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คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน 
 
 
 

1. การเข้าสู่ระบบ (Login) 
เจ้าหน้าที ่สามารถเข้าสู ่ระบบงานทะเบียนนักเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชนได้ โดยเรียกใช้งานจาก 

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

1) ระบุข้อมูล ชื่อผู้ใช้งาน 
2) ระบุข้อมูล รหัสผ่าน 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการเข้าใช้งานระบบ  
 

 
รูปภาพท่ี 1 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ (login) 

  

https://regis.opec.go.th/


คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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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 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หน้า  3 

2. ระบบบริการครูผู้สอน 
2.1 กำหนดเกณฑ์คะแนนสำหรับตัดเกรด 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเมนู กำหนดเกณฑ์คะแนนสำหรับตัดเกรด โดย 
1) คลิก ระบบบริการครูผู้สอน 
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   
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รูปภาพท่ี 4 แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลกำหนดเกณฑ์คะแนนสำหรับตัดเกรดตามรายวิชา 

  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หน้า  5 

2.1.1 การกำหนดเกณฑ์คะแนน 

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

3) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกเกณฑ์คะแนนสำหรับตัดเกรด 
 

 
รูปภาพท่ี 5 แสดงหน้าจอกำหนดเกณฑ์คะแนนสำหรับตัดเกรด 

  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หน้า  6 

2.1.2 การคัดลอกเกณฑ์คะแนน 
ผู้ใช้งานสามารถ คัดลอกเกณฑ์คะแนนไปยังวิชาอื่นได้ โดย 

1) คลิกปุ่ม  ท่ีรายวิชาท่ีได้กำหนดเกณฑ์คะแนนเรียบร้อยแล้ว 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อคัดลอกเกณฑ์คะแนน 
 

 

 
รูปภาพท่ี 6 แสดงหน้าจอคัดลอกเกณฑ์คะแนนสำหรับตัดเกรด 

  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หน้า  7 

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 ส่งผลการเรียน 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเมนู ส่งผลการเรียน โดย 

1) คลิก ระบบบริการครูผู้สอน 
2) คลิก ส่งผลการเรียน 

 

 
รูปภาพท่ี 10 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูส่งผลการเรียน 

 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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3) ระบบจะแสดงหน้าจอ การค้นหาข้อมูล ให้ระบุหรือเลือกข้อมูล1 ที่ต้องการค้นหา เช่น  
ภาคเรียน, รหัสวิชา หรือช้ันเรียน 

4) คลิกปุ่ม  
จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ ส่งผลการเรียน ผู้ใช้งานสามารถ เลือกบันทึกคะแนนเก็บหรือ

คะแนนรวมในรายวิชาพื้นฐาน บันทึกผ. / มผ.ในรายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) และประวัติการส่งผลการเรียนได้ 
 

 
รูปภาพท่ี 11 แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลส่งผลการเรียน 

  

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.2.1 การบันทึกรายวิชาพื้นฐาน 

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกการบันทึกคะแนนเก็บหรือคะแนนรวม โดย 
2.2.1.1 บันทึกคะแนนเก็บ 

เลือกบันทึกคะแนนเก็บ โดยคลิกปุ่ม  โดย 
1) ระบุ คะแนนเก็บ 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกคะแนน 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการบันทึกคะแนนเก็บ 
 

 

 

 
รูปภาพท่ี 12 แสดงหน้าบันทึกรายวิชาพื้นฐาน 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หน้า  11 

2.2.1.2 บันทึกคะแนนรวม 

เลือกบันทึกคะแนนรวม โดยคลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอ
บันทึกคะแนนรวม ผู้ใช้งานสามารถระบุคะแนนรวมหรือนำเข้าคะแนนจาก Excel file ได้ 
 

 
รูปภาพท่ี 13 แสดงหน้าจอการบันทึกคะแนนและผลการเรียน (บันทึกคะแนนรวม) 

 
ผู้ใช้งานสามารถ บันทึกคะแนนรวม โดย 

1) ระบุ คะแนนรวม 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกคะแนน 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการบันทึกคะแนนรวม 
 

 

 
รูปภาพท่ี 14 แสดงหน้าจอการบันทึกคะแนนเก็บ 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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กรณีท่ียังไม่มีการกำหนดระยะเวลาส่งผลการเรียน (ข้ันตอนการกำหนดระยะเวลาส่งผลการเรียน 
ดูได้ท่ีเมนู ระบบวัดผลการเรียน → กำหนดระยะเวลาส่งผลการเรียน) 
 

 
รูปภาพท่ี 15 แสดงหน้าจอกรณีท่ีไม่มีการกำหนดระยะเวลาส่งผลการเรียน 

 
2.2.1.3 การนำเข้าคะแนนจากไฟล์ Excel  

หากผู้ใช้งานต้องการ นำเข้าคะแนนจากไฟล์ Excel คลิกปุ่ม  

คลิกปุ่ม  เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ต้นแบบ (ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม Excel File ต้นแบบ ) 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อนำเข้าไฟล์คะแนน 

2) คลิกปุ่ม  

3) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการนำเข้าข้อมูลคะแนน 

4) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการนำเข้าข้อมูลคะแนน จากไฟล์ Excel 
 

 

 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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รูปภาพท่ี 16 แสดงหน้าจอการนำเข้าคะแนนจากไฟล์ Excel  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.2.1.4 การบันทึกคะแนนและผลการเรียนผ่าน / ไม่ผ่าน 

ผู ้ใช้งานสามารถ คลิกปุ ่ม  เพื ่อบันทึกคะแนนผ่าน / ไม่ผ่าน  
ในส่วนของรายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) โดย 

1) เลือก ผลการเรยีน ผ./ มผ. 

2) คลิกปุ่ม  

3) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการบันทึกผลการเรียน 
 

 

 
รูปภาพท่ี 17 แสดงหน้าจอการบันทึกรายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) 

  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.2.2 แก้ไขคะแนนรวม 

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม  เพื่อแก้ไขคะแนนรวม หากต้องการแก้ไขคะแนน  

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

2) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกคะแนนท่ีแก้ไข 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการบันทึกผลการเรียน 
 

 

 
รูปภาพท่ี 18 แสดงหน้าจอแก้ไขคะแนน 

 
2.2.2.1 พิมพ์รายงานคะแนน (Excel) 

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม  เพื่อส่งออกข้อมูล
ตามรายวิชาในรูปแบบไฟล์ Excel 
 

 
รูปภาพท่ี 19 แสดงหน้าจอการส่งออกข้อมูลคะแนนตามรายวิชาในรูปแบบไฟล์ Excel  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.2.2.2 ยกเลิกการบันทึกคะแนน 

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึก

คะแนน จากนั้นคลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการยกเลิกการบันทึกคะแนน 
 

 

 
รูปภาพท่ี 20 แสดงหน้าจอการยืนยันการยกเลิกการบันทึกคะแนน 

 
2.2.3 ประมวลผลตัดเกรด 

ผู้ใช้งานสามารถ ประมวลผลตัดเกรด รายวิชาท่ีมีสถานะการบันทึกคะแนนแล้ว โดย 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อประมวลผลตัดเกรด 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการบันทึกผลการเรียน 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล 
 

 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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รูปภาพท่ี 21 แสดงหน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูล 

 
2.2.4 พิมพ์รายงานวัดผล 

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม  เพื่อส่งออกรายงานวัดผลในรูปแบบไฟล์ Excel 
 

 

รูปภาพท่ี 22 แสดงหน้าจอการส่งออกข้อมูลรายงานวัดผล 
  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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รูปภาพท่ี 23 แสดงหน้าจอการส่งออกข้อมูลรายงานคะแนนรายวิชาท่ีส่งผลการเรียนในรูปแบบไฟล์ PDF 

  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.2.5 ประวัติการส่งผลการเรียน 

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม  เพื่อตรวจสอบประวัติส่งผลการเรียน 
1) ระบบจะแสดงหน้าจอ การค้นหาข้อมูล ให้ระบุหรือเลือกข้อมูล1 ท่ีต้องการค้นหา เช่น  
2) ภาคเรียน, รหัสวิชา หรือช่ือวิชา 

3) คลิกปุ่ม  จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูล ประวัติส่งผลการเรียน 
 

 

 
รูปภาพท่ี 24 ประวัติการส่งผลการเรียน 

  

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.3 บันทึกคะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเมนู บันทึกคะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน โดย 

1) คลิก ระบบบริการครูผู้สอน 
2) คลิก บันทึกคะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 

 

รูปภาพท่ี 25 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูบันทึกคะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 

 
3) ระบบจะแสดงหน้าจอ การค้นหาข้อมูล ให้ระบุหรือเลือกข้อมูล1 ท่ีต้องการค้นหา เช่น ภาค

เรียน, รหัสวิชา หรือช่ือวิชา 

4) คลิกปุ่ม  
จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูล รายวิชา ผู ้ใช้งานสามารถ บันทึกคะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์  

และเขียนได้ 
 

 
รูปภาพท่ี 26 แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลบันทึกคะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.3.1 การบันทึกคะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 

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

2) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกคะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล 
 

 

 
รูปภาพท่ี 27 แสดงหน้าจอบันทึกคะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 

  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.4 บันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเมนู บันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดย 

1) คลิก ระบบบริการครูผู้สอน 
2) คลิก บันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 
รูปภาพท่ี 28 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
3) ระบบจะแสดงหน้าจอ การค้นหาข้อมูล ให้ระบุหรือเลือกข้อมูล1 ท่ีต้องการค้นหา เช่น  

ภาคเรียน, รหัสวิชา หรือช่ือวิชา 

4) คลิกปุ่ม  
จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูล รายวิชา ผู้ใช้งานสามารถ บันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ได้ 

 

 
รูปภาพท่ี 29 แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูล 

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หน้า  23 

2.4.1 การบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โดย 

1) ระบุข้อมูล คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ท่ีต้องการบันทึก 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกคะแนนการประเมิน 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล 
 

 

 
รูปภาพท่ี 30 แสดงหน้าจอการบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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2.5 รายงานข้อมูล 
2.5.1 ตรวจสอบตารางสอนของตนเอง 

เป็นรายงานข้อมูล ตรวจสอบตารางสอนของตนเอง ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงาน / พิมพ์ โดย 
1) คลิก ระบบบริการครูผู้สอน 
2) คลิก ตรวจสอบตารางสอนของตนเอง 

 

 
รูปภาพท่ี 31 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูตรวจสอบตารางสอนของตนเอง 

 
3) ระบบจะแสดงหน้าจอ การค้นหาข้อมูล ให้ระบุ ภาคเรียนและครูผู้สอน 

4) คลิกปุ่ม  จากนั้นระบบจะแสดง ข้อมูลตารางสอนของครูผู้สอน 
5) หากต้องการ พิมพ์ตารางสอนของครูผู้สอน คลิกปุ่ม 

 เพื่อส่งออกข้อมูลตารางสอนของครูผู้สอน ใน
รูปแบบไฟล์ Excel 

 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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รูปภาพท่ี 32 แสดงหน้าจอค้นหาตารางสอนของครูผู้สอน  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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รูปภาพท่ี 33 แสดงหน้าจอการส่งออกข้อมูลตารางสอนของครูผู้สอนในรูปแบบไฟล์ Excel 

 
2.5.2 รายชื่อนักเรียนที่ตนเองสอน 

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายช่ือนักเรียนท่ีตนเองสอนได้ โดย 
1) คลิก ระบบบริการครูผู้สอน 
2) คลิก รายชื่อนักเรียนที่ตนเองสอน 

 

 
รูปภาพท่ี 34 แสดงหน้าจอการตรวจสอบรายช่ือนักเรียนท่ีตนเองสอน 

  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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3) ระบบจะแสดงหน้าจอ การค้นหาข้อมูล ให้ระบุหรือเลือกข้อมูล1 ท่ีต้องการค้นหา 
เช่น ภาคเรียน, รหัสวิชา หรือช่ือวิชา 

4) คลิกปุ่ม  จากนั้นระบบจะแสดง รายช่ือนักเรียนท่ีตนเองสอน 
5) หากต้องการ ตรวจสอบรายช่ือนักเรียนท่ีตนเองสอน คลิกปุ่ม 

 เพื่อส่งออกข้อมูลรายช่ือนักเรียนท่ีตนเองสอนใน
รูปแบบไฟล์ Excel 

 

 
รูปภาพท่ี 35 แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลรายช่ือนักเรียนท่ีตนเองสอน 

 

6) หากต้องการ พิมพ์รายช่ือนักเรียน (Excel) คลิกปุ่ม  
เพื่อส่งออกข้อมูลรายช่ือนักเรียนท่ีตนเองสอนในรูปแบบไฟล์ Excel 

7) หากต้องการ พิมพ์ตารางเรียน คลิกปุ่ม  จากนั้นระบบจะแสดง

หน้าจอตารางเรียนของนักเรียน คลิกปุ่ม  เพื่อส่งออกข้อมูล
ในรูปแบบไฟล์ Excel 

 

 
รูปภาพท่ี 36 แสดงหน้าจอรายช่ือนักเรียนท่ีตนเองสอน 

  

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
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รูปภาพท่ี 37 แสดงหน้าจอการค้นหารายช่ือนักเรียนท่ีตนเองสอน 

 

 
รูปภาพท่ี 38 แสดงหน้าจอการส่งออกข้อมูลรายงานรายช่ือนักเรียนในรูปแบบไฟล์ Excel 

 

 
รูปภาพท่ี 39 แสดงหน้าจอการส่งออกข้อมูลรายงานตารางเรียนของนักเรียนในรูปแบบไฟล์ Excel 


