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คํานํา
การวัดและการประเมินผลการเรี ยน ตามหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีเอกสาร
และหลักฐานทีโรงเรี ยนจะต้องจัดทําหลายรายการ และเกียวข้องกับบุคลากรหลายฝ่ าย ทังเจ้าหน้าทีงานทะเบียน
ครู ผสู ้ อน ครู ทีปรึ กษา และฝ่ ายบริ หาร
เจ้าหน้าทีงานทะเบียนโรงเรี ยน มีหน้าทีในการจัดทําสมุดทะเบียนนักเรี ยน จัดทําใบรายชือนักเรี ยน
จัดทําบัตรประจําตัวนักเรี ยน จัดทําระเบียนแสดงผลการเรี ยน (Transcript หรื อ ปพ.1) จัดทําหลักฐานแสดงวุฒิ
การศึกษา (ใบประกาศนียบัตร หรื อ ปพ.2) แบบรายงานผูส้ าํ เร็ จการศึกษา (ปพ.3) และใบรับรองผลการศึกษา
ครู ผสู ้ อนทุกคน มีหน้าทีในการจัดทําเอกสาร แบบบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา
ครู ทีปรึ กษา มีหน้าทีในการจัดทําประกาศผลสอบ จัดทําเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
รายบุคคล และจัดทําเอกสารระเบียนสะสม
โปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา คือ โปรแกรมทีจะทําให้การจัดการเอกสารดังกล่าวให้เป็ น
ระบบง่ายต่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากรทุกฝ่ าย กล่าวคือ แบบบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา เป็ นเอกสารที
กระทรวงศึกษาธิ การไม่ได้บงั คับรู ปแบบ แต่ละโรงเรี ยนสามารถจัดทําขึนใช้เองได้ ดังนันในแต่ละโรงเรี ยนจึงมี
การจัดทําแบบบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชาทีต่างกัน ผูเ้ ขียนโปรแกรมได้ศึกษาข้อมูลและรู ปแบบการจัดทํา
แบบบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา จากหลายโรงเรี ยนและได้พบว่าในแต่ละปี การศึกษา แต่ละโรงเรี ยนได้ใช้
งบประมาณในการสังพิมพ์แบบบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา มาใช้เป็ นจํานวนไม่นอ้ ย
โปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชานี จะทําให้ระบบงานเอกสาร การวัดผลและประเมินผลเป็ น
ระบบ และอํานวยความสะดวกให้กบั ผูท้ ีเกียวของทุกฝ่ ายได้ทาํ งานอย่างคล่องตัว ประหยัดเวลา สะดวก รวดเร็ ว
ถูกต้องมีความแม่นยําสู ง เอกสารเป็ นระบบ สวยงาม และทีสําคัญประหยัดงบประมาณของโรงเรี ยนเพราะ
สามารถสังพิมพ์แบบฟอร์ มจากโปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชาก็ได้
หรื อจะทํางานด้วยโปรแกรม
บันทึกผลการเรี ยนประจําวิชาก็ได้ ซึ งจะทําให้การทํางานมีคุณภาพได้มาตรฐาน และแสดงให้เห็นศักยภาพใน
การพัฒนาระบบงานในโรงเรี ยนด้วยเทคโนโลยี เพิมความเชือมันให้กบั นักเรี ยนและชุมชน
เนืองจาก หลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐานปรับเปลียนไป จากเดิมหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2544 เปลียนเป็ นหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนันผูเ้ ขียนโปรแกรมจึงได้เขียน
โปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชาขึนมาใหม่ ให้สอดคล้องกับหลักสู ตร ดังนัน ในช่วงแรกๆ ต้องใช้
โปรแกรมจัดทํา ปพ.5 และโปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา ควบคู่กนั ไป จนกว่าจะยกเลิกหลักสู ตร
การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2544 จึงจะยกเลิกใช้โปรแกรมจัดทํา ปพ.5
นายธี รวัฒน์ สุ พพัตกุล
18 พฤษภาคม 2558

สารบัญ
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1. ความต้องการของโปรแกรม
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4. การติดตังโปรแกรม
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6. การเอาโปรแกรมออก
7. ปั ญหาติดตังโปรแกรมไม่ได้
8. การปรับเวอร์ ชนั
9. การตังเครื องพิมพ์
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11. การเลือกไฟล์และโฟลเดอร์ จากฟอร์ ม Select Directory
12. แถบเครื องมือ Print Preview
13. การกําหนดวันเดือนปี
14. การตังค่าหากวันทีเป็ นเป็ นภาษาไทย
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17. เมือพบข้อผิดพลาด
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1. เรี ยกใช้ ข้อมูลแบบบันทึกฯ ของตนเองเข้าโปรแกรมเพือทํางาน
2. กําหนด โรงเรี ยน
3. กําหนด เจ้าหน้าที
4. กําหนด ตราโรงเรี ยน
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7. สําเนาข้อมูลไปเก็บทีอืน ทํางานต่อ
8. เริ มต้นโปรแกรมใหม่
9. จบการทํางาน
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2. เจ้าหน้าทีงานทะเบียน ดูรหัสผ่านให้ครู ทีลืมรหัสผ่าน
3. เจ้าหน้าทีทะเบียน เรี ยกดูแบบบันทึกฯ ของครู แต่ละคน
บทที 4 ข้ อมูลต้ นแบบ
1. แสดงข้อมูลต้นแบบทีมีในโปรแกรมขณะนี
2. ลบ ข้อมูลต้นแบบออกหมด
3. รับ ข้อมูลจากโปรแกรมงานทะเบียน แล้วทําเป็ นข้อมูลต้นแบบ
4. รับ ข้อมูลต้นแบบจากเพือนครู ทีทําแบบบันทึก/ระบบงาน
กิจกรรม
5. สร้างข้อมูลต้นแบบ โดยคียร์ ายชือเอง
6. แสดง/เพิม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลต้นแบบ
7. พิมพ์ ใบรายชือนักเรี ยนจากข้อมูลต้นแบบ
8. สําเนา ข้อมูลต้นแบบให้เพือนครู นาํ ไปทําแบบบันทึกฯ/
ไปโปรแกรมระบบงานกิจกรรรม
บทที 5 แบบบันทึกฯ (ประถม)
1. สร้าง แบบบันทึกฯ วิชาใหม่ จากข้อมูลต้นแบบ
2. สร้าง แบบบันทึกฯ วิชาใหม่ โดยคียร์ ายชือนักเรี ยนขึนเอง
3. สร้าง แบบบันทึกฯ วิชาใหม่ จากแบบบันทึกฯ ทีมีแล้ว
4. แสดง/เพิม/ลบ/แก้ไข/พิมพ์ รายชือนักเรี ยนทีทําแบบบันทึกฯ
5. กําหนด เลขหน้าให้แบบบันทึกฯ
6. กําหนด รายละเอียดวิชาสอน/พิมพ์หน้าปก
7. กําหนด ข้อมูลพืนฐาน
8. บันทึก เวลาเรี ยน ภาคเรี ยนที 1
9. บันทึก เวลาเรี ยน ภาคเรี ยนที 2
10. บันทึก ผลการเรี ยน
11. บันทึก คุณลักษณะอันพึงประสงค์
12. บันทึก อ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
13. พิมพ์ ใบสรุ ปผลการเรี ยน/ผลการประเมิน
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14. บันทึก สมรรถภาพผูเ้ รี ยน
15. เลือก นักเรี ยนแสดงผลต่างๆ
16. สําเนา ข้อมูลแบบบันทึกฯ ทีทําเสร็ จแล้ว ส่ งโปรแกรม
งานทะเบียน
บทที 6 ประกาศผลสอบ
1. สร้างรายชือนักเรี ยน จากข้อมูลต้นแบบ
2. สร้างรายชือนักเรี ยน โดยคียร์ ายชือเอง
3. แสดง/เพิม/ลบ/แก้ไข รายชือนักเรี ยน
4. แสดง/เพิม/ลบ/แก้ไข/พิมพ์ ประกาศผลสอบ
บทที 7 วิธีใช้
1. วิธีใช้
2. แสดง/ไม่แสดง แถบเครื องมือบันทึกผลการเรี ยนฯ
3. เกียวกับโปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา
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บทที 1
บทนํา
ผูเ้ ขียนโปรแกรมได้จดั ทําโปรแกรมงานทะเบียนมาแล้ว โดยเน้นว่า ผูท้ ีจะใช้งานต้องเป็ น
เจ้าหน้าทีงานทะเบียน ซึ งสามารถทํางานหรื อทําหลักฐานต่างๆ ได้ดงั นี
- สมุดทะเบียนนักเรี ยน
- ใบรายชือนักเรี ยน
- บัตรประจําตัวนักเรี ยน
- ระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.1)
- หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร (ปพ.2)
- แบบรายงานผูส้ าํ เร็ จการศึกษา (ปพ.3)
- ใบรับรองผลการศึกษา
สําหรับโปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา ผูเ้ ขียนแยกออกมาเป็ นโปรแกรมหนึง โดยเน้นว่า
ผูท้ ีจะใช้งานต้องเป็ นครู ผสู ้ อนทุกคน ดังนันเมือแยกโปรแกรมออกตามผูใ้ ช้งานโปรแกรม ก็จะทําให้ครู ผสู ้ อน
ไม่เข้าไปยุง่ เกียวกับโปรแกรมงานทะเบียน และครู ผสู ้ อนสามารถนําโปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา
ติดตังเข้าเครื องคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรมทีใดก็ได้ ไม่วา่ จะเป็ นเครื องทีบ้าน หรื อเครื องทีโรงเรี ยน
แต่เนืองจากว่า โปรแกรมงานทะเบียนมีรายชือนักเรี ยน โปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา มีผลการเรี ยน
ของนักเรี ยน ดังนัน ต้นภาคเรี ยนหรื อต้นปี การศึกษา สามารถโอนรายชือนักเรี ยนจากโปรแกรมงานทะเบียน
ไปโปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา ทําให้ผใู ้ ช้โปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา ไม่ตอ้ งคีย ์
รายชือนักเรี ยน ในขณะเดียวกัน ปลายภาคเรี ยนหลังจากทีครู ผสู ้ อนให้ผลการเรี ยนหรื อทําโปรแกรมบันทึก
ผลการเรี ยนประจําวิชาเสร็ จแล้ว สามารถโอนผลการเรี ยนของนักเรี ยนแต่ละรายวิชาเข้าโปรแกรมงานทะเบียน
ทําให้เจ้าหน้างานทะเบียนไม่ตอ้ งคียผ์ ลการเรี ยน
แบบฟอร์ มแบบบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา เป็ นแบบฟอร์ มทีไม่มีการบังคับแบบ โรงเรี ยนสามารถ
สร้างหรื อกําหนดขึนเอง จากการศึกษาข้อมูลหลายๆ โรงเรี ยนพบว่า การจัดทําแบบบันทึกผล
การเรี ยนประจําวิชา แต่ละโรงเรี ยนมีความแตกต่างกัน ดังนันการทีจะเขียนโปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจํา
วิชา ให้ตรงกับความต้องการของทุกโรงเรี ยน คงเป็ นไปไม่ได้ ผูเ้ ขียนจึงรวบรวมข้อมูลจากหลายๆ โรงเรี ยน
แล้วเขียนโปรแกรมออกมาโดยบูรณาการให้ตรงความต้องการของโรงเรี ยนมากทีสุ ด
ผูเ้ ขียนโปรแกรมพยายามทีจะให้โปรแกรมชุดนี ทํางานได้ง่าย ครอบคลุมงานจัดทําแบบบันทึก
ผลการเรี ยนประจําวิชา ดังนันต้องเขียนโปรแกรมอย่างเต็มความสามารถ และใช้ประสบการณ์ทีมีอย่างทีสุ ด
แต่ก็คงมีขอ้ ผิดพลาดอยูบ่ า้ ง หากท่านพบเห็นข้อผิดพลาด มีขอ้ เสนอแนะ กรุ ณาแจ้งให้ผเู ้ ขียนโปรแกรมทราบ
โดยตรง เพือทีจะได้แก้ไขและพัฒนาโปรแกรมให้ดียงๆ
ิ ขึนต่อไป และจัดส่ งโปรแกรมให้กบั ท่านเพือ
ปรับเวอร์ ชนต่
ั อไป
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1. ความต้ องการของโปรแกรม
1. เครื องคอมพิวเตอร์
- Pentium 1.0 Ghz ขึนไป
- หน่วยความจํา (Ram) 64 Mb ขึนไป
- โปรแกรม Windows 95,98,2000,Nt,Me,Xp,Win7 หรื อ Win8
- มีหรื อไม่มี CD-ROM ก็ได้
2. เครื องพิมพ์ใช้ได้ทุกเครื องพิมพ์
3. เครื องสํารองไฟฟ้า (UPS) ควรจะมี แต่ถา้ ไม่มี ควรสํารองข้อมูลบ่อยๆ
2. อุปกรณ์ และสิ งของทีจะได้
เมือท่านสังซือโปรแกรม ท่านได้สิงของเหล่านี ได้แก่
2.1 แผ่น CD-ROM 1 แผ่น บรรจุโปรแกรมและวิธีการใช้งาน
2.2 หนังสื อคู่มือการใช้งาน 1 เล่ม (เล่มทีท่านกําลังอ่านอยูน่ ี)
2.3 ใบเสร็ จรับเงินและหลักฐานต่างๆ
2.4 เอกสารคําแนะและรหัสผ่าน
3. ตําแหน่ งและข้ อมูล ในแผ่ นซีดีรอม
3.1 ตําแหน่งของโปรแกรม โปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา บรรจุลงแผ่นซี ดีรอม มีตาํ แหน่ง
โปรแกรมดังนี
3.1.1 ไฟล์ช่วยเหลือ ได้แก่ X:\READMEPP5V601\PP5.HLP
3.1.2 ไฟล์ติดตังโปรแกรม ได้แก่ X:\PP5V601\SETUP.EXE ใช้สาํ หรับติดตังโปรแกรมและข้อมูล
3.1.3 ไฟล์หนังสื อคู่มือการใช้งานโปรแกรม ได้แก่ C:\BookPp5v601
3.1.4 ไฟล์โปรแกรมช่วยสอน อยูใ่ นโฟลเดอร์ หลัก
3.2 วิธีการเข้าโปรแกรมในซี ดีรอม
3.2.1 โปรแกรมช่วยสอน
- ดับเบิลคลิกที My Computer
- เลือกไดร์ ฟ ซี ดีรอม
- ดับเบิลคลิกทีไฟล์ PP5.EXE
3.2.2 ไฟล์ช่วยเหลือ (README.HLP)
- ดับเบิลคลิกที My Computer
- เลือกไดร์ ฟ ซี ดีรอม
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- ดับเบิลคลิกทีสารบบหรื อโฟลเดอร์ ReadmePp5v601
- ดับเบิลคลิกทีไฟล์ PP5.HLP
3.2.3 ติดตังโปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา V6.02 ศึกษาในหัวข้อ การติดตังโปรแกรม
4. การติดตังโปรแกรม การติดตังโปรแกรมทําได้ 3 วิธี ได้แก่
4.1 ติดตังจากโปรแกรมช่ วยสอน สามารถติดตัง โดยทํางานดังนี
4.1.1 นําแผ่นซี ดีรอม เข้าซี ดีรอมไดร์ ฟ โปรแกรมจะ Autorun แสดงโปรแกรมช่วยสอน (หากไม่
Autorun ให้ไปที My computer ดับเบิลคลิก เลือกไดร์ ฟซี ดีรอมชือ PP5V601 ดับเบิลคลิก เลือกไฟล์
PP5.EXE ดับเบิลคลิก จะได้โปรแกรมช่วยสอน)
4.1.2 เลือกหัวข้อ ติดตัง/เอาออกโปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา โปรแกรมจะตรวจสอบ
หากยังไม่มีโปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา โปรแกรมจะติดตังโปรแกรมให้แล้วทําตามหัวข้อ 4.1.3
หากมีโปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา V6.02 แล้ว โปรแกรมจะให้เลือก ปุ่ มคําสัง Add/Remove ,
Reinstall และ Remove All ศึกษาเพิมเติมจากหัวข้อ การเอาโปรแกรมออก
4.1.3 เมือเข้าโปรแกรมติดตังแล้ว การติดตังโปรแกรมง่ายทีสุ ด คือ เมือโปรแกรมติดตังเริ มทํางาน
ให้กดปุ่ ม Enter บนคียบ์ อร์ ดผ่านตลอดไปเรื อยๆ โดยไม่ตอ้ งคียข์ อ้ ความใดๆ (ทัง Name และ Oganization หาก
Name และ Oganization ไม่ผา่ น ให้คีย ์ Name เป็ น AAA ส่ วน Oganization ลบเป็ นว่าง) และไม่ตอ้ งเลือก
ปุ่ มคําสัง Change Folder... เมือกดปุ่ ม Enter ผ่านตลอดไปเรื อยๆ จนได้ขอ้ ความ PP5V601 setup was
completed sucessfully แสดงว่า การติดตังเสร็ จสมบูรณ์
4.1.4 จบการแสดงวิธีการใช้โปรแกรม แล้วนําซี ดีรอมเก็บไว้
4.1.5 เข้าโปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา โดยคลิกที Start ไปที Program ไปทีเมนู บันทึก
ผลการเรี ยนประจําวิชา 6.02 และเลือกเมนูยอ่ ย บันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา 6.02
4.2 ติดตังจาก My Computer สามารถติดตัง โดยทํางานดังนี
4.2.1 นําแผ่นซี ดีรอม เข้าซี ดีรอมไดร์ ฟ
4.2.2 ดับเบิลคลิกที My Computer ดับเบิลคลิกทีไดร์ ฟซี ดีรอมชือ PP5V601 ดับเบิลคลิกทีโฟลเดอร์
PP5V601 ดับเบิลคลิกทีไฟล์ Setup.exe ต่อจากนัน โปรแกรมจะตรวจสอบหากยังไม่มีโปรแกรมบันทึก
ผลการเรี ยนประจําวิชา V6.02 โปรแกรมจะติดตังโปรแกรมให้แล้วทําตามหัวข้อ 4.2.3 หากมีโปรแกรมบันทึก
ผลการเรี ยนประจําวิชา V6.02 แล้ว โปรแกรมจะให้เลือกปุ่ มคําสัง Add/Remove , Reinstall และ Remove All
ศึกษาเพิมเติมจากหัวข้อ การเอาโปรแกรมออก
4.2.3 เมือเข้าโปรแกรมติดตังแล้ว การติดตังโปรแกรมง่ายทีสุ ด คือ เมือโปรแกรมติดตังเริ มทํางาน
ให้กดปุ่ ม Enter บนคียบ์ อร์ ดผ่านตลอดไปเรื อยๆ โดยไม่ตอ้ งคียข์ อ้ ความใดๆ (ทัง Name และ
Oganization) และไม่ตอ้ ง เลือกปุ่ มคําสัง Change Folder... เมือกดปุ่ ม Enter ผ่านตลอดไปเรื อยๆ
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จนได้ขอ้ ความ PP5V601 setup was completed sucessfully แสดงว่า การติดตังเสร็ จสมบูรณ์
4.2.4 นําแผ่นซี ดีรอมออกจากซี ดีรอมไดร์ ฟ และเก็บไว้
4.2.5 เข้าโปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา V6.02 โดยไปที Start ไปที Program ไปทีเมนู
บันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา 6.02 และเลือกเมนูยอ่ ย บันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา 6.02
4.3 ติดตังจาก Run สามารถติดตัง โดยทํางานดังนี
4.3.1 นําแผ่นซี ดีรอม เข้าซี ดีรอมไดร์ ฟ
4.3.2 คลิกที Start ดับเบิลคลิก Run คลิกที ปุ่ มคําสัง Browse... เลือก Combo Box หลังคําว่า
Look in แล้วเลือกไดร์ ฟซี ดีรอมชือ PP5V601 ดับเบิลคลิกทีโฟลเดอร์ PP5V601 ดับเบิลคลิกทีไฟล์ Setup.exe
ต่อจากนันเลือก Open เลือก Ok โปรแกรมจะตรวจสอบหากยังไม่มีโปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา
V6.02 โปรแกรมจะติดตังโปรแกรมให้แล้วทําตามหัวข้อ 4.3.3 หากมีโปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา
V6.02 แล้ว โปรแกรมจะให้เลือกปุ่ มคําสัง Add/Remove , Reinstall และ Remove All ศึกษาเพิมเติมจาก
หัวข้อ การเอาโปรแกรมออก
4.3.3 เมือเข้าโปรแกรมติดตังแล้ว การติดตังโปรแกรมง่ายทีสุ ด คือ เมือโปรแกรมติดตังเริ มทํางาน
ให้กดปุ่ ม Enter บนคียบ์ อร์ ดผ่านตลอดไปเรื อยๆ โดยไม่ตอ้ งคียข์ อ้ ความใดๆ (ทัง Name และ Oganization
หาก Name และ Oganization ไม่ผา่ น ให้คีย ์ Name เป็ น AAA ส่ วน Oganization ลบเป็ นว่าง) และไม่ตอ้ งเลือก
ปุ่ มคําสัง Change Folder... เมือกดปุ่ ม Enter ผ่านตลอดไปเรื อยๆ จนได้ขอ้ ความ PP5V601 setup was
completed sucessfully แสดงว่า การติดตังเสร็ จสมบูรณ์
4.3.4 นําแผ่นซี ดีรอมออกจากซี ดีรอมไดร์ ฟ และเก็บไว้
4.3.5 เข้าโปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา V6.02 โดยไปที Start ไปที Program ไปทีเมนู
บันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา 6.02 และเลือกเมนูยอ่ ย บันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา 6.02
5. การเริมต้ นทํางานครังแรก
หลังจากทีติดตังโปรแกรมและเข้าโปรแกรมได้แล้ว ให้ทดลองทํางานโปรแกรมกับข้อมูลตัวอย่าง ทีมา
กับตัวโปรแกรม เมือทดลองทํางานต่างๆ แล้ว จะเห็นว่า โปรแกรมสามารถทํางานได้ และข้อมูลเป็ นข้อมูล
ตัวอย่างทีมากับโปรแกรม ขันตอนต่อไปจะเริ มงานจริ ง ให้ทาํ งานตามขันตอนดังนี
5.1 เลือกเมนูบาร์ จัดการระบบ เมนูยอ่ ย เริมต้ นโปรแกรมใหม่ เพือทีจะให้โปรแกรมลบ
ข้อมูลตัวอย่างทีมากับตัวโปรแกรมออกหมด และกําหนดค่าเริ มต้นต่างๆ เพือเริ มทํางานใหม่
5.2 เลือกเมนูบาร์ จัดการระบบ เมนูยอ่ ย กําหนดโรงเรียน เพือทีจะกําหนดสังกัด ทีอยู่
5.3 เลือกเมนูบาร์ จัดการระบบ เมนูยอ่ ย กําหนดเจ้ าหน้ าที เพือทีจะกําหนด ภาคเรี ยนที
ปี การศึกษา ชือ และ ตําแหน่งเจ้าหน้าที และกําหนดชือ-นามสกุล ครู ผสู ้ อน
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5.4 เลือกเมนูบาร์ จัดการระบบ เมนูยอ่ ย กําหนดตราโรงเรียน เพือทีจะกําหนด ตําแหน่งไดร์ ฟ
โฟลเดอร์ และชือไฟล์ตราโรงเรี ยน ชือไฟล์นีจะถูกนําไปใช้ในการพิมพ์รายงานต่างๆ หากไม่มีไม่ตอ้ งกําหนด
5.5 เลือกเมนูบาร์ จัดการระบบ เมนูยอ่ ย กําหนดพืนจอภาพ เพือทีจะกําหนด ตําแหน่งไดร์ ฟ โฟลเดอร์
และชือไฟล์พืนจอภาพ สามารถเลือกภาพพืนจอภาพได้ตามความต้องการ หากพอใจภาพที
ผูเ้ ขียนโปรแกรมให้มาสวยอยูแ่ ล้ว ไม่เลือกเมนูนีก็ได้
5.6 หากมีขอ้ มูลรายชือนักเรี ยนจากโปรแกรมงานทะเบียน ให้โอนรายชือนักเรี ยนจากโปรแกรมงาน
ทะเบียน เข้าโปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา V6.02 โดยเลือกเมนูบาร์ ข้อมูลต้นแบบ เมนูยอ่ ย
รับ ข้ อมูลจากโปรแกรมงานทะเบียน แล้ วทําเป็ นข้ อมูลต้ นแบบ
5.7 เลือกเมนูบาร์ แบบบันทึกฯ(ประถม) หรื อแบบบันทึกฯ(ขยายโอกาส) หรื อแบบบันทึกฯ(มัธยม)
เพือเริ มสร้างรายชือนักเรี ยนเพือจัดทําแบบบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา
5.8 เลือกเมนูอืนๆ ตามทีต้องการ ทํางานต่อไป
6. การเอาโปรแกรมออก
ใช้วธิ ี การติดตังโปรแกรม ซึ งกล่าวมาแล้วทัง 3 วิธีในหัวข้อ การติดตังโปรแกรม เมือโปรแกรม
ติดตังพบว่า มีโปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา V6.02 โปรแกรมจะให้เลือกปุ่ มคําสัง Add/Remove ,
Reinstall และ Remove All ซึ งแต่ละปุ่ มคําสังมีความหมายดังนี
1. ปุ่ มคําสัง Add/Remove ใช้เพือเพิมส่ วนประกอบโปรแกรม หรื อเอาส่ วนประกอบโปรแกรมออก
2. ปุ่ มคําสัง Reinstall ใช้เพือติดตังโปรแกรมซํา โปรแกรมใหม่จะเขียนทับโปรแกรมเก่า และ
ข้อมูลตัวอย่างในโปรแกรมใหม่ จะเขียนทับข้อมูลในโปรแกรมเก่า
3. ปุ่ มคําสัง Remove All ใช้เพือลบโปรแกรม และข้อมูลทีมีอยูใ่ นโปรแกรมออกอย่างถาวร
โดยไม่สามารถเรี ยกกลับคืนได้
ดังนัน การเอาโปรแกรมออก ให้เลือกปุ่ มคําสัง Remove All
7. ปัญหาติดตังโปรแกรมไม่ ได้
วิธีการติดตังโปรแกรมง่ายทีสุ ด คือ เมือโปรแกรมติดตังทํางาน ให้กดปุ่ ม Enter บนคียบ์ อร์ ดไป
เรื อยๆ (เม้าส์เป็ นรู ปนาฬิกาทรายให้รอก่อน เม้าส์เป็ นรู ปลูกศรให้กดปุ่ ม Enter) จนจบการติดตัง เมือเสร็ จสิ น
การติดตังแล้ว สามารถเข้าโปรแกรมได้ทนั ที โดยไปที เริ ม-Start เลือก All Program เลือกบันทึกผลการเรี ยน
ประจําวิชา 6.02
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แต่ถา้ หากกดปุ่ ม Enter บนคียบ์ อร์ ดแล้ว ปรากฏว่า ไม่ผา่ นขันตอนตามรู ปที 7.1

รู ปที 7.1 แสดงโปรแกรมติดตังให้ คีย์ Name และ Organization
จากรู ปที 7.1 แม้จะกดปุ่ ม Enter ก็ไม่ผา่ น ให้คีย ์ Name เป็ น AAA และ Organization ให้ลบเป็ นว่าง
ต่อจากนันให้เลือก Ok และกด Enter คียบ์ อร์ ดไปเรื อยๆ จนจบการติดตัง
8. การปรับเวอร์ ชัน
เนืองจากแบบฟอร์ มมีการเปลียนแปลง เช่น มีการเพิมคะแนนข้อสอบกลาง หรื อผูใ้ ช้โปรแกรมมี
ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนํา หรื อพบข้อผิดพลาดของโปรแกรม ผูเ้ ขียนโปรแกรมจะบันทึกข้อมูลเก็บไว้ เมือมีเวลา
ก็จะปรับโปรแกรมให้ดีขึน เรี ยกว่า ปรับเวอร์ ชนโปรแกรม
ั
เมือปรับเวอร์ ชนโปแกรมเสร็
ั
จ ผูเ้ ขียนโปรแกรม
จะนําโปรแกรมเวอร์ ชนใหม่
ั
ขึนเว็บ www.teesoftware.com ผูใ้ ช้โปรแกรมพบเวอร์ ชนใหม่
ั
ก็สามารถ
ดาวน์โหลดไปใช้ได้เลย โดยไม่ตอ้ งซื ออีก
1. กรณีทโปรแกรมเวอร์
ี
ชันเก่ ากับเวอร์ ชันใหม่ เป็ นคนละเวอร์ ชัน (ตัวเลขเวอร์ ชนต่
ั างกัน เช่น 6.00 , 6.01 ,
6.02 , 6.03 , …เป็ นการปรับเวอร์ ชนใหญ่
ั
มีการปรับฐานข้อมูล) ให้ทาํ ตามขันตอนต่างๆ ดังนี
1.1 ทํางานโปรแกรมเวอร์ ชนเก่
ั า
1.2 จบออกจากโปรแกรม โดยเลือกจบแบบย้ายข้อมูลไปเก็บทีอืน หรื อจบแบบสํารองข้อมูลไปเก็บทีอืน
ซึ งสามารถเลือกไดร์ ฟ และสร้างโฟลเดอร์ สาํ รองข้อมูล อาจเลือกเป็ นไดรฟ์ C หรื อไดร์ ฟอืนๆ หรื อ Handy
Drive ก็ได้
1.3 ดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ ชนใหม่
ั
จากเว็บ www.teesoftware.com วิธีการดาวน์โหลด ศึกษาได้
จากเว็บ www.teesoftware.com
1.4 ติดตังโปรแกรมเวอร์ ชนใหม่
ั
และเข้าโปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชาเวอร์ ชนใหม่
ั
1.5 เลือกทํางานในเมนูบาร์ จัดการระบบ เมนูยอ่ ย เรี ยกใช้ขอ้ มูลแบบบันทึกฯ ของตนเองเข้าโปรแกรม
เพือทํางาน โปรแกรมจะปรับข้อมูลให้เองอัตโนมัติ
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1.5 ติดตังโปรแกรมเวอร์ ชนเก่
ั าอีกครัง โดยใช้แผ่นโปรแกรมเวอร์ ชนเก่
ั า หรื อตัวโปรแกรมติดตัง ตัว
เก่า โปรแกรมติดตังจะตรวจสอบ และจะขึนข้อความว่า พบโปรแกรมเวอร์ ชนเก่
ั าอยูใ่ นคอมพิวเตอร์ ให้เลือก
ปุ่ มคําสังใดปุ่ มคําสังหนึงจาก 3 ปุ่ มคําสัง ดังนี
1.5.1 ปุ่ มคําสัง Add/Remove… ใช้สาํ หรับเพิมหรื อลบส่ วนประกอบ
1.5.2 ปุ่ มคําสัง Reinstall ใช้สาํ หรับติดตังโปรแกรมซํา โปรแกรมติดตังจะติดตังโปรแกรมและ
ข้อมูลซํา
1.5.3 ปุ่ มคําสัง Remove All ใช้สาํ หรับลบโปรแกรมและข้อมูลออกหมด ดังนัน ให้เลือก
ปุ่ มคําสังนีเพือลบโปรแกรมและข้อมูลออกหมด
1.6 ทํางานโปรแกรมเวอร์ ชนใหม่
ั
2. กรณีทโปรแกรมเวอร์
ี
ชันเก่ ากับเวอร์ ชันใหม่ เป็ นเวอร์ ชันเดียวกัน (เลขเวอร์ ชนเหมื
ั อนกัน เช่น 6.00 , 6.00
A , 6.00 B , …) ใช้ในกรณี ต่างๆ ดังนี
- ดาวน์โหลดโปรแกรมตัวอย่างทางอินเตอร์ เน็ตมาใช้ก่อน แล้วซื อโปรแกรมชุดจริ งทีหลัง เป็ น
การปรับเวอร์ ชนเพื
ั อใช้โปรแกรมชุดจริ งและได้ขอ้ มูลทีทําแล้วมาจากโปรแกรมตัวอย่าง
- ใช้โปรแกรมเวอร์ ชนั 6.00 อยู่ พบว่ามีการ support ทางอินเตอร์ เน็ต เป็ น 6.00 A (ถ้า
ผูเ้ ขียนโปรแกรมปรับโปรแกรมให้ดีขึน โดยไม่ปรับฐานข้อมูล จะตังเวอร์ ชนเป็
ั น 6.00 A , 6.00 B ,...
แต่หากมีการปรับโปรแกรมใหญ่ โดยมีการปรับฐานข้อมูล จะตังเวอร์ ชนเป็
ั น 6.01 , 6.02 , 7.00 ,...) เป็ นต้น
ดังนันใช้วธิ ี การปรับเวอร์ ชนนี
ั เพือให้ได้ใช้โปรแกรมชุดใหม่
- ใช้ในกรณี ทีใช้งานโปรแกรม มีความรู ้สึกว่า โปรแกรมช้าเหมือนกับโปรแกรมเสี ยหาย ต้องการ
ติดตังโปรแกรมเวอร์ ชนเดิ
ั มใหม่ ดังนันใช้วธิ ี การปรับเวอร์ ชนนี
ั เพือติดตังโปรแกรมเวอร์ ชนเดิ
ั ม แต่ได้ขอ้ มูล
ทีเคยทํางานจากโปรแกรมชุดก่อน
ขันการปรับเวอร์ ชัน กรณีทโปรแกรมเวอร์
ี
ชันเก่ ากับเวอร์ ชันใหม่ เป็ นเวอร์ ชันเดียวกัน
2.1 ทํางานโปรแกรมเวอร์ ชนเก่
ั า (ทีมีในเครื อง)
2.2 จบการทํางาน โดยจบแบบสําเนาข้อมูลหรื อย้ายข้อมูลไปเก็บทีอืน อาจเก็บทีไดรฟ์ C หรื อ ไดร์ ฟ
อืนๆ หรื อ Handy Drive
2.3 ติดตังโปรแกรมเวอร์ ชนใหม่
ั
และเข้าโปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา เวอร์ ชนใหม่
ั
2.4 เลือกทํางานในเมนูบาร์ จัดการระบบ เมนูยอ่ ย เรี ยกใช้ ข้อมูลแบบบันทึกฯ ของตนเองเข้าโปรแกรม
เพือทํางาน โปรแกรมจะปรับข้อมูลให้เองอัตโนมัติ
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9. การตังเครื องพิมพ์
การพิมพ์รายงาน เป็ นการพิมพ์ขอ้ มูลออกทางเครื องพิมพ์ (Printer) โปรแกรมนี ในแต่ละฟอร์ มที
สังพิมพ์รายงานจะมี ปุ่ มคําสัง ขนาดกระดาษ ใช้คลิกเพือแสดงการตังเครื องพิมพ์ และกําหนดขนาดกระดาษ
ต่างๆ เมือคลิกปุ่ มคําสัง ขนาดกระดาษ จะปรากฏข้อความแสดงการตังเครื องพิมพ์ หมายความว่า โปรแกรม
จะพิมพ์ออกได้ตอ้ งตังเครื องพิมพ์ มีขนาดกระดาษ เป็ นกระดาษทีต้องการ วิธีการตังเครื องพิมพ์ทาํ ดังนี
-ยุบหน้าจอ โปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา V6.02 ไปอยูบ่ น Task bar โดยคลิกปุ่ ม
Minimize มุมขวา-บน หรื ออาจกดปุ่ ม Ctrl + Esc มือซ้ายกด Ctrl ค้างไว้ มือขวากดตามด้วย Esc
-คลิกปุ่ ม เริ ม-Start บน Task bar
-เลือก Printer and Faxes
-ดับเบิลคลิก Printer ทีใช้
-คลิกทีเมนูบาร์ Printer
-หากไม่มีเครื องหมายถูกนําหน้า Set As Default ให้คลิกที Set As Default
-คลิกทีเมนูบาร์ Printer อีกครัง จะเห็นว่ามีเครื องหมายถูกนําหน้า Set As Default ซึ ง
หมายความว่า เป็ นเครื องพิมพ์หลัก หากสังพิมพ์ดว้ ยโปรแกรมงานทะเบียน ก็จะออกเครื องพิมพ์ทีตังนี
-คลิกที Properties (95,98,Me) หรื อคลิกที Print Preferrences… (Xp)
-ตังขนาดกระดาษ ซึ งเครื องพิมพ์แต่ละยีห้อ แต่ละรุ่ นจะไม่เหมือนกันให้ศึกษาจากคู่มือแล้ว
ตังขนาดกระดาษตามทีโปรแกรมต้องการ ตัวอย่างการตังเครื องพิมพ์บางยีห้อ
ตัวอย่ างการตังเครื องพิมพ์ แบบเข็ม Epson LQ 1170 กระดาษ Legal พิมพ์แนวตัง ทําตาม
ขันตอนข้างต้นแล้ว
-คลิกที Paper
-ที Paper Size เลือก Legal
-ที Orientation รู ปแบบการพิมพ์ เลือก Portrait พิมพ์แนวตัง
-คลิกปุ่ มคําสัง OK
-คลิกปุ่ มกากบาทมุมขวาบน ปิ ดวินโดว์
หมายเหตุ การตังขนาดกระดาษ ไม่ตอ้ งตังทุกครังทีพิมพ์ จะตังเมือขนาดกระดาษ มีการเปลียนแปลง
หรื อแสดงภาพก่อนพิมพ์ ภาพทีได้ไม่ครบองค์ประกอบ
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10. การปรับขนาดจอภาพ
โปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชาเวอร์ ชนนี
ั ต้องตังขนาดจอภาพ 1024 by 768 pixels เป็ น
อย่างตํา จึงจะใช้งานโปรแกรมได้ วิธีการปรับขนาดจอภาพ ทําได้ดงั นี
คลิกขวาทีพืนทีว่างๆ บน Desk Top ห้ามคลิกขวาตรง Task Bar ห้ามคลิกขวาตรง Icon เช่น Icon My
Computer , Icon Recycle Bin เป็ นต้น ต้องคลิกขวาบนพืนที Desk Top ทีว่างจริ งๆ แล้วคลิกซ้ายเลือก
Properties หรื อจะตังจอภาพโดยใช้ Control Panel ก็ได้ โดยคลิกที Start เลือก Control Panel คลิกที
Display จะได้ฟอร์ ม Display Properties ตามรู ปที 10.1

รู ปที 10.1 แสดงฟอร์ ม Diskplay properties เพือกําหนดขนาดจอภาพ
จากรู ปที 10.1 ให้เลือก Page Setting ต่อจากนันกําหนดขนาดจอภาพ โดยเลือนแถบไสลด์
ทีกรอบ Screen resolution เลือก 1024 by 768 pixels ส่ วนกรอบ Color quality จะเลือก Medium (16 bit)
หรื อ Highest (32 bit) ก็ได้ แล้วคลิกทีปุ่ มคําสัง Apply แล้วคลิกทีปุ่ มคําสัง OK ต่อจากนันเข้าโปรแกรม
บันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา ก็จะใช้งานโปรแกรมได้
11. การเลือกไฟล์ และโฟล์ เดอร์ จากฟอร์ ม Select Directory
เมือมีการคลิกปุ่ มคําสังเลือกไดร์ ฟ:\โฟลเดอร์ ในฟอร์ มสํารองข้อมูล เรี ยกใช้ขอ้ มูลสํารอง กําหนด
ไฟล์ภาพหน้าจอ ฯลฯ จะได้ฟอร์ มตามรู ป
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รู ปที 11.1 แสดงฟอร์ ม Select directory
1) บรรทัดแสดงตําแหน่งไดร์ ฟและโฟลเดอร์
2) เลือกไดร์ ฟทีต้องการ
3) ดับเบิลคลิกโฟลเดอร์ หลัก เช่น C:\ บรรทัดแสดงไดร์ ฟและโฟลเดอร์ เลือกจะเป็ น C:\
4) Scroll หาโฟลเดอร์ ทีต้องการ พบแล้วดับเบิลคลิกเลือก จนกว่าบรรทัดแสดงไดร์ ฟและโฟลเดอร์
ทีเลือกจะได้ตาํ แหน่งหรื อข้อความตามต้องการ
5) เมือบรรทัดแสดงไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ทีเลือกถูกต้องแล้ว คลิกทีปุ่ มคําสัง Select เพือเลือกและจบ
ออกจากฟอร์ มนี
หมายเหตุ หากเลือก Select ข้อความทีส่ งกลับ คือ บรรทัดแสดงไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ทีเลือก
หากเลือก Cancel ข้อความทีส่ งกลับ คือ ข้อความว่าง
12. แถบเครื องมือ Print preview
ในกรณี ทีคลิกปุ่ มคําสัง ภาพก่อนพิมพ์/พิมพ์ จะได้ภาพก่อนพิมพ์ให้ตรวจสอบ และมีแถบเครื องมือ
Print preview ปรากฎให้เลือก ตามรู ป
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

รู ปที 13.1 แสดงแถบเครื องมือ Print Preview
ปุ่ มที 1 ปุ่ มคําสัง แสดงหน้าแรก ใช้เพือให้แสดงหน้าแรก หากมีหลายหน้า
ปุ่ มที 2 ปุ่ มคําสัง แสดงหน้าก่อนหน้า ใช้เพือให้แสดงหน้าก่อนหน้า หากมีหลายหน้า
ปุ่ มที 3 ปุ่ มคําสัง เลือกหน้าแสดง ใช้เพือเลือกหน้าแสดง
ปุ่ มที 4 ปุ่ มคําสัง แสดงหน้าถัดไป ใช้เพือให้แสดงหน้าถัดไป หากมีหลายหน้า
ปุ่ มที 5 ปุ่ มคําสัง แสดงหน้าสุ ดท้าย ใช้เพือให้แสดงหน้าสุ ดท้าย หากมีหลายหน้า
ปุ่ มที 6 ปุ่ มคําสัง ย่อ/ขยายขนาด ใช้เพือย่อ/ขยายขนาดภาพก่อนพิมพ์
ปุ่ มที 7 ปุ่ มคําสัง จบการแสดงภาพก่อนพิมพ์ โดยไม่พิมพ์ (รู ปประตูลูกศรออก)
ปุ่ มที 8 ปุ่ มคําสัง พิมพ์ภาพก่อนพิมพ์ ใช้เพือพิมพ์ภาพทีแสดงก่อนพิมพ์ (รู ปเครื องพิมพ์)

13. การกําหนดวันเดือนปี
เมือมีการกําหนดวันเดือนปี ตามรู ป

1)
2)
3)
4)

รู ปที 14.1 แสดงการกําหนดวันเดือนปี
คลิกที ปุ่ มลูกศรสามเหลียมชีลง เพือกระจายวันเดือนปี เพือเลือก
คลิกเพือเลือนเดือนปี หน้าและหลัง
คลิกทีอักษรเดือน เพือเลือกเดือนโดยตรง
คลิกทีเลข พ.ศ. เพือเลือน พ.ศ. แบบ Spinner
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5) เมือได้ พ.ศ. และเดือนทีต้องการแล้ว ให้คลิกทีวันทีเพือเลือก
14. การตังค่ าหากวันทีไม่ เป็ นภาษาไทย
1) เข้า Control Panel แล้วดับเบิลคลิกทีไอคอน Regional and Language options
จะได้ฟอร์ มตามรู ป

2) เลือกค่าเพือให้ Windows รับภาษาเอเซี ยใต้ได้ ต่อจากนันคลิกทีหน้า Advance
จะได้ฟอร์ มตามรู ป
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3) คลิกเลือก Thai ต่อจากนันให้เลือกหน้า Regional Options จะได้ฟอร์ มตามรู ป

4) คลิกเลือก Thai
5) คลิกเลือก Thailand
6) คลิกทีปุ่ มคําสัง Ok ต่อจากนันวันเดือนปี ในโปรแกรมก็จะเป็ นภาษาไทย
15. การกําหนดวันเดือนปี และเวลา ของเครื องคอมพิวเตอร์ ททํี างานอยู่
1) เข้า Control Panel แล้วดับเบิลคลิกทีไอคอน Date and Time จะได้ฟอร์ มตามรู ป

2) เลือกหน้า Time Zone หากไม่เป็ น (GMT+07:00) Bankkok,Hanoi,Jakata ให้กาํ หนด
ให้เป็ น (GMT+07:00) Bankkok,Hanoi,Jakata
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3) เลือกหน้า Date & Time ตามรู ป เพือกําหนดวันเดือนปี และเวลา
4) คลิกปุ่ มคําสัง Ok
หมายเหตุ
1) วันเดือนปี และเวลาของเครื องคอมพิวเตอร์ ทีทํางานอยู่ จะแสดงในโปรแกรมฯ ดังนัน หากทํางาน
แบบเครื อข่าย (Lan) วันเดือนปี และเวลาของแต่ละเครื องอาจไม่เหมือนกันก็ได้
2) หากวันเดือนปี และเวลาของเครื องคอมพิวเตอร์ ทีทํางานอยูไ่ ม่ถูกต้อง ควรกําหนดให้ถูกต้อง
3) วันเดือนปี และเวลาของเครื องคอมพิวเตอร์ ทีทํางานอยูจ่ ะทํางานไปเรื อยๆ แม้กระทังปิ ดเครื อง
คอมพิวเตอร์ ก็ยงั ทํางานอยู่ โดยมีถ่านแบตเตอรี ให้พลังงาน หากเปิ ดเครื องคอมพิวเตอร์ แล้ววันเดือนปี และเวลา
ไม่ตรงความเป็ นจริ ง ต้องตังวันเดือนปี และเวลาทุกครัง แสดงว่า ถ่านแบตเตอรี เสื อมคุณภาพ ให้เปลียนถ่าน
แบตเตอรี ใหม่
16. การแก้ ไขกรณีเมนูบาร์ ไม่ เป็ นภาษาไทย
จะมี Windows บางรุ่ นทีติดตังโปรแกรม เมนูบาร์ ไม่เป็ นภาษาไทย ทําให้ไม่สามารถอ่านเมนูบาร์ ได้
ทําให้ไม่สามารถทํางานได้ เช่น Windows Xp , Windows Vistar , Win7 และ Win8 บางรุ่ น เป็ นต้น
ให้แก้ไขดังนี
สําหรับ Windows Xp
1) เข้า Control Pane ดับเบิลคลิกทีไอคอน Display ได้ฟอร์ ม Display Properties ตามรู ป 19.1

รู ปที 19.1
2) เลือกหน้า Themes
3) เลือก Themes เป็ น Windows XP
4) คลิกปุ่ มคําสัง Ok
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สําหรับ Win7 และ Win8
1) เข้า Control Panel ดับเบิลคลิกไอคอน Region and Language
2) เลือกหน้า Administrative
3) คลิกปุ่ มคําสัง Change system locate…
4) เลือก Curent system locate เป็ น Thai(Thailand)
5) เลือก Ok และ Restart เครื องก็จะใช้ได้
17. เมือพบข้ อผิดพลาด
ทํางานบนโปรแกรม Dos โปรแกรมจะถูกต้องแม่นยําผิดพลาดน้อย แต่ผลงานและจอภาพทีได้
ไม่สวย ทํางานบนโปรแกรมบน Windows ผลงานและจอภาพสวยงาม แต่โปรแกรมมักผิดพลาดบ่อย อาจ
เกิดจาก โปรแกรมผูเ้ ขียนเอง หรื อระบบปฏิบตั ิการ Windows หรื อไดร์ ฟเวอร์ หรื อติดไวรัส หรื อ
ไฟฟ้าดับ เป็ นต้น หากเกิดข้อผิดพลาดให้กดปุ่ ม ctrl + Alt + Del (กด ctrl และ Alt ค้าง แล้วกดตามด้วย Del
ปล่อยมือ) 1 ครัง เลือก End task ทํา ctrl + Alt + Del หลายครังจนออกจากโปรแกรมได้
จัดการแก้ไขข้อผิดพลาดและเข้าโปรแกรมใหม่ หากจําเป็ นติดตัง Windows ใหม่ หลังจากติดตังโปรแกรม
Windows แล้ว ให้ติดตัง โปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา V6.02 แล้วเรี ยกใช้ขอ้ มูลสํารองล่าสุ ด
โปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา V6.02 ก็จะใช้ได้เหมือนเดิม และมีขอ้ มูลทีสํารองล่าสุ ดเป็ นข้อมูลทีจะ
ทํางานต่อไป

บทที 2
จัดการระบบ
เมนูบาร์ จัดการระบบ มีเมนูยอ่ ยให้เลือกดังนี
1. เรี ยกใช้ ข้อมูลแบบบันทึกฯ ของตนเองเข้าโปรแกรมเพือทํางาน
2. กําหนด โรงเรี ยน
3. กําหนด เจ้าหน้าที
4. กําหนด ตราโรงเรี ยน
5. กําหนด ภาพพืนจอภาพ
6. กระชับข้อมูล/เรี ยงลําดับใหม่
7 สําเนาข้อมูลไปเก็บทีอืนและทํางานต่อ
8. เริ มต้นโปรแกรมใหม่
9. จบการทํางาน
เมนู จัดการระบบ เป็ นเมนูทีใช้สาํ หรับ เรี ยกใช้แบบบันทึกฯ ของตนเองเข้าโปรแกรมเพือทํางาน
ใช้กาํ หนดค่าเริ มต้น และจัดการเกียวกับข้อมูล โดยแต่ละเมนู มีวธิ ี การทํางานดังนี
1. เรียกใช้ ข้ อมูลแบบบันทึกฯ ของตนเองเข้ าโปรแกรมเพือทํางาน
1.1 หน้ าที
ข้อมูลในโปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา มี 2 ก้อน คือ ก้อนที 1 เป็ นข้อมูลแบบบันทึกผล
การเรี ยนและประกาศผลสอบ ซี งก้อนข้อมูลก้อนนีจะเป็ นของใครของกันมันไม่ยงุ่ เกียวกัน ก้อนที 2 เป็ นข้อมูล
ต้นแบบ ซึ งก็คือ ข้อมูลรายชือนักเรี ยนนันเอง ซึ งครู แต่ละคนสามารถสําเนาข้อมูลต้นแบบหรื อรายชือนักเรี ยน
ไปเป็ นแบบบันทึกได้ โดยไม่ตอ้ งคียร์ ายชือเอง ข้อมูลต้นแบบหรื อรายชือนักเรี ยนสามารถ รับมาจากโปรแกรม
งานทะเบียน’51 (โปรแกรมทีผูเ้ ขียนโปรแกรมเขียนขึน) หรื อรับมากจากเพือนครู ทีมีรายชือต้นแบบ หรื อจะคีย ์
ข้อมูลต้นแบบเองก็ได้
ในโปรแกรมจะมีกอ้ นข้อมูล แบบบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชาและประกาศผลสอบ ของครู เพียง
คนเดียวเท่านัน ดังนัน หากเป็ นเครื องส่ วนตัว (ไม่มีคนอืนมาทํางานโปรแกรมต่อ) สามารถจบการทํางานแบบ
ข้อมูลค้างอยูก่ บั ตัวโปรแกรม และเวลาเข้าทํางานก็สามารถ เข้าโปรแกรมและทํางานต่อได้เลย แต่หากไม่ใช้
เครื องส่ วนตัว หรื อมีคนอืนใช้โปรแกรมต่อ การจบการทํางานจะต้องย้าย หรื อสําเนา ข้อมูลไปเก็บทีอืน
ส่ วนการเข้าทํางานก็จะต้องเรี ยกข้อมูลของตนเองเข้าโปรแกรมเพือทํางาน
วิธีการสังเกตว่า ข้อมูลแบบบันทึกในโปรแกรมเป็ นข้อมูลของใคร ให้สังเกตจาก ไตเติลบาร์ หรื อ
ด้านบนสุ ดของฟอร์ มบนจอภาพ จะแสดงข้อมูลว่า เป็ นของครู ผสู ้ อนคนใด เช่น ในโปรแกรมเป็ นข้อมูลของ
นายธี รวัฒน์ สุ พพัตกุล เป็ นต้น
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ดังนัน หากเป็ นเครื องคอมพิวเตอร์ ส่วนรวม เช่น เครื องคอมพิวเตอร์ ทีโรงเรี ยน เครื องคอมพิวเตอร์
ทีกลุ่มสาระฯ ต่างๆ ฯลฯ การเข้าโปรแกรมจะต้องใช้เมนู เรี ยกใช้ ข้อมูลแบบบันทึกฯ ของตนเองเข้า
โปรแกรมเพือทํางาน และเมือจบการทํางาน จะต้องจบการทํางานแบบสําเนาหรื อย้ายข้อมูลไปเก็บทีอืน
เพือป้ องกันบุคคลอืนแก้ไขข้อมูลในโปรแกรมได้ การเรี ยกใช้ขอ้ มูลแบบบันทึกฯ ของตนเองเข้าโปรแกรม
เพือทํางาน และการจบการทํางานแบบย้ายหรื อสําเนาข้อมูลไปเก็บทีอืน จะมีระบบรหัสผ่านกํากับ เพือไม่ให้
เอาข้อมูลของคนอืนมาใช้ และขณะเดียวกันก็ไม่สามารถเขียนข้อมูลของตนเองทับข้อมูลของคนอืนได้ หาก
เป็ นเครื องคอมพิวเตอร์ ส่วนตัว เช่น เครื องคอมพิวเตอร์ Note Book หรื อเครื องคอมพิวเตอร์ ทีบ้าน ฯลฯ
ข้อมูลแบบบันทึกฯ สามารถค้างอยูใ่ นโปรแกรมตลอดเวลา เพราะไม่มีบุคคลอืนมาเกียวข้องหรื อร่ วมใช้งาน
โปรแกรมฯ การทํางานก็ไม่จาํ เป็ นต้องเลือกเมนู เรี ยกใช้ขอ้ มูล แบบบันทึกฯ ของตนเองเข้าโปรแกรมเพือ
ทํางาน และการจบการทํางานก็จบการทํางานแบบข้อมูลค้างอยูใ่ นตัวโปรแกรม
1.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 1.1 แสดงฟอร์ มเรี ยกใช้ ข้อมูลแบบบันทึ กฯ ของตนเองเข้ าโปรแกรมเพือทํางาน
จากรู ปที 1.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางาน ดังนี
1.2.1 ปุ่ มคําสั ง เลือกไดร์ ฟ:\โฟลเดอร์ ใช้กาํ หนดตําแหน่งไดร์ ฟ และโฟลเดอร์ ทีเก็บข้อมูล
แบบบันทึกฯ ของตนเอง ตําแหน่งไดร์ ฟ และโฟลเดอร์ ทีได้ จะปรากฏในช่อง Text Box แสดงตําแหน่งไดร์ ฟ
โฟลเดอร์ และชือไฟล์ ซึ งอยูด่ า้ นล่างของปุ่ มคําสัง เลือกไดร์ ฟ:\โฟลเดอร์
1.2.2 ปุ่ มคําสั ง ตกลง ใช้เพือเริ มเรี ยกใช้ขอ้ มูลแบบบันทึกฯ ของตนเองเข้าโปรแกรมเพือทํางานหาก
มีขอ้ ความเตือนว่า ชือไดร์ ฟ:\โฟลเดอร์ ยังเป็ นว่างกรุ ณากําหนดให้เรี ยบร้อยก่อน หรื อ อาจเตือนว่า ชือ
ไดร์ ฟ:\โฟลเดอร์ เก็บข้อมูลกับเก็บโปรแกรมเป็ นตัวเดียวกัน ก็แสดงว่า ตําแหน่งไดร์ ฟ:\โฟล์เดอร์ ไม่ถูกต้อง
แต่หาก ไดร์ ฟ:\โฟลเดอร์ ถูกต้อง โปรแกรมก็จะถามรหัสผ่านข้อมูลเดิม ซึ งจะแสดงได้ตามรู ปที 1.2
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รู ปที 1.2 แสดงฟอร์ ม ไดร์ ฟ:\โฟล์ เดอร์ ทีเลือกมีข้อมูลเดิม
เมือฟอร์ มตามรู ปที 1.2 ปรากฏก็แสดงว่า ไดร์ ฟ:\โฟลเดอร์ ทีเลือกมีขอ้ มูลเดิมหรื อมีขอ้ มูล
แบบบันทึกฯ อยู่ หากข้อมูลในไดร์ ฟ:\โฟลเดอร์ ทีเลือกเป็ นของตนเอง ก็ตอ้ งทราบรหัสผ่านข้อมูลเดิม ให้คีย ์
รหัสผ่านข้อมูลเดิม เมือรหัสผ่านถูกต้อง ก็จะสามารถเรี ยกใช้ขอ้ มูลแบบบันทึกฯ ของตนเองเข้าโปรแกรมได้
แต่หากรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ก็แสดงว่า ไม่ใช่ขอ้ มูลของตนเอง เป็ นข้อมูลของคนอืน
ไม่สามารถเรี ยกใช้ได้ หรื อหากเป็ นของตนเอง ก็แสดงว่า ลืมรหัสผ่าน ควรให้เจ้าหน้าทีทะเบียน
ตรวจสอบรหัสผ่านทีลืมได้ เมือคียร์ หัสผ่านข้อมูลเดิมถูกต้อง โปรแกรมจะสําเนาข้อมูลเดิมของตนเองเข้า
โปรแกรม และสามารถทํางานอืนๆ ต่อไปได้
1.3 ข้ อเสนอแนะ
1.3.1 ข้อมูลในโปรแกรมจะเป็ นข้อมูลแบบบันทึกฯ ของครู เพียงคนเดียว สังเกตได้จากไตเติลบาร์ จะมี
ข้อความ ในโปรแกรมเป็ นข้อมูลของ … ดังนัน การเรี ยกใช้ขอ้ มูลแบบบันทึกฯ ของตนเอง และการจบ
การทํางานควรจบการทํางานแบบสําเนาหรื อย้ายข้อมูลไปทีอืน โดยมีระบบรหัสผ่านกํากับข้อมูลเสมอ เพือ
ป้ องกันมิให้ผอู ้ ืนเรี ยกใช้ขอ้ มูลของตนเอง และสามารถสําเนาจัดเก็บทับข้อมูลของตนเองได้
1.3.2 หากลืมรหัสผ่านกํากับข้อมูล จะไม่สามารถเรี ยกข้อมูลแบบบันทึกฯ ของตนเองเข้าโปรแกรมได้
ควรให้เจ้าหน้าทีทะเบียน ช่วยตรวจสอบรหัสผ่านให้ได้ โดยใช้เมนูหลัก ตรวจสอบ/รหัสผ่าน เมนูยอ่ ย
เจ้าหน้าทีทะเบียน ดูรหัสผ่านให้ครู ทีลืมรหัสผ่าน
1.3.3 รหัสผ่านควรเก็บไว้เป็ นความลับ เพือป้ องกันไม่ให้บุคคลอืนเรี ยกข้อมูลของเราไปใช้ได้ 1.3.4
หากเป็ นคอมพิวเตอร์ ส่วนรวม เช่น คอมพิวเตอร์ ทีโรงเรี ยน ฯลฯ การทํางานเมือเสร็ จ
งานแต่ละครัง ควรจบการทํางานแบบ สําเนาข้อมูลไปเก็บทีอืน หรื อจบแบบย้ายข้อมูลไปเก็บทีอืน เพราะหาก
ข้อมูลค้างอยูก่ บั โปรแกรม บุคคลอืนอาจใช้โปรแกรมแล้วทําให้ขอ้ มูลของเราเสี ยหายได้
1.3.5 การสํารองข้อมูลแบบบันทึกฯ และการเรี ยกใช้ ข้อมูลแบบันทึกฯ ของตนเองเข้าโปรแกรมเพือ
ทํางาน โปรแกรมจะสํารองและเรี ยกใช้ขอ้ มูลแบบบันทึกฯเท่านัน ส่ วนข้อมูลต้นแบบรายชือนักเรี ยน และ
ข้อมูลประกาศผลสอบไม่มีการสํารองและเรี ยกใช้
1.3.6 การกําหนดรหัสผ่านกํากับข้อมูล กําหนดได้ทีเมนูหลัก ตรวจสอบ/รหัสผ่าน เมนูยอ่ ย กําหนด
รหัสผ่านกํากับข้อมูลในโปรแกรมใหม่ ควรจดจํารหัสผ่านกํากับข้อมูลไว้ให้ดีเพราะจะต้อง
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ใช้ตลอด และเวลาตังรหัสกํากับข้อมูล ควรตรวจสอบภาษาของคียบ์ อร์ ดด้วย อาจเป็ นการคียแ์ บบภาษาไทยหรื อ
แบบภาษาอังกฤษ ซึ งจะทําให้ผดิ พลาดได้ ทางทีดีควรแสดงอักษรทีคียด์ ว้ ย
2. กําหนด โรงเรียน
2.1 หน้ าท◌◌ี ่
ใช้กาํ หนดต้นสังกัดของโรงเรี ยน และทีอยูข่ องโรงเรี ยน เพือทีจะนําข้อมูลทีกําหนดนี ไปใช้ใน
แบบฟอร์ มและรายงานต่างๆ
2.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 2.1 แสดงฟอร์ มกําหนด โรงเรี ยน
จากรู ปที 2.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
2.2.1 Text Box ชื อต้ นสั งกัดระดับกรม ใช้กาํ หนดชือต้นสังกัดของโรงเรี ยนระดับกรม
2.2.2 Text Box ชื อต้ นสั งกัดระดับจังหวัด ใช้กาํ หนดชือต้นสังกัดระดับจังหวัด
2.2.3 Text Box เขตพืนทีการศึกษาที ใช้กาํ หนดเขตพืนทีการศึกษาทีสังกัด
2.2.4 Text Box สถานทีตัง ใช้กาํ หนดสถานทีตังโรงเรี ยน โดยคียต์ วั เลขได้เพียง 2 ตัว
เท่านัน ได้แก่
- คียเ์ ลข 1 แทน โรงเรี ยนตังอยูต่ ่างจังหวัด เมือคียเ์ ลข 1 Text Box ตําบล อําเภอ และจังหวัด
จะขึนคําว่า ตําบล อําเภอ และจังหวัดให้โดยอัตโนมัติ ให้คียช์ ือตําบล อําเภอ และ จังหวัด ต่อได้เลย หากเป็ น
"กิงอําเภอ" ให้ลบคําว่า อําเภอ ออก แล้วคีย ์ กิงอําเภอ และตามด้วย ชือกิงอําเภอ ต่อจากนันคีย ์
รหัสไปรษณี ย ์
- คียเ์ ลข 2 แทนโรงเรี ยนตังอยูก่ รุ งเทพมหานคร เมือคียเ์ ลข 2 Text Box ตําบล อําเภอ และจังหวัด
จะขึนคําว่า แขวง เขต และจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ให้โดยอัตโนมัติ ให้คียช์ ือ แขวงและเขต ส่ วนจังหวัด
ไม่ตอ้ งคีย ์ เพราะโปรแกรมให้ค่า เป็ นกรุ งเทพมหานครแล้ว ต่อจากนันคีย ◌์รหัสไปรษณี ย ์
2.2.5 ปุ่ มคําสั ง ตกลง ใช้สาํ หรับเลือกเพือรับค่าทีได้เปลียนแปลงแก้ไข
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2.2.6 ปุ่ มคําสั ง ยกเลิก ใช้สาํ หรับเปลียนใจ ยกเลิก ใช้ค่าเดิม
2.3 ข้ อเสนอแนะ
2.3.1 ชือโรงเรี ยน ไม่สามารถเปลียนแปลงแก้ไขได้ เพราะเป็ นลิขสิ ทธิ ของผูซ้ ื อโปรแกรม
2.3.2 ควรกําหนดค่าให้ถูกต้อง เพราะค่าเหล่านี จะถูกนําไปใช้ในการแสดงฟอร์ มและพิมพ์รายงานต่างๆ
2.3.3 text Box ชือตําบล อําเภอ และจังหวัด หรื อ แขวง และ เขต โปรแกรมจะใส่ ค่านําหน้า เป็ น ตําบล
อําเภอ และจังหวัด หรื อ แขวง และเขต ให้คียช์ ือตําบล อําเภอ และจังหวัด หรื อ ชือแขวง และ เขต ต่อได้เลย
2.3.4 หากชืออําเภอเป็ น "กิงอําเภอ" ให้ลบคําว่า อําเภอ ทิงแล้วคียใ์ หม่เป็ น กิงอําเภอ และ ตามด้วย
ชือกิงอําเภอ
2.3.5 สําหรับหมายเลขโทรศัพท์และรหัสโรงเรี ยน หากไม่มีไม่ตอ้ งคีย ์
2.3.6 สําหรับโรงเรี ยนในสังกัดอืนๆ ให้กาํ หนดชือต้นสังกัดระดับกรม ชือต้นสังกัดระดับจังหวัด และ
ชือเขตพืนทีการศึกษา ตามความเหมาะสม
3. กําหนด เจ้ าหน้ าที
3.1 หน้ าที
ใช้กาํ หนดภาคเรี ยนที ปี การศึกษา กําหนดชือ และตําแหน่งเจ้าหน้าที เพือนําข้อมูลไปกําหนดให้กบั
ฟอร์ ม และรายงานต่างๆ
3.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 3.1 แสดงฟอร์ มกําหนด เจ้ าหน้ าที
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จากรู ปที 3.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางาน ดังนี
3.2.1 Text Box ภาคเรียนที/ปี การศึกษา ใช้กาํ หนดภาคเรี ยนที ปี การศึกษา
3.2.2 Text Box กําหนดชื อ และตําแหน่ งผู้บริหาร ใช้กาํ หนดชือ และตําแหน่งผูบ้ ริ หาร
3.2.3 Combo Box และ Text Box กําหนดวันทีลงชื ออนุมัติแบบบันทึกฯ ใช้กาํ หนดวันทีลงชือของ
ผูบ้ ริ หารอนุมตั ิ เป็ นค่าต้นแบบหรื อค่าเริ มต้นเพือกําหนดให้แบบบันทึกฯ แต่ละเล่ม กล่าวคือ เมือมีการสร้าง
แบบบันทึกวิชาใหม่ โปรแกรมจะให้วนั เดือนปี ตามนี ซึ งเวลาพิมพ์หน้าปก เราสามารถ แก้ไขวันเดือนปี
เพือส่ งค่าพิมพ์ได้
3.2.4 Text Box ชื อรองผู้บริหาร ชื อเจ้ าหน้ าทีวัดผล ตําแหน่ งรองผู้บริหาร และตําแหน่ งเจ้ าหน้ าที
วัดผล ใช้กาํ หนดชือรองผูบ้ ริ หาร ชือเจ้าหน้าทีวัดผล ตําแหน่งรองผูบ้ ริ หาร และตําแหน่งเจ้าหน้าทีวัดผล
3.2.5 Text Box ชื อครูผู้สอน ใช้กาํ หนดชือครู ผสู ้ อน ควรกําหนดให้ถูกต้อง เพราะเมือมี
การสร้างรายชือนักเรี ยนเพือจัดทําแบบบันทึกฯ ชือครู ผสู ้ อนนีจะถูกกําหนดให้กบั นักเรี ยน และเมือโอน
ผลการเรี ยนแบบบันทึกฯ ไปโปรแกรมงานทะเบียน ชือครู ผสู ้ อนนีจะไปกับนักเรี ยนแต่ละคน ทําให้โปรแกรม
งานทะเบียนรู ้วา่ นักเรี ยน ชัน วิชา ผลการเรี ยน และครู ผสู ้ อนเป็ นใคร หากชือครู ผสู ้ อนเป็ นว่าง จะไม่
สามารถจบการทํางานออกจากฟอร์ มนีได้
3.2.6 ปุ่ มคําสั ง ตกลง ใช้สาํ หรับเลือกเพือรับค่าทีได้เปลียนแปลงแก้ไข
3.2.7 ปุ่ มคําสั ง ยกเลิก ใช้สาํ หรับเปลียนใจ ยกเลิก ใช้ค่าเดิม
3.3 ข้ อเสนอแนะ
3.3.1 ควรกําหนดชือ นามสกุล และตําแหน่งเจ้าหน้าทีให้ถูกต้อง เพราะค่าเหล่านีจะถูกนําไปใช้ในฟอร์ ม
และการพิมพ์รายงานต่างๆ
3.3.2 ควรกําหนดชือครู ผสู ้ อนให้ถูกต้อง เพราะชือครู ผสู ้ อนจะถูกกําหนดให้กบั นักเรี ยน เวลาโอนข้อมูล
จากบันทึกผลการเรี ยนฯ ไปโปรแกรมงานทะเบียน ชือครู ผสู ้ อนจะโอนไปกับนักเรี ยนด้วย
3.3.3 หากชือครู ผสู ้ อนเป็ นว่าง ไม่สามารถจบออกจากฟอร์ มนีได้
3.3.4 ชือและตําแหน่ง เจ้าหน้าที จะเป็ นค่าเริ มต้นในการพิมพ์รายงานต่างๆ เวลาจะพิมพ์จริ ง สามารถ
กําหนดค่าก่อนพิมพ์เป็ นอย่างอืนได้
3.3.5 เมือกําหนดชือครู ผสู ้ อนถูกต้อง และจบออกจากฟอร์ มนี ชือโปรแกรมทีไตเติลบาร์ จะเปลียนไป
โดยจะขึนคําว่า ในโปรแกรมเป็ นข้อมูลของ … (ชือ-นามสกุลครู ตามทีได้คียไ์ ว้)
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4. กําหนด ตราโรงเรียน
4.1 หน้ าที
ใช้กาํ หนดตําแหน่งไฟล์ตราโรงเรี ยน หรื อกําหนดตําแหน่งไดรฟ์ และโฟลเดอร์ ทีเก็บไฟล์ตราโรงเรี ยน
สําหรับชือไฟล์ตราโรงเรี ยนเป็ นชืออะไรก็ได้ แต่นามสกุลไฟล์ควรเป็ นนามสกุลไฟล์ภาพ ได้แก่ BMP
(Bitmap ไฟล์),JPG (JPEG ไฟล์) เป็ นต้น สําหรับไฟล์ตราโรงเรี ยน หากไม่มีไม่ตอ้ งกําหนดก็ได้ โดยสามารถ
ใช้ตราครุ ฑ ตราเสมา หรื อตรา สพฐ. แทนตราโรงเรี ยนได้
4.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 4.1 แสดงฟอร์ มกําหนด ตราโรงเรี ยน
จากรู ปที 4.1 ซึ งมีส่วนประกอบและวิธีการทํางาน ดังนี
4.2.1 ปุ่ มคําสั ง ตําแหน่ งไฟล์ ตราโรงเรียน ใช้กาํ หนดตําแหน่งไฟล์ตราโรงเรี ยน โดยตําแหน่งไฟล์ตรา
โรงเรี ยน หรื อตําแหน่งไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ทีเก็บไฟล์ตราโรงเรี ยน จะปรากฏในช่อง Text Box แสดงตําแหน่ง
ไฟล์ตราโรงเรี ยน
4.2.2 Text Box แสดงตําแหน่ งไฟล์ ตราโรงเรียน เป็ น Text Box แสดงตําแหน่งตราโรงเรี ยน ซึ งเป็ นผล
จากการใช้ปุ่มคําสัง ตําแหน่งไฟล์ตราโรงเรี ยน หากเราจําไฟล์ ตําแหน่ง และโฟลเดอร์ ตราโรงเรี ยนได้
เราอาจคียท์ ี Text Box นีโดยตรงก็ได้
4.2.3 ปุ่ มคําสั ง จบ ใช้เพือจบออกจากฟอร์ มนี พร้อมบันทึกตําแหน่งไฟล์ตราโรงเรี ยนด้วย
4.3 ข้ อเสนอแนะ
4.3.1 ไฟล์ทีเลือก ต้องเป็ นไฟล์ภาพ ได้แก่ ไฟล์ทีมีนามสกุลเป็ น BMP (Bitmap ไฟล์),JPG (JPEG ไฟล์)
เป็ นต้น หากไม่ใช่ไฟล์ภาพ โปรแกรมอาจผิดพลาดได้
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4.3.2 ตําแหน่งไฟล์ตราโรงเรี ยน ไม่จาํ เป็ นต้องอยูใ่ นตําแหน่งของไฟล์โปรแกรม อาจอยูใ่ นไดร์ ฟอืน
หรื อโฟลเดอร์ อืนก็ได้
4.3.3 เนืองจาก ตราครุ ฑ ตราเสมา และตราสพฐ. ทีกําหนดให้เลือกในโปรแกรมอาจไม่สวยงาม อาจหา
ตราครุ ฑ ตราเสมา หรื อตราสพฐ. มาจากทีอืนๆ และกําหนดตําแหน่งไฟล์ตราโรงเรี ยนเป็ นไฟล์ตราครุ ฑ
ตราเสมา หรื อตราสพฐ. ทีเลือกมาจากทีอืนๆ
4.3.4 หากไม่มีตราโรงเรี ยน อาจใช้เครื องสแกน สแกนภาพเพือทําตราโรงเรี ยน การสแกนภาพเพือทํา
ตราโรงเรี ยน ควรกําหนดขนาดกว้างและสู งเป็ นจตุรัส เวลาทีพิมพ์รายงานภาพตราโรงเรี ยนจะพิมพ์ออกมา
ได้สัดส่ วน สวยงาม หรื อเป็ นวงกลมสวยงาม
4.3.5 หากมีไฟล์ตราโรงเรี ยนแล้ว เลือกตําแหน่งไฟล์ตราโรงเรี ยนแล้ว แต่พิมพ์รายงานออกมาภาพตรา
โรงเรี ยนไม่สมส่ วน แสดงว่า การสแกนตราโรงเรี ยน กําหนดขนาดทีสแกนไม่เป็ นสี เหลียมจตุรัส แก้ไขได้
ด้วยโปรแกรมแก้ไขภาพ ซึ งมีหลายโปรแกรม ให้ศึกษาวิธีการใช้งานจากซี ดีรอม เรื อง การจัดทําตราโรงเรี ยน
4.3.6 ในตําแหน่งฮาร์ ดดิสต์ ไดรฟ์ C โฟลเดอร์ เก็บโปรแกรม PP5V601 มีไฟล์ตราครุ ท ตราเสมา
ให้เลือกใช้ หากต้องการเลือก ให้กาํ หนดตราโรงเรี ยน เป็ นตราครุ ฑ หรื อตราเสมา จากตําแหน่งดังกล่าว
5. กําหนด ภาพพืนจอภาพ
5.1 หน้ าที
ใช้กาํ หนดภาพพืนจอภาพ โดยไฟล์ทีกําหนดเป็ นภาพพืนจอภาพ จะต้องเป็ นไฟล์ทีมีนามสกุลเป็ น BMP
(Bitmap ไฟล์) หรื อ JPG (Jpeg ไฟล์) หากกํา หนดไม่ถูกต้องหรื อไม่ใช่ไฟล์รูปภาพ ภาพพืนจอจะไม่ปรากฏ
5.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 5.1 แสดงฟอร์ มกําหนด ภาพพืนจอภาพ
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จากรู ปที 5.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางาน ดังนี
5.2.1 ปุ่ มคําสั ง ตําแหน่ งไฟล์ ภาพพืนจอภาพ ใช้กาํ หนดตําแหน่งไดร์ ฟ และโฟลเดอร์ ทีเก็บไฟล์ภาพ
ตําแหน่งไดร์ ฟ และโฟลเดอร์ ทีได้ จะปรากฏในช่อง Text Box แสดงตําแหน่งไดร์ ฟ โฟลเดอร์ และชือไฟล์
5.2.2 Text Box แสดงไดร์ ฟ และโฟลเดอร์ ทเลื
ี อก ใช้สาํ หรับแสดงชือไฟล์ภาพ ไดร์ ฟ และโฟลเดอร์
ทีได้จากการกําหนดโดยปุ่ มคําสัง ตําแหน่งไฟล์ภาพพืนจอภาพ หากเราทราบชือไฟล์ภาพ ไดร์ ฟ และโฟลเดอร์
ทีเก็บ เราสามารถคียข์ อ้ ความโดยตรงก็ได้
5.2.3 ปุ่ มคําสั ง จบ ใช้เพือจบออกจากฟอร์ มนี ในขณะเดียวกันก็จดั เก็บไฟล์ภาพ ตําแหน่ง และ
โฟลเดอร์ ทีกําหนด
5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 หากไม่ตอ้ งการให้มีภาพพืนจอ ให้กาํ หนด Text Box แสดงไฟล์ภาพ ตําแหน่งและโฟลเดอร์
เป็ นว่าง
5.3.2 โปรแกรมจะแสดงภาพพืนจอได้ ต้องกําหนดไฟล์เป็ นไฟล์ภาพ ตําแหน่งไดร์ ฟ และโฟลเดอร์
ถูกต้อง
5.3.3 ไฟล์ทีกําหนดต้องเป็ นไฟล์ภาพ ต้องเป็ นไฟล์ทีมีนามสกุลเป็ น BMP (Bitmap ไฟล์) หรื อ JPG
(Jpeg ไฟล์) จึงจะแสดงภาพพืนจอได้
5.3.4 หากช่อง Text Box แสดงไดรฟ์ และโฟลเดอร์ เป็ นว่าง จะไม่มีภาพพืนจอภาพ จอภาพจะเป็ นสี เขียว
หากช่อง Text Box มีขอ้ ความแต่ไม่ใช่ไฟล์ภาพ จอภาพจะเป็ นภาพจากโปรแกรม
6. กระชั บข้ อมูล/เรียงลําดับใหม่
6.1 หน้ าที
การลบข้อมูลรายชือนักเรี ยนทีจัดทําแบบบันทึกฯ เช่น ลบระดับและชัน... ในเมนูแก้ไข รายชือนักเรี ยน
ทีทําแบบบันทึกฯ จะทําให้นกั เรี ยนใน ระดับและชันนันถูกลบออกไปในโปรแกรมทังหมด แต่เป็ นการลบ
แบบไม่ถาวร กล่าวคือข้อมูลไม่ได้หายไป เพียงแต่ขอ้ มูลไม่แสดงเท่านัน เมือมีการลบหลายๆ ครัง ข้อมูลทีลบ
จะค้างอยูใ่ นโปรแกรมมาก นอกจากนีข้อมูลต้นแบบ และข้อมูลประกาศ ผลสอบ มีลกั ษณะเช่นเดียวกันคือ
การลบข้อมูลเป็ นการลบแบบไม่ถาวร เพียงแต่ขอ้ มูลไม่แสดงเท่านัน เมือลบข้อมูลมากๆ อาจทําให้โปรแกรม
ทํางานช้าลง ควรเลือกเมนูนีเพือ ลบข้อมูลทีได้สังลบไว้ ให้ลบออกจากโปรแกรมอย่างถาวร ในขณะเดียวกัน
เมือลบเสร็ จโปรแกรมจะจัดเรี ยงลําดับใหม่ให้ทนั ที
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6.2 วิธีการทํางาน
เมือเลือกเมนูนี โปรแกรมจะมีขอ้ ความเตือนและมีปุ่มคําสังให้เลือก ดังรู ปที 6.1

รู ปที 6.1 แสดงข้ อความเตือน
จากรู ปที 6.1 โปรแกรมจะเตือนว่า โปรแกรมจะลบข้อมูลทีสังลบไว้ กรุ ณาสําเนาข้อมูลไปเก็บไว้ทีอืน
หากเกิดข้อผิดพลาด เรี ยกข้อมูลทีสําเนากลับคืน เลือก Ok ลบข้อมูลเรี ยงลําดับใหม่ เลือก Cancle ยกเลิกและ
ออกไปสําเนาข้อมูลไว้ทีอืน
เมือเลือกปุ่ มคําสัง Ok จะมีขอ้ ความเดิมเตือนอีกครัง ให้เลือกปุ่ มคําสัง Ok อีก ต่อจากนัน โปรแกรม
จะลบข้อมูลทีสังลบไว้ พร้อมกับเรี ยงลําดับให้ทนั ที
6.3 ข้ อเสนอแนะ
6.3.1 เมือมีการลบรายชือนักเรี ยน ในเมนู แก้ไขรายชือนักเรี ยนทีทําแบบบันทึกฯ หรื อมีการลบรายชือ
นักเรี ยนต้นแบบ หรื อมีการลบรายชือนักเรี ยนทีทําประกาศผลสอบ ควรเลือกเมนูนีต่อ เพือให้ ข้อมูลทีลบ
ไม่คา้ งอยูใ่ นโปรแกรม ทําให้การทํางานของโปรแกรมทําได้รวดเร็ วขึน
6.3.2 หากข้อมูลผิดพลาด ซึ งอาจเกิดจากการเรี ยงลําดับข้อมูลในโปรแกรมผิดพลาด ควรเลือกเมนูนี
เพือให้ลบข้อมูลทีสังลบไว้ออกอย่างถาวร ในขณะเดียวกันก็มีการจัดเรี ยงลําดับข้อมูล ซึ งจะทําให้การ
เรี ยงลําดับถูกต้อง
6.3.3 ก่อนเลือกเมนูนี ควรสํารองข้อมูลเดิมไว้ก่อน หากเกิดข้อผิดพลาด สามารถเรี ยกใช้ขอ้ มูลเดิมได้
7. สํ าเนาข้ อมูลไปเก็บทีอืนและทํางานต่ อ
7.1 หน้ าที
ใช้สาํ หรับสําเนาข้อมูลทีกําลังทํางานอยู่ ไปเก็บทีไดร์ ฟและโฟลเดอร์ อืน เสร็ จแล้วทํางานต่อ
7.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 7.1 แสดงฟอร์ มสําเนาข้ อมูลไปเก็บทีอื นและทํางานต่ อ
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จากรู ปที 7.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
7.2.1 ปุ่ มคําสั ง เลือกไดร์ ฟ:\โฟลเดอร์ ใช้สาํ หรับเลือกไดร์ ฟและโฟล์เดอร์ เพือจัดเก็บข้อมูล
7.2.2 ปุ่ มคําสั ง สร้ างโฟลเดอร์ ย่อย ใช้สาํ หรับสร้างโฟลเดอร์ ยอ่ ยต่อจากไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ทีเลือก
7.2.3 ปุ่ มคําสั ง ตกลง บันทึก/จบ ใช้สาํ หรับตกลงบันทึกหรื อสําเนาข้อมูลจัดเก็บและจบ
การทํางานในเมนูนี
7.2.4 ปุ่ มคําสั งยกเลิก ใช้สาํ หรับยกเลิกไม่สาํ เนาข้อมูลเพือจัดเก็บ
7.3 ข้ อเสนอแนะ
7.3.1 เมนูนีเหมือนการทํางานในเมนู จบการทํางาน แบบสําเนาข้อมูลไปเก็บทีอืน ต่างกันเพียงแต่
เมนูนีสําเนาข้อมูลจัดเก็บเสร็ จทํางานต่อ แต่เมนูจบการทํางาน แบบสําเนาข้อมูลไปเก็บทีอืน เป็ นการสําเนา
ข้อมูลจัดเก็บเสร็ จแล้วจบออกจากโปรแกรม
7.3.2 เมือติดธุ ระเป็ นเวลานาน เช่น หยุดการทํางาน 1 ชัวโมงเพือไปสอนนักเรี ยน หากเป็ นเครื อง
คอมพิวเตอร์ ส่วนตัวหรื อโน้ตบุค้ สามารถสําเนาข้อมูลไปเก็บทีอืน แล้วกลับมาทํางานต่อได้ หากเป็ นเครื อง
ส่ วนรวม ควรจบการทํางาน แบบย้ายข้อมูลไปเก็บทีอืนดีกว่า เพือป้ องกันบุคคลอืนใช้โปรแกรมทําให้ขอ้ มูล
ของเราเสี ยหายได้
7.3.3 หากทํางานต่อเนือง และมีขอ้ มูลมากแล้ว ควรเลือกเมนูนีสําเนาข้อมูลจัดเก็บไว้ เพือป้ องกัน
ไฟฟ้าดับ และอาจทําให้ขอ้ มูลเสี ยหายได้
8. เริมต้ นโปรแกรมใหม่
8.1 หน้ าที
ใช้สาํ หรับลบข้อมูลแบบบันทึกฯ ทีมีอยูใ่ นโปรแกรมออกหมด (ข้อมูลรายชือต้นแบบ และประกาศผล
สอบยังคงอยูเ่ หมือนเดิม) เพือเริ มต้นโปรแกรมใหม่ ใช้ในกรณี เปิ ดภาคเรี ยนใหม่ เริ มทําแบบบันทึกวิชาใหม่
8.2 วิธีการทํางาน
เมือเลือกเมนูนี โปรแกรมจะมีขอ้ ความเตือนและมีปุ่มคําสังให้เลือก ดังรู ปที 8.1

รู ปที 8.1 แสดงข้ อความเตือน
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จากรู ปที 8.1 โปรแกรมจะเตือนว่า โปรแกรมจะลบเฉพาะข้อมูลแบบบันทึกฯ ในโปรแกรมออกหมด
เพือเริ มต้นทําแบบบันทึกฯ ใหม่ ไม่สามารถเรี ยกข้อมูลแบบบันทึกฯ ทีถูกลบกลับคืนได้ เลือก Ok ลบข้อมูล
เริ มต้นโปรแกรมใหม่ เลือก Cancle ยกเลิกและออกไปสํารองข้อมูลในโปรแกรมไปทีอืนก่อน
เมือเลือกปุ่ มคําสัง Ok จะมีขอ้ ความเดิมเตือนอีกครัง ให้เลือกปุ่ มคําสัง Ok อีก ต่อจากนัน โปรแกรม
จะลบข้อมูลแบบบันทึกฯ ในโปรแกรมออกหมด แล้วโปรแกรมจะให้กาํ หนดชือครู ผสู ้ อน และกําหนดรหัสผ่าน
กํากับข้อมูล
ขันตอนต่อไป คือการเริ มต้นทํางานใหม่ ควรทํางานตามลําดับขันตอนดังนี
1. เลือกเมนูหลัก จัดการระบบ เลือกเมนูยอ่ ย กําหนดโรงเรี ยน เพือกําหนดสังกัด และทีอยูข่ อง
โรงเรี ยน
2. เลือกเมนูหลัก จัดการระบบ เลือกเมนูยอ่ ย กําหนดเจ้าหน้าที เพือกําหนดชือและตําแหน่ง
เจ้าหน้าที และกําหนดชือครู ผสู ้ อน
3. ทํางานเมนูต่างๆ ตามต้องการต่อไป
8.3 ข้ อเสนอแนะ
8.3.1 การเริ มต้นโปรแกรมใหม่ ข้อมูลแบบบันทึกฯ (ยกเว้นข้อมูลต้นแบบและข้อมูลประกาศ
ผลสอบ)ทีอยูใ่ นโปรแกรมขณะนันจะถูกลบหายหมด ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลตัวอย่างทีติดมากับตัวโปรแกรม หรื อ
ข้อมูลแบบบันทึกฯ ของตนเอง หรื อข้อมูลแบบบันทึกฯ ของคนอืน ดังนันต้องแน่ใจว่า ข้อมูลทีมีใน
โปรแกรมนันไม่ตอ้ งการใช้แล้ว แต่หากต้องการเก็บข้อมูลแบบบันทึกฯ ในโปรแกรมไว้ ควรจบการทํางาน
แบบสําเนาหรื อย้ายข้อมูลไปเก็บทีอืนก่อน แล้วจึงเข้าโปรแกรมใหม่เพือเริ มเมนูนี อีกครัง
8.3.2 หากเป็ นเครื องคอมพิวเตอร์ ส่วนรวม เช่น เครื องคอมพิวเตอร์ ในโรงเรี ยน ควรจบการทํางาน
แบบสําเนาหรื อย้ายข้อมูลไปเก็บทีอืน เพราะหากจบการทํางานแบบให้ขอ้ มูลค้างอยูใ่ นตัวโปรแกรม บุคคลอืน
อาจใช้เมนูนี ซึ งจะทําให้ขอ้ มูลทีค้างอยูใ่ นโปรแกรมถูกทําลายเสี ยหายได้
9. จบการทํางาน
9.1 หน้ าที
ใช้เพือจบการทํางาน โดยทีหากเป็ นเครื องคอมพิวเตอร์ ส่วนรวม ควรจบแบบสําเนาหรื อจบแบบย้าย
ข้อมูลไปเก็บทีอืน แต่หากเป็ นเครื องคอมพิวเตอร์ ส่วนตัว สามารถจบแบบข้อมูลค้างอยูใ่ นโปรแกรมหรื อ
จะสําเนาหรื อจะย้ายข้อมูลเป็ นเก็บทีอืนก็ได้
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9.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 9.1 แสดงการจบการทํางาน
จากรู ปที 9.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
9.2.1 ปุ่ มคําสั ง จบแบบ ข้ อมูลค้ างอยู่กบั ตัวโปรแกรม ใช้เพือจบการทํางาน โดยข้อมูลจะค้างอยูก่ บั
ตัวโปรแกรม ดังนัน เครื องคอมพิวเตอร์ ทีใช้ ควรเป็ นเครื องคอมพิวเตอร์ ส่วนตัว
9.2.2 ปุ่ มคําสั ง จบแบบ ย้ ายข้ อมูลไปเก็บทีอืน ใช้เพือจบการทํางานแบบย้ายข้อมูลไปเก็บทีอืน ทําให้
มีขอ้ มูลในไดร์ ฟและโฟลเดอร์ สาํ เนา และในตัวโปรแกรมไม่มีขอ้ มูล
9.2.3 ปุ่ มคําสั ง จบแบบ สํ าเนาข้ อมูลไปเก็บทีอืน ใช้เพือจบการทํางานแบบ สําเนาข้อมูลไปเก็บทีอืน
ทําให้มีขอ้ มูลทังไดร์ ฟและโฟลเดอร์ สาํ เนา และมีในตัวโปรแกรม
9.2.4 ปุ่ มคําสั ง ยกเลิก ใช้เพือยกเลิกไม่จบการทํางาน
เมือเลือกปุ่ มคําสัง ปุ่ มคําสั ง จบแบบ ย้ ายข้ อมูลไปเก็บทีอืน หรื อ เลือกปุ่ มคําสั ง จบแบบ สํ าเนาข้ อมูลไป
เก็บทีอืน โปรแกรมจะให้เลือกไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ทีจะสําเนาข้อมูลแบบบันทึกฯ จัดเก็บตามรู ปที 9.2

รู ปที 9.2 แสดงการเลือกไดร์ ฟ:\โฟลเดอร์ เพือจัดเก็บข้ อมูลสํารอง
จากรู ปที 9.2 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานทีสําคัญดังนี
9.2.5 ปุ่ มคําสั ง เลือกไดร์ ฟ:\โฟลเดอร์ ใช้สาํ หรับเลือกไดร์ ฟ และโฟลเดอร์ เพือจัดเก็บข้อมูลสํารอง
โดยทีชือไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ทีเลือกจากปรากฏที Text Box ด้านล่าง
9.2.6 ปุ่ มคําสั ง สร้ างโฟลเดอร์ ย่อย ใช้สาํ หรับสร้างโฟลเดอร์ ยอ่ ยต่อท้าย กรณี ทีต้องการสร้าง
โฟลเดอร์ ยอ่ ยต่อท้าย เมือคลิกปุ่ มคําสังนี โปรแกรมจะให้คียช์ ือโฟลเดอร์ ยอ่ ยต่อท้าย ให้คียช์ ือโฟลเดอร์
โดยห้ามมีเว้นวรรค ห้ามมีเครื องหมายคณิ ตศาสตร์ เมือคียเ์ สร็ จแล้วกด Enter โปรแกรมจะเตือนว่าจะสร้าง
โฟลเดอร์ ยอ่ ยต่อท้าย เมือเลือก Ok แล้วโปรแกรมจะสร้างโฟลเดอร์ ต่อท้ายทันที
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9.2.7 ปุ่ มคําสั ง ตกลง บันทึก/จบ ใช้สาํ หรับตกลงจบการทํางานแบบย้ายข้อมูลไปเก็บทีอืน หรื อ
ตกลงจบการทํางานแบบสําเนาข้อมูลไปเก็บทีอืน หากไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ทีเลือกมีขอ้ มูลแบบบันทึก เดิมอยู่
โปรแกรมจะขอทราบรหัสผ่านข้อมูลเดิม เพือป้ องกันการย้ายหรื อการสําเนาข้อมูลใหม่ทบั ข้อมูลของคนอืน
ตามรู ปที 9.3

รู ปที 9.3 แสดงไดร์ ฟ:\โฟลเดอร์ ทีเลือกมีข้อมูลเดิมอยู่
จากรู ปที 9.3 ให้คียร์ หัสผ่านข้อมูลเดิม หากข้อมูลเดิมเป็ นข้อมูลของตนเอง ต้องทราบรหัสผ่าน ให้คีย ์
รหัสผ่าน และตอบตกลง หากไม่ใช่ขอ้ มูลของตนเอง การคียร์ หัสผ่านจะไม่ถูกต้อง และไม่สามารถสําเนา
ข้อมูลในโปรแกรมทับข้อมูลเดิมได้ เท่ากับว่าเป็ นการป้ องกันการย้ายหรื อสําเนาข้อมูลใหม่ทบั ข้อมูลของคนอืน
หากข้อมูลในโปรแกรมยังไม่มีรหัสผ่านกํากับข้อมูล จะปรากฏฟอร์ ม ข้อมูลยังไม่มีรหัสผ่านกํากับ
ข้อมูล ดังรู ปที 9.4

รู ปที 9.4 แสดงฟอร์ มข้ อมูลยังไม่ มรี หั สผ่ านกํากับข้ อมูล
จากรู ปที 9.4 แสดงว่า ข้อมูลแบบบันทึกฯ ในโปรแกรมยังไม่มีรหัสผ่านกํากับข้อมูล เพือใช้ในการ
สําเนาจัดเก็บข้อมูล และใช้ในการเรี ยกใช้ขอ้ มูล ดังนัน ให้ตงรหั
ั สผ่านโดยคียร์ หัสผ่านทีต้องการ 2 ครัง
ให้ตรงกัน และควรจํารหัสผ่านให้ได้
9.3 ข้ อเสนอแนะ
9.3.1 หากเป็ นเครื องคอมพิวเตอร์ ส่วนรวม เช่น เครื องคอมพิวเตอร์ โรงเรี ยน ควรจบแบบย้ายหรื อสําเนา
ข้อมูลไปเก็บทีอืน เพราะหากจบแบบ ค้างข้อมูลในโปรแกรม บุคคลอืนทํางานต่อ อาจสังลบหรื อเปลียนแปลง
ข้อมูลได้
9.3.2 ควรจํารหัสผ่านกํากับข้อมูลให้ได้ เพราะจะต้องใช้ทงการจบออกจากโปรแกรม
ั
และการเรี ยกใช้
ข้อมูลแบบบันทึกฯ ของตนเองเข้าโปรแกรมเพือทํางาน
9.3.3หากลืมรหัสผ่าน ให้เจ้าหน้าทีงานทะเบียนช่วยเหลือ โดยเลือกเมนูหลัก ตรวจสอบ/รหัสผ่าน
9.3.4 เมนูยอ่ ย เจ้าหน้าทีทะเบียน ดูรหัสผ่านให้ครู ทีลืมรหัสผ่าน

2-15
9.3.4 หากเป็ นเครื องส่ วนตัว สามารถจบการทํางานแบบข้อมูลค้างในตัวโปรแกรม และเข้าทํางานต่อได้
เลย โดยไม่ตอ้ งเรี ยกเมนู เรี ยกข้อมูลของตนเองเข้าโปรแกรมเพือทํางาน แต่ก็ควรจบแบบสําเนาข้อมูลไปเก็บที
อืนบ้าง และควรสําเนาเก็บไว้อย่างน้อย 2 ที คือ ไว้ทีเครื องทํางาน 1 ที และไว้ภายนอกเครื อง เช่น Handy Drive
หรื อ Harddisk External อีก 1 ที เพือป้ องกันกรณี เครื องเสี ย เครื องติดไวรัส แล้วต้องตังโปรแกรมใหม่ หรื อ
ซื อเครื องใหม่ ก็สามารถติดตังโปรแกรมแบบบันทึกผลการเรี ยนใหม่ และนําข้อมูลจากภายนอกทีสํารองไว้มา
ใช้กบั โปรแกรมทีติดตังใหม่ได้

บทที 3
ตรวจสอบ/รหัสผ่ าน
เมนูบาร์ ตรวจสอบ/รหัสผ่าน มีเมนูยอ่ ยให้เลือกดังนี
1. กําหนด รหัสผ่านกํากับข้อมูลในโปรแกรมใหม่
2. เจ้าหน้าทีงานทะเบียน ดูรหัสผ่านให้ครู ทีลืมรหัสผ่าน
3. เจ้าหน้าทีทะเบียน เรี ยกดูแบบบันทึกฯ ของครู แต่ละคน
เมนู ตรวจสอบ/รหัสผ่าน เป็ นเมนูทีใช้สาํ หรับแก้ไขรหัสผ่าน ตังรหัสผ่านใหม่ ให้เจ้าหน้าทีทะเบียน
ดูรหัสผ่านให้ กรณี ลืมรหัสผ่าน และตรวจสอบการทําแบบบันทึกฯ ของครู แต่ละคน สําหรับรายละเอียดการ
ทํางานแต่ละเมนู มีวธิ ี การทํางานดังนี
1. กําหนด รหัสผ่ านกํากับข้ อมูลในโปรแกรมใหม่
1.1 หน้ าท◌◌ี ่
ใช้สาํ หรับกําหนดรหัสผ่านใหม่ กรณี ทีข้อมูลยังไม่มีรหัสผ่านกํากับข้อมูล และกรณี ที ข้อมูลมี
รหัสผ่านเก่า ต้องการเปลียนรหัสผ่านเก่า เป็ นรหัสผ่านใหม่
1.2 วิธีการทํางาน
เมือเลือกเมนู กําหนด รหัสผ่านกํากับข้อมูลในโปรแกรมใหม่ หากข้อมูลแบบบันทึกฯ ยังไม่มี
รหัสผ่านกํากับข้อมูล โปรแกรมจะได้ฟอร์ มปรากฏดังรู ปที 1.1

รู ปที 1.1 แสดงฟอร์ มกําหนดรหั สผ่ านกับข้ อมูลในโปรแกรมใหม่
จากรู ปที 1.1 เนืองจากยังไม่มีรหัสผ่านกํากับข้อมูลในโปรแกรม ดังนันโปรแกรมจะให้ตงรหั
ั สผ่านใหม่
ได้เลย ให้คียร์ หัสผ่านใหม่ 2 ครังให้ตรงกันจึงจะเก็บรหัสผ่านใหม่ได้
แต่หากข้อมูลแบบบันทึกฯ มีรหัสผ่านกํากับข้อมูลแล้ว โปรแกรมจะให้คียร์ หัสผ่านเดิมหรื อรหัสทีมีใน
โปรแกรมปั จจุบนั ก่อน เมือรหัสผ่านข้อมูลในโปรแกรมปั จจุบนั ถูกต้อง จึงจะให้คียร์ หัสผ่านใหม่
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ให้คียร์ หัสผ่านใหม่ 2 ครังให้ตรงกันจึงจะเก็บรหัสผ่านใหม่ได้ ส่ วนประกอบอืนๆ มีดงั นี
1.2.1 Combo Box แสดงอักษรทีคีย ์ หากไม่เลือก อักษรทีคียจ์ ะเป็ นเครื องหมายดอกจัน
แต่ถา้ เลือก อักษรทีคียจ์ ะเป็ นตัวอักษรทีอ่านได้
1.2.2 ปุ่ มคําสั ง ตกลง บันทึก/จบ ใช้สาํ หรับเลือกเพือตกลง และบันทึกรหัสผ่านใหม่ การบันทึก
รหัสผ่านใหม่ จะสําเร็ จได้ ก็ต่อเมือ อักษรรหัสผ่านทีคียค์ รังที 1 และครังที 2 ต้องตรงกัน
1.2.3 ปุ่ มคําสั ง ยกเลิก ใช้สาํ หรับ ยกเลิก การทํางานในเมนูนี
1.3 ข้ อเสนอแนะ
1.3.1 ต้องจํารหัสผ่านใหม่นีให้ได้ เพราะการเรี ยกข้อมูลแบบบันทึกฯ ของตนเองเข้าโปรแกรมเพือ
ทํางาน และการจบการทํางานครังต่อไป จะต้องใช้รหัสผ่านนีตลอด
1.3.2 รหัสผ่านทีคียค์ รังที 1 และครังที 2 จะต้องตรงกัน จึงจะเก็บรหัสผ่านใหม่ได้
1.3.3 เมือมีบุคคลอืนรู ้รหัสผ่าน ควรเปลียนรหัสผ่านใหม่ เพือป้ องกันข้อมูลของตนเองเสี ยหายได้
1.3.4 หากยังไม่มีรหัสผ่าน ปุ่ มคําสังยกเลิกจะเลือกไม่ได้ ควรตังรหัสผ่านก่อนจึงจะจบออกจาก
ฟอร์ มนีได้
1.3.5 การจบออกจากโปรแกรม โดยจบแบบย้ายข้อมูลไปเก็บทีอืน หรื อจบแบบสําเนาข้อมูลไปเก็บทีอืน
จะจบได้ตอ้ งมีการตังรหัสกํากับข้อมูลแล้ว และหากข้อมูลจะไปเขียนทับกับข้อมูลเดิมทีเคยสํารอง โปรแกรม
จะให้คียร์ หัสกํากับข้อมูลด้วย เพือป้ องกันข้อมูลไปเขียนทับข้อมูลบุคคลอืน
2. เจ้ าหน้ าทีทะเบียน ดูรหัสผ่ านให้ ครู ทีลืมรหัสผ่ าน
2.1 หน้ าที
กรณี ทีลืมรหัสผ่าน ให้แจ้งเจ้าหน้าทีงานทะเบียน เพือตรวจสอบรหัสผ่านให้ โดยเจ้าหน้าทีงาน
ทะเบียน เข้าโปรแกรม และเลือกเมนู เจ้าหน้าทีทะเบียน ดูรหัสผ่านให้ครู ทีลืมรหัสผ่าน
2.2 วิธีการทํางาน
เมือเลือกเมนูนี จะได้ฟอร์ มรับรหัสผ่านเจ้าหน้าทีทะเบียน ให้เจ้าหน้าทีทะเบียน คียร์ หัสผ่านให้
ถูกต้อง (รหัสผ่านเจ้าหน้าทีทะเบียน คือ ตัวเลข 8 หลักทีได้จากผูเ้ ขียนโปรแกรม) เมือรหัสผ่าน เจ้าหน้าที
ทะเบียนถูกต้องแล้ว ต่อจากนันจะได้ฟอร์ มตามรู ปที 2.1

รู ปที 2.1 แสดงฟอร์ ม เจ้ าหน้ าทีทะเบียน ดูรหั สผ่ านให้ ครู ทีลืมรหั สผ่ าน
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จากรู ปที 2.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
2.2.1 ข้ อความ รหัสผ่ าน ข้ อมูลของครู ในโปรแกรมขณะนี คือ เป็ นข้อความทีแสดง
รหัสผ่านของข้อมูลทีอยูใ่ นโปรแกรมขณะนี โดยทีหากยังไม่มีรหัสผ่านกํากับข้อมูล โปรแกรมจะขึน
ข้อความ <ยังไม่มี> แสดงว่า ข้อมูลในโปรแกรมยังไม่มีรหัสผ่าน แต่หากมีรหัสผ่านแล้ว โปแกรมจะแจ้ง
รหัสผ่าน ให้ทราบ
2.2.2 ปุ่ มคําสั ง เลือกไดร์ ฟในเครื อง หรื อ Handy Drive หรื อ Net Work :\เลือกโฟลเดอร์ \เลือกไฟล์
Open_pp5.dbf ใช้สาํ หรับเลือกไดร์ ฟ โฟลเดอร์ และ ไฟล์ Open_pp5.dbf เมือเลือกไดร์ ฟ โฟลเดอร์ และ
ไฟล์ Open_pp5.dbf ได้แล้ว โปรแกรมจะแสดงข้อความไดร์ ฟ โฟลเดอร์ และ ไฟล์ Open_pp5.dbf ที Text
Box ด้านล่าง และแสดงรหัสผ่าน หลังข้อความ รหัสผ่าน คือ
2.2.3 ปุ่ มคําสั ง จบ ใช้เพือจบออกจากการทํางานในเมนูนี
2.3 ข้ อเสนอแนะ
2.3.1 ครู แต่ละคน ควรจดจํารหัสผ่านกํากับข้อมูลไว้ อย่าได้ลืม เพราะจะทําให้เกิดความยุง่ ยาก
ในการขอดูรหัสผ่านทีลืม
2.3.2 สามารถดูรหัสผ่านทัง ข้อมูลทีอยูใ่ นโปรแกรม และรหัสผ่านทีอยูท่ ีไดร์ ฟ และโฟลเดอร์ ทีเลือก
โดยทีไดร์ ฟ และ โฟลเดอร์ ทีเลือก อาจอยูท่ ีเครื องคอมพิวเตอร์ ทีใช้ หรื ออยูท่ ี Handy Drive หรื ออยูท่ ี
Net work
2.3.3 หากเป็ นคอมพิวเตอร์ ส่วนรวม เช่น คอมพิวเตอร์ โรงเรี ยน อาจจบการทํางานแบบ ย้ายข้อมูล
หรื อสําเนาข้อมูลลง Handy Drive เสร็ จแล้วปลด Handdy Drive ออกจากเครื องคอมพิวเตอร์ จะทําให้
บุคคลอืน ไม่สามารถดูและแก้ไขข้อมูลตนเองได้
3. เจ้ าหน้ าทีทะเบียน เรียกดูแบบบันทึกฯ ของครูแต่ ละคน
3.1 หน้ าที
ใช้สาํ หรับเจ้าหน้าทีทะเบียน หรื อผูบ้ ริ หาร เรี ยกดูขอ้ มูลแบบบันทึกฯ ของครู แต่ละคน เพือ
ตรวจสอบการทํางานของครู โดยไม่ตอ้ งให้ครู พิมพ์แบบบันทึกฯ ส่ ง ทําให้ประหยัดเงินค่ากระดาษ
3.2 วิธีการทํางาน
เมือเลือกเมนูนี จะได้ขอ้ ความเตือน ดังรู ปที 3.1
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รู ปที 3.1 แสดงข้ อความเตือน
จากรู ปที 1 มีขอ้ ความเตือน "เมนูนี สําหรับเจ้าหน้าทีทะเบียน ตรวจสอบการทําแบบบันทึกฯ ของครู
แต่ละคน ข้อมูลทีเรี ยกตรวจสอบ จะเขียนทับข้อมูลในโปรแกรม ทําให้ขอ้ มูลในโปรแกรมหายไป ดังนัน
หากต้องการเก็บข้อมูลในโปรแกรมไว้ ควรจบการทํางานแบบย้ายหรื อสําเนาข้อมูลไปเก็บทีอืนก่อน"
หากเลือก Cancel จะเป็ นการยกเลิกการทํางานในเมนูนี
หากเลือก Ok จะเป็ นการทํางานเมนูนีต่อ ซึ งจะได้ฟอร์ มตามรู ปที 3.2

รู ปที 3.2 แสดงฟอร์ ม เจ้ าหน้ าทีทะเบียน เรี ยกดูแบบบันทึ กฯ ของครู แต่ ละคน
จากรู ปที 3.2 มีส่วนประกอบ และวิธีการทํางานดังนี
3.2.1 ปุ่ มคําสั ง เลือกไดร์ ฟในเครื อง หรื อ Handy Drive หรื อ Net Work:\เลือกโฟล์ เดอร์ ...\เลือกไฟล์
Open_pp5.dbf ใช้สาํ หรับเลือกตําแหน่งทีสําเนาเก็บข้อมูล โดยสามารถเลือกที
ไดร์ ฟในคอมพิวเตอร์ ทีกําลังทํางาน หรื อเลือกที Handy Drive หรื อเลือกที Net Work โดยคลิกทีปุ่ มคําสังนี
หลังจากนันจะปรากฏฟอร์ ม Open ให้คลิกที Look in เพือเลือกไดร์ ฟ และโฟล์เดอร์ หากเป็ น Net Work
ให้ดบั เบิลคลิกที My Network Place เพือเรี ยกข้อมูลทีคอมพิวเตอร์ เครื องอืน และต่อกันเป็ น Net Work ไว้
ดับเบิลคลิกทีโฟล์เดอร์ ทีสํารองข้อมูล เพือหาไฟล์ Open_pp5.dbf เมือพบแล้วให้ดบั เบิลคลิกทีไฟล์
Open_pp5.dbf เพือเปิ ดไฟล์สาํ รองข้อมูล หลังจากนัน ที Text Box ด้านล่างจะปรากฏข้อความแสดงชือไดรฟ์
และโฟลเดอร์ ทีเลือก
3.2.2 ปุ่ มคําสั ง ตกลง หลังจากเลือก ไดร์ ฟ:\โฟลเดอร์ และ ไฟล์ Open_pp5.dbf เรี ยบร้อยแล้ว
ต่อจากนันคลิกทีปุ่ มคําสังนี เพือเริ มสําเนาข้อมูลครู เข้าโปรแกรมเพือตรวจสอบ (ข้อมูลในโปรแกรมจะถูก
สําเนาเขียนทับด้วยข้อมูลครู คนใหม่ทีเรี ยกเข้าโปรแกรม)
3.2.3 ปุ่ มคําสั ง ยกเลิก ใช้เพือยกเลิก จบออกจากเมนูนี
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3.3 ข้ อเสนอแนะ
3.3.1 เลือกไดร์ ฟ:\โฟลเดอร์ จาก Net Work ได้ เครื องคอมพิวเตอร์ จะต้องต่อ Net Work ไว้
3.3.2 ข้อมูลในโปรแกรมจะเป็ นข้อมูลแบบบันทึกฯ ของครู เพียงคนเดียว สังเกตได้จาก
ไตเติลบาร์ จะมีขอ้ ความ ในโปรแกรมเป็ นข้อมูลของ … ดังนัน การเรี ยกใช้ขอ้ มูลแบบบันทึกฯ ของครู
แต่ละคนมาดู สามารถทราบได้ทนั ทีวา่ เป็ นข้อมูลของใคร โดยสังเกตทีไตเติลบาร์
3.3.3 ข้อมูลครู แต่ละคนทีเรี ยกเข้าโปรแกรมเพือตรวจสอบ จะสําเนาทับข้อมูลเดิมในโปรแกรมดังนัน
ต้องแน่ใจว่า ข้อมูลในโปรแกรมไม่ได้ใช้ หรื อได้สาํ รองเก็บไว้แล้ว
3.3.4 ไม่ควรแจ้งรหัสผ่านเจ้าหน้าทีทะเบียนให้ครู ทราบ เพราะจะทําให้ครู ทีทราบรหัสผ่านจาก
เจ้าหน้าทีทะเบียน เรี ยกข้อมูลของคนอืนมาแก้ไขได้

บทที 4
ข้ อมูลต้ นแบบ
เมนูบาร์ ข้อมูลต้นแบบ มีเมนูยอ่ ยให้เลือกดังนี
1. แสดง ข้อมูลต้นแบบทีมีในโปรแกรมขณะนี
2. ลบ ข้อมูลต้นแบบออกหมด
3. เรี ยกใช้ ข้อมูลจากโปรแกรมงานทะเบียน แล้วทําเป็ นข้อมูลต้นแบบ
4. เรี ยกใช้ ข้อมูลต้นแบบจากเพือนครู ทีทําแบบบันทึกฯ /ระบบงานกิจกรรม
5. สร้าง ข้อมูลต้นแบบ โดยคียร์ ายชือเอง
6. แสดง/เพิม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลต้นแบบ
7. พิมพ์ ใบรายชือนักเรี ยนจากข้อมูลต้นแบบ
8. สําเนา ข้อมูลต้นแบบให้เพือนครู นาํ ไปทําแบบบันทึกฯ/ไปโปรแกรมระบบงานกิจกรรม
ข้อมูลต้นแบบ หมายถึง รายชือนักเรี ยน หรื อข้อมูลนักเรี ยนทีจัดเป็ นชัน ชันละไม่เกิน คน
ประกอบด้วย เลขที เลขประจําตัว คํานําหน้าชือ ชือ นามสกุล เลขประชาชน วันเดือนปี เกิด ทีอยูป่ ั จจุบนั
นักเรี ยนใกล้เคียง ชือ-สกุลบิดา ชือ-สกุลมารดา และชือ-สกุลผูป้ กครอง ใช้เพือเลือกทําแบบบันทึกฯ ทีละวิชา
ได้ ทําให้สะดวกไม่ตอ้ งคียร์ ายชือนักเรี ยนซําๆ กันได้
สําหรับรายละเอียดการทํางานแต่ละเมนู มีวธิ ี การทํางานดังนี
1. แสดง ข้ อมูลต้ นแบบทีมีในโปรแกรมขณะนี
1.1 หน้ าท◌◌ี ่
ใช้เพือแสดงข้อมูลต้นแบบทีมีในโปรแกรมขณะนี ซึ งข้อมูลทีมีในโปรแกรมขณะนี สามารถเลือก
นําไปทําแบบบันทึกฯ ได้ทุกรายวิชา โดยไม่ตอ้ งคียร์ ายชือนักเรี ยนเอง
1.2 วิธีการทํางาน
เมือเลือกเมนูนี จะได้ฟอร์ มตามรู ปที 1.1 ซึ งมีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1.2.1 ตารางแสดง ต้ นแบบทีมีในโปรแกรม ใช้แสดงระดับและชัน ของข้อมูลต้นแบบทีมีในโปรแกรม
ขณะนี
1.2.2 ตารางแสดง ข้ อมูลนักเรียน ในระดับ/ชั น ของข้ อมูลต้ นแบบทีเลือก เป็ นตารางแสดงข้อมูล
นักเรี ยนตามระดับ/ชันทีเลือก
1.2.3 ปุ่ มคําสั ง จบ ใช้เพือจบการทํางานออกจากเมนูนี
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รู ปที 1.1 ฟอร์ มแสดงข้ อมูลต้ นแบบทีมีในโปรแกรมขณะนี
1.3 ข้ อเสนอแนะ
1.3.1 ข้อมูลต้นแบบหรื อรายชือนักเรี ยนทีแสดง สามารถเลือกทําแบบบันทึกฯ ได้ทุกรายวิชา
โดยโปรแกรมจะโอนข้อมูลนักเรี ยนไปแบบบันทึกฯ ทําให้ไม่ตอ้ งคียร์ ายชือและข้อมูลนักเรี ยนอีก
1.3.2 ข้อมูลต้นแบบทีแสดงนี สามารถโอนไปให้เพือนครู หรื อโอนไปโปรแกรมบันทึกผลการเรี ยน
ประจําวิชา หรื อโอนไปโปรแกรมระบบงานกิจกรรมได้ โดยเลือกเมนูหลัก ข้อมูลต้นแบบ เมนูยอ่ ยส่ งข้อมูล
ต้นแบบ ให้เพือนครู นาํ ไปทําแบบบันทึกฯ/ไปโปรแกรมระบบงานกิจกรรม
1.3.3 หากพบข้อมูลผิดพลาด ต้องการแก้ไข หรื อต้องการลบทังชัน สามารถทําได้โดยเลือกเมนูหลัก
ข้อมูลต้นแบบ เมนูยอ่ ย แสดง/เพิม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลต้นแบบ
2. ลบ ข้ อมูลต้ นแบบออกหมด
2.1 หน้ าท◌◌ี ่
ใช้เพือลบข้อมูลต้นแบบออกหมด แต่หากต้องการลบเพียงบางชัน ให้เลือกเมนูหลัก ข้อมูลต้นแบบ
เมนูยอ่ ย แสดง/เพิม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลต้นแบบ แล้วเลือกปุ่ มคําสัง ลบชัน ป./ม. นีออกหมด/จบ
2.2 วิธีการทํางาน
เมือเลือกเมนูนี จะได้ขอ้ ความเตือนดังรู ปที 2.1
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รู ปที 2.1 แสดงข้ อความเตือน
จากรู ปที 2.1 เป็ นข้อความเตือนว่า โปรแกรมจะลบข้อมูลต้นแบบออกหมด ไม่สามารถเรี ยกข้อมูล
ต้นแบบกลับคืนได้
หากเลือก Cancel หมายถึง ยกเลิกไม่ทาํ งานในเมนูนี ข้อมูลต้นแบบยังอยูค่ งเดิม
หากเลือก Ok หมายถึง ต้องการทํางานในเมนูนีต่อไป หลังจากนันจะมีขอ้ ความเตือนอีกครัง
หากเลือก Ok อีก โปรแกรมจะลบข้อมูลต้นแบบออกไปทันที
2.3 ข้ อเสนอแนะ
2.3.1 กรณี ทีติดตังโปรแกรมใหม่ ข้อมูลต้นแบบเป็ นข้อมูลตัวอย่าง ควรใช้เมนูนีลบข้อมูล
ต้นแบบออกหมด
2.3.2 หากต้องการลบเพียงบางชัน ให้เลือกเมนู แสดง/เพิม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลต้นแบบ เมืออยูใ่ นฟอร์ ม
แสดง/เพิม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลต้นแบบ ให้เลือกปุ่ มคําสัง ลบชัน ป./ม. นีออกหมด/จบ
2.3.3 หลังจากลบข้อมูลต้นแบบออกหมดแล้ว ควรเลือกเมนู กระชับข้อมูล/เรี ยงลําดับใหม่ เพือให้
โปรแกรมลบข้อมูลต้นแบบทีสังลบไว้ ลบออกจากโปรแกรมอย่างถาวร
3. รับ ข้ อมูลจากโปรแกรมงานทะเบียน แล้ วทําเป็ นข้ อมูลต้ นแบบ
3.1 หน้ าท◌◌ี ่
เนืองจากโปรแกรมงานทะเบียนของผูเ้ ขียนโปรแกรม มีรายชือนักเรี ยนอยูแ่ ล้ว เจ้าหน้าทีทะเบียน
สามารถส่ งข้อมูลรายชือนักเรี ยน ให้ครู ผสู ้ อนนําไปทําแบบบันทึกฯ ได้ ทําให้ครู ผสู ้ อนไม่ตอ้ งคียร์ ายชือ
นักเรี ยนและข้อมูลต่างๆ ทําให้สะดวกและรวดเร็ วขึน
3.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 3.1 แสดงฟอร์ ม รั บข้ อมูลจากโปรแกรมงานทะเบียน แล้ วทําเป็ นข้ อมูลต้ นแบบ
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จากรู ปที 3.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
3.2.1 เลือกไดร์ ฟ:\โฟลเดอร์ ใช้สาํ หรับเลือกไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ทีมีขอ้ มูลจากโปรแกรมงาน
ทะเบียน
3.2.2 Text Box แสดงข้ อความไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ทเลื
ี อก ใช้แสดงไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ทีเลือก
3.2.3 ปุ่ มคําสั ง ตกลง ใช้เพือตกลง เริ มเรี ยกใช้ขอ้ มูลจากโปรแกรมงานทะเบียน แล้วทําเป็ นข้อมูล
ต้นแบบ วิธีการทํางานเมือเลือกปุ่ มคําสัง ตกลง โปรแกรมจะให้เลือก Yes สําเนาทับข้อมูลต้นแบบ หมายถึง
โปรแกรมจะนําข้อมูลจากงานทะเบียนสําเนาทับข้อมูลต้นแบบทังหมด หรื อเลือก No สําเนาเพิม หากระดับ/ชัน
ซํากัน ใช้ขอ้ มูลเดิม หมายถึง ให้โปรแกรมสําเนาเฉพาะระดับ/ชันทีไม่ซากั
ํ น หากระดับ/ชันซํากัน โปรแกรม
จะไม่สาํ เนา คงใช้ขอ้ มูลเดิมในโปรแกรม หรื อเลือก Cancel ยกเลิก หมายถึง ไม่รับข้อมูลจากงานทะเบียน แล้ว
ทําเป็ นข้อมูลต้นแบบ
3.3 ข้ อเสนอแนะ
3.3.1 หากข้อมูลจากงานทะเบียนมีครบทุกระดับ/ทุกชัน ให้เลือก Yes เพือสําเนาทับข้อมูล ต้นแบบ
ในโปรแกรมทังหมด แต่หากข้อมูลต้นแบบในโปรแกรมมีบางระดับ/ชันตรงกับข้อมูลต้นแบบจากงานทะเบียน
อาจเลือก No สําเนาเพิม หากระดับ/ชัน ซํากัน ใช้ขอ้ มูลเดิม
3.3.2 ข้อมูลบางอย่างโปรแกรมทะเบียนไม่มี เช่น ชือ-สกุล ผูป้ กครอง นักเรี ยนใกล้ ชือ-สกุล
นักเรี ยนใกล้เคียง ฯลฯ ดังนัน ข้อมูลจะเป็ นว่าง ให้เลือกเมนู แสดง/เพิม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลต้นแบบ เพือ
เพิมเติมแก้ไขข้อมูลทีไม่มีให้สมบูรณ์
3.3.3 การเลือกเมนู เริ มต้นโปรแกรมใหม่ โปรแกรมจะลบเฉพาะข้อมูลแบบบันทึกฯ เท่านัน ข้อมูล
ต้นแบบยังอยูค่ งเดิม
4. รับ ข้ อมูลต้ นแบบจากเพือนครู ททํี าแบบบันทึกฯ /ระบบงานกิจกรรม
4.1 หน้ าท◌◌ี ่
ใช้เรี ยกข้อมูลต้นแบบหรื อรายชือนักเรี ยนจากเพือนครู ทีส่ งมาให้ หรื อจากโปรแกรมบันทึกผลการ
เรี ยนประจําวิชาหรื อจากโปรแกรมระบบงานกิจกรรม ทําให้สะดวกและรวดเร็ วขึน
4.2 วิธีการทํางาน
เมือเลือกเมนูนี จะไดัฟอร์ มตามรู ปที 4.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
3.2.1 ปุ่ มคําสั งเลือกไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ใช้เลือกไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ทีเก็บข้อมูลจากเพือนครู ทีสําเนา
ข้อมูลมาให้ หรื อจากโปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา หรื อจากโปรแกรมระบบงานกิจกรรม เมือเลือก
ไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ได้แล้ว ชือไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ทีเลือก จะปรากฏที Text Box ด้านล่าง
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รู ปที 4.1 ฟอร์ มแสดง รั บข้ อมูลต้ นแบบจากเพือนครู ทีทําแบบบันทึ กฯ/ระบบงานกิจกรรม
4.2.2 ปุ่ มคําสั ง ตกลง ใช้เพือตกลง เริ มเรี ยกใช้ขอ้ มูลต้นแบบจากเพือนครู ทีทําแบบบันทึกฯ/
ระบบงานกิจกรรม วิธีการทํางานเมือเลือกปุ่ มคําสัง ตกลง โปรแกรมจะให้เลือก Yes สําเนาทับข้อมูลต้นแบบ
หมายถึง โปรแกรมจะนําข้อมูลจากโปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนหรื อระบบงานกิจกรรม สําเนาทับข้อมูล
ต้นแบบทังหมด หรื อเลือก No สําเนาเพิม หากระดับ/ชัน ซํากัน ใช้ขอ้ มูลเดิม หมายถึง ให้โปรแกรมสําเนา
เฉพาะระดับ/ชันทีไม่ซากั
ํ น หากระดับ/ชันซํากัน โปรแกรมจะไม่สาํ เนา คงใช้ขอ้ มูลเดิมในโปรแกรม หรื อ
เลือก Cancel ยกเลิก หมายถึง ไม่รับข้อมูลจากงานทะเบียน แล้วทําเป็ นข้อมูลต้นแบบ
4.2.3 ปุ่ มคําสั ง ยกเลิก ใช้เพือ ยกเลิก ให้ขอ้ มูลต้นแบบยังคงเดิม
4.3 ข้ อเสนอแนะ
4.3.1 ข้อมูลต้นแบบจากเพือนครู หรื อจากโปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา หรื อจากโปรแกรม
ระบบงานกิจกรรม เมือมีการเรี ยกใช้ โปรแกรมจะถามวิธีการเรี ยกใช้ ซึ งมี 2 วิธีได้แก่
4.3.1.1 สําเนาทับข้อมูลต้นแบบ หมายถึง ข้อมูลต้นแบบทีเรี ยกใช้เขียนทับข้อมูลต้นแบบทีมีใน
โปรแกรม ข้อมูลต้นแบบในโปรแกรมจะหายไปเรี ยกกลับคืนไม่ได้
4.3.1.2 สําเนาเพิม หากระดับ/ชัน ซํากัน ใช้ขอ้ มูลเดิม หมายถึง โปรแกรมจะเปรี ยบเทียบ ข้อมูล
ต้นแบบทีเรี ยกใช้ กับข้อมูลต้นแบบทีมีในโปรแกรม หากระดับ/ชันไม่ซากั
ํ น โปรแกรมจะสําเนาทันที หาก
ระดับ/ชันซํากัน โปรแกรมจะคงระดับ/ชันในโปรแกรมไว้ โดยไม่สาํ เนาทับ
4.3.2 สามารถรับข้อมูลต้นแบบจากเพือนครู หรื อจากโปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา หรื อ
จากโปรแกรมระบบงานกิจกรรมได้ เมือใช้งานเสร็ จแล้วสามารถสําเนาข้อมูลต้นแบบให้เพือนครู หรื อ
โปรแกรมอืนๆ ต่ออีกได้
4.3.3 ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต้นแบบ ก่อนทีจะนําไปเรี ยกใช้เพือทําแบบบันทึกฯ
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5. สร้ าง ข้ อมูลต้ นแบบโดยคีย์รายชื อเอง
5.1 หน้ าท◌◌ี ่
ใช้สาํ หรับสร้างข้อมูลต้นแบบ โดยคียร์ ายชือขึนเอง ซึ งรายชือทีคียข์ ึนเอง สามารถนําไปทํา
แบบบันทึกฯ ได้ทุกรายวิชา สามารถสําเนาให้เพือนครู สามารถสําเนาไปโปรแกรมอืนๆ ได้ เช่น โปรแกรม
บันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา โปรแกรมระบบงานกิจกรรม ทีผูเ้ ขียนโปรแกรมเขียนขึน
5.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 5.1 แสดงฟอร์ มสร้ าง ข้ อมูลต้ นแบบ โดยคีย์รายชื อเอง
เมือเลือกเมนูนี จะได้ฟอร์ มตามรู ปที 5.1 ซึ งมีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
5.2.1 ตาราง แสดงข้ อมูลต้ นแบบทีมีแล้ ว ใช้สาํ หรับแสดงข้อมูลต้นแบบทีมีแล้ว
5.2.2 Text Box สร้ างรายชื อนักเรียนใหม่ ระดับและชั น ใช้กาํ หนดระดับและชัน ของข้อมูลนักเรี ยนที
จะสร้าง หากระดับและชันทีจะสร้างมีแล้ว ไม่สามารถสร้างได้
5.2.3 ปุ่ มคําสั ง ตกลง ใช้เพือสร้างรายชือนักเรี ยนตามระดับและชันทีกําหนด
5.2.4 ปุ่ มคําสั ง ยกเลิก ใช้เพือยกเลิกและจบออกจากเมนูนี
5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 การสร้างข้อมูลต้นแบบ โดยคียร์ ายชือเอง สามารถนําไปจัดทําแบบบันทึกฯ ได้ทุกรายวิชา
สามารถโอนไปให้เพือนครู สามารถโอนไปโปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา และสามารถโอนไป
โปรแกรมระบบงานกิจกรรม ส่ วนการสร้างแบบบันทึกฯ วิชาใหม่ โดยคียร์ ายชือขึนเอง ในเมนูหลัก
แบบบันทึกฯ(ประถม) แบบบันทึกฯ(ขยายโอกาส) และแบบบันทึกฯ (มัธยม) เป็ นการสร้าง แบบบันทึกฯ
ทีละหนึงรายวิชา และไม่สามารถโอนไปให้เพือนครู หรื อโอนไปให้โปรแกรมอืนได้ จนกว่าจะแปลง
รายชือเป็ นข้อมูลต้นแบบ
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5.3.2 สามารถสร้างข้อมูลต้นแบบโดยช่วยกันคียข์ อ้ มูล แล้วนํามารวมกัน และนําข้อมูลต้นแบบที
รวมกันแจกกันใช้ เช่น นักเรี ยนมีมาก ให้เครื องหนึงคีย ์ ม.1 , เครื องสองคีย ์ ม.2 , … เสร็ จแล้วนําข้อมูลมารวม
กันทีเครื องใดเครื องหนึง โดยใช้เมนูขอ้ มูลต้นแบบ เมนูยอ่ ย รับ ข้อมูลต้นแบบจากเพือนครู ทีทําแบบบันทึกฯ/
ระบบงานกิจกรรม โดยเลือกสําเนาเพิม หากระดับ/ชันซํากัน ใช้ขอ้ มูลเดิม เมือรวมข้อมูลกันเสร็ จแล้ว เท่ากับ
ว่าเป็ นข้อมูลรวมของทังโรงเรี ยน แล้วสําเนาแจกให้เพือนครู หรื อสําเนาไปโปรแกรมอืน โดยเลือกเมนูหลัก
ข้อมูลต้นแบบ เมนูยอ่ ย ส่ งข้อมูลต้นแบบ ให้เพือนครู นาํ ไปทํา
แบบบันทึกฯ/ไปโปรแกรมระบบงานกิจกรรม
5.3.3 ควรตรวจสอบข้อมูลรายชือนักเรี ยนทีคียข์ ึนเองให้ถูกต้อง และตรงกับรายชือนักเรี ยนที
โรงเรี ยนจัดทําขึน เพราะถ้าข้อมูลต้นแบบไม่ถูกต้อง เวลาเลือกไปทําแบบบันทึกฯ แบบบันทึกก็จะ
ไม่ถูกต้องด้วย
หมายเหตุ
1. หากใช้งานโปรแกรมทะเบียนและโปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนควบคู่กนั ต้นภาคเรี ยนทีงาน
ทะเบียนคียร์ ายชือนักเรี ยน และจัดห้องชันเรี ยนจนได้ใบรายชือออกใช้ แล้วให้โอนรายชือนักเรี ยนไปโปรแกรม
แบบบันทึกฯ ให้ครู ทุกคนรับรายชือนักเรี ยนพร้อมโปรแกรมแบบบันทึกฯ ไปจัดทํา ครู แต่ละคนก็สร้าง
แบบบันทึกฯ ตามจํานวนวิชาทีตนเองสอน ต้นภาคเรี ยนอาจพิมพ์แบบบันทึกทีมีรายชือนักเรี ยน แต่ผลการ
บันทึกต่างๆ เป็ นว่าง เพือนําไปใช้เวลาเข้าสอนนักเรี ยน ปลายภาคเรี ยนเมือครู แต่ละคนกรอกข้อมูลในโปรแกรม
แบบบันทึกฯ ครบทุกรายการแล้ว ให้พิมพ์แบบบันทึกฯ เข้าเล่มเป็ นรู ปเล่ม ส่ งเป็ นหลักฐานเก็บไว้ ส่ วนข้อมูล
ผลการเรี ยนสามารถสําเนาลง Handy Drive ส่ งไปงานทะเบียนเพือนําผลการเรี ยนเข้าโปรแกรมงานทะเบียน
ต่อไป
2. หากใช้โปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนเพียงโปรแกรมเดียว ข้อมูลต้นแบบหรื อรายชือนักเรี ยน
สามารถสร้างได้ดงั นี
2.1 หากจํานวนนักเรี ยนไม่มาก เจ้าหน้าทีอาจคียเ์ อง
2.2 หากจํานวนนักเรี ยนมาก อาจแต่งตังเจ้าหน้าหลายๆ คนช่วยกันคียข์ อ้ มูล แล้วนําข้อมูลมา
รวมกัน หรื ออาจให้ครู ทีปรึ กษาช่วยกันคียข์ อ้ มูล แล้วนําข้อมูลมารวมกัน แล้วค่อยนําข้อมูลทีรวมกัน แจก
กลับคืนให้กบั ครู ผสู ้ อนทุกคน วิธีการทํางานให้ทาํ ดังนี
2.2.1 แจกใบรายชือนักเรี ยนทีจัดระดับ/ชัน และโปรแกรมบันทึกฯ ให้กบั เจ้าหน้าทีหรื อ
ครู ทีปรึ กษา
2.2.2 เจ้าหน้าทีหรื อครู ทีปรึ กษาแต่ละคนเข้าโปรแกรมแบบบันทึกฯ หากเครื องคอมพิวเตอร์
ไม่มีโปรแกรมแบบบันทึกฯ ให้ติดตังโปรแกรมแบบบันทึกฯ ก่อน
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2.2.3 เจ้าหน้าทีหรื อครู แต่ละคนเลือกเมนูหลักข้อมูลต้นแบบ เมนูยอ่ ยลบข้อมูล
ต้นแบบออกหมด แล้วเลือกเมนูยอ่ ย สร้างข้อมูลต้นแบบโดยคียร์ ายชือเอง โดยคียร์ ายชือทีละระดับ/ชัน จนครบ
ทุกระดับ/ชัน ตามทีได้รับมอบรายชือมา
2.2.4 เลือกเมนูหลักข้อมูลต้นแบบ เมนูยอ่ ย ส่ งข้อมูลต้นแบบให้เพือนครู นาํ ไปทําแบบบันทึกฯ/
ไปโปรแกรมระบบงานกิจกรรม โดยสําเนาข้อมูลต้นแบบลง Handy Drive หรื อ Harddisk External
แล้วนํา Handy Drive หรื อ Harddisk External ส่ งงานทะเบียน
2.2.5 เจ้าหน้าทีงานทะเบียนเลือกเมนูหลักข้อมูลต้นแบบ เมนูยอ่ ยลบข้อมูล
ต้นแบบออกหมด
2.2.6 เจ้าหน้าทีงานทะเบียนนํา Handy Drive หรื อ Harddisk External ติดตังกับเครื องคอม
แล้วเลือกเมนูยอ่ ย รับข้อมูลต้นแบบ จากเพือนครู ทีทําแบบบันทึกฯ/ระบบงานกิจกรรม เลือก No สําเนาแบบเพิม
แล้วถอด Handy Drive หรื อ Harddisk External ออก
2.2.7 ทําตามข้อ 2.2.6 ไปเรื อยๆ จนครบ Handy Drive หรื อ Harddisk External ก็จะได้รายชือ
นักเรี ยนรวมทังโรงเรี ยน
2.2.8 เลือกเมนูหลักข้อมูลต้นแบบ เมนูยอ่ ยส่ งข้อมูลต้นแบบ ให้เพือนครู นาํ ไปทําแบบบันทึกฯ/
ไปโปรแกรมระบบงานกิจกรรม เพือให้ครู นาํ รายชือนักเรี ยนหรื อข้อมูลต้นแบบไปใช้
6. แสดง/เพิม/ลบ/แก้ ไข ข้ อมูลต้ นแบบ
6.1 หน้ าท◌◌ี ่
ใช้กาํ หนด หรื อ เพิม ลบ แก้ไข ข้อมูลต้นแบบให้ถูกต้อง โดยเลือกจากข้อมูลต้นแบบทีมีแล้ว
6.2 วิธีการทํางาน
เมือเลือกเมนูนี จะได้ฟอร์ มให้เลือกระดับ/ชันทีจะแสดง/เพิม/ลบ/แก้ไข เมีอเลือกระดับ/ชันแล้ว
จะได้ฟอร์ มตามรู ปที 6.1 ซึ งมีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
6.2.1 Text Box ระดับและชั น ข้ อมูลเดิมและข้ อมูลใหม่ ใช้แสดงระดับและชันข้อมูลเดิม
หากต้องการเปลียนระดับและชัน เป็ นอย่างอืน ให้แก้ไขระดับและชันเป็ นข้อมูลใหม่
6.2.2 ตารางกําหนดรายชื อนักเรียน ใช้กาํ หนดเลขประจําตัว คํานําหน้าชือ ชือ นามสกุล
6.2.3 กําหนดข้ อมูลพืนฐาน ใช้กาํ หนดข้อมูลพืนฐาน หากแบบบันทึกฯ ไม่พิมพ์ขอ้ มูลพืนฐาน
ไม่ตอ้ งกําหนดก็ได้
6.2.4 ปุ่ มคําสั ง สลับเลขที แทรกชื อ 1 คน และลบชื อและข้ อมูลออก 1 คน ใช้สาํ หรับสลับเลขที
แทรกชือ 1 คน และลบข้อมูลออก 1 คน
6.2.5 ปุ่ มคําสั ง ลบชั น ป./ม. นีออกหมด/จบ ใช้เพือลบระดับและชันนีออกไป ลบแล้วไม่สามารถ
เรี ยกข้อมูลกลับคืนได้
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รู ปที 6.1 แสดงฟอร์ มกําหนด ข้ อมูลต้ นแบบ
6.3 ข้ อเสนอแนะ
6.3.1 ควรตรวจสอบรายชือนักเรี ยนและข้อมูลต้นแบบให้เรี ยบร้อย ก่อนนําไปเลือกทํา
แบบบันทึกฯ และสําเนาให้เพือนครู หรื อไปโปรแกรมอืน เพราะหากผิดต้องตามไปแก้ไขทีแบบบันทึกฯ
ทุกเล่ม และต้องแจ้งให้ครู ทีนําข้อมูลต้นแบบไปใช้แก้ไขด้วย
6.3.2 หากแบบบันทึกฯ ไม่พิมพ์หน้าข้อมูลพืนฐาน ไม่ตอ้ งกําหนดข้อมูลพืนฐานก็ได้
6.3.3 หากมีการสลับเลขที แทรกชือ 1 คน และลบชือ/ข้อมูลออก 1 คน ควรใช้ปุ่มคําสังทีมี
ด้านล่างฟอร์ ม กําหนดข้อมูลต้นแบบ
7. พิมพ์ ใบรายชื อนักเรียน จากข้ อมูลต้ นแบบ
7.1 หน้ าท◌◌ี ่
ใช้สาํ หรับพิมพ์ใบรายชือนักเรี ยน โดยใช้ขอ้ มูลนักเรี ยนจากข้อมูลต้นแบบ
7.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 7.1 แสดงฟอร์ มตังค่ าพิมพ์ ใบรายชื อนักเรี ยน
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เมือเลือกเมนูนี จะได้ฟอร์ มให้เลือกระดับ/ชันทีจะพิมพ์ใบรายชือนักเรี ยน เมีอเลือกระดับ/ชันแล้ว
จะได้ฟอร์ มตามรู ปที 7.1 ซึ งมีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
7.2.1 รายละเอียด ส่ งค่ าพิมพ์ หัวกระดาษ ใช้กาํ หนดข้อความหัวกระดาษ มี 4 บรรทัด ให้แก้ไขให้
ถูกต้องเพือส่ งค่าพิมพ์ เวลาพิมพ์โปรแกรมจะจัดข้อความกลางกระดาษ
7.2.2 รายละเอียด ส่ งค่ าพิมพ์ ท้ ายกระดาษ ใช้กาํ หนดข้อความท้ายกระดาษ มี 2 บรรทัด ให้แก้ไขให้
ถูกต้องเพือส่ งค่าพิมพ์ เวลาพิมพ์โปรแกรมจะจัดข้อความชิดซ้าย
7.2.3 เลือกวิธีพมิ พ์ มี 2 รายการย่อย ได้แก่
7.2.3.1 Option Group เลือกพิมพ์แบบ มี 3 Option ให้เลือก ได้แก่
1) พิมพ์ขอ้ มูล หมายถึง จะพิมพ์ออกเฉพาะข้อมูล
2) พิมพ์ฟอร์ มและข้อมูล หมายถึง จะพิมพ์ออกทังฟอร์ มและข้อมูล
3) พิมพ์ฟอร์ ม หมายถึง จะพิมพ์ออกเฉพาะฟอร์ ม
7.2.3.2 Option Group เลือกจํานวนนักเรี ยนต่อหน้าไม่เกิน มี 4 Option ให้เลือก ได้แก่
1) จํานวนนักเรี ยนต่อหน้าไม่เกิน 40 คน
2) จํานวนนักเรี ยนต่อหน้าไม่เกิน 45 คน
3) จํานวนนักเรี ยนต่อหน้าไม่เกิน 50 คน
4) จํานวนนักเรี ยนต่อหน้าไม่เกิน 55 คน
7.2.4 ปุ่ มคําสั ง ค่ าทัวไป ใช้เพือกําหนดค่าทัวไป หรื อค่าหลายๆ โรงเรี ยนใช้กนั
7.2.5 ปุ่ มคําสั ง ขนาดกระดาษ ใช้เพือกําหนดขนาดกระดาษ หรื อตังค่าพิมพ์ (Setting Printer)
7.2.6 ปุ่ มคําสั ง ภาพก่ อนพิมพ์/พิมพ์ ใช้เพือแสดงภาพก่อนพิมพ์ และพิมพ์ออกทางเครื องพิมพ์
7.2.7 ปุ่ มคําสั ง พิมพ์ ใช้เพือพิมพ์โดยไม่ตอ้ งแสดงภาพก่อนพิมพ์
7.2.8 ปุ่ มคําสั ง จบ ใช้เพือจบออกจากเมนูนี
7.3 ข้ อเสนอแนะ
7.3.1 ข้อมูลทีพิมพ์ใบรายชือ เป็ นข้อมูลต้นแบบ
7.3.2 ควรเลือกจํานวนนักเรี ยนต่อหน้าให้เหมาะสม เพราะหากนักเรี ยนมีมาก แต่กาํ หนดจํานวนนักเรี ยน
ต่อหน้าน้อย ข้อมูลเลขทีท้ายๆ จะหายไป
7.3.3 เมือเลือกระดับและชัน โปรแกรมจะกําหนดค่าให้ล่วงหน้า หากค่าไม่ถูกต้องให้กาํ หนดใหม่
ตามความต้องการ ค่าทีกําหนดใหม่จะไม่บนั ทึกเก็บไว้ ต้องกําหนดใหม่ทุกครัง
7.3.4 ใบรายชือทีได้ สามารถนําไปปรับใช้ เช่น อาจขีดแบ่งช่องเพิม เพือให้บนั ทึกได้หลายวัน
หลายคาบ
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8. ส่ ง ข้ อมูลต้ นแบบ ให้ เพือนครูนําไปทําแบบบันทึกฯ/ไปโปรแกรมระบบงานกิจกรรม
8.1 หน้ าท◌◌ี ่
ใช้สาํ เนาข้อมูลต้นแบบทีมีในโปรแกรมให้เพือนครู ได้นาํ ไปใช้ หรื อสําเนาข้อมูลต้นแบบไป
โปรแกรมอืน ได้แก่ โปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา โปรแกรมระบบงานกิจกรรม ทีผูเ้ ขียนโปรแกรม
เขียนขึน
8.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 8.1 แสดงฟอร์ มส่ งข้ อมูลต้ นแบบให้ เพือนครู นาํ ไปทําแบบบันทึ กฯ/
ไปโปรแกรมระบบงานกิจกรรม
จากรู ปที 8.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
8.2.1 ปุ่ มคําสั ง เลือกไดร์ ฟ:\โฟลเดอร์ ใช้สาํ หรับเลือกไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ทีมีแล้ว เมือเลือกได้แล้ว
Text Box ด้านล่างจะปรากฏไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ทีเลือก
8.2.2 ปุ่ มคําสั งสร้ างโฟลเดอร์ ย่อย ใช้สาํ หรับสร้างโฟลเดอร์ ยอ่ ย เพือจัดเก็บข้อมูลให้เป็ นระบบ
ต้องมีการเลือกไดร์ ฟ และ/หรื อโฟลเดอร์ ก่อน
8.2.3 ปุ่ มคําสั ง ตกลง บันทึก/จบ ใช้เพือเริ มสําเนาข้อมูลต้นแบบ
8.3 ข้ อเสนอแนะ
8.3.1 ควรตรวจสอบข้อมูลต้นแบบให้ถูกต้อง ก่อนสําเนาแจกเพือนครู หรื อไปโปรแกรมอืน
8.3.2 สามารถสําเนาข้อมูลต้นแบบ ลงดิสต์เก็ต ฮาร์ ดดิสต์ และ Handy Drive ได้เลย
แต่หากเป็ นซี ดีรอม ให้สาํ เนาข้อมูลต้นแบบลงฮาร์ ดดิสต์ก่อน แล้วใช้โปรแกรมเขียนซี ดีรอม เช่น Nero
Burning Rom เขียนข้อมูลจากฮาร์ ดดิสต์ลงแผ่นซี ดีรอม

บทที 5
แบบบันทึกฯ (ประถม)
เนืองจากเมนูบาร์ แบบบันทึกฯ (ประถม) เมนูบาร์ แบบบันทึกฯ (ขยายโอกาส) และ เมนูบาร์ แบบบันทึก
ฯ (มัธยม) มีลกั ษณะการทํางานคล้ายกัน ดังนัน จึงขออธิ บายการทํางานเฉพาะ
แบบบันทึกฯ (ประถม) เท่านัน
สําหรับเมนูบาร์ แบบบันทึกฯ (ประถม) มีเมนูยอ่ ยให้เลือกดังนี
1. สร้าง แบบบันทึกฯ วิชาใหม่ จากข้อมูลต้นแบบ
2. สร้าง แบบบันทึกฯ วิชาใหม่ โดยคียร์ ายชือนักเรี ยนขึนเอง
3. สร้าง แบบบันทึกฯ วิชาใหม่ จากแบบบันทึกฯ ทีมีแล้ว
4. แสดง/เพิม/ลบ/แก้ไข/พิมพ์ รายชือนักเรี ยนทีทําแบบบันทึกฯ
5. กําหนด เลขหน้าให้แบบบันทึกฯ
6. กําหนด รายละเอียดวิชาสอน/พิมพ์หน้าปก
7. กําหนด ข้อมูลพืนฐาน
8. บันทึก เวลาเรี ยน ภาคเรี ยนที 1
9. บันทึก เวลาเรี ยน ภาคเรี ยนที 2
10. บันทึก ผลการเรี ยน
11. บันทึก คุณลักษณะอันพึงประสงค์
12. บันทึก อ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
13. พิมพ์ ใบสรุ ปผลการเรี ยน/ผลการประเมิน
14. บันทึกแบบประเมินสมรรถนะผูเ้ รี ยน
15. เลือก นักเรี ยนแสดงผลต่างๆ
16. ส่ ง ข้อมูลแบบบันทึกฯ ทีทําเสร็ จแล้ว ส่ งโปรแกรมงานทะเบียน
เมนูบาร์ แบบบันทึกฯ (ประถม) เป็ นเมนูทีใช้สาํ หรับสร้าง แก้ไข รายชือนักเรี ยนเพือจัดทํา
แบบบันทึกฯ ดําเนินการจัดทําแบบบันทึกฯ และสําเนาข้อมูลทีทําแบบบันทึกฯ เสร็ จแล้วส่ งงานทะเบียน
สําหรับรายละเอียดการทํางานแต่ละเมนู มีวธิ ี การทํางานดังนี
1. สร้ าง แบบบันทึกฯ วิชาใหม่ จากข้ อมูลต้ นแบบ
1.1 หน้ าท◌◌ี ่
ใช้สาํ หรับสร้าง รายชือนักเรี ยนเพือทําแบบบันทึกฯ จากข้อมูลต้นแบบ โดยทีจะสร้างได้ตอ้ งมีขอ้ มูล
ต้นแบบหรื อรายชือนักเรี ยนก่อน ซึ งข้อมูลต้นแบบหรื อรายชือนักเรี ยน สามารถสร้างหรื อกําหนดจากเมนูหลัก
ข้อมูลต้นแบบ
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1.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 1.1 แสดงฟอร์ มสร้ างแบบบันทึ กฯวิชาใหม่ จากข้ อมูลต้ นแบบ
จากรู ปที 1.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1.2.1 ตารางเลือกข้ อมูลต้ นแบบ และข้ อมูลนักเรียนในระดับ/ชั นของข้ อมูลต้ นแบบทีเลือก ใช้สาํ หรับ
เลือก ระดับและชัน
1.2.2 ตารางแบบบันทึกฯทีมีแล้ ว ใช้แสดงแบบบันทึกฯ ทีมีแล้ว ซึ งจะแสดงระดับ/ชัน และรหัสวิชา
ทีมีแล้ว
1.2.3 Text Box กําหนดข้ อมูล ใช้กาํ หนดระดับ/ชัน และรหัสวิชาทีจะสร้างแบบบันทึกฯ โดยทีระดับ
และชันเกิดจากการเลือกข้อมูลต้นแบบตารางข้างบน แก้ไขไม่ได้ ส่ วนรหัสวิชาแก้ไขได้ตามต้องการ
1.2.4 ปุ่ มคําสั ง ตกลง ใช้เพือเริ มสร้างแบบบันทึกฯ จากข้อมูลต้นแบบและรหัสวิชาทีกําหนด
1.3 ข้ อเสนอแนะ
1.3.1 รหัสวิชา ต้องครบ 6 หลัก หากไม่ครบ 6 หลักโปรแกรมจะให้คียใ์ หม่
1.3.2 รายชือจากต้นแบบ หนึงระดับ/ชัน สามารถสร้างรายชือเพือทําแบบบันทึกฯ ได้หลายวิชา
แต่จะสร้างรหัสวิชาซํากันอีกไม่ได้ เช่น ได้สร้างรายชือเพือทําแบบบันทึกฯ ระดับ 1 ชันประถมศึกษา
ปี ที 1/1 รหัสวิชา ท11101 แล้ว จะสร้างอีกไม่ได้
1.3.3 เมือเลือก ระดับ/ชัน และรหัสวิชา ถูกต้อง โปรแกรมจะสร้างรายชือนักเรี ยนตามข้อมูล
ต้นแบบ แล้วจะได้ฟอร์ มกําหนด รายชือนักเรี ยน ซึ งสามารถแก้ไขรายชือนักเรี ยน ลบรายชือนักเรี ยนออกจาก
การทําแบบบันทึกฯ และแก้ไขรหัสวิชาใหม่ได้
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2. สร้ าง แบบบันทึกฯ วิชาใหม่ โดยคีย์รายชื อนักเรียนขึนเอง
2.1 หน้ าที
ใช้สาํ หรับสร้างรายชือนักเรี ยนเพือทําแบบบันทึกฯ ด้วยตนเอง หรื อเป็ นการคียร์ ายชือนักเรี ยนขึนเอง
2.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 2.1 แสดงฟอร์ มสร้ างแบบบันทึ กฯ วิชาใหม่ โดยคีย์รายชื อนักเรี ยนขึนเอง
จากรู ปที 2.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานทีสําคัญดังนี
2.2.1 ตารางแสดงแบบบันทึกทีมีแล้ ว ใช้แสดงแบบบันทึกฯ ทีมีแล้ว
2.2.2 Text Box กําหนดระดับ ชั น และรหัสวิชา ใช้กาํ หนดระดับ ชัน และรหัสวิชาทีจะสร้างรายชือ
นักเรี ยนเพือจัดทําแบบบันทึกฯ
2.2.3 ปุ่ มคําสั ง ตกลง ใช้เพือตกลงสร้างรายชือนักเรี ยนตามทีกําหนด
2.2.4 ปุ่ มคําสั ง ยกเลิก ใช้เพือยกเลิก และจบออกจากเมนูนี
2.3 ข้ อเสนอแนะ
2.3.1 รหัสวิชา ต้องครบ 6 หลัก หากไม่ครบ 6 หลัก โปรแกรมให้คียร์ หัสวิชาใหม่
2.3.2 เมือระดับ ชัน และรหัสวิชาถูกต้อง โปรแกรมจะสร้างรายชือนักเรี ยนเป็ นว่าง แล้วจะได้ฟอร์ ม
กําหนด รายชือนักเรี ยน ซึ งสามารถแก้ไขรายชือนักเรี ยน ลบรายชือนักเรี ยนออกจากการทํา แบบบันทึกฯ และ
แก้ไขรหัสวิชาใหม่ได้
2.3.3 หากข้อมูล ระดับ/ชัน และรหัสวิชามีแล้ว ห้ามสร้างซําอีก เช่น ได้สร้างรายชือเพือทําแบบบันทึกฯ
ระดับ 1 ชันประถมศึกษาปี ที 1/1 รหัสวิชา ท11101 แล้วจะสร้างอีกไม่ได้
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3. สร้ างแบบบันทึกฯ วิชาใหม่ จากแบบบันทึกฯ ทีมีแล้ ว
3.1 หน้ าที
ใช้สาํ หรับสําเนาข้อมูลจากแบบบันทึกฯ ทีมีอยูแ่ ล้ว สําเนาไปเป็ นแบบบันทึกฯ วิชาใหม่ โดยที แบบ
บันทึกฯ ทีสร้างใหม่ จะมีรายชือนักเรี ยน ข้อมูลพืนฐาน เหมือนแบบบันทึกฯ ต้นฉบับ ซึ งจะทําให้สะดวก
ในการจัดทําแบบบันทึกฯ เช่น สอนประจําชัน ป.1/1 ก็จดั ทําแบบบันทึกฯ ต้นฉบับวิชาเดียว 1 กลุ่มสาระ
แล้วสําเนาไปวิชาอืนๆ อีก 7 กลุ่มสาระ เป็ นต้น ดังนันแบบบันทึกฯ ทีเป็ นต้นฉบับ ควรมีขอ้ มูลรายชือนักเรี ยน
ถูกต้อง ข้อมูลพืนฐานถูกต้อง
3.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 3.1 แสดงฟอร์ ม สร้ างแบบบันทึ กฯ วิชาใหม่ จากแบบบันทึ กฯ ทีมีแล้ ว
จากรู ปที 3.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
3.2.1 ตารางแสดงแบบบันทึกฯ ทีมีแล้ ว และแสดงข้ อมูลนักเรียนในแบบบันทึกฯ
ทีเลือก ใช้สาํ หรับเลือกระดับ/ชัน และรหัสวิชาของแบบบันทึกฯ ทีมีแล้วเป็ นต้นแบบ
3.2.2 Text Box กําหนดข้ อมูล ใช้สาํ หรับกําหนดรหัสวิชาของแบบบันทึกฯ ทีจะสําเนา
3.2.3 ปุ่ มคําสั ง ตกลง ใช้สาํ หรับตกลง เพือเริ มสร้างแบบบันทึกฯ วิชาใหม่ จากแบบบันทึกฯ ทีมีแล้ว
3.3 ข้ อเสนอแนะ
3.3.1 รหัสวิชา ต้องครบ 6 หลัก หากไม่ครบ 6 หลักโปรแกรมจะให้คียร์ หัสวิชาใหม่
3.3.2 แบบบันทึกฯ ต้นแบบข้อมูลควรถูกต้อง โดยเฉพาะ ข้อมูลนักเรี ยน และข้อมูลพืนฐาน
เพราะหากข้อมูลแบบบันทึกฯ ต้นแบบไม่ถูกต้อง สําเนาแบบบันทึกฯ วิชาใหม่ก็จะไม่ถูกต้องและ
ไม่สมบูรณ์
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4. แสดง/เพิม/ลบ/แก้ ไข/พิมพ์ รายชื อนักเรียนทีทําแบบบันทึกฯ
4.1 หน้ าที
ใช้สาํ หรับแสดง/เพิม/ลบ/แก้ไข/พิมพ์ รายชือนักเรี ยนทีทําแบบบันทึกฯ และแก้ไขรหัสวิชา
4.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 4.1 แสดงฟอร์ มกําหนด รายชื อนักเรี ยน
จากรู ปที 4.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
4.2.1 กลุ่ม Text Box กําหนดข้ อมูล ระดับ ชั น และ รหัสวิชาใหม่ ใช้สาํ หรับแก้ไข ระดับ ชัน และ
รหัสวิชาใหม่
4.2.2 ตาราง แสดงรายชื อนักเรียน ใช้แสดงรายชือนักเรี ยน โดยทีสดมภ์ทีเป็ นสี ขาว สามารถแก้ไข
ข้อมูลได้ ได้แก่ เลขประจําตัว เลขประจําตัวประชาชน คํานําหน้าชือ ชือ และ นามสกุล
4.2.3 กําหนดข้ อมูลพืนฐาน ใช้กาํ หนดข้อมูลพืนฐาน
4.2.4 ปุ่ มคําสั ง สลับเลขที ใช้เพือสลับเลขทีระหว่างนักเรี ยน 2 คน
4.2.5 ปุ่ มคําสั ง แทรกชื อ 1 คน ใช้เพือแทรกชือนักเรี ยน 1 คน
4.2.6 ปุ่ มคําสั ง ลบชื อ/ข้ อมูลออก 1 คน ใช้เพือลบชือและข้อมูลพืนฐาน คะแนน และ
ผลการประเมิน นักเรี ยนออก 1 คน
4.2.7 ปุ่ มคําสั ง ลบชั น ป./ม. นีออกหมด/จบ ใช้สาํ หรับลบรายชือนักเรี ยนทัง ระดับและชันนี
ออกหมด แล้วจบการทํางาน ไม่สามารถเรี ยกข้อมูลทีลบกลับคืนได้
4.2.8 ปุ่ มคําสั ง กําหนดรายละเอียดวิชาสอน ใช้สาํ หรับกําหนดรายละเอียดวิชาทีสอน
ซึ งเป็ นข้อมูลหน้าปกของแบบบันทึกฯ การทํางานเหมือนเมนู กําหนดรายละเอียดวิชาสอน/พิมพ์หน้าปก
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4.2.9 ปุ่ มคําสั ง พิมพ์ ใบรายชื อนักเรียน ใช้สาํ หรับพิมพ์ใบรายชือนักเรี ยน
4.2.10 ปุ่ มคําสั ง สํ าเนารายชื อเป็ นต้ นแบบ ใช้สาํ หรับสําเนารายชือนักเรี ยนทีปรากฏอยู่ ให้เป็ นข้อมูล
ต้นแบบ
4.2.11 ปุ่ มคําสั ง บันทึก/จบ ใช้สาํ หรับบันทึกข้อมูลทีแก้ไข และจบออกจากการทํางาน
4.3 ข้ อเสนอแนะ
4.3.1 ข้อมูลในตาราง สดมภ์ทีเป็ นสี ขาว สามารถแก้ไขข้อมูลได้ สดมภ์ทีเป็ นสี ชมพูหรื อเลขที
ไม่สามารถแก้ไขได้
4.3.2 โปรแกรมให้เลขทีได้สูงสุ ด 55 คนต่อห้องเรี ยน ไม่สามารถเพิมหรื อลดจํานวนได้ แต่รายชือ
นักเรี ยนไม่เต็มห้องเรี ยนก็ได้
4.3.3 ควรจัดรายชือนักเรี ยน อย่าให้มีบรรทัดว่าง
4.3.4 การลบรายชือนักเรี ยน อย่าลบโดยการทําชือเป็ นว่าง เพราะเป็ นการลบเฉพาะรายชือนักเรี ยน
แต่ขอ้ มูลพืนฐาน ข้อมูลคะแนน และข้อมูลผลการประเมินยังคงอยูเ่ หมือนเดิม ดังนันการลบทีถูกต้อง จะต้อง
ใช้ปุ่มคําสัง ลบชือ/ข้อมูลออก 1 คน จึงจะเป็ นการลบทีถูกต้อง
4.3.5 ควรจัดทํารายชือให้เสร็ จเรี ยบร้อยตังแต่เปิ ดภาคเรี ยนใหม่ เพือทีจะได้พิมพ์แบบฟอร์ มการ
บันทึกเวลาเรี ยน แบบฟอร์ มการให้คะแนน และแบบฟอร์ มการประเมินต่างๆ ไปใช้ในการเรี ยนการสอน
ตลอดภาคเรี ยน และนําผลทีได้ มาบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมเป็ นช่วงๆ ไป
5. กําหนด เลขหน้ าให้ แบบบันทึกฯ
5.1 หน้ าที
ใช้กาํ หนดเลขหน้าให้แบบบันทึกฯ ซึ งมีหลายแบบ บางแบบเหมาะกับระดับประถมศึกษา บางแบบ
เหมาะกับระดับมัธยมศึกษา ถึงแม้วา่ จะกําหนดเลขไว้แล้ว แต่เวลาพิมพ์จริ งสามารถกําหนดเลขหน้าได้ และ
กําหนดให้ตวั เลขหน้าอยูด่ า้ นซ้าย ตรงกลาง หรื อด้านขวาได้อีกครัง
5.2 วิธีการทํางาน
จากรู ปที 5.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
5.2.1 Page Frame กําหนดเลขหน้ าแบบที ใช้กาํ หนดเลขหน้าแบบที... ทีต้องการ ซึ งแบบที
1,2,3,5,6,8 และ 9 ไม่สามารถแก้ไขเลขหน้าได้ ส่ วนแบบที 4,7 และ 10 แก้ไขเลขหน้าได้ตามต้องการ
5.2.2 Text Box กําหนดเลขหน้ า ใช้กาํ หนดเลขหน้า
5.2.3 Option Group พิมพ์ ข้อมูลพืนฐาน ใช้เลือกเพือพิมพ์ขอ้ มูลพืนฐานหรื อไม่พิมพ์ขอ้ มูลพืนฐาน
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รู ปที 5.1 แสดงฟอร์ มตังค่ าเลขหน้ าแบบบันทึ กฯ
5.2.4 ปุ่ มคําสั ง บันทึกเลขหน้ าแบบที... ใช้บนั ทึกการตังค่าเลขหน้าแบบที...
5.2.5 ปุ่ มคําสั ง ในโปรแกรมขณะนีตังค่ าเลขหน้ าเป็ นแบบที... ยกเลิกการตังค่ าแบบเลขหน้ า (ใช้ แบบ
ที... เหมือนเดิม) ใช้ยกเลิกการกําหนดแบบเลขหน้า โดยใช้เลขหน้าแบบเดิม
5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ไม่กาํ หนดแบบเลขหน้าก็ได้ โดยไปกําหนดเลขหน้าเวลาทีจะพิมพ์แบบบันทึกฯ
5.3.2 เลขหน้าแบบที 3,5 และ 7 ให้กาํ หนดเลขหน้าด้วยตนเองแบบอิสระ โดยคียเ์ ลขหน้าตามที
ต้องการ
5.3.3 หากเป็ นเลขหน้าทีแก้ไขไม่ได้ โปรแกรมจะตัง โดยทีหน้าทีเป็ นเลขหน้าคีจะอยูด่ า้ นขวา
หน้าทีเป็ นเลขหน้าคู่จะอยูด่ า้ นซ้าย
5.3.4 ควรกําหนดเลขหน้า ก่อนเริ มบันทึกข้อมูลทําแบบบันทึกฯ
6. กําหนด รายละเอียดวิชาสอน/พิมพ์ หน้ าปก
6.1 หน้ าที
ใช้กาํ หนดรายละเอียดวิชาทีสอน หรื อรายละเอียดหน้าปกแบบบันทึกฯ และพิมพ์หน้าปก
แบบบันทึกฯ
6.2 วิธีการทํางาน
จากรู ปที 6.1 เป็ นฟอร์ มกําหนดรายละเอียด ซึ งข้อมูลจะตรงกับหน้าปกแบบบันทึกฯ มีส่วนประกอบและ
วิธีการทํางานดังนี
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รู ปที 6.1 แสดงฟอร์ ม กําหนดรายละเอียดวิชาสอน หน้ ารายละเอียดวิชา
6.2.1 Page Frame หน้ ารายละเอียดวิชา มีส่วนประกอบดังนี
6.2.1.1 ตราโรงเรียน ตําแหน่งอยูห่ น้าปกด้านบน ในรู ปจะเห็นเป็ นตรา โรงเรี ยน สามารถ
กําหนดเป็ นตรา สพฐ. ตราครุ ฑ ตราเสมา ตามกําหนด โดยคลิกทีรู ปเพือเปลียนแปลง หรื อเลือกปุ่ มคําสัง
กําหนดตราโรงเรี ยน ก็ได้
6.2.1.2 Text Box กําหนดรายละเอียดต่ างๆ ใช้กาํ หนดรายละเอียดต่างๆ โดยที Text Box
ทีเป็ นช่องสี ขาว สามารถเปลียนแปลงค่าได้ ส่ วนทีเป็ นช่องสี เทา ไม่สามารถเปลียนแปลงค่าได้ ได้แก่ ชัน
และรหัสวิชา จะต้องแก้ไขทีเมนู แก้ไขรายชือนักเรี ยนทีทําแบบบันทึกฯ และชือครู ผสู ้ อนจะต้องกําหนดที
ปุ่ มคําสัง กําหนดเจ้าหน้าที
6.2.2 Page Frame หน้ าสรุปผลการเรียนและการประเมิน ใช้แสดงผลการเรี ยนและผลการประเมิน
โดยทีหากเป็ นต้นภาคเรี ยนควรแสดงเป็ นว่าง หากตัดสิ นผลการเรี ยนและผลการประเมินแล้ว จึงแสดง
ผลการเรี ยนและผลการประเมิน
6.2.3 Page Frame การอนุมัติผลการเรียน ใช้กาํ หนดรายละเอียดต่างๆ โดยที Text Box ทีเป็ นช่อง
สี ขาว สามารถเปลียนแปลงค่าได้ ส่ วนทีเป็ นช่องสี เทา ไม่สามารถเปลียนแปลงค่าได้ ได้แก่ ชือครู ผสู ้ อน
จะต้องกําหนดทีปุ่ มคําสัง กําหนดเจ้าหน้าที สําหรับชือและตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระฯ โปรแกรมจะบันทึก
เก็บค่าไว้เมือจบออกไป ส่ วนชือและตําแหน่ง หัวหน้างานวัดผล รองผูอ้ าํ นวยการ ชือผูอ้ าํ นวยการ วันอนุมตั ิ
แก้ไขแล้วจะส่ งค่าพิมพ์ได้ แต่ไม่จดั เก็บ หากต้องการแก้ไขและจัดเก็บ จะต้องเลือกปุ่ มคําสัง กําหนด
เจ้าหน้าที
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6.2.4 ปุ่ มคําสั ง กําหนดโรงเรียน ใช้เพือกําหนดสังกัด และทีอยูข่ องโรงเรี ยน
6.2.5 ปุ่ มคําสั ง กําหนดเจ้ าหน้ าที ใช้เพือกําหนดชือ ตําแหน่งเจ้าหน้าที และกําหนดวันที
ลงชืออนุมตั ิ
6.2.6 ปุ่ มคําสั ง กําหนดตราโรงเรียน ใช้เพือกําหนดตราโรงเรี ยนทีอยูห่ น้าปกของ
แบบบันทึกฯ หากไม่มี สามารถเลือก ตราครุ ฑ ตราเสมา และตรา สพฐ. แทนตราโรงเรี ยนได้
6.2.7 ปุ่ มคําสั ง พิมพ์ หน้ าปก ใช้เพือกําหนดค่าพิมพ์หน้าปกของแบบบันทึก
6.2.8 ปุ่ มคําสั ง บันทึก/จบ ใช้เพือบันทึกข้อมูล และจบการทํางานในเมนูนี
6.3 ข้ อเสนอแนะ
6.3.1 หากไม่มีตราโรงเรี ยน ให้กาํ หนดตราครุ ฑ หรื อตราเสมา หรื อตรา สพฐ. แทนตรา
โรงเรี ยนได้ โดยคลิกทีรู ปตราโรงเรี ยน หรื อเลือกปุ่ มคําสัง กําหนดตราโรงเรี ยน
6.3.2 ระดับ ชัน และรหัสวิชา แก้ไขได้ที เมนู แก้ไขรายชือนักเรี ยนทีทําแบบบันทึกฯ
ส่ วนชือครู ผสู ้ อน แก้ไขได้ที ปุ่ มคําสังกําหนดเจ้าหน้าที
6.3.3 ข้อมูลบางส่ วนแก้ไขแล้วส่ งค่าพิมพ์ได้ แต่ไม่จดั เก็บ หากต้องการจัดเก็บ ต้องแก้ไขที
ปุ่ มคําสัง กําหนดเจ้าหน้าที ข้อมูลเหล่านี ได้แก่ ชือและตําแหน่ง เจ้าหน้าทีวัดผล รองผูอ้ าํ นวยการฯ
ผูอ้ าํ นวยการฯ และวันทีอนุมตั ิ
6.3.4 หากมีครู บางคนไม่ตอ้ งการใช้คอมพิวเตอร์ จดั ทําแบบบันทึกฯ ให้พิมพ์หน้าปกแบบบันทึกฯ
แบบพิมพ์เฉพาะฟอร์ มหน้าปกให้ รายละเอียดให้ครู ผสู ้ อนบันทึกเองด้วยมือ
7. กําหนด ข้ อมูลพืนฐาน
7.1 หน้ าที
ใช้สาํ หรับกําหนดข้อมูลพืนฐาน ได้แก่ เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปี เกิด ทีอยูป่ ั จจุบนั ชือสกุลนักเรี ยนใกล้เคียง ชันนักเรี ยนใกล้เคียง ชือ-สกุลบิดา ชือ-สกุลมารดา และชือ-สกุลผูป้ กครอง
7.2 วิธีการทํางาน
เมือเลือกเมนูนี จะได้ฟอร์ มเลือกรายชือนักเรี ยนทีทําแบบบันทึกฯ หลังจากเลือก ระดับ ชัน และ
รหัสวิชาได้แล้ว จะได้ฟอร์ ม ตามรู ปที 7.1
จากรู ปที 7.1 มีส่วนประกอบ และวิธีการทํางานดังนี
7.2.1 กลุ่มข้ อความแสดงรายละเอียดวิชา ได้แก่ ระดับ ชัน รหัสวิชา รายวิชา เวลาเรี ยน เวลาเรี ยน
เต็ม เวลาเรี ยน 80 เปอร์ เซ็นต์ ทําให้ทราบว่ากําลังจัดทําแบบบันทึกฯ ของระดับ ชัน และรหัสวิชาใด
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รู ปที 7.1 แสดงฟอร์ ม กําหนดข้ อมูลพืนฐาน
7.2.2 ตารางแสดงรายชื อนักเรียนให้ เลือกเพือแก้ ไข เป็ นตารางแสดงรายชือนักเรี ยนให้เลือกเพือแก้ไข
ข้อมูลพืนฐาน โดยคลิกทีตารางเลือกนักเรี ยน แล้วแก้ไขข้อมูลพืนฐานทางด้านขวา
7.2.3 กลุ่มข้ อมูลพืนฐาน ใช้เพือแก้ไขข้อมูลพืนฐาน ของนักเรี ยนตามทีเลือก
7.2.4 ปุ่ มคําสั ง กําหนดรายละเอียดวิชาสอน ใช้เพือแสดงและแก้ไขรายละเอียดวิชาสอน หรื อแก้ไข
หน้าปกแบบบันทึกฯ
7.2.5 ปุ่ มคําสั ง ล้ างข้ อมูล ใช้สาํ หรับล้างข้อมูลพืนฐานให้เป็ นว่างทุกคน ในระดับ ชัน และรหัสวิชา
ทีเลือก ยกเว้นวันเดือนปี เกิดยังคงเดิม
7.2.6 ปุ่ มคําสั ง พิมพ์ ใช้สาํ หรับสังพิมพ์ขอ้ มูลพืนฐาน เข้าเล่มแบบบันทึกฯ
7.3 ข้ อเสนอแนะ
7.3.1 หากโอนข้อมูลมาจากโปรแกรมงานทะเบียน ข้อมูลพืนฐานบางส่ วนจะโอนมาด้วย ได้แก่
เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปี เกิด ทีอยูป่ ั จจุบนั ชือ-สกุลบิดา ชือ-สกุลมารดา ส่ วนทีต้องคีย ์
ข้อมูลขึนใหม่ ได้แก่ ชือ-สกุล ชัน นักเรี ยนใกล้เคียง ชือ-สกุล ผูป้ กครอง
7.3.2 การล้างข้อมูล จะเป็ นการลบข้อมูลพืนฐานของนักเรี ยนทุกคนเป็ นว่าง ในระดับ ชัน และ
รหัสวิชาทีเลือก ดังนันต้องแน่ใจว่าต้องการล้างจริ งๆ
7.3.3 เลขประจําตัวนักเรี ยน คํานําหน้าชือ ชือ และนามสกุล หากพบผิดพลาด ให้แก้ไขทีเมนู
แก้ไข รายชือนักเรี ยนทีทําแบบบันทึก
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8. บันทึกเวลาเรียน ภาคเรียนที 1
8.1 หน้ าที
ใช้สาํ หรับบันทึกเวลาเรี ยน ภาคเรี ยนที 1 ของการจัดทําแบบบันทึกฯ ระดับประถมศึกษา
8.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 8.1 แสดงฟอร์ ม บันทึ กเวลาเรี ยน ภาคเรี ยนที 1 หน้ าสั ปดาห์ ที 1-5
จากรู ปที 8.1 มีส่วนประกอบ และวิธีการทํางานดังนี
8.2.1 กลุ่มข้ อความแสดงรายละเอียดวิชา ได้แก่ ระดับที ชัน รหัสวิชา รายวิชา เวลาเรี ยน เวลา
เรี ยนเต็ม เวลาเรี ยน 80 เปอร์ เซ็นต์ ทําให้ทราบว่ากําลังจัดทําแบบบันทึก ของระดับชัน และรหัสวิชาใด
8.2.2 Page Frame หน้ าสั ปดาห์ ที 1-5 ใช้บนั ทึกเวลาเรี ยนสัปดาห์ที 1-5 ซึ งมีส่วนประกอบย่อยต่างๆ
ดังนี
- Combo Box วันเดือนปี เริ มเรี ยน ใช้กาํ หนดวันเริ มเรี ยน เดือนเริ มเรี ยน และปี เริ มเรี ยน ควร
กําหนดช่องแรก สั ปดาห์ แรกเป็ นวันจันทร์ เวลาโปรแกรมกําหนดวันและเดือนช่องถัดไป วันทีจะได้กาํ หนด
เป็ นวันจันทร์ ถึงศุกร์ ในแต่ละสัปดาห์ ควรกําหนดเพียงครังเดียว คือกําหนดเมือเริ มทําครังแรกหรื อ
ต้นภาคเรี ยน
- Text Box เดือน ใช้แสดงและกําหนดเดือนทีเรี ยน จะเปลียนแปลงไปตามค่า วันเดือนปี เริ มเรี ยน
ทีกําหนด ในขณะเดียวกัน สามารถแก้ไขแต่ละช่องของเดือนได้
- Text Box วันที ใช้แสดงและกําหนดวันทีเรี ยน จะเปลียนแปลงไปตามค่า วันเดือนปี เริ มเรี ยน
ทีกําหนด ในขณะเดียวกัน สามารถแก้ไขแต่ละช่องของวันได้
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- Text Box จํานวนชัวโมงสอน ใช้กาํ หนดจํานวนชัวโมงสอนในแต่ละวัน โดยที
คียเ์ ลข 0 แทน ไม่ได้สอน
คียเ์ ลข 1 แทน สอน 1 ชัวโมง
คียเ์ ลข 2 แทน สอน 2 ชัวโมง
...
คียเ์ ลข 9 แทน สอน 9 ชัวโมง
- ตารางแสดงรายชือนักเรี ยน และกําหนดข้อมูล ใช้แสดงรายชือนักเรี ยนและกําหนด
ข้อมูล โดยคลิกซ้าย หรื อคลิกขวาทีสดมภ์ทีมีชวโมงสอน
ั
แล้วกําหนดค่า สถานภาพ ได้แก่ เรี ยนอยูห่ รื อ
จําหน่าย หรื อ พักการเรี ยน และกําหนดเป็ น ได้แก่ ว่าง มา ขาด ป่ วย และ ลา
8.2.3 Page Frame สั ปดาห์ 6-10 ใช้กาํ หนดเวลาเรี ยนสัปดาห์ที 6-10 วิธีการทํางานเหมือน Page
Frame สัปดาห์ที 1-5 เพียงแต่ไม่มีวนั เดือนปี เริ มเรี ยน
8.2.4 Page Frame สั ปดาห์ 11-15 ใช้กาํ หนดเวลาเรี ยนสัปดาห์ที 11-15 วิธีการทํางานเหมือน Page
Frame สัปดาห์ที 1-5 เพียงแต่ไม่มีวนั เดือนปี เริ มเรี ยน
8.2.5 Page Frame สั ปดาห์ 16-20 ใช้กาํ หนดเวลาเรี ยนสัปดาห์ที 16-20 วิธีการทํางานเหมือน Page
Frame สัปดาห์ที 1-5 เพียงแต่ไม่มีวนั เดือนปี เริ ม
8.2.6 Page Frame สั ปดาห์ 21-22 ใช้กาํ หนดเวลาเรี ยนสัปดาห์ที 21-22 วิธีการทํางานเหมือน Page
Frame สัปดาห์ที 1-5 เพียงแต่ไม่มีวนั เดือนปี เริ มเรี ยน และมี Text Box กําหนดให้พิมพ์สัปดาห์ขอ้ ความ
หัวตารางสัปดาห์ที 21 และ 22
8.2.7 Page Frame สรุ ป ใช้แสดงผลสรุ ปเวลาเรี ยน ซึ งแสดงได้ดงั รู ปที 8.2

รู ปที 8.2 แสดงการบันทึ กเวลาเรี ยน ภาคเรี ยนที 1 หน้ าสรุ ปผลการเรี ยน
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จากรู ปที 8.2 แสดงหน้า สรุ ปผลการเรี ยน มีส่วนประกอบย่อย และมีวธิ ี การทํางานดังนี
- Text Box แสดงผลรวมชัวโมงเรี ยน ภาคเรี ยนที 1 ใช้แสดงจํานวนชัวโมงทีครู สอนทังหมด
- ตารางแสดงข้อมูล ใช้แสดงข้อมูลรายชือนักเรี ยน แสดงรวมเวลาเรี ยนทีนักเรี ยนแต่ละคน
มาเรี ยน แสดงร้อยละเวลาเรี ยนเทอม 1 และคียห์ มายเหตุ สําหรับสดมภ์รวมเวลาเรี ยนเทอม 1
สามารถคลิกเพือกําหนด จําหน่าย หรื อ พักการเรี ยน หรื อ รวมเวลาเรี ยน
8.2.8 ปุ่ มคําสั ง กําหนดรายละเอียดวิชาสอน ใช้กาํ หนดรายละเอียดวิชาสอน หรื อ
รายละเอียดทีพิมพ์ออกหน้าปกแบบันทึก
8.2.9 ปุ่ มคําสั ง ล้ างข้ อมูล ใช้สาํ หรับล้างข้อมูลเวลาเรี ยนภาคเรี ยนที 1 ออกหมด ไม่สามารถเรี ยก
ข้อมูลเวลาเรี ยนภาคเรี ยนเที 1 กลับคืนได้ ดังนันควรแน่ใจว่าต้องการล้างข้อมูลเวลาเรี ยนภาคเรี ยนที 1 ออก
จริ งๆ
8.2.10 ปุ่ มคําสั ง พิมพ์ ใช้สาํ หรับพิมพ์บนั ทึกเวลาเรี ยน ภาคเรี ยนที 1 นําไปเข้าเล่มแบบบันทึกฯ
8.2.11 ปุ่ มคําสั ง จบ ใช้เพือจบการทํางานออกจากเมนูนี
8.3 ข้ อเสนอแนะ
8.3.1 เริ มทํางานในเมนูนีครังแรก หรื อต้นภาคเรี ยนหรื อต้นปี การศึกษา ควรกําหนดวันเดือนปี เริ ม
เรี ยน เพียงครังเดียว ต่อจากนัน สามารถแก้ไข เดือนและวันทีเรี ยนแต่ละช่องได้ ไม่ควรแก้ไข วันเดือนปี
เริ มเรี ยนอีก เพราะการกําหนดแต่ละครัง โปรแกรมจะกําหนดค่าเดือนและวัน ลงในแต่ละช่องใหม่โดย
อัตโนมัติ ทําให้ขอ้ มูลเดือนและวันทีแก้ไขไว้หายไปและถูกกําหนดใหม่
8.3.2 จํานวนชัวโมงสอน ให้คียเ์ ลข 0 แทน ไม่ได้สอน คียเ์ ลข 1 แทน สอน 1 ชัวโมง ... คียเ์ ลข 9
แทน สอน 9 ชัวโมง เวลาทีพิมพ์ โปรแกรมจะนับชัวโมงสอนและเรี ยงลําดับให้เอง เช่น 1,2,3-4,5,68,9,10,11-12,... เป็ นต้น
8.3.3 การล้างข้อมูล คือ การทําให้ชวโมงสอนเป็
ั
น ศูนย์ เพือเป็ นการเริ มต้นใหม่ ข้อมูลทีล้าง
ไม่สามารถเรี ยกกลับคืนได้ ดังนันต้องแน่ใจว่า ต้องการลบข้อมูลบันทึกเวลาเรี ยนภาคเรี ยนที 1 ออกจริ ง
8.3.4 การพิมพ์บนั ทึกเวลาเรี ยน ภาคเรี ยนที 1 โปรแกรมจะนําข้อมูลทีอยูใ่ นโปรแกรมพิมพ์ออกเพือ
เข้าเล่มแบบบันทึกฯ หากพิมพ์แบบเอาไปใช้เพือตรวจสอบนักเรี ยนเข้าเรี ยน ให้เลือกปุ่ มคําสัง ตังค่าเพือพิมพ์
ไปใช้ในห้องเรี ยนนักเรี ยน หากต้องการพิมพ์เข้าเล่มแบบบันทึกฯ ให้เลือกปุ่ มคําสัง ตังค่าเพือพิมพ์เข้าเล่ม
แบบบันทึกฯ แต่หากต้องการพิมพ์แบบอืนๆ ให้กาํ หนดค่าขึนเอง
9. บันทึก เวลาเรียน ภาคเรียนที 2
วิธีการทํางานเหมือนเมนู 8 บันทึกเวลาเรี ยน ภาคเรี ยนที 1
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10. บันทึก ผลการเรียน
10.1 หน้ าที
ใช้สาํ หรับบันทึกผลการเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้ การประเมินผลการเรี ยน ของนักเรี ยน ระดับ 1
ประถมศึกษา
10.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 10.1 แสดงฟอร์ มบันทึ กผลการเรี ยนหน้ า คะแนนเก็บระหว่ างเรี ยน ภาคเรี ยนที 1(ระหว่ าง 1)
จากรู ปที 10.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
10.2.1 กลุ่มข้ อความ แสดงรายละเอียดวิชาทีกําลังจัดทําแบบบันทึกฯ ได้แก่ ระดับ ชัน รหัสวิชา
รายวิชา และเวลา(ชัวโมง)
10.2.2 Page Frame ระหว่ าง 1 หรื อ Page Frame คะแนนเก็บระหว่ างเรียน ภาคเรียนที 1 ใช้บนั ทึก
คะแนนเก็บระหว่างเรี ยนภาคเรี ยนที 1 เนืองจากการเก็บคะแนนของโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา เก็บคะแนน
ตัวชีวัดทังปี ประมาณ 60-80 ตัวชีวัด หรื อประมาณ 30-40 ตัวชีวัดต่อภาคเรี ยน สําหรับโปรแกรมจัดทํา
แบบบันทึกฯ นี สามารถเก็บคะแนนตัวชีวัดทังปี การศึกษาได้ไม่เกิน 90 ตัวชีวัด แต่เนืองจากพืนทีหน้าจอภาพ
คอมพิวเตอร์ มีนอ้ ย จึงแบ่งตัวชีวัดเป็ นหน้าละ 15 ตัวชีวัด ดังนัน จะมี Page Frame ระหว่าง 1 จํานวน 3
หน้า หน้าละ 15 ตัวชีวัด รวม 45 ตัวชีวัด และจะมี Page Frame ระหว่าง 2 จํานวน 3 หน้า หน้าละ 15 ตัวชีวัด
รวม 45 ตัวชีวัด ซึ งแต่ละหน้ามีวธิ ี การทํางานเหมือนกัน พอสรุ ปได้ดงั นี
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- ปุ่ มคําสัง กําหนดอัตราส่ วนคะแนน ใช้เพือกําหนดอัตราส่ วนคะแนน ระหว่างภาคเรี ยน
ต่อ ปลายภาคเรี ยน เมือคลิกปุ่ มคําสัง กําหนดอัตราส่ วนคะแนน จะได้ฟอร์ มตามรู ปที 10.2

รู ปที 10.2 แสดงฟอร์ มกําหนดอัตราส่ วนคะแนน(ระดับประถมศึกษา)
จากรู ปที 10.2 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
- Option Group การประเมิน ใช้เพือเลือกวิธีการประเมิน คือ สาระการเรี ยนรู ้ หรื อหน่วย
การเรี ยนรู ้
- Option Group แต่ละกลุ่มการประเมินเรี ยกว่า สามารถกําหนดเลือกได้ 4 แบบ คือ หน่วย
การเรี ยนรู ้(น) , ผลการเรี ยนรู ้ทีคาดหวัง (ผ) , จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ (จ) และตัวชีวดั (ช)
- อัตราส่ วน ระหว่างภาคเรี ยน ต่อ ปลายภาคเรี ยน ให้คียเ์ ฉพาะตัวเลขระหว่างภาคเรี ยน ตัวเลข
ด้านหลัง ปลายภาคเรี ยน โปรแกรมจะกําหนดให้อตั โนมัติ โดยปกติหากเป็ นรายวิชาทฤษฎี กําหนดเป็ น
70:30 หากเป็ นรายวิชาปฏิบตั ิ กําหนดเป็ น 80:20
- Text Box กําหนดร้อยละข้อสอบส่ วนกลาง ในคะแนนปลายภาคเรี ยน กําหนดให้มีขอ้ สอบ
ส่ วนกลางร้อยละเท่าใด กําหนดได้โดยคียต์ วั เลขในช่อง ข้อสอบของโรงเรี ยนร้อยละ … ข้อสอบกลางร้อยละ
ก็จะปรับตาม และคิดคะแนนจริ งให้ ในกรณี รายวิชาทีไม่มีขอ้ สอบกลาง ให้คียข์ อ้ สอบของโรงเรี ยนร้อยละ
100 ร้อยละของข้อสอบส่ วนกลางก็จะเป็ น 0 คือไม่มีขอ้ สอบกลาง
- ปุ่ มคําสัง ค่าทีใช้กนั ทัวไป (ไม่มีขอ้ สอบกลาง) F8 ใช้กาํ หนดค่าทัวไปกรณี ไม่มีขอ้ สอบ
ส่ วนกลาง
- ปุ่ มคําสัง ค่าทีใช้กนั ทัวไป (มีขอ้ สอบกลาง) F11 ใช้กาํ หนดค่าทัวไปกรณี มีขอ้ สอบ
ส่ วนกลาง
- ปุ่ มคําสัง ยกเลิก ใช้ยกเลิกการกําหนดอัตราส่ วนคะแนน
- ปุ่ มคําสัง ตกลง ใช้ตกลงเพือรับค่ากําหนดอัตราส่ วนคะแนน
เมือเลือกปุ่ มคําสัง ยกเลิก หรื อ ตกลง โปรแกรมก็จะจบออกจากการกําหนดอัตราส่ วนคะแนน
กลับสู่ ฟอร์ ม บันทึกผลการเรี ยน
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หมายเหตุ การกําหนดอัตราส่ วนคะแนนของแบบบันทึกฯ ระดับประถม กับระดับมัธยมจะไม่
เหมือนกัน เพราะระดับประถมจะไม่มีการสอบกลางภาคเรี ยน แต่ระดับมัธยม มีการสอบกลางภาคเรี ยน
ซึ งการกําหนดอัตราส่ วนคะแนนระดับมัธยม จะมีฟอร์ มตามรู ปที 10.3

รู ปที 10.3 แสดงฟอร์ มกําหนดอัตราส่ วนคะแนน(ระดับมัธยมศึกษา)
การทํางานในฟอร์ มกําหนดอัตราส่ วนคะแนน(ระดับมัธยมศึกษา) จะเหมือนกันกับระดับ
ประถมศึกษา เพียงแต่คะแนนระหว่างภาค แบ่งออกเป็ นคะแนนเก็บ และคะแนนกลางภาคเรี ยน ทังฟอร์ ม
กําหนดอัตราส่ วนคะแนนระดับประถม และระดับมัธยม เมือคลิกปุ่ มคําสังตกลง หรื อยกเลิก ก็จะกลับมาสู่
ฟอร์ ม บันทึกผลการเรี ยน และทํางานในฟอร์ มบันทึกผลการเรี ยนต่อไป
- ปุ่ มคําสัง คียค์ ะแนนทุกช่อง ใช้สาํ หรับเลือกเพือคียค์ ะแนนทุกช่อง โดยช่องทีคียไ์ ด้
จะเป็ นสี แดง และอักษร ด แทนคะแนนดิบ จะเปลียนเป็ น *ด หมายความว่า ช่องนัน คียค์ ะแนนได้ขอ้ ควร
ระวังเมือคียค์ ะแนนแต่ละช่องแล้ว เคอร์ เซอร์ จะเปลียนตําแหน่งไปช่องถัดไป
- ปุ่ มคําสัง หยุดคียค์ ะแนนทุกช่อง ใช้สาํ หรับหยุดการคียค์ ะแนนทุกช่อง ช่องคียค์ ะแนนจะเป็ น
สี เดิม และอักษร ด แทนคะแนนดิบ จะคียค์ ะแนนช่องนันไม่ได้
- หัวตารางอักษร ด แทน คะแนนดิบ หากคลิกทีอักษร ด อักษรเปลียนเป็ น *ด และช่อง
เปลียนเป็ นแถบสี แดง หมายถึง ช่องนันเปิ ดให้คียข์ อ้ มูลได้ หากคลิกทีอักษร *ด อักษรเปลียนเป็ น ด และสี
เปลียนตามหัวตาราง หมายถึง ช่องนันไม่สามารถคียข์ อ้ มูลได้
- Text Box สาระการเรี ยนรู ้ที ใช้กาํ หนดสาระการเรี ยนรู ้ที โดยกําหนดเป็ นอักษรไม่เกิน 2 หลัก
- Text Box มาตรฐานที หรื อ มาตรฐานที ใช้กาํ หนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้ที คียเ์ ป็ นตัวอักษร
ไม่เกิน 5 หลัก เช่น ท1.12 เป็ นต้น
- Text Box ตัวชีวัดที ใช้กาํ หนดตัวชีวัดที โดยทีสามารถกําหนดเป็ นรายข้อ เช่น 1,2,3,... หรื อ
รวบตัวชีวัดที เช่น 1-2,3,4-5,6 เป็ นต้น
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- คะแนน แต่ละตัวชีวัดที จะมีคะแนน 2 ช่อง ได้แก่ คะแนนดิบ แทนด้วยอักษรย่อ ด และ
คะแนนจริ ง แทนด้วย อักษรย่อ จ สามารถกําหนดคะแนนดิบ และคะแนนจริ งได้ 2 หลักหรื อกําหนดคะแนน
ได้ 0-99
- ตารางแสดงรายชือนักเรี ยน และช่องคียค์ ะแนนดิบ และแสดงคะแนนจริ ง
10.2.3 Page Frame ปลายภาค/ประเมินผล 1 หรื อ Page Frame คะแนนปลายภาค และประเมินผล
ภาคเรียนที 1 ใช้สาํ หรับแสดงคะแนนรวมระหว่างภาคเรี ยนที 1 คียค์ ะแนนปลาย
ภาคเรี ยนที 1 รวมคะแนนระหว่างภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน ให้ผลการเรี ยน ให้ลาํ ดับที และแสดง
ค่าสถิติ ดังรู ปที 10.2

รู ปที 10.4 แสดงฟอร์ มบันทึ กผลการเรี ยนหน้ า คะแนนปลายภาค และประเมินผลภาคเรี ยนที 1
จากรู ปที 10.4 มีส่วนประกอบย่อยต่างๆ และวิธีการทํางานดังนี
- ปุ่ มคําสัง คียค์ ะแนนทุกช่อง ใช้สาํ หรับคียค์ ะแนนทุกช่องในหน้านี ได้แก่ คะแนนดิบ ปลาย
ภาคเรี ยนที 1
- ปุ่ มคําสัง หยุดคียค์ ะแนนทุกช่อง ใช้สาํ หรับหยุดการคียค์ ะแนนทุกช่องในหน้านี
- หัวตาราง อักษรดิบ หากมีหวั ตารางอักษรดิบ ช่องคียค์ ะแนนสี เหมือนหัวตาราง แสดงว่า ช่อง
นันคียค์ ะแนนไม่ได้ แต่หากคลิกทีอักษร ดิบ ได้อกั ษรเป็ น *ดิบ และช่องคียค์ ะแนนเป็ นสี แดง แสดงว่า ช่อง
คียค์ ะแนนนันคียค์ ะแนนได้
- ข้อความ แสดงคะแนนเต็มจริ งรวมระหว่างเรี ยนเทอม 1 และคะแนนเต็มเก็บรวมระหว่างเรี ยน
จริ ง เทอม 1 ซึ งคะแนนเต็มจริ งระหว่างเรี ยน ได้จากคะแนนจริ งในแต่ละตัวชีวดั ของภาคเรี ยนที 1 รวมกัน
ส่ วนคะแนนเต็มเก็บรวมระหว่างเรี ยนเทอม 1 ได้จาก อัตราส่ วนคะแนน
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- Text Box คะแนนดิบปลายภาค ใช้สาํ หรับคียค์ ะแนนดิบเต็มปลายภาค ซึ งครู กาํ หนดขึนเอง
- ข้อความแสดงคะแนนเต็มเก็บปลายภาค ใช้แสดงคะแนนเต็มเก็บสอบปลายภาค เกิดจากการ
กําหนดอัตราส่ วนคะแนน
- ข้อความแสดงรวมคะแนนเทอม 1 ซึ งมีค่าเป็ น 100
- ตาราง แสดงชือนักเรี ยน สดมภ์คะแนนรวมระหว่างเรี ยน มี 2 ช่องย่อย ได้แก่ รวมคะแนนจริ ง
ทีนักเรี ยนทําได้ คะแนนเก็บทีปรับตามอัตราส่ วนคะแนน สดมถ์คะแนนปลายภาค มี 2 ช่องย่อย ได้แก่
คะแนนดิบปลายภาค และคะแนนเก็บทีปรับตามอัตราส่ วนคะแนน สดมภ์คะแนนรวมเทอม 1 ได้จาก คะแนน
เก็บระหว่างเรี ยนภาคเรี ยนที 1 บวกกับคะแนนเก็บปลายภาคเรี ยน สดมภ์ ผลการเรี ยน ใช้แสดงผลการเรี ยนที
ตัดเกรด 8 ระดับ หากต้องการให้เป็ น พักการเรี ยน จําหน่าย ร หรื อ มส ให้คลิกทีสดมภ์นี สดมภ์ทีหรื อ
ลําดับที ใช้แสดงลําดับทีทีนักเรี ยนสอบได้
- ตารางแสดงค่าสถิติ ใช้แสดงค่าสถิติ ซึ งจะเปลียนไปตามคะแนนทีคีย ์
- ปุ่ มคําสังพิมพ์ ใช้สาํ หรับสังพิมพ์ ผลการเรี ยน เพือเข้ารู ปเล่มแบบบันทึกฯ
10.2.4 Page Frame ปลายภาค/ประเมินผล 2 หรื อ Page Frame คะแนนปลายภาค และประเมินผล
ภาคเรียนที 2 ใช้สาํ หรับแสดงคะแนนรวมระหว่างภาคเรี ยนที 2 คียค์ ะแนนปลายภาคเรี ยนที 2 รวมคะแนน
ระหว่างภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยนที 2 แสดงคะแนนรวมภาคเรี ยนที 1 รวมคะแนนทังปี การศึกษา แสดง
ผลการเรี ยนสรุ ปทังปี การศึกษา แสดงลําดับที แสดงคะแนนการสอบแก้ตวั และผลการสอบแก้ตวั และแสดง
ค่าสถิติ ดังรู ปที 10.5

รู ปที 10.5 แสดงฟอร์ มบันทึ กผลการเรี ยนหน้ า คะแนนปลายภาค และประเมินผลภาคเรี ยนที 2
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จากรู ปที 10.5 มีส่วนประกอบย่อยต่างๆ และวิธีการทํางานดังนี
- ปุ่ มคําสัง คียค์ ะแนนทุกช่อง ใช้สาํ หรับคียค์ ะแนนทุกช่องในหน้านี ได้แก่ คะแนนดิบ ปลายภาค
เรี ยนที 2 คะแนนข้อสอบกลาง และคียค์ ะแนนดิบสอบแก้ตวั
- ปุ่ มคําสัง หยุดคียค์ ะแนนทุกช่อง ใช้สาํ หรับหยุดการคียค์ ะแนนทุกช่องในหน้านี
- หัวตาราง อักษรดิบ หากมีหวั ตารางอักษรดิบ ช่องคียค์ ะแนนสี เหมือนหัวตาราง แสดงว่า ช่องนัน
คียค์ ะแนนไม่ได้ แต่หากคลิกทีอักษร ดิบ ได้อกั ษรเป็ น *ดิบ และช่องคียค์ ะแนนเป็ นสี แดง แสดงว่า ช่องคีย ์
คะแนนนันคียค์ ะแนนได้
- ข้อความ ระหว่างภาคเรี ยน มี 4 คอลัมน์ ได้แก่
1. ภาค 2 คะแนนจริ ง เป็ นคอลัมน์รวมคะแนนจริ งระหว่างภาค ภาคเรี ยนที 2
2. ภาค 2 คะแนนเก็บ เป็ นคอลัมน์ปรับเป็ นคะแนนจริ งระหว่างภาค ภาคเรี ยนที 2 เป็ นคะแนน
ปรับให้เป็ นไปตามอัตราส่ วนคะแนน
3. ภาค 1 เป็ นคอลัมน์คะแนนเก็บยกมาจาก ภาคเรี ยนที 1
4. รวม เป็ นคอลัมน์คะแนนรวม ได้จากคะแนนเก็บระหว่างเรี ยนภาคเรี ยนที 2 บวกคะแนนเก็บ
ระหว่างเรี ยนภาคเรี ยนที 1 หาร 2
- ข้อความ ปลายภาค มีคอลัมน์ใหญ่ๆ รวม 3 คอลัมน์ ได้แก่
1. ปลายภาคของโรงเรี ยน ปลายภาคของโรงเรี ยนมี 5 คอลัมน์ยอ่ ย ดังนี
1.1 คอลัมน์คะแนนดิบปลายภาค ด้านบนมี Text Box ให้เติมคะแนนเต็ม ให้เราเติม
คะแนนเต็มตามจํานวนข้อทีออกข้อสอบ เช่น ออกข้อสอบ 50 ข้อ คะแนนเต็มคือ 50 คะแนน
1.2 คอลัมน์คะแนนเก็บ โปรแกรมจะนําคะแนนดิบทีคียใ์ นข้อ 1.1 ปรับเป็ นคะแนนเก็บตาม
อัตราส่ วนคะแนน
1.3 คอลัมน์ภาค 1 หมายถึงคะแนนเก็บปลายภาคเรี ยนที 1 ยกมา
1.4 คอลัมน์รวม หมายถึง นําคะแนนเก็บปลายภาคเรี ยนที 2 บวกคะแนนเก็บปลายภาคเรี ยนที
1 หาร 2
1.5 คอลัมน์ร้อยละคะแนนจากโรงเรี ยน เป็ นคอลัมน์ปรับคะแนนตามข้อสอบกลาง หาก
รายวิชาใดไม่มีขอ้ สอบกลาง คอลัมน์นีจะเป็ น 100% หากมีขอ้ สอบกลาง คอลัมน์นีก็จะปรับตามร้อยละ
ข้อสอบกลาง
2. ข้อสอบกลาง ข้อสอบส่ วนกลางมี 2 คอลัมน์ยอ่ ย ดังนี
2.1 คอลัมน์คะแนน คือ คอลัมน์คะแนนดิบของข้อสอบกลาง ด้านบนมีช่องคะแนนเต็ม
ข้อสอบกลาง ให้คียค์ ะแนนเต็ม และคียค์ ะแนนดิบข้อสอบกลาง โปรแกรมจะปรับค่าให้ตามร้อยละ
ข้อสอบกลางโดยอัตโนมัติ
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2.2 คอลัมน์ร้อยละข้อสอบกลาง เป็ นจํานวนคะแนนทีได้จากข้อสอบกลาง
หมายเหตุ ผูเ้ ขียนโปรแกรมยังไม่ทราบว่า คะแนนข้อสอบกลางทีส่ งมาให้โรงเรี ยน ส่ งมาใน
รู ปแบบใด ถ้าเป็ นคะแนนเต็มและคะแนนทีนักเรี ยนทําได้ ก็คียค์ อลัมน์ 2.1 โปรแกรมก็จะคํานวณให้ใน
คอลัมน์ 2.2 แต่ถา้ ส่ งคะแนนมาให้ในรู ปคะแนนปรับแล้ว ก็คียค์ อลัมน์ 2.2 เลย
3. รวมปลายภาค คือ คอลัมน์ทีการเอาคะแนนปลายภาคโรงเรี ยนรวมกับคะแนนข้อสอบ
ส่ วนกลาง
- ข้อความ รวมคะแนน เป็ นคอลัมน์นาํ คะแนนระหว่างภาคเรี ยน รวมกับ คะแนนปลาย
ภาคเรี ยน ซึ งจะมีคะแนนเต็มเป็ น 100 คะแนน ตามอัตราส่ วนคะแนน
- ข้อความ สรุ ปทังปี การศึกษา มี 2 คอลัมน์ยอ่ ย ได้แก่
1. คอลัมน์ผลการเรี ยน เป็ นคอลัมน์สรุ ปผลการเรี ยนอัตโนมัติ จากคะแนนรวม ได้แก่
คะแนนรวม 0-49 ให้ผลการเรี ยน 0 , 50-54 ให้ผลการเรี ยน 1 , 55-59 ให้ผลการเรี ยน 1.5 , 60-64 ให้ผลการเรี ยน
2 , 65-69 ให้ผลการเรี ยน 2.5 , 70-74 ให้ผลการเรี ยน 3 , 75-79 ให้ผลการเรี ยน 3.5 และ 80-100 ให้ผลการเรี ยน 4
ทีหัวคอลัมน์ เป็ นสี นาเงิ
ํ น แสดงว่าคอลัมน์นีคลิกให้ค่าได้ ซึ งสามารถคลิกให้ค่าต่างๆ ดังนี ร , มส , จําหน่าย
, พักการเรี ยน , แขวนลอย และต่างประเทศ
2. คอลัมน์ที เป็ นคอลัมน์ให้ลาํ ดับที ตามคะแนนรวม
- ข้อความ สอบแก้ตวั ส่ วนนีเป็ นคะแนนและผลการสอบแก้ตวั
- ตารางแสดงค่าสถิติ ใช้แสดงค่าสถิติ ซึ งจะเปลียนไปตามคะแนนทีคีย ์
- ปุ่ มคําสังพิมพ์ ใช้สาํ หรับสังพิมพ์ ผลการเรี ยน เพือเข้ารู ปเล่มแบบบันทึกฯ
10.2.5 ปุ่ มคําสั ง ล้ างข้ อมูล ใช้สาํ หรับปรับสาระที มาตรฐานที ตัวชีวัดข้อที คะแนนดิบ คะแนนจริ ง
คะแนนสอบปลายภาค ผลการเรี ยนเป็ นว่าง เพือเริ มต้นทําผลการเรี ยนใหม่
10.3 ข้ อเสนอแนะ
10.3.1 ควรกําหนดอัตราส่ วนคะแนน ก่อนลงคะแนนสอบปลายภาค เพราะหากได้ลงคะแนนสอบ
ปลายภาคไปแล้ว การกําหนดอัตราส่ วนคะแนน จะทําให้คะแนนสอบปลายภาคหายไป หรื อถูกปรับเป็ น ศูนย์
ทุกคน ทําให้ตอ้ งคียข์ อ้ มูลใหม่
10.3.2 ปุ่ มคําสัง คียค์ ะแนนทุกช่อง หยุดคียค์ ะแนนทุกช่อง และอักษรทีหัวตาราง ด ใช้สาํ หรับเปิ ด
หรื อปิ ดการคียค์ ะแนน หากเปิ ดคียค์ ะแนนทุกช่อง ต้องระวังเคอร์ เซอร์ กระโดดเปลียนช่องอาจคียค์ ะแนน
ผิดช่อง
10.3.3 การตัดสิ นผลการเรี ยนภาคเรี ยนที 1 ไม่ได้ตดั สิ นสอบได้-ตก เป็ นการตัดสิ นเพือให้ทราบ
พัฒนาการการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนแต่ละคน ดังนันในเมนูพิมพ์จะพิมพ์ผลการเรี ยนหรื อไม่พิมพ์ก็ได้
10.3.4 หากนักเรี ยน พักการเรี ยน , จําหน่าย , แขวนลอย , ศึกษาต่างประเทศ หรื อ ได้ ร หรื อได้ มส
สามารถกําหนดได้โดยคลิกทีสดมภ์ผลการเรี ยน แล้วเลือกค่าตามต้องการ
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10.3.5 ผลการเรี ยนและลําดับที ภาคเรี ยนที 1 เป็ นการตัดสิ นผลการเรี ยนเพือดูการพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยน ไม่ใช่เป็ นการตัดสิ นได้-ตก ในโปรแกรมจะแสดงการตัดสิ นผลการเรี ยนทันที แต่ในการสังพิมพ์
จะพิมพ์หรื อไม่พิมพ์ผลการเรี ยนภาคเรี ยนที 1 ก็ได้
10.3.6 การสอบแก้ตวั จะคียค์ ะแนนได้ เมือผลการเรี ยนปกติได้ พักการเรี ยน ร มส และ 0 เท่านัน
หากผลการเรี ยนเป็ น จําหน่าย 1,1.5,2,2.5,3,3.5 และ 4 จะไม่สามารถคียค์ ะแนนและให้
ผลการเรี ยนสอบแก้ตวั ได้
10.3.7 รายวิชาทีมีขอ้ สอบกลาง ต้องกําหนดอัตราส่ วนคะแนนให้มีขอ้ สอบกลาง ส่ วนรายวิชาทีไม่มี
ข้อสอบกลาง ต้องกําหนดอัตราส่ วนคะแนนไม่ให้มีขอ้ สอบกลาง
10.3.8 การกําหนด จําหน่าย , พักการเรี ยน , แขวนลอย หรื อ ศึกษาต่างประเทศ ควรกําหนดให้
ตรงกันทัง บันทึกเวลาเรี ยน , บันทึกผลการเรี ยน , บันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ , บันทึกอ่านคิดวิเคราะห์
เขียน , สรุ ปผลการเรี ยนการประเมิน และบันทึกสมรรถนะผูเ้ รี ยน เวลาทีพิมพ์หน้าปก
แบบบันทึกฯ สรุ ปผลการเรี ยนผลการประเมินจะได้ถูกต้องทุกบันทึก
10.3.9 ปุ่ มคําสัง ล้างข้อมูล ใช้เพือต้องการล้างข้อมูลเริ มทําใหม่ เมือล้างข้อมูลแล้วจะไม่สามารถ
เรี ยกข้อมูลทีล้างกลับมาใช้ใหม่ได้
11. บันทึก คุณลักษณะอันพึงประสงค์
11.1 หน้ าที
ใช้บนั ทึกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หากไม่นาํ มาร่ วมประเมินไม่ตอ้ งทํางานในเมนูนี
11.2 วิธีการทํางาน
จากรู ปที 11.1 มีส่วนประกอบและวิธีทาํ งานดังนี
11.2.1 กลุ่มข้ อความแสดงรายละเอียดวิชาทีจัดทําแบบบันทึกฯ ได้แก่ ระดับ ชัน รหัสวิชา รายวิชา
และเวลา(ชัวโมง)
11.2.2 Page Frame หน้ าคีย์คะแนนประเมินเทอม 1 ใช้เพือคียค์ ะแนนประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ งส่ วนประกอบย่อย และวิธีการทํางานดังนี
- ปุ่ มคําสัง กําหนดวิธีประเมิน ใช้เพือกําหนดข้อทีจะประเมิน และกําหนด
ช่วงการประเมินทีจะได้ ดีเยียม ดี ผ่านเกณฑ์ และไม่ผา่ นเกณฑ์
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รู ปที 11.1 แสดงฟอร์ มบันทึ ก คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หน้ าคีย์คะแนนประเมินเทอม 1
- ตารางแสดงข้อมูลและคียค์ ะแนน ใช้สาํ หรับแสดงข้อมูล ได้แก่ รายชือนักเรี ยน และคีย ์
ข้อมูลคะแนนในข้อย่อย โปรแกรมจะรวมคะแนนในข้อย่อย เป็ นคะแนนรวมในแต่ละข้อ
11.2.3 Page Frame หน้ าสรุ ปผลการประเมิน เทอม 1 ใช้แสดงผลการประเมินเทอม 1
ดังรู ปที 11.2

รู ปที 11.2 แสดงฟอร์ มบันทึ กคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หน้ า สรุ ปผลการประเมินเทอม 1
จากรู ปที 11.2 มีส่วนประกอบย่อย และวิธีการทํางานดังนี
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- ตารางแสดงข้อมูล ได้แก่ แสดงชือ-นามสกุลนักเรี ยน แสดงรวมคะแนนตาม
จํานวนข้อทีประเมินภาคเรี ยนที 1 แสดงคะแนนประเมินภาคเรี ยนที 1 ซึ งแปลงคะแนนจากคะแนนเต็ม 3
คะแนน แสดงผลการประเมิน เป็ นการแสดงผลการประเมินเมือเทียบกับช่วงการประเมิน สามารถคลิกทีช่อง
นี เพือกําหนด พักการเรี ยน หรื อ จําหน่าย และแสดงผลการปรับปรุ ง ในกรณี ทีนักเรี ยนได้ผลการประเมิน
เป็ นพักการเรี ยน หรื อ ไม่ผา่ นเกณฑ์ สามารถคลิกทีช่องนีเพือกําหนดผลการปรับปรุ ง
- ตารางแสดงคะแนนช่วงการประเมิน ใช้แสดงคะแนนช่วงของการประเมิน โดยกําหนด
คะแนนจากปุ่ มคําสัง กําหนดวิธีประเมิน ในหน้าคียค์ ะแนนประเมินเทอม 1
- ตารางแสดงค่าสถิติ ซึ งค่าสถิติจะเปลียนไปตามคะแนนทีคีย ์
- ปุ่ มคําสัง พิมพ์ ใช้สาํ หรับสังพิมพ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์เข้าเล่มแบบบันทึกฯ
11.2.4 Page Frame หน้ าสรุ ปผลการประเมิน เทอม 2/ทังปี การศึกษา ใช้แสดงผลการประเมินเทอม
2/ทังปี การศึกษา ดังรู ปที 11.3

รู ปที 11.3 แสดงฟอร์ มบันทึ กคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หน้ าสรุ ปผลการประเมินเทอม2/ทังปี การศึกษา
จากรู ปที 11.3 มีส่วนประกอบย่อย และวิธีการทํางานดังนี
- ตารางแสดงข้อมูล ได้แก่ แสดงชือ-นามสกุลนักเรี ยน แสดงรวมคะแนนจํานวนข้อที
ประเมินภาคเรี ยนที 2 แสดงคะแนนประเมินภาคเรี ยนที 2 ซึ งแปลงคะแนนจากคะแนนเต็ม 3 คะแนน แสดง
คะแนนประเมินภาคเรี ยนที 1 เป็ นค่าทียกมาจากการประเมินเทอม 1 แสดงคะแนนเฉลียทังปี ได้จากรวม
คะแนนประเมินเทอม 1 บวกกับ รวมคะแนนประเมินเทอม 2 หารด้วย 2 แสดง
ผลการประเมินทังปี การศึกษา แสดงผลการประเมินเมือเทียบกับช่วงการประเมิน สามารถคลิกทีช่องนี
เพือกําหนด พักการเรี ยน หรื อ จําหน่าย และแสดงผลการปรับปรุ ง ในกรณี ทีนักเรี ยนได้ผลการประเมินเป็ น
พักการเรี ยน หรื อ ไม่ผา่ นเกณฑ์ สามารถคลิกทีช่องนีเพือกําหนดผลการปรับปรุ ง
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- ตารางแสดงคะแนนช่วงการประเมิน ใช้แสดงคะแนนช่วงของการประเมิน โดยกําหนด
คะแนนจากปุ่ มคําสัง กําหนดวิธีประเมิน หน้าคียค์ ะแนนประเมินเทอม 1
- ตารางแสดงค่าสถิติ ซึ งค่าสถิติจะเปลียนไปตามคะแนนทีคีย ์
- ปุ่ มคําสัง พิมพ์ ใช้สาํ หรับสังพิมพ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เข้าเล่มแบบันทึกฯ
11.2.5 ปุ่ มคําสั ง ล้ างข้ อมูล ใช้เพือล้างข้อมูลเริ มต้นบันทึก คุณลักษณะอันพึงประสงค์ใหม่โดยคะแนน
ทุกคนจะถูกปรับเป็ นศูนย์ และผลการประเมินจะถูกปรับเป็ นว่าง
11.2.6 ปุ่ มคําสั ง จบ ใช้เพือจบการทํางาน ออกจากเมนูนี
11.3 ข้ อเสนอแนะ
11.1.3.1 หากไม่นาํ ไปรวมในการประเมิน ไม่ตอ้ งทําในเมนูนี
11.1.3.2 ควรกําหนดวิธีการประเมิน เพือกําหนดข้อทีจะประเมิน และช่วงการประเมินก่อนคีย ์
คะแนนประเมินต่างๆ
11.3.3.3 คะแนนเต็มในการประเมิน ทังข้อใหญ่และข้อย่อยมีคะแนนเต็ม 3 คะแนน
11.3.3.4 จํานวนข้อการประเมิน ทังสองภาคเรี ยนจะเหมือนกัน
11.3.3.5 การล้างข้อมูล โปรแกรมจะล้างเฉพาะข้อมูลบันทึก คุณลักษณะอันพึงประสงค์เท่านันและ
ควรล้างข้อมูลก่อนทีจะเริ มคียค์ ะแนนประเมิน
11.3.3.6 คลิกทีช่องผลการประเมิน เพือให้ผลการประเมินเป็ น พักการเรี ยน หรื อ จําหน่าย และ
คลิกทีผลการปรับปรุ ง เพือบังคับให้ผลการประเมินปรับปรุ งตามทีต้องการ
12. บันทึก อ่ าน คิดวิเคราะห์ เขียน
ลักษณะและวิธีการทํางานเหมือนหัวข้อที 11. บันทึก คุณลักษณะอันพึงประสงค์
13. พิมพ์ ใบสรุปผลการเรียน/ผลการประเมิน
13.1 หน้ าที
ใช้สาํ หรับพิมพ์ใบสรุ ปรวม โดยทีจะต้องมีผลการเรี ยน ส่ วนผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน สามารถเลือกได้วา่ จะนํามาประเมิน
ร่ วมด้วยหรื อไม่ และพิมพ์หมายเหตุ โดยค่าทีสรุ ปรวม เป็ นค่าทีผลการเรี ยนและผลการประเมินทังปี การศึกษา

5-25
13.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 13.1 แสดงฟอร์ มพิมพ์ ใบสรุ ปผลการเรี ยน/ผลการประเมิน
จากรู ปที 13.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
13.2.1 กลุ่มข้ อความแสดงรายละเอียดรายวิชา แบบบันทึกฯ ทีทํา ใช้แสดง ระดับ ชัน รหัสวิชา
รายวิชา และเวลา(ชัวโมง) ของรายวิชาทีกําลังทําแบบบันทึกฯ
13.2.2 Check box ผลการเรียน ไม่สามารถปลดเครื องหมายถูกได้ เพราะต้องนํามาใช้ในการประเมิน
อยูแ่ ล้ว
13.2.3 Check box คุณลักษณะฯ สามารถกําหนดให้มีเครื องหมายถูก หมายถึง นําไปร่ วมประเมิน
หากไม่มีเครื องหมายถูก หมายถึง ไม่นาํ ไปร่ วมประเมิน
13.2.4 Check box อ่ าน คิดวิเคราะห์ ฯ สามารถกําหนดให้มีเครื องหมายถูก หมายถึง นําไปร่ วม
ประเมิน หากไม่มีเครื องหมายถูก หมายถึง ไม่นาํ ไปร่ วมประเมิน
13.2.5 ตาราง แสดงข้ อมูล ใช้สาํ หรับแสดง เลขที เลขประจําตัว ชือ-นามสกุล ผลการเรี ยน
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน สรุ ปผลการประเมิน
และหมายเหตุ
13.2.6 ตาราง แสดงค่ าสถิติ ใช้สาํ หรับแสดงค่าสถิติ ทังผลการเรี ยนและผลการประเมิน
13.2.7 ปุ่ มคํา สั งฟอร์ มพิมพ์ ใช้สาํ หรับพิมพ์ผลการเรี ยน/ผลการประเมิน
13.2.8 ปุ่ มคําสั ง จบ ใช้เพือจบการทํางานออกจากเมนูนี
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13.3 ข้ อเสนอแนะ
13.3.1 ค่าทีจะพิมพ์ ทังผลการเรี ยนและผลการประเมิน เป็ นค่าผลการเรี ยนและผลการประเมินปลาย
ภาคเรี ยน ดังนัน ควรมีการจัดทําผลการเรี ยนและผลการประเมินปลายภาคเรี ยนก่อนจึงจะใช้เมนูนีได้ หากไม่มี
การจัดทําผลการเรี ยนและผลการประเมินปลายภาคเรี ยน ค่าทีได้จะผิดพลาด
13.3.2 ช่องหมายเหตุ คียข์ อ้ ความอะไรก็ได้
14. บันทึก สมรรถนะผู้เรียน
ลักษณะและวิธีการทํางานเหมือนหัวข้อที 11. บันทึก คุณลักษณะอันพึงประสงค์
15. เลือกนักเรียนแสดงผลต่ างๆ
15.1 หน้ าที
ใช้แสดงรายชือนักเรี ยนทีตนเองสอนทุกห้องทีจัดทําแบบบันทึกฯ เพือเลือกและให้แสดงผลการเรี ยน
ผลการประเมินตามต้องการ จากมากไปหาน้อย ทําให้ทราบผลการเรี ยนเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย
15.2 วิธีการทํางาน
เมือเลือกเมนูนี จะได้ฟอร์ มเลือกนักเรี ยนแสดงผลต่างๆ ดังรู ปที 15.1

รู ปที 15.1 แสดงฟอร์ มเลือกนักเรี ยนแสดงผลต่ าง ๆ หน้ า กําหนด # เลือกนักเรี ยน
จากรู ปที 15.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
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15.2.1 Page Frame กําหนด # เลือกนักเรียน ใช้เพือเลือกนักเรี ยนแสดงผลต่างๆ จากรู ปที 14.1
มีส่วนประกอบย่อยต่างๆ และวิธีการทํางานดังนี
- Option Group เลือกรายการ ใช้เพือเลือกนักเรี ยนตามเงือนไข นักเรี ยนทีเลือกตาม
เงือนไขจะมีเครื องหมาย # ในช่องเลือก
- ตารางแสดงรายชือนักเรี ยน แสดงผลการเรี ยน และผลการประเมิน ซึ งมีสดมภ์เลือก โดยที
หากมีเครื องหมาย # แสดงว่า นักเรี ยนคนนันนําไปแสดงผลต่างๆ วิธีการทําเครื องหมายทําได้หลายวิธี ได้แก่
เลือก Option Group ตามทีกล่าวมาแล้ว คลิกทีช่องเลือก เพือกําหนดให้มีหรื อไม่มีเครื องหมาย # หรื อคลิกปุ่ ม
คําสัง ล้าง # หมด หรื อ คลิกทีปุ่ มคําสัง เพิม # หมด
- ปุ่ มคําสัง ล้าง # หมด ใช้เพือลบเครื องหมาย # ออกจากนักเรี ยนทุกคน
- ปุ่ มคําสัง ล้าง # หมด สําหรับนักเรี ยนที จําหน่าย พักการเรี ยน ร และ มส ใช้เพือลบ
เครื องหมาย # ออกจากนักเรี ยนทุกคนทีได้ผลการเรี ยนเป็ น จําหน่าย พักการเรี ยน ร และ มส
- ปุ่ มคําสัง เพิม # หมด ใช้เพือเพิมเครื องหมาย # ให้นกั เรี ยนทุกคน
15.2.2 Page Frame แสดงผลการเรียน ใช้แสดงผลการเรี ยนของนักเรี ยนทีเลือก หรื อ
นักเรี ยนทีมีเครื องหมาย # ในช่องเลือก โดยโปรแกรมจะเรี ยงลําดับคะแนนรวมจากน้อยไปหามาก พร้อมให้
ลําดับที แสดงค่าสถิติ และสามารถสังพิมพ์ได้
15.2.3 Page Frame แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใช้แสดงผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรี ยนทีเลือก หรื อนักเรี ยนทีมีเครื องหมาย # ในช่องเลือก โดยโปรแกรมจะเรี ยงลําดับ
คะแนนรวมจากน้อยไปหามาก พร้อมให้ลาํ ดับที แสดงค่าสถิติ และสามารถสังพิมพ์ได้
15.2.4 Page Frame แสดงอ่ าน คิดวิเคราะห์ เขียน ใช้แสดงผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
ของนักเรี ยนทีเลือก หรื อนักเรี ยนทีมีเครื องหมาย # ในช่องเลือก โดยโปรแกรมจะเรี ยงลําดับคะแนนรวม
จากน้อยไปหามาก พร้อมให้ลาํ ดับที แสดงค่าสถิติ และสามารถสังพิมพ์ได้
15.2.5 ปุ่ มคําสั ง จบ ใช้เพือจบการทํางานในเมนูนี
15.3 ข้ อเสนอแนะ
15.3.1 หากเลือกนักเรี ยนทังหมด โดยเลือกปุ่ มคําสัง เพิม # หมด โปรแกรมจะเลือกนักเรี ยนทังหมด
รวมทังนักเรี ยนทีพักการเรี ยน จําหน่าย ติด ร และ มส ด้วย ควรเลือกต่อด้วยปุ่ มคําสัง ล้าง # หมด สําหรับ
นักเรี ยนที จําหน่าย พักการเรี ยน ติด ร และ มส เพือไม่ให้นกั เรี ยนทีมีปัญหา ปรากฏในการแสดงผลการเรี ยน
และผลการประเมิน
15.3.2 ในโปรแกรมสามารถเลือกนักเรี ยนได้ทุกคน ทุกรหัสวิชา แต่ควรเลือกนักเรี ยน แสดงรหัสวิชา
เดียวกัน แล้วเปรี ยบเทียบกัน เพราะหากเลือกต่างรหัสวิชา ความยากง่ายของวิชาจะมีผลต่อการจัดลําดับด้วย
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15.3.3 อาจเลือกนักเรี ยนหลายๆคน เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนหรื อผลการประเมิน แต่เวลาพิมพ์ อาจ
เลือกพิมพ์บางคนได้ เช่น พิมพ์ทีได้คะแนนสู งสุ ด 10 อันดับแรก หรื อ Top Ten เป็ นต้น
16. สํ าเนา ข้ อมูล แบบบันทึกฯ ทีทําเสร็จแล้ ว ส่ งโปรแกรมงานทะเบียน
16.1 หน้ าที
ใช้สาํ หรับสําเนาข้อมูลผลการเรี ยนจากแบบบันทึกฯ ทีทําเสร็ จแล้วส่ งโปรแกรมงานทะเบียน
เพือให้เจ้าหน้าทีงานทะเบียน เรี ยกใช้ขอ้ มูลแบบบันทึกฯ ทําให้ไม่ตอ้ งคียผ์ ลการเรี ยน
16.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 16.1 แสดงฟอร์ ม เลือกระดับ ชัน รหั สวิชา และ ชื อรายวิชา
เพือสําเนาข้ อมูลไปโปรแกรมงานทะเบียน
จากรู ปที 16.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
16.2.1 ตารางแสดงระดับ ชั น วิชา และ ชื อรายวิชา ใช้แสดงรายละเอียดรายวิชาทีได้
จัดทําแบบบันทึกฯ สามารถเลือกเพือโอนข้อมูลไปงานทะเบียนโดย คลิกทีช่องเลือก หากมีเครื องหมาย #
แสดงว่า เลือกรายวิชานันส่ งโปรแกรมงานทะเบียน หากไม่มีเครื องหมาย # แสดงว่า ไม่เลือกรายวิชานัน
ส่ งโปรแกรมงานทะเบียน
16.2.2 ปุ่ มคําสั งตกลง ใช้เพือเลือกตกลงโอนข้อมูลจากแบบบันทึกฯ ไปโปรแกรมงานทะเบียน
ตามระดับ ชัน รหัสวิชา และรายวิชาทีเลือกไว้ หลังจากนันจะได้ฟอร์ มเลือกไดร์ ฟและโฟลเดอร์ เพือจัดเก็บ
ข้อมูลทีจะโอนไปโปรแกรมงานทะเบียน ให้เลือกไดร์ ฟและโฟลเดอร์ ตามต้องการ แล้วคลิกตกลงข้อมูล
แบบบันทึกฯ ทีทําเสร็ จแล้ว ก็จะสํารองไปโปรแกรมงานทะเบียน
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16.3 ข้ อเสนอแนะ
16.3.1 โปรแกรมจะโอนเฉพาะ ผลการเรี ยนปลายภาคเรี ยน เท่านัน ส่ วนผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ผลการเรี ยนประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน โปรแกรมไม่ได้โอน ดังนัน ควรจัดทําแบบบันทึก
ให้เรี ยบร้อยหรื อตัดเกรดปลายภาคเรี ยนเสร็ จเรี ยบร้อย จึงเลือกเมนูนี
16.3.2 การสร้างโฟลเดอร์ ยอ่ ยต่อท้าย ชือโฟลเดอร์ โดยชือโฟลเดอร์ ยอ่ ย ไม่ควรมีเว้นวรรค ไม่ควร
มีเครื องหมายคณิ ตศาสตร์ ไม่ควรขึนต้นด้วยตัวเลข
16.3.3 หากโปรแกรมจัดทําแบบบันทึกฯ กับโปรแกรมงานทะเบียนอยูใ่ นเครื องคอมพิวเตอร์ เดียวกัน
สามารถสําเนาข้อมูล ลงฮาร์ ดดิสต์เครื องเดียวกัน แล้วให้โปรแกรมงานทะเบียนเรี ยกใช้ขอ้ มูลจาก แบบบันทึก
ทีสําเนาทีฮาร์ ดดิสต์ แต่หากโปรแกรมอยูต่ ่างเครื องกัน อาจสําเนาลง Handy Drive และนํา Handy Drive
ให้เจ้าหน้าทีงานทะเบียน
16.3.4 ข้อมูลแบบบันทึกฯ ทีสําเนาไปโปรแกรมงานทะเบียน จะแยกตามเมนูบาร์ เช่น เมนูบาร์ แบบ
บันทึกฯ (ประถม) ข้อมูลทีสําเนาไปโปรแกรมงานทะเบียน จะเลือกได้เฉพาะประถมศึกษา เป็ นต้น

บทที 6
ประกาศผลสอบ
เมนูบาร์ ประกาศผลสอบ มีเมนูยอ่ ยให้เลือกต่างๆ ดังนี
1. สร้างรายชือนักเรี ยน จากข้อมูลต้นแบบ
2. สร้างรายชือนักเรี ยน โดยคียร์ ายชือเอง
3. แสดง/เพิม/ลบ/แก้ไข รายชือนักเรี ยน
4. แสดง/เพิม/ลบ/แก้ไข/พิมพ์ ประกาศผลสอบ
1. สร้ างรายชื อนักเรียน จากข้ อมูลต้ นแบบ
1.1 หน้ าท◌◌ี ่
ใช้สาํ หรับสร้าง รายชือนักเรี ยนเพือประกาศผลสอบจากข้อมูลต้นแบบ โดยทีจะสร้างได้ตอ้ งมีขอ้ มูล
ต้นแบบก่อน ซึ งข้อมูลต้นแบบสามารถสร้างหรื อกําหนดจากเมนูบาร์ ข้อมูลต้นแบบ
1.2 วิธีการทํางาน

รูปที 1.1 แสดงฟอร์ มสร้างรายชื อนักเรี ยน จากข้อมูลต้นแบบ
จากรู ปที 1.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
1.2.1 ตาราง แสดงข้ อมูลต้ นแบบทีมี ใช้สาํ หรับแสดงข้อมูลต้นแบบทีมี
1.2.2 ตารางแสดง ระดับ/ชั น ทีมีแล้ ว ใช้เพือแสดงระดับและชันทีมีรายชือทําประกาศผลการสอบแล้ว
1.2.3 ข้ อความ กําหนดข้ อมูล ใช้เพือแสดงระดับ/ชัน ทีจะสร้างรายชือเพือทําประกาศผลการสอน
1.2.4 ปุ่ มคําสั ง ตกลง ใช้เพือเลือกระดับและชัน สร้างรายชือประกาศผลการสอบ
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1.3 ข้ อเสนอแนะ
1.3.1 หากระดับและชัน ได้สร้างแล้ว จะไม่สามารถสร้างซําได้
1.3.2 รายชือต้ นแบบ คือ รายชือต้ นแบบเดียวกันกับเลือกทําแบบบันทึกฯ
1.3.3 หากไม่มีรายชือต้นแบบ ใช้วธิ ี การคียร์ ายชือด้วยตนเองก็ได้
2. สร้ างรายชื อนักเรียน โดยคีย์รายชื อนักเรียนขึนเอง
2.1 หน้ าที
ใช้สาํ หรับสร้างรายชือนักเรี ยนเพือทําประกาศผลสอบด้วยตนเอง หรื อเป็ นการคียร์ ายชือนักเรี ยนเอง
2.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 2.1 แสดงฟอร์ มสร้ างรายชื อนักเรี ยน โดยคีย์รายชื อเอง
จากรู ปที 2.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานทีสําคัญดังนี
2.2.1 ตารางแสดง ระดับ/ชั น ทีมีแล้ ว ใช้เพือแสดงระดับและชันทีมีรายชือทําประกาศผลการสอบแล้ว
2.2.2 Text Box กําหนดระดับ และ ชั น ใช้กาํ หนดระดับ และ ชัน ทีจะสร้างรายชือ
นักเรี ยนเพือจัดทําประกาศผลสอบ
2.2.3 ปุ่ มคําสั ง ตกลง ใช้เพือตกลงสร้างรายชือนักเรี ยนตามทีกําหนด
2.2.4 ปุ่ มคําสั ง ยกเลิก ใช้เพือยกเลิก และจบออกจากเมนูนี
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2.3 ข้ อเสนอแนะ
2.3.1 หากระดับและชัน ได้สร้างแล้ว จะไม่สามารถสร้างซําได้
2.3.2 เมือระดับ และชันถูกต้อง โปรแกรมจะสร้างรายชือนักเรี ยนเป็ นว่าง 55 คนต่อห้อง และ
จะได้ฟอร์ มกําหนด รายชือนักเรี ยน ซึ งสามารถแก้ไขรายชือนักเรี ยน ลบรายชือนักเรี ยนออกจากการทําประกาศ
ผลสอบได้
3. แสดง/เพิม/ลบ/แก้ ไข รายชื อนักเรียน
3.1 หน้ าที
ใช้สาํ หรับแสดง/เพิม/ลบ/แก้ไข รายชือนักเรี ยนทีทําประกาศผลสอบ
3.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 3.1 แสดงฟอร์ มกําหนด รายชื อนักเรี ยน
จากรู ปที 3.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
3.2.1 กลุ่ม Text Box กําหนดข้ อมูล ระดับและชั น ใช้สาํ หรับแก้ไข ระดับและชันใหม่ หากข้อมูล
ระดับและชัน ถูกต้องแล้ว ไม่ตอ้ งแก้ไข
3.2.2 ตาราง แสดงรายชื อนักเรียน ใช้แสดงรายชือนักเรี ยน โดยทีสดมภ์ทีเป็ นสี ขาว สามารถแก้ไข
ข้อมูลได้ ได้แก่ เลขประจําตัว เลขประจําตัวประชาชน คํานําหน้าชือ ชือ และ นามสกุล
3.2.3 ปุ่ มคําสั ง ลบชั น ป./ม. นีออกหมด/จบ ใช้สาํ หรับลบรายชือนักเรี ยนทัง ระดับและชันนี
ออกหมด แล้วจบการทํางาน ไม่สามารถเรี ยกข้อมูลทีลบกลับคืนได้
3.2.4 ปุ่ มคําสั ง บันทึก/จบ ใช้สาํ หรับบันทึกข้อมูลทีแก้ไข และจบออกจากการทํางาน
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3.3 ข้ อเสนอแนะ
3.3.1 ข้อมูลในตาราง สดมภ์ทีเป็ นสี ขาว สามารถแก้ไขข้อมูลได้ สดมภ์ทีเป็ นสี ชมพูหรื อเลขที
ไม่สามารถแก้ไขได้
3.3.2 โปรแกรมให้เลขทีได้สูงสุ ด 55 คนต่อห้องเรี ยน ไม่สามารถเพิมหรื อลดจํานวนได้ แต่รายชือ
นักเรี ยนไม่เต็มห้องเรี ยนก็ได้
3.3.3 ควรจัดรายชือนักเรี ยน อย่าให้มีบรรทัดว่าง
3.3.4 ช่องคํานําหน้าชือ สามารถคลิกเพือเลือกเป็ น ว่าง,ด.ช.,เด็กชาย,ด.ญ.,เด็กหญิง,นาย และ
นางสาว
4. แสดง/เพิม/ลบ/แก้ ไข/พิมพ์ ประกาศผลสอบ
4.1 หน้ าที
ใช้สาํ หรับคียผ์ ลการเรี ยนสู งสุ ดไม่เกิน 36 วิชา ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน เพือให้โปรแกรมประเมินผลหาหน่วยกิตทีเรี ยน-ทีได้ หาผลการเรี ยน
เฉลีย ให้ลาํ ดับที และสรุ ปผลการประเมิน
4.2 วิธีการทํางาน

รู ปที 4.1 แสดงฟอร์ ม แสดง/เพิม/ลบ/แก้ ไข/พิมพ์ ประกาศผลสอบ หน้ าคีย์ผลการประเมิน
จากรู ปที 4.1 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
4.2.1 Text Box แสดงระดับ และชั น ใช้แสดงรายชือนักเรี ยนระดับและชันทีกําลังจัดทําประกาศ
ผลสอบ
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4.2.2 Page Frame หน้ าคีย์ผลการเรียน ใช้กาํ หนดรหัสวิชา หน่วยกิต และคีย ์
ผลการเรี ยน หน้านีคียผ์ ลการเรี ยนได้สูงสุ ด 10 รายวิชา มีส่วนประกอบย่อยต่างๆ ดังนี
- ปุ่ มคําสัง คียผ์ ลการเรี ยนทุกช่อง ใช้สาํ หรับเลือกเพือคียผ์ ลการเรี ยนทุกช่อง
- ปุ่ มคําสัง หยุดคียผ์ ลการเรี ยนทุกช่อง ใช้สาํ หรับหยุดคียผ์ ลการเรี ยนทุกช่อง
- Text Box รหัสวิชา ใช้สาํ หรับคียร์ หัสวิชา
- Text Box หน่วยกิต ใช้สาํ หรับกําหนดหน่วยกิต
- ตารางแสดง ชือ-สกุล และคียผ์ ลการเรี ยนทีได้ ใช้สาํ หรับคียผ์ ลการเรี ยนทีได้ ซึ งผลการเรี ยน
ทีคียไ์ ด้ คือ 0,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,ร,มส และ ว่าง (ว่าง หมายถึง นักเรี ยนไม่ได้ลงเรี ยนวิชานี หรื อ ยังไม่มี
ผลการตัดสิ น)
4.2.3 Page Frame หน้ าคีย์ผลการเรียน ต่ อ การทํางานเหมือนหัวข้อ 4.2.2 ซึ งเป็ นการคียผ์ ลการเรี ยน
ต่อวิชาที 11-36
4.2.4 Page Frame หน้ าประเมินผล เป็ นหน้าทีสรุ ปประเมินผลการเรี ยน ให้ค่าผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ค่าประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน และสรุ ปการประเมินตามรู ป

รู ปที 4.2 แสดงฟอร์ ม แสดง/เพิม/ลบ/แก้ ไข/พิมพ์ ประกาศผลสอบ หน้ าประเมินผล
จากรู ปที 4.2 มีส่วนประกอบและวิธีการทํางานดังนี
- ปุ่ มคําสังกําหนดทุกคน ใช้กาํ หนดค่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
ให้ทุกคนพร้อมกัน ได้แก่ ว่าง,ไม่ผา่ น,ผ่าน,ดี และดีเยียม
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- Check Box ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หากมีเครื องหมายถูก หมายถึง นําผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาร่ วมประเมินรวม หากไม่มีเครื องหมายถูก หมายถึง ไม่นาํ ผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาร่ วมประเมินรวม
- Check Box ประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน หากมีเครื องหมายถูก หมายถึง นําผลการประเมิน
อ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน มาร่ วมประเมินรวม หากไม่มีเครื องหมายถูก หมายถึง ไม่นาํ ผลการประเมินอ่าน คิด
วิเคราะห์ เขียน มาร่ วมประเมินรวม
- ตารางแสดงชือ-นามสกุล และกําหนดผลการประเมิน ใช้แสดงหน่วยกิต ทีเรี ยน-ทีได้ แสดง
ผลการเรี ยนเฉลียและลําดับที ให้ค่าผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และให้ค่าผลการประเมินอ่าน
คิดวิเคราะห์ เขียน และสรุ ปผลการประเมิน
- ปุ่ มคําสัง พิมพ์ ใช้เพือพิมพ์ ประกาศผลการสอบ
4.2.5 ปุ่ มคําสั ง ล้ างข้ อมูล ใช้เพือลบข้อมูลผลการเรี ยน ผลการประเมิน ของนักเรี ยน
ทุกคนในชันออกหมด คงเหลือแต่รายชือนักเรี ยนเริ มต้นเท่านัน
4.3 ข้ อเสนอแนะ
4.3.1 ควรตรวจสอบรายชือนักเรี ยนให้เรี ยบร้อยก่อนคียผ์ ลการเรี ยนผลการประเมิน
4.3.2 วิชาใดทีนักเรี ยนไม่ได้เรี ยน ก็ไม่ตอ้ งคียผ์ ลการเรี ยน หรื อทําผลการเรี ยนเป็ นว่าง
4.3.3 ในหน้าประเมินผล สามารถคลิกทีช่อง สรุ ป เพือบังคับให้ผลการสรุ ป หรื อให้จาํ หน่าย หรื อ
ให้พกั การเรี ยน
4.3.4 จํานวนวิชาสู งสุ ดไม่เกิน 36 วิชา หากวิชามีนอ้ ย สามารถกําหนดเว้นคอลัมน์ได้
4.3.5 หากจํานวนวิชาไม่เกิน 20 วิชา ควรกําหนดให้อยูใ่ นช่องแรกๆ เวลาพิมพ์เลือกพิมพ์ แบบพิมพ์
แนวตัง 1-20 วิชา

บทที 7
วิธีใช้
เมนูบาร์ วิธีใช้ มีเมนูยอ่ ยให้เลือกต่างๆ ดังนี
1. วิธีใช้
2. แสดง / ไม่แสดง แถบเครื องมือบันทึกผลการเรี ยนฯ
3. เกียวกับโปรแกรมบันทึกผลการเรี ยนประจําวิชา
1. วิธีใช้
ใช้แสดงวิธีใช้ (Help) โดยที ขณะทํางานอยูใ่ นโปรแกรม ให้กด F1 โปรแกรมก็จะแสดงวิธีใช้ หรื อ
เลือกเมนูบาร์ วธิ ี ใช้ เมนูยอ่ ยวิธีใช้ หรื อ คลิกแถบเครื องมืองานจัดทําแบบบันทึกฯ ปุ่ มคําสังวิธีใช้
2. แสดง/ไม่ แสดง แถบเครื องมือบันทึกผลการเรียนฯ
เมนูนีจะเป็ นลักษณะเปลียนกลับไปมา หมายความว่า เลือกเมนูนี จะแสดงแถบเครื องมือบันทึก
ผลการเรี ยนฯ หากเลือกอีกครัง จะไม่แสดงแถบเครื องมือบันทึกผลการเรี ยนฯ
3. เกียวกับโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจําวิชา
ใช้แสดงเวอร์ ชนโปรแกรม
ั
แสดงลิขสิ ทธิ โรงเรี ยนทีมีสิทธิ ใช้โปรแกรม การปรับเวอร์ ชนั และข้อมูล
การปรับเวอร์ ชนล่
ั าสุ ด ซึ งจะแสดงตามรู ปต่างๆ ดังนี

รู ปที 3.1 แสดงเกียวกับโปรแกรมบันทึ กผลการเรี ยนประจําวิชา หน้ าลิขสิ ทธิ F2
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จากรู ปที 3.1 แสดงเวอร์ ชนโปรแกรม
ั
แสดงชือผูเ้ ขียน ทีอยู-่ เบอร์ โทรติดต่อ แสดงลิขสิ ทธิ และ
ชือโรงเรี ยนทีมีสิทธิใช้โปรแกรม

รู ปที 3.2 แสดงเกียวกับโปรแกรมบันทึ กผลการเรี ยนประจําวิชา หน้ าการปรั บเวอร์ ชัน F3
จากรู ปที 3.2 แสดงการปรับเวอร์ ชนั โดยมีรายละเอียดหัวข้อดังนี ทําไมต้องปรับเวอร์ ชนั , เลขเวอร์ ชนั
โปรแกรมเป็ นอย่างไร

รู ปที 3.3 แสดงเกียวกับโปรแกรมบันทึ กผลการเรี ยนประจําวิชา หน้ า V6.02 F4
จากรู ปที 3.3 แสดงข้อมูลการปรับเวอร์ ชนล่
ั าสุ ด คือ เวอร์ ชนั 6.02 ซึ งจะแสดงให้ทราบว่า มีการปรับ
โปรแกรมอะไรบ้าง

