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กำรเช้ำใช้ระบบ 

 

 

1. ตวัเลอืกภำษำ 

2. สถำนกำรณ์เข้ำใช้ระบบ 

3. รหสัผู้ใช้ 

4. รหสัผำ่น 

5. ตกลง (LogIn เข้ำระบบ) 

6. ยกเลกิ 

7. ตวัเลอืก จ ำช่ือผู้ใช้, จ ำรหสัผำ่น, เข้ำใช้อตัโนมตัิ ใช้ส ำหรับกำรเข้ำใช้ระบบในครำวตอ่ไป 

8. คลกิ ลมืรหสัผำ่น ? กรณีที่จ ำรหสัผำ่นไมไ่ด้ ระบบจะสง่รหสัผำ่นไปให้ทำง E-mail ที่กรอกไว้ 

  



 

ข้อมูลโรงเรียน 

 

 

 

1. แสดงคำ่เร่ิมต้น หรือสถำนกำรณ์ท ำงำน 

2. ข้อมลูผู้ก ำหนดคำ่ สถำนกำรณ์ท ำงำน 

3. พิน้ท่ีแสดงข้อควำมประชำสมัพนัธ์ 

4. แก้ไข / ก ำหนดคำ่เร่ิมต้นส ำหรับกำรท ำงำน 

5. ค ำอธิบำย 

6. เขียน / แก้ไขข้อควำมประชำสมัพนัธ์ 

  



 

แก้ไข / ก ำหนดค่ำเร่ิมต้นส ำหรับกำรท ำงำน 

 

1. คำ่เร่ิมต้น ส ำหรับกำรท ำงำน 

2. ข้อมลูโรงเรียน และผู้ลงนำมในอกสำรงำนทะเบียน-วดัผล 

3. ภำพลำยมือขื่อผู้ลงนำม และตรำโรงเรียน 

 

 



 

นักเรียน 

 

ประวตันิักเรียน 

 

1. ค้นหำข้อมลู จำกเลขประจ ำตวันกัเรียน หรือ 

ช่ือ หรือนำมสกลุ 

2. ก ำหนดเง่ือนไขเลขประจ ำตวันกัเรียน ท่ี

ต้องกำรคดักรองแสดง 

3. เร่ิมค้นหำ หรือคดักรอง 

4. น ำเข้ำ ข้อมลูนกัเรียนจำกโรงเรียนเดิมของ

นกัเรียนที่ย้ำยเข้ำหรือจบกำรศกึษำ 

5. เพิ่ม ข้อมลูนกัเรียนใหม ่

6. ยกเลกิ กำรคดักรองข้อมลู 

7. แก้ไข ประวตัินกัเรียน 

8. ลบ ประวตัินกัรียน 

9. ปุ่ มน ำทำง ไปท่ีรำยกำรท่ีต้องกำร 

10. แสดงจ ำนวนรำยกำรท่ีมีทัง้หมด ตำมเง่ือนไข 

และกำรแสดงผล 

somchart
Rectangle



 

เพิม่ ข้อมูลนักเรียนใหม่ 

 

1. ข้อมลูนกัเรียน 

 จะแสดงเลขประจ ำตวันกัเรียนใหม ่ ตอ่จำกเลขประจ ำตวันกัเรียน คนสดุท้ำยของโรงเรียน 

2. ข้อมลูกำรศกึษำ 

 มธัยมศกึษำตอนต้น  หรือมธัยมศึกษำตอนปลำย 

3. ปุ่ มค ำสัง่ควบคมุกำรท ำงำน 

 บนัทกึ 

 บนัทกึ และกรอกประวตัินกัเรียนใหมค่นตอ่ไป 

 ยกเลกิ 

  



 

น ำเข้ำ ข้อมูลนักเรียนจำกโรงเรียนเดมิของนักเรียนทีย้่ำยเข้ำหรือจบกำรศึกษำ 

 

0. ค ำแนะน ำ 

1. ข้อมลูนกัเรียนใหม ่

 เลขประจ ำตวันกัเรียนใหม ่จะแสดงเลขประจ ำตวันกัเรียนใหม ่ ตอ่จำกเลขประจ ำตวันกัเรียน คน

สดุท้ำยของโรงเรียน  สำมำรถแก้ไข / ก ำหนดเลขประจ ำตวัได้ 

 เลขประจ ำตวัประชำชนนกัเรียนที่ย้ำยเข้ำ 

 ระดบัชัน้ท่ีเข้ำเรียน  เลอืกจำกรำยกำร 

 ห้องเรียน ท่ีเข้ำเรียน 

 ปีกำรศกึษำ ท่ีเข้ำเรียน 

 ภำคเรียนที่ เข้ำเรียน 

 วนัท่ีเข้ำเรียน คลกิเลอืกวนัท่ี 

 ส ำเนำรำยวชิำที่ลงทะเบียนเรียน จำกเลขประจ ำตวันกัเรียนที่เรียนอยู ่ในห้องเดียวกนั 

2. คลกิน ำเข้ำข้อมลู 

กำรน ำเข้ำข้อมลู เป็นกำรน ำเข้ำประวตัินกัเรียน และประวตักิำรศกึษำตำมเง่ือนไขที่ก ำหนด 

3. ค้นหำข้อมลูประวตัิกำรศกึษำ จำกเลขประจ ำตวันกัเรียน หรือ  เลขประชำชน  หรือ ช่ือ หรือ นำมสกลุนกัเรียน 

4. สง่ออกข้อมลูเป็น ไฟล์ Excel 

5. ปรับปรุงกำรแสดงผลบนหน้ำจอ 

หมายเหตุ  หน้ำจอนีใ้ช้ได้ ในกรณีที่ใช้ฐำนข้อมลูร่วมกบัโรงเรียนอื่น 

 



 

นักเรียน  ประวตักิำรศึกษำ 

 

ประวตักิำรศึกษำ 

 

  



 

แก้ไข ประวัตกิำรศึกษำ 

 

หมายเหตุ  
ระบบจะปอ้งกนักำร ลบ / แก้ไข ข้อมลู ประวตัิกำรศกึษำ  กำรจดัชัน้ / ห้อง  ผลกำรเรียนรำยวิชำ ในระดบัชัน้ท่ี

บนัทกึวนัท่ีออกจำกโรงเรียนไว้แล้วโดยอตัโนมตัิ 
  



 

นักเรียน  ประวตันิักเรียนโดยย่อ 

 

ประวัตินักเรียนโดยย่อ 

 

1. ตวัเลอืก กรณีที่ต้องกำรให้แสดงประวตัิ

กำรศกึษำของนกัเรียนทกุคน 

2. บนัทกึ ข้อมลู 

3. ปรับปรุง ข้อมลูบนหน้ำจอ 

4. แก้ไข ประวตัินกัเรียน 

5. ลบ ประวตัินกัเรียน 

6. คลกิ ซอ่น / แสดง ประวตัิกำรศกึษำ 

7. เพิ่ม ประวตักิำรศกึษำ 

8. แก้ไข ประวตัิกำรศกึษำ 

9. ลบ ประวตัิกำรศกึษำ 

  



 

หมำยเหต ุ 
1 หลงัจำกแก้ไขข้อมลู จะต้องคลกิ บนัทกึ ข้อมลู ทกุครัง้ 
2 กำรลบประวตักิำรศกึษำ จะลบได้เฉพำะนกัเรียนที่ไมม่กีำรจดั ชัน้ / ห้อง และลงทะเบียนวชิำเรียนไว้ 

o กำรลบประวตักิำรศกึษำ กรณีทีม่ีกำรบนัทกึข้อมลู กำรจดั ชัน้/ห้อง ลงทะเยยีนวชิำเรียนไว้แล้ว ต้อง

ด ำเนินกำรดงันี ้

 ลบข้อมลูกำรลงทะเบยีนวชิำเรียนออกทัง้หมด 

 ลบข้อมลูกำรจดั ชัน้/ห้อง ทัง้หมด 

 ลบประวตัิกำรศกึษำ 

3 กำรลบประวตัินกัเรียน จะลบได้เฉพำะนกัเรียนทีย่งัไมม่ีประวตักิำรศกึษำ 

o กำรลบประวตัินกัเรียน กรณีทีม่ีกำรบนัทกึประวตักิำรศกึษำไว้แล้ว ต้องด ำเนินกำรตำม ข้อ 2. ก่อน 

  



 

นักเรียน  ตรวจสอบประวตักิำรศึกษำ 

 

ตรวจสอบประวัตกิำรศึกษำ 

 

1. ก ำหนดเง่ือนไข  หรือตวัเลอืกที่ต้องกำรดดักรองข้อมลู ท่ีให้แสดงบนหน้ำจอ 

2. ตรวจสอบแก้ไขข้อมลู 

  



 

นักเรียน  สลบัเลขประจ ำตวั 

 

สลบัเลขประจ ำตวั 

 

สลบัเลขประจ ำตวั ใช้ในกรณีที่ต้องกำร แลกเปลีย่น เลขประจ ำตวัของนกัเรียน  2 คน ท่ีกรอกไว้ผิด 

1. กรอก เลขประจ ำตวันกัเรียน คนที่ 1 

2. กรอก เลขประจ ำตวันกัเรียน คนที่ 2 

3. คลกิ สลบั เลขประจ ำตวันกัเรียน 

  



 

นักเรียน  นักเรียนย้ำยเข้ำ 

 

นักเรียนย้ำยเข้ำ 

 

1. เพิ่มนกัเรียน 

2. จดัชัน้/ห้อง 
3. ส ำเนำห้องเรียน และวิชำเรียน ทกุภำคเรียน 

4. บนัทกึผลกำรเรียน 

  



 

เพิม่นักเรียนใหม่ 

 

1. ข้อมลูนกัเรียน 

 จะแสดงเลขประจ ำตวันกัเรียนใหม ่ ตอ่จำกเลขประจ ำตวันกัเรียน คนสดุท้ำยของโรงเรียน 

2. ข้อมลูกำรศกึษำ 

 มธัยมศกึษำตอนต้น  หรือมธัยมศกึษำตอนปลำย 

3. ปุ่ มค ำสัง่ควบคมุกำรท ำงำน 

 บนัทกึ 

 บนัทกึ และกรอกประวตัินกัเรียนใหมค่นตอ่ไป 

 ยกเลกิ 

  



 

จดัช้ัน/ห้อง 

 

1. ก ำหนด ปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ และระดบัชัน้ ที่ต้องกำรจดั ชัน้ / ห้อง 

2. เลอืกห้อง 

3. กรอกเฃขประจ ำจวันกัเรียนทีต้่องกำรจดัเช้ำ ชัน้/ห้อง 

4. คลกิ จดัเข้ำ ชัน้/ห้อง หรือ กด Enter 

  



 

ส ำเนำห้องเรียน และวชิำเรียน ทุกภำคเรียน 

 

1. กรอกเลขประจ ำตวันกัเรียนเกำ่ ที่เรียนอยูใ่นห้องเดียวกนั และกรอกเลขประจ ำตวันกัเรียนใหม่ 

กรณีที่เลอืก ส ำเนำห้องเรียน และวิชำเรียน ทกุภำคเรียน ไมต้่องกรอก หรือเลอืกเง่ือนไข ในข้อ5  

 ข้ำมไปท ำข้อ 6 ได้เลย  

2. กรอก ปีกำรศกึษำ และภำคเรียนที่ และประเภทวิชำที่ต้องกำรส ำเนำข้อมลู 

3. คลกิปุ่ มค ำสัง่ Copy  

  



 

บันทกึผลกำรเรียน 

 

1. ค ำแนะน ำ ในกำรบนัทกึผลกำรเรียน กรณีนกัเรียนย้ำยเข้ำ 

2. บนัทกึผลกำรเรียน ในช่อง Remark 

3. กรณีที่มีกำร บนัทกึ / แก้ไข ต้องคลกิบนัทกึข้อมลู ก่อนออกจำกหน้ำจอ ทกุครัง้ 

  



 

นักเรียน  ซ ้ำช้ัน - จบไม่พร้อมรุ่น 

 

นักเรียน  จบไม่พร้อมรุ่น 

 

1. คลกิอำ่นค ำอธิบำย 

2. เลอืกระดบัชัน้  ม.6 หรือ ม.3  ปีกำรศกึษำ 

และภำคเรียนสดุท้ำย  ที่ต้องกำรคดักรอง

นกัเรียนที่ยงัไมจ่บกำรศกึษำ GPA ปี

กำรศกึษำน้อยกวำ่  1.0 

3. เลอืกปีกำรศกึษำ (ปีปัจจบุนั)   ที่นกัเรียน ต้อง

เรียนซ ำ้ชัน้ 

4. เลอืก นกัเรียนทัง้หมด ที่ไมจ่บกำรศกึษำ 

5.  เลอืก นกัเรียนรำยคน ที่ต้องกำรให้เรียนซ ำ้ขัน้ 

6. ผลกำรเรียน GPA ปีสดุท้ำย 

7. ปรับปรุงปีกำรศกึษำ นกัเรียน ชัน้/ห้อง และ

รำยวชิำที่ลงทะเบียนไว้ ในปีกำรศกึษำสดุท้ำย 

เป็นปีกำรศกึษำปัจจบุนั 

หมายเหตุ  นกัเรียน ชัน้ปีสดุท้ำย ที่ยงัไมจ่บ จะไมม่ี

ข้อมลู วนัท่ีจบกำรศกึษำ หรือวนัท่ีออกจำกโรงเรียน 



 

นักเรียน  เรียนซ ้ำช้ัน 

 

1. คลกิอำ่นค ำอธิบำย 

2. ค้นหำเลขประจ ำตวันกัเรียน หรือช่ือ หรือนำมสกลุ นกัเรียนทีต้่องกำรให้เรียนซ ำ้ชัน้ 

3. คลกิไป เร่ิมค้นหำ 

4. เลอืก ปีกำรศกึษำ (ปีปัจจบุนั)   ที่นกัเรียน ต้องเรียนซ ำ้ชัน้ 

5. เลอืก เง่ือนไขกำรลงทะเบยีน  ให้เรียนใหมท่กุวชิำ หรือให้เรียนซ ำ้บำงวชิำ 

6. เลอืกนกัเรียนทัง้หมดบนหน้ำจอ ให้เรียนซ ำ้ชัน้ 

7.  เลอืก นกัเรียนรำยคน ที่ต้องกำรให้เรียนซ ำ้ขัน้ 

8. ผลกำรเรียน GPA เทอมต้น   เทอมปลำย และ GPA รวมตลอดปีที่ผำ่นมำ 

9. ปรับปรุงปีกำรศกึษำ นกัเรียน ชัน้/ห้อง และรำยวิชำที่ลงทะเบียนไว้ ในปีกำรศกึษำสดุท้ำย  เป็นปีกำรศกึษำ

ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 



 

นักเรียน  ช้ัน / ห้อง 

 

สร้ำง ช้ัน / ห้อง และตั้ง ช่ือห้อง 

 

1. เลอืกปีกำรศกึษำ ภำคเรียน ระดบัชัน้ 

2. ก ำหนดจ ำนวนห้องเรียน ท่ีต้องกำรสร้ำง 

3. คลกิ สร้ำงห้องเรียน 

4. ห้องที่ 

5. ก ำหนดช่ือ ห้อง 



 

จดัช้ัน/ห้อง 

 

โดยกำรกรอกรหัส 1 

 

1. เลอืก  ปีกำรศกึษำ  ภำคเรียน  ระดบัชัน้ 

2. เลอืก ห้องเรียน 

3. กรอก  เลขประจ ำตวันกัเรียน 

4. คลกิ จดัเข้ำชัน้/ห้อง หรือกด Enter 

5. คลกิเง่ือนไขกำรเรียง  

6. ก ำหนดเง่ือนไขกำรเรียงเลขที ่

 เลอืก เง่ือนไขกำรเรียงล ำดบั   

 เรียงเลขประจ ำตวั 

 เรียงช่ือ นำมสกลุ 

 เรียงเพศ ช่ือ นำมสกลุ 

 เรียงแผน เพศ ช่ือนำมสกลุ 

 ชำย หญิง เลขประจ ำตวั 

 ลบเลขท่ี ท่ีจดัไว้ 

7. เลอืก ขอบเขตกำรเรียงล ำดบั  

 ทกุระดบัชัน้ 

 เฉพำะระดบัชัน้ 

 เฉพำะห้อง 

8. คลกิ สัง่เรียงเลขที ่



 

โดยกำรกรอกรหัส 

 

จดัช้ัน/ห้อง โดยกำรกรอกรหัส 

 

1. เลอืก  ปีกำรศกึษำ  ภำคเรียน  ระดบัชัน้ 

2. เลอืก ห้องเรียน 

3. กรอกเลขประจ ำตวันกัเรียน  กด Enter โดย

กรอกตอ่เนื่อง หลำยๆ คน 

4. คลกิ ปุ่ มค ำสัง่ ลกูศร เพื่อจดัเข้ำชัน้/ห้อง ครัง้

เดียวพร้อมกนัหมด 

5. คลกิเง่ือนไขกำรเรียง  

6. ก ำหนดเง่ือนไขกำรเรียงเลขที ่

 เลอืก เง่ือนไขกำรเรียงล ำดบั   

 เรียงเลขประจ ำตวั 

 เรียงช่ือ นำมสกลุ 

 เรียงเพศ ช่ือ นำมสกลุ 

 เรียงแผน เพศ ช่ือนำมสกลุ 

 ชำย หญิง เลขประจ ำตวั 

 ลบเลขท่ี ท่ีจดัไว้ 

7. เลอืก ขอบเขตกำรเรียงล ำดบั  

 ทกุระดบัชัน้ 

 เฉพำะระดบัชัน้ 

 เฉพำะห้อง 

8. คลกิ สัง่เรียงเลขที ่



 

อตัโนมตั ิ

 

จดัช้ัน/ห้อง  อตัโนมตั ิ

 

1. เลอืก  ปีกำรศกึษำ  ภำคเรียน  ระดบัชัน้ 

2. เลอืก ห้องเรียนเดมิ 

3. เลอืก ห้องเรียนใหม ่

4. เลอืก นกัเรียนที่แสดงไว้บนหน้ำจอทัง้หมด  

5. เลอืก นกัเรียนที่แสดงไว้บนหน้ำจอ ทีละคน 

6. คลกิ จดัเข้ำ ชัน้/ห้องใหม ่ทำงขวำมือ  

 ก ำหนดเง่ือนไขกำรเรียงเลขที ่

 เลอืก เง่ือนไขกำรเรียงล ำดบั 

 เรียงเลขประจ ำตวั 

 เรียงช่ือ นำมสกลุ 

 เรียงเพศ ช่ือ นำมสกลุ 

 เรียงแผน เพศ ช่ือนำมสกลุ 

 ชำย หญิง เลขประจ ำตวั 

 ลบเลขท่ี ท่ีจดัไว้ 

7. เลอืก ขอบเขตกำรเรียงล ำดบั  

 ทกุระดบัชัน้ 

 เฉพำะระดบัชัน้ 

 เฉพำะห้อง 

8. คลกิ สัง่เรียงเลขที ่

9. คลกิเร่ิมเรียง เลขท่ี 

10. เลอืก ลบรำยช่ือนกัเรียน บนหน้ำจอทัง้หมด 

11. คลกิ ลบรำยช่ือนกัเรียนที่เลอืกไว้ ทัง้หมด 

12. เลอืก ลบรำยช่ือนกัเรียนทีละคน 

13. คลกิ ลบรำยช่ือนกัเรียนทีละคน 



 

ช้ัน/ห้อง  แผนกลุ่ม 

 

ช้ัน/ห้อง  แผนกลุ่ม 

 

1. เลอืก ปีกำรศกึษำ  ภำคเรียนที่  ระดบัชัน้ 

2. เลอืก ห้อง 

3. เลอืก เง่ือนไขกำรเรียงล ำดบั 

4. เลอืก ขอบเขตข้อมลูที่ต้องกำรจดัเรียง 

5. คลกิ จดัเรียงเลขที่ 

6. เลอืก ห้อง 

7. เลอืก แผน 

8. เลอืก กลุม่ 

9. สถำนะของนกัเรียน 



 

ตรวจสอบนักเรียนช้ัน/ห้อง เรียนซ ้ำช้ัน 

 

ตรวจสอบนกัเรียนช้ัน/ห้อง เรียนซ ้ำช้ัน 

 

แก้ไข ปีกำรศกึษำ กรณีเรียนซ ำ้ชัน้ 



 

รำยช่ือนักเรียน  ปรับปรุงค ำน ำหน้ำนำม 

 

รำยช่ือนักเรียน  ปรับปรุงค ำน ำหน้ำนำม 

 

1. เลอืก ปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ ชัน้ ห้อง 

2. คลกิปุ่ ม Edit เพื่อแก้ ปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ 

3. คลกิเพื่อเลกิเง่ือนไขกำรปรับปรุงค ำน ำหน้ำ 

 ตำมอำย ุ

 ตำมระดบัชัน้ 

4. คลกิ ปรับปรุงค ำน ำหน้ำ 

  



 

นักเรียน  บันทกึควำมสำมำรถพเศษ ควำมประพฤต ิคุณฯ อ่ำนฯ 

 

บันทึกควำมสำมำรถพเศษ ควำมประพฤต ิคุณฯ อ่ำนฯ 

 

1. ค ำอธิบำย 

2. เง่ือนไขกำรกรอง 

3. ประมวลผล คณุลกัษณะฯ กำรอำ่นฯ กิจกรรม จำกผลกำรประเมนิรำยวชิำ 

4. ควำมประพฤต ิ

5. ควำมสำมำรถพเศษ 

6. บนัทกึ/แก้ไข สรุปผลกำรประเมินคณุลกัษณะ 

7. บนัทกึ/แก้ไข สรุปผลกำรกำรประเมินกำรอำ่น 

8. บนัทกึ/แก้ไข ผลกำรประเมินกิจกรรม 



 

นักเรียน  บันทกึ หมำยเหตุ 

  

บันทึก หมำยเหตุ 

 

1. เลอืก ปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ ระดบัชัน้ 

2. ค ำอธิบำย 

3. เลอืกห้อง 

4. กรอกหมำยเหต ุหลงั ปพ.1 กรณีที่เหมือนกนั

ทกุคน 

5. คลกิบนัทกึ 

6. กรอกหมำยเหต ุภำษำไทย หลงั ปพ.1 

รำยบคุคล 

7. กรอกหมำยเหต ุภำษำองักฤษ หลงั 

Transcripts รำยบคุคล 

8. คลกิ บนัทกึ ก่อนเปลีย่น หรือปิด หน้ำจอ 



 

บันทกึกำรลำออก กำรจบกำรศึกษำ 

 

บันทึกกำรลำออก กำรจบกำรศึกษำ 

 

1. เลอืก ปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ ระดบัชัน้ 

2. คลกิกรอกรำยละเอียด บนัทกึเลขที่ ปพ.1 วนัท่ีจบกำรศกึษำ อตัโนมตัิ 

3. อำ่นค ำอธิบำยกำรก ำหนดคำ่เร่ิมต้น 

4. เลอืก ระดบัชัน้/ห้อง 

5. กรอก วนัท่ีอนมุตักิำรจบกำรศกึษำ วนัท่ีออกจำกโรงเรียน เหตทุี่ออก เลขที่ประกำศนียบตัร 

6. กรอก เลม่ที่ เลขท่ี ปพ.1 เลขที่ ปพ.1 

7. คลกิ บนัทกึข้อมลูอตัโนมตัิ (เฉพำะนกัเรียนที่มีผลกำรเรียนผำ่นเกณฑ์หลกัสตูร) 

8. บนัทกึ/แก้ไข ข้อมลูรำยบคุคล 

9. สถำนะ จบกำรศกึษำ ตำมเกณฑ์หลกัสตูร ของนกัเรียนรำยคน  

10. บนัทกึ ข้อมลู 



 

ครู 

 

รำยช่ือครู 

 

1. คลกิ อำ่นค ำอธิบำย กำรตรวจสอบ ลบข้อมลูเลขประชำชนครู ซ ำ้ 

2. กรอกเลขประชำชนครู ท่ีต้องกำรค้นหำ 

3. คลกิค้นหำ 

4. คลกิเลอืกรำยกำรช่ือครูซ ำ้ และต้องกำรลบ คลกิลบ 

5. ก ำหนดเง่ือนไขกำรกรอง รำยช่ือครูกลุม่สำระ 

6. ก ำหนดเง่ือนไขกำรกรองสถำนะครู 

7. บนัทกึ/แก้ไข ข้อมลูครู 

8. คลกิ บนัทกึข้อมลูครู 

  



 

จัดครูประจ ำช้ัน 

 

จัดครูประจ ำช้ัน 

 
1. เลอืก ปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ ระดบัชัน้ 

จดัรำยช่ือครูประจ ำชัน้ จำกปีกำรศกึษำที่ผำ่นมำ 

2. เลอืก รำยช่ือครูจำกปีกำรศกึษำที่ผำ่นมำ 

3. คลกิ จดัครูประจ ำชัน้ 

ลบรำยช่ือครูประจ ำชัน้ปีกำรศกึษำปัจจบุนั 
4. เลอืก รำยช่ือครูประจ ำชัน้ปีกำรศกึษำปัจจบุนั 

5. คลกิ ลบรำยช่ือครูประจ ำชัน้ท่ีเลอืก 

จดัครูประจ ำชัน้ 

6. คลกิ เลอืกห้อง 
7. คลกิเลอืก ครู 
8. คลกิ จดัครูประจ ำชัน้ 

ลบรำยช่ือครูประจ ำชัน้ปีกำรศกึษำปัจจบุนั 
4. เลอืก รำยช่ือครูประจ ำชัน้ปีกำรศกึษำปัจจบุนั 

9. คลกิ ลบรำยช่ือครูประจ ำชัน้ท่ีเลอืก 

จดัครูประจ ำชัน้โดยกำรกรอกรหสัครู 
10. กรอกรหสัครู คลกิปุ่ ม GO 

 
 
 

 

 

 

 



 

รำยช่ือครูประจ ำช้ัน 

 

 

1. เลอืก ปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ ระดบัชัน้ 

2. ค้นหำ ห้อง หรือช่ือครู หรือรหสัครู 

3. คลกิ ค้นหำ 

4. รำยช่ือครูประจ ำชัน้ 

5. สง่รำยช่ือครู ออก Excel 

  



 

งำนทะเบียน 

 

หลกัสูตร-เกณฑ์กำรประเมนิ 

 

1. เลอืกหลกัสตูร 

2. ก ำหนดจ ำนวนหนว่ยกิตที่ต้องเรียน 

3. กรอกค ำอธิบำยเกณฑ์กำรประเมนิรำยวชิำ 

4. กรอกค ำอธิบำยเกณฑ์กำรจบกำรศกึษำ 



 

หลกัสูครรำยวชิำ 

 

 

1. กรอง รำยวิชำ 

2. เพิ่ม รำยวิชำ 

3. แก้ไข รำยวชิำ 

4. ลบ รำยวิชำ 

  



 

แก้ไข หลกัสูตรรำยวชิำ 

 

1. เลอืก ระดบัชัน้ 

2. เลอืก ระดบัชัน้ 

3. ก ำหนด ภำคเรียนที่เปิดสอน 0 = เปิดสอนได้ทกุภำคเรียน 

  



 

จัดวิชำเรียน 

 

จัดวิชำเรียน 

 

1. เลอืกปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ ระดบัชัน้ 

2. กรองข้อมลู เฉพำะกลุม่สำระ รำยวิชำปี

กำรศกึษำที่แล้ว 

3. กรองข้อมลู เฉพำะกลุม่สำระ รำยวิชำปี

กำรศกึษำปัจจบุนั 

4. คลกิ เลอืกส ำเนำคะแนนเตม็รำยวิชำจำกปี

กำรศกึษำที่แล้ว ทกุรำยวชิำ 

5. เลอืก ส ำเนำรำยวิชำทัง้หมดที่แสดงบนหน้ำจอ 

6. เลอืก ส ำเนำคะแนนเต็ม 

7. คลกิ ส ำเนำรำยวิชำ 

8. คลกิเลอืก ลบรำยวิชำปีกำรศกึษำปัจจบุนั 

9. คลกิลบ รำยวชิำที่เลอืก 

10. คลกิเลอืก ลบเฉพำะบำงรำยวชิำ 

11. คลกิลบ รำยวชิำที่เลอืก 

 

 



 

ลงทะเบยีนวิชำเรียน 

 

 
1. เลอืกปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ ระดบัชัน้ 

2. คลกิกรองข้อมลู รำยวชิำที่ลงทะเบียนแล้วใน

ภำคเรียนปัจจบุนั 

3. กรองประเภทวชิำ พืน้ฐำน เพิ่มเติม เพิ่มเติม 

(เลอืก) กิจกรรม 

4. เลอืกวิชำ 

5. เลอืกกลุม่ 

6. เลอืกครูผู้สอน 

7. กรองกลุม่สำระวิชำ 

8. จดัวชิำเรียน 

9. ลบครูผู้สอน 

10. ยกเลกิวิชำเรียน 

11. เลอืกกลุม่วิชำเรียน 

12. เลอืก ชัน้/ห้อง ของนกัเรียน 

13. เลอืกรำยช่ือนกัเรียน 

14. จดัเข้ำกลุม่เรียน 

15. เลอืกรำยช่ือนกัเรียนในกลุม่เรียน 

16. คลกิลบช่ือนกัเรียนออกจำกกลุม่เรียน 

17. กรณีลงทะเบียนตำมแผน



 

 

ตรวจสอบแก้ไจกำรลงทะเบยีน  ย้ำยกลุ่มเรียน 

 

ย้ำยกลุ่มเรียน 

 

 
1. เลอืกปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ ระดบัชัน้ 

2. เลอืกรำยวิชำ กลุม่ที่ ช่ือนกัเรียนที่ลงทะเบียน

ไว้ และต้องกำรแก้ไข 

3. เลอืกรำยวิชำ กลุม่ที่ ท่ีต้องกำรเปลีย่นกลุม่ 

4. เลอืกนกัเรียนที่ต้องกำรแก้ไข 

5. คลกิแก้ไข 

6. เลอืกนกัเรียนที่ต้องกำรลบช่ือออกจำกกลุม่

เรียน



 

รำยวิชำที่เปิดสอน 

 

รำยวชิำทีเ่ปิดสอน 

 

1. เลอืกปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ ระดบัชัน้ 

2. กรองรำยวิชำที่เปิดสอน 

3. ลบรำยวิชำที่เปิดสอน ครูผู้สอน กลุม่เรียน และรำยช่ือนกัเรียนที่ลงทะเบียนเรียน 

4. แก้ไขรำยวิชำทีเ่ปิดสอน 

  



 

รายวชิาทีเ่ปิดสอน 

 

1. แก้ไขรำยวิชำทีเ่ปิดสอน เฉพำะภำคเรียน 

2. ค ำสัง่บนัทกึ / ยกเลกิ 

3. รำยช่ือนกัเรียนที่ลงทะเบียนเรียน 

  



 

แก้ไขรำยวชิำทีเ่ปิดสอน 

 

1. กรองรำยวิชำที่ต้องกำร 

2. แก้ไขรำยวิชำ 

3. ก ำหนดวิชำ (เลอืก) หรือกิจกรรมพฒันำผู้ เรียน (เลอืก) กรณีที่ต้องกำรให้นกัเรียน เลอืกเรียนได้ตำมควำม

ต้องกำร 

  



 

จัดครูสอน 

 

จดัครูสอน 

 

1. เลอืกปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ ระดบัชัน้ 

2. เปลีย่นครูผู้สอน 

3. ก ำหนดล ำดบัท่ี 1,2, … ครูผู้สอน กรณีจดัครูสอนวชิำเดียวกนั หลำยคน 

  



 

เลือกเสรี 

 

 

ก ำหนดเง่ือนไขวชิำเลือก 

 

1. เลอืกปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ ระดบัชัน้ 

2. ก ำหนดเง่ือนไขวชิำเลอืก 

  



 

ก ำหนดจ ำนวนนกัเรียน วชิำเลือก 

 

จ านวนนักเรียน วชิาเลอืก 

 

1 เลอืกเง่ือนไข กรองข้อมลู 

2 ก ำหนดสว่นท่ี และจ ำนวนนกัเรียนท่ีรับได้ 

สว่นท่ี 1, 2,….3 ใช้ในกรณีที่ต้องกำรก ำหนดให้นกัเรียน  1 คน ต้องเรียนวิชำเลอืก 2 วิชำ ต้องก ำหนดวำ่มีวชิำ

ใดบ้ำงเป็นวิชำที่เปิดสอนในสว่นที่  1 และวิชำใดบ้ำงเปิดสอนในสว่นท่ี 2 วิชำทีเ่ปิดสอนในสว่นท่ี 1 และ 2 จะ

เป็นวิชำเดียวกนัก็ได้ และโปรแกรมจะตรวจสอบปอ้งกนักำรเลอืกวิชำในสว่นท่ี 1 ซ ำ้กบัวชิำในสว่นที่ 2 ให้โดย

อตัโนมตัิ  

  



 

ลงทะเบยีนวิชำเลือกเสรี 

 

ลงทะเบียน 

 

1 เลอืก ปีกำรศกึษำ ภำคเรียน ระดบัชัน้ 

2 กรองข้อมลู นกัเรียน วิชำเลอืก 

 ห้องเรียนของนกัเรียน 

 กลุม่เรียน 

 สว่นท่ีเลอืกเรียน 

3 เลอืกวิชำที่ต้องกำรเรียน 

4 กรองข้อมลู นกัเรียน และวิชำเรียน ที่นกัเรียนเลอืกเรียน 

5 เลอืกวิชำที่ต้องกำรลบ 

6 ลบวิชำทีเ่ลอืกเรียนไว้แล้วเพื่อเปลีย่นวิชำเรียน 

  



 

ผลกำรลงทะเบียนวชิำเลือก 

 

ผลกำรเลือก 

 

1 เลอืก ปีกำรศกึษำ ภำคเรียน ระดบัชัน้ 

2 เลอืก ระดบัชัน้ / ห้อง 

3 คลกิสุม่จบัฉลำกวิชำเลอืก กรณีใช้วิธีสุม่ 

4 รำยช่ือนกัเรียนที่ได้เรียนวชิำเลอืก 

  



 

บันทึกผลกำรสอบ ONET 

 

บันทกึ/แก้ไข ONET 

 

1 ก ำหนดเง่ือนไข ปีกำรศกึษำ ระดบัชัน้ / ห้อง 

2 บนัทกึ / แก้ไข คะแนน ONET 

  



 

น ำเข้ำ และแสดงผล ONET 

 

น ำเข้ำ และแสดงผล ONET 

 

1 เลอืก เง่ือนไขกำรกรองข้อมลู 

2 Browse… เลอืกไฟล์ตะแนน ONET  

 ที่ Download จำกเว็บไซต์ ส ำนกังำนทดสอบมำตรฐำนกำรศกึษำแหง่ชำติ (สทศ.) 

3 คลกิ Upload เข้ำฐำนข้อมลูงำนทะเบียน-วดัผล 

4 ตรวจสอบข้อมลู คะแนน ONET ที่ Upload 

  



 

ตรวจสอบกำรผ่ำนเกณฑ์กำรศึกษำ 

 

ตรวจสอบกำรผ่ำนเกณฑ์กำรศึกษำ 

 

1 เง่ือนไขกำรกรองข้อมลู 

2 ผลกำรตรวจสอบกำรผำ่นเกณฑ์กำรศกึษำ 

  



 

งำนวดัผล  คะแนนเตม็รำยวชิำ 

 

แสดงคะแนนเต็ม 

 

1 เลอืก ปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ 

2 เลอืกกลุม่สำระ ระดบัชัน้ 

3 คะแนนเตม็รำยวิชำ 

  



 

บันทึกคะแนนเต็ม 

 

บันทกึคะแนนเตม็ 

 

1 เลอืก ปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ ระดบัชัน้ 

2 เลอืกกลุม่สำระ 

3 คลกิ อำ่นค ำอธิบำย 

4 ค ำอธิบำย 

5 เลอืกเง่ือนไขกำร Copy คะแนนเต็ม 

6 คลกิ Copy คะแนนเต็ม 

7 กรอก / แก้ไข คะแนนเต็มรำยวชิำ 

  



 

บันทึกผลกำรเรียน 

 

บันทกึผลกำรเรียน 

 

1 เลอืก ปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ ระดบัชัน้ 

2 เลอืก Option All เพื่อแสดงรำยวิชำทัง้หมด 

3 เลอืกวิชำ 

4 เลอืกกลุม่ 

5 ค ำอธิบำย กำรบนัทกึข้อมลูอตัโนมตัิ 

6 ค ำอธิบำยกำรกรอกข้อมลู 

7 รำยช่ือนกัเรียนที่ลงทะเบียนเรียน 

8 บนัทกึคะแนนที่ได้ 

9 ผลกำรประเมินผลกำรเรียน 

10 กรอกคะแนนกำรอำ่น คดิ วิเครำะห์ และผลกำรประเมิน 

11 คลกิ บนัทกึข้อมลู 

  



 

บันทึกผลกจิกรรม 

 

กจิกรรม 

 

1 เลอืก ปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ ระดบัชัน้ เลอืก Option All เพื่อแสดงรำยวชิำทัง้หมด 

2 เลอืกวิชำกิจกรรม กลุม่เรียน 

3 บนัทกึผลกำรประเมินอตัโนมตัิ 

4 ยกเลกิกำรประเมินผล 

5 รำยช่ือนกัเรียน และผลกำรประเมิน 

6 ค ำอธิบำยกำรบนัทกึข้อมลูกิจกรรม 

  



 

งำนวัดผล  บันทึกคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 

ส ำหรับครูผู้สอน 

 

1 เลอืก ปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ ระดบัชัน้  

2 เลอืก All เพื่อแสดงรำยวิชำทัง้หมด 

3 เลอืก วิชำ และกลุม่เรียน 

4 คลกิ เลอืกคณุลกัษณะข้อที่ คะแนน 0, 1, 2, 3  และคลกิบนัทกึผลกำรเรียนอตัโนมตัิ 

5 รำยช่ือนกัเรียนที่เรียน และผลกำรประเมินคณุลกัษณะ 

6 คลกิ Save 

  



 

บันทึกผลกำรประเมินคุณลกัษณะ ส ำหรับครูที่ปรึกษำ 

 

1 เลอืก ปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ ระดบัชัน้  

2 คลกิ เลอืกคณุลกัษณะข้อที่ คะแนน 0, 1, 2, 3  และคลกิบนัทกึผลกำรเรียนอตัโนมตัิ 

3 รำยช่ือนกัเรียนที่เรียน และผลกำรประเมินคณุลกัษณะ 

4 คลกิ Save 

  



 

บันทึกผลกำรประเมินคุณลกัษณะ ส ำหรับผู้ปกครอง 

 

1 เลอืก ปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ ระดบัชัน้  

2 คลกิ เลอืกคณุลกัษณะข้อที่ คะแนน 0, 1, 2, 3  และคลกิบนัทกึผลกำรเรียนอตัโนมตัิ 

3 รำยช่ือนกัเรียนที่เรียน และผลกำรประเมินคณุลกัษณะ 

4 คลกิ Save 

  



 

บันทึกผลกำรประเมินคุณลกัษณะส ำหรับ นักเรียน 

 

1 เลอืก ปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ ระดบัชัน้  

2 คลกิ เลอืกคณุลกัษณะข้อที่ คะแนน 0, 1, 2, 3  และคลกิบนัทกึผลกำรเรียนอตัโนมตัิ 

3 รำยช่ือนกัเรียนที่เรียน และผลกำรประเมินคณุลกัษณะ 

4 คลกิ Save 

  



 

งำนวัดผล  บันทึกกำรขำดเรียน 

 

บันทึกกำรขำดเรียน ส ำหรับครู 

 
1 เลอืก ปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ ระดบัชัน้  

 เลอืกวิชำในกรอบด้ำนซ้ำย 

 เลอืกห้อง หรือกลุม่ หรือ ค้นหำกรณี

นกัเรียนมจี ำนวนมำกหรือต้องกำรกรอก

เพียงคนเดยีว 

 เลอืกวนัท่ี 

 คลกิเลอืก ขำดเรียน กรณีคลกิผดิ ให้

เลอืก "มำ" 

 กรอกจ ำนวนคำบท่ีขำด 

 คลกิ Save ถ้ำถกูต้องข้อมลูจเข้ำไปอยูใ่น

กรอบด้ำนซ้ำย 

2 เลอืกวิชำ 

page น้ีบนัทึกไดโ้ดยไม่ตอ้งเลือกระดบัชั้น  
ค ำแนะน ำ  
 เลือกวนัท่ี ท่ีตอ้งกำรบนัทึก 
 คลิกปุ่ม เพ่ิม กรอกเลขประจ ำตวั 

แลว้ Enter 
 เปล่ียนวนัท่ี(ถำ้ตอ้งกำร) กด Enter 

ไปจนถึงช่อง สำเหตุ กดปุ่มลูกศรลง
(ข้ึน) เพ่ือเลือก กด Enter 

 เปล่ียนจ ำนวนคำบตำมตอ้งกำร กด 
Enter 

3 ท ำจนครบทกุคนแล้วคลกิ Save  

 

  



 

วัดผล  บันทึก 0 ร มส 

 

บันทึก 0 ร มส 

 

1 เลอืกปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ 

2 เลอืกวิชำ 

3 กรอกผลกำรเรียน แก้ตวั 

4 คลกิ Save 

  



 

วัดผล  บันทึกสุขภำพนักเรียน 

 

บันทึกสุขภำพนักเรียน 

 

1. เลอืก ปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ 

2. เลอืก ห้อง 

3. กรอก น ำ้หนกั สว่นสงู ผลกำรตรวจสขุภำพ วนัท่ีตรวจสขุภำพ ควำมสำมำรถพเิศษ บนัทกึลง ปพ.1 

  



 

ผลกำรเรียน  ผลกำรเรียน 

 

ผลกำรเรียน 

 

1. เลอืก ปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ 

2. คลกิ All เพื่อแสดงผลทกุรำยวิชำ 

3. เลอืกรำยวิชำ กลุม่ 

4. รำยช่ือนกัเรียน คะแนนที่ได้ 

5. ผลกำรเรียน 

6. ผลกำรประเมิน กำรอำ่นคดิวเิครำะห์ 

7. สง่ออก Excel 

  



 

ผลกำรเรียน  แก้ไข ผลกำรเรียน 

 

แก้ไข ผลกำรเรียน 

 

1. กรองข้อมลู 

2. บนัทกึผลกำรเรียน 

3. บนัทกึข้อมลู 

  



 

ผลกำรเรียน  ผลกำรเรียน ปพ.1 

 

  



 

ผลกำรเรียน  ปพ.6 

 

  



 

ผลกำรเรียน  แก้ไข ปพ.1 

 



 

ผลกำรเรียน  ผลกำรเรียนกลุ่มสำระ รำยเทอม 

 

  



 

ผลกำรเรียน  เวลำเรียน 

 

1. เลอืก ปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ 

2. เง่ือนกรองข้อมลู 

3. รำยช่ือนกัเรียน สำย ลำ ขำด 

  



 

ผลกำรเรียน  แสดง 0 ร. มส. 

 

แสดง 0 ร. มส. 

 

  



 

ผลกำรเรียน  ตรวจสอบผลกำรเรียน 0 ร. มส. 

 

ตรวจสอบผลกำรเรียน 0 ร. มส. 

 

1. เลอืก ปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ ระดบัชัน้  คลกิเลอืก All 

2. เง่ือนไขกรองข้อมลู 

3. ผลกำรเรียน 

  



 

ผลกำรเรียน  ผลกำรเรียนตลอดภำค (ต2ก.) 

 

1. เลอืกปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ 

2. กรองข้อมลู 

3. สง่ออก Excel 

4. ผลกำรเรียนรำยวชิำ 

  



 

สำรสนเทศ  รำยวิชำ-ครูผู้สอน 

 

รำยวิชำ-ครูผู้สอน 

 

1. เลอืก ปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ 

2. กรองกลุม่สำระ ระดบัชัน้ 

3. รำยวชิำ ครูผู้สอน 

  



 

สำรสนเทศ  สถิติกำรประเมินผล 

 

สถิติกำรประเมินผล 

 

1. เลอืก ปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ 

2. กรอง ประเภทวิชำ  กลุม่สำระวิชำ 

3. สถิติผลกำรเรียน 

  



 

สำรสนเทศ  สถิติจ ำนวนนักเรียน 

 

สถิติจ ำนวนนักเรียน 

 

1. เลอืก ปีกำรศกึษำ  ภำคเรียนที่ 

2. สถิติจ ำนวนนกัเรียน 

  



 

สำรสนเทศ  สถิติจ ำนวนครู 

 

สถิติจ ำนวนครู 

 

1. เลอืก ปีกำรศกึษำ  ภำคเรียนที่ 

2. สถิติครูจ ำแนกตำมกลุม่สำระ 

  



 

สำรสนเทศ  ภำระงำน 

 

ภำระงำน 

 

1. เลอืก ปีกำรศกึษำ  ภำคเรียนที่ 

2. เง่ือนไข กรองข้อมลู 

3. ภำระงำน 

  



 

สำรสนเทศ  ภำระงำนสอน 

 

ภำระงำนสอน 

 

1. เลอืก ปีกำรศกึษำ  ภำคเรียนที ่

2. เง่ือนไข กรองข้อมลู 

3. ภำระงำนสอน 

  



 

สำรสนเทศ  ข้อมูลสำรสนเทศ 

 

ข้อมูลสำรสนเทศ 

 

1. เลอืก ปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ 

2. เลอืก ข้อสนเทศ 

3. กรอง ชัน้ / ห้อง 

4. ปุ่ มน ำทำง 

5. ข้อสนเทศ 

6. สง่ออก Excel 

  



 

ตัวอย่ำง ข้อมูลสำรสนเทศ  ตรวจสอบผลกำรเรียน หน่วยกติ รำยวิชำ 

 

  



 

รำยงำน  รำยช่ือนักเรียน 

 

รำยช่ือนักเรียน 

 

1. เลอืก ปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ 

2. เง่ือนไขกำรพิมพ์รำยช่ือนกัเรียน ก ำหนด ระยะหำ่งขอบกระดำษ 

3. เลอืกพิมพ์เป็น Pdf หรือ Excel 

 



 

 

  



 

รำยงำน  ต.2ก 

 

ต.2ก 

 

1. เลอืก ปีกำรศกึษำ  ภำคเรียนที่ 

2. เง่ือนไขกำรพิมพ์ 

3. ขอบกระดำษด้ำนลำ่ง 

4. เลอืกพิมพ์เป็น Pdf หรือ Excel 

  



 

PDF 

 

Excel 

 



 

ค ำร้อง ขอ ปพ.7 

 

ต ำร้องขอ ปพ.7 

 

  



 

ค ำร้องขอ ปพ.7 

 

 



 

ค ำร้องขอสอบแก้ตวั 

 

 

  



 

ค ำร้องขอสอบแก้ตวั 

 

  



 

พมิพ์ ปพ.1 

 

 

 

1. เลอืก ปีกำรศกึษำ  ภำคเรียนที่  ระดบัชัน้ 

2. ก ำหนดเง่ือนไขกำรพิมพ์เอกสำร ปพ.1 

3. พิมพ์รำยงำน ปพ.1 เป็น Pdf หรือ Excel 

  



 

ปพ.1 ภำษำไทย 

 

  



 

ปพ.1 ด้ำนหลงั 

 



 

พมิพ์ ปพ.1 ภำษำองักฤษ (Transcripts) 

 



 

 

  



 

รำยงำน  ปพ.2 

 

  



 

ใบแทน ปพ.2 

 

  



 

รำยงำน ปพ.3 

 

1. เลอืก ปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ ระดบัชัน้ 

2. ก ำหนดเง่ือนไข กำรพมิพ์ 

3. พิมพ์เป็น Pdf หรือ Excel 

 

หน้ำคี ่

  



 

ปพ.3 

 

หน้ำคู ่

  



 

รำยงำน กำรออกใบประกำศ 

 



 

รำยงำน ปพ.5 

 

1. เลอืก ปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ ระดบัชัน้ 

2. ก ำหนดเง่ือนไข กำรพมิพ์ 

3. ค ำอธิบำย 

4. สัง่พิมพ์เป็น Pdf 

 

  



 

ปพ.5 ผลกำรเรียนรำยวชิำ 

 

  



 

รำยงำน ปพ.6 

 

1. เลอืก ปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ ระดบัชัน้ 

2. ก ำหนดเง่ือนไข กำรพมิพ์ 

3. เลอืกแบบรำยงำน 

 หน้ำปก  

 ค ำอธิบำย  

 เรียนผู้ปกครอง  

 ประวตัิ  

 ผลกำรเรียน  

 คณุลกัษณะ สขุภำพ  

 ผลกำรเรียนระดบัชัน้ 

4. สัง่พิมพ์เป็น Pdf 

 

 

 

 

 

 

 



 

หน้ำปก ปพ.6 

  



 

ค ำอธิบำย  

 

 



 

เรียนผู้ปกครอง  

  



 

ประวัติ  

  



 

ผลกำรเรียน  

  



 

คุณลกัษณะ สุขภำพ  

  



 

ผลกำรเรียนระดับช้ัน  
  



 

รำยงำน ปพ.7 

 

รับรองผลกำรเรียน 

 
1. เลอืก ปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ 

2. เง่ือนไขกำรพิมพ์รำยช่ือนกัเรียน ก ำหนด ระยะหำ่งขอบกระดำษ 

3. เลอืกพิมพ์เป็น Pdf 

  



 

ปพ.7  รับรองผลกำรเรียน

 
  



 

ปพ.7 รับรองสภำพกำรเป็นนักเรียน 

 

1. เลอืก ปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ 

2. เง่ือนไขกำรพิมพ์ ปพ.7 

3. เลอืกพิมพ์เป็น Pdf 

 



 

ปพ.7 รับรองกำรเป็นนักเรียน 

 



 

รำยงำน  ผลกำรเรียน 0 ร มส 

 

ส ำหรับนักเรียน 

 

1. เลอืก ปีกำรศกึษำ ภำคเรียนที่ 

2. เลอืกรำยงำน 

 ส ำหรับนกัเรียน 

 จ ำแนกตำมกลุม่สำระวิชำ 

 รำยงสนผลกำรสอบแก้ตวั 

3. ก ำหนดเง่ือนไขกำรสัง่พิมพ์ 

4. พิมพ์เป็น Pdf 

  



 

รำยงำน 0 ร มส ส ำหรับนักเรียน 

 



 

รำยงำน 0 ร มส จ ำแนกตำมกลุ่มสำระ 

 



 

รำยงำน 0 ร มส รำยงำนผลกำรสอบแก้ตัว 

 

  



 

Admin  ผู้ใช้ระบบ  แสดงผู้ใช้ระบบ 

 

แสดงผู้ใช้ระบบ 

 

1. กรองกลุม่ผู้ใช้ 

2. ปรับปรุงข้อมลูผู้ใช้ 

  



 

แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้ระบบ 

 

1. กรอง กลุม่ผใูช้ 

2. บนัทกึ/แก้ไข  

 รหสัผำ่น 

 E-mail  

 มือถือ 

เพื่อใช้ติดตอ่สือ่สำร สอบถำมข้อมลู กรณีลมืรหสัผำ่น 

  



 

แสดง/แก้ไข สิทธ์ิกำรใช้ระบบ 

 

สิทธ์ิกำรใช้ระบบ 

 

1. เพ่ิมสทิธ์ิ 

2. ก ำหนดสทิธ์ิ 

3. บนัทกึ 

4. ลบสทิธิ 

5. ลบช่ือผู้ใช้ 

หมำยเหต ุ กรณีครูย้ำย ลำออก หรือเกษียณ ให้เปลีย่นสถำนะครู ในประวตัิครู และโปรแกรมจะลบสทิธ์ิในกำรเข้ำใช้ระบบ

ให้โดยอตัโนมตั ิ

  



 

ข้อมูลพืน้ฐำน  แผนกำรเรียน 

 

แผนกำรเรียน 

 

  



 

รำยกำรสุขภำพ 

 

 

  



 

Utility (ค ำส่ัง เอนกประสงค์) 

 

 ปรับปรุงผลกำรเรียน 

 ตรวจสอบแก้ไข กรณีบนัทกึประวตัิกำรศกึษำซ ำ้ 

 ปรับแก้ ปีกำรศกึษำ ปพ.1 กรณีซ ำ้ชัน้ 

 ลบประวตัิกำรศกึษำ ท่ีไมม่ีผลกำรเรียน 

 ปรับแก้ควำมสมัพนัธ์ของตำรำงผลกำรเรียน-ชัน้/
ห้อง 

 ลบวิชำเรียน 

 ลบข้อมลู กำรจดัชัน้/ห้องซ ำ้ 

 น ำเข้ำข้อมลูนกัเรียน ท่ีถกูลบ รำยคนจำก
ฐำนข้อมลูส ำรอง 

 แก้ปัญหำกำรลงทะเบยีนเรียนซ ำ้ชัน้ ห้องเรียน 0 

 ลบประวตัินกัเรียน ท่ีมเีลขประจ ำตวั <> 5 หลกั 

 ลบวิชำเรียน ชัน้/ห้อง เลขประจ ำตวั ........ ปี ...... 
เทอม .... 

 แก้ปัญหำจดั ชัน้/ห้อง แล้ว ลงทะเบียนไมไ่ด้, ไมม่ี
ผลกำรเรียน ปพ.5 

 แก้ปัญหำ ประวตัิกำรศกึษำ และ ผลกำรเรียน ผิด
ระดบัขัน้ 

 น ำเข้ำผลกำรประเมินคณุฯ กำรอำ่น 

 ปรับปรุงคะแนน และผลกำรเรียน 

 ปรับแก้นกัเรียน ห้อง 0 

 ลบ และปรับแก้ประวตัิกำรศกึษำ กำรจดัชัน้/ห้อง 
และลงทะเบียนผิดระดบั 

 ลบวนัท่ีจบกำรศกึษำ และวนัท่ีออกจำกโรงเรียน 

 ลบ วิชำเรียน ชัน้/ห้อง นกัเรียนลำออก 

 เปิด/ปิด เว็บ กำรประกำศผลกำรเรียน ส ำหรับ
นกัเรียน 

 สร้ำงระเบียนกำรประเมินคณุลกัษณะฯ กำรอ่ำนฯ 

 แก้ปัญหำ ปพ.1 ของนกัเรียน  ม.4 มีผลกำรเรียน 
ม.ต้น  

 แก้ปัญหำกำรจดั ชัน้/ห้อง ไมไ่ด้ 

 ปรับแก้ปัญหำรำยวิชำ และผลกำรเรียน หำย 

 ลบระเบียนผลกำรเรียน ท่ีไมม่คีวำมสมัพนัธ์
นกัเรียน ชัน้/ห้อง 

 แก้ปัญหำวชิำเรียน ผิดระดบัชัน้  

 ลบข้อมลู GPA-PR 5 ภำคเรียน 

 แก้ปัญหำ ไมแ่สดงผลกำรประเมนิ คณุฯ กำรอำ่น 
ใน ปพ.6 

 น ำเข้ำข้อมลูนกัเรียนวชิำเลอืกเสรี 

 ใช้เลขทีเ่ดิม 



 

ปรับปรุงผลกำรเรียน 

 

 

 

 


