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โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  หน้า  1 

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน 
 
 

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) 

  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  หน้า  2 

1.1 หน้าหลักระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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 

  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2. ระบบวัดผลการเรียน 
2.1 กำหนดเกณฑ์คะแนนสำหรับตัดเกรด 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเมนู กำหนดเกณฑ์คะแนนสำหรับตัดเกรด โดย 
1) คลิก ระบบวัดผลการเรียน 
2) คลิก กำหนดเกณฑ์คะแนนสำหรับตัดเกรด 

 

 
รูปภาพท่ี 3 แสดงหน้าจอกำหนดเกณฑ์คะแนนสำหรับตัดเกรด 

 
3) ระบบจะแสดงหน้าจอ การค้นหาข้อมูล ให้ระบุหรือเลือกข้อมูลท่ีต้องการค้นหา1 เช่น ภาคเรียน, 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือรหัสวิชา 

4) คลิกปุ่ม  
จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ กำหนดเกณฑ์คะแนนสำหรับตัดเกรดตามรายวิชา ผู้ใช้งานสามารถ 

กำหนดเกณฑ์คะแนน และส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel 
 

 

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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รูปภาพท่ี 4 แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลกำหนดเกณฑ์คะแนนสำหรับตัดเกรดตามรายวิชา 

  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.1.1 การกำหนดเกณฑ์คะแนน 

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม  เพื่อกำหนดเกณฑ์คะแนน โดย 
1) ระบ ุคะแนนก่อนกลางภาค 
2) ระบ ุคะแนนหลังกลางภาค 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกเกณฑ์คะแนนสำหรับตัดเกรด 
 

 
รูปภาพท่ี 5 แสดงหน้าจอกำหนดเกณฑ์คะแนนสำหรับตัดเกรด 

  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.1.2 การคัดลอกเกณฑ์คะแนน 
ผู้ใช้งานสามารถ คัดลอกเกณฑ์คะแนนไปยังวิชาอื่นได้ โดย 

1) คลิกปุ่ม  ท่ีรายวิชาท่ีได้กำหนดเกณฑ์คะแนนเรียบร้อยแล้ว 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อคัดลอกเกณฑ์คะแนน 
 

 

 
รูปภาพท่ี 6 แสดงหน้าจอคัดลอกเกณฑ์คะแนนสำหรับตัดเกรด 

  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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3) ระบุหรือเลือกข้อมูล ท่ีต้องการค้นหา เช่น รหัสวิชา, ช่ือวิชา หรือช้ันเรียน 

4) คลิกปุ่ม  
5) ระบบจะแสดง ข้อมูลรายวิชา จากนั้นคลิกปุ่ม  เพื่อเลือกรายวิชาท่ีต้องการ 

6) คลิกปุ่ม  เพื่อคัดลอกเกณฑ์คะแนน 

7) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกการคัดลอก 
 

 
รูปภาพท่ี 7 แสดงหน้าจอคัดลอกเกณฑ์คะแนน 

 

 
รูปภาพท่ี 8 แสดงหน้าจอยืนยันการคัดลอกเกณฑ์คะแนน 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.1.3 การส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel 

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม  เพื่อส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel 
 

 
รูปภาพท่ี 9 แสดงหน้าจอการส่งออกข้อมูลกำหนดเกณฑ์คะแนนสำหรับตัดเกรดตามรายวิชา 

ในรูปแบบไฟล์ Excel 
 

2.2 กำหนดระยะเวลาส่งผลการเรียนของครูผู้สอน 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเมนู กำหนดระยะเวลาส่งผลการเรียนของครูผู้สอน โดย 

1) คลิก ระบบวัดผลการเรียน 
2) คลิก กำหนดระยะเวลาส่งผลการเรียน 

 

 
รูปภาพท่ี 10 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูกำหนดระยะเวลาส่งผลการเรียนของครูผู้สอน 

  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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3) ระบบจะแสดงหน้าจอ กำหนดระยะเวลาส่งผลการเรียนของครูผู้สอน1 จากนั้นเลือก ภาคเรียน / 
ปีการศึกษา 

4) คลิกปุ่ม  
5)  ระบ ุระยะเวลาที่ต้องการกำหนด เช่น2  

- วันท่ีเปิดภาคเรียน 

- วันท่ีเริ่มสอบกลางภาค - ถึงวันท่ี 

- วันท่ีเริ่มสอบปลายภาค - ถึงวันท่ี 

- วันท่ีผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบ - ถึงวันท่ี 

- วันท่ีปิดภาคเรียน 

6) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 
 

 
รูปภาพท่ี 11 แสดงหน้าจอการกำหนดระยะเวลาส่งผลการเรียน 

  

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกทุกช่อง 
2 หมายเหตุ การกำหนดระยะเวลาส่งผลการเรียนจะมีผลกับการส่งคะแนนของครูผู้สอนโดยระบบจะเปิดให้ส่งผลการเรียนตาม

ระยะเวลาท่ีกำหนด 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.3 บันทึกคะแนนและตัดเกรด 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเมนู บันทึกคะแนนและตัดเกรด โดย 

1) คลิก ระบบวัดผลการเรียน 
2) คลิก บันทึกคะแนนและตัดเกรด 

 

 
รูปภาพท่ี 12 แสดงหน้าจอบันทึกคะแนนและตัดเกรด 

 
3) ระบบจะแสดงหน้าจอ การค้นหาข้อมูล ให้ระบุหรือเลือกข้อมูล1 ท่ีต้องการค้นหา เช่น ภาคเรียน, 

รหัสวิชา หรือช่ือวิชา 

4) คลิกปุ่ม  
จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ บันทึกคะแนนและผลการเรียน ผู้ใช้งานสามารถ เลือกบันทึก

คะแนนเก็บหรือคะแนนรวมในรายวิชาพื้นฐาน และบันทึก ผ. / มผ.ในรายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ได้ 
 

 
รูปภาพท่ี 13 แสดงหน้าจอการค้นหารายวิชาเพื่อบันทึกคะแนนและผลการเรียน 

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.3.1 การบันทึกคะแนนรายวิชาพื้นฐาน 

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกการบันทึกคะแนนเก็บหรือคะแนนรวม โดย 
2.3.1.1 บันทึกคะแนนเก็บ  

เลือกบันทึกคะแนนเก็บ โดยคลิกปุ่ม  โดย 
1) ระบ ุคะแนนเก็บของนักเรียน 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกคะแนน 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการบันทึกคะแนนเก็บ 
 

 

 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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รูปภาพท่ี 14 แสดงหน้าจอบันทึกรายวิชาพื้นฐาน  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.3.1.2 บันทึกคะแนนรวม  

เลือกบันทึกคะแนนรวม โดยคลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึก
คะแนนรวม ผู้ใช้งานสามารถระบุคะแนนรวมหรือนำเข้าคะแนนจากไฟล์ Excel ได้ 
 

 
รูปภาพท่ี 15 แสดงหน้าจอการบันทึกคะแนนและผลการเรียน (บันทึกคะแนนรวม) 

 
2.3.1.2.1 การบันทึกคะแนนรวม 

ผู้ใช้งานสามารถ บันทึกคะแนนรวม โดย 
1) ระบ ุคะแนนรวม 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกคะแนน 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการบันทึกคะแนนรวม 
 

 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หน้า  14 

 
รูปภาพท่ี 16 แสดงหน้าจอการบันทึกคะแนนเก็บ  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หน้า  15 

2.3.1.2.2 การนำเข้าคะแนนจากไฟล์ Excel 

หากผู้ใช้งานต้องการ นำเข้าคะแนนจากไฟล์ Excel คลิกปุ่ม  

1) คลิกปุ่ม  เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ต้นแบบ
ผู้ใช้งานต้องทำการบันทึกคะแนนไฟล์ให้เรียบร้อย 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกไฟล์คะแนนท่ีทำการบันทึกคะแนน
เรียบร้อยแล้ว 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

4) หากข้อมูลตรวจสอบผ่านท้ังหมด คลิกปุ่ม  เพื่อ
ยืนยันการนำเข้าข้อมูลคะแนน 

5) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการนำเข้าข้อมูลคะแนน จากไฟล์ Excel 
 

 

 

 
รูปภาพท่ี 17 แสดงหน้าจอการนำเข้าคะแนนจากไฟล์ Excel 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หน้า  16 

2.3.2 การบันทึกคะแนนและผลการเรียนผ่านไม่ผ่านของรายวิชาเพิ่มเติมเลือกเสรี 

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกคะแนนผ่าน / ไม่ผ่าน ในส่วนของรายวิชา
เพิ่มเติม (เลือกเสรี) โดย 

1) เลือก ผลการเรียน ผ./ มผ.ของนักเรียน 

2) คลิกปุ่ม  

3) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการบันทึกผลการเรียน 
 

 

 
รูปภาพท่ี 18 แสดงหน้าจอการบันทึกรายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) 

  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.3.3 การแก้ไขคะแนน 

ผู ้ใช้งานสามารถ คลิกปุ ่ม  เพื ่อแก้ไขคะแนนรวม หากต้องการแก้ไขคะแนน  

ผ. / มผ. คลิกปุ่ม  เพื่อแก้ไขผลคะแนนผ่าน / ไม่ผ่าน โดย 
1) ระบุ คะแนนที่ต้องการแก้ไข 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกคะแนนท่ีแก้ไข 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการบันทึกผลการเรียน 
 

 

 

 
รูปภาพท่ี 19 แสดงหน้าจอแก้ไขคะแนน 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.3.3.1 การส่งออกข้อมูลคะแนนในรูปแบบไฟล์ Excel 

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม  เพื่อส่งออกข้อมูลในรูปแบบ
ไฟล์ Excel 
 

 
รูปภาพท่ี 20 แสดงหน้าจอการส่งออกข้อมูลคะแนนในรูปแบบไฟล์ Excel 

 
2.3.3.2 ยกเลิกการบันทึกคะแนน  

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกคะแนน 

จากนั้นคลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการยกเลิกการบันทึกคะแนน1 
 

 

 
รูปภาพท่ี 21 แสดงหน้าจอการยืนยันการยกเลิกการบันทึกคะแนน 

 
1 หมายเหตุ ผลการเรียนที่อนุมัติแล้วให้ผู้ใช้งานยกเลิกอนุมัติผลการเรียนก่อนถึงจะสามารถยกเลิกการบันทึกคะแนนได้ 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.3.4 ประมวลผลตัดเกรด 
ผู้ใช้งานสามารถ ประมวลผลตัดเกรด รายวิชาท่ีมีสถานะการบันทึกคะแนนแล้ว โดย 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อประมวลผลตัดเกรด 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการบันทึกผลการเรียน 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล 
 

 

 

 
รูปภาพท่ี 22 แสดงหน้าจอการประมวลผลตัดเกรด 

 
2.3.5 การพิมพ์รายงานผลการเรียน  

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม  เพื่อส่งออกรายงานคะแนนรายวิชา (เฉพาะรายวิชาท่ี
มีสถานะตัดเกรดเรียบร้อยแล้ว) 
 

 
รูปภาพท่ี 23 การพิมพ์รายงานผลการเรียน  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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รูปภาพท่ี 24 แสดงหน้าจอรายงานข้อมูลผลการเรียนในรูปแบบไฟล์ PDF 

  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.4 อนุมัติผลการเรียน 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเมนู อนุมัติผลการเรียน โดย 

1) คลิก ระบบวัดผลการเรียน 
2) คลิก อนุมัติผลการเรียน 

 

 
รูปภาพท่ี 25 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูอนุมัติผลการเรียน 

 
3) ระบบจะแสดงหน้าจอ การค้นหาข้อมูล ให้ระบุหรือเลือกข้อมูล1 ที่ต้องการค้นหา เช่น ภาค

เรียน, รหัสวิชา หรือช่ือวิชา 

4) คลิกปุ่ม  
จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูล รายวิชาท่ีมีสถานะตัดเกรดเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถ อนุมัติ

ผลการเรียน ยกเลิกตัดเกรด และพิมพ์ประวัติการอนุมัติผลการเรียน 
 
 

 
รูปภาพท่ี 26 แสดงหน้าจอการค้นหาอนุมัติผลการเรียน 

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.4.1 การอนุมัติผลการเรียน 
ผู้ใช้งานสามารถอนุมัติผลการเรียนได้ โดย 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกรายวิชาในการอนุมัติผลการเรียน 

2) คลิกปุ่ม  เพื่ออนุมัติผลการเรียน 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการอนุมัติผลการเรียน 
 

 
 

 
รูปภาพท่ี 27 แสดงหน้าจอยืนยันการอนุมัติผลการเรียน 

 
2.4.2 การพิมพ์ประวัติการอนุมัติผลการเรียน 

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม  เพื่อส่งออกข้อมูลประวัติการอนุมัติผลการ
เรียนในรูปแบบไฟล์ Excel 
 

 
รูปภาพท่ี 28 แสดงหน้าจอการส่งออกข้อมูลประวัติการอนุมัติผลการเรียนในรูปแบบไฟล์ Excel 

  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.4.3 การยกเลิกอนุมัติผลการเรียน 

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกอนุมัติผลการเรียน จากนั้นคลิกปุ่ม 

 เพื่อยืนยันการยกเลิกอนุมัติผลการเรียน1 
 

 

 

 

รูปภาพท่ี 29 แสดงหน้าจอยืนยันการยกเลิกอนุมัติผลการเรียน 
  

 
1 หมายเหตุ  กรณีรายวิชาท่ีประกาศผลการเรียนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกอนุมัติผลการเรียนได้ 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.5 ประกาศผลการเรียน 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเมนู ประกาศผลการเรียน1 โดย 

1) คลิก ระบบวัดผลการเรียน 
2) คลิก ประกาศการเรียน 

 

 
รูปภาพท่ี 30 แสดงหน้าจอประกาศผลการเรียน 

 
3) ระบบจะแสดงหน้าจอ การค้นหาข้อมูล ให้ระบุหรือเลือกข้อมูล2 ที่ต้องการค้นหา เช่น ภาค

เรียน, รหัสวิชา, หรือช่ือวิชา 

4) คลิกปุ่ม  
จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูล รายวิชา ผู้ใช้งานสามารถ ประกาศผลการเรียน และพิมพป์ระวัติ

การประกาศผลการเรียนได้ 
 

 
รูปภาพท่ี 31 แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลประกาศผลการเรียน 

 
1 หมายเหตุ รายละเอียดการประกาศผลการเรียนจะแสดงที่เมนูตรวจสอบผลการเรียนสำหรับนักเรียน / ผู้ปกครอง 

2 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.5.1 การประกาศผลการเรียน 
ผู้ใช้งานสามารถ ประกาศผลการเรียน โดย 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกรายวิชาในการประกาศผลการเรียน 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อประกาศผลการเรียน 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการประกาศผลการเรียน 
 

 

 
รูปภาพท่ี 32 แสดงหน้าจอการประกาศผลการเรียน 

 
  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.5.2 การพิมพ์ประวัติการประกาศผลการเรียน 

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม  เพื่อส่งออกข้อมูลประวัติการประกาศ
ผลการเรียนในรูปแบบไฟล์ Excel 

 

 
รูปภาพท่ี 33 แสดงหน้าจอการส่งออกข้อมูลประวัติการประกาศผลการเรียนในรูปแบบไฟล์ Excel 

 
2.6 บันทึกคะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเมนู บันทึกคะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน1 โดย 
1) คลิก ระบบวัดผลการเรียน 
2) คลิก บันทึกคะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 

 

 
รูปภาพท่ี 34 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูบันทึกคะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 

  

 
1 หมายเหตุ ผลคะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนจะแสดงในใบ ปพ.1 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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3) ระบบจะแสดงหน้าจอ การค้นหาข้อมูล ให้ระบุหรือเลือกข้อมูล1 ที่ต้องการค้นหา เช่น ภาค
เรียน, รหัสวิชา หรือช่ือวิชา 

4) คลิกปุ่ม  
จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูล รายวิชา ผู้ใช้งานสามารถ บันทึกคะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์และ

เขียนได้ 
 

 
รูปภาพท่ี 35 แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลบันทึกคะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 

  

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.6.1 การบันทึกคะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกคะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน โดย 
1) ระบุ อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกคะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล 
 

 

 
รูปภาพท่ี 36 แสดงหน้าจอการบันทึกคะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 

  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.7 บันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเมนู บันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดย 

1) คลิก ระบบวัดผลการเรียน 
2) คลิก บันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 
รูปภาพท่ี 37 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
3) ระบบจะแสดงหน้าจอ การค้นหาข้อมูล ให้ระบุหรือเลือกข้อมูล1 ที่ต้องการค้นหา เช่น ภาค

เรียน, รหัสวิชา หรือช่ือวิชา 

4) คลิกปุ่ม  
จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูล รายวิชา ผู้ใช้งานสามารถ บันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ได้ 

 

 
รูปภาพท่ี 38 แสดงหน้าจอการค้นหาบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.7.1 การบันทึกคะแนนผลการประเมินคุณลักษณะ 

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดย 
1) ระบุข้อมูล คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ท่ีต้องการบันทึก 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกคะแนนการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล 
 

 
 

 
รูปภาพท่ี 39 แสดงหน้าจอการบันทึกคะแนนผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.8 แก้ไขผลการเรียนนักเรียน 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเมนู แก้ไขผลการเรียนนักเรียน ในกรณีเช่น หากอนุมัติและประกาศผลการเรียน

ไปแล้วสามารถแก้ไขเกรดนักเรียนรายบุคคลได้ หรือหากตรวจสอบพบว่าข้อมูลใดผิดให้สามารถเข้ามาแก้ไขได้ที่เมนู 
แก้ไขผลการเรียนนักเรียน โดย 

1) คลิก ระบบวัดผลการเรียน 
2) คลิก แก้ไขผลการเรียนนักเรียน 

 

 
รูปภาพท่ี 40 แสดงหน้าจอแก้ไขผลการเรียนนักเรยีน 

 
3) ระบบจะแสดงหน้าจอ การค้นหาข้อมูล ให้ระบุหรือเลือกข้อมูล1 ที ่ต้องการค้นหา เช่น  

ภาคเรียนและช่ือ - นามสกุล 

4) คลิกปุ่ม  วิชาท่ีต้องการแก้ไขของนักเรียน 
จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูล รายวิชา ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขผลการเรียนได้ เช่น นักเรียนมีผล

การเรียน ร มผ. หรือมีการบันทึกข้อมูลคะแนนนักเรียนผิด  
 

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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รูปภาพท่ี 41 แสดงหน้าจอค้นหาผลการเรียนนักเรียน 

  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.8.1 การแก้ไขผลการเรียน 

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม  เพื่อแก้ไขผลการเรียน1 โดย 
1) เลือก ผลการเรียนใหม่ 
2) ระบุ เลขที่หนังสือขออนุญาต 
3) ระบุ สั่ง ณ วันที่ 
4) ระบุ เหตุผล 

5) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลท่ีแก้ไข 
 

 

 
รูปภาพท่ี 42 แสดงหน้าจอการแก้ไขผลการเรียน 

 
  

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.8.2 ประวัติการแก้ไขผลการเรียนนักเรียน 

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม  เพื่อดูประวัติการแก้ไขผลการเรียน 
 

 

 
รูปภาพท่ี 43 แสดงหน้าจอประวัติการแก้ไขผลการเรียนนักเรียน 

  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.9 บันทึกผลการเรียนรายบุคคล 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเมนู บันทึกผลการเรียนรายบุคคล โดย 

1) คลิก ระบบวัดผลการเรียน 
2) คลิก บันทึกผลการเรียนรายบุคคล 

 

 
รูปภาพท่ี 44 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูบันทึกผลการเรียนรายบุคคล 

 
3) ระบบจะแสดงหน้าจอ การค้นหาข้อมูล1 ให้ระบ ุช่ือ – นามสกุลนักเรียน 

4) คลิกปุ่ม  
จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูล บันทึกผลการเรียนรายบุคคล ผู้ใช้งานสามารถ เพิ่มผลการเรียน  

คัดลอกผลการเรียน และลบผลการเรียนได้ 
 

 
รูปภาพท่ี 45 แสดงหน้าจอการค้นหาผลการเรียนรายบุคคล 

  

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.9.1 การบันทึกผลการเรียนรายบุคคล 

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม  เพื่อเพิ่มผลการเรียน1 โดย 
1) เลือก ภาคเรียน 
2) ระบุ รายวิชา 
3) เลือกข้อมูล ผลการเรียน 

4) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล 
 

 
รูปภาพท่ี 46 แสดงหน้าจอการบันทึกผลการเรียนรายบุคคล 

  

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.9.2 การคัดลอกผลการเรียน 

หากต้องการคัดลอกผลการเรียน คลิกปุ ่ม  เพ ื ่อคัดลอกผล 
การเรียนให้กับนักเรียนในช้ันเรียนเดียวกัน โดย 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกนักเรียน 

2) หากต้องการ คัดลอกผลการเรียนของนักเรียนต้นแบบ1 คลิกปุ่ม  

หรือ หากต้องการ บันทึกผลการเรียนตามรายวิชา คลิกปุ่ม  
3) เลือกเกรดท่ีต้องการบันทึกผลการเรียน 

4) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการคัดลอก 

5) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการคัดลอกผลการเรียน 
 

 

 

 
1 หมายเหตุ เมื่อคัดลอกผลการเรียนเดิมที่เคยมีอยู่แล้วจะถูกลบทิ้ง และแทนที่ด้วยผลการเรียนที่บันทึกเข้าไปใหม่ 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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รูปภาพท่ี 47 แสดงหน้าจอการคัดลอกผลการเรียน  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.9.3 การลบผลการเรียน 
หากต้องการลบผลการเรียน1 ผู้ใช้งานสามารถ ลบผลการเรียน ได้ 2 รูปแบบ โดย 

1) หากต้องการลบผลการเรียนรายวิชา คลิกปุ่ม  

2) หากต้องการลบผลการเรียนท้ังหมด คลิกปุ่ม   
 

 
รูปภาพท่ี 48 แสดงหน้าจอการลบผลการเรียนรายบุคคล 

  

 
1 หมายเหตุ กรณีที่ผลการเรียนอนุมัติแล้ว จะไม่สามารถลบผลการเรียนได้ 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.10 นำเข้าผลการเรียนจากไฟล์ Excel 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเมนู นำเข้าผลการเรียนจากไฟล์ Excel โดย 

1) คลิก ระบบวัดผลการเรียน 
2) คลิก นำเข้าผลการเรียนจาก Excel 

 

 
รูปภาพท่ี 49 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูนำเข้าผลการเรียนจากไฟล์ Excel 

 
3) ระบบจะแสดงหน้าจอ นำเข้าผลการเรียนจากไฟล์ Excel และ นำเข้าผลการเรียนจาก GPA57

ผู้ใช้งานสามารถเลือกช่องทางการนำเข้าผลการเรียนได้ 
 

 
รูปภาพท่ี 50 แสดงหน้าจอนำเข้าผลกาเรียนจากไฟล์ Excel และ นำเข้าผลการเรียนจาก GPA57 

  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.10.1 การนำเข้าผลการเรียนจากไฟล์ Excel 
1) ผู้ใช้งานต้องบันทึกรายวิชาของโรงเรียนให้เรียบร้อยก่อน บันทึกที่เมนู ระบบบริหารจัดการ

หลักสูตร → รายวิชาของโรงเรียนสามัญ หรือรายวิชาของโรงเรียนนานาชาติ  

2) คลิกปุ่ม  เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ต้นแบบ 

3) ดำเนินการจัดทำข้อมูลลงไฟล์ Excel ตามรูปแบบที่กำหนด จากนั้นคลิกปุ่ม  
เพื่อเลือกไฟล์ข้อมูล (กรณีโรงเรียนมีระบบอยู่แล้วสามารถให้ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนจัดทำ
รูปแบบข้อมูลตามตัวอย่างไฟล์ Excel ) 

4) คลิกปุ่ม  เพื่อนำเข้าผลการเรียนไฟล์ Excel 

5) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการนำเข้าข้อมูลผลการเรียน 

6) คลิกปุ่ม  เพื่อนำเข้าข้อมูลผลการเรียนจากไฟล์ Excel 
 

 

 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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รูปภาพท่ี 51 แสดงหน้าจอนำเข้าผลการเรียนจากไฟล์ Excel 

  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.10.2 นำเข้าผลการเรียนจาก GPA57 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อดูวิธีการส่งออกไฟล์จาก GPA57 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกไฟล์ท่ีต้องการนำเข้า ( MASTER57.txt ) 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อนำเข้าผลการเรียนจาก GPA57 

4) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการนำเข้าข้อมูลผลการเรียน 

5) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลการนำเข้าผลการเรียนระบบ GPA57 
 

 

 

 
รูปภาพท่ี 52 แสดงหน้าจอการนำเข้าผลการเรียนจาก GPA57 

 
  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.11 คำนวณผลการเรียน GPA 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเมนู คำนวณผลการเรียน GPA โดย 

1) คลิก ระบบวัดผลการเรียน 
2) คลิก คำนวณผลการเรียน GPA 

 

 
รูปภาพท่ี 53 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูคำนวณผลการเรียน GPA 

 
3) ระบบจะแสดงหน้าจอ คำนวณผลการเรียน GPA ให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม  เพื่อเลือกชั้นเรียนใน

การคำนวณผลการเรียน 

4) คลิกปุ่ม  เพื่อคำนวณผลการเรียน 

5) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการคำนวณผลการเรียน GPA 
 

 
 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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รูปภาพท่ี 54 แสดงหน้าจอการคำนวณผลการเรียน GPA  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.12 ส่งผลการเรียนให้ สช.ส่วนกลาง 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเมนู ส่งผลการเรียนให้ สช.ส่วนกลาง ได้ โดย 

1) คลิก ระบบวัดผลการเรียน 
2) คลิก ส่งผลการเรียนให้ สช.ส่วนกลาง 

 

 
รูปภาพท่ี 55 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูส่งผลการเรียนให้ สช.ส่วนกลาง 

 
3) ระบบจะแสดงหน ้าจอ ส ่งผลการเร ียนให ้  สช.ส ่วนกลางผ ู ้ ใช ้งาน สามารถคลิกปุ่ม 

 เพื่อส่งผลการเรียน GPAX1 
  

 
รูปภาพท่ี 56 แสดงหน้าจอการส่งผลการเรียนให้สช.ส่วนกลาง 

 

 
  

 
1 หมายเหตุ ผู้ใช้งานสช.ส่วนกลางจะเป็นผู้กำหนดรอบส่งผลการเรียน GPAX ให้กับโรงเรียน 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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4) ระบบจะแสดงหน้าจอส่งผลการเรียน GPAX ระดับช้ัน ม.6 ภาคเรียน ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม 

 เพื่อยืนยันการส่งผลการเรียน GPAX  

5) จากนั้นคลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกส่งผลการเรียน GPAX  

6) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูลส่งผลการเรียน GPAX 
 

 

 

 
รูปภาพท่ี 57 แสดงหน้าจอส่งผลการเรียน GPAX ระดับช้ัน ม.6   



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.13 รายชื่อนักเรียนติด ร. 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเมนู รายช่ือนักเรียนติด ร. โดย 

1) คลิก ระบบวัดผลการเรียน 
2) คลิก รายชื่อนักเรียนติด ร. 

 

 
รูปภาพท่ี 58 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูรายช่ือนักเรียนติด ร. 

 
3) ระบบจะแสดงหน้าจอ การค้นหาข้อมูล ให้เลือก ภาคเรียน 

4) คลิกปุ่ม   
5) ระบบจะแสดง รายช่ือนักเรียนท่ีมีผลการเรียนติด ร. หากผู้ใช้งานต้องการ พิมพ์รายช่ือนักเรียน

ติด ร. สามารถคลิกปุ ่ม  เพ ื ่อส่งออกข้อมูล รายชื ่อน ักเรียนติด ร.  
ในรูปแบบไฟล์ Excel 

 

 
รูปภาพท่ี 59 แสดงหน้าจอการพิมพ์รายช่ือนักเรียนติด ร. 

 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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รูปภาพท่ี 60 แสดงหน้าจอการส่งออกข้อมูลรายงานรายช่ือนักเรียนติด ร ในรูปแบบไฟล์ Excel 

 
2.13.1 การแก้ไขผลการเรียนนักเรียนติด ร. 

หากผู้ใช้งานต้องการ แก้ไขผลการเรียน1 สามารถดำเนินการ โดย 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกนักเรียน 

2) คลิกปุ่ม  
3) ระบุ เลขที่หนังสือขออนุญาต 
4) ระบุ สั่ง ณ วันที่ 
5) ระบุ เหตุผล 
6) ระบุ เกรดใหม่ 

7) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 

8) คลิกปุ่ม  ยืนยันการแก้ไขผลการเรียน 
 

 

 
 

1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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รูปภาพท่ี 61 แสดงหน้าจอการแก้ไขผลการเรียนนักเรียนติด ร. 

 
2.14 รายชื่อนักเรียนติด 0 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเมนู รายงานรายช่ือนักเรียนติด 0 โดย 
1) คลิก ระบบวัดผลการเรียน 
2) คลิก รายงานรายชื่อนักเรียนติด 0 

 

 
รูปภาพท่ี 62 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูรายงานรายช่ือนักเรียนติด 0  

 
3) ระบบจะแสดงหน้าจอ การค้นหาข้อมูล1 ให้เลือก ภาคเรียน 

4) คลิกปุ่ม   
5) ระบบจะแสดง รายช่ือนักเรียนท่ีมีผลการเรียนติด 0 ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแก้ไขผลการเรียนได้ 

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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รูปภาพท่ี 63 แสดงหน้าจอรายงานรายช่ือนักเรียนติด 0 

 
  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.14.1 การแก้ไขผลการเรียนนักเรียนติด 0 
หากผู้ใช้งานต้องการ แก้ไขผลการเรียนนักเรียนติด 01 สามารถดำเนินการ โดย 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกนักเรียน 

2) คลิกปุ่ม  
3) ระบุ เลขที่หนังสือขออนุญาต 
4) ระบุ สั่ง ณ วันที่ 
5) ระบุ เหตุผล 
6) ระบุ เกรดใหม่ 

7) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 

8) คลิกปุ่ม  ยืนยันการแก้ไขผลการเรียน 
 

 

 

 
รูปภาพท่ี 64 แสดงหน้าจอการแก้ไขผลการเรียนนักเรียนติด 0 

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.15 รายงานรายชื่อนักเรียนติด มผ. 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเมนู รายงานรายช่ือนักเรียนติด มผ. โดย 

1) คลิก ระบบวัดผลการเรียน 
2) คลิก รายงานรายชื่อนักเรียนติด มผ. 

 

 
รูปภาพท่ี 65 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูรายงานรายช่ือนักเรียนติด มผ. 

 
3) ระบบจะแสดงหน้าจอ การค้นหาข้อมูล1 ให้เลือก ภาคเรียน 
4) ระบุ ประเภทวิชา 

5) คลิกปุ่ม   
6) ระบบจะแสดง รายช่ือนักเรียนท่ีมีผลการเรียนติด มผ. ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแก้ไขผลการเรียนได้ 

 
รูปภาพท่ี 66 แสดงหน้าจอรายงานรายช่ือนักเรียนติด มผ. 

 
  

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.15.1 การแก้ไขผลการเรียนนักเรียนติด มผ. 

หากผู้ใช้งานต้องการ แก้ไขผลการเรียนนักเรียนติด มผ.1 สามารถดำเนินการ โดย 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกนักเรียน 

2) คลิกปุ่ม  
3) ระบุ เลขที่หนังสือขออนุญาต 
4) ระบุ สั่ง ณ วันที่ 
5) ระบุ เหตุผล 
6) ระบุ เกรดใหม่ 

7) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 

8) คลิกปุ่ม  ยืนยันการแก้ไขผลการเรียน 
 

 

 

 
รูปภาพท่ี 67 แสดงหน้าจอการแก้ไขผลการเรียนนักเรียนติด มผ. 

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.16 รายงานข้อมูล 

2.16.1 ตรวจสอบรายวิชาที่ยังไม่ส่งผลการเรียน 

เป็นรายงานข้อมูล ตรวจสอบรายวิชาที่ยังไม่ส่งผลการเรียน ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงาน / 
พิมพ์ โดย 

1) คลิก ระบบวัดผลการเรียน 
2) คลิก ตรวจสอบรายวิชาที่ยังไม่ส่งผลการเรียน 

 

 
รูปภาพท่ี 68 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูตรวจสอบรายวิชาท่ียังไม่ส่งผลการเรียน 

 
3) ระบบจะแสดงหน้าจอ การค้นหาข้อมูล ให้ระบุหรือหรือเลือกข้อมูล1 ที่ต้องการค้นหา 

เช่น ภาคเรียน, รหัสวิชา, หรือช่ือวิชา 

4) คลิกปุ่ม  

5) ระบบจะแสดง ตรวจสอบรายวิชาท่ียังไม่ส่งผลการเรียนคลิกปุ่ม  
เพื่อส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel 

 

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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รูปภาพท่ี 69 แสดงหน้าจอค้นหาข้อมูลรายวิชาท่ียังไม่ส่งผลการเรียน 

 

 
รูปภาพท่ี 70 แสดงหน้าจอการส่งออกข้อมูลรายวิชาท่ียังไม่ส่งผลการเรียนในรูปแบบไฟล์ Excel 

 
2.16.2 ใบรายงานผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน (GPA) รายบุคคล 

เป็นรายงานข้อมูล ใบรายงานผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน (GPA) รายบุคคล ผู้ใช้งานสามารถ
เรียกดูรายงาน / พิมพ์ โดย 

1) คลิก ระบบวัดผลการเรียน 
2) คลิก ใบรายงานผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน (GPA) รายบุคคล 

 

 
รูปภาพท่ี 71 แสดงหน้าจอใบรายงานผลการเรียนเฉล่ียของนักเรียน (GPA) รายบุคคล 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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3) ระบบจะแสดงหน้าจอ การค้นหาข้อมูล ให้ระบุหรือเลือกข้อมูล 1 ที่ต้องการค้นหา 
เช่น ช่ือ - นามสกุล, และภาคเรียน 

4) คลิกปุ่ม  จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลรายงานผลการเรียนเฉล่ียของนักเรียน 
(GPA) รายบุคคล 

5) หากต้องการ พิมพ์ผลการเรียน คลิกปุ ่ม  เพ ื ่อส่งออกข้อมูล 
ในรูปแบบไฟล์ PDF  

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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รูปภาพท่ี 72 แสดงหน้าจอใบรายงานผลการเรียนเฉล่ียของนักเรียน (GPA) รายบุคคล 

 

 
รูปภาพท่ี 73 แสดงหน้าจอการส่งออกข้อมูลรายงานผลการเรียนในรูปแบบไฟล์ PDF 

  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.16.3 ใบรายงานผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน (GPA) รายชั้นเรียน 
เป็นรายงานข้อมูล ใบรายงานผลการเรียนเฉล่ียของนักเรียน (GPA) รายช้ันเรียน ผู้ใช้งานสามารถ

เรียกดูรายงาน / พิมพ์ โดย 
1) คลิก ระบบวัดผลการเรียน 
2) คลิก ใบรายงานผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน (GPA) รายชั้นเรียน 

 

 
รูปภาพท่ี 74 แสดงหน้าจอใบรายงานผลการเรียนเฉล่ียของนักเรียน (GPA) รายช้ันเรียน 

 
3) ระบบจะแสดงหน้าจอ ใบรายงานผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน (GPA) รายชั้นเรียน 

หากผู้ใช้งานต้องการ พิมพ์ผลการเรียน คลิกปุ่ม  เพื่อส่งออกข้อมูล
ใบรายงานผลการเรียนเฉล่ียของนักเรียน (GPA) รายช้ันเรียน ในรูปแบบไฟล์ PDF 

 

 
รูปภาพท่ี 75 แสดงหน้าจอการพิมพ์ใบรายงานผลการเรียนเฉล่ียของนักเรียน (GPA) รายช้ันเรียน 

  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หน้า  60 

 

 
รูปภาพท่ี 76 แสดงหน้าจอการส่งออกข้อมูลรายงานผลการเรียนเฉล่ียของนักเรียน (GPA) รายช้ันเรียน 

ในรูปแบบไฟล์ PDF 
  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.16.4 เอกสารผลการเรียนส่งผู้ปกครอง 
เป็นรายงานข้อมูล เอกสารผลการเรียนส่งผู้ปกครอง ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงาน / พิมพ์ โดย 

1) คลิก ระบบวัดผลการเรียน 
2) คลิก เอกสารผลการเรียนส่งผู้ปกครอง 

 

 
รูปภาพท่ี 77 แสดงหน้าจอเอกสารผลการเรียนส่งผู้ปกครอง 

 
3) ระบบจะแสดงหน้าจอ การค้นหาข้อมูล ให้ระบุข้อมูล1 ช้ันเรียนและภาคเรียน (คลิก  

กรณีท่ีไม่ต้องการแสดงท่ีอยู่ของผู้ปกครองสามารถ) 
4) หากต ้องการ พ ิมพ ์รายงานเอกสารผลการเร ียนสำหร ับผ ู ้ปกครอง  คล ิกปุ่ม 

 เพื่อส่งออกรายงานเอกสารผลการเรียน
สำหรับส่งผู้ปกครองในรูปแบบไฟล์ PDF 

 

 
รูปภาพท่ี 78 แสดงหน้าจอการส่งออกข้อมูลเอกสารผลการเรียนส่งผู้ปกครอง 

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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รูปภาพท่ี 79 แสดงหน้าจอเอกสารผลการเรียนส่งผู้ปกครอง 

 
  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.16.5 ใบประกาศผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เป็นรายงานข้อมูล ใบประกาศผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงาน / 

พิมพ์ โดย 
1) คลิก ระบบวัดผลการเรียน 
2) คลิก ใบประกาศผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

 
รูปภาพท่ี 80 แสดงหน้าจอใบประกาศผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3) ระบบจะแสดงหน้าจอ ใบประกาศผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หากผู้ใช้งานต้องการ 

พิมพ์ผลการเรียน คลิกปุ ่ม  เพื ่อส่งออกข้อมูลผลการเรียนชั ้นเรียน 
ในรูปแบบไฟล์ Excel 

 

 
รูปภาพท่ี 81 แสดงหน้าจอการพิมพ์ใบประกาศผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

 
รูปภาพท่ี 82 แสดงหน้าจอการส่งออกข้อมูลรายงานใบประกาศผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ในรูปแบบไฟล์ Excel 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.16.6 ใบรับรองผลการเรียน 
เป็นรายงานข้อมูล ใบรับรองผลการเรียน ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงาน / พิมพ์ โดย 

1) คลิก ระบบวัดผลการเรียน 
2) คลิก ใบรับรองผลการเรียน 

 

 
รูปภาพท่ี 83 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูใบรับรองผลการเรียน 

 
3) ระบบจะแสดงหน้าจอ การค้นหาข้อมูล ให้ระบุหรือเลือกข้อมูล ที่ต้องการค้นหา เช่น  

เลขประจำตัวนักเรียน, ช่ือ - นามสกุล, หรือช้ันเรียน 

4) คลิกปุ่ม   

5) จากนั้นระบบจะแสดง ข้อมูลรายช่ือนักเรียน ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือก
นักเรียนท่ีต้องการพิมพ์ใบรับรองผลการศึกษา 

6) ระบุหรือเลือกข้อมูล เช่น ผู้ลงนาม, ออกให้ ณ วันท่ี, และขนาดรูปภาพ 

7) หากต้องการ พิมพ์ใบรับรองผลการศึกษา คลิกปุ่ม  เพื่อส่งออก
ข้อมูลใบรับรองผลการศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF 

 

 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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รูปภาพท่ี 84 แสดงหน้าจอการค้นหารายช่ือนักเรียนเพื่อพิมพ์ใบรอบรองผลการเรียน 

 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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รูปภาพท่ี 85 แสดงหน้าจอการส่งออกข้อมูลใบรับรองผลการเรียนในรูปแบบไฟล์ PDF 
2.16.7 รายชื่อนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ 

เป็นรายงานข้อมูล รายช่ือนักเรียนท่ีเกรดเฉล่ียต่ำกว่าเกณฑ์ ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงาน / พิมพ์ โดย 
1) คลิก ระบบวัดผลการเรียน 
2) คลิก รายชื่อนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ 

 

 
รูปภาพท่ี 86 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูรายช่ือนักเรียนท่ีเกรดเฉล่ียต่ำกว่าเกณฑ์ 

 
3) ระบบจะแสดงหน้าจอ รายช่ือนักเรียนท่ีเกรดเฉล่ียต่ำกว่าเกณฑ์1 คลิกเลือก ปีการศึกษา 
4) ระบุ เกรดเฉลี่ยสะสมที่ต่ำกว่าเกณฑ์ 
5) หากต้องการ พิมพ์เอกสารใบประกาศเกรดเฉล่ียต่ำกว่าเกณฑ์ คลิกปุ่ม 

 เพื่อส่งออกข้อมูลเอกสารใบประกาศเกรด
เฉล่ียต่ำกว่าเกณฑ์ในรูปแบบไฟล์ Excel 

 

 
รูปภาพท่ี 87 แสดงหน้าจอการพิมพ์รายช่ือนักเรียนท่ีเกรดเฉล่ียต่ำกว่าเกณฑ์ 

  

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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รูปภาพท่ี 88 แสดงหน้าจอการส่งออกข้อมูลรายงานรายช่ือนักเรียนท่ีเกรดเฉล่ียต่ำกว่าเกณฑ์ 

ในรูปแบบไฟล์ Excel 
  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.16.8 รายชื่อนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ 
เป็นรายงานข้อมูล รายช่ือนักเรียนท่ีเกรดเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงาน / พิมพ์ โดย 

1) คลิก ระบบวัดผลการเรียน 
2) คลิก รายชื่อนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ 

 

 
รูปภาพท่ี 89 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูรายช่ือนักเรียนท่ีเกรดเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ 

 
3) ระบบจะแสดงหน้าจอ รายช่ือนักเรียนท่ีเกรดเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์1 คลิกเลือก ปีการศึกษา 
4) ระบ ุเกรดเฉลี่ยสะสมสูงกว่าเกณฑ์ ท่ีต้องการค้นหา 
5) หากต้องการ พิมพ์เอกสารใบประกาศเกรดเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ คลิกปุ่ม 

 เพื่อส่งออกข้อมูลเอกสารใบประกาศเกรดเฉล่ียสูง
กว่าเกณฑ์ 

 

 
รูปภาพท่ี 90 แสดงหน้าจอพิมพ์รายช่ือนักเรียนท่ีเกรดเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ 

  

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หน้า  69 

 
รูปภาพท่ี 91 แสดงหน้าจอการส่งออกข้อมูลรายรายช่ือนักเรียนท่ีเกรดเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ในรูปแบบไฟล์ Excel 

 


