
 

 

 

คู่มือการใช้งานโปรแกรม 

บันทกึผลการเรียนประจาํวชิา 
Version 6.02 

 
 

 

 

 

โดย 

 

นายธีรวฒัน์  สุพพตักลุ 

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑติ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

 

 

แสงไทยก่อสร้างและคอมพวิเตอร์ 

256 หมู่ 1 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์  31140 

Tel. : 081-966-1710  Line ID : 0819661710 

Web : www.teesoftware.com  Email : terawatsup@hotmail.com 

 

 



 

 

คู่มือการใช้งานโปรแกรม 

บันทึกผลการเรียนประจําวชิา  
เวอร์ชั�น 6.02 

   

 

 

โดย 

นายธีรวฒัน์  สุพพตักลุ 

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑติ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

   

สงวนสิทธิ�ตามพระราชบัญญตัลิขิสิทธิ� พ.ศ. 2537 

ห้ามคดัลอกส่วนใดส่วนหนึ�งของหนังสือเล่มนี� 

ไม่ว่าจะโดยรูปแบบใด หรือสื�อชนิดใด 

นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

จากทางผู้จดัทําโปรแกรมเท่านั�น 

  พมิพ์ครั�งที�   6  พ.ศ. 2558 

 

 

 

ราคา  500  บาท 

 

 



คํานํา 
 

 การวดัและการประเมินผลการเรียน  ตามหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน  พุทธศกัราช 2551  มีเอกสาร 

และหลกัฐานที�โรงเรียนจะตอ้งจดัทาํหลายรายการ และเกี�ยวขอ้งกบับุคลากรหลายฝ่าย ทั�งเจา้หนา้ที�งานทะเบียน  

ครูผูส้อน  ครูที�ปรึกษา  และฝ่ายบริหาร 

 เจา้หนา้ที�งานทะเบียนโรงเรียน  มีหนา้ที�ในการจดัทาํสมุดทะเบียนนกัเรียน  จดัทาํใบรายชื�อนกัเรียน  

จดัทาํบตัรประจาํตวันกัเรียน  จดัทาํระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript หรือ ปพ.1)  จดัทาํหลกัฐานแสดงวฒิุ

การศึกษา (ใบประกาศนียบตัร หรือ ปพ.2)      แบบรายงานผูส้าํเร็จการศึกษา (ปพ.3) และใบรับรองผลการศึกษา 

 ครูผูส้อนทุกคน  มีหนา้ที�ในการจดัทาํเอกสาร  แบบบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา 

 ครูทีปรึกษา มีหนา้ที�ในการจดัทาํประกาศผลสอบ จดัทาํเอกสารรายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน

รายบุคคล   และจดัทาํเอกสารระเบียนสะสม 

 โปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา คือ โปรแกรมที�จะทาํใหก้ารจดัการเอกสารดงักล่าวใหเ้ป็น

ระบบง่ายต่อการปฏิบติังานของบุคลากรทุกฝ่าย กล่าวคือ แบบบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา เป็นเอกสารที�

กระทรวงศึกษาธิการไม่ไดบ้งัคบัรูปแบบ แต่ละโรงเรียนสามารถจดัทาํขึ�นใชเ้องได ้ ดงันั�นในแต่ละโรงเรียนจึงมี

การจดัทาํแบบบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิาที�ต่างกนั ผูเ้ขียนโปรแกรมไดศึ้กษาขอ้มูลและรูปแบบการจดัทาํ

แบบบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา จากหลายโรงเรียนและไดพ้บวา่ในแต่ละปีการศึกษา แต่ละโรงเรียนไดใ้ช ้ 

งบประมาณในการสั�งพิมพแ์บบบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา   มาใชเ้ป็นจาํนวนไม่นอ้ย 

 โปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิานี�   จะทาํใหร้ะบบงานเอกสาร การวดัผลและประเมินผลเป็น

ระบบ และอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูที้�เกี�ยวของทุกฝ่ายไดท้าํงานอยา่งคล่องตวั ประหยดัเวลา สะดวก  รวดเร็ว  

ถูกตอ้งมีความแม่นยาํสูง เอกสารเป็นระบบ สวยงาม และที�สาํคญัประหยดังบประมาณของโรงเรียนเพราะ

สามารถสั�งพิมพแ์บบฟอร์มจากโปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิาก็ได ้  หรือจะทาํงานดว้ยโปรแกรม

บนัทึกผลการเรียนประจาํวชิาก็ได ้  ซึ� งจะทาํใหก้ารทาํงานมีคุณภาพไดม้าตรฐาน และแสดงใหเ้ห็นศกัยภาพใน

การพฒันาระบบงานในโรงเรียนดว้ยเทคโนโลย ี  เพิ�มความเชื�อมั�นใหก้บันกัเรียนและชุมชน 

เนื�องจาก  หลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐานปรับเปลี�ยนไป  จากเดิมหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน  พุทธ-

ศกัราช 2544  เปลี�ยนเป็นหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน  พุทธศกัราช 2551  ดงันั�นผูเ้ขียนโปรแกรมจึงไดเ้ขียน

โปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิาขึ�นมาใหม่  ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร ดงันั�น  ในช่วงแรกๆ ตอ้งใช้

โปรแกรมจดัทาํ ปพ.5  และโปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา  ควบคู่กนัไป  จนกวา่จะยกเลิกหลกัสูตร

การศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2544  จึงจะยกเลิกใชโ้ปรแกรมจดัทาํ ปพ.5 
 

   นายธีรวฒัน์ สุพพตักุล 

           18  พฤษภาคม 2558 
 
 



สารบัญ 

 

บทที�  1  บทนํา 

1. ความตอ้งการของโปรแกรม 1-2 

2. อุปกรณ์และสิ�งของที�จะได ้ 1-2 

3. ตาํแหน่งและขอ้มูล ในแผน่ซีดีรอม 1-2 

4. การติดตั�งโปรแกรม 1-3 

5. การเริ�มตน้ทาํงานครั� งแรก 1-4 

6. การเอาโปรแกรมออก 1-5 

7. ปัญหาติดตั�งโปรแกรมไม่ได ้ 1-5 

8. การปรับเวอร์ชั�น 1-6 

9. การตั�งเครื�องพิมพ ์ 1-8 

10. การปรับขนาดจอภาพ 1-9 

11. การเลือกไฟลแ์ละโฟลเดอร์จากฟอร์ม Select Directory 1-9 

12. แถบเครื�องมือ Print Preview 1-10 

13. การกาํหนดวนัเดือนปี 1-11 

14. การตั�งค่าหากวนัที�เป็นเป็นภาษาไทย 1-12 

15. การกาํหนดวนัเดือนปีและเวลา ของเครื�องที�ทาํงานอยู ่ 1-13 

16. การแกไ้ขกรณีเมนูบาร์ไม่เป็นภาษาไทย 1-14 

 17. เมื�อพบขอ้ผดิพลาด 1-15 

 บทที�  2  จัดการระบบ 

  1. เรียกใช ้ขอ้มูลแบบบนัทึกฯ ของตนเองเขา้โปรแกรมเพื�อทาํงาน 2-1 

  2. กาํหนด โรงเรียน 2-4 

  3. กาํหนด เจา้หนา้ที� 2-5 

  4. กาํหนด ตราโรงเรียน 2-7 

  5. กาํหนด ภาพพื�นจอภาพ 2-8 

  6. กระชบัขอ้มูล/เรียงลาํดบัใหม่ 2-9 

  7. สาํเนาขอ้มูลไปเก็บที�อื�น ทาํงานต่อ 2-10 

  8. เริ�มตน้โปรแกรมใหม่ 2-11 

  9. จบการทาํงาน 2-12 

 

 



สารบัญ (ต่อ) 

 

 บทที�  3  ตรวจสอบ/รหัสผ่าน 

  1. กาํหนด รหสัผา่นกาํกบัขอ้มูลในโปรแกรมใหม่ 3-1 

  2. เจา้หนา้ที�งานทะเบียน ดูรหสัผา่นใหค้รู ที�ลืมรหสัผา่น 3-2 

  3. เจา้หนา้ที�ทะเบียน เรียกดูแบบบนัทึกฯ ของครูแต่ละคน 3-3 

 บทที�  4  ข้อมูลต้นแบบ 

  1. แสดงขอ้มูลตน้แบบที�มีในโปรแกรมขณะนี�  4-1 

  2. ลบ ขอ้มูลตน้แบบออกหมด 4-2 

  3. รับ ขอ้มูลจากโปรแกรมงานทะเบียน แลว้ทาํเป็นขอ้มูลตน้แบบ  4-3 

  4. รับ ขอ้มูลตน้แบบจากเพื�อนครูที�ทาํแบบบนัทึก/ระบบงาน 4-4 

      กิจกรรม 

  5. สร้างขอ้มูลตน้แบบ โดยคียร์ายชื�อเอง 4-6 

  6. แสดง/เพิ�ม/ลบ/แกไ้ข ขอ้มูลตน้แบบ 4-8 

  7. พิมพ ์ใบรายชื�อนกัเรียนจากขอ้มูลตน้แบบ 4-9 

  8. สาํเนา ขอ้มูลตน้แบบใหเ้พื�อนครูนาํไปทาํแบบบนัทึกฯ/ 4-11 

                             ไปโปรแกรมระบบงานกิจกรรรม 

 บทที�  5  แบบบันทกึฯ (ประถม) 

  1. สร้าง แบบบนัทึกฯ วชิาใหม่ จากขอ้มูลตน้แบบ 5-1 

  2. สร้าง แบบบนัทึกฯ วชิาใหม่ โดยคียร์ายชื�อนกัเรียนขึ�นเอง 5-3 

  3. สร้าง แบบบนัทึกฯ วชิาใหม่ จากแบบบนัทึกฯ ที�มีแลว้ 5-4 

  4. แสดง/เพิ�ม/ลบ/แกไ้ข/พิมพ ์รายชื�อนกัเรียนที�ทาํแบบบนัทึกฯ 5-5 

  5. กาํหนด เลขหนา้ใหแ้บบบนัทึกฯ 5-6 

  6. กาํหนด รายละเอียดวชิาสอน/พิมพห์นา้ปก 5-7 

  7. กาํหนด ขอ้มูลพื�นฐาน 5-9 

  8. บนัทึก เวลาเรียน ภาคเรียนที� 1 5-11 

  9. บนัทึก เวลาเรียน ภาคเรียนที� 2 5-13 

  10. บนัทึก ผลการเรียน 5-14 

  11. บนัทึก คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 5-21 

  12. บนัทึก อ่าน คิดวเิคราะห์ เขียน 5-24 

  13. พิมพ ์ใบสรุปผลการเรียน/ผลการประเมิน 5-24 

 



สารบัญ (ต่อ) 

 

  14. บนัทึก สมรรถภาพผูเ้รียน 5-26 

  15. เลือก นกัเรียนแสดงผลต่างๆ 5-26 

  16. สาํเนา ขอ้มูลแบบบนัทึกฯ ที�ทาํเสร็จแลว้ ส่งโปรแกรม 5-28 

        งานทะเบียน 

 บทที�  6  ประกาศผลสอบ 

  1. สร้างรายชื�อนกัเรียน จากขอ้มูลตน้แบบ 6-1 

  2. สร้างรายชื�อนกัเรียน โดยคียร์ายชื�อเอง 6-2 

  3. แสดง/เพิ�ม/ลบ/แกไ้ข รายชื�อนกัเรียน 6-3 

  4. แสดง/เพิ�ม/ลบ/แกไ้ข/พิมพ ์ประกาศผลสอบ 6-4 

 บทที�  7  วธีิใช้ 

  1. วธีิใช ้ 7-1 

  2. แสดง/ไม่แสดง แถบเครื�องมือบนัทึกผลการเรียนฯ 7-1 

 3. เกี�ยวกบัโปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา 7-1 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที� 1 

บทนํา 

 

   ผูเ้ขียนโปรแกรมไดจ้ดัทาํโปรแกรมงานทะเบียนมาแลว้    โดยเนน้วา่  ผูที้�จะใชง้านตอ้งเป็น 

เจา้หนา้ที�งานทะเบียน   ซึ� งสามารถทาํงานหรือทาํหลกัฐานต่างๆ  ไดด้งันี�  

    - สมุดทะเบียนนกัเรียน 

    - ใบรายชื�อนกัเรียน 

    - บตัรประจาํตวันกัเรียน 

    - ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

    - หลกัฐานแสดงวฒิุการศึกษาประกาศนียบตัร (ปพ.2) 

    - แบบรายงานผูส้าํเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

    - ใบรับรองผลการศึกษา 

   สาํหรับโปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา ผูเ้ขียนแยกออกมาเป็นโปรแกรมหนึ�ง โดยเนน้วา่ 

ผูที้�จะใชง้านตอ้งเป็นครูผูส้อนทุกคน   ดงันั�นเมื�อแยกโปรแกรมออกตามผูใ้ชง้านโปรแกรม  ก็จะทาํใหค้รูผูส้อน

ไม่เขา้ไปยุง่เกี�ยวกบัโปรแกรมงานทะเบียน   และครูผูส้อนสามารถนาํโปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา  

ติดตั�งเขา้เครื�องคอมพิวเตอร์  และใชโ้ปรแกรมที�ใดก็ได ้ ไม่วา่จะเป็นเครื�องที�บา้น  หรือเครื�องที�โรงเรียน   

แต่เนื�องจากวา่  โปรแกรมงานทะเบียนมีรายชื�อนกัเรียน  โปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา  มีผลการเรียน

ของนกัเรียน   ดงันั�น  ตน้ภาคเรียนหรือตน้ปีการศึกษา  สามารถโอนรายชื�อนกัเรียนจากโปรแกรมงานทะเบียน

ไปโปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา  ทาํใหผู้ใ้ชโ้ปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา  ไม่ตอ้งคีย ์

รายชื�อนกัเรียน  ในขณะเดียวกนั  ปลายภาคเรียนหลงัจากที�ครูผูส้อนใหผ้ลการเรียนหรือทาํโปรแกรมบนัทึก 

ผลการเรียนประจาํวชิาเสร็จแลว้  สามารถโอนผลการเรียนของนกัเรียนแต่ละรายวชิาเขา้โปรแกรมงานทะเบียน  

ทาํใหเ้จา้หนา้งานทะเบียนไม่ตอ้งคียผ์ลการเรียน 

  แบบฟอร์มแบบบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา  เป็นแบบฟอร์มที�ไม่มีการบงัคบัแบบ  โรงเรียนสามารถ

สร้างหรือกาํหนดขึ�นเอง  จากการศึกษาขอ้มูลหลายๆ  โรงเรียนพบวา่  การจดัทาํแบบบนัทึกผล 

การเรียนประจาํวชิา แต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกนั  ดงันั�นการที�จะเขียนโปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํ

วชิา  ใหต้รงกบัความตอ้งการของทุกโรงเรียน  คงเป็นไปไม่ได ้ ผูเ้ขียนจึงรวบรวมขอ้มูลจากหลายๆ  โรงเรียน   

แลว้เขียนโปรแกรมออกมาโดยบูรณาการใหต้รงความตอ้งการของโรงเรียนมากที�สุด 

  ผูเ้ขียนโปรแกรมพยายามที�จะใหโ้ปรแกรมชุดนี�   ทาํงานไดง่้าย  ครอบคลุมงานจดัทาํแบบบนัทึก 

ผลการเรียนประจาํวชิา  ดงันั�นตอ้งเขียนโปรแกรมอยา่งเตม็ความสามารถ  และใชป้ระสบการณ์ที�มีอยา่งที�สุด  

แต่ก็คงมีขอ้ผดิพลาดอยูบ่า้ง  หากท่านพบเห็นขอ้ผดิพลาด  มีขอ้เสนอแนะ  กรุณาแจง้ใหผู้เ้ขียนโปรแกรมทราบ

โดยตรง   เพื�อที�จะไดแ้กไ้ขและพฒันาโปรแกรมใหดี้ยิ�งๆ ขึ�นต่อไป   และจดัส่งโปรแกรมใหก้บัท่านเพื�อ 

ปรับเวอร์ชั�นต่อไป 
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1. ความต้องการของโปรแกรม 

 1.  เครื�องคอมพิวเตอร์   

 -  Pentium  1.0  Ghz  ขึ�นไป 

- หน่วยความจาํ (Ram)  64  Mb  ขึ�นไป 

  -  โปรแกรม Windows 95,98,2000,Nt,Me,Xp,Win7 หรือ Win8 

  -  มีหรือไม่มี  CD-ROM  ก็ได ้

 2. เครื�องพิมพใ์ชไ้ดทุ้กเครื�องพิมพ ์ 

3. เครื�องสาํรองไฟฟ้า  (UPS)  ควรจะมี แต่ถา้ไม่มี  ควรสาํรองขอ้มูลบ่อยๆ 

 

2. อุปกรณ์และสิ�งของที�จะได้ 

        เมื�อท่านสั�งซื�อโปรแกรม  ท่านไดสิ้�งของเหล่านี�   ไดแ้ก่ 

2.1 แผน่ CD-ROM  1 แผน่ บรรจุโปรแกรมและวธีิการใชง้าน 

2.2 หนงัสือคู่มือการใชง้าน  1  เล่ม  (เล่มที�ท่านกาํลงัอ่านอยูนี่� ) 

2.3 ใบเสร็จรับเงินและหลกัฐานต่างๆ 

2.4 เอกสารคาํแนะและรหสัผา่น 

 

3.  ตําแหน่งและข้อมูล ในแผ่นซีดีรอม 

 3.1 ตาํแหน่งของโปรแกรม  โปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา บรรจุลงแผน่ซีดีรอม  มีตาํแหน่ง 

โปรแกรมดงันี�  

  3.1.1 ไฟลช่์วยเหลือ  ไดแ้ก่  X:\READMEPP5V601\PP5.HLP 

  3.1.2 ไฟลติ์ดตั�งโปรแกรม  ไดแ้ก่  X:\PP5V601\SETUP.EXE  ใชส้าํหรับติดตั�งโปรแกรมและขอ้มูล 

  3.1.3 ไฟลห์นงัสือคู่มือการใชง้านโปรแกรม  ไดแ้ก่  C:\BookPp5v601 

  3.1.4 ไฟลโ์ปรแกรมช่วยสอน  อยูใ่นโฟลเดอร์หลกั 

 3.2 วธีิการเขา้โปรแกรมในซีดีรอม 

  3.2.1 โปรแกรมช่วยสอน 

- ดบัเบิ�ลคลิกที�  My Computer 

- เลือกไดร์ฟ ซีดีรอม 

- ดบัเบิ�ลคลิกที�ไฟล ์ PP5.EXE 

  3.2.2 ไฟลช่์วยเหลือ (README.HLP) 

- ดบัเบิ�ลคลิกที�  My Computer 

- เลือกไดร์ฟ ซีดีรอม 
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- ดบัเบิ�ลคลิกที�สารบบหรือโฟลเดอร์  ReadmePp5v601 

- ดบัเบิ�ลคลิกที�ไฟล ์PP5.HLP 

  3.2.3 ติดตั�งโปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา  V6.02  ศึกษาในหวัขอ้  การติดตั�งโปรแกรม 
 

4. การติดตั�งโปรแกรม  การติดตั�งโปรแกรมทาํได ้ 3  วธีิ ไดแ้ก่ 

 4.1 ติดตั�งจากโปรแกรมช่วยสอน  สามารถติดตั�ง  โดยทาํงานดงันี�  

  4.1.1 นาํแผน่ซีดีรอม  เขา้ซีดีรอมไดร์ฟ  โปรแกรมจะ  Autorun  แสดงโปรแกรมช่วยสอน (หากไม่ 

Autorun  ใหไ้ปที�  My computer ดบัเบิ�ลคลิก  เลือกไดร์ฟซีดีรอมชื�อ PP5V601 ดบัเบิ�ลคลิก  เลือกไฟล ์  

PP5.EXE ดบัเบิ�ลคลิก จะไดโ้ปรแกรมช่วยสอน) 

  4.1.2 เลือกหวัขอ้  ติดตั�ง/เอาออกโปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา  โปรแกรมจะตรวจสอบ 

หากยงัไม่มีโปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา  โปรแกรมจะติดตั�งโปรแกรมใหแ้ลว้ทาํตามหวัขอ้ 4.1.3  

หากมีโปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา V6.02  แลว้  โปรแกรมจะใหเ้ลือก  ปุ่มคาํสั�ง Add/Remove , 

Reinstall  และ Remove All  ศึกษาเพิ�มเติมจากหวัขอ้  การเอาโปรแกรมออก 

4.1.3 เมื�อเขา้โปรแกรมติดตั�งแลว้  การติดตั�งโปรแกรมง่ายที�สุด  คือ เมื�อโปรแกรมติดตั�งเริ�มทาํงาน  

ใหก้ดปุ่ม Enter บนคียบ์อร์ดผา่นตลอดไปเรื�อยๆ  โดยไม่ตอ้งคียข์อ้ความใดๆ (ทั�ง Name  และ Oganization หาก 

Name และ Oganization ไม่ผา่น ใหคี้ย ์ Name เป็น AAA ส่วน Oganization ลบเป็นวา่ง) และไม่ตอ้งเลือก 

ปุ่มคาํสั�ง  Change Folder...  เมื�อกดปุ่ม  Enter  ผา่นตลอดไปเรื�อยๆ  จนไดข้อ้ความ  PP5V601 setup was 

completed sucessfully  แสดงวา่  การติดตั�งเสร็จสมบูรณ์ 

  4.1.4 จบการแสดงวธีิการใชโ้ปรแกรม  แลว้นาํซีดีรอมเก็บไว ้

  4.1.5 เขา้โปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา  โดยคลิกที�  Start  ไปที�  Program  ไปที�เมนู บนัทึก 

ผลการเรียนประจาํวชิา 6.02  และเลือกเมนูยอ่ย  บนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา 6.02 

 4.2 ติดตั�งจาก My Computer  สามารถติดตั�ง  โดยทาํงานดงันี�  

  4.2.1 นาํแผน่ซีดีรอม  เขา้ซีดีรอมไดร์ฟ 

  4.2.2 ดบัเบิ�ลคลิกที�  My Computer ดบัเบิ�ลคลิกที�ไดร์ฟซีดีรอมชื�อ  PP5V601  ดบัเบิ�ลคลิกที�โฟลเดอร์  

PP5V601  ดบัเบิ�ลคลิกที�ไฟล ์ Setup.exe ต่อจากนั�น  โปรแกรมจะตรวจสอบหากยงัไม่มีโปรแกรมบนัทึก 

ผลการเรียนประจาํวชิา V6.02  โปรแกรมจะติดตั�งโปรแกรมใหแ้ลว้ทาํตามหวัขอ้ 4.2.3  หากมีโปรแกรมบนัทึก

ผลการเรียนประจาํวชิา V6.02  แลว้  โปรแกรมจะใหเ้ลือกปุ่มคาํสั�ง Add/Remove , Reinstall และ Remove All 

ศึกษาเพิ�มเติมจากหวัขอ้ การเอาโปรแกรมออก 

4.2.3 เมื�อเขา้โปรแกรมติดตั�งแลว้  การติดตั�งโปรแกรมง่ายที�สุด  คือ เมื�อโปรแกรมติดตั�งเริ�มทาํงาน 

ใหก้ดปุ่ม Enter บนคียบ์อร์ดผา่นตลอดไปเรื�อยๆ  โดยไม่ตอ้งคียข์อ้ความใดๆ  (ทั�ง  Name และ  

Oganization) และไม่ตอ้ง    เลือกปุ่มคาํสั�ง   Change Folder...  เมื�อกดปุ่ม  Enter  ผา่นตลอดไปเรื�อยๆ   
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จนไดข้อ้ความ PP5V601 setup was completed sucessfully  แสดงวา่  การติดตั�งเสร็จสมบูรณ์ 

  4.2.4 นาํแผน่ซีดีรอมออกจากซีดีรอมไดร์ฟ  และเก็บไว ้

  4.2.5 เขา้โปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา V6.02  โดยไปที�  Start   ไปที�  Program  ไปที�เมนู

บนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา 6.02 และเลือกเมนูยอ่ย  บนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา 6.02 

 4.3 ติดตั�งจาก Run  สามารถติดตั�ง  โดยทาํงานดงันี�  

  4.3.1 นาํแผน่ซีดีรอม  เขา้ซีดีรอมไดร์ฟ 

  4.3.2 คลิกที�  Start  ดบัเบิ�ลคลิก Run คลิกที� ปุ่มคาํสั�ง Browse... เลือก Combo Box หลงัคาํวา่   

Look in แลว้เลือกไดร์ฟซีดีรอมชื�อ  PP5V601  ดบัเบิ�ลคลิกที�โฟลเดอร์  PP5V601  ดบัเบิ�ลคลิกที�ไฟล ์ Setup.exe  

ต่อจากนั�นเลือก Open เลือก Ok  โปรแกรมจะตรวจสอบหากยงัไม่มีโปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา 

V6.02  โปรแกรมจะติดตั�งโปรแกรมใหแ้ลว้ทาํตามหวัขอ้ 4.3.3  หากมีโปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา 

V6.02  แลว้  โปรแกรมจะใหเ้ลือกปุ่มคาํสั�ง Add/Remove , Reinstall และ Remove All  ศึกษาเพิ�มเติมจาก 

หวัขอ้ การเอาโปรแกรมออก 

4.3.3 เมื�อเขา้โปรแกรมติดตั�งแลว้  การติดตั�งโปรแกรมง่ายที�สุด  คือ เมื�อโปรแกรมติดตั�งเริ�มทาํงาน 

ใหก้ดปุ่ม Enter บนคียบ์อร์ดผา่นตลอดไปเรื�อยๆ  โดยไม่ตอ้งคียข์อ้ความใดๆ  (ทั�ง  Name และ Oganization 

หาก Name และ Oganization ไม่ผา่น ใหคี้ย ์ Name เป็น AAA ส่วน Oganization ลบเป็นวา่ง)  และไม่ตอ้งเลือก

ปุ่มคาํสั�ง   Change Folder...  เมื�อกดปุ่ม  Enter ผา่นตลอดไปเรื�อยๆ จนไดข้อ้ความ PP5V601 setup was 

completed sucessfully  แสดงวา่  การติดตั�งเสร็จสมบูรณ์ 

  4.3.4 นาํแผน่ซีดีรอมออกจากซีดีรอมไดร์ฟ  และเก็บไว ้

  4.3.5 เขา้โปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา V6.02  โดยไปที�  Start   ไปที�  Program  ไปที�เมนู

บนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา 6.02  และเลือกเมนูยอ่ย  บนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา 6.02 

 

5. การเริ�มต้นทาํงานครั�งแรก 

  หลงัจากที�ติดตั�งโปรแกรมและเขา้โปรแกรมไดแ้ลว้  ใหท้ดลองทาํงานโปรแกรมกบัขอ้มูลตวัอยา่ง  ที�มา

กบัตวัโปรแกรม  เมื�อทดลองทาํงานต่างๆ แลว้   จะเห็นวา่  โปรแกรมสามารถทาํงานได ้ และขอ้มูลเป็นขอ้มูล

ตวัอยา่งที�มากบัโปรแกรม  ขั�นตอนต่อไปจะเริ�มงานจริง  ใหท้าํงานตามขั�นตอนดงันี�  

  5.1  เลือกเมนูบาร์  จดัการระบบ  เมนูยอ่ย  เริ�มต้นโปรแกรมใหม่  เพื�อที�จะใหโ้ปรแกรมลบ  

ขอ้มูลตวัอยา่งที�มากบัตวัโปรแกรมออกหมด  และกาํหนดค่าเริ�มตน้ต่างๆ  เพื�อเริ�มทาํงานใหม ่

  5.2 เลือกเมนูบาร์ จดัการระบบ  เมนูยอ่ย  กาํหนดโรงเรียน  เพื�อที�จะกาํหนดสังกดั  ที�อยู ่

  5.3 เลือกเมนูบาร์ จดัการระบบ  เมนูยอ่ย  กาํหนดเจ้าหน้าที�  เพื�อที�จะกาํหนด  ภาคเรียนที�   

ปีการศึกษา  ชื�อ  และ  ตาํแหน่งเจา้หนา้ที�  และกาํหนดชื�อ-นามสกุล  ครูผูส้อน 
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  5.4 เลือกเมนูบาร์ จดัการระบบ  เมนูยอ่ย  กาํหนดตราโรงเรียน  เพื�อที�จะกาํหนด  ตาํแหน่งไดร์ฟ  

โฟลเดอร์  และชื�อไฟลต์ราโรงเรียน  ชื�อไฟลนี์�จะถูกนาํไปใชใ้นการพิมพร์ายงานต่างๆ  หากไม่มีไม่ตอ้งกาํหนด 

  5.5 เลือกเมนูบาร์ จดัการระบบ เมนูยอ่ย กาํหนดพื�นจอภาพ  เพื�อที�จะกาํหนด  ตาํแหน่งไดร์ฟ โฟลเดอร์  

และชื�อไฟลพ์ื�นจอภาพ   สามารถเลือกภาพพื�นจอภาพไดต้ามความตอ้งการ  หากพอใจภาพที� 

ผูเ้ขียนโปรแกรมใหม้าสวยอยูแ่ลว้  ไม่เลือกเมนูนี�ก็ได ้

  5.6 หากมีขอ้มูลรายชื�อนกัเรียนจากโปรแกรมงานทะเบียน  ใหโ้อนรายชื�อนกัเรียนจากโปรแกรมงาน

ทะเบียน  เขา้โปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา V6.02  โดยเลือกเมนูบาร์ ขอ้มูลตน้แบบ เมนูยอ่ย   

รับ ข้อมูลจากโปรแกรมงานทะเบียน แล้วทาํเป็นข้อมูลต้นแบบ 

  5.7 เลือกเมนูบาร์ แบบบนัทึกฯ(ประถม) หรือแบบบนัทึกฯ(ขยายโอกาส)  หรือแบบบนัทึกฯ(มธัยม) 

เพื�อเริ�มสร้างรายชื�อนกัเรียนเพื�อจดัทาํแบบบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา 

  5.8 เลือกเมนูอื�นๆ  ตามที�ตอ้งการ  ทาํงานต่อไป 

 

6. การเอาโปรแกรมออก 

  ใชว้ธีิการติดตั�งโปรแกรม  ซึ� งกล่าวมาแลว้ทั�ง 3 วธีิในหวัขอ้  การติดตั�งโปรแกรม  เมื�อโปรแกรม 

ติดตั�งพบวา่  มีโปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา V6.02  โปรแกรมจะใหเ้ลือกปุ่มคาํสั�ง Add/Remove , 

Reinstall และ Remove All  ซึ� งแต่ละปุ่มคาํสั�งมีความหมายดงันี�  

   1. ปุ่มคาํสั�ง Add/Remove ใชเ้พื�อเพิ�มส่วนประกอบโปรแกรม หรือเอาส่วนประกอบโปรแกรมออก 

   2. ปุ่มคาํสั�ง Reinstall  ใชเ้พื�อติดตั�งโปรแกรมซํ� า  โปรแกรมใหม่จะเขียนทบัโปรแกรมเก่า  และ 

ขอ้มูลตวัอยา่งในโปรแกรมใหม่  จะเขียนทบัขอ้มูลในโปรแกรมเก่า 

   3. ปุ่มคาํสั�ง Remove All ใชเ้พื�อลบโปรแกรม  และขอ้มูลที�มีอยูใ่นโปรแกรมออกอยา่งถาวร 

โดยไม่สามารถเรียกกลบัคืนได ้

  ดงันั�น การเอาโปรแกรมออก  ใหเ้ลือกปุ่มคาํสั�ง Remove All  

 

7. ปัญหาติดตั�งโปรแกรมไม่ได้ 

  วธีิการติดตั�งโปรแกรมง่ายที�สุด  คือ  เมื�อโปรแกรมติดตั�งทาํงาน  ใหก้ดปุ่ม  Enter  บนคียบ์อร์ดไป

เรื�อยๆ  (เมา้ส์เป็นรูปนาฬิกาทรายใหร้อก่อน  เมา้ส์เป็นรูปลูกศรใหก้ดปุ่ม Enter)  จนจบการติดตั�ง  เมื�อเสร็จสิ�น

การติดตั�งแลว้  สามารถเขา้โปรแกรมไดท้นัที  โดยไปที�  เริ�ม-Start  เลือก  All Program  เลือกบนัทึกผลการเรียน

ประจาํวชิา 6.02 
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  แต่ถา้หากกดปุ่ม Enter  บนคียบ์อร์ดแลว้  ปรากฏวา่  ไม่ผา่นขั�นตอนตามรูปที�  7.1 

รูปที� 7.1 แสดงโปรแกรมติดตั�งให้คีย์  Name  และ  Organization 

  จากรูปที� 7.1 แมจ้ะกดปุ่ม Enter ก็ไม่ผา่น  ใหคี้ย ์ Name  เป็น  AAA  และ  Organization  ใหล้บเป็นวา่ง  

ต่อจากนั�นใหเ้ลือก  Ok  และกด  Enter  คียบ์อร์ดไปเรื�อยๆ  จนจบการติดตั�ง 

 

8. การปรับเวอร์ชั�น 

  เนื�องจากแบบฟอร์มมีการเปลี�ยนแปลง  เช่น  มีการเพิ�มคะแนนขอ้สอบกลาง  หรือผูใ้ชโ้ปรแกรมมี  

ขอ้เสนอแนะ ขอ้แนะนาํ หรือพบขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม  ผูเ้ขียนโปรแกรมจะบนัทึกขอ้มูลเก็บไว ้ เมื�อมีเวลา

ก็จะปรับโปรแกรมใหดี้ขึ�น  เรียกวา่  ปรับเวอร์ชั�นโปรแกรม  เมื�อปรับเวอร์ชั�นโปแกรมเสร็จ  ผูเ้ขียนโปรแกรม

จะนาํโปรแกรมเวอร์ชั�นใหม่ขึ�นเวบ็  www.teesoftware.com  ผูใ้ชโ้ปรแกรมพบเวอร์ชั�นใหม่        ก็สามารถ

ดาวน์โหลดไปใชไ้ดเ้ลย  โดยไม่ตอ้งซื�ออีก 

 1. กรณทีี�โปรแกรมเวอร์ชั�นเก่ากบัเวอร์ชั�นใหม่เป็นคนละเวอร์ชั�น (ตวัเลขเวอร์ชั�นต่างกนั เช่น 6.00 , 6.01 , 

6.02 , 6.03 , …เป็นการปรับเวอร์ชั�นใหญ่  มีการปรับฐานขอ้มูล)  ใหท้าํตามขั�นตอนต่างๆ  ดงันี�  

  1.1 ทาํงานโปรแกรมเวอร์ชั�นเก่า 

  1.2 จบออกจากโปรแกรม  โดยเลือกจบแบบยา้ยขอ้มูลไปเก็บที�อื�น  หรือจบแบบสาํรองขอ้มูลไปเก็บที�อื�น  

ซึ� งสามารถเลือกไดร์ฟ  และสร้างโฟลเดอร์สาํรองขอ้มูล  อาจเลือกเป็นไดรฟ์ C หรือไดร์ฟอื�นๆ  หรือ Handy 

Drive ก็ได ้

  1.3 ดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ชั�นใหม่  จากเวบ็  www.teesoftware.com  วธีิการดาวน์โหลด  ศึกษาได้

จากเวบ็ www.teesoftware.com 

  1.4 ติดตั�งโปรแกรมเวอร์ชั�นใหม่  และเขา้โปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิาเวอร์ชั�นใหม่ 

  1.5 เลือกทาํงานในเมนูบาร์ จดัการระบบ  เมนูยอ่ย  เรียกใชข้อ้มูลแบบบนัทึกฯ ของตนเองเขา้โปรแกรม

เพื�อทาํงาน  โปรแกรมจะปรับขอ้มูลใหเ้องอตัโนมติั 
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  1.5 ติดตั�งโปรแกรมเวอร์ชั�นเก่าอีกครั� ง  โดยใชแ้ผน่โปรแกรมเวอร์ชั�นเก่า  หรือตวัโปรแกรมติดตั�ง    ตวั

เก่า  โปรแกรมติดตั�งจะตรวจสอบ  และจะขึ�นขอ้ความวา่  พบโปรแกรมเวอร์ชั�นเก่าอยูใ่นคอมพิวเตอร์  ใหเ้ลือก

ปุ่มคาํสั�งใดปุ่มคาํสั�งหนึ�งจาก  3  ปุ่มคาํสั�ง  ดงันี�  

   1.5.1 ปุ่มคาํสั�ง Add/Remove…  ใชส้าํหรับเพิ�มหรือลบส่วนประกอบ 

   1.5.2 ปุ่มคาํสั�ง Reinstall  ใชส้าํหรับติดตั�งโปรแกรมซํ� า  โปรแกรมติดตั�งจะติดตั�งโปรแกรมและ 

ขอ้มูลซํ� า 

   1.5.3 ปุ่มคาํสั�ง Remove All  ใชส้าํหรับลบโปรแกรมและขอ้มูลออกหมด  ดงันั�น  ใหเ้ลือก 

ปุ่มคาํสั�งนี� เพื�อลบโปรแกรมและขอ้มูลออกหมด 

  1.6 ทาํงานโปรแกรมเวอร์ชั�นใหม่ 

 2. กรณทีี�โปรแกรมเวอร์ชั�นเก่ากบัเวอร์ชั�นใหม่เป็นเวอร์ชั�นเดียวกนั (เลขเวอร์ชั�นเหมือนกนั เช่น 6.00 , 6.00 

A , 6.00 B , …) ใชใ้นกรณีต่างๆ  ดงันี�  

  - ดาวน์โหลดโปรแกรมตวัอยา่งทางอินเตอร์เน็ตมาใชก่้อน  แลว้ซื�อโปรแกรมชุดจริงทีหลงั  เป็น 

การปรับเวอร์ชั�นเพื�อใชโ้ปรแกรมชุดจริงและไดข้อ้มูลที�ทาํแลว้มาจากโปรแกรมตวัอยา่ง 

  - ใชโ้ปรแกรมเวอร์ชั�น  6.00  อยู ่ พบวา่มีการ  support  ทางอินเตอร์เน็ต  เป็น  6.00 A (ถา้ 

ผูเ้ขียนโปรแกรมปรับโปรแกรมใหดี้ขึ�น  โดยไม่ปรับฐานขอ้มูล  จะตั�งเวอร์ชั�นเป็น  6.00 A , 6.00 B ,...  

แต่หากมีการปรับโปรแกรมใหญ่  โดยมีการปรับฐานขอ้มูล  จะตั�งเวอร์ชั�นเป็น  6.01 , 6.02 , 7.00 ,...) เป็นตน้  

ดงันั�นใชว้ธีิการปรับเวอร์ชั�นนี� เพื�อใหไ้ดใ้ชโ้ปรแกรมชุดใหม่ 

  - ใชใ้นกรณีที�ใชง้านโปรแกรม  มีความรู้สึกวา่  โปรแกรมชา้เหมือนกบัโปรแกรมเสียหาย  ตอ้งการ 

ติดตั�งโปรแกรมเวอร์ชั�นเดิมใหม่  ดงันั�นใชว้ธีิการปรับเวอร์ชั�นนี� เพื�อติดตั�งโปรแกรมเวอร์ชั�นเดิม  แต่ไดข้อ้มูล 

ที�เคยทาํงานจากโปรแกรมชุดก่อน 

 ขั�นการปรับเวอร์ชั�น กรณทีี�โปรแกรมเวอร์ชั�นเก่ากบัเวอร์ชั�นใหม่เป็นเวอร์ชั�นเดียวกนั 

  2.1 ทาํงานโปรแกรมเวอร์ชั�นเก่า (ที�มีในเครื�อง) 

  2.2 จบการทาํงาน  โดยจบแบบสาํเนาขอ้มูลหรือยา้ยขอ้มูลไปเก็บที�อื�น  อาจเก็บที�ไดรฟ์ C หรือ ไดร์ฟ

อื�นๆ  หรือ  Handy Drive 

  2.3 ติดตั�งโปรแกรมเวอร์ชั�นใหม่  และเขา้โปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา  เวอร์ชั�นใหม ่

  2.4 เลือกทาํงานในเมนูบาร์ จดัการระบบ  เมนูยอ่ย  เรียกใช ้ขอ้มูลแบบบนัทึกฯ ของตนเองเขา้โปรแกรม

เพื�อทาํงาน  โปรแกรมจะปรับขอ้มูลใหเ้องอตัโนมติั 
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9. การตั�งเครื�องพมิพ์ 

 การพิมพร์ายงาน  เป็นการพิมพข์อ้มูลออกทางเครื�องพิมพ ์(Printer) โปรแกรมนี�  ในแต่ละฟอร์มที� 

สั�งพิมพร์ายงานจะมี ปุ่มคาํสั�ง ขนาดกระดาษ  ใชค้ลิกเพื�อแสดงการตั�งเครื�องพิมพ ์และกาํหนดขนาดกระดาษ

ต่างๆ เมื�อคลิกปุ่มคาํสั�ง ขนาดกระดาษ จะปรากฏขอ้ความแสดงการตั�งเครื�องพิมพ ์หมายความวา่ โปรแกรม 

จะพิมพอ์อกไดต้อ้งตั�งเครื�องพิมพ ์ มีขนาดกระดาษ  เป็นกระดาษที�ตอ้งการ  วธีิการตั�งเครื�องพิมพท์าํดงันี�  

  -ยบุหนา้จอ โปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา V6.02  ไปอยูบ่น Task bar โดยคลิกปุ่ม 

Minimize มุมขวา-บน  หรืออาจกดปุ่ม  Ctrl + Esc  มือซา้ยกด  Ctrl  คา้งไว ้ มือขวากดตามดว้ย  Esc 

  -คลิกปุ่ม เริ�ม-Start บน Task bar 

 -เลือก Printer and Faxes 

  -ดบัเบิ�ลคลิก Printer ที�ใช ้

  -คลิกที�เมนูบาร์ Printer  

  -หากไม่มีเครื�องหมายถูกนาํหนา้ Set As Default ใหค้ลิกที�  Set As Default 

  -คลิกที�เมนูบาร์ Printer อีกครั� ง จะเห็นวา่มีเครื�องหมายถูกนาํหนา้ Set As Default  ซึ� ง 

หมายความวา่  เป็นเครื�องพิมพห์ลกั  หากสั�งพิมพด์ว้ยโปรแกรมงานทะเบียน  ก็จะออกเครื�องพิมพที์�ตั�งนี�  

  -คลิกที� Properties (95,98,Me) หรือคลิกที� Print Preferrences… (Xp) 

  -ตั�งขนาดกระดาษ ซึ� งเครื�องพิมพแ์ต่ละยี�หอ้ แต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกนัใหศึ้กษาจากคู่มือแลว้ 

ตั�งขนาดกระดาษตามที�โปรแกรมตอ้งการ  ตวัอยา่งการตั�งเครื�องพิมพบ์างยี�หอ้ 

 ตัวอย่างการตั�งเครื�องพมิพ์แบบเข็ม Epson LQ 1170 กระดาษ Legal พิมพแ์นวตั�ง ทาํตาม 

ขั�นตอนขา้งตน้แลว้ 

  -คลิกที�  Paper 

  -ที� Paper Size เลือก Legal 

  -ที� Orientation รูปแบบการพิมพ ์เลือก Portrait พิมพแ์นวตั�ง 

  -คลิกปุ่มคาํสั�ง OK 

  -คลิกปุ่มกากบาทมุมขวาบน  ปิดวนิโดว ์  

 หมายเหตุ  การตั�งขนาดกระดาษ ไม่ตอ้งตั�งทุกครั� งที�พิมพ ์จะตั�งเมื�อขนาดกระดาษ มีการเปลี�ยนแปลง

หรือแสดงภาพก่อนพิมพ ์ ภาพที�ไดไ้ม่ครบองคป์ระกอบ 
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10. การปรับขนาดจอภาพ 

  โปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิาเวอร์ชั�นนี�   ตอ้งตั�งขนาดจอภาพ  1024 by 768  pixels  เป็น 

อยา่งตํ�า  จึงจะใชง้านโปรแกรมได ้ วธีิการปรับขนาดจอภาพ  ทาํไดด้งันี�  

  คลิกขวาที�พื�นที�วา่งๆ บน Desk Top หา้มคลิกขวาตรง Task Bar หา้มคลิกขวาตรง  Icon  เช่น  Icon My 

Computer  , Icon  Recycle Bin  เป็นตน้  ตอ้งคลิกขวาบนพื�นที�  Desk  Top  ที�วา่งจริงๆ  แลว้คลิกซา้ยเลือก  

Properties  หรือจะตั�งจอภาพโดยใช ้ Control Panel  ก็ได ้ โดยคลิกที�  Start  เลือก  Control Panel  คลิกที�  

Display  จะไดฟ้อร์ม  Display  Properties  ตามรูปที�  10.1 

รูปที� 10.1 แสดงฟอร์ม  Diskplay  properties  เพื�อกาํหนดขนาดจอภาพ 

   จากรูปที�  10.1  ใหเ้ลือก  Page  Setting  ต่อจากนั�นกาํหนดขนาดจอภาพ  โดยเลื�อนแถบไสลด ์  

ที�กรอบ  Screen  resolution  เลือก  1024 by 768 pixels  ส่วนกรอบ  Color quality  จะเลือก  Medium (16 bit)  

หรือ  Highest (32 bit)  ก็ได ้ แลว้คลิกที�ปุ่มคาํสั�ง  Apply  แลว้คลิกที�ปุ่มคาํสั�ง  OK  ต่อจากนั�นเขา้โปรแกรม

บนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา  ก็จะใชง้านโปรแกรมได ้

 

11. การเลือกไฟล์และโฟล์เดอร์จากฟอร์ม  Select  Directory 

  เมื�อมีการคลิกปุ่มคาํสั�งเลือกไดร์ฟ:\โฟลเดอร์  ในฟอร์มสาํรองขอ้มูล  เรียกใชข้อ้มูลสาํรอง  กาํหนด 

ไฟลภ์าพหนา้จอ  ฯลฯ  จะไดฟ้อร์มตามรูป 
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รูปที� 11.1 แสดงฟอร์ม Select directory 

1) บรรทดัแสดงตาํแหน่งไดร์ฟและโฟลเดอร์ 

2) เลือกไดร์ฟที�ตอ้งการ 

3) ดบัเบิ�ลคลิกโฟลเดอร์หลกั  เช่น  C:\  บรรทดัแสดงไดร์ฟและโฟลเดอร์เลือกจะเป็น  C:\ 

4) Scroll  หาโฟลเดอร์ที�ตอ้งการ  พบแลว้ดบัเบิ�ลคลิกเลือก  จนกวา่บรรทดัแสดงไดร์ฟและโฟลเดอร์ 

 ที�เลือกจะไดต้าํแหน่งหรือขอ้ความตามตอ้งการ 

5) เมื�อบรรทดัแสดงไดร์ฟและโฟลเดอร์ที�เลือกถูกตอ้งแลว้  คลิกที�ปุ่มคาํสั�ง  Select  เพื�อเลือกและจบ

ออกจากฟอร์มนี�  

 หมายเหตุ  หากเลือก  Select  ขอ้ความที�ส่งกลบั  คือ  บรรทดัแสดงไดร์ฟและโฟลเดอร์ ที�เลือก   

หากเลือก  Cancel  ขอ้ความที�ส่งกลบั  คือ  ขอ้ความวา่ง 

 

12. แถบเครื�องมือ Print preview 

  ในกรณีที�คลิกปุ่มคาํสั�ง  ภาพก่อนพิมพ/์พิมพ ์จะไดภ้าพก่อนพิมพใ์หต้รวจสอบ และมีแถบเครื�องมือ  

Print preview  ปรากฎใหเ้ลือก  ตามรูป 
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รูปที� 13.1 แสดงแถบเครื�องมือ Print Preview 

1) ปุ่มที� 1 ปุ่มคาํสั�ง แสดงหนา้แรก  ใชเ้พื�อใหแ้สดงหนา้แรก  หากมีหลายหนา้ 

2) ปุ่มที� 2 ปุ่มคาํสั�ง แสดงหนา้ก่อนหนา้  ใชเ้พื�อใหแ้สดงหนา้ก่อนหนา้  หากมีหลายหนา้ 

3) ปุ่มที� 3 ปุ่มคาํสั�ง เลือกหนา้แสดง  ใชเ้พื�อเลือกหนา้แสดง 

4) ปุ่มที� 4 ปุ่มคาํสั�ง แสดงหนา้ถดัไป  ใชเ้พื�อใหแ้สดงหนา้ถดัไป  หากมีหลายหนา้ 

5) ปุ่มที� 5 ปุ่มคาํสั�ง แสดงหนา้สุดทา้ย  ใชเ้พื�อใหแ้สดงหนา้สุดทา้ย  หากมีหลายหนา้ 

6) ปุ่มที� 6 ปุ่มคาํสั�ง ยอ่/ขยายขนาด  ใชเ้พื�อยอ่/ขยายขนาดภาพก่อนพิมพ ์

7) ปุ่มที� 7 ปุ่มคาํสั�ง จบการแสดงภาพก่อนพิมพ ์ โดยไม่พิมพ ์(รูปประตูลูกศรออก) 

8) ปุ่มที� 8 ปุ่มคาํสั�ง พิมพภ์าพก่อนพิมพ ์ ใชเ้พื�อพิมพภ์าพที�แสดงก่อนพิมพ ์(รูปเครื�องพิมพ)์  
 

13. การกาํหนดวนัเดือนปี 

  เมื�อมีการกาํหนดวนัเดือนปี  ตามรูป 

รูปที� 14.1 แสดงการกาํหนดวนัเดือนปี 

1) คลิกที� ปุ่มลูกศรสามเหลี�ยมชี�ลง  เพื�อกระจายวนัเดือนปีเพื�อเลือก 

2) คลิกเพื�อเลื�อนเดือนปีหนา้และหลงั 

3) คลิกที�อกัษรเดือน  เพื�อเลือกเดือนโดยตรง 

4) คลิกที�เลข พ.ศ.  เพื�อเลื�อน  พ.ศ. แบบ  Spinner 
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5) เมื�อได ้พ.ศ. และเดือนที�ตอ้งการแลว้  ใหค้ลิกที�วนัที�เพื�อเลือก 
 

14. การตั�งค่าหากวนัที�ไม่เป็นภาษาไทย 

1) เขา้  Control Panel  แลว้ดบัเบิ�ลคลิกที�ไอคอน  Regional and Language options 

จะไดฟ้อร์มตามรูป 

2) เลือกค่าเพื�อให ้ Windows  รับภาษาเอเซียใตไ้ด ้ ต่อจากนั�นคลิกที�หนา้  Advance   

จะไดฟ้อร์มตามรูป 
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3) คลิกเลือก  Thai  ต่อจากนั�นใหเ้ลือกหนา้  Regional Options  จะไดฟ้อร์มตามรูป 

4) คลิกเลือก Thai 

5) คลิกเลือก  Thailand 

6) คลิกที�ปุ่มคาํสั�ง  Ok  ต่อจากนั�นวนัเดือนปีในโปรแกรมก็จะเป็นภาษาไทย 
 

15. การกาํหนดวนัเดือนปีและเวลา  ของเครื�องคอมพวิเตอร์ที�ทาํงานอยู่ 

1) เขา้  Control Panel  แลว้ดบัเบิ�ลคลิกที�ไอคอน  Date and Time จะไดฟ้อร์มตามรูป 

2) เลือกหนา้  Time Zone  หากไม่เป็น  (GMT+07:00) Bankkok,Hanoi,Jakata  ใหก้าํหนด 

ใหเ้ป็น  (GMT+07:00) Bankkok,Hanoi,Jakata 
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   3) เลือกหนา้  Date & Time  ตามรูป   เพื�อกาํหนดวนัเดือนปีและเวลา 

   4) คลิกปุ่มคาํสั�ง  Ok 

  หมายเหตุ 

   1)  วนัเดือนปีและเวลาของเครื�องคอมพิวเตอร์ที�ทาํงานอยู ่ จะแสดงในโปรแกรมฯ ดงันั�น  หากทาํงาน

แบบเครือข่าย (Lan)  วนัเดือนปีและเวลาของแต่ละเครื�องอาจไม่เหมือนกนัก็ได ้  

   2) หากวนัเดือนปีและเวลาของเครื�องคอมพิวเตอร์ที�ทาํงานอยูไ่ม่ถูกตอ้ง  ควรกาํหนดใหถู้กตอ้ง 

3) วนัเดือนปีและเวลาของเครื�องคอมพิวเตอร์ที�ทาํงานอยูจ่ะทาํงานไปเรื�อยๆ  แมก้ระทั�งปิดเครื�อง 

คอมพิวเตอร์ก็ยงัทาํงานอยู ่ โดยมีถ่านแบตเตอรี�ใหพ้ลงังาน  หากเปิดเครื�องคอมพิวเตอร์แลว้วนัเดือนปีและเวลา

ไม่ตรงความเป็นจริง  ตอ้งตั�งวนัเดือนปีและเวลาทุกครั� ง  แสดงวา่  ถ่านแบตเตอรี� เสื�อมคุณภาพ  ใหเ้ปลี�ยนถ่าน

แบตเตอรี�ใหม่ 

 

16. การแก้ไขกรณเีมนูบาร์ไม่เป็นภาษาไทย 

  จะมี  Windows  บางรุ่นที�ติดตั�งโปรแกรม  เมนูบาร์ไม่เป็นภาษาไทย  ทาํใหไ้ม่สามารถอ่านเมนูบาร์ได ้ 

ทาํใหไ้ม่สามารถทาํงานได ้ เช่น  Windows Xp , Windows Vistar , Win7 และ Win8 บางรุ่น  เป็นตน้ 

ใหแ้กไ้ขดงันี�  

 สาํหรับ Windows Xp 

  1) เขา้  Control Pane  ดบัเบิ�ลคลิกที�ไอคอน  Display  ไดฟ้อร์ม  Display Properties  ตามรูป 19.1 

รูปที� 19.1 

  2) เลือกหนา้  Themes 

  3) เลือก Themes  เป็น  Windows XP 

  4) คลิกปุ่มคาํสั�ง  Ok 
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 สาํหรับ Win7 และ Win8 

 1) เขา้ Control Panel ดบัเบิ�ลคลิกไอคอน  Region and Language 

 2) เลือกหนา้  Administrative 

 3) คลิกปุ่มคาํสั�ง Change system locate…  

 4) เลือก Curent system locate เป็น  Thai(Thailand) 

 5) เลือก Ok และ Restart เครื�องก็จะใชไ้ด ้

 

17. เมื�อพบข้อผดิพลาด 

 ทาํงานบนโปรแกรม  Dos โปรแกรมจะถูกตอ้งแม่นยาํผดิพลาดนอ้ย  แต่ผลงานและจอภาพที�ได ้

ไม่สวย  ทาํงานบนโปรแกรมบน   Windows   ผลงานและจอภาพสวยงาม  แต่โปรแกรมมกัผดิพลาดบ่อย  อาจ

เกิดจาก โปรแกรมผูเ้ขียนเอง หรือระบบปฏิบติัการ  Windows หรือไดร์ฟเวอร์ หรือติดไวรัส หรือ  

ไฟฟ้าดบั  เป็นตน้   หากเกิดขอ้ผดิพลาดใหก้ดปุ่ม  ctrl + Alt + Del  (กด ctrl และ Alt  คา้ง  แลว้กดตามดว้ย  Del 

ปล่อยมือ)  1 ครั� ง  เลือก End task ทาํ ctrl + Alt + Del หลายครั� งจนออกจากโปรแกรมได ้   

จดัการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดและเขา้โปรแกรมใหม่   หากจาํเป็นติดตั�ง  Windows  ใหม่  หลงัจากติดตั�งโปรแกรม  

Windows แลว้ ใหติ้ดตั�ง โปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา V6.02  แลว้เรียกใชข้อ้มูลสาํรองล่าสุด   

โปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา V6.02  ก็จะใชไ้ดเ้หมือนเดิม  และมีขอ้มูลที�สาํรองล่าสุดเป็นขอ้มูลที�จะ

ทาํงานต่อไป 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที� 2 

จัดการระบบ 

 

  เมนูบาร์  จดัการระบบ  มีเมนูยอ่ยใหเ้ลือกดงันี�  

   1. เรียกใช ้ขอ้มูลแบบบนัทึกฯ ของตนเองเขา้โปรแกรมเพื�อทาํงาน 

   2. กาํหนด โรงเรียน 

   3. กาํหนด เจา้หนา้ที� 

   4. กาํหนด ตราโรงเรียน 

   5. กาํหนด ภาพพื�นจอภาพ 

   6. กระชบัขอ้มูล/เรียงลาํดบัใหม่ 

   7 สาํเนาขอ้มูลไปเก็บที�อื�นและทาํงานต่อ 

   8. เริ�มตน้โปรแกรมใหม ่

   9. จบการทาํงาน 

  เมนู จดัการระบบ เป็นเมนูที�ใชส้าํหรับ  เรียกใชแ้บบบนัทึกฯ ของตนเองเขา้โปรแกรมเพื�อทาํงาน   

ใชก้าํ หนดค่าเริ�มตน้  และจดัการเกี�ยวกบัขอ้มูล  โดยแต่ละเมนู มีวธีิการทาํงานดงันี�  

 

1. เรียกใช้ ข้อมูลแบบบันทกึฯ ของตนเองเข้าโปรแกรมเพื�อทาํงาน 

 1.1 หน้าที�  

   ขอ้มูลในโปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา มี 2 กอ้น คือ กอ้นที� 1 เป็นขอ้มูลแบบบนัทึกผล 

การเรียนและประกาศผลสอบ ซี�งกอ้นขอ้มูลกอ้นนี�จะเป็นของใครของกนัมนัไม่ยุง่เกี�ยวกนั กอ้นที� 2 เป็นขอ้มูล

ตน้แบบ ซึ� งก็คือ ขอ้มูลรายชื�อนกัเรียนนั�นเอง ซึ� งครูแต่ละคนสามารถสาํเนาขอ้มูลตน้แบบหรือรายชื�อนกัเรียน

ไปเป็นแบบบนัทึกได ้โดยไม่ตอ้งคียร์ายชื�อเอง  ขอ้มูลตน้แบบหรือรายชื�อนกัเรียนสามารถ รับมาจากโปรแกรม

งานทะเบียน’51 (โปรแกรมที�ผูเ้ขียนโปรแกรมเขียนขึ�น) หรือรับมากจากเพื�อนครูที�มีรายชื�อตน้แบบ หรือจะคีย์

ขอ้มูลตน้แบบเองก็ได ้ 

   ในโปรแกรมจะมีกอ้นขอ้มูล แบบบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิาและประกาศผลสอบ ของครูเพียง 

คนเดียวเท่านั�น  ดงันั�น หากเป็นเครื�องส่วนตวั (ไม่มีคนอื�นมาทาํงานโปรแกรมต่อ) สามารถจบการทาํงานแบบ

ขอ้มูลคา้งอยูก่บัตวัโปรแกรม และเวลาเขา้ทาํงานก็สามารถ เขา้โปรแกรมและทาํงานต่อไดเ้ลย แต่หากไม่ใช้

เครื�องส่วนตวั หรือมีคนอื�นใชโ้ปรแกรมต่อ การจบการทาํงานจะตอ้งยา้ย หรือสาํเนา  ขอ้มูลไปเก็บที�อื�น  

ส่วนการเขา้ทาํงานก็จะตอ้งเรียกขอ้มูลของตนเองเขา้โปรแกรมเพื�อทาํงาน 

   วธีิการสังเกตวา่ ขอ้มูลแบบบนัทึกในโปรแกรมเป็นขอ้มูลของใคร ใหส้ังเกตจาก  ไตเติ�ลบาร์  หรือ

ดา้นบนสุดของฟอร์มบนจอภาพ  จะแสดงขอ้มูลวา่  เป็นของครูผูส้อนคนใด  เช่น  ในโปรแกรมเป็นขอ้มูลของ  

นายธีรวฒัน์   สุพพตักุล  เป็นตน้ 
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   ดงันั�น  หากเป็นเครื�องคอมพิวเตอร์ส่วนรวม  เช่น  เครื�องคอมพิวเตอร์ที�โรงเรียน  เครื�องคอมพิวเตอร์

ที�กลุ่มสาระฯ ต่างๆ  ฯลฯ  การเขา้โปรแกรมจะตอ้งใชเ้มนู  เรียกใช ้ขอ้มูลแบบบนัทึกฯ  ของตนเองเขา้

โปรแกรมเพื�อทาํงาน  และเมื�อจบการทาํงาน  จะตอ้งจบการทาํงานแบบสาํเนาหรือยา้ยขอ้มูลไปเก็บที�อื�น   

เพื�อป้องกนับุคคลอื�นแกไ้ขขอ้มูลในโปรแกรมได ้ การเรียกใชข้อ้มูลแบบบนัทึกฯ ของตนเองเขา้โปรแกรม 

เพื�อทาํงาน  และการจบการทาํงานแบบยา้ยหรือสาํเนาขอ้มูลไปเก็บที�อื�น  จะมีระบบรหสัผา่นกาํกบั  เพื�อไม่ให้

เอาขอ้มูลของคนอื�นมาใช ้ และขณะเดียวกนัก็ไม่สามารถเขียนขอ้มูลของตนเองทบัขอ้มูลของคนอื�นได ้ หาก

เป็นเครื�องคอมพิวเตอร์ส่วนตวั  เช่น  เครื�องคอมพิวเตอร์ Note Book  หรือเครื�องคอมพิวเตอร์ที�บา้น  ฯลฯ   

ขอ้มูลแบบบนัทึกฯ  สามารถคา้งอยูใ่นโปรแกรมตลอดเวลา  เพราะไม่มีบุคคลอื�นมาเกี�ยวขอ้งหรือร่วมใชง้าน

โปรแกรมฯ  การทาํงานก็ไม่จาํเป็นตอ้งเลือกเมนู  เรียกใชข้อ้มูล  แบบบนัทึกฯ  ของตนเองเขา้โปรแกรมเพื�อ

ทาํงาน  และการจบการทาํงานก็จบการทาํงานแบบขอ้มูลคา้งอยูใ่นตวัโปรแกรม   

 

 1.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 1.1  แสดงฟอร์มเรียกใช้ข้อมลูแบบบันทึกฯ ของตนเองเข้าโปรแกรมเพื�อทาํงาน 

  จากรูปที� 1.1 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงาน ดงันี�  

   1.2.1 ปุ่ มคําสั�ง เลือกไดร์ฟ:\โฟลเดอร์  ใชก้าํหนดตาํแหน่งไดร์ฟ และโฟลเดอร์ที�เก็บขอ้มูล  

แบบบนัทึกฯ ของตนเอง  ตาํแหน่งไดร์ฟ และโฟลเดอร์ที�ได ้ จะปรากฏในช่อง  Text Box  แสดงตาํแหน่งไดร์ฟ  

โฟลเดอร์ และชื�อไฟล ์ ซึ� งอยูด่า้นล่างของปุ่มคาํสั�ง  เลือกไดร์ฟ:\โฟลเดอร์ 

   1.2.2 ปุ่ มคําสั�ง ตกลง  ใชเ้พื�อเริ�มเรียกใชข้อ้มูลแบบบนัทึกฯ  ของตนเองเขา้โปรแกรมเพื�อทาํงานหาก

มีขอ้ความเตือนวา่  ชื�อไดร์ฟ:\โฟลเดอร์  ยงัเป็นวา่งกรุณากาํหนดใหเ้รียบร้อยก่อน  หรือ   อาจเตือนวา่  ชื�อ

ไดร์ฟ:\โฟลเดอร์  เก็บขอ้มูลกบัเก็บโปรแกรมเป็นตวัเดียวกนั  ก็แสดงวา่  ตาํแหน่งไดร์ฟ:\โฟลเ์ดอร์ ไม่ถูกตอ้ง  

แต่หาก  ไดร์ฟ:\โฟลเดอร์  ถูกตอ้ง  โปรแกรมก็จะถามรหสัผา่นขอ้มูลเดิม  ซึ� งจะแสดงไดต้ามรูปที� 1.2 
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รูปที� 1.2 แสดงฟอร์ม ไดร์ฟ:\โฟล์เดอร์ ที�เลือกมข้ีอมลูเดิม 

  เมื�อฟอร์มตามรูปที�  1.2  ปรากฏก็แสดงวา่  ไดร์ฟ:\โฟลเดอร์  ที�เลือกมีขอ้มูลเดิมหรือมีขอ้มูล 

แบบบนัทึกฯ อยู ่ หากขอ้มูลในไดร์ฟ:\โฟลเดอร์  ที�เลือกเป็นของตนเอง  ก็ตอ้งทราบรหสัผา่นขอ้มูลเดิม  ใหคี้ย์

รหสัผา่นขอ้มูลเดิม  เมื�อรหสัผา่นถูกตอ้ง  ก็จะสามารถเรียกใชข้อ้มูลแบบบนัทึกฯ  ของตนเองเขา้โปรแกรมได ้ 

แต่หากรหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง  ก็แสดงวา่  ไม่ใช่ขอ้มูลของตนเอง  เป็นขอ้มูลของคนอื�น   

ไม่สามารถเรียกใชไ้ด ้  หรือหากเป็นของตนเอง  ก็แสดงวา่  ลืมรหสัผา่น  ควรใหเ้จา้หนา้ที�ทะเบียน 

ตรวจสอบรหสัผา่นที�ลืมได ้ เมื�อคียร์หสัผา่นขอ้มูลเดิมถูกตอ้ง  โปรแกรมจะสาํเนาขอ้มูลเดิมของตนเองเขา้

โปรแกรม   และสามารถทาํงานอื�นๆ  ต่อไปได ้

 

 1.3 ข้อเสนอแนะ 

  1.3.1 ขอ้มูลในโปรแกรมจะเป็นขอ้มูลแบบบนัทึกฯ ของครูเพียงคนเดียว  สังเกตไดจ้ากไตเติ�ลบาร์  จะมี

ขอ้ความ  ในโปรแกรมเป็นขอ้มูลของ …  ดงันั�น  การเรียกใชข้อ้มูลแบบบนัทึกฯ  ของตนเอง  และการจบ 

การทาํงานควรจบการทาํงานแบบสาํเนาหรือยา้ยขอ้มูลไปที�อื�น  โดยมีระบบรหสัผา่นกาํกบัขอ้มูลเสมอ  เพื�อ

ป้องกนัมิใหผู้อื้�นเรียกใชข้อ้มูลของตนเอง  และสามารถสาํเนาจดัเก็บทบัขอ้มูลของตนเองได ้

  1.3.2 หากลืมรหสัผา่นกาํกบัขอ้มูล  จะไม่สามารถเรียกขอ้มูลแบบบนัทึกฯ  ของตนเองเขา้โปรแกรมได้

ควรใหเ้จา้หนา้ที�ทะเบียน  ช่วยตรวจสอบรหสัผา่นใหไ้ด ้ โดยใชเ้มนูหลกั  ตรวจสอบ/รหสัผา่น  เมนูยอ่ย 

เจา้หนา้ที�ทะเบียน ดูรหสัผา่นใหค้รู ที�ลืมรหสัผา่น 

 1.3.3 รหสัผา่นควรเก็บไวเ้ป็นความลบั  เพื�อป้องกนัไม่ใหบุ้คคลอื�นเรียกขอ้มูลของเราไปใชไ้ด ้ 1.3.4 

หากเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนรวม  เช่น  คอมพิวเตอร์ที�โรงเรียน  ฯลฯ  การทาํงานเมื�อเสร็จ 

งานแต่ละครั� ง  ควรจบการทาํงานแบบ  สาํเนาขอ้มูลไปเก็บที�อื�น  หรือจบแบบยา้ยขอ้มูลไปเก็บที�อื�น  เพราะหาก

ขอ้มูลคา้งอยูก่บัโปรแกรม  บุคคลอื�นอาจใชโ้ปรแกรมแลว้ทาํใหข้อ้มูลของเราเสียหายได ้

  1.3.5 การสาํรองขอ้มูลแบบบนัทึกฯ และการเรียกใช ้ ขอ้มูลแบบนัทึกฯ ของตนเองเขา้โปรแกรมเพื�อ

ทาํงาน  โปรแกรมจะสาํรองและเรียกใชข้อ้มูลแบบบนัทึกฯเท่านั�น  ส่วนขอ้มูลตน้แบบรายชื�อนกัเรียน  และ 

ขอ้มูลประกาศผลสอบไม่มีการสาํรองและเรียกใช ้

  1.3.6 การกาํหนดรหสัผา่นกาํกบัขอ้มูล กาํหนดไดที้�เมนูหลกั ตรวจสอบ/รหสัผา่น เมนูยอ่ย กาํหนด

รหสัผา่นกาํกบัขอ้มูลในโปรแกรมใหม่ ควรจดจาํรหสัผา่นกาํกบัขอ้มูลไวใ้หดี้เพราะจะตอ้ง 
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ใชต้ลอด และเวลาตั�งรหสักาํกบัขอ้มูล ควรตรวจสอบภาษาของคียบ์อร์ดดว้ย อาจเป็นการคียแ์บบภาษาไทยหรือ

แบบภาษาองักฤษ ซึ� งจะทาํใหผ้ดิพลาดได ้ทางที�ดีควรแสดงอกัษรที�คียด์ว้ย 

 

2. กาํหนด โรงเรียน 

 2.1 หน้าท◌◌่ี 

  ใชก้าํหนดตน้สังกดัของโรงเรียน และที�อยูข่องโรงเรียน เพื�อที�จะนาํขอ้มูลที�กาํหนดนี�   ไปใชใ้น

แบบฟอร์มและรายงานต่างๆ 

 2.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 2.1 แสดงฟอร์มกาํหนด โรงเรียน 

  จากรูปที� 2.1 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

   2.2.1 Text Box ชื�อต้นสังกดัระดับกรม  ใชก้าํหนดชื�อตน้สังกดัของโรงเรียนระดบักรม 

   2.2.2 Text Box ชื�อต้นสังกดัระดับจังหวดั  ใชก้าํหนดชื�อตน้สังกดัระดบัจงัหวดั 

   2.2.3 Text Box เขตพื�นที�การศึกษาที�  ใชก้าํหนดเขตพื�นที�การศึกษาที�สังกดั 

   2.2.4 Text Box สถานที�ตั�ง ใชก้าํหนดสถานที�ตั�งโรงเรียน โดยคียต์วัเลขไดเ้พียง 2 ตวั  

เท่านั�น ไดแ้ก่  

    - คียเ์ลข 1 แทน โรงเรียนตั�งอยูต่่างจงัหวดั  เมื�อคียเ์ลข 1 Text Box ตาํบล อาํเภอ และจงัหวดั   

จะขึ�นคาํวา่ ตาํบล อาํเภอ และจงัหวดัใหโ้ดยอตัโนมติั  ใหคี้ยชื์�อตาํบล อาํเภอ และ จงัหวดั ต่อไดเ้ลย  หากเป็น 

"กิ�งอาํเภอ"  ใหล้บคาํวา่  อาํเภอ  ออก  แลว้คีย ์ กิ�งอาํเภอ   และตามดว้ย ชื�อกิ�งอาํเภอ ต่อจากนั�นคีย ์

รหสัไปรษณีย ์  

    - คียเ์ลข 2 แทนโรงเรียนตั�งอยูก่รุงเทพมหานคร   เมื�อคียเ์ลข 2 Text Box ตาํบล  อาํเภอ และจงัหวดั 

จะขึ�นคาํวา่ แขวง เขต และจงัหวดักรุงเทพมหานคร ใหโ้ดยอตัโนมติั ใหคี้ยชื์�อ แขวงและเขต  ส่วนจงัหวดั 

ไม่ตอ้งคีย ์ เพราะโปรแกรมใหค้่า  เป็นกรุงเทพมหานครแลว้ ต่อจากนั�นคีย ◌์รหสัไปรษณีย ์

   2.2.5 ปุ่ มคําสั�ง ตกลง  ใชส้าํหรับเลือกเพื�อรับค่าที�ไดเ้ปลี�ยนแปลงแกไ้ข 
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   2.2.6 ปุ่ มคําสั�ง ยกเลกิ  ใชส้าํหรับเปลี�ยนใจ  ยกเลิก  ใชค้่าเดิม 

 2.3 ข้อเสนอแนะ 

  2.3.1 ชื�อโรงเรียน  ไม่สามารถเปลี�ยนแปลงแกไ้ขได ้ เพราะเป็นลิขสิทธิ� ของผูซื้�อโปรแกรม 

  2.3.2 ควรกาํหนดค่าใหถู้กตอ้ง  เพราะค่าเหล่านี�  จะถูกนาํไปใชใ้นการแสดงฟอร์มและพิมพร์ายงานต่างๆ 

  2.3.3 text Box ชื�อตาํบล อาํเภอ และจงัหวดั  หรือ แขวง และ เขต  โปรแกรมจะใส่ค่านาํหนา้ เป็น  ตาํบล 

อาํเภอ และจงัหวดั หรือ แขวง และเขต  ใหคี้ยชื์�อตาํบล อาํเภอ และจงัหวดั หรือ ชื�อแขวง และ เขต  ต่อไดเ้ลย 

  2.3.4 หากชื�ออาํเภอเป็น "กิ�งอาํเภอ"  ใหล้บคาํวา่ อาํเภอ ทิ�งแลว้คียใ์หม่เป็น กิ�งอาํเภอ  และ ตามดว้ย 

ชื�อกิ�งอาํเภอ 

  2.3.5 สาํหรับหมายเลขโทรศพัทแ์ละรหสัโรงเรียน  หากไม่มีไม่ตอ้งคีย ์

  2.3.6 สาํหรับโรงเรียนในสังกดัอื�นๆ  ใหก้าํหนดชื�อตน้สังกดัระดบักรม  ชื�อตน้สังกดัระดบัจงัหวดั  และ

ชื�อเขตพื�นที�การศึกษา  ตามความเหมาะสม 

 

3. กาํหนด เจ้าหน้าที� 

 3.1 หน้าที� 

  ใชก้าํหนดภาคเรียนที� ปีการศึกษา กาํหนดชื�อ  และตาํแหน่งเจา้หนา้ที�  เพื�อนาํขอ้มูลไปกาํหนดใหก้บั

ฟอร์ม  และรายงานต่างๆ 

 3.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 3.1 แสดงฟอร์มกาํหนด เจ้าหน้าที� 
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  จากรูปที� 3.1 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงาน ดงันี�  

   3.2.1 Text Box ภาคเรียนที�/ปีการศึกษา  ใชก้าํหนดภาคเรียนที�  ปีการศึกษา 

   3.2.2 Text Box กาํหนดชื�อ และตําแหน่งผู้บริหาร  ใชก้าํหนดชื�อ  และตาํแหน่งผูบ้ริหาร 

   3.2.3 Combo Box และ Text Box กาํหนดวนัที�ลงชื�ออนุมัติแบบบันทกึฯ ใชก้าํหนดวนัที�ลงชื�อของ 

ผูบ้ริหารอนุมติั  เป็นค่าตน้แบบหรือค่าเริ�มตน้เพื�อกาํหนดใหแ้บบบนัทึกฯ  แต่ละเล่ม  กล่าวคือ เมื�อมีการสร้าง

แบบบนัทึกวชิาใหม่ โปรแกรมจะใหว้นัเดือนปีตามนี�   ซึ� งเวลาพิมพห์นา้ปก เราสามารถ  แกไ้ขวนัเดือนปี  

เพื�อส่งค่าพิมพไ์ด ้

   3.2.4 Text Box ชื�อรองผู้บริหาร ชื�อเจ้าหน้าที�วดัผล ตําแหน่งรองผู้บริหาร และตําแหน่งเจ้าหน้าที� 

วดัผล  ใชก้าํหนดชื�อรองผูบ้ริหาร ชื�อเจา้หนา้ที�วดัผล  ตาํแหน่งรองผูบ้ริหาร   และตาํแหน่งเจา้หนา้ที�วดัผล 

   3.2.5 Text Box ชื�อครูผู้สอน ใชก้าํหนดชื�อครูผูส้อน  ควรกาํหนดใหถู้กตอ้ง  เพราะเมื�อมี 

การสร้างรายชื�อนกัเรียนเพื�อจดัทาํแบบบนัทึกฯ  ชื�อครูผูส้อนนี�จะถูกกาํหนดใหก้บันกัเรียน  และเมื�อโอน 

ผลการเรียนแบบบนัทึกฯ  ไปโปรแกรมงานทะเบียน  ชื�อครูผูส้อนนี�จะไปกบันกัเรียนแต่ละคน  ทาํใหโ้ปรแกรม

งานทะเบียนรู้วา่  นกัเรียน  ชั�น  วชิา  ผลการเรียน  และครูผูส้อนเป็นใคร  หากชื�อครูผูส้อนเป็นวา่ง  จะไม่

สามารถจบการทาํงานออกจากฟอร์มนี�ได ้

   3.2.6 ปุ่ มคําสั�ง ตกลง  ใชส้าํหรับเลือกเพื�อรับค่าที�ไดเ้ปลี�ยนแปลงแกไ้ข 

   3.2.7 ปุ่ มคําสั�ง ยกเลกิ  ใชส้าํหรับเปลี�ยนใจ  ยกเลิก  ใชค้่าเดิม 

 3.3 ข้อเสนอแนะ 

  3.3.1 ควรกาํหนดชื�อ นามสกุล และตาํแหน่งเจา้หนา้ที�ใหถู้กตอ้ง  เพราะค่าเหล่านี�จะถูกนาํไปใชใ้นฟอร์ม

และการพิมพร์ายงานต่างๆ 

  3.3.2 ควรกาํหนดชื�อครูผูส้อนใหถู้กตอ้ง  เพราะชื�อครูผูส้อนจะถูกกาํหนดใหก้บันกัเรียน  เวลาโอนขอ้มูล

จากบนัทึกผลการเรียนฯ  ไปโปรแกรมงานทะเบียน  ชื�อครูผูส้อนจะโอนไปกบันกัเรียนดว้ย 

  3.3.3 หากชื�อครูผูส้อนเป็นวา่ง  ไม่สามารถจบออกจากฟอร์มนี�ได ้

  3.3.4 ชื�อและตาํแหน่ง เจา้หนา้ที�  จะเป็นค่าเริ�มตน้ในการพิมพร์ายงานต่างๆ  เวลาจะพิมพจ์ริง   สามารถ

กาํหนดค่าก่อนพิมพเ์ป็นอยา่งอื�นได ้

  3.3.5 เมื�อกาํหนดชื�อครูผูส้อนถูกตอ้ง และจบออกจากฟอร์มนี�  ชื�อโปรแกรมที�ไตเติ�ลบาร์จะเปลี�ยนไป 

โดยจะขึ�นคาํวา่ ในโปรแกรมเป็นขอ้มูลของ … (ชื�อ-นามสกุลครู ตามที�ไดคี้ยไ์ว)้ 
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4. กาํหนด ตราโรงเรียน 

 4.1 หน้าที� 

  ใชก้าํหนดตาํแหน่งไฟลต์ราโรงเรียน หรือกาํหนดตาํแหน่งไดรฟ์และโฟลเดอร์ ที�เก็บไฟลต์ราโรงเรียน  

สาํหรับชื�อไฟลต์ราโรงเรียนเป็นชื�ออะไรก็ได ้ แต่นามสกุลไฟลค์วรเป็นนามสกุลไฟลภ์าพ   ไดแ้ก่ BMP 

(Bitmap ไฟล)์,JPG (JPEG ไฟล)์ เป็นตน้  สาํหรับไฟลต์ราโรงเรียน  หากไม่มีไม่ตอ้งกาํหนดก็ได ้ โดยสามารถ

ใชต้ราครุฑ  ตราเสมา  หรือตรา สพฐ.  แทนตราโรงเรียนได ้

 4.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 4.1 แสดงฟอร์มกาํหนด ตราโรงเรียน 

  จากรูปที� 4.1 ซึ� งมีส่วนประกอบและวธีิการทาํงาน ดงันี�  

  4.2.1 ปุ่ มคําสั�ง ตําแหน่งไฟล์ตราโรงเรียน  ใชก้าํหนดตาํแหน่งไฟลต์ราโรงเรียน  โดยตาํแหน่งไฟลต์รา

โรงเรียน  หรือตาํแหน่งไดร์ฟและโฟลเดอร์ที�เก็บไฟลต์ราโรงเรียน  จะปรากฏในช่อง  Text Box แสดงตาํแหน่ง

ไฟลต์ราโรงเรียน 

  4.2.2 Text Box แสดงตําแหน่งไฟล์ตราโรงเรียน  เป็น Text Box แสดงตาํแหน่งตราโรงเรียน  ซึ� งเป็นผล

จากการใชปุ่้มคาํสั�ง ตาํแหน่งไฟลต์ราโรงเรียน  หากเราจาํไฟล ์ตาํแหน่ง  และโฟลเดอร์  ตราโรงเรียนได ้  

เราอาจคียที์� Text Box นี�โดยตรงก็ได ้

  4.2.3 ปุ่ มคําสั�ง จบ  ใชเ้พื�อจบออกจากฟอร์มนี�   พร้อมบนัทึกตาํแหน่งไฟลต์ราโรงเรียนดว้ย 

 4.3 ข้อเสนอแนะ 

  4.3.1 ไฟลที์�เลือก  ตอ้งเป็นไฟลภ์าพ  ไดแ้ก่ ไฟลที์�มีนามสกุลเป็น BMP (Bitmap ไฟล)์,JPG (JPEG ไฟล)์ 

เป็นตน้  หากไม่ใช่ไฟลภ์าพ  โปรแกรมอาจผดิพลาดได ้
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  4.3.2 ตาํแหน่งไฟลต์ราโรงเรียน  ไม่จาํเป็นตอ้งอยูใ่นตาํแหน่งของไฟลโ์ปรแกรม  อาจอยูใ่นไดร์ฟอื�น

หรือโฟลเดอร์อื�นก็ได ้

  4.3.3 เนื�องจาก ตราครุฑ ตราเสมา และตราสพฐ. ที�กาํหนดใหเ้ลือกในโปรแกรมอาจไม่สวยงาม  อาจหา

ตราครุฑ ตราเสมา หรือตราสพฐ.  มาจากที�อื�นๆ  และกาํหนดตาํแหน่งไฟลต์ราโรงเรียนเป็นไฟลต์ราครุฑ   

ตราเสมา  หรือตราสพฐ.  ที�เลือกมาจากที�อื�นๆ 

  4.3.4 หากไม่มีตราโรงเรียน  อาจใชเ้ครื�องสแกน  สแกนภาพเพื�อทาํตราโรงเรียน  การสแกนภาพเพื�อทาํ

ตราโรงเรียน  ควรกาํหนดขนาดกวา้งและสูงเป็นจตุรัส  เวลาที�พิมพร์ายงานภาพตราโรงเรียนจะพิมพอ์อกมา 

ไดส้ัดส่วน สวยงาม หรือเป็นวงกลมสวยงาม 

  4.3.5 หากมีไฟลต์ราโรงเรียนแลว้ เลือกตาํแหน่งไฟลต์ราโรงเรียนแลว้ แต่พิมพร์ายงานออกมาภาพตรา

โรงเรียนไม่สมส่วน  แสดงวา่  การสแกนตราโรงเรียน  กาํหนดขนาดที�สแกนไม่เป็นสี�เหลี�ยมจตุรัส  แกไ้ขได้

ดว้ยโปรแกรมแกไ้ขภาพ  ซึ� งมีหลายโปรแกรม  ใหศึ้กษาวธีิการใชง้านจากซีดีรอม  เรื�อง  การจดัทาํตราโรงเรียน 

  4.3.6 ในตาํแหน่งฮาร์ดดิสต ์ ไดรฟ์ C โฟลเดอร์เก็บโปรแกรม  PP5V601  มีไฟลต์ราครุท  ตราเสมา   

ใหเ้ลือกใช ้ หากตอ้งการเลือก  ใหก้าํหนดตราโรงเรียน  เป็นตราครุฑ  หรือตราเสมา  จากตาํแหน่งดงักล่าว 

 

5. กาํหนด ภาพพื�นจอภาพ 

 5.1 หน้าที� 

  ใชก้าํหนดภาพพื�นจอภาพ  โดยไฟลที์�กาํหนดเป็นภาพพื�นจอภาพ  จะตอ้งเป็นไฟลที์�มีนามสกุลเป็น  BMP 

(Bitmap ไฟล)์ หรือ JPG (Jpeg ไฟล)์  หากกาํ หนดไม่ถูกตอ้งหรือไม่ใช่ไฟลรู์ปภาพ  ภาพพื�นจอจะไม่ปรากฏ 

 5.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 5.1  แสดงฟอร์มกาํหนด ภาพพื�นจอภาพ 
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  จากรูปที� 5.1 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงาน ดงันี�  

   5.2.1 ปุ่ มคําสั�ง ตําแหน่งไฟล์ภาพพื�นจอภาพ  ใชก้าํหนดตาํแหน่งไดร์ฟ และโฟลเดอร์ที�เก็บไฟลภ์าพ  

ตาํแหน่งไดร์ฟ และโฟลเดอร์ที�ได ้ จะปรากฏในช่อง  Text Box แสดงตาํแหน่งไดร์ฟ โฟลเดอร์ และชื�อไฟล ์

   5.2.2 Text Box แสดงไดร์ฟ และโฟลเดอร์ที�เลือก  ใชส้าํหรับแสดงชื�อไฟลภ์าพ ไดร์ฟ และโฟลเดอร์  

ที�ไดจ้ากการกาํหนดโดยปุ่มคาํสั�ง  ตาํแหน่งไฟลภ์าพพื�นจอภาพ  หากเราทราบชื�อไฟลภ์าพ ไดร์ฟ และโฟลเดอร์

ที�เก็บ  เราสามารถคียข์อ้ความโดยตรงก็ได ้

   5.2.3 ปุ่ มคําสั�ง จบ  ใชเ้พื�อจบออกจากฟอร์มนี�   ในขณะเดียวกนัก็จดัเก็บไฟลภ์าพ  ตาํแหน่ง และ

โฟลเดอร์ที�กาํหนด 

 5.3 ข้อเสนอแนะ 

  5.3.1 หากไม่ตอ้งการใหมี้ภาพพื�นจอ  ใหก้าํหนด Text Box แสดงไฟลภ์าพ ตาํแหน่งและโฟลเดอร์  

เป็นวา่ง 

  5.3.2 โปรแกรมจะแสดงภาพพื�นจอได ้ ตอ้งกาํหนดไฟลเ์ป็นไฟลภ์าพ  ตาํแหน่งไดร์ฟ  และโฟลเดอร์ 

ถูกตอ้ง 

  5.3.3 ไฟลที์�กาํหนดตอ้งเป็นไฟลภ์าพ  ตอ้งเป็นไฟลที์�มีนามสกุลเป็น  BMP (Bitmap ไฟล)์ หรือ JPG 

(Jpeg ไฟล)์  จึงจะแสดงภาพพื�นจอได ้

  5.3.4 หากช่อง Text Box แสดงไดรฟ์และโฟลเดอร์เป็นวา่ง  จะไม่มีภาพพื�นจอภาพ  จอภาพจะเป็นสีเขียว  

หากช่อง Text Box มีขอ้ความแต่ไม่ใช่ไฟลภ์าพ  จอภาพจะเป็นภาพจากโปรแกรม 

 

6. กระชับข้อมูล/เรียงลาํดับใหม่ 

6.1 หน้าที� 

  การลบขอ้มูลรายชื�อนกัเรียนที�จดัทาํแบบบนัทึกฯ  เช่น  ลบระดบัและชั�น...  ในเมนูแกไ้ข รายชื�อนกัเรียน

ที�ทาํแบบบนัทึกฯ  จะทาํใหน้กัเรียนใน  ระดบัและชั�นนั�นถูกลบออกไปในโปรแกรมทั�งหมด  แต่เป็นการลบ

แบบไม่ถาวร  กล่าวคือขอ้มูลไม่ไดห้ายไป เพียงแต่ขอ้มูลไม่แสดงเท่านั�น  เมื�อมีการลบหลายๆ ครั� ง  ขอ้มูลที�ลบ

จะคา้งอยูใ่นโปรแกรมมาก  นอกจากนี�ขอ้มูลตน้แบบ  และขอ้มูลประกาศ      ผลสอบ  มีลกัษณะเช่นเดียวกนัคือ  

การลบขอ้มูลเป็นการลบแบบไม่ถาวร เพียงแต่ขอ้มูลไม่แสดงเท่านั�น  เมื�อลบขอ้มูลมากๆ  อาจทาํใหโ้ปรแกรม

ทาํงานชา้ลง  ควรเลือกเมนูนี� เพื�อ  ลบขอ้มูลที�ไดส้ั�งลบไว ้ใหล้บออกจากโปรแกรมอยา่งถาวร  ในขณะเดียวกนั

เมื�อลบเสร็จโปรแกรมจะจดัเรียงลาํดบัใหม่ใหท้นัที 
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 6.2 วธีิการทาํงาน 

เมื�อเลือกเมนูนี�   โปรแกรมจะมีขอ้ความเตือนและมีปุ่มคาํสั�งใหเ้ลือก  ดงัรูปที�  6.1 

รูปที� 6.1 แสดงข้อความเตือน 

  จากรูปที�  6.1  โปรแกรมจะเตือนวา่  โปรแกรมจะลบขอ้มูลที�สั�งลบไว ้ กรุณาสาํเนาขอ้มูลไปเก็บไวที้�อื�น  

หากเกิดขอ้ผดิพลาด  เรียกขอ้มูลที�สาํเนากลบัคืน  เลือก  Ok  ลบขอ้มูลเรียงลาํดบัใหม่  เลือก Cancle  ยกเลิกและ

ออกไปสาํเนาขอ้มูลไวที้�อื�น 

  เมื�อเลือกปุ่มคาํสั�ง  Ok  จะมีขอ้ความเดิมเตือนอีกครั� ง  ใหเ้ลือกปุ่มคาํสั�ง  Ok  อีก  ต่อจากนั�น  โปรแกรม

จะลบขอ้มูลที�สั�งลบไว ้ พร้อมกบัเรียงลาํดบัใหท้นัที 

 6.3 ข้อเสนอแนะ 

  6.3.1 เมื�อมีการลบรายชื�อนกัเรียน  ในเมนู  แกไ้ขรายชื�อนกัเรียนที�ทาํแบบบนัทึกฯ  หรือมีการลบรายชื�อ

นกัเรียนตน้แบบ  หรือมีการลบรายชื�อนกัเรียนที�ทาํประกาศผลสอบ  ควรเลือกเมนูนี� ต่อ  เพื�อให ้ขอ้มูลที�ลบ 

ไม่คา้งอยูใ่นโปรแกรม  ทาํใหก้ารทาํงานของโปรแกรมทาํไดร้วดเร็วขึ�น 

  6.3.2 หากขอ้มูลผดิพลาด  ซึ� งอาจเกิดจากการเรียงลาํดบัขอ้มูลในโปรแกรมผดิพลาด  ควรเลือกเมนูนี�   

เพื�อใหล้บขอ้มูลที�สั�งลบไวอ้อกอยา่งถาวร   ในขณะเดียวกนัก็มีการจดัเรียงลาํดบัขอ้มูล  ซึ� งจะทาํใหก้าร

เรียงลาํดบัถูกตอ้ง 

  6.3.3 ก่อนเลือกเมนูนี�   ควรสาํรองขอ้มูลเดิมไวก่้อน  หากเกิดขอ้ผดิพลาด   สามารถเรียกใชข้อ้มูลเดิมได ้

 

7. สําเนาข้อมูลไปเกบ็ที�อื�นและทาํงานต่อ 

 7.1 หน้าที� 

   ใชส้าํหรับสาํเนาขอ้มูลที�กาํลงัทาํงานอยู ่ไปเก็บที�ไดร์ฟและโฟลเดอร์อื�น เสร็จแลว้ทาํงานต่อ 

 7.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 7.1 แสดงฟอร์มสาํเนาข้อมลูไปเกบ็ที�อื�นและทาํงานต่อ 
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  จากรูปที� 7.1 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

   7.2.1 ปุ่ มคําสั�ง เลือกไดร์ฟ:\โฟลเดอร์  ใชส้าํหรับเลือกไดร์ฟและโฟลเ์ดอร์เพื�อจดัเก็บขอ้มูล 

   7.2.2 ปุ่ มคําสั�ง สร้างโฟลเดอร์ย่อย  ใชส้าํหรับสร้างโฟลเดอร์ยอ่ยต่อจากไดร์ฟและโฟลเดอร์ที�เลือก 

   7.2.3 ปุ่ มคําสั�ง ตกลง บันทกึ/จบ  ใชส้าํหรับตกลงบนัทึกหรือสาํเนาขอ้มูลจดัเก็บและจบ 

การทาํงานในเมนูนี�  

   7.2.4 ปุ่ มคําสั�งยกเลกิ  ใชส้าํหรับยกเลิกไม่สาํเนาขอ้มูลเพื�อจดัเก็บ 

 7.3 ข้อเสนอแนะ 

   7.3.1 เมนูนี� เหมือนการทาํงานในเมนู จบการทาํงาน แบบสาํเนาขอ้มูลไปเก็บที�อื�น  ต่างกนัเพียงแต่  

เมนูนี�สาํเนาขอ้มูลจดัเก็บเสร็จทาํงานต่อ  แต่เมนูจบการทาํงาน แบบสาํเนาขอ้มูลไปเก็บที�อื�น เป็นการสาํเนา 

ขอ้มูลจดัเก็บเสร็จแลว้จบออกจากโปรแกรม 

   7.3.2 เมื�อติดธุระเป็นเวลานาน เช่น หยดุการทาํงาน 1 ชั�วโมงเพื�อไปสอนนกัเรียน  หากเป็นเครื�อง

คอมพิวเตอร์ส่วนตวัหรือโนต้บุค้  สามารถสาํเนาขอ้มูลไปเก็บที�อื�น  แลว้กลบัมาทาํงานต่อได ้ หากเป็นเครื�อง

ส่วนรวม  ควรจบการทาํงาน  แบบยา้ยขอ้มูลไปเก็บที�อื�นดีกวา่  เพื�อป้องกนับุคคลอื�นใชโ้ปรแกรมทาํใหข้อ้มูล

ของเราเสียหายได ้

   7.3.3 หากทาํงานต่อเนื�อง และมีขอ้มูลมากแลว้  ควรเลือกเมนูนี�สาํเนาขอ้มูลจดัเก็บไว ้ เพื�อป้องกนั 

ไฟฟ้าดบั  และอาจทาํใหข้อ้มูลเสียหายได ้

 

8. เริ�มต้นโปรแกรมใหม่ 

 8.1 หน้าที� 

  ใชส้าํหรับลบขอ้มูลแบบบนัทึกฯ ที�มีอยูใ่นโปรแกรมออกหมด  (ขอ้มูลรายชื�อตน้แบบ และประกาศผล

สอบยงัคงอยูเ่หมือนเดิม)  เพื�อเริ�มตน้โปรแกรมใหม่  ใชใ้นกรณีเปิดภาคเรียนใหม่ เริ�มทาํแบบบนัทึกวชิาใหม่ 

 8.2 วธีิการทาํงาน  

 เมื�อเลือกเมนูนี�   โปรแกรมจะมีขอ้ความเตือนและมีปุ่มคาํสั�งใหเ้ลือก  ดงัรูปที�  8.1 

รูปที� 8.1 แสดงข้อความเตือน 
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  จากรูปที�  8.1  โปรแกรมจะเตือนวา่  โปรแกรมจะลบเฉพาะขอ้มูลแบบบนัทึกฯ ในโปรแกรมออกหมด

เพื�อเริ�มตน้ทาํแบบบนัทึกฯ ใหม่  ไม่สามารถเรียกขอ้มูลแบบบนัทึกฯ ที�ถูกลบกลบัคืนได ้ เลือก  Ok  ลบขอ้มูล

เริ�มตน้โปรแกรมใหม่  เลือก Cancle  ยกเลิกและออกไปสาํรองขอ้มูลในโปรแกรมไปที�อื�นก่อน 

  เมื�อเลือกปุ่มคาํสั�ง  Ok  จะมีขอ้ความเดิมเตือนอีกครั� ง  ใหเ้ลือกปุ่มคาํสั�ง  Ok  อีก  ต่อจากนั�น  โปรแกรม

จะลบขอ้มูลแบบบนัทึกฯ ในโปรแกรมออกหมด แลว้โปรแกรมจะใหก้าํหนดชื�อครูผูส้อน และกาํหนดรหสัผา่น

กาํกบัขอ้มูล 

  ขั�นตอนต่อไป  คือการเริ�มตน้ทาํงานใหม่  ควรทาํงานตามลาํดบัขั�นตอนดงันี�  

   1. เลือกเมนูหลกั  จดัการระบบ  เลือกเมนูยอ่ย  กาํหนดโรงเรียน  เพื�อกาํหนดสังกดั  และที�อยูข่อง 

โรงเรียน 

   2. เลือกเมนูหลกั  จดัการระบบ  เลือกเมนูยอ่ย  กาํหนดเจา้หนา้ที�  เพื�อกาํหนดชื�อและตาํแหน่ง 

เจา้หนา้ที�  และกาํหนดชื�อครูผูส้อน 

   3. ทาํงานเมนูต่างๆ  ตามตอ้งการต่อไป 

 8.3 ข้อเสนอแนะ 

   8.3.1 การเริ�มตน้โปรแกรมใหม่  ขอ้มูลแบบบนัทึกฯ (ยกเวน้ขอ้มูลตน้แบบและขอ้มูลประกาศ 

ผลสอบ)ที�อยูใ่นโปรแกรมขณะนั�นจะถูกลบหายหมด  ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลตวัอยา่งที�ติดมากบัตวัโปรแกรม  หรือ

ขอ้มูลแบบบนัทึกฯ ของตนเอง  หรือขอ้มูลแบบบนัทึกฯ  ของคนอื�น  ดงันั�นตอ้งแน่ใจวา่  ขอ้มูลที�มีใน

โปรแกรมนั�นไม่ตอ้งการใชแ้ลว้  แต่หากตอ้งการเก็บขอ้มูลแบบบนัทึกฯ ในโปรแกรมไว ้ ควรจบการทาํงาน

แบบสาํเนาหรือยา้ยขอ้มูลไปเก็บที�อื�นก่อน  แลว้จึงเขา้โปรแกรมใหม่เพื�อเริ�มเมนูนี�   อีกครั� ง 

   8.3.2 หากเป็นเครื�องคอมพิวเตอร์ส่วนรวม  เช่น  เครื�องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน  ควรจบการทาํงาน

แบบสาํเนาหรือยา้ยขอ้มูลไปเก็บที�อื�น  เพราะหากจบการทาํงานแบบใหข้อ้มูลคา้งอยูใ่นตวัโปรแกรม  บุคคลอื�น

อาจใชเ้มนูนี�   ซึ� งจะทาํใหข้อ้มูลที�คา้งอยูใ่นโปรแกรมถูกทาํลายเสียหายได ้

 

9. จบการทาํงาน 

 9.1 หน้าที� 

  ใชเ้พื�อจบการทาํงาน  โดยที�หากเป็นเครื�องคอมพิวเตอร์ส่วนรวม  ควรจบแบบสาํเนาหรือจบแบบยา้ย 

ขอ้มูลไปเก็บที�อื�น  แต่หากเป็นเครื�องคอมพิวเตอร์ส่วนตวั  สามารถจบแบบขอ้มูลคา้งอยูใ่นโปรแกรมหรือ 

จะสาํเนาหรือจะยา้ยขอ้มูลเป็นเก็บที�อื�นก็ได ้
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 9.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 9.1  แสดงการจบการทาํงาน 

  จากรูปที�  9.1 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

   9.2.1 ปุ่ มคําสั�ง จบแบบ ข้อมูลค้างอยู่กบัตัวโปรแกรม  ใชเ้พื�อจบการทาํงาน  โดยขอ้มูลจะคา้งอยูก่บั 

ตวัโปรแกรม  ดงันั�น เครื�องคอมพิวเตอร์ที�ใช ้ ควรเป็นเครื�องคอมพิวเตอร์ส่วนตวั 

   9.2.2 ปุ่ มคําสั�ง จบแบบ ย้ายข้อมูลไปเกบ็ที�อื�น  ใชเ้พื�อจบการทาํงานแบบยา้ยขอ้มูลไปเก็บที�อื�น  ทาํให้

มีขอ้มูลในไดร์ฟและโฟลเดอร์สาํเนา  และในตวัโปรแกรมไม่มีขอ้มูล 

   9.2.3 ปุ่ มคําสั�ง จบแบบ สําเนาข้อมูลไปเกบ็ที�อื�น  ใชเ้พื�อจบการทาํงานแบบ สาํเนาขอ้มูลไปเก็บที�อื�น  

ทาํใหมี้ขอ้มูลทั�งไดร์ฟและโฟลเดอร์สาํเนา  และมีในตวัโปรแกรม 

   9.2.4 ปุ่ มคําสั�ง ยกเลกิ  ใชเ้พื�อยกเลิกไม่จบการทาํงาน 

  เมื�อเลือกปุ่มคาํสั�ง  ปุ่ มคําสั�ง จบแบบ ย้ายข้อมูลไปเกบ็ที�อื�น หรือ  เลือกปุ่ มคําสั�ง จบแบบ สําเนาข้อมูลไป

เกบ็ที�อื�น  โปรแกรมจะใหเ้ลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ที�จะสาํเนาขอ้มูลแบบบนัทึกฯ จดัเก็บตามรูปที� 9.2 

รูปที� 9.2 แสดงการเลือกไดร์ฟ:\โฟลเดอร์ เพื�อจัดเกบ็ข้อมลูสาํรอง 

  จากรูปที�  9.2  มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานที�สาํคญัดงันี�  

   9.2.5 ปุ่ มคําสั�ง เลือกไดร์ฟ:\โฟลเดอร์  ใชส้าํหรับเลือกไดร์ฟ และโฟลเดอร์เพื�อจดัเก็บขอ้มูลสาํรอง  

โดยที�ชื�อไดร์ฟและโฟลเดอร์ที�เลือกจากปรากฏที�  Text Box ดา้นล่าง   

   9.2.6 ปุ่ มคําสั�ง สร้างโฟลเดอร์ย่อย  ใชส้าํหรับสร้างโฟลเดอร์ยอ่ยต่อทา้ย  กรณีที�ตอ้งการสร้าง

โฟลเดอร์ยอ่ยต่อทา้ย  เมื�อคลิกปุ่มคาํสั�งนี�   โปรแกรมจะใหคี้ยชื์�อโฟลเดอร์ยอ่ยต่อทา้ย  ใหคี้ยชื์�อโฟลเดอร์   

โดยหา้มมีเวน้วรรค หา้มมีเครื�องหมายคณิตศาสตร์  เมื�อคียเ์สร็จแลว้กด  Enter  โปรแกรมจะเตือนวา่จะสร้าง

โฟลเดอร์ยอ่ยต่อทา้ย  เมื�อเลือก Ok  แลว้โปรแกรมจะสร้างโฟลเดอร์ต่อทา้ยทนัที 
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   9.2.7 ปุ่ มคําสั�ง ตกลง บันทกึ/จบ  ใชส้าํหรับตกลงจบการทาํงานแบบยา้ยขอ้มูลไปเก็บที�อื�น  หรือ 

ตกลงจบการทาํงานแบบสาํเนาขอ้มูลไปเก็บที�อื�น  หากไดร์ฟและโฟลเดอร์ที�เลือกมีขอ้มูลแบบบนัทึก เดิมอยู ่ 

โปรแกรมจะขอทราบรหสัผา่นขอ้มูลเดิม  เพื�อป้องกนัการยา้ยหรือการสาํเนาขอ้มูลใหม่ทบัขอ้มูลของคนอื�น   

ตามรูปที�  9.3 

รูปที� 9.3 แสดงไดร์ฟ:\โฟลเดอร์ที�เลือกมข้ีอมลูเดิมอยู่ 

  จากรูปที� 9.3 ใหคี้ยร์หสัผา่นขอ้มูลเดิม  หากขอ้มูลเดิมเป็นขอ้มูลของตนเอง  ตอ้งทราบรหสัผา่น  ใหคี้ย์

รหสัผา่น  และตอบตกลง  หากไม่ใช่ขอ้มูลของตนเอง  การคียร์หสัผา่นจะไม่ถูกตอ้ง  และไม่สามารถสาํเนา 

ขอ้มูลในโปรแกรมทบัขอ้มูลเดิมได ้ เท่ากบัวา่เป็นการป้องกนัการยา้ยหรือสาํเนาขอ้มูลใหม่ทบัขอ้มูลของคนอื�น 

  หากขอ้มูลในโปรแกรมยงัไม่มีรหสัผา่นกาํกบัขอ้มูล  จะปรากฏฟอร์ม  ขอ้มูลยงัไม่มีรหสัผา่นกาํกบั 

ขอ้มูล  ดงัรูปที� 9.4 

รูปที� 9.4 แสดงฟอร์มข้อมลูยงัไม่มรีหัสผ่านกาํกับข้อมลู 

  จากรูปที� 9.4  แสดงวา่  ขอ้มูลแบบบนัทึกฯ  ในโปรแกรมยงัไม่มีรหสัผา่นกาํกบัขอ้มูล  เพื�อใชใ้นการ

สาํเนาจดัเก็บขอ้มูล  และใชใ้นการเรียกใชข้อ้มูล  ดงันั�น  ใหต้ั�งรหสัผา่นโดยคียร์หสัผา่นที�ตอ้งการ  2  ครั� ง 

ใหต้รงกนั  และควรจาํรหสัผา่นใหไ้ด ้

 9.3 ข้อเสนอแนะ 

  9.3.1 หากเป็นเครื�องคอมพิวเตอร์ส่วนรวม  เช่น  เครื�องคอมพิวเตอร์โรงเรียน  ควรจบแบบยา้ยหรือสาํเนา

ขอ้มูลไปเก็บที�อื�น  เพราะหากจบแบบ คา้งขอ้มูลในโปรแกรม  บุคคลอื�นทาํงานต่อ  อาจสั�งลบหรือเปลี�ยนแปลง

ขอ้มูลได ้

  9.3.2 ควรจาํรหสัผา่นกาํกบัขอ้มูลใหไ้ด ้ เพราะจะตอ้งใชท้ั�งการจบออกจากโปรแกรม  และการเรียกใช ้

ขอ้มูลแบบบนัทึกฯ ของตนเองเขา้โปรแกรมเพื�อทาํงาน 

   9.3.3หากลืมรหสัผา่น  ใหเ้จา้หนา้ที�งานทะเบียนช่วยเหลือ  โดยเลือกเมนูหลกั ตรวจสอบ/รหสัผา่น   

  9.3.4 เมนูยอ่ย  เจา้หนา้ที�ทะเบียน ดูรหสัผา่นใหค้รูที�ลืมรหสัผา่น 
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  9.3.4 หากเป็นเครื�องส่วนตวั สามารถจบการทาํงานแบบขอ้มูลคา้งในตวัโปรแกรม และเขา้ทาํงานต่อได้

เลย โดยไม่ตอ้งเรียกเมนู เรียกขอ้มูลของตนเองเขา้โปรแกรมเพื�อทาํงาน  แต่ก็ควรจบแบบสาํเนาขอ้มูลไปเก็บที�

อื�นบา้ง  และควรสาํเนาเก็บไวอ้ยา่งนอ้ย 2 ที�  คือ ไวที้�เครื�องทาํงาน 1 ที� และไวภ้ายนอกเครื�อง เช่น Handy Drive 

หรือ Harddisk External อีก 1 ที� เพื�อป้องกนักรณีเครื�องเสีย เครื�องติดไวรัส แลว้ตอ้งตั�งโปรแกรมใหม่ หรือ 

ซื�อเครื�องใหม่ ก็สามารถติดตั�งโปรแกรมแบบบนัทึกผลการเรียนใหม่ และนาํขอ้มูลจากภายนอกที�สาํรองไวม้า

ใชก้บัโปรแกรมที�ติดตั�งใหม่ได ้

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที� 3 

ตรวจสอบ/รหัสผ่าน 

 

  เมนูบาร์  ตรวจสอบ/รหสัผา่น  มีเมนูยอ่ยใหเ้ลือกดงันี�  

   1. กาํหนด รหสัผา่นกาํกบัขอ้มูลในโปรแกรมใหม่ 

   2. เจา้หนา้ที�งานทะเบียน ดูรหสัผา่นใหค้รู ที�ลืมรหสัผา่น 

   3. เจา้หนา้ที�ทะเบียน เรียกดูแบบบนัทึกฯ ของครูแต่ละคน 

 

  เมนู ตรวจสอบ/รหสัผา่น  เป็นเมนูที�ใชส้าํหรับแกไ้ขรหสัผา่น  ตั�งรหสัผา่นใหม่  ใหเ้จา้หนา้ที�ทะเบียน 

ดูรหสัผา่นให ้ กรณีลืมรหสัผา่น  และตรวจสอบการทาํแบบบนัทึกฯ  ของครูแต่ละคน  สาํหรับรายละเอียดการ

ทาํงานแต่ละเมนู  มีวธีิการทาํงานดงันี�  

 

1. กาํหนด รหัสผ่านกาํกบัข้อมูลในโปรแกรมใหม่ 

 1.1 หน้าท◌◌่ี 

   ใชส้าํหรับกาํหนดรหสัผา่นใหม่  กรณีที�ขอ้มูลยงัไม่มีรหสัผา่นกาํกบัขอ้มูล  และกรณีที� ขอ้มูลมี 

รหสัผา่นเก่า  ตอ้งการเปลี�ยนรหสัผา่นเก่า  เป็นรหสัผา่นใหม ่

 1.2 วธีิการทาํงาน 

   เมื�อเลือกเมนู  กาํหนด รหสัผา่นกาํกบัขอ้มูลในโปรแกรมใหม่  หากขอ้มูลแบบบนัทึกฯ ยงัไม่มี 

รหสัผา่นกาํกบัขอ้มูล  โปรแกรมจะไดฟ้อร์มปรากฏดงัรูปที� 1.1 

รูปที� 1.1 แสดงฟอร์มกาํหนดรหัสผ่านกับข้อมลูในโปรแกรมใหม่ 

  จากรูปที� 1.1  เนื�องจากยงัไม่มีรหสัผา่นกาํกบัขอ้มูลในโปรแกรม  ดงันั�นโปรแกรมจะใหต้ั�งรหสัผา่นใหม่

ไดเ้ลย  ใหคี้ยร์หสัผา่นใหม่  2  ครั� งใหต้รงกนัจึงจะเก็บรหสัผา่นใหม่ได ้

  แต่หากขอ้มูลแบบบนัทึกฯ  มีรหสัผา่นกาํกบัขอ้มูลแลว้  โปรแกรมจะใหคี้ยร์หสัผา่นเดิมหรือรหสัที�มีใน

โปรแกรมปัจจุบนัก่อน  เมื�อรหสัผา่นขอ้มูลในโปรแกรมปัจจุบนัถูกตอ้ง  จึงจะใหคี้ยร์หสัผา่นใหม่ 



3-2 

ใหคี้ยร์หสัผา่นใหม่  2  ครั� งใหต้รงกนัจึงจะเก็บรหสัผา่นใหม่ได ้ ส่วนประกอบอื�นๆ มีดงันี�  

   1.2.1 Combo Box  แสดงอกัษรที�คีย ์ หากไม่เลือก  อกัษรที�คียจ์ะเป็นเครื�องหมายดอกจนั 

แต่ถา้เลือก  อกัษรที�คียจ์ะเป็นตวัอกัษรที�อ่านได ้

   1.2.2 ปุ่ มคําสั�ง ตกลง บันทกึ/จบ  ใชส้าํหรับเลือกเพื�อตกลง  และบนัทึกรหสัผา่นใหม่  การบนัทึก 

รหสัผา่นใหม่ จะสาํเร็จได ้ ก็ต่อเมื�อ  อกัษรรหสัผา่นที�คียค์รั� งที� 1  และครั� งที� 2 ตอ้งตรงกนั 

    1.2.3 ปุ่ มคําสั�ง ยกเลกิ  ใชส้าํหรับ  ยกเลิก  การทาํงานในเมนูนี�  

 1.3 ข้อเสนอแนะ 

  1.3.1 ตอ้งจาํรหสัผา่นใหม่นี� ใหไ้ด ้ เพราะการเรียกขอ้มูลแบบบนัทึกฯ  ของตนเองเขา้โปรแกรมเพื�อ

ทาํงาน  และการจบการทาํงานครั� งต่อไป  จะตอ้งใชร้หสัผา่นนี�ตลอด 

  1.3.2 รหสัผา่นที�คียค์รั� งที� 1 และครั� งที� 2 จะตอ้งตรงกนั   จึงจะเก็บรหสัผา่นใหม่ได ้

  1.3.3 เมื�อมีบุคคลอื�นรู้รหสัผา่น  ควรเปลี�ยนรหสัผา่นใหม่  เพื�อป้องกนัขอ้มูลของตนเองเสียหายได ้

  1.3.4 หากยงัไม่มีรหสัผา่น ปุ่มคาํสั�งยกเลิกจะเลือกไม่ได ้ ควรตั�งรหสัผา่นก่อนจึงจะจบออกจาก 

ฟอร์มนี�ได ้

  1.3.5 การจบออกจากโปรแกรม  โดยจบแบบยา้ยขอ้มูลไปเก็บที�อื�น  หรือจบแบบสาํเนาขอ้มูลไปเก็บที�อื�น  

จะจบไดต้อ้งมีการตั�งรหสักาํกบัขอ้มูลแลว้  และหากขอ้มูลจะไปเขียนทบักบัขอ้มูลเดิมที�เคยสาํรอง  โปรแกรม

จะใหคี้ยร์หสักาํกบัขอ้มูลดว้ย  เพื�อป้องกนัขอ้มูลไปเขียนทบัขอ้มูลบุคคลอื�น 
 

2. เจ้าหน้าที�ทะเบียน ดูรหัสผ่านให้ครู ที�ลืมรหัสผ่าน 

 2.1 หน้าที� 

   กรณีที�ลืมรหสัผา่น  ใหแ้จง้เจา้หนา้ที�งานทะเบียน  เพื�อตรวจสอบรหสัผา่นให ้ โดยเจา้หนา้ที�งาน

ทะเบียน  เขา้โปรแกรม  และเลือกเมนู เจา้หนา้ที�ทะเบียน  ดูรหสัผา่นใหค้รูที�ลืมรหสัผา่น 

 2.2 วธีิการทาํงาน 

   เมื�อเลือกเมนูนี�   จะไดฟ้อร์มรับรหสัผา่นเจา้หนา้ที�ทะเบียน  ใหเ้จา้หนา้ที�ทะเบียน  คียร์หสัผา่นให ้

ถูกตอ้ง  (รหสัผา่นเจา้หนา้ที�ทะเบียน  คือ  ตวัเลข  8  หลกัที�ไดจ้ากผูเ้ขียนโปรแกรม)  เมื�อรหสัผา่น  เจา้หนา้ที�

ทะเบียนถูกตอ้งแลว้  ต่อจากนั�นจะไดฟ้อร์มตามรูปที�  2.1 

รูปที� 2.1 แสดงฟอร์ม เจ้าหน้าที�ทะเบียน ดูรหัสผ่านให้ครู ที�ลืมรหัสผ่าน 
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  จากรูปที� 2.1 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

   2.2.1 ข้อความ รหัสผ่าน ข้อมูลของครู ในโปรแกรมขณะนี� คือ  เป็นขอ้ความที�แสดง 

รหสัผา่นของขอ้มูลที�อยูใ่นโปรแกรมขณะนี�   โดยที�หากยงัไม่มีรหสัผา่นกาํกบัขอ้มูล  โปรแกรมจะขึ�น 

ขอ้ความ <ยงัไม่มี>  แสดงวา่  ขอ้มูลในโปรแกรมยงัไม่มีรหสัผา่น  แต่หากมีรหสัผา่นแลว้  โปแกรมจะแจง้ 

รหสัผา่น  ใหท้ราบ 

   2.2.2 ปุ่ มคําสั�ง เลือกไดร์ฟในเครื�อง หรือ Handy Drive หรือ Net Work :\เลือกโฟลเดอร์\เลือกไฟล์ 

Open_pp5.dbf  ใชส้าํหรับเลือกไดร์ฟ  โฟลเดอร์  และ  ไฟล ์Open_pp5.dbf เมื�อเลือกไดร์ฟ  โฟลเดอร์  และ  

ไฟล ์Open_pp5.dbf  ไดแ้ลว้  โปรแกรมจะแสดงขอ้ความไดร์ฟ  โฟลเดอร์  และ  ไฟล ์Open_pp5.dbf  ที�  Text 

Box  ดา้นล่าง  และแสดงรหสัผา่น  หลงัขอ้ความ  รหสัผา่น  คือ 

   2.2.3 ปุ่ มคําสั�ง จบ    ใชเ้พื�อจบออกจากการทาํงานในเมนูนี�  

 2.3 ข้อเสนอแนะ  

   2.3.1 ครูแต่ละคน  ควรจดจาํรหสัผา่นกาํกบัขอ้มูลไว ้ อยา่ไดลื้ม  เพราะจะทาํใหเ้กิดความยุง่ยาก 

ในการขอดูรหสัผา่นที�ลืม 

    2.3.2 สามารถดูรหสัผา่นทั�ง  ขอ้มูลที�อยูใ่นโปรแกรม  และรหสัผา่นที�อยูที่�ไดร์ฟ  และโฟลเดอร์ที�เลือก  

โดยที�ไดร์ฟ  และ โฟลเดอร์ที�เลือก  อาจอยูที่�เครื�องคอมพิวเตอร์ที�ใช ้ หรืออยูที่�  Handy Drive  หรืออยูที่�  

Net work 

   2.3.3 หากเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนรวม  เช่น  คอมพิวเตอร์โรงเรียน  อาจจบการทาํงานแบบ  ยา้ยขอ้มูล

หรือสาํเนาขอ้มูลลง  Handy Drive  เสร็จแลว้ปลด  Handdy Drive  ออกจากเครื�องคอมพิวเตอร์  จะทาํให ้

บุคคลอื�น  ไม่สามารถดูและแกไ้ขขอ้มูลตนเองได ้

 

3. เจ้าหน้าที�ทะเบียน เรียกดูแบบบันทกึฯ ของครูแต่ละคน  

 3.1 หน้าที� 

   ใชส้าํหรับเจา้หนา้ที�ทะเบียน  หรือผูบ้ริหาร  เรียกดูขอ้มูลแบบบนัทึกฯ  ของครูแต่ละคน  เพื�อ 

ตรวจสอบการทาํงานของครู   โดยไม่ตอ้งใหค้รูพิมพแ์บบบนัทึกฯ ส่ง  ทาํใหป้ระหยดัเงินค่ากระดาษ 

 3.2 วธีิการทาํงาน 

   เมื�อเลือกเมนูนี�   จะไดข้อ้ความเตือน  ดงัรูปที�  3.1 

 

 

 

 

 



3-4 

รูปที� 3.1 แสดงข้อความเตือน 

   จากรูปที� 1  มีขอ้ความเตือน "เมนูนี�  สาํหรับเจา้หนา้ที�ทะเบียน ตรวจสอบการทาํแบบบนัทึกฯ ของครู

แต่ละคน ขอ้มูลที�เรียกตรวจสอบ จะเขียนทบัขอ้มูลในโปรแกรม ทาํใหข้อ้มูลในโปรแกรมหายไป ดงันั�น  

หากตอ้งการเก็บขอ้มูลในโปรแกรมไว ้ ควรจบการทาํงานแบบยา้ยหรือสาํเนาขอ้มูลไปเก็บที�อื�นก่อน" 

   หากเลือก Cancel  จะเป็นการยกเลิกการทาํงานในเมนูนี�  

   หากเลือก Ok  จะเป็นการทาํงานเมนูนี� ต่อ  ซึ� งจะไดฟ้อร์มตามรูปที�  3.2 

รูปที� 3.2 แสดงฟอร์ม เจ้าหน้าที�ทะเบียน เรียกดูแบบบันทึกฯ ของครูแต่ละคน 

  จากรูปที� 3.2  มีส่วนประกอบ  และวธีิการทาํงานดงันี�  

   3.2.1 ปุ่ มคําสั�ง เลือกไดร์ฟในเครื�อง หรือ Handy Drive หรือ Net Work:\เลือกโฟล์เดอร์...\เลือกไฟล์ 

Open_pp5.dbf   ใชส้าํหรับเลือกตาํแหน่งที�สาํเนาเก็บขอ้มูล  โดยสามารถเลือกที� 

ไดร์ฟในคอมพิวเตอร์ที�กาํลงัทาํงาน  หรือเลือกที� Handy Drive  หรือเลือกที�  Net Work  โดยคลิกที�ปุ่มคาํสั�งนี�   

หลงัจากนั�นจะปรากฏฟอร์ม  Open  ใหค้ลิกที�  Look in  เพื�อเลือกไดร์ฟ  และโฟลเ์ดอร์ หากเป็น  Net Work   

ใหด้บัเบิ�ลคลิกที�  My Network Place  เพื�อเรียกขอ้มูลที�คอมพิวเตอร์เครื�องอื�น  และต่อกนัเป็น  Net Work ไว ้  

ดบัเบิ�ลคลิกที�โฟลเ์ดอร์ที�สาํรองขอ้มูล  เพื�อหาไฟล ์ Open_pp5.dbf เมื�อพบแลว้ใหด้บัเบิ�ลคลิกที�ไฟล ์ 

Open_pp5.dbf  เพื�อเปิดไฟลส์าํรองขอ้มูล  หลงัจากนั�น  ที� Text Box ดา้นล่างจะปรากฏขอ้ความแสดงชื�อไดรฟ์

และโฟลเดอร์ที�เลือก 

   3.2.2 ปุ่ มคําสั�ง ตกลง  หลงัจากเลือก ไดร์ฟ:\โฟลเดอร์ และ ไฟล ์Open_pp5.dbf  เรียบร้อยแลว้   

ต่อจากนั�นคลิกที�ปุ่มคาํสั�งนี�   เพื�อเริ�มสาํเนาขอ้มูลครูเขา้โปรแกรมเพื�อตรวจสอบ  (ขอ้มูลในโปรแกรมจะถูก

สาํเนาเขียนทบัดว้ยขอ้มูลครูคนใหม่ที�เรียกเขา้โปรแกรม) 

   3.2.3 ปุ่ มคําสั�ง ยกเลกิ  ใชเ้พื�อยกเลิก  จบออกจากเมนูนี�  
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 3.3 ข้อเสนอแนะ 

   3.3.1 เลือกไดร์ฟ:\โฟลเดอร์  จาก Net Work ได ้ เครื�องคอมพิวเตอร์จะตอ้งต่อ Net Work ไว ้

   3.3.2 ขอ้มูลในโปรแกรมจะเป็นขอ้มูลแบบบนัทึกฯ   ของครูเพียงคนเดียว  สังเกตไดจ้าก 

ไตเติ�ลบาร์  จะมีขอ้ความ  ในโปรแกรมเป็นขอ้มูลของ …  ดงันั�น  การเรียกใชข้อ้มูลแบบบนัทึกฯ ของครู 

แต่ละคนมาดู  สามารถทราบไดท้นัทีวา่เป็นขอ้มูลของใคร  โดยสังเกตที�ไตเติ�ลบาร์ 

   3.3.3 ขอ้มูลครูแต่ละคนที�เรียกเขา้โปรแกรมเพื�อตรวจสอบ  จะสาํเนาทบัขอ้มูลเดิมในโปรแกรมดงันั�น  

ตอ้งแน่ใจวา่  ขอ้มูลในโปรแกรมไม่ไดใ้ช ้ หรือไดส้าํรองเก็บไวแ้ลว้ 

   3.3.4 ไม่ควรแจง้รหสัผา่นเจา้หนา้ที�ทะเบียนใหค้รูทราบ  เพราะจะทาํใหค้รูที�ทราบรหสัผา่นจาก 

เจา้หนา้ที�ทะเบียน  เรียกขอ้มูลของคนอื�นมาแกไ้ขได ้
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ข้อมูลต้นแบบ 

 

  เมนูบาร์  ขอ้มูลตน้แบบ  มีเมนูยอ่ยใหเ้ลือกดงันี�  

   1. แสดง ขอ้มูลตน้แบบที�มีในโปรแกรมขณะนี�  

   2. ลบ ขอ้มูลตน้แบบออกหมด 

   3. เรียกใช ้ขอ้มูลจากโปรแกรมงานทะเบียน แลว้ทาํเป็นขอ้มูลตน้แบบ 

   4. เรียกใช ้ขอ้มูลตน้แบบจากเพื�อนครูที�ทาํแบบบนัทึกฯ /ระบบงานกิจกรรม 

   5. สร้าง ขอ้มูลตน้แบบ โดยคียร์ายชื�อเอง 

   6. แสดง/เพิ�ม/ลบ/แกไ้ข ขอ้มูลตน้แบบ 

   7. พิมพ ์ใบรายชื�อนกัเรียนจากขอ้มูลตน้แบบ 

   8. สาํเนา ขอ้มูลตน้แบบใหเ้พื�อนครูนาํไปทาํแบบบนัทึกฯ/ไปโปรแกรมระบบงานกิจกรรม 

 

  ขอ้มูลตน้แบบ  หมายถึง  รายชื�อนกัเรียน หรือขอ้มูลนกัเรียนที�จดัเป็นชั�น  ชั�นละไม่เกิน �� คน   

ประกอบดว้ย  เลขที� เลขประจาํตวั คาํนาํหนา้ชื�อ ชื�อ นามสกุล เลขประชาชน วนัเดือนปีเกิด ที�อยูปั่จจุบนั  

นกัเรียนใกลเ้คียง ชื�อ-สกุลบิดา ชื�อ-สกุลมารดา และชื�อ-สกุลผูป้กครอง  ใชเ้พื�อเลือกทาํแบบบนัทึกฯ  ทีละวชิา

ได ้ ทาํใหส้ะดวกไม่ตอ้งคียร์ายชื�อนกัเรียนซํ� าๆ กนัได ้

  สาํหรับรายละเอียดการทาํงานแต่ละเมนู  มีวธีิการทาํงานดงันี�  

 

1. แสดง ข้อมูลต้นแบบที�มีในโปรแกรมขณะนี� 

 1.1 หน้าท◌◌่ี 

    ใชเ้พื�อแสดงขอ้มูลตน้แบบที�มีในโปรแกรมขณะนี�   ซึ� งขอ้มูลที�มีในโปรแกรมขณะนี�   สามารถเลือก 

นาํไปทาํแบบบนัทึกฯ  ไดทุ้กรายวชิา  โดยไม่ตอ้งคียร์ายชื�อนกัเรียนเอง 

 1.2 วธีิการทาํงาน 

    เมื�อเลือกเมนูนี�   จะไดฟ้อร์มตามรูปที�  1.1  ซึ� งมีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

   1.2.1 ตารางแสดง ต้นแบบที�มีในโปรแกรม  ใชแ้สดงระดบัและชั�น  ของขอ้มูลตน้แบบที�มีในโปรแกรม

ขณะนี�  

   1.2.2 ตารางแสดง ข้อมูลนักเรียน ในระดับ/ชั�น ของข้อมูลต้นแบบที�เลือก  เป็นตารางแสดงขอ้มูล 

นกัเรียนตามระดบั/ชั�นที�เลือก 

   1.2.3 ปุ่ มคําสั�ง จบ  ใชเ้พื�อจบการทาํงานออกจากเมนูนี�  
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รูปที� 1.1 ฟอร์มแสดงข้อมลูต้นแบบที�มใีนโปรแกรมขณะนี � 

 1.3 ข้อเสนอแนะ 

  1.3.1 ขอ้มูลตน้แบบหรือรายชื�อนกัเรียนที�แสดง  สามารถเลือกทาํแบบบนัทึกฯ ไดทุ้กรายวชิา   

โดยโปรแกรมจะโอนขอ้มูลนกัเรียนไปแบบบนัทึกฯ  ทาํใหไ้ม่ตอ้งคียร์ายชื�อและขอ้มูลนกัเรียนอีก 

  1.3.2 ขอ้มูลตน้แบบที�แสดงนี�   สามารถโอนไปใหเ้พื�อนครู  หรือโอนไปโปรแกรมบนัทึกผลการเรียน

ประจาํวชิา  หรือโอนไปโปรแกรมระบบงานกิจกรรมได ้ โดยเลือกเมนูหลกั  ขอ้มูลตน้แบบ  เมนูยอ่ยส่งขอ้มูล

ตน้แบบ ใหเ้พื�อนครูนาํไปทาํแบบบนัทึกฯ/ไปโปรแกรมระบบงานกิจกรรม 

  1.3.3 หากพบขอ้มูลผดิพลาด  ตอ้งการแกไ้ข  หรือตอ้งการลบทั�งชั�น  สามารถทาํไดโ้ดยเลือกเมนูหลกั  

ขอ้มูลตน้แบบ  เมนูยอ่ย  แสดง/เพิ�ม/ลบ/แกไ้ข  ขอ้มูลตน้แบบ 

 

2. ลบ ข้อมูลต้นแบบออกหมด 

 2.1 หน้าท◌◌่ี 

   ใชเ้พื�อลบขอ้มูลตน้แบบออกหมด  แต่หากตอ้งการลบเพียงบางชั�น  ใหเ้ลือกเมนูหลกั  ขอ้มูลตน้แบบ  

เมนูยอ่ย  แสดง/เพิ�ม/ลบ/แกไ้ข  ขอ้มูลตน้แบบ  แลว้เลือกปุ่มคาํสั�ง ลบชั�น ป./ม. นี�ออกหมด/จบ 

 2.2 วธีิการทาํงาน 

   เมื�อเลือกเมนูนี�   จะไดข้อ้ความเตือนดงัรูปที�  2.1 
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รูปที� 2.1 แสดงข้อความเตือน 

  จากรูปที� 2.1  เป็นขอ้ความเตือนวา่  โปรแกรมจะลบขอ้มูลตน้แบบออกหมด ไม่สามารถเรียกขอ้มูล 

ตน้แบบกลบัคืนได ้

   หากเลือก Cancel  หมายถึง  ยกเลิกไม่ทาํงานในเมนูนี�   ขอ้มูลตน้แบบยงัอยูค่งเดิม 

   หากเลือก Ok  หมายถึง  ตอ้งการทาํงานในเมนูนี� ต่อไป  หลงัจากนั�นจะมีขอ้ความเตือนอีกครั� ง   

หากเลือก Ok อีก  โปรแกรมจะลบขอ้มูลตน้แบบออกไปทนัที 

 2.3 ข้อเสนอแนะ 

   2.3.1 กรณีที�ติดตั�งโปรแกรมใหม่  ขอ้มูลตน้แบบเป็นขอ้มูลตวัอยา่ง  ควรใชเ้มนูนี�ลบขอ้มูล 

ตน้แบบออกหมด 

   2.3.2 หากตอ้งการลบเพียงบางชั�น  ใหเ้ลือกเมนู  แสดง/เพิ�ม/ลบ/แกไ้ข ขอ้มูลตน้แบบ  เมื�ออยูใ่นฟอร์ม

แสดง/เพิ�ม/ลบ/แกไ้ข ขอ้มูลตน้แบบ  ใหเ้ลือกปุ่มคาํสั�ง  ลบชั�น ป./ม. นี�ออกหมด/จบ 

   2.3.3 หลงัจากลบขอ้มูลตน้แบบออกหมดแลว้  ควรเลือกเมนู  กระชบัขอ้มูล/เรียงลาํดบัใหม่  เพื�อให้

โปรแกรมลบขอ้มูลตน้แบบที�สั�งลบไว ้ ลบออกจากโปรแกรมอยา่งถาวร 

 

3. รับ ข้อมูลจากโปรแกรมงานทะเบียน แล้วทาํเป็นข้อมูลต้นแบบ 

 3.1 หน้าท◌◌่ี 

   เนื�องจากโปรแกรมงานทะเบียนของผูเ้ขียนโปรแกรม  มีรายชื�อนกัเรียนอยูแ่ลว้  เจา้หนา้ที�ทะเบียน

สามารถส่งขอ้มูลรายชื�อนกัเรียน  ใหค้รูผูส้อนนาํไปทาํแบบบนัทึกฯ  ได ้ ทาํใหค้รูผูส้อนไม่ตอ้งคียร์ายชื�อ 

นกัเรียนและขอ้มูลต่างๆ  ทาํใหส้ะดวกและรวดเร็วขึ�น 

 3.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 3.1 แสดงฟอร์ม รับข้อมลูจากโปรแกรมงานทะเบียน แล้วทาํเป็นข้อมลูต้นแบบ 
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  จากรูปที� 3.1 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

   3.2.1 เลือกไดร์ฟ:\โฟลเดอร์  ใชส้าํหรับเลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์  ที�มีขอ้มูลจากโปรแกรมงาน

ทะเบียน 

   3.2.2 Text Box แสดงข้อความไดร์ฟและโฟลเดอร์ที�เลือก  ใชแ้สดงไดร์ฟและโฟลเดอร์ที�เลือก 

   3.2.3 ปุ่ มคําสั�ง ตกลง  ใชเ้พื�อตกลง  เริ�มเรียกใชข้อ้มูลจากโปรแกรมงานทะเบียน  แลว้ทาํเป็นขอ้มูล

ตน้แบบ  วธีิการทาํงานเมื�อเลือกปุ่มคาํสั�ง  ตกลง  โปรแกรมจะใหเ้ลือก Yes สาํเนาทบัขอ้มูลตน้แบบ หมายถึง 

โปรแกรมจะนาํขอ้มูลจากงานทะเบียนสาํเนาทบัขอ้มูลตน้แบบทั�งหมด  หรือเลือก No สาํเนาเพิ�ม หากระดบั/ชั�น 

ซํ� ากนั ใชข้อ้มูลเดิม หมายถึง ใหโ้ปรแกรมสาํเนาเฉพาะระดบั/ชั�นที�ไม่ซํ� ากนั หากระดบั/ชั�นซํ� ากนั  โปรแกรม 

จะไม่สาํเนา คงใชข้อ้มูลเดิมในโปรแกรม หรือเลือก Cancel ยกเลิก หมายถึง ไม่รับขอ้มูลจากงานทะเบียน แลว้

ทาํเป็นขอ้มูลตน้แบบ 

 3.3 ข้อเสนอแนะ 

   3.3.1 หากขอ้มูลจากงานทะเบียนมีครบทุกระดบั/ทุกชั�น  ใหเ้ลือก Yes เพื�อสาํเนาทบัขอ้มูล ตน้แบบ

ในโปรแกรมทั�งหมด  แต่หากขอ้มูลตน้แบบในโปรแกรมมีบางระดบั/ชั�นตรงกบัขอ้มูลตน้แบบจากงานทะเบียน 

อาจเลือก No สาํเนาเพิ�ม หากระดบั/ชั�น ซํ� ากนั ใชข้อ้มูลเดิม 

   3.3.2 ขอ้มูลบางอยา่งโปรแกรมทะเบียนไม่มี  เช่น  ชื�อ-สกุล ผูป้กครอง  นกัเรียนใกล ้ ชื�อ-สกุล 

นกัเรียนใกลเ้คียง  ฯลฯ  ดงันั�น  ขอ้มูลจะเป็นวา่ง  ใหเ้ลือกเมนู  แสดง/เพิ�ม/ลบ/แกไ้ข ขอ้มูลตน้แบบ  เพื�อ 

เพิ�มเติมแกไ้ขขอ้มูลที�ไม่มีใหส้มบูรณ์ 

   3.3.3 การเลือกเมนู  เริ�มตน้โปรแกรมใหม่  โปรแกรมจะลบเฉพาะขอ้มูลแบบบนัทึกฯ เท่านั�น  ขอ้มูล

ตน้แบบยงัอยูค่งเดิม 

 

4. รับ ข้อมูลต้นแบบจากเพื�อนครูที�ทาํแบบบันทกึฯ /ระบบงานกจิกรรม 

 4.1 หน้าท◌◌่ี 

   ใชเ้รียกขอ้มูลตน้แบบหรือรายชื�อนกัเรียนจากเพื�อนครูที�ส่งมาให ้ หรือจากโปรแกรมบนัทึกผลการ

เรียนประจาํวชิาหรือจากโปรแกรมระบบงานกิจกรรม  ทาํใหส้ะดวกและรวดเร็วขึ�น 

 4.2 วธีิการทาํงาน 

   เมื�อเลือกเมนูนี�   จะไดฟัอร์มตามรูปที� 4.1 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

   3.2.1 ปุ่ มคําสั�งเลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ ใชเ้ลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ที�เก็บขอ้มูลจากเพื�อนครูที�สาํเนา 

ขอ้มูลมาให ้ หรือจากโปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา   หรือจากโปรแกรมระบบงานกิจกรรม  เมื�อเลือก

ไดร์ฟและโฟลเดอร์ไดแ้ลว้  ชื�อไดร์ฟและโฟลเดอร์ที�เลือก  จะปรากฏที�  Text Box  ดา้นล่าง 
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รูปที� 4.1 ฟอร์มแสดง รับข้อมลูต้นแบบจากเพื�อนครูที�ทาํแบบบันทึกฯ/ระบบงานกิจกรรม 

   4.2.2 ปุ่ มคําสั�ง ตกลง  ใชเ้พื�อตกลง  เริ�มเรียกใชข้อ้มูลตน้แบบจากเพื�อนครูที�ทาํแบบบนัทึกฯ/

ระบบงานกิจกรรม  วธีิการทาํงานเมื�อเลือกปุ่มคาํสั�ง  ตกลง  โปรแกรมจะใหเ้ลือก Yes สาํเนาทบัขอ้มูลตน้แบบ  

หมายถึง โปรแกรมจะนาํขอ้มูลจากโปรแกรมบนัทึกผลการเรียนหรือระบบงานกิจกรรม สาํเนาทบัขอ้มูล 

ตน้แบบทั�งหมด  หรือเลือก No สาํเนาเพิ�ม หากระดบั/ชั�น ซํ� ากนั ใชข้อ้มูลเดิม หมายถึง ใหโ้ปรแกรมสาํเนา

เฉพาะระดบั/ชั�นที�ไม่ซํ� ากนั หากระดบั/ชั�นซํ� ากนั  โปรแกรมจะไม่สาํเนา คงใชข้อ้มูลเดิมในโปรแกรม หรือ 

เลือก Cancel ยกเลิก หมายถึง ไม่รับขอ้มูลจากงานทะเบียน แลว้ทาํเป็นขอ้มูลตน้แบบ 

   4.2.3 ปุ่ มคําสั�ง ยกเลกิ  ใชเ้พื�อ ยกเลิก  ใหข้อ้มูลตน้แบบยงัคงเดิม 

 4.3 ข้อเสนอแนะ 

   4.3.1 ขอ้มูลตน้แบบจากเพื�อนครู  หรือจากโปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา หรือจากโปรแกรม

ระบบงานกิจกรรม  เมื�อมีการเรียกใช ้ โปรแกรมจะถามวธีิการเรียกใช ้ ซึ� งมี  2  วธีิไดแ้ก่   

    4.3.1.1 สาํเนาทบัขอ้มูลตน้แบบ  หมายถึง  ขอ้มูลตน้แบบที�เรียกใชเ้ขียนทบัขอ้มูลตน้แบบที�มีใน

โปรแกรม  ขอ้มูลตน้แบบในโปรแกรมจะหายไปเรียกกลบัคืนไม่ได ้

    4.3.1.2 สาํเนาเพิ�ม หากระดบั/ชั�น ซํ� ากนั  ใชข้อ้มูลเดิม  หมายถึง  โปรแกรมจะเปรียบเทียบ  ขอ้มูล

ตน้แบบที�เรียกใช ้ กบัขอ้มูลตน้แบบที�มีในโปรแกรม  หากระดบั/ชั�นไม่ซํ� ากนั  โปรแกรมจะสาํเนาทนัที  หาก

ระดบั/ชั�นซํ� ากนั  โปรแกรมจะคงระดบั/ชั�นในโปรแกรมไว ้ โดยไม่สาํเนาทบั   

   4.3.2 สามารถรับขอ้มูลตน้แบบจากเพื�อนครู หรือจากโปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา  หรือ

จากโปรแกรมระบบงานกิจกรรมได ้ เมื�อใชง้านเสร็จแลว้สามารถสาํเนาขอ้มูลตน้แบบใหเ้พื�อนครู  หรือ

โปรแกรมอื�นๆ  ต่ออีกได ้

   4.3.3 ควรตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลตน้แบบ  ก่อนที�จะนาํไปเรียกใชเ้พื�อทาํแบบบนัทึกฯ 
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5. สร้าง ข้อมูลต้นแบบโดยคีย์รายชื�อเอง 

 5.1 หน้าท◌◌่ี 

   ใชส้าํหรับสร้างขอ้มูลตน้แบบ  โดยคียร์ายชื�อขึ�นเอง  ซึ� งรายชื�อที�คียขึ์�นเอง  สามารถนาํไปทาํ  

แบบบนัทึกฯ ไดทุ้กรายวชิา  สามารถสาํเนาใหเ้พื�อนครู  สามารถสาํเนาไปโปรแกรมอื�นๆ ได ้ เช่น  โปรแกรม

บนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา  โปรแกรมระบบงานกิจกรรม  ที�ผูเ้ขียนโปรแกรมเขียนขึ�น 

 5.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 5.1 แสดงฟอร์มสร้าง ข้อมลูต้นแบบ โดยคีย์รายชื�อเอง 

   เมื�อเลือกเมนูนี�   จะไดฟ้อร์มตามรูปที�  5.1  ซึ� งมีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

  5.2.1 ตาราง แสดงข้อมูลต้นแบบที�มีแล้ว  ใชส้าํหรับแสดงขอ้มูลตน้แบบที�มีแลว้ 

  5.2.2 Text Box  สร้างรายชื�อนักเรียนใหม่ ระดับและชั�น  ใชก้าํหนดระดบัและชั�น  ของขอ้มูลนกัเรียนที�

จะสร้าง  หากระดบัและชั�นที�จะสร้างมีแลว้  ไม่สามารถสร้างได ้

  5.2.3 ปุ่ มคําสั�ง ตกลง  ใชเ้พื�อสร้างรายชื�อนกัเรียนตามระดบัและชั�นที�กาํหนด 

  5.2.4 ปุ่ มคําสั�ง ยกเลกิ  ใชเ้พื�อยกเลิกและจบออกจากเมนูนี�  

 5.3 ข้อเสนอแนะ 

  5.3.1 การสร้างขอ้มูลตน้แบบ  โดยคียร์ายชื�อเอง  สามารถนาํไปจดัทาํแบบบนัทึกฯ ไดทุ้กรายวชิา  

สามารถโอนไปใหเ้พื�อนครู  สามารถโอนไปโปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา และสามารถโอนไป

โปรแกรมระบบงานกิจกรรม  ส่วนการสร้างแบบบนัทึกฯ วชิาใหม่  โดยคียร์ายชื�อขึ�นเอง  ในเมนูหลกั   

แบบบนัทึกฯ(ประถม)  แบบบนัทึกฯ(ขยายโอกาส)  และแบบบนัทึกฯ (มธัยม) เป็นการสร้าง แบบบนัทึกฯ  

ทีละหนึ�งรายวชิา  และไม่สามารถโอนไปใหเ้พื�อนครู  หรือโอนไปใหโ้ปรแกรมอื�นได ้ จนกวา่จะแปลง 

รายชื�อเป็นขอ้มูลตน้แบบ 
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  5.3.2 สามารถสร้างขอ้มูลตน้แบบโดยช่วยกนัคียข์อ้มูล  แลว้นาํมารวมกนั  และนาํขอ้มูลตน้แบบที� 

รวมกนัแจกกนัใช ้ เช่น  นกัเรียนมีมาก  ใหเ้ครื�องหนึ�งคีย ์ม.1 , เครื�องสองคีย ์ม.2 , … เสร็จแลว้นาํขอ้มูลมารวม 

กนัที�เครื�องใดเครื�องหนึ�ง  โดยใชเ้มนูขอ้มูลตน้แบบ  เมนูยอ่ย  รับ ขอ้มูลตน้แบบจากเพื�อนครูที�ทาํแบบบนัทึกฯ/

ระบบงานกิจกรรม  โดยเลือกสาํเนาเพิ�ม  หากระดบั/ชั�นซํ� ากนั  ใชข้อ้มูลเดิม  เมื�อรวมขอ้มูลกนัเสร็จแลว้  เท่ากบั

วา่เป็นขอ้มูลรวมของทั�งโรงเรียน  แลว้สาํเนาแจกใหเ้พื�อนครู  หรือสาํเนาไปโปรแกรมอื�น  โดยเลือกเมนูหลกั 

ขอ้มูลตน้แบบ  เมนูยอ่ย  ส่งขอ้มูลตน้แบบ ใหเ้พื�อนครูนาํไปทาํ 

แบบบนัทึกฯ/ไปโปรแกรมระบบงานกิจกรรม 

  5.3.3 ควรตรวจสอบขอ้มูลรายชื�อนกัเรียนที�คียขึ์�นเองใหถู้กตอ้ง  และตรงกบัรายชื�อนกัเรียนที� 

โรงเรียนจดัทาํขึ�น  เพราะถา้ขอ้มูลตน้แบบไม่ถูกตอ้ง  เวลาเลือกไปทาํแบบบนัทึกฯ  แบบบนัทึกก็จะ 

ไม่ถูกตอ้งดว้ย 

  หมายเหตุ   

   1. หากใชง้านโปรแกรมทะเบียนและโปรแกรมบนัทึกผลการเรียนควบคู่กนั  ตน้ภาคเรียนที�งาน

ทะเบียนคียร์ายชื�อนกัเรียน และจดัหอ้งชั�นเรียนจนไดใ้บรายชื�อออกใช ้ แลว้ใหโ้อนรายชื�อนกัเรียนไปโปรแกรม

แบบบนัทึกฯ  ใหค้รูทุกคนรับรายชื�อนกัเรียนพร้อมโปรแกรมแบบบนัทึกฯ ไปจดัทาํ ครูแต่ละคนก็สร้าง 

แบบบนัทึกฯ ตามจาํนวนวชิาที�ตนเองสอน ตน้ภาคเรียนอาจพิมพแ์บบบนัทึกที�มีรายชื�อนกัเรียน แต่ผลการ

บนัทึกต่างๆ เป็นวา่ง เพื�อนาํไปใชเ้วลาเขา้สอนนกัเรียน ปลายภาคเรียนเมื�อครูแต่ละคนกรอกขอ้มูลในโปรแกรม

แบบบนัทึกฯ ครบทุกรายการแลว้ ใหพ้ิมพแ์บบบนัทึกฯ   เขา้เล่มเป็นรูปเล่ม ส่งเป็นหลกัฐานเก็บไว ้ ส่วนขอ้มูล

ผลการเรียนสามารถสาํเนาลง  Handy Drive ส่งไปงานทะเบียนเพื�อนาํผลการเรียนเขา้โปรแกรมงานทะเบียน 

ต่อไป 

   2. หากใชโ้ปรแกรมบนัทึกผลการเรียนเพียงโปรแกรมเดียว  ขอ้มูลตน้แบบหรือรายชื�อนกัเรียน  

สามารถสร้างไดด้งันี�  

    2.1 หากจาํนวนนกัเรียนไม่มาก  เจา้หนา้ที�อาจคียเ์อง 

    2.2 หากจาํนวนนกัเรียนมาก อาจแต่งตั�งเจา้หนา้หลายๆ คนช่วยกนัคียข์อ้มูล แลว้นาํขอ้มูลมา

รวมกนั  หรืออาจใหค้รูที�ปรึกษาช่วยกนัคียข์อ้มูล  แลว้นาํขอ้มูลมารวมกนั  แลว้ค่อยนาํขอ้มูลที�รวมกนั แจก

กลบัคืนใหก้บัครูผูส้อนทุกคน  วธีิการทาํงานใหท้าํดงันี�  

     2.2.1 แจกใบรายชื�อนกัเรียนที�จดัระดบั/ชั�น  และโปรแกรมบนัทึกฯ ใหก้บัเจา้หนา้ที�หรือ 

ครูที�ปรึกษา 

     2.2.2 เจา้หนา้ที�หรือครูที�ปรึกษาแต่ละคนเขา้โปรแกรมแบบบนัทึกฯ หากเครื�องคอมพิวเตอร์ 

ไม่มีโปรแกรมแบบบนัทึกฯ  ใหติ้ดตั�งโปรแกรมแบบบนัทึกฯ ก่อน 
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     2.2.3 เจา้หนา้ที�หรือครูแต่ละคนเลือกเมนูหลกัขอ้มูลตน้แบบ  เมนูยอ่ยลบขอ้มูล 

ตน้แบบออกหมด  แลว้เลือกเมนูยอ่ย สร้างขอ้มูลตน้แบบโดยคียร์ายชื�อเอง โดยคียร์ายชื�อทีละระดบั/ชั�น จนครบ

ทุกระดบั/ชั�น  ตามที�ไดรั้บมอบรายชื�อมา 

     2.2.4 เลือกเมนูหลกัขอ้มูลตน้แบบ เมนูยอ่ย ส่งขอ้มูลตน้แบบใหเ้พื�อนครูนาํไปทาํแบบบนัทึกฯ/

ไปโปรแกรมระบบงานกิจกรรม  โดยสาํเนาขอ้มูลตน้แบบลง  Handy Drive หรือ Harddisk External   

แลว้นาํ Handy Drive หรือ Harddisk External ส่งงานทะเบียน 

     2.2.5 เจา้หนา้ที�งานทะเบียนเลือกเมนูหลกัขอ้มูลตน้แบบ  เมนูยอ่ยลบขอ้มูล 

ตน้แบบออกหมด 

     2.2.6 เจา้หนา้ที�งานทะเบียนนาํ Handy Drive หรือ Harddisk External ติดตั�งกบัเครื�องคอม   

แลว้เลือกเมนูยอ่ย รับขอ้มูลตน้แบบ จากเพื�อนครูที�ทาํแบบบนัทึกฯ/ระบบงานกิจกรรม เลือก No สาํเนาแบบเพิ�ม  

แลว้ถอด Handy Drive หรือ Harddisk External ออก 

     2.2.7 ทาํตามขอ้ 2.2.6 ไปเรื�อยๆ จนครบ Handy Drive หรือ Harddisk External ก็จะไดร้ายชื�อ

นกัเรียนรวมทั�งโรงเรียน 

     2.2.8 เลือกเมนูหลกัขอ้มูลตน้แบบ เมนูยอ่ยส่งขอ้มูลตน้แบบ ใหเ้พื�อนครูนาํไปทาํแบบบนัทึกฯ/

ไปโปรแกรมระบบงานกิจกรรม  เพื�อใหค้รูนาํรายชื�อนกัเรียนหรือขอ้มูลตน้แบบไปใช ้

 

6. แสดง/เพิ�ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลต้นแบบ 

 6.1 หน้าท◌◌่ี 

   ใชก้าํหนด  หรือ  เพิ�ม ลบ แกไ้ข  ขอ้มูลตน้แบบใหถู้กตอ้ง  โดยเลือกจากขอ้มูลตน้แบบที�มีแลว้

 6.2 วธีิการทาํงาน 

  เมื�อเลือกเมนูนี�   จะไดฟ้อร์มใหเ้ลือกระดบั/ชั�นที�จะแสดง/เพิ�ม/ลบ/แกไ้ข เมี�อเลือกระดบั/ชั�นแลว้  

จะไดฟ้อร์มตามรูปที� 6.1 ซึ� งมีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

   6.2.1 Text Box ระดับและชั�น  ข้อมูลเดิมและข้อมูลใหม่  ใชแ้สดงระดบัและชั�นขอ้มูลเดิม   

หากตอ้งการเปลี�ยนระดบัและชั�น  เป็นอยา่งอื�น  ใหแ้กไ้ขระดบัและชั�นเป็นขอ้มูลใหม่ 

   6.2.2 ตารางกาํหนดรายชื�อนักเรียน  ใชก้าํหนดเลขประจาํตวั  คาํนาํหนา้ชื�อ  ชื�อ  นามสกุล 

   6.2.3 กาํหนดข้อมูลพื�นฐาน  ใชก้าํหนดขอ้มูลพื�นฐาน  หากแบบบนัทึกฯ  ไม่พิมพข์อ้มูลพื�นฐาน   

ไม่ตอ้งกาํหนดก็ได ้

   6.2.4 ปุ่ มคําสั�ง สลบัเลขที� แทรกชื�อ 1 คน และลบชื�อและข้อมูลออก 1 คน  ใชส้าํหรับสลบัเลขที�  

แทรกชื�อ 1 คน และลบขอ้มูลออก 1 คน 

   6.2.5 ปุ่ มคําสั�ง ลบชั�น ป./ม. นี�ออกหมด/จบ  ใชเ้พื�อลบระดบัและชั�นนี�ออกไป  ลบแลว้ไม่สามารถ

เรียกขอ้มูลกลบัคืนได ้
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รูปที� 6.1 แสดงฟอร์มกาํหนด ข้อมลูต้นแบบ 

 6.3 ข้อเสนอแนะ 

   6.3.1 ควรตรวจสอบรายชื�อนกัเรียนและขอ้มูลตน้แบบใหเ้รียบร้อย  ก่อนนาํไปเลือกทาํ 

แบบบนัทึกฯ และสาํเนาใหเ้พื�อนครู  หรือไปโปรแกรมอื�น  เพราะหากผดิตอ้งตามไปแกไ้ขที�แบบบนัทึกฯ   

ทุกเล่ม  และตอ้งแจง้ใหค้รูที�นาํขอ้มูลตน้แบบไปใชแ้กไ้ขดว้ย 

   6.3.2 หากแบบบนัทึกฯ ไม่พิมพห์นา้ขอ้มูลพื�นฐาน  ไม่ตอ้งกาํหนดขอ้มูลพื�นฐานก็ได ้

   6.3.3 หากมีการสลบัเลขที� แทรกชื�อ 1 คน และลบชื�อ/ขอ้มูลออก 1 คน ควรใชปุ่้มคาํสั�งที�มี 

ดา้นล่างฟอร์ม กาํหนดขอ้มูลตน้แบบ 

 

7. พมิพ์ ใบรายชื�อนักเรียน จากข้อมูลต้นแบบ 

 7.1 หน้าท◌◌่ี 

   ใชส้าํหรับพิมพใ์บรายชื�อนกัเรียน  โดยใชข้อ้มูลนกัเรียนจากขอ้มูลตน้แบบ 

 7.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 7.1 แสดงฟอร์มตั�งค่าพิมพ์ใบรายชื�อนักเรียน 
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  เมื�อเลือกเมนูนี�   จะไดฟ้อร์มใหเ้ลือกระดบั/ชั�นที�จะพิมพใ์บรายชื�อนกัเรียน  เมี�อเลือกระดบั/ชั�นแลว้  

จะไดฟ้อร์มตามรูปที� 7.1 ซึ� งมีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

   7.2.1 รายละเอยีด ส่งค่าพมิพ์ หัวกระดาษ  ใชก้าํหนดขอ้ความหวักระดาษ  มี 4 บรรทดั  ใหแ้กไ้ขให้

ถูกตอ้งเพื�อส่งค่าพิมพ ์ เวลาพิมพโ์ปรแกรมจะจดัขอ้ความกลางกระดาษ 

   7.2.2 รายละเอยีด ส่งค่าพมิพ์ ท้ายกระดาษ  ใชก้าํหนดขอ้ความทา้ยกระดาษ  มี 2 บรรทดั  ใหแ้กไ้ขให้

ถูกตอ้งเพื�อส่งค่าพิมพ ์ เวลาพิมพโ์ปรแกรมจะจดัขอ้ความชิดซา้ย 

   7.2.3 เลือกวธีิพมิพ์  มี  2  รายการยอ่ย  ไดแ้ก่ 

    7.2.3.1 Option Group  เลือกพิมพแ์บบ  มี  3  Option  ใหเ้ลือก  ไดแ้ก่  

     1) พิมพข์อ้มูล หมายถึง จะพิมพอ์อกเฉพาะขอ้มูล   

     2) พิมพฟ์อร์มและขอ้มูล  หมายถึง  จะพิมพอ์อกทั�งฟอร์มและขอ้มูล 

     3) พิมพฟ์อร์ม  หมายถึง  จะพิมพอ์อกเฉพาะฟอร์ม 

    7.2.3.2 Option Group  เลือกจาํนวนนกัเรียนต่อหนา้ไม่เกิน  มี 4 Option  ใหเ้ลือก  ไดแ้ก่ 

     1) จาํนวนนกัเรียนต่อหนา้ไม่เกิน  40  คน 

     2) จาํนวนนกัเรียนต่อหนา้ไม่เกิน  45  คน 

     3) จาํนวนนกัเรียนต่อหนา้ไม่เกิน  50  คน 

     4) จาํนวนนกัเรียนต่อหนา้ไม่เกิน  55  คน 

  7.2.4 ปุ่ มคําสั�ง ค่าทั�วไป  ใชเ้พื�อกาํหนดค่าทั�วไป  หรือค่าหลายๆ โรงเรียนใชก้นั 

  7.2.5 ปุ่ มคําสั�ง ขนาดกระดาษ  ใชเ้พื�อกาํหนดขนาดกระดาษ  หรือตั�งค่าพิมพ ์(Setting Printer) 

  7.2.6 ปุ่ มคําสั�ง ภาพก่อนพมิพ์/พมิพ์ ใชเ้พื�อแสดงภาพก่อนพิมพ ์และพิมพอ์อกทางเครื�องพิมพ ์

  7.2.7 ปุ่ มคําสั�ง พมิพ์  ใชเ้พื�อพิมพโ์ดยไม่ตอ้งแสดงภาพก่อนพิมพ ์

  7.2.8 ปุ่ มคําสั�ง จบ  ใชเ้พื�อจบออกจากเมนูนี�  

 7.3 ข้อเสนอแนะ 

  7.3.1 ขอ้มูลที�พิมพใ์บรายชื�อ  เป็นขอ้มูลตน้แบบ 

  7.3.2 ควรเลือกจาํนวนนกัเรียนต่อหนา้ใหเ้หมาะสม  เพราะหากนกัเรียนมีมาก  แต่กาํหนดจาํนวนนกัเรียน

ต่อหนา้นอ้ย  ขอ้มูลเลขที�ทา้ยๆ จะหายไป 

  7.3.3 เมื�อเลือกระดบัและชั�น  โปรแกรมจะกาํหนดค่าใหล่้วงหนา้  หากค่าไม่ถูกตอ้งใหก้าํหนดใหม่ 

ตามความตอ้งการ  ค่าที�กาํหนดใหม่จะไม่บนัทึกเก็บไว ้ ตอ้งกาํหนดใหม่ทุกครั� ง 

7.3.4 ใบรายชื�อที�ได ้ สามารถนาํไปปรับใช ้ เช่น  อาจขีดแบ่งช่องเพิ�ม  เพื�อใหบ้นัทึกไดห้ลายวนั 

หลายคาบ 
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8. ส่ง ข้อมูลต้นแบบ ให้เพื�อนครูนําไปทาํแบบบันทกึฯ/ไปโปรแกรมระบบงานกจิกรรม 

 8.1 หน้าท◌◌่ี 

   ใชส้าํเนาขอ้มูลตน้แบบที�มีในโปรแกรมใหเ้พื�อนครูไดน้าํไปใช ้ หรือสาํเนาขอ้มูลตน้แบบไป

โปรแกรมอื�น ไดแ้ก่ โปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา  โปรแกรมระบบงานกิจกรรม  ที�ผูเ้ขียนโปรแกรม

เขียนขึ�น 

 8.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 8.1 แสดงฟอร์มส่งข้อมลูต้นแบบให้เพื�อนครูนาํไปทาํแบบบันทึกฯ/ 

ไปโปรแกรมระบบงานกิจกรรม 

  จากรูปที� 8.1 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

   8.2.1 ปุ่ มคําสั�ง เลือกไดร์ฟ:\โฟลเดอร์  ใชส้าํหรับเลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์  ที�มีแลว้  เมื�อเลือกไดแ้ลว้  

Text Box ดา้นล่างจะปรากฏไดร์ฟและโฟลเดอร์ที�เลือก 

   8.2.2 ปุ่ มคําสั�งสร้างโฟลเดอร์ย่อย  ใชส้าํหรับสร้างโฟลเดอร์ยอ่ย  เพื�อจดัเก็บขอ้มูลใหเ้ป็นระบบ   

ตอ้งมีการเลือกไดร์ฟ และ/หรือโฟลเดอร์ก่อน 

   8.2.3 ปุ่ มคําสั�ง ตกลง บันทกึ/จบ  ใชเ้พื�อเริ�มสาํเนาขอ้มูลตน้แบบ 

 8.3 ข้อเสนอแนะ 

   8.3.1 ควรตรวจสอบขอ้มูลตน้แบบใหถู้กตอ้ง  ก่อนสาํเนาแจกเพื�อนครูหรือไปโปรแกรมอื�น 

   8.3.2 สามารถสาํเนาขอ้มูลตน้แบบ  ลงดิสตเ์ก็ต  ฮาร์ดดิสต ์ และ  Handy Drive  ไดเ้ลย   

แต่หากเป็นซีดีรอม  ใหส้าํเนาขอ้มูลตน้แบบลงฮาร์ดดิสตก่์อน  แลว้ใชโ้ปรแกรมเขียนซีดีรอม  เช่น  Nero 

Burning Rom  เขียนขอ้มูลจากฮาร์ดดิสตล์งแผน่ซีดีรอม  
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แบบบันทกึฯ (ประถม) 

 

  เนื�องจากเมนูบาร์ แบบบนัทึกฯ (ประถม)  เมนูบาร์ แบบบนัทึกฯ (ขยายโอกาส) และ เมนูบาร์ แบบบนัทึก

ฯ (มธัยม)  มีลกัษณะการทาํงานคลา้ยกนั  ดงันั�น  จึงขออธิบายการทาํงานเฉพาะ  

แบบบนัทึกฯ (ประถม) เท่านั�น 

  สาํหรับเมนูบาร์แบบบนัทึกฯ (ประถม)  มีเมนูยอ่ยใหเ้ลือกดงันี�  

   1. สร้าง แบบบนัทึกฯ วชิาใหม่ จากขอ้มูลตน้แบบ 

   2. สร้าง แบบบนัทึกฯ วชิาใหม่ โดยคียร์ายชื�อนกัเรียนขึ�นเอง 

   3. สร้าง แบบบนัทึกฯ วชิาใหม่ จากแบบบนัทึกฯ ที�มีแลว้ 

   4. แสดง/เพิ�ม/ลบ/แกไ้ข/พิมพ ์รายชื�อนกัเรียนที�ทาํแบบบนัทึกฯ 

   5. กาํหนด เลขหนา้ใหแ้บบบนัทึกฯ 

   6. กาํหนด รายละเอียดวชิาสอน/พิมพห์นา้ปก 

   7. กาํหนด ขอ้มูลพื�นฐาน 

   8. บนัทึก เวลาเรียน ภาคเรียนที� 1 

   9. บนัทึก เวลาเรียน ภาคเรียนที� 2 

   10. บนัทึก ผลการเรียน 

   11. บนัทึก คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

   12. บนัทึก อ่าน คิดวเิคราะห์ เขียน 

   13. พิมพ ์ใบสรุปผลการเรียน/ผลการประเมิน 

   14. บนัทึกแบบประเมินสมรรถนะผูเ้รียน 

   15. เลือก นกัเรียนแสดงผลต่างๆ 

   16. ส่ง ขอ้มูลแบบบนัทึกฯ ที�ทาํเสร็จแลว้ ส่งโปรแกรมงานทะเบียน 

  เมนูบาร์ แบบบนัทึกฯ (ประถม)  เป็นเมนูที�ใชส้าํหรับสร้าง แกไ้ข  รายชื�อนกัเรียนเพื�อจดัทาํ 

แบบบนัทึกฯ  ดาํเนินการจดัทาํแบบบนัทึกฯ และสาํเนาขอ้มูลที�ทาํแบบบนัทึกฯ เสร็จแลว้ส่งงานทะเบียน  

สาํหรับรายละเอียดการทาํงานแต่ละเมนู  มีวธีิการทาํงานดงันี�  

 

1. สร้าง แบบบันทกึฯ วชิาใหม่ จากข้อมูลต้นแบบ 

 1.1 หน้าท◌◌่ี 

   ใชส้าํหรับสร้าง รายชื�อนกัเรียนเพื�อทาํแบบบนัทึกฯ  จากขอ้มูลตน้แบบ  โดยที�จะสร้างไดต้อ้งมีขอ้มูล

ตน้แบบหรือรายชื�อนกัเรียนก่อน  ซึ� งขอ้มูลตน้แบบหรือรายชื�อนกัเรียน  สามารถสร้างหรือกาํหนดจากเมนูหลกั 

ขอ้มูลตน้แบบ 
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 1.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 1.1 แสดงฟอร์มสร้างแบบบันทึกฯวิชาใหม่ จากข้อมลูต้นแบบ 

  จากรูปที� 1.1  มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

  1.2.1 ตารางเลือกข้อมูลต้นแบบ และข้อมูลนักเรียนในระดับ/ชั�นของข้อมูลต้นแบบที�เลือก  ใชส้าํหรับ

เลือก  ระดบัและชั�น 

  1.2.2 ตารางแบบบันทกึฯที�มีแล้ว  ใชแ้สดงแบบบนัทึกฯ ที�มีแลว้  ซึ� งจะแสดงระดบั/ชั�น และรหสัวชิา 

ที�มีแลว้ 

  1.2.3 Text Box กาํหนดข้อมูล  ใชก้าํหนดระดบั/ชั�น  และรหสัวชิาที�จะสร้างแบบบนัทึกฯ  โดยที�ระดบั

และชั�นเกิดจากการเลือกขอ้มูลตน้แบบตารางขา้งบน  แกไ้ขไม่ได ้ ส่วนรหสัวชิาแกไ้ขไดต้ามตอ้งการ 

  1.2.4 ปุ่ มคําสั�ง ตกลง  ใชเ้พื�อเริ�มสร้างแบบบนัทึกฯ  จากขอ้มูลตน้แบบและรหสัวชิาที�กาํหนด 

 1.3 ข้อเสนอแนะ 

  1.3.1 รหสัวชิา  ตอ้งครบ  6  หลกั  หากไม่ครบ  6 หลกัโปรแกรมจะใหคี้ยใ์หม ่

  1.3.2 รายชื�อจากตน้แบบ  หนึ�งระดบั/ชั�น  สามารถสร้างรายชื�อเพื�อทาํแบบบนัทึกฯ  ไดห้ลายวชิา   

แต่จะสร้างรหสัวชิาซํ� ากนัอีกไม่ได ้ เช่น  ไดส้ร้างรายชื�อเพื�อทาํแบบบนัทึกฯ  ระดบั  1 ชั�นประถมศึกษา 

ปีที� 1/1 รหสัวชิา ท11101  แลว้  จะสร้างอีกไม่ได ้

  1.3.3 เมื�อเลือก ระดบั/ชั�น  และรหสัวชิา  ถูกตอ้ง  โปรแกรมจะสร้างรายชื�อนกัเรียนตามขอ้มูล 

ตน้แบบ  แลว้จะไดฟ้อร์มกาํหนด รายชื�อนกัเรียน ซึ� งสามารถแกไ้ขรายชื�อนกัเรียน ลบรายชื�อนกัเรียนออกจาก

การทาํแบบบนัทึกฯ  และแกไ้ขรหสัวชิาใหม่ได ้
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2. สร้าง แบบบันทกึฯ วชิาใหม่ โดยคีย์รายชื�อนักเรียนขึ�นเอง 

 2.1 หน้าที� 

   ใชส้าํหรับสร้างรายชื�อนกัเรียนเพื�อทาํแบบบนัทึกฯ  ดว้ยตนเอง  หรือเป็นการคียร์ายชื�อนกัเรียนขึ�นเอง 

 2.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 2.1 แสดงฟอร์มสร้างแบบบันทึกฯ วิชาใหม่ โดยคีย์รายชื�อนักเรียนขึ�นเอง 

  จากรูปที� 2.1 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานที�สาํคญัดงันี�  

  2.2.1 ตารางแสดงแบบบันทกึที�มีแล้ว  ใชแ้สดงแบบบนัทึกฯ ที�มีแลว้ 

  2.2.2 Text Box กาํหนดระดับ ชั�น และรหัสวชิา  ใชก้าํหนดระดบั ชั�น และรหสัวชิาที�จะสร้างรายชื�อ 

นกัเรียนเพื�อจดัทาํแบบบนัทึกฯ 

  2.2.3 ปุ่ มคําสั�ง ตกลง  ใชเ้พื�อตกลงสร้างรายชื�อนกัเรียนตามที�กาํหนด 

  2.2.4 ปุ่ มคําสั�ง ยกเลกิ  ใชเ้พื�อยกเลิก และจบออกจากเมนูนี�  

 2.3 ข้อเสนอแนะ 

  2.3.1 รหสัวชิา  ตอ้งครบ  6  หลกั  หากไม่ครบ  6  หลกั  โปรแกรมใหคี้ยร์หสัวชิาใหม่ 

  2.3.2 เมื�อระดบั ชั�น และรหสัวชิาถูกตอ้ง  โปรแกรมจะสร้างรายชื�อนกัเรียนเป็นวา่ง  แลว้จะไดฟ้อร์ม

กาํหนด รายชื�อนกัเรียน ซึ� งสามารถแกไ้ขรายชื�อนกัเรียน ลบรายชื�อนกัเรียนออกจากการทาํ แบบบนัทึกฯ  และ

แกไ้ขรหสัวชิาใหม่ได ้

  2.3.3 หากขอ้มูล ระดบั/ชั�น และรหสัวชิามีแลว้  หา้มสร้างซํ� าอีก  เช่น  ไดส้ร้างรายชื�อเพื�อทาํแบบบนัทึกฯ   

ระดบั 1  ชั�นประถมศึกษาปีที�  1/1  รหสัวชิา ท11101  แลว้จะสร้างอีกไม่ได ้
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3. สร้างแบบบันทกึฯ วชิาใหม่ จากแบบบันทกึฯ ที�มีแล้ว 

 3.1 หน้าที� 

  ใชส้าํหรับสาํเนาขอ้มูลจากแบบบนัทึกฯ ที�มีอยูแ่ลว้  สาํเนาไปเป็นแบบบนัทึกฯ วชิาใหม่  โดยที� แบบ

บนัทึกฯ ที�สร้างใหม่  จะมีรายชื�อนกัเรียน  ขอ้มูลพื�นฐาน  เหมือนแบบบนัทึกฯ ตน้ฉบบั  ซึ� งจะทาํใหส้ะดวก 

ในการจดัทาํแบบบนัทึกฯ  เช่น  สอนประจาํชั�น  ป.1/1  ก็จดัทาํแบบบนัทึกฯ ตน้ฉบบัวชิาเดียว 1 กลุ่มสาระ  

แลว้สาํเนาไปวชิาอื�นๆ อีก 7 กลุ่มสาระ เป็นตน้  ดงันั�นแบบบนัทึกฯ  ที�เป็นตน้ฉบบั  ควรมีขอ้มูลรายชื�อนกัเรียน 

ถูกตอ้ง ขอ้มูลพื�นฐานถูกตอ้ง 

 3.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 3.1 แสดงฟอร์ม สร้างแบบบันทึกฯ วิชาใหม่ จากแบบบันทึกฯ ที�มแีล้ว 

  จากรูปที� 3.1  มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

   3.2.1 ตารางแสดงแบบบันทกึฯ ที�มีแล้ว และแสดงข้อมูลนักเรียนในแบบบันทกึฯ  

ที�เลือก  ใชส้าํหรับเลือกระดบั/ชั�น  และรหสัวชิาของแบบบนัทึกฯ ที�มีแลว้เป็นตน้แบบ 

   3.2.2 Text Box กาํหนดข้อมูล  ใชส้าํหรับกาํหนดรหสัวชิาของแบบบนัทึกฯ ที�จะสาํเนา 

   3.2.3 ปุ่ มคําสั�ง ตกลง  ใชส้าํหรับตกลง  เพื�อเริ�มสร้างแบบบนัทึกฯ วชิาใหม่ จากแบบบนัทึกฯ ที�มีแลว้ 

 3.3 ข้อเสนอแนะ 

   3.3.1 รหสัวชิา  ตอ้งครบ  6  หลกั  หากไม่ครบ 6 หลกัโปรแกรมจะใหคี้ยร์หสัวชิาใหม่ 

   3.3.2 แบบบนัทึกฯ ตน้แบบขอ้มูลควรถูกตอ้ง  โดยเฉพาะ  ขอ้มูลนกัเรียน  และขอ้มูลพื�นฐาน   

เพราะหากขอ้มูลแบบบนัทึกฯ  ตน้แบบไม่ถูกตอ้ง  สาํเนาแบบบนัทึกฯ  วชิาใหม่ก็จะไม่ถูกตอ้งและ 

ไม่สมบูรณ์ 
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4. แสดง/เพิ�ม/ลบ/แก้ไข/พมิพ์ รายชื�อนักเรียนที�ทาํแบบบันทกึฯ 

     4.1 หน้าที� 

   ใชส้าํหรับแสดง/เพิ�ม/ลบ/แกไ้ข/พิมพ ์ รายชื�อนกัเรียนที�ทาํแบบบนัทึกฯ  และแกไ้ขรหสัวชิา 

 4.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 4.1 แสดงฟอร์มกาํหนด รายชื�อนักเรียน 

  จากรูปที�  4.1  มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

   4.2.1 กลุ่ม Text Box กาํหนดข้อมูล ระดับ ชั�น และ รหัสวชิาใหม่  ใชส้าํหรับแกไ้ข  ระดบั  ชั�น  และ 

รหสัวชิาใหม่ 

   4.2.2 ตาราง แสดงรายชื�อนักเรียน  ใชแ้สดงรายชื�อนกัเรียน  โดยที�สดมภที์�เป็นสีขาว  สามารถแกไ้ข

ขอ้มูลได ้ ไดแ้ก่  เลขประจาํตวั  เลขประจาํตวัประชาชน  คาํนาํหนา้ชื�อ  ชื�อ  และ นามสกุล 

   4.2.3 กาํหนดข้อมูลพื�นฐาน  ใชก้าํหนดขอ้มูลพื�นฐาน 

   4.2.4 ปุ่ มคําสั�ง สลบัเลขที�  ใชเ้พื�อสลบัเลขที�ระหวา่งนกัเรียน  2  คน 

   4.2.5 ปุ่ มคําสั�ง แทรกชื�อ 1 คน  ใชเ้พื�อแทรกชื�อนกัเรียน 1 คน   

   4.2.6 ปุ่ มคําสั�ง ลบชื�อ/ข้อมูลออก 1 คน  ใชเ้พื�อลบชื�อและขอ้มูลพื�นฐาน  คะแนน และ 

ผลการประเมิน นกัเรียนออก  1  คน 

   4.2.7 ปุ่ มคําสั�ง ลบชั�น ป./ม. นี�ออกหมด/จบ  ใชส้าํหรับลบรายชื�อนกัเรียนทั�ง  ระดบัและชั�นนี�  

ออกหมด  แลว้จบการทาํงาน   ไม่สามารถเรียกขอ้มูลที�ลบกลบัคืนได ้

   4.2.8 ปุ่ มคําสั�ง  กาํหนดรายละเอยีดวชิาสอน  ใชส้าํหรับกาํหนดรายละเอียดวชิาที�สอน 

ซึ� งเป็นขอ้มูลหนา้ปกของแบบบนัทึกฯ การทาํงานเหมือนเมนู  กาํหนดรายละเอียดวชิาสอน/พิมพห์นา้ปก 
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   4.2.9 ปุ่ มคําสั�ง พมิพ์ใบรายชื�อนักเรียน  ใชส้าํหรับพิมพใ์บรายชื�อนกัเรียน 

   4.2.10 ปุ่ มคําสั�ง สําเนารายชื�อเป็นต้นแบบ  ใชส้าํหรับสาํเนารายชื�อนกัเรียนที�ปรากฏอยู ่ ใหเ้ป็นขอ้มูล

ตน้แบบ 

   4.2.11 ปุ่ มคําสั�ง บันทกึ/จบ  ใชส้าํหรับบนัทึกขอ้มูลที�แกไ้ข  และจบออกจากการทาํงาน 

 4.3 ข้อเสนอแนะ 

   4.3.1 ขอ้มูลในตาราง  สดมภที์�เป็นสีขาว  สามารถแกไ้ขขอ้มูลได ้ สดมภที์�เป็นสีชมพูหรือเลขที�   

ไม่สามารถแกไ้ขได ้

   4.3.2 โปรแกรมใหเ้ลขที�ไดสู้งสุด  55 คนต่อหอ้งเรียน  ไม่สามารถเพิ�มหรือลดจาํนวนได ้ แต่รายชื�อ

นกัเรียนไม่เตม็หอ้งเรียนก็ได ้  

   4.3.3 ควรจดัรายชื�อนกัเรียน  อยา่ใหมี้บรรทดัวา่ง 

   4.3.4 การลบรายชื�อนกัเรียน  อยา่ลบโดยการทาํชื�อเป็นวา่ง  เพราะเป็นการลบเฉพาะรายชื�อนกัเรียน   

แต่ขอ้มูลพื�นฐาน  ขอ้มูลคะแนน  และขอ้มูลผลการประเมินยงัคงอยูเ่หมือนเดิม  ดงันั�นการลบที�ถูกตอ้ง  จะตอ้ง 

ใชปุ่้มคาํสั�ง  ลบชื�อ/ขอ้มูลออก  1  คน  จึงจะเป็นการลบที�ถูกตอ้ง 

   4.3.5 ควรจดัทาํรายชื�อใหเ้สร็จเรียบร้อยตั�งแต่เปิดภาคเรียนใหม่   เพื�อที�จะไดพ้ิมพแ์บบฟอร์มการ

บนัทึกเวลาเรียน   แบบฟอร์มการใหค้ะแนน   และแบบฟอร์มการประเมินต่างๆ  ไปใชใ้นการเรียนการสอน

ตลอดภาคเรียน   และนาํผลที�ได ้ มาบนัทึกขอ้มูลลงโปรแกรมเป็นช่วงๆ ไป 

 

5. กาํหนด เลขหน้าให้แบบบันทกึฯ 

 5.1 หน้าที� 

   ใชก้าํหนดเลขหนา้ใหแ้บบบนัทึกฯ   ซึ� งมีหลายแบบ  บางแบบเหมาะกบัระดบัประถมศึกษา  บางแบบ

เหมาะกบัระดบัมธัยมศึกษา  ถึงแมว้า่จะกาํหนดเลขไวแ้ลว้  แต่เวลาพิมพจ์ริงสามารถกาํหนดเลขหนา้ได ้ และ

กาํหนดใหต้วัเลขหนา้อยูด่า้นซา้ย  ตรงกลาง  หรือดา้นขวาไดอี้กครั� ง 

 5.2 วธีิการทาํงาน 

  จากรูปที� 5.1 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

   5.2.1 Page Frame กาํหนดเลขหน้าแบบที�  ใชก้าํหนดเลขหนา้แบบที�...  ที�ตอ้งการ  ซึ� งแบบที�  

1,2,3,5,6,8 และ 9 ไม่สามารถแกไ้ขเลขหนา้ได ้ ส่วนแบบที�  4,7 และ 10  แกไ้ขเลขหนา้ไดต้ามตอ้งการ 

   5.2.2 Text Box กาํหนดเลขหน้า  ใชก้าํหนดเลขหนา้ 

   5.2.3 Option Group พมิพ์ข้อมูลพื�นฐาน  ใชเ้ลือกเพื�อพิมพข์อ้มูลพื�นฐานหรือไม่พิมพข์อ้มูลพื�นฐาน 
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รูปที� 5.1 แสดงฟอร์มตั�งค่าเลขหน้าแบบบันทึกฯ 

   5.2.4 ปุ่ มคําสั�ง บันทกึเลขหน้าแบบที�...  ใชบ้นัทึกการตั�งค่าเลขหนา้แบบที�... 

   5.2.5 ปุ่ มคําสั�ง ในโปรแกรมขณะนี�ตั�งค่าเลขหน้าเป็นแบบที�...  ยกเลกิการตั�งค่าแบบเลขหน้า (ใช้แบบ

ที�... เหมือนเดิม)  ใชย้กเลิกการกาํหนดแบบเลขหนา้  โดยใชเ้ลขหนา้แบบเดิม 

 5.3 ข้อเสนอแนะ 

   5.3.1 ไม่กาํหนดแบบเลขหนา้ก็ได ้ โดยไปกาํหนดเลขหนา้เวลาที�จะพิมพแ์บบบนัทึกฯ 

   5.3.2 เลขหนา้แบบที� 3,5 และ 7 ใหก้าํหนดเลขหนา้ดว้ยตนเองแบบอิสระ  โดยคียเ์ลขหนา้ตามที�

ตอ้งการ 

   5.3.3 หากเป็นเลขหนา้ที�แกไ้ขไม่ได ้ โปรแกรมจะตั�ง  โดยที�หนา้ที�เป็นเลขหนา้คี�จะอยูด่า้นขวา   

หนา้ที�เป็นเลขหนา้คู่จะอยูด่า้นซา้ย 

   5.3.4 ควรกาํหนดเลขหนา้  ก่อนเริ�มบนัทึกขอ้มูลทาํแบบบนัทึกฯ 

 

6. กาํหนด รายละเอยีดวชิาสอน/พมิพ์หน้าปก 

 6.1 หน้าที� 

   ใชก้าํหนดรายละเอียดวชิาที�สอน  หรือรายละเอียดหนา้ปกแบบบนัทึกฯ  และพิมพห์นา้ปก   

แบบบนัทึกฯ 

 6.2 วธีิการทาํงาน 

  จากรูปที� 6.1 เป็นฟอร์มกาํหนดรายละเอียด  ซึ� งขอ้มูลจะตรงกบัหนา้ปกแบบบนัทึกฯ มีส่วนประกอบและ 

วธีิการทาํงานดงันี�  
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รูปที� 6.1 แสดงฟอร์ม กาํหนดรายละเอียดวิชาสอน หน้ารายละเอียดวิชา 

   6.2.1 Page Frame หน้ารายละเอยีดวชิา  มีส่วนประกอบดงันี�  

     6.2.1.1 ตราโรงเรียน  ตาํแหน่งอยูห่นา้ปกดา้นบน  ในรูปจะเห็นเป็นตรา โรงเรียน  สามารถ

กาํหนดเป็นตรา สพฐ. ตราครุฑ  ตราเสมา  ตามกาํหนด  โดยคลิกที�รูปเพื�อเปลี�ยนแปลง  หรือเลือกปุ่มคาํสั�ง 

กาํหนดตราโรงเรียน  ก็ได ้

     6.2.1.2 Text Box กาํหนดรายละเอยีดต่างๆ  ใชก้าํหนดรายละเอียดต่างๆ  โดยที�  Text Box   

ที�เป็นช่องสีขาว  สามารถเปลี�ยนแปลงค่าได ้ ส่วนที�เป็นช่องสีเทา  ไม่สามารถเปลี�ยนแปลงค่าได ้ ไดแ้ก่  ชั�น   

และรหสัวชิา  จะตอ้งแกไ้ขที�เมนู  แกไ้ขรายชื�อนกัเรียนที�ทาํแบบบนัทึกฯ  และชื�อครูผูส้อนจะตอ้งกาํหนดที� 

ปุ่มคาํสั�ง  กาํหนดเจา้หนา้ที� 

   6.2.2 Page Frame หน้าสรุปผลการเรียนและการประเมิน  ใชแ้สดงผลการเรียนและผลการประเมิน  

โดยที�หากเป็นตน้ภาคเรียนควรแสดงเป็นวา่ง  หากตดัสินผลการเรียนและผลการประเมินแลว้  จึงแสดง 

ผลการเรียนและผลการประเมิน 

   6.2.3 Page Frame การอนุมัติผลการเรียน  ใชก้าํหนดรายละเอียดต่างๆ  โดยที�  Text Box  ที�เป็นช่อง

สีขาว  สามารถเปลี�ยนแปลงค่าได ้ ส่วนที�เป็นช่องสีเทา  ไม่สามารถเปลี�ยนแปลงค่าได ้ ไดแ้ก่  ชื�อครูผูส้อน   

จะตอ้งกาํหนดที�ปุ่มคาํสั�ง  กาํหนดเจา้หนา้ที�   สาํหรับชื�อและตาํแหน่งหวัหนา้กลุ่มสาระฯ  โปรแกรมจะบนัทึก

เก็บค่าไวเ้มื�อจบออกไป  ส่วนชื�อและตาํแหน่ง  หวัหนา้งานวดัผล  รองผูอ้าํนวยการ  ชื�อผูอ้าํนวยการ  วนัอนุมติั  

แกไ้ขแลว้จะส่งค่าพิมพไ์ด ้ แต่ไม่จดัเก็บ  หากตอ้งการแกไ้ขและจดัเก็บ  จะตอ้งเลือกปุ่มคาํสั�ง  กาํหนด 

เจา้หนา้ที� 
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   6.2.4 ปุ่ มคําสั�ง กาํหนดโรงเรียน  ใชเ้พื�อกาํหนดสังกดั  และที�อยูข่องโรงเรียน 

   6.2.5 ปุ่ มคําสั�ง กาํหนดเจ้าหน้าที�  ใชเ้พื�อกาํหนดชื�อ ตาํแหน่งเจา้หนา้ที�  และกาํหนดวนัที� 

ลงชื�ออนุมติั 

   6.2.6 ปุ่ มคําสั�ง กาํหนดตราโรงเรียน  ใชเ้พื�อกาํหนดตราโรงเรียนที�อยูห่นา้ปกของ 

แบบบนัทึกฯ หากไม่มี  สามารถเลือก  ตราครุฑ  ตราเสมา  และตรา สพฐ. แทนตราโรงเรียนได ้  

   6.2.7 ปุ่ มคําสั�ง  พมิพ์หน้าปก  ใชเ้พื�อกาํหนดค่าพิมพห์นา้ปกของแบบบนัทึก 

   6.2.8 ปุ่ มคําสั�ง บันทกึ/จบ  ใชเ้พื�อบนัทึกขอ้มูล  และจบการทาํงานในเมนูนี�  

 6.3 ข้อเสนอแนะ 

   6.3.1 หากไม่มีตราโรงเรียน  ใหก้าํหนดตราครุฑ  หรือตราเสมา  หรือตรา สพฐ. แทนตรา 

โรงเรียนได ้ โดยคลิกที�รูปตราโรงเรียน  หรือเลือกปุ่มคาํสั�ง  กาํหนดตราโรงเรียน 

   6.3.2 ระดบั  ชั�น  และรหสัวชิา แกไ้ขไดที้�  เมนู แกไ้ขรายชื�อนกัเรียนที�ทาํแบบบนัทึกฯ   

ส่วนชื�อครูผูส้อน  แกไ้ขไดที้� ปุ่มคาํสั�งกาํหนดเจา้หนา้ที� 

   6.3.3 ขอ้มูลบางส่วนแกไ้ขแลว้ส่งค่าพิมพไ์ด ้ แต่ไม่จดัเก็บ  หากตอ้งการจดัเก็บ  ตอ้งแกไ้ขที� 

ปุ่มคาํสั�ง  กาํหนดเจา้หนา้ที�  ขอ้มูลเหล่านี�   ไดแ้ก่  ชื�อและตาํแหน่ง  เจา้หนา้ที�วดัผล  รองผูอ้าํนวยการฯ 

ผูอ้าํนวยการฯ  และวนัที�อนุมติั 

   6.3.4 หากมีครูบางคนไม่ตอ้งการใชค้อมพิวเตอร์จดัทาํแบบบนัทึกฯ  ใหพ้ิมพห์นา้ปกแบบบนัทึกฯ 

แบบพิมพเ์ฉพาะฟอร์มหนา้ปกให ้ รายละเอียดใหค้รูผูส้อนบนัทึกเองดว้ยมือ 

 

7. กาํหนด ข้อมูลพื�นฐาน 

 7.1 หน้าที� 

   ใชส้าํหรับกาํหนดขอ้มูลพื�นฐาน  ไดแ้ก่  เลขประจาํตวัประชาชน  วนัเดือนปีเกิด  ที�อยูปั่จจุบนั  ชื�อ-

สกุลนกัเรียนใกลเ้คียง  ชั�นนกัเรียนใกลเ้คียง  ชื�อ-สกุลบิดา  ชื�อ-สกุลมารดา  และชื�อ-สกุลผูป้กครอง 

7.2 วธีิการทาํงาน 

  เมื�อเลือกเมนูนี�   จะไดฟ้อร์มเลือกรายชื�อนกัเรียนที�ทาํแบบบนัทึกฯ  หลงัจากเลือก ระดบั ชั�น และ 

รหสัวชิาไดแ้ลว้  จะไดฟ้อร์ม  ตามรูปที�  7.1 

  จากรูปที� 7.1 มีส่วนประกอบ  และวธีิการทาํงานดงันี�  

   7.2.1 กลุ่มข้อความแสดงรายละเอยีดวชิา   ไดแ้ก่  ระดบั  ชั�น  รหสัวชิา  รายวชิา  เวลาเรียน  เวลาเรียน

เตม็  เวลาเรียน  80  เปอร์เซ็นต ์ ทาํใหท้ราบวา่กาํลงัจดัทาํแบบบนัทึกฯ ของระดบั  ชั�น  และรหสัวชิาใด 
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รูปที� 7.1 แสดงฟอร์ม กาํหนดข้อมลูพื�นฐาน 

   7.2.2 ตารางแสดงรายชื�อนักเรียนให้เลือกเพื�อแก้ไข  เป็นตารางแสดงรายชื�อนกัเรียนใหเ้ลือกเพื�อแกไ้ข

ขอ้มูลพื�นฐาน  โดยคลิกที�ตารางเลือกนกัเรียน  แลว้แกไ้ขขอ้มูลพื�นฐานทางดา้นขวา 

   7.2.3 กลุ่มข้อมูลพื�นฐาน  ใชเ้พื�อแกไ้ขขอ้มูลพื�นฐาน  ของนกัเรียนตามที�เลือก 

   7.2.4 ปุ่ มคําสั�ง กาํหนดรายละเอยีดวชิาสอน  ใชเ้พื�อแสดงและแกไ้ขรายละเอียดวชิาสอน  หรือแกไ้ข

หนา้ปกแบบบนัทึกฯ 

   7.2.5 ปุ่ มคําสั�ง ล้างข้อมูล  ใชส้าํหรับลา้งขอ้มูลพื�นฐานใหเ้ป็นวา่งทุกคน  ในระดบั  ชั�น  และรหสัวชิา

ที�เลือก  ยกเวน้วนัเดือนปีเกิดยงัคงเดิม 

   7.2.6 ปุ่ มคําสั�ง พมิพ์  ใชส้าํหรับสั�งพิมพข์อ้มูลพื�นฐาน  เขา้เล่มแบบบนัทึกฯ 

 7.3 ข้อเสนอแนะ 

   7.3.1 หากโอนขอ้มูลมาจากโปรแกรมงานทะเบียน  ขอ้มูลพื�นฐานบางส่วนจะโอนมาดว้ย  ไดแ้ก่ 

เลขประจาํตวัประชาชน  วนัเดือนปีเกิด  ที�อยูปั่จจุบนั  ชื�อ-สกุลบิดา  ชื�อ-สกุลมารดา  ส่วนที�ตอ้งคีย ์

ขอ้มูลขึ�นใหม่  ไดแ้ก่  ชื�อ-สกุล ชั�น นกัเรียนใกลเ้คียง  ชื�อ-สกุล ผูป้กครอง 

   7.3.2 การลา้งขอ้มูล  จะเป็นการลบขอ้มูลพื�นฐานของนกัเรียนทุกคนเป็นวา่ง  ในระดบั  ชั�น  และ 

รหสัวชิาที�เลือก  ดงันั�นตอ้งแน่ใจวา่ตอ้งการลา้งจริงๆ 

   7.3.3 เลขประจาํตวันกัเรียน  คาํนาํหนา้ชื�อ  ชื�อ  และนามสกุล  หากพบผดิพลาด  ใหแ้กไ้ขที�เมนู   

แกไ้ข รายชื�อนกัเรียนที�ทาํแบบบนัทึก 
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8. บันทกึเวลาเรียน ภาคเรียนที� 1 

 8.1 หน้าที� 

   ใชส้าํหรับบนัทึกเวลาเรียน  ภาคเรียนที� 1  ของการจดัทาํแบบบนัทึกฯ  ระดบัประถมศึกษา 

 8.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 8.1 แสดงฟอร์ม บันทึกเวลาเรียน ภาคเรียนที� 1 หน้าสัปดาห์ที� 1-5 

  จากรูปที� 8.1 มีส่วนประกอบ  และวธีิการทาํงานดงันี�  

   8.2.1 กลุ่มข้อความแสดงรายละเอยีดวชิา   ไดแ้ก่  ระดบัที�  ชั�น  รหสัวชิา  รายวชิา  เวลาเรียน  เวลา

เรียนเตม็  เวลาเรียน  80  เปอร์เซ็นต ์ ทาํใหท้ราบวา่กาํลงัจดัทาํแบบบนัทึก  ของระดบัชั�น  และรหสัวชิาใด 

   8.2.2 Page Frame หน้าสัปดาห์ที� 1-5  ใชบ้นัทึกเวลาเรียนสัปดาห์ที� 1-5  ซึ� งมีส่วนประกอบยอ่ยต่างๆ  

ดงันี�  

    - Combo Box วนัเดือนปีเริ�มเรียน  ใชก้าํหนดวนัเริ�มเรียน  เดือนเริ�มเรียน  และปีเริ�มเรียน  ควร

กาํหนดช่องแรก  สัปดาห์แรกเป็นวนัจันทร์  เวลาโปรแกรมกาํหนดวนัและเดือนช่องถดัไป  วนัที�จะไดก้าํหนด

เป็นวนัจนัทร์ถึงศุกร์ในแต่ละสัปดาห์   ควรกาํหนดเพียงครั� งเดียว  คือกาํหนดเมื�อเริ�มทาํครั� งแรกหรือ 

ตน้ภาคเรียน 

    - Text Box เดือน  ใชแ้สดงและกาํหนดเดือนที�เรียน  จะเปลี�ยนแปลงไปตามค่า  วนัเดือนปีเริ�มเรียน  

ที�กาํหนด  ในขณะเดียวกนั  สามารถแกไ้ขแต่ละช่องของเดือนได ้

    - Text Box วนัที�  ใชแ้สดงและกาํหนดวนัที�เรียน  จะเปลี�ยนแปลงไปตามค่า  วนัเดือนปีเริ�มเรียน   

ที�กาํหนด   ในขณะเดียวกนั  สามารถแกไ้ขแต่ละช่องของวนัได ้
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    - Text Box จาํนวนชั�วโมงสอน  ใชก้าํหนดจาํนวนชั�วโมงสอนในแต่ละวนั  โดยที� 

     คียเ์ลข  0  แทน  ไม่ไดส้อน   

     คียเ์ลข  1  แทน  สอน 1 ชั�วโมง 

     คียเ์ลข  2  แทน  สอน 2 ชั�วโมง 

     ... 

     คียเ์ลข  9  แทน  สอน  9  ชั�วโมง 

    - ตารางแสดงรายชื�อนกัเรียน  และกาํหนดขอ้มูล  ใชแ้สดงรายชื�อนกัเรียนและกาํหนด 

ขอ้มูล โดยคลิกซา้ย หรือคลิกขวาที�สดมภที์�มีชั�วโมงสอน  แลว้กาํหนดค่า  สถานภาพ  ไดแ้ก่  เรียนอยูห่รือ  

จาํหน่าย  หรือ  พกัการเรียน  และกาํหนดเป็น  ไดแ้ก่  วา่ง  มา  ขาด  ป่วย  และ  ลา 

   8.2.3 Page Frame สัปดาห์ 6-10 ใชก้าํหนดเวลาเรียนสัปดาห์ที� 6-10  วธีิการทาํงานเหมือน Page 

Frame สัปดาห์ที� 1-5  เพียงแต่ไม่มีวนัเดือนปีเริ�มเรียน 

   8.2.4 Page Frame สัปดาห์ 11-15 ใชก้าํหนดเวลาเรียนสัปดาห์ที� 11-15  วธีิการทาํงานเหมือน Page 

Frame สัปดาห์ที� 1-5  เพียงแต่ไม่มีวนัเดือนปีเริ�มเรียน 

   8.2.5 Page Frame สัปดาห์ 16-20 ใชก้าํหนดเวลาเรียนสัปดาห์ที� 16-20  วธีิการทาํงานเหมือน Page 

Frame สัปดาห์ที� 1-5  เพียงแต่ไม่มีวนัเดือนปีเริ�ม 

   8.2.6 Page Frame สัปดาห์ 21-22 ใชก้าํหนดเวลาเรียนสัปดาห์ที� 21-22  วธีิการทาํงานเหมือน Page 

Frame สัปดาห์ที� 1-5  เพียงแต่ไม่มีวนัเดือนปีเริ�มเรียน  และมี  Text Box  กาํหนดใหพ้ิมพส์ัปดาห์ขอ้ความ 

หวัตารางสัปดาห์ที� 21 และ 22 

   8.2.7 Page Frame สรุป  ใชแ้สดงผลสรุปเวลาเรียน   ซึ� งแสดงไดด้งัรูปที�  8.2 

รูปที� 8.2 แสดงการบันทึกเวลาเรียน ภาคเรียนที� 1 หน้าสรุปผลการเรียน 
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  จากรูปที� 8.2 แสดงหนา้  สรุปผลการเรียน  มีส่วนประกอบยอ่ย  และมีวธีิการทาํงานดงันี�  

   - Text Box แสดงผลรวมชั�วโมงเรียน ภาคเรียนที� 1  ใชแ้สดงจาํนวนชั�วโมงที�ครูสอนทั�งหมด 

   - ตารางแสดงขอ้มูล  ใชแ้สดงขอ้มูลรายชื�อนกัเรียน  แสดงรวมเวลาเรียนที�นกัเรียนแต่ละคน 

มาเรียน  แสดงร้อยละเวลาเรียนเทอม 1  และคียห์มายเหตุ  สาํหรับสดมภร์วมเวลาเรียนเทอม 1  

สามารถคลิกเพื�อกาํหนด  จาํหน่าย  หรือ  พกัการเรียน  หรือ รวมเวลาเรียน 

   8.2.8 ปุ่ มคําสั�ง กาํหนดรายละเอยีดวชิาสอน  ใชก้าํหนดรายละเอียดวชิาสอน  หรือ 

รายละเอียดที�พิมพอ์อกหนา้ปกแบบนัทึก 

   8.2.9 ปุ่ มคําสั�ง ล้างข้อมูล  ใชส้าํหรับลา้งขอ้มูลเวลาเรียนภาคเรียนที�  1  ออกหมด  ไม่สามารถเรียก 

ขอ้มูลเวลาเรียนภาคเรียนเที� 1 กลบัคืนได ้ ดงันั�นควรแน่ใจวา่ตอ้งการลา้งขอ้มูลเวลาเรียนภาคเรียนที�  1  ออก

จริงๆ 

   8.2.10 ปุ่ มคําสั�ง พมิพ์  ใชส้าํหรับพิมพบ์นัทึกเวลาเรียน  ภาคเรียนที� 1  นาํไปเขา้เล่มแบบบนัทึกฯ 

   8.2.11 ปุ่ มคําสั�ง จบ  ใชเ้พื�อจบการทาํงานออกจากเมนูนี�  

 8.3 ข้อเสนอแนะ 

   8.3.1 เริ�มทาํงานในเมนูนี�ครั� งแรก  หรือตน้ภาคเรียนหรือตน้ปีการศึกษา  ควรกาํหนดวนัเดือนปีเริ�ม

เรียน  เพียงครั� งเดียว  ต่อจากนั�น  สามารถแกไ้ข  เดือนและวนัที�เรียนแต่ละช่องได ้ ไม่ควรแกไ้ข  วนัเดือนปี 

เริ�มเรียนอีก  เพราะการกาํหนดแต่ละครั� ง   โปรแกรมจะกาํหนดค่าเดือนและวนั  ลงในแต่ละช่องใหม่โดย

อตัโนมติั  ทาํใหข้อ้มูลเดือนและวนัที�แกไ้ขไวห้ายไปและถูกกาํหนดใหม่ 

   8.3.2 จาํนวนชั�วโมงสอน  ใหคี้ยเ์ลข 0 แทน ไม่ไดส้อน  คียเ์ลข 1 แทน สอน 1 ชั�วโมง ... คียเ์ลข 9 

แทน สอน  9  ชั�วโมง  เวลาที�พิมพ ์ โปรแกรมจะนบัชั�วโมงสอนและเรียงลาํดบัใหเ้อง  เช่น 1,2,3-4,5,6-

8,9,10,11-12,...  เป็นตน้ 

   8.3.3 การลา้งขอ้มูล  คือ  การทาํใหช้ั�วโมงสอนเป็น ศูนย ์ เพื�อเป็นการเริ�มตน้ใหม่  ขอ้มูลที�ลา้ง 

ไม่สามารถเรียกกลบัคืนได ้ ดงันั�นตอ้งแน่ใจวา่  ตอ้งการลบขอ้มูลบนัทึกเวลาเรียนภาคเรียนที� 1 ออกจริง 

   8.3.4 การพิมพบ์นัทึกเวลาเรียน  ภาคเรียนที� 1  โปรแกรมจะนาํขอ้มูลที�อยูใ่นโปรแกรมพิมพอ์อกเพื�อ

เขา้เล่มแบบบนัทึกฯ  หากพิมพแ์บบเอาไปใชเ้พื�อตรวจสอบนกัเรียนเขา้เรียน  ใหเ้ลือกปุ่มคาํสั�ง  ตั�งค่าเพื�อพิมพ์

ไปใชใ้นหอ้งเรียนนกัเรียน  หากตอ้งการพิมพเ์ขา้เล่มแบบบนัทึกฯ  ใหเ้ลือกปุ่มคาํสั�ง ตั�งค่าเพื�อพิมพเ์ขา้เล่ม 

แบบบนัทึกฯ  แต่หากตอ้งการพิมพแ์บบอื�นๆ  ใหก้าํหนดค่าขึ�นเอง 

 

9. บันทกึ เวลาเรียน ภาคเรียนที� 2  

  วธีิการทาํงานเหมือนเมนู  8  บนัทึกเวลาเรียน ภาคเรียนที�  1 
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10. บันทกึ ผลการเรียน 

 10.1 หน้าที� 

   ใชส้าํหรับบนัทึกผลการเรียนสาระการเรียนรู้   การประเมินผลการเรียน  ของนกัเรียน  ระดบั 1  

ประถมศึกษา 

 10.2 วธีิการทาํงาน   

รูปที� 10.1 แสดงฟอร์มบันทึกผลการเรียนหน้า คะแนนเกบ็ระหว่างเรียน ภาคเรียนที� 1(ระหว่าง 1) 

  จากรูปที� 10.1 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

   10.2.1 กลุ่มข้อความ แสดงรายละเอยีดวชิาที�กาํลงัจัดทาํแบบบันทกึฯ  ไดแ้ก่  ระดบั ชั�น  รหสัวชิา  

รายวชิา  และเวลา(ชั�วโมง) 

   10.2.2 Page Frame ระหว่าง 1 หรือ Page Frame คะแนนเกบ็ระหว่างเรียน ภาคเรียนที� 1  ใชบ้นัทึก

คะแนนเก็บระหวา่งเรียนภาคเรียนที�  1  เนื�องจากการเก็บคะแนนของโรงเรียนระดบัประถมศึกษา  เก็บคะแนน

ตวัชี�วดัทั�งปีประมาณ  60-80 ตวัชี�วดั  หรือประมาณ  30-40 ตวัชี�วดัต่อภาคเรียน  สาํหรับโปรแกรมจดัทาํ 

แบบบนัทึกฯ นี�   สามารถเก็บคะแนนตวัชี�วดัทั�งปีการศึกษาไดไ้ม่เกิน  90  ตวัชี�วดั  แต่เนื�องจากพื�นที�หนา้จอภาพ

คอมพิวเตอร์มีนอ้ย  จึงแบ่งตวัชี�วดัเป็นหนา้ละ  15  ตวัชี�วดั ดงันั�น  จะมี  Page Frame ระหวา่ง 1  จาํนวน  3  

หนา้ หนา้ละ 15  ตวัชี�วดั  รวม 45 ตวัชี�วดั  และจะมี  Page Frame ระหวา่ง 2  จาํนวน 3 หนา้ หนา้ละ 15  ตวัชี�วดั  

รวม 45 ตวัชี�วดั  ซึ� งแต่ละหนา้มีวธีิการทาํงานเหมือนกนั  พอสรุปไดด้งันี�  
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    - ปุ่มคาํสั�ง กาํหนดอตัราส่วนคะแนน  ใชเ้พื�อกาํหนดอตัราส่วนคะแนน  ระหวา่งภาคเรียน   

ต่อ ปลายภาคเรียน  เมื�อคลิกปุ่มคาํสั�ง กาํหนดอตัราส่วนคะแนน จะไดฟ้อร์มตามรูปที� 10.2 

รูปที� 10.2 แสดงฟอร์มกาํหนดอัตราส่วนคะแนน(ระดับประถมศึกษา) 

   จากรูปที� 10.2 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

    - Option Group การประเมิน  ใชเ้พื�อเลือกวธีิการประเมิน  คือ สาระการเรียนรู้ หรือหน่วย 

การเรียนรู้ 

    - Option Group แต่ละกลุ่มการประเมินเรียกวา่ สามารถกาํหนดเลือกได ้4 แบบ คือ หน่วย 

การเรียนรู้(น) , ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั (ผ) , จุดประสงคก์ารเรียนรู้ (จ) และตวัชีวดั (ช) 

    - อตัราส่วน  ระหวา่งภาคเรียน ต่อ ปลายภาคเรียน  ใหคี้ยเ์ฉพาะตวัเลขระหวา่งภาคเรียน  ตวัเลข

ดา้นหลงั  ปลายภาคเรียน  โปรแกรมจะกาํหนดใหอ้ตัโนมติั  โดยปกติหากเป็นรายวชิาทฤษฎี  กาํหนดเป็น  

70:30  หากเป็นรายวชิาปฏิบติั  กาํหนดเป็น  80:20 

    - Text Box กาํหนดร้อยละขอ้สอบส่วนกลาง  ในคะแนนปลายภาคเรียน  กาํหนดใหมี้ขอ้สอบ 

ส่วนกลางร้อยละเท่าใด  กาํหนดไดโ้ดยคียต์วัเลขในช่อง  ขอ้สอบของโรงเรียนร้อยละ … ขอ้สอบกลางร้อยละ 

ก็จะปรับตาม  และคิดคะแนนจริงให ้ ในกรณีรายวชิาที�ไม่มีขอ้สอบกลาง  ใหคี้ยข์อ้สอบของโรงเรียนร้อยละ 

100  ร้อยละของขอ้สอบส่วนกลางก็จะเป็น  0  คือไม่มีขอ้สอบกลาง 

    - ปุ่มคาํสั�ง ค่าที�ใชก้นัทั�วไป (ไม่มีขอ้สอบกลาง) F8  ใชก้าํหนดค่าทั�วไปกรณีไม่มีขอ้สอบ 

ส่วนกลาง  

    - ปุ่มคาํสั�ง ค่าที�ใชก้นัทั�วไป (มีขอ้สอบกลาง) F11  ใชก้าํหนดค่าทั�วไปกรณีมีขอ้สอบ 

ส่วนกลาง   

    - ปุ่มคาํสั�ง ยกเลิก  ใชย้กเลิกการกาํหนดอตัราส่วนคะแนน 

    - ปุ่มคาํสั�ง ตกลง  ใชต้กลงเพื�อรับค่ากาํหนดอตัราส่วนคะแนน 

   เมื�อเลือกปุ่มคาํสั�ง  ยกเลิก  หรือ  ตกลง  โปรแกรมก็จะจบออกจากการกาํหนดอตัราส่วนคะแนน   

กลบัสู่ฟอร์ม  บนัทึกผลการเรียน 
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    หมายเหตุ  การกาํหนดอตัราส่วนคะแนนของแบบบนัทึกฯ ระดบัประถม  กบัระดบัมธัยมจะไม่

เหมือนกนั  เพราะระดบัประถมจะไม่มีการสอบกลางภาคเรียน  แต่ระดบัมธัยม  มีการสอบกลางภาคเรียน   

ซึ� งการกาํหนดอตัราส่วนคะแนนระดบัมธัยม  จะมีฟอร์มตามรูปที� 10.3 

รูปที� 10.3 แสดงฟอร์มกาํหนดอัตราส่วนคะแนน(ระดับมธัยมศึกษา) 

   การทาํงานในฟอร์มกาํหนดอตัราส่วนคะแนน(ระดบัมธัยมศึกษา)  จะเหมือนกนักบัระดบั

ประถมศึกษา  เพียงแต่คะแนนระหวา่งภาค  แบ่งออกเป็นคะแนนเก็บ  และคะแนนกลางภาคเรียน  ทั�งฟอร์ม

กาํหนดอตัราส่วนคะแนนระดบัประถม  และระดบัมธัยม  เมื�อคลิกปุ่มคาํสั�งตกลง  หรือยกเลิก ก็จะกลบัมาสู่

ฟอร์ม  บนัทึกผลการเรียน  และทาํงานในฟอร์มบนัทึกผลการเรียนต่อไป 

    - ปุ่มคาํสั�ง คียค์ะแนนทุกช่อง  ใชส้าํหรับเลือกเพื�อคียค์ะแนนทุกช่อง  โดยช่องที�คียไ์ด ้  

จะเป็นสีแดง  และอกัษร  ด  แทนคะแนนดิบ  จะเปลี�ยนเป็น  *ด  หมายความวา่  ช่องนั�น คียค์ะแนนไดข้อ้ควร

ระวงัเมื�อคียค์ะแนนแต่ละช่องแลว้  เคอร์เซอร์จะเปลี�ยนตาํแหน่งไปช่องถดัไป 

    - ปุ่มคาํสั�ง หยดุคียค์ะแนนทุกช่อง  ใชส้าํหรับหยดุการคียค์ะแนนทุกช่อง  ช่องคียค์ะแนนจะเป็น 

สีเดิม  และอกัษร  ด  แทนคะแนนดิบ  จะคียค์ะแนนช่องนั�นไม่ได ้

    - หวัตารางอกัษร ด  แทน  คะแนนดิบ  หากคลิกที�อกัษร  ด  อกัษรเปลี�ยนเป็น  *ด  และช่อง

เปลี�ยนเป็นแถบสีแดง  หมายถึง  ช่องนั�นเปิดใหคี้ยข์อ้มูลได ้ หากคลิกที�อกัษร  *ด  อกัษรเปลี�ยนเป็น ด  และสี

เปลี�ยนตามหวัตาราง  หมายถึง  ช่องนั�นไม่สามารถคียข์อ้มูลได ้  

    - Text Box สาระการเรียนรู้ที�  ใชก้าํหนดสาระการเรียนรู้ที�  โดยกาํหนดเป็นอกัษรไม่เกิน 2 หลกั 

    - Text Box มาตรฐานที�  หรือ มาตรฐานที�  ใชก้าํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ที�  คียเ์ป็นตวัอกัษร 

ไม่เกิน  5  หลกั  เช่น  ท1.12  เป็นตน้ 

    - Text Box ตวัชี�วดัที�  ใชก้าํหนดตวัชี�วดัที�  โดยที�สามารถกาํหนดเป็นรายขอ้  เช่น  1,2,3,...  หรือ

รวบตวัชี�วดัที�  เช่น  1-2,3,4-5,6  เป็นตน้ 
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    - คะแนน  แต่ละตวัชี�วดัที�  จะมีคะแนน  2  ช่อง  ไดแ้ก่  คะแนนดิบ  แทนดว้ยอกัษรยอ่  ด   และ

คะแนนจริง  แทนดว้ย  อกัษรยอ่ จ  สามารถกาํหนดคะแนนดิบ  และคะแนนจริงได ้ 2  หลกัหรือกาํหนดคะแนน

ได ้ 0-99 

    - ตารางแสดงรายชื�อนกัเรียน  และช่องคียค์ะแนนดิบ  และแสดงคะแนนจริง 

   10.2.3 Page Frame ปลายภาค/ประเมินผล 1 หรือ Page Frame คะแนนปลายภาค และประเมินผล 

ภาคเรียนที� 1  ใชส้าํหรับแสดงคะแนนรวมระหวา่งภาคเรียนที� 1 คียค์ะแนนปลาย 

ภาคเรียนที�  1  รวมคะแนนระหวา่งภาคเรียนและปลายภาคเรียน  ใหผ้ลการเรียน  ใหล้าํดบัที�  และแสดง 

ค่าสถิติ  ดงัรูปที� 10.2 

รูปที� 10.4 แสดงฟอร์มบันทึกผลการเรียนหน้า คะแนนปลายภาค และประเมินผลภาคเรียนที� 1 

  จากรูปที� 10.4  มีส่วนประกอบยอ่ยต่างๆ และวธีิการทาํงานดงันี�  

    - ปุ่มคาํสั�ง คียค์ะแนนทุกช่อง  ใชส้าํหรับคียค์ะแนนทุกช่องในหนา้นี�   ไดแ้ก่  คะแนนดิบ  ปลาย

ภาคเรียนที� 1 

    - ปุ่มคาํสั�ง หยดุคียค์ะแนนทุกช่อง  ใชส้าํหรับหยดุการคียค์ะแนนทุกช่องในหนา้นี�  

    - หวัตาราง อกัษรดิบ  หากมีหวัตารางอกัษรดิบ  ช่องคียค์ะแนนสีเหมือนหวัตาราง  แสดงวา่  ช่อง

นั�นคียค์ะแนนไม่ได ้ แต่หากคลิกที�อกัษร  ดิบ  ไดอ้กัษรเป็น  *ดิบ  และช่องคียค์ะแนนเป็นสีแดง  แสดงวา่  ช่อง

คียค์ะแนนนั�นคียค์ะแนนได ้  

    - ขอ้ความ  แสดงคะแนนเตม็จริงรวมระหวา่งเรียนเทอม 1 และคะแนนเตม็เก็บรวมระหวา่งเรียน

จริง เทอม 1  ซึ� งคะแนนเตม็จริงระหวา่งเรียน  ไดจ้ากคะแนนจริงในแต่ละตวัชีวดัของภาคเรียนที� 1  รวมกนั  

ส่วนคะแนนเตม็เก็บรวมระหวา่งเรียนเทอม  1  ไดจ้าก  อตัราส่วนคะแนน 
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    - Text Box คะแนนดิบปลายภาค ใชส้าํหรับคียค์ะแนนดิบเตม็ปลายภาค  ซึ� งครูกาํหนดขึ�นเอง 

    - ขอ้ความแสดงคะแนนเตม็เก็บปลายภาค  ใชแ้สดงคะแนนเตม็เก็บสอบปลายภาค  เกิดจากการ

กาํหนดอตัราส่วนคะแนน 

    - ขอ้ความแสดงรวมคะแนนเทอม 1 ซึ� งมีค่าเป็น  100 

    - ตาราง แสดงชื�อนกัเรียน  สดมภค์ะแนนรวมระหวา่งเรียน  มี 2 ช่องยอ่ย  ไดแ้ก่  รวมคะแนนจริง

ที�นกัเรียนทาํได ้ คะแนนเก็บที�ปรับตามอตัราส่วนคะแนน   สดมถค์ะแนนปลายภาค  มี 2 ช่องยอ่ย  ไดแ้ก่  

คะแนนดิบปลายภาค  และคะแนนเก็บที�ปรับตามอตัราส่วนคะแนน  สดมภค์ะแนนรวมเทอม 1 ไดจ้าก  คะแนน

เก็บระหวา่งเรียนภาคเรียนที� 1 บวกกบัคะแนนเก็บปลายภาคเรียน   สดมภ ์ผลการเรียน  ใชแ้สดงผลการเรียนที�

ตดัเกรด  8  ระดบั  หากตอ้งการใหเ้ป็น  พกัการเรียน  จาํหน่าย  ร  หรือ  มส  ใหค้ลิกที�สดมภนี์�   สดมภที์�หรือ

ลาํดบัที�  ใชแ้สดงลาํดบัที�ที�นกัเรียนสอบได ้

    - ตารางแสดงค่าสถิติ  ใชแ้สดงค่าสถิติ  ซึ� งจะเปลี�ยนไปตามคะแนนที�คีย ์

- ปุ่มคาํสั�งพิมพ ์ ใชส้าํหรับสั�งพิมพ ์ ผลการเรียน  เพื�อเขา้รูปเล่มแบบบนัทึกฯ 

   10.2.4 Page Frame ปลายภาค/ประเมินผล 2 หรือ Page Frame คะแนนปลายภาค และประเมินผล 

ภาคเรียนที� 2 ใชส้าํหรับแสดงคะแนนรวมระหวา่งภาคเรียนที� 2 คียค์ะแนนปลายภาคเรียนที�  2  รวมคะแนน

ระหวา่งภาคเรียนและปลายภาคเรียนที� 2  แสดงคะแนนรวมภาคเรียนที� 1  รวมคะแนนทั�งปีการศึกษา  แสดง 

ผลการเรียนสรุปทั�งปีการศึกษา  แสดงลาํดบัที�  แสดงคะแนนการสอบแกต้วั  และผลการสอบแกต้วั  และแสดง

ค่าสถิติ   ดงัรูปที� 10.5 

รูปที� 10.5 แสดงฟอร์มบันทึกผลการเรียนหน้า คะแนนปลายภาค และประเมินผลภาคเรียนที� 2 
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  จากรูปที� 10.5  มีส่วนประกอบยอ่ยต่างๆ และวธีิการทาํงานดงันี�  

   - ปุ่มคาํสั�ง คียค์ะแนนทุกช่อง  ใชส้าํหรับคียค์ะแนนทุกช่องในหนา้นี�   ไดแ้ก่  คะแนนดิบ  ปลายภาค

เรียนที� 2  คะแนนขอ้สอบกลาง  และคียค์ะแนนดิบสอบแกต้วั 

   - ปุ่มคาํสั�ง หยดุคียค์ะแนนทุกช่อง  ใชส้าํหรับหยดุการคียค์ะแนนทุกช่องในหนา้นี�  

   - หวัตาราง อกัษรดิบ  หากมีหวัตารางอกัษรดิบ  ช่องคียค์ะแนนสีเหมือนหวัตาราง  แสดงวา่  ช่องนั�น

คียค์ะแนนไม่ได ้ แต่หากคลิกที�อกัษร  ดิบ  ไดอ้กัษรเป็น  *ดิบ  และช่องคียค์ะแนนเป็นสีแดง  แสดงวา่  ช่องคีย์

คะแนนนั�นคียค์ะแนนได ้

   - ขอ้ความ  ระหวา่งภาคเรียน  มี 4 คอลมัน์  ไดแ้ก่ 

    1. ภาค 2 คะแนนจริง  เป็นคอลมัน์รวมคะแนนจริงระหวา่งภาค  ภาคเรียนที� 2 

    2. ภาค 2 คะแนนเก็บ  เป็นคอลมัน์ปรับเป็นคะแนนจริงระหวา่งภาค  ภาคเรียนที� 2  เป็นคะแนน

ปรับใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนคะแนน 

    3. ภาค 1 เป็นคอลมัน์คะแนนเก็บยกมาจาก  ภาคเรียนที� 1 

    4. รวม  เป็นคอลมัน์คะแนนรวม  ไดจ้ากคะแนนเก็บระหวา่งเรียนภาคเรียนที� 2 บวกคะแนนเก็บ

ระหวา่งเรียนภาคเรียนที� 1 หาร 2 

   - ขอ้ความ  ปลายภาค  มีคอลมัน์ใหญ่ๆ รวม 3 คอลมัน์  ไดแ้ก่ 

1. ปลายภาคของโรงเรียน  ปลายภาคของโรงเรียนมี  5 คอลมัน์ยอ่ย  ดงันี�  

1.1 คอลมัน์คะแนนดิบปลายภาค  ดา้นบนมี  Text Box ใหเ้ติมคะแนนเตม็ ใหเ้ราเติม 

คะแนนเตม็ตามจาํนวนขอ้ที�ออกขอ้สอบ  เช่น  ออกขอ้สอบ 50  ขอ้  คะแนนเตม็คือ 50 คะแนน 

      1.2 คอลมัน์คะแนนเก็บ  โปรแกรมจะนาํคะแนนดิบที�คียใ์นขอ้  1.1  ปรับเป็นคะแนนเก็บตาม

อตัราส่วนคะแนน 

     1.3 คอลมัน์ภาค 1 หมายถึงคะแนนเก็บปลายภาคเรียนที� 1 ยกมา 

     1.4 คอลมัน์รวม  หมายถึง  นาํคะแนนเก็บปลายภาคเรียนที� 2 บวกคะแนนเก็บปลายภาคเรียนที� 

1 หาร 2 

     1.5 คอลมัน์ร้อยละคะแนนจากโรงเรียน  เป็นคอลมัน์ปรับคะแนนตามขอ้สอบกลาง  หาก

รายวชิาใดไม่มีขอ้สอบกลาง  คอลมัน์นี�จะเป็น  100%  หากมีขอ้สอบกลาง  คอลมัน์นี�ก็จะปรับตามร้อยละ 

ขอ้สอบกลาง 

    2. ขอ้สอบกลาง  ขอ้สอบส่วนกลางมี  2  คอลมัน์ยอ่ย  ดงันี�  

     2.1 คอลมัน์คะแนน  คือ  คอลมัน์คะแนนดิบของขอ้สอบกลาง  ดา้นบนมีช่องคะแนนเตม็ 

ขอ้สอบกลาง ใหคี้ยค์ะแนนเตม็   และคียค์ะแนนดิบขอ้สอบกลาง  โปรแกรมจะปรับค่าใหต้ามร้อยละ 

ขอ้สอบกลางโดยอตัโนมติั 
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     2.2 คอลมัน์ร้อยละขอ้สอบกลาง  เป็นจาํนวนคะแนนที�ไดจ้ากขอ้สอบกลาง 

     หมายเหตุ  ผูเ้ขียนโปรแกรมยงัไม่ทราบวา่  คะแนนขอ้สอบกลางที�ส่งมาใหโ้รงเรียน   ส่งมาใน

รูปแบบใด  ถา้เป็นคะแนนเตม็และคะแนนที�นกัเรียนทาํได ้ ก็คียค์อลมัน์ 2.1  โปรแกรมก็จะคาํนวณใหใ้น

คอลมัน์ 2.2  แต่ถา้ส่งคะแนนมาใหใ้นรูปคะแนนปรับแลว้  ก็คียค์อลมัน์ 2.2 เลย   

    3. รวมปลายภาค  คือ  คอลมัน์ที�การเอาคะแนนปลายภาคโรงเรียนรวมกบัคะแนนขอ้สอบ

ส่วนกลาง 

   - ขอ้ความ  รวมคะแนน  เป็นคอลมัน์นาํคะแนนระหวา่งภาคเรียน รวมกบั คะแนนปลาย  

ภาคเรียน  ซึ� งจะมีคะแนนเตม็เป็น  100  คะแนน  ตามอตัราส่วนคะแนน 

- ขอ้ความ  สรุปทั�งปีการศึกษา  มี  2  คอลมัน์ยอ่ย  ไดแ้ก่ 

1. คอลมัน์ผลการเรียน  เป็นคอลมัน์สรุปผลการเรียนอตัโนมติั  จากคะแนนรวม  ไดแ้ก่  

คะแนนรวม  0-49 ใหผ้ลการเรียน 0 , 50-54 ใหผ้ลการเรียน 1 , 55-59 ใหผ้ลการเรียน 1.5 , 60-64 ใหผ้ลการเรียน 

2 , 65-69 ใหผ้ลการเรียน 2.5 , 70-74 ใหผ้ลการเรียน 3 , 75-79 ใหผ้ลการเรียน 3.5 และ 80-100 ใหผ้ลการเรียน 4  

ที�หวัคอลมัน์  เป็นสีนํ�าเงิน  แสดงวา่คอลมัน์นี�คลิกใหค้่าได ้ ซึ� งสามารถคลิกใหค้่าต่างๆ  ดงันี�   ร , มส , จาํหน่าย 

, พกัการเรียน , แขวนลอย  และต่างประเทศ 

    2. คอลมัน์ที�  เป็นคอลมัน์ใหล้าํดบัที�  ตามคะแนนรวม 

   - ขอ้ความ สอบแกต้วั  ส่วนนี� เป็นคะแนนและผลการสอบแกต้วั 

   - ตารางแสดงค่าสถิติ  ใชแ้สดงค่าสถิติ  ซึ� งจะเปลี�ยนไปตามคะแนนที�คีย ์

   - ปุ่มคาํสั�งพิมพ ์ ใชส้าํหรับสั�งพิมพ ์ ผลการเรียน  เพื�อเขา้รูปเล่มแบบบนัทึกฯ 

  10.2.5 ปุ่ มคําสั�ง ล้างข้อมูล  ใชส้าํหรับปรับสาระที� มาตรฐานที�  ตวัชี�วดัขอ้ที�   คะแนนดิบ  คะแนนจริง  

คะแนนสอบปลายภาค  ผลการเรียนเป็นวา่ง  เพื�อเริ�มตน้ทาํผลการเรียนใหม ่

 10.3 ข้อเสนอแนะ  

   10.3.1 ควรกาํหนดอตัราส่วนคะแนน  ก่อนลงคะแนนสอบปลายภาค  เพราะหากไดล้งคะแนนสอบ

ปลายภาคไปแลว้  การกาํหนดอตัราส่วนคะแนน  จะทาํใหค้ะแนนสอบปลายภาคหายไป  หรือถูกปรับเป็น ศูนย์

ทุกคน  ทาํใหต้อ้งคียข์อ้มูลใหม่ 

   10.3.2 ปุ่มคาํสั�ง  คียค์ะแนนทุกช่อง  หยดุคียค์ะแนนทุกช่อง  และอกัษรที�หวัตาราง ด ใชส้าํหรับเปิด

หรือปิดการคียค์ะแนน  หากเปิดคียค์ะแนนทุกช่อง  ตอ้งระวงัเคอร์เซอร์กระโดดเปลี�ยนช่องอาจคียค์ะแนน 

ผดิช่อง 

   10.3.3 การตดัสินผลการเรียนภาคเรียนที� 1 ไม่ไดต้ดัสินสอบได-้ตก  เป็นการตดัสินเพื�อใหท้ราบ

พฒันาการการเรียนรู้ของนกัเรียนแต่ละคน  ดงันั�นในเมนูพิมพจ์ะพิมพผ์ลการเรียนหรือไม่พิมพก์็ได ้

   10.3.4 หากนกัเรียน  พกัการเรียน , จาํหน่าย , แขวนลอย , ศึกษาต่างประเทศ หรือ  ได ้ ร  หรือได ้ มส  

สามารถกาํหนดไดโ้ดยคลิกที�สดมภผ์ลการเรียน  แลว้เลือกค่าตามตอ้งการ 
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   10.3.5 ผลการเรียนและลาํดบัที�  ภาคเรียนที� 1  เป็นการตดัสินผลการเรียนเพื�อดูการพฒันาการเรียนรู้

ของนกัเรียน  ไม่ใช่เป็นการตดัสินได-้ตก  ในโปรแกรมจะแสดงการตดัสินผลการเรียนทนัที  แต่ในการสั�งพิมพ ์ 

จะพิมพห์รือไม่พิมพผ์ลการเรียนภาคเรียนที� 1  ก็ได ้

   10.3.6 การสอบแกต้วัจะคียค์ะแนนได ้ เมื�อผลการเรียนปกติได ้พกัการเรียน  ร  มส  และ  0  เท่านั�น  

หากผลการเรียนเป็น  จาํหน่าย 1,1.5,2,2.5,3,3.5  และ  4  จะไม่สามารถคียค์ะแนนและให ้

ผลการเรียนสอบแกต้วัได ้

   10.3.7 รายวชิาที�มีขอ้สอบกลาง  ตอ้งกาํหนดอตัราส่วนคะแนนใหมี้ขอ้สอบกลาง  ส่วนรายวชิาที�ไม่มี

ขอ้สอบกลาง  ตอ้งกาํหนดอตัราส่วนคะแนนไม่ใหมี้ขอ้สอบกลาง 

   10.3.8 การกาํหนด  จาํหน่าย , พกัการเรียน , แขวนลอย  หรือ  ศึกษาต่างประเทศ  ควรกาํหนดให้

ตรงกนัทั�ง  บนัทึกเวลาเรียน , บนัทึกผลการเรียน , บนัทึกคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์, บนัทึกอ่านคิดวเิคราะห์

เขียน  , สรุปผลการเรียนการประเมิน  และบนัทึกสมรรถนะผูเ้รียน  เวลาที�พิมพห์นา้ปก 

แบบบนัทึกฯ  สรุปผลการเรียนผลการประเมินจะไดถู้กตอ้งทุกบนัทึก 

   10.3.9 ปุ่มคาํสั�ง  ลา้งขอ้มูล  ใชเ้พื�อตอ้งการลา้งขอ้มูลเริ�มทาํใหม่  เมื�อลา้งขอ้มูลแลว้จะไม่สามารถ

เรียกขอ้มูลที�ลา้งกลบัมาใชใ้หม่ได ้

 

11. บันทกึ คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 11.1 หน้าที� 

   ใชบ้นัทึกคะแนนคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ หากไม่นาํมาร่วมประเมินไม่ตอ้งทาํงานในเมนูนี�  

 11.2 วธีิการทาํงาน 

  จากรูปที� 11.1 มีส่วนประกอบและวธีิทาํงานดงันี�  

   11.2.1 กลุ่มข้อความแสดงรายละเอยีดวชิาที�จัดทาํแบบบันทกึฯ  ไดแ้ก่  ระดบั ชั�น  รหสัวชิา  รายวชิา  

และเวลา(ชั�วโมง) 

   11.2.2 Page Frame หน้าคีย์คะแนนประเมินเทอม 1  ใชเ้พื�อคียค์ะแนนประเมิน 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ซึ� งส่วนประกอบยอ่ย  และวธีิการทาํงานดงันี�  

    - ปุ่มคาํสั�ง  กาํหนดวธีิประเมิน  ใชเ้พื�อกาํหนดขอ้ที�จะประเมิน  และกาํหนด 

ช่วงการประเมินที�จะได ้ ดีเยี�ยม  ดี ผา่นเกณฑ ์ และไม่ผา่นเกณฑ ์

 

 

 

 

 



5-22 

รูปที� 11.1 แสดงฟอร์มบันทึก คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หน้าคีย์คะแนนประเมินเทอม 1 

    - ตารางแสดงขอ้มูลและคียค์ะแนน    ใชส้าํหรับแสดงขอ้มูล  ไดแ้ก่  รายชื�อนกัเรียน  และคีย์

ขอ้มูลคะแนนในขอ้ยอ่ย  โปรแกรมจะรวมคะแนนในขอ้ยอ่ย  เป็นคะแนนรวมในแต่ละขอ้ 

   11.2.3 Page Frame หน้าสรุปผลการประเมิน เทอม 1 ใชแ้สดงผลการประเมินเทอม 1  

ดงัรูปที�  11.2 

รูปที� 11.2 แสดงฟอร์มบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หน้า สรุปผลการประเมินเทอม 1 

   จากรูปที�  11.2 มีส่วนประกอบยอ่ย  และวธีิการทาํงานดงันี�  
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    - ตารางแสดงขอ้มูล  ไดแ้ก่  แสดงชื�อ-นามสกุลนกัเรียน  แสดงรวมคะแนนตาม 

จาํนวนขอ้ที�ประเมินภาคเรียนที� 1  แสดงคะแนนประเมินภาคเรียนที� 1  ซึ� งแปลงคะแนนจากคะแนนเตม็  3  

คะแนน   แสดงผลการประเมิน  เป็นการแสดงผลการประเมินเมื�อเทียบกบัช่วงการประเมิน  สามารถคลิกที�ช่อง

นี�   เพื�อกาํหนด  พกัการเรียน  หรือ  จาํหน่าย  และแสดงผลการปรับปรุง  ในกรณีที�นกัเรียนไดผ้ลการประเมิน

เป็นพกัการเรียน  หรือ  ไม่ผา่นเกณฑ ์ สามารถคลิกที�ช่องนี� เพื�อกาํหนดผลการปรับปรุง   

    - ตารางแสดงคะแนนช่วงการประเมิน  ใชแ้สดงคะแนนช่วงของการประเมิน  โดยกาํหนด

คะแนนจากปุ่ มคาํสั�ง  กาํหนดวธีิประเมิน  ในหนา้คียค์ะแนนประเมินเทอม 1 

    - ตารางแสดงค่าสถิติ  ซึ� งค่าสถิติจะเปลี�ยนไปตามคะแนนที�คีย ์

    - ปุ่มคาํสั�ง พิมพ ์ ใชส้าํหรับสั�งพิมพคุ์ณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์ขา้เล่มแบบบนัทึกฯ 

   11.2.4 Page Frame หน้าสรุปผลการประเมิน เทอม 2/ทั�งปีการศึกษา ใชแ้สดงผลการประเมินเทอม 

2/ทั�งปีการศึกษา ดงัรูปที�  11.3 

รูปที� 11.3 แสดงฟอร์มบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หน้าสรุปผลการประเมินเทอม2/ทั�งปีการศึกษา 

   จากรูปที� 11.3 มีส่วนประกอบยอ่ย  และวธีิการทาํงานดงันี�  

    - ตารางแสดงขอ้มูล  ไดแ้ก่  แสดงชื�อ-นามสกุลนกัเรียน  แสดงรวมคะแนนจาํนวนขอ้ที�

ประเมินภาคเรียนที� 2  แสดงคะแนนประเมินภาคเรียนที� 2  ซึ� งแปลงคะแนนจากคะแนนเตม็  3  คะแนน  แสดง

คะแนนประเมินภาคเรียนที�  1  เป็นค่าที�ยกมาจากการประเมินเทอม 1  แสดงคะแนนเฉลี�ยทั�งปี  ไดจ้ากรวม

คะแนนประเมินเทอม 1 บวกกบั รวมคะแนนประเมินเทอม 2 หารดว้ย 2  แสดง 

ผลการประเมินทั�งปีการศึกษา  แสดงผลการประเมินเมื�อเทียบกบัช่วงการประเมิน  สามารถคลิกที�ช่องนี�    

เพื�อกาํหนด พกัการเรียน  หรือ  จาํหน่าย  และแสดงผลการปรับปรุง  ในกรณีที�นกัเรียนไดผ้ลการประเมินเป็น  

พกัการเรียน  หรือ  ไม่ผา่นเกณฑ ์ สามารถคลิกที�ช่องนี� เพื�อกาํหนดผลการปรับปรุง   
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    - ตารางแสดงคะแนนช่วงการประเมิน  ใชแ้สดงคะแนนช่วงของการประเมิน  โดยกาํหนด

คะแนนจากปุ่มคาํสั�ง  กาํหนดวธีิประเมิน  หนา้คียค์ะแนนประเมินเทอม 1 

    - ตารางแสดงค่าสถิติ  ซึ� งค่าสถิติจะเปลี�ยนไปตามคะแนนที�คีย ์

    - ปุ่มคาํสั�ง พิมพ ์ ใชส้าํหรับสั�งพิมพคุ์ณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ เขา้เล่มแบบนัทึกฯ 

  11.2.5 ปุ่ มคําสั�ง ล้างข้อมูล  ใชเ้พื�อลา้งขอ้มูลเริ�มตน้บนัทึก คุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์หม่โดยคะแนน

ทุกคนจะถูกปรับเป็นศูนย ์ และผลการประเมินจะถูกปรับเป็นวา่ง 

   11.2.6 ปุ่ มคําสั�ง จบ  ใชเ้พื�อจบการทาํงาน  ออกจากเมนูนี�  

 11.3 ข้อเสนอแนะ 

   11.1.3.1 หากไม่นาํไปรวมในการประเมิน  ไม่ตอ้งทาํในเมนูนี�  

   11.1.3.2 ควรกาํหนดวธีิการประเมิน  เพื�อกาํหนดขอ้ที�จะประเมิน  และช่วงการประเมินก่อนคีย์

คะแนนประเมินต่างๆ 

   11.3.3.3 คะแนนเตม็ในการประเมิน  ทั�งขอ้ใหญ่และขอ้ยอ่ยมีคะแนนเตม็  3  คะแนน 

   11.3.3.4 จาํนวนขอ้การประเมิน  ทั�งสองภาคเรียนจะเหมือนกนั 

   11.3.3.5 การลา้งขอ้มูล  โปรแกรมจะลา้งเฉพาะขอ้มูลบนัทึก คุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์ท่านั�นและ

ควรลา้งขอ้มูลก่อนที�จะเริ�มคียค์ะแนนประเมิน 

   11.3.3.6 คลิกที�ช่องผลการประเมิน  เพื�อใหผ้ลการประเมินเป็น  พกัการเรียน  หรือ  จาํหน่าย  และ

คลิกที�ผลการปรับปรุง  เพื�อบงัคบัใหผ้ลการประเมินปรับปรุงตามที�ตอ้งการ 

 

12. บันทกึ อ่าน คิดวเิคราะห์ เขียน   

  ลกัษณะและวธีิการทาํงานเหมือนหวัขอ้ที� 11. บนัทึก คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 

13. พมิพ์ใบสรุปผลการเรียน/ผลการประเมิน 

 13.1 หน้าที� 

   ใชส้าํหรับพิมพใ์บสรุปรวม   โดยที�จะตอ้งมีผลการเรียน   ส่วนผลการประเมินคุณลกัษณะ 

อนัพึงประสงค ์ และผลการประเมินอ่าน คิดวเิคราะห์ เขียน  สามารถเลือกไดว้า่  จะนาํมาประเมิน 

ร่วมดว้ยหรือไม่  และพิมพห์มายเหตุ  โดยค่าที�สรุปรวม  เป็นค่าที�ผลการเรียนและผลการประเมินทั�งปีการศึกษา 

 

 

 

 

 



5-25 

 13.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 13.1 แสดงฟอร์มพิมพ์ ใบสรุปผลการเรียน/ผลการประเมิน 

  จากรูปที�  13.1  มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

  13.2.1 กลุ่มข้อความแสดงรายละเอยีดรายวชิา แบบบันทกึฯ ที�ทาํ  ใชแ้สดง  ระดบั  ชั�น  รหสัวชิา   

รายวชิา  และเวลา(ชั�วโมง)  ของรายวชิาที�กาํลงัทาํแบบบนัทึกฯ 

  13.2.2 Check box ผลการเรียน  ไม่สามารถปลดเครื�องหมายถูกได ้ เพราะตอ้งนาํมาใชใ้นการประเมิน

อยูแ่ลว้ 

  13.2.3 Check box คุณลกัษณะฯ  สามารถกาํหนดใหมี้เครื�องหมายถูก  หมายถึง  นาํไปร่วมประเมิน  

หากไม่มีเครื�องหมายถูก  หมายถึง  ไม่นาํไปร่วมประเมิน 

  13.2.4 Check box อ่าน คิดวเิคราะห์ ฯ  สามารถกาํหนดใหมี้เครื�องหมายถูก  หมายถึง  นาํไปร่วม 

ประเมิน  หากไม่มีเครื�องหมายถูก  หมายถึง  ไม่นาํไปร่วมประเมิน 

  13.2.5 ตาราง แสดงข้อมูล  ใชส้าํหรับแสดง  เลขที�  เลขประจาํตวั  ชื�อ-นามสกุล  ผลการเรียน   

ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ผลการประเมินอ่าน คิดวเิคราะห์ เขียน  สรุปผลการประเมิน 

และหมายเหตุ 

  13.2.6 ตาราง แสดงค่าสถิติ  ใชส้าํหรับแสดงค่าสถิติ  ทั�งผลการเรียนและผลการประเมิน 

  13.2.7 ปุ่ มคํา สั�งฟอร์มพมิพ์  ใชส้าํหรับพิมพผ์ลการเรียน/ผลการประเมิน 

  13.2.8 ปุ่ มคําสั�ง จบ  ใชเ้พื�อจบการทาํงานออกจากเมนูนี�  
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 13.3 ข้อเสนอแนะ 

  13.3.1 ค่าที�จะพิมพ ์ ทั�งผลการเรียนและผลการประเมิน  เป็นค่าผลการเรียนและผลการประเมินปลาย

ภาคเรียน  ดงันั�น  ควรมีการจดัทาํผลการเรียนและผลการประเมินปลายภาคเรียนก่อนจึงจะใชเ้มนูนี�ได ้ หากไม่มี 

การจดัทาํผลการเรียนและผลการประเมินปลายภาคเรียน  ค่าที�ไดจ้ะผดิพลาด 

  13.3.2 ช่องหมายเหตุ  คียข์อ้ความอะไรก็ได ้

 

14. บันทกึ สมรรถนะผู้เรียน   

  ลกัษณะและวธีิการทาํงานเหมือนหวัขอ้ที� 11. บนัทึก คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 

15. เลือกนักเรียนแสดงผลต่างๆ 

 15.1 หน้าที� 

  ใชแ้สดงรายชื�อนกัเรียนที�ตนเองสอนทุกหอ้งที�จดัทาํแบบบนัทึกฯ  เพื�อเลือกและใหแ้สดงผลการเรียน   

ผลการประเมินตามตอ้งการ  จากมากไปหานอ้ย  ทาํใหท้ราบผลการเรียนเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 

 15.2 วธีิการทาํงาน 

  เมื�อเลือกเมนูนี�   จะไดฟ้อร์มเลือกนกัเรียนแสดงผลต่างๆ  ดงัรูปที� 15.1 

รูปที� 15.1 แสดงฟอร์มเลือกนักเรียนแสดงผลต่าง ๆ หน้า กาํหนด # เลือกนักเรียน 

  จากรูปที� 15.1 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  
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  15.2.1 Page Frame กาํหนด # เลือกนักเรียน  ใชเ้พื�อเลือกนกัเรียนแสดงผลต่างๆ  จากรูปที� 14.1   

มีส่วนประกอบยอ่ยต่างๆ  และวธีิการทาํงานดงันี�  

   - Option Group เลือกรายการ  ใชเ้พื�อเลือกนกัเรียนตามเงื�อนไข  นกัเรียนที�เลือกตาม 

เงื�อนไขจะมีเครื�องหมาย #  ในช่องเลือก 

   - ตารางแสดงรายชื�อนกัเรียน   แสดงผลการเรียน  และผลการประเมิน  ซึ� งมีสดมภเ์ลือก  โดยที�   

หากมีเครื�องหมาย  #  แสดงวา่  นกัเรียนคนนั�นนาํไปแสดงผลต่างๆ  วธีิการทาํเครื�องหมายทาํไดห้ลายวธีิ  ไดแ้ก่  

เลือก Option Group  ตามที�กล่าวมาแลว้  คลิกที�ช่องเลือก  เพื�อกาํหนดใหมี้หรือไม่มีเครื�องหมาย  #  หรือคลิกปุ่ม

คาํสั�ง  ลา้ง  #  หมด   หรือ  คลิกที�ปุ่มคาํสั�ง   เพิ�ม  #  หมด 

   - ปุ่มคาํสั�ง ลา้ง # หมด  ใชเ้พื�อลบเครื�องหมาย  #  ออกจากนกัเรียนทุกคน 

   - ปุ่มคาํสั�ง ลา้ง # หมด  สาํหรับนกัเรียนที�  จาํหน่าย  พกัการเรียน  ร  และ  มส  ใชเ้พื�อลบ 

เครื�องหมาย  #  ออกจากนกัเรียนทุกคนที�ไดผ้ลการเรียนเป็น  จาํหน่าย  พกัการเรียน  ร  และ  มส 

   - ปุ่มคาํสั�ง เพิ�ม # หมด  ใชเ้พื�อเพิ�มเครื�องหมาย  #  ใหน้กัเรียนทุกคน 

  15.2.2 Page Frame  แสดงผลการเรียน  ใชแ้สดงผลการเรียนของนกัเรียนที�เลือก  หรือ 

นกัเรียนที�มีเครื�องหมาย  #  ในช่องเลือก  โดยโปรแกรมจะเรียงลาํดบัคะแนนรวมจากนอ้ยไปหามาก  พร้อมให้

ลาํดบัที�  แสดงค่าสถิติ  และสามารถสั�งพิมพไ์ด ้

  15.2.3 Page Frame  แสดงคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  ใชแ้สดงผลการประเมินคุณลกัษณะ 

อนัพึงประสงคข์องนกัเรียนที�เลือก  หรือนกัเรียนที�มีเครื�องหมาย  #  ในช่องเลือก  โดยโปรแกรมจะเรียงลาํดบั

คะแนนรวมจากนอ้ยไปหามาก  พร้อมใหล้าํดบัที�  แสดงค่าสถิติ  และสามารถสั�งพิมพไ์ด ้

  15.2.4 Page Frame  แสดงอ่าน คิดวเิคราะห์ เขียน ใชแ้สดงผลการประเมินอ่าน คิดวเิคราะห์ เขียน   

ของนกัเรียนที�เลือก  หรือนกัเรียนที�มีเครื�องหมาย  #  ในช่องเลือก  โดยโปรแกรมจะเรียงลาํดบัคะแนนรวม 

จากนอ้ยไปหามาก  พร้อมใหล้าํดบัที�  แสดงค่าสถิติ  และสามารถสั�งพิมพไ์ด ้

  15.2.5 ปุ่ มคําสั�ง จบ  ใชเ้พื�อจบการทาํงานในเมนูนี�  

 15.3 ข้อเสนอแนะ 

  15.3.1 หากเลือกนกัเรียนทั�งหมด  โดยเลือกปุ่มคาํสั�ง  เพิ�ม # หมด  โปรแกรมจะเลือกนกัเรียนทั�งหมด  

รวมทั�งนกัเรียนที�พกัการเรียน  จาํหน่าย  ติด ร  และ มส  ดว้ย  ควรเลือกต่อดว้ยปุ่มคาํสั�ง  ลา้ง #   หมด  สาํหรับ

นกัเรียนที� จาํหน่าย พกัการเรียน ติด ร และ มส  เพื�อไม่ใหน้กัเรียนที�มีปัญหา  ปรากฏในการแสดงผลการเรียน  

และผลการประเมิน 

  15.3.2 ในโปรแกรมสามารถเลือกนกัเรียนไดทุ้กคน  ทุกรหสัวชิา  แต่ควรเลือกนกัเรียน  แสดงรหสัวชิา

เดียวกนั  แลว้เปรียบเทียบกนั  เพราะหากเลือกต่างรหสัวชิา  ความยากง่ายของวชิาจะมีผลต่อการจดัลาํดบัดว้ย 
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  15.3.3 อาจเลือกนกัเรียนหลายๆคน  เปรียบเทียบผลการเรียนหรือผลการประเมิน  แต่เวลาพิมพ ์ อาจ

เลือกพิมพบ์างคนได ้ เช่น  พิมพที์�ไดค้ะแนนสูงสุด  10  อนัดบัแรก  หรือ  Top Ten เป็นตน้ 

 

16. สําเนา ข้อมูล แบบบันทกึฯ ที�ทาํเสร็จแล้ว ส่งโปรแกรมงานทะเบียน 

 16.1 หน้าที� 

   ใชส้าํหรับสาํเนาขอ้มูลผลการเรียนจากแบบบนัทึกฯ ที�ทาํเสร็จแลว้ส่งโปรแกรมงานทะเบียน   

เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�งานทะเบียน  เรียกใชข้อ้มูลแบบบนัทึกฯ ทาํใหไ้ม่ตอ้งคียผ์ลการเรียน 

 16.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 16.1 แสดงฟอร์ม เลือกระดับ ชั�น รหัสวิชา และ ชื�อรายวิชา  

เพื�อสาํเนาข้อมลูไปโปรแกรมงานทะเบียน 

  จากรูปที�  16.1  มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

   16.2.1 ตารางแสดงระดับ ชั�น วชิา และ ชื�อรายวชิา  ใชแ้สดงรายละเอียดรายวชิาที�ได ้

จดัทาํแบบบนัทึกฯ  สามารถเลือกเพื�อโอนขอ้มูลไปงานทะเบียนโดย  คลิกที�ช่องเลือก  หากมีเครื�องหมาย  #  

แสดงวา่  เลือกรายวชิานั�นส่งโปรแกรมงานทะเบียน  หากไม่มีเครื�องหมาย  #  แสดงวา่  ไม่เลือกรายวชิานั�น 

ส่งโปรแกรมงานทะเบียน 

   16.2.2 ปุ่ มคําสั�งตกลง  ใชเ้พื�อเลือกตกลงโอนขอ้มูลจากแบบบนัทึกฯ ไปโปรแกรมงานทะเบียน  

ตามระดบั ชั�น  รหสัวชิา  และรายวชิาที�เลือกไว ้ หลงัจากนั�นจะไดฟ้อร์มเลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์  เพื�อจดัเก็บ

ขอ้มูลที�จะโอนไปโปรแกรมงานทะเบียน  ใหเ้ลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ตามตอ้งการ  แลว้คลิกตกลงขอ้มูล 

แบบบนัทึกฯ ที�ทาํเสร็จแลว้  ก็จะสาํรองไปโปรแกรมงานทะเบียน 
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 16.3 ข้อเสนอแนะ  

  16.3.1 โปรแกรมจะโอนเฉพาะ  ผลการเรียนปลายภาคเรียน  เท่านั�น  ส่วนผลการประเมินคุณลกัษณะ 

อนัพึงประสงค ์ ผลการเรียนประเมินอ่าน คิดวเิคราะห์ เขียน  โปรแกรมไม่ไดโ้อน  ดงันั�น  ควรจดัทาํแบบบนัทึก 

ใหเ้รียบร้อยหรือตดัเกรดปลายภาคเรียนเสร็จเรียบร้อย  จึงเลือกเมนูนี�  

  16.3.2 การสร้างโฟลเดอร์ยอ่ยต่อทา้ย  ชื�อโฟลเดอร์  โดยชื�อโฟลเดอร์ยอ่ย  ไม่ควรมีเวน้วรรค  ไม่ควร 

มีเครื�องหมายคณิตศาสตร์  ไม่ควรขึ�นตน้ดว้ยตวัเลข 

  16.3.3 หากโปรแกรมจดัทาํแบบบนัทึกฯ กบัโปรแกรมงานทะเบียนอยูใ่นเครื�องคอมพิวเตอร์เดียวกนั  

สามารถสาํเนาขอ้มูล  ลงฮาร์ดดิสตเ์ครื�องเดียวกนั  แลว้ใหโ้ปรแกรมงานทะเบียนเรียกใชข้อ้มูลจาก แบบบนัทึก  

ที�สาํเนาที�ฮาร์ดดิสต ์ แต่หากโปรแกรมอยูต่่างเครื�องกนั  อาจสาํเนาลง  Handy Drive  และนาํ  Handy Drive   

ใหเ้จา้หนา้ที�งานทะเบียน 

  16.3.4 ขอ้มูลแบบบนัทึกฯ ที�สาํเนาไปโปรแกรมงานทะเบียน  จะแยกตามเมนูบาร์  เช่น  เมนูบาร์แบบ

บนัทึกฯ (ประถม)  ขอ้มูลที�สาํเนาไปโปรแกรมงานทะเบียน  จะเลือกไดเ้ฉพาะประถมศึกษา   เป็นตน้  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที� 6 

ประกาศผลสอบ 

 

  เมนูบาร์  ประกาศผลสอบ  มีเมนูยอ่ยใหเ้ลือกต่างๆ ดงันี�   

   1. สร้างรายชื�อนกัเรียน จากขอ้มูลตน้แบบ 

   2. สร้างรายชื�อนกัเรียน โดยคียร์ายชื�อเอง 

   3. แสดง/เพิ�ม/ลบ/แกไ้ข รายชื�อนกัเรียน 

   4. แสดง/เพิ�ม/ลบ/แกไ้ข/พิมพ ์ประกาศผลสอบ 

 

1. สร้างรายชื�อนักเรียน จากข้อมูลต้นแบบ 

 1.1 หน้าท◌◌่ี 

   ใชส้าํหรับสร้าง รายชื�อนกัเรียนเพื�อประกาศผลสอบจากขอ้มูลตน้แบบ  โดยที�จะสร้างไดต้อ้งมีขอ้มูล

ตน้แบบก่อน  ซึ� งขอ้มูลตน้แบบสามารถสร้างหรือกาํหนดจากเมนูบาร์  ขอ้มูลตน้แบบ 

 1.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 1.1 แสดงฟอร์มสร้างรายชื�อนกัเรียน จากข้อมูลตน้แบบ 

  จากรูปที� 1.1  มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

   1.2.1 ตาราง แสดงข้อมูลต้นแบบที�มี  ใชส้าํหรับแสดงขอ้มูลตน้แบบที�มี   

  1.2.2 ตารางแสดง ระดับ/ชั�น ที�มีแล้ว  ใชเ้พื�อแสดงระดบัและชั�นที�มีรายชื�อทาํประกาศผลการสอบแลว้ 

   1.2.3 ข้อความ กาํหนดข้อมูล  ใชเ้พื�อแสดงระดบั/ชั�น ที�จะสร้างรายชื�อเพื�อทาํประกาศผลการสอน 

   1.2.4 ปุ่ มคําสั�ง ตกลง  ใชเ้พื�อเลือกระดบัและชั�น  สร้างรายชื�อประกาศผลการสอบ 
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 1.3 ข้อเสนอแนะ 

   1.3.1 หากระดบัและชั�น  ไดส้ร้างแลว้  จะไม่สามารถสร้างซํ� าได ้

   1.3.2 รายชื�อต้นแบบ  คือ  รายชื�อต้นแบบเดียวกนักบัเลือกทําแบบบนัทกึฯ 

   1.3.3 หากไม่มีรายชื�อตน้แบบ  ใชว้ธีิการคียร์ายชื�อดว้ยตนเองก็ได ้

 

2. สร้างรายชื�อนักเรียน โดยคีย์รายชื�อนักเรียนขึ�นเอง 

 2.1 หน้าที� 

   ใชส้าํหรับสร้างรายชื�อนกัเรียนเพื�อทาํประกาศผลสอบดว้ยตนเอง  หรือเป็นการคียร์ายชื�อนกัเรียนเอง 

 2.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 2.1 แสดงฟอร์มสร้างรายชื�อนักเรียน โดยคีย์รายชื�อเอง 

  จากรูปที� 2.1 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานที�สาํคญัดงันี�  

  2.2.1 ตารางแสดง ระดับ/ชั�น ที�มีแล้ว  ใชเ้พื�อแสดงระดบัและชั�นที�มีรายชื�อทาํประกาศผลการสอบแลว้ 

  2.2.2 Text Box กาํหนดระดับ และ ชั�น  ใชก้าํหนดระดบั และ ชั�น ที�จะสร้างรายชื�อ 

นกัเรียนเพื�อจดัทาํประกาศผลสอบ 

  2.2.3 ปุ่ มคําสั�ง ตกลง  ใชเ้พื�อตกลงสร้างรายชื�อนกัเรียนตามที�กาํหนด 

  2.2.4 ปุ่ มคําสั�ง ยกเลกิ  ใชเ้พื�อยกเลิก และจบออกจากเมนูนี�  
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 2.3 ข้อเสนอแนะ 

  2.3.1 หากระดบัและชั�น  ไดส้ร้างแลว้  จะไม่สามารถสร้างซํ� าได ้

  2.3.2 เมื�อระดบั และชั�นถูกตอ้ง  โปรแกรมจะสร้างรายชื�อนกัเรียนเป็นวา่ง  55  คนต่อหอ้ง  และ 

จะไดฟ้อร์มกาํหนด รายชื�อนกัเรียน ซึ� งสามารถแกไ้ขรายชื�อนกัเรียน  ลบรายชื�อนกัเรียนออกจากการทาํประกาศ

ผลสอบได ้

 

3. แสดง/เพิ�ม/ลบ/แก้ไข รายชื�อนักเรียน 

 3.1 หน้าที� 

   ใชส้าํหรับแสดง/เพิ�ม/ลบ/แกไ้ข  รายชื�อนกัเรียนที�ทาํประกาศผลสอบ 

 3.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 3.1 แสดงฟอร์มกาํหนด รายชื�อนักเรียน 

  จากรูปที�  3.1  มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

   3.2.1 กลุ่ม Text Box กาํหนดข้อมูล ระดับและชั�น ใชส้าํหรับแกไ้ข  ระดบัและชั�นใหม่  หากขอ้มูล

ระดบัและชั�น  ถูกตอ้งแลว้  ไม่ตอ้งแกไ้ข 

   3.2.2 ตาราง แสดงรายชื�อนักเรียน  ใชแ้สดงรายชื�อนกัเรียน  โดยที�สดมภที์�เป็นสีขาว  สามารถแกไ้ข

ขอ้มูลได ้ ไดแ้ก่ เลขประจาํตวั เลขประจาํตวัประชาชน คาํนาํหนา้ชื�อ ชื�อ และ นามสกุล 

   3.2.3 ปุ่ มคําสั�ง ลบชั�น ป./ม. นี�ออกหมด/จบ  ใชส้าํหรับลบรายชื�อนกัเรียนทั�ง  ระดบัและชั�นนี�  

ออกหมด  แลว้จบการทาํงาน   ไม่สามารถเรียกขอ้มูลที�ลบกลบัคืนได ้

   3.2.4 ปุ่ มคําสั�ง บันทกึ/จบ  ใชส้าํหรับบนัทึกขอ้มูลที�แกไ้ข  และจบออกจากการทาํงาน 
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 3.3 ข้อเสนอแนะ 

   3.3.1 ขอ้มูลในตาราง  สดมภที์�เป็นสีขาว  สามารถแกไ้ขขอ้มูลได ้ สดมภที์�เป็นสีชมพูหรือเลขที�   

ไม่สามารถแกไ้ขได ้

   3.3.2 โปรแกรมใหเ้ลขที�ไดสู้งสุด  55  คนต่อหอ้งเรียน  ไม่สามารถเพิ�มหรือลดจาํนวนได ้ แต่รายชื�อ

นกัเรียนไม่เตม็หอ้งเรียนก็ได ้

   3.3.3 ควรจดัรายชื�อนกัเรียน  อยา่ใหมี้บรรทดัวา่ง 

   3.3.4 ช่องคาํนาํหนา้ชื�อ  สามารถคลิกเพื�อเลือกเป็น  วา่ง,ด.ช.,เด็กชาย,ด.ญ.,เด็กหญิง,นาย  และ 

นางสาว 

 

4. แสดง/เพิ�ม/ลบ/แก้ไข/พมิพ์ ประกาศผลสอบ 

 4.1 หน้าที� 

   ใชส้าํหรับคียผ์ลการเรียนสูงสุดไม่เกิน  36  วชิา  ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และ 

ผลการประเมินอ่าน คิดวเิคราะห์ เขียน  เพื�อใหโ้ปรแกรมประเมินผลหาหน่วยกิตที�เรียน-ที�ได ้ หาผลการเรียน 

เฉลี�ย  ใหล้าํดบัที�  และสรุปผลการประเมิน 

 4.2 วธีิการทาํงาน 

รูปที� 4.1 แสดงฟอร์ม แสดง/เพิ�ม/ลบ/แก้ไข/พิมพ์ ประกาศผลสอบ หน้าคีย์ผลการประเมิน 

  จากรูปที� 4.1 มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

   4.2.1 Text Box แสดงระดับ และชั�น  ใชแ้สดงรายชื�อนกัเรียนระดบัและชั�นที�กาํลงัจดัทาํประกาศ 

ผลสอบ 
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   4.2.2 Page Frame หน้าคีย์ผลการเรียน  ใชก้าํหนดรหสัวชิา  หน่วยกิต  และคีย ์

ผลการเรียน  หนา้นี� คียผ์ลการเรียนไดสู้งสุด  10  รายวชิา  มีส่วนประกอบยอ่ยต่างๆ ดงันี�  

    - ปุ่มคาํสั�ง คียผ์ลการเรียนทุกช่อง  ใชส้าํหรับเลือกเพื�อคียผ์ลการเรียนทุกช่อง 

    - ปุ่มคาํสั�ง หยดุคียผ์ลการเรียนทุกช่อง  ใชส้าํหรับหยดุคียผ์ลการเรียนทุกช่อง 

    - Text Box รหสัวชิา  ใชส้าํหรับคียร์หสัวชิา 

    - Text Box หน่วยกิต  ใชส้าํหรับกาํหนดหน่วยกิต 

    - ตารางแสดง ชื�อ-สกุล และคียผ์ลการเรียนที�ได ้ ใชส้าํหรับคียผ์ลการเรียนที�ได ้ ซึ� งผลการเรียน 

ที�คียไ์ด ้ คือ  0,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,ร,มส  และ  วา่ง  (วา่ง  หมายถึง  นกัเรียนไม่ไดล้งเรียนวชิานี�   หรือ  ยงัไม่มี 

ผลการตดัสิน) 

   4.2.3 Page Frame หน้าคีย์ผลการเรียน ต่อ  การทาํงานเหมือนหวัขอ้ 4.2.2  ซึ� งเป็นการคียผ์ลการเรียน

ต่อวชิาที� 11-36 

   4.2.4 Page Frame หน้าประเมินผล  เป็นหนา้ที�สรุปประเมินผลการเรียน  ใหค้่าผล 

การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ใหค้่าประเมินอ่าน คิดวเิคราะห์ เขียน และสรุปการประเมินตามรูป 

รูปที� 4.2 แสดงฟอร์ม แสดง/เพิ�ม/ลบ/แก้ไข/พิมพ์ ประกาศผลสอบ หน้าประเมินผล 

  จากรูปที�  4.2  มีส่วนประกอบและวธีิการทาํงานดงันี�  

    - ปุ่มคาํสั�งกาํหนดทุกคน  ใชก้าํหนดค่าคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และอ่าน คิดวเิคราะห์ เขียน  

ใหทุ้กคนพร้อมกนั  ไดแ้ก่  วา่ง,ไม่ผา่น,ผา่น,ดี  และดีเยี�ยม 
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    - Check Box ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ หากมีเครื�องหมายถูก  หมายถึง  นาํผลการ 

ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  มาร่วมประเมินรวม  หากไม่มีเครื�องหมายถูก  หมายถึง  ไม่นาํผลการ 

ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  มาร่วมประเมินรวม 

    - Check Box ประเมินอ่าน คิดวเิคราะห์ เขียน   หากมีเครื�องหมายถูก  หมายถึง  นาํผลการประเมิน 

อ่าน คิดวเิคราะห์ เขียน    มาร่วมประเมินรวม  หากไม่มีเครื�องหมายถูก  หมายถึง  ไม่นาํผลการประเมินอ่าน คิด 

วเิคราะห์ เขียน   มาร่วมประเมินรวม 

    - ตารางแสดงชื�อ-นามสกุล และกาํหนดผลการประเมิน  ใชแ้สดงหน่วยกิต ที�เรียน-ที�ได ้ แสดง 

ผลการเรียนเฉลี�ยและลาํดบัที�  ใหค้่าผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  และใหค้่าผลการประเมินอ่าน 

คิดวเิคราะห์ เขียน  และสรุปผลการประเมิน 

    - ปุ่มคาํสั�ง พิมพ ์ ใชเ้พื�อพิมพ ์ประกาศผลการสอบ 

   4.2.5 ปุ่ มคําสั�ง ล้างข้อมูล  ใชเ้พื�อลบขอ้มูลผลการเรียน  ผลการประเมิน  ของนกัเรียน 

ทุกคนในชั�นออกหมด  คงเหลือแต่รายชื�อนกัเรียนเริ�มตน้เท่านั�น 

 4.3 ข้อเสนอแนะ 

   4.3.1 ควรตรวจสอบรายชื�อนกัเรียนใหเ้รียบร้อยก่อนคียผ์ลการเรียนผลการประเมิน  

   4.3.2 วชิาใดที�นกัเรียนไม่ไดเ้รียน  ก็ไม่ตอ้งคียผ์ลการเรียน  หรือทาํผลการเรียนเป็นวา่ง 

   4.3.3 ในหนา้ประเมินผล  สามารถคลิกที�ช่อง สรุป  เพื�อบงัคบัใหผ้ลการสรุป  หรือใหจ้าํหน่าย  หรือ

ใหพ้กัการเรียน 

   4.3.4 จาํนวนวชิาสูงสุดไม่เกิน  36 วชิา  หากวชิามีนอ้ย  สามารถกาํหนดเวน้คอลมัน์ได ้

   4.3.5 หากจาํนวนวชิาไม่เกิน 20 วชิา  ควรกาํหนดใหอ้ยูใ่นช่องแรกๆ  เวลาพิมพเ์ลือกพิมพ ์แบบพิมพ ์

แนวตั�ง  1-20  วชิา  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที� 7 

วธีิใช้ 

 

 เมนูบาร์ วธีิใช ้ มีเมนูยอ่ยใหเ้ลือกต่างๆ ดงันี�   

1. วธีิใช ้

  2. แสดง / ไม่แสดง แถบเครื�องมือบนัทึกผลการเรียนฯ 

  3. เกี�ยวกบัโปรแกรมบนัทึกผลการเรียนประจาํวชิา 

 

1. วธีิใช้  

  ใชแ้สดงวธีิใช ้ (Help)  โดยที� ขณะทาํงานอยูใ่นโปรแกรม  ใหก้ด  F1  โปรแกรมก็จะแสดงวธีิใช ้ หรือ 

เลือกเมนูบาร์วธีิใช ้ เมนูยอ่ยวธีิใช ้ หรือ  คลิกแถบเครื�องมืองานจดัทาํแบบบนัทึกฯ  ปุ่มคาํสั�งวธีิใช ้

 

2. แสดง/ไม่แสดง  แถบเครื�องมือบันทกึผลการเรียนฯ 

  เมนูนี�จะเป็นลกัษณะเปลี�ยนกลบัไปมา  หมายความวา่  เลือกเมนูนี�   จะแสดงแถบเครื�องมือบนัทึก 

ผลการเรียนฯ  หากเลือกอีกครั� ง  จะไม่แสดงแถบเครื�องมือบนัทึกผลการเรียนฯ 

 

3. เกี�ยวกบัโปรแกรมบันทกึผลการเรียนประจําวชิา 

  ใชแ้สดงเวอร์ชั�นโปรแกรม  แสดงลิขสิทธิ�   โรงเรียนที�มีสิทธิ� ใชโ้ปรแกรม  การปรับเวอร์ชั�น  และขอ้มูล

การปรับเวอร์ชั�นล่าสุด  ซึ� งจะแสดงตามรูปต่างๆ  ดงันี�  

รูปที� 3.1 แสดงเกี�ยวกับโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจาํวิชา หน้าลิขสิทธิ� F2 
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  จากรูปที� 3.1 แสดงเวอร์ชั�นโปรแกรม  แสดงชื�อผูเ้ขียน  ที�อยู-่เบอร์โทรติดต่อ  แสดงลิขสิทธิ� และ 

ชื�อโรงเรียนที�มีสิทธิ� ใชโ้ปรแกรม 

รูปที� 3.2 แสดงเกี�ยวกับโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจาํวิชา หน้าการปรับเวอร์ชั�น F3 

  จากรูปที� 3.2 แสดงการปรับเวอร์ชั�น โดยมีรายละเอียดหวัขอ้ดงันี�   ทาํไมตอ้งปรับเวอร์ชั�น , เลขเวอร์ชั�น

โปรแกรมเป็นอยา่งไร 

รูปที� 3.3 แสดงเกี�ยวกับโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจาํวิชา หน้า V6.02 F4 

  จากรูปที� 3.3 แสดงขอ้มูลการปรับเวอร์ชั�นล่าสุด  คือ  เวอร์ชั�น 6.02  ซึ� งจะแสดงใหท้ราบวา่  มีการปรับ

โปรแกรมอะไรบา้ง 

 


