NotySchool (ระบบบันทึก แจ้งเตือน รายงานผลนักเรียนบนมือถือ)
NotySchool เป็น app ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนแบบครบวงจร
https://www.facebook.com/SFESoft/ ซึ่งผู้พฒ
ั นา พัฒนาขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อ
ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาของนักเรียนในกรณีต่างๆ เช่น แจ้งเตือนภาระงานครู ปฏิทินปฏิบัติงาน เวร
ประจาวัน เวรนอนกลางคืน หรือ นักเรียนในที่ปรึกษามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดนตัดคะแนน หรือ มี
พฤติกรรมที่น่าชื่นชม ระบบแจ้งเตือนจะช่วยให้ท่านทราบเรือ่ งราวเหล่านีท้ ี่เ กิดขึ้นในโรงเรียน ทาให้การบริหาร
จัดการเวลา มีความคล่องตัวสะดวกรวดเร็วและสามารถแก้ปัญหาให้ทันท่วงที
NotySchool ยังมีระบบรายงานข้อมูลด้านต่างๆของผูเ้ รียนหลายๆด้าน เช่น ข้อมูลนักเรียนทีม่ ีคะแนน
พฤติกรรมต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด รายงานคะแนนพฤติกรรมนักเรียนที่มีคะแนนด้านบวก จัดลาดับคะแนน
ประจาเดือน ประจาภาคเรียน พิมพ์เกียรติบัตรให้กบั นักเรียน รายงานคะแนนพฤติกรรมด้านต่างๆที่เรากาหนด
พร้อมกราฟแสดงผลข้อมูล ดูเข้าใจง่ายและสะดวกต่อการรายงานผล มีระบบสร้างแฟ้มบันทึกจิตอาสาที่เกิด
จากการบันทึกข้อมูลของครูเพื่อเป็นหลักฐานให้นักเรียนนาไปใช้ในการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหรือสมัคร
งานได้

NotySchool แบ่งการทางานเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่
1. NotySchool + NotySchoolCare Application บนมือถือ
2. NotySchool เว็บ admin
1.1 NotySchool Application บนมือถือ
NotySchool รองรับการทางานบนมือถือ 2 ระบบ ได้แก่ iOS และ Android สามารถดาวโหลดโดย
ค้นหาในชื่อ Notyschool
1.2 การติดตั้ง App NotySchool บนมือถือ
1.2.1 ดาวโหลดและติดตั้ง NotyScool จาก play store (android) หรือ app store (iOS)
1.2.1 เมื่อติดตั้งเสร็จท่านจะต้องไปทีเ่ มนู Setting แล้วตั้งค่า Textlink (ท่านจะได้รับจาก
Admin เว็บ) จากนั้นกดบันทึก หลังจากบันทึก Notyschool พร้อมใช้งาน
1.3 ความสามารถของ App Notyschool
1.3.1 ระบบแจ้งเตือนครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา

Notyschool จะแจ้งเตือนครูผสู้ อน ครูทปี่ รึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
- กรณีนักเรียนไม่มาแสดงตนโดยการแตะลายนิ้วมือหรือทาบบัตรนักเรียน
- กรณีนักเรียนถูกตัดคะแนนพฤติกรรมต่างๆ เช่น หนีเรียน เป็นต้น
- กรณีนักเรียนได้รบั การบันทึกพฤติกรรมด้านบวก หรือเพิ่มคะแนนพฤติกรรม เช่น
นักเรียนได้รับการเพิม่ คะแนนเพราะช่วยครูเก็บกวาดห้องเรียน เป็นต้น
- นักเรียนเสี่ยงและติด ม.ส
1.3.2 ดูคะแนนพฤติกรรม พร้อมประวัติที่มาของคะแนนของนักเรียนทุกคน
1.3.3 ส่งงานวิชาการ ติดตามสถานการส่งงาน
1.3.4 อัพเดทแก้ไขข้อมูลนักเรียน เช่น ชื่อ-นามสกุล รูปประจาตัวนักเรียน เบอร์ผปู้ กครอง
นักเรียนในที่ปรึกษา
1.3.5 ตัด หรือ เพิ่มคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนทุกคน
1.3.6 เช็ค ขาด ลา มาสาย การมาโรงเรียนของนักเรียนในทีป่ รึกษาในช่วงเช้า (โดยหากใช้
ระบบสะแกนลายนิ้วมือหรือบัตรนักเรียน ระบบจะเป็นอัตโนมัติ ครูสามารถเช็ค ลา ให้นักเรียนในที่ปรึกษาได้
ในกรณีที่นักเรียนแจ้งลาแล้ว)
1.3.7 พิมพ์ ปพ.5 (รายงานเวลาเรียนประจาวิชาที่สอน)
1.3.8 ดูรายงานตารางสอนของครูทุกคน
1.3.9 ดูรายงานการมาลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน (กรณีใช้ระบบบันทึกเวลาของ
บุคลากรร่วมด้วย)
1.3.10 เช็คชื่อนักเรียนในคาบสอนของครูผู้สอน ซึ่งระบบจะเชื่อต่อฐานข้อมูลตารางสอนของ
ครูผสู้ อนแต่ละคน ทาให้ระบบจะทราบว่า ณ เวลาที่ครูเข้าเมนู เช็คชื่อในคาบ นั้น ครูผู้สอนกาลังสอนวิชาอะไร
สอนห้องไหน และยังเชื่อมต่อกับระบบเช็คเวลาในช่วงเช้า ทาให้ระบบทราบการแสดงตนหรือข้อมูลการเช็คชื่อ
ในคาบเรียนก่อนหน้า ทาให้การใช้งานเมนูเช็คชื่อในคาบ ใช้งานง่ายเพราะไม่ต้องกาหนดหรือตั้งค่าใดๆเพียงแค่
เข้าเมนูเช็คชื่อในคาบเท่านั้นก็จะสามารถเช็คชื่อได้เลย และยังมีข้อมูลแนะนาในการเช็คเวลาเรียนของนักเรียน
แต่ละคนอีกด้วย

1.3.11 จัดกลุ่มนักเรียนเพื่อเช็คชื่อเองได้ เช่น กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ กิจกรรม
ชุมนุม ลูกเสือ ที่มีนกั เรียนคละห้อง ชั้น

1.4 NotySchoolCare Aplication
Application สาหรับผูป้ กครองและนักเรียน มีไว้สาหรับตรวจสอบข้อมูลการมาเรียนตัง้ แต่
เข้ามาเรียนจนถึงกลับบ้าน รับการแจ้งเตือนต่างๆที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนและข่าวสารจากทาง
โรงเรียน
1.4.1 นักเรียนและผูป้ กครองสามารถตรวจสอบการบันทึกพฤติกรรมทุกรายการได้
1.4.2 นักเรียนและผูป้ กครองจะได้รับการแจ้งเตือนการสะแกนบัตรแบบ real time เมื่อแตะ
บัตรเข้าออกสถานศึกษา
1.4.3 นักเรียนและผูป้ กครองสามารถตรวจสอบการลงเวลาและภาพถ่ายแต่ละครัง้ ทีล่ งเวลา
ได้
1.4.4 นักเรียนสามรถแก้ไขข้อมูลพื้นฐานของตัวเองได้ เช่น รูปภาพประจาตัว วันเดือนปีเกิด
และอื่นๆ

2. NotySchool เว็บ admin
เว็บ admin เป็นเว็บ Application ที่ใช้งานได้ทั่วไปตามเครือ่ งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ มือถือ และ แท็บ
เล็ต
2.1 การติดตั้งเว็บ admin
ในส่วนนี้ทาง SFE จะติดตั้งพร้อมลงข้อมูลนักเรียนและบุคลากรให้พร้อมใช้งานภายในเวลา
24 ชั่วโมงหลังจากได้รบั ข้อมูลบุคลากรและนักเรียนในรูปแบบไฟล์ excel หรือ word
2.2 ความสามารถของเว็บ admin
2.2.1 จัดการข้อมูลนักเรียน บุคลากร เช่นการเพิม่ แจ้งย้าย ออก พักการเรียน
แก้ไขรายชื่อ เป็นต้น
2.2.2 ตัดหรือเพิม่ คะแนนพฤติกรรมนักเรียน

2.2.3 สร้าง Textlink เพื่อใช้ใน app notyschool ของครูที่ปรึกษา ครูผสู้ อน (ไม่
จากัดจานวน)
2.2.4 สร้างกาหนดการ ภาระงานเพื่อแจ้งเตือนครูและบุคลากรในหน่วยงาน โดย
สามารถตั้งค่ากาหนดวันแจ้งเตือนล่วงหน้าได้
2.2.5 จัดตารางเรียน ตารางสอน
2.2.6 จัดการข้อมูลรายการตัดและเพิม่ คะแนน สามารถกาหนดน้าหนักคะแนน
ตามที่หน่วยงานสถานศึกษากาหนด
2.2.7 รายงานเวลาเข้า – ออกสถานศึกษาของนักเรียนและบุคลากร สามารถ
กาหนดช่วงเวลาได้ตามต้องการ
2.2.8 ส่ง SMS กรณีนักเรียนขาดเรียน (สามารถตั้งค่าให้สง่ อัตโนมัติได้)
2.2.9 ส่ง SMS กรณีนักเรียนหนีเรียน (สามารถตั้งค่าให้ส่งอัตโนมัติได้)
2.2.10 ส่ง SMS ถึงผูป้ กครองโดยตรง เช่น ส่ง SMS แจ้งวันนัดประชุมผู้ปกครอง
เป็นต้น
2.2.11 ส่ง SMS ถึงบุคลากรในสถานศึกษา เช่น ส่ง SMS แจ้งประชุมล่วงหน้า
2.2.12 ตรวจสอบลายนิ้วมือนักเรียนกรณีที่ยงั ไม่มกี ารบันทึกลายนิ้วมือ
2.2.13 ตรวจสอบเบอร์ผู้ปกครองกรณีที่ยงั ไม่มีการบันทึกเบอร์ผปู้ กครองนักเรียน
2.2.14 ปริ้นเกียรติบัตรนักเรียนทีม่ ีคะแนนความดีประจาเดือน
2.2.15 ปริ้นเกียรติบัตรนักเรียนทีม่ ีคะแนนความดีประจาภาคเรียน
2.2.16 ปริ้นเกียรติบัตรนักเรียนกรณีนักเรียนมีคะแนนความดีตั้งแต่ 100 คะแนนขึ้น
ไป
2.2.17 รายงานนักเรียนที่มีคะแนนพฤติกรรมต่ากว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
2.2.18 รายงานพฤติกรรมหนีเรียนของนักเรียน อย่างละเอียด
2.2.19 รายงานนักเรียนที่เสี่ยงติด ม.ส และติด ม.ส แล้ว
2.2.20 รายงานการใช้ app ของครูที่ปรึกษาและครูผสู้ อน
2.2.21 แสดงคะแนนพฤติกรรมเป็นสไลด์ออกไปที่จอทีวีเพือ่ เป็นข้อมูลแสดงคะแนน
พฤติกรรมนักเรียนแบบเรียลไทม์
2.2.22 จัดการข้อมูลของรางวัล เพื่อให้นักเรียนนาคะแนนความดีมาแลก
2.2.23 รายงานสรุปพฤติกรรมนักเรียนแบบมีตัวเลือกให้เลือกประเภทของ
พฤติกรรมตามความต้องการ

2.2.24 สามารถตั้งค่าการส่ง SMS ตัดคะแนนกรณีขาดเรียน SMS โดดเรียน ให้เป็น
อัตโนมัติได้โดย admin ไม่ต้องเสียเวลากดบันทึกหรือกดส่งใดๆทั้งสิ้น และไม่ต้องห่วง
วันหยุดหรือวันทีม่ ีกจิ กรรมบางระดับ เพราะระบบจะตรวจสอบการมาลงเวลาของ
นักเรียนก่อนว่าหากมีนกั เรียนมาไม่เกิน 75%(ปรับค่าตัวเลขได้) ระบบจะไม่ส่ง SMS
และไม่ตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนเพราะฉนั้น หายห่วงเรือ่ งวันหยุดหรือวันทีม่ ี
กิจกรรมบางห้องเรียนไปได้เลย
2.3 สรุปจานวนนักเรียน ขาดเรียนประจาวันหน้าเว็บไซต์ทุกวัน
2.3.1 สรุปจานวนนักเรียนขาดเรียนเป็นระดับชั้น
2.3.1 สรุปจานวนนักเรียนขาดเรียนทั้งหมดเป็นเปอเซ็น
2.4 ระบบแฟ้มบันทึกพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนแต่ละคน
2.4.1 บันทึกโดยครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา หรือ Admin
2.4.2 หากมีการบันทึกพฤติกรรมระบบจะส่งการแจ้งเตือนให้ผปู้ กครองและครูทปี่ รึกษา
ทราบผ่านทาง Application
2.4.3 นักเรียนสามารถพิมพ์แฟ้มประวัตจิ ิตอาสาเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในกรณีจบการศึกษา
หรือกรณีอื่นๆ ซึ่งสามารถพิมพ์แฟ้มได้ทางเว็บไซต์
2.5 ระบส่งแจ้งเตือนด้วยหนังสือราชการสามารถตรวจสอบสถานการณ์อ่านของผูป้ กครองได้
2.5.1 ระบบจะสร้างหนังสือเป็นทางการให้อัตโนมัติ เมื่อนักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมรวม ต่า
กว่าคะแนนที่สถานศึกษากาหนด
2.5.2 ระบบจะส่งหนังสือได้ทั้งหมด 4 ฉบับ ดังต่อไปนี้
1) แจ้งเตือนให้ช่วยผู้ปกครองดูแลนักเรียนเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงครั้งที่ 1
2) แจ้งเตือนให้ช่วยผู้ปกครองดูแลนักเรียนเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงครั้งที่ 2
3) แจ้งและเชิญให้ผู้ปกครองประชุมหาลือเพื่อแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
4) แจ้งให้ผู้ปกครองนานักเรียนกลับไปดูแลที่บ้านในกรณีติดต่อผู้ปกครองไม่ได้
2.5.3 การส่งหนังสือถึงผู้ปกครองจะต้องผ่านการตรวจสอบจาก Admin ก่อนเท่านั้น

2.5.4 Admin สามารถตรวจสอบสถานการณ์เปิดอ่านหนังสือของผูป้ กครองว่า อ่านแล้ว หรือ
ยังไม่ได้อ่าน หากอ่านแล้วระบบจะบันทึกวันเวลาไว้ให้ Admin เป็นหลักฐานทางราชการได้
2.5.5 Admin สามารถปริ้นหนังสือเพื่อนาส่งผู้ปกครองในช่องทางอื่นๆได้

2.6 ระบบงานห้องสมุด เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ
2.6.1 สามารถสร้างหมวดหมู่หนังสือเองได้
2.6.2 จัดการข้อมูลหนังสือได้ ( เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา)
2.6.3 สร้าง QR code หนังสือแต่ละเล่มเพือ่ ใช้ในการยืมคืนได้
2.6.4 ค้นหา ตรวจสอบการยืม-คืนหนังได้
2.6.5 มีระบบยืมหนังสืออัตโนมัตผิ ่านเครื่องยืมอัตโนมัติ
2.6.6 เมื่อมีการยืมหรือคืน ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปที่เจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุด
2.6.7 มีระบบรายงานสรุปสถิติการใช้ระบบยืม-คืนหนังสือ

รายละเอียดราคา บัตรนักเรียน RFID
ระบบบัตรแตะเพื่อเช็คชื่อนักเรียนเข้า - ออกโรงเรียน (ใช้คู่กับเครื่องแตะบัตร + สะแกนใบหน้า)
- บัตรละ 80 บาท (บัตร RFID เปล่า สีขาวพิมพ์กับเครื่องพิมพ์บัตรได้)
- บัตร RFID แบบพิมพ์บัตรนักเรียนหน้าเดียว 130 บาท
- บัตร RFID แบบพิมพ์บัตรนักเรียน หน้า - หลัง 150 บาท
แถมฟรีเครื่องอ่านบัตร + ถ่ายภาพ 1 เครื่องต่อนักเรียน 1,000 คน
-

ติดตั้งอุปกรณ์ ข้อมูลนักเรียน บุคลากร และอบรบการใช้งานฟรี
หากต้องการติดตั้งเครื่องแตะบัตร + ถ่ายภาพเพิ่มราคารวมติดตั้งจุดละ 13,500 บาท
หากต้องการใช้ internet แยก แบบ 3G/4G เพิ่มจุดละ 7,000 บาท ต่อปี
หากต้องการเพิ่มแบตเตอรีส่ ารองไฟฟ้า เพิ่มจุดละ 1,000 บาทต่อ 1 จุด
ในการใช้ SMS จะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม 3 แพ็คเกจ คือ
1. 2,000 บาท ส่งได้ 1,000 ข้อความ
2. 5,000 บาท ส่งได้ 5,000 ข้อความ
3. 15,000 บาท ส่งได้ 20,000 ข้อความ
ใช้หมดเติมใหม่ได้ตามราคาของแพ็คเกจ ส่วนการแจ้งเตือนผ่าน Application ไม่มีค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายปีต่อไปจะเก็บเฉพาะค่าบัตรใหม่ของนักเรียนใหม่ตามราคาบัตรที่ตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและ
ค่าบริการดูแลรักษาข้อมูลนักเรียนรายเก่าตามตกลง (75 บาท ) ต่อปีเท่านั้น

ท่านสามารถดูรีวิวการใช้งานได้ที่ https://facebook.com/SFESoft

