
 

  



แนะน ำโปรแกรม 

   Student Messenger (SM) 
 

Student Messenger (SM) คือ โปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน (Mobile 

Application) เพื่อใช้เป็นช่องทางในการแจ้งเตือนและแจ้งข่าวสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง รวมทั้งครูและ

เจ้าหน้าท่ี รองรับท้ังระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งจะใช้งานได้ท้ังในส่วนของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 

โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 

ส่วนของครูและเจ้าหน้าที่ 

• ครูประจำช้ันจะได้รับแจ้งเวลามาเรียน-เลิกเรียน ของนักเรียนทันทีท่ีนักเรียนทำการบันทึกเวลามาเรียน 

• ครูสามารถเช็กกิจกรรมหน้าเสาธง และเช็กการเข้าเรียนรายวิชาได้ 

• ครูสามารถแจ้งการบ้านของนักเรียนให้กับผู้ปกครองได้ทันที 

• ครูประจำช้ันสามารถดูข้อมูลผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อใช้ในการติดต่อส่ือสารได้ทันที 

• ครูสามารถประเมิน SDQ ผ่านช่องทาง Mobile Application ได้ 

• ครูที ่ปรึกษาสามารถบันทึกแบบสอบถาม แนบรูปถ่ายและ Check-in ตำแหน่งบ้านของนักเรียนผ่าน 

Mobile Application ได้ทันทีเม ื ่อเดินทางไปเยี ่ยมบ้านนักเร ียน โดยทางโรงเรียนสามารถแก้ไข

แบบสอบถามได้เองตามท่ีโรงเรียนต้องการ 

• ครูและเจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้เอง เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

• โรงเรียนสามารถแจ้งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ให้กับครูและเจ้าหน้าท่ีได้ไม่จำกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

• ผู้บริหารโรงเรียนจะได้รับข้อมูลสรุปจำนวนการมาเรียนของนักเรียนท้ังโรงเรียน แบ่งตามระดับช้ันทุกวัน

โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้เจ้าหน้าท่ีแต่อย่างใด 

• ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนทุกท่านจะได้รับข้อมูลสรุปการมาเรียน-ขาดเรียน ในแต่ละห้องได้โดยอัตโนมัติ 

และสามารถดูรายงานสรุปข้อมูลในทุกๆด้านของนักเรียนได้ 

 

ส่วนของผู้ปกครอง 

• ดูรายละเอียดข้อมูลของนักเรียนได้ทุกด้าน 

• รับการแจ้งเตือนเวลามาถึงโรงเรียน – กลับบ้าน – ขาดเรียน โดยอัตโนมัติ 



• รับทราบการบ้านของนักเรียน ลดปัญหานักเรียนลืมทำการบ้าน 

• รับทราบข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ท่ีทางโรงเรียนส่งผ่าน Mobile Application 

• รับแจ้งข้อมูลความประพฤติของนักเรียน 

• รับแจ้งผลการเรียน 

• รับแจ้งข้อมูลสุขภาพ 

• สามารถแจ้งลา ไปยังครูท่ีปรึกษาผ่านทาง Mobile Application ได้ 

• สามารถอ่านบทความและสาระน่ารู้ต่างๆผ่าน ICON สาระน่ารู้บน Mobile Application ได้ 

• ติดต่อครูท่ีปรึกษาได้ทันที 

• ส่งพิกัดท่ีอยู่บ้านให้โรงเรียนทราบได้ 

• เพิ่มผู้ปกครองเพื่อรับแจ้งข้อมูลต่างๆ ได้ไม่จำกัด 

 

ส่วนของนักเรียน 

• รับแจ้งการแจ้งเตือนเวลามาถึงโรงเรียน – กลับบ้าน – ขาดเรียน โดยอัตโนมัติ 

• รับทราบการบ้าน พร้อมกำหนดส่งการบ้าน 

• รับแจ้งผลการเรียน 

• สามารถสนทนากับครูท่ีปรึกษาและเพื่อนนักเรียนในห้องเรียนผ่านห้องสนทนาออนไลนไ์ด้ 

• สามารถดูกำหนดการของทางโรงเรียน พร้อมท้ังการแจ้งเตือนส่งการบ้าน ผ่านปฏิทินการศึกษาออนไลน์ 

• สามารถแจ้งลา ไปยังครูท่ีปรึกษาได้ 

• สามารถประเมิน SDQ และ ประเมิน EQ ผ่านช่องทาง Mobile Application ได้ 

• สามารถชำระเงินออนไลน์ ผ่าน Student Pay ในการซื้อสินค้าของสหกรณ์ หรือร้านค้าสวัสดิการของ

โรงเรียนได้ 

• สามารถค้นหาหนังสือท่ีน่าสนใจ หรือแนวข้อสอบจากระบบห้องสมุดออนไลน์ได้ 

• ต้ังค่าปักหมุดการแจ้งเตือนต่าง ๆ 

• ดูสรุปการขาด ลา มาสายของตนเองได้ 

• ดูข้อมูลความประพฤติ และคะแนนความประพฤติคงเหลือของตนเอง 

• ดูข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ 

• หัวหน้าห้องสามารถบันทึกขาดกิจกรรมหน้าเสาธง และแจ้งข่าวสารรายห้องได้ 

 



คุณสมบตัติ่างๆของระบบ Student Care 

 ระบบลงเวลานักเรียน 

• แจ้งเวลามาเรียนและเลิกเรียนของนักเรียนไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองครูที่ปรึกษาและนักเรยีน

ทันทีผ่านทาง Mobile Application 

• แจ้งการขาดเรียนในแต่ละวันไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองตามเวลาท่ีทางโรงเรียนเป็นผู้กำหนด ผ่าน

ทาง Mobile Application หรือ SMS ได้ 

• ผู้บริหารจะได้รับข้อมูลสรุปสถิติการมาเรียนของนักเรียนทั้งโรงเรียน ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนจะได้รับ

สรุปจำนวนนักเรียนมาเรียนและขาดเรียน ในแต่ละห้องโดยอัตโนมัติ 

 ระบบเช็กกิจกรรมหน้าเสาธง 

• ครูท่ีปรึกษาสามารถบันทึกนักเรียนท่ีไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงผ่านทาง Mobile Application และ

สามารถส่งข้อความแจ้งไปยังผู้ปกครองได้ทันที 

• สามารถต้ังค่าหักคะแนนความประพฤตินักเรียนท่ีไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงได้ 

• สามารถดูรายงานสรุปสถิติการขาดกิจกรรมหน้าเสาธงได้ 

 ระบบเช็กเวลาเรียนรายคาบ 

• ครูผู้สอนสามารถเช็กชื่อนักเรียนในแต่ละคาบเรียนผ่าน Mobile Application และ สามารถส่งข้อความ

แจ้งขาดเรียนรายคาบ ให้ครูท่ีปรึกษาและผู้ปกครองได้ 

• สามารถต้ังค่าหักคะแนนความประพฤตินักเรียนท่ีไม่เข้าเรียนในแต่ละรายวิชาได้ 

• มีรายงานการขาดเรียนรายคาบสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ 

 ระบบเยี่ยมบ้านนักเรียน 

• ครูที ่ปรึกษาสามารถบันทึกแบบสอบถาม แนบรูปถ่ายและ Check-in ตำแหน่งบ้านของนักเรียนผ่าน 

Mobile Application ได้ทันทีเมื่อเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน 

• ทางโรงเรียนสามารถแก้ไขแบบสอบถามการเยี่ยมบ้านได้เองตามท่ีโรงเรียนต้องการ 

• ผู้ปกครองสามารถส่ง Location ของบ้าน เพื่อให้คุณครูสะดวกในการเดินทางไปเยี่ยมบ้านได้ง่ายข้ึน 

• ดูรายงานสถิติข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคล รายห้องหรือท้ังโรงเรียนได้ 



 ระบบแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) 

• ครูท่ีปรึกษาสามารถประเมินนักเรียนในห้องเรียน ผ่านทาง Mobile Applicationหรือเครื่องคอมพิวเตอร์

ทาง Web Application ได้ เพื่อเป็นการลดการใช้กระดาษ 

• มีรายงานสรุปผลการประเมินท้ัง 3 ฝ่าย นักเรียน ผู้ปกครอง และครู ในรูปของกราฟ, Excel file, PDF ได้ 

 ระบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 

• นักเรียนสามารถประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองได้ผ่านทาง Mobile Application หรือทาง 

Web Application บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 

• ครูท่ีปรึกษาสามารถดูรายงานสถิติข้อมูลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 

• ของนักเรียนเป็นรายบุคคล และรายห้องเรียนได้ 

 ระบบความประพฤติ และเกียรติคุณ 

• สามารถบันทึก แก้ไข ลบ ข้อมูลความประพฤติดี-ผิดระเบียบ และเกียรติคุณต่างๆของนักเรียนผ่านทาง 

Mobile Application และ Web Application ได้ 

• ส่งข้อมูลความประพฤติไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองได้ทันทีผ่านทาง Mobile Application ซึ่งจะ

ช่วยลดปัญหาข้อมูลไปไม่ถึงมือผู้ปกครอง 

 ระบบข้อมูลสุขภาพ 

• สามารถบันทึก แก้ไข ลบ ข้อมูลพัฒนาการสุขภาพและกิจกรรมสุขภาพของนักเรียนได้ และสามารถส่ง

ข้อมูลการบันทึกไปยังผู้ปกครองได้ทันทีผ่านทาง Mobile Application 

• มีรายงานข้อมูลด้านสุขภาพของนักเรียนในรูปแบบกราฟ รวมถึงรายงานค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ตามอายุ 

น้ำหนัก และ ส่วนสูงของนักเรียนให้อัตโนมัติ 

 ระบบแจ้งการบ้าน 

• ครูสามารถแจ้งการบ้านให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบผ่านทาง Mobile Application ได้ทันที 

• สามารถถ่ายรูปและแนบรูปภาพ พร้อมท้ังใส่รายละเอียดต่างๆ ได้ 

• สามารถเรียกดูรายงานสรุปการส่ังการบ้านของครูย้อนหลังได้ 

 ระบบแจ้งผลการเรียน 

• ครูประจำช้ันสามารถบันทึกเกรดเฉล่ียของนักเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้ 



• สามารถส่งข้อมูลเกรดเฉล่ียของนักเรียนไปยังผู้ปกครองผ่านทาง Mobile Application และ SMS ได้ 

• ดูรายงานข้อมูลเกรดเฉล่ียของนักเรียน และรายงานสรุปผลการเรียนย้อนหลังในแต่ละภาคการศึกษาได้ 

 ระบบห้องสนทนา (Chat) 

• ครูท่ีปรึกษาสามารถสนทนากับนักเรียนในห้องท่ีตนเองดูแลผ่านห้องสนทนาออนไลน์ได้ 

  



 ระบบห้องสมุดออนไลน์ (E-Book) 

• เป็นแหล่งความรู้ท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีสามารถอำนวยความสะดวกให้กับ

นักเรียนและคุณครู สามารถค้นหาหนังสือหรือข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทาง Mobile 

Application 

 ระบบแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ (Timeline) 

• โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนให้กับผู้ปกครองคุณครู และนักเรียน 

โรงเรียนอื่นๆท่ีใช้งานระบบ Student Care ทราบได้ผ่าน Mobile Application (ไทม์ไลน์) เช่น ประกาศ

รับสมัครนักเรียน การจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 

 สาระน่ารู ้

• มีบทความเกี่ยวกับการเล้ียงลูก การศึกษา หรือสุขภาพ อัพเดทเป็นประจำทุกสัปดาห์ 

• ผู้ปกครอง คุณครู และนักเรียน สามารถเข้าอ่านบทความต่างๆ ผ่านทาง Mobile Application ได้ 

 ระบบรายงานต่างๆ 

• ทุกรายงานสามารถ Export เป็น Excel File และ PDF File ได้ 

• มีรายงานสรุปในรูปแบบกราฟ เพื่อใช้วิเคราะห์ วางแผน สำหรับผู้บริหารพัฒนาโรงเรียนต่อไปในอนาคต

ได้ 

• สามารถดูรายงานผ่าน Mobile Application และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จากทุกท่ี ทุกเวลา 

 ระบบจัดการข้อมูลนักเรียน 

• บันทึก/แก้ไข ข้อมูลของนักเรียนได้สะดวกรวดเร็วจากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ช่ือ

ผู้ปกครอง รูปถ่าย หรือแผนท่ีบ้าน เป็นต้น 

• สามารถย้ายห้องเรียน เล่ือนช้ันเรียนเป็นกลุ่ม หรือรายบุคคลได้สะดวกรวดเร็ว 

• นักเรียน 1 คน ทางโรงเรียนสามารถส่งข่าวสารให้ผู้ปกครองได้มากกว่า 1 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

 ระบบบริหารจัดการบุคลากร 

• บันทึก/แก้ไข ข้อมูลบุคลากรได้สะดวกรวดเร็วจากทุกท่ี ทุกเวลา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

• สามารถใช้ลงเวลาทำงานและบันทึกการอยู่เวรประจำวันของครูและเจ้าหน้าท่ีได้ 



• มีรายงานสรุปเวลาทำงานของครูและเจ้าหน้าท่ีประจำเดือน 

 ระบบจัดการสิทธิ์การใช้งาน 

• สามารถสร้างกลุ่ม และกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบ ของครูและเจ้าหน้าท่ีได้ 

• กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้เมนูต่างๆได้เป็นรายบุคคล ตามขอบเขตงานของแต่ละฝ่าย 

 ระบบจัดการนักศึกษาฝึกงาน 

• สามารถจัดกลุ่มนักศึกษาท่ีออกไปฝึกงาน ให้มีสถานะฝึกงานได้ 

• สามารถกำหนดจุด Check in ท่ีสถานประกอบการท่ีนักศึกษาไปฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาใช้ในการบันทึก

เวลาเข้า – ออกได้ 

• มีรายงานการสรุปการบันทึกเวลาของนักศึกษา ในแต่ละจุดCheck in 

 ระบบคัดกรองนักเรียน 

• ครูท่ีปรึกษาสามารถบันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนได้ทาง 

Web Application 

• มีรายงานสรุปผลการคัดกรองนักเรียนในแต่ละด้านในรูปแบบของ Excel file, PDF ได้ 

 ระบบจัดการหอพัก 

• ระบบสามารถเช็กการเข้าหอ ออกหอ กลับบ้าน พร้อมการแจ้งเตือนไปยังผู้ปกครองได้ทันที 

 ระบบชำระเงินออนไลน์ (Student Pay) 

• มีระบบชำระเงินออนไลน์ เพื่อรองรับการซื้อสินค้าของสหกรณ์ หรือร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียน 

• สามารถดูรายงานยอดขายสินค้าของสหกรณ์ หรือร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียนเป็นรายวนัและรายเดือน

ได้ 

 

 

 

 

 



การดาวน์โหลดแอปพลเิคชนัและเริม่ตน้ใชง้าน 

 
ขั้นตอนการติดต้ังแอปพลเิคชัน student Messenger สำหรับคุณครูหรือเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนและนักเรียน 

1. สแกน QR code หรือเข้าไปท่ี Play Store / App store ค้นหา Student Messenger เพื่อดาวน์โหลด 

 

2. กดติดต้ังแอปพลิเคชัน 

 

3. กดยอมรับ 

 

 
 

4. กดเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน 

 

 
5. เลือกภาษา/ประเทศ แล้วกดถัดไป 

 



 
6. อ่านคำแนะนำในการลงทะเบียนกรณีเป็น ผู้ปกครอง แล้วกดถัดไป 

 

 
 

7. อ่านคำแนะนำในการลงทะเบียนกรณีเป็นคุณครูหรือเจ้าหน้าท่ีในโรงเรียนแล้ว กดเริ่มต้นใช้งาน 

 
 



ขั้นตอนการติดต้ังแอปพลเิคชัน student Messenger หรือติดต้ังการรับแจ้งข้อความทางไลน์ สำหรับ

ผู้ปกครอง

 
 

• หมายเหตุ ผู้ปกครองท่ีไม่เคยเข้าใช้งานแอปฯ ต้องกดปุ่ม "ลงทะเบียน" แล้วกรอกข้อมูลตามข้ันตอนดังรูป 

ผู้ปกครองท่ีไม่มีเบอร์โทรในระบบ เมื่อกดลงทะเบียน กรอกข้อมูลตามข้ันตอนแล้ว จะต้องรอเจ้าหน้าท่ีอนุมัติการ

เข้าใช้งานแอปฯได้ภายใน 3 วันทำการ และหากผู้ปกครองท่านใดท่ีติดปัญหาเรื่องพื้นท่ีหน่วยความจำบนมือถือไม่

เพียงพอหรือมีข้อจำกัดไม่สามารถอัพเดตเป็นเวอร์ชันปัจจุบันได้สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่านทาง Line 

notify เพื่อรับแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆได้เช่นเดียวกัน 

  



การเขา้ระบบ (log in) 

 
• กรณีคุณครูหรือเจ้าหน้าท่ีในโรงเรียนเข้าระบบครั้งแรกด้วยเบอร์โทรศัพท์ของตนเองท่ีได้แจ้งแก่ทาง

โรงเรียน 
 

 

• กรณีผู้ปกครองให้ดำเนินการ ดังนี ้

 



 
 

• กรณีนักเรียนให้ดำเนินการเข้าระบบนักเรียน จะต้องเข้าใช้งานครั้งแรกด้วย 

ช่ือผู้ใช้ : รหัสนร. 

รหัสผ่าน : รับจากครูท่ีปรึกษาหรือแอดมินของรร.สามารถเข้าไปดึงรายงานรหัสผ่านได้จากหน้าเว็บไซต์ 

www.student.co.th เมนูรายงานต่างๆ>>รายงานข้อมลูนักเรียน>>รายงานรหัสผ่านนักเรียน 

  

http://www.student.co.th/


การใชง้านโมดูลต่างๆในโปรแกรม 

1. กดเครื่องหมายบวกสีชมพูตามภาพ 

 

 
2. โปรแกรมจะแสดงโมดูลต่างๆได้แก่เช็กหน้าเสาธง, เช็คเข้าเรียนรายวิชา, แจ้งการบ้าน, แจ้งข่าวสารรายห้อง, 

ความประพฤติ, แบบประเมินนักเรียน (SDQ), เยี่ยมบ้านนักเรียน และเช็กเข้าเรียนออนไลน์ เลือกโมดูลท่ี

ต้องการใช้งาน 

 
  



การใชง้านโมดูลเชค็หน้าเสาธง 

 

โมดูลเช็คหน้าเสาธง ครูท่ีปรึกษาสามารถบันทึกนักเรียนท่ีเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง โดย

เลือกห้องเรียน ระบบจะแสดงรายช่ือนักเรียนในห้องเรียนนั้นโดยหากนักเรียนลงเวลาเรียนจะปรากฏเครื่องหมาย

ถูก หากนักเรียนไม่ได้ลงเวลาเรียนจะแสดงเป็นเครื่องหมายผิด ครูที่ปรึกษาเช็คชื่อนักเรียน หากเข้าร่วมกิจกรรม

หน้าเสาธงให้ใช้เครื่องหมายถูก หากขาดกิจกรรมหน้าเสาธงให้เป็นเครื่องหมายผิด และเลือกท่ีจะส่งข้อความไปยัง

ครูท่ีปรึกษาหรือผู้ปกครองทาง SM  

     
 

การใชง้านโมดูลเชค็เขา้เรยีนรายวชิา 

 

โมดูลเช็คเข้าเรียนรายวิชา ครูผู้สอนสามารถบันทึกรายคาบโดยเลือกรายวิชาและห้องเรียนที่ท่านเป็น

ครูผู้สอน ระบบจะแสดงรายชื่อนักเรียนในห้องเรียนนั้น โดยหากนักเรียนลงเวลาเรียนจะปรากฏเครื่องหมายถูก 

หากนักเรียนไม่ได้ลงเวลาเรียนจะแสดงเป็นเครื่องหมายผิด ครูผู้สอนเช็คชื่อนักเรียน หากนักเรียนเข้ าเรียนให้ใช้

เครื่องหมายถูก หากขาดเรียนให้เป็นเครื่องหมายผิด และเลือกท่ีจะส่งข้อความไปยังครูท่ีปรึกษาหรือผู้ปกครองทาง 
SM  

      



การใชง้านโมดูลแจง้การบา้น 

 

โมดูลแจ้งการบ้าน ครูผู้สอนสามารถแจ้งการบ้านไปยังผู้ปกครองและนักเรียน โดนกดที่ +สร้าง(มุมขวา

บน) กำหนดรายละเอียด พร้อมท้ังแนบไฟล์ โดยสามารถแจ้งได้ครั้งละหลายห้อง 

      
 

การใชง้านโมดูลแจง้ขา่วสารรายหอ้ง 

 

โมดูลแจ้งข่าวสารรายห้อง คุณครูสามารถแจ้งข่าวสารไปยังผู้ปกครองและนักเรียน โดนกดท่ี +สร้าง(มุม

ขวาบน) กำหนดรายละเอียด พร้อมทั้งแนบไฟล์ โดยสามารถแจ้งได้ครั้งละหลายห้อง หากผู้ปกครองติดตั้ง SM 

ระบบจะส่งข้อความเข้า SM 

  

  



การใชง้านโมดูลความประพฤต ิ

 

โมดูลความประพฤติ คุณครูสามารถบันทึก/แจ้งความประพฤติและเกียรติคุณของนักเรียน โดนกดที่ +

สร้าง(มุมขวาบน) เลือกห้องเรียน เลือกนักเรียน ระบุรายละเอียด และแนบไฟล์ หากผู้ปกครองติดต้ัง SM ระบบจะ

ส่งข้อความเข้า SM 

     
 

การใชง้านโมดูลแบบประเมนินักเรยีน (SDQ) 

 

โมดูลแบบประเมินนักเรียน (SDQ) คุณครูสามารถประเมิน (SDQ) นักเรียนได้ และสามารถบันทึกผลการ

ประเมิน SDQ แทนผู้ปกครองได้ในกรณีท่ีผู้ปกครองไม่สะดวกประเมินผ่าน Application  

    

  



การใชง้านโมดูลเยีย่มบา้นนักเรยีน 

 

โมดูลเยี่ยมบ้านนักเรียน คุณที่ปรึกษาสามารถบันทึกผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยเลือกห้องเรียนและ

นักเรียน บันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้าน พร้อมแนบไฟล์รูปภาพต่างๆ เช่น บ้านนักเรียน สภาพชุมชน เป็นต้น  

        


