
Management Information System School (Admission Manual) 
คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศบริหารจัดการโรงเรียน 

(Mis-School Manual Process) 
 

ในการปฏิบัติงานดานระบบสารสนเทศบริหารจัดการโรงเรียน จําเปนตองมีผูดูแลระบบ และเขาใจ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานในแตละสวน วาสวนใดมีลําดับข้ันการทํางานกอน สวนใดมีลําดับข้ันทํางานหลังจาก
อะไร ผลของการทํางานผิดข้ันตอนอาจทําใหไดขอมูลท่ีผิดพลาด และโปรแกรมอาจหยุดการทํางาน เนื่องจากได
ขอมูลท่ีไมตอเนื่องตามลําดับข้ันการทํางานได ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนอาชีวศึกษานี้ 
(Mis-School) เปนการเขียนโปรแกรมตามโครงสรางของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน และเขียนโปรแกรมตาม
ความตองการสารสนเทศของผูบริหารที่ใชงานอยูจริง เพื่อนําไปใชพัฒนาโรงเรียนฯ ใหเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ซ่ึงผานการเขียนและใชงาน การแกไขตามการทํางานจริง มามากกวา 8 ป คูมือระบบฯ นี้ตองใช
ควบคูกัน 2 สวน คือ 

1. คูมือโปรแกรมและข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือใหทราบวาข้ันตอนใดควรทํากอน ข้ันตอนใดควรทําหลัง 
(แตละดานของการทํางานเชน งานวิชาการ, งานทะเบียน-วัดผล, งานปกครอง ฯลฯ) 

2. คูมือระบบสารสนเทศฯ สําหรับผูบริหาร เพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน 
 

ท้ังนี้ คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ี จัดทําเพื่อใหทราบถึงกระบวนการลําดับข้ันตอนการทํางานกอน-
หลัง ของงานแตละสวน และการใชโปรแกรมแตละสวนใหมีความถูกตอง ไมขามข้ันตอนการปฏิบัติงานตามท่ี
ควรจะเปน ตามกระบวนการท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานจริง เนื่องจากเปนเวอรช่ันแรก หากมีขอผิดพลาดประการ

ใด ทีมงานบริษัทฯ ยินดีนอมรับขอแนะนําคําติชม สามารถสงมาไดท่ี chuantt@gmail.com  ขอขอบคุณทานท่ี
ใชโปรแกรม Mis-School นี้เปนอยางสูงเนื่องจากทานและโรงเรียนฯของทานไดแสดงถึงเจตจํานงความต้ังใจใน
การพัฒนาการเรียน-การสอนแลว 
 
 
 

ทีมงานบริษัทฯ ผูจัดทํา 
16 พ.ค. 2551  
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Management Information System School (Admission Manual) 
 

สารบัญ 
 

 เรื่อง หนา 
 ผังระบบงานสารสนเทศ (Mis-School System Flow) 3 
 ผังระบบงานสมัครนักเรียนใหม (Mis-Admission System Flow) 4 
 คําอธิบายภาพรวมหลักการทํางานของระบบงานสมัครนักเรียนใหม 5 
 หนาแรก 4 เมนูหลักของระบบงานรับสมัครนักเรียนใหม 6 
 การล็อคอินเขาสูระบบงานรับสมัครนักเรียนใหม 7 
 หนาหลักระบบงานรับสมัครนักเรียน 4 เมนู 8 
 1.1  เมนูงานรับสมัคร / สมัครนักเรียน 9 
 1.2  เมนูงานรับสมัคร / เปล่ียนโปรแกรมการเรียน              11 

1.3  เมนูงานรับสมัคร รับ/ถอน หลักฐานการสมัคร               12 
 2.1  เมนูรายงาน  / ยอดการรับสมัครนักศึกษา               14 

2.2  เมนูรายงาน / ยอดรับสมัคร(แยกตามสถานศึกษาเดิม)             16 
2.3  เมนูรายงาน แลวคลิกท่ีรายงานรายช่ือการรับสมัคร              18 
2.4  เมนูรายงาน แลวคลิกท่ีหลักฐานการรับสมัคร               21 
2.5  เมนูรายงาน แลวคลิกท่ีหลักฐานท่ียังไมไดรับ               23  
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Management Information System School (Admission Manual) 
ผังระบบงานสารสนเทศ Mis-School System Flow 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิม 

งานรับสมัคร 

งานออกรหัสนักเรียน/นักศึกษา 

งานลงทะเบียนรายหอง 

งานการเงินรับสมัคร 

นําเขาระบบบัญชี 

ผูตรวจสอบฯ 

จบ 

งานเกรดครูผูสอนใหคะแนน 

งานอนุมัติผลการเรียน   
ฝายวิชาการ - > ผอ. 

งานเรียนซอมเสริม 

งานตรวจสอบผลการเรียน 

โดยนักเรียน/นักศึกษา 

งานจัดพิมพใบ ร.บ. 

งานจัดหลักสูตร 

งานบุคลากร 

งานจัดตารางสอน/สอบ 

งานรูดบัตร 

งานปกครอง 

งานบันทึกจิตพิสัย 

งานบันทึกรายคาบ 

งานสือคนขอมูลหองสมุด 

งานบริหารหองสมุด 

3 



Management Information System School (Admission Manual) 
 

Start 

 
รับปอน-ปรับ-ถอนขอมูลพื้นฐาน งาน
รับสมัครนักเรียนใหม ระดับช้ัน สาขา
วิชา,สาขางานรอบ,ประวัติการศึกษา 

เมนูท่ี 1.1-1.3 

 
รายงานยอดรับสมัครนักเรียนใหม 

เมนูท่ี 2.1-2.5 

End 
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Management Information System School (Admission Manual) 
คูมือโปรแกรมระบบงานรับสมัครนักเรียนใหม (ADMISSION Manual) 

 
งานรับสมัครนักเรียนใหม (ADMISSION) 

ระบบงานรับสมัครนักเรียนใหมเปนการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน ระดับช้ันเรียน การจัดหองเรียน ประเภท
หองปฏิบัติการ อาคารเรียน แผนการเรียน ขอมูลช้ันเรียน ประเภทกิจกรรม ขอมูลครูที่ปรึกษา การจัดตารางสอน ประเภท
ตารางสอน ขอมูลรายวิชา หมวดวิชา โครงสรางหลักสูตร การบันทึกนําเขาขอมูล การประมวลผลการวิเคราะห การแสดงผล
รายงาน และการสงออกขอมูล โดยมงีานหลักดังน้ี 

 งานบริหารจัดการหลักสูตรการเรียน 
  งานจัดตารางสอน-ตารางสอบ 
  งานจัดหองเรียน 
  งานเรียนซํ้า-เรียนเสริม 

 

งานรับสมัครนักเรียน (Admission) 
 

ประกอบดวย 4 เมนูดังนี ้
1. งานรับสมัคร 
2. รายงาน 
3. เคร่ืองมือ 
4. SA 
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Management Information System School (Admission Manual) 
หนาหลักของงานรับสมคัรนักเรียน 4 เมน ู
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Management Information System School (Admission Manual) 
การเรียกใชงานโปรแกรมระบบรับสมัครนกัเรียน  Admission  

 
 

คําอธิบายขัน้ตอนการทํางาน 
เม่ือเขาสูระบบงานรับสมัคนักเรียนใหมแลว จะปรากฏหนาตางเพ่ือเขาสูระบบของผูใชงาน โดย

จะตองพิมพช่ือผูใชงาน และรหัสผาน จากนั้นคลิกท่ี เขาสูระบบ  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
เม่ือพิมพช่ือผูใช และรหัสผานแลว ก็จะเขาสูหนาตางระบบบริหารงานโรงเรียน (รับสมัครนักเรียน)  

ซ่ึงจะประกอบดวยเมนูหลัก 4 เมนู คือ 
 

1. งานรับสมัคร 
2. รายงาน 
3. เคร่ืองมือ 
4. SA 
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Management Information System School (Admission Manual) 
หนาหลักระบบงานรับสมัครนักเรียน 4 เมนู 

 
 

คําอธิบายขัน้ตอนการทํางาน 
 เม่ือมีการปอนชิอและรหัสผานของผูไดรับสิทธิในการใชงานโปรแกรมรับสมัครนักเรียนใหมท่ีถูกตอง 
ทานจะไดพบกับหนาตางหลักของการรับสมัครนักเรียนดังรูปภาพขางตน ทานจะพบกับเมนูหลักของโปรแกรม
มีดวยกัน 4 เมนู (เมนู 4.SA สําหรับผูดูแลระบบท่ีทําการล็อคอินเขามาเทานั้น ผูใชงานท่ัวไปจะไมพบกับเมนนูี้
ในการใชงาน) โดยมีหลักการเรียนรูใชงานบอยท่ีสุดอยูดานซาย และเมนูท่ีนานคร้ังใชงานอยูดานขวา ใหสังเกตุ
เวอรช่ันรุนท่ีอัพเดตของโปรแกรมดังกลาวจะปรากฏอยูดานบนของโปรแกรมดังรูปภาพดานบนจะเปนเวอรช่ัน
อัพเดตท่ี 54.4.20 (ณ ปท่ี 2554 เดือนท่ี 4 วนัท่ี20) และแสดงช่ือผูเขาใชงานโปรแกรมท่ีดานบนของหนาตาง
โปรแกรมเชนกัน  
หมายเหตุ: หนาตาของพื้นหลังโปรแกรม (Background) ทานสามารถจัดทําเองจากโปรแกรมตกแตงรูปภาพ
ภายนอกและนํารูปภาพมาใชในโปรแกรมนี้ได เพื่อแสดงความเปนองคมาตรฐาน ดังรุปภาพดานลางนี้ 
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Management Information System School (Admission Manual) 
เมนูยอยของงานรับสมัครนกัเรียน 

 
คําอธิบายขัน้ตอนการทํางาน 

1.   งานรับสมัครนักเรียน คลิกท่ีงานรับสมัคร จะประกอบดวยเมนยูอย 3 เมนู ดังนี ้
1.1  สมัครเรียน 
1.2 เปล่ียนโปรแกรมการเรียน  
1.3 รับ / ถอน หลักฐานการสมัคร 

  1.1  สมัครเรียน 
               คลิกท่ีงานรับสมัคร แลวคลิกท่ีสมัครเรียน ก็จะปรากฏหนาตาง จากนั้นคลิกท่ี ปุม เพิ่ม จะปรากฏดัง
รูปภาพดานลาง 
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Management Information System School (Admission Manual) 

 
 

จากนั้นใหทําการเลือกปการศึกษาวันท่ีรับสมัคร(เลขท่ีใบสมัครจะออกใหโดยอัตโนมัติ)เลือกระดับช้ัน 
(ปวช.ปวส.,ปวสพิเศษ) รอบเชาหรือรอบคํ่า เลขท่ีบัตรประชาชน คํานําหนาช่ือ ช่ือ-สกุล ประเภทนักศึกษาใหม 
หรือเกา (กรณีนักศึกษาเกาจะใชรหัสเดิมตามระเบียบของกระทรวง เชน เรียนปวช. ออกกลางคัน แลวกลับเขามา
ใหมในระดับปวช.เดิมจะไดรหัสเดิม) เลือกสิทธ์ิการเบิกไดหรือไม และขอมูลท่ัวไปของนักเรียน ของพอแม 
ผูปกครอง (ผูปกครองอาจไมใชบิดาหรือมารดา)ฯลฯ ของนักเรียน/นักศึกษาใหมท่ีมาสมัครเรียน เม่ือกรอก
ขอมูลครบถวนดีแลวใหคล๊ีกปุม “บันทึก” ดานลางของหนาจอเพื่อทําการบันทึกขอมูลเขาสูฐานขอมูล 
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เม่ือทําการคล๊ิกปุม บันทึก แลว จะปรากฏหนาตางขอความยืนยันการบันทึกขอมูลใหคลิกปุม Yes 

เพื่อยืนยันการบันทึกขอมูล ดังรูป  

 
 
1.2  เมนูงานรับสมัคร / เปล่ียนโปรแกรมการเรียน  

            

 
คําอธิบายขัน้ตอนการทํางาน 

เปนหนาจอการเปล่ียนโปรแกรมการเรียน โดยการเลือก ภาคเรียน ปการศึกษา และคล๊ิกท่ี F4 เพื่อคนหา
รายช่ือนักเรียนท่ีตองการเปลี่ยนโปรแกรมการเรียน และเลือกระดบัช้ัน สาขา ท่ีตองการเปล่ียน และบันทึกการ
เปล่ียนแปลงท่ีไดกระทํา 
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1.3  เมนูงานรับสมัคร รับ/ถอน หลักฐานการสมัคร  

 

 
คําอธิบายขัน้ตอนการทํางาน 

เปนหนาจอ รับ/ถอนหลักฐานการสมัคร โดยการคลีกท่ี F4 เพื่อคนหารายช่ือนักเรียนท่ีมีการ รับ/ถอน
หลักฐานการสมัคร และคล๊ิก F4 เพื่อเลือกวันท่ี รับ/ถอนฯ  การทํารายการรับหลักฐาน ถอนหลักฐาน 
เลือกรายการหลักฐานท่ีมีกรารับ/ถอน ระบุจํานวนเอกสารแตละหลักฐาน และคล๊ิกท่ีปุม “เพิ่มรายการ” 
รายการหลักฐานท่ีทําการเพ่ิมก็จะปรากฎอยูในรายการในตาราง (กรณท่ีีถอนหลักฐานใหเลือกรายการ
หลักฐาน และคล๊ิกท่ีปุม “ลบรายการ” รายการหลักฐานท่ีทําการก็จะลบออกไปจากรายการในตาราง) 
จากนั้นใหคล๊ิกท่ีปุม “บันทึกขอมูล” ท่ีมีการรับ/ถอนหลักฐาน
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เม่ือมีการรับ/ถอนหลักฐานการสมัครครบแลว ก็คลิกท่ีปุมออก จะปรากฏกลองขอความยืนยนัการออก 

จากหนาตางท่ีใชงานอยู หลังจากนั้นใหคลิกปุม Yes เพื่อยืนยนัการออกจากหนาตางท่ีใชงานอยู ดังรูป  

 
 

2.   รายงาน คล๊ิกท่ีรายงาน จะประกอบดวยเมนยูอย 5 เมนู ดังนี ้
2.1  ยอดรับสมัครนักศึกษา 
2.2  ยอดรับสมัคร(แยกตามสถานศึกษาเดมิ) 
2.3  รายงานรายช่ือการรับสมัคร 
2.4  หลักฐานการรับสมัคร 
2.5  หลักฐานท่ียังไมไดรับ 
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2.1  เมนูรายงาน  แลวคลิกท่ียอดการรับสมัครนักศึกษา  

 

 
คําอธิบายขัน้ตอนการทํางาน 

       จากนั้นใหเลือกปการศกึษาท่ีรับสมัคร เลือกประเภทการดูยอดรับสมัครแบบขอมูลท้ังหมด หรือ
ประจําวนัท่ีรับสมัคร(กรณท่ีีเลือกประเภทดูยอดรับสมัครแบบประจําวันท่ีรับสมัครใหคล๊ิกปุม “F4” เลือกวันท่ี
รับสมัคร) และเลือกดูขอมูลตามระดับช้ัน หรือขอมูลตามระดับรอบเรียน จากน้ันใหคลีกปุม “ตกลง” ก็จะ
ปรากฎยอดรับสมัครนักศึกษาเปนแผนภูมิรูปแทงดังรูปดานบน 

เม่ือมีการดูยอดรับสมัครนักศึกษาแลว ก็คลิกท่ีปุมออก จะปรากฏกลองขอความยืนยันการออกจาก
หนาตางท่ีใชงานอยู หลังจากนั้นใหคลิกปุม Yes เพื่อยืนยันการออกจากหนาตางท่ีใชงานอยู ดังรูปดานลาง 
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เม่ือพิมพขอมูลเกี่ยวกับประเภทวิชา/สาขาวิชาครบแลว ก็คลิกท่ีปุมออก จะปรากฏกลองขอความยืนยัน
การออกจากหนาตางท่ีใชงานอยู หลังจากนั้นใหคลิกปุม Yes เพื่อยืนยันการออกจากหนาตางท่ีใชงานอยู ดัง
รูปภาพดานบน 
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2.2  เมนูรายงาน แลวคลิกท่ียอดรับสมัคร(แยกตามสถานศึกษาเดิม)  

 

 

 
คําอธิบายขัน้ตอนการทํางาน 

 เปนหนาจอยอดรับสมัคร(แยกตามสถานศึกษาเดิม) เลือกปการศึกษาท่ีสมัคร เลือกระดับช้ัน/ 
(ไมระบุ), ปวช., ปวส., ปวส.พิเศษ จากนัน้คล๊ิกปุม “ตกลง” ก็จะปรากฎขอมูลรับสมัคร(แยกตามสถานศึกษา) 
จากนั้น หากมีการรายงานสงออก หรือพิมพออกมาเปนเอกสารใหคล๊ิกท่ีปุม”พิมพ”เพื่อเขาสูหนาการรายงาน 
 ดังรูปภาพ 
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เปนหนาจอแบบการรายงานช่ือโรงเรียนของนักเรียน จากน้ันใหคล๊ิกปุม “PDF” กรณีท่ีตองการ 

SAVE ไฟลเอกสารเปน .pdf หากตองการสงออกขอมูลใหคล๊ิกปุม “สงออก” จะปรากฎหนาจอดังรูปภาพ 
  

 
 

 ใหสังเกตุท่ีปุมเมนูดานลาง “สงออก” โปรแกรมสามารถสงออกรายช่ือโรงเรียนของนักเรียน
ไปเปนไฟล Excel และ HTML ได ใหเลือกรูปแบบการสงออกท่ีตองการ และระบุไฟลท่ีตองการสงออก กรณี
ตองการส่ังพิมพรายงานออกทางเคร่ืองสามารถส่ังพิมพได คล๊ิกเลือก “พิมพ” รูปเคร่ืองพิมพดานบนของรูปภาพ 
เม่ือมีการส่ังพิมพเอกสารแลว ก็คล๊ิกท่ี   ปุมออก ตามรูปภาพจากนั้นจะกลับมาสูหนาจอยอดรับสมัคร
เหมือนเดิม 
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 เม่ือตองการออกจากหนาจอยอดรับสมัคร(แยกตามสถานศึกษาเดิม)เพื่อเขาสูเมนูอ่ืนๆ ตอไป ใหคล๊ิกท่ี

ปุม “ออก” จะปรากฏกลองขอความยืนยันการออกจากหนาตางท่ีใชงานอยู หลังจากนั้นใหคลิกปุม Yes เพื่อ
ยืนยันการออกจากหนาตางท่ีใชงานอยู ตามรูปภาพดานลาง 

 
 
2.3  เมนูรายงาน แลวคลิกท่ีรายงานรายชื่อการรับสมัคร 
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คําอธิบายขัน้ตอนการทํางาน 

เปนหนาจอรายงานรายช่ือการรับสมัคร เลือกปการศึกษาท่ีสมัคร จากนัน้จะมีปุมรายงานผลอยู 2 แบบ 
คือ แบบเลือกตามวันท่ีเขาสมัคร และแบบเลือกเปนระดบัช้ัน หากคล๊ิกปุมแบบเลือกตามวันท่ีเขาสมัครใหคล๊ิกท่ี 
F4 เพื่อเลือกวนัท่ีเร่ิมตนรับสมัคร และวันท่ีส้ินสุดการรับสมัครจากน้ันใหคล๊ิกท่ีปุม “ตกลง” เพื่อทําการคนหา 
หากตองการ การรายงานผลแบบเปนระดับช้ันใหคล๊ิกท่ีปุมเลือกเปนระดับช้ัน เลือกระดับช้ัน/ (ไมระบุ), ปวช., 
ปวส., ปวส.พิเศษ ตามดวยสาขา ช้ันป จากนั้นใหคล๊ิกท่ีปุม “ตกลง” ” ก็จะปรากฎขอมูลการรายงานผล ดัง
รูปภาพดานบน  

 
สําหรับกรณีท่ีตองการพิมพเอกสาร กอนอ่ืนตองมีการตั้งคาเคร่ืองพิมพและกระดาษเพื่อใหไดขนาด

กระดาษตามท่ีตองการจากนัน้ใหคล๊ิกท่ีปุม “ต้ังคากระดาษ”  เพื่อเขาสูการต้ังคาเคร่ืองพิมพและกระดาษ ดัง
รูปภาพ หลังจากท่ีต้ังคาเสร็จแลวใหคล๊ิกท่ีปุม “ตกลง”  

 

 
 
หากมีความตองการสงออกขอมูลใหกดปุม ”สงออก” ใหสังเกตุท่ีปุมเมนูดานลาง “สงออก” โปรแกรม

สามารถสงออกรายงานรายช่ือนักเรียนท่ีมาสมัครเรียนไปเปนไฟล TextFile(txt), CommaSeparatedValues(csv),  
Excel และ HTML ได ใหเลือกรูปแบบการสงออกท่ีตองการ และระบุแฟมขอมูลในการเก็บไฟลสงออก จากนัน้
ใหคล๊ิกปุม “ตกลง” เพื่อทําการสงออกขอมูล หากมีการรายงานสงออก หรือพิมพออกมาเปนเอกสารใหคล๊ิกท่ี
ปุม”ดูเอกสารกอนพิมพ”เพือ่เขาสูหนาการรายงาน ดังรูปภาพดานลาง 
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เปนหนาจอเอกสารรายงานรายช่ือนักเรียนท่ีมาสมัครเรียน จากนัน้ใหคล๊ิกปุม “PDF” กรณีท่ี

ตองการ SAVE ไฟลเอกสารเปน .pdf หากตองการสงออกขอมูลใหคล๊ิกปุม “สงออก” จะปรากฎหนาจอดัง
รูปภาพ 

 
 
ใหสังเกตุท่ีปุมเมนูดานลาง “สงออก” โปรแกรมสามารถสงออกรายงานรายช่ือนักเรียนท่ีมาสมัคร

เรียนไปเปนไฟล Excel และ HTML ได ใหเลือกรูปแบบการสงออกท่ีตองการ และระบุไฟลท่ีตองการสงออก 
กรณีตองการสั่งพิมพรายงานออกทางเคร่ืองสามารถส่ังพิมพได คล๊ิกเลือก “พิมพ” รูปเคร่ืองพิมพดานบนของรูป 
เม่ือมีการส่ังพิมพเอกสารแลว ก็คล๊ิกท่ี   ปุมออก จากนัน้จะกลับมาสูหนาจอเดิม  
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เม่ือตองการออกจากหนาจอรายงานรายชื่อนักเรียนท่ีมาสมัครเรียน เพื่อเขาสูเมนูอ่ืนๆ ตอไป ใหคล๊ิกท่ี
ปุม “ออก” จะปรากฏกลองขอความยืนยันการออกจากหนาตางท่ีใชงานอยู หลังจากนั้นใหคลิกปุม Yes เพื่อ
ยืนยันการออกจากหนาตางท่ีใชงานอยู ดังรูปภาพ 

 
 

2.4  เมนูรายงาน แลวคลิกท่ีหลักฐานการรับสมัคร 
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คําอธิบายขัน้ตอนการทํางาน 

เปนหนาจอรายงานหลักฐานการรับสมัคร เลือกปการศึกษาท่ีสมัคร  เลือกระดับช้ัน/ (ไมระบุ), ปวช., 
ปวส., ปวส.พิเศษ ตามดวยสาขา รอบท่ีเรียน และลําดับเลขท่ีใบสมัครจากนั้นใหคล๊ิกท่ีปุม “ตกลง”  ก็จะปรากฎ
ขอมูลการรายงานผล ดังรูปท่ี 24 หากตองการพิมพรายงานออกมาเปนเอกสารใหคล๊ิกท่ีปุม “พิมพ”  ดานขวาลาง
ดังรูป 

 
 
เปนหนาจอเอกสารรายงานหลักฐานการรับสมัคร จากนัน้ใหคล๊ิกปุม “รูปเคร่ืองพิมพ” เพื่อพิมพ

เอกสารจากน้ันใหระบุเคร่ืองพิมพ ระบุจํานวนการพิมพ จากนั้นคล๊ิกท่ีปุม “Print” จะปรากฎหนาจอดังรูป 
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เม่ือตองการออกจากหนาจอรายงานหลักฐานการรับสมัคร เพื่อเขาสูเมนูอ่ืนๆ ตอไป ใหคลิกท่ีปุม 

“ออก” จะปรากฏกลองขอความยนืยันการออกจากหนาตางท่ีใชงานอยู หลังจากนัน้ใหคลิกปุม Yes เพื่อยืนยัน
การออกจากหนาตางท่ีใชงานอยู ดังรูป 
 
2.5  เมนูรายงาน แลวคลิกท่ีหลักฐานท่ียังไมไดรับ 
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คําอธิบายขัน้ตอนการทํางาน 

เปนหนาจอรายงานหลักฐานท่ียังไมไดรับ เลือกปการศึกษาท่ีสมัคร  เลือกระดับช้ัน เลือกเอกสารท่ียัง
ไมไดรับโดยการคลิกท่ีปุม “F4” เพื่อเลือกเอกสารท่ียังไมไดรับจากนักเรียน/นกัศึกษา จากนั้นใหคลิกปุม “ตก
ลง” เพื่อออกจากการเลือกเอกสารท่ียังไมไดรับ หลังจากนั้นคลิกปุม “ตกลง” ทําการคนหารายช่ือ นกัเรียน/ 
นักศึกษาท่ียังไมไดสงเอกสารตามท่ีเลือกเอาไว ดังรูป 

 

 
 

ดานลางซายสุดของหนาจอจะมีการระบุจํานวนท่ีทําการคนหาขอมูล ถัดไปจากการระบุจํานวน
รายการคนหาขอมูล จะเปนการกําหนดขนาดของกระดาษโดยการคลิกท่ีปุมจะมีขนาดของกระดาษ 2 แบบ คือ
แบบกระดาษริมยาว(Legal) และกระดาษริมส้ัน(A4) หลังจากท่ีระบุขนาดของกระดาษแลวใหคลิกท่ีปุม “พิมพ” 
หลังจากนัน้จะปรากฏตัวเอกสารที่เลือกไว ดังรูปภาพดานลาง 
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เปนหนาจอแบบเอกสารรายงานหลักฐานท่ียังไมไดรับ จากนั้นใหคล๊ิกปุม “PDF” กรณีท่ีตองการ 
SAVE ไฟลเอกสารเปน .pdf หากตองการสงออกขอมูลใหคล๊ิกปุม “สงออก” จะปรากฎหนาจอดังรูป 

 

 
 
ใหสังเกตุท่ีปุมเมนูดานลาง “สงออก” โปรแกรมสามารถสงออกรายงานรายช่ือนักเรียนท่ีมาสมัคร

เรียนไปเปนไฟล Excel และ HTML ได ใหเลือกรูปแบบการสงออกท่ีตองการ และระบุไฟลท่ีตองการสงออก 
กรณีตองการสั่งพิมพรายงานออกทางเคร่ืองสามารถส่ังพิมพได คล๊ิกเลือก “พิมพ” รูปเคร่ืองพิมพดานบนของรูป 
เม่ือมีการส่ังพิมพเอกสารแลว ก็คล๊ิกท่ี   ปุมออก จากนัน้จะกลับมาสูหนาจอเดิม  

เม่ือตองการออกจากหนาจอรายงานหลักฐานท่ียังไมไดรับ เพื่อเขาสูเมนูอ่ืนๆ ตอไป ใหคล๊ิกท่ีปุม 
“ออก” จะปรากฏกลองขอความยนืยันการออกจากหนาตางท่ีใชงานอยู หลังจากนัน้ใหคลิกปุม Yes เพื่อยืนยัน
การออกจากหนาตางท่ีใชงานอยู  
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