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คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
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) 

  

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


คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  หน้า  2 

1.1 หน้าหลักระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรบัโรงเรียนเอกชน 
เมื่อเจ้าหน้าท่ีลงชื่อเข้าสู่ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนเรียบร้อยแล้ว 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. ระบบบริการครูประจำช้ัน 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเมนู รายช่ือนักเรียนท่ีเป็นครูประจำช้ัน โดย 

1) คลิก ระบบบริการครูประจำชั้น 
2) คลิก รายชื่อนักเรียนที่เป็นครูประจำชั้น 

 

 
รูปภาพท่ี 3 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูรายช่ือนักเรียนท่ีเป็นครูประจำช้ัน 

 

3) ผู้ใช้งานสามารถ ตรวจสอบรายช่ือนักเรียนได้ โดยคลิกปุ่ม   
จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายช่ือนักเรียนท่ีตนเองเป็นครูประจำช้ัน ผู้ใช้งานสามารถ พิมพ์รายช่ือ

นักเรียน พิมพ์รายละเอียดนักเรียน ตรวจสอบตารางเรียน ตรวจสอบผลการเรียน และตรวจสอบความประพฤติได้ 
 

 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หน้า  4 

 
รูปภาพท่ี 4 แสดงหน้าจอตรวจสอบรายช่ือนักเรียนท่ีตนเองเป็นครูประจำช้ัน  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หน้า  5 

2.1 พิมพ์รายชื่อนักเรียน 

หากผู้ใช้งานต้องการ พิมพ์รายชื่อนักเรียน คลิกปุ่ม  เพื่อส่งออกข้อมูลรายช่ือ
นักเรียนในรูปแบบไฟล์ Excel 
 

 
รูปภาพท่ี 5 แสดงหน้าจอการส่งออกข้อมูลรายช่ือนักเรียนในรูปแบบไฟล์ Excel 

  



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หน้า  6 

2.2 การพิมพ์รายละเอียดนักเรียน 

หากผู้ใช้งานต้องการ พิมพ์รายละเอียดนักเรียน คลิกปุ่ม  เพื่อส่งออกข้อมูล
รายละเอียดนักเรียนในรูปแบบไฟล์ PDF 

 

 
รูปภาพท่ี 6 แสดงหน้าจอการส่งออกข้อมูลรายละเอียดนักเรียนในรูปแบบไฟล์ PDF 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หน้า  7 

2.3 ตรวจสอบข้อมูลตารางเรียน 

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาตารางเรียนของนักเรียน โดย 
1) เลือก ภาคเรียน1 

2) หากต้องการ พิมพ์ตารางเร ียนของนักเร ียน  คลิกปุ ่ม   
เพื่อส่งออกข้อมูลตารางเรียนของนักเรียนในรูปแบบไฟล์ Excel 

 

 
รูปภาพท่ี 7 แสดงหน้าจอตรวจสอบข้อมูลตารางเรียน 

 

 
รูปภาพท่ี 8 แสดงหน้าจอการส่งออกข้อมูลตารางเรียนของนักเรียนในรูปแบบไฟล์ Excel 

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกทุกช่อง 



คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งานโรงเรียน   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หน้า  8 

2.4 ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียน 

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอ ค้นหาข้อมูลผลการเรียน โดย 
1) เลือก ภาคเรียน1 

2) คลิกปุ่ม  จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ ผลการเรียนของนักเรียน 
 

 
รูปภาพท่ี 9 แสดงหน้าจอรายช่ือนักเรียนท่ีเป็นครูประจำช้ัน 

 
2.5 ตรวจสอบข้อมูลความประพฤติ 

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอ ค้นหาข้อมูลความประพฤติ โดย 
1) เลือก ภาคเรียน 

2) คลิกปุ่ม  จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ ความประพฤติของนักเรียน 
 

 
รูปภาพท่ี 10 แสดงหน้าจอตรวจสอบข้อมูลความประพฤติ 

 

 
1 หมายเหตุ กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกทุกช่อง 


