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บทที่ 1 
การติดต้ังโปรแกรม 

 
การติดต้ังโปรแกรม 

โปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หรือโปรแกรม ITW51 พัฒนาดวยโปรแกรม Visual Foxpro 9.0 บน
ระบบปฏิบัติการ Windows XP ดังน้ันจึงแนะนําใหลงเคร่ืองที่เปน Windows XP ขึ้นไป และไดทดสอบ
ลงบน Windows 7 สามารถใชงานได อาจจะมีขอความเตือนเรื่องความปลอดภัยระหวางการติดตั้ง 

โปรแกรม ITW51 สามารถลงในเคร่ืองเดียวกันกับโปรแกรม ITW ของหลักสูตรเกาหรือ
หลักสูตร 51 นํารองได แตตองลงใน folder ที่คนละช่ือกับโปรแกรมรุนกอนๆ โดยช่ือ folder ที่กําหนดไว
เร่ิมตนในการติดตั้งโปรแกรมจะชื่อ “ITW51 2.0” สวนโปรแกรม ITW จะกําหนดคาเริ่มตนไวชื่อ ITW 
และโปรแกรม ITW51 รุนนํารองกําหนดไวช่ือ ITW51 

เน้ือทีข่องฮารดดิสกที่ใชในการลงโปรแกรมประมาณ 23 MB และตองติดตั้ง driver ของ
เครื่องพิมพอยางนอย 1 ชนิดถึงแมวาจะไมมีเครื่องพิมพตออยู ไมเชนน้ันจะมีปญหาเรื่องดูรายงานทาง
หนาจอ 
  การติดตั้งโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา มีลําดับขั้นตอนการติดตั้งดังน้ี 

1. ใสแผน CD โปรแกรม ITW51 เขาไปในไดรฟซีด ี
2. ดับเบ้ิลคลิกลงบนไอคอน My Computer 
3. ดับเบ้ิลคลิกไดรฟที่มีแผนซีดีอยู 
4. ดับเบ้ิลคลิกที่ไอคอนที่ชื่อ setup (หรือ setup.exe) ถาขึ้นขอความดังรูป แสดงวามีโปรแกรมลง

อยูแลว ให uninstall โปรแกรมออกกอนที่จะลงโปรแกรมใหม ซ่ึงจะกลาวถึงการ uninstall ใน
หัวขอถัดไป 

 

 
 

5. หนาแรกของโปรแกรมติดตั้งจะขึ้นเปน welcome ตามดวยลิขสิทธิ์โปรแกรม ใหคลิกปุม next ไป
หนาถัดไป 
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6. ตอไปเปนหนาที่ใหเลือกวาจะลงโปรแกรมที ่ folder ใด โดยโปรแกรมตั้งคาเริ่มตนเปนช่ือ 
“ITW51 2.0” ซึ่งสามารถเปล่ียนไดโดยคลิกที่ปุม Change… (แนะนําถาตองการเปล่ียนช่ือ 
folder ใหแกช่ือ folder ในชอง folder name จะสะดวกกวา) เมื่อเลือก folder เสร็จแลวคลิกที่ปุม 
next เพ่ือไปหนาถัดไป 

 

 
 

7. คลิกที่ปุม Install เพ่ือเริ่มทําการติดตั้งโปรแกรม 
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8. เม่ือติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบรอยแลว คลิกที่ปุม Finish 
9. หลังการติดตั้งเสร็จ จะได icon ที่ช่ือ “ITW51 2.0” ที่ Desktop ของ Windows และเมนูใหมที่ช่ือ 

ITW51 2.0 สําหรับใชเรียกโปรแกรมหรือถอนการติดตั้งโปรแกรม 
 
หมายเหตุการติดต้ังโปรแกรม 

การ  INSTALL โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา ก็ไมมีการทับหรือลบแฟมขอมูลนักศึกษาเดิมที่มีอยู 
ยกเวน ขอมูลเก่ียวกับระบบ  เชน ชื่อสถานศึกษา   (Center.*) แบบฟอรมตางๆ   (*.frx, *.frt) ขอมูลผูใช  
(User.*) 

เม่ือติดตั้งโปรแกรมเสร็จแลวสามารถใชงานไดเลย ไมจําเปนตอง restart เครื่องใหม 
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การถอนการติดต้ังโปรแกรม (Uninstall) 

เปนการลบไฟลที่เคยติดตั้งโปรแกรมออกทั้งหมด ยกเวนขอมูลนักศึกษาที่ลงเพ่ิมเติมหลังจาก
ติดตั้งโปรแกรมไปแลวจะไมถูกลบ ทําได 2 วิธีคือ 

1. เรียกโปรแกรม uninstall ของ ITW51 ไปที่ Start -> Programs -> ITW51 2.0 -> 
Uninstall ITw51 2.0 โปรแกรมจะขึ้นหนาจอยืนยันใหคลิกปุม Yes 

 

 
 
2. เรียก Add or Remove Programs ของ control panel เลือกโปรแกรม Itw51 2.0 แลวคลิก

ที่ปุม Remove โปรแกรมจะขึ้นมาถามยืนยันใหคลิกปุม Yes 
 

 
 
 3. การถอนการติดตั้งโปรแกรมทะเบียนนักศึกษารุนใดรุนหน่ึงในกรณีที่เครื่องน้ันลง

โปรแกรมหลายรุนในเคร่ืองเดียวกัน อาจจะมีผลการทํางานของโปรแกรมอีกรุนเพราะมีการใช
โปรแกรมบางตัวรวมกันเชนในสวนที่เปนตารางขอมูลหรือการบีบอัดไฟลตอนทํา backup หรือ 
restore ถาเจอปญหาดังกลาว ให uninstall ITW51 และลงโปรแกรมใหม 
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บทที่ 2 
การเรียกใชงานโปรแกรม 

 
กอนเรียกใชงานโปรแกรมตองตรวจสอบความละเอียดจอภาพกอนใชงาน เน่ืองจากโปรแกรมรุน

น้ีพัฒนาบนเครื่องที่หนาจอตั้งคาความละเอียดไวที ่1280x800 ดังน้ันควรตั้งคาใหใกลเคียงกัน ไมเชนน้ัน
อาจจะมีปญหาการแสดงหนาจอไมถูกตอง หรอืขอมูลที่แสดงบนหนาจอไมครบถวนได วิธีการตั้งคา
ความละเอียดหนาจอมีดังน้ี 

1. คลิกขวาตรงพ้ืนที่วางของ desktop บน windows แลวคลิกเลือกเมนู Properties 

 
 
2. กดที่แถบ settings คลิกที่แถบเล่ือนตรง Screen Resolution ปรับใหเปนคาที่ใกลเคียง 

1280x800 เสร็จแลวคลิกที่ปุม OK 
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การเปดโปรแกรม 

สามารถเรียกไดจากเมนูของ windows โดยกดที่ปุม Start -> ITW51 2.0 
 
 
 
 
 

หรือดับเบิลคลิกที่ icon บน desktop ก็ได     
 
 
การเขาโปรแกรม 

เม่ือเรียกโปรแกรมแลว จะขึ้นหนาจอมาใหใสรหัสผูใชและรหัสผาน เริ่มแรกจะมีรหัสผูใชอยู 2 
รหัส คือ USER รหัสผาน USER เปนผูใชระดับธรรมดา ไมสามารถกําหนดสิทธิการใชงานหรือเพ่ิมผูใช
ในระบบได รหัสผูใชอีกอันคือ ADMIN รหัสผาน ADMIN เปนรหัสสําหรับผูดูแลระบบ เม่ือเริ่มใชงาน
โปรแกรมผูดูแลระบบควรเปลี่ยนรหัสผาน (ศึกษาจากคูมือในหัวขอ ความปลอดภัยขอบระบบ)  และ
กําหนดรหัสประจําตัว รหัสผานใหกับผูใชคนอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สามารถเลือกจดจํารหัสผูใชเพ่ือขึ้นรหัสผูใชเดิมทุกครั้งที่ login ได กด enter หรือ คลิกที่ปุมเขา

โปรแกรมเพ่ือเขาใชงานโปรแกรม ถารหัสผานไมถูกตอง ควรตรวจสอบกอนวาคียเปนภาษาไทยอยู
หรือไม 
 



 

7 

 
 
 
เม่ือเขาสูโปรแกรมคร้ังแรก 

จะปรากฏหนาจอเปลี่ยนสถานศึกษาปจจุบัน ใหใสรหัสสถานศึกษา 10 หลักของทาน ถาไม
สามารถจําไดใหใสรหัส 4 หลักเดิมไดหรือสามารถปุม         เพ่ือคนหารหัสสถานศึกษา 
เสร็จแลวกดปุมตกลงหรือกดคีย enter เพ่ือเขาสูหนาจอหลักของโปรแกรม 

 
 
 
 
 

 
การใชงานโปรแกรม 

หนาจอหลักของโปรแกรมประกอบดวย เมนู(menu) และ แถบเครื่องมือ(toolbar) 
 
เมนู 

การเขาสูเมนูสามารถใชเมาสหรือกดคีย alt ตามดวยหมายเลขที่นําหนาเมนูก็ได 
เมนูหลักประกอบไปดวย 

1. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
2. ตัวแปรระบบ 
3. ตารางรหัส 
4. บํารุงรักษาระบบ 
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หนาจอดานลางเปนขอมูลเก่ียวกับรุนของโปรแกรม สถานศึกษาปจจุบัน และรหัสผูใชปจจุบัน 
แถบเคร่ืองมือ 

เปนแถบที่อยูดานลางเมน ูประกอบดวยชองตัวเลือกและปุมตางๆเพ่ือชวยใหใชงานไดรวดเร็ว
ขึ้น  ซ่ึงการทํางานจะเหมือนกับหัวขอที่เลือกจากเมนู ถามีการกําหนดสิทธิการใชงานของโปรแกรมโดย
ปดเมนูบางเมนูไมใหผูใชบางคนใชงานได แถบเครื่องมือที่สัมพันธกับเมนูที่ถูกปดจะมีผลใหไมสามารถ
กดใชงานไดดวย 
 
  å  ç  é   è  ê  ë   í    ì    î  ï 

 
 

 
แถบเคร่ืองมือดานซายมือประกอบดวยปุมดังนี ้
 
1. ปุมบันทึกประวัตินักศึกษา 
2. ปุมบันทึกลงทะเบียนเรียน 
3. ปุมเพ่ิม/ถอนการลงทะเบียน 
4. ปุมบันทึกคะแนนรายคน 
5. ปุมบันทึกคะแนนรายวิชา 
6. ปุมตรวจสอบผูจบ 
7. ปุมสอบถามขอมูล 
8. ปุมรายงานตางๆ 
9. ปุมสํารองขอมูล 
10. ปุมสงออกขอมูล 
 
สวนแถบเคร่ืองมือดานขวามือประกอบดวย 
1. ชองระดับการศึกษาปจจุบัน สามารถเปลี่ยนระดับไดโดยกดปุมลูกศรที่อยูขางชองระดับ

การศึกษา 
2. ชองภาคเรียนปจจุบัน สามารถเปล่ียนไดโดยคียภาคเรียนที่ตองการในชอง หรือกดปุมลูกศร

ขึ้น/ลงเพ่ือเปลี่ยนภาคเรียน 
 
 
การนําขอมูลเขา 

เร่ิมแรกโปรแกรมจะมีขอมูลของสถานศึกษาทดสอบรหัส 1299999999 มาให ถาตองการใช
ขอมูลจากโปรแกรม ITW51 รุน 2.0 วันที่ 1 มี.ค. 53 ให backup ขอมูล แลวนําขอมูลที่ไดมา restore 
เขาโปรแกรม สวนขอมูลของโปรแกรมหลักสูตร 51 นํารองที่เร่ิมใชเม่ือภาคเรียน 52/1 จะไมสามารถนํา
ขอมูลเขามาใชกับโปรแกรมรุนนี้ได 

 
 



 

9 

 
 
วิธีนําขอมูลเขา ใหไปที่เมนู บํารุงรักษาระบบ → 6. ดึงขอมูลสํารอง(restore) 
ใสรหัสสถานศึกษา ระดับการศึกษา ระบุที่อยูของแฟมขอมูลที่ backup มา และกดปุมทํางาน 
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บทท่ี 3 
การต้ังตัวแปรระบบและตารางรหัส 

 
เมื่อติดตั้งโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาแลว กอนใชงานโปรแกรม ทานจะตองตรวจสอบคาตัว

แปรระบบและตารางรหัสกอนวาถูกตองตรงตามเกณฑของหลักสูตรหรือไม โปรแกรมนี้แตละ
สถานศึกษาจะมีคาตัวแปรระบบและตารางรหัสไมปะปนกัน ดังนั้นหากทานสั่งใหโปรแกรมเปลี่ยน
การทํางานจากสถานศึกษาเดิมไปเปนสถานศึกษาอ่ืน คาของตัวแปรระบบและตารางรหัสอาจจะ
เปลี่ยนไป  

 การต้ังคาตัวแปรระบบ 
 การตั้งคาตัวแปรระบบดําเนินการดังนี ้

เลือกเมนูตัวแปรระบบ  จะมีแถบเมนูใหเลือกอีก 3 เมนู คือ ระเบียบและขอกําหนด 
การวัดผลและประเมินผล เกณฑการจบ 
 

 
 
ระเบียบและขอกําหนด 

1. เลือกเมนู ระเบียบและขอกําหนด 
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2. กรอกคาอายุวิชาผาน ใชสําหรับตรวจสอบภาคเรียนของผลการเรียนแตละวิชา
วาหมดอายุแลวหรือยัง 

3. กรอกคาจํานวนภาคเรียนที่ตองรักษาสภาพติดตอกันถาไมมีการลงทะเบียน 
ไมเชนนั้นจะถือวาเปนนักศึกษาหมดสภาพ 

4. กรอกรายละเอียด วันเปดภาคเรียน วันอนุมัติการจบ เพ่ือใชบันทึกวันที่จบของ
นักศึกษาในการตรวจสอบผูจบหลักสูตร โดยใสเฉพาะวันที่และเดือน 

5. คลิก บันทึก เพ่ือเก็บขอมูล หรือถาตองการแกไขขอมูลอ่ืนๆใหคลิกแถบเมนู
ถัดไป 

 

 
 
 การวัดและประเมินผล 

1. เลือกเมนู การวัดและประเมินผล  
2. กรอกรายละเอียดสัดสวนคะแนนเก็บและคะแนนปลายภาค 
3. กรอกเกณฑการตัดสินคะแนนปลายภาค 
4. คลิก บันทึก เพ่ือเก็บขอมูล หรือถาตองการแกไขขอมูลอ่ืนๆใหคลิกแถบเมนู

ถัดไป  
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 เกณฑการจบ 

1. เลือกเมนู เกณฑการจบ  
2. กรอกจํานวนหนวยกิตของหมวดวิชาบังคับ หมวดเลือก 
3. กรอกจํานวนภาคการศึกษาที่ตองเรียนจนจบหลักสูตรยกเวนมีการเทียบโอน 
4. กรอกจํานวนชั่วโมงกิจกรรม กพช.ที่ตองทําอยางนอยถึงจะจบหลักสูตร 
5. คลิกที่ชองการประเมินคุณธรรม ตองไดระดับพอใชข้ึนไปถึงจะจบหลักสูตร 
6. คลิกที่ชองการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาต ิตองเขารับการ

ประเมินถึงจะจบหลักสูตรได แมวาคะแนนจะผานหรือไมก็ตาม 
7. คลิก บันทึก เพ่ือเก็บขอมูล คลิก ออก 
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 การเปลี่ยนสถานศึกษาปจจุบัน 

1. เลือกเมนู ตัวแปรระบบ ไปที่ขอ 2. เปลี่ยนสถานศึกษาปจจุบัน 
2. กรอกรหัสสถานศึกษาที่ตองการเปลี่ยน สามารถใสรหัส 4 หลักเดิมได โดย

โปรแกรมจะเปลี่ยนเปนรหัส 10 หลักใหมให ทั้งนี้ตองกําหนดรหัส 4 หลักเดิม
ในตารางรหัสไวกอน 

 

 
 
 

3. หรือคลิกทีปุ่ม        จะข้ึนตารางรหัสมาใหเลือกหรือคนหาสถานศึกษาได โดย
ใสชื่อในชองชื่อสถานศึกษาแลวกดคีย enter วิธีเลือกสถานศึกษาใหกดลูกศร
เลือ่นตําแหนงแถบสีไปที่สถานศึกษาที่ตองการ หรือใชเมาสดับเบ้ิลคลิกก็ได 
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แผนการลงทะเบียน 
1. เลือกเมนูตัวแปรระบบ ไปที่ขอ 4. แผนการลงทะเบียน 
2. กําหนดรหัสแผนการลงทะเบียนที่เปนตัวเลข สามารถใชไดถึง 2 หลัก และ

กําหนดรายวิชาในแผนไดสูงสุด 20 รายวิชา ถาใสรหัสแผนทีม่ีอยูแลวจะเปน
การแกไขแผน ถาใสรหัสใหมจะเปนการเพ่ิมแผนการลงทะเบียน 

3. เลือกรายวิชาที่ตองการ โดยดับเบ้ิลคลิกที่รายวิชาในชองวิชาทั้งหมด หรือกด
ปุมเลือก  รายวิชาที่เลือกจะไปอยูในกรอบวิชาในแผนการเรียน ขางลางกรอบ
วิชาในแผนจะแสดงจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมดของวิชาที่เลือก 

4. ถาตองการเอาวิชาในแผนที่เลือกออก ใหกดเลือกรายวิชาที่ตองการเสร็จแลว
คลิกปุมไมเลือก หรือใชเมาสดับเบ้ิลคลิกที่วิชานั้นก็ได 

5. ถาตองการเอาวิชาออกจากแผนใหหมด ใหกดปุมไมเลือกทั้งหมด 
6. ถาตองการลบแผนการลงทะเบียนเดิมใหกดปุมลบ 
7. คลิกปุมบันทึก เพ่ือจับเก็บ 
8. กําหนดแผนเสร็จใหกดปุม ออก 
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เลือกเครื่องพิมพ 

1. เลือกเมนู เลือกเครื่องพิมพ 
2. เลือกเครื่องพิมพใหตรงกับเครื่องพิมพที่ตอกับเครื่องคอมพิวเตอร 

 

 
 
 
 การต้ังคาตารางรหัส 
 เปนการตั้งคารายละเอียด เก่ียวกับสถานศึกษา กลุม วิชา อาชีพ กลุมเปาหมาย 
สัญชาต ิศาสนา วุฒิทางการศึกษา สนามสอบ หองสอบ 
 
 ศูนย กศน. 

1. เลือกเมนูศูนย กศน. จะแสดงหนาจอดังรูป เริ่มแรกโปรแกรมจะเลื่อนแถบ
แสดงขอมูลปจจุบันไปที่สถานศึกษาปจจุบัน 
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2. ถาตองการแกไขขอมูล ใหกดปุมแกไข หรือตองการเพ่ิมศูนย ใหกดปุมเพ่ิม 
3. แกไขขอมูลในชองบันทึกขอมูล 
4. คลิก บันทึก เมื่อตองการบันทึกขอมูล หรือ ยกเลิก ถาตองการยกเลิกการแกไข 
5. ปุมดานลางซายมือเปนปุมเลื่อนแถบแสดงขอมูลปจจุบัน 

 

  
 
ปุมแรกเปนปุมที่เลื่อนไปยังขอมูลรายการแรก 
ปุมที่สองเปนการเลื่อนไปยังขอมูลกอนหนา 1 รายการ 
ปุมที่สามเปนการเลื่อนไปยังขอมูลถัดไป 1 รายการ 
ปุมสุดทายเปนการเลื่อนไปยังขอมูลรายการสุดทาย 

  
 กลุม 

1. เลือกเมนูตารางรหัส ไปที่หัวขอกลุม 
2. การเพ่ิมกลุมใหมทําไดโดยคลิกที่ปุมเพ่ิม 
3. ใสรหัสกลุม สามารถใสเปนตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได ใสไดสูงสุด 8 ตัวอักษร 
4. เลือกระดับชั้น โปรแกรมจะตั้งเปนระดับเดียวกันกับระดับชั้นปจจุบัน 
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5. ใสชื่อกลุม อาจารยประจํากลุม 
6. เลือกรหัสสนามสอบ สามารกําหนดทีหลังไดจากการสรางรหัสสนามสอบ 
7. ระบุขนาดกลุม 
8. กรอกสถานที่พบกลุม 
9. เลือกตําบล ซึ่งจะมีผลตอการทําสถิติแยกรายตําบลและรายงานการลงทะเบียน

แยกตามตําบล 
10. เลือกวากลุมนี้อยูในระบบคูปองการศึกษาหรือไม โดยคลิกที่กลองหนาขอความ 

“อยูในระบบคูปอง” ซึ่งจะมีผลตอการบันทึกประวัตินักศึกษาและการจัดกลุม/
เปลี่ยนกลุม เชน บันทึกประวัตินักศึกษาคนที่อยูในกลุมคูปอง โปรแกรมจะข้ึน
ในชองใชคูปองการศึกษาใหอัตโนมัติ หรือการจัดกลุมใหเขากลุมที่เปนคูปอง 
ประวัตินักศึกษาจะเปลี่ยนเปนใชคูปองการศึกษาดวย  เรื่องคูปองการศึกษานี้
จะไปปรากฏในรายงานสถิติตรงการแยกระดับชั้น 

11. ใสขอมูลครบเสร็จแลว กดปุมบันทึก 
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 วิชา 
1. เลือกเมนูตารางรหัส ไปที่หัวขอวิชา 

 

2. การเพ่ิมรายวิชาใหมทําไดโดยคลิกที่ปุมเพ่ิม 
3. ใสรหัสวิชา 7 หลัก สามารถเพ่ิมไดแตวิชาเลือก โดยดูจากหลักที่ 4 ตองมีคา

เปน 0 หรือ 2 เทานั้น โดยคา 1 คือวิชาบังคับซึ่งจะแกไขวิชาบังคับไดอยาง
เดียว ไมสามารถลบวิชาบังคับได 

4. ใสหนวยกิต กําหนดหนวยกิตเปนหลักทศนิยมได จากรูปเปนตัวอยาง
กําหนดใหวิชา ทช02001 เปน 1.5 หนวยกิต 

5. ใสชื่อวิชาที่เปนภาษาไทย  ถาชื่อวิชายาวใหกําหนดการตัดคําในชอง ตัดคํา
ภาษาไทย โดยกดที่ปุมลูกศรเพ่ือเปลี่ยนคาการตัดคํา จะมีผลตอการพิมพชื่อ
วิชาในใบระเบียนใหเปน 2 บรรทัด 

6. กรอกรายละเอียดเก่ียวกับภาษาอังกฤษเพ่ือใชในการพิมพใบระเบียน
ภาษาอังกฤษ 

7. ใสรหัสวิชาที่ตองผานการลงทะเบียนเรียนวิชานี้ (ถาม)ี 
8. ใสขอความเตือน สําหรับเตือนเมื่อมีการลงทะเบียนวิชานี้ (ถามี) 
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9. สามารถซอนวิชาในชองเลือกวิชาไดโดยคลิกที่กลองซอนวิชา เนื่องจากใน
หลักสูตร 51 มีรายวิชาเลือกมาก บางสถานศึกษาอาจจะไมไดเปดสอนใน
รายวิชาที่โปรแกรมตั้งมาใหทั้งหมดก็ใหซอนวิชาที่ยังไมเปด เพ่ือสะดวกใน
เลือกรายวิชาในหนาจอที่มีชองเลือกวิชา 

10. เมื่อใสขอมูลครบแลวใหกดปุมบันทึก 
 

ตารางรหัสอ่ืนๆเชน อาชีพ กลุมเปาหมาย สัญชาติ ศาสนา วุฒิการศึกษา จะมีข้ันตอนการ
ทํางานคลายกันคอื ใสรหัส และ คําอธิบายภาษาไทย/อังกฤษ สวนเรื่องตารางรหัสที่เก่ียวกับการจัด
สนามสอบจะกลาวถึงในบทที่เก่ียวกับเรื่องจัดสนามสอบ 
 



 

20 
 

บทที ่4 
การบันทึกประวัตินักศึกษา 

 
การเพิ่มประวัตินักศึกษา 
 เปนการบันทึกประวัตินักศึกษาและขอมูลที่จําเปนในการใชจําแนกประเภทรายงานสถิติตาง  ๆ
 ไปที่เมนู 1. ขั้นตอนดําเนินงาน → 1. บันทึกประวัตินักศึกษา → 1. เพ่ิมประวัตินักศึกษา  
หนาจอปรากฏดังรูป ขอมูลประวัตจิะแบงเปน 4 สวนคือ ขอมูลพ้ืนฐาน ที่อยู รายละเอียดครอบครัว 
ขอมูลอื่นๆ ควรใสขอมูลในสวนที่เปนขอมูลพ้ืนฐานใหครบกอนบันทึก ในสวนที่เหลือสามารถใสเพ่ิมเติม
จากเมนูแกไขประวัติได 

 
 

การเพ่ิมประวัตินักศึกษาทําได 2 วิธีคือ  
1. อานประวัติจากผูจบการศึกษาในระดับการศึกษากอนหนา ทําไดโดยกดปุมอานประวัติจากผู

จบ โปรแกรมจะขึ้นหนาจอมาใหเลือกนักศึกษา เม่ือคลิกเลือกแลวจะดึงประวัติมาแสดงใน
หนาจอ จากน้ันทําการตรวจสอบและแกไขขอมูลกอนบันทึก 

2. เพ่ิมโดยการคียขอมูลเอง ทําไดดังน้ี 
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 เร่ิมตนใหทานปอนรหัสนักศึกษาซ่ึงจะมีจํานวน 9 หลัก โดยเคร่ืองจะขึ้นคารหัสนักศึกษาคน
สุดทาย + 1 ใหเปนคาเร่ิมตน หากทานไมตองการก็สามารถแกไขได หากทานยอมรับคาที่เคร่ืองกําหนด
มา ใหทานกด   Enter   ผานไปเครื่องจะเติมรหัสนักศึกษาหลักที ่  10   ใหโดยอัตโนมัต ิ
 หลังจากนั้นใหใสกลุมที่นักศึกษาผูน้ันสังกัดอยู (ในชองกลุม) หากทานไมทราบรายละเอียดของ
กลุม ใหทานคลิกตรงรูปแวนขยายหรือกดปุม F5 เพ่ือใหโปรแกรมแสดงตัวเลือกของกลุมมาใหทานได
เลือกหนาจอปรากฏดังรูป 

 
ในชอง   วัน / เดือน / ป เกิด สามารถใสเฉพาะป พ.ศ. อยางเดียวก็ได        ในกรณีที่ไมทราบ 

วัน / เดือน เกิด ที่แนนอน  
การบันทึกหมายเลขประจําตัวประชาชน โปรแกรมจะตรวจสอบหมายเลขซํ้ากับนักศึกษาทุก

ระดับเม่ือมีการกดปุมบันทึกขอมูล และมีการตรวจสอบ check digit ในหลักสุดทายวาถูกตองหรือไม 
สําหรับคนที่ไมมีเลขบัตรประชาชน สามารถใหโปรแกรมออกเลขบัตรไดโดยกดปุมที่อยูขางชองใสเลข
บัตรประชาชนและเลือกเปนคนไทยหรือตางดาว ใหใสขอความหมายเหตุสําหรับการออกเลขบัตรดวย 

ถาเลือกชองใชคูปองการศึกษา นักศึกษาคนน้ีจะอยูในระดับช้ันที่เปนคูปองในรายงานสถิต ิ
สําหรับชองปที่จบของวุฒิสามัญ ถาเปนหลักสูตร กศน. ใหใสเปน  ป / ภาคเรียน ที่จบ แทนปที่

จบ เชน 52 / 2   คือจบภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552 เพ่ือใชประโยชนในการทํารายงานสถิติของ
นักศึกษาที่จบหลักสูตร   ภาคเรียนที่ผานมา 
 หลังจากนั้นทานก็ปอนรายละเอียดตาง  ๆของนักศึกษาคนน้ันไปจนครบทุกรายละเอียด โดยแต
ละชอง ทานสามารถขอดูตัวเลือกจากเครื่องไดโดยการกด   F5 เปนตัวชวยได 
 เม่ือทานคียขอมูลจบแลว เลือกการบันทึกได 3 แบบ 
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1. บันทึกประวัติ ใหคลิกที่ปุมบันทึกหรือกด F2 
2. บันทึกประวัติและพิมพบัตร เปนการบันทึกประวัติและออกบัตรนักศึกษา 
3. บันทึกและลงทะเบียน เปนการบันทึกประวัติและเขาสูหนาจอบันทึกการลงทะเบียนเรียน 

เพิ่มนักศึกษาฝากเรียนนักศึกษา 
 เปนการบันทึกประวัตินักศึกษาที่มาจากสถานศึกษาอื่นมาฝากเรียนในสถานศึกษาน้ี วิธีการ
ทํางานจะเหมือนกับการเพ่ิมนักศึกษาปกต ิตางกันที่ตองใสรหัสสถานศึกษาเดิมของนักศึกษา 
 
การแกไขประวัตินักศึกษา 
 สามารถแกไขประวัตินักศึกษาได โดยเลือก เมน ู3 แกไขประวัตินักศึกษา คียรหัสนักศึกษา หรือ
ช่ือนักศึกษาถาไมทราบคลิกที่รูปแวนขยายหรือกด F5 เชนเดียวกับ การลบประวัตินักศึกษา   เพ่ือเรียก
ประวัตินักศึกษาที่ตองการแกไข ใหครบถวนถูกตองตามขอเท็จจริงและหลักฐานประกอบการสมัครขึ้น
ทะเบียนเปนนักศึกษา 
 
การลบประวัตินักศึกษา 
 สามารถลบไดจาก เมนู 4.ลบประวัตินักศึกษา โดยเครื่องจะใหปอนรหัสนักศึกษาที่ตองการลบ 
และหากไมทราบรหัสนักศึกษาใหคลิกรูปแวนขยายหรือกด F5 เพ่ือเลือกหาช่ือนักศึกษาได ดังรูป  
 

 
 

เม่ือคลิกที่ปุมลบขอมูลนักศึกษา โปรแกรมจะถามยืนยันการลบอีกคร้ัง โดยโปรแกรมจะทําการ
ลบขอมูลประวัต ิและขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของกับนักศึกษาที่เลือกเชน ผลการเรียน การเทียบโอน การทํา
กิจกรรม 
 
การแกไขขอมูลการจบ/ออก 
 เปนการแกไขขอมูลที่เกี่ยวของกับการจบหรือออกดวยเหตุผลตางๆ ซ่ึงขอมูลรายละเอียด
เหลาน้ันจะนําไปใชในการออกหลักฐานการจบเชน ใบระเบียน ใบประกาศนียบัตร 
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 ขั้นตอนการทํางาน 

1. ไปที่เมนูขอ 5. แกไขขอมูลการจบ/ออก 

2. ใสรหัสนักศึกษาที่ตองการ โปรแกรมจะแสดงผลการเรียนของนักศึกษา รวมถึงยอดรวมชั่วโมง
การทํากพช.  

3. เลือกสาเหตุการจบ/ออก ขอ 1 คือ จบหลักสูตร ปกติโปรแกรมจะใสใหเองเวลาตรวจสอบผูจบ 
ขอ 5 คืออื่นๆ โดยโปรแกรมจะขึ้นชองมาใหใสขอความอธิบายเพ่ิมเติม ขอ 7 คือจบตกหลน (ไม
ประมวลผล GPA) คือคนที่จบหลังจากที่สงขอมูล GPA ไปแลว เม่ือมีการประมวลผล GPA จะ
ไมนําไปคํานวณรวมกับผูจบปกต ิ

4. ใสภาคเรียน วันที่ จบ/ออก  

5. ใสวันที่ออกใบระบียน เลขที่ชุด เลขที่นก. (เปนเลขที่ใชคุมใบระเบียน) 

6. ใสเลขที่ใบประกาศนียบัตร ปกตโิปรแกรมจะใสใหเองเวลาตรวจสอบผูจบ โดยจะเริ่มรันตั้งแต
เลขที่ 1 ใหมทุกคร้ังที่เริ่มวันที่อนุมัติการจบใหม 

7. คลิกที่ปุมบันทึก เพ่ือจัดเก็บขอมูลที่แกไข 

 
เปลี่ยนรหัสนักศึกษา 
 เปนการเปล่ียนรหัสนักศึกษาเดิมเปนรหัสนักศึกษาใหมที่ตองการ สาเหตุการเปล่ียนอาจจะมา
จากบันทึกรหัสผิด หรือมีการบันทึกรหัสซํ้าซอนกันจากการกระจายงานชวยกันบันทึกประวัติของ
สถานศึกษา ไมควรเปลี่ยนรหัสนักศึกษาในกรณีที่ออกบัตรไปแลว ถามีการออกบัตรไปแลวโปรแกรมจะ
ถามการยืนยันอีกคร้ัง 
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 ขั้นตอนการทํางาน 

1. ไปที่เมนูขอ 6. เปลี่ยนรหัสนักศึกษา 

2. ใสชวงรหัสนักศึกษาที่ตองการ 

3. ใสรหัสนักศึกษาใหมของคนแรก คนถัดไปก็จะรันรหัสตอเน่ืองไปเรื่อยๆ ใหใสแค 9 หลัก 
โปรแกรมจะคํานวณหลักที่ 10 ซ่ึงเปน check digit ให 

4. คลิกที่ปุมแกรหัส 

 

การออกบัตรนักศึกษาภายหลัง (ออกเปนชุด) 
 เปนการออกบัตรนักศึกษาโดยกําหนดชวงรหัสนักศึกษาที่ตองการภายใตเง่ือนไขในการพิมพ
บัตร ไปที่เมนู C พิมพบัตรนักศึกษาเปนชุด ดังรูป  
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การพิมพบัตรนักศึกษาใบใหม 
 ในกรณีที่ออกบัตรใหแกนักศึกษาไปแลว ภายหลังมีความจําเปนตองการพิมพบัตรนักศึกษาใบ
ใหม ใหใช เมนู D.พิมพบัตรนักศึกษาใบใหม ไดดังรปู 
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บทที ่5 
การจัดกลุมนักศึกษา 

 
การจัดกลุมนักศึกษา 
 
การจัดนักศึกษาเขากลุมตางๆ  สามารถทําไดโดยโปรแกรม มีขั้นตอนดังน้ี 

1. การจัดนักศึกษาเขากลุม ตั้งแตขั้นตอนแรก ที่ดําเนนิการบันทึกประวัตินักศึกษา 
2. การจัดนักศึกษาเขากลุมภายหลังการบันทึกประวัตโิดยไมไดระบุกลุม โดยไปที่เมนู ขั้นตอน

การดําเนินงาน → 2. จัดกลุมนักศึกษา → 1. จัดกลุมนักศึกษา ดังรูป 
 

 
 

มีขึ้นตอนการทํางานดังนี ้
• ใสชวงรหัสนักศึกษาที่ยังไมมีกลุม 
• ใสรหัสกลุมที่ตองการในชองจัดเขากลุม หรือเวนวางไวเพ่ือมาจัดกลุมใหนักศึกษาที

ละคน 
• กดปุมอานขอมูลนักศึกษาเพ่ือแสดงรายการนักศึกษาที่อยูในชวงรหัสที่เราเลือกไว 
• ถาตองการใหนักศึกษาทั้งหมดเขาไปอยูในกลุมที่เราใสรหัสกลุมในชองจัดเขากลุม 

ใหกดปุมเลือกเขากลุมทั้งหมด หรือกดยกเลิกเขากลุมทั้งหมดเพ่ือปรับใหนักศึกษายัง
ไมเขากลุม 

• ถาตองการใสกลุมทีละคนใหใสรหัสกลุมในชองกลุมของนักศึกษาแตละคน 
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• ถาตองการใหนักศึกษาเขากลุมที่เราตั้งรหัสกลุมไวในชองจัดเขากลุม ใหกดที่ชอง
สี่เหล่ียมหนารหัสนักศึกษาคนน้ัน  ๆ

• เมื่อจัดกลุมเสร็จแลวใหกดปุมบันทึก กอนออก 
 

3. การจัดนักศึกษาเขากลุม ในขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน / เทียบโอน  ซ่ึงปรากฏอยูในเมน ู1 
การลงทะเบียนเรียน / เทียบโอนดังรูป 
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การเปลี่ยนกลุมนักศึกษา 
เปนการเปลี่ยนกลุมของนักศึกษาที่มีกลุมอยูแลวเปนกลุมใหม จะเปล่ียนรหัสกลุมทั้งในประวัติ

และการลงทะเบียนในภาคเรียนปจจุบันของนักศึกษาที่เลือก 
 

 
 

มีขึ้นตอนการทํางานดังนี ้
• เลือกนักศึกษาที่ตองการเปล่ียนกลุมจากชวงรหัสนักศึกษาหรือจากรหัสกลุม 
• ใสชวงรหัสนักศึกษาทีต่องการ หรือใสรหัสกลุมในกรณีที่เลือกเปนกลุม 
• ใสรหัสกลุมที่ตองการจัดเขากลุม หรือเวนวางไวเพ่ือใสกลุมใหนักศึกษาทีละคน 
• กดปุมอานขอมูลนักศึกษาเพ่ือแสดงรายการนักศึกษาที่อยูในชวงรหัสที่เราเลือกไว 
• ถาตองการใหนักศึกษาทั้งหมดเปลี่ยนเขาไปอยูในกลุมที่เราใสรหัสกลุมในชองจัดเขา

กลุม ใหกดปุมเลือกเขากลุมทั้งหมด หรือกดยกเลิกเขากลุมทั้งหมดเพ่ือปรับให
นักศึกษายังไมเขากลุม 

• ถาตองการใสกลุมทีละคนใหใสรหัสกลุมในชองกลุมของนักศึกษาแตละคน สามารถ
กดปุม F5 เพ่ือดูรหัสกลุมทั้งหมดได 

• ถาตองการใหนักศึกษาเขากลุมที่เราตั้งรหัสกลุมไวในชองจัดเขากลุม ใหกดที่ชอง
สี่เหล่ียมหนารหัสนักศึกษาคนน้ัน  ๆ

• เมื่อเปลี่ยนกลุมเสร็จแลวใหกดปุมบันทึก กอนออก 
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บทที ่6 
การลงทะเบียนเรียนและรักษาสภาพ 

 
การลงทะเบียนเรียน  แบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 
  1. การลงทะเบียนเรียนรายบุคคล 
  2. การลงทะเบียนเรียนเปนกลุม 
 
ประเภทของการลงทะเบียนเรียน มีดังน้ี 
  1. ลงทะเบียนเรียนปกต ิ
  2. ลงทะเบียนเรียนรักษาสภาพ 
  3. ลงทะเบียนเรยีนเพ่ิม/ถอน/เปล่ียนแปลง รายวิชา 
 
การลงทะเบียนประกอบดวยการทํางาน แบงเปน 6 ลักษณะใหญ ๆ  คือ 
  1. ลงทะเบียนเรียน/เทียบโอน เปนการลงทะเบียนของนักศึกษาแตละคน ตามปกต ิ
  2. ลงทะเบียนเรียนตามกลุม ใหความสะดวกในกรณีที่นักศึกษาทั้งหมดหรือสวนใหญ ใน
กลุมมีการลงทะเบียนในลักษณะที่คลายหรือเหมือนกัน 
  3. ลงทะเบียนรักษาสภาพ 
  4. เพ่ิม/ถอน/เปลี่ยนแปลง รายวิชา ใชเม่ือตองการแกไขหลังจากที่ไดมีการลงทะเบียนไป
เรียบรอยแลว พรอมทั้งใชในการลงทะเบียนเทียบโอนและโอนผลการเรียน 
  5. ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนเปนกลุม ใชคูกับขอ 2 เมื่อมีการลงทะเบียนเรียนเปนกลุม
ผิดพลาด 
  6. ลงทะเบียนสอบซอม 
 

 การลงทะเบียนเรียนตามโครงสรางหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ใหลงทะเบียนเรียนเปนรายวิชาและตามจํานวนหนวยกิตในแตละภาคเรียนดังน้ี 

1. ระดับประถมศึกษา ใหลงทะเบียนเรียนไดภาคเรียนละไมเกิน 14 หนวยกิต 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใหลงทะเบียนเรียนไดภาคเรียนละไมเกิน 16 หนวยกิต 
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหลงทะเบียนเรียนไดภาคเรียนละไมเกิน 20 หนวยกิต 

ถามีการลงทะเบียนเกินกวาหลักสูตร โปรแกรมจะขึ้นมาเตือนครั้งแรกกอนทีจ่ะดําเนินการลงทะเบียนตอ  
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ลงทะเบียนเรียน/เทียบโอน 
เปนการลงทะเบียนเรียนปกติหรือลงทะเบียนเทียบโอน การลงทะเบียนเรียนปกติจะไมมีการ

กําหนดวิธีเรียนเหมือนหลักสูตรเกาเนื่องจากมิวิธีเรียนเดียวคือ วิธีเรียนกศน. สวนการลงทะเบียนเทียบ
โอน จะมีวิธีการเทียบโอนได 5 ประเภทคือ 

1. เทียบโอนผลการเรียนจากหลักฐานการศึกษา 
2. เทียบโอนจากการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาตอเน่ือง 
3. เทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรตางประเทศ 
4. เทียบโอนผลการเรียนจากความรูและประสบการณจากกลุมเปาหมายเฉพาะ 
5. เทียบโอนผลการเรียนจากการประเมินความรูและประสบการณ 
 

 

ขั้นตอนการทํางานมดีังน้ี 
1. ปอนรหัสนักศึกษา โปรแกรมจะแสดงขอมูลของนักศึกษาคือ ประวัติการลงทะเบียนเรียนใน

กรอบวิชาที่ลงแลว หนยวกิตรวมของวิชาบังคับและวิชาเลือกที่สอบผาน และรหัสกลุมของ
นักศึกษา 

2. สามารถเปลี่ยนกลุมของนักศึกษาไดโดยใสในชองกลุม 
3. เลือกลงทะเบียนจากแผนการลงทะเบียน โดยใสรหัสแผนหรือเลือกรหัสแผนจากการกดที่ปุม

ลูกศรในชองแผนการลงทะเบียน สามารถแกไขหรือเพ่ิมเติมแผนการลงทะเบียนเรียนไดจาก
เมนูตัวแปรระบบและไปที่ขอ 4. แผนการลงทะเบียน 
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4. หรือลงทะเบียนโดยเลือกวิชาที่จะสามารถลงทะเบียนไดหลายๆวิชาพรอมกันโดยคลิกที่ปุม
เลือกวิชาที่ลงได…  จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
 
จะแสดงวิชาที่ยังไมไดลงทะเบียนหรือลงแลวสอบไมผานมาใหเลือก วิธีการเลือกใหไปคลิกที่
ชองสี่เหลี่ยมหนารหัสวิชาทีตองการ เม่ือเลือกวิชาทั้งหมดแลวใหคลิกที่ปุมตกลง 

5. หรือลงทะเบียนโดยเลือกเพ่ิมเขาไปทลีะวิชา โดยการกดปุมรายการ จากน้ันเลือกรหัสวิชา 
กลุม และประเภท รหัสประเภท 0 คือไมเทียบโอน 1-5 คือประเภทการเทียบโอน 9 คือเรียน
เพ่ิมเติมสําหรับที่นักศึกษาที่จบหลักสูตรแลวตองการเรียนเพ่ิมเติมจะไมนําไปคิดเกรดเฉลี่ย 
เมื่อกรอกขอมูลเสร็จแลวใหกดปุมบันทึกรายการ รายวิชาจะไปปรากฏในตารางการ
ลงทะเบียน 

6. เมื่อลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชาที่ตองการแลวใหคลิกที่ปุมบันทึก เพ่ือจัดเก็บการ
ลงทะเบียนเรียน 

7. โปรแกรมจะลางหนาจอและขึ้นรหัสนักศึกษาคนถัดไปใหอัตโนมัต ิถาไมตองการบันทึกตอ
ใหคลิกที่ปุม ออก 

 
ลงทะเบียนเรียนตามกลุม 
 เปนฟงกชันที่มีการทํางานคลายกับการลงทะเบียน/เทียบโอนปกต ิแตจะชวยอํานวยความ
สะดวกในกรณีที่นักศึกษาทั้งหมดในกลุมใดกลุมหน่ึงมีการลงทะเบียนแบบเดียวกัน 
 
ขั้นตอนการทํางาน 
 1. เลือกเมนู การลงทะเบียนตามกลุม  
  กําหนดภาคเรียนíรหัสกลุมíลงทะเบียนเรียน ดังรูป 



 

32 

 

 
 
 2. ขั้นตอนการทํางานจะเหมือนกับการลงทะเบียน/เทียบโอน ยกเวนตอนกดบันทึก
โปรแกรมจะถามวาใหลงทะเบียนเหมือนกันทุกคนที่เหลือหรือไม ถากดปุม OK โปรแกรมจะลงทะเบียน
ใหเหมือนกันทุกคนในกลุมที่กําหนด ถากดปุม Cancel โปรแกรมจะขึ้นขอมูลนักศึกษาคนถัดไปในกลุม
มาใหลงทะเบียน ใหลงทะเบียนจนกวาจะครบทุกคนในกลุม หรือออกกลางคันโดยกดปุม ออก 
 
ลงทะเบียนรักษาสภาพ 

เปนการลงทะเบียนรักษาสภาพของนักศึกษา มีขั้นตอนการทํางานดังน้ี 
1. ใสภาคเรียนที่นักศึกษายื่นขอรักษาสภาพ 
2. ปอนรหัสนักศึกษาที่ตองการ 
3. ปอนรายละเอียดของการรักษาสภาพโดยที่คลิกที่ชองในตาราง รายละเอียดมดีังน้ี 

   - ภาคเรียนที่ตองการรักษาสภาพ 
   - หมายเหตุการณรักษาสภาพ 
 

  
 
4. ถาตองการจัดเก็บขอมูลรักษาสภาพ ใหคลิกที่ปุมบันทึก 
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5. ถาตองการลบเมื่อมีการบันทึกขอมูลผิด ใหคลิกที่ปุมลบ 
6. ถาตองการลางหนาจอเพ่ือเริ่มบันทึกขอมูลใหม ใหคลิกที่ปุมเร่ิมใหม 
7. เม่ือเสร็จสิ้นการทํางานใหคลิกที่ปุมออก 
 

หมายเหตุ การลงทะเบียนรักษาสภาพจะตองลงทะเบียนใหสอดคลองกับภาคเรียนที่ลงทะเบียนคือ 
ลงทะเบียนในภาคเรียนที่หยุดเรียนหรือในภาคเรียนตอ ๆ ไป เทาน้ัน จะลงทะเบียนกอนภาคเรียน
ปจจุบันไมได 
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บทที่ 7 
การบันทึกกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) และการประเมินคุณธรรม 

 
การทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดใหทํากิจกรรมไมนอยกวา 100 ช่ัวโมง เปนหน่ึงในเง่ือนไขการจบ
หลักสูตร ซ่ึงโปรแกรมไดกําหนดไวในตัวแปรระบบ และการประเมินคุณธรรมเปนหน่ึงในเง่ือนไขการจบ
หลักสูตรเชนกัน ซ่ึงตองผานในระดับพอใชขึ้นไป 
 
การบันทึกการทํากิจกรรม 

ขั้นตอนการทํางานมีดังน้ี ไปที่เมนูขั้นตอนการดําเนินงาน → บันทึก กพช.และการประเมิน
คุณธรรม → บันทึกการทํากิจกรรม จะปรากฏหนาจอดังรูป 

   
1. ใสภาคเรียนที่ตองการลงกิจกรรม 
2. เลือกแบบการบันทึก รายกลุม หรือรายคน 
3. ใสชวงรหัสกลุมหรือรหัสนักศึกษาที่ตองการ 
4. ใสชื่อกิจกรรม หรือเลือกจากกิจกรรมที่เคยบันทึกโดยคลิกที่ปุมแวนขยายขางชองกิจกรรม 
5. ใสจํานวนชม. ของกิจกรรม 
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6. คลิกที่ปุมบันทึกเพ่ือบันทึกการทํากิจกรรม  
7. ถาตองการแกไขกิจกรรมที่เคยลงไปแลว จะแกไขไดเปนรายคน โดยเลือกภาคเรียน เลือก

ประเภทเปนรายคน ใสรหัสนักศึกษา จะแสดงประวัติการลงกิจกรรมในภาคเรียนน้ัน 

 

8. ตอจากน้ันใหคลิกที่รายการกิจกรรมที่ตองการแกไขในตารางกิจกรรมที่ลงแลว ขอมูล
กิจกรรมที่เลือกจะปรากฎในชองช่ือกิจกรรม จํานวนชม. และภาคเรียน แกไขไดเฉพาะ
จํานวนชม. หรือถาตองการลบกิจกรรมที่เลือก ใหคลิกที่ปุมลบ ถาแกไขช่ือกิจกรรมจะเปน
การลงกิจกรรมเพ่ิม เมื่อแกไขเสร็จแลวใหคลิกที่ปุมบันทึก 

 

การยกเลิกการทํากิจกรรม 
จุดประสงคของการยกเลิกการทํากิจกรรมเปนกลุมคือใชลบขอมูลการลงกิจกรรมเปนกลุมที่

ผิดพลาด ขั้นตอนการทํางานมีดังน้ี ไปที่เมนูขั้นตอนการดําเนินงาน → บันทึก กพช.และการประเมิน
คุณธรรม → ยกเลิกการทํากิจกรรม จะปรากฏหนาจอดังรูป 
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1. ใสภาคเรียนที่ตองการยกเลิกกิจกรรม 
2. ใสชวงรหัสกลุมที่ตองการ 
3. คลิกที่ปุมลบขอมูล 

 

บันทึกการประเมินคุณธรรม 
ขั้นตอนการทํางานมีดังนี ้ไปที่เมนูขั้นตอนการดําเนินงาน → บันทึก กพช.และการประเมิน

คุณธรรม → บันทึกการประเมินคุณธรรม จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 

1. ใสรหัสนักศึกษาที่ตองการ 
2. เลือกระดับการประเมินคุณธรรม ถายังไมเคยมีการบันทกึโปรแกรมจะขึ้นเปนระดับปรับปรุง 
3. คลิกที่ปุมบันทึก เพ่ือจัดเก็บขอมูล เสร็จแลวโปรแกรมจะลางชองรหัสนักศึกษาใหเหลือแต

รหัส 4 หลักขางหนาเพ่ือความสะดวกในการบันทึกขอมูลคนตอไป 
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รายงานการทํากิจกรรม 
เปนรายงานการทํากิจกรรมแยกรายกลุม แสดงรหัส ช่ือนักศึกษา ในกลุม และรายละเอียดการ

ทํากิจกรรม  ขั้นตอนการทํางานมีดังน้ี ไปที่เมนูขั้นตอนการดําเนินงาน → บันทึก กพช.และการประเมิน
คุณธรรม → รายงานการทํากิจกรรม จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 

 
 
1. ใสภาคเรียนที่ตองการออกรายงาน 
2. เลือกชวงรหัสกลุมที่ตองการ 
3. คลิกที่ปุมตัวอยางกอนพิมพ เพ่ือดูรายงานทางหนาจอ 
4. คลิกที่ปุมพิมพ เพ่ือพิมพรายงานออกเครื่องพิมพ 

 

รายงานการประเมินคุณธรรม 
เปนรายงานการประเมินคุณธรรมแยกรายกลุม แสดงรหัส ช่ือนักศึกษา ในกลุม ระดับการ

ประเมินคุณธรรม เน่ืองจากบันทึกการประเมินคุณธรรมเปนการสรุปคร้ังเดียว จึงไมตองระบุภาคเรียนใน
การพิมพรายงาน ขั้นตอนการทํางานมีดังน้ี ไปที่เมนูขั้นตอนการดําเนินงาน → บันทึก กพช.และการ
ประเมินคุณธรรม → รายงานการประเมินคุณธรรม จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 

 
 
1. เลือกชวงรหัสกลุมที่ตองการ 
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2. คลิกที่ปุมตัวอยางกอนพิมพ เพ่ือดูรายงานทางหนาจอ 
3. คลิกที่ปุมพิมพ เพ่ือพิมพรายงานออกเครื่องพิมพ 
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บทที่ 8 
การบันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาต ิ

 
การเขารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติถูกกําหนดใหเปนหน่ึงในเง่ือนไข

การจบหลักสูตร โดยไมไดมีการกําหนดเกณฑวาจะตองผานก่ีคะแนน การเขารับการประเมินจะตองยื่น
ขอในภาคเรียนสุดทายที่จะจบหลักสูตร การทํางานของโปรแกรมในสวนน้ีประกอบไปดวย การบันทึก
การประเมิน รายงานผูมีสิทธิเขารับการประเมิน และรายงานสรุปผลการประเมิน สวนการอานคะแนน
จากเคร่ืองและรายงานผลการอานคะแนนจากเคร่ือง ขณะนี้อยูในระหวางขั้นตอนการกําหนดรูปแบบ
แฟมคะแนน จึงยังไมสามารถใชงานได 
 
บันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ 

ขั้นตอนการทํางานมีดังน้ี ไปที่เมนูขั้นตอนการดําเนินงาน → บันทึกการประเมินคุณภาพ
การศึกษานอกระบบระดับชาต ิ→ บันทึกการประเมิน จะปรากฏหนาจอดังรูป 

   

1. ใสรหัสนักศึกษาที่ตองการ 
2. ใสคะแนนในสวนที่ 1 และคะแนนในสวนที่ 2 ถายังไมไดรับผลการสอบและจําเปนตองใหจบ

หลักสูตรกอน ใหคลิกที่ชองเขารับการประเมินฯ โดยเวนวางชองคะแนนไว และมากรอก
คะแนนใหถูกตองภายหลังได 

3. ใสภาคเรียนที่เขารับการประเมิน 
4. คลิกที่ปุมบันทึกเพ่ือบันทึกการประเมินฯ 
5. ถาตองการลบหรือยกเลิกการประเมิน ใหเวนวางชองคะแนนทั้ง 2 สวนและเอาเคร่ืองหมาย

ถูกในชองเขารับการประเมินฯออก(ถามี) เสร็จแลวคลิกที่ปุมบันทึก 
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รายงานผูมีสิทธิเขารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ 
เปนรายงานผูมีสิทธิเขาการประเมินฯ โดยดูจากเง่ือนไขวาเปนผูที่คาดวาจะจบในภาคเรียนที่

กําหนด และไมเคยเขารับการประเมินฯมากอน  รูปแบบรายงานจะเหมือนกับรายงานผูคาดวาจะจบ
แสดงรายละเอียดการลงทะเบียนและสรุปจํานวนหนวยกิตที่ได ขั้นตอนการทํางานมีดังน้ี ไปที่เมนู
ขั้นตอนการดําเนินงาน → บันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาต ิ→ รายงานผูมี
สิทธิเขารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาต ิจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 

 

1. ใสภาคเรียนที่ตองการออกรายงาน 
2. เลือกเง่ือนไขวาใหออกเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนน้ีหรือไม โดยคลิกที่ชอง

สี่เหล่ียมหนาขอความ 
3. คลิกที่ปุมตัวอยางกอนพิมพ ถาตองการดูรายงานทางหนาจอ 
4. คลิกที่ปุมพิมพ ถาตองการพิมพรายงานออกทางเครื่องพิมพ 

 
รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ 

เปนรายงานแสดงคะแนนของผูเขาการประเมินฯในภาคเรียนที่ตองการ ขั้นตอนการทํางานมี
ดังน้ี ไปที่เมนูขั้นตอนการดําเนินงาน → บันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ → 
รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาต ิจะปรากฏหนาจอดังรูป ใสภาคเรียน
ที่ตองการ และคลิกที่ปุมตัวอยางกอนพิมพหรือคลิกที่ปุมพิมพ 
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บทที่ 9 
การจัดสนามสอบ 

 
การจัดสนามสอบเปนการจัดหองสอบใหกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนน้ันๆ ตองมี

การเตรียมการตั้งแตจัดทําตารางรหัสสนามสอบ กําหนดสนามสอบใหแตละกลุม จัดทําตารางสอบแตละ
วิชา สรางหองสอบ สุดทายถึงจะจัดสนามสอบได โดยทําได 2 วิธีคือ จัดแบบอัตโนมัติ จัดแบบกําหนด
เองเปนรายคน ขั้นตอนการทํางานมีดังน้ี 

 

ตารางรหัสสนามสอบ 
ไปที่เมนูตารางรหัส → A. สนามสอบ จะปรากฏหนาจอดังรูป ขั้นตอนการทํางานจะเหมือนกับ

ตารางรหัสทั่วๆไปคือ  

1. ถาตองการเพ่ิมสนามสอบ คลิกที่ปุมเพ่ิมจากน้ันใสรายละเอียดดังน้ี 
• รหัสสนามสอบ ใสไดสูงสุด 4 หลัก 
• ช่ือสนามสอบ ที่อยูของสนามสอบ 
• จํานวนหองสอบ และจํานวนที่น่ังแตละหอง เพ่ือใชในการสรางหองสอบอัตโนมัต ิ
• เสร็จแลวคลิกที่ปุมบันทึก 

2. ถาตองการลบสนามสอบ ใหคลิกเลือกสนามสอบจากตาราง จากน้ันคลิกที่ปุมลบ 
3. ถาตองการแกไข ใหคลิกเลือกสนามสอบจากตาราง จากนั้นคลิกที่ปุมแกไข แกไขเสร็จแลว

คลิกที่ปุมบันทึก 
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กําหนดสนามสอบใหแตละกลุม 
ไปที่เมนูตารางรหัส → 2. กลุม จะปรากฏหนาจอดังรูป เลือกกลุมที่ตองการ จากน้ันคลิกที่ปุม

แกไข เลือกรหัสสนามสอบในชองสนามสอบ เสร็จแลวคลิกที่ปุมบันทึก 

 
 

ตารางสอบ 
ไปที่เมนูตารางรหัส → C. ตารางสอบ จะปรากฏหนาจอดังรูป สามารถเพ่ิมตารางสอบได 2 วิธี

คือ 1. เพ่ิมทีละวิชาโดยการคลิกที่ปุมเพ่ิม  2. เพ่ิมโดยการคลิกที่ปุมสรางตารางสอบจากวิชาลงทะเบียน 
โปรแกรมจะสรางตารางสอบในภาคเรียนปจจุบันโดยดูจากการลงทะเบียนเรียน 
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โปรแกรมจะถามยืนยันการสรางตารางสอบจากวิชาที่มีการลงทะเบียนในภาคเรียนปจจุบัน ให
กด OK เพ่ือสรางตารางสอบ จะไดตารางสอบและใหทําการแกไขในสวนที่เปนวันที่และเวลาสอบ 

 
 
สรางหองสอบ 

สรางหองสอบสามารถทําได 2 วิธีคือสรางหองสอบจากตารางรหัสเปนการสรางทีละหอง หรอื
สรางแบบอัตโนมัต ิทั่วไปจะใชสรางแบบอัตโนมัติ ไปที่เมนูขั้นตอนการดําเนินงาน → จัดสนามสอบ → 
สรางหองสอบอัตโนมัต ิปรากฏหนาจอดังรูป เลือกรหัสสนามสอบ จากน้ันคลิกที่ปุมทํางาน 

 

 
 

 
จัดสนามสอบ 

ไปที่เมนูขั้นตอนการดําเนินงาน → จัดสนามสอบ → จัดสนามสอบ สามารถทําได 2 วิธีคือ  
 

1. การจัดสนามสอบเอง มีขั้นตอนดังน้ี 
• ใสภาคเรียน 
• เลือกประเภทการลงทะเบียน ปกติหรือสอบซอม 
• เลือกการเรียงลําดับ ตามกลุมหรือตามรหัสนักศึกษา 
• เลือกรหัสวิชา หรือเวนวางคือทุกวิชา 
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• เลือกชวงรหัสสนามสอบ 
• คลิกที่ปุมอานขอมูลลงทะเบียน โปรแกรมจะแสดงขอมูลการลงทะเบียนของ

นักศึกษาทั้งหมดตามเง่ือนไขที่กําหนดไวขางตน รายการที่เปนเทียบโอนจะไม
สามารถจัดสนามสอบได 

 
 

• ปอนเลขรหัสสนามสอบในชองสนาม และเลขหองสอบในชองหอง 
• โปรแกรมจะบันทึกอัตโนมัต ิดังน้ันจึงไมมีปุมใหกดบันทึก 
• ถาตองการยกเลิกหองสอบที่จัดไปแลว ใหคลิกที่ปุมยกเลิกหองสอบที่จัดแลว 

โปรแกรมจะลางชองสนามกับชองหองใหเปนชองวางทั้งหมด 
 

2. การจัดสนามอัตโนมัต ิเปนการจัดสนามสอบ โดยหลักการจัดจะจัดไปตามกลุมลงทะเบียน
ในแตละวิชาและจัดกลุมตอไปตอเน่ืองตามหองสอบนั้นถามีที่น่ังเหลือ มีขั้นตอนดังน้ี 

• ใสภาคเรียน 
• เลือกประเภทการลงทะเบียน ปกติหรือสอบซอม 
• เลือกการเรียงลําดับ ตามกลุมหรือตามรหัสนักศึกษา 
• เลือกชวงรหัสสนามสอบ 
• คลิกที่ปุมจัดแบบอัตโนมัติทุกวิชา โปรแกรมจะขึ้นขอความ จัดหองสอบเสร็จแลว 

ซ่ึงเปนการบันทึกอัตโนมัต ิจบการทํางานใหคลิกที่ปุมออก 
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รายงานนักศึกษาตามหองสอบ 
เปนรายงานนักศึกษาทั้งหมดในหองสอบแตละหอง ขั้นตอนการทํางานมีดังน้ี ไปที่เมนูขั้นตอน

การดําเนินงาน → จัดสนามสอบ → รายงานนักศึกษาตามหองสอบ จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
 

1. ใสภาคเรียนที่ตองการออกรายงาน 
2. เลือกประเภทการลงทะเบียน ปกติหรือสอบซอม 
3. เลือกการเรียงลําดับ ตามกลุมหรือตามรหัสนักศึกษา 
4. เลือกวิชา 
5. เลือกสนามสอบ และหองสอบ 
6. คลิกที่ปุมตัวอยางกอนพิมพ เพ่ือดูรายงานทางหนาจอ 
7. คลิกที่ปุมพิมพ เพ่ือพิมพรายงานออกเครื่องพิมพ 

 
รายงานจํานวนนักศึกษาตามหองสอบ 

เปนรายงานสรุปจํานวนที่มีสิทธิสอบในแตละวิชาแยกตามสนามสอบ ขั้นตอนการทํางานมีดังน้ี 
ไปที่เมนูขั้นตอนการดําเนินงาน → จัดสนามสอบ → รายงานจํานวนนักศึกษาตามหองสอบ จะปรากฏ
หนาจอดังรูป  ใสภาคเรียนที่ตองการ เลือกประเภทการลงทะเบียน เสร็จแลวคลิกปุมตัวอยางกอนพิมพ
หรือคลิกปุมพิมพ 
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บทที่ 10 
การบันทึกคะแนนสอบ 

 
การบันทึกคะแนนสอบ แบงการทํางานเปน 3 สวน ไดแก การบันทึกคะแนนสอบ การแกไข

คะแนนสอบ และการอานคะแนนจากเครื่อง สัดสวนคะแนนกลางปลายตอปลายภาค มีกําหนดไวในตัว
แปรระบบเปน 60:40 เกณฑการผานคะแนนปลายกําหนดไวเปน 0 ไวสําหรับตรวจสอบในการบันทึก
คะแนนและไวสําหรับในการคิดเกรด  
 
1. การบันทึกคะแนนสอบ  

การบันทึกคะแนนสอบม ี2 ประเภท ไดแก  
การบันทึกคะแนนสอบรายวิชา 

การบันทึกคะแนนสอบรายวิชา เปนเมนูคําสั่งเพ่ือบันทึกคะแนนสอบ ระหวางภาค  และ
ปลายภาค ทีละรายวิชา ของนักศึกษาทุกคนในกลุมที่ลงทะเบียนรายวิชาน้ัน  ในแตละภาค
เรียน  และยังไมมีการบันทึกคะแนนลงในโปรแกรมมากอน  (นักศึกษาที่บันทึกคะแนนแลว   
จะไมปรากฏรายช่ือใหบันทึกซ้ําอีก) 

 

 
 

ขั้นตอนการทํางาน 
1. ใสรหัสวิชาที่ตองการ 
2. ภาคเรียนจะข้ึนเปนภาคเรียนปจจุบันใหโดยอัตโนมัต ิ ไมสามารถแกไขได ถาตองการ

เปล่ียนภาคเรียนตองไปใชเมนูเปล่ียนสถานศึกษาปจจุบัน เพ่ือเปนการปองกันการแกไขคะแนน
ยอนหลัง โดยที่กําหนดสิทธิการใชเมนูการบันทึกคะแนนใหผูใชคนหนึ่ง และสิทธิการใชเมนูเปล่ียน
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สถานศึกษากับผูใชอีกคน โดยผูใชคนแรกจะไมมีสิทธิในการเปล่ียนภาคเรียนเพ่ือบันทึกคะแนนในภาค
เรียนอ่ืน 

3. ใสรหัสกลุมที่ตองการวาตองการบันทึกคะแนนสอบตั้งแตกลุมใดถึงกลุมใด (ถาไมใสคือ
ตองการบันทึกคะแนนนักเรียนทั้งหมด)  

4. กดปุมกรอกคะแนน จะข้ึนเมนูมาใหเลือกคะแนนที่จะกรอก สําหรับรายละเอียดคะแนน
กลางภาคแบงออกเปนคะแนนยอย 9 สวนและรายละเอียดคะแนนปลายภาคแบงออกเปน อัตนัย ปรนัย 

5. ใสคะแนนลงในชองคะแนนยอยตางๆ โดยที่โปรแกรมจะตรวจสอบคะแนนวาเกินกวาที่
กําหนดในตารางระบบหรือไม และจะบันทึกคะแนนอัตโนมัติ โดยที่หนาจอน้ีจะไมมีปุมบันทึก 

 
6. สําหรับการบันทึกคะแนนปลายภาค จะมีปุมสําหรับการบันทึก มส.(ไมมีสิทธิ์สอบ) และ 

ขส.(ขาดสอบ) ถากดปุมน้ีขณะที่ชองเกรดยังไมมีเกรด เกรดจะเปล่ียนเปน ม หรือ ข ถาชองเกรดเปน ม 
หรือ ข อยูแลว กดปุมน้ีจะเปล่ียนเกรดเปนชองวาง 
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การบันทึกคะแนนสอบรายคน 
การบันทึกคะแนนสอบรายคน  เปนเมนูคําสั่งเพ่ือบันทึกคะแนนสอบระหวางภาค 

หรือปลายภาค ของนักศึกษารายคน  ที่ลงทะเบียนรายวิชาตางๆ  ในภาคเรียนปจจุบัน 
โดยสามารถบันทึกคะแนนทุกรายวิชาของนักศึกษาทีละคน ขั้นตอนการทํางานตางจากการ
บันทึกคะแนนรายวิชาตรง ใสรหัสนักศึกษาแทนรหัสวิชากับรหัสกลุม 
 

 
 
2. การแกไขคะแนนเปนรายวิชา  และรายคน 

เหมือนกับการบันทึกคะแนนรายวิชา ตางกันที่แกไขไดเฉพาะคนที่มีคะแนนแลวเทาน้ันซ่ึงมี
ประโยชนในการกําหนดสิทธิการใชงานใหผูใชคนที่บันทึกคะแนนกับคนที่แกไขคะแนนเปนคนละคนกัน 
 
3. อานคะแนนจากเคร่ือง 

เปนการอานคะแนนปลายภาคสวนที่เปนปรนัย จากแฟมขอมูลที่ไดจากเครื่องอาน OMR เม่ือ
อานเสร็จโปรแกรมสรางรายงานผลการอานคะแนน รูปแบบแฟมขอมูล OMR สามารถแกไขไดโดยคลิก
ที่ปุมแกไขแบบฟอรม OMR 
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ขั้นตอนการทํางาน 
1. ใสภาคเรียนที่ตองการ 
2. ใสรหัสวิชาที่ตองการ 
3. เลือกประเภทคะแนน สอบปกติหรือสอบซอม 
4. ระบุช่ือแฟมคะแนนสอบ หรือกดปุมเลือกแฟม 
5. กดปุมทํางานเพ่ือเริ่มอานขอมูลจากแฟมมาประมวลผล 
6. ถารูปแบบแฟมขอมูลถูกตอง โปรแกรมจะข้ึนมาถามยืนยันจํานวนขอสอบและเทียบเปน

คะแนนในสวนของปรนัยกี่คะแนน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

7. เมื่อยืนยันจํานวนขอสอบเสร็จ โปรแกรมจะบันทึกคะแนนและสรางรายงานผลการอาน
คะแนน ซ่ึงสามารถกดดูไดจากปุมตัวอยางกอนพิมพ หรือกดปุมพิมพเพ่ือพิมพรายงานออก
เคร่ืองพิมพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. การกําหนดรูปแบบแฟมขอมูล OMR สามารถปรับตําแหนงของขอมูลในแฟมขอมูล OMR 

ไดในกรณีที่ตําแหนงไมถูกตองจะไมสามารถอานคะแนนไดเลย ปกติโปรแกรมจะกําหนด
ตําแหนงมาถูกตองอยูแลว ถามีการเปล่ียนแปลงตําแหนงที่ตางไปจากเดิม ใหแกไขโดยคลิก
ที่ปุมแกไขแบบฟอรม OMR จะปรากฏหนาจอดังรูป 
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ใหคลิกที่ปุมเลือกแฟม… เพ่ือตองการดูวาตําแหนงที่กําหนดไวถูกตองหรือไม โปรแกรมจะ
แสดงตัวอยางขอมูลที่อานไดในตารางขางลาง ใหสังเกตที่ชองรหัสนักศึกษาวา เปนรหัสที่
ถูกตองหรือไม 3 หลักแรกจะเปนภาคเรียนที่ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 1 หลักตอมาเปน
ระดับช้ัน ที่เหลือเปนตัวเลขรันน่ิงและ check digit และสังเกตจากชองคะแนนเปนตัวเลขที่
เหมาะสมหรือไม 

การปรับเปลี่ยนตําแหนงของขอมูลทําไดโดย ดับเบ้ิลคลิกที่ชองตําแหนงเร่ิมตน แลวใสคา
ตําแหนงใหม เสร็จแลวคลิกที่ปุมเลือกแฟมขอมูลอีกครั้งเพ่ือใหโปรแกรมแสดงผลการอานขอมูล
ใหม จนกวาจะปรับตําแหนงใหถูกตองแลวถึงจะคลิกที่ปุมบันทึก 
 

รายงานคะแนนสอบ 
เปนรายงานคะแนนสอบแยกตามรายวิชาและรายกลุม จะแสดงคะแนนกลางภาค คะแนนปลาย

ภาค คะแนนรวม เกรด และสรุปจํานวนนักศึกษาที่ไดเกรดแตละระดับ รวมถึงผูขาดสอบและไมมีสิทธิ
สอบ ข้ันตอนการทํางานมีดังนี ้ไปที่เมนูขั้นตอนการดําเนินงาน → บันทึคะแนน → รายงานคะแนน
สอบ จะปรากฏหนาจอดังรูป 
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1. ใสภาคเรียนที่ตองการออกรายงาน 
2. เลือกวิชา 
3. เลือกชวงรหัสกลุมที่ตองการ 
4. เลือกประเภทคะแนนสอบ 
5. คลิกที่ปุมตัวอยางกอนพิมพ เพ่ือดูรายงานทางหนาจอ 
6. คลิกที่ปุมพิมพ เพ่ือพิมพรายงานออกเครื่องพิมพ 
 

รายงานผลการตรวจกระดาษคําตอบ 
เปนรายงานสรุปผลการอานคะแนนที่ไดจากแฟมคะแนนเครื่อง OMR คือรายงานเดียวกับ

รายงานที่ออกจากหนาจออานคะแนนจากเคร่ือง สามารถดูรายงานยอนหลังไดหลังจากอานคะแนนไป
ทีเดียวหลายๆวิชา ขั้นตอนการทํางานมีดังน้ี ไปที่เมนูข้ันตอนการดําเนินงาน → บันทึคะแนน → 
รายงานผลการตรวจกระดาษคําตอบ จะปรากฏหนาจอดังรปู 

 
 

1. ใสภาคเรียนที่ตองการออกรายงาน 
2. เลือกวิชา 
3. คลิกที่ปุมตัวอยางกอนพิมพ เพ่ือดูรายงานทางหนาจอ 
4. คลิกที่ปุมพิมพ เพ่ือพิมพรายงานออกเครื่องพิมพ 
5. เน่ืองจากขอมูลรายงานน้ีแยกเก็บเปนแฟมใน folder ที่ช่ือ omrrep ภายใต folder ที่ลง

โปรแกรม แฟมรายงานจะสะสมไปเร่ือยๆในแตละภาคเรียน ถาไมจําเปนตองดูรายงานน้ีอีก
ใหคลิกที่ปุมลบรายงาน หรือเขาไปใน folder ดังกลาวเพ่ือลบแฟมรายงานที่ขึ้นตนดวยช่ือ 
rep ตามดวยรหัสวิชาและภาคเรียน 
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บทที่ 11 
การจบหลักสูตร 

 
ในหัวขอการจบหลักสูตรประกอบไปดวยการทํางาน การตรวจสอบนักศึกษาจบหลักสูตร และ

รายงานผูจบในแบบตางๆ  เง่ือนไขในการจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 มีดังน้ี 

1. ผานเกณฑการประเมินการเรียนรูรายวิชาในแตละระดบัการศึกษา ตามโครงสรางหลักสูตร คือ 
• ระดับประถมศึกษา วิชาบังคับไมนอยกวา 36 หนวยกิตและวิชาเลือกไมนอยกวา 12 

หนวยกิต 
• ระดับมัธยมศึกษาตอนตน วิชาบังคับไมนอยกวา 40 หนวยกิตและวิชาเลือกไมนอยกวา 

16 หนวยกิต 
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาบังคับไมนอยกวา 44 หนวยกิตและวิชาเลือกไมนอย

กวา 32 หนวยกิต 
2. อายุวิชาที่ผานตองไมมากกวาที่กําหนดไวในตัวแปรระบบ    วิธีคิดอายุวิชาคือนับ 

ตั้งแตเทอมที่ลงทะเบียนเรียนจนถึงเทอมที่ตรวจสอบการจบ 
3. ผานเกณฑการประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต(กพช.) ไมนอยกวา 100 ช่ัวโมง 
4. จํานวนภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ตองถึงเกณฑที่กําหนดไวในตัวแปรระบบ (4 ภาค

เรียน) ยกเวนมีการลงทะเบียนเทียบโอน 
5. ผานการประเมินคุณธรรม ในระดับพอใชขึ้นไป 
6. เขารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาต ิ

 
การดําเนินงานน้ันจะตองประมวลผลตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักศกึษาของภาคเรียนที่

ตองการเพ่ือบันทึกเปนฐานขอมูลไวกอนถึงจะพิมพรายงานนักศึกษาจบหลักสูตรหรือพิมพแบบรายงาน
ผูจบหลักสูตรตอไป 
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การตรวจสอบนักศึกษาจบหลักสูตร 
เปนการตรวจสอบนักศึกษาที่ยังไมจบหลักสูตรวาเขาเง่ือนไขการจบหรือไม และจะบันทึกขอมูล

เก่ียวกับการจบลงในประวัตินักศึกษาที่ตรวจพบวาจบหลักสูตร สวนเลขที่ใบประกาศนียบัตรโปรแกรมจะ
ใสใหอัตโนมัติโดยเริ่มรันจากเลขที ่1 ทุกครั้งที่เร่ิมวันอนุมัติการจบใหม สามารถไปแกไขขอมูลการจบ
อื่นๆไดในในเมนูบันทึกประวัติหัวขอแกไขขอมูลการจบ/ออก  

ไปที่เมนู ขั้นตอนการดําเนินงาน → 8. การจบหลักสูตร → 1. ตรวจสอบนักศึกษาจบหลักสูตร  มี
ขึ้นตอนการทํางานดังน้ี 

1. ใสภาคเรียนที่ตองการตรวจสอบการจบของนักศึกษา 
2. ตรวจสอบวันอนุมัติการจบหลักสูตร วาถูกตอง ตรงกับความเปนจริงหรือไม 
3. ถาตองการใหพิมพวันที่ออกใบระเบียนเหมือนกันหมดทุกคนที่ประมวลผลจบหลักสูตร ให

ใสวันที่ออกใบระเบียน 
4. ใหเลือก ตัวเลือกสาเหตกุารจบหลักสูตร วาการประมวลผลการจบคร้ังน้ี เปนการจบ

ตามปกต ิหรือเปนการจบตกหลนซ่ึงจะไมนําไปประมวลผล GPA 
 

 
 

5. คลิกปุม ตรวจสอบ รอจนโปรแกรมตรวจสอบนักศึกษาเสร็จเรียบรอยแลว จะแสดง
จํานวนนักศึกษาที่จบหลักสูตรในภาคเรียนนั้นๆ หากตองการลบขอมูลที่ประมวลผลไว
เพ่ือประมวลผลใหมโดย คลิก ปุม ยกเลิกนักศึกษาที่จบ  

6. สามารถกดดูรายงานผูจบทางหนาจอ จากปุมดูรายงานผูจบ ถาสั่งพิมพออกเครื่องพิมพ
ใหกดปุมที่มีรูปเครื่องพิมพดานขางปุมดูรายช่ือผูจบ 
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7. สามารถกดดูรายงานผูไมจบทางหนาจอ จากปุมดูรายงานไมผูจบ ถาสั่งพิมพออก
เครื่องพิมพใหกดปุมที่มีรูปเครื่องพิมพดานขางปุมดูรายช่ือผูจบ ซึ่งในรายงานจะบอก
สาเหตุที่ไมจบหลักสูตรกํากับดานทายรายช่ือนักศึกษา 

8. คลิกปุม ออก เพ่ือออกจากการตรวจสอบการจบหลักสูตร 
 
รายงานนักศึกษาจบหลักสูตร 

ไปที่เมนู ขั้นตอนการดําเนินงาน → 8. การจบหลักสูตร → 2. รายงานนักศึกษาจบหลักสูตร 
 

 
 

1. ใสภาคเรียนที่ตองการในชองภาคเรียนที่จบหลักสูตร 
2. เลือก รวมนักศึกษาฝากเรียน หากตองการ 
3. คลิกปุม ตัวอยางกอนพิมพ หรือ พิมพ ตามตองการ 
4. คลิกปุม ออก เพ่ือออกจากรายงาน 

  
พิมพแบบรายงานผูจบหลักสูตร 

ไปที่เมนู ขั้นตอนการดําเนินงาน → 8. การจบหลักสูตร → 3. แบบรายงานผูจบหลักสูตร 
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1. ใสภาคเรียนที่ตองการในชองภาคเรียนที่จบหลักสูตร 
2. ใสวันอนุมัติการจบหลักสูตร หรือเวนวางถาตองการพิมพขอมูลทั้งหมด 
3. เลือกประเภทกระดาษ กระดาษเปลาหรือแบบฟอรม 
4. ถาเลือกพิมพลงแบบฟอรม ตองระบุวันที่อนุมัติการจบ ปุมตัวอยางกอนพิมพจะหายไป ตอง

คลิกที่ปุมพิมพเพ่ือดูตัวอยางกอนพิมพ และสามารถสั่งพิมพไดทีละหนาเนื่องจากแบบฟอรมมี
ดานหลังดวย 

 

5. คลิกปุม ตัวอยางกอนพิมพ หรือ พิมพ ตามตองการ 
6. สามารถปรับตําแหนงขอความที่จะพิมพลงแบบฟอรมไดโดยคลิกปุมแกไขแบบฟอรม เลือก

รูปแบบที่ตองการแกไขตามรูป 

 

7. คลิกปุม ออก เพ่ือออกจากรายงาน 
 
แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร 
 ไปที่เมนู ขั้นตอนการดําเนินงาน → 8. การจบหลักสูตร → 4. แบบรายงานการออก
ประกาศนียบัตร 
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1. ใสภาคเรียนที่ตองการในชองภาคเรียน 
2. คลิกปุม ตัวอยางกอนพิมพ หรือ พิมพ ตามตองการ 
3. คลิกปุม ออก เพ่ือออกจากรายงาน 

 
แบบรายงานการอนุมัติการจบหลักสูตร 
 เปนรายงานที่แสดงรายละเอียดผลการเรียนของนักศึกษาที่จบหลักสูตร 
 ไปที่เมนู ขั้นตอนการดําเนินงาน → 8. การจบหลักสูตร → 5. แบบรายงานการอนุมัติการจบ
หลักสูตร 
 

 
 

1. ใสภาคเรียนที่ตองการในชองภาคเรียน 
2. ใสวันอนุมัติการจบหลักสูตร หรือเวนวางถาตองการขอมูลทั้งหมด 
3. คลิกปุม ตัวอยางกอนพิมพ หรือ พิมพ ตามตองการ 
4. คลิกปุม ออก เพ่ือออกจากรายงาน 
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บทที่ 12 
การจัดการขอมูลนักศึกษาที่จบหลักสูตร/ออก 

 
สถานศึกษาที่มีนักศึกษาทีจ่บหลักสูตรไปนานแลวหรือนักศึกษาที่ลาออกดวยสาเหตุอื่นๆ ไมมี

ความจําเปนที่จะตองใชขอมูลนักศึกษาเหลาน้ัน ควรที่จะนําเอาขอมูลออกจากโปรแกรม เพ่ือทําใหการ
ประมวลผลของโปรแกรมในการทํางานตางๆมีความรวดเร็วข้ึน กอนการทํางานใดๆควรสํารองขอมูล
กอนเพ่ือความปลอดภัย 

 
1. การจัดการขอมูลผูจบ/ออก มีดังน้ี 

1.1 ยายขอมูลผูจบออกจากฐานขอมูล เปนการนําเอาขอมูลผูจบ/ออก ยายออกจากฐานขอมูล
นักศึกษาปกติไปยังฐานขอมูลผูจบ/ออกโดยเฉพาะ และลบประวัติตางๆออกจากฐานขอมูล
นักศึกษาปกติ มีข้ันตอนการทํางานดังน้ี 

• เลือกชวงภาคเรียนที่ตองการยายขอมูลออก 
• เลือกประเภทขอมูล 
• คลิกปุมทํางาน เม่ือทํางานเสร็จแลว กลับไปดูรายงานผูจบในภาคเรียนที่เลือกจะไม
พบขอมูล แสดงวาไดยายไปยังฐานขอมูลผูจบ/ออกแลว 
• คลิกปุมออก 

 

 
 

1.2 การนําขอมูลออกจากเครื่อง เปนการบันทึกฐานขอมูลผูจบ/ออกลงแฟมขอมูลใน folder ที่
ตองการ มีข้ันตอนการทํางานดังน้ี 

• เลือก folder ที่ตองการบันทึกลง สามารถใสชื่อแฟมโดยตรงในชองบันทึกลงแฟม
หรือคลิกปุม เลือก Folder… 
• คลิกปุมบันทึกเพ่ือจัดเก็บขอมูล สามารถเลือกลบขอมูลหลงัการบันทึกเสร็จได 
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1.3 การอานขอมูลเคร่ือง เปนการนําฐานขอมูลผูจบ/ออกจากแฟมที่ระบุเขาเก็บในเครื่อง เพ่ือใช
งานตอไป มีขั้นตอนการทํางานดังน้ี 

• เลือกแฟมที่ตองการอาน สามารถใสช่ือแฟมโดยตรงในชองอานขอมูลจากหรือคลิก
ปุม เลือกแฟม… 
• คลิกปุมทํางาน 

 

 
 

1.4 การใชงานและยกเลิกการการใชงานขอมูลนศ.จบหลักสูตร เปนการเปลี่ยนการทํางานระหวาง
ฐานขอมูลนักศึกษาปกติกับฐานขอมูลผูจบ/ออก เมื่อเลือกเมนูน้ี จะแสดงรายช่ือนักศึกษาใน
ฐานขอมูลผูจบ/ออกที่อยูในเคร่ืองกอนทําการตกลงในการใชงาน ถาตองการใชคลิกปุมตกลง 
จากน้ันเมนูตางๆในโปรแกรมจะถูกปดใหใชเฉพาะเมนูที่เกี่ยวของกับผูจบไดเทาน้ันเชน การ
พิมพใบระเบียน ใบรับรองคุณวุฒิ แกไขประวัติ เปนตน เม่ือตองการกลับไปใชฐานขอมูล
นักศึกษาปกติใหเลือกเมนูการใชงานและยกเลิกการการใชงานขอมูลนศ.จบหลักสูตรอีกครั้ง 
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1.5 การนําเขาขอมูลนศ.จบหลักสูตรเขาฐานขอมูล เปนการนําขอมูลผูจบ/ออกกลับเขาฐานขอมูล
นักศึกษาปกติ โดยเลือกภาคเรียนที่ตองการ แลวคลิกปุมทํางาน โปรแกรมจะแสดงจํานวน
นักศึกษาที่นําเขาฐานขอมูลทั้งหมดวามีก่ีคน สามารถตรวจสอบไดจากรายงานผูจบ 

 

 
 

1.6 การลบขอมูลการยายนักศึกษาออก เปนการลบฐานขอมูลผูจบออกจากเคร่ืองหลังจากมีการ
ยายออกจากเครื่องไปแลว โปรแกรมจะข้ึนรายชื่อนักศึกษาในฐานขอมูลผูจบ/ออก กอนที่จะลบ 
เม่ือตรวจสอบเสร็จแลวใหคลิกปุมที่ลบ 

 



 

60 

 

 
 
2. ขอมูลนักศึกษาที่หมดสภาพการเปนนักศึกษา 

2.1 การตรวจสอบนักศึกษาหมดสภาพ เปนการตรวจสอบตามเง่ือนไขในตัวแปรระบบ กรณีที่ไมมี
การลงทะเบียนเรียนและรักษาสภานพติดตอกัน 6 ภาคเรียนจะถือวาเปนนักศึกษาหมดสภาพ 
โปรแกรมจะบันทึกประวัติการจบ/ออก สาเหตุการออกเปนหมดสภาพและภาคเรียนที่ออกเปน
ภาคเรียนที่ประมวลผล ข้ันตอนการทํางาน ใสภาคเรียน คลิกปุมทํางาน ประมวลผลเสร็จแลว
สามารถดูรายงานในขอถัดไป 
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2.2 การพิมพรายงานนักศึกษาหมดสภาพ เปนการพิมพรายงานนักศึกษาที่มีสาเหตุการจบเปน

หมดสภาพ ซ่ีงประมวลผลมาจากการตรวจสอบนักศึกษาหมดสภาพหรือการแกไขขอมูลจบ/
ออกเปนหมดสภาพ 
 

 
 
ข้ันตอนการทํางานมีดังนี ้
1. ใสภาคเรียนที่ตองการ 
2. คลิกปุม ตัวอยางกอนพิมพ เพ่ือดูรายงานทางหนาจอ 
3. คลิกปุม พิมพ เพ่ือออกรายงานทางเครื่องพิมพ 
4. คลิกปุม ออก เพ่ือออกจากรายงาน 
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บทที่ 13 
ระบบสอบถามขอมูลนักศึกษา 

 
ระบบสอบถามขอมูลนักศึกษา เปนระบบที่จัดทําขึ้นเพ่ือใหนักศึกษาใชสอบถามขอมูลของตัวเอง 

โดยใชบัตรนักศึกษารูดผานเครื่องอานบารโคดที่ติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชโปรแกรม ITW51 หรือ
ใสรหัสนักศึกษาทางคียบอรดก็ได 

ระบบนี้ประกอบดวย 2 สวนคือ สวนที่ใชสอบถามขอมูล กับสวนที่ปอนประกาศขาวสารให
นักศึกษาทราบ 
 
สอบถามขอมูลนักศึกษา 
 ระบบนี้สามารถคนหาขอมูลนักศึกษาไดทุกสถานศึกษาที่อยูในเครื่อง โดยไมจําเปนวานักศึกษา
คนที่สอบถามขอมูลตองอยูในสถานศึกษาปจจุบัน เชน ถาเปนเคร่ืองของศูนยจังหวัด สามารถสอบขอมูล
นักศึกษาไดทุกศูนยอําเภอที่มีขอมูลอยูในเครื่องน้ัน ขั้นตอนการทํางานมีดังน้ี 

ไปที่เมนู ขั้นตอนการดําเนินงาน → สอบถามขอมูลนักศึกษา 
 

 
 
 จะขึ้นหนาใหใสรหัสสถานศึกษาและรหัสนักศึกษาที่ตองการสอบถามขอมูลนักศึกษา สามารถใส
เฉพาะรหัสนักศึกษา หรือถาทราบแตชื่อสามารถกดปุมแวนขยายขางชองใสรหัสนักศึกษาเพ่ือสืบคน
ขอมูลช่ือกับนามสกุลได ดังหนาจอ เม่ือใสช่ือหรือนามสกุลแลวใหคลิกที่ปุมคนหาซ่ึงจะแสดงผลการ
คนหานักศึกษาที่มีชื่อ นามสกุลที่ตองการมาใหเลือก 
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เม่ือเลือกนักศึกษาโดยกรอกรหัสนักศึกษาหรือจากการคนหาจากชื่อนักศึกษาแลว จะปรากฎ
รหัสสถานศึกษาที่สังกัด ช่ือ-นามสกุล และมีหัวขอใหเลือก 6 ขอ หากไมเลือกภายในประมาณ 30 วินาที 
หนาสอบถามขอมูลนักศึกษาจะกลับไปรอที่ใหกรอกรหัสนักศึกษา 

การเลือกดูรายละเอียดในหัวขอตางๆสามารถใชเมาสคลิกที่หัวขอหรือคียตัวเลขที่อยูหนาหัวขอ
น้ันๆก็ได เชนกดขอ 1 จะแสดงหนาจอที่เปนประวัตินักศึกษา 

 
ทางดานลางขวามือขอหนาจอจะมีปุมที่ควบคุมการทํางานดังน้ี ปุมแรกเปนปุมพิมพขอมูลออก

เครื่องพิมพ ปุมที ่2 เปนปุมเล่ือนไปหนากอนหนา ปุมที่ 3 เปนปุมเลื่อนไปหนาถัดไป ปุมสุดทายเปนปุม
กลับไปหนาเมนู 
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ในกรณีที่ไมไดปอนประกาศขาวสารและบันทึกไว ตัวเลือกที ่5 จะเปนสีเทาจางๆ ไมสามารถใช
งานได เมื่อปอนประกาศขาวสารในเมนู ระบบสอบถามขอมูลนักศึกษา บันทึกประกาศขาวสาร ขอความ
ตัวเลือกที ่5 จะเปนสีนํ้าเงินชัดเจน 

 
 

 เม่ือเลือกตัวเลือกที ่5 ก็จะปรากฏประกาศขาวสารที่บันทึกไว 
 

 
 
 สวนตัวเลือกอื่นๆจะปรากฏอยางชัดเจนอยูแลวหากขอมูลนักศึกษามีอยูอยางปกต ิ
 ขอความที่ปรากฏในทุกตัวเลือกจะปรากฏใหอานได เปนเวลาประมาณ 30 วินาท ี
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บทที ่14 
สถิติ 

 
การจัดระบบสถิติและสาระสนเทศ  คือการเก็บรวบรวมขอมูลจากฐานขอมูลในโปรแกรมมาแสดง

เปนสถิติและสารสนเทศ เชน แสดงขอมูลจํานวนนักศึกษาเขาใหม จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
จํานวนคร ูจํานวนหองเรียน เปนตน ขอมูลดังกลาวยังสามารถจําแนกเพศ อายุ และอืน่ ๆ ไดดวย ขอมูล
ที่นํามาแสดงจะถูกดึงมาจากแฟมขอมูลตางๆ ที่ไดจากขั้นตอนการทํางานตางๆในโปรแกรมเชน การ
กรอกประวัตินักศึกษา การลงทะเบียน การบันทึกคะแนน การบันทึกขอมูลเพ่ือจําแนกประเภทของกลุม
และครู เปนตน  หากการกรอกขอมูลดังกลาวไมครบถวนถูกตอง การจัดเก็บขอมูลมาแสดงเปนสถิติและ
สารสนเทศก็จะไมถูกตองครบถวนตามไปดวย เพราะฉะน้ันกอนที่จะดําเนินการตามบทน้ี ควรตรวจสอบ
วาขอมูลในฐานขอมูลตางๆ ในระบบ ครบถวนถูกตองหรือไม 
 
ขั้นตอนการทํางาน 

1. ตั้งคาตารางระบบ 
2. บันทึกขอมูลสถิติเก่ียวกับครูและกลุม 
3. กําหนดชวงอายุที่จะใชสรางขอมูลสถิต ิ
4. สรางขอมูลสถิติทุกรายการ  
5. สรางขอมูลสถิติเพ่ือการตรวจสอบใหมีขอมูลครบทุกรายการตามที่กรมกําหนด 
6. ถาไดขอมูลไมครบตองกลับไปตรวจสอบในฐานขอมูลนักศึกษา ครู กลุมผูเรียน และปอนขอมูล 

ใหครบ 
7. เก็บขอมูลลงแผนเพ่ือสงตอใหสํานักงานกศน.จังหวัดรวบรวมขอมูล ตามระยะเวลาที่กําหนด 

File ขอมูลช่ือ Statdata.zip  
 
ต้ังคาตารางระบบ 

กอนการใชโปรแกรมจะตองตรวจสอบและแกไขคาพ้ืนฐานในเมนูตารางระบบใหถูกตองเสียกอน 
เชน ตารางรหัสกลุม ระเบียบขอกําหนดในการตรวจสอบผูจบ 
 
บันทึกขอมูลสถิติเกี่ยวกับครูและกลุม 
 เน่ืองจากการบันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูลในโปรแกรมงานทะเบียนนักศึกษา ที่ผานมาจะเห็นวา
ยังไมมีการกรอกขอมูลที่เปนรายละเอียดเก่ียวกับครู และขอมูลเก่ียวกับกลุม ในทางสถิติมีความ
จําเปนตองใชขอมูลเพ่ือจําแนกประเภท จึงไดกําหนดใหมีเมนูนี้ขึ้นเพ่ือบันทึกรายละเอียดขอมูลทั้งสอง
สวนน้ีกอน  วิธีการบันทึกทําไดดังน้ี 
 
 1. บันทึกขอมูลเกี่ยวกับครู 
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  ไปที่เมนู ขั้นตอนการดําเนินงาน → C สถิติ →  5. บันทึกขอมูลเพื่อจําแนกประเภท 
→ 1. ขอมูลเกี่ยวกับครู  จะปรากฏชองใหใสรายละเอียด ช่ือ เพศ อาย ุอาชีพ และวุฒิการศึกษาของ
ครู เม่ือกรอกรายละเอียดขอมูลดังกลาวแลว กด F2 หรือ กดที่ปุมบันทึก เพ่ือใหระบบจัดเก็บขอมูล 
ขอมูลเหลานี้จะใชในการสรางขอมูลสถิติของรายงานที่เก่ียวกับคร ู เชนรายงานจํานวนครูแยกตาม
ประเภทตางๆที่กําหนด 
 

 
 

2. บันทึกขอมูลเกี่ยวกบักลุม 
  ไปที่เมนู ขั้นตอนการดําเนินงาน → C สถิติ → 5. บันทึกขอมูลเพื่อจําแนกประเภท 
→ 2. ขอมูลเกี่ยวกับกลุม จะปรากฏชองใหใสรายละเอียด รหัสกลุม จําแนกตามพ้ืนที ่ ประเภท
งบประมาณ เมื่อกรอกรายละเอียดขอมูลดังกลาวแลว กด F2 หรือ กดที่ปุมบันทึก เพ่ือใหระบบจัดเก็บ
ขอมูล  ขอมูลน้ีจะนําไปใชสรางขอมูลสถิติและแสดงผลในรายงานสถิติที่กําหนดแยกประเภทตามกลุม 
 

 
 

3. กําหนดชวงอาย ุ
  ไปที่เมนู ขั้นตอนการดําเนินงาน → C สถิติ → 5. บันทึกขอมูลเพื่อจําแนกประเภท 
→ 3. กําหนดชวงอาย ุจะปรากฏตารางใหใสอายุต่ําสุดและอายุสูงสุดในแตละชวง สามารถกดปุมเร่ิม
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ใหมเพ่ือลางขอมูลเกาเพ่ือเริ่มกรอกขอมูลชวงอายุใหมทั้งหมดได เม่ือกรอกรายละเอียดขอมูลดังกลาว
แลว กด F2 หรือ กดที่ปุมบันทึก เพ่ือใหระบบจัดเก็บขอมูล  ขอมูลน้ีจะนําไปใชสรางขอมูลสถิติและ
แสดงผลในรายงานสถิติที่กําหนดแยกประเภทตามอาย ุ การเปล่ียนแปลงชวงอายุใหมทุกคร้ังใหสราง
รายงานสถิติที่มีการจําแนกตามอายุใหมทุกครั้งดวย เพ่ือใหรายงานสถิติออกมาถูกตอง 
 

 
 

การสรางขอมูลสถิติ 
 การที่จะใหโปรแกรมงานทะเบียนนักศึกษารายงานขอมูลออกมาในรูปสถิติไดน้ัน ระบบมีความ
จําเปนจะตองเก็บรวบรวมขอมูลจากฐานขอมูลกอน การเก็บขอมูลในฐานขอมูลเพ่ือนํามาประมวลผล 
ดังกลาวในโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาจะเรียกขั้นตอนน้ีวา การสรางขอมูลสถิติ ซ่ึงมีขั้นตอนการ
ทํางานดังน้ี 
 1. ไปที่เมนู ขั้นตอนการดําเนินงาน เลือก C สถิติ  → 1. สรางขอมูลสถิติ  โปรแกรมจะ
แสดงรายการขอมูลที่สามารถจะนํามาแสดงเปนสถิติได ซ่ึงมีรายการใหเลือกถึง 42 รายการ ตรงจุดนี้ถา
หากมีความประสงคจะใหระบบจัดเก็บขอมูลจากฐานขอมูลทุกรายการก็สามารถเลือกทุกรายการได โดย
ที่ปุมเลือกทั้งหมด หรือกดเลือกเฉพาะรายงานที่ตองการ สามารถกดปุม ctrl คางเพ่ือเลือกหลายรายงาน
ได แลวกดปุมเลือก เมื่อเลือกรายการที่ตองการแลว ใหใสชวงรหัสสถานศึกษาและภาคเรียน เสร็จแลว
กดปุมทํางาน ระบบจะเริ่มทําการสรางขอมูลสถิตจิากฐานขอมูล  

เม่ือตองการยกเลิกการทํางานกลางคัน ใหกดปุมใด ๆ ก็ได โปรแกรมจะขึ้นขอความยืนยันการ
ยกเลิกสรางขอมูลสถิต ิ ดังรูป  ถาตองการยกเลิกการจัดเก็บขอมูลใหเลือกตกลง ถาตองการใหสรางตอ
เลือกยกเลิก 
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 การสรางขอมูลสถิติสามารถสรางซ้ําใหมไดโดยที่ขอมูลสถิติจะไมไปบวกเพ่ิมกับขอมูลสถิตเิกาที่เรา
เคยสราง เม่ือโปรแกรมสรางขอมูลเสร็จแลว ใหกด Esc ออกเพ่ือไปทํารายงานสถิติตอไป 
 
กําหนดรูปแบบรายงานสถิติ 
 กอนที่จะออกรายงานหรือปอนขอมูลสถิติ ตองกําหนดรูปแบบรายงานกอน สามารถเลือกจากเมนู
หรือเลือกในหนาจอรายงานสถิติหรือหนาจอปอนขอมูลสถิติก็ได 

ไปที่เมนู ขั้นตอนการดําเนินงาน → C. สถิต ิ→ 2. กําหนดรูปแบบรายงาน โดยดําเนินการดังนี ้

 
1. เลือกรหัสรายงานที่ตองการ 
2. เลือกการจําแนกประเภท แนวตั้งหรือแนวนอน 
3. เลือกประเภทขอมูล เชนระดับช้ัน เพศ อาย ุ
4. คลิกปุมเพ่ิมแยกประเภทยอย ถาตองการเพ่ิมในระดับเดียวกันตอ ใหทําไปขอ 3 ใหม 
5. ถาหากตองการแยกประเภทยอยลงไปใหคลิกเลือกหัวขอที่ตองการแยกยอยในชองตรงกลาง

กอนแลวถึงเลือกประเภทขอมูล เสร็จแลวคลิกปุมเพ่ิมแยกประเภทยอย เชนในรูปตองการ
แยกยอยในระดับชั้นเปนเพศ ใหคลิกที่ระดับชั้นในชองตรงกลาง แลวเลือกประเภทขอมูล
เปนเพศ คลิกปุมแยกประเภทยอยจะไดเปนดังรูป 
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6. เลือกการจําแนกประเภทแนวนอน วิธีกําหนดการแยกประเภทขอมูลเหมือนกันกับแนวตั้ง 
7. ถาตองการลบการแยกประเภทยอยออก ใหคลิกเลือกในชองตรงกลาง เชนจากหนาจอ

ตัวอยาง คลิกที่3. เพศ แลวคลิกที่ปุมลบ เพศจะหายไปเหลือแตระดับชั้น 
8. ถาตองการลบทั้งหมดเพ่ือเริ่มกําหนดใหมทําไดโดยคลิกที่ปุมลบทั้งหมด 
9. เมื่อกําหนดเสร็จเรียบรอยแลวใหคลิกที่ปุมบันทึก 

 
การปอนขอมูลสถิติ 
 เปนการสรางขอมูลสถิติโดยใชการปอนตัวเลขสถิติเขาไปในฐานขอมูลสถิติตรงๆ ใชสําหรับบาง
รายงานที่ไมสามารถสรางขอมูลสถิติจากโปรแกรมได กอนปอนขอมูลตองกําหนดรูปแบบรายงานสถิติ
ของรายงานที่เราตองการปอนกอน เพ่ือที่โปรแกรมจะสรางตารางสําหรับการปอนขอมูลได 

ไปที่เมนู ขั้นตอนการดําเนินงาน → C. สถิต ิ→ 4. ปอนขอมูลสถิต ิโดยดําเนินการดังน้ี 
1. เลือกรหัสรายงานที่ตองการปอนขอมูลสถิต ิ
2. ใสภาคเรียน 
3. ใสรหัสสถานศึกษาที่ตองการปอนขอมูลสถิต ิ
4. กําหนดรูปแบบรายงาน คลิกที่ปุมรูปแบบรายงาน 

 
5. กดปุมปอนขอมูล โปรแกรมจะแสดงตารางสําหรับการปอนขอมูลขึ้นมา 
6. ใสขอมูลสถิติลงในชองที่เปนสีฟาออน 



 

70 

 

7. กด F2 หรือปุมบันทึก เพ่ือจัดเก็บขอมูล 
8. ปุมเร่ิมใหมเปนการลางขอมูลในชองใสคาสถิติทั้งหมด และปุมลบ เปนการลบขอมูลรายงาน

สถิติที่เราเลือกออกจากฐานขอมูลสถิต ิ
 

 
 
การพิมพรายงานสถิติ 
 หลังจากกําหนดรูปแบบที่จะกําหนดใหโปรแกรมแสดงขอมูลในลักษณะสถิติแลว ขั้นตอนตอไปเปน
การกําหนดใหโปรแกรมพิมพขอมูลตามที่กําหนดไว  โดยดําเนินการดังน้ี 

1. เลือกหัวขอที่ตองการใหรายงาน เชน 1 หมายถึงการรายงานนักศึกษาเขาใหม 
2. เลือกประเภทรายงาน เปนระดับสถานศึกษาหรือระดับจังหวัด 
3. ใสรหัสสถานศึกษาหรือรหัสจังหวัด 
4. เลือกประเภท ภาคเรียน ปการศึกษา หรือปงบประมาณ 
5. ใสชวงภาคเรียนหรือชวงปพ.ศ. ที่ตองการ 
6. สามารถกําหนดรูปแบบรายงานในหนาจอนี้ไดเชนกัน โดยคลิกที่ปุมรูปแบบรายงาน 
7. กด F9 หรือกดปุมประมวลผล โปรแกรมจะแสดงผลออกมาตามตองการทางหนาจอ 
8. เลือกการวางแนวกระดาษ แนวนอน คือการพิมพแนวขวางใชในกรณีที่ขอมูลจําแนกประเภท

ตามแนวนอนมีมากจนตกกระดาษ 
9. กด F7 หรือปุมตัวอยางกอนพิมพ สําหรับดูรายงานทางหนาจอกอนพิมพ 
10. กด F8 หรือปุมพิมพเพ่ือพิมพรายงานออกทางเคร่ืองพิมพ 
11. กดปุม บันทึกเปน excel กรณีที่ตองการบันทึกรายงานสถิติในรูปแบบไฟลตาราง excel โดยจะ

ขึ้นหนาจอมาถามวาจะบันทึกลงเปนแฟมช่ืออะไร นามสกุลไฟลจะเปน .XLS 
12. คลิกที่ปุมออกเมื่อจบการทํางาน 
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บันทึกขอมูลสถิติ 
 กอนจะเก็บขอมูลสถิติลงแผนเพ่ือสงขอมูลใหสํานักงานกศน.จังหวัด จะตองดําเนินการดังนี ้
 1. สรางขอมูลสถิติทุกรายการที่เก่ียวของกับแบบรายงานการศึกษาสายสามัญ 
 2. ตรวจสอบขอมูลตามแบบรายงานในคูมือการใชโปรแกรมขอมูลสถิต ิ
 เมื่อตรวจสอบแลวถูกตอง สามารถเก็บขอมูลลงแผนไดโดยดําเนินการดังน้ี 
 ไปที่เมนู ขั้นตอนการดําเนินงาน เลือกสถิต ิเลือก 7. บันทึกขอมูลสถิต ิเลือก ขอมูลสถิติระดับ
สถานศึกษาหรือระดับจังหวัด(จะเปนการสงขอมูลใหสวนกลาง) กดปุม เลือก Folder หรือใสช่ือ Folder 
ที่จะบันทึกไฟลขอมูลสถิติลงไป เสร็จแลวกดปุมบันทึกหรือ F2 เพ่ือบันทึกขอมูลสถิต ิ
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การรวบรวมขอมูลสถิติระดับจังหวัด 
 สรุปมีขั้นตอนดังน้ี 
 1. เปล่ียนรหัสสถานศึกษาเปนรหัสจังหวัด ถาเคร่ืองน้ันเปนระดับจังหวัดอยูแลวไมตองเปล่ียน 
 2. ไปที่เมนูอานขอมูลสถิต ิเปนการอานขอมูลระดับสถานศึกษาเขาเก็บไวในเครื่อง 
 

 
 
 3. ไปที่เมนูรวบรวมขอมูลสถิติระดับจังหวัด เปนการรวบรวมขอมูลสถิติแตละสถานศึกษาที่อยูใน
จังหวัด โดยระบุภาคเรียน ระบุรหัสจังหวัด คลิกปุมทํางาน 
 

 
 
 4. ตรวจสอบขอมูลของแตละศูนยอําเภอ 
 6. กําหนดรูปแบบรายงานขอมูลสถิต ิ
 7. พิมพรายงานขอมูลสถิต ิโดยเลือกประเภทรายงานเปนระดับจังหวัด และใสรหัสจังหวัด 
 8. สงขอมูลสถิติใหสวนกลาง โดยใชเมนูบันทึกขอมูลสถิติ แลวเลือกประเภทขอมูลเปน ขอมูล
สถิติระดับจังหวัด 
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บทที่  15 
ขอมูลผูคาดวาจะจบ 

 
  การจัดการเก่ียวกับขอมูลผูคาดวาจะจบ มีขั้นตอนการทํางานในภาพรวมดังนี ้จากระดับ
สถานศึกษาจะมีการประมวลผลเพ่ือหาผูจบที่คาดวาจะจบ โดยดูจากประวัติผลการเรียนและการ
ลงทะเบียนในภาคเรียนปจจุบันกอนมีการสอบปลายภาควา มีหนวยกิตครบตามโครงสรางหลักสูตร สวน
การลงกิจกรรมกพช. และการประเมินดานอื่นๆอาจจะยังไมไดลงก็ได จากน้ันจะบันทึกขอมูลผูคาดวาจะ
จบ สงตอไปใหทางจังหวัดเพ่ือรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความถูกตองกับสถานศึกษาอื่นๆในจังหวัด 
พิมพรายงานในระดับจังหวัดเพ่ือดูสรุปและบันทึกขอมูลระดับจังหวัดไปใหทางสวนกลางเพ่ือประมวลผล
ในระดับประเทศตอไป 
  
บันทึกขอมูลระดับสถานศึกษา 

ไปที่เมนู ขั้นตอนการดําเนินงาน → ขอมูลผูคาดวาจะจบ → บันทึกขอมูลระดับสถานศึกษา 
หนาจอปรากฏดังรูป 

 
  ขั้นตอนดําเนินงาน 

1. ใสภาคเรียนที่ตองการ 
2. เลือก Folder ที่ตองการบันทึก ไฟลที่ไดจะช่ือ EXP<รหัสสถานศึกษา>_<ระดับชั้น>.DBF 
3. แลวคลิกปุม บันทึก หรือ กด F2  เพ่ือบันทึกขอมูล  แลวคลิกปุม ออก หรือ กด ESC  

เพ่ือออกจากโปรแกรม 
 การออกรายงานมี 2 รูปแบบคือรายงานสรุปนักศึกษาที่คาดวาจะจบ เปนรายงานที่แสดง

รายละเอียดผลการเรียนและการลงทะเบียน และรายงานสรุปจํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะจบแยกตามกลุม 
เปนรายงานที่แสดงจํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะจบในแตละกลุม 
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รวบรวมขอมูลระดับจังหวัด  

ไปที่เมนู ขั้นตอนการดําเนินงาน → ขอมูลผูคาดวาจะจบ → รวบรวมขอมูลระดับจังหวัด เปน
การอานขอมูลผูคาดวาจะจบเขาฐานขอมูลผูคาดวาจะจบระดับจังหวัด 

 
มีขั้นตอนการทํางานดังน้ี 
1. ใสภาคเรียนที่ตองการ 
2. ใสรหัสสถานศึกษาที่สงขอมูลมา 
3. ระบุ Folder ที่มีไฟลขอมูลผูคาดวาจะจบของสถานศึกษาที่สงขอมูล โดยคียที่ชองอานขอมูล

จากหรือคลิกที่ เลือก Folder… 
4. คลิกที่ปุมรวบรวมขอมูล เม่ือรวบรวมเสร็จแลวจะแสดงจํานวนรายการที่รวมรวบ 

 
ตรวจสอบขอมูลระดับจังหวัด  

ไปที่เมนู ขั้นตอนการดําเนินงาน → ขอมูลผูคาดวาจะจบ → ตรวจสอบขอมูลระดับจังหวัด เปน
การตรวจสอบขอมูลผูคาดวาจะจบทุกสถานศึกษาที่อยูในจังหวัด ในเร่ืองความถูกตองของรหัส ช่ือ 
นามสกุลของนักศึกษา และความถูกตองของเลขบัตรประชาชน 
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มีขั้นตอนการทํางานดังน้ี 
1. ใสภาคเรียนที่ตองการตรวจสอบ 
2. ใสรหัสจังหวัด โปรแกรมจะขึ้นรหัสจังหวัดของสถานศึกษาปจจุบันมาให 
3. คลิกที่ปุมตรวจสอบ เพ่ือเริ่มทําการตรวจ ถามีขอผิดพลาดหนาจอจะปรากฎปุมดูผลการ

ตรวจและปุมพิมพผลการตรวจมาใหดูรายงาน 
 

บันทึกขอมูลระดับจังหวัด 
ไปที่เมนู ขั้นตอนการดําเนินงาน → ขอมูลผูคาดวาจะจบ → บันทึกขอมูลระดับจังหวัด เปนการ

บันทึกขอมูลผูคาดวาจะจบลงเปนแฟมที่ในรูปแบบ zip ที่ช่ือ exp51_<รหัสจังหวัด>_<ระดับช้ัน>.zip 

 
มีขั้นตอนการทํางานดังน้ี 
1. ใสภาคเรียนที่ตองการ 
2. ใสรหัสจังหวัด โปรแกรมจะขึ้นรหัสจังหวัดของสถานศึกษาปจจุบันมาให 
3. ระบุ Folder ที่จะบันทึกแฟม หรือคลิกที่ปุมเลือก Folder… 
4. คลิกที่ปุมบันทึก 

 
สําหรับการออกรายงานสรุปผูคาดวาจะจบระดับจังหวัด เปนรายงานที่แสดงรายนักศึกษาที่คาด

วาจะจบทั้งหมดในจังหวัด มีรายละเอียดขอมูลวันเกิด เลขบัตรประชาชน สถานศึกษา รหัสนักศึกษา 
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บทที่  16 
ผลการเรียนเฉลี่ยและคาเปอรเซน็ตไทล 

 
  การประมวลผลเพ่ือจัดทําเอกสารแสดงผลการเรียนเฉล่ีย และคาตําแหนงเปอรเซน็ตไทลของ
นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จบหลักสูตรในแตละภาคเรียน สถานศึกษาจะตองประมวลผล
เพียงครั้งเดียวเพ่ือใชเปนเอกสารอางอิงของสถานศึกษา ดังน้ันวันที่ทําการประมวลผลควรดําเนินการ
หลังจากวันที่นักศึกษาไดรับการอนุมัติผลใหจบหลักสูตรในภาคเรียนน้ันแลวมีนักศึกษาสอบซอม ควรทํา
การประมวลผล หลังจากวันที่อนุมัติผลการสอบซอมแลว หรือวันที่ชาที่สุดที่สถานศึกษาจะดําเนินการ
จัดทําเอกสารแสดงผล การเรียนเฉล่ียใหนักศึกษาไดทันที่จะนําไปสมัครเขามหาวิทยาลัย เน่ืองจากถามี
การบันทึกนักศึกษาจบหลักสูตรเพ่ิมเติมภายหลังจะทําใหผลการเรียนเฉล่ียของสถานศึกษา และคา
ตําแหนงเปอรเซ็นตไทลเปล่ียนไปไมตรงกับที่ไดออกไปกอนแลว 
 
ขั้นตอนกอนการประมวลผล GPA และ PR 
  1. การบันทึกประวัตินักศึกษา สิ่งที่ควรตรวจสอบ คํานําหนาชื่อ, ช่ือ-สกุล และวัน/เดือน/
ปเกิด, เลขประจําตัวประชาชน ใหถูกตอง   
  2. การบันทึกและการประเมินผล  สิ่งที่ควรตรวจสอบ หมวดวิชา, จํานวนหมวดวิชา, วิธี
เรียน, กลุม และหลักฐานการอนุมัติเทียบโอน (ถามี) ใหถูกตอง โดยพิมพรายงานสรุปการลงทะเบียน
ตามกลุม และตามภาค ตรวจสอบกับใบลงทะเบียน 
  3. การบันทึก กพช. และการประเมินผล  สิ่งที่ควรตรวจสอบ จํานวนหนวยกิจกรรม 
และหลักฐานการเทียบโอน ใหถูกตอง โดยพิมพรายงานการทํากิจกรรม ตรวจสอบกับหลักฐานการ
อนุมัติการทํากิจกรรม กพช. 
  4. การบันทึกคะแนนสอบ 
   - การบันทึกคะแนนกลางภาค สิ่งที่ควรตรวจสอบ รหัส/ชื่อ/หมวดวิชา/คะแนน
ตรงกัน ใหถูกตอง  
   - การบันทึกคะแนนปลายภาค ตรวจสอบคะแนนสอบปลายภาคใหถูกตองครบถวน 

5. การตรวจสอบนักศึกษาจบหลักสูตร การตรวจสอบนักศึกษาจบหลักสูตร จะเปนการ
ตรวจสอบนักศึกษาทีส่ามารถสอบไดตามเง่ือนไขดังน้ี 

5.1 จํานวนหนวยกิตวิชาบังคับและวิชาเลือกที่ผาน ตองอยูในเกณฑที่กําหนดไวในตัว
แปรระบบ 
   5.2 อายุวิชาที่ผานตองไมเกินกวาที่กําหนดไวในตัวแปรระบบ(5 ป)     วิธีคิดอายุวิชาคือ
นับตั้งแตภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียนจนถึงภาคเรียนทีต่รวจสอบการจบ 

5.3 จํานวนภาคเรียนที่เรียนตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 
   5.4 จํานวนหนวยของกิจกรรมตองถึงเกณฑที่กําหนดไวในตัวแปรระบบ  
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5.5 ตองผานการประเมินคุณธรรม 
5.6 ตองเขารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาต ิ
 

  6. การประมวลผลคาสถิติผลการเรียนเฉลี่ย 
   6.1 การประมวลผลคาสถิติผลการเรียนเฉลี่ยระดับสถานศึกษา  มีขั้นตอนดังน้ี 
   การประมวลผลคาสถิติผลการเรียนเฉล่ีย ไปที่เมนูขั้นตอนการดําเนินงาน → ผลกาเรียน
เฉล่ียและคาเปอรเซ็นไทล → ประมวลผลคาสถิติผลการเรียนเฉลี่ย หนาจอปรากฏดังรูป เลือกภาคเรียน
ที่ตองการ เสร็จแลวคลิกที่ปุมประมวลผล ถาเคยประมวลผลไปแลว จะขึ้นหนาจอมาใหยืนยันการ
ประมวลผลซํ้า เม่ือประมวลผลเสร็จแลวจะแสดงจํานวนนักศึกษาที่ประมวลผลทั้งหมดตองเทากับจํานวน
นักศึกษาที่จบหลักสูตร 

 
 
ถามีการแกไขหลังจากที่ประมวลผลไปแลว ตองทําการประมวลผลใหม เพื่อจะไดขอมูลที่เปน
ปจจุบัน 
   กอนการบันทึกขอมูลระดับสถานศึกษาลงแผน โปรแกรมจะทําการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลในเรื่องดังตอไปนี ้
   1. ตรวจสอบความถูกตองของรหัสนักศึกษาจาก Check digit เพ่ือปองกันขอมูลที่เปน
ขยะ 
   2. ตรวจสอบช่ือนักศึกษาซํ้ากันภายในสถานศึกษาเดียวกัน 
   3. ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนวาครบหรือไม 

จากน้ันโปรแกรมจะแสดงการทํางานระหวางการตรวจสอบ ถาพบขอผิดพลาด สามารถ
เลือกดูรายงานออกทางจอภาพ หรือเคร่ืองพิมพได โปรแกรมจะไมบันทึกขอมูลลงแผนดิสก หรือสื่อ
จัดเก็บขอมูลอื่นๆ ให ถามีขอมูลผิดพลาดอยู ตองแกไขขอมูลใหถูกตองกอน  
   ในกรณีที่มีนักศึกษามีช่ือและนามสกุลซ้ํากัน โปรแกรมจะตรวจสอบวันเดือนปเกิด ถาวัน
เดือนปเกิดตางกันโปรแกรมจะรายงานขอมูลวาวันเดือนปเกิดไมซํ้า และจะทําการบันทึกขอมูลให แตถา



 

78 

วันเดือนปเกิดเหมือนกันหรือเปนคนเดียวกัน โปรแกรมจะไมบันทึกขอมูลให ตองกลับไปแกไขขอมูลให
ถูกตองกอน 
 
   การบันทึกขอมูลระดับสถานศึกษาลงสื่อจัดเก็บขอมูล เปนการบันทึกผลการเรียน
เฉล่ีย และขอมูลการละเบียนของนักศึกษาที่จบหลักสูตรในภาคเรียนที่กําหนด       ไมรวมนักศึกษาฝาก
เรียนของสถานศึกษาปจจุบันลงสือ่จัดเก็บขอมูล    ซึ่งสามารถบันทึกไดหลายทาง เชน ดิสเก็ต 
ฮารดดิสก แฟลชไดรว เปนตน เพ่ือนําสงจังหวัดไปรวบรวมกับขอมูลสถานศึกษาอื่น ๆ ไปที่เมนูขั้นตอน
การดําเนินงาน → ผลกาเรียนเฉล่ียและคาเปอรเซ็นไทล → บันทึกขอมูลระดับสถานศึกษาลงแผน 
หนาจอปรากฏดังรูป 

 
 
   ขั้นตอนการทํางาน 

1. ใสภาคเรียนที่ตองการ 
2. เลือกประเภทนักศึกษาที่จบ 
3. ระบุ Folder ที่ตองการนําขอมูลไปจัดเก็บ 
4. คลิกปุม ตรวจสอบและบันทึก หรือกด F2 เพ่ือบันทึกขอมูล แลวคลิกปุม ออกหรือ 

กด Esc เพ่ือออกจากโปรแกรม 
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   รายงานระดับสถานศึกษา เปนการออกรายงานคาเกรดเฉลี่ยและคาเปอรเซ็นไทลของ
นักศึกษาที่จบหลักสูตรของสถานศึกษาปจจุบันไมรวมนักศึกษาฝากเรียนในภาคเรียนที่กําหนด โดย
เรียงลําดับตามคาเกรดเฉล่ีย 
   ไปที่เมนูขั้นตอนการดําเนินงาน → ผลกาเรียนเฉล่ียและคาเปอรเซ็นไทล → รายงาน
ระดับสถานศึกษา หนาจอปรากฏดังรูป 

 
   ขั้นตอนการทํางาน 

1. ใสภาคเรียนที่ตองการ 
2. เลือกประเภทนักศึกษา 
3. คลิกปุม ตัวอยางกอนพิมพ หรือ กด F8 เพ่ือพิมพรายงานแสดงผลทาง จอภาพ หรือ

คลิกปุม พิมพ เพ่ือพิมพรายงานออกทางเครื่องพิมพ  แลวคลิกปุม ออก หรือกด Esc เพ่ือออกจาก
โปรแกรม 
     

6.2 การประมวลผลคาสถิติผลการเรียนเฉลี่ยระดับจังหวัด มีขั้นตอนดังนี ้
การรวบรวมขอมูลระดับจังหวัด เปนการนําขอมูลของสถานศึกษาในจังหวัดรวบรวม

เขาในฐานขอมูลระดับจังหวัด เพ่ือใชในการตรวจสอบความซํ้าซอนระหวางสถานศึกษาอื่นๆในจังหวัด
เดียวกัน และนําไปใชพิมพรายงานสรปุผลการเรียนเฉลี่ยและคาเปอรเซ็นไทลระดับจังหวัด และนําขอมูล
สงตอไปสวนกลาง ไปที่เมนูขั้นตอนการดําเนินงาน → ผลกาเรียนเฉลี่ยและคาเปอรเซ็นไทล → 
รวบรวมขอมูลระดับจังหวัด หนาจอปรากฏดังรูป 
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   ขั้นตอนการทํางาน 
   1. ใสภาคเรียนที่ตองการ 
   2. ใสรหัสสถานศึกษาในจังหวัดที่นําสงแผนขอมูลที่จะอานเขาเคร่ือง สามารถกด F5 
เพ่ือดูตารางรหัส 
   3. ระบุ Folder ที่จัดเก็บไฟลขอมูลอยู 
   4. เลือกไฟลที่จัดเก็บไว คลิกปุมรวบรวมขอมูล หรือ กด F9 เพ่ือรวบรวมขอมูลจาก
แผน แลวกด Esc เพ่ือออกจากการทํางาน 
 
   ตรวจสอบขอมูลระดับจังหวัด เปนการตรวจสอบขอมูลเกรดเฉลี่ยและเปอรเซ็นไทล
ของสถานศึกษาในจังหวัดที่ไดนําขอมูลเขามารวบรวมเก็บไวเปนขอมูลระดับจังหวัดแลว โดยมี
รายละเอียดในการตรวจสอบดังน้ี 

1. ตรวจสอบจํานวนนักศึกษาที่จบหลักสูตรในแตละสถานศึกษา  กรณีที่พบวามี
สถานศึกษาใดมีจํานวนนักศึกษาที่จบนอยกวาเกณฑที่กําหนด คือ 10 คน โปรแกรมจะใหกําหนด
สถานศึกษาใดบางที่มีผูจบนอยมารวมกัน  เพ่ือคํานวณคาเปอรเซ็นไทลของสถานศึกษาเหลาน้ันใหม 

2. ตรวจสอบความถูกตองของรหัสนักศึกษาโดยดูจากหลักที่เปน check  digit  และ
ตรวจสอบ ช่ือ นามสกุลของนักศึกษาวามีซํ้ากับนักศึกษาอื่นในสถานศึกษาที่อยูในจังหวัดเดียวกัน
หรือไม 

3. ตรวจสอบความถูกตองของคาเปอรเซ็นไทลในแตละสถานศึกษา 
4. ตรวจสอบจํานวนวิชาที่สอบผานตามเกณฑการจบหลักสูตร  และตรวจสอบความ

ถูกตองของคาเกรดเฉล่ียของนักศึกษาแตละคน 
ไปที่เมนูขั้นตอนการดําเนินงาน → ผลกาเรียนเฉลี่ยและคาเปอรเซ็นไทล → ตรวจสอบขอมูล

ระดับจังหวัด หนาจอปรากฏดังรูป 
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ขั้นตอนการทํางาน 
1. ใสภาคเรียนที่ตองการ 
2. ใสรหัสจังหวัด  เริ่มแรกโปรแกรมใหเปนรหัสจังหวัดของสถานศึกษาปจจุบัน 
3. กดปุมตรวจสอบ หรือ กด F9  เพ่ือตรวจสอบขอมูล ถาพบขอผิดพลาดจะปรากฏปุม

ดูผลการตรวจและปุมพิมพผลการตรวจ เพ่ือดูรายงาน 
4. คลิกที่ปุมออกเม่ือจบการทํางาน  

 
การบันทึกขอมูลระดับจังหวัดลงแผน 

  เปนการบันทึกขอมูลเกรดเฉล่ียและคาเปอรเซ็นไทล  ขอมูลผลการเรียนนักศึกษาที่ไดจากการ
รวบรวมขอมูลระดับจังหวัดลงแผน  เพ่ือสงขอมูลไปใหกรมใชออกรายงานภาพรวมทั้งประเทศ 
  ไปที่เมนูขั้นตอนการดําเนินงาน → ผลกาเรียนเฉลี่ยและคาเปอรเซ็นไทล → บันทึกขอมูล
ระดับจังหวัด หนาจอปรากฏดังรูป 
 

 
 

ขั้นตอนการทํางาน 
1. ใสภาคเรียนที่ตองการ 
2. ใสรหัสจังหวัด  เริ่มแรกโปรแกรมใหเปนรหัสจังหวัดของสถานศึกษาปจจุบัน 
3. เลือกประเภทนักศึกษาที่จบ 
4. ระบุ Folder ที่ตองการนําขอมูลไปจัดเก็บ 
5. คลิกปุมบันทึก เสร็จแลวคลิกปุมออก 

 
การรายงานระดับจังหวัด 

  เปนการออกรายงานคาเกรดเฉลี่ยและคาเปอรเซ็นไทลของนักศึกษาที่จบหลักสูตรของ
สถานศึกษาในจังหวัด  ตามภาคเรียนที่กําหนดเรียงลําดับตามคาเกรดเฉลี่ย  หรือ ออกรายงานสรุป
ระดับจังหวัด  โดยแสดงจํานวนผูจบหลักสูตรในแตละสถานศึกษาที่อยูในจังหวัดน้ัน 
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  ไปที่เมนูขั้นตอนการดําเนินงาน → ผลกาเรียนเฉลี่ยและคาเปอรเซ็นไทล → รายงานผลการ
เรียนเฉลี่ยระดับจังหวัด  หนาจอปรากฏดังรูป 

 
 

ขั้นตอนการทํางาน 
1. ใสภาคเรียนที่ตองการ 
2. ใสรหัสจังหวัด เริ่มแรกโปรแกรมใหเปนรหัสจังหวัดของสถานศึกษาปจจุบัน 
3. ใสรหัสสถานศึกษาถาไมใสเปนการออกรายงานระดับจังหวัด ถาใสรหัสเปนการออก

รายงานระดับสถานศึกษา  สามารถกด  F5  เพ่ือดูรหัสสถานศึกษาได 
4. คลิกปุม ตัวอยางกอนพิมพ เพ่ือดูตวัอยางรายงาน หรือคลิกปุมพิมพ  เพ่ือพิมพ

รายงาน  แลวคลิกปุม ออก หรือ กด Esc  เพ่ือออกจากการทํางาน 
 

รายงานสรุปผลการเรียนของผูจบหลักสูตร 
  เปนรายงานแสดงผลการเรียนทุกวิชาที่สอบได    คาเกรดเฉล่ียและคาเปอรเซ็นไทลของ
นักศึกษาที่จบหลักสูตร  โดยอานขอมูลทีไ่ดจากการรวบรวมของสถานศึกษาในจังหวัด 

ไปที่เมนูขั้นตอนการดําเนินงาน → ผลกาเรียนเฉลี่ยและคาเปอรเซ็นไทล → รายงานสรุปผล
การเรียนผูจบหลักสูตร หนาจอปรากฏดังรูป 

 

ขั้นตอนการทํางาน 
1. ใสภาคเรียนที่ตองการ 
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2. ใสรหัสจังหวัด เร่ิมแรกโปรแกรมใหเปนรหัสจังหวัดของสถานศึกษาปจจุบัน 
3. ใสรหัสสถานศึกษา 
4. เลือกประเภทนักศึกษา 
5. คลิกปุม ตัวอยางกอนพิมพ เพ่ือดูตัวอยางรายงาน หรือคลิกปุมพิมพ  เพ่ือพิมพ

รายงาน  แลวคลิกปุม ออก หรือ กด Esc  เพ่ือออกจากการทํางาน 
 
7. การบันทึกขอมูลผูจบตกหลน 
 เปนการสงขอมูลของผูจบที่จบไมทันสง GPA หรือขอมูลผูจบในภาคเรียนกอนหลังจาก

ตรวจพบภายหลังโดยที่ไมไดสง GPA เชนกัน ใหบันทึกขอมูลการจบ/ออก ในขอสาเหตุการจบเปน 
7 (จบตกหลน ยังไมสง GPA) ไปที่เมนูขั้นตอนการดําเนินงาน → ผลกาเรียนเฉล่ียและคาเปอรเซ็น
ไทล → บันทึกขอมูลผูจบตกหลน หนาจอปรากฏดังรูป 

 

ขั้นตอนการทํางาน 
1. ใสรหัสนักศึกษาคนที่จบแบบตกหลน 
2. คลิกปุมเพ่ิมเขาในรายช่ือ รายชื่อจะไปแสดงในตารางขางบน ตรวจดวยวาเปน

นักศึกษาที่จบโดยดูในชองภาคเรียนที่จบ 
3. ถาเลือกนักศึกษาผิดคนใหคลิกเลือกที่รายชื่อน้ันแลวคลิกที่ปุมลบออกจากรายช่ือ 
4. เม่ือเลือกทัง้หมดเสร็จแลวใหคลิกที่ปุมบันทึกลงแฟม แฟมที่ไดจะเปนรูปแบบ Text 

เพ่ือที่จะนําสงสวนกลางตอไปหรือสงใหทางจังหวัดรวบรวมสงตอสวนกลางอีกท ี
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บทที ่17 
การพิมพรายงานและใบรับรองตาง ๆ 

 
รายงานตางๆทั้งหมดในโปรแกรมสรุปออกมาไดดังน้ี 
 
Ø กลุมรายงานที่ออกจากเมนูบันทึกประวัตินักศึกษา 

1. รายงานรหัสนักศึกษา 
2. รายงานนักศึกษาในกลุม 
3. รายงานนักศึกษาฝากเรียน 
4. รายงานนักศึกษาเขาใหมประจําป 
5. พิมพประวัตินักศึกษารายคน 
 

Ø กลุมรายงานที่ออกจากเมนูการลงทะเบียนเรียน 
6. รายงานการลงทะเบียน 

• รายงานสรุปการลงทะเบียนตามกลุม 
• รายงานสรุปการลงทะเบียนตามภาค 
• รายงานการลงทะเบียนตามกลุม 
• รายงานรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียน 
• รายงานจํานวนวิชาลงทะเบียนตามกลุม 

7. รายงานการรักษาสภาพ 
8. รายงานนักศึกษาขาดการรักษาสภาพ 

 
Ø กลุมรายงานที่ออกจากเมนูบันทึกกิจกรรมและการประเมินคุณธรรม 

9. รายงานการทํากิจกรรม 
10. รายงานการประเมินคุณธรรม 

 
Ø กลุมรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ 

11. รายงานผูสิทธิเขารับการประเมิน 
12. รายงานสรุปผลการประเมิน 

 
Ø กลุมรายงานที่ออกจากเมนูจัดสนามสอบ 

13. รายงานนักศึกษาตามหองสอบ 
14. รายงานจํานวนนักศึกษาตามหองสอบ 
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Ø กลุมรายงานที่ออกจากเมนูบันทึกคะแนนสอบ 
15. รายงานคะแนนสอบ 
16. รายงานผลการตรวจกระดาษคําตอบ (OMR) 

 
 

Ø กลุมรายงานที่ออกจากเมนูตรวจสอบนักศึกษาจบหลักสูตร 
17. รายงานนักศึกษาจบหลักสูตร 
18. แบบรายงานผูจบหลักสูตร 
19. แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร 
20. แบบรายงานอนุมัติการจบหลักสูตร 

 

Ø ขอมูลนักศึกษาจบหลักสูตร/ออก 
21. รายงานนักศึกษาหมดสภาพ 

 
Ø กลุมรายงานขอมูลผูคาดวาจะจบ 

22. รายงานสรุปนักศึกษาที่คาดวาจะจบ 
23. รายงานสรุปจํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะจบ 
24. รายงานผูคาดวาจะจบระดับจังหวัด 

 
Ø กลุมรายงานผลการเรียนเฉลี่ยและคาเปอรเซ็นไทล 

25. รายงานระดับสถานศึกษา 
26. รายงานระดับจังหวัด 
27. รายงานสรุปผลการเรียนของผูจบหลักสูตร 

 
Ø กลุมรายงานที่ออกจากเมนูรายงาน .... 

28. รายงานผลการเรียน 
• รายงานสรุปผลการเรียน 
• รายงานสรุปผลการเรียนตามภาค 
• รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
• พิมพใบแจงผลการเรียน 
• พิมพใบแสดงผลการเรียน 
• พิมพใบระเบียนแสดงผลการเรียน 

29. พิมพขอความจาหนาจดหมาย 
30. ใบรับรอง 
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• ออกใบรับรอง 
• ออกหนังสือรับรองคุณวุฒ ิ
• ออกใบรับรองประกาศนียบัตร 

31. รายงานสถิต ิ ดูรายละเอียดในเรื่องสถิต ิ
 
ในแตละรายงานมีรายละเอียดและวิธีใชดังตอไปนี้ 
 
 รายงานรหัสนักศึกษา 

เปนรายงานที่จัดพิมพรหัสนักศึกษาใหตามความตองการลวงหนาได 
ขั้นตอนการทํางาน 
1. ไปที่เมนู บันทึกประวัตินักศึกษา   ð  รายงานรหัสนักศึกษา 
2. ใสรหัสนักศึกษาเร่ิมตน 9 หลัก หลักที่ 10 โปรแกรมจะสรางให 
3. ใสรหัสนักศึกษาคนสุดทาย ใหใสแตเลขที่ 5 หลัก 
4. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
5. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 

 
***  ตัวอยางรายงานรหัสนักศึกษา *** 
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รายงานนักศึกษาในกลุม 
เปนรายงานที่จะพิมพรายชื่อนักศึกษาในกลุมที่กําหนด 
ขั้นตอนการทํางาน 
1. ไปที่เมนู บันทึกประวัตินักศึกษา   ð  รายงานนักศึกษาในกลุม  
2. ปอนรหัสกลุม (เวนวางพิมพทุกกลุม)  

 3. เลือกเง่ือนไขการพิมพ  เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนปจจุบัน   
 แสดงกลุมเปาหมาย 
4. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
5. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 

 
***  ตัวอยางรายงานนักศึกษาในกลุม  *** 
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รายงานนักศึกษาฝากเรียน 
รายงานจะแสดงผลไดตอเม่ือมีการบันทึกนักศึกษาฝากเรียน 
 
ขั้นตอนการทํางาน 
1. ไปที่เมนู บันทึกประวัตินักศึกษา  ð รายงานนักศึกษาฝากเรียน 
2. ปอนภาคการศึกษา 
3. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
4. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 

 
***  ตัวอยางรายงานนักศึกษาฝากเรียน  *** 
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รายงานนักศึกษาเขาใหมประจําป 
 

เปนรายงานที่ใชแสดงรายช่ือนักศึกษาใหมที่มาสมัครขึ้นทะเบียนเรียนของภาคเรียน
ปจจุบัน  

ขั้นตอนการทํางาน 
1. ไปที่เมนู บันทึกประวัตินักศึกษา   ð   รายงานนักศึกษาเขาใหมประจําป 
2. ปอนภาคเรียน  (เคร่ืองจะกําหนดเปนภาคเรียนปจจุบัน) 
3. เลือกการพิมพขอมูลใหเรียงตาม 
   (  ) รหัสนักศึกษา 
   (  ) รหัสกลุมและรหัสนักศึกษา 
 เง่ือนไขอาย ุ  (0-13, 14-25, 26-35, 36-50, 51-99) 
   [   ] – [   ]  (เวนวาง = ทั้งหมด) 
4. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
5. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 

 
***  ตัวอยางรายงานนักศึกษาเขาใหมประจําป  *** 
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พิมพประวัตินักศึกษารายคน 
 

เปนรายงานที่พิมพรายละเอียดประวัตินักศึกษา ผลการเรียน การทํากิจกรรม 
ขั้นตอนการทํางาน 
1. ไปที่เมนู บันทึกประวัตินักศึกษา  ð  พิมพประวัตินักศึกษารายงาน 
2. ปอนรหัส หรือ พิมพชื่อของนักศึกษาและกด F5 เพ่ือเลือกชื่อและนามสกุลที่ถูกตอง 
3. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
4. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 

 
***  ตัวอยางรายงานพิมพประวัตินักศึกษารายคน  *** 
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พิมพบัตรนักศึกษาเปนชุด 
เปนการออกบัตรนักศึกษาทีละหลายๆคน พิมพไดสูงสุด 10 คนตอ 1 แผนกระดาษ 
ขั้นตอนการทํางาน 
1. ไปที่เมนู บันทึกประวัตินักศึกษา  ð  พิมพบัตรนักศึกษาเปนชุด 
2. ใสชวงรหัสนักศึกษาที่ตองการออกบัตร 
3. ใสวันที่ออกบัตร 
4. เลือกประเภทการออกบัตร 
5. เลือกพิมพช่ือกลุมหรือไม 
6. กดคีย  F7  เพ่ือดูทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 

 
***  ตัวอยางบัตรนักศึกษาดานหนา  *** 
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***  ตัวอยางบัตรนักศึกษาดานหลัง  *** 
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รายงานสรุปการลงทะเบียนตามกลุม/ตําบล 
 

เปนรายงานสรปุการลงทะเบียนเรียน ของภาคเรียนที่ระบุ แยกตามกลุมหรือตามตําบล 
ขั้นตอนการทํางาน 
1. ไปที่เมนู บันทึกการลงทะเบียน   ð  รายงานการลงทะเบียน   ð   รายงานสรุป

การลงทะเบียนตามกลุม/ตําบล 
2. ปอนภาคการศึกษา 
3. เลือกประเภทการลงทะเบียนเรียนปกต ิหรือ สอบซอม 
4. ปอนชวงรหัสกลุมหรือเลือกชวงตําบล 
5. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
6. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 

 
***  ตัวอยางรายงานสรุปการลงทะเบียนตามกลุม/ตําบล  *** 
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รายงานสรุปการลงทะเบียนตามภาค 
 

เปนรายงานสรุปการลงทะเบียนเรียน ซ่ึงจะแสดงขอมูลการลงทะเบียนเรียน เรียงลําดับ
ขอมูลตามรหัสนักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนในภาคเรียนน้ัน  

ขั้นตอนการทํางาน 
1.  ไปที่เมนู บันทึกการลงทะเบียน   ð  รายงานการลงทะเบียน  ð  รายงานสรุป

การลงทะเบียนตามภาค 
2.  ปอนภาคการศึกษา 
3.  เลือกประเภทการลงทะเบียนเรียนปกติ หรือ สอบซอม 
4. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
5. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 

 
***  ตัวอยางรายงานสรุปการลงทะเบียนตามภาค  *** 
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รายงานการลงทะเบียนตามกลุม 
 

เปนรายงานแสดงรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแยกเปนรายวิชา 
ขั้นตอนการทํางาน 
1. ไปที่เมนู บันทึกการลงทะเบียน  ð รายงานการลงทะเบียน   ð รายงานการ

ลงทะเบียนเรียนตามกลุม 
2. ปอนภาคการศึกษา 
3. ปอนรหัสกลุม 
4. เลือกประเภทการลงทะเบียนเรียนปกต ิหรือ สอบซอม 
5. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
6. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคยี Esc 

 
***  ตัวอยางรายงานการลงทะเบียนเรียนตามกลุม  *** 
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รายงานรายช่ือนักศึกษาลงทะเบียน 
 

เปนรายงานที่แสดงช่ือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแยกวิธีเรียน ในแตละภาคเรียน 
ขั้นตอนการทํางาน 
1. ไปที่เมนู บันทึกการลงทะเบียน  ð รายงานการลงทะเบียน   ð รายงานรายช่ือ

นักศึกษาลงทะเบียน 
2. ปอนภาคการศึกษา 
3. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
4. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 

  
***  ตัวอยางรายงานรายช่ือนักศึกษาลงทะเบียน  *** 

 



 

97 

 

รายงานจํานวนวิชาการลงทะเบียนตามกลุม 
 

เปนรายงานที่แสดงจํานวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน แสดงผลทุกกลุม ในแตละภาค
เรียน 

ขั้นตอนการทํางาน 
1. ไปที่เมนู บันทึกการลงทะเบียน ð รายงานการลงทะเบียน  ð รายงานจํานวน

วิชาการลงทะเบียนตามกลุม 
2. ปอนภาคการศึกษา 
3.  เลือกประเภทการลงทะเบียนเรียนปกติ หรือสอบซอม 
4. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
5. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 

  
***  ตัวอยางรายงานจํานวนวิชาการลงทะเบียนตามกลุม** 

 



 

98 

 

รายงานการรักษาสภาพ 
 

เปนรายงานที่จะแสดงรายช่ือนักศึกษาที่ลงทะเบียนรักษาสภาพ ในแตละภาคเรียน 
ขั้นตอนการทํางาน 
1. ไปที่เมนู บันทึกการลงทะเบียน  ð รายงานการลงทะเบียน   ð  รายงานรักษา

สภาพ 
2. ปอนภาคการศึกษา  
3. เลือกเงือนไขการพิมพตามภาคเรียนที่นักศึกษามาขอรักษาสภาพ หรือตามภาค

เรียนที่ นักศึกษามารักษาสภาพจริง 
4. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
5. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 

 
***  ตัวอยางรายงานการรักษาสภาพ  *** 

 



 

99 

 

รายงานนักศึกษาขาดรักษาสภาพ 
 

เปนรายงานที่จะแสดงรายช่ือนักศึกษาที่ขาดการรักษาสภาพ 
ขั้นตอนการทํางาน 
1. ไปที่เมนู บันทึกการลงทะเบียน  ð  รายงานการลงทะเบียน  ð  รายงานนักศึกษา

ขาดรักษาสภาพ 
2. ปอนภาคการศึกษา  
3. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
4. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 

 
***  ตัวอยางรายงานนักศึกษาขาดรักษาสภาพ  *** 

 



 

100 

 

รายงานการทํากิจกรรม 
 

เปนรายงานรายละเอียดเก่ียวกับการทํากิจกรรมของนักศึกษา 
ขั้นตอนการทํางาน 

 1. ไปที่เมนู บันทึกกพช.และการประเมินคุณธรรม   ð   รายงานการทํากิจกรรม     
 2. ปอนปการศึกษา 
 3. ปอนรหัสกลุม 

4. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
5. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 

 
***  ตัวอยางรายงานการทํากิจกรรม  *** 

 



 

101 

 

รายงานการประเมินคุณธรรม 
 

เปนรายงานรายละเอียดเก่ียวกับการประเมินคุณธรรมของนักศึกษา 
ขั้นตอนการทํางาน 

 1. ไปที่เมนู บันทึกกพช.และการประเมินคุณธรรม   ð   รายงานการประเมินคุณธรรม     
 2. ใสรหัสกลุมเร่ิมตน 
 3. ใสรหัสกลุมสิ้นสุด 

4. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
5. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 

 
***  ตัวอยางรายงานการประเมินคุณธรรม *** 

 

 



 

102 

 

รายงานผูมีสิทธิเขารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ 
 

เปนรายงานแสดงรายชื่อนักศึกษาที่คาดวาจะจบในภาคเรียนที่กําหนดและไมเคยผาน
การประเมินฯมากอน 

ขั้นตอนการทํางาน 
 1. ไปที่เมนู บันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ   ð  รายงานผู
มีสิทธิเขารับการประเมิน     
 2. ใสภาคเรียนที่ตองการ 
 3. เลือกเอาเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่กําหนดหรือไม 

4. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
5. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 

 
***  ตัวอยางรายงานผูมีสิทธิเขารับการประเมิน *** 

 

 



 

103 

 

รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ 
 

เปนรายงานแสดงคะแนนผลการเขาการประเมินฯของนักศึกษา 
ขั้นตอนการทํางาน 

 1. ไปที่เมนู บันทึกการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาต ิ   ð  รายงาน
สรุปผลการประเมิน     
 2. ใสภาคเรียนที่ตองการ 

3. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
4. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 

 
***  ตัวอยางรายงานสรุปผลการประเมิน *** 

 



 

104 

 

รายงานนักศึกษาตามหองสอบ 
 

เปนรายงานแสดงรายชื่อนักศึกษาของแตละหองสอบ ตามสนามสอบที่กําหนด  
ขั้นตอนการทํางาน 
 1.  ไปที่เมนู จัดสนามสอบ  ð  รายงานนักศึกษาตามหองสอบ 

2.  ปอนภาคการศึกษา 
3.  เลือกประเภทสอบปกติหรือสอบซอม เลือกเรียงตามกลุมหรือตามรหัสนักศึกษา 
4.  ปอนรหัสวิชา  
5.  ปอนรหัสสนามสอบ 
6.  ปอนรหัสหองสอบ 
7.  กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
8.  ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 

***  ตัวอยางรายงานนักศึกษาตามหองสอบ  *** 
 



 

105 

 

รายงานจํานวนนักศึกษาตามหองสอบ 
 

เปนรายงานที่แสดงจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแตละวิชาแยกตามสนามสอบ     
ยกเวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเทียบโอน การแยกตามสนามสอบดูจากรหัสกลุมของ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแตละวิชา และดูจากรหัสสนามสอบจากตารางรหัสกลุม 

ขั้นตอนการทํางาน 
1. ไปที่เมนู จัดสนามสอบ  ð รายงานจํานวนนักศึกษาตามหองสอบ 
2. ปอนภาคการศึกษา 
3. เลือกประเภทสอบปกติหรือสอบซอม 
4. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
5. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 

 
***  ตัวอยางรายงานจํานวนนักศึกษาตามหองสอบ  *** 

 

 
 
 



 

106 

 

รายงานคะแนนสอบ 
 

เปนรายงานแสดงผลคะแนนสอบของนักศึกษา ในแตละกลุมแยกตามรายวิชา 
ขั้นตอนการทํางาน 

 1. ไปที่เมนู บันทึกคะแนนสอบ  ð รายงานคะแนนสอบ       
2. ปอนรหัสวิชา 
3. ปอนรหัสกลุม 
4. เลือกประเภทคะแนนสอบปกต ิหรือสอบซอม 
5. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
6. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 

 
***  ตัวอยางรายงานคะแนนสอบ  *** 

 



 

107 

 

รายงานผลการตรวจกระดาษคําตอบ ( OMR ) 
 

เปนรายงานแสดงผลการอานคะแนนจากไฟลขอมูลที่ไดจากเครื่อง OMR วา มีความ
ผิดพลาดเกินขึ้นที่นักศึกษาคนใด หรือไม  อยางไร 

ขั้นตอนการทํางาน 
1. ไปที่เมนู บันทึกคะแนนสอบ  ð รายงานผลการตรวจกระดาษคําตอบ  
2. ปอนรหัสวิชา 
3. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
4. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 

 
***  ตัวอยางรายงานผลการตรวจกระดาษคําตอบ  *** 

 
 



 

108 

 

รายงานนักศึกษาจบหลักสูตร 
 

เปนรายงานแสดงรายชื่อของนักศึกษาที่จบหลักสูตรในภาคการศึกษาที่กําหนด 
ขั้นตอนการทํางาน 
1. ไปที่เมนู การจบหลักสูตร  ð รายงานนักศึกษาจบหลักสูตร      
2. ปอนภาคการศึกษา 
3. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
4. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 

 
***  ตัวอยางรายงานนักศึกษาจบหลักสูตร  *** 

 



 

109 

 

แบบรายงานผูจบหลักสูตร 
 

เปนรายงานแสดงรายชื่อของนักศึกษาที่จบหลักสูตรในภาคการศึกษาที่กําหนด 
ขั้นตอนการทํางาน 
1. ไปที่เมนู การจบหลักสูตร  ð   แบบรายงานผูจบหลักสูตร 
2. ปอนภาคการศึกษา 
3. ปอนวันอนุมัติจบหลักสูตร หรือเวนวางเพ่ือแสดงผลทั้งหมด 
4. เลือกประเภทกระดาษ 
5. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
6. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 

 
***  ตัวอยางแบบรายงานผูจบหลักสูตร  *** 

 

 



 

110 

 

แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร 
 

ขั้นตอนการทํางาน 
1.  ไปที่เมนู  การจบหลักสูตร  ð  แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร 
2. ปอนภาคการศึกษา  
3. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
4. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 

 
***  ตัวอยางแบบรายงานการออกประกาศ*** 

 

 



 

111 

 

แบบรายงานการอนุมัติการจบหลักสูตร 
 

เปนรายงานแสดงรายชื่อและผลการเรียนของนักศึกษาที่จบหลักสูตรในภาคการศึกษา
ที่กําหนด 

ขั้นตอนการทํางาน 
1. ไปที่เมนู การจบหลักสูตร  ð   แบบรายงานการอนุมัติการจบหลักสูตร 
2. ปอนภาคการศึกษา 
3. ปอนวันอนุมัติจบหลักสูตร หรือเวนวางเพ่ือแสดงผลทั้งหมด 
4. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
5. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 

 
***  ตัวอยางแบบรายงานการอนุมัติการจบหลักสูตร  *** 



 

112 

 

รายงานนักศึกษาหมดสภาพ 
 

ขั้นตอนการทํางาน 
1. ไปทีเ่มนู ขอมูลนักศึกษาจบหลักสูตร/ออก  ð รายงานนักศึกษาหมดสภาพ 
2. ปอนภาคการศึกษา  
3. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
4. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 

 
***  ตัวอยางรายงานนักศึกษาหมดสภาพ*** 

 

 
 



 

113 

 

รายงานสรุปนักศึกษาที่คาดวาจะจบ 
 

เปนรายงานแสดงรายชื่อของนักศึกษาที่คาดวาจะจบหลักสูตรในภาคการศึกษาที่
กําหนด 

ขั้นตอนการทํางาน 
1. ไปที่เมนู ขอมูลผูคาดวาจะจบ ð  รายงานสรุปนักศึกษาที่คาดวาจะจบ 
2. ปอนภาคการศึกษา  
3. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
4. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 

 
***  ตัวอยางรายงานนักศึกษาที่คาดวาจะจบ  *** 

 
 



 

114 

 

รายงานสรุปจํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะจบ 
 

เปนรายงานแสดงจํานวนของนักศึกษาที่คาดวาจะจบหลักสูตรในภาคการศึกษาที่
กําหนด 

ขั้นตอนการทํางาน 
1. ไปที่เมนู  ขอมูลผูคาดวาจะจบ  ð รายงานสรุปจํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะจบ 
2. ปอนภาคการศึกษา  
3. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
4. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 

 
***  ตัวอยางรายงานจํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะจบ  *** 

 

 



 

115 

 

รายงานนักศึกษาที่คาดวาจะจบระดับจังหวัด 
 

เปนรายงานแสดงรายชื่อนักศึกษาที่คาดวาจะจบหลักสูตรของสถานศึกษาในจังหวัด 
ขั้นตอนการทํางาน 
1. ไปที่เมนู ขอมูลผูคาดวาจะจบ  ð รายงานนักศึกษาที่คาดวาจะจบระดับจังหวัด 
2. ปอนภาคการศึกษา 
3. ใสรหัสจังหวัด 
4. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
5. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 

 
***  ตัวอยางรายงานนักศึกษาที่คาดวาจะจบระดับจังหวัด  *** 
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รายงานผลการเรียนเฉลี่ยระดับสถานศึกษา 
 

เปนรายงานผลการเรียนเฉล่ียและคาเปอรเซ็นไทลระดับสถานศึกษา เพ่ือใชพรอมกับ
สงขอมล GPA ใหทางจังหวัด 

ขั้นตอนการทํางาน 
1. ไปที่เมนู ผลการเรียนเฉล่ียและคาเปอรเซ็นไทล  ð รายงานระดับสถานศึกษา 
2. ปอนภาคการศึกษา 
3. เลือกประเภทนักศึกษา จบปกติหรือจบตกหลน 
4. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
5. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 

 
***  ตัวอยางรายงานผลการเรียนเฉลี่ยระดับสถานศึกษา  *** 
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รายงานผลการเรียนเฉลี่ยระดับจังหวัด 
 

เปนรายงานแสดงจํานวนนักศึกษาที่สงขอมูล GPA ในแตละสถานศึกษา 
ขั้นตอนการทํางาน 
1. ไปที่เมนู ผลการเรียนเฉล่ียและคาเปอรเซ็นไทล  ð รายงานระดับจังหวัด 
2. ปอนภาคการศึกษา 
3. เลือกประเภทนักศึกษา จบปกติหรือจบตกหลน 
4. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
5. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 

 
***  ตัวอยางรายงานผลการเรียนเฉลี่ยระดับจังหวัด  *** 
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รายงานสรุปผลการเรียนของผูจบหลักสูตร 
 

เปนรายงานสรุปผลการเรียนของผูจบหลักสูตร โดยแสดงรายละเอียดเกรดและภาค
เรียนแตละวิชา หนวยกิตรวมของวิชาบังคับและวิชาเลือก คาเกรดเฉล่ียของนักศึกษา 

ขั้นตอนการทํางาน 
1. ไปที่เมนู ผลการเรียนเฉล่ียและคาเปอรเซ็นไทล  ð รายงานสรุปผลการเรียนของผูจบ 
2. ปอนภาคการศึกษา 
3. ใสรหัสจังหวัด 
4. ใสรหัสสถานศึกษา 
5. เลือกประเภทนักศึกษา จบปกติหรือจบตกหลน 
4. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
5. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 

 
***  ตัวอยางรายงานสรุปผลการเรียนของผูจบหลักสูตร  *** 
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รายงานสรุปผลการเรียน  
เปนรายงานที่จะแสดงใหทราบถึงผลการเรียนของนักศึกษาแตละคนในแตละกลุม 

 ขั้นตอนการทํางาน 
 1. ไปที่เมนู  รายงาน ð รายงานผลการเรียน ð รายงานสรุปผลการเรียน 
 2. ปอนภาคการศึกษา 
 3. ปอนรหัสกลุม 
 4. เลือกประเภทผลสอบปกติหรือสอบซอม 
 5. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
 6. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 

 
***  ตัวอยางรายงานสรุปผลการเรียน  *** 
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รายงานสรุปผลการเรียนตามภาค  
เปนรายงานที่จะแสดงใหทราบถึงผลการเรียนของนักศึกษาแตละคนในแตละกลุม ของ

ภาคเรียนที่กําหนด 
ขั้นตอนการทํางาน 
1. ไปที่เมนู  รายงาน  ð รายงานผลการเรียน ð รายงานสรุปผลการเรียนตามภาค 
2. ปอนภาคการศึกษา 
3. เลือกเง่ือนไขที่จะพิมพรายงาน เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียน

ปจจุบัน หรือแสดงนักศึกษาทุกคน 
4. กดคีย F10 ดูรายงานเฉพาะนักศึกษาจบหลักสูตรทางหนาจอ ถาจะพิมพออก

เครื่องพิมพ ใหกดที่ปุม   
5. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
6. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 
 

***  ตัวอยางรายงานสรุปผลการเรียนตามภาค  *** 
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รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
เปนการพิมพรายงานผลการเรียนโดยแสดงรายละเอียดคะแนนกลางภาค คะแนนปลาย

ภาค เกรด ของแตละวิชา ตัวรายงานประกอบดวย 2 สวน คือใบหนาจะเปนใบสรุป และใบตอ
จะเปนผลการเรียนของนักศึกษา 

ขั้นตอนการทํางาน 
1. ไปที่เมนู รายงาน ð รายงานผลการเรียน ð รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน       
2. ใสรหัสวิชา 
3. ใสชวงรหัสกลุมที่ตองการ 
4. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
5. ระหวางพิมพจะใหกดยกเลิกกลางคันหรือพิมพตอในกลุมหรือวิชาถัดไปได 
6. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 
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***  ตัวอยางรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  *** 
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***  ตัวอยางรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  (ตอ)*** 
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พิมพใบแจงผลการเรียน  
เปนการพิมพใบแจงผลการเรียนสามารถเลือกได เปนกลุมหรือรายบุคคล 
ขั้นตอนการทํางาน 
1. ไปที่เมนู รายงาน ð รายงานสรุปผลการเรียน ð พิมพใบแจงผลการเรียน 
2. ปอนภาคการศึกษา 
3. เลือกการรายงานเปนกลุมหรือรายบุคคล 
4. ปอนชวงรหัสกลุมหรือรหัสนักศึกษา 
5. ปอนขอความที่เปนประกาศใหนักศึกษาทราบ 
6. กดคีย  F7  เพ่ือดใูบแจงผลการเรียนทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
7. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 

 
***  ตัวอยางใบแจงผลการเรียน  *** 

 



 

125 

พิมพใบแสดงผลการเรียน 
เปนการพิมพใบแสดงผลการเรียนของนักศึกษา 
ขั้นตอนการทํางาน 
1. ไปที่เมนู รายงาน  ð รายงานสรุปผลการเรียน ð พิมพใบแสดงผลการเรียน 
2. ปอนรหัสนักศึกษา  
3. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
4. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 

 
***  ตัวอยางใบแสดงผลการเรียน  *** 



 

126 
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 พิมพใบระเบียนแสดงผลการเรียน   
เปนการพิมพใบระเบียนแสดงผลการเรียนของนักศึกษา 
ขั้นตอนการทํางาน 
1. ไปที่เมนู รายงาน ð รายงานสรุปผลการเรียน ð พิมพใบแสดงผลการเรียน 
2. เลือกชวงนศ.ที่จะพิมพ 
3. ปอนชวงรหัสนักศึกษา 
4. พิมพขอความเพ่ิมเติม เชน นายทะเบียน (ถาตองการ) 
5. ใสวันที่ลงนาม ถาตองการใหพิมพวันที่ลงนามในระเบียน 
6. เลือกพิมพระเบียนเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
7. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
8. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 
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***  ตัวอยางใบระเบียนแสดงผลการเรียนดานหนา *** 
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***  ตัวอยางใบระเบียนแสดงผลการเรียนดานหลัง *** 
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ออกใบรับรอง 
เปนการพิมพใบรับรองของนักศึกษาวานักศึกษาคนนี้กําลังศึกษาอยูกับสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ขั้นตอนการทํางาน 
1. ไปที่เมนู รายงาน ð ใบรับรอง ð ออกใบรับรอง 
2. เลือกประเภทใบรับรอง ซ่ึงสถานภาพการเรียนจะเปล่ียนตามประเภท 
3. ปอนรหัสนักศึกษา หรือคนหาชื่อโดยการพิมพชื่อแลวกดคีย F5 
4. ปอนภาคเรียน เลขที่ใบรับรอง วันออกใบรับรอง 
5. เลือกภาษาที่ใช 
6. ใสจํานวนชุดที่ตองการพิมพ 
7. ถาตองการแกไขรูปแบบฟอรใหคลิกที่ปุมแกไขรูปแบบ 
8. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
9. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 
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***  ตัวอยางใบรับรอง  *** 
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ออกใบรับรองคุณวุฒ ิ
เปนการพิมพใบรับรองคุณวุฒ ิโดยจะใชกับนักศึกษาที่จบการศึกษาแลวเทานั้น 
ขั้นตอนการทํางาน 
7. ไปที่เมนู รายงาน ð ใบรับรอง ð พิมพใบรับรองคุณวุฒิ       
8. ปอนรหัสนักศึกษาที่ตองการ ถาตองการพิมพทุกคนที่จบหลักสูตรใหเวนวาง 
9. ปอนเลขที่หนังสือรับรองคุณวุฒิ วันออกหนังสือรับรอง 
10. เลือกภาษาที่ใช 
11. ใสจํานวนชุดที่ตองการพิมพ 
12. ถาตองการแกไขรูปแบบฟอรใหคลิกที่ปุมแกไขรูปแบบ 
13. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
14. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 
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***  ตัวอยางใบรับรองคุณวุฒิภาษาไทย  *** 
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ออกใบประกาศนียบัตร 
เปนการพิมพขอมูลนักศึกษาลงใบประกาศนียบัตร โดยจะใชกับนักศึกษาที่จบ

การศึกษาแลวเทานั้น 
ขั้นตอนการทํางาน 
1. ไปที่เมนู รายงาน ð ใบรับรอง ð พิมพใบประกาศนียบัตร 
2. ปอนรหัสนักศึกษา 
3. พิมพขอความเพ่ิมเติม เชน ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา (ถาตองการ) 
4. กดคีย  F7  เพ่ือดูรายงานทางหนาจอหรือ F8 เพ่ือพิมพ 
5. ถาตองการออกจากโปรแกรมกดคีย Esc 
 

 
***  ตัวอยางใบประกาศนียบัตร  *** 
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บทที่ 18 
การบํารุงรักษาระบบ 

 
การบํารุงรักษาระบบ เปนการทํางานเก่ียวกับการจัดการฐานขอมูลในโปรแกรมเชนซอมแซม

ฐานขอมูล ตรวจสอบความขอมูล สํารองขอมูล นําเขาขอมูล เปนตน และรวมไปถึงการกําหนดความ
ปลอดภัยของโปรแกรม ซึ่งมีหัวขอในการทํางานดังนี ้
 

ซอมแฟมดัชนี (PACK & REINDEX) 
เปนการทิ้ง (Permanent Delete) ขอมูลที่ไดทําการลบไป และ ทําการปรับปรุงแฟมดัชนีใหม   

(ตามปกติการลบขอมูลในโปรแกรมขอมูลทะเบียนนักศึกษาจะไมไดลบออกทันที เม่ือไดรับคําสั่งใหลบ
ขอมูลจากฐานขอมูลออก เปนเพียงการทําเครื่องหมายเตรียมลบออกเทาน้ัน และเม่ือทําการสั่ง PACK & 
REINDEX  จะเปนการสั่งลบอยางถาวร) ขั้นตอนการทํางาน เลือกขอมูลแลวคลิกที่ปุมทํางาน 

        
 
สํารองขอมูล (Backup) 

การสํารองขอมูล (Backup) เปนคําสั่งใหโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาดําเนินการคัดลอก 
ขอมูลนักศึกษาทั้งหมด หรือเลือกเปนระดับช้ันก็ได เลือกประเภทขอมูลที่ตองการสํารอง เลือก folder 
ยอยและคลิกปุมทํางานเพ่ือเริ่มสํารองขอมูล 
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  สวนที่สามารถสํารองขอมูลลงไดรฟอื่นๆหรือในฮารดดิสกได น้ันเพ่ือจะไดจัดเก็บขอมูลไว
หลายๆแหลงเพ่ือความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในช่ือ ITW51DATA แตจะตองกําหนดเสนทางของไดรฟให
ถูกตองและชัดเจน สามารถใหโปรแกรมสราง folder ยอยภายใต folder ที่กําหนดในชอง backup ลง 
โดยทําเครื่องหมาย þ ที่บันทึกไปที่ folder ยอยดวยวันที่ปจจุบัน 

ตามปกติแลว เราควรทําฟงกชันนี้ใหบอยที่สุดเทาที่จะทําได ซ่ึงหากเปนไปไดเราควรมีการ
สํารองขอมูลในตอนเย็นของทุกวันที่มีการใชระบบแตหากไมสะดวกอยางนอยควรสํารองขอมูลในวันที่
เรามีการปอนหรือแกไขขอมูลเปนจํานวนมาก ๆ  เพ่ือปองกันความเสียหายของไฟลขอมูลที่อยูใน 
ฮารดดิสก 
 
 
นําขอมูลออก (EXPORT) 

เปนการนําขอมูลออกมาเปนไฟลเพ่ือใชในระบบอืน่ๆหรือใชกับโปรแกรม ITW51 ในเครื่องอื่น 
ในกรณีที่เครื่องไมไดติดตั้งอยูในระบบเครือขายใชบันทึกขอมูลนักศึกษาพรอมๆ กันหลายเคร่ืองในระดับ
เดียวกัน แลวตองการนําขอมูลจากเครื่องหน่ึงไปรวมในเครื่องหลักอีกเครื่องหน่ึง  โดยเลือกนําขอมูลออก 
(EXPORT) ตามเง่ือนไขที่กําหนด เพ่ือไปเขาอกีเครื่องหน่ึง ดวยคําสั่งนําขอมูลเขา (IMPORT) จากนั้น
จึงใชงานขอมูลรวมกันได ไปที่เมนูบํารุงรักษาระบบ → นําขอมูลออก(EXPORT) ปรากฏหนาจอดังรูป 
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 ขั้นตอนการทํางาน 
1. ใสชวงภาคเรียนที่ตองการ 
2. ใสรหัสสถานศึกษา 
3. ใสระดับการศึกษาของขอมูล 
4. เลือกขอบเขตขอมูล 
5. เลือกรูปแบบแฟมขอมูลในตัวเลือก 
6. ถาตองการบันทึกเฉพาะนักศึกษาคนที่มีการแกไขลาสุดใหคลิกที่ชองเฉพาะคนที่มีการ

แกไขประวัติลาสุด แตจะเลือกไดเฉพาะประเภทนักศึกษาจบหลักสูตรและนักศึกษา
ลงทะเบียน โปรแกรมจะแสดงรายการนักศึกษาดังรูป มีขั้นตอนการทํางานดังน้ี 

• เลือกชวงเวลาที่มีการแกไขลาสุด 
• คลิกที่ปุมดึงขอมูล 
• โปรแกรมจะแสดงรายงานนักศึกษาที่เขาเง่ือนไข 
• คลิกเลือกนักศึกษาที่ชองสี่เหล่ียมขางหนารหัสนักศึกษา หรือเลือกทั้งหมดใหคลิก

ที่ปุมเลือกทั้งหมด เลือกเสร็จแลวคลิกที่ปุมตกลงเพ่ือกลับไปหนาจอหลัก 



 

138 

 

 
7. ระบุ Folder ที่ตองการนําขอมูลไปจัดเก็บ 
8. คลิกที่ปุมบันทึกเพ่ือนําขอมูลออก 

 
การโอนยายขอมูลโครงสรางเกา(Convert) 

 การโอนยายขอมูลโครงสรางเกา (Convert) ในFunction น้ีทําหนาที่สําคัญ คือ 
1. ทําหนาที่แปลงฐานขอมูลของโปรแกรม IT ที่ตางรุน (Version)กัน ใหมีรูปแบบและ

โครงสรางของฐานขอมูลเปนเดียวกันกับรุนใหม   ซ่ึงตามปกติเม่ือมีการปรับปรุงโปรแกรมในแตละครั้ง
โครงสรางของฐานขอมูลจะมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงโปรแกรม IT จะทําการตรวจสอบโดยอัตโนมัติเม่ือมี
การพัฒนาโปรแกรม (Upgrade) วาขอมูลเปนของโปรแกรมรุนกอนหรือไม และถาโปรแกรมเดิมเกากวา
จะทําการ Convert ใหเองโดยอัตโนมัต ิ 

2. ใชในกรณีที่ดัชนีของฐานขอมูลขาดหายไป ซึ่งโปรแกรมจะมีขอความแสดงความผิดพลาด
กรอบสีแดงขึ้นมาเตือน  เชน Index tag not found 
  วิธีใชงานก็เลือกการโอนยายขอมูล เม่ือEnter จะตองยืนยันวาตองการConvert ขอมูล  
 

 
 

 
 
 
ตรวจสอบของขอมูล 

1. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เง่ือนไขน้ีเหมือนเดิมเม่ือขอมูลนักศึกษาไมผิดพลาดก็
จะมีหนาตางแจงผลตรวจสอบขอมูลเรียบรอย ดังรูปน้ี 
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ทําหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของรหัส นักศึกษาวาตองมี จํานวน 10 หลัก  และเปนตัวเลข
ทั้งหมด หากไมเปนไปตามน้ีแสดงวาอาจมีความเสียหายหรือความผิดพลาดเกิดขึ้นกับขอมูลได 
โปรแกรมจะแสดงรายช่ือของนักศึกษาที่มีรหัสไมถูกตองเหลาน้ี และจะลบรหัสนักศึกษา ที่มีความ
ผิดพลาดเกิดขึ้นทิ้งทันท ีรวมไปถึงการตรวจสอบเร่ืองหัวไฟลเสียหายทําใหโปรแกรมฟองวาไมใช 
database file ซ่ึงการซอมไฟลทําไดบางกรณีเทาน้ัน 
 
ขอควรระวัง 

 ในระหวางที่ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โปแกรมจะทําการแสดงรหัส
นักศึกษา หรือรายช่ือนักศึกษา ที่มีปญหาใหเห็น ควรมีการจดบันทึกขอมูลเหลาน้ันไวตรวจสอบดวย
กอนทีโ่ปรแกรมจะลบขอมูลผิดพลาดเหลาน้ันอยางอัตโนมัต ิ

 
2. ตรวจสอบนักศึกษาซํ้า จะมีหนาตางใหแจงขอมูลพ้ืนฐาน คือ รหัสจังหวัดแสดงวาสามารถ

ตรวจสอบไดในระดับจังหวัดหรือที่มีรหัสนักศึกษา 2 ตัวหนาเหมือนกัน   
ใหเลือกระดับ หมายถึงสามารถตรวจสอบเฉพาะในระดับเดียวกันเทาน้ัน 
เลือกเง่ือนไขจะใหตรวจสอบจาก ช่ือ-นามสกุล หรือจากเลขประจําตัวประชาชน ตองเลือกทีละ 1 

ตัวเลือกเทาน้ัน แตโดยหลักการแลว หากมีช่ือ-นามสกุล หรือเลขประจําตัวประชาชนซ้ํากัน 
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เม่ือพบขอผิดพลาดจะปรากฏปุมตัวอยางกอนพิมพและพิมพ เพ่ือดูรายงาน 
แตหากมีการนําขอมูลเขาฐานขอมูลโดยวิธีอื่น เชนการ Import หรือโดยการเปล่ียนแปลงแกไข

ในภายหลัง ก็จะไมมีการเตือน การตรวจสอบฐานขอมูลทีซํ้่ากันก็จะมีประโยชนในกรณีน้ี 
 
3. ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล คําสั่งน้ีมีเง่ือนไขใหเลือกใชมากขอดวยกัน เปนตรวจความ

สมบูรณแตไมไดตรวจวามีหรือไมม ีซํ้ากันหรือไม แตตรวจสอบวาที่มีอยูนั้นสมบูรณหรือไม หากมีขอมูล
สวนใดที่ไมครบถวนก็จะรายงานใหรูไดดังน้ี 

 
 

4. ตรวจสอบขอมูลสูญหาย เม่ือจะใหโปรแกรมตรวจสอบวามีขอมูลสวนใดสูญหายไปบาง 
โดยเฉพาะจากการถูกลบทิ้ง ตองระบุรหัสสถานศึกษา ระดับชั้นเรียน เมื่อคลิกปุมตรวจสอบ ก็จะรายงาน
ใหรูวาจํานวนขอมูลถูกลบไปเทาไรเม่ือเทียบกับวันกอนหนาที่ตรวจสอบ ถาตองการจะกูคืนใหคลิกที่ปุม
กูขอมูล กรณีที่ทําการซอมแฟมดัชนีใหมไปแลวจะไมสามารถกูขอมูลได 
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ดึงขอมูลสํารอง  (Restore) 
  การดงึขอมูลสํารอง จากแผน Diskette หรือจากฮารดดิสก ที่สํารองไวกลับเขาไปไวในเครื่อง
ดังเดิม (Restore)     

 
ขั้นตอนการทํางาน 
1. ใสรหัสสถานศึกษาที่ตองการ restore 
2. เลือกระดับการศึกษาของขอมูลที่ตองการ 
3. เลือกประเภทขอมูล เม่ือมีการลงโปรแกรมรุนใหมทุกครั้ง กอนที่จะลงควรสํารองขอมูลผูใช

และสิทธิการใชงานกอน เมื่อลงโปรแกรมรุนใหมเสร็จแลวใหดึงขอมูลสํารองในสวนผูใช
และสิทธิการใชงานดวย 

4. ระบุ folder ที่เก็บไฟลที่สํารองขอมูลโดยคลิกที่ปุมเลือก Folder… 
 
ขอควรระวัง   

1. การ RESTORE ขอมูลจากแผนเปนการนําขอมูลในแผนมาแทนทีข่อมูล 
เกาในการทํางานของระบบทั้งหมด หรือทับขอมูลเดิมทั้งหมด 

2. แผนดิสกที่สํารองขอมูลตองอยูครบทุกแผน มีสภาพสมบูรณ เพราะถาไมครบ หรือไม
สมบูรณ จะเปนการนําเอาขอมูลที่ไมสมบูรณหรอืเสียเขาไปทับของดีที่มีในเครื่องเดิมดวย (ควรมีการ
ตรวจสอบดิสกกอนสํารองขอมูลหรือดึงขอมูลสํารอง ) 
 
 



 

142 

 

นําขอมูลเขา (IMPORT) 
เปนการนําขอมูลจากแผนมารวมกับขอมูลในฐานขอมูลเพ่ือใชงานขอมูลรวมกันหลายเครื่องได

โดยไมจําเปนตองอยูบนระบบเครือขาย การ Import จะตางจากการ Restore ตรงที่ Import จะนําขอมูล
จากแผนมารวมกับขอมูลในเครื่องที่มีอยูแลว สวนการ Restore จะนําขอมูลจากแผนทับขอมูลเดิมใน
เครื่อง และชื่อแฟมขอมูลในแผนแตกตางกันดวย 

ไปทีเ่มนูบํารุงรักษา → นําขอมูลเขา (IMPORT) หนาจอจะปรากฏดังรูป 

 
ขั้นตอนการทํางาน 
1. ใสรหัสสถานศึกษาที่ตองการ import 
2. เลือกระดับการศึกษาของขอมูลที่ตองการ 
3. เลือกเง่ือนไขวาเปนการนําเขาขอมูลนักศึกษาเฉพาะคนที่มีอยูในเครื่องเทาน้ันหรือไม และ

เม่ือพบขอมูลนักศึกษาที่มีอยูเดิมแลวใหทํางานโดยม ี3 ทางเลือกคือ 1.ไมบันทึกทับขอมูล
เดิมจะเปนนําเขาขอมูลใหมเทาน้ัน 2. บันทึกขอมูลลงทะเบียนเพ่ิมเติม ยกเวนประวัติ 3.
บันทึกขอมูลลงทะเบียนเพ่ิมเติม รวมถึงบันทึกประวัติทับของเดิมดวย 

4. ระบุ folder ที่อยูของแฟมขอมูล โดยคลิกที่ปุมเลือก Folder… หรือคียในชองนําขอมูลเขา
จาก 

5. คลิกที่ปุมทํางานเพ่ือเริ่มการนําขอมูลเขา เสร็จแลวคลิกปุมออก 
 

การจัดการแบบฟอรม 
เปนการจัดการขอมูลรูปแบบรายงานที่ใชในโปรแกรม สามารถบันทึกหรืออานขอมูลรูปแบบ

รายงานที่ตองการได ใชกรณีที่กอนลงโปรแกรมรุนใหม เพราะหลังจากลงโปรแกรมแลวแบบฟอรมตางๆ
จะถูกแทนที่ หรือใชในกรณีที่ตองการนําแบบฟอรมไปใชงานในเครื่องอื่นๆ นอกจากน้ันยังสามารถเรียก
แบบฟอรมมาแกไขได ไปที่เมนูบํารุงรักษาระบบ → การจัดการแบบฟอรม หนาจอปรากฏดังรูป   
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ขั้นตอนการทํางาน 
1. เลือกแบบฟอรมที่ตองการ โดยคลิกที่หนาชองช่ือแบบฟอรม 
2. ถาตองการจัดเก็บหรือสํารองขอมูลแบบฟอรม ใหคลิกที่ปุมจัดเก็บลงสื่อ จะขึ้นหนาจอ

ใหเลือก Folder ที่จะเก็บขอมูล 
3. ถาตองการอานหรือดึงขอมูลแบบฟอรม ใหคลิกที่ปุมอานฟอรมจากสื่อ จะขึ้นหนาจอ

ใหเลือก Folder ที่จะอานขอมูล 
4. ถาตองการแกไขแบบฟอรมใหคลิกที่ปุม  ของแบบฟอรมน้ันๆ จะเขาสูหนาจอ

แกไขแบบรายงาน เชนเลือกแกไขแบบฟอรมใบรับรองภาษาไทย จะขึ้นหนาจอดังรูป 
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วิธีการปรับตําแหนงขอความทําไดโดย  ใชเมาสคลิกที่ขอความหรือชองขอมูลของโปรแกรมที่
เปนกรอบสี่เหลี่ยม  แลวใชปุมลูกศรเล่ือนไปในทิศทางที่ตองการหรือใชเมาสกดแลวลากไปตําแหนงที่
ตองการ   

วิธีการปรับความกวางของชองขอมูลทําไดโดย ใชเมาสคลิกที่ชองขอมูลแลวเล่ือนเมาสไปช้ีที่
ขอบขางใดขางหนึ่งที่ตองการขยายจากน้ันคลิกแลวลากเมาสเพ่ือใหไดความกวางที่ตองการ การปรับ
ความกวางอีกวิธีคือดับเบ้ิลคลิกที่ชองขอมูล แลวแกไขในชอง width จะเปนชองที่กําหนดความกวาง 

 
วิธีการปรับเปล่ียนรูปแบบตัวอักษร(Font)ของขอความหรือชองขอมูลทําไดโดย ใชเมาสดับเบ้ิล

คลิกที่ขอความหรือชองขอมูลแลวเลือกแถบเมนูที่ช่ือ Style คลิกที่ปุม … ขางชอง Font เพ่ือเลือก Font 
ที่ตองการ เสร็จแลวคลิกปุม OK 
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เม่ือแกไขเสร็จแลวใหไปที่เมนู File เลือก Save เพ่ือบันทึกแบบฟอรมที่แกไขหรือกดปุม Ctrl+S 
ก็ได ถาตองการออกโดยที่ไมบันทึกใหกด Esc หรือไปที่เมนูหลักเลือก Exit หรือคลิกปุมปดรายงานแลว
เลือก Yes 

 
 
ความปลอดภัยของระบบ 

1. กําหนดผูใชงานระบบ 
กําหนดผูใชระบบงานเปนการตั้งชื่อผูใช (User name) และกําหนดรหัสผาน (Password) ใหแก

ผูเขาใชระบบเขาสูโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา ควบคุมการทํางาน ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่
ผูทําหนาที่บันทึกขอมูลได  ผูใชจะตองเขาสูระบบดวย  ADMIN  โดยมีหนาจอดังตอไปน้ี   
 

 
 

ตามปกติเม่ือมีการติดตั้งโปรแกรมแลว ตองเปล่ียนรหัสผาน ของ Supervisor  ผูใชใหม ไมควร
ใชตัวเดิม เพราะจะทําใหไมสามารถตรวจสอบการบันทึก แกไข ลบ ขอมูล ของเจาหนาที่ได  และควรมี
การกําหนดผูใชและรหัสผานใหกับเจาหนาที่แตละคนๆ ละ 1 ชุดเสมอ 

การสรางผูใชระบบงาน 
     เพ่ือกําหนดผูใชในแตละคนใหทําหนาที่ในโปรแกรม ITW51  แตกตางกันออกไปจําเปนจะตอง
กําหนดผูใชขึน้มาใหมดังน้ี ไปที่เมนูความปลอดภัยของระบบ  เลือกขอ 1  กําหนดผูใชระบบงาน วิธีการ
เพ่ิมใหใสรหัสผูใชคนใหมที่ไมมีอยูในระบบ ถาตองการแกไขผูใชเดิมใหเลือกโดยคลิกที่ปุมลูกศรในชอง
รหัสผูใช และถาตองการลบผูใชออกใหคลิกที่ปุมลบ 
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เมื่อเพ่ิมผูใชใหม ใหใสช่ือเต็ม ภาคเรียนปจจุบัน กําหนดรหัสผาน การกําหนดภาคเรียน

ปจจุบันใชในกรณีที่ตองการล็อคใหผูใชคนน้ันแกไขขอมูลไดเฉพาะภาคเรียนน้ันๆ ปองกันการแกไข
ขอมูลคะแนนยอนหลัง โดยไปปดสิทธิการใชงานเปลี่ยนภาคเรียนปจจุบันของผูใชดวย เสร็จแลวใหคลิก
ที่ปุมบันทึก 
 

2. ประวัติการใชระบบงาน 
ทําหนาทีแ่สดงประวัติการเขาใชระบบของผูที่เขามาใชระบบทุกคนในแตละวัน ทําใหเราสามารถ

ทราบไดวามีใคร เขามาทําอะไร วันไหน เวลาเทาไร โดยมีหนาจอดังตอไปนี ้ 
เลือกวันที่ตองการดูไดหรือเวนวางเพ่ือดูทั้งหมด ถาตองการพิมพรายงานใหคลิกที่ปุมพิมพ 
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 3. การกําหนดสิทธิในการใชระบบงาน 
 เมื่อสรางผูใชไดแลวในตอนน้ีผูใชแตละคนจะยังใชระบบงานใน  ITW51  ไมไดตองมีการกําหนด
สิทธิใหกอนดังน้ี เม่ือไมมีสิทธิการใชงานหัวขอใดในเมนูที่เก่ียวของจะขึ้นเปนสีเทาไมสามารถกดเขาไป
ใชงานได แถบเครื่องลัดที่เก่ียวของก็เชนกัน 
 

ไปที่เมนูความปลอดภัยของระบบ  เลือกขอ 3  กําหนดสิทธิในการใชระบบงาน 
 

 
 
 

1. เลือกรหัสผูใชที่ตองการ กําหนดสิทธิตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในแตละคน  โดยทํา
เครื่องหมาย þ หนาเมนูที่ตองการ ถาเลือกที่เมนูสีฟาออนจะเปนการเลือกเมนูยอย
ทั้งหมดดวย  

2. ถาตองการเลือกสิทธิทั้งหมด ใหคลิกที่ปุมใหสิทธิทั้งหมด 
3. ถาตองการยกเลิกสิทธิทั้งหมด ใหคลิกที่ปุมยกเลิกสิทธิทั้งหมด 
4. เสร็จแลวทําการบันทึกโดยคลิกที่ปุมบันทึก  ยืนยันการบันทึก 
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