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คู่มือการด าเนินการรายงานผลการเรยีน 
โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรยีน 
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งานวัดและประเมินผลการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียนฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานระบบบริหารจัดการผลการเรียน 
(School MIS) ตามนโยบายของ สพฐ. ให้สามารถท าภารกิจให้เสร็จสิ้น
อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว โดยเนื้อหาเริ่มจากแนะน าภารกิจท่ีต้องท า 
พร้อมแนะน าวิธีการใช้งาน โปรแกรมบริหารสถานศึกษา (School MIS) 
ในส่วนของผลการเรียน โดยเริ่มจากการ แก้ไขข้อมูลโรงเรียน , บันทึก
รายวิชา, บันทึกผลการเรียน, จนกระท่ังสามารถพิมพ์ ปพ. แบบต่างๆ 
รวมถึงยืนยันการบันทึกผลการเรียนได้ในท่ีสุด  

งานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ขอขอบคุณผู้บริหาร
และคณะครูทุกท่าน ส าหรับการทุ่มเทให้กับภารกิจนี้อย่างเต็มท่ี เพื่อให้
การด าเนินการบันทึกผลการเรียนประสบความส าเร็จบรรลุภารกิจได้  
 

งานวัดและประเมินผลการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

มีนาคม 2563 
 

 

ค ำน ำ 
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โรงเรียนเข้าสู่โปรแกรมบริหารสถานศึกษาโดยใช้ รหัสผู้ใช้ 
(username) และรหัสผ่าน (password) ตามท่ีเขตพื้นที่แจ้งไว้ 

ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่ำน 
  

 
เร่ิมใช้งำน 

เร่ิมใช้งานโดยการเข้าสู่เว็บไซต์ 
http://a5702.obec.expert/authen/login 

เนื่องจากโปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) เป็น
โปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่น การท างานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยอาศัยบ
ราวส์เซอร์ ดังนั้นเพื่อให้การท างานได้ผลดีท่ีสุด เช่น แก้ไขปัญหาการเปิด
ไฟล์ PDF ได้ดี เข้าโปรแกรมเห็นปุ่มท างานต่างๆ ครบถ้วน จึงขอแนะน า
ให้ท่านท าการดาวน์โหลดและติดตั้งบราวส์เซอร์ Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
มาใช้งาน โดยสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่  
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/  
 
 

 

บัญชีใช้งำน 

http://a5702.obec.expert/authen/login
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
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การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการผลการเรียน สพป.เชียงราย เขต 2 

http://a5702.obec.expert/authen/login 
หรือผ่านเว็บไซต์กลุ่มงานวัดผล http://evaluate.cri2.go.th/ เลือก
เมนู SchoolMIS 

 
 
 สามารถเข้าดู ออกปพ.1 และ ปพ.3 ย้อนหลังในปี 2561 โดยใช้
ชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านเดียวกัน ในการเข้าระบบ 
 
 
 
 

http://a5702.obec.expert/authen/login
http://evaluate.cri2.go.th/
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เร่ิมต้นการด าเนินการ โดยล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1 แก้ไขข้อมูลโรงเรียน 

 เมื่อเข้าสู่โปรแกรมผลการเรียนครั้งแรกให้ท่าน ท าการแก้ไข
ข้อมูลโรงเรียน ให้โรงเรียนแก้ไขข้อมูลโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน และทุก
ครั้งท่ีมีการปรับเปลี่ยนข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้  
คลิกเมนูข้อมูลโรงเรียน เลือกเมนูย่อย แก้ไขข้อมูลโรงเรียน ดังรูป  

 
 
 
 

จากนั้นใส่ชื่อนายทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งถ้าเป็นกรณี
โรงเรียน ขยายโอกาส ท่านสามารถใส่ชื่อนายทะเบียนได้ 2 คน คือนาย
ทะเบียนระดับประถม และนายทะเบียนระดับมัธยม หลังจากท่ีแก้ไข
ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่มบันทึก หมายเลข 1 และ หมายเลข 2 ดัง
รูป ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขข้อมูลโรงเรียนเสร็จเรียบร้อย  

หมำยเหตุ การบันทึกหมายเลข 1 เพ่ือท าการบันทึกลงฐานข้อมูลโรงเรียนส่วน กลาง 
และส าหรับการบันทึกหมายเลข 2 เพ่ือบันทึกข้อมูลโรงเรียนให้กับเด็กนักเรียนทุกคน 
ซึ่งถ้าไม่ท าการบันทึกปุ่มที่ 2 นี้ เวลาออก ปพ.1 ข้อมูลโรงเรียนของเด็ก จะไม่มี 
หรือมี แต่อาจเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ 
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2 ข้อมูลนักเรียน 

        ไปที่เมนู  ข้อมูลนักเรียน > ประวัตินักเรียน 

 
1. ประวัตินักเรียน   
 ผู้ใช้สามารถแก้ไข ปรับปรุงประวัตินักเรียน กรณีพิมพ์ระดับชั้น 
หรือห้อง ผิด การแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้จะไม่สามารถแก้ไขเลขประชาชน
ของเด็กได้ เนื่องจากข้อมูลนักเรียนถูกถ่ายโอนมาจากระบบ DMC  

 
ค้นหาข้อมูลของนักเรียนท่ีต้องการแก้ไขข้อมูล จากนั้น กดปุ่มแก้ไข 
ไม่สำมำรถแก้ไขเลขประชำชน ในระบบ SchoolMIS ได้ 
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2. แขวนลอย   
 การแขวนลอยนักเรียน ใช้ในกรณีท่ีนักเรียน ซ้ าชั้น /ไม่มีผลการ
เรียน/ไม่ผ่าน หรือติด ร ส าหรับนักเรียนท่ีออก ปพ.ได้ ให้เช็คถูกในช่อง  
กรณีเด็กท่ีแขวนลอยให้เอาเครื่องหมายออก ปล่อยช่องนั้นว่างไว้  เมื่อ
ด าเนินการเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม บันทึก 

 
 

3. ปรับปรุงจ ำนวนนักเรียน เข้ำ-ออก   
 กรณีมีเด็กย้ายเข้า ย้ายออก ต้องกดปรับข้อมูลก่อน รายชื่อเด็ก
จึงจะน าเข้าในระบบ จะย้ายเข้า-ออก อย่างสมบูรณ์ 
 ต้องด าเนินการปรับปรุงจ านวนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน ก่อนลง
รายวิชาและผลการเรียน  
 
 
 

แขวนลอย 
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ตัวอย่างการปรับปรุงข้อมูลนักเรียนเข้า-ออก 

 

 
 
 กดปุ่มยืนยันการปรับปรุงข้อมูล 1 ครั้ง ต่อการด าเนินการ 1 คน  
 กดปุ่มยืมยันจนกว่า จะไม่พบรายชื่อนักเรียนแทรกในตาราง  
 
หมำยเหตุ :: 
 กรณีโรงเรียนมีเด็กย้าย แม้ว่าจะปรับปรุงข้อมูลใน DMC เป็น
ปัจจุบันแล้ว ถ้าไม่ปรับปรุงข้อมูลการย้ายในระบบ SchoolMIS เด็กจะ
ไม่สามารถเข้าระบบโรงเรียนปลายทางได้ 
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3 บันทึกรำยวิชำ 

 
 
      โปรแกรมได้ท าการใส่รายวิชาพ้ืนฐานตั้งแต่  
      ป.1 ถึง ม.6 ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว 
      มากกว่า 400 วิชา โดยคุณครูสามารถ 
      เพ่ิมเติม หรือแก้ไขรายวิชาที่มีอยู่ให้ตรงกับ  
      ของโรงเรียนที่ใช้อยู่ เช่น กรณีวิชาโรงเรียน 
      ของท่านไม่มีตัวเลขต่อท้าย ก็ให้ท าการลบ 
      หรือ แก้ไขให้ตรงกับวิชาที่มีอยู่เสียก่อน  
      โดยการแก้ไขนั้นจะไม่มีผลกระทบรายวิชา 
      กับโรงเรียนอื่นๆ การแก้ไขเพ่ิมเติมรายวิชา 
      ท าได้โดย คลิกเมนูผลการเรียน แล้วเลือก 
      บันทึกรายวิชา 

 
 

c 
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4 กำรบันทึกผลกำรเรียน ปพ.1 

1   ส ำรองข้อมูล **ส ำคัญมำก 

          เข้าเมนู  
 
กดปุ่มส ารองข้อมูล   
 
2   เพิ่มรำยวิชำปีกำรศึกษำปัจจุบัน 

     เลือกเมนู กรอก ปพ.    
ลงรายวิชา โดยกด Pointer +     

 
ข้อควรระวัง : ช่องปีการศึกษา พิมพ์ตัวเลขปีการศึกษา ตามด้วย
ระดับชั้นและข้อความต้องพิมพ์เหมือนกันทุกคน 

 

                                   

Pointer + 
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 พิมพ์เลขปีการศึกษาก่อน แล้วตามด้วยชั้น  การแสดงผล ค าว่า 
ปีการศึกษาจะแสดงระบบอัตโนมัติ  พิมพ์ข้อความ การเว้นว่าง 
เหมือนกันทุกคน หากคนใดคนหนึ่งแตกต่างออกไป ข้อมูลจ านวนจะไม่
ครบ เว้นระหว่างช่องว่าง เพียง 1 เคาะ เพิ่มรายวิชาตามรูปแบบ ปพ.1 
โดยเรียงตามล าดับ ตามรูปแบบการบันทึก ปพ. (ภาคผนวก ระเบียบวัดผล) 
กำรเพิ่มรำยวิชำ 
 ให้เลือกรายวิชาจากลิสต์ ยังไม่ระบุผลการเรียน หากไม่มี
รายวิชาต้องไปเพิ่มในเมนูบันทึกรายวิชา (3) 

 

 

 

 

 

 

3   จำกนั้นบันทึก  กรณีมีหลายห้อง     

                
ระบบจะถามย้ าว่าข้อมูลเดิมที่มีจะหายหมด ถ้ามั่นใจว่าส ารองข้อมูล
แล้วกดบันทึกได้เลย 
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4   น ำเข้ำข้อมูล จากไฟล์ .csv ท่ีส ารองไว้ 

 เลือกไฟล์ท่ีท าการส ารองข้อมูลไว้ก่อน  น าเข้าระบบ โดยไม่ท า
การเปลี่ยนชื่อไฟล์  
 
 
 
 
 
 
5   เร่ิมบันทึกผลกำรเรียนปีกำรศึกษำปัจจุบัน 
 
 
     
                           ตรวจสอบ ผลการเรียนท่ีบันทึกให้ถูกต้อง 
                           หาก พิมพ์ผิดรูปแบบ เช่น  3..5  .2   
                           ข้อมูลนักเรียนจะไม่ครบถ้วน  
                  ส่งผลให้ยืนยันข้อมูลไม่ได้ 
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5 กำรอัพโหลดคะแนน O-NET 

วิธีกำรอัพโหลดคะแนน O-NET ส ำหรับ ชั้น ป.6 และ ม.3 
     หลังจากดาวน์โหลดคะแนน O-NET รายบุคคลจากเว็บไซต์ สทศ. 
แล้ว ด าเนินการดังนี้ 

1. เปิดไฟล์คะแนนในโปรแกรม excel (ปรับช่องคะแนนให้ตรงกัน กับช่อง
คะแนนในระบบ SchoolMIS ตรวจสอบเลขประชาชนของนักเรียนให้ตรงกัน 
SchoolMIS) เลือกบันทึกเป็น save as.. เลือกประเภทไฟล์แบบ .csv (Comma 
delimited) จากนั้นกดบันทึก แล้วปิด excel 

2. เปิดไฟล์คะแนน O-NET ในโปรแกรม notepads (เมน ูStart เลือก 
accessories เลือก notepads) บันทึกไฟล์โดยเลือก encoding เป็น UTF8  
กดบันทึกจากนั้น ปิด notepads 

3. เปิด schoolMIS เข้าเมนูผลการเรียน เลือกเมนูย่อย น าเข้าข้อมูล  
O-NET เลือกไฟล์คะแนน .csv แล้วกด น าเข้า 
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 โรงเรียนดาวน์โหลดผลการสอบรายบุคคล ซึ่งเป็นไฟล์เอกเซล 
จากเว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
สทศ. แจ้งก าหนดการประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 ผ่าน www.niets.or.th  

 
 
น าไฟล์เอกเซลผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล มาปรับช่องคะแนน
ผลการประเมิน โดยแทรก วิชา 62 ดังภาพ จากนั้นบันทึกเป็นไฟล์ .csv 
(Comma delimited) 

 
 

http://evaluate.cri2.go.th/critwosys/index.php/dashboard/www.niets.or.th
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6 บันทึกเลข ปพ.1/ปพ.2 

 
ส ำหรับ ป.6 และ ม.3 บันทึกเลขที่ ชุดที่ ปพ. รวมถึงข้อมูลวนัอนุมัติ
จบ เกณฑ์กำรจบให้ครบถ้วน 
     ผลค านวณด้านหลัง ปพ.1  
     1. เมื่อใส่รายวิชาและผลการเรียนอย่างน้อย 3 ปี 
     2. โปรแกรมจะค านวณเมื่อใส่ข้อมูล ชุดท่ี ปพ.1 5 หลัก  
เลขที่ 6 หลัก, วันอนุมัติจบ, วันท่ีออกจากโรงเรียน, สาเหตุที่ออก 
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7 รำยงำนเอกสำรกำรศึกษำ  

สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ เอกสำรดำวน์โหลด 
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8 เอกสำรรับรองผลกำรเรียน ปพ.7 

ขั้นตอนกำรจัดท ำใบรับรองผลกำรเรียน กรณีนักเรียนขอใบรับรอง
เพ่ือไปสมัครเรียนต่อ 
1. เลือกเมนู   รายงานเอกสารการศึกษา   
    เลือก  ปพ.7(ผลการเรียน) 
 
2. เลือกระดับชั้นท่ีต้องการออกเอกสาร  
    ระบุหมายเลขหนังสือ และวันท่ีพิมพ์ 

 

3. คลิกพิมพ์เอกสาร  
4. ติดรูปถ่ายนักเรียน ขนาด 3 x 4 นิ้ว  พร้อมประทับตราโรงเรียน 
5. ให้ผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือรับรอง 
6. จัดท าส าเนาเก็บไว้ท่ีโรงเรียน 1 ฉบับ  มอบให้เด็ก 1 ฉบับ 
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9 กำรกู้คืนข้อมูลผลกำรเรียน  
กรณีไม่ได้ส ำรองข้อมูลผลกำรเรียน 

กรณีเลือกบันทึกทั้งชั้น / บันทึกทั้งห้อง แล้วไม่ได้ส ารองข้อมูลไว้ก่อน 
ท าให้ผลการเรียนหายไป ให้ด าเนินการดังนี้ 
1. เข้าระบบของฐานข้อมูลปี 2561 โดยชื่อผู้ใช้กับรหัส ของ 

SchoolMIS  
2. ส ารองข้อมูลผลการเรียน ในระดับชั้นท่ีต้องการ เช่น ข้อมูลปี 61 

ชั้น ป.6 หาย ให้เข้าโหลดคะแนนทั้งชั้น ในปีการศึกษา 2561 เป็น
ของ ป.5 เลือกบันทึก ปพ1 เลือกบันทึกคะแนนทั้งชั้น ปุ่มสีฟ้า   
กดปุ่มบันทึกคะแนนตามระดับชั้นท่ีต้องการ จากนั้นเลือกดาวโหลด
ผลการเรียน 

3. กลับเข้าระบบในปี 2562 เพื่อน าเข้าข้อมูลผลการเรียน 
กดเลือกไฟล์จากนั้นกดน าเข้าปุ่มสีเขียว 
เกรดจะกลับเข้ามาในระบบ   
จากนั้น Save เป็นอันเสร็จสิ้น 
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10 สถำนะกำรบันทึกผลกำรเรียน 

 
 

 
 
 
 โรงเรียนท่ีบันทึกผลการเรียนครบถ้วน ทุกคน ทุกชั้น ทุกปี
การศึกษา ระบบจะแสดงแถบข้อความสีเขียวแจ้งว่าข้อมูลครบถ้วน ท้ัง
ระดับประถม และมัธยม ปุ่มยืนยันสีฟ้า จะแสดงโดยอัตโนมัติในระบบ 
ให้กดยืนยันข้อมูล 
 ก่อนยืนยันข้อมูล ให้โรงเรียนตรวจสอบการบันทึกข้อมูลใน
ระดับ ป.6 และ ม.3 ได้แก่ การบันทึกวันท่ีจบ วันท่ีอนุมัติจบ  เลขที่/ชุด
ท่ี ปพ. การน าเข้าผลการสอบ O-NET เกณฑ์การจบให้ครบถ้วน หาก
โรงเรียนยืนยันข้อมูลโดยไม่ได้ด าเนินการเหล่านี้ จะไม่สามารถย้อนกลับ
สถานะเดิมได้ ต้องแจ้งผู้ดูแลระบบของเขตพื้นท่ีให้แก้ไข  

ยืนยัน 
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ขั้นตอนกำรสร้ำงรหัสผ่ำนให้ครูผู้สอนเข้ำไปกรอกคะแนนใน 
โปรแกรม School MIS 

................................................................................................... 
เรียงเรียงโดย  ครูเฉลิมพล  จ าปา  ครูโรงเรียนบ้านดอยช้าง 

ข้อแนะน ำ ให้ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนเข้าใช้ผ่านระบบ   
(Mozilla Firefox) เวลาก าหนดรหัสผ่าน 

จะไม่ค่อยพบปัญหา (แต่เมื่อครูผู้สอนเข้ากรอกคะแนน 
สามารถใช้ google Chrome ได)้ 
ขั้นที่ 1 เข้าเมนูผลการเรียน / บันทึกรายวิชา / แก้ไข 
 

  
 
 
 

1 
เพื่อก าหนดคะแนนที่ครูต้องกรอกจากเดิมมี 10 ช่องย่อย 
ให้เราก าหนดวา่จะกรอก เต็ม 100 คะแนน หรือจะให้ครู
เขากรอก ระหวา่ง กับ ปลาย 

2 

จะเป็น 70 : 30 หรือ 80 : 20 ตามที่ครู
วิเคราะหห์ลักสูตร (ให้ตรง ปพ.5) 

3 

กดบันทึก 
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ขั้นที่ 2 ก าหนดบัญชีครูประจ าวิชา (ด้านซ้ายมือ) 

 

 

 

ขั้นที่ 3 การก าหนดรหัสผ่านให้ครูผู้สอน 
 กดเข้าเมนู บัญชีครูประจ าวิชา จะได้หน้าจอดังรูป  

 
 
 

เมนู เพิ่มรายชื่อครูที่ปรึกษา 

และ บันทึกครูที่ปรึกษา (ให้เพิม่ได้
เลย ถ้า ร.ร.จะพมิพ์ ปพ.6 จาก
ระบบ) 

เมนู บัญชีครูประจ าวิชา คือ เมนูที่
เราจะก าหนดวิชาและรหสัผา่นให้
ครูผูส้อนเข้าไปกรอกคะแนน เมื่อ
กรอกแล้วระบบจะตัดเกรดให้
อัตโนมัติ และจะส่งไป ปพ.1 ของ
นักเรียนแตล่ะคนโดยผู้ดูแลระบบ 

ไม่ต้องเข้าไปกรอกอีก 
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คลิก เพ่ิมใหม่ จะไดด้ังรูป 

 
 ก าหนด Username / เลือกครู ขั้นตอนการเลือกครูพิมพ์ชื่อ 
ระบบจะดึงจากข้อมูลมาจากระบบสารสนเทศเอง 
 วันเริ่ม คือวันท่ีผู้ดูแลระบบก าหนดเร่ิมให้ครูเข้ากรอกคะแนน
ในระบบ 
 วันสิ้นสุด คือวันท่ีผู้ดูแลระบบก าหนดให้ครูเข้ากรอกคะแนน
เป็นวันสุดท้าย 
 รหัสผ่าน และ ยืนยันรหัสผ่าน จ านวน 6 ตัวขึ้นไป 
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ขั้นที่ 4 เลือกวิชา ให้พิมพ์ รหัสวิชา รายวิชาจะปรากฏขึ้นมาเองดังรูป 

 
  เมื่อคลิกรายวิชาแล้ว อย่าลืม เลือกชั้น/ห้อง ให้ตรง
กับรายวิชา  
กดเพิ่มรายวิชาท่ีสอน (ท าตามขั้นที่ 4 ไปเร่ือยๆ จนครบรายวิชาท่ีครู
ท่านนั้นสอน) แล้วกดบันทึกตามภาพ 
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เมื่อท าเสร็จแล้วควรลองเข้าไปทดสอบว่า รหัสผ่านที่เราก าหนดให้คุณครูสามารถ
เข้าใช้งานได้หรือไม่ โดยให้เปิดผ่านระบบปฏิบัติการอ่ืน เช่น ตอนนี้เราใช้ 
Mozilla Firefox เราก็ไปทดลองใช้ใน google Chrome โดยเข้าตาม URL : 
ของโรงเรียนเรา แต่ใช้ Username และ Password ที่เราก าหนดให้ 

 
 

                                                               ก็จะได้หน้าต่างนี้  
                                                           ถือว่าสมบูรณ์  
                                                           สามารถกรอก 

                                                      คะแนนได ้
 
 
 

 

 
 
 

หากผู้ดูแลระบบไม่อยากเข้าไปแกไ้ขการเก็บคะแนนตาม
ขั้นที่ 1 ก็ท าข้ันท่ี 3 มาได้เลย แลว้ให้ครูผูส้อนประจ าวิชา
เข้าตามลูกศร ก าหนดคะแนนเองได้ 

ช่องที่ครูประจ าวิชาต้องเข้าไปกรอกคะแนน 
แล้วระบบจะตดัเกรดแล้วลง ปพ.1 ของนักเรียนรายบุคคล
อัตโนมัติ (แต่ครูต้องลงทะเบียนรายวิชาให้นักเรียน ให้ครบ) 
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http://evaluate.cri2.go.th 

 
 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 
มีนาคม 2563 

 


