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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจงใหทราบจากประธาน 

•  รายงานสถิติการดําเนินงานพัฒนาระบบ SWIS  

 
 

รวมท้ังหมด 632 รายการ 

6 รายการ 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

รวมท้ังหมด 831 รายการ 



 

 

 
 

 

 

 

รวมท้ังหมด 2,153 รายการ 



 

 
 

• ไดดําเนินการติดตั้ง ระบบ SWIS บน ระบบ Cloud Computing  (AWS) จํานวน 11 โรงเรียน ไดแก 

1. โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง 
2. โรงเรียนเซนตคาเบรียล 
3. โรงเรียนเซนตหลุยสฉะเชิงเทรา 
4. โรงเรียนมงฟอรต แผนกประถม 
5. โรงเรียนมงฟอรต แผนกมัธยม  



6. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
7. โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 
8. โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
9. โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
10. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 
11. โรงเรียนอัสสัมหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
12. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ   อยูในคิวงาน รอดําเนินการหลังจากไดรับ

รายงานปญหาท่ีเกิดข้ึนจากผูรับผิดชอบ 
o โรงเรียนนอกเครืออีก 5 โรงเรียน ไดแก 

1. โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 
2. โรงเรียนพระวิสุทธิวงส 
3. โรงเรียนเซนเทเรซา 
4. โรงเรียนคอมมูนิตา 
5. โรงเรียนกุหลาบวิทยาลัย 

 

• ไดดําเนินการติดตั้ง ระบบ SWIS เวอรชั่นใหม ใหกับโรงเรียนในเครือฯ จํานวน 12 โรงเรียน ไดแก 
1. โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง 
2. โรงเรียนเซนตคาเบรียล 
3. โรงเรียนเซนตหลุยสฉะเชิงเทรา 
4. โรงเรียนมงฟอรต แผนกประถม 
5. โรงเรียนมงฟอรต แผนกมัธยม  
6. โรงเรียนอัสสัมชัญ 
7. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
8. โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 
9. โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
10. โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
11. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 
12. โรงเรียนอัสสัมหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

o โรงเรียนนอกเครืออีก 5 โรงเรียน ไดแก 
1. โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 
2. โรงเรียนพระวิสุทธิวงส 
3. โรงเรียนเซนเทเรซา 
4. โรงเรียนคอมมูนิตา 
5. โรงเรียนกุหลาบวิทยาลัย 

 

• ไดดําเนินการติดตั้ง SWIS Application 
o SWIS Application for Student (สําหรับนักเรียนและผูปกครอง )  
o SWIS Application for Teacher (สําหรับครูและบุคลากร)  
o SWIS Application for Executive (สําหรับผูอํานวยการโรงเรียน)ใหกับโรงเรียนในเครือฯ 

จํานวน 12 โรงเรียน ไดแก 



1. โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง 
2. โรงเรียนเซนตคาเบรียล 
3. โรงเรียนเซนตหลุยสฉะเชิงเทรา 
4. โรงเรียนมงฟอรต แผนกประถม 
5. โรงเรียนมงฟอรต แผนกมัธยม  
6. โรงเรียนอัสสัมชัญ 
7. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
8. โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 
9. โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
10. โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
11. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 
12. โรงเรียนอัสสัมหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

o โรงเรียนนอกเครืออีก 5 โรงเรียน ไดแก 
1. โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 
2. โรงเรียนพระวิสุทธิวงส 
3. โรงเรียนเซนเทเรซา 
4. โรงเรียนคอมมูนิตา 
5. โรงเรียนกุหลาบวิทยาลัย 

 

• ไดดําเนินการติดตั้ง ระบบการเงินและการบัญชี ใหกับโรงเรียนในเครือฯ จํานวน 5 โรงเรียน ไดแก 
1. โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง 
2. โรงเรียนมงฟอรต แผนกประถม 
3. โรงเรียนมงฟอรต แผนกมัธยม 
4. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
5. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 

o โรงเรียนนอกเครืออีก 1 โรงเรียน ไดแก 
1. โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 

 

• ไดดําเนินการติดตั้ง ระบบวิชาการ หลักสูตร วัดและประเมินผลใหกับโรงเรียนในเครือฯ จํานวน 1 
โรงเรียน ไดแก 

1. โรงเรียนมงฟอรต แผนกประถม 
o โรงเรียนนอกเครืออีก 1 โรงเรียน ไดแก 

1. โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 
 

ขอแนะนําจากประธาน 
ใหเพ่ิมวา ระบบไหนบัคเยอะ ใครแกเยอะ ในเดือนนั้น ท้ังรายการบัค และรายการมอบหมาย 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองการประชุม  
 - 
 



ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม/มอบหมายงาน/นําเสนองาน 
งาน Programmer  ม.สงกรานต กวงคํา  

• งานท่ีดําเนินการเสร็จแลว  
 ระบบการเงินและบัญชี 

- แกไขวิธีการ Generator Barcode จากการใช Api : https://bwipjs-api.metafloor.com เปนใช Library BarcodeGenerator แทน มีความปลอดภัยมากกวาใชจาก
บริการขางนอก 

- แกไข ฟอรม Bill payment เพ่ิม QR Code สําหรับจายคาเทอมรายบุคคลของโรงเรียน MCS และ MCP  
link : https://swis2.mcp.ac.th/finance/report/check_list_payment_via_bank.php 

รูปแบบท่ี 2 
  



รูปแบบท่ี 3 

 
  



- แกไขรายงานแยกประเภท แยกรายรับอ่ืนๆ แสดงรายละเอียดออกมา Link : https://swis2.mcp.ac.th/finance/account/check_list_ledger.php  

 
 
 
  

https://swis2.mcp.ac.th/finance/account/check_list_ledger.php


- แกไขรายงานยกเลิกใบเสร็จ เพ่ิมเหตุผลในการยกเลิก Link : https://swis2.mcp.ac.th/finance/income/check_list_cancel_report.php  

 

- ใบแจงยอดคางชําระคาธรรมเนียม เพ่ิมแบบตอบรับผูปกครอง สําหรับโรงเรียน MCS  
Link : https://swis2.montfort.ac.th/finance/report/check_list_invoice.php  

 
 

 

https://swis2.mcp.ac.th/finance/income/check_list_cancel_report.php
https://swis2.montfort.ac.th/finance/report/check_list_invoice.php


- แกไขรายงานทะเบียนคุมเช็ค เลือกปปจจุบันไมได 
- แกไขรายงานรายรับอ่ืนๆ สามารถระบุภาคเรียนและปการศึกษาได 
- แกไขรายงานรายรับอ่ืนๆ ใหเรียงขอมูลวันท่ีกอน แลวคอยเรียงเลขท่ีใบเสร็จ 
- แกไขแสดงคาเทอมนักเรียน ใหแสดงแยกคาเทอมกับคาอ่ืนๆ ในหนา Student Dashboard 

 เงินเดือน 
- เพ่ิมหนาสําหรับ Admin เพ่ือแกไขกลุมบุคลกรยอนหลัง Link : https://mcpswis.mcp.ac.th/admin/salary/change_gemp.php 
- เพ่ิมรายงาน Export to Excel รายงานยอดสรุปรายไดประจําปรายบุคคล Link : https://mcpswis.mcp.ac.th/admin/salary/salary_report.php 
- เพ่ิมกลุมบุคลากรในตารางเงินเดือน เพ่ือใหสามารถดูรายการยอนหลังไดถูกตอง 
- แกไขการ import เงินเดือน  

 งบประมาณ 
- เพ่ิมรายงาน Export to Excel รายงานการเบิก-จายงบประมาณตามหนวยงาน Link : https://mcpswis.mcp.ac.th/budget/budget_report.php 
- เพ่ิมรายงาน Export to Excel รายงานสรุปแผนงาน-โครงการตามฝายตางๆ 
- เพ่ิมรายงาน Export to Excel รายงานการเบิก-จายงบประมาณแยกตามกิจกรรมตางๆ 
- เพ่ิมรายงาน Export to Excel ขอบเขตรายงานงบประมาณรายรับ  

 ขอมูลนักเรียน 
- แกไขโอนขอมูลนักเรียนใหมขอมูลไปไมครบ 
- รับนักเรียนใหมไมจําเปนตองกรอกแผนและประเภทนักเรียน 

 แบบสอบถาม 
- แกไข Function คํานวณคา KPI 

 สินทรัพย 
- เพ่ิมหนาสําหรับ Admin เพ่ือแกไขขอมูลสินทรัพย 
- เพ่ิมหนาจัดกลุมสินทรัพย Link : https://mcpswis.mcp.ac.th/psas/asset/v2/list_asset.php 
- เพ่ิมฟงชั่นเรียกใชงาน 
- เพ่ิมวิธีคํานวณสินทรัพย 
- ปรึกษากับ ม.บรรจง เรื่องวิธีการและการเก็บคาเสื่อมท่ีคํานวณแลวเพ่ือออกรายงานคาเสื่อม 

 
 
 



• งานท่ีกําลังดําเนินการ 

• ระบบการเงินและบัญชี 
o เพ่ิม Extra คาธรรมเนียมการศึกษา 
o รายงานงบประมาณ ยกเวนคาใชจายดําเนินงาน 
o รายงานภาษีรานคา 

• ระบบสินทรัพย 
o ประมวลผลคาเสื่อมราคา 
o รายงานคาเสื่อมราคา 
o รายงานสินทรัพยแยกตามประเภท 

 
ขอแนะนําจากประธาน 

อยากใหเพ่ิม คิวอารโคดการชําระในการแยกรายละเอียดการชําระ แบบสามารถใหผูปกครองเลือกชําระไดบางรายการ



 

งาน Programmer  ม.วิศรุต  ชอบช่ืน  

• งานท่ีดําเนินการเสร็จแลว  
- ระบบตอบกลับขอใชบริการ 
- แยกสถานการณดําเนินงาน 

ม.ธนาวุธไดใหคําแนะนําในระบบเกาใหกับม.วิศรุต ในเรื่องของสถานะ ในการเรียง 
ขอเสนอจากประธาน  

ใหดําเนินการระบบใหมใหเรียบรอย แลวใหกลับไปไลสคริปทเกา และแนะนําใหดําเนินงานเร็ว
ข้ึน ใหปรึกษากับพ่ีๆในทีม 

 
- ออกแบบระบบการทํางานขอใชรถ 

ขอเสนอแนะจากประธาน 
ใหคนขอใชบริการขอใชรถเลย แตถาหากไมวางใหระบบแจงยอนกลับมาวาไมวาง แตถาผูใชยัง

ยืนยันการขอซํ้า ถายืนยันท่ีจะขอใหเช็คจากตามคิวงานท่ีขอมา และสามารถดูตารางคิวรถ  
ใหเจาของงานมีหนาท่ีในการอนุมัติ และในการเปลี่ยนรถ เช็ครถเสีย  



• งานท่ีกําลังดําเนินการ 
- พัฒนาใหมีฟงกชั่นในการขอใชบริการมากข้ึน เชน ขอใชรถ การจองหอง ฯลฯ 
- การเพ่ิม Script ดัก bug ตางๆ 
- การเพ่ิมรายงานการใชบริการท้ัง ผูขอ และผูใหบริการ เพ่ือเปนหลักฐานในการทํางาน 
- เพ่ิม Script edit ในการบานออนไลน 

- หนารวมแบบฟอรม และสรางแบบฟอรมตางๆ 

- ออกแบบ Thaibrothers.net 

- ระบบหองสมุด 

 

งาน Programmer  ม.ณัฐนันท  สุภาวะ  

• งานท่ีดําเนินการเสร็จแลว 
- ปรับปรุงระบบขายอาหารออนไลนของเดิมจากระบบสแกนลายนิ้วมือใหรองรับระบบสแกน

ใบหนาและ RFID  
 ทําอุปกรณสแกนบัตรRFID 

 

• ทดสอบการใชงาน ESP32 micro tqt 
o SoftAP Wifi   
o Wifi connect  
o ทดสอบใชงาน MQTT Comunication 

 ทดสอบการรบัขอมูลใน MQTT  
 ทดสอบการสงขอมูลใน MQTT 



• ทดสอบใชงานโมดุล LCD 
o Ili9488 480x320 p 

 แสดงขอความบน LCD 

• ทดสอบใชงานโมดุล RFID  #ทดสอบการอานคาบัตร 
o MFRC522 13.56 Mhz 
o RDM6300 125 Khz 

 
 ระบบรานคา 

• ดึงขอมูลรานคาจากฐานขอมูล SWIS 

 

• ทดสอบใชงาน MQTT Comunication 
o ทดสอบการรับขอมูลจาก MQTT 
o ทดสอบการสงขอมูลจาก MQTT 

ขอเสนอจากประธาน 
หากเด็กใชเงินเกินลิมิต ใหเช็คเงินในบัตรกอนเขา คนท่ีมีเงินติดลบ หรือเกินใหฟองใหกับ

แมคากอนท่ีจะสั่งอาหาร สั่งอาหารเรียบรอยใหเด็กแตะบัตรเพ่ือยืนยันการชําระ 
 



• งานท่ีกําลังรอดําเนินการ 
- ปรับปรุงระบบขายอาหารออนไลนของเดิมจากระบบสแกนลายนิ้วมือใหรองรับระบบสแกน

ใบหนาและ RFID  
 รวมระบบซ้ือ/ขายอาหาร 

• รวมระบบ 
o รวมระบบการสื่อสารแบบ MQTT 

• ทดสอบการใชงานจริง 
- ทดสอบระบบสแกนปายทะเบียนตัวใหม 

- ทดสอบระบบสแกนหนาเขาใชหองสมุดใหเปนระบบอัตโนมัติ 

 

งาน Programmer  ม.ธนาวุธ ตอรบรัมย  

• งานท่ีดําเนินการเสร็จแลว  
- เพ่ิมการออกหนังสือรับรองภาษี ทวิ 50 ประจําเดือน และป พ.ศ 

 



- รายงาน ภ.ง.ด 1 ก เพ่ือใหเจาหนาท่ีการเงินสามารถนําสงกรมสรรพกร 

 
- รายงานขาด ลา มาสายของบุคลากร แสดงขอมูลท้ังคนท่ีมา และไมมาปฏิบัติงาน 
- Export Excel รายงานบุคลากร ตามอายุงาน และตามอายุวุฒิ 
- แกไข Bug Script ของระบบ SWIS เวอรชั่นเกา ตามท่ีไดรับแจงมา 

 

• งานท่ีกําลังรอดําเนินการ 
- ปรับปรุงหนาสรางแผนงาน โครงการ 

ขอเสนอแนะจากประธาน เพ่ิมการไลสีเพ่ือไมใหสับสน วากําลังอยูในหัวขอไหน และเพ่ิม short cut ใน

ชองเทา P 1,2,3,4,5 , D 6 , C 7,8 , A 9 เพ่ือใหเลื่อนไปยังหัวขอนั้นๆในแผนงาน  

- เพ่ิมรายงานสถิติการรักษา ท่ีนําสงโรงพยาบาล 

- เพ่ิมรายงานการอบบรม ให Export เปน Excel 

- เพ่ิมรายการ What’s new มาแสดงในหนารายการท้ังหมด ของแอพ Executive 

- เพ่ิมกลุมแยกรางวัลของครู และนักเรียน 

- จัดทําคลังขอสอบปด 
- ระบบรานคาสวัสดิการ 

 
งาน Programmer  ม.บรรจง  ปยศทิพย 

• งานท่ีดําเนินการเสร็จแลว  
- ปรับแก Bug Script ของระบบ SWIS ตามท่ีไดรับแจง 
- ชวยแกไข และใหคําปรึกษากับ ม.วิศรุต ในการปรับแกระบบขอใชบริการ 

 



 

โรงเรียน 
AWS (Public) 
ระบบ SWIS 

AWS (Private) 
ระบบดานการเงิน
บัญชี และขอมูล

สําคัญ 

Cloudflare 
แบบฟร ี

Cloudflare 
เพ่ิมแพคเก็จ 
(WAF)  Web 
Application 

Firewall 
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกมัธยม  -  - - 
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกประถม      
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง      
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี    - - 
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธาน ี  -  - 
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา   - - - 
โรงเรียนเซนตคาเบรียล  - - - 
โรงเรียนเซนตหลุยส   - - - 
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา   - - 
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  - - - 
โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ  - - - 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม  - - - - 
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ  - - - - 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ - - - - 
โรงเรียนอัสสัมชัญ - - - - 
โรงเรียนอัสสมัชัญ แผนกประถม  - - - - 

คาใชจายโดยประมาณ/เดือน = AWS (Public) $20 + AWS (Private) $20  + Cloudflare (WAF) $20 
$60 * 32 บาท = 1,920 บาท 

(อัตราแลกเปล่ียน $1 = 32 บาท ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2564) 
 
 





 
- เพ่ิมเติมรายงาน สรุปผลการเรียนแบบตางๆใหครบถวน ตามท่ีไดรับแจง 
- การเพ่ิม Script ดัก bug ตางๆใหกับโปรแกรม โดยจัดทําเปน Function เพ่ือใหทีมงาน

สามารถนําไปใชในระบบอ่ืนๆได 
- พัฒนาระบบวชิาการและวัดผลของมัธยมใหครบถวน 

 

• งานท่ีกําลังรอดําเนินการ 
- รายงานสรุปผลการเรียน และอาน คิด วิเคราะห สมรรถนะ ตางๆ เพ่ือนํามาเปนรายงาน

สารสนเทศผลการเรียนของนักเรียน 
- ระบบรายงานสารสนเทศตางๆสําหรับผูบริหาร  

 
งานประสานงานระบบและงานออกแบบ Web design มิสจิตราพร ซ่ือธานุวงศ 

• งานท่ีดําเนินการเสร็จแลว 
- บันทึกกํากับติดตามรายงานความคืบหนาระบบ SWIS Plus 
- ประสานงานกับโรงเรียนในเครือฯ และนอกเครือฯ ท่ีมีการใชงานระบบ SWIS Plus (การ

แจงบัค,  การขอเพ่ิมรายงาน, ขอเพ่ิมฟเจอรตางๆ ฯลฯ) 
- ประสานการเบิกงบประมาณในการดําเนินงานฝายการศึกษาในทีมสวนกลาง 
- แผนปฏิบัติการประจําปงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ฝายการศึกษา มูลนิธิคณะ

เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2564 

https://trello.com/c/nCsMG73R  

- จัดทําจดหมายเชิญรวมเปนวิทยากรอบรมโปรแกรม SWIS Plus 

- ตารางอบรมโปรแกรม SWIS Plus โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

https://trello.com/c/nCsMG73R


- รายละเอียดงานสําหรับการอธิบายงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

https://trello.com/c/bT0z9gaI 

- รายงานการดําเนินงานของ SWIS เดือนมกราคม 2564 

https://1drv.ms/p/s!Al_Z_Hrd9Zwh5AeUypF5Um7koXeF 

- จัดทําใบเสร็จคาสนับสนุนพัฒนาโปรแกรม SWIS Plus ป 2563 ใหวันท่ีใบเสร็จตรงกับวันท่ี

เงินเขาธนาคาร สงใหกับฝายการเงินและบัญชีมูลนิธิฯ 

- ศึกษาการบริหารจัดการทีมงานดวยโปรแกรม Trello และโปรแกรม ASANA 

- ประสานขอใบเสนอราคาหองประชุมคอนเฟอเรนทสําหรับงานบุคลากร ฝายการศึกษา 

มูลนิธิฯ 60 หอง และ10 หอง 

- เปดหองประชุมคอนเฟอเรนท ใหกับโรงเรียนในเครือฯ 

- ระเบียบการใหสวัสดิการ และคาตอบแทนบุคลากรประจําสวนกลาง 

https://trello.com/c/cttu2gjH  

- รายละเอียดมาตรฐานของการเขียนระบบ (ทีมงานสวนกลาง) 

https://trello.com/c/a69ZNmrX คํารองขอแกไขขอมูลในระบบการเงินและการบญัชี

ของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย https://trello.com/c/K1QBRECS  

- ออกแบบหนาตาระบบโดยท่ีมี ไอคอนดินสอ และไอคอนบวกในระบบ (ขนาด PC และ 

Mobile)  https://trello.com/c/99N9VeEb  

 

https://trello.com/c/bT0z9gaI
https://1drv.ms/p/s!Al_Z_Hrd9Zwh5AeUypF5Um7koXeF
https://trello.com/c/cttu2gjH
https://trello.com/c/a69ZNmrX
https://trello.com/c/K1QBRECS
https://trello.com/c/99N9VeEb


 
 

• งานท่ีกําลังดําเนินการ 
- รายการหัวขอสารสนเทศ และ SAR เทียบกับโปรแกรม SWIS  
- รายงานประจําปของกระทรวง/หนวยงานตางๆ ท่ีเคยรองขอ 
- สวนอ่ืนๆ คือการประชุมจัดทําเพ่ิมเติมโดยงานแผน/คุณภาพ/สารสนเทศของรร. เพ่ือจัดทํา

เพ่ิมเติมเปนขอมูลเพ่ือการพัฒนา 
- ออกแบบระบบรายงานสารสนเทศตางๆ สําหรับผูบริหาร 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

- หองประชุมออนไลน (Cisco Webex Conference) สําหรับงานบุคลากร ฝายการศึกษา มูลนิธิฯ 
ใบเสนอราคาหองประชุมออนไลน ไมจํากัดเวลา และรองรับผูเขารวมประชุมสูงสุด 1,000 user ตอ 1 
หองประชุม 
 25 License  หรือ 25 หอง ราคา 23,540 บาท (รวม Vat 7%) 
 60 License หรือ 60 หอง ราคา 56,496 บาท (รวม Vat 7%) 

 
 

มติท่ีประชุม คือ เสนอใหเปน 30 License สําหรับการประชุมในหนวยงาน 25 License และการ
ประชุมของผูบริหาร 5 License ไวสํารอง 

 
 
 
 



• สรุปยอดเงินบัญชีคาสนับสนุนพัฒนาโปรแกรม SWIS Plus ป 2563 (ครบถวน) 
 

 

ยอดเงินรวมท้ังหมดท่ีโอนเขาบัญชี SWIS มูลนิธิฯ ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2564 เปนจํานวนเงิน 700,000 บาท 
 
 

• สรุปยอดเงินบัญชีบริหารงานระบบ SWIS  
(กลุมโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 4 โรงเรียน + โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย) 

สรุปรายไดจากระบบ SWIS Plus (โรงเรียนนอกเครือมูลนิธิฯ) 
วันท่ี รายการ รับ จาย คงเหลือ หมายเหตุ 

1/4/2563 ยอดยกมา    327,101       327,101    

8/4/2563 
รับคาใหบริการระบบ SWIS โรงเรียนคอมมู
นิตา คอนโทรล      38,800       365,901    

27/4/2563 
รับคาใหบริการระบบ SWIS โรงเรียนกุหลาบ
วิทยา      41,300       407,201    

7/5/2563 
คาบริการ AWS กลุมโรงเรียนอัครสังฆมณฑล 
4 โรงเรียน ประจําเดือน 04-2563      3,639     403,562  107.02*34 

29/5/2563 
รับคาใหบริการระบบ SWIS โรงเรียนเซนต
เทเรซา      46,300       449,862    

วันท่ี รายการ จํานวนเงิน สถานะ 
22/10/2563 คาบริการโปรแกรม SWIS 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอัง

กกฤษ (ACEP) 
50,000.00 ชําระแลว 

3/11/2563 คาบริการโปรแกรม SWIS 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (ACT) 50,000.00 ชําระแลว 
5/11/2563 คาบริการโปรแกรม SWIS 2563 โรงเรียนอัสสมั แผนกประถม (ACP) 50,000.00 ชําระแลว 
6/11/2563 คาบริการโปรแกรม SWIS 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (ACR) 50,000.00 ชําระแลว 

26/11/2563 คาบริการโปรแกรม SWIS 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (ACN) 50,000.00 ชําระแลว 
26/11/2563 คาบริการโปรแกรม SWIS 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

(ACSP) 
50,000.00 ชําระแลว 

8/12/2563 คาบริการโปรแกรม SWIS 2563 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนก
มัธยม (MCS) 

50,000.00 ชําระแลว 

14/12/2563 คาบริการโปรแกรม SWIS 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง (ACL) 50,000.00 ชําระแลว 
16/12/2563 คาบริการโปรแกรม SWIS 2563 โรงเรียนเซนตหลุยส (SLC) 50,000.00 ชําระแลว 
17/12/2563 คาบริการโปรแกรม SWIS 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (ACU) 50,000.00 ชําระแลว 
21/12/2563 คาบริการโปรแกรม SWIS 2563 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนก

ประถม (MCP) 
50,000.00 ชําระแลว 

23/12/2563 คาบริการโปรแกรม SWIS 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม (AC) 50,000.00 ชําระแลว 
15/1/2564 คาบริการโปรแกรม SWIS 2563 โรงเรียนเซนตคาเบรียล (SG) 50,000.00 ชําระแลว 
3/2/2564 คาบริการโปรแกรม SWIS 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (ACS) 50,000.00 ชําระแลว 

รวมจํานวนเงินท้ังหมด 700,000  



8/6/2563 
คาบริการ AWS กลุมโรงเรียนอัครสังฆมณฑล 
4 โรงเรียน ประจําเดือน 05-2563      3,194     446,668  93.95*34 

24/6/2563 
รับคาใหบริการระบบ SWIS โรงเรียนเรยี
นาเชลีวิทยาลัย    126,800       573,468    

24/6/2563 
รับคาจัดพิมพใบเสร็จรับเงิน 30,000ชุด 
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย      24,000       597,468    

8/7/2563 
คาบริการ AWS รร.เรยีนา ประจําเดือน 06-
2563        674     596,794  19.83*34 

8/7/2563 
คาจัดพิมพใบเสร็จรับเงิน 30,000ชุด (จายให
รานจัดพิมพ)   16,500    580,294    

8/7/2563 

คาบริการ AWS กลุมโรงเรียนอัครสังฆมณฑล 
4 โรงเรียน และโรงเรียนเรยีนาเชลี 
ประจําเดือน 06-2563      2,964     577,330  87.17*34 

5/8/2563 

คาบริการ AWS กลุมโรงเรียนอัครสังฆมณฑล 
4 โรงเรียน และโรงเรียนเรยีนาเชลี 
ประจําเดือน 07-2563      4,257     573,073  125.2*34 

27/8/2563 
รับคาใหบริการระบบ SWIS โรงเรียนพระวิ
สุทธิวงส      43,800       616,873    

8/9/2563 

คาบริการ AWS กลุมโรงเรียนอัครสังฆมณฑล 
4 โรงเรียน และโรงเรียนเรยีนาเชลี 
ประจําเดือน 08-2563      4,459     612,414    

5/10/2563 

คาบริการ AWS กลุมโรงเรียนอัครสังฆมณฑล 
4 โรงเรียน และโรงเรียนเรยีนาเชลี 
ประจําเดือน 09-2563      4,337     608,077  127.54*34 

5/10/2563 ชําระคาจัดพิมพใบเสร็จรับเงิน ACT    16,500     591,577    

12/10/2563 คาจัดสงใบเสร็จ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี      1,300     590,277    

20/10/2563 
รับคาจัดพิมพใบเสร็จรับเงิน 30,000ชุด โรง
เรียนอัสสัมชัญธนบุร ี      24,000       614,277    

5/11/2563 

คาบริการ AWS กลุมโรงเรียนอัครสังฆมณฑล 
4 โรงเรียน และโรงเรียนเรยีนาเชลี 
ประจําเดือน10-2563      4,720     609,557  147.51*32 

13/11/2563 คาเบี้ยเลี้ยงอบรมทีมงาน 5 ทาน       5,000     604,557    

4/12/2563 

คาบริการ AWS กลุมโรงเรียนอัครสังฆมณฑล 
4 โรงเรียน และโรงเรียนเรยีนาเชลี 
ประจําเดือน11-2563      4,630     599,927  144.19*32 

5/1/2564 

คาบริการ AWS กลุมโรงเรียนอัครสังฆมณฑล 
4 โรงเรียน และโรงเรียนเรยีนาเชลี 
ประจําเดือน12-2563      4,292     595,635  134.14*32 



8/2/2564 

คาบริการ AWS กลุมโรงเรียนอัครสังฆมณฑล 
4 โรงเรียน และโรงเรียนเรยีนาเชลี 
ประจําเดือน01-2564  4,179 591,456 130.06*32 

 

ยอดเงินคงเหลือ ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2564 เปนจํานวนเงิน 591,456 บาท  

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 

- 
 

ปดประชุมเวลา 12.30 น. 
 
 

 
        

  มิสจิตราพร ซ่ือธานุวงศ         ม.บรรจง ปยศทิพย (ผูตรวจทาน) 
           ผูบันทึกรายงานการประชุม                     งานสารสนเทศ SWIS 


