
ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสริุนทร ์เขต 1
โดย 

นำยชนิวงศ ์ ดนีำน ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นตะกยุ(ค ำ้คณูบ ำรงุ)



นายชินวงศ ์ ดีนาน
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นตะกยุ(ค ้ำคณูบ ำรงุ)

ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสริุนทร ์เขต 1

วทิยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ

วุฒิการศึกษา
ค.บ.   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา – วค.สุรินทร์
กศ.ม.  หลักสูตรและการสอน – ม.มหาสารคาม
ป.บัณฑิต  การบริหารการศึกษา –มรภ.สุรินทร์



2535 – 2536 จนท. โสตทศันศึกษำ  วิทยำลยัครสูริุนทร์

2536 - 2547 ครโูรงเรียนหนองสนทิวิทยำ  อ.จอมพระ  จ.สริุนทร ์(กรมสำมญัศึกษำ)

2547 -2549 ครโูรงเรียนกดุไผทประชำสรรค ์ อ.ศีขรภมู ิ จ.สริุนทร ์(กรมสำมญัศึกษำ)

2549-2552 รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นดู่ อ.ส ำโรงทำบ  จ.สริุนทร ์(สพท.สร.1)

2552 – ม.ิย.2552 รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนจำรยวิ์ทยำคำร อ.ศีขรภมู ิ จ.สริุนทร ์(สพท.สร.1)

2552 – 2557 ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นทุ่งรงู อ.ศีขรภมู ิ จ.สริุนทร ์(สพป.สร.1)

2557 – ปัจจบุนั ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นตะกยุ(ค ำ้คณูบ ำรงุ) อ.ศีขรภมู ิ จ.สริุนทร ์(สพป.สร.1)



 คณะท ำงำนดำ้นกำรพฒันำครผูำ่น e-traning เพื่อกำรมวิีทยฐำนะ /กำรพฒันำครผูำ่น UTQ – OnLine ของ สพป.สร.1

 วิทยำกรกำรพฒันำผูบ้ริหำรดำ้นกำรใช ้ICT ของ สพป.สร.1

 วิทยำกรกำรดแูลระบบเครือขำ่ยอินเทอรเ์น็ตในโรงเรียน ของเครือขำ่ยฯ

 วิทยำกร/คณะท ำงำน กำรอบรม E-Office ของสพป.สร.1

 พฒันำโปรแกรมตรวจ Pre O-Net ดว้ย excel ปี ก.ศ.55-60

 พฒันำกำรโปรแกรมกำรจดัท ำ ปพ. ดว้ย excel > PP-TUNGROONG / PP-TAKUY

 คณะท ำงำนกำรประมวลผล LAS ดว้ย ESAR  สพป.สร.1 ปี 55-56 /ขอ้สอบกลำง สพป.สร.1 ปี 57-62

 คณะท ำงำน สพฐ. จดัท ำหนงัสือ “นำยกพบเพื่อนคร”ู

 คณะท ำงำนพฒันำโปรแกรมระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนบคุคล HRMS สพฐ. 

 คณะท ำงำน DLIT สพฐ. / และขยำยผลระดบั สพป.สร.1

 ผูด้แูลระบบโปรแกรม SchoolMIS ของ สพป.สร. 1 ของเขต

 วิทยำกรกำรใชโ้ปรแกรม SchoolMIS สพป.สริุนทร ์เขต 1 , บรีุรมัย์ เขต 1



http://schoolmis.obec.expert/
http://schoolmis.obec.expert/


ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำนไดก้ ำหนดใหโ้รงเรียน

สงักดัส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

(รวมโรงเรียนขยำยโอกำส) และ สงักดัส ำนกังำนกำรศึกษำพิเศษ 

ใหท้ ำกำรรำยงำนผลสมัฤทธ์ิกำรจดักำรเรียนกำรสอน

ผำ่นกำรบนัทึกผลกำรเรียนตัง้แตปี่กำรศึกษำ 2557

เพื่อจดัเก็บขอ้มลูออนไลน ์และจดัท ำระบบสำรสนเทศทำงผลกำรเรียน

และเป็นฐำนขอ้มลูเพื่อกำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งกำรออกเอกสำร

ทำงกำรเรียน และเชือ่มขอ้มลูกบับตัรประชำชนแบบ SmartCard



เขำ้สูเ่ว็บไซต์ http://schoolmis.obec.expert
เลือกตำม Link URL ของแตล่ะเขตหรือ

http://axxxx.obec.expert
(aตำมดว้ยรหัสเขต 4 ตวั-รหัสตวัหนำ้ของรหัสโรงเรียน 4 ตวั)  

โรงเรียนในส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสริุนทร ์เขต 1 

ในปีกำรศึกษำปัจจบุัน สำมำรถเขำ้ server ตรงที่เว็บ 

http://a3201.obec.expert
เว็บปีกำรศึกษำ 2560 http://g60.obec.expert/
เว็บปีกำรศึกษำ 2561 http://g61.obec.expert/
เว็บปีกำรศึกษำ 2562 http://g62.obec.expert/

http://schoolmis.obec.expert/
http://axxx.obec.expert/
http://a5302.obec.expert/
http://g60.obec.expert/
http://g61.obec.expert/
http://g62.obec.expert/


- บรำวเซอร ์Firefox

- โปรแกรม LibreOffice (ใชแ้ปลงไฟลเ์ป็น CSV)โหลดไดจ้ำกเว็บ 

https://www.libreoffice.org/download/libreoffice-fresh

- โปรแกรมเปิดไฟล ์PDF แนะน ำ Sumatra Pdf 
https://www.sumatrapdfreader.org

https://www.libreoffice.org/download/libreoffice-fresh
https://www.sumatrapdfreader.org/download-free-pdf-viewer.html


เว็บ http://a3201.obec.expert

ชือ่ผูใ้ชร้หสั 8 ตวั 

32010XXX
ใสร่หสั ระวงั ตวัเล็กตวัใหญ่ ตวัเลข

รหสัที่มกัสลบักนั ไดแ้ก ่

เลข 0 กบั ตวั O (โอใหญ่)  /ตวั I

(ไอใหญ)่ กบั ตวั l (แอลเล็ก)

หำกลืมรหสัผำ่นใหต้ดิตอ่ทำง 

ไลนไ์อด ีกบั admin ของเขตพื้นที่

โดยแจง้รหสั 8 ตวัของโรงเรียน / 

ชือ่-สกลุ ผูเ้ขำ้ใช ้

เพ่ือการแสดงผล และการ

โตต้อบกบัเว็บไซตเ์ป็นไปดว้ย

ความถกูตอ้งในการใชง้านใหใ้ช้

บราวเซอร ์firefox เท่านัน้





ว่ำที่รอ้ยตรี

ชนิวงศ ์ ดนีำน

ชนิวงศ ์ ดนีำน

(ชินวงศ์  ดีนาน)

1)เมนูข้อมูลโรงเรียน > แก้ไขข้อมูลโรงเรียน
2) พิมพ์ ชื่อต าแหน่ง/ยศ เช่น ว่าที่ร้อยตรี  ,  สิบโท
กรณีไม่มีให้เว้นว่างไว้ 



ณ 10 มิถนุำยน 2562



3) นร.ที่ยำ้ยเขำ้บำงรำยเคยเป็นนร.เดมิที่ยำ้ยออกแลว้ยำ้ย

กลบัเขำ้มำใหม่

- ใหไ้ปแกไ้ขขอ้มลูประวตั ินร. ขอ้มลู > ชัน้/หอ้งใหต้รง

กบัปัจจบุนั

4) กดปรบัปรงุได ้แตช่ือ่นร.ไปอยู่ในหอ้งอ่ืนมหีอ้งเพิ่มเขำ้มำ

- ใหไ้ปแกไ้ขขอ้มลูประวตั ินร. ขอ้มลู > ชัน้/หอ้งใหต้รงกบั

ปัจจบุนั

5) กดปรบัปรงุแลว้เด็กไมย่ำ้ยออก > ตดิตอ่แอดมนิเขต 

เพื่อประสำนแอดมนิสว่นกลำงด ำเนนิกำร

ปัญหำที่พบ กรณีจ ำนวน นร.ใน SchoolMIS / DMC ไมเ่ทำ่กนั

1) ใชบ้รำวเซอรอ่ื์น ใหใ้ช ้Firefox เทำ่นัน้ 

2) เกิดจำกมนีร.ยำ้ยเขำ้ และ รร.เดมิ ยงัไมก่ดปรบัปรงุใน SchoolMIS

- ตดิตอ่ รร.เดมิ ตำมรหสั รร.ที่ปรำกฏ กรณีตดิตอ่ไมไ่ดห้รือ

ตำ่งเขตใหแ้จง้แอดมนิเขตเพื่อประสำน



4. ท าการส ารองข้อมูลผลการเรียน ก่อนท างานในหน้า
โปรแกรมควรส ารองข้อมูลผลการเรียนเดิมของทุกชั้นไว้ 
โดยแนะน าให้โรงเรียนสร้างเป็นโฟลเดอร์ตาม
ปีการศึกษา เช่น SchoolMisตะกุย-25XX
1) เลือกเมนู ผลการเรียน > เลือกบันทึก ปพ.1
2) เลือกบันทึกคะแนนทัง้หอ้งในระดับชั้นที่ต้องการดาวน์
โหลดข้อมูล



5. วางโครงสร้างวิชา
1) เลือกเมนู ผลการเรียน > เลือกบันทึก ปพ.1
2) เลือก กรอก ปพ. ในระดับชั้นที่ต้องการบันทึกข้อมูล



กำรกรอกวิชำใน ปพ1.ป



การกรอกวิชาใน ปพ1.บ



6. การเพิ่มรายวิชา
1) เลือกเมนู ผลการเรียน > เลือกบันทึกรายวิชา
2) เลือก เพิ่มรายวิชา > ลงรหัสวิชา – ชื่อวิชา – ชม. – คะแนนเก็บ > เลือกบันทึก
ข้อระวัง > รหัสวิชา พิมพ์ต่อเนื่องไม่ต้องเว้นวรรค

> การแก้ไขรายวิชา/จ านวนนก. ระวังกระทบกับรายวิชาที่เปิดลงทะเบยีนใหก้ับนักเรียนในรุ่นปี
การศึกษาอื่น ๆ แนะน าให้เพิ่มใหม่

> รหัสวิชา หมวดตัวอักษรต้องตรงตามสาระฯในหลักสูตร
> รหัสวิชาเพิ่มเติมไม่ควรซ้ ากันกับชื่อรายวิชาที่เปิดลงทะเบียนให้กับนักเรียนในรุ่นปีการศึกษาอื่น ๆ









ชัน้ปี/ปี

การศึกษา

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6

ป.1 ส11231

(40)

ป.2 ส11231

(40)

ส12232

(40)

ป.3 ส11231

(40)

ส12232

(40)

ส13233

(40)

ป.4 ส11231

(40)

ส12232

(40)

ส13233

(40)

ส14234

(40)

ป.5 ส11231

(40)

ส12232

(40)

ส13233

(40)

ส14234

(40)

ส15235

(40)

ป.6 ส11231

(20)

ส11232

(40)

ส13233

(40)

ส14234

(40)

ส15235

(40)

ส16236

(40)



ชัน้ปี/ปี

การศึกษา

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6

ป.1 ส11231

(40)

ป.2 ส11231

(40)

ส12232

(40)

ป.3 ส11231

(40)

ส12232

(40)

ส13233

(40)

ป.4 ส11231

(40)

ส12232

(40)

ส13233

(40)

ส14234

(40)

ป.5 ส11231

(40)

ส12232

(40)

ส13233

(40)

ส14234

(40)

ส15235

(40)

ป.6 ส11231

(40)

ส11232

(40)

ส13233

(40)

ส14234

(40)

ส15235

(40)

ส16236

(40)







สืบเนือ่งจำกค ำสัง่ สพฐ. ที่ 921/2561 ที่มกีำรยกเลิก / เปลี่ยนชือ่สำระ วิชำ / กลุม่สำระ 

ปีกำรศึกษำ 2561 ยกเลิก เปลี่ยนชือ่สำระ ชัน้ ป.1,4 ม.1,4

ปีกำรศึกษำ 2562 ยกเลิก เปลี่ยนชือ่สำระ ชัน้ ป.1,2,4,5 ม.1,2,4,5

ปีกำรศึกษำ 2563 เป็นตน้ไป ทกุชัน้ ยกเลิก /เปลี่ยนชือ่สำระ /กลุม่สำระ

 ในกลุม่สำระ/วิชำ กำรงำนอำชพีและเทคโนโลยี   เป็น  กลุม่สำระ/วิชำ กำรงำนอำชพี

 ในกลุม่สำระ/วิชำ วิทยำศำสตร ์ เป็น  กลุม่สำระ/วิชำ วิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี

ขอ้ระวงัในโปรแกรม SchoolMIS

เมนรูายวิชาใหใ้ชวิ้ธีการ  เพ่ิมรายวิชาใหม ่เท่านัน้ 

หา้มใชก้ารแกไ้ขรายวิชาเดิม เด็ดขาด 

เพราะจะสง่ผลกระทบกบัวิชาของชัน้ท่ียงัคงใชร้หสัวิชาเดิม/ช่ือวิชาเดิม 



ชัน้ปี/ปีการศึกษา 2561 2562 2563 2561 2562 2563

ป.1 วิทยฯ์และเทคโนฯ วิทยฯ์และเทคโนฯ วิทยฯ์และเทคโนฯ กำรงำนอำชพี กำรงำนอำชพี กำรงำนอำชพี

ป.2 วิทยฯ์และเทคโนฯ วิทยฯ์และเทคโนฯ กำรงำนอำชพี กำรงำนอำชพี

ป.3 วิทยฯ์และเทคโนฯ กำรงำนอำชพี

ป.4 วิทยฯ์และเทคโนฯ วิทยฯ์และเทคโนฯ วิทยฯ์และเทคโนฯ กำรงำนอำชพี กำรงำนอำชพี กำรงำนอำชพี

ป.5 วิทยฯ์และเทคโนฯ วิทยฯ์และเทคโนฯ กำรงำนอำชพี กำรงำนอำชพี

ป.6 วิทยฯ์และเทคโนฯ กำรงำนอำชพี

ชัน้ปี/ปีกำรศึกษำ 2561 2562 2563 2561 2562 2563

ม.1 วิทยฯ์และเทคโนฯ วิทยฯ์และเทคโนฯ วิทยฯ์และเทคโนฯ กำรงำนอำชพี กำรงำนอำชพี กำรงำนอำชพี

ม.2 วิทยฯ์และเทคโนฯ วิทยฯ์และเทคโนฯ กำรงำนอำชพี กำรงำนอำชพี

ม.3 วิทยฯ์และเทคโนฯ กำรงำนอำชพี



ชัน้ปี/ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562

ป.1 วิทยฯ์และเทคโนฯ

ป.2 วิทยฯ์และเทคโนฯ วิทยฯ์และเทคโนฯ

ป.3 วิทยำศำตร์ วิทยำศำตร์ วิทยำศำตร์

ป.4 วิทยำศำตร์ วิทยำศำตร์ วิทยำศำตร์ วิทยฯ์และเทคโนฯ

ป.5 วิทยำศำตร์ วิทยำศำตร์ วิทยำศำตร์ วิทยฯ์และเทคโนฯ วิทยฯ์และเทคโนฯ

ป.6 วิทยำศำตร์ วิทยำศำตร์ วิทยำศำตร์ วิทยำศำตร์ วิทยำศำตร์ วิทยำศำตร์

ชัน้ปี/ปีกำรศึกษำ 1/2560 2/2560 1/2561 2/2561 1/2562 2/2562

ม.1 วิทยฯ์และเทคโนฯ วิทยฯ์และเทคโนฯ

ม.2 วิทยฯ์และเทคโนฯ วิทยฯ์และเทคโนฯ วิทยฯ์และเทคโนฯ วิทยฯ์และเทคโนฯ

ม.3 วิทยำศำตร์ วิทยำศำตร์ วิทยำศำตร์ วิทยำศำตร์ วิทยำศำตร์ วิทยำศำตร์



ชัน้ปี/ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562

ป.1 กำรงำนอำชพี

ป.2 กำรงำนอำชพี กำรงำนอำชพี

ป.3 กำรงำนฯและเทคโนฯ กำรงำนฯและเทคโนฯ กำรงำนฯและเทคโนฯ

ป.4 กำรงำนฯและเทคโนฯ กำรงำนฯและเทคโนฯ กำรงำนฯและเทคโนฯ กำรงำนอำชพี

ป.5 กำรงำนฯและเทคโนฯ กำรงำนฯและเทคโนฯ กำรงำนฯและเทคโนฯ กำรงำนอำชพี กำรงำนอำชพี

ป.6 กำรงำนฯและเทคโนฯ กำรงำนฯและเทคโนฯ กำรงำนฯและเทคโนฯ กำรงำนฯและเทคโนฯ กำรงำนฯและเทคโนฯ กำรงำนฯและเทคโนฯ

ชัน้ปี/ปีกำรศึกษำ 1/2560 2/2560 1/2561 2/2561 1/2562 2/2562

ม.1 กำรงำนอำชพี กำรงำนอำชพี

ม.2 กำรงำนอำชพี กำรงำนอำชพี กำรงำนอำชพี กำรงำนอำชพี

ม.3 กำรงำนฯและเทคโนฯ กำรงำนฯและเทคโนฯ กำรงำนฯและเทคโนฯ กำรงำนฯและเทคโนฯ กำรงำนฯและเทคโนฯ กำรงำนฯและเทคโนฯ



กำรกรอกกิจกรรมพฒันำผูเ้รียนใน ปพ1.ป



กำรกรอกกิจกรรมพฒันำผูเ้รียนใน ปพ1.บ









ระวงัขอ้มลูผลกำร

เรียนของนกัเรียนคน

อ่ืนจะหำยหมดถำ้ใชปุ่้ม

นี้

ปุ่มนีใ้ชส้ ำหรบั

บนัทึกเฉพำะ

นกัเรียนรำยคน



ระวงัขอ้มลูผลกำร

เรียนของนกัเรียนคน

อ่ืนจะหำยหมดถำ้ใชปุ่้ม

นี้

ปุ่มนีใ้ชส้ ำหรบั

บนัทึกเฉพำะ

นกัเรียนรำยคน









หำ้มมชีอ่งว่ำงใหก้รอก 0



รปูแบบกำรบนัทึกตำมระดบัคณุภำพ

ไมผ่ำ่น  กรอก 0 , ผำ่น  กรอก 1

ด ี กรอก 2 , ดเียี่ยม กรอก 3



1) เวลำวำงขอ้ควำมหัว ปพ.1 แตล่ะปีกำรศึกษำ ใหเ้พ่ิมรำยกำรโดยเลือกปีกำรศึกษำ 

" ป้อนตวัเลขปีกำรศึกษำแลว้ตอ่ทำ้ยดว้ยชัน้ " 

เชน่ 2563 ชัน้ประถมศึกษำปีที่ 1 หรือ 2563 ชัน้มธัยมศึกษำปีที่ 1

( เคำะเวน้วรรคหำ้มเกนิ 1 ครัง้ หำ้มมเีคำะเวน้ว่ำงหลงัเลขระดบัชัน้ )



2) บรรทดัที่ 2 ปพ.1 แตล่ะปีกำรศึกษำ กรณีประถมศึกษำ 

ใหเ้พ่ิมรำยกำรโดยเลือกขอ้ควำม >> รำยวิชำพ้ืนฐำน

3) บรรทดัที่ 3 และถดัไป ปพ.1 ป (ประถมศึกษำ) แตล่ะปีกำรศึกษำ ใหก้รอกเลข

รหสัตำมดว้ยชือ่วิชำ โดยกรอกเรียงรำยวิชำพ้ืนฐำนตำมกลุม่สำระ ฯ จนครบ 

4) ในบรรทดัถดัไปใหเ้พ่ิมรำยกำรโดยเลือกขอ้ควำม รำยวิชำเพ่ิมเตมิ และถดัไป

กรอกเรียงรำยวิชำเพ่ิมเตมิจนครบ  กรณีท่ีไมม่รีำยวิชำเพ่ิมเตมิใหเ้วน้ว่ำงไว ้

5) บรรทดัถดัไปควรเวน้ว่ำงตำมควำมเหมำะสม (1-2 บรรทดั) เพ่ือกรอก

ขอ้มลูปีกำรศึกษำ ถดัไป โดยกำรกรอกจะเรียงตำมล ำดบัจำกสดมภซ์ำ้ยมอืไป

ขวำมอื (ระดบัประถม ชอ่งซำ้ย ป.1-2/กลำง ป.3-4/ขวำ ป.5-6)



>> ภำคเรียนท่ี 1

6) บรรทดัที่ 3 และถดัไป ปพ.1 บ (มธัยมศึกษำ) แตล่ะ

ปีกำรศึกษำ ใหก้รอกเลขรหัสตำมดว้ยชือ่วิชำ โดยกรอก

รำยวิชำพื้นฐำน/รำยวิชำเพ่ิมเตมิเรียงทีละกลุ่มสำระ ฯ 

จนครบภำคเรียนท่ี 1

7) ในบรรทดัถดัไปอำจเวน้ว่ำง 1-2 บรรทดั ใหเ้พ่ิม

รำยกำรโดยเลือกขอ้ควำม ภำคเรียนที่ 1 และถดัไป

กรอกเรียงรำยวิชำเชน่เดยีวกบัภำคเรียนท่ี 1

8) โดยเรียงตำมล ำดบัจำกสดมภซ์ำ้ยมอืไปขวำมอื 

(ระดบัมธัยมฯ ซำ้ย ชัน้ ม.1/กลำง ม.2/ขวำ ม.3)

5) บรรทดัที่ 2 ปพ.1 แตล่ะปีกำรศึกษำ กรณีมธัยมศึกษา 

ใหเ้พ่ิมรำยกำรโดยเลือกขอ้ควำม 



*** ขอ้แตกต่างของ ปพ.1 ประถมกบัมธัยมศึกษา คือ ***

>> ประถมมขีอ้ควำมและแยก  วิชำพื้นฐำน / วิชำเพิ่มเตมิ
>> มธัยมศึกษำ จะมภีำคเรียนที่ ..... ไมแ่ยกวิชำพื้นฐำน/เพิ่มเตมิ 

แตใ่ชค้ ำว่ำ ภำคเรียนที่ 1 / ภำคเรียนที่ 2

และกรอกจดัเรียงวิชำเร่ิมจำกพื้นฐำนตำมดว้ยเพิ่มเตมิ

ทีละกลุม่สำระกำรเรียนรู้ จนครบ

***นยิมเร่ิมจำก ภำษำไทย/คณิตฯ/วิทย/์สงัคม/พลฯ/ศิลปะ/กำรงำน/ภำษำตำ่งประเทศ*** 

ภำคเรียนที่ 2 ไมต่อ้งมขีอ้ควำมระดบัชัน้/ปีกำรศึกษำ



 ไมส่ำมำรถยืนยนัขอ้มลูได ้เนือ่งจำกกำรบนัทึกคะแนนไมค่รบถว้น หรือใสต่วัเลขไมถ่กูตอ้ง มกัพบ

เคร่ืองหมำยปนตวัเลข เชน่

2..5   /  2,5  / หรือ ตดิ ร  มส.

กรณีเด็กตดิ ร แนะน ำใหป้รบัเป็น 0 เพ่ือใหยื้นยนัได ้

ทัง้นีใ้หศึ้กษำตำมแนวปฏิบัตกิำรวัดและประเมนิผลฯ วิธีกำรปรับผลกำรเรียนเป็น 0

หรือแขวนลอยในกรณีที่นร.ตอ้งเรียนซ ำ้รำยวิชำนัน้หำกพน้ก ำหนดสิ้นปีกำรศึกษำ

กรณีเด็กตดิ มส แนะน ำใหป้รบัเป็น 0 เพ่ือใหยื้นยนัได ้

ทัง้นีใ้หศึ้กษำตำมแนวปฏิบตักิำรวดัและประเมินผลฯ วิธีกำรปรบัผลกำรเรียนเป็น ร (กรณีไมไ่ดว้ดัผลระหวำ่ง

ภำค/ปลำยภำค) หรือเป็น 0 ตำมล ำดบั(เวลำเรียนไมน่อ้ยกว่ำรอ้ยละ 60)  

หรือแขวนลอยในกรณีท่ีนร.ตอ้งเรียนซ ำ้รำยวิชำนัน้ (เวลำเรียนไมถึ่งรอ้ยละ 60)

 โดยทัง้ 2 กรณี ( ร , มส. )นร. จะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ขใหเ้สร็จสิ้นภำยในส้ินปีกำรศึกษำนัน้ๆ 

(ควรด ำเนนิกำรแกปั้ญหำใหท้นั 30 เมษำยน)



 ดา้นหลงั ปพ.1 ไมค่ านวณเกรดเฉล่ีย

 ตอ้งใส ่ชดุท่ี ปพ.1  จ ำนวน 5 หลกั เลขท่ี จ ำนวน 6 หลกั

 ใสว่นัอนมุตักิำรจบ วนัออกจำกโรงเรียน สำเหตทุี่ออก

 กำรวำงโครงสรำ้งวิชำ ถกูตอ้งตำมเงือ่นไข

 โปรแกรมจะค ำนวณเมือ่ จบ ป.6 , ม.3 , ม.6 เทำ่นัน้



เด็กยา้ย ท าไมในปพ.1 ไม่แสดงผลการเรยีนเฉลี่ย

 กรณีเด็กยำ้ย แสดงว่ำยงัไมจ่บกำรศึกษำระดบัประถมฯ 

หรือ ม.ตน้ หรือ ม.ปลำย ดงันัน้ใหว้่ำงไว้

สงัเกตขอ้ควำมดำ้นหลงั ปพ.1

> ผลกำรเรียนเฉลี่ยตลอด 3 ปี (ป.4-ป.6)

> ผลกำรเรียนเฉลี่ยตลอดหลกัสตูร  (ม.ตน้/ปลำย)



 ปพ.1 ช่ือโรงเรยีนเดิมไม่ข้ึน (ชือ่ รร.เดมิ , ชัน้เรียนสดุทำ้ย , จงัหวดัไมข่ึน้)



กำรแกไ้ขขอ้มลูนกัเรียนทกุรำยกำร ใหด้ ำเนนิกำรท่ี

เมนู ขอ้มลูนกัเรียน 

 ประวตันิกัเรียน 

 คน้หำชื่อนร.ท่ีตอ้งกำร แกไ้ข ดว้ย เลขประจ ำตวันร. หรือ 

ดว้ยเลข 13 หลกั หรือ คน้หำดว้ยชัน้ 

 เลือกปุ่มแกไ้ข หลงัชือ่นร.   แลว้เลือก เมนยูอ่ยตำมตอ้งกำร 



1) เมนยู่อย > ขอ้มลูนกัเรยีน กรณีตอ้งกำรแกไ้ข ชัน้เรียนสดุทำ้ย , วนัเขำ้เรียน ,

ชัน้/หอ้งเรียน ,เลขประจ ำตวั , ขอ้มลูชือ่-สกลุ,วนัเกิด , กรณีเลขปชช.ผดิใหแ้กไ้ขจำก DMC

2) เมนยู่อย >ครอบครวั > เพื่อเลือกเมนยู่อยไปอีก ไดแ้ก ่พอ่ แม ่ 

ใหค้ลิกเมนแูกไ้ข ดำ้นขวำ  เมือ่ตอ้งกำรแกไ้ข ค ำน ำหนำ้ ชือ่-สกลุ 

***  กรณีที่ พอ่ แม ่มยีศ ใหป้้อนเฉพำะชอ่ง ยศ อย่ำงเดยีว ในชอ่งค ำน ำหนำ้ใหว้่ำงไว ้ 

3) เมนยู่อย ประวติัโรงเรยีน > กรณีที่ตอ้งกำรแกไ้ขขอ้มลูโรงเรียนเดมิ ใหเ้ลือกเมนยู่อยๆ ทำงขวำที่

ป้ำยเมน ูโรงเรียนเดมิ แลว้คลิกปุ่มแกไ้ข ดำ้นบนขวำ และบนัทึกที่ปุ่มบนัทึก ดำ้นลำ่งทำงขวำของขอ้มลู

*** เม่ือแกไ้ขแลว้ใหบ้นัทึกท่ีปุ่ มบนัทึก ดา้นลา่งทางขวาของขอ้มลู ***



เมนยู่อย >ครอบครวั > เพื่อเลือกเมนยู่อย พอ่ หรือ แม ่ 

ใหค้ลิกเมนแูกไ้ข ดำ้นขวำ  เมือ่ตอ้งกำรแกไ้ข ค ำน ำหนำ้ ชือ่-สกลุ 

***  กรณีที่ พอ่ แม ่มยีศ ใหป้้อนเฉพำะชอ่ง ยศ อย่ำงเดยีว ในชอ่งค ำน ำหนำ้ใหว้่ำงไว ้ 

*** เม่ือแกไ้ขแลว้ใหบ้นัทึกท่ีปุ่ มบนัทึก ดา้นลา่งทางขวาของขอ้มลู ***



 ปพ.1 จงัหวดั อ าเภอ ต าบล ไมข้ึ่น (หนำ้แรกสว่นบน ขอ้มลูจงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล)



เด็กยงัไม่จบ แต่ตอ้งการเอกสารไปสมคัรเรียนต่อ  หรอืขอรบัทนุ

 ตำมแนวปฏิบตัฯิ เรำจะออก ปพ.1 ใหเ้ด็กไดค้รัง้เดยีว คือ เมือ่จบกำรศึกษำ หรือยำ้ย เท่ำนัน้  

ดงันัน้กรณีนีใ้หอ้อก ปพ.7 ผลกำรเรียนแทน หรือ ปพ.1 ที่ไมล่งชดุที่ เลขท่ี และแนบ ปพ.7ฯ



 ปพ. 7 มี 3 รปูแบบ

 แบบท่ี 1 แบบรบัรองทัว่ไป เชน่ รบัรองสภำพกำรเป็นนกัเรียน รบัรอง

ควำมสำมำรถพิเศษ เป็นตน้

 แบบท่ี 2 แบบผลกำรเรียนเฉลี่ยจำก ป1 หรือ ม.1 -ชัน้ปัจจบุนั

 แบบท่ี 3 แบบแสดงผลกำรเรียนเฉลี่ย 2 ปี ส ำหรบัชัน้ ป.6 ใชส้มคัรศึกษำตอ่



 ปพ. 7 แบบรบัรองทัว่ไป กรอกช่องเลขหนงัสือไมไ่ด้

 ชอ่งเลขหนงัสือ หลงัพิมพต์วัเลขเลขที่หนงัสอืใหเ้คำะ spacebar หนำ้ตวัเลข เพ่ือเลื่อนใหไ้ป
ถึงเคร่ืองหมำย X/ แลว้เอำเมำสไ์ปคลิกดำ้นหลงั พิมพปี์ที่เลขทบัหนงัสือ X/25XX



 ปพ. 7 แบบรบัรองทัว่ไป 

ช่องไฟกระโดด

 เนือ่งจำกโปรแกรมถกูออกแบบมำ

เหมือนหนำ้กระดำษ แบบโปรแกรม

word มกีำรจดักัน้หนำ้ขวำตรง
อตัโนมตั ิกรณีที่ระยะห่ำงชอ่งไฟ

กระโดด โปรแกรมจะพยำยำมจดัให้

ดำ้นขวำตรง แกไ้ขโดยเคำะ enter 
หรือ กด spacebar สกั 30 เคำะ 
กอ่นกำรพิมพข์อ้ตอ่ไป และในขอ้

สดุทำ้ยก็ใหก้ด enterเพ่ือป้องกนั
ชอ่งไฟกระโดด



 ปพ. 7 แบบผลการเรยีนแสดงผลไมค่รบถว้น

 ตรวจสอบกำรวำงรปูแบบ ปพ.1 ใหถ้กูตอ้งตำมเงือ่นไข ในเมน ู> ผลกำรเรียน > บนัทึก ปพ.1

สว่นใหญ่ที่พบคือ

- เวน้วรรคเกนิ 1 ครัง้ หลงั ปีกำรศึกษำ ,ระดบัชัน้ หรือมเีคำะเวน้ว่ำงหลงัเลขระดบัชัน้ 

 ปพ. 1,2,3,7 มองไม่เห็นปุ่ มพิมพ์

 ยอ่ขนาดหนา้จอลง  โดยใชปุ้่ มบนคียบ์อรด์ ctrl และ –
(เครือ่งหมาย - ) เพ่ือลดขนาดหนา้จอ  

 หรอืกรณีเมาสแ์บบมีสกอรก์ดปุ่ ม ctrl คา้งแลว้หมนุลกูสกอรถ์อย
หลงั



สรปุจ านวน ปพ.1 ท่ีออกเม่ือนร.จบการศึกษา หรอืยา้ยสถานศึกษา (รวมท า 3 แผน่)

 ชดุท่ี 1 เป็นตน้ฉบบัไดแ้ก ่ฉบบัขาวนวล (ฉีกจากเลม่) ตอ้งเก็บท่ี รร. ไมต่ดิรปู/ไมล่งนำมนำยทะเบียน-ผอ. 

ฉบบันีใ้หเ้ก็บไวก้บัตน้ขัว้ – ตน้ขัว้เลม่ตอ้งลงขอ้มลูใหเ้รียบรอ้ย  (แผน่ท่ี 1 หา้มจ่ายใหน้ร.เด็ดขาด)

 ชดุท่ี 2 ถ่ำย/ท ำส ำเนำจำกตน้ฉบบั ฉบบัขาวนวล (ฉีกจากเลม่) ใหท้ ำครัง้ละ 2 ฉบบั ตดิรปูถ่ำยทัง้ 2 ฉบบั / 

นำยทะเบียน-ผอ. ลงนำม  (ควรใชก้ระดาษหนาไมน่อ้ยกว่า 100 แกรม)

 ประทบัตรำดนุ  หรือตรำยำงสีแดงชาด (ตอ้งเป็นตรำสงักดัสพฐ.) ท่ีรปู นร. และลำยเซ็นผูบ้ริหำร

 แผน่ท่ี 2 เก็บไวส้ถำนศึกษำ 1 ฉบบั (ใหเ้ก็บไวคู้ก่บัฉบบัตน้ขัว้) และแผน่ท่ี 3 จำ่ย ปพ.1 ให ้นร. 1 ฉบบั  



 เลือกพิมพ ์ปพ.1 ฉบบัใหน้กัเรยีนแลว้ไม่มีหวั ไม่มีตราครฑุ

กำรออก ปพ.1 ดว้ยโปรแกรม SchoolMIS แนะน ำท ำตำมขัน้ตอนตอ่ไปนี้

o น ำตวัจริง (ขาวนวลท่ีฉีกจากเลม่-แผน่ท่ี 1) ไปถ่ำยเอกสำรหนำ้หลงัไว ้2-3 แผน่(กนัผดิพลำด)

o น ำฉบบัที่ถ่ำยเอกสำรไปจดัพิมพ ์ โดย > เลอืกรำยชือ่นกัเรียน (ท าแผน่ท่ี 2,3)

> ก ำหนดวนัท่ีพิมพ ์วนัออกเอกสารใตช่ื้อผ ูบ้รหิารดา้นหลงัปพ.1ท่ีออกใหค้รัง้แรก ตอ้งตรงกบัวนัอนมุติัจบ

>ก ำหนดระยะขอบบน 1-10

> เลือกเมน ูพิมพใ์หน้กัเรยีน แลว้บนัทึกเป็นไฟล ์pdf พิมพผ์ำ่นโปรแกรม PDF 
โดยใชโ้ปรแกรมเปิด (Acrobat Reader หรือ SumatraPDF)เทำ่นัน้

***การพิมพผ์า่นบราวเซอร์ จะสง่ผลต่อฟอนท*์**

31/03/2563



การเอกสารแทนฉบบัท่ีสญูหาย

 ถ่ำยส ำเนำจำก(แผน่ท่ี 1) ฉบบัขาวนวล (ฉบบัท่ีฉีกจากเลม่และลงขอ้มลูแลว้) ใหท้ ำครัง้ละ 2 ฉบบั 

 ตดิรปูถ่ำยทัง้ 2 ฉบบั (ภำพในปัจจบุนัของนกัเรียน) / นำยทะเบียน-ผอ.ปัจจบุนั ลงนำม/ลงวนัท่ีปัจจบุนั

 ประทบัตรำดนุ  หรือตรำยำงสีแดงชาด (ตอ้งเป็นตรำสงักดัสพฐ.) ท่ีรปู นร. และลำยเซ็นผูบ้ริหำร

 เก็บไวส้ถำนศึกษำ 1 ฉบบั (ใหเ้ก็บไวคู้ก่บัฉบบัตน้ขัว้/ฉบบัท่ีออกครัง้แรก) และจำ่ย ปพ.1 ให ้นร. 1 ฉบบั  



ปัจจบุนัโรงเรยีนในสงักดั สพฐ.

ตอ้งใช ้ตราดนุ หรอื ตรายาง สพฐ.

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำรไดจ้ดัท ำตรำสญัลกัษณ(์ภำพเคร่ืองหมำยรำชกำร) และไดแ้จง้

ใหส้ ำนกัเลขำธิกำรคณะรฐัมนตรีประกำศลงในรำชกิจจำนเุบกษำฉบบัประกำศงำนทัว่ไป เลม่ 122 ตอนที่ 66ง วนัที่ 18 สิงหำคม 

2548 แลว้ ดงันี้

 1. กรณีที่สถำนศึกษำไดร้บัอนญุำตใหใ้ชต้รำประจ ำสถำนศึกษำมำกอ่นนีแ้ลว้ ซ่ึงเป็นตรำสญัลกัษณเ์ฉพำะของสถำนศึกษำ

ใหใ้ชต้ราสญัลกัษณเ์ดิมต่อไป

 2. กรณีที่สถำนศึกษำใชต้รำประจ ำสถำนศึกษำตำมรปูแบบตรำสญัลกัษณข์องหนว่ยงำนเดมิ ไดแ้ก ่กรมสำมญัศึกษำ และ

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ ใหใ้ชต้รำสญัลกัษณ ์ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 

โดยเติมช่ือสถานศึกษาดา้นลา่ง

 3. กำรน ำตรำส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน ไปเป็นตรำประจ ำสถำนศึกษำไมอ่นญุาตใหแ้กไ้ขรปูแบบ

และสีของตราสญัลกัษณส์ านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

 4. ใหส้ านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นผ ูพิ้จารณาอนญุาตใชต้รา สพฐ. ไปเป็นตราประจ าสถานศึกษา



กรณีนกัเรียนไมม่ชีือ่บิดำและชือ่มำรดำ ใหข้ดีเคร่ืองหมำย “ – ” 

หำ้มกรอกชือ่บิดำ-มำรดำบญุธรรม ทัง้นี ้ตอ้งเป็นชือ่บิดำ- มำรดำผูใ้หก้ ำเนดิเท่ำนัน้



ยกเวน้ 

นกัเรียนท่ีมกีำรด ำเนนิกำรตำม



ยกเวน้ 

นกัเรียนท่ีมกีำรด ำเนนิกำรตำม









 เด็กยา้ยมารายวิชาไมเ่หมือนคนอ่ืน

เพื่อควำมสะดวกในกำรใชโ้ปรแกรม กำรจดักำรลงรำยวิชำและผลกำรเรียน แนะน ำใหย้ำ้ยหอ้งเรียนแยกตำ่งหำก 

 และกรณีนกัเรยีนยา้ยมาน้ี ออก ปพ.1 ใหอ้ยา่งไร

นกัเรยีนท่ียา้ยมา เม่ือออกปพ.1 กอ่นปีการศึกษา 2563 ตามแนวปฏิบติัเดิมของประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเทียบโอนฯหนา้ 207 ขอ้ 2.9 และ หนา้ 223 ขอ้ 2.3 (ค ูมื่อฯวดัผลฯ)

 นกัเรียนท่ียำ้ยมำ ใน ปพ.1 จะมีผลการเรยีนเฉพาะชัน้ท่ีเรียนกบัเราเท่านัน้ และ ระบผุลการเทียบโอน

ผลการเรยีนไวใ้นช่องหมายเหต ุ โดยไมต่อ้งกรอกผลการเรียนเดิมท่ีเทียบโอนใน ปพ.1

แตใ่นโปรแกรม SchoolMIS จะตอ้งน ำรำยวิชำตำมโรงเรียนเดมิมำกรอกลงในระบบเพ่ือกำรค ำนวณผล

กำรเรียนเฉลี่ย  และก ำหนดใหไ้มแ่สดงผลกำรเรียนจำกโรงเรียนเดมิใน ปพ.1

กำรออกเอกสำรนกัเรียนรำยนีจ้ะถือ ปพ.1 จ านวน 2 ใบ คือจาก โรงเรียนเดิม และโรงเรยีนท่ีจบ

การศึกษา ตำมแนวปฏิบตักิำรจดัท ำเอกสำรฯ  หำกโรงเรียนไมร่บั ใหโ้ทรฯสอบถำม  

สวก.สพฐ.  02-288 5767-8 หรอื อ.พรพรรณ โชติพฤกษวนั สวก.สพฐ. 081-4224926



การออกปพ.1 กรณีนกัเรยีนยา้ยมา (กอ่นใชป้ระกาศกระทรวงฯ 24 กรกฎาคม 2563) 

 ตำมแนวปฏิบตัฯิ /ประกำศกระทรวงศึกษำธกิำร เร่ืองกำรเทียบโอนฯหนำ้ 207 ขอ้ 2.9 และ หนำ้ 223 ขอ้ 2.3



ประกาศกระทรวงฯ 

24 กรกฎาคม 2563 



การ ออก ปพ.1 นร.กรณีนกัเรยีนยา้ยมา ตัง้แต่ปีการศึกษา 2563 ตามประกาศกระทรวงฯ  

 นกัเรียนที่ยำ้ยมำ ปพ.1 จะมีผลการเรยีนท่ีไดร้บัการเทียบโอนเรยีนในปพ.1 และระบกุารเทียบโอนผลการ

เรยีนไวใ้นช่องหมายเหต ุ

นกัเรียนจะถือ ปพ.1 จ านวน 2 ใบ คือจาก โรงเรยีนเดิม(เพ่ือการตรวจสอบ) และโรงเรยีนท่ีจบการศึกษา





เด็กยา้ยมาไม่มี ปพ.1 มีแต่สมดุพก ใหช้ีแ้จงท ำควำมเขำ้ใจหำวิธีกำร

ใหไ้ดม้ำซ่ึง ปพ.1 ตัง้แตแ่รกรบั นร. เขำ้มำ



ย ำ้ ปพ. ทุกประเภทจากโปรแกรม SchoolMIS ใหโ้หลดบนัทึกเป็นไฟล ์.pdf 
ใชโ้ปรแกรมเปิด PDF (Acrobat Reader หรือ SumatraPDF) และสัง่พิมพผ์า่นโปรแกรม PDF 

***การพมิพ์ผ่านบราวเซอร์จะส่งผลต่อฟอนท์ และเส้นตกขอบ***



แกปั้ญหำกำรพิมพ ์ปพ.1

ปพ. 1 ขอ้ควำมทบัหัวครฑุ ปพ. ใหก้ ำหนดขอบบน 1-10 จนกวำ่จะพอดี

ตัง้ค่ำเคร่ืองพิมพต์อนพิมพใ์หเ้ป็นกระดำษขนำด A4 พอดหีนำ้

ฟอนทบ์ำงจดุเพี้ยนตรวจสอบว่ำ 

สัง่พิมพด์ว้ยโปรแกรมอะไร ตอ้งไม่พิมพผ์า่นหนา้บราวเซอร์FireFox หรือ 

Chrome หรือ ie หรือ edge เพรำะจะไมร่องรบัฟอนทบ์ำงตวั  
เปิดไฟลแ์ละสัง่พิมพด์ว้ยโปรแกรมเปิด pdf โดยเฉพำะ เชน่ acrobat , Foxit
แนะน าใหใ้ชโ้ปรแกรม pdf ที่เป็น OpenSource เชน่ Sumatra pdf 
(มใีหโ้หลดในหนำ้เว็บ SchoolMis)



 ตอ้งระบใุนชอ่งหมำยเหตหุรือไม?่ / ชอ่งหมำยเหตไุมข่ึน้ค ำว่ำ 

“เอกสำรฉบบันีเ้ป็นเอกสำรคู่ฉบบัของเอกสำรตน้ฉบบั ชดุที่ ... เลขที่ .... ”
 ขอ้ความน้ีจะใชใ้นกรณี ที่ตอ้งกำรคดัลอกเอกสำรปพ.1 แทนตน้ฉบบัเกำ่ที่ช ำรดุหนกั

หรือเลม่ตน้ขัว้สญูหำย  ขึน้มำใหม ่ โดยใชช้ดุที่ และเลขที่ ปพ.1 ฉบบัใหมม่ำใสข่อ้มลูของ 

ปพ.1 ฉบบัเกำ่ที่ช ำรดุหนกัหรือเลม่ตน้ขัว้สญูหำย เท่านัน้ เพ่ือบอกใหร้ ูว้่ำคดัลอกมำจำก

ฉบบัใด

**ดงันัน้เอกสำรที่ออกโดยถ่ำยฯหรือจดัพิมพโ์ดยมเีลขชดุที่/เลขที่เดียวกนักบัตน้ขัว้เลม่ 

จึงไมต่อ้งลงหมำยเหตดุงักลำ่ว** 

กรณี รร.ไมร่บัเอกสาร ติดต่อ สวก.สพฐ.  02-288 5767-8

อ.พรพรรณ โชติพฤกษวนั สวก.สพฐ. 081-4224926

ชอ่งหมำยเหต ุจะกรอกขอ้มลูที่เป็นประโยชนก์บัผูเ้รียน  โดยอยู่ในดลุพินิจของสถำนศึกษำ   







หรือ



กรณีนกัเรยีนยา้ยมา

 ตำมแนวปฏิบตัฯิ /ประกำศกระทรวงศึกษำธกิำร เร่ืองกำรเทียบโอนฯหนำ้ 207 ขอ้ 2.9

ประกำศกระทรวงศึกษำธกิำร เร่ืองกำรเทียบโอนฯ 24 กรกฎาคม 2563



วนัอนมุติัจบ / วนัออกจาก รร. จะลงวนัไหน

 วนัอนมุตัจิบ คือวนัที่ผอ.ลงนำมตดัสินและอนมุตัผิลกำรเรียน  กรณี นร. ยำ้ยจะไมร่ะบุ ใหข้ดี “ – ”

 วนัออกจำกโรงเรียน คือวนัที่ รร.จ ำหนำ่ย นร. ออกจำกทะเบียน นร. กรณีจบกำรศึกษำ (พรอ้มรุ่น)

จะจ ำหนำ่ยนกัเรียนในวนัท ำกำรเรียนกำรสอนวนัสดุทำ้ยของปีกำรศึกษำนัน้ๆ คือวนัที่ 31 มนีำคม ..... 

กรณีตรงกบัวนัหยดุใหถ้อยวนัมำใหต้รงกบัวนัท ำกำร



ค าถาม : โรงเรียนขยายโอกาส กรณี นร.จบ ป.6 เรียนต่อเนื่องชั้น ม.1 จะจ าหน่ายหรือ ระบุชั้นเรียนสุดท้าย อย่างไร

ข้อแนะน าเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ

1) ปพ.1 ป. ชั้น ป.6 วันออกจากโรงเรียน จะเกี่ยวเนื่องไปถึงการระบุกับสาเหตุที่ออกจากโรงเรียน ซึ่งในกรณีที่ผู้เรียน
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จะต้องลงข้อมูล สาเหตุ " จบการศึกษาระดับประถมศึกษา " ซึ่งท าให้ต้องจ าหน่าย
จากทะเบียนนักเรียนไปตามระเบียบก่อน (ปกตจิะจ าหน่ายวันที่ 31 มีนาคม ..... )

2) เพราะจะส่งผลเกี่ยวเนื่องไปถึงการลงข้อมูลชั้นเรียนสุดท้าย ใน ปพ.1 บ ของนักเรียนด้วย



ค าถาม : โรงเรียนขยายโอกาส กรณี นร.จบ ป.6 เรียนต่อเนื่องชั้น ม.1 จะจ าหน่ายหรือ ระบุชั้นเรียนสุดท้าย อย่างไร

ข้อแนะน าเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ

3) รับเข้าเรียนใหม่  ตามทะเบียนนักเรียน ระบุเหตุผล เนื่องจาก จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ปกติจะรับ
วันที่ 16 พฤษภาคม  ลงรายละเอียดทะเบียนนร. ในหน้าใหม่ เนื่องจากรับเข้าใหม่ โดยใช้เลขประจ าตัวนร.เดิม 

>> ในช่องหมายเหตุครั้งที่รับเข้าใหม่ ม.1 เขียนด้วยปากกาหมึกซึมสีแดง "คราวก่อนอยู่หน้า .... เล่มที่ .... " 
>> ในช่องหมายเหตุครั้งที่จบ ป. 6 เขียนด้วยปากกาหมึกซึมสีแดง มาเข้าใหม่หน้า .... เล่มที่ ....

**** ย้ าว่าเอกสารส าคัญทางวิชาการทุกกรณี ในระเบียบฯหลายฉบับจะระบุ ให้ใช้ปากกาหมึกซึม (ด า)
ดังนั้นจึงแนะน าว่าห้ามใช้ปากกาลูกลื่นเด็ดขาด เนื่องจากในระยะยาวปากกาลูกลื่นสีหมึกจะจาง *****



1) เมนยู่อย ประวติัโรงเรยีน > คลิกปุ่มแกไ้ข ดำ้นบนขวำ เลือกเมนยู่อยๆ ทำงขวำที่ป้ำยเมนู โรงเรียนเดมิ

2) ระบชุือ่โรงเรียน (กรณีโรงเรียนเดมิตอ่เนือ่งจำก ป.6 ใหเ้คำะวรรคหลงัชือ่ รร. 1-2 ครัง้ 

3) ระบชุัน้สงูสดุ กรณีจบปีกำรศึกษำ จะระบชุัน้เรียนสงูสดุ เชน่  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี .......

4) กรณียำ้ย ระหว่ำงปี/ระหว่ำงภำค ยงัไมจ่บปีกำรศึกษำ ใหร้ะบ ุก าลงัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ........

5) บนัทึกที่ปุ่มบนัทึก ดำ้นลำ่งทำงขวำของขอ้มลู

*** เม่ือแกไ้ขแลว้ใหบ้นัทึกท่ีปุ่ มบนัทึก ดา้นลา่งทางขวาของขอ้มลู ***

กำรแกไ้ขขอ้มลูโรงเรียนเดมิ ด ำเนนิกำรท่ี เมนูขอ้มลูนกัเรียน ประวตันิกัเรียน



 น ำเขำ้ผลสอบโอเน็ต ไดไ้มค่รบทกุคน

ใหต้รวจสอบเลข ปชช. นร. ในไฟล์ excel ที่โหลดจำก สทศ. ว่ำตรงกนักบัใน 
SchoolMIS หรือไม ่



1) โหลดไฟล ์excel คะแนนรำยคนจำกระบบทำงเว็บ สทศ.
http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx

2) จะไดไ้ฟลท่ี์ชือ่ IndividualScore_2562_P6_รหัสโอเน็ตรร..xls

3) เปิดดว้ย Exel ท ำกำรปรบัเซลลต์วัเลขจำกขอ้ควำมแปลงเป็นตวัเลข (สงัเกตที่เซลลจ์ะมีมมุบนสีเขยีว)โดย

เลือกคลมุแถบสีเซลลต์วัเลข  > คลิกขวำ แปลงเป็นตวัเลข   



4.1) ท ำกำรปรบัลด เพ่ิม คอลมันใ์นไฟลช์ัน้ประถมศึกษำปีที่ 6

ท ำกำรลบคอลมัน ์E,F  ที่เป็นคอลมันข์องคะแนนปรนยั/อตันยั ในวิชำภำษำไทย ออกกอ่นโดยคลิกที ่E,F หัวตำรำง คลิกขวำลบ 

แทรกคอลมันร์ะหว่ำง G และ H โดยคลิกที่หวัคอลมัน ์H > คลิกขวำแทรก 

แทรกคอลมันร์ะหว่ำง L และ M โดยคลิกที่หัวคอลมัน ์M > คลิกขวำแทรก

บนัทึกชือ่ไฟลใ์หมเ่ป็น " น ำเขำ้schoolmisโรงเรียน"  แลว้ท ำกำรแปลงไฟลใ์หเ้ป็นไฟลน์ำมสกลุ .csv 



4.2) หรือท ำกำรปรบัลด เพิ่ม คอลมันใ์นไฟลช์ัน้มธัยมศึกษำปีที่ 3

แทรกคอลมันร์ะหว่ำง G และ H โดยคลิกที่หวัคอลมัน ์H > คลิกขวำแทรก 

แทรกคอลมันร์ะหว่ำง L และ M โดยคลิกที่หวัคอลมัน ์M > คลิกขวำแทรก

บนัทึกชือ่ไฟลใ์หมเ่ป็น " น ำเขำ้schoolmisโรงเรียน"  แลว้ท ำกำรแปลงไฟลใ์หเ้ป็นไฟลน์ำมสกลุ .csv 



***ไฟลท่ี์จะน ามาแปลงตอ้งไมผ่า่นการแกไ้ขหรอืจดักระท าใดๆกบัไฟล์ นอกจากการแปลงเป็นตวัเลข***

1)น ำไฟลห์ลงัปรบัคำ่ตำ่ง ๆ มำท ำกำรแปลงไฟลใ์หเ้ป็นไฟลน์ำมสกลุ .csv โดยเลือกเมน ู 

 ไฟล ์(File) > เลือก บนัทึกเป็น (save as) >เลือกต ำแหนง่ที่จะเก็บไฟลเ์ลือก > ชนดิของไฟล ์> บนัทึกเป็นชนดิ (Save as 

type) > CSV (Comma delimited) (*.csv) > ระบบจะสอบถำมเงือ่นไขกำรบนัทึก คลิกตกลง > จะถำมยืนยนั

กำรบนัทึกรปูแบบ ตอบ ใช ่> แลว้ปิดไฟล ์จะถำมกำรบนัทึกตอบ ตกลง /ถำมยืนยนัตอบใช่

2) คลิกขวำไฟล ์csv ที่บนัทึกไว ้เลือก edit > 

3) เลือกเมน ูFile > save as > เลือก Encoding > UTF-8

4) ก ำหนด Save as type > All Files (*.*)

5) ตัง้ชือ่ไฟล ์ ใหม้นีำมสกลุ .csv

6) ปิดไฟล ์ น ำเขำ้ในระบบ





5) แนะน ำใหใ้ชโ้ปรแกรม LibreOffice โหลดไดจ้ำกเว็บ 

https://www.libreoffice.org/download/libreoffice-fresh/ ตดิตัง้โปรแกรมจนเสร็จสิ้น

6) เปิดโปรแกรม LibreOffice > เปิดไฟลท่ี์ ลบ/เพิ่มคอลมันแ์ลว้

 เมน ูOpen File > จะปรำกฏหนำ้ตำ่งกำรท ำงำนลกัษณะเดยีวกนักบั excel

7) ท ำกำรแปลงไฟล ์เลือกเมน ู 

File > เลือก save as >เลือกต ำแหนง่ท่ีจะเก็บไฟล์ เลือก > ชนดิของไฟล ์> Save as type >
Text CSV 

>จะปรำกฏกลอ่งค ำถำมยืนยนัชนดิไฟล์ > เลือก Use Text CSV Format > จะปรำกฏกลอ่งเลือก 
Export Text File

> เลือก Character set :  Unicode (UTF-8) >คลิก OK  > จะมีกรอบขอ้ควำมเตอืน
ยืนยนักำรแปลงชนดิไฟล ์คลิกOK

> เสร็จสิ้นกำรแปลงไฟลเ์พื่อน ำเขำ้ Schoolmis ปิดโปรแกรม



ชัน้ปี/ปีการศึกษา ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6

ป.1 2563

ป.2 2562 2563

ป.3 2561 2562 2563

ป.4 2560 2561 2562 2563

ป.5 2559 2560 2561 2562 2563

ป.6 2258 2559 2560 2561 2562 2563

ชัน้ปี/ปีกำรศึกษำ 1/ปีท่ี 1 2/ปีท่ี 1 1/ปีท่ี 2 2/ปีท่ี 2 1/ปีท่ี 3 1/ปีท่ี 3

ม.1 1/2563 2/2563

ม.2 1/2562 2/2562 1/2563 2/2563

ม.3 1/2561 2/2561 1/2562 2/2562 1/2563 1/2563



จ ำนวนนกัเรียน

และจ ำนวนขอ้มลูท่ี

ถกูตอ้งจะเทำ่กนั

จึงจะสำมำรถ

ยืนยนัขอ้มลูได้

ตรวจสอบและยืนยนัน ำสง่ขอ้มลูท่ีเมน ู> ผลกำรเรียน > สถำนะกำรบนัทึกผลกำรเรียน



หำกขอ้มลูไมค่รบถว้น จะไมป่รำกฏปุ่มใหยื้นยนัขอ้มลู สงัเกตวำ่  จ ำนวนนกัเรียนและจ ำนวนขอ้มลูท่ีถกูตอ้งจะไม่

เทำ่กนัจึงท ำใหไ้มส่ำมำรถยืนยนัขอ้มลูได ้ ใหย้อ้นกลบัไปท ำกำรตรวจสอบกำรบนัทึกผลเรียน



หำกขอ้มลูครบถว้น และกดยืนยนัขอ้มลู หนำ้จอจะแสดงผลวำ่ ยืนยนัขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้ ซ่ึงจะท ำใหใ้มส่ำมำรถ

แกไ้ขขอ้มลูของนกัเรียนชัน้ ป.6 และ ม.3,6 ได ้หำกตอ้งกำรแกไ้ขตดิตอ่ admin เขตเพื่อยกเลิกกำรยืนยนั



กอ่นแกไ้ขใหท้ ำกำรส ำรองขอ้มลูผลกำรเรียนไวก้อ่น

กรณีขอ้มลูมจี ำนวนมำก อำจใชวิ้ธีกำรแขวนลอยไวก้อ่นเพื่อท ำกำรตรวจสอบ



คลิกเคร่ืองหมำยถกู ในชอ่งออกปพ.ได ้ครัง้ละ 1-5 คน แลว้บนัทึก 

ยอ้นกลบัไปเช็คสถำนะกำรบนัทึกผลกำรเรียน 



 ขอ้มลูผลกำรเรียนตอ้งถกูตอ้ง ครบถว้น ตรงกบัเอกสำรที่จ่ำยใหน้กัเรียน

 สพฐ. จะถือว่ำขอ้มลูในระบบเป็นขอ้มลูที่ถกูตอ้งถำ้ไดยื้นยนัไปแลว้

 ผลกำรเรียนนกัเรียนจะถกูใชเ้ป็นขอ้มลูอำ้งอิง และตรวจสอบวฒิุฯ นกัเรียน

 ระบบจะถกูเชือ่มโยงกบักระทรวงมหำดไทย ขอ้มลูจะถกูน ำเขำ้สูบ่ตัร ปชช.





ระดบัชัน้มธัยมศึกษำปีที่ 6 รำยงำนและยืนยนัผลกำรเรียน เพื่อน ำส่ง GPA 
ภำคเรียนท่ี 1 ภำยในวนัที่ 10-20 ตลุาคม 

ภำคเรียนท่ี 2 ภำยในวนัที่  1 เมษายน 

และ ยืนยนัผลกำรเรียนชัน้อ่ืนๆภำยใน วนัท่ี 10 เมษายน ของทกุปี

ระดบัชัน้ประถมศึกษำปีที่ 1-6 รำยงำนผลกำรเรียน

ภำคเรียนท่ี 1 ภำยในวนัที่  10 พฤศจิกายน ตรวจสอบปรับปรงุจ ำนวน นร.กรอกคะแนนออก ปพ.6

ภำคเรียนท่ี 2 ภำยในวนัที่ 31 มีนาคม ของทกุปีป้อนผลกำรเรียน ตรวจสอบควำมถกูตอ้ง 

และ ยืนยนัผลกำรเรียนภำยใน วนัท่ี 10 เมษายน ของทกุปี

ระดบัชัน้มธัยมศึกษำปีที่ 1-3 รำยงำนผลกำรเรียน

ภำคเรียนท่ี 1 ภำยในวนัที่  10 พฤศจิกายน ตรวจสอบปรบัปรงุจ ำนวน นร.กรอกเกรด ออก ปพ.6

ภำคเรียนท่ี 2 ภำยในวนัที่ 31 มีนาคม ของทกุปี ป้อนผลกำรเรียน ตรวจสอบควำมถกูตอ้ง

และ ยืนยนัผลกำรเรียนภำยใน วนัท่ี 10 เมษายน ของทกุปี



ปพ.3 แสดงหนว่ยกิตไมถ่กูตอ้ง 

ไมก่รอกสรปุนก. ในหนำ้ 2 ของเมนกูรอกปพ.รำยคน

ในชอ่งสรปุนก. มอีกัขระ ปน สว่นใหญ่พบ สระอ ุ

ปนเลข 66 ใหข้ยำยมมุมองจะไดเ้ห็นชดัเจน



 ปพ. 6 แสดงผลไมถ่กูตอ้ง แสดงวิชำหลำยชัน้ หรือ เป็นกระดำษเปลำ่ มีเฉพำะสว่นหัว

 ตรวจสอบเงือ่นไขกำรวำงรปูแบบวิชำในเมน ูบนัทึก ปพ.1

 โลโก ้โรงเรียนมขีนำดใหญ่เกิน ปรบัลดใหเ้หลือขนำดไมเ่กิน 300*300 pixel
ซ่ึงมผีลท ำใหอ้อกบตัรนกัเรยีนไมไ่ดเ้ชน่กนั



ปัญหำ ปพ.6 ในชัน้ ม.1,2 เป็นตำรำงว่ำงแนะน ำวิธีแกปั้ญหำ คือ ถำ้วำงเฉพำะหวัปีกำรศึกษำ กบั

ชัน้ของม.2,ม.3 จะแสดงผลครบั  (เหมอืนระบบจะบงัคบัใหว้ำงทัง้ 3 ชัน้)

ดงันัน้ใหใ้สห่ัวปีกำรศึกษำ/ชัน้ ปีกำรศึกษำ เพื่อแคใ่หร้ะบบแยกออกถำ้ ม.1 ก็ใสแ่ตห่ัว ม.2,ม.3 ไว ้เชน่

* อย่ำลืมตอ้งใส่ค ำว่ำ “ชัน้” เชน่ “ปีกำรศึกษำ 2562 ชัน้มธัยมศึกษำปีที่ 1” * 

ปพ.6 กิจกรรมพฒันำผูเ้รียนในชัน้มธัยมขึน้กิจกรรมทัง้หมด ภำคเรียนท่ี 2 ใหใ้สปี่กำรศึกษำดว้ย



กำรกรอกกิจกรรมพฒันำผูเ้รียนใน ปพ1.บ



พิมพ ์ปพ. 2 ไม่พอดีแบบ  ใหโ้หลดเป็น pdf กอ่นสัง่พิมพ์

กรณี ปพ.2 ใหต้ัง้คำ่หนำ้กระดำษ 

width 210 X height 146 mm 
หรือ 8.27 In x 5.84 In หรือ A5

แบบแนวนอน พอดหีนำ้หรือเต็มหนำ้



ปพ. 2 การก าหนดเลขท่ีใน ปพ.2

เลขที่ ปพ.2 ใหก้รอกเลขที่ล ำดบั โดยเขยีนเฉพำะเลขล ำดบั ไมต่อ้งลง พ.ศ.ก ำกบั 

เชน่ 1,2,3 .... ไมต่อ้งม ี0 น ำ  001,002... หรือ /พ.ศ.ตำม 1/2563

เมือ่ออกประกำศนยีบตัรครัง้ใด ใหเ้ร่ิมล ำดบัที่ประกำศนยีบตัรใหมท่กุครัง้

ใหป้ระทบัตรำสถำนศึกษำ ที่ลำยมอืชือ่ผูบ้ริหำร ใชต้รำดนุหรือสีแดงชำด



กรณี ปพ.3 ใหก้ ำหนดขนำดกระดำษ legal 
แบบแนวนอน พอดหีนำ้หรือเต็มหนำ้

กรณีแบบปพ.3 ร ุ่นเกำ่ หนำ้ที่ 2 ใหล้ดขนำดกระดำษเหลือ 90 %



 วนัท่ีอนมุติัจบในปพ.3 ไม่ข้ึน (ใตล้ำยเซ็นผูอ้ ำนวยกำร)

โปรแกรมดงึขอ้มลูวนัที่จบจำกนกัเรียนที่มเีลขประจ ำตวัมำกที่สดุ  กรณีนีม้กั

เกดิจำกนกัเรียนคนนัน้ไมจ่บ หรือถกูแขวนลอย ใหไ้ปปลดจำกแขวนลอย มำก่อน

เพื่อใสว่นัอนมุตัจิบใหน้กัเรียนคนนีช้ัว่ครำว แลว้จึงแขวนลอยใหม่



 เด็กไม่จบ แต่ปรากฏช่ือในปพ. 3

 แกไ้ขโดย ใหท้ ำกำรแขวนลอย นกัเรียนรำยนัน้ 

(เอำเคร่ืองหมำยถกูในชอ่งออก ปพ.ได ้ออก)

 หรือจบไม่พรอ้มร ุน่จะออกปพ.3 เฉพาะรายท่ีจบภายหลงัอยา่งไร?

กรณีนกัเรียนจบไมพ่รอ้มร ุ่น ใหท้ ำกำร

ยกเลิกแขวนลอยรำยท่ีจะออกปพ.3 (จบไมพ่รอ้มร ุ่น) 

แลว้แขวนลอย นร. ท่ีออก ปพ.3 ไปแลว้ (จบปกต)ิ



การจดัท า ปพ. 3

แต่งตัง้นายทะเบียนอยา่งเป็นทางการ  (รบัผิดชอบการจดัเอกสารส าคญั

วิชาการ) มีไดร้ร.ละ 1 คน เท่านัน้ (กรณีเอกชนตอ้งรายงานสพท.พรอ้ม

ตวัอยา่งลายมือช่ือ)

แต่งตัง้คณะกรรมการฯ จดัท า ปพ.3 เป็นคราวๆไป 

ผ ูเ้ขียน/พิมพ,์ผ ูท้าน,ผ ูต้รวจ

คณะกรรมการ และนายทะเบียนลงนามไวด้า้นหนา้ กอ่นเสนอผอ.ลงนาม





ปพ. 3 จดัท าก่ีชดุ สง่ท่ีไหนบา้ง

ปพ. 3 ขีดเสน้ใตอ้ยา่งไร











การเขียนเสน้ใต ้ปพ.3

ลำยเซ็นผอ.

การเขียนเสน้ใต ้ปพ.3 กรณี มี นร.ส าเรจ็การศึกษาคนสดุทา้ยเต็มหนา้พอดี

31 มีนาคม 2563

หา้มประทบัตรารร.หรอืช่ือ-ต าแหน่งผอ.ใตล้ายมือช่ือเด็ดขาด

หา้มประทบัตรารร. 

เด็ดขาด

ลำยเซ็นผอ.



 จ ำนวนหนว่ยกิต ในระดบัมธัยมศึกษำ ตอ้งเป็นไปตามเกณฑข์ัน้ต ่าในหลกัสตูรฯ

 รำยวิชำพื้นฐำน 66 หนว่ยกิต

 รำยวิชำเพ่ิมเตมิไมน่อ้ยกว่ำ 11 หนว่ยกิต

 กรณีนกัเรียนจบไมพ่รอ้มร ุ่น ภำคเรียนท่ีออกเอกสำรใหยึ้ดตำมประกำศวันเปิดปิดฯ

 ภำคเรียนท่ี 1 ตัง้แต ่16 พฤษภำคม – 31 ตลุำคม

 ภำคเรียนท่ี 2 ตัง้แต ่1 พฤศจิกำยน – 15 พฤษภำคม

 กรณี ไมม่วีนั/เดอืน/ปีเกิดนกัเรียน / ไมป่รำกฏชือ่ บิดำ หรือมำรดำ ให ้“-” และ

เขยีนดว้ยหมกึสีแดงในชอ่งหมำยเหตวุ่ำ  

“ไม่มีหลกัฐานตามกฎหมายว่าดว้ยการทะเบียนราษฎร”



ขอ้ผิดพลาดหรอืปัญหาการจดัท าเอกสารท่ี สทศ. สพฐ.ตรวจพบ ไดแ้ก่

1. ล ำดบัท่ี ใน ปพ.3  ม ี0 น ำหนำ้ เชน่ 01 ท่ีถกู 1,2,3 ........

ไมเ่รียงล ำดบัจำกนอ้ยไปมำก

มปีี พ.ศ. ก ำกบั  เชน่  1/2561 , 01/2561 ท่ีถกู 1,2,3 ........

หนำ้ 2 ไมค่รบ 14 บรรทดั แตก่ระโดดขำ้มไปพิมพห์นำ้ 3

2. เลขประจ ำตวันกัเรียน/ เลขประจ ำตวัประชำชน 

 ไมเ่รียงเลขประจ ำตวันกัเรียนจำกนอ้ยไปมำก

เลขประจ ำตวัประชำชนไมค่รบ 13 หลกั  

กรอกเลขประจ ำตวัประชำชนของเด็กไรส้ญัชำตไิมถ่กูตอ้ง 

(กรณีนี ้ใหย้ึดตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร โดยใชเ้ลข (G) 13 หลกั 
และจบกอ่นปีกำรศึกษำ 2561 ใชเ้ลข 0 จ ำนวน 13 หลกั) 



3. ชดุที่/เลขท่ี ปพ.1  ไมก่รอกเลขที่ ปพ.1

เลขท่ี ปพ.1 ซ ำ้กนั

เลขชดุไมค่รบ/เกิน 5 หลกั

เลขท่ีไมค่รบ/เกิน 6 หลกั 

4. เลขท่ี ปพ.2  ม ี0 น ำหนำ้

(ในปพ.3) ม ีพ.ศ. ก ำกบั

เขยีนดว้ยลำยมอืปะปนกบัตวัพิมพ์

เลขท่ีซ ำ้กนั 

ไมเ่รียงล ำดบั/เรียงล ำดบัไมค่รบจ ำนวน

เรียงล ำดบัโดยไมแ่ยกรุ่น / ไมเ่ร่ิม 1 ใหม ่

เลขท่ีไมเ่ท่ำกบัจ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำในรุ่น



5. ชือ่สกลุนกัเรียน  นำมสกลุนกัเรียนและพ่อแมไ่มต่รงกนั

สะกดค ำผดิ  

ค ำน ำหนำ้ชือ่ไมส่อดคลอ้งกบัอำยุ

ไมก่รอกค ำน ำหนำ้

ไมม่นีำมสกลุและไมร่ะบหุมำยเหต ุ

(ไมม่หีลกัฐำนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยทะเบียนรำษฏร) 

6. วนั/เดอืน/ปีเกิด มกีำรใส่ พ.ศ.  ที่ถกู >> 15 มนีำคม 2545

ไมร่ะบ ุวนั/เดอืน/ปี เกิด และไมร่ะบชุอ่งหมำยเหตุ

พิมพปี์เกิดผดิหรือตกหลน่



7. ชือ่สกลุ บิดำ–มำรดำ
ไมม่นีำมสกลุ/ไมเ่วน้วรรคชือ่และสกลุ

ใชค้ ำย่อ (ยศทหำร / ต ำรวจ / น.ส.)

ไมม่คี ำหนำ้นำม

8. หนว่ยกติผลกำรเรียน

ระบหุนว่ยกิตไมถ่กูตอ้ง

ผลกำรเรียนไมถึ่ง 1.00

ผลกำรเรียนไมม่ทีศนยิม

จ ำนวนหนว่ยกิตและผลกำรเรียนใสบ่ำงรำยกำร



9. ผลกำรประเมินคิดวิเครำะห/์คณุลกัษณะ

มกีำรกรอกขอ้มลูนอกเหนอืจำกเกณฑ ์

(ตอ้งกรอกด/ีดเีย่ียม/ผำ่น)

มกีำรใชอ้กัษรย่อ เชน่ มผ. / ผ.

10. ผลกำรประเมนิกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน

มกีำรลง “ไมผ่ำ่น”

ไมร่ะบผุลกำรประเมนิ

ระบผุลกำรประเมินเหมอืนคิดวิเครำะห์



11.ผูเ้ขยีน/นำยทะเบียน

มกีำรลงนำมซ ำ้กนัคนเดยีวทัง้ 4 ต ำแหนง่

ลงนำมไมค่รบ

ใชล้ำยเซ็นสแกน

12.จ ำนวนผูจ้บ

ไมร่ะบจุ ำนวนผูจ้บ

จ ำนวนไมต่รงตำมควำมเป็นจริง

มกีำรใส ่“-“ แทน “0” ในกำรระบกุำรไมม่จี ำนวนผูจ้บ

กรอกจ ำนวนผูจ้บโดยน ำยอดจำกรุ่นอ่ืนมำรวมกนัทัง้หมด



13. อนมุตักิำรจบกำรศึกษำ

วนัอนมุตัจิบไมส่อดคลอ้งกบัปีกำรศึกษำ

ใส่เดอืนเป็นตวัย่อ

ไมร่ะบวุนัอนมุตักิำรจบ

ใชวิ้ธีเขยีนหรือประทบัตรำยำงต ำแหนง่แทนกำรพิมพ์

มกีำรประทบัตรำสถำนศึกษำ

ระดบัมธัยมปลำยไมย่อมใช ้“อนมุตักิำรจบหลกัสตูร”



14.อ่ืน ๆ ใสช่ือ่ตน้สงักดัไมเ่ต็ม / ไมค่รบ / ผดิ /ไมใ่ส่

ไมข่ดีเสน้แดงก ำกบัรำยกำรสดุทำ้ย

ไมข่ดีเสน้กลำงบรรทดัเพ่ือปิดรำยกำร 

มกีำรใสต่ ำแหนง่ ผอ. ท่ีเซ็นก ำกบัเสน้ใต ้

แบบพิมพห์นำ้ 2 ไมม่ตีรำองคก์ำรคำ้ของ สกสค. 

มกีำรพิมพซ์ ำ้หัวตำรำง

มกีำรย่อแบบท ำใหข้อ้มลูไมเ่ต็มกระดำษ

ไมไ่ดใ้ชแ้บบจำกองคก์ำรคำ้ของ สกสค.

หัวมมุขวำ ค ำว่ำ ปพ.3:บ , ปพ.3:พ – มไีมค่รบทกุหนำ้

ผูอ้ ำนวยกำร/อำจำรยใ์หญ่/ครใูหญ่ – ไมข่ดีเสน้ทบั อำจำรยใ์หญ่ / ครใูหญ่

ผอ.ลืมลงลำยมือชือ่

น ำ ปพ.3 ของระดบัประถมรวมกบัระดบั ม.ตน้/ม.ปลำย เชน่ หนำ้ 1-2 ประถม 

พอหนำ้ 3 ขึน้ไปเป็นของม.ตน้/ม.ปลำย







































การก าหนดบญัชีครปูระจ าวิชา 



กำรเพิ่มรำยชือ่ครใูนระบบ (กรณีไมป่รำกฏชือ่คร)ู 

2)กรอกเลขประชำชนของครใูนโรงเรียนนัน้

เพื่อยืนยนัตวัตนกอ่นท ำรำยกำร

1) เลือกเมนเูพิ่มรำยชื่อครท่ีูปรึกษำ



3) กรอกเลขประชำชน ครท่ีูยำ้ยเขำ้

กำรเพิ่มรำยชือ่ครใูนระบบ (กรณีไมป่รำกฏชือ่คร)ู 



ก ำหนดบญัชคีรปูระจ ำวิชำ  บนัทึกครทูี่ปรึกษำ

1) เมน ูบญัชคีรปูระจ ำวิชำ 

2) เลือก บนัทึกครท่ีูปรึกษำ

3) กรณี เปลี่ยนแปลงครท่ีูปรึกษำใหล้บแลว้ก ำหนดใหม่



ก ำหนดบญัชคีรปูระจ ำวิชำ  เพ่ือสรำ้งบญัชผีูใ้ชง้ำน

1) เมน ูบญัชคีรปูระจ ำวิชำ 

2) เลือก เพิ่มใหม่

3) สรำ้งบญัชผีูใ้ช ้รหัสผำ่น ก ำหนดวิชำท่ีสอน



กำรบนัทึกคะแนนโดยครปูระจ ำวิชำ

ครปูระจ ำวิชำเขำ้ระบบในหนำ้เว็บ 

โดยชือ่ผูใ้ช ้และรหัสผำ่น 

ท่ีโรงเรียนก ำหนดให้

ในหนำ้เว็บปกตขิอง

เขตพื้นท่ีของตนเอง เชน่ โรงเรียน

ในสงักดั สพป.สร.เขต 1

เขำ้ผำ่นเว็บ 

http://a3201.obec.expert/



กำรบนัทึกคะแนนโดยครปูระจ ำวิชำ

- เมือ่เขำ้ระบบหนำ้เว็บจะแสดงชือ่ - วิชำท่ีสอนในปีกำรศึกษำนัน้ๆ

- ท ำกำรแกไ้ขคะแนนเต็ม/กำรเก็บคะแนนของแตล่ะรำยวิชำ  

*** ขอ้จ ำกดัของโปรแกรมคือ ก ำหนดกำรป้อนคะแนนไวเ้พียง 9 ครัง้ รวม

กลำงภำค/ปี+ปลำยภำค/ปี  ***  

- เลือกเมน ูบนัทึก/แกไ้ข เพ่ือบนัทึกคะแนนเก็บ/สอบ



กำรบนัทึกคะแนนโดยครปูระจ ำวิชำ

- ป้อนคะแนนนกัเรียนรำยคน 

- หำ้มมชีอ่งว่ำง ชอ่งใดไมม่คีะแนนใหใ้ส่ 0

- อย่ำลืมบนัทึกเมือ่ท ำงำนเสร็จแลว้ ปุ่มลำ่งสดุ



กำรบนัทึกคะแนนโดยครปูระจ ำวิชำ

- ครปูระจ ำวิชำสำมำรถดำวนโ์หลดไฟลเ์พ่ือไปป้อนคะแนนเป็นไฟลน์ำมสกลุ .csv ได ้

- ในกรณีนีแ้นะน ำใหใ้ชโ้ปรแกรม Libre ในกำรท ำงำนเนือ่งจำกจะสำมำรถแปลงไฟลน์ ำเขำ้

โปรแกรมไดส้ะดวกกว่ำ (ใชห้ลกักำรเดียวกนักบักำรแปลงไฟล ์O-NET)



กำรบันทึกผลกำรประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละ

ผลกำรประเมนิอ่ำนคิดวิเครำะหแ์ละเขยีน โดยครปูระจ ำวิชำ

- เลือกเมน ูผลกำรเรียน 

- เมนยู่อย  บนัทึกคณุลกัษณะ

- เลือกเมน ูบนัทึก/แกไ้ข

- รปูแบบกำรบนัทึก เป็น 4 ระดบั ไดแ้ก ่

0 = ไมผ่ำ่น , 1 = ผำ่น , 2 = ด ี, 3 = ดเีย่ียม



กำรประเมนิกำรอ่ำน คิดวิเครำะหแ์ละเขยีน



กำรประเมนิกำรอ่ำน คิดวิเครำะหแ์ละเขยีน



กำรประเมนิกำรอ่ำน คิดวิเครำะหแ์ละเขยีน



ระดบักำรประเมนิกำรอ่ำน คิดวิเครำะหแ์ละเขยีน



ระดบักำรประเมนิคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์

1 2 3 4 5 6 7

8



ระดบักำรประเมนิคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์



 ท าการส ารองข้อมูลผลการเรียน ควรส ารองข้อมูลผลการเรียนของทุกชั้นไว้ โดยแนะน าให้โรงเรียนสร้างเป็นโฟลเดอร์ตามปี
การศึกษา เช่น SchoolMisตะกุย-25XX
1) เลือกเมนู ผลการเรียน > เลือกบันทึก ปพ.1
2) เลือกบันทึกคะแนนทั้งหอ้งในระดับชั้นที่ต้องการดาวน์โหลดข้อมูล

 ท าการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารทางการศึกษา เพื่อเก็บส ารองข้อมูลเอกสารของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาของแต่ละปีไว้ เพื่อ
สะดวกในการออกเอกสารในภายหลัง โดยแนะน าให้โรงเรียนสร้างเป็นโฟลเดอร์ตามปีการศึกษา เช่น 

 ปพ.1ป-ขาวนวล-ตะกุย-25XX
 ปพ.1ป-ให้นร-ตะกุย-25XX
 ปพ.1บ-ขาวนวล-ตะกุย-25XX
 ปพ.1บ-ให้นร-ตะกุย-25XX
 ปพ.3ป-25XX
 ปพ.3บ-จบไม่พร้อม-25XX



มีปัญหาเรือ่งการจดัท าเอกสารผลการเรยีน โรงเรยีนใหมไ่มร่บั ใหติ้ดต่อ 

สวก.สพฐ.  02-288 5767-8

หรอื อ.พรพรรณ โชติพฤกษวนั สวก.สพฐ. 081-4224926



เวบ็ไซต์
http://watponsurin1.blogspot.com 

Lineid

chinnawong.deenan



ขอขอบคณุ

สวสัดีครบั


