


บทที่ 1 การใชงานระบบเบื้องตน 
 

 การเขาใชงานระบบ สามารถเขาสูระบบงานได 2 ชองทาง ดังนี้ 

 ชองทางแรก ผูใชงานสามารถเขาใชงานระบบจากหนาเว็บไซตของ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดที่              

URL : www.thailocaladmin.go.th ในสวนของเมนู บริการ อปท. -> ระบบสารสนเทศทางการศึกษา

ทองถิ่น SIS / CCIS / GPA 50 / GPA 123 

 

 ชองทางที่สอง ผูใชงานสามารถเขาใชงานระบบโดยตรงไดที่ URL : http://sis.thailocaladmin.go.th  

 



  เมื่อผูใชงานสามารถทําการเขาสูระบบงานไดแลว จะมีหนาจอในสวนของการทําการ login เขาสูระบบ  

 ทําการใสขอมูล Username และ Password ของหนวยงานที่สังกัด (อปท. / โรงเรียนในสังกัด อปท.) 

 ทําการกดไปที่ปุม  เพื่อทําการเขาสูระบบ 

 

การ login เขาสูระบบ 

 

  เมื่อผูใชงานทําการ login เขาสูระบบแลวจะปรากฏหนาจอหลักของระบบงาน ดังรูป 

 

หนาจอหลักของระบบขอมูลสารสนเทศทางศึกษาทองถิ่น 



  ผูใชงานทําการตรวจสอบขอมูลผูใชงาน กอนที่จะไปดําเนินการจัดการขอมูลของระบบ วาเปนชื่อหนวยงานที่ 

สังกัดหรือไม  โดยสามารถดําเนินการไดที่ แถบเมนูดานบนขวา ของระบบ 

 

ขอมูลผูใชงาน 

 

 การเปลี่ยนรหัสผานผูใชงาน 

  เมื่อผูใชงานตองการเปลี่ยนรหัสผานของตนเอง ใหดําเนินการ ดังนี้  

ทําการเลือกไปที่   ระบบจะทําการเขาสูหนาจอการเปลี่ยนรหัสผาน 

 

 

หนาจอการเปลี่ยนรหัสผาน 

1. ทําการใสขอมูลรหัสผานเดิม 

2. ทําการใสรหัสผานใหมที่ตองการจะเปลี่ยน 

3. ทําการยืนยันรหัสผานใหมที่ตองการจะเปลี่ยนอีกครั้ง 

4. ทําการกดไปที่ปุม    เพื่อบันทึกขอมูลรหัสผานใหม 

 

 การออกจากระบบงาน 

  เมื่อผูใชงานตองการออกสูระบบใหทําการเลือกไปที่   ระบบจะดําเนินการออกจากระบบทันที

และจะกลับไปสูหนาแรกของระบบ 

 



บทที่ 2  การใชงานฐานขอมูลสารสนเทศ 

 

 หนาหลักฐานขอมูลสารสนเทศ 

 การใชเขางานฐานขอมูลสารสนเทศ เพื่อไปดําเนินการกับขอมูลภายในระบบงาน ใหดําเนินการดังนี้ 

ทําการเลือกไปที่แถบเมนู    ระบบจะดําเนินการเขาสูหนาจอหลักของฐานขอมูลสารสนเทศ 

 

หนาจอฐานขอมูลสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ฐานขอมูลดานบุคลากร 

 เมื่อผู ใชงานตองการเขาไปดําเนินการกับขอมูล ฐานขอมูลด านบุคลากร ใหทํ าการเลือกไปที่  

 ในหนาจอหลักของฐานขอมูลสารสนเทศ ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาหลักของ

ฐานขอมูลดานบุคคลากร 

 

ฐานขอมูลดานบุคลากร 

ฐานขอมูลของบุคลากรแยกประเภทของบุคลากรเปน 4 ประเภท 

1. พนักงานครู / ขาราชการครู 

2. ครูอัตราจาง 

3. ลูกจางประจํา  

4. พนักงานจาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 พนักงานครู / ขาราชการครู 

 

เมื่อผู ใช งานตองการเขาไปดําเนินการกับขอมูลพนักงานครู  / ขาราชการครู  ใหทํ าการเลือกไปที่  

 ในหนาจอหลักของฐานขอมูลดานบุคลากร ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาหลักของ

ขอมูล พนักงานครู / ขาราชการครู 

 

หนาจอหลักขอมูล พนักงานครู / ขาราชการครู 

 

 การเพิ่มขอมูลพนักงานครู / ขาราชการครู 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ เพิ่มขอมูลพนักงานครู / ขาราชการครู ใหทําการเลือกไปที่   

ในหนาจอหลักของพนักงานครู / ขาราชการครู ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอการนําเขาขอมูล ซึ่งจะ  

สามารถทําการแยกขอมูลไดเปนสวน ๆ ดังนี้ 

 

ขอมูลประจําตัว พนักงานครู / ขาราชการครู (จําเปนตองกรอกขอมูล) 

 

 



 
ขอมูลรายละเอียดสวนตัว พนักงานครู / ขาราชการครู 

 

ขอมูลประวัติการศึกษา พนักงานครู / ขาราชการครู 



 

ขอมูลประวัติการทํางาน พนักงานครู / ขาราชการครู 

 

ขอมูลการพัฒนาบุคลากร พนักงานครู / ขาราชการครู 

 

 



 

ขอมูลตําแหนงดานกิจกรรม พัฒนาผูเรียน พนักงานครู / ขาราชการครู 

 

ขอมูลความรูความสามารถทางวิชาการ พนักงานครู / ขาราชการครู 

 

เมื่อผูใชงาน ดําเนินการ เพิ่มขอมูลพนักงานครู / ขาราชการครู เปนที่เรียบรอยแลว จะสามารถดําเนินการ บันทึก

ขอมูลได ดังนี้ 

 ปุมบันทึก - ใชสําหรับการยืนยันการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

 ปุมบันทึกและเพิ่ม – ใชสําหรับการยืนยันการบันทึกขอมูลเขาสูระบบและระบบจะทํา

การเปลี่ยนหนาจอเพื่อบันทึกขอมูลถัดไปใหโดยอัตโนมัติ 

 ปุมยกเลิก – ใชสําหรับการยกเลิกการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

 



 การแกไขขอมูลพนักงานครู / ขาราชการครู 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ แกไขขอมูลพนักงานครู / ขาราชการครู ใหทําการเลือกไปที่รายการขอมูล

ของ พนักงานครู / ขาราชการครู แตละราย ในหนาจอหลักของพนักงานครู / ขาราชการครู ระบบจะดําเนินการ

เขาไปสูหนาจอขอมูล พนักงานครู / ขาราชการครูที่ไดมีการดําเนินการบันทึกขอมูลไวกอนหนาแลว  

 

หนาจอหลักขอมูล พนักงานครู / ขาราชการครู 

 

เมื่อผูใชงาน ดําเนินการ แกไขขอมูลพนักงานครู / ขาราชการครู เปนที่เรียบรอยแลว จะสามารถดําเนินการได 

ดังนี้ 

 ปุมบันทึก - ใชสําหรับการยืนยันการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขเขาสูระบบ 

 ปุมบันทึกและเพิ่ม – ใชสําหรับการยืนยันการบันทึกที่ไดทําการแกไขเขาสูระบบและ

ระบบจะทําการเปลี่ยนหนาจอเพื่อบันทึกขอมูลถัดไปใหโดยอัตโนมัติ 

 ปุมยกเลิก – ใชสําหรับการยกเลิกการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขเขาสูระบบ 

 ปุมลบ – ใชสําหรับการลบขอมูล ที่ไดทําการเลือก ออกจากระบบ 

 

 

 

 

 

 



 การคนหาขอมูลพนักงานครู / ขาราชการครู 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ คนหาขอมูลพนักงานครู / ขาราชการครู ใหทําการเลือกไปที่หนาจอหลัก

ของพนักงานครู / ขาราชการครู ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอขอมูล พนักงานครู / ขาราชการครูที่ไดมีการ

ดําเนินการบันทึกขอมูลไวกอนหนาแลว หนาจอจะมีสวนของการคนหารายละเอียดขอมูล พนักงานครู / 

ขาราชการครู ใหทําการใสเงื่อนไขในการคนหา ตามขอมูลที่ตองการคนหา และทําการเลือกไปที่  

 

หนาจอหลักขอมูล พนักงานครู / ขาราชการครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การนําขอมูลพนักงานครู / ขาราชการครู ไปใชงานในรูปแบบ File Excel 

 

เมื่อผูใชงานตองการนําขอมูลพนักงานครู / ขาราชการครู ออกจากระบบในรูปแบบของ File Excel เพื่อไปใชงาน

ดานอ่ืนๆ ใหทําการเลือกไปที่    ในหนาจอหลักของพนักงานครู / ขาราชการครู ระบบจะดําเนินการ

นําขอมูลออกไปในรูปแบบ File Excel ซึ่งผูใชงานสามารถทําการบันทึก File ไปใชงานดานอื่นๆ ไดตอไป 

 

หนาจอหลักขอมูล พนักงานครู / ขาราชการครู 

 

 

ขอมูล พนักงานครู / ขาราชการครู ในรูปแบบ File Excel 

 

 



 ครูอัตราจาง 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการกับขอมูลครูอัตราจาง ใหทําการเลือกไปที่    ในหนาจอหลัก

ของฐานขอมูลดานบุคลากร ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาหลักของขอมูล ครูอัตราจาง 

 

หนาจอหลักขอมูล ครูอัตราจาง 

 

 การเพิ่มขอมูลครูอัตราจาง 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ เพิ่มขอมูลครูอัตราจาง ใหทําการเลือกไปที่   ในหนาจอหลักของ

ครูอัตราจาง ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอการนําเขาขอมูล ซึ่งจะสามารถทําการแยกขอมูลไดเปนสวน ๆ 

ดังนี้ 

 

ขอมูลประจําตัว ครูอัตราจาง (จําเปนตองกรอกขอมูล) 



 

ขอมูลรายละเอียดสวนตัว ครูอัตราจาง 

 

ขอมูลประวัติการศึกษา ครูอัตราจาง 

 

ขอมูลประวัติการทํางาน ครูอัตราจาง 

 

เมื่อผูใชงาน ดําเนินการ เพิ่มขอมูลครูอัตราจาง เปนที่เรียบรอยแลว จะสามารถดําเนินการ บันทึกขอมูลได ดังนี้ 

 ปุมบันทึก - ใชสําหรับการยืนยันการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

 ปุมยกเลิก – ใชสําหรับการยกเลิกการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 



 การแกไขขอมูลครูอัตราจาง 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ แกไขขอมูลครูอัตราจาง ใหทําการเลือกไปที่รายการขอมูลของ ครูอัตราจาง 

แตละราย ในหนาจอหลักของครูอัตราจาง ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอขอมูล ครูอัตราจาง ที่ไดมีการ

ดําเนินการบันทึกขอมูลไวกอนหนาแลว  

 

หนาจอหลักขอมูล ครูอัตราจาง 

 

เมื่อผูใชงาน ดําเนินการ แกไขขอมูลครูอัตราจางเปนที่เรียบรอยแลว จะสามารถดําเนินการได ดังนี้ 

 ปุมบันทึก - ใชสําหรับการยืนยันการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขเขาสูระบบ 

 ปุมยกเลิก – ใชสําหรับการยกเลิกการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขเขาสูระบบ 

 ปุมลบ – ใชสําหรับการลบขอมูล ที่ไดทําการเลือก ออกจากระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การคนหาขอมูลครูอัตราจาง 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ คนหาขอมูลครูอัตราจาง ใหทําการเลือกไปที่หนาจอหลักของครูอัตราจาง 

ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอขอมูลครูอัตราจาง ที่ไดมีการดําเนินการบันทึกขอมูลไวกอนหนาแลว หนาจอจะ

มีสวนของการคนหารายละเอียดขอมูล ครูอัตราจาง ใหทําการใสเงื่อนไขในการคนหา ตามขอมูลที่ตองการคนหา 

และทําการเลือกไปที่  

 

หนาจอหลักขอมูล ครูอัตราจาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การนําขอมูลครอูัตราจาง ไปใชงานในรูปแบบ File Excel 

 

เมื่อผูใชงานตองการนําขอมูลครูอัตราจาง ออกจากระบบในรูปแบบของ File Excel เพื่อไปใชงานดานอื่นๆ ใหทํา

การเลือกไปที่    ในหนาจอหลักของครูอัตราจาง ระบบจะดําเนินการนําขอมูลออกไปในรูปแบบ File 

Excel ซึ่งผูใชงานสามารถทําการบันทึก File ไปใชงานดานอื่นๆ ไดตอไป 

 

หนาจอหลักขอมูล ครูอัตราจาง 

 

 

ขอมูล ครูอัตราจาง ในรูปแบบ File Excel 

 



 ลูกจางประจํา 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการกับขอมูลลูกจางประจํา ใหทําการเลือกไปที่    ในหนาจอ

หลักของฐานขอมูลดานบุคลากร ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาหลักของขอมูล ลูกจางประจํา 

 

หนาจอหลักขอมูล ลูกจางประจํา 

 

 การเพิ่มขอมูลลูกจางประจํา 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ เพิ่มขอมูลลูกจางประจํา ใหทําการเลือกไปที่    ในหนาจอหลักของ

ลูกจางประจํา ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอการนําเขาขอมูล  

 

ขอมูลประจําตัว ลูกจางประจํา 



เมื่อผูใชงาน ดําเนินการ เพิ่มขอมูลลูกจางประจํา เปนที่เรียบรอยแลว จะสามารถดําเนินการ บันทึกขอมูลได ดังนี้ 

 ปุมบันทึก - ใชสําหรับการยืนยันการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

 ปุมยกเลิก – ใชสําหรับการยกเลิกการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

 

 การแกไขขอมูลลูกจางประจํา 

 

เมื่อผู ใชงานตองการเขาไปดําเนินการ แกไขขอมูลลูกจางประจํา ใหทําการเลือกไปที่รายการขอมูลของ 

ลูกจางประจํา แตละราย ในหนาจอหลักของลูกจางประจํา ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอขอมูล 

ลูกจางประจํา ที่ไดมีการดําเนินการบันทึกขอมูลไวกอนหนาแลว  

 

หนาจอหลักขอมูล ลูกจางประจํา 

 

เมื่อผูใชงาน ดําเนินการ แกไขขอมูลลูกจางประจําเปนที่เรียบรอยแลว จะสามารถดําเนินการได ดังนี้ 

 ปุมบันทึก - ใชสําหรับการยืนยันการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขเขาสูระบบ 

 ปุมยกเลิก – ใชสําหรับการยกเลิกการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขเขาสูระบบ 

 ปุมลบ – ใชสําหรับการลบขอมูล ที่ไดทําการเลือก ออกจากระบบ 

 

 

 

 



 การคนหาขอมูลลูกจางประจํา 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ คนหาขอมูลลูกจางประจํา ใหทําการเลือกไปที่หนาจอหลักของลูกจางประจํา

ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอขอมูลลูกจางประจํา ที่ไดมีการดําเนินการบันทึกขอมูลไวกอนหนาแลว หนาจอ

จะมีสวนของการคนหารายละเอียดขอมูล ลูกจางประจํา ใหทําการใสเงื่อนไขในการคนหา ตามขอมูลที่ตองการ

คนหา และทําการเลือกไปที่  

 

หนาจอหลักขอมูล ลูกจางประจํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การนําขอมูลลูกจางประจํา ไปใชงานในรูปแบบ File Excel 

 

เมื่อผูใชงานตองการนําขอมูลลูกจางประจํา ออกจากระบบในรูปแบบของ File Excel เพื่อไปใชงานดานอื่นๆ ให

ทําการเลือกไปที่    ในหนาจอหลักของลูกจางประจํา ระบบจะดําเนินการนําขอมูลออกไปในรูปแบบ 

File Excel ซึ่งผูใชงานสามารถทําการบันทึก File ไปใชงานดานอื่นๆ ไดตอไป 

 

หนาจอหลักขอมูล ลูกจางประจํา 

 

 

ขอมูล ลูกจางประจํา ในรูปแบบ File Excel 

 

 

 



 พนักงานจาง 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการกับขอมูลพนักงานจาง ใหทําการเลือกไปที่    ในหนาจอหลัก

ของฐานขอมูลดานบุคลากร ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาหลักของขอมูล พนักงานจาง 

 

หนาจอหลักขอมูล พนักงานจาง 

 

 การเพิ่มขอมูลพนักงานจาง 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ เพิ่มขอมูลพนักงานจาง ใหทําการเลือกไปที่    ในหนาจอหลักของ

พนักงานจาง ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอการนําเขาขอมูล  

 

ขอมูลประจําตัว พนักงานจาง 



เมื่อผูใชงาน ดําเนินการ เพิ่มขอมูลพนักงานจาง เปนที่เรียบรอยแลว จะสามารถดําเนินการ บันทึกขอมูลได ดังนี้ 

 ปุมบันทึก - ใชสําหรับการยืนยันการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

 ปุมยกเลิก – ใชสําหรับการยกเลิกการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

 

 การแกไขขอมูลพนักงานจาง 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ แกไขขอมูลพนักงานจาง ใหทําการเลือกไปที่รายการขอมูลของ พนักงานจาง 

แตละราย ในหนาจอหลักของพนักงานจาง ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอขอมูล พนักงานจาง ที่ไดมีการ

ดําเนินการบันทึกขอมูลไวกอนหนาแลว  

 

หนาจอหลักขอมูล พนักงานจาง 

 

เมื่อผูใชงาน ดําเนินการ แกไขขอมูลพนักงานจาง เปนที่เรียบรอยแลว จะสามารถดําเนินการได ดังนี้ 

 ปุมบันทึก - ใชสําหรับการยืนยันการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขเขาสูระบบ 

 ปุมยกเลิก – ใชสําหรับการยกเลิกการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขเขาสูระบบ 

 ปุมลบ – ใชสําหรับการลบขอมูล ที่ไดทําการเลือก ออกจากระบบ 

 

 

 

 

 

 



 การคนหาขอมูลพนักงานจาง 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ คนหาขอมูลพนักงานจาง ใหทําการเลือกไปที่หนาจอหลักของพนักงานจาง

ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอขอมูลพนักงานจาง ที่ไดมีการดําเนินการบันทึกขอมูลไวกอนหนาแลว หนาจอ

จะมีสวนของการคนหารายละเอียดขอมูล พนักงานจาง ใหทําการใสเงื่อนไขในการคนหา ตามขอมูลที่ตองการ

คนหา และทําการเลือกไปที่  

 

หนาจอหลักขอมูล พนักงานจาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การนําขอมูลพนักงานจาง ไปใชงานในรูปแบบ File Excel 

 

เมื่อผูใชงานตองการนําขอมูลพนักงานจาง ออกจากระบบในรูปแบบของ File Excel เพื่อไปใชงานดานอื่นๆ ใหทํา

การเลือกไปที่    ในหนาจอหลักของพนักงานจาง ระบบจะดําเนินการนําขอมูลออกไปในรูปแบบ File 

Excel ซึ่งผูใชงานสามารถทําการบันทึก File ไปใชงานดานอื่นๆ ไดตอไป 

 

หนาจอหลักขอมูล พนักงานจาง 

 

 

ขอมูล พนักงานจาง ในรูปแบบ File Excel 

 

 

 

 



 ฐานขอมูลดานนักเรียน 

 เมื่อผู ใช งานตองการเขาไปดําเนินการกับขอมูล ฐานขอมูลด านนักเรียน ใหทํ าการเลือกไปที่  

 ในหนาจอหลักของฐานขอมูลสารสนเทศ ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาหลักของ

ฐานขอมูลดานนักเรียน 

 

หนาจอหลักขอมูล ฐานขอมูลดานนักเรียน 

 

 การเพิ่มขอมูลนักเรียน 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ เพิ่มขอมูลนักเรียน ใหทําการเลือกไปที่  ในหนาจอหลักของ

ฐานขอมูลดานนักเรียน ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอการนําเขาขอมูล ซึ่งจะสามารถทําการแยกขอมูลไดเปน

สวน ๆ ดังนี้ 

 

ขอมูลประจําตัว นักเรียน (จําเปนตองกรอกขอมูล) 

 

 



 
ขอมูลรายละเอียดสวนตัว นักเรียน 

 

ขอมูลประวัติการศึกษา นักเรียน 



 

ขอมูลครอบครัว นักเรียน 

 

เมื่อผูใชงาน ดําเนินการ เพิ่มขอมูลนักเรียน เปนที่เรียบรอยแลว จะสามารถดําเนินการ บันทึกขอมูลได ดังนี้ 

 ปุมบันทึก - ใชสําหรับการยืนยันการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

 ปุมบันทึกและเพิ่ม – ใชสําหรับการยืนยันการบันทึกขอมูลเขาสูระบบและระบบจะทํา

การเปลี่ยนหนาจอเพื่อบันทึกขอมูลถัดไปใหโดยอัตโนมัติ 

 ปุมยกเลิก – ใชสําหรับการยกเลิกการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

 



 การแกไขขอมูลนักเรียน 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ แกไขขอมูลนักเรียน ใหทําการเลือกไปที่รายการขอมูลของ พนักงานครู / 

ขาราชการครู แตละราย ในหนาจอหลักของขอมูลนักเรียน ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอขอมูลนักเรียน ที่ได

มีการดําเนินการบันทึกขอมูลไวกอนหนาแลว  

 

หนาจอหลักขอมูล ฐานขอมูลดานนักเรียน 

 

เมื่อผูใชงาน ดําเนินการ แกไขขอมูลนักเรียน เปนที่เรียบรอยแลว จะสามารถดําเนินการได ดังนี้ 

 ปุมบันทึก - ใชสําหรับการยืนยันการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขเขาสูระบบ 

 ปุมบันทึกและเพิ่ม – ใชสําหรับการยืนยันการบันทึกที่ไดทําการแกไขเขาสูระบบและ

ระบบจะทําการเปลี่ยนหนาจอเพื่อบันทึกขอมูลถัดไปใหโดยอัตโนมัติ 

 ปุมยกเลิก – ใชสําหรับการยกเลิกการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขเขาสูระบบ 

 ปุมลบ – ใชสําหรับการลบขอมูล ที่ไดทําการเลือก ออกจากระบบ 

 

 

 

 

 

 



 การคนหาขอมูลนักเรียน 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ คนหาขอมูลนักเรียน ใหทําการเลือกไปที่หนาจอหลักของขอมูลนักเรียน 

ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอ ขอมูลนักเรียน ที่ไดมีการดําเนินการบันทึกขอมูลไวกอนหนาแลว หนาจอจะมี

สวนของการคนหารายละเอียดขอมูล นักเรียน ใหทําการใสเงื่อนไขในการคนหา ตามขอมูลที่ตองการคนหา และ

ทําการเลือกไปที่  

 

หนาจอหลักขอมูล ฐานขอมูลดานนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การนําขอมูลนักเรียน ไปใชงานในรูปแบบ File Excel 

 

เมื่อผูใชงานตองการนําขอมูลนักเรียน ออกจากระบบในรูปแบบของ File Excel เพื่อไปใชงานดานอื่นๆ ใหทําการ

เลือกไปที่    ในหนาจอหลักของขอมูลนักเรียน ระบบจะดําเนินการนําขอมูลออกไปในรูปแบบ File 

Excel ซึ่งผูใชงานสามารถทําการบันทึก File ไปใชงานดานอื่นๆ ไดตอไป 

 

หนาจอหลักขอมูล ฐานขอมูลดานนักเรียน 

 

 

ขอมูล นักเรียน ในรูปแบบ File Excel 

 



 การเลื่อนชั้นอัตโนมัติ 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ เลื่อนชั้นนักเรียน/รอผลการเรียน/จบการศึกษา ใหทําการเลือกไปที่ 

 ในหนาจอหลักของฐานขอมูลดานนักเรียน ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอ การเลื่อนชั้น

อัตโนมัติ และระบบจะทําการสรุปขอมูลนักเรียนที่ไดมีการดําเนินการบันทึกขอมูลไวกอนหนาแลว หนาจอจะมี

สวนของการคนหารายละเอียดขอมูล นักเรียน ใหทําการใสเงื่อนไขในการคนหา ตามขอมูลที่ตองการคนหา และ

ทําการเลือกไปที่  เพื่อดําเนินการกับขอมูลนักเรียนเปนรายชั้น ตอไป โดยสามารถเลือกคนหาขอมูลมา

ดําเนินการไดเปนรายหองเรียน 

 

หนาจอหลักขอมูล ฐานขอมูลดานนักเรียน 

 

หนาจอหลักการเลื่อนชั้นอัตโนมัติ 

 



  การเลื่อนชั้นเรียน ของนักเรียน 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ เลื่อนชั้นนักเรียน ใหทําการเลือกไปที่   ในหนาจอหลัก

ของการเลื่อนชั้นอัตโนมัติ ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอการดําเนินการขอมูล ซึ่งในสวนของการเลื่อนชั้น

จะเปนการเลื่อนชั้นอัตโนมัติโดยใหทําการใสเครื่องหมาย  ในสวนของนักเรียนที่ไดมีการเลื่อนชั้นในป

การศึกษาใหม และทําการใสเครื่องหมาย  ในสวนของนักเรียนที่ไมไดมีการเลื่อนชั้นในปการศึกษาใหม 

จากนั้นกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหองเรียนใหทําการเลือกไปที่ขอมูล     และทําการเลือก

หองเรียนใหมใหกับนักเรียนรายนั้นตอไป เมื่อดําเนินการเรียบรอยแลวใหเลือกไปที่   เพื่อทําการบันทึก

ขอมูลเขาสูระบบ 

 

  การจบการศึกษาสูงสุด ของนักเรียน 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ จบการศึกษาสูงสุด ใหทําการเลือกไปที่   ในหนาจอ

หลักของการเลื่อนชั้นอัตโนมัติ ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอการดําเนินการขอมูล ซึ่งในสวนของจบ

การศึกษาสูงสุด ใหทําการใสเครื่องหมาย   ในสวนของนักเรียนที่ไดจบการศึกษาสูงสุด ไปเปนที่เรียบรอยแลว 

เมื่อดําเนินการเรียบรอยแลวใหเลือกไปที่  เพื่อทําการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

 

  การรอผลการเรียน ของนักเรียน 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ รอผลการเรียน ใหทําการเลือกไปที่    ในหนาจอหลัก

ของการเลื่อนชั้นอัตโนมัติ ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอการดําเนินการขอมูล ซึ่งในสวนของรอผลการ

เรียน ใหทําการใสเครื่องหมาย    ในสวนของนักเรียนที่ยังคงรอผลการเรียน ในปการศึกษานั้น ๆ เมื่อ

ดําเนินการเรียบรอยแลวใหเลือกไปที่  เพื่อทําการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ฐานขอมูลดานการเงิน 

 เมื่อผู ใช งานตองการเขาไปดํา เนินการกับขอมู ล ฐานขอมูลด านการเงิน ใหทํ าการเลือกไปที่  

 ในหนาจอหลักของฐานขอมูลสารสนเทศ ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาหลักของ

ฐานขอมูลดานการเงิน 

 

หนาจอหลักขอมูล ฐานขอมูลดานการเงิน 

 

ฐานขอมูลของการเงินแยกประเภทเปน 3 ประเภท 

1. ยอดเงินประจําป 

2. เงินเดือนคาจาง 

3. เงินสวัสดิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ยอดเงินประจําป 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการกับขอมูลยอดเงินประจําป ใหทําการเลือกไปที่    ในหนาจอ

หลักของฐานขอมูลดานการเงิน ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาหลักของขอมูล ยอดเงินประจําป 

 

หนาจอหลักขอมูล ยอดเงินประจําป 

 

 การเพิ่มขอมูลยอดเงินประจําป 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ เพิ่มขอมูลยอดเงินประจําป ใหทําการเลือกไปที่    ในหนาจอหลัก

ของยอดเงินประจําป ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอการนําเขาขอมูล ซึ่งเปนการนําเขาขอมูลประจําป 

 



 

ขอมูลยอดเงินประจําป 

 

เมื่อผูใชงาน ดําเนินการ เพิ่มขอมูลยอดเงินประจําป เปนที่เรียบรอยแลว จะสามารถดําเนินการ บันทึกขอมูลได 

ดังนี้ 

 ปุมบันทึก - ใชสําหรับการยืนยันการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

 ปุมยกเลิก – ใชสําหรับการยกเลิกการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

 

 การแกไขขอมูลยอดเงินประจําป 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ แกไขขอมูลยอดเงินประจําป ใหทําการเลือกไปที่รายการขอมูลของ ยอดเงิน

ประจําป แตละป ในหนาจอหลักของยอดเงินประจําป ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอขอมูล ยอดเงินประจําป 

ที่ไดมีการดําเนินการบันทึกขอมูลไวกอนหนาแลว  

 

หนาจอหลักขอมูล ยอดเงินประจําป 

 

เมื่อผูใชงาน ดําเนินการ แกไขขอมูลยอดเงินประจําป เปนที่เรียบรอยแลว จะสามารถดําเนินการได ดังนี้ 



 ปุมบันทึก - ใชสําหรับการยืนยันการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขเขาสูระบบ 

 ปุมยกเลิก – ใชสําหรับการยกเลิกการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขเขาสูระบบ 

 ปุมลบ – ใชสําหรับการลบขอมูล ที่ไดทําการเลือก ออกจากระบบ 

 

 เงินเดือน / คาจาง 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการกับขอมูลเงินเดือน / คาจาง ใหทําการเลือกไปที่    ใน

หนาจอหลักของฐานขอมูลดานการเงิน ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาหลักของขอมูล เงินเดือน / คาจาง 

 

หนาจอหลักขอมูล เงินเดือน / คาจาง 

 

 การเพิ่มขอมูลเงินเดือน / คาจาง 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ เพิ่มขอมูลเงินเดือน / คาจาง ใหทําการเลือกไปที่    ในหนาจอ

หลักของเงินเดือน / คาจาง ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอการนําเขาขอมูล ซึ่งเปนการนําเขาขอมูล

ประจําเดือน 

 

ขอมูล เงินเดือน/คาจาง 



 

เมื่อผูใชงาน ดําเนินการ เพิ่มขอมูลเงินเดือน / คาจาง เปนที่เรียบรอยแลว จะสามารถดําเนินการ บันทึกขอมูลได 

ดังนี้ 

 ปุมบันทึก - ใชสําหรับการยืนยันการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

 ปุมยกเลิก – ใชสําหรับการยกเลิกการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

 

 การแกไขขอมูลเงินเดือน / คาจาง 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ แกไขขอมูลเงินเดือน / คาจาง ใหทําการเลือกไปที่รายการขอมูลของ 

เงินเดือน / คาจาง แตละป ในหนาจอหลักของเงินเดือน / คาจาง ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอขอมูล 

เงินเดือน / คาจาง ที่ไดมีการดําเนินการบันทึกขอมูลไวกอนหนาแลว  

 

หนาจอหลักขอมูล เงินเดือน / คาจาง 

 

เมื่อผูใชงาน ดําเนินการ แกไขขอมูลเงินเดือน / คาจาง เปนที่เรียบรอยแลว จะสามารถดําเนินการได ดังนี้ 

 ปุมบันทึก - ใชสําหรับการยืนยันการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขเขาสูระบบ 

 ปุมยกเลิก – ใชสําหรับการยกเลิกการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขเขาสูระบบ 

 ปุมลบ – ใชสําหรับการลบขอมูล ที่ไดทําการเลือก ออกจากระบบ 

 

 

 



 เงินสวัสดิการ 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการกับขอมูลเงินสวัสดิการ ใหทําการเลือกไปที่    ในหนาจอ

หลักของฐานขอมูลดานการเงิน ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาหลักของขอมูล เงินสวัสดิการ 

 

หนาจอหลักขอมูล เงินสวัสดิการ 

 

 การเพิ่มขอมูลเงินสวัสดิการ 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ เพิ่มขอมูลเงินสวัสดิการ ใหทําการเลือกไปที่    ในหนาจอหลักของ

ยอดเงินประจําป ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอการนําเขาขอมูล ซึ่งเปนการนําเขาขอมูลประจําเดือน 

 

ขอมูล เงินสวัสดิการ 

 

เมื่อผูใชงาน ดําเนินการ เพิ่มขอมูลเงินสวัสดิการ เปนที่เรียบรอยแลว จะสามารถดําเนินการ บันทึกขอมูลได ดังนี้ 

 ปุมบันทึก - ใชสําหรับการยืนยันการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

 ปุมยกเลิก – ใชสําหรับการยกเลิกการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 



 การแกไขขอมูลเงินสวัสดิการ 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ แกไขขอมูลเงินสวัสดิการ ใหทําการเลือกไปที่รายการขอมูลของ สวัสดิการ 

แตละป ในหนาจอหลักของยอดเงินสวัสดิการ ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอขอมูล เงินสวัสดิการ ที่ไดมีการ

ดําเนินการบันทึกขอมูลไวกอนหนาแลว  

 

หนาจอหลักขอมูล เงินสวัสดิการ 

 

เมื่อผูใชงาน ดําเนินการ แกไขขอมูลเงินสวัสดิการ เปนที่เรียบรอยแลว จะสามารถดําเนินการได ดังนี้ 

 ปุมบันทึก - ใชสําหรับการยืนยันการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขเขาสูระบบ 

 ปุมยกเลิก – ใชสําหรับการยกเลิกการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขเขาสูระบบ 

 ปุมลบ – ใชสําหรับการลบขอมูล ที่ไดทําการเลือก ออกจากระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ฐานขอมูลดานครุภัณฑ 

 เมื่อผู ใช งานตองการเขาไปดําเนินการกับขอมูล ฐานขอมูลดานครุภัณฑ  ใหทํ าการเลือกไปที่  

 ในหนาจอหลักของฐานขอมูลสารสนเทศ ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาหลักของ

ฐานขอมูลดานครุภัณฑ 

 

หนาจอหลักขอมูล ฐานขอมูลดานครุภัณฑ 

 

 การเพิ่มขอมูลครุภัณฑ 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ เพิ่มขอมูลครุภัณฑ ใหทําการเลือกไปที่  ในหนาจอหลักของ

ฐานขอมูลดานครุภัณฑ ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอการนําเขาขอมูล ซึ่งจะสามารถทําการแยกขอมูลเปน

ระดับชั้นการศึกษา  

 

ขอมูลดานครุภัณฑ ตามระดับชั้นการศึกษา 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ เพิ่มขอมูลครุภัณฑ ในระดับการศึกษาชั้นใด ใหเลือกไปที่ ระดับการศึกษา

ชั้นน้ันๆ ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอการนําเขาขอมูล ซึ่งจะสามารถทําการแยกขอมูลเปนขอมูลมูลรายป 

และรายประเภทครุภัณฑ 



 

ขอมูล ครุภัณฑ 

เมื่อผูใชงาน ดําเนินการ เพิ่มขอมูลครุภัณฑ เปนที่เรียบรอยแลว จะสามารถดําเนินการ บันทึกขอมูลได ดังนี้ 

 ปุมบันทึก - ใชสําหรับการยืนยันการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

 ปุมยกเลิก – ใชสําหรับการยกเลิกการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

 การแกไขขอมูลเงินครุภัณฑ 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ แกไขขอมูลครุภัณฑ ใหทําการเลือกไปที่รายการขอมูลของ ครุภัณฑ แตละ

ระดับการศึกษา ในหนาจอหลักของขอมูลครุภัณฑ ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอขอมูล ครุภัณฑ ที่ไดมีการ

ดําเนินการบันทึกขอมูลไวกอนหนาแลว  

 

หนาจอหลักขอมูล ฐานขอมูลดานครุภัณฑ 

เมื่อผูใชงาน ดําเนินการ แกไขขอมูลครุภัณฑ เปนที่เรียบรอยแลว จะสามารถดําเนินการได ดังนี้ 

 ปุมบันทึก - ใชสําหรับการยืนยันการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขเขาสูระบบ 

 ปุมยกเลิก – ใชสําหรับการยกเลิกการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขเขาสูระบบ 



 ฐานขอมูลดานกิจกรรมทางวิชาการ 

 เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการกับขอมูล ฐานขอมูลดานกิจกรรมทางวิชาการ ใหทําการเลือกไปที่   

ในหนาจอหลักของฐานขอมูลสารสนเทศ ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาหลัก

ของฐานขอมูลดานกิจกรรมทางวิชาการ 

 

หนาจอหลักขอมูล ฐานขอมูลดานกิจกรรมทางวิชาการ 

 

 การเพิ่มขอมูลดานกิจกรรมทางวิชาการ 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ เพิ่มขอมูลกิจกรรมทางวิชาการ ใหทําการเลือกไปที่   ในหนาจอ

หลักของฐานขอมูลดานกิจกรรมทางวิชาการ ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอการนําเขาขอมูล  

 

ขอมูล กิจกรรมทางวิชาการ 

เมื่อผูใชงาน ดําเนินการ เพิ่มขอมูลกิจกรรมทางวิชาการ เปนที่เรียบรอยแลว จะสามารถดําเนินการ บันทึกขอมูลได 

ดังนี้ 

 ปุมบันทึก - ใชสําหรับการยืนยันการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

 ปุมยกเลิก – ใชสําหรับการยกเลิกการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 



 การแกไขขอมูลกิจกรรมทางวิชาการ 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ แกไขขอมูลกิจกรรมทางวิชาการ ใหทําการเลือกไปที่รายการขอมูลของ 

กิจกรรมทางวิชาการ ที่ตองการจะแกไขขอมูล ในหนาจอหลักของขอมูลกิจกรรมทางวิชาการ ระบบจะดําเนินการ

เขาไปสูหนาจอขอมูล กิจกรรมทางวิชาการ ที่ไดมีการดําเนินการบันทึกขอมูลไวกอนหนาแลว  

 

หนาจอหลักขอมูล ฐานขอมูลดานกิจกรรมทางวิชาการ 

 

เมื่อผูใชงาน ดําเนินการ แกไขขอมูลกิจกรรมทางวิชาการ เปนที่เรียบรอยแลว จะสามารถดําเนินการได ดังนี้ 

 ปุมบันทึก - ใชสําหรับการยืนยันการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขเขาสูระบบ 

 ปุมยกเลิก – ใชสําหรับการยกเลิกการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขเขาสูระบบ 

 การคนหาขอมูลกิจกรรมทางวิชาการ 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ คนหาขอมูลกิจกรรมทางวิชาการ ใหทําการเลือกไปที่หนาจอหลักของขอมูล

กิจกรรมทางวิชาการ ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอ ขอมูลกิจกรรมทางวิชาการ ที่ไดมีการดําเนินการบันทึก

ขอมูลไวกอนหนาแลว หนาจอจะมีสวนของการคนหารายละเอียดขอมูล กิจกรรมทางวิชาการ ใหทําการใสเงื่อนไข

ในการคนหา ตามขอมูลที่ตองการคนหา และทําการเลือกไปที่  

 

หนาจอหลักขอมูล ฐานขอมูลดานกิจกรรมทางวิชาการ 



 ฐานขอมูลดานสื่อการเรียนการสอน 

 เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการกับขอมูล ฐานขอมูลดานสื่อการเรียนการสอนใหทําการเลือกไปที่   

 ในหนาจอหลักของฐานขอมูลสารสนเทศ ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนา

หลักของฐานขอมูลดานส่ือการเรียนการสอน 

 

หนาจอหลักขอมูล ฐานขอมูลดานสื่อการเรียนการสอน 

 

 การเพิ่มขอมูลดานสื่อการเรียนการสอน 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ เพิ่มขอมูลสื่อการเรียนการสอน ใหทําการเลือกไปที่ขอมูล สื่อการเรียนการ

สอน ที่ตองการจะไปนําเขาขอมูล ซึ่ง ประกอบไปดวย สื่อการสอน / แหลงเรียนรู / งานวิจัย ในหนาจอหลักหลัก

ของฐานขอมูลดานสื่อการเรียนการสอน ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอการนําเขาขอมูลตามที่ไดทําการเลือก 

จากน้ันใหทําการเลือกไปที่   ในแตละหนาจอขอมูล ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอการนําเขาขอมูล  

 

หนาจอหลักขอมูล ฐานขอมูลดานสื่อการเรียนการสอน 



 

ขอมูล สื่อการสอน 

 

ขอมูล แหลงเรียนรู 

 

ขอมูล งานวิจัย 

 

เมื่อผูใชงาน ดําเนินการ เพิ่มขอมูลสื่อการเรียนการสอน เปนที่เรียบรอยแลว จะสามารถดําเนินการ บันทึกขอมูล

ได ดังนี้ 



 ปุมบันทึก - ใชสําหรับการยืนยันการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

 ปุมยกเลิก – ใชสําหรับการยกเลิกการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

 

 การแกไขขอมูลสื่อการเรียนการสอน 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ แกไขขอมูลสื่อการเรียนการสอน ใหทําการเลือกไปที่รายการขอมูลสื่อการ

เรียนการสอน ที่ตองการจะแกไขขอมูล ในหนาจอหลักของขอมูลสื่อการเรียนการสอน ระบบจะดําเนินการเขาไปสู

หนาจอขอมูล สื่อการเรียนการสอน ที่ไดมีการดําเนินการบันทึกขอมูลไวกอนหนาแลว  

 

หนาจอหลักขอมูล ฐานขอมูลดานสื่อการเรียนการสอน 

 

เมื่อผูใชงาน ดําเนินการ แกไขขอมูลสื่อการเรียนการสอน เปนที่เรียบรอยแลว จะสามารถดําเนินการได ดังนี้ 

 ปุมบันทึก - ใชสําหรับการยืนยันการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขเขาสูระบบ 

 ปุมยกเลิก – ใชสําหรับการยกเลิกการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขเขาสูระบบ 

 

 

 

 

 

 

 



 การคนหาขอมูลสื่อการเรียนการสอน 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ คนหาขอมูลสื่อการเรียนการสอน ทําการเลือกไปที่หนาจอหลักของขอมูลสื่อ

การเรียนการสอน ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอ ขอมูลสื่อการเรียนการสอน ที่ไดมีการดําเนินการบันทึก

ขอมูลไวกอนหนาแลว หนาจอจะมีสวนของการคนหารายละเอียดขอมูล สื่อการเรียนการสอน ใหทําการใสเงื่อนไข

ในการคนหา ตามขอมูลที่ตองการคนหา และทําการเลือกไปที่  

 

หนาจอหลักขอมูล ฐานขอมูลดานสื่อการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ฐานขอมูลดานอาคารสถานที่ 

 เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการกับขอมูล ฐานขอมูลดานอาคารสถานที่  ใหทําการเลือกไปที่   

ในหนาจอหลักของฐานขอมูลสารสนเทศ ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาหลัก

ของฐานขอมูลดานอาคารสถานที่ 

 

หนาจอหลักขอมูล ฐานขอมูลดานอาคารสถานที่ 

 

 การเพิ่มขอมูลดานอาคารสถานที่ 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ เพิ่มขอมูลอาคารสถานที่ ใหทําการเลือกไปที่   ในหนาจอหลักของ

ฐานขอมูลดานอาคารสถานที่ ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอการนําเขาขอมูล  

 

ขอมูล อาคารสถานที่ 



เมื่อผูใชงาน ดําเนินการ เพิ่มขอมูลอาคารสถานที่ เปนที่เรียบรอยแลว จะสามารถดําเนินการ บันทึกขอมูลได ดังนี้ 

 ปุมบันทึก - ใชสําหรับการยืนยันการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

 ปุมยกเลิก – ใชสําหรับการยกเลิกการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

 การแกไขขอมูลอาคารสถานที่ 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ แกไขขอมูลอาคารสถานที่ ใหทําการเลือกไปที่รายการขอมูลของ อาคาร

สถานที่ ที่ตองการจะแกไขขอมูล ในหนาจอหลักของขอมูลอาคารสถานที่ ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอ

ขอมูล อาคารสถานที่ ที่ไดมีการดําเนินการบันทึกขอมูลไวกอนหนาแลว  

 

หนาจอหลักขอมูล ฐานขอมูลดานอาคารสถานที่ 

 

เมื่อผูใชงาน ดําเนินการ แกไขขอมูลอาคารสถานที่ เปนที่เรียบรอยแลว จะสามารถดําเนินการได ดังนี้ 

 ปุมบันทึก - ใชสําหรับการยืนยันการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขเขาสูระบบ 

 ปุมยกเลิก – ใชสําหรับการยกเลิกการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขเขาสูระบบ 

 

 

 

 

 

 

 



 การคนหาขอมูลอาคารสถานที่ 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ คนหาขอมูลอาคารสถานที่ ใหทําการเลือกไปที่หนาจอหลักของขอมูลอาคาร

สถานที่ ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอ ขอมูลอาคารสถานที่ ที่ไดมีการดําเนินการบันทึกขอมูลไวกอนหนาแลว 

หนาจอจะมีสวนของการคนหารายละเอียดขอมูล อาคารสถานที่ ใหทําการใสเงื่อนไขในการคนหา ตามขอมูลที่

ตองการคนหา และทําการเลือกไปที่  

 

หนาจอหลักขอมูล ฐานขอมูลดานอาคารสถานที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ฐานขอมูลดานขอมูลพื้นฐานโรงเรียน 

 เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการกับขอมูล ฐานขอมูลขอมูลพื้นฐานโรงเรียน ใหทําการเลือกไปที่   

 ในหนาจอหลักของฐานขอมูลสารสนเทศ ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาหลักของ

ฐานขอมูลขอมูลพื้นฐานโรงเรียน 

 

หนาจอหลักขอมูล ฐานขอมูลดานขอมูลพื้นฐานโรงเรียน 

 

 การเพิ่มขอมูลดานขอมูลพื้นฐานโรงเรียน 

 

เมื่อผูใชงาน ดําเนินการ เพิ่มขอมูลพื้นฐานโรงเรียน เปนที่เรียบรอยแลว จะสามารถดําเนินการ บันทึกขอมูลได 

ดังนี้ 

 ปุมบันทึก - ใชสําหรับการยืนยันการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

 ปุมยกเลิก – ใชสําหรับการยกเลิกการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

 



 

หนาจอหลักขอมูล ฐานขอมูลดานขอมูลพื้นฐานโรงเรียน 

 

 

ขอมูล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 



 การแกไขขอมูลพื้นฐานโรงเรียน 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ แกไขขอมูลขอมูลพื้นฐานโรงเรียน ใหทําการเลือกไปที่ขอมูลพื้นฐานโรงเรียน 

ที่ตองการจะแกไขขอมูล ในหนาจอหลักของขอมูลพื้นฐานโรงเรียน ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอขอมูล 

ขอมูลพื้นฐานโรงเรียน ที่ไดมีการดําเนินการบันทึกขอมูลไวกอนหนาแลว  

 

หนาจอหลักขอมูล ฐานขอมูลดานขอมูลพื้นฐานโรงเรียน 

 

 

ขอมูล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

เมื่อผูใชงาน ดําเนินการ แกไขขอมูลพื้นฐานโรงเรียน เปนที่เรียบรอยแลว จะสามารถดําเนินการได ดังนี้ 

 ปุมบันทึก - ใชสําหรับการยืนยันการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขเขาสูระบบ 

 ปุมยกเลิก – ใชสําหรับการยกเลิกการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขเขาสูระบบ 



 การจัดการขอมูลของโรงเรียน สังกัด อื่นๆ (อปท. เปนผูดําเนนิการขอมูล) 

 เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการกับขอมูล ของโรงเรียนสังกัดอื่น ๆ ที่ไมได สังกัด อปท. แตอยูใน

ภารกิจที่ทาง อปท. แตละแหงตองดําเนินการรวมรวมขอมูล ใหทําการเขาไปที่  ใน

หนาจอหลักของฐานขอมูลสารสนเทศ ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาหลักของฐานขอมูลสารสนเทศ  

 

หนาจอหลักขอมูล ฐานขอมูลสนเทศ 

 

จากนั้นใหดําเนินการเลือกโรงเรียนที่ตองการจะดําเนินการนําเขาขอมูล ตามแตละสังกัด ระบบจะทําการสรุป

รายชื่อโรงเรียนตามแตละสังกัดขึ้นมา ใหทําการเลือกดําเนินการเปนรายโรงเรียน  

 การเพิ่มขอมูล 

 

เมื่อผูใชงาน ดําเนินการ เลือกโรงเรียน เปนที่เรียบรอยแลว ใหทําการเลือกไปที่    ในหนาจอหลักของแต

ละโรงเรียน ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอการนําเขาขอมูล  

 

หนาจอหลักขอมูล โรงเรียนสังกัดอื่น 

 

 



 

ขอมูล โรงเรียนสังกัดอื่น 

เมื่อผูใชงาน ดําเนินการ เพิ่มขอมูลในแตละโรงเรียน เปนที่เรียบรอยแลว จะสามารถดําเนินการ บันทึกขอมูลได 

ดังนี้ 

 ปุมบันทึก - ใชสําหรับการยืนยันการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

 ปุมยกเลิก – ใชสําหรับการยกเลิกการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

 

 การแกไขขอมูล 

 

เมื่อผูใชงาน ดําเนินการ เลือกโรงเรียน เปนที่เรียบรอยแลว ใหทําการเลือกไปที่รายการที่ตองการที่จะทําการแกไข

ในหนาจอหลักของแตละโรงเรียน ระบบจะดําเนินการเขาไปสูหนาจอการนําเขาขอมูล  

 

หนาจอหลักขอมูล โรงเรียนสังกัดอื่น 

 



เมื่อผูใชงาน ดําเนินการ แกไขขอมูลในแตละโรงเรียน เปนที่เรียบรอยแลว จะสามารถดําเนินการ บันทึกขอมูลได 

ดังนี้ 

 ปุมบันทึก - ใชสําหรับการยืนยันการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

 ปุมยกเลิก – ใชสําหรับการยกเลิกการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

 ปุมลบ – ใชสําหรับการลบขอมูล ที่ไดทําการเลือก ออกจากระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3  การใชงานการออกรายงาน 

 

 หนาหลักการออกรายงาน 

 การใชเขางานฐานขอมูลสารสนเทศ เพื่อไปดําเนินการกับสรุปขอมูลในรูปแบบงาน ใหดําเนินการดังนี้ 

ทําการเลือกไปที่แถบเมนู    ระบบจะดําเนินการเขาสูหนาจอหลักของการออกรายงาย 

 

หนาจอการออกรายงาน 

 

 การออกรายงานสรุปขอมูล 

 

เมื่อผูใชงานตองการเขาไปดําเนินการ ออกรายงานสรุปขอมูล ของขอมูล ประเภทใด ใหทําการเลือกตามขอมูลที่

ตองการในหนาจอหลักการออกรายงาน ระบบจะดําเนินการเขาสูขอมูลรายงานยอย จากนั้น ใหทําการเลือกไปที่

ยังขอมูลรายงานสรุปที่ตองการ ระบบจะดําเนินการออกรายงานสรุป ตามที่ตองการ  

 

หนาจอหลักการออกรายงาน 



 

รายงาน ขอมูลนักเรียน 

 

รายงาน ขอมูลพนักงานครู / ขาราชการครู 

 

รายงาน ขอมูลครูอัตราจาง 



 

รายงาน ขอมูลการเงิน 

 

 

ตัวอยางรายงาน สรุปขอมูลนักเรียน 

 

 

ตัวอยางรายงาน สรุปขอมูลบุคลากร 

 

ตัวอยางรายงาน สรุปขอมูลการเงิน 

 



 การนําขอมูลรายงาน ไปใชงานในรูปแบบ File Excel 

 

เมื่อผูใชงานตองการนํารายงาน ออกจากระบบในรูปแบบของ File Excel เพื่อไปใชงานดานอื่นๆ ใหทําการเลือก

ไปที่    ในหนาจอสรุปรายงานตามขอมูลที่ผูใชงานเลือก ระบบจะดําเนินการนําขอมูลออกไปใน

รูปแบบ File Excel ซึ่งผูใชงานสามารถทําการบันทึก File ไปใชงานดานอื่นๆ ไดตอไป 

 

ตัวอยางรายงาน สรุปขอมูลนักเรียน 

 

 

ขอมูล สรุปขอมูลนักเรียน ในรูปแบบ File Excel 




