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คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  5 

คู่มือการใช้งานระบบจดัการข้อมูลโรงเรียน 
 

 
 

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/


คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

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  
ระบบงานทะเบียนนักเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  7 

2. ระบบจดัการข้อมูลโรงเรียน 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน เมื ่อทำการเข้าสู ่ ระบบเรียบร้อยแล้ว  

ให้เจ้าหน้าท่ีสังเกตเมนูทางด้านซ้ายของหน้าจอ เจ้าหน้าท่ีสามารถคลิกท่ีเมนู ระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน ซึ่งเมนู
ย่อยของระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน มีดังนี้ 

2.1 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
2.2 รางวัลท่ีโรงเรียนท่ีได้รับ 
2.3 ส่ืออุปกรณ์ของโรงเรียน 
2.4 ประกันกลุ่มของโรงเรียน 
2.5 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2.6 ปฏิทินการศึกษา 
2.7 ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

 

 
รูปภาพท่ี 3 แสดงหน้าจอเมนูระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  8 

2.1 ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน เจ้าหน้าที่สามารถเข้าใช้งานเมนูข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนได้ ดังนี้ 
1) คลิก ระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน 
2) คลิก ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 

 

 
รูปภาพท่ี 4 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 

 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  9 

เมื่อคลิก ระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน → ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนซึง่ประกอบด้วย ตราสัญลักษณ์โรงเรียน, 
สมาชิกของผู้บริหาร, การรับอุดหนุน, ท่ีอยู่, ใบอนุญาตรวม, ใบอนุญาต,ค่าธรรมเนียมการศึกษา, พื้นท่ี, และข้อมูลเพิ่มเติม 
 

 

 
 

 

 
 

รูปภาพท่ี 5 แสดงหน้าจอข้อมูลพื้นฐานของโรงเรยีน 
 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  10 

2.1.1 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลตราสัญลักษณ์โรงเรียน ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถบันทึกตราสัญลักษณ์

โรงเรียนได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกรูปตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
2) เลือกข้อมูล รูปสัญลักษณ์โรงเรียน ท่ีต้องการ 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อเปิดไฟล์รูปภาพไปยังระบบ 

4) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 
 

 
รูปภาพท่ี 6 แสดงหน้าจอการบันทึกรูปตราสัญลักษณ์โรงเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.1.2 สมาชิกของผู้บริหาร 
เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลสมาชิกของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สามารถเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลสมาชิก 

ของผู้บริหารได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับบันทึกข้อมูลสมาชิกของผู้บริหาร 
2) เลือกข้อมูล ผู้รับใบอนุญาต ท่ีต้องการ 
3) เลือกข้อมูล ผู้จัดการ ท่ีต้องการ 
4) เลือกข้อมูล ผู้อำนวยการ ท่ีต้องการ 
5) เลือกข้อมูล ผู้แทนครู ท่ีต้องการ 

6) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลสมาชิกผู้บริหาร 
 

หมายเหตุ  * กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 
 

 
 

 
รูปภาพท่ี 7 แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลสมาชิกของผู้บริหาร 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.1.3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา 
เป็นหน้าจอสำหรับแสดงโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา ซึ่งเจ้าหน้าท่ีสามารถเพิ่ม / แก้ไข

ข้อมูลโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อเลอืกรายการอุดหนุนฟรี 15 ปี 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อเลอืกรายการโครงการอาหารเสริม(นม) 

4) คลิกปุ่ม  เพื่อเลอืกรายการค่าอาหารกลางวัน 

5) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 
 

 
 

 
รูปภาพท่ี 8 แสดงหน้าจอการเพิ่ม / แก้ไขโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.1.4 การรับอุดหนุน 
เป็นหน้าจอสำหรับแสดงการรับอุดหนุน ข้อมูลธนาคารเฉพาะเจ้าหน้าท่ี ซึ่งผู้ใช้งานสามารถบันทึก

ข้อมูลการรับอุดหนุนได้ ดังนี้ 
2.1.4.1 ผู้รับใบอนุญาต 

เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ไขผู้รับเงินอุดหนุนได้ ดังนี้ 

1) คลิกเลือกข้อมูล  ผู้รับใบอนุญาต 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกการรับอุดหนุน 
 

 
รูปภาพท่ี 9 แสดงหน้าจอการบันทึกการรับอุดหนุน 

 
2.1.4.2 ผู้ทำการแทนใบอนุญาต 

เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ไขผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตได้ ดังนี้ 
1) คลิกเลือกข้อมูล  ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต 
2) ระบุข้อมูล เอกสารการมอบอำนาจเลขที่ ท่ีต้องการ 
3) เลือกข้อมูล ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต ท่ีต้องการ 

4) คลิกปุ่ม  ท่ีต้องการ 
 

หมายเหตุ  * กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 
 

 
รูปภาพท่ี 10 แสดงหน้าจอการแก้ไขข้อมูลผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.1.5 ที่อยู่โรงเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับแสดงท่ีอยู่โรงเรียน ซึ่งเจ้าหน้าท่ีสามารถเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลท่ีอยู่โรงเรียนได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อส่งเรื่องแก้ไขให้กับส่วนกลาง 
2) ระบุข้อมูล โทรศัพท์ ท่ีต้องการบันทึก 
3) ระบุข้อมูล โทรสาร ท่ีต้องการบันทึก 
4) ระบุข้อมูล อีเมล ท่ีต้องการบันทึก 
5) ระบุข้อมูล เว็บไซต์ ท่ีต้องการบันทึก 
6) ระบุข้อมูล ที่อยู่โรงเรียน (ภาษาอังกฤษ) ท่ีต้องการ 

7) คลิกปุ่ม  เพื่อระบุพิกัดโรงเรียน ดังนี ้

7.1 คลิกปุ่ม  เพื่อไปหน้าเลือกพิกัด  
7.2 ระบุข้อมูล ชื่อสถานที่ ท่ีต้องการ 

7.3 คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาสถานท่ี 

7.4 เล่ือนสัญลักษณ์  ไปยังสถานท่ีโรงเรียน จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลพิกัดละติจูด 
และพิกัดลองจิจูด ให้ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีปักหมุดลงไป 

7.5 คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 

8) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกท่ีอยู่โรงเรียน 
 

หมายเหตุ  * กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 
  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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รูปภาพท่ี 11 แสดงหน้าจอการเพิ่มแก้ไขข้อมูลท่ีอยู่โรงเรียน 
  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.1.6 ใบอนุญาตรวม 
เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลใบอนุญาตรวมของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลช่วงอายุนักเรียน 

ที่รับเข้าเรียน ความจุจำนวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน จำนวนห้องเรียนทั้งหมดในโรงเรียน ช่วงระยะเวลา  
เปิด - ปิดเวลาทำการของโรงเรียน ช่วงช้ันท่ีทำการสอนในโรงเรียน ดังภาพ 
 

 
รูปภาพท่ี 12 แสดงหน้าจอข้อมูลใบอนุญาตรวม 

 
2.1.7 ใบอนุญาต 

เป็นหน้าจอสำหรับแสดงใบอนุญาต เจ้าหน้าท่ีสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบใบอนุญาตได้ ดังนี้ 
2.1.7.1 การเพิ่มใบอนุญาต 

ระบบจะแสดงข้อมูลใบอนุญาตของโรงเรียน เจ้าหน้าที ่สามารถเพิ ่มใบอนุญาต 
ของโรงเรียนได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอเพิ่มใบอนุญาต 
2) ระบุข้อมูล เลขที่ใบอนุญาต ท่ีต้องการ 
3) ระบุข้อมูล วันที่ได้รับอนุญาต ท่ีต้องการ 
4) ระบุข้อมูล วันที่ใบอนุญาตมีผลบังคับใช้ ท่ีต้องการ 
5) คลิกปุ่ม  เพื่อกำหนดอายุที่เปิดรับ ท่ีต้องการ 
6) ระบุข้อมูล อายุขั้นต่ำ - อายุสูงสุด ท่ีต้องการ 
7) คลิกปุ่ม  เพื่อกำหนดเวลาที่ทำการสอน ท่ีต้องการ 
8) ระบุข้อมูล เวลาเร่ิม – เวลาสิ้นสุด ท่ีต้องการ 
9) คลิกปุ่ม  กำหนดชั้นปีที่เปิดรับ ท่ีต้องกการ 
10) ระบุข้อมูล ชั้นปีที่เร่ิม – ชั้นปีสุดท้าย ท่ีต้องการ 
11) คลิกปุ่ม  กำหนดความจุของโรงเรียน (ตามใบอนุญาต) ท่ีต้องการ 
12) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูล จัดต้ังใหม่ / ทดแทนความจุเดิม / เพิ่มความจุ

เดิม / ลดความจุเดิม ท่ีต้องการ 
13) ระบุข้อมูล ความจุนักเรียน ท่ีต้องการ 
14) ระบุข้อมูล จำนวนห้องเรียน ท่ีต้องการ 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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15) ระบุข้อมูล ความจุ (ใหม่) ท่ีต้องการ 
16) ระบุข้อมูล จำนวนห้องเรียน ท่ีต้องการ 

17) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล หลังจากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ 
ใบอนุญาตรอตรวจสอบ ซึ่งส่วนกลางจะทำการตรวจสอบ 
 1 วันทำการหลังมีการเพิ่มใบอนุญาต 

 

หมายเหตุ  * กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 
 

 
 

 
รูปภาพท่ี 13 แสดงหน้าจอการเพิ่มข้อมูลใบอนุญาตรวม 

 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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รูปภาพท่ี 14 แสดงหน้าจอใบอนุญาตรอตรวจสอบ  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.1.7.2 การแก้ไขใบอนุญาต 
ระบบจะแสดงข้อมูลใบอนุญาตของโรงเรียน กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีส่วนกลางยังไม่ยืนยันข้อมูล

ใบอนุญาต เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนสามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอการแก้ไขใบอนุญาต 
2) ระบุหรือเลือกข้อมูล ท่ีต้องการแก้ไข 

3) จากนั้นคลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลใบอนุญาต 
 

 
 

 
รูปภาพท่ี 15 แสดงหน้าจอการแก้ไขใบอนุญาต 

 
  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.1.7.3 การลบข้อมูลใบอนุญาต (ลบได้เฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่ส่วนกลางยังไม่ยืนยันข้อมูล) 

1) คลิกปุ่ม  จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอการแก้ไขใบอนุญาต 

2) จากนั้นคลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลใบอนุญาต 
 

 
 

 
รูปภาพท่ี 16 แสดงหน้าจอการลบใบอนุญาต 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.1.8 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
เป็นหน้าจอสำหรับแสดงค่าธรรมเนียมการศึกษา เจ้าหน้าท่ีสามารถเพิ่ม แก้ไขค่าธรรมเนียมการศึกษาได้  

 

 
รูปภาพท่ี 17 แสดงหน้าจอค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 
2.1.8.1 การเพิ่ม / แก้ไขค่าธรรมเนียมการศึกษา 

เจ้าหน้าท่ีสามารถเพิ่มเติม / แก้ไขค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  / จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอเพิ่ม / 
แก้ไขค่าธรรมเนียมการศึกษา 

2) เลือกข้อมูล ระดับชั้น ท่ีต้องการ 
3) ระบุข้อมูล ค่าธรรมเนียมต่อปี ท่ีต้องการ 

4) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 
 

 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  22 

 
รูปภาพท่ี 18 แสดงหน้าจอการเพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษา  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  23 

2.1.8.2 การลบข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษา 
เป็นหน้าจอสำหรับลบค่าธรรมเนียมการศึกษา เจ้าหน้าท่ีสามารถลบค่าธรรมเนียม

การศึกษาได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษา 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 

 
รูปภาพท่ี 19 แสดงหน้าจอการลบข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษา 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  24 

2.1.9 พื้นที ่
เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลพื้นท่ีโรงเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถเพิ่ม / แก้ไขพื้นท่ีโรงเรียนได้ 

 
รูปภาพท่ี 20 แสดงหน้าจอพื้นท่ีโรงเรียน  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  25 

2.1.9.1 การเพิ่ม / แก้ไขพื้นที่โรงเรียน  
ระบบจะแสดงข้อมูลพื้นท่ีโรงเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพื้นท่ีโรงเรียน

ได้ โดยคลิกปุ่ม  / จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอการเพิ่ม / แก้ไขพื้นท่ีโรงเรียน ดังนี้ 
1) ระบุข้อมูล เลขที่เอกสารสิทธิ์ ท่ีต้องการ 
2) เลือกข้อมูล ประเภทเอกสารสิทธิ์ ท่ีต้องกการ 
3) เลือกข้อมูล กรรมสิทธิ์โดย ท่ีต้องการ 
4) ระบุข้อมูล ขนาด ท่ีต้องการ 
5) ระบุข้อมูล งาน ท่ีต้องการ 
6) ระบุข้อมูล วา ท่ีต้องการ 

7) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 
 

หมายเหตุ  * กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 
 

 

 
รูปภาพท่ี 21 แสดงหน้าจอการเพิ่มพื้นท่ีโรงเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  26 

2.1.9.2 การลบข้อมูลพื้นที่โรงเรียน 

เจ้าหน้าท่ีสามารถลบข้อมูลพื้นท่ีโรงเรียน โดยคลิกปุ่ม  เพื่อแก้ไข จากนั้นระบบ 
จะแสดงหน้าจอแก้ไขพื้นท่ีโรงเรียน 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อลบข้อมูลพื้นท่ีโรงเรียน 
 

 

 
รูปภาพท่ี 22 แสดงหน้าจอการลบข้อมูลพื้นท่ีโรงเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  27 

2.1.10 ข้อมูลเพิ่มเติม 
ระบบจะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมของโรงเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถเพิ่ม แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดังนี้ 

1) ระบุหรือเลือกข้อมูล ท่ีต้องการบันทึก 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 
 

หมายเหตุ  * กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 
 

 
รูปภาพท่ี 23 แสดงหน้าจอการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม 

 
2.1.11 การพิมพ์ข้อมูลรายละเอียดของโรงเรียน 

เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์ข้อมูลรายละเอียดของโรงเรียนได้ โดย คลิกปุ่ม  
เพื่อพิมพ์ข้อมูลรายงาน 

 

 
รูปภาพท่ี 24 แสดงหน้าจอการพิมพ์ข้อมูลรายละเอียดโรงเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  28 

 
รูปภาพท่ี 25 แสดงหน้าจอข้อมูลลายละเอียดของโรงเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  29 

2.2 รางวัลท่ีโรงเรียนได้รับ 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการข้อมูลรางวัลที่โรงเรียนได้รับ  เจ้าหน้าที่สามารถเข้าใช้งานเมนูรางวัล 

ท่ีโรงเรียนได้ ดังนี้ 
1) คลิก ระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน 
2) คลิก รางวัลที่โรงเรียนได้รับ 

 

 
รูปภาพท่ี 26 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูรางวัลท่ีโรงเรียนได้รับ 

 
2.2.1 ข้อมูลรางวัลที่โรงเรียนได้รับ 

เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลรางวัลที่โรงเรียนได้รับ เจ้าหน้าที่สามารถค้นหา เพิ่ม แก้ไข ลบ  
และพิมพ์รางวัลท่ีโรงเรียนได้รับได้ 

 

 
รูปภาพท่ี 27 แสดงหน้าจอข้อมูลท่ีโรงเรียนได้รับ 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  30 

2.2.2 การค้นหาข้อมูลรางวัลที่โรงเรียนได้รับ 
เป็นหน้าจอสำหรับค้นหาข้อมูลรางวัลท่ีโรงเรียนได้รับ เจ้าหน้าท่ีสามารถค้นหารางวัลท่ีโรงเรียนได้รบั 

ดังนี้ (สามารถค้นหาแบบไม่ระบุเงื่อนไขได้) 
1) ระบุหรือเลือกข้อมูล ท่ีต้องการค้นหา 

2) คลิกปุม่  เพื่อค้นหาข้อมูล 
 

 
รูปภาพท่ี 28 แสดงหน้าจอค้นหาข้อมูลรางวัลท่ีได้รับของโรงเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  31 

2.2.3 การเพิ่ม / แก้ไขรางวัลที่โรงเรียนได้รับ 
เป็นหน้าจอสำหรับเพิ่ม / แก้ไขรางวัลท่ีโรงเรียนได้รับ เจ้าหน้าท่ีสามารถเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลได้ 

คลิกปุ่ม  / จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกรางวัลที่โรงเรียน
ได้รับ 

1) เลือกข้อมูล ปีที่ได้รับรางวัล ท่ีต้องกการ 
2) เลือกข้อมูล ระดับของรางวัล ท่ีต้องการ 
3) ระบุข้อมูล ชื่อรางวัล ท่ีต้องการ 
4) ระบุข้อมูล แหล่งที่มาของรางวัล ท่ีต้องการ 

5) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลรางวัลท่ีโรงเรียนได้รับ 
 

หมายเหตุ  * กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 
 

 

 
รูปภาพท่ี 29 แสดงหน้าจอการเพิ่ม / แก้ไขรางวัลท่ีโรงเรียนได้รับ 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  32 

2.2.4 การพิมพ์ข้อมูลรางวัลที่โรงเรียนได้รับ 
เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์ข้อมูลรางวัลท่ีโรงเรียนได้รับ เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์ข้อมูลรางวัลท่ีโรงเรียน

ได้รับ โดยคลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รางวัลท่ีโรงเรียนได้รับ 
 

 
 

 
รูปภาพท่ี 30 แสดงหน้าจอการพิมพ์รางวัลท่ีโรงเรียนได้รับ 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  33 

2.3 สื่ออุปกรณ์ของโรงเรียน 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการสื่ออุปกรณ์ของโรงเรียน เจ้าหน้าที่สามารถเข้าใช้งานเมนูสื่ออุปกรณ์ของ

โรงเรียนได้ ดังนี้ 
1) คลิก ระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน 
2) คลิก สื่ออุปกรณ์ของโรงเรียน 

 

 
รูปภาพท่ี 31 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูส่ืออุปกรณ์ของโรงเรียน 

 
เมื่อคลิก ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียน → สื่ออุปกรณ์ของโรงเรียน ระบบจะแสดงหน้าจอ

ข้อมูลส่ืออุปกรณ์ของโรงเรียน ซึ่งเจ้าหน้าท่ีสามารถค้นหา เพิ่ม แก้ไข ลบ และพิมพ์อุปกรณ์ของโรงเรียนได้ 
 

 
รูปภาพท่ี 32 แสดงหน้าจอข้อมูลส่ืออุปกรณ์ของโรงเรียน 

 

2.3.1 การค้นหาสื่ออุปกรณ์ของโรงเรียน 

เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลส่ืออุปกรณ์ของโรงเรียน หลังจากท่ีคลิกเมนูส่ืออุปกรณ์ของโรงเรียน  
ระบบจะแสดงข้อมูลส่ืออุปกรณ์ของโรงเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถค้นหาข้อมูลได้ ดังนี้ 

1) ระบุข้อมูล ในช่องค้นหา ท่ีต้องการ 
 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  34 

 
รูปภาพท่ี 33 แสดงหน้าจอข้อมูลส่ืออุปกรณ์ของโรงเรียน  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  35 

2.3.2 การเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลสื่ออุปกรณ์ของโรงเรียน 

เป็นหน้าจอสำหรับเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลส่ืออุปกรณ์ของโรงเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลได้ 

โดยคลิกปุ่ม  / จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกอุปกรณ์ของโรงเรียน 
1) เลือกข้อมูล ปีที่ได้รับอุปกรณ์ ท่ีต้องการ 
2) เลือกข้อมูล รายการอุปกรณ์สารสนเทศ ท่ีต้องการ 
3) ระบุข้อมูล ยี่ห้อ ท่ีต้องการ 
4) ระบุข้อมูล รุ่น ท่ีต้องการ 
5) ระบุข้อมูล หมายเลข Serial Number ท่ีต้องการ 

6) คลิกปุ่ม แนบไฟล์ PDF ที่เก่ียวกับสื่ออุปกรณ์ ท่ีต้องการ 
7) ระบุข้อมูล วันที่เร่ิมใช ้ท่ีต้องการ 
8) ระบุข้อมูล หมายเหตุ ท่ีต้องการ 
9) คลิกปุ่ม  เลือกสถานะการใช้งาน (ใช้งาน/ไม่ใช้งาน) ท่ีต้องการ 

10) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ของโรงเรียน 
 

หมายเหตุ  * กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 
 

 
 

 
รูปภาพท่ี 34 แสดงหน้าจอการเพิ่ม / แก้ไขอุปกรณ์ของโรงเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  36 

2.3.3 การดาวน์โหลดแนบไฟล์ 

เป็นหน้าจอสำหรับดาวน์โหลดไฟล์ท่ีแนบไว้ในระบบมาตรวจสอบได้ โดยคลิกปุ่ม  
เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ 
 

 
รูปภาพท่ี 35 แสดงหน้าจอการดาวน์โหลดแนบไฟล์ 

 
2.3.4 การพิมพ์ข้อมูลอุปกรณ์ของโรงเรียน 

เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์ข้อมูลสื่ออุปกรณ์ของโรงเรียน เจ้าหน้าที่สามารถพิมพ์ข้อมูลผู้ใช้งาน  

ของโรงเรียนได้ โดยคลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ข้อมูลอุปกรณ์ของโรงเรียน 
 

 
 

 
รูปภาพท่ี 36 แสดงหน้าจอการพิมพ์ข้อมูลอุปกรณ์ของโรงเรียน 

 

 

 

 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.4 ประกันกลุ่มของโรงเรยีน 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการประกันกลุ่มของโรงเรียน เจ้าหน้าที่สามารถเข้าใช้งานเมนูประกันกลุ่ม 

ของโรงเรียน มีดังนี้ 
1) คลิก ระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน 
2) คลิก ประกันกลุ่มของโรงเรียน 

 

 
รูปภาพท่ี 37 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูประกันกลุ่มของโรงเรียน 

 
2.4.1 ข้อมูลประกันกลุ่มของโรงเรียน 

เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลประกันกลุ่มของโรงเรียน เจ้าหน้าที่สามารถค้นหา เพิ่ม แก้ไข ลบ  
และพิมพ์ประกันกลุ่มของโรงเรียนได้ ดังนี้ 

 
รูปภาพท่ี 38 แสดงหน้าจอประกันกลุ่มของโรงเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  38 

2.4.2 การเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลประกันกลุ่มของโรงเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลประกันกลุ่มของโรงเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถเพิ่ม / แก้ไขข้อมูล 

โดยคลิกปุ่ม  / จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกอุปกรณ์ของโรงเรียน 
ดังนี้ 

1) เลือกข้อมูล ปีการศึกษา ท่ีต้องการ 
2) ระบุข้อมูล ชื่อกรมธรรม์ ท่ีต้องการ 
3) ระบุข้อมูล บริษัทประกัน ท่ีต้องการ 

4) คลิกปุ่ม  แนบไฟล์ PDF ที่เก่ียวกับสื่ออุปกรณ์ ท่ีต้องการ 
5) ระบุข้อมูล หมายเหตุ ท่ีต้องการ 

6) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลประกันกลุ่มของโรงเรียน 
 

หมายเหตุ  * กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 
 

 

 
รูปภาพท่ี 39 แสดงหน้าจอการเพิ่ม / แก้ไขประกันกลุ่มของโรงเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.4.3 การดาวน์โหลดแนบไฟล์ 

เป็นหน้าจอสำหรับดาวน์โหลดไฟล์ท่ีแนบไว้ในระบบมาตรวจสอบได้ โดยคลิกปุ่ม  
เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ 
 

 
รูปภาพท่ี 40 แสดงหน้าจอการดาวน์โหลดแนบไฟล์ 

 
2.4.4 การพิมพ์ข้อมูลประกันกลุ่มของโรงเรียน 

เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์ข้อมูลประกันกลุ่มของโรงเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์ข้อมูลประกันกลุ่มของ

โรงเรียนได้ โดยคลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ข้อมูลประกันกลุ่มของโรงเรียน 
 

 

 
รูปภาพท่ี 41 แสดงหน้าจอการพิมพ์ข้อมูลประกันกลุ่มของโรงเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.5 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เจ้าหน้าท่ีสามารถเข้าใช้งานเมนูระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตได้ ดังนี้ 
1) คลิก ระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน 
2) คลิก ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 

 
รูปภาพท่ี 42 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 
2.5.1 ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

เมื ่อคลิก ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียน → ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบจะแสดง
หน้าจอข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถ ค้นหา เพิ่ม แก้ไข ลบ และพิมพ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
ดังภาพ 
 

 
รูปภาพท่ี 43 แสดงหน้าจอข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  41 

2.5.2 การเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

เป็นหน้าจอสำหรับเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เจ้าหน้าที่สามารถเพิ่ม / แก้ไข

ข้อมูล โดยคลิกปุ่ม  / จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

1) เลือกข้อมูล ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (ISP) ท่ีต้องการบันทึก 
2) เลือกข้อมูล ประเภทของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ท่ีต้องการบันทึก 
3) ระบุข้อมูล ความเร็ว ท่ีต้องการบันทึก 
4) ระบุข้อมูล ไอพี ท่ีต้องการบันทึก 
5) ระบุข้อมูล ค่าใช้จ่าย/ต่อเดือน ท่ีต้องการบันทึก 
6) ระบุข้อมูล วันที่เร่ิมสัญญา ท่ีต้องการบันทึก 
7) ระบุข้อมูล วันที่สิ้นสุดสัญญา ท่ีต้องการบันทึก 

8) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกสถานะการใช้งาน ใช้งาน / ไม่ใช้งาน ท่ีต้องการบันทึก 

9) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

หมายเหตุ  * กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 
 

 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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รูปภาพท่ี 44 แสดงหน้าจอการเพิ่มเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.5.3 การพิมพ์ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เจ้าหน้าที่สามารถพิมพ์ข้อมูลเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตได้ โดยคลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

 

 
รูปภาพท่ี 45 แสดงหน้าจอการพพิมพ์ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.6 ปฏิทินการศึกษา 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการปฏิทินการศึกษา เจ้าหน้าที่สามารถค้นหา เพิ่ม แก้ไข ลบ และพิมพ์

ข้อมูลปฏิทินการศึกษาได้ การเข้าใช้งานเมนูปฏิทินการศึกษา มีดังนี้ 
1) คลิก ระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน 
2) คลิก ปฏิทินการศึกษา 

 

 
รูปภาพท่ี 46 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูปฏิทินการศึกษา 

 
2.7.1 ข้อมูลปฏิทินการศึกษาของโรงเรียน 

เมื่อคลิก ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียน → ข้อมูลปฏิทินการศึกษาของโรงเรียน ระบบจะ
แสดงหน้าจอข้อมูลปฏิทินการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถ ค้นหา เพิ่ม แก้ไข ลบ และพิมพ์เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ ดังภาพ 
 

 
รูปภาพท่ี 47 แสดงหน้าจอข้อมูลปฏิทินการศึกษาของโรงเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.7.2 การเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลปฏิทินการศึกษา 
เป็นหน้าจอสำหรับเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลปฏิทินการศึกษา เจ้าหน้าที่สามารถเพิ่ม / แก้ไขข้อมูล  

โดยคลิกปุ่ม  /  จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอเพิ่ม / แก้ไขปฏิทินการศึกษาของ
โรงเรียน ดังนี้ 

1) เลือกข้อมูล ปกีารศึกษา ท่ีต้องการ 
2) เลือกข้อมูล ภาคเรียน ท่ีต้องการ 
3) ระบุข้อมูล วันที่เปิดภาคเรียน ท่ีต้องการ 
4) ระบุข้อมูล วันที่ปิดภาคเรียน ท่ีต้องการ 
5) ระบุข้อมูล วันที่เร่ิมสอบกลางภาค – วันที่สิ้นสุดสอบกลางภาค ท่ีต้องการ 
6) ระบุข้อมูล วันที่เร่ิมสอบปลายภาค – วันที่สิ้นสุดสอบปลายภาค ท่ีต้องการ 
7) ระบุข้อมูล วันที่ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบ ท่ีต้องการ 

8) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลปฏิทินการศึกษาของโรงเรียน 
 

หมายเหตุ  * กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 
 

 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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รูปภาพท่ี 48 แสดงหน้าจอการเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลปฏิทินการศึกษา 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.7.3 การพิมพ์ข้อมูลปฏิทินการศึกษา 
เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์ข้อมูลปฏิทินการศึกษา เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์ข้อมูลปฏิทินการศึกษา

ได้ โดยคลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ข้อมูลปฏิทินการศึกษา 
 

 
 

 
รูปภาพท่ี 49 แสดงหน้าจอการพิมพ์ข้อมูลปฏิทินการศึกษา 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.7 ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน เจ้าหน้าที่สามารถค้นหา เพิ่ม แก้ไข 

ลบ ได้ การเข้าใช้งานเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน มีดังนี้ 
1) คลิก ระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน 
2) คลิก ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

 

 
รูปภาพท่ี 50 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

 
2.7.1 ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

เมื่อคลิก ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียน → ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ระบบจะแสดง
หน้าจอข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ซึ่งเจ้าหน้าท่ีสามารถค้นหา เพิ่ม แก้ไข ลบ เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียนได้ ดังภาพ 
 

 
รูปภาพท่ี 51 แสดงหน้าจอข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.7.2 การเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถเพิ่ม / แก้ไข

ข้อมูล โดยคลิกปุ่ม  /  จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอเพิ่ม / แก้ไข
ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ดังนี้ 

1) เลือกข้อมูล วันที่ประกาศ ท่ีต้องการให้เริ่มแสดงข่าวประชาสัมพันธ์ 
2) เลือกข้อมูล วันที่สิ้นสุด ท่ีต้องการให้ส้ินสุดการแสดงข่าวประชาสัมพันธ์ 

3) เลือกข้อมูล กลุ่มผู้ใช้งาน ที่ต้องการ (ครู/เจ้าหน้าที่โรงเรียน) หรือ (นักเรียน) ปุ่ม  ท่ี
ต้องการให้เห็นข่าวประชาสัมพันธ์ 

4) ระบุข้อมูล หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ท่ีต้องการ  
5) ระบุข้อมูล รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ ท่ีต้องการ 

6) ระบุข้อมูล สถานะการใช้งาน ท่ีปุ่ม  ใช้งาน หรือ ไม่ใช้งาน ท่ีต้องการ 

7) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
 

หมายเหตุ  * กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 
 

 

 
รูปภาพท่ี 52 แสดงหน้าจอการเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

 


