
 

 

 

www.chakkham.info/site 
โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน 

(CKK-MiS:Chak Kham Management Information System)  
 

 

 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 

 
053-5110119 ต่อ 103 

www.academic.chakkham.com 

e-Mail:academic.chakkham@gmail.com 

 academic@chakkham.ac.th 

ส ำหรับผู้ปกครองและนักเรียน 

เมนูระบบและข้อปฏิบัต ิ

ข้อมูลนักเรยีน ให้นักเรียนกรอก/ปรับปรุงข้อมลูภำยในเดือน พ.ค. 

 
ผลกำรเรียน ผู้ปกครองเข้ำตรวจสอบทุกสัปดำหโ์ดยเฉพำะเรื่องเวลำเรียน 

 
พฤติกรรมนักเรียน ผูป้กครองควรตรวจสอบเป็นประจ ำ 

 
ประเมิน SDQ(ประเมินจดุแข็งและจุดอ่อน) ให้นักเรยีนเข้ำท ำแบบ

ประเมินช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. ของทุกปี 

แบบทดสอบ EQ(ประเมินควำมฉลำดทำงอำรมณ์) ให้นักเรียนเขำ้

ท ำแบบประเมินช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย.ของทุกปี 

 
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ให้นักเรียนเข้ำท ำแบบประเมิน 

(2 ครั้ง) ภำคเรียนที่ 1 เดือน ก.ย. และภำคเรียนที่ 2 เดือน มี.ค.ของทุกปี 

 
แบบสอบถำมวิเครำะหผ์ู้เรียน ให้นักเรียนเข้ำท ำแบบประเมิน 3 

แบบ ช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. ของทุกปี 

 

ข้อมูลทุนกำรศึกษำ เพื่อแจ้งรำยกำรทุนกำรศึกษำ(ตดิต่อขอรับทนุ

กับงำนแนะแนว) 

 
กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนลงทะเบียนชุนนุมออนไลน์ ในช่วงเดือน 

พ.ค.-มิ.ย. ของทุกปี  

  
 

โรงเรียนมีช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองหลายช่องทาง ดังนี้ 

 หนังสือผ่ำนทำงนักเรยีน หรือทำงไปรษณีย ์

 ทำงโทรศัพท์ 053-511011   

-กลุ่มงานบริหารวิชาการ ต่อ 102 

-กลุ่มงานอ านวยการ(การเงิน) ต่อ 104,134 

-กลุ่มงานกิจการนักเรียน ต่อ 143 

-กลุ่มงานบริหารทั่วไป(สวสัดิการและสุขภาพ) ต่อ 118-119 

-หรือจากครูที่ปรึกษา และครูผูส้อนโดยตรง 

 ทำงข้อควำม (SMS) Line ของครูที่ปรึกษำ (บำงห้อง) 

 ทำงอินเทอร์เน็ต ได้แก ่

 เว็บไซต์ของโรงเรียน www.chakkham.ac.th/2013 

 เว็บไซต์กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร www.academic-

chakkham.com 

 Facebook ของกลุ่มหน่วยงำนต่ำงๆ ดังนี ้

 ประชำสมัพันธ์โรงเรียน www. www.facebook.com/

ckkinformation 

 งำนทะเบียนโรงเรียน www.facebook.com/reg.ckk 

 นักเรียนจักรค ำฯ www.facebook.com/

chakkhamstudent 

เอกสำรแนะน ำกำรใช้ระบบ CKK-MiS 

ปีกำรศึกษำ 2559 
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บทน า 
ด้วยโรงเรียนจักรค ำคณำทร จังหวดัล ำพูน ได้ใช้ระบบ

สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนโรงเรียน ช่ือย่อ CKK-MIS (Chak 

Kham Management Information System) ตรำสญัลักษณ์

   ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2557 เพื่อพัฒนำคุณภำพทำง

กำรศึกษำของโรงเรยีน และพัฒนำนักเรียนให้มศีักยภำพเป็นพลโลก 

ในศตวรรษที่ 21 ท้ังด้ำนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน กำรดูแลช่วยเหลอื

และส่งเสริมตำมศักยภำพของนักเรียน ตำมวสิัยทัศน์ อัตลักษณ์ และ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

ผู้ปกครองนักเรยีนมสี่วนส ำคญัในกำรร่วมมือกันกับทำง

โรงเรยีนในส่งเสริม พัฒนำนักเรียน และช่วยกันป้องกันแก้ไขพฤติกรรม

ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งในระบบ CKK-

MIS ประกอบไปด้วยช้อมลูสำรสนเทศท่ีเกี่ยวกับนักเรียน ดังนี ้

 ข้อมูลกำรมำโรงเรียนของนักเรยีน 

 ข้อมูลกำรเขำ้เรยีนรำยคำบของนักเรียน 

 รำยงำนคะแนนเก็บและคะแนนทดสอบระหว่ำงภำค 

 รำยงำนผลกำรเรียนของนักเรยีน 

 กำรวิเครำะหผ์ู้เรยีนรำยบคุคล 

 กำรประเมินจดุแข็งและจดุอ่อน(SDQ)ของนักเรียน 

 กำรประเมินควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของนักเรียน 

 กำรปะเมินสมรรถนะส ำคญัของนักเรียน 

จึงขอควำมร่วมมือจำกท่ำนผู้ปกครองได้เข้ำระบบทำงเว็บ 
www.chakkham.info/site โดยใช้เลขประจ ำตัวนักเรยีน 5 หลัก 
รหัสผ่ำนใช้เลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลักของนักเรียน  เพื่อ
ตรวจสอบข้อมลูข้ำงต้นเป็นประจ ำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง  
  

หำกพบพฤติกรรมไม่พึงประสงคเ์ช่น มำสำย ขำดเรียนบ่อย หนเีรียน 

ครูผูส้อนหรือครูที่ปรึกษำมีบันทึกควำมเห็นสื่อสำรถึงนักเรียนและ

ผู้ปกครอง ขอให้ช่วยก ำชับ ก ำกับ ติดตำม เพื่อเป็นกำรป้องกันและ

ช่วยเหลือให้ทันต่อเหตุกำรณ์ และระบบจะส่ง SMS ข้อควำมแจ้ง

ข่ำวสำรรวมทั้งพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ถึงผู้ปกครองเป็นกรณเีร่งด่วนอีก

ช่องทำง 

 อน่ึง ขอควำมร่วมมือท่ำนผู้ปกครองช่วยก ำชับ ติดตำมกำรให้

ข้อมูลกับทำงโรงเรียนตำมที่โรงเรยีนก ำหนดด้วยข้อมูลที่เป็นจริงและเป็น

ข้อมูลใหม่ลำ่สดุในระบบฯ เช่น ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ ท้ังของบิดำมำรดำ

และผูป้กครอง กำรประเมินตนเองด้ำนต่ำงๆ ตำมที่โรงเรียนแจ้งประกำศ 

  หำกมีข้อสงสัยในกำรใช้งำน โปรดแจ้งผ่ำนทำงผู้ดูแลระบบ 

(ครูสุรพงษ์, ครูวิทยำ และครูปรดีำ) กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร  

053-511011 ต่อ 102 อีเมล์ academic@chakkham.ac.th  

academic.chakkham@gmail.com  

วิธีการใช้งานระบบ 

เข้าอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรม Google Chrome  

ที่เว็บ www.chakkham.info/site 

 
ชื่อผู้ใช่ใส่เลขประจ าตัวนักเรียน 5 หลัก (นักเรียนใหม่ใช้ไดต้ั้งแต่

วันท่ี 1 พฤษภำคม 2559) รหัสผ่ำนใส่เลขประตัวประชำชน 13 

หลักของนักเรียน แล้วกด Login 

 
 

หน้าแรกจะแสดงข้อความแจง้เตือนงานที่ค้างไม่ได้ท า 

เม้ำส์แตะที่  จะมีเมนูเข้ำถึงเพิ่มขึน้ 

 
 
 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

“เป็นสถานศึกษาคุณภาพ มาตรฐานสากล  

บนพื้นฐานของความเป็นไทย ในปี 2561” 

อัตลักษณ์ 

“ลูกจักรค าฯ เป็นผู้น า สร้างสรรค์สังคม” 

เอกลักษณ์ 

“จักรค าฯ เป็นผู้น าทางวิชาการ” 
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