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คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  5 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจดัการหลกัสูตร 
 

1. การเขา้สู่ระบบ (Login) 
เจ้าหน้าที ่สามารถเข้าสู ่ระบบงานทะเบียนนักเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชนได้ โดยเรียกใช้งานจาก  

 URL : https://regis.opec.go.th จากนั้นหน้าจอจะแสดงหน้าแรกเข้าสู่ระบบ การเข้าใช้งานระบบงานทะเบียน
นักเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน มีข้ันตอนการเข้าสู่ระบบ ดังนี้ 

1) ระบุข้อมูล ชื่อผู้ใช้งาน 
2) ระบุข้อมูล รหัสผ่าน 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการเข้าใช้งานระบบ  
 

 
รูปภาพท่ี 1 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ (login) 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  6 

1.1 หน้าหลักระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรบัโรงเรียนเอกชน 
เมื่อเจ้าหน้าที่ลงชื่อเข้าสู่ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง

หน้าจอแรก ซึ่งมีองค์ประกอบหลักของหน้าจอ แบ่งออกเป็น 7 ส่วน ดังนี้ 
1) แถบด้านบนประกอบด้วย ช่ือระบบ ช่ือผู้ใช้งาน เรื่องแจ้งเตือน ข้อมูลผู้ใช้งาน ออกจากระบบ 
2) ช่ือเมนูการใช้งานหลัก 
3) เรื่องแจ้งเตือน 
4) ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  
5) หลักสูตร/ระเบียนกระทรวงศึกษาธิการ/คำส่ังกระทรวง 
6) ข้อมูลผู้ใช้งาน 
7) ข้อมูลการติดต่อสอบถาม 

 

 
รูปภาพท่ี 2 แสดงหน้าหลักระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  7 

2. ระบบบริหารจดัการหลักสูตร 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการหลักสูตร เมื ่อทำการเข้าสู ่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่สังเกตเมนู

ทางด้านซ้ายของหน้าจอ เจ้าหน้าท่ีสามารถคลิกท่ีเมนู ระบบบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งเมนูย่อยของระบบบริหาร
จัดการหลักสูตร มีดังนี้ 

2.1 รายวิชาโรงเรียนสามัญ 
2.2 รายวิชาโรงเรียนนานาชาติ 
2.3 รายวิชาโรงเรียนอิสลาม 
2.4 รายวิชาโรงเรียนท่ีเปิดสอน 
2.5 รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) 

 

 
รูปภาพท่ี 3 แสดงหน้าจอเมนูระบบบริหารจัดการหลักสูตร 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  8 

2.1 รายวิชาโรงเรยีนสามัญ 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการรายวิชาโรงเรียนสามัญ เจ้าหน้าที่สามารถเข้าใช้งานเมนูรายวิชาโรงเรียน

สามัญ ได้ ดังนี้ 
1) คลิก ระบบบริหารจัดการหลักสูตร 
2) คลิก รายวิชาโรงเรียนสามัญ 

 

 
รูปภาพท่ี 4 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูรายวิชาโรงเรียนสามัญ 

 
2.1.1 รายวิชาของโรงเรียนสามัญ 

เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลรายวิชาของโรงเรียนสามัญ เจ้าหน้าท่ีสามารถค้นหา เพิ่ม แก้ไข 
ลบ และพิมพ์รายวิชาของโรงเรียนได้ 
 

 
รูปภาพท่ี 5 แสดงหน้าจอรายวิชาโรงเรียนสามัญ 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  9 

2.1.2 ค้นหาข้อมูลรายวิชาโรงเรียนสามัญ 
เป็นหน้าจอสำหรับค้นหาข้อมูลรายวิชาโรงเรียนสามัญ เจ้าหน้าท่ีสามารถค้นหาข้อมูลได้ ดังนี้ 

1) ระบุหรือเลือกข้อมูล ท่ีต้องการค้นหา 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูล 
 

 
รูปภาพท่ี 6 แสดงหน้าจอค้นหาข้อมูลรายวิชาโรงเรียนสามัญ 

2.1.3 เพิ่ม / แก้ไขรายวิชาโรงเรียนสามัญ 
เป็นหน้าจอสำหรับเพิ่ม / แก้ไขรายวิชาโรงเรียนสามัญ เจ้าหน้าท่ีสามารถเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลได้ 

โดยคลิกปุ่ม  /  ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกรายวิชาโรงเรียนสามัญ ดังนี้ 
1) เลือกข้อมูล หลักสูตร ท่ีต้องการ 
2) ระบุข้อมูล รหัสวิชา ท่ีต้องการ 
3) ระบุข้อมูล ชื่อวิชา (ไทย) ท่ีต้องการ 
4) ระบุข้อมูล ชื่อวิชา (อังกฤษ) ท่ีต้องการ 
5) ระบุข้อมูล ชื่อย่อ ท่ีต้องการ (*เมื่อระบุช่ือวิชา (ไทย) ระบบจะแสดงข้อมูลในช่องช่ือ

ย่อให้โดยอัตโนมัติ) 
6) ระบุข้อมูล หน่วยกิต ท่ีต้องการ(ระบบจะ) 
7) เลือกข้อมูล ระดับการศึกษา ท่ีต้องการ 
8) เลือกข้อมูล ประเภทวิชา ท่ีต้องการ 
9) เลือกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีต้องการ 

10) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 
 

หมายเหตุ 1  : *จำนวนช่ัวโมง (เต็ม) และ จำนวนช่ัวโมง (ต่อสัปดาห์) ระบบจะเช่ือมโยงข้อมูลกับช่องหน่วยกิต 
 

หมายเหตุ 2  * กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  10 

 

 
รูปภาพท่ี 7 แสดงหน้าจอเพิ่ม / แก้ไขรายวิชาโรงเรียนสามัญ 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  11 

2.1.4 นำเข้าข้อมูลรายวิชาโรงเรียนสามัญ 
เป็นหน้าจอสำหรับนำเข้าข้อมูลรายวิชาโรงเรียนสามัญ เจ้าหน้าที่สามารถนำเข้ารายวิชา

โรงเรียนสามัญได้ โดยคลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอนำเข้าข้อมูลรายวิชา
โรงเรียน ดังนี้ 
 

 
รูปภาพท่ี 8 แสดงหน้าจอการนำเข้าข้อมูลรายวิชาโรงเรียนสามัญ 

จากนั้น ระบบจะแสดงหน้าจอการนำเข้าข้อมูลรายวิชาโรงเรียนสามัญ มี 3 ข้ันตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม*  

1) คลิกปุ่ม  เพื่อกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม 
 

 
รูปภาพท่ี 9 แสดงหน้าจอขั้นตอนท่ี 1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  12 

ขั้นตอนที่ 2 อัพโหลดไฟล์รายวิชา 
1) เลือกข้อมูล หลักสูตร ท่ีต้องการ 

2) เลือกไฟล์ โดยคลิก  เลือก Excel File เพื่อนำเข้าข้อมูล 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อตรวจสอบข้อมูล 
 

 
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบและยืนยันการนำเข้า 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อตรวจสอบและยืนยันการนำเข้าข้อมูล 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการนำเข้าข้อมูลรายวิชาของโรงเรียน จากไฟล์ Excel 
 

 
รูปภาพท่ี 10 แสดงหน้าจอนำเข้าข้อมูลรายวิชาโรงเรียนสามัญ  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  13 

หมายเหตุ   : **กรณีนำเข้าข้อมูลรายวิชาของโรงเรียน ตรวจสอบไม่ผ่าน ระบบจะแสดงหน้าจอแจ้งเตือน ให้
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง จากนั้นจึงเข้าเข้าข้อมูลรายวิชาใหม่ ดังภาพ 
 

 

รูปภาพท่ี 11 แสดงหน้าจอนำเข้าข้อมูลรายวิชาโรงเรียนสามัญตรวจสอบไม่ผ่าน 
  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  14 

2.1.5 พิมพ์รายวิชาของโรงเรียนสามัญ 
เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์รายวิชาของโรงเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์รายวิชาของโรงเรียน

สามัญ ได้โดยคลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายวิชาของโรงเรยีนสามัญ 
 

 

 
รูปภาพท่ี 12 แสดงหน้าจอพิมพ์รายวิชาของโรงเรียนสามัญ 

 
  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  15 

2.2 รายวิชาโรงเรยีนนานาชาติ 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการรายวิชาโรงเรียนนานาชาติ เจ้าหน้าที่สามารถเข้าใช้งานเมนูรายวิชา

โรงเรียนนานาชาติได้ ดังนี้ 
1) คลิกท่ีปุ่ม ระบบบริหารจัดการหลักสูตร 
2) คลิกท่ีปุ่ม รายวิชาโรงเรียนนานาชาติ 

 

 
รูปภาพท่ี 13 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูรายวิชาโรงเรียนนานาชาติ 

 
2.2.1 การค้นหารายวิชาโรงเรียนนานาชาติ 

เป็นหน้าจอสำหรับค้นหาข้อมูลรายวิชาโรงเรียนนานาชาติ เจ้าหน้าที่สามารถค้นหารายวิชา
โรงเรียนนานาชาติ ดังนี้ (สามารถค้นหาแบบไม่ระบุเงื่อนไขได้) 

1) ระบุหรือเลือกข้อมูล ท่ีต้องการค้นหา 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูล 
 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  16 

 
รูปภาพท่ี 14 แสดงหน้าจอการค้นหารายวิชานานาชาติ 

2.2.2 การเพิ่ม / แก้ไขรายวิชาโรงเรียนนานาชาติ 

เป็นหน้าจอสำหรับเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลรายวิชาโรงเรียนนานาชาติ เจ้าหน้าที่สามารถเพิ่มรายวิชา

โรงเรียนนานาชาติโดยคลิกปุ่ม  หรือ เพื่อระบุเงื่อนไขในการเพิ่มและแก้ไข
ข้อมูลได้ดังนี้   

1) เลือกข้อมูล หลักสูตร ท่ีต้องการ 
2) ระบุข้อมูล รหัสวิชา ท่ีต้องการ 
3) ระบุข้อมูล ชื่อวิชา (อังกฤษ) ท่ีต้องการ 
4) ระบุข้อมูล ชื่อย่อ ท่ีต้องการ 
5) ระบุข้อมูล หน่วยกิต ท่ีต้องการ 
6) เลือกข้อมูล ระดับการศึกษา ท่ีต้องการ 
7) เลือกข้อมูล ประเภทวิชา ท่ีต้องการ 
8) เลือกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีต้องการ 

9) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 
 

หมายเหตุ 1  : *จำนวนช่ัวโมง (เต็ม) และ จำนวนช่ัวโมง (ต่อสัปดาห์) ระบบจะเช่ือมโยงข้อมูลกับช่องหน่วยกิต 
 

หมายเหตุ 2  * กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 
 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  17 

 

 
รูปภาพท่ี 15 แสดงหน้าจอการเพิ่มรายวิชาโรงเรียนนานาชาติ 

 
2.2.3 การนำเข้ารายวิชาโรงเรียนนานาชาติ 

เป็นหน้าจอสำหรับนำเข้าข้อมูลรายวิชาโรงเรียนนานาชาติ เจ้าหน้าท่ีสามารถนำเข้าข้อมูลรายวิชา

โรงเรียนนานาชาติได้ โดยคลิกท่ีปุ่ม  เพื่อนำเข้าข้อมูลรายวิชาโรงเรียนนานาชาติ 

 
 

รูปภาพท่ี 16 แสดงหน้าจอการนำเข้าข้อมูลรายวิชาโรงเรียนนานาชาติ 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  18 

จากนั้น ระบบจะแสดงหน้าจอการนำเข้าข้อมูลรายวิชาโรงเรียนนานาชาติ มี 3 ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม*  

2) คลิกปุ่ม  เพื่อกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม 

 
รูปภาพท่ี 17 แสดงหน้าจอการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Excel File 

ขั้นตอนที่ 2 อัพโหลดไฟล์รายวิชา (.xlsx)** 
1) เลือกข้อมูล หลักสูตร ท่ีต้องการ 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกไฟล์ท่ีต้องการนำเข้ารายวิชา 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อตรวจสอบข้อมูล 

 
รูปภาพท่ี 18 แสดงหน้าจอการอัพโหลดไฟล์รายวิชา (.xlsx) 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  19 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบและยืนยันการนำเข้าข้อมูล***  
(กรณีนำเข้าข้อมูลได้) 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อตรวจสอบและยืนยันการนำเข้าข้อมูล 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการนำเข้าข้อมูลรายวิชาของโรงเรียน 

 
 

 
รูปภาพท่ี 19 แสดงหน้าจอตรวจสอบและยืนยันการนำเข้าข้อมูล (กรณีนำเข้าข้อมูลได้) 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  20 

(กรณีนำเข้าข้อมูลไม่ผ่าน) 
กรณีนำเข้าข้อมูลไม่ผ่านจะแสดงมีข้อความ “ตรวจสอบไม่ผ่าน” และมีรายการท่ีตรวจสอบไม่ผ่านเจ้าหน้า

สามารถตรวจสอบรายการท่ีไม่ผ่านได้ ดังรูปภาพท่ี 20 

 

 
รูปภาพท่ี 20 แสดงหน้าจอการนำเข้าข้อมูลรายวิชา (กรณีนำเข้าข้อมูลไม่ผ่าน) 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  21 

2.2.4 การพิมพ์รายวิชาโรงเรียนนานาชาติ 
เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์ข้อมูลรายวิชาของโรงเรียนนานาชาติ เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์ข้อมูลรายวิชา

โรงเรียนนานาชาติได้ โดยคลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายวิชาโรงเรียนนานาชาติ 

 

 
รูปภาพท่ี 21 แสดงหน้าจอการพิมพ์รายวิชาโรงเรียนนานาชาติ 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  22 

2.3 รายวิชาโรงเรยีนอิสลาม 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการรายวิชาโรงเรียนอิสลาม เจ้าหน้าท่ีสามารถเข้าใช้งานเมนูรายวิชาโรงเรียน

อิสลามได้ ดังนี้ 
1) คลิกท่ีปุ่ม ระบบบริหารจัดการหลักสูตร 
2) คลิกท่ีปุ่ม รายวิชาโรงเรียนอิสลาม 

 

 
รูปภาพท่ี 22 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูรายวิชาโรงเรียนอิสลาม 

 
2.3.1 การค้นหารายวิชาโรงเรียนอิสลาม 

เป็นหน้าจอสำหรับค้นหาข้อมูลรายวิชาโรงเรียนอิสลาม เจ้าหน้าที่สามารถค้นหารายวิชาโรงเรยีน
อิสลามได้ ดังนี้ (สามารถค้นหาแบบไม่ระบุเงื่อนไขได้) 

1) ระบุหรือเลือกข้อมูล ท่ีต้องการค้นหา 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูล 
 

 
รูปภาพท่ี 23 แสดงหน้าจอการค้นหารายวิชาโรงเรียนอิสลาม 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  23 

2.3.2 การเพิ่ม / แก้ไขรายวิชาโรงเรียนอิสลาม 
เป็นหน้าจอสำหรับเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลรายวิชาโรงเรียนอิสลาม เจ้าหน้าที่สามารถเพิ่มแก้ไขรายวิชา

โรงเรียนอิสลามโดยการคลิกปุ่ม หรือ  เพื่อระบุเงื่อนไขในการเพิ่มและแก้ไข
ข้อมูลได้ดังนี้  

1) ระบุข้อมูล รหัสวิชา ท่ีต้องการ 
2) ระบุข้อมูล ชื่อวิชา (อิสลาม) ท่ีต้องการ 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 
 

หมายเหตุ * กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 
 

 
 

 
รูปภาพท่ี 24 แสดงหน้าจอเพิ่ม / แก้ไขรายวิชาโรงเรียนอิสลาม 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  24 

2.3.3 การพิมพ์รายวิชาโรงเรียนอิสลาม 
เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์ข้อมูลรายวิชาของโรงเรียนอิสลาม เจ้าหน้าที่สามารถพิมพ์ข้อมูลรายวิชา

โรงเรียนอิสลามได้ ดังนี้  

1) คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายวิชาโรงเรียนอิสลาม 
 

 
 

 

รูปภาพท่ี 25 แสดงหน้าจอการพิมพ์รายวิชาโรงเรียนอิสลาม 
  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  25 

2.4 รายวิชาโรงเรยีนท่ีเปิดสอน 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการรายวิชาโรงเรียนที่เปิดสอน เจ้าหน้าที่สามารถเข้าใช้งานเมนูรายวิชา

โรงเรียนท่ีเปิดสอนได้ ดังนี้ 
1) คลิกท่ีปุ่ม ระบบบริหารจัดการหลักสูตร 
2) คลิกท่ีปุ่ม รายวิชาโรงเรียนที่เปิดสอน 

 

 
รูปภาพท่ี 26 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูรายวิชาท่ีเปิดสอน 

 
2.4.1 การค้นหารายวิชาที่เปิดสอน 

เป็นหน้าจอสำหรับค้นหาข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน เจ้าหน้าที่สามารถค้นหารายวิชาที่เปิดสอนได้ 
ดังนี้ (สามารถค้นหาแบบไม่ระบุเงื่อนไขได้) 

1) ระบุหรือเลือกข้อมูล ท่ีต้องการ 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูล 
 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  26 

 
รูปภาพท่ี 27 แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลรายวิชาท่ีเปิดสอน  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  27 

2.4.2 การเพิ่มรายวิชาที่เปิดสอน 
เป็นหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลรายวิชาท่ีเปิดสอน เจ้าหน้าท่ีสามารถเพิ่มรายวิชาท่ีเปิดสอนได้ ดังนี้  

1) เลือกข้อมูล ภาคเรียน ท่ีต้องการ 

2) คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอการเพิ่มรายวิชาท่ีเปิดสอน 
 

 
 

3) เลือกข้อมูล ชั้นเรียน ท่ีต้องการ 
 

 
 

4) เลือกข้อมูล รหัสวิชา ท่ีต้องการ 

5) คลิกปุ่ม  เพื่อเพิ่มรายวิชาท่ีเปิดสอน  

6) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกรายวิชาท่ีเปิดสอน  

7) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล 
 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  28 

 
 

 
รูปภาพท่ี 28 แสดงหน้าจอการเพิ่ม / แก้ไขรายวิชาท่ีเปิดสอน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  29 

2.4.3 การคัดลอกรายวิชาที่เปิดสอน 
เป็นหน้าจอสำหรับคัดลอกข้อมูลรายวิชาที ่เปิดสอนของระดับชั้นเรียนที ่เรียนวิชาเดียวกัน 

เจ้าหน้าท่ีสามารถคัดลอกข้อมูลรายวิชาท่ีเปิดสอนได้ ดังนี้ (สามารถค้นหาแบบไม่ระบุเงื่อนไขได้) 
1) เลือกข้อมูล ภาคเรียน ท่ีต้องการ 

2) คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอคัดลอกรายวิชาท่ีเปิดสอน 
 

 
 

3) เลือกข้อมูล ชั้นเรียนที่จะคัดลอก ท่ีต้องการ 
4) เลือกข้อมูล คัดลอกไปยังชั้นเรียน ท่ีต้องการ 

5) คลิกปุ่ม  เพื่อคัดลอกรายวิชาท่ีเปิดสอน  

6) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล 
 

หมายเหตุ * กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 
 

 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  30 

 
รูปภาพท่ี 29 แสดงหน้าจอการคัดลอกรายวิชาท่ีเปิดสอน 

 
2.4.4 การส่งออกข้อมูลเป็น Excel File รายวิชาที่เปิดสอน 

เป็นหน้าจอสำหรับส่งออกรายวิชาที่เปิดสอน เจ้าหน้าที่สามารถพิมพ์ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนได้ 
ดังนี้  

1) คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายวิชาท่ีเปิดสอนได้ 

 
รูปภาพท่ี 30 แสดงหน้าจอการส่งออกข้อมูลเป็น Excel File รายวิชาท่ีเปิดสอน 

 
  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  31 

2.5 รายวิชาเพ่ิมเติม (เลือกเสรี) 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการรายวิชา เจ้าหน้าที่สามารถกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี)  * ใช้ใน

กรณีที่โรงเรียนมีรายวิชาที่เปิดให้นักเรียนเลือกวิชาเรียนเองได้ โดยสามารถค้นหารายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสร)ี/
เพิ่มรายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี)/รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี)/ส่งออกข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี)เป็น Excel 
File/ลบข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ได้ ดังนี้ 

1) คลิกท่ีปุ่ม ระบบบริหารจัดการหลักสูตร 
2) คลิกท่ีปุ่ม รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) 

 

 
รูปภาพท่ี 31 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูรายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) 

 
2.5.1 การค้นหารายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) 

เป็นหน้าจอสำหรับค้นหาข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) เจ้าหน้าที่สามารถค้นหารายวิชา
เพิ่มเติม (เลือกเสรี) ดังนี้ (สามารถค้นหาแบบไม่ระบุเงื่อนไขได้) 

1) ระบุหรือเลือกข้อมูล ท่ีต้องการ 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูล 
 

หมายเหตุ * กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 
 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  32 

 
รูปภาพท่ี 32 แสดงหน้าจอการค้นหารายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี)  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  33 

2.5.2 การเพิ่ม / แก้ไขรายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) 
เป็นหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) เจ้าหน้าท่ีสามารถเพิ่มรายวิชาท่ีเปิดสอน

ได้ ดังนี้  
1) เลือกข้อมูล *ภาคเรียน ท่ีต้องการ 

2) คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอการเพิ่มรายวิชาเพิ่มเติม 
(เลือกเสรี)  

 

หมายเหตุ * กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 
 

 
 

3) เลือกข้อมูล *ระดับชั้น ท่ีต้องการ 
 

 
  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  34 

4) เลือกข้อมูล *รหัสวิชา ท่ีต้องการ 

5) คลิกปุ่ม  เพื่อเพิ่มรายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี)  

6) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกรายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี)  

7) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล 
 

 

 
รูปภาพท่ี 33 แสดงหน้าจอการเพิ่มรายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  35 

2.5.3 การส่งออกข้อมูลเป็น Excel File รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) 
เป็นหน้าจอสำหรับส่งออกข้อมูลเป็น Excel File รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) เจ้าหน้าที่สามารถ

พิมพ์ข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ดังนี้  

1) คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) 

 

 
รูปภาพท่ี 34 แสดงหน้าจอการส่งออกข้อมูลเป็น Excel File รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) 


