั้มของตนเอง

(วิธีการใชงานสามารถศึกษาไดจาก VDO ที่อยูในเพจนี้)  
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Automatic Portfolio



ดานหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

Student Dashboard



บันทึกขอมูลโดยครูประจําวิชา สําหรับนักเรียนและผูปกครอง

ใชตรวจสอบการบานและทบทวนเนื้อหาที่ครูสอนในหองเรียน

Presenter
Presentation Notes
แคปหน้าจอ Active Board ที่ครูสอนไว้- เห็น Board ใน ชม. เรียน- มอบการบ้าน - นร. ส่งได้



ดําเนินการ SCAN  โดยงานเทคโนโลยสีารสนเทศฯ สําหรับนักเรียนใชอาน

ทบทวน/ฝกทําแบบฝกหัด ผานระบบดิจิตอล

Presenter
Presentation Notes
บริการ SCAN



Presenter
Presentation Notes
Download ได้ มีรูปเจ้าของ



จัดทําแบบสอบถามโดยหนวยงานตางๆ ภายในโรงเรียน

เพ่ือสอบถามขอมูลจากนักเรียนและผูปกครอง

Presenter
Presentation Notes
แต่ละหน่วยงานที่เสร็จแผนงานโครงการทุกงานมอบหมาย ประเมินได้เจาะกลุ่มผู้ตอบได้



รายการปฏิทินกิจกรรม

บันทึกโดยผูรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมตางๆ

Presenter
Presentation Notes
 ทุกเรื่องที่มีชื่อเข้าร่วม สีเขียว



จดหมายถึงผูปกครองเพ่ือประสานแจงขาวสาร/กิจกรรมตางๆของ

โรงเรียนไปยังผูปกครอง บันทึกโดย งานสารบรรณ
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Presentation Notes
 อิงอยู่ในแผนงาน



ดานการเงิน

Student Dashboard



ขอมูลการชําระเงินของผูปกครองบันทึกโดยงานการเงิน

ถายโอนขอมูลจากฐานขอมูลมาแสดงอัตโนมตัิในเวลา18.00 น.

Presenter
Presentation Notes
เริ่ม! ข้อมูลการจ่ายเงิน



รายการเติมเงินและคาใชจายเงินในบัญชีของนักเรียนในระบบ 

สามารถตรวจสอบขอมูลยอนหลัง ประวัติการเติมเงินและชําระสินคา

Presenter
Presentation Notes
เริ่ม! ข้อมูลการจ่ายเงิน



ดานอ่ืนๆ

Student Dashboard
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Presentation Notes
ดูเมนูซ้าย















Hardware by SWIS



ระบบ Digital IDENTITY



ระบบ Face Scan มาปฏิบัติงานของบุคลากรและพนักงาน

Face landmarks
จุดสังเกตใบหนาเปนชุดของจุดที่หาไดงายบน

ใบหนาเชนรูมานตาหรือปลายจมูก โดยคาเริ่มตนมี

จุดสังเกตที่กําหนดไวลวงหนา 27 จุด

Age Blur Emotion Facial hair Gender Glasses Hair Makeup Noise Smile



ทดสอบความแมนยําของเครื่อง SCAN



ทดสอบความแมนยําของเครื่อง SCAN



การทํางานของระบบสแกนใบหนา ในการระบุตัวตน



การทํางานของระบบสแกนบัตรRFID ในการระบุตัวตน



ตัวเครื่อง SCAN



เครื่องสแกนหนาเชื่อมกับระบบขาด ลา มาสายบุคลากรและครู

รายการบันทึก ขาดลา มาสาย

เพ่ิมรายการขาด ลา มาสาย

แกไข/ลบรายการขาด ลา มาสาย



เครื่องสแกนหนาเชื่อมกับระบบขาด ลา มาสายบุคลากรและครู

ประมวลผลการเขางาน เพ่ือเช็คคนมาสาย 

และคนท่ีไมสแกนเขางาน

รายงานคนสแกนเขางาน จะระบุ เลขประจําตัว 

รูปภาพท่ีสแกน ช่ือ วันท่ี เวลาเขางาน



เครื่องสแกนหนาเชื่อมกับระบบการเขาใชบริการหองสมุด



รายงานการเขาใชบริการหองสมุด



โรงเรียนที่เขารวมโครงการ 
1. มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ

2. โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง 

3. โรงเรียนเซนตคาเบรียล 

4. โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา

5. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

โครงการ Amazon Web Services (AWS)



ผลสรุปมาตรฐานตัวชี้วัด และ แผนงาน/โครงการท่ีรองรับ

http://mcpswis.mcp.ac.th/admin/temp/active_plot_profile.php


ภาพรวมโครงสรางและระบบโรงเรียนใน SWIS

http://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_stucture_dept_school.php


ตรวจสอบความคืบหนาการลงขอมูลในระบบ

http://mcpswis.mcp.ac.th/admin/implement/all.php
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