
Overview 

1. ปีการศึกษา และภาคเรียน สามารถเปลี่ยนแปลง เพื่อท างานกับ ปีการศึกษา และ ภาคเรียนอ่ืนได้ โดยไม่มผีลกระทบกับ

ผู้ใช้งานท่านอ่ืน  

1.1. การก าหนด ปีการศึกษา และภาคเรียน นายทะเบียนจะเป็นคนก าหนด ท่ีหน้า “โรงเรียน” ซึ่งเป็นการก าหนดให้ครู

ท างานกับปีการศึกษาและภาคเรียนท่ีก าหนด เท่าน้ัน 

2. “All” จะเห็นเฉพาะผู้ที่มสีิทธ์ิ นายทะเบียนและ หน.วัดผล เท่านั้น ใช้ในการแสดงรายวิชาได้ทั้งหมด รวมทั้งที่ตัวเองไมไ่ด้

สอน เพื่อใช้ในการตรวจสอบ บันทึกและแก้ไขข้อมลูได ้

3. การบันทึก E-Mail เพื่อใช้ในการแจ้งรหัสผ่าน ถ้าไมม่ีการบันทึกไว้ก่อน จะไมส่ามารถใข้ ปุ่ม “ลืมรหสัผ่าน” ได้ ดังนั้น 

เมื่อ log in เข้าระบบครั้งแรก ควรไปท่ีปุ่ม เปลี่ยนรหสัผา่น (มุมบนขวาสุด) เพื่อท าการเปลี่ยนรหัสผ่าน และบันทึก E-

Mail เพื่อใช้ในกรณีลืมรหสัผา่น 

4. ค าอธิบายการใช้งาน 

4.1. ปุ่ม หรือ Icon ต่างๆ เมื่อน าเมาส์ ไปวางที่ Icon หรือ ช่องกรอกข้อมูลต่าง จะแสดงค าอธิบาย หรือความหมายของ 

ปุ่ม (Icon) หรือช่องกรอกข้อมูลนั้นๆ 

5. การเรยีงล าดับข้อมลู  

5.1. ในหัวคอลัมน์ของตารางข้อมลู จะสามารถสั่งเรยีงข้อมูลได้ โดยคลิกครั้งแรก เรียงจากน้อยไปมาก คลกิซ้ าอีกครั้ง 

จะเรยีงจากมากไปหาน้อย 

6. การลบ และ บันทึกข้อมูล (Save) 

6.1. ฟอร์ม (Page) ที่ใช้ในการกรอกข้อมูล (มีช่องให้กรอก หรือแก้ไขได้) 

6.1.1. เมื่อมีการเปลีย่นแปลงข้อมูล ต้องท าการ save ก่อนท่ีจะออกจากหนา้นั้นๆ ไมเ่ช่นนั้น ข้อมูลที่แก้ไข จะไม่ท า

การบันทึก 

6.1.2. เมื่อมีการลบรายการ (แถว หรือ Row) ข้อมูลจะยังไม่ลบ จนกว่าจะท าการ Save (ถ้าไม่ต้องการลบ ให้ออก

จากหน้านั้นไปโดยไม่ต้อง save ข้อมูลจะไม่ถูกลบ) 

6.2. ฟอร์ม (Page) ที่ใช้แสดงข้อมูลอย่างเดียว (ไม่มมีีช่องให้กรอกข้อมูล) เมื่อท าการลบข้อมูล ข้อมลูจะถูกลบทันที

หลังจากยืนยันต้องการลบ 

6.3. การแสดงผลของตารางข้อมูล ปกติจะแสดง 10 รายการต่อหนา้ ท้ังนี้ เพื่อป้องกันการสับสนและหลงลืม อีกทั้งเพื่อ

ความรวดเร็วในการแสดงผลในหนา้ที่มีข้อมูลมากๆ แต่กส็ามารถใหแ้สดงมากกว่าน้ันได้โดยการ กรอกจ านวน

รายการต่อหน้า แล้วคลิกท่ี “/หนา้” 

7. การเลื่อน Cursor จากต าแหน่งหนึง่ไปยังต าแหน่งถัดไป ปกติแล้ว(เวบ็เพจทั่วๆไป) จะใช้การกดปุ่ม Tab ยกเว้นจะมีการ

ระบุไว้ใน ฟอร์มนั้นๆ เช่น ฟอร์มบันทึกคะแนน เป็นต้น ซึ่งได้อ านวยความสะดวกไว้ใหโ้ดยการใช้ปุ่ม Enter หลังการกรอก

ข้อมูล เพื่อเลื่อน Cursor ไปยังต าแหน่งถัดไปได้เป็นกรณีพิเศษ ไม่แนะน าให้ใช้ปุ่ม Enter นอกเหนือจากฟอร์มบันทึก

คะแนน 

7.1. ปุ่ม Enter ทีแ่ป้น keyboard จะไช้ได้ในท่ีดังต่อไปนี้ (ยกเว้นหน้ากรอกคะแนน) 

7.1.1. ช่องค้นหา (Search) 

7.1.2. ช่องก าหนดขนาด จ านวน รายการต่อหน้า (Record/page) 



8. เมนู  

8.1. ในแต่ละท่านจะเห็นไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ จะเห็นเมนตูามสิทธ์ิการใช้งานของผู้ใช้เท่านั้น 

8.2. กรณีใช้ Tablet หรือ Smart Phone เบราสเ์ซอร์บางตัวจะแสดงเมนยู่อยไมไ่ด้ บางตัวสามารถใช้ได้ โดยการแตะคา้งไว้ 

จึงจะแสดงเมนูย่อยขึ้นมา (เช่น Chrome เป็นต้น ) 

8.3. ส าหรับชาวตา่งชาติ สามารถเลือกภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยได้ ในฟอร์มจะแสดงเป็นภาษานั้นๆ ยกเว้นขอ้มูล จะแสดง

เป็นภาษาอังกฤษ (นายทะเบียน ตอ้งกรอกข้อมูล เช่น รายวิชา รหัสวิชา ช่ือ นามสกุลนักเรียนภาษาองักฤษไว้ด้วย) 

รวมทั้งการพิมพ์รายชื่อนักเรียน จะแสดงรายชื่อนักเรียนเป็นภาษาองักฤษ 

9. รายงาน 

9.1. ในหน้ารายงาน จะเห็นบางหน้า มปีุ่ม Top, Left, Bottom นอกจากจะมีไว้เพื่อปรับแต่งความสวยงามของตัวรายงาน

แล้ว ยังมีประโยชน์ ในการปรับแตง่การแสดงข้อมูล เช่น ใบรายช่ือนักเรียน ในห้องเรียนมี 31 คน แต่รายงานที่

ออกมา นักเรียนแสดงไดห้น้าละ 30 คน คนที่ 31 จะไปแสดงที่หน้าใหม่ ท่านสามารถปรับขนาด Bottom หรือ Top 

เพือ่ให้แสดงผลได้ทั้งหมดในหน้าเดียวกันได้ หรือในหน้ารายงาน ปพ.5 ซึ่งมีการสรุป ถ้าผลสรุปตกไปขึ้นหน้าใหม่ 

อาจปรับลด Bottom หรือ Top เพื่อให้แสดงครบในหน้าเดียวได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง  

9.2. เอกสารรายงาน 

9.2.1. เอกสารรายงาน เมื่อ Download มาแล้ว ให้เก็บไว้ในทีป่ลอดภัย สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ หรือ

เพื่อท่ีจะใช้ได้เมื่อต้องการ โดยแยกเก็บให้เป็นระเบียบ แยกแยะชัดเจน สามารถหาได้ง่าย และมีการเก็บ

ส ารองไว้ในอุปกรณ์อื่นๆ เช่น Thumb Drive, CD, DVD, External Hard disk เป็นต้น 

9.3. การพิมพ์เอกสาร 

9.3.1. เอกสารที่เป็น pdf ได้ผ่านการออกแบบและตรวจสอบด้วยโปรแกรม Acrobat ดังนั้น ในการพิมพ์ ควรใช้

โปรแกรม Acrobat Reader เนื่องจากมีการปรบัแต่งได้หลากหลายและถูกต้อง ถ้ายังไม่มีโปรแกรม สามารถ 

ติดตั้งได้ฟรี ที่ https://get.adobe.com/reader/   

9.3.2. สามารถสั่งพิมพ์ โดยระบหุน้าท่ีตอ้งการได้ โดยไม่ต้องพิมพ์ทีเดียวทัง้หมด  

10. ส าหรับนายทะเบยีน 

10.1. การให้สิทธิ์นายทะเบียนแก่ครูท่านใด ควรแน่ใจว่าท่านสามารถไว้ใจและควบคมุได้ และไม่ควรให้สิทธิ์นายทะเบียน

แก่ครูเป็นจ านวนมาก ถ้าหากต้องการให้ช่วยงานเป็นกรณีพิเศษ ควรปลดสิทธิ์นายทะเบียนออก หลังจากจบงาน 

10.2. ควรก าหนด การปิดเปดิระบบต่างให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ครสูามารถท างานในห้วงเวลาตามที่ก าหนดไว้ 

10.3. ดูตารางการก าหนด ได้ที่หน้า “โรงเรียน” ที่ปุ่ม ?สีฟ้า 
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