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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) 

  

https://regis.opec.go.th/
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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 
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2. ระบบสำเร็จการศึกษา 
2.1 ต้ังค่าระบบสำเร็จการศึกษา 

ผู้ใช้งานสามารถ ตั้งค่าระบบสำเร็จการศึกษา ซึ่งข้อมูลที่ตั ้งค่าระบบจะนำไปแสดงท่ีรายงาน
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) / นักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา การเข้าใช้งาน ต้ังค่าระบบสำเร็จการศึกษา โดย 

1) คลิก ระบบสำเร็จการศึกษา 
2) คลิก ต้ังค่าระบบสำเร็จการศึกษา 
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3) ระบบจะแสดงหน้าจอ ตั ้งค่าระบบสำเร ็จการศึกษา ผู ้ ใช ้งานสามารถ เลือกข้อมูล  
เขตพื้นท่ีการศึกษา (สำหรับระดับช้ันประถมศึกษา), เขตพื้นท่ีการศึกษา 

4) ระดับประถมศึกษา ระบุข้อมูลจำนวนชั่วโมงที่เรียนรายวิชาพื้นฐานและเรียนรายวิชา
เพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม 

5) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระบุข้อมูล ดังนี้ 

- จำนวนหน่วยกิตรายวิชาขั้นพื้นฐาน 

- จำนวนหน่วยกิต รายวิชาเพิ่มเติม 

- จำนวนหน่วยกิตท่ีต้องเรียนได้ รายวิชาพื้นฐาน 

- จำนวนหน่วยกิตท่ีต้องเรียนได้ รายวิชาเพิ่มเติม 
6) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระบุข้อมูลดังนี้ 

- จำนวนหน่วยกิตรายวิชาขั้นพื้นฐาน 

- จำนวนหน่วยกิต รายวิชาเพิ่มเติม 

- จำนวนหน่วยกิตท่ีต้องเรียนได้ รายวิชาพื้นฐาน 

- จำนวนหน่วยกิตท่ีต้องเรียนได้ รายวิชาเพิ่มเติม 

7) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกการต้ังค่าระบบสำเร็จการศึกษา 
 

 
รูปภาพท่ี 4 แสดงหน้าจอตั้งค่าระบบสำเร็จการศึกษา 

  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.2 บันทึกสำเร็จการศึกษา 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเมนู บันทึกสำเร็จการศึกษา โดย 

1) คลิก ระบบสำเร็จการศึกษา 
2) คลิก บันทึกสำเร็จการศึกษา 

 

 
รูปภาพท่ี 5 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูบันทึกสำเร็จการศึกษา 

 

3) ระบบจะแสดงหน้าจอ การค้นหาข้อมูล1 ผู้ใช้งานสามารถ เลือกชั้นเรียน 

4) คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดง ข้อมูลรายช่ือนักเรียน 
5) ผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม  เพื่อเลือกนักเรียน 

6) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกสำเร็จการศึกษา 
 

 
รูปภาพท่ี 6 แสดงหน้าจอบันทึกสำเร็จการศึกษา 

  

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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7) ระบบจะแสดงหน้าจอ อนุมัติสำเร็จการศึกษา1 ให้ผู้ใช้งานเลือก ภาคเรียน ที่นักเรียนจบ
การศึกษา 

8) ระบุ วันที่อนุมัติจบ 
9) เลือก สถานะการจบ 
10) ระบ ุวันที่ออกจากโรงเรียน 
11) ระบ ุเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา2 

12) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล  

13) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล 
 

 

 
รูปภาพท่ี 7 แสดงหน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูลอนุมัติสำเร็จการศึกษา 

  

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 
2 หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษาระบบจะแสดงให้โดยอัตโนมัติ และหน่วยกิตที่แสดงระบบดึงมาจากการต้ังค่าระบบ

สำเร็จการศึกษา 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.3 บันทึกเลขที่ ปพ.1 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเมนู บันทึกเลขท่ี ปพ.1 โดย 

1) คลิก ระบบสำเร็จการศึกษา 
2) คลิก บันทึกเลขที่ ปพ.1 

 

 
รูปภาพท่ี 8 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูบันทึกเลขท่ี ปพ.1 

 

3) ระบบจะแสดงหน้าจอ การค้นหาข้อมูล1 ให้ผู้ใช้งาน คลิกเลือก ภาคเรียน 

4) คลิกปุ่ม   
จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูล สำเร็จการศึกษา สำหรับบันทึกเลข ปพ.1 ผู้ใช้งานสามารถ 

ตรวจสอบรายช่ือนักเรียน และบันทึกเลข ปพ.1 ได้ 
 

 
รูปภาพท่ี 9 แสดงหน้าจอค้นหาข้อมูลเพื่อบันทึกเลขท่ีปพ.1  

  

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.3.1 ตรวจสอบข้อมูลการสำเร็จการศึกษาของนักเรียน 

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม  เพื่อตรวจสอบข้อมูลการสำเร็จการศึกษาของนักเรียน 
 

 
รูปภาพท่ี 10 หน้าจอตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา 

 
2.3.1.1 การแก้ไขข้อมูล 

กรณีข้อมูลนักเรียนไม่ครบระบบจะแสดงไว้ที่ช่องหมายเหตุ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบหรือ

แก้ไขรายละเอียดการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนได้ โดยคลิกปุ่ม  เพื่อแก้ไขข้อมูล ดังนี้ 
1) ระบุหรือเลือกข้อมูลท่ีต้องการแก้ไข 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูลการแก้ไขข้อมูล 
  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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รูปภาพท่ี 11 แสดงหน้าจอการแก้ไขข้อมูลสำเร็จการศึกษา 

 

 
รูปภาพท่ี 12 แสดงหน้าจอการยืนยันการบันทึกข้อมูล  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.3.2 การบันทึกเลข ปพ.1 

ผู้ใช้งานสามารถ บันทึกเลข ปพ.1 โดยคลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกเลข ปพ.1 โดย 
1) ระบุ ชุดที1่ และ เลขที่ 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกเลขท่ี ปพ.1  

3) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล 
 

 

 
รูปภาพท่ี 13 แสดงหน้าจอการบันทึกเลข ปพ.1 

 
  

 
1หมายเหตุ การระบุชุดที่ ปพ.1 โดยนักเรียนที่มีวันที่สำเร็จการศึกษาเหมือนกันจะได้ชุดที่ ปพ.1 เหมือนกัน 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.4 ข้อมูลคะแนน O-NET 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเมนู ข้อมูลคะแนน O-NET โดย 

1) คลิก ระบบสำเร็จการศึกษา 
2) คลิก ข้อมูลคะแนน O-NET 

 

 
รูปภาพท่ี 14 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูข้อมูลคะแนน O-NET 

 
3) ระบบจะแสดงหน้าจอ การค้นหาข้อมูล ให้ระบุหรือเลือกข้อมูล1 ที ่ต้องการค้นหา  

เช่น ปีการศึกษา, ระดับช้ัน หรือเลขประจำตัวประชาชน 

4) คลิกปุ่ม  
จากนั้นระบบจะแสดง ข้อมูลคะแนน O-NET ผู้ใช้งานสามารถ เพิ่ม แก้ไข นำเข้าคะแนน  

O-NET และลบข้อมูลได้ 
 

 
รูปภาพท่ี 15 แสดงหน้าจอการค้นหาขอ้มูล O-NET 

  
 

1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.4.1 การเพิ่ม / แก้ไขคะแนน O-NET 

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม  เพื่อเพิ่มคะแนน O-NET1 หากต้องการแก้ไข 

คลิกปุ่ม  เพื่อแก้ไขคะแนน O-NET โดย 
1) เลือก ปีการศึกษา 
2) เลือก ระดับชั้น 
3) ระบุ ชื่อ - นามสกุล  
4) ระบุ คะแนนภาษาไทย  
5) ระบ ุคะแนนภาษาอังกฤษ 
6) ระบุ คะแนนคณิตศาสตร์ 
7) ระบุ คะแนนวิทยาศาสตร์ 
8) ระบ ุคะแนนสังคมศึกษา 
9) ระบุข้อมูล ร้อยละ30ของผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

10) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกคะแนน O-Net 
 

 
รูปภาพท่ี 16 แสดงหน้าจอการบันทึกคะแนน O-NET 

  

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.4.2 การนำเข้าคะแนน O-NET 

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม  เพื่อนำเข้าคะแนน O-NET1 โดย 
1) เลือก ปีการศึกษา 
2) เลือก ระดับชั้น 

3) คลิกปุ่ม   

4) คลิกปุ่ม  เพื่อนำเข้าคะแนน 

5) คลิกปุ่ม  เพื่อตรวจสอบและยืนยันการนำเข้าข้อมูล 

6) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการนำเข้าข้อมูลคะแนน O-NET จากไฟล์ Excel 
 

 

 
รูปภาพท่ี 17 แสดงหน้าจอการนำเข้าคะแนน O-NET 

  

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.5 ข้อมูลคะแนน RT 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเมนู ข้อมูลคะแนน RT โดย 

1) คลิก ระบบสำเร็จการศึกษา 
2) คลิก ข้อมูลคะแนน RT 

 

 
รูปภาพท่ี 18 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูข้อมูลคะแนน RT 

 
3) ระบบจะแสดงหน้าจอ การค้นหาข้อมูล ให้ระบุหรือเลือกข้อมูล1 ที ่ต้องการค้นหา  

เช่น ปีการศึกษา, หรือเลขประจำตัวประชาชน 

4) คลิกปุ่ม  
จากนั้นระบบจะแสดง ข้อมูลคะแนน RT ผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลได้ 

 

 
รูปภาพท่ี 19 แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลคะแนน RT 

 

 
1  หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.5.1 การเพิ่ม / แก้ไขคะแนน RT 

ผู ้ใช้งานสามารถ คลิกปุ ่ม  เพื ่อเพิ ่มคะแนน RT1 หากต้องการแก้ไข  

คลิกปุ่ม  เพื่อแก้ไขคะแนน RT โดย 
1) เลือก ปีการศึกษา 
2) ระบุ ชื่อ - นามสกุล 
3) ระบุ การอ่านออกเสียง 
4) ระบุ การอ่านรู้เร่ือง 
5) ระบุ รวม 2 สมรรถนะ 

6) คลิกปุ่ม   เพื่อบันทึกคะแนน RT 
 

 
รูปภาพท่ี 20 แสดงหน้าจอการบันทึกคะแนน RT 

  

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.5.2 การลบคะแนน RT 

ผู้ใช้งานสามารถลบข้อมูลได้ โดยคลิกปุ่ม  เพื่อลบรายการท่ีต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม 

 เพื่อยืนยันการลบข้อมูล  
 

 

 
รูปภาพท่ี 21 การลบคะแนน RT 

  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.6 ข้อมูลคะแนน NT 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเมนู ข้อมูลคะแนน NT โดย 

1) คลิก ระบบสำเร็จการศึกษา 
2) คลิก ข้อมูลคะแนน NT 

 

 
รูปภาพท่ี 22 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูข้อมูลคะนนNT 

 
3) ระบบจะแสดงหน้าจอ การค้นหาข้อมูล ให้ระบุหรือเลือกข้อมูล1 ที ่ต้องการค้นหา  

เช่น ปีการศึกษา หรือเลขประจำตัวประชาชน 

4) คลิกปุ่ม  
จากนั้นระบบจะแสดง ข้อมูลคะแนน NT ผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลได้ 

 
รูปภาพท่ี 23 แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลคะแนน NT 

  

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.6.1 การเพิ่ม / แก้ไขคะแนน NT 

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ ่ม  เพื ่อเพิ ่มคะแนน NT1 หากต้องการแก้ไข  

คลิกปุ่ม  เพื่อแก้ไขคะแนน NT โดย 
1) เลือก ปีการศึกษา 
2) ระบุ ชื่อ - นามสกุล 
3) ระบุ ด้านภาษา คะแนน 
4) ระบุ ด้านภาษา ร้อยละ 
5) ระบุ ด้านคำนวณ คะแนน 
6) ระบุ ด้านคำนวณ ร้อยละ 
7) ระบุ ด้านเหตุผล คะแนน 
8) ระบุ ด้านเหตุผล ร้อยละ 

9) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกคะแนน NT 
 

 
รูปภาพท่ี 24 แสดงหน้าจอการบันทึกคะแนน NT 

 
  

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.6.2 การลบคะแนน NT 

ผู้ใช้งานสามารถลบข้อมูลได้ โดยคลิกปุ่ม  เพื่อลบรายการที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม 

 เพื่อยืนยันการลบข้อมูล  
 

 

 
รูปภาพท่ี 25 แสดงหน้าจอการลบข้อมูล 

 
 
  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.7 รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา 
เป็นรายงานข้อมูล รายช่ือนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงาน / พิมพ์ โดย 

1) คลิก ระบบสำเร็จการศึกษา 
2) คลิก รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา 

 

 
รูปภาพท่ี 26 แสดงหน้าจอเมนูการเข้าใช้งานรายช่ือนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา 

 
3) ระบบจะแสดงหน้าจอ การค้นหาข้อมูล ให้ระบุหรือเลือกข้อมูล 1 ที ่ต้องการค้นหา  

เช่น ภาคเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา, สถานะการจบ หรือเลขประจำตัวนักเรียน 

4) คลิกปุ่ม  
จากนั้นระบบจะแสดง รายงานรายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ผู้ใช้งานสามารถ 

ดูรายละเอียด และส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel 
 

 
รูปภาพท่ี 27 แสดงหน้าจอรายงานรายช่ือนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา  

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.7.1 รายละเอียดข้อมูลนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม  เพื่อตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลอนุมัติสำเร็จ
การศึกษา 
 

 
รูปภาพท่ี 28 แสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา 

  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.7.2 การส่งออกข้อมูลนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาในรูปแบบไฟล์ Excel 

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม  เพื่อส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel 

หากผู้ใช้งานต้องการส่งออกข้อมูล Text File คลิกปุ่ม  
 

 
รูปภาพท่ี 29 แสดงหน้าจอการส่งออกข้อมูลรายงานรายช่ือนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาในรูปแบบไฟล์ Excel 

  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.8 รายงานข้อมูล 
2.8.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา 

เป็นรายงานข้อมูล ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) สำหรับนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา ผู้ใช้งาน 
สามารถเรียกดูรายงาน / พิมพ์ โดย 

1) คลิก ระบบสำเร็จการศึกษา 
2) คลิก ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา 

 

 
รูปภาพท่ี 30 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) สำหรับนักเรียน 

ท่ีสำเร็จการศึกษา 
  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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3) ระบบจะแสดงหน้าจอ การค้นหาข้อมูล ให้ระบุหรือเลือกข้อมูล1 ที่ต้องการค้นหา 
เช่น ภาคเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา, สถานะการจบ หรือเลขประจำตัวนักเรียน 

4) คลิกปุ่ม  
จากนั้นระบบจะแสดง ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) สำหรับนักเรียนที่สำเร็จ

การศึกษา ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียด และพิมพ์ ปพ.1 ในรูปแบบไฟล์ PDF 
 

 
รูปภาพท่ี 31 แสดงหน้าจอการค้นหาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) สำหรับนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา 

 

2.8.1.1 รายละเอียดการสำเร็จการศึกษา 

ผู ้ใช ้งานสามารถ คลิกปุ ่ม  เพ ื ่อตรวจสอบรายละเอียดการสำเร็จ
การศึกษา 
 

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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รูปภาพท่ี 32 แสดงหน้าจอรายละเอียดการสำเร็จการศึกษา 

2.8.1.2 การพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) สำหรับนักเรียนสำเร็จการศึกษา 
ผู้ใช้งาน สามารถเลือกพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) สำหรับนักเรียนสำเร็จ

การศึกษา พิมพ์ฉบับจริงหรือฉบับสำเนาได้ โดย 
1) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกนักเรียน 

2) หากต้องการ พิมพ์ฉบับจริง คลิกปุ่ม  หรือหากต้องการ  

พิมพ์ฉบับสำเนา คลิกปุ่ม   

3) คลิกปุ่ม  หากผู้ใช้งานต้องการ พิมพ์เฉพาะด้านหน้า 

 หรือ หากผู้ใช้งาน ต้องการพิมพ์เฉพาะด้านหลัง 

คลิกปุ่ม  
 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  หน้า  26 

 

รูปภาพท่ี 33 แสดงหน้าจอการส่งออกรายงานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) สำหรับนักเรียนสำเร็จการศึกษา 
 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  หน้า  27 

ปพ.1 ด้านหน้า (ฉบับจริง) ปพ.1 ด้านหลัง (ฉบับจริง) 
 

 
 

 

 
 

รูปภาพท่ี 34 แสดงหน้าจอการส่งออกข้อมูล ปพ.1 (ฉบับจริง)  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  หน้า  28 

ปพ.1 ด้านหน้า (ฉบับสำเนา) ปพ.1 ด้านหลัง (ฉบับสำเนา) 
 

 
 

 

 
 

รูปภาพท่ี 35 แสดงหน้าจอการส่งออกข้อมูล ปพ.1 (ฉบับสำเนา) 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  หน้า  29 

2.8.2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.2) 
เป็นรายงานข้อมูล หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.2) ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงาน / พิมพ์ โดย 

1) คลิก ระบบสำเร็จการศึกษา 
2) คลิก หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.2) 

 

 
รูปภาพท่ี 36 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.2) 

 
3) ระบบจะแสดงหน้าจอ การค้นหาข้อมูล คลิกเลือก ภาคเรียน1 ท่ีต้องการค้นหา 

4) คลิกปุ่ม  
จากนั้นระบบจะแสดง หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ

รายช่ือนักเรียน และพิมพ์หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.2) ในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ 
 

 
รูปภาพท่ี 37 แสดงหน้าจอหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.2) 

 
  

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  หน้า  30 

2.8.2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อพิมพ์หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ 
รายละเอียดของนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.2) ในรูปแบบ
ไฟล์ PDF โดย 

1) คลิกปุ่ม  รายช่ือนักเรียน 

2) หากต้องการพิมพ์ ปพ.2 ในรูปแบบไฟล์ PDF1 คลิกปุ่ม  

3) หากต้องการพิมพ์ ปพ.2 ในรูปแบบไฟล์ Excel คลิกปุ่ม  
 

 
รูปภาพท่ี 38 แสดงหน้าจอการส่งออกข้อมูลรายงานข้อมูลหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.2) 

 

 
รูปภาพท่ี 39 แสดงหน้าจอการส่งออกรายงานข้อมูลหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ปพ.2 (ด้านหน้า) 

ในรูปแบบไฟล์ PDF  

 
1 หมายเหตุ  *ผู้ใช้งานสามารถเลือกพิมพ์เฉพาะด้านหน้าหรือพิมพ์เฉพาะด้านหลังของรายงานข้อมูลหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 
(ปพ.2)  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  หน้า  31 

 

 
รูปภาพท่ี 40 แสดงหน้าจอการส่งอออกรายงานข้อมูลหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ปพ.2 (ด้านหลัง) 

ในรูปแบบไฟล์ PDF 
 

2.8.3 รายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
เป็นรายงานข้อมูล รายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)  ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงาน / พิมพ์ โดย 

1) คลิก ระบบสำเร็จการศึกษา 
2) คลิก รายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

 

 
รูปภาพท่ี 41 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  หน้า  32 

3) ระบบจะแสดงหน้าจอ การค้นหาข้อมูล1 คลิกเลือก ภาคเรียน 

4) คลิกปุ่ม  
จากน ั ้นระบบจะแสดง  รายงานผู้สำเร ็จการศ ึกษา หากผู ้ ใช ้งานต ้องการ  

พิมพ์รายงาน ปพ.3 สามารถคลิกปุ่ม  เพื่อส่งออกข้อมูลรายงานในรูปแบบไฟล์ Excel 
 

 
รูปภาพท่ี 42 แสดงหน้าจอการส่งออกข้อมูลรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

 

 
รูปภาพท่ี 43 แสดงหน้าจอการส่งออกข้อมูลรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ในรูปแบบไฟล์ Excel 

  

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  หน้า  33 

2.8.4 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) สำหรับนักเรียนที่ลาออกหรือจำหน่ายออก 
เป็นรายงานข้อมูล ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) สำหรับนักเรียนท่ีลาออกหรือจำหน่ายออก  

ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงาน / พิมพ์ โดย 
1) คลิก ระบบสำเร็จการศึกษา 
2) คลิก ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) สำหรับนักเรียนที่ลาออกหรือจำหน่ายออก 

 

 
รูปภาพท่ี 44 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

 สำหรับนักเรียนท่ีลาออกหรือจำหน่ายออก 
 

3) ระบบจะแสดงหน้าจอ การค้นหาข้อมูล ให้ระบุหรือเลือกข้อมูล1 ที่ต้องการค้นหา 
เช่น ปีการศึกษา, ช่ือ - นามสกุล หรือสถานภาพ 

4) คลิกปุ่ม  
จากนั้นระบบจะแสดง ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) สำหรับนักเรียนท่ีลาออก

หรือจำหน่ายออก ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายละเอียด และพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) สำหรับ
นักเรียนท่ีลาออกหรือจำหน่ายออก ในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ 
 

 
รูปภาพท่ี 45 แสดงหน้าจอการค้นหาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) สำหรับนักเรียนท่ีลาออกหรือจำหน่ายออก 

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.8.4.1 รายละเอียดการสำเร็จการศึกษา 

ผู ้ใช้งาน สามารถคลิกปุ ่ม  เพื ่อตรวจสอบรายละเอียดการสำเร็จ
การศึกษา 
 

 
รูปภาพท่ี 46 แสดงหน้าจอรายละเอียดสำเร็จการศึกษา 

 
2.8.4.2 พิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) สำหรับนักเรียนท่ีลาออกหรือจำหน่ายออก 

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม  เพื่อส่งออกรายงานข้อมูลระเบียนแสดงผลการ

เรียน (ปพ.1) สำหรับนักเรียนที่ลาออกหรือจำหน่ายออก ซึ่งสามารถคลิก  เพื่อส่งออกฉบับจริง 

หากต้องการพิมพ์ฉบับสำเนา คลิกปุ่ม  
 
 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  หน้า  35 

ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
 

 
 

 

 
 

รูปภาพท่ี 47 แสดงหน้าจอการส่งออกข้อมูลรายงานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) สำหรับนักเรียนท่ีลาออกหรือจำหน่ายออกในรูปแบบไฟล์PDF 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  หน้า  36 

2.8.5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษา 
เป็นรายงานข้อมูล ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) สำหรับนักเรียนท่ีกำลังศึกษา ผู้ใช้งาน 

สามารถเรียกดูรายงาน / พิมพ์ โดย 
1) คลิก ระบบสำเร็จการศึกษา 
2) คลิก ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษา 

 

 
รูปภาพท่ี 48 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) สำหรับนักเรียนท่ีกำลังศึกษา 

 
3) ระบบจะแสดงหน้าจอ การค้นหาข้อมูล ให้ระบุหรือเลือกข้อมูล ที่ต้องการค้นหา 

เช่น เลขประจำตัวนักเรียน, ช่ือ - นามสกุล หรือเลขประจำตัวประชาชน 

4) คลิกปุ ่ม  จากนั ้นระบบจะแสดง ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
สำหรับนักเรียนท่ีกำลังศึกษา  

5) หากผู้ใช้งานต้องการ พิมพ์รายงานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) สำหรับ

นักเรียนที่กำลังศึกษา สามารถคลิกปุ่ม  เพื่อส่งออกข้อมูลในรูปแบบ
ไฟล์ PDF 

 

 
รูปภาพท่ี 49 แสดงหน้าจอค้นหาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) สำหรับนักเรียนท่ีกำลังศึกษา 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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ระเบียนแสดงผลลการเรียน (ปพ.1) / นักเรียนที่กำลังศึกษา (ด้านหน้า) ระเบียนแสดงผลลการเรียน (ปพ.1) / นักเรียนที่กำลังศึกษา (ด้านหลัง) 
 

 
 

 

 
 

รูปภาพท่ี 50 แสดงหน้าจอการส่งออกข้อมูลระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) สำหรับนักเรียนท่ีกำลังศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.8.6 ระเบียนแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ (Transcript) 
เป็นรายงานข้อมูล ระเบียนแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ (Transcript)  ผู้ใช้งานสามารถ 

เรียกดูรายงาน / พิมพ์ โดย 
1) คลิก ระบบสำเร็จการศึกษา 
2) คลิก ระเบียนแสดงผลลการเรียนภาษาอังกฤษ (Transcript) 

 

 
รูปภาพท่ี 51 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูระเบียนแสดงผลลการเรียนภาษาอังกฤษ (Transcript) 

 
3) ระบบจะแสดงหน้าจอ การค้นหาข้อมูล ให้ระบุหรือเลือกข้อมูล1 ที่ต้องการค้นหา 

เช่น ภาคเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา, สถานะการจบ หรือระดับช้ันท่ีสำเร็จ 

4) คลิกปุ่ม   
จากนั้นระบบจะแสดง ระเบียนแสดงผลลการเรียนภาษาอังกฤษ (Transcript) 

ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ (Transcript) ฉบับจริงได้ 
 

 
รูปภาพท่ี 52 แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลระเบียนแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ (Transcript) 

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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5) หากผู้ใช้งานต้องการ พิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ (Transcript) ให้

คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกรายช่ือนักเรียน 

6) คลิกปุ่ม  โดยหากต้องการ พิมพ์ Transcript คลิก 

 หากต้องการพิมพ์เฉพาะด้านหน้า คลิกปุ่ม  

หากต้องการพิมพ์เฉพาะด้านหลัง คลิกปุ่ม  
 

 
รูปภาพท่ี 53 แสดงหน้าจอการพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ (Transcript) 

 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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ระเบียนแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ (Transcript) (ด้านหน้า) ระเบียนแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ (Transcript) (ด้านหลัง) 
 

 
 

 

 
 

รูปภาพท่ี 54 แสดงหน้าจอการส่งออกข้อมูลระเบียนแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ (Transcript) ในรูปแบบไฟล์ PDF 
 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.8.7 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรอิสลามศึกษา (ปอ.1) 
เป็นรายงานข้อมูล ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรอิสลามศึกษา (ปอ.1) ผู้ใช้งานสามารถ 

เรียกดูรายงาน / พิมพ์ โดย 
1) คลิก ระบบสำเร็จการศึกษา 
2) คลิก ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรอิสลามศึกษา (ปอ.1) 

 

 
รูปภาพท่ี 55 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรอิสลามศึกษา (ปอ.1) 

 
3) ระบบจะแสดงหน้าจอ การค้นหาข้อมูล ให้ระบุหรือเลือกข้อมูล ที่ต้องการค้นหา 

เช่น เลขประจำตัวนักเรียน, หรือช่ือ - นามสกุล 

4) คลิกปุ่ม   
จากนั้นระบบจะแสดง ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรอิสลามศึกษา (ปอ.1)

ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรอิสลามศึกษา (ปอ.1) ในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ 
 

 
รูปภาพท่ี 56 แสดงหน้าจอค้นหาข้อมูลระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรอิสลามศึกษา (ปอ.1) 

 
  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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5) หากผู้ใช้งานต้องการ พิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรอิสลามศึกษา (ปอ.1) 

ใหค้ลิกปุ่ม  เพื่อเลือกรายช่ือนักเรียน 

6) คลิกปุ่ม  โดยหากต้องการ 

พิมพ์เฉพาะด้านหน้า คลิกปุ่ม  หากต้องการพิมพ์เฉพาะ

ด้านหลัง คลิกปุ่ม  
 

 
รูปภาพท่ี 57 แสดงหน้าจอการส่งออกขข้อมูลรายงานระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรอิสลามศึกษา (ปอ.1)  

ในรูปแบบไฟล์ PDF 
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รายงานระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรอิสลามศึกษา (ปอ.1) (ด้านหน้า) รายงานระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรอิสลามศึกษา (ปอ.1) (ด้านหลัง) 
 

 
 

 

 
 

รูปภาพท่ี 58 แสดงหน้าจอรายงานระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรอิสลามศึกษา (ปอ.1) ในรูปแบบไฟล์ PDF



 

 

 


