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คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศบริหารจัดการโรงเรียน 
(Mis-School Manual Process) 

 
ในการปฏิบัติงานดานระบบสารสนเทศบริหารจัดการโรงเรียน จําเปนตองมีผูดูแลระบบ และเขาใจข้ันตอน

การปฏิบัติงานในแตละสวน วาสวนใดมีลําดับข้ันการทํางานกอน สวนใดมีลําดับข้ันทํางานหลังจากอะไร ผลของ
การทํางานผิดข้ันตอนอาจทําใหไดขอมูลท่ีผิดพลาด และโปรแกรมอาจหยุดการทํางาน เนื่องจากไดขอมูลท่ีไม
ตอเนื่องตามลําดับข้ันการทํางานได ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการโรงเรียนอาชีวศึกษานี้ (Mis-School) 
เปนการเขียนโปรแกรมตามโครงสรางของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน และเขียนโปรแกรมตามความตองการ
สารสนเทศของผูบริหารที่ใชงานอยูจริง เพือ่นําไปใชพัฒนาโรงเรียนฯ ใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซ่ึง
ผานการเขียนและใชงาน การแกไขตามการทํางานจริง มามากกวา 8 ป  
 

ท้ังนี้ คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานนี้ จัดทําเพื่อใหทราบถึงกระบวนการลําดับข้ันตอนการทํางานกอน-หลัง 
ของงานแตละสวน และการใชโปรแกรมแตละสวนใหมีความถูกตอง ไมขามข้ันตอนการปฏิบัติงานตามท่ีควรจะ
เปน ตามเหตุการณกระบวนการที่เกิดข้ึนจากการทํางานจริง เนื่องจากเปนเวอรช่ันแรก หากมีขอผิดพลาดประการใด 

ทีมงานบริษัทฯ ยินดีนอมรับขอแนะนําคําติชม สามารถสงมาไดท่ี mis@mis-school.com  ขอขอบคุณทานท่ีใช
โปรแกรม Mis-School นี้เปนอยางสูงเนื่องจากทานและโรงเรียนฯของทานไดแสดงถึงเจตจํานงความตั้งใจในการ
พัฒนาผูเรียนเปนสําคัญแลว 
 
 
 

ทีมงานบริษัทฯ ผูจัดทํา 
16 พ.ค. 2551  

 
Revised: แกไขคร้ังท่ี1/12 พ.ย.53 
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ผังระบบงานสารสนเทศ Mis-School System Flow ทั้งระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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ผังโปรแกรมระบบงานทะเบียน – วัดผล ( Register System  Flow ) 

 
 
 

Start 

ต้ังคาระบบงานทะเบียนวัดผล 

เมนูที่ 8.3 

ขอมูลสถานศึกษา 
เมนูที่ 8.1 

ขอมูลพ้ืนฐาน Input Data 

เมนูที่ 1 

ขอมูลการสมัครเรียนนร.ใหม 
เมนูที่ 2.1 

เปล่ียนโปรแกรมการเรียน นร./นศ.
ใหมที่ยังไมออกรหัส  เมนูที่ 2.2 

การกําหนดระดับช้ัน – หองเรียน 

นร.ใหม  เมนูที่ 2.3 

การตรวจสอบ รบ. นร.ใหม เพ่ือ
อนุมัติการใหรหัส  เมนูที่ 2.4 

การใหรหัส นร./นศ. ใหม 
เมนูที่ 2.5 

การรับเขาเปน นร./นศ. ของร.ร. 
(โอนใหงานทะเบียน-วัดผล) 

เมนูที่ 2.6 

2 
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ลงทะเบียนเรียนปกติ / สมทบ 

เมนูที่ 4.1 – 4.2 

บันทึกสภาพลาออก – ขาดการ
ติดตอ แจงผูปกครอง / กลับมา

เรียน / สมทบ  เมนูที่ 3.2 

ครูผูสอนเก็บคะแนนประเมินผล
การเรียน (โปรแกรมเกรด) 

งานครูที่ปรึกษาติดตาม นร. 
(โปรแกรมเกรด) 

จัดการช้ันป/หอง/สาขาวิชา/รอบ 

เมนูที่ 3.6.1-2 

รับโอนรายวิชาจากการยาย
สาขาวิชาหรือ นร.ที่ยายมา/สมทบ 

ลงทะเบียน  เมนูที่ 3.4 

ลงทะเบียนเรียนซ้ํา 
เมนูที่ 4.3.1 

บริหารจัดการหองสอบ 

เมนูที่ 3.7 

ตรวจสอบบันทึก-แกไขผลการ
เรียน (รายวิชา) เมนูที่ 5.1 

ตรวจสอบบันทึก-แกไขผลการ
เรียน (รายบุคคล) เมนูที่ 5.2 

2 

3 
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สํารวจวิชาเรียน – ผลการเรียน 

เมนูที่ 5.3 

ประมวลผลสิ้นเทอม 

เมนูที่ 8.2.1 

ประมวลผลสิ้นปการศึกษา 
เมนูที่ 8.2.2 

อนุมัติออกใบ รบ.1 

เมนูที่ 3.5 

ออกเอกสารระเบียบผลการเรียน 
รบ. 1  เมนูที่ 6.2.1 

รายงานผูจบหลักสูตร รบ.2 

เมนูที่ 6.2.2 

End 

3 
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คําอธิบายหลักการทํางานโปรแกรมระบบงานทะเบียน-วัดผล  
(REGISTER MANUAL PROCESS) 

 

ขอมูลพื้นฐาน (Input Data) การประมวลผล (Process) รายงานตางๆ (Output Report) 

เมนูท่ี เมนูท่ี เมนูท่ี 
8.3 เคร่ืองมือ/ต้ังคาระบบ 3.2.1.1.นั ก ศึ ก ษ า /บั น ทึ ก ส ภ า พ

นักศึกษา/ลาออก/ยกเลิกการลาออก 
3.1. นักศึกษา/ทะเบียนประวัติ 

8.1 เคร่ืองมือ/ขอมูลโรงเรียน 3.2.2.1.นั ก ศึ ก ษ า /บั น ทึ ก ส ภ า พ
นักศึกษา/ขาดการติดตอ/ยกเลิกขาด
ก า ร ติ ด ต อ /อ อ ก ห นั ง สื อ แ จ ง
ผูปกครอง 

3.2.2.3. นักศึกษา/บันทึกสภาพ
นั ก ศึ กษ า /ข าดก า ร ติ ดต อ /ออก
หนังสือแจงผูปกครอง 

1. ขอมูลหลัก/จังหวัด/อําเภอ/ตําบล/
คํานําหนานาม/สถานศึกษาเดิม 

3.2.3.1.นั ก ศึ ก ษ า /บั น ทึ ก ส ภ า พ
นักศึกษา/พักการเรียน/ยกเลิกพักการ
เรียน 

6.1. ออกเอกสาร/ใบแจงเกรด-ใบ
แจงผลการเรียน 

2.1. รับสมัคร/สมัครเรียน 3.2.4.นั ก ศึ ก ษ า /บั น ทึ ก ส ภ า พ
นักศึกษา/สมทบ 

6.2.1. ออกเอกสาร/นักเรียนจบ
การศึกษา/ระเบียนผลการเรียน (รบ.
1.) 

2.2. รับสมัคร/เปล่ียนโปรแกรมการ
เรียน 

3.2.5.นั ก ศึ ก ษ า /บั น ทึ ก ส ภ า พ
นักศึกษา/ปรับสภาพใหนักศึกษา
กลับมาเรียน 

6.2.2. ออกเอกสาร/นักเรียนจบ
การศึกษา/แบบรายงานผลการเรียนผู
จบหลักสูตร (รบ.2) 

2.3. รับสมัคร/ขอมูลช้ันเรียน 3.4.นักศึกษา/รับโอนรายวิชา 6.2.3. ออกเอกสาร/นักเรียนจบ
การศึกษา /แบบรายงานการออก
ประกาศนียบัตร 

2.4. รับสมัคร/อนุมัติการออกรหัส 3.5.นักศึกษา/อนุมัติออกใบ รบ.1 6.2.4. ออกเอกสาร/นักเรียนจบ
การศึกษา/แบบรับระเบียนผลการ
เรียน (รบ.1) 

2.5. รับสมัคร/ใหรหัสนักเรียน/ให
รูปแบบMis/ใหรูปแบบอ่ืน 

3.6.1.นักศึกษา/จัดการขอมูลเกี่ยวกับ
ช้ันเรียน/จัดการเกี่ยวกับช้ันป-หอง 

6.2.5. ออกเอกสาร/นักเรียนจบ
การศึกษา/คุณลักษณะพิเศษ 
 

ขอมูลพื้นฐาน (Input Data) การประมวลผล (Process) รายงานตางๆ (Output Report) 
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เมนูท่ี เมนูท่ี เมนูท่ี 
2.6. รับสมัคร/รับเขาเปนนักเรียน 3.6.2.นักศึกษา/จัดการขอมูลเกี่ยวกับ

ช้ันเรียน/จัดการเกี่ยวกับสาขาวิชา-
รอบท่ีเรียน 

6.2.5. ออกเอกสาร/นักเรียนจบ
การศึกษา/ท่ีอยูนักศึกษาท่ีจบ 

 3.7.นักศึกษา/จัดการขอมูลเกี่ยวกับ
หองสอบ 

6.3. ออกเอกสาร/ใบรับรองตางๆ 

 4.1.ลงทะเบียน /ลงทะเบียนเรียน
ปกติ 

6.4.1. ออกเอกสาร/ใบ
ประกาศนยีบัตร/กําหนดตําแหนง
การพิมพใบประกาศนยีบัตร 

 4.2.ลงทะเบียน /ลงทะเบียนเรียน
สมทบ 

6.4.2. ออกเอกสาร /ใบ
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร /พิ ม พ ใ บ
ประกาศนียบัตร 

 4.3.1. ลงทะเบียน/เรียนซํ้า/
ลงทะเบียน/ยกเลิกการลงทะเบียน 

6.5. ออกเอกสาร/บัญชีรายช่ือผูขอ
ตรวจสอบวุฒิ 

 5.1.วัดผลประเมินผล/บันทึก-แกไข
ผลการเรียน(รายวิชา) 

6.6. ออกเอกสาร/พิมพซองจม.ท่ีอยู
นักเรียน 

 5.2.วัดผลประเมินผล/บันทึก-แกไข
ผลการเรียน(รายบุคคล) 

7.1.1. รายงาน/บัญชีรายช่ือนร./บัญชี
รายช่ือประจําหอง 

 5.3.วัดผลประเมินผล/สํารวจวิชา
เรียน-ผลการเรียน 

7.2. รายงาน/แบบสํารวจท่ีอยู
ผูปกครอง 

 8.2.1. เคร่ืองมือ/ประมวลผล/
ประมวลผลส้ินเทอม 

7.3. รายงาน/แบบสํารวจขอมูลนร./
นศ. 

 8.2.2. เคร่ืองมือ/ประมวลผล/
ประมวลผลส้ินปการศึกษา 

7.4. รายงาน/สรุปรายช่ือนร./นศ. 
ลาออก 

  7.5. รายงาน/สรุปรายช่ือนร./นศ.ท่ี
ได มส., ได I 

  7.6. รายงาน/สรุปรายช่ือนร./นศ.ท่ี
หมดสิทธิสอบ 

  7.7. รายงาน/สรุปรายช่ือนร./นศ.
ท้ังหมด 
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หนาจอการ Login เขาโปรแกรม “ระบบงานทะเบียน-วัดผล (REGISTER MIS-SCHOOL) 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การเขาสูโปรแกรมระบบงานทะเบียน-วัดผล จําเปนตอง Login ปอนช่ือผูใชงาน และรหัสผาน เปนการ
กล่ันกรอง ผูท่ีจะเขาใชโปรแกรม เม่ือปอนขอมูล UserName & Password โปรแกรมจะตรวจสอบถึงสิทธิการเขาใช
โปรแกรม วามีสิทธิในการเขาใชโปรแกรมระบบงานทะเบียน-วัดผล หรือไม เปนข้ันตอนแรกของทุกโปรแกรมใน
ระบบ MIS-SCHOOL  
 
 
 
 
 



Management Information System School (Register Manual Process) 

11

 

 
หนาจอแรกหลังการ Login เขาสูโปรแกรม “ระบบงานทะเบียน-วัดผล (REGISTER MIS-SCHOOL) 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เปนหนาจอแรกของโปรแกรมหลังการ Login เขาสูโปรแกรมระบบงานทะเบียน-วัดผล ซ่ึงประกอบดวย
เมนูหลัก 8 เมนู และ Sub Menu ยอยอีกจํานวนหนึ่ง ในสวนเมนูขวาสุด 0.SA จะเห็นเมนูนี้ไดตอเม่ือมีการใช สิทธิ
ของ Admin Login เขามา เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูดูแลระบบ สามารถบริหารจัดการ Account ของบุคลากร 
ในการใหสิทธิการเขาใชโปรแกรมในแตละระบบงานไดทันที   
 
 
 
หมายเหตุ: พื้นหลังของโปรแกรมแตละโรงเรียนสามารถจัดทําใสไดเองใหสอดคลองกับตราและช่ือของแตละโรงฯ 
                 ท่ีเคร่ืองลูกขาย C:\Misschool\REGISTER\Pic\Bk.jpg หรืออาจจะเอาภาพพ้ืนหลังและโลโกโรงเรียน   
                 ไวท่ี Server แลวโหลดมาใสในแตละ Module งาน 
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เมนูท่ี 8.3 เคร่ืองมือ/ ตัง้คาระบบ วันเปด-ปดภาคเรียน / ตําแหนงท่ีเก็บรูปภาพ 

 
 

 
 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เปนการต้ังคาระบบปการศกึษา วนัเปดภาคเรียน วนัปดภาคเรียน ตําแหนงท่ีเก็บรูปนักเรียน ตําแหนงท่ี
เก็บโลโกโรงเรียน เพื่อท่ีระบบจะไดทําการคนหา จัดพิมพรายงาน ทํางานตางๆ ไดอยางถูกตอง โดยการปอนคา
กําหนดตางๆ ลงไปซ่ึงแตละโรงเรียนอาจจะไมเหมือนกนั เม่ือปอนคาตางๆ ไดอยางถูกตองแลวใหทําการบันทึก 
 
หมายเหตุ: ควรทําต้ังคากอนเปนอันดับแรกของการทํางานในโปรแกรมระบบงานทะเบียนวดัผล 
เนื่องจากเมนนูี้เทอมหน่ึงจะไดใชหนึ่งคร้ัง จึงนําไปไวหลังสุดของเมนูท้ังหมด 
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เมนูท่ี 8.1 เคร่ืองมือ/ขอมูลโรงเรียน 

 
 

 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เปนการปอนขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษาตางๆ เชน รหสัสถานศึกษา ช่ือสถานศึกษา กระทรวงสังกัด ช่ือ
ผูรับใบอนุญาต ช่ือผูจัดการ ช่ือนายทะเบียน ช่ือผูแทนครู ช่ือหัวหนางานการเงิน ช่ือหัวหนางานบุคลากร เม่ือปอน
ขอมูลใสครบถวนแลวใหทําการคล๊ิกปุม “บันทึก” โปรดตรวจสอบความถูกตองใหชดัเจน เนื่องจากตองใชขอมูล
ตรงนี้สงออกไปยังโปรแกรมเงินอุดหนุน และ GPA  
หมายเหตุ: ควรทําต้ังคากอนเปนอันดับแรกของการทํางานในโปรแกรมระบบงานทะเบียนวดัผล
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เมนูท่ี 8.1 เคร่ืองมือ/ขอมูลโรงเรียน (ตอ) 

 
 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เปนการปอนขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา เนื่องจากกฎหมายใหมตามตราสาร โรงเรียนทุกโรงเปนนิติ
บุคคลโดยอัตโนมัติ จึงตองมีการปอนขอมูลกําหนดคาตางๆ เชนสถานศึกษามีพื้นท่ีกี่ไร ต้ังอยูท่ีใด มีโทรศัพท
พื้นฐานใชหรือไม มีอินเตอรเน็ตหรือไม เม่ือปอนขอมูลครบถวนแลวใหทําการคล๊ิกปุม “บันทึก” 
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เมนูท่ี 8.1 เคร่ืองมือ/ขอมูลโรงเรียน – รางวัลท่ีไดรับ (เพือ่จัดทํารายงานให สมศ.) 

 
 
 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 เปนการบันทึกปอนขอมูลรางวัลท่ีไดรับของสถานศึกษาเก็บไวเปนฐานขอมูลของสถานศึกษา เชน 
ไดรับรางวัลในปใด ช่ือรางวัลอะไร ใครหนวยงานไหนเปนผูมอบให เก็บไวท่ีไหน? รหัสอะไร? เปนตน เม่ือปอน
ขอมูลครบถวนแลวใหทําการคล๊ิกปุม “บันทึก” เม่ือถึงเวลาการประเมินภายนอก ผูประเมิน สมศ. มาประเมิน 
สามารถท่ีจะจัดพิมพขอมูล ออกมาใหไดเปนรายป หรือสงออกเปน Excel ออกมาจัดแตงขอมูลเพืม่เติมได 
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เมนูท่ี 1.1 ขอมูลหลัก/จังหวัด, อําเภอ, ตําบล, คํานําหนานาม, สถานศึกษาเดิม (REGISTER MIS-SCHOOL) 

 
 

 
 

คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เปนขอมูลพื้นฐานของระบบ Input เร่ิมแรกในการเร่ิมงานใชงานระบบคร้ังแรก ขอมูลนี้จะเปนประโยชน

ในการปอนรับนักเรียน/นักศึกษาใหม วามาจากโรงเรียนใด จังหวัดใด อําเภอ, ตําบล รวมถึงท่ีอยูของพอแม 
ผูปกครอง หากตองการเพิ่มขอมูลสามารถคล๊ิกปุม “เพิ่ม” ไดดังรูปท่ีโชวดานบน 

 
หมายเหตุ: ในการใชงานติดต้ังระบบคร้ังแรกในฐานขอมูลจะใสมาใหครบ 76 จังหวัดแลว 
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เมนูท่ี 1.2-3 ขอมูลหลัก/อําเภอ, ตําบล, คํานําหนานาม, สถานศึกษาเดิม (REGISTER MIS-SCHOOL) 

 

 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขอมูลพื้นฐานของระบบ Input อําเภอ, ตําบล สามารถคล๊ิกเพิ่มขอมูลได 
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เมนูท่ี 1.4 ขอมูลหลัก/คํานําหนานาม, สถานศึกษาเดิม (REGISTER MIS-SCHOOL) 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เปนขอมูลพื้นฐานของระบบ Input เร่ิมแรกในการเร่ิมงานใชงานระบบคร้ังแรก ขอมูลนี้จะเปนประโยชน 
สําหรับนักเรียน/นักศึกษา และผูปกครอง หากขอมูลในระบบเร่ิมแรกมีใหมาไมเพียงพอ สามารถเพ่ิมเติมขอมูลได 
โดยการกรอกขอมูลท่ีตองการ และเลือกเพศชาย หรือหญิง ผูใหญหรือเด็ก และเปดใชงาน คล๊ิกปุม “เพิ่ม” ท่ีเมนู
ดานลางของรูปภาพท่ีโชวดานบน  
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เมนูท่ี 1.5 ขอมูลหลัก/สถานศึกษาเดิม (REGISTER MIS-SCHOOL) 

 
 

คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เปนขอมูลพื้นฐานของระบบ Input เร่ิมแรกในการเร่ิมงานใชงานระบบคร้ังแรก ขอมูลนี้จะเปนประโยชน 

ในการรับสมัครนักเรียนใหม และการติดตามวานกัเรียน/นักศึกษา จบ หรือยายมาจากโรงเรียนใด ท้ังนี้หากรายช่ือ
โรงเรียนท่ีตองการไมมี สามารถปอนช่ือโรงเรียน จังหวดั อําเภอ ตําบล ฯลฯ และคล๊ิกปุม “เพิ่ม” เพือ่เพิ่มขอมูล
รายช่ือโรงเรียนใหมเขาสูฐานขอมูล และโปรแกรมยังสามารถคนหารายช่ือโรงเรียนท่ีตองการ พิมพหนาซอง
จดหมาย เพื่อสงเอกสาร ขอมูล ไปยังโรงเรียนเดิมของนกัเรียน/นักศึกษา ไดอีกดวย 

 
 

หมายเหตุ: กอนท่ีจะเพ่ิมขอมูลรายช่ีอโรงเรียนใดๆ ลงในฐานขอมูลควรตรวจสอบคนหาแลววาไมมี เพื่อปองกัน
ความซ้ําซอนของรายช่ือโรงเรียนในฐานขอมูล และหากในงานรับสมัครนักเรียนใหม ไมมีขอมูลโรงเรียนเดิมของ
นักเรียนใหม ใหมาเพ่ิมขอมูลไดท่ีเมนูนี้ในงานทะเบียน (กรุณาตรวจสอบความซํ้าซอนกอนเพ่ิมรายช่ือโรงเรียน
ใหมเขาฐานขอมูล) 
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เมนูท่ี 1.5 ขอมูลหลัก/สถานศึกษาเดิม (REGISTER MIS-SCHOOL) 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

หนาจอการส่ังพิมพช่ือโรงเรียน หนาซองจดหมาย เม่ือมีการคล๊ิกเลือกรายช่ือโรงเรียนฯ ท่ีตองการ และคล๊ิก
ปุม “พิมพซองจดหมาย” ท่ีปุมเมนูดานลางของรูปภาพท่ีโชวดานบน และคล๊ิกท่ีรูปเคร่ืองพิมพ เพื่อสงขอมูลไปยัง
เคร่ืองพิมพ 
หมายเหตุ: ท้ังนี้กอนการส่ังพิมพเอกสารใดๆ ควรตรวจสอบเคร่ืองพิมพท่ีต้ังคาไวในเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีจะส่ัง
พิมพวามีคาเปน Set as Default Printer ไวหรือไม เปนเคร่ืองท่ีตองการส่ังพิมพและใสเอกสารไวถูกตองหรือไม? 
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เมนูท่ี 2.1 รับสมัคร/สมัครเรียน (REGISTER MIS-SCHOOL) 
หนาจอการคนหาเพื่อแกไข และสมัครเรียนใหม 

 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เปนหนาจอของการคล๊ิกท่ีเมนู 1.1 สมัครเรียนเขามาจะพบกับหนาจอดังภาพดานบน ผูปอนขอมูลของ
นักเรียน/นักศึกษาใหม สามารถท่ีจะทําการคนหาช่ือ หรือนามสกุล กอนท่ีจะปอนขอมูลนักเรียนใหม เพื่อจะได
ตรวจสอบถึงความซํ้าซอนมีช่ืออยูแลวในระบบหรือไม หากไมพบ จึงจะคล๊ิกท่ีปุมเมนูดานลาง “เพิ่ม” เพื่อทําการ
เพิ่มขอมูลนักเรียน/นักศึกษาใหมเขาสูระบบงานรับสมัครเรียน 
 

กรณีปอนขอมูลนักเรียน/นักศึกษาใหมแลวตองการแกไขขอมูลสามารถทําไดโดยการดับเบิลคล๊ิกท่ีช่ือท่ี
ตองการแกไขขอมูล หรือคล๊ิกท่ีช่ือแลวคล๊ิกปุมดานลาง “แกไข” เพื่อทําการแกไขขอมูล ดังรูปในหนาถัดไป 
 
หมายเหตุ: การแกไขขอมูลสามารถกระทําไดเม่ือยังไมมีการออกรหสัและรับโอนเขาเปนนักเรียน/นักศึกษาของ
โรงเรียนในฐานขอมูล เนื่องจากการออกรหัสและการรับเขา เปนการยายฐานขอมูลจากงานรับสมัคร สูงานทะเบียน 
หากมีการออกรหัสและการรับเขาเปนนักเรียนของโรงเรียนแลว การแกไขขอมูลในฐานขอมูลงานรับสมัครจะไมมี
ผลใดๆ ตอขอมูลในฐานขอมูลงานทะเบียนนักเรียน แนะนําใหแกในงานทะเบียนแทนท่ีจะแกในงานรับสมัครเม่ือมี
การออกรหัสและรับเขาเปนนักเรียนแลว 
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เมนูท่ี 2.1 รับสมัคร/สมัครเรียน/หนาจอการปอนขอมูลนักเรียนใหม (REGISTER MIS-SCHOOL) 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เปนหนาจอการเพ่ิมรายช่ือนกัเรียน/นักศึกษาใหม (หลังจากคนหาแลวไมเจอรายช่ือซํ้า) ใหทําการเลือกป
การศึกษาวันท่ีรับสมัคร (เลขท่ีใบสมัครจะออกใหโดยอัตโนมัติ) เลือกระดับช้ัน (ปวช., ปวส., ปวส.พิเศษ) รอบเชา
หรือคํ่า เลขท่ีบัตรประชาชน คํานําหนาช่ือ ช่ือ-สกุล ประเภทนักศึกษาใหม หรือเกา (กรณนีักศึกษาเกาจะใชรหัส
เดิมตามระเบียบของกระทรวง เชน เรียนปวช. ออกกลางคัน แลวกลับเขามาใหมในระดับปวช. เดิม จะไดรหัสเดิม) 
เลือกสิทธ์ิการเบิกไดหรือไม และขอมูลท่ัวไปของนักเรียน ของพอแม ผูปกครอง (ผูปกครองอาจไมใชบิดาหรือ
มารดา)ฯลฯ ของนักเรียน/นกัศึกษาใหมท่ีมาสมัครเรียน เม่ือกรอกขอมูลครบถวนดีแลวใหคล๊ิกปุม “บันทึก” 
ดานลางของหนาจอ เพื่อทําการบันทึกขอมูลเขาสูฐานขอมูล 

 
หมายเหตุ: งานรับสมัครนักเรียนใหมในโปรแกรมระบบงาน Admission  กับงานรับสมัครนักเรียนใหมในงาน
ทะเบียนสามารถใชการรับสมัครผานโปรแกรมงานทะเบียนไดเลย โดยไมตองเขาโปรแกรม Admission อีก สาเหตุ
ท่ีแยกเพื่อสะดวกในตอนรับสมัครชวงปดเทอม ใหครูเวรมีหนาท่ีรับสมัครเทานั้น จะไมไปยุงเกีย่วกับโปรแกรม
งานทะเบียน 
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เมนูท่ี 2.2 รับสมัคร/เปล่ียนโปรแกรมการเรียน (REGISTER MIS-SCHOOL) 

 
 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เปนหนาจอการเปล่ียนโปรแกรมการเรียนหรือการเปล่ียนสาขาวิชาหลังจากท่ีเรียนไปแลว โดยการเลือก
ภาคเรียน ปการศึกษา และคล๊ิกท่ี F4 เพื่อคนหารายช่ือนกัเรียนท่ีตองการเปล่ียนโปรแกรมการเรียน และเลือก
ระดับช้ัน สาขา ท่ีตองการเปลี่ยน และบันทึกการเปล่ียนแปลงท่ีไดกระทํา 
 
หมายเหตุ: ในการปฏิบัติจงานจริงพบวาไมควรอนุญาตใหนร./นศ. สามารถแจงยายไดตลอด เนื่องจากจะเกดิความ
ยุงยากตองานทะเบียนและงานวิชาการ ในการตรวจสอบโอนยายเทียบรายวิชากรณีท่ีมีการลงทะเบียนเรียน หรือ
สอบปลายภาคแลว ถึงแมจะสามารถกระทําไดก็ตาม ข้ึนอยูกับดุลพินจิของผูบริหารโรงเรียน 
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เมนูท่ี 2.3 รับสมัคร/ขอมูลชัน้เรียน (REGISTER MIS-SCHOOL) 

 
 

 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เปนการจดัการใหระดับช้ันและหองเรียนแกนกัเรียนใหม โดยคล๊ิกเลือกระดับช้ัน ป หอง หรือเลือกการ
คนหา เม่ือไดช่ือนักเรียนท่ีตองการแลว ใหทําการเลือกคล๊ิกถูกท่ีหนาช่ือ และทําการใหระดับช้ัน และหองเรียนท่ี
ตองการ ดานลางซายมือของรูปภาพท่ีโชวดานบน (ตัวหนังสือสีแดง “ช้ันปท่ี”)  

 
หมายเหตุ: การใหระดับช้ันและหองเรียนในท่ีนี้ เฉพาะนักเรียนใหมท่ียังไมไดใหรหสันักเรียนเทานั้น ไมใชการยาย
หองเรียนของนักเรียนเกา หากตองการยายหองเรียนนักเรียนเกาใหไปดูท่ีเมนู 3.6.1 
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เมนูท่ี 2.4 รับสมัคร/อนุมัตกิารออกรหัสนักเรียนใหม (REGISTER MIS-SCHOOL) 

 
 

 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เปนการตรวจสอบอนุมัติการใหรหัสนักเรียนใหม กอนท่ีจะใหรหัส เพื่อตรวจสอบกล่ันกรองกอนใหรหัส 
เชน ใบ รบ.ใหมาครบหรือไม ซ่ึงโปรแกรมจะโชวการรับหลักฐานการรับสมัครนักรเรียนใหมใหเห็น ข้ึนอยูกบั
ดุลพินิจของนายทะเบียนโรงเรียน หรือนโยบายผูบริหารฯ วาจะอนุมัติใหรหัสนกัเรียน แลวคอยติดตามเอกสาร รบ.
ตางๆ ในภายหลังไดหรือไม?  ในการอนมัุติใหคล๊ิกเลือกถูกหนาช่ือนกัเรียนใหมท่ีตองการ และทําการบันทึก ท้ังนี้
หนาตางนีจ้ะเห็นนกัเรียนใหมเทานั้น นักเรียนท่ีอนุมัติไปแลวจะไมโชวช่ือนักเรียนใหเห็นในหนาตางนี้  
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เมนูท่ี 2.5.1 รับสมัคร/ใหรหัสนักเรียน/ใหรหัสนักเรียนในรูปแบบ MIS (REGISTER MIS-SCHOOL) 

 

 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เปนการใหรหสันักเรียน/นักศึกษาใหมในรูปแบบ Mis หมายถึงการใหรหัสในลักษณะอัตโนมัติ ดังนี้  
511298 หมายถึง 2 ตัวแรก 51 คือปท่ีเขา ตัวท่ี 3 คือ 1 = ปวช. 2 = ปวส. 3 = ปวส.พิเศษ (ม.6) 3 ตัวสุดทาย คือ เลข
ประจําตัวนักเรียน 298 เปนการใหรหัสนกัเรียนอัตโนมัติ โดยคล๊ิกปุม “ใหรหัสนักเรียน/นักศึกษา” ท่ีดานบน และ
คล๊ิกปุมบันทึกท่ีดานลาง 
หมายเหตุ: พบปญหาวาระบบเดิมของหลายโรงเรียนจะใสรหัสเลขสาขาวิชาเขาไปดวย และไมเขาใจวาทําไมถึงไม
มีตัวเลขสาขาเขามาเกี่ยวของ เนื่องจากใชโปรแกรมนี้ไมจําเปนตองระบุในรหัส เพราะทุกเมนูมีใหเลือกสาขาอยูแลว 
และเม่ือนร.ยายสาขาจะสรางความยุงยากตอรหัสประจําตัวของนักเรียนดวย หากเอารหัสมาผูกกับสาขาวิชา 
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เมนูท่ี 2.5.2 รับสมัคร/ใหรหัสนักเรียน/ใหรหัสนักเรียนในรูปแบบกรอกเอง (REGISTER MIS-SCHOOL) 

 

 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เปนการใหรหสันักเรียน/นักศึกษาใหมในรูปแบบ ท่ีสถานศึกษาตองการเอง โดยการกรอกเองตามตองการ 
และคล๊ิกปุม “บันทึก”  
หมายเหตุ: ในการใหรหัสนร./นศ. ใหมจะกี่หลักจะรูปแบบใด ไมไดมีตราไวในกฏหมาย ไมผิดกฎเขตพื้นท่ี
การศึกษาแตประการใด วัตถุประสงคเดียวคือตองสามารถระบุตัวตนของนร.ไดและไมซํ้ากันเทานัน้เอง ขอเสียของ
การใหรหัสดวยมือกรอกเองนี้คือ เวลาหากตองคียรหัสนร.เชนฝายการเงิน จะเสียเวลาในการคียคอนขางมาก ยิ่ง
หลายหลักยิ่งมีความชามากข้ึน และโอกาสในการคียผิดกมี็เปอรเซ็นท่ีสูงตามมาดวยเชนกัน คนสวนใหญจะกลัว
เร่ืองการเปล่ียนแปลงท่ีตนเองไมทราบ ควรจะศึกษาขอดีขอเสียกอนตัดสินใจในการเปล่ียนรูปแบบ 
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เมนูท่ี 2.6 รับสมัคร/รับเขาเปนนักเรียน/นกัศึกษา (REGISTER MIS-SCHOOL) 

 
 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เปนการรับเขาเปนนักเรียน/นักศึกษาใหมของโรงเรียนฯ หรือการโอนยายฐานขอมูลจากงานรับสมัคร ไปสู
งานทะเบียนวดัผล เพื่อทําการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรตอไป โดยการคล๊ิกเลือกปการศึกษา ระดับช้ัน วนัท่ี
เปดเรียน และคล๊ิกปุม “ตกลง” ดานบนจะไดรายช่ือนกัเรียน/นักศึกษาใหมท่ีเพิ่งออกรหัส และทําการคล๊ิกปุม “โอน
ขอมูล” ดานลางของรูปภาพ  (กรณีท่ีมีการโอนขอมูลนักเรียนไปแลวจะไมปรากฎรายช่ือในหนาตางนี้) 
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เมนูท่ี 3.1 นักศึกษา/ทะเบียนประวัตินักเรียน/นักศึกษา (REGISTER MIS-SCHOOL) 

 

 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ทะเบียนประวติันักเรียน/นักศึกษา เปนการคนหารายช่ือนักเรียน/นักศึกษา เพื่อตรวจสอบขอมูล วาอยู
สาขาวิชาไหน ระดับช้ันอะไร ปวช. หรือ ปวส. หรือแกไขขอมูลของนักเรียน/นักศึกษา โดยการพิมพบางสวนของ
ช่ือ หรือนามสกุล เพื่อคนหา เม่ือไดรายช่ือท่ีตองการ ใหคล๊ิกเลือกรายชื่อและคล๊ิกปุม “แกไข” ท่ีดานลาง หรือ
ดับเบิลคล๊ิกท่ีรายช่ือนักเรียนท่ีตองการแกไข 
หมายเหตุ: การคล๊ิกปุมจําหนาย เปนการจําหนายนักเรียน/นักศึกษา ออกจากฐานขอมูลโดยสิ้นเชิง ใหระมัดระวังในการพิจารณา 
ถึงกรณีจําหนายนร./นศ.จริงก็ไมควรจําหนายควรเก็บประวัติเอาไวเพ่ือกรณีกลับมาเรียนอีก ในการคล๊ิกปุม “จําหนาย” น้ีเพ่ือการ
ทดลองในรอบแรกของการทดสอบนร.เขาฐานขอมูลครั้งแรกเทาน้ัน
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เมนูท่ี 3.1 นักศึกษา/ทะเบียนประวัตินักเรียน/นักศึกษา (REGISTER MIS-SCHOOL) 

 
 

คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 หนาตางการแกไขขอมูลของนักเรียน/นักศึกษา โดยขอมูลถูกปอนมาตอนสมัครเรียน หากมีขอผิดพลาด
ขอมูลไมถูกตองงานทะเบียนวัดผลสามารถทําการแกไขใหถูกตองได ซ่ึงขอมูลถูกแบงออกเปนสวนตางๆ ดังนี ้

1. สภาพขอมูลท่ัวไปของนักเรียน/นักศึกษา 
2. ท่ีอยูของนักเรียน/นักศึกษา 
3. ขอมูลของ บิดา-มารดา 
4. ขอมูลของผูปกครอง (กรณผูีปกครองอาจไมใชพอแม) 
5. ขอมูลอ่ืนๆ 

 
 เม่ือทําการแกไขขอมูลแลวใหทําการคล๊ิกปุม “บันทึก” ท่ีอยูดานลางของรูปภาพ และไมควรตดิต้ัง
โปรแกรมงานทะเบียน-วัดผล ในเคร่ืองลูกขายท่ีเปนของครูผูสอน หรือผูไมเกี่ยวของกับงานทะเบียน-วัดผล ถึงแม
จะมีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบแลวก็ตาม
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เมนูท่ี 3.2.1.1 นักศึกษา/บันทึกสภาพนักศึกษา/บันทึกสภาพการลาออก (REGISTER MIS-SCHOOL) 

 

 
 

รายการยกเลิกใบลาออก 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 หนาตางการบันทึกขอมูลการลาออกของนักเรียน/นักศึกษา โดยการคล๊ิกเลือกวนัท่ียื่นคํารองแบบฟอรมขอ
ลาออก และวนัท่ีอนุมัติใหลาออก  ประจําปการศึกษาท่ีเทาไร? และเลือกรหัสนักเรียน ช่ือนักเรียน สามารถคล๊ิกเพื่อ
คนหารายช่ือนักเรียน/นักศึกษาท่ีตองการไดท่ี F4 ระดับช้ัน ช่ือผูปกครอง ฯลฯ และทําการบันทึกรายการลาออกท่ี
ตองการ ท้ังนีส้ามารถยกเลิกการลาออกท่ีไดบันทึกไปแลว ทําการยกเลิกแกไขเปล่ียนแปลงไดดังรูปภาพท่ี 3 ลางสุด
ท่ีโชวดานบนในหนานี้ ท่ีเมนู 3.2.1.2
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เมนูท่ี 3.2.2.1 นักศึกษา/บันทึกสภาพนักศึกษา/บันทึกสภาพการขาดการติดตอ (REGISTER MIS-SCHOOL) 

 
 

 
 

รายการยกเลิกการขาดการตดิตอ 

 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เปนข้ันตอนการบันทึกสภาพการขาดการติดตอ ของนักเรียน/นักศึกษา โดยเม่ือมีการขาดเรียน แตยังคงไม
มาทําเร่ืองลาออก จึงเปนข้ันตอนการบันทึกสภาพการขาดการติดตอ กอนจะถึงส้ินเทอมและจําหนาย โดยการ
บันทึกขอมูลตามรูปภาพหนาตางดานบน และสามารถยกเลิกการขาดการติดตอได เม่ือกลับมาเรียนตามเดิม 
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เมนูท่ี 3.2.3.1 นักศึกษา/บันทึกสภาพนักศึกษา/บันทึกสภาพพักการเรียน (REGISTER MIS-SCHOOL) 

 

 
 

การยกเลิกการลาพักการเรียน 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เปนข้ันตอนการบันทึกสภาพการลาพักการเรียน โดยติดภาระกิจตางๆ หรือถูกลงโทษพักการเรียน ของ
นักเรียน/นักศึกษา โดยกรอกขอมูลตามหนาตางรูปภาพดานบน และสามารถยกเลิกการพักการเรียน กลับมาเรียนได
เม่ือตองการ 
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เมนูท่ี 3.2.3.1 นักศึกษา/บันทึกสภาพนักศึกษา/สมทบ (REGISTER MIS-SCHOOL) 

 
 
 

 
 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เปนข้ันตอนการบันทึกปรับสภาพ นักเรียน/นักศึกษา จากปกติใหเปนนักเรียน/นักศึกษาสมทบ กรณีนี้
สําหรับนักเรียน/นักศึกษา ท่ีไมสามารถเรียนจบตามกําหนดวนัเวลาพรอมรุน  
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เมนูท่ี 3.2.5 นักศึกษา/บันทึกสภาพนักศึกษา/ปรับสภาพใหกลับมาเรียน (REGISTER MIS-SCHOOL) 

 
 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เปนข้ันตอนการบันทึกสภาพ จากการขาดการติดตอ การลาออก การลาพักการเรียน ใหกลับมาเรียนปกติใน
ระบบ  โดยการดับเบิลคล๊ิกท่ีรายช่ือนักเรียน/นักศึกษา ท่ีถูกบันทึกสภาพจากการขาดการติดตอ การลาออก การพัก
การเรียน ระบบจะแจงเตือนวา “คุณตองการบันทึกเปล่ียนสภาพใหนกัเรียนกลับมาเรียนใชหรือไม” เม่ือทานตอบ 
Yes นักเรียน/นักศึกษาคนดังกลาวจะเปล่ียนสภาพกลับเขามาเรียนในระบบเปนปกติ 
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เมนูท่ี 3.4 นักศึกษา/รับโอนรายวิชา (REGISTER MIS-SCHOOL) 

 
 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เปนการรับโอนรายวิชาของ นักเรียน/นักศึกษา สามารถกระทําตามเหตุผลไดหลายกรณี เชน เกิดจากการ
ยายมาจากสถานบันอ่ืนมาเรียนตอ หรือจากการยายสาขาในสถานบันเดมิ เชนป 1 คอมฯ ป 2 ยายไปเรียนการ
โรงแรม และกรณีท่ีส้ินสุดหลักสูตร เชน เรียนปวช. ป 3 แลวไมจบพรอมเพ่ือนซ่ึงเปนการส้ินสุดหลักสูตร ไม
สามารถเรียนในหลักสูตรเดิมได เนื่องจาก ปวช.2 ท่ีข้ึนช้ันมา ปวช. 3 เปนคนละหลักสูตร ทําใหผูไมจบหลักสูตร 
ไมสามารถเรียนในหลักสูตร ปวช.3 เดิมได ตองทําการโอนรายวิชาไปเรียนในหลักสูตรใหมเปนตน 
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เมนูท่ี 3.5 นักศึกษา/อนุมัติออกใบ ร.บ. 1 (REGISTER MIS-SCHOOL) 

 
 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การอนุมัติออกใบ ร.บ.1 เม่ือนักเรียน/นักศึกษาจบหลักสูตรปกติ และเม่ือลาออก หรือเรียนจบไมพรอมรุน
เดียวกัน เปนการออกหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน เพื่อประโยชนของนักเรียน/นักศึกษา ในการไปศึกษาตอ 
หรือไปสมัครงานตางๆ โดยการเลือกช่ือนกัเรียน หลักสูตรท่ีใช เลขท่ีใบ รบ. ประเภทการอนุมัติจบ วันท่ีสําเร็จ
การศึกษา ออกจากสถานศึกษาเม่ือวนัท่ี เหตุท่ีออก บันทึก และคล๊ิกปุมเพิ่มขอมูลงในตารางและทําการบันทึก 
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เมนูท่ี 3.6.1 นักศึกษา/จัดการขอมูลเก่ียวกับชั้นเรียน/ชั้นป-หอง (REGISTER MIS-SCHOOL) 

 
 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การปรับเปล่ียนหองเรียนใหนักเรียน/นักศึกษา หลังจากไดลงทะเบียนเรียนไปแลว ซ่ึงสามารถทําได  โดย
การคนหารายช่ือ หรือสาขาวิชา เม่ือพบแลวใหคล๊ิกท่ีเลขหองเรียนท่ีตองการจะเปล่ียนและกรอกตัวเลขหองท่ี
ตองการลงไป โปรแกรมจะทําการบันทึกส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงใหเองโดยอัตโนมัติ 
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เมนูท่ี 3.6.2 นักศึกษา/จัดการขอมูลเก่ียวกับชั้นเรียน/เปล่ียนสาขาวิชา-รอบท่ีเรียน (REGISTER MIS-SCHOOL) 

 
 
 

 
 
 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เปนการปรับเปล่ียนยายสาขาวิชาท่ีเรียน หรือรอบท่ีเรียน  เม่ือนักเรียน/นักศึกษาไดรับการอนุมัติจาก ผอ.
โรงเรียน หรือฝายวิชาการ ซ่ึงโปรแกรมระบบสามารถปรับเปล่ียนใหได โดยการเลือกรายชื่อของนกัเรียน/นักศึกษา
ท่ีตองการ (กดF4 หรือคล๊ิกเลือกท่ี F4) และปรับเปล่ียนสาขาวิชา รอบเรียนท่ีตองการจะเปล่ียน และทําการบันทึก
ขอมูลกอนท่ีจะออกจากหนาตางดานบน
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เมนูท่ี 3.7 นักศึกษา/การจัดการขอมูลเก่ียวกับหองสอบ (REGISTER MIS-SCHOOL) 

 
 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การจัดการหองสอบ สามารถบริหารจัดการไดโดยการจดันักเรียนเขาสูหองสอบ เปนการถายเทนกัเรียน
ปกติท่ียังไมไดจัดหองสอบเขาสูหองสอบ โดยสามารถจัดเปนรวมกันท้ังหอง หรือการเลือกนักเรียนรายคนของแต
ละหองเรียน มาคละกันเขาสูหองสอบได สามารถปองกันการทุจริตในการสอบไดในระดับหนึ่ง 
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เมนูท่ี 4.1 ลงทะเบียน/ลงทะเบียนเรียนปกต ิ

 
 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เปนข้ันตอนการจับนักเรียนลงทะเบียนเรียนปกติ สามารถเลือกลงทะเบียนเปนรายหองเรียน หรือเลือก
ลงทะเบียนเปนรายบุคคลได โดยการคล๊ิกเลือกปการศึกษา ระดับช้ัน สาขาวิชา รอบ ช้ันป หองเรียน และเลือกคนหา 
จะไดรายช่ือนกัเรียนข้ึนมาโชวในดานขวามือของหนาตาง และรายช่ือวชิาตามแผนการจัดการเรียนของงานวิชาการ
จะโชวในดานซายของหนาตาง เม่ือตรวจสอบความถูกตองแลวใหทําการบันทึกในปุมเมนูดานลางขวามือ  
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เมนูท่ี 4.1 ลงทะเบียน/ลงทะเบียนเรียนปกติ (ตอ) 

 
 
 

คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เปนข้ันตอนการจับนักเรียนลงทะเบียนเรียนปกติ สามารถเลือกลงทะเบียนเปนรายหองเรียน หรือเลือก
ลงทะเบียนเปนรายบุคคลได ในดานซายขอมูลนักเรียนใหคล๊ิกเลือกปการศึกษาท่ีตองการลงทะเบียน เลือกรหัส
นักเรียน หรือคล๊ิกเลือกท่ี F4 เพื่อทําการคนหานักเรียนท่ีตองการ ดานขวาเปนขอมูลแผนการลงทะเบียนเรียน ให
คล๊ิกเลือก ลงทะเบียนตามแผนการเรียน หรือลงทะเบียนเปนรายวิชา เม่ือเสร็จแลวใหคล๊ิกปุม “ตกลง” ดานลาง 
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เมนูท่ี 4.2 ลงทะเบียน/ลงทะเบียนเรียนสมทบ (จบไมพรอมรุน-เพิ่มเกรด-เรียนซํ้า) 

 
 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เปนการลงทะเบียนสําหรับนกัเรียนท่ีเรียนสมทบ (นักเรียนท่ีจบไมพรอมรุน) หรือเรียนซํ้า โดยสามารถ
เลือกไดวา จะลงทะเบียนเรียนสมทบเพิ่มเกรด หรือเรียนซํ้า โดยการคล๊ิกรหัสนักเรียน และเลือกประเภทการ
ลงทะเบียนในฝงขวา เลือกวาตองการลงทะเบียนประเภทเพ่ิมเกรด หรือลงทะเบียนเรียนซํ้า และดับเบิลคล๊ิกท่ี
รายช่ือวิชาท่ีตองการ จากชองขวา เขามาอยูชองซาย เม่ือตรวจสอบแลวถูกตองใหทําการคล๊ิกปุมบันทึกท่ีดานลาง  
 
หมายเหตุ: สมทบหมายถึงเรียนไมจบพรอมรุน ไมใชนร.ท่ียายมาเรียน 
  '//-- สมทบเรียนเพิ่มเกรด ใหลงทะเบยีนไดเฉพาะผูท่ีไดเกรด 1 หรือ 1.5 เทานั้น --
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เมนูท่ี 4.2 ลงทะเบียน/ลงทะเบียนเรียนสมทบ (เรียนซํ้า) ตอ 

 
 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เปนการลงทะเบียนสําหรับนกัเรียนท่ีเรียนสมทบ (นักเรียนท่ีไมจบพรอมรุน) หรือเรียนซํ้า โดยสามารถ
เลือกไดวา จะลงทะเบียนเรียนสมทบเพิ่มเกรด หรือเรียนซํ้า โดยการคล๊ิกรหัสนักเรียน และเลือกประเภทการ
ลงทะเบียนในฝงขวา เลือกวาตองการลงทะเบียนประเภทเพ่ิมเกรด หรือลงทะเบียนเรียนซํ้า และดับเบิลคล๊ิกท่ี
รายช่ือวิชาท่ีตองการ จากชองขวา เขามาอยูชองซาย เม่ือตรวจสอบแลวถูกตองใหทําการคล๊ิกปุมบันทึกท่ีดานลาง  
 
 
หมายเหตุ: สมทบหมายถึงเรียนไมจบพรอมรุน ไมใชนร.ท่ียายมาเรียน 
  '//-- สมทบเรียนซํ้า ใหลงทะเบียนไดเฉพาะผูท่ีไดเกรด 0 เทานั้น-- 
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เมนูท่ี 4.3.1 ลงทะเบียน/ลงทะเบียนเรียนซํ้า 

 
 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เปนการลงทะเบียนสําหรับนกัเรียนท่ีเรียนสมทบ (นักเรียนท่ีไมจบพรอมรุน) หรือเรียนซํ้า โดยสามารถ
ดับเบิลคล๊ิกเลือกรายวิชาท่ีตองการลงทะเบียนเรียนซํ้า รายวิชาท่ืเลือกจะยายจากขวามาซาย เม่ือไดรายวิชาครบตาม
ตองการใหทําการคล๊ิกปุม “บันทึก” ดานลางของหนาตาง 
 
หมายเหตุ: เปนการเรียนซํ้าของนักเรียนปกติ 
  '//-- การเรียนซํ้า ลงทะเบียนก็ตอเม่ือเกรดเปน 0, 1, 1.5 -- 
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เมนูท่ี 4.3.2 ลงทะเบียน/ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนซํ้า 

 
 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เปนการยกเลิกการลงทะเบียนเรียนซํ้า ของการลงทะเบียนเรียนซํ้าของนักเรียนภาคปกติ  เนื่องจากบางคร้ัง
นักเรียนอาจจะไมเรียน หรือ เพราะทางโรงเรียนไมเปดเนือ่งจากสาเหตุวาเดก็เขาเรียนไมตามกําหนด เชนกําหนดวา 
เรียนซํ้า ตองข้ันตํ่า 15 คน แตมาลงทะเบียน แค 8 คน ก็ตองมายกเลิกการลงทะเบียนใหนักเรียนท่ีลงทะเบียนไปแลว  
 
 สามารถทําไดโดยการคล๊ิกเลือกปการศึกษา และรหัสนกัเรียน และเลือกคนหา จะไดรายช่ือนักเรียนคน
ดังกลาวท่ีลงทะเบียนเรียนซํ้า  
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เมนูท่ี 5.1 วัดผล-ประเมินผล/บันทึก-แกไขผลการเรียน (รายวิชา) 

 
 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 งานทะเบียนวดัผล-ประเมินผลสามารถตรวจสอบทําการแกไขบันทึกผลการเรียนของนักเรียน/นักศึกษา 
เปนรายวิชา ไดตามความถูกตอง โดยการคลิ๊กเลือกปการศึกษา รหัสวิชา และคล๊ิกปุมคนหา จะไดรายช่ือนักเรียน/
นักศึกษา ท่ีเรียนวิชาดังกลาวในชองดานขวา สามารถคล๊ิกเลือกแกไขเกรด เปนรายบุคคล ดังรูปภาพ เม่ือเสร็จส้ินให
ทําการคล๊ิกปุม “บันทึก” ดานลาง 
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เมนูท่ี 5.2 วัดผล-ประเมินผล/บันทึก-แกไขผลการเรียน (รายบุคคล) 

 
 

 
 

คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 งานทะเบียนวดัผล-ประเมินผลสามารถตรวจสอบทําการแกไขบันทึกผลการเรียนของนักเรียน/นักศึกษา 
เปนรายบุคคล ไดตามความถูกตอง โดยการคล๊ิกเลือกปการศึกษา รหัสนักเรียน/นักศึกษา และคล๊ิกปุมคนหา จะได
รายช่ือนักเรียน/นักศึกษา ท่ีตองการในชองดานลาง สามารถคล๊ิกเลือกแกไขเกรด เปนรายวิชา ดังรูปภาพ เม่ือเสร็จ
ส้ินใหทําการคลิ๊กปุม “บันทึก” ดานลาง 
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เมนูท่ี 5.3 วัดผล-ประเมินผล/สํารวจวิชาเรียน/ผลการเรียน 

 
 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 งานทะเบียนวดัผล-ประเมินผลสามารถตรวจสอบ สํารวจวิชาเรียน ผลการเรียนของนักเรียน/นักศึกษา เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอง ความกาวหนาของนักเรียน/นักศึกษา ไดดังรูปภาพ เม่ือคล๊ิกเลือกระดับช้ัน สาขาวิชา รอบ 
ช้ันป หองเรียน และคล๊ิกปุมคนหา (หรือคล๊ิกเลือก “คําคนหา” พิมพรายช่ือนักเรียนท่ีตองการ) จะไดรายช่ือ
นักเรียน/นักศึกษา ในชองดานซายตามตองการ และคล๊ิกเลือกนักเรียน/นักศึกษา เปนรายบุคคล จะเห็นไดถึงผลการ
พัฒนาการเรียนของนักเรียนรายเทอมท่ีมีความกาวหนาอยางตอเนื่องในทุกเทอม และสามารถส่ังพิมพใบสํารวจผล
การเรียนของนักเรียน/นักศึกษา เปนรายบุคคลได โดยคล๊ิกท่ีปุม “พิมพ” ดานลางของหนาจอ 
 
หมายเหตุ: คือใบสํารวจผลการเรียนของเด็กในทุกปการศึกษาท่ีเดก็ ลงทะเบียน 
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เมนูท่ี 6.1 ออกเอกสาร/ใบแจงเกรด-ใบแจงผลการเรียน  

 
 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 งานทะเบียนวดัผล-ประเมินผลสามารถจัดพิมพใบแจงเกรดผลการเรียนรายเทอม เพือ่สงไปยังผูปกครอง
ของนักเรียน/นักศึกษา โดยการคล๊ิกเลือกปการศึกษา เลือกระดับช้ัน คล๊ิกปุมคนหา จะไดรายช่ือนักเรียน/นักศึกษา
ในชองดานซาย ใหทําการต๊ิกถูกดังรูป กับช่ือนักเรียนท่ีตองการจัดพิมพ และส่ังพิมพ 
 
หมายเหตุ: คือ ใบแจงเกรด สงถึงผูปกครอง เปนรายเทอม 
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เมนูท่ี 6.1 ออกเอกสาร/ใบแจงเกรด-ใบแจงผลการเรียน  (ตอ) 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 รายงาน Print Preview กอนการพิมพออกทางเคร่ืองพิมพของ ใบแจงเกรดผลการเรียนรายเทอมของ
นักเรียน และลงช่ือรับรองโดยอาจารยท่ีปรึกษา กับผูอํานวยการโรงเรียน เพื่อจัดสงใหผูปกครอง 
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เมนูท่ี 6.2.1 ออกเอกสาร/เอกสารเด็กจบการศึกษา/ระเบียนผลการเรียน (รบ.1) 

 
 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การออกรายงานแสดงผลการเรียน รบ.1 ตองผานการอนุมัติการออกใบ รบ. ท่ีเมนู 3.5 มาแลวเทานัน้ จึงจะ
สามารถมาจัดพิมพรายงานระเบียนผลการเรียน รบ.1 นี้ได โดยการคล๊ิกเลือกระดับช้ัน สาขาวิชา รอบช้ันป เลือก
คนหา หรือเลือกคนหาโดยใช บางสวของช่ือ หรือ นามสกุล และติ๊กเคร่ืองหมายหนาช่ือท่ีตองการออก
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รายงาน เปนรายคน ขอมูลจะแสดงดานขวาดังรูปภาพ และส่ังพิมพออกทางเคร่ืองพมิพ  
 
 
เมนูท่ี 6.2.1 ออกเอกสาร/เอกสารเด็กจบการศึกษา/ระเบียนผลการเรียน (รบ.1) ตอ 

 
 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เลือกหนาตาง รายละเอียดวิชา เพื่อแสดงรายวิชาการ และผลการเรียน เปนการตรวจสอบความถูกตองกอน
การส่ังพิมพรายงานออกทางเคร่ืองพิมพ 
 
 
 

 
หมายเหตุ: รบ.1 ออกใหนกัเรียนท้ังท่ีจบการศึกษาปกติ และนักเรียนท่ีลาออก แตใบ รบ.2 จะรายงานผลเฉพาะ
นักเรียนท่ีเรียนจบการศึกษาโดยสมบูรณเทานั้น 
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เมนูท่ี 6.2.1 ออกเอกสาร/เอกสารเด็กจบการศึกษา/ระเบียนผลการเรียน (รบ.1) ตอ 

 
 
 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เลือกหนาตาง ขอมูลทายกระดาษรายงาน เพื่อแสดงขอมูลดานทายกระดาษรายงาน รบ.1 เปนการ
ตรวจสอบความถูกตองกอนการส่ังพิมพรายงานออกทางเคร่ืองพิมพ 
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เมนูท่ี 6.2.2 ออกเอกสาร/เอกสารเด็กจบการศึกษา/แบบรายงานผลการเรียนผูจบหลักสูตร (รบ.2) 

 
 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การออกใบ รบ.2 เพื่อรายงานตอตนสังกัดของสถานศึกษา สําหรับผูท่ีจบการศึกษาโดยสมบูรณแลวเทานัน้ 
โดยผานการอนุมัติการออกใบ รบ. มาแลวจากเมนูท่ี 3.5 และการออกใบ รบ.1 มาแลว 
 
หมายเหตุ: ควรทํางานใหเปนข้ันตอน อยาขามข้ันตอน เพราะจะทําใหโปรแกรมและขอมูลทํางานผิดพลาด
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เมนูท่ี 6.2.3 ออกเอกสาร/เอกสารเด็กจบการศึกษา/แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร 

 
 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เปนแบบรายงานการออกใบประกาศนยีบัตร ท่ีตองออกรายงาน เชนเดยีวกับ ใบ รบ.1, รบ. 2 เพื่อจัดสงให
ทาง สช. หนวยงานตนสังกดั 
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เมนูท่ี 6.2.4 ออกเอกสาร/เอกสารเด็กจบการศึกษา/แบบรับระเบียนผลการเรียน (รบ.1) 

 
 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 เปนการจดัพิมพแบบระเบียนแสดงผลการเรียน รบ.1 ใหนักเรียน เซ็นรับใบ รบ.1 เพือ่เอาไวเก็บเปน
หลักฐานของโรงเรียนวานักเรียนไดรับไปแลว 
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เมนูท่ี 6.2.5 ออกเอกสาร/เอกสารเด็กจบการศึกษา/แบบรายงานคุณลักษณะพิเศษ 

 
 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 เปนการจดัพิมพใบคุณลักษณะพิเศษใหแกนักเรียน ปวช.3 เทานั้น  ตามท่ี สช. ไดกาํหนดเพื่อประโยชนใน
การ สมัครเรียนตอ หรือไปทํางาน จัดพิมพใหเฉพาะนักเรียน ปวช.3 ท่ีจะจบการศึกษาเทานั้น  
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เมนูท่ี 6.2.6 ออกเอกสาร/เอกสารเด็กจบการศึกษา/ท่ีอยูนักศึกษาท่ีจบการศึกษา 

 
 
 
 

 
 

*** อยูระหวางดําเนนิการ *** 
เปนขอมูลของนักเรียน/นักศึกษา ท่ีจบการศึกษา ท่ีตองสงใหกับแรงงานจังหวัด  
โดยมีเลข 13 หลัก ชื่อ-สกุล สาขาวิชาท่ีจบ เกรดเฉล่ีย ท่ีอยู เบอรโทรท่ีติดตอได 
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เมนูท่ี 6.3 ออกเอกสาร/ใบรับรองตางๆ  (ใบรับรองการศึกษา-รับรองความประพฤติ) 

 
 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เปนการออกใบรับรองนักเรียน/นักศึกษา ท่ัวไป เชน นร...ไดเรียนอยูจริง และรับรองผลการศึกษา เกรด
เฉล่ีย ความประพฤติเปนตน โดยการคล๊ิกเลือกท่ี รหัสนักศึกษา หรือนาํเมาสคล๊ิกท่ี F4 ท่ีชองรหัสนักศึกษา คล๊ิก
เลือกหลักสูตรท่ีถูกตอง และเลือกวาจะพิมพใบรับรองท่ัวไป หรือใบรับรองผลการศึกษา และความประพฤติ และ
ส่ังพิมพ 
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เมนูท่ี 6.3 ออกเอกสาร/ใบรับรองตางๆ (ใบรับรองการศึกษา-รับรองความประพฤติ) 

 
 

 
 

คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 หนาตาของรายงานการส่ังพมิพ ใบรับรองท่ัวไป และใบรับรองการศึกษาและความประพฤติ 
 
หมายเหตุ: แนะนําควรใชกระดาษท่ีมีหัวโลโกของโรงเรียน 
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เมนูท่ี 6.4.1 ออกเอกสาร/ใบประกาศนียบตัร/กําหนดตําแหนงการพิมพใบประกาศนียบัตร 

 
 

 
 

คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เปนการกําหนดระยะ ตําแหนงตางๆ ในการจัดพิมพใบประกาศนยีบัตร ซ่ึงในการจัดพิมพแบบฟอรมจาก
โรงพิมพมา พบวาแตละใบนัน้อาจจะไมเทากันเสมอไป ตองมีการปรับแตงบาง เพื่อใหลงในฟอรมพอด ี
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เมนูท่ี 6.4.2 ออกเอกสาร/ใบประกาศนียบตัร/พิมพใบประกาศนียบัตร 

 
 
 
 
 
 

*** อยูระหวางการแกไขหนาฟอรม *** 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 อยูในระหวางการแกไข เนื่องจากทางภาครัฐมีการเปล่ียนแปลง ใน 2 รูปแบบ อยูระหวางตรวจสอบวาตก
ลงจะใชรูปแบบใดในการเปล่ียนแปลงคร้ังนี้ 
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เมนูท่ี 6.5 ออกเอกสาร/บัญชีรายชื่อผูขอตรวจสอบวุฒิ (เราสงไปขอตรวจสอบวุฒิท่ีเด็กจบมา) 

 
 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เปนการส่ังพิมพรายงานนกัเรียน ท่ีมาจากแตละสถานศึกษา เพื่อทําการขอตรวจสอบวุฒิวาไดจบมาจาก
สถานศึกษา ดงักลาวจริงหรือไม โดยโปรแกรมจะแสดงผลเปนรายสถานศึกษา และนักเรียนท่ีมาจากสถานศึกษา
ดังกลาวท้ังหมดเปนใครบาง 
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เมนูท่ี 6.6 ออกเอกสาร/พิมพหนาซองจดหมายท่ีอยูนักเรียน-นักศึกษา  

 
 

 
 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เปนการพิมพท่ีอยูผูปกครองหนาซองจดหมาย โดยใชขอมูลจากฐานขอมูลประวัตินักเรียนในงานทะเบียน 
โดยการคล๊ิกเลือกรหัสนักเรียน เพื่อทําการส่ังพิมพหนาซองจดหมาย 
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เมนูท่ี 7.1 รายงาน/บัญชีรายชื่อ นักเรียน/นักศึกษา ประจําหองเรียน 

 
 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เปนการแสดงบัญชีรายช่ือนักเรียนประจําหองเรียน สามารถสงออกเปนไฟล Excel or html ได หรือส่ัง
พิมพรายช่ือนกัเรียนประจําหองเรียนออกทางเคร่ืองพิมพได 
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เมนูท่ี 7.2 รายงาน/แบบสํารวจ และจัดพิมพรายงาน ท่ีอยูผูปกครอง 

 
 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เปนแบบสํารวจแสดงขอมูลท่ีอยู เบอรโทรของผูปกครองนักเรียน/นักศึกษา เพื่อประโยชนในการติดตาม
นักเรียน / นักศึกษา 
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เมนูท่ี 7.3 รายงาน/แบบสํารวจ และจัดพิมพรายงาน ขอมูลนักเรียน/นกัศึกษา 

 
 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เปนการแสดงขอมูลประวัตินักเรียน/นักศึกษา ท่ีอยู และผลการเรียน เลขท่ีบัตรประชาชน และสามารถ
จัดพิมพรายงานออกทางเคร่ืองพิมพ หรือสงออกเปนไฟลขอมูล Excel or html ได 
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เมนูท่ี 7.4 รายงาน/รายชื่อ นร./นศ. ท่ีพนสภาพประจําเดือน 

 
 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เปนการแสดงขอมูลรายช่ือ นักเรียน/นักศึกษา ท่ีขาดการติดตอ และลาออก ในแตละเดือน สามารถจัดพิมพ
รายงานออกทางเคร่ืองพิมพได เพื่อประโยชนในการบริหาร ลดยอด นร. ตกออก 
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เมนูท่ี 7.5 รายงาน/รายชื่อ นร./นศ. ท่ีได ม.ส. , I 

 
 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เปนการแสดงรายช่ือ นักเรียน/นักศึกษา ท่ีได มส. หรือได I ในแตละรายวิชา ดังท่ีแสดงในรูป และสามารถ
ส่ังพิมพรายงานออกทางเคร่ืองพิมพได 
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เมนูท่ี 7.6 รายงาน/ รายชื่อ นร./นศ. ท่ีหมดสิทธิสอบ 

 
 

 
 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เปนการแสดงรายช่ือนักเรียน/นักศึกษา ท่ีหมดสิทธิสอบ และสามารถส่ังพิมพรายงานออกทางเครื่องพิมพได 
 



Management Information System School (Register Manual Process) 

72

 
เมนูท่ี 7.7 รายงาน/สรุปยอด นร./นศ. ท้ังหมดประจําปการศึกษา 

 
 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เปนการดยูอดนักเรียน/นักศึกษาท้ังหมด ในแตละสาขาวชิา แตละระดบัช้ัน และยอดรวมท้ังหมด ท้ัง ปวช. 
และปวส. จากยอดท้ังหมด 
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เมนูท่ี 7.12.1 รายงาน/คุณภาพการศึกษาประจําป สมศ.ตารางท่ี 1 จํานวน นร.-หองเรียน 

 
 

 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 รายงานการประกันคุณภาพภายใน ของ สมศ.ตารางท่ี  1 จํานวนนักเรียน/นักศึกษา  และหองเรียน  จําแนก
ตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ท่ีเปดสอนในปการศึกษา....... สามารถจัดพิมพ หรือสงออกเปน
ตาราง Excel ออกมาทําการแกไข กรอกขอมูล จัดแตงเอกสารเพ่ิมเติมได 
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เมนูท่ี 7.12.2 รายงาน/คุณภาพการศึกษาประจําป สมศ.ตารางท่ี 2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

 
 

 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ตารางท่ี  2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาจําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ในปการศึกษา
....... สามารถจัดพิมพ หรือสงออกเปนตาราง Excel ออกมาทําการแกไข กรอกขอมูล จัดแตงเอกสารเพ่ิมเติมได 
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เมนูท่ี 7.12.3 รายงาน/คุณภาพการศึกษาประจําป สมศ.ตารางท่ี 9 ผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑการ
ประเมินผลการเรียนท่ีกําหนดตามชั้นป 

 

 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
ตารางท่ี  9 ผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑการพนสภาพของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป เม่ือเทียบกับผูเรียนท่ี
ลงทะเบียนเรียนในแตละช้ันป สามารถจัดพิมพ หรือสงออกเปนตาราง Excel ออกมาทําการแกไข กรอกขอมูล จัด
แตงเอกสารเพิ่มเติมได 
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เมนูท่ี 8.2.1 เคร่ืองมือ/ การประมวลผลสิ้นเทอม 

 
 

 
 
 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เปนการประมวลผลส้ินภาคเรียน หรือส้ินเทอม การจะประมวลส้ินเทอม ตองผานกระบวนการ ลงทะเบียน 
ใหเกรด เรียนซํ้า เรียนเสริม จบส้ินเรียบรอยแลว 
 
 
 
หมายเหตุ: กรณี 2 เทอม ใหประมวลผลส้ินภาคเรียนเทอม1 เทอม2 ทําการประมวลผลส้ินปการศึกษา หากเปนกรณี 
3 เทอม เทอมท่ี 1-2 ใหประมวลผลส้ินภาคเรียน และเทอมท่ี 3 ทําการประมวลผลส้ินปการศึกษา 
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เมนูท่ี 8.2.2 เคร่ืองมือ/ การประมวลผลสิ้นปการศึกษา 

 
 

 
คําอธิบาย-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เปนการประมวลผลส้ินปการศึกษา เพื่อปรับนักเรียน/นักศึกษาเล่ือนช้ันโดยอัตโนมัติ การจะประมวลส้ินป
การศึกษา ตองผานกระบวนการ ลงทะเบียน ใหเกรด เรียนซํ้า เรียนเสริม จบส้ินเรียบรอยแลว 
 
หมายเหตุ: กรณี 2 เทอม ใหประมวลผลส้ินภาคเรียนเทอม1 เทอม2 ทําการประมวลผลส้ินปการศึกษา หากเปนกรณี 
3 เทอม เทอมท่ี 1-2 ใหประมวลผลส้ินภาคเรียน และเทอมท่ี 3 ทําการประมวลผลส้ินปการศึกษา 
 

ขั้นตอนกอนท่ีจะทําการประมวลผลสิน้เทอม หรอื สิ้นปการศึกษา ของงานทะเบียน-วัดผล 
  1. ทําการบันทึกสถานะ ลาออก ขาดการติดตอ พักการเรียน 
  2. ทําการอนุมัติออกใบ รบ.ปพ รวมท้ังพมิพ ใบ รบ./ปพ. ใหเสร็จ 
  3. ทําการประมวลผล ไดเลย แต จะมี 2 หวัขอท่ีแตกตางกันดังนี ้
      3.1 การประมวลผลส้ินเทอม เปนการประมวลผล เพื่อท่ีจะข้ึน เทอมใหม 
      3.2 การประมวลผลส้ินป  เปนการประมวลผล เพื่อข้ึนปการศึกษาใหม 
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ภาคผนวก 
ขอแนะนําในการทํางาน วิชาการ และงานทะเบียน-วัดผล 
ชวงเทอมแรกของการเริม่ตนระบบ Mis-School 

ในชวงเร่ิมตนระบบ Mis-School ควรจะมีการวางแผนการประชุมรวมกันระหวางฝายวิชาการ งาน
ทะเบียน-วัดผล และงานปกครอง โดยมีขอแนะนําใหเร่ิมกับ นักเรียนในเทอมปจจุบัน เชน มีการวางแผนการจดั
หลักสูตร แผนการสอน จัดครูผูสอนรับรายวิชา จัดครูท่ีปรึกษาประจําช้ันเรียน จัดตารางสอน จัดนักเรียน
ลงทะเบียนในแผนการเรียนท่ีไดจัดไว โดยใหเร่ิมใชกับนักเรียนในปปจจุบัน เชน สมมุติวา ไดติดต้ังระบบในเดอืน 
พฤศจิกายน 2553 ใหจดัหลักสูตร, แผนการเรียนของ เทอม 2/2553, จัดครูผูสอนรับรายวิชา, จดัครูท่ีปรึกษา จับ
นักเรียนลงทะเบียนของเทอม 2/2553 เพื่อใหครูผูสอนรับรายวิชา-จัดการเรียนการสอน ใหคะแนนเก็บในโปรแกรม 
Grade เปนปจจุบัน เม่ือข้ันตอนของงานวิชาการ และทะเบียน-วัดผล มาถึงตรงนี้แลว จึงใหฝายวิชาการ จัดหลักสูตร
แผนการเรียนของเทอม 1/2553 ยอนหลังข้ึนไป และใหงานทะเบียน-วัดผล จับนักเรียนลงทะเบียน และระดม ครู 
นักศึกษาฝกงาน มาชวยกันปอนในงานทะเบียน-วัดผล โปรแกรม Register เมนูท่ี 3.4 “รับโอนรายวิชา” เปน
รายบุคคลไป โดยเอากระดาษผลการเรียนของนักเรียนรายคนท่ีไดเกิดข้ึนแลวมาทําการรับโอนรายวิชา ดังรูป
ดานลางนี ้

 
 
ท้ังนี้ใหจัดแบบนี้กับนกัเรียนในปการศึกษาปจจุบัน ปวช.1-2 และปวส.1 ในสวนของ ปวช.3 และปวส.2 ใหจบใน
ระบบเดิม เพื่อไมใหเปนภาระแกครูบุคลากรในการปอนเกรดยอนหลังจนมากเกินไปซึ่งมีภาระงานปจจุบันอยุแลว 
หมายเหตุ: 
ในระหวางท่ีฝายวิชาการจัดแผนการเรียน งานทะเบียนสามารถเร่ิมตรวจสอบประวัตินกัเรียน กรอกขอมูลประวัติ
นักเรียน ขอมูลครอบครัวตางๆ ใหครบเปนรายคนไปพรอมๆ กันเพื่อไมใหเสียเวลา และสะดวกตอการสงขอมูล
ออกไปยังโปรแกรมเงินอุดหนุน SP53, GPA และตรวจสอบเบอรโทรผูปกครองถูกตองหรือไมในการสงขอความ 
SMS ไปยังมือถือผูปกครอง 
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ขอแนะนําในการทํางาน วิชาการ และงานทะเบียน-วัดผล 
ชวงการทํางานปกติ 

ในการทํางานปกติประจําวนัของงานทะเบียน-วัดผล ตองเขาใจในหลักสูตรและการจัดแผนการเรียนของ
ฝายวิชาการ วาจัดหลักสูตรแผนการเรียนไวสําหรับนกัเรียนสาขาใด? ปไหน? เพื่องานทะเบียน-วัดผลจะไดไมจัด
นักเรียนลงทะเบียนผิดในหลักสูตรแผนการเรียนท่ีฝายวชิาการจัด (กรณีมีหลายหลักสูตร) ฝายวิชาการสามารถ
แกไข แผนการเรียน-รายวิชาไดตลอดจนกวา งานทะเบียนจะจับนักเรียนลงทะเบียน เม่ือนั้นจะไมสามารถแกไขได 
 

งานทะเบียน-วัดผล สามารถจัดพิมพขอมูลการขอตรวจสอบวุฒิ ของนักเรียนท่ีจบ ม.3 มาจากโรงเรียนเดิม 
โดยการพิมพจะพิมพเปนรายโรงเรียน วาโรงเรียน ก มีนักเรียนมาจากโรงเรียนนีก้ี่คน? เปนใครบาง? จบระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนหรือไม และจัดสงไปใหโรงเรียนท่ีเราตองการขอตรวจสอบวุฒิ วานักเรียนจบ ม.3 จากโรงเรียน
นี้จริงหรือไม รวมถึงการจัดพิมพรายงานใบรับรองผลการศึกษา และความประพฤติของนักเรียน และบันทึกสภาพ
ของนักเรียน ไมวาจะเปน การยายสาขา ยายหอง หรือการลาออก ขาดการติดตอ พักการเรียน และการปรับสภาพให
กลับมาเรียนซ่ึงถือเปนเร่ืองปกติประจําวนั 
 

ชวงสิ้นภาคเรียน หรอืสิน้ปการศึกษา 
ในชวงของการทํางานทะเบียน-วัดผล ในชวงส้ินภาคเรียน หรือส้ินปการศึกษา ตองจัดพิมพใบแบบสํารวจ

วิชาเรียนในเมนูท่ี 5.3 สําหรับนักเรียนนําไปสมัครเรียนตอ และใบแจงผลการเรียนประจําภาคเรียนใหแกผูปกครอง 
หรือส้ินปการศึกษา ตองจดัพิมพ “เอกสารนักเรียนท่ีจบการศึกษา” ในเมนูท่ี 6.2 และการเคลียนักเรียนท่ีมีสภาพ อยู
ระหวางติดตาม, ขาดการติดตอ, ลาออก, จําหนาย ใหเรียบรอยกอนท่ีจะทําการประมวลผลส้ินภาคเรียน หรือส้ินป
การศึกษา โดยมีข้ันตอนกอนการประมวลผลดังนี้ 

ขั้นตอนกอนท่ีจะทําการประมวลผลสิน้เทอม หรอื สิ้นปการศึกษา ของงานทะเบียน-วัดผล 
  1. ทําการบันทึกสถานะ ลาออก ขาดการติดตอ พักการเรียน 
  2. ทําการอนุมัติออกใบ รบ.ปพ รวมท้ังพมิพ ใบ รบ./ปพ. ใหเสร็จ 
  3. ทําการประมวลผล ไดเลย แต จะมี 2 หวัขอท่ีแตกตางกันดังนี ้
      3.1 การประมวลผลส้ินเทอม เปนการประมวลผล เพื่อท่ีจะข้ึน เทอมใหม 
      3.2 การประมวลผลส้ินป  เปนการประมวลผล เพื่อข้ึนปการศึกษาใหม 
 
หมายเหตุ: หากพบปญหาโปรแกรมในสวนใด ใหจดบันทึกไว และโทรแจง อ.เฉลิม 08-3196-1345  

หรือEmail,MSN: mengudom@hotmail.com หากเปนข้ันตอนในการวางระบบการปฏิบัติงานติดตอ อ.ชวน 

08-1911-6206 Email,MSN: chuan_t@hotmail.com 


