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ค าน า 
 

ตามที่กระทรวงศึกษาธกิาร มนีโยบายมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการศกึษาอย่างเสมอภาค
และเท่าเทยีมกนั โดยใช้กลไกของการเทยีบระดบัการศึกษาในการยกระดบัการศึกษาของประชาชน 
ดว้ยการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดน้ าความรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่กดิจากการเรยีนรูด้ว้ยตนเองตาม
ความสนใจ ศกัยภาพ ความพรอ้ม โอกาสการเรยีนรูจ้ากผูรู้ ้หรอืแหล่งความรูต่้างๆ และประสบการณ์
ทีเ่กดิจากการท างาน การประกอบอาชพี มาใชใ้นการเทยีบระดบัการศกึษาในระดบัสูงสุดของการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน และไดม้กีารประกาศใหส้ถานศกึษาในสงักดัส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัท าหน้าที่เทยีบระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน นัน้ เพื่อให้การด าเนินงานการ
เทยีบระดบัการศกึษาในระดบัสูงสุดของการศกึษาขัน้พื้นฐาน มปีระสทิธภิาพเป็นไปตามนโยบาย
ทีก่ าหนด ส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในฐานะหน่วยงานต้นสงักดั 
มบีทบาทหน้าทีใ่นการส่งเสรมิ สนบัสนุนการด าเนินงานของสถานศกึษาในสงักดั เกดิความคล่องตวั
ในการด าเนินงาน จงึได้จดัท าพฒันาโปรแกรมเทยีบระดบัการศกึษาในระดบัสูงสุดของการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ในลกัษณะ Off Line ใหก้บัสถานศกึษาทีท่ าหน้าทีเ่ทยีบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไดน้ า 
ไปใชป้ระโยชน์ในการด าเนินงานต่อไป พรอ้มจดัท าคู่มอืการใชโ้ปรแกรมนี้ขึน้ 
 

ในการนี้ ส านักงาน กศน. ขอขอบคุณผู้มสี่วนร่วมทุกท่านที่ช่วยให้การพฒันาโปรแกรม
เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขัน้พื้นฐานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ความ
ต้องการของผู้ใช้งาน ไว้ ณ โอกาสนี้ และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าโปรแกรมและคู่มอืการใช้โปรแกรม
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผูป้ฏบิตังิานและผูเ้กี่ยวขอ้งโดยเฉพาะสถานศกึษาที่ท าหน้าที่เทยีบระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
 
 
       (นายประเสรฐิ  บุญเรอืง) 
            เลขาธกิาร กศน. 
         11  ธนัวาคม  ๒๕๕๖ 
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บทท่ี 1 
การติดตัง้โปรแกรม 

 
ความต้องการขัน้ต า่ของระบบ 

ระบบปฏบิตักิาร CPU RAM Hard Disk Software 
Windows XP 800 MHz 512 MB  

50 MB 
 

Microsoft Office 
2003,2007,2010 Windows 7 (32, 64 bit) 

Windows 8 (32, 64 bit) 
1 GZ 1 GB (32 bit),  

2 GB (64 bit) 

ในกรณทีีต่อ้งการตดิตัง้โปรแกรมทะเบยีนนกัศกึษาสายสามญั (ITW51) เพื่อตอ้งการตรวจสอบ
การซ ้าของขอ้มลูผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษากบันกัศกึษาในหลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ความตอ้งการขัน้ต ่าของระบบ ในส่วนของเนื้อที ่Hard Disk จะตอ้งเพิม่ขึน้
เป็น 100 MB  
 
การติดตัง้โปรแกรม (Install) 

ถ้าดาวน์โหลดโปรแกรมตดิตัง้มาเป็นไฟลน์ามสกุล KSM_Setup.zip ให้ท าการ unzip ไฟล ์
เพื่อจะได้ไฟล์ที่เป็นโปรแกรมตดิตัง้ที่สามารถรนัได้คอื KSM_Setup.exe และก่อนท าการตดิตัง้โปรแกรม 
ถ้ามกีารตดิตัง้โปรแกรมเทยีบระดบัการศกึษาในระดบัสูงสุดของการศกึษาขัน้พื้นฐานรุ่นก่อนหน้านี้ไป
แล้ว ให้ท าการส ารองขอ้มูลในโปรแกรมก่อน เสรจ็แลว้จงึถอนการตดิตัง้โปรแกรมรุ่นเก่าออก เมื่อถอน
การตดิตัง้เสรจ็แลว้ใหท้ าการตดิตัง้โปรแกรมใหมต่ามขัน้ตอนต่อไปนี้ 
 

1. เรยีกใชง้านโปรแกรมตดิตัง้ KSM_Setup.exe  
1.1 กรณตีดิตัง้บน Windows XP  ใหร้นัโดยดบัเบิล้คลกิทีไ่อคอนของโปรแกรมตดิตัง้  
1.2 ถา้ตดิตัง้บน Windows 7, Windows 8 ใหร้นัโดยคลกิขวาทีต่วัโปรแกรมแลว้เลอืก Run as 

administrator 

 

2. ในกรณีตดิตัง้ลง Windows 7 หรอื Windows 8 ระบบจะถามอนุญาตให้โปรแกรมตดิตัง้
เปลีย่นแปลงขอ้มลูบางอยา่งในเครือ่ง ใหค้ลกิทีปุ่ม่ Yes   
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3. หน้าจอถดัมาใหเ้ลอืกภาษาทีแ่สดงผลในขัน้ตอนการตดิตัง้ ในทีน่ี้เลอืกเป็นภาษาไทย เมือ่เลอืก
เสรจ็แลว้ใหค้ลกิทีปุ่ม่ตกลง 

 

4. หน้าจอถดัมาแสดงขอ้ความเตรยีมพรอ้มจะตดิตัง้โปรแกรมและขอ้มลูของโปรแกรมรุ่นปจัจบุนั 
ใหค้ลกิทีปุ่ม่ถดัไป 

 
 

5. ต่อไปเป็นหน้าจอที่ให้เลอืกว่าจะลงโปรแกรมที่โฟลเดอร์ใด โดยโปรแกรมตัง้ค่าเริม่ต้นเป็นชื่อ 
“KSM” ซึง่สามารถเปลีย่นไดโ้ดยคลกิทีปุ่ม่ เปลีย่น… เมือ่เลอืก folder เสรจ็แลว้คลกิทีปุ่ม่ถดัไป 
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(แนะน าถา้ตอ้งการเปลีย่น drive ทีจ่ะลงโปรแกรม ใหไ้ปแกช้ื่อ Drive ในช่อง folder name เช่น
เปลีย่นจาก Drive D เป็น Drive C ตามตวัอยา่งดงัรปู เสรจ็แลว้คลกิทีปุ่่มตกลง)  

 

 
 

6. ต่อมาเป็นหน้าจอใหเ้ลอืกลงส าหรบัผูใ้ชทุ้กคนหรอืเฉพาะผูใ้ชป้จัจบุนั  ควรเลอืกผูใ้ชทุ้กคนถา้มี
ในเครือ่งนัน้มกี าหนดผูใ้ชข้อง Windows หลายคน โดยคลกิทีปุ่่มผูใ้ชทุ้กคนทีใ่ชค้อมพวิเตอร์
เครือ่งนี้  
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7. โปรแกรมจะท าการตดิตัง้โปรแกรมเทยีบระดบัการศกึษาในระดบัสูงสุดของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
เมือ่ตดิตัง้เสรจ็จะขึน้หน้าจอดงัรปู ถา้ไมต่อ้งการใหร้นัโปรแกรมหลงัจากตดิตัง้เสรจ็ ใหเ้ลอืกท า
เครือ่งหมาย  ในช่องเริม่โปรแกรมออก คลกิทีปุ่ม่สิน้สุดเพื่อจบการตดิตัง้ 

 

8. หลงัการตดิตัง้เสรจ็ จะได ้icon ทีช่ื่อ โปรแกรมเทยีบระดบัการศกึษาในระดบัสงูสุดของการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ที ่Desktop ของ Windows และกลุ่มเมนูใหมท่ีช่ ื่อ โปรแกรมเทยีบระดบัการศกึษาใน
ระดบัสงูสุดของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส าหรบัใชเ้รยีกโปรแกรมหรอืถอนการตดิตัง้โปรแกรม 

               
 
หลงัจากตดิตัง้โปรแกรมเสรจ็ ตรวจสอบว่าตอ้งมเีครือ่งพมิพอ์ยา่งน้อย 1 ชนิด เพื่อไมใ่หเ้กดิ error เวลา
ออกรายงานแลว้เลอืกดตูวัอยา่งก่อนพมิพ ์ ถา้ตอ้งการใหพ้มิพอ์อกเป็นไฟล ์PDF สามารถลงโปรแกรม
จ าพวก PDF Printer ไดเ้ช่น Primo PDF รุน่ทีเ่ป็นฟรแีวร ์
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การถอนการติดตัง้โปรแกรม (Uninstall) 
เป็นการลบไฟลท์ีเ่คยตดิตัง้โปรแกรมออกทัง้หมด ยกเวน้ขอ้มลูผูเ้ขา้เทยีบระดบัทีล่งเพิม่เตมิ

หลงัจากตดิตัง้โปรแกรมไปแลว้จะไมถู่กลบ ท าได ้2 วธิคีอื 
1. เรยีกโปรแกรม uninstall  ไปที ่Start -> Programs -> โปรแกรมเทยีบระดบัการศกึษาใน

ระดบัสงูสุดของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน -> Uninstall โปรแกรมเทยีบระดบัการศกึษาในระดบั
สงูสุดของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โปรแกรมจะขึน้หน้าจอยนืยนัใหค้ลกิปุ่ม Yes 

 
 

2. เรยีก Add or Remove Programs (Windows XP) หรอื Uninstall a program (Windows 
7) ของ control panel เลอืกโปรแกรมเทยีบระดบัการศกึษาในระดบัสงูสุดของการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน แลว้คลกิทีปุ่ม่ Remove หรอื Uninstall  

 

โปรแกรมจะขึน้มาถามยนืยนัใหค้ลกิปุม่ Yes และรอจนกว่าจะถอนการตดิตัง้เสรจ็ 
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บทท่ี 2 
การเรียกใช้งานโปรแกรม 

 
การเปิดโปรแกรม 

สามารถเรยีกไดจ้ากเมนูของ windows โดยกดทีปุ่ม่ Start -> All Programs -> โปรแกรมเทยีบ
ระดบัการศกึษาในระดบัสงูสุดของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน -> โปรแกรมเทยีบระดบัการศกึษาในระดบัสงูสุด
ของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
 
 
 
 

หรอืดบัเบลิคลกิที ่icon บน desktop ตามรปูกไ็ด ้
 
 
การเข้าโปรแกรม 

เมื่อเรยีกโปรแกรมแล้ว จะขึ้นหน้าจอมาให้ใส่รหสัผู้ใช้และรหสัผ่าน เริม่แรกจะมรีหสัผู้ใช้อยู่ 2 
รหสั คอื  1. USER รหสัผ่าน USER เป็นผูใ้ชร้ะดบัธรรมดา ไม่สามารถก าหนดสทิธกิารใชง้านหรอืเพิม่
ผูใ้ชใ้นระบบได ้ 2. รหสั ADMIN รหสัผ่าน ADMIN  เป็นรหสัส าหรบัผูด้แูลระบบ เมือ่เริม่ใชง้านโปรแกรม
ผูด้แูลระบบควรเปลีย่นรหสัผ่าน และก าหนดรหสัประจ าตวั รหสัผ่านใหก้บัผูใ้ชค้นอื่น 
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สามารถเลอืกจดจ ารหสัผูใ้ชเ้พื่อขึน้รหสัผูใ้ชเ้ดมิทุกครัง้ที ่login ได ้โดยกาเครือ่งหมายทีช่่อง
จดจ ารหสัผูใ้ช ้เมือ่ใส่รหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านแลว้ กด enter หรอื คลกิทีปุ่ม่เขา้โปรแกรมเพื่อเขา้ใชง้าน
โปรแกรม  
 
เม่ือเข้าสู่โปรแกรมครัง้แรก 

จะปรากฏหน้าจอเปลี่ยนสถานศึกษาปจัจุบนั ให้ใส่รหสัสถานศึกษา 10 หลกัของท่าน หรอื
สามารถคลกิที่ปุ่ม         เพื่อค้นหารหสัสถานศึกษา เสรจ็แล้วคลกิที่ปุ่มตกลงหรอืกดคยี์ Enter 
โปรแกรมจะสรา้งโฟลเดอรท์ีเ่กบ็ขอ้มลูของสถานศกึษาขึน้มาใหม ่และเขา้สู่หน้าจอหลกัของโปรแกรม 

 
 
 
 
 

 
การใช้งานโปรแกรม 

หน้าจอหลกัของโปรแกรมประกอบดว้ยเมนู (menu) ทีอ่ยูบ่รรทดับน และ แถบเครื่องมอื(toolbar) 
ที่อยู่บรรทดัถดัจากเมนู หน้าจอด้านล่างเป็นข้อมูลเกี่ยวกบัรุ่นของโปรแกรม สถานศึกษาปจัจุบนั และ
รหสัผู้ใช้ปจัจุบนั  ส่วนภาพพื้นหลงัสามารถเปลี่ยนได้โดยการคลกิขวาไปที่รูปและเลอืกชื่อแฟ้มรูปที่
ตอ้งการ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
เมนู 

การเขา้สู่เมนูสามารถใชเ้มาสห์รอืกดคีย ์Alt ตามดว้ยหมายเลขทีน่ าหน้าเมนู เช่น กดคยี ์Alt+3
แล้วตามด้วยคยี์ 2 จะไปที่เมนูหลกั 3. ประเมนิผล/สมัมนา และไปที่เมนูย่อย 2. ประเมนิผลภาค
ประสบการณ์ เป็นตน้  เมนูหลกัประกอบไปดว้ย 

0. น าเขา้ขอ้มลูเริม่ตน้ 
1. รบัสมคัร 
2. ลงทะเบยีน 
3. ประเมนิผล/สมัมนา 
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4. อนุมตัผิล  
5. แบบฟอรม์ต่างๆ 
6. สถติ ิ
7. สอบถามขอ้มลู 
8. จดัการระบบ 
9. ออกจากโปรแกรม 

 
แถบเครื่องมือ 

เป็นแถบทีอ่ยู่ดา้นล่างเมนู ประกอบดว้ยช่องตวัเลอืกและปุ่มต่างๆ เพื่อช่วยใหใ้ช้งานไดร้วดเรว็
ขึน้  ซึง่การท างานจะเหมอืนกบัหวัขอ้ทีเ่ลอืกจากเมนู ถ้ามกีารก าหนดสทิธกิารใชง้านของโปรแกรมโดย
ปิดเมนูบางเมนูไม่ใหผู้ใ้ชบ้างคนใช้งานได ้แถบเครื่องมอืทีส่มัพนัธ์กบัเมนูทีถู่กปิดจะมผีลใหไ้ม่สามารถ
กดใชง้านได ้

 
 
 

 
แถบเครือ่งมอืดา้นซา้ยมอืประกอบดว้ยปุ่มดงัน้ี 
1. ปุม่บนัทกึประวตัผิูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษา 
2. ปุม่แกไ้ขประวตัผิูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษา 
3. ปุม่บนัทกึลงทะเบยีนเรยีน 
4. ปุม่เพิม่/ถอนการลงทะเบยีน 
5. ปุม่อ่านคะแนนภาคทฤษฎจีากแฟ้ม 
6. ปุม่บนัทกึคะแนนภาคทฤษฎ ี
7. ปุม่บนัทกึคะแนนภาคประสบการณ์ 
8. ปุม่บนัทกึการอนุมตัผิล 
9. ปุม่แกไ้ขขอ้มลูการจบ/ออก 
10. ปุม่รายงานต่างๆ เมือ่กดแลว้จะปรากฏเมนูใหเ้ลอืกรายงานอกีท ี
11. ปุม่ส ารองขอ้มลู 
12. ปุม่ส่งออกขอ้มลู 
 

แถบเครือ่งมอืดา้นขวามอืจะแสดงครัง้ที/่ปีการศกึษาปจัจุบนัทีใ่ชใ้นโปรแกรม จะใชเ้ป็นค่าเริม่ตน้
ในหน้าจอการท างานต่างๆ ทีม่ชี่องใหใ้ส่ครัง้ที/่ปีการศกึษา เพื่อความสะดวกในการป้อนขอ้มลู และสามารถ
เปลีย่น ครัง้ที/่ปีการศกึษา ไดโ้ดยกดทีปุ่ม่ลกูศรขึน้/ลง หรอืใส่ค่าในช่องเองกไ็ด ้

 
 

 
 
การค้นหารหสัต่างๆ 
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ในช่องใส่ค่าที่เป็นรหสัในหน้าจอต่างๆ ภายในโปรแกรมส่วนใหญ่จะมปีุ่มที่อยู่ขา้งช่องที่เป็นรูป
แว่นขยายส าหรบัค้นหารหสั โดยเมื่อคลกิที่ปุ่มน้ีจะขึน้หน้าจอแสดงรหสัทัง้หมดที่ตรงกบัค่าที่ใส่มาให้
เลอืก เช่น ช่องใส่รหสัประจ าตวัเมื่อใส่รหสัแค่ 4 หลกั คอื 5613 แลว้คลกิทีปุ่่มคน้หาโปรแกรมจะแสดง   
ผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาทีข่ ึน้ตน้ดว้ยรหสั 5613 มาทัง้หมดเพื่อใหเ้ลอืกคนทีต่้องการ ส าหรบัช่องรหสั
ประจ าตวั สามารถกดปุม่ PgUp เพื่อใส่ค่ารหสัประจ าตวัล่าสุดทีค่ยีไ์ปแลว้มาใหอ้ตัโนมตั ิ
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บทท่ี 3 
การตัง้ตวัแปรระบบและตารางรหสั 

 
เมื่อตดิตัง้โปรแกรมเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว ก่อนใช้งานโปรแกรมตามขัน้ตอนการด าเนินงาน ผู้ใช้

จะต้องตรวจสอบค่าตวัแปรระบบและตารางรหสัก่อนว่าถูกต้องตรงตามระเบยีบและขอ้ก าหนดของการ
เทยีบระดบัการศกึษาในระดบัสงูสุดของการศกึษาขัน้พืน้ฐานหรอืไม ่โดยไปทีเ่มนูหลกัที ่8 จดัการระบบ 

การตัง้ค่าตวัแปรระบบ 
การตัง้ค่าตวัแปรระบบจะอยู่ภายใต้เมนูหลกัที่ 8. จดัการระบบ เมนูย่อย 1. ตวัแปรระบบ มี

รายละเอยีดดงันี้ 
1. คุณสมบติัผู้สมคัรและการประเมิน หน้าจอจะแบ่งกลุ่มค่าตวัแปรระบบเป็น 2 ส่วน คอื 

ส่วนแรกเป็นคุณสมบตัผิูส้มคัร ตามระเบยีบ ต้องมสีญัชาตไิทย อายุไม่ต ่ากว่า 20 ปี และประกอบอาชพี
ไม่น้อยกว่า 3 ปีนับถงึวนัที่สมคัร ค่าเหล่านี้จะน าไปใช้ในขัน้ตอนการรบัสมคัร ก่อนทีจ่ะบนัทกึประวตั ิ
โปรแกรมจะตรวจสอบว่าขอ้มลูทีใ่ส่ถูกตอ้งตามคุณสมบตัหิรอืไม่ 

ส่วนทีส่องเป็นเงื่อนไขการประเมนิและวดัผล เกณฑผ์่านคะแนนภาคทฤษฎ ี50% เฉพาะวชิาทีม่ ี
คะแนนภาคประสบการณ์ ส่วนวชิาทีม่แีต่คะแนนภาคทฤษฎเีช่น วชิาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หรอื วชิา
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั จะใช้เกณฑ์การผ่านคะแนนรวม ซึ่งโปรแกรมก าหนดเริม่ต้นไว้ 60% 
จ านวนวชิาผ่าน 9 วชิา และตอ้งเขา้ร่วมกจิกรรมสมัมนาวชิาการ ผลการประเมนิวชิาทีผ่่านทัง้ภาคทฤษฎ ี
และประสบการณ์สามารถเกบ็สะสมไวไ้ด ้5 ปี 

 

ถา้มกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบใหม่ เช่น เรือ่งการเขา้ร่วมสมัมนาวชิาการ สามารถแกไ้ขค่าให้
ถูกตอ้งตามระเบยีบและท าการบนัทกึค่าทีแ่กไ้ขโดยคลกิทีปุ่ม่บนัทกึ 
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2. ข้อมลูสถานศึกษา เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัสถานศกึษา ทีใ่ชอ้อกหนงัสอืต่างๆ เช่น หนงัสอืขอ
ตรวจสอบวุฒกิารศกึษา 

 

3. เปล่ียนสถานศึกษาปัจจบุนั ใส่เลขรหสัสถานศกึษา 10 หลกัทีต่้องการเปลีย่นไปใชข้อ้มลู
ของสถานศกึษาอื่นทีอ่ยูใ่นเครือ่ง 

สถานศึกษาที่มีอยู่ในระบบจะมีให้เลือกเท่ากับจ านวนสถานศึกษาที่ท าหน้าที่เทียบระดับ
การศึกษาขัน้พื้นฐานตามประกาศของกระทรวงศึกษาธกิาร นอกจากนี้ได้เพิม่รหสัสถานศึกษาของ
ส่วนกลางที่ท าหน้าที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบัการเทยีบระดบัการศึกษาในระดบัสูงสุดของการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน ซึง่สามารถเรยีกดขูอ้มลูสถติใินภาพรวมทัว่ประเทศ 
 

 
 

4. แผนการลงทะเบียน ผู้ใช้สามารถก าหนดแผนการลงทะเบียนและใส่ชื่อแผนในการ
ลงทะเบยีนไว้ได้ แต่ในเบื้องต้นนี้ โปรแกรมได้ก าหนดแผนการลงทะเบยีนไว้ให้ 2 แผนคอื 1. แผน
ภาษาองักฤษ  และ 2. แผนภาษาจนี  

ขัน้ตอนการท างาน 
1. ก าหนดรหสัแผนการลงทะเบยีนทีเ่ป็นตวัเลข ใชไ้ดสู้งสุด 2 หลกั ถ้าใส่รหสัแผนทีม่อียู่

แลว้จะเป็นการแกไ้ขแผน ถา้ใส่รหสัใหมจ่ะเป็นการเพิม่แผนการลงทะเบยีน 
2. เลอืกรายวชิาทีต่้องการ โดยดบัเบิ้ลคลกิที่รายวชิาในช่องวชิาทัง้หมดทีอ่ยู่ดา้นซา้ยมอื 

หรอืกดปุม่เลอืก  รายวชิาทีเ่ลอืกจะไปอยูใ่นกรอบวชิาในแผนการเรยีน  
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3. ถา้ตอ้งการเอาวชิาในแผนทีเ่ลอืกออก ใหก้ดเลอืกรายวชิาทีต่้องการเสรจ็แลว้คลกิปุ่มไม่
เลอืก หรอืใชเ้มาสด์บัเบิล้คลกิทีว่ชิานัน้กไ็ด้ 

4. ถา้ตอ้งการเอาวชิาออกจากแผนใหห้มด ใหก้ดปุ่มไมเ่ลอืกทัง้หมด 
5. ถา้ตอ้งการลบแผนการลงทะเบยีนเดมิใหก้ดปุ่มลบ 
6. คลกิทีปุ่ม่บนัทกึ เพื่อจดัเกบ็ขอ้มลู 

 

5. เลือกเคร่ืองพิมพ ์โดยคลกิเลอืกจากช่อง Name ใหต้รงกบัเครือ่งพมิพท์ีต่อ้งการ สามารถ
เลอืกเครือ่งพมิพท์ีอ่ยูใ่นเครอืขา่ยไดโ้ดยคลกิทีปุ่่ม Network… และเลอืกเครือ่งพมิพ ์

หมายเหต ุตอ้งตดิตัง้ driver ของเครือ่งพมิพอ์ยา่งน้อย 1 แบบไมเ่ช่นนัน้จะไมส่ามารถดู
ตวัอยา่งก่อนพมิพข์องรายงานทางหน้าจอได ้
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การตัง้ค่าตารางรหสั 
เป็นการตัง้ค่ารายละเอยีด เกีย่วกบัสถานศกึษา กลุ่ม วชิา อาชพี กลุ่มเป้าหมาย สญัชาต ิศาสนา 

วุฒทิางการศกึษา เมนูตารางรหสัอยูภ่ายใตเ้มนูหลกัที ่8. จดัการระบบ  เมนูยอ่ย 2. ตารางรหสั 
1. ศนูย ์กศน. จะแสดงหน้าจอดงัรปู เริม่แรกโปรแกรมจะเลื่อนแถบแสดงขอ้มลูปจัจุบนัไปที่

สถานศกึษาปจัจุบนั 

 

ขัน้ตอนการท างาน 
1. ถา้ตอ้งการแกไ้ขขอ้มลู ใหค้ลกิทีปุ่ม่แกไ้ข หรอืตอ้งการเพิม่ศูนย ์ใหค้ลกิทีปุ่่มเพิม่ 
2. แกไ้ขขอ้มลูในช่องบนัทกึขอ้มลู 
3. คลกิทีปุ่ม่บนัทกึ เมือ่ตอ้งการบนัทกึขอ้มลู หรอื คลกิทีปุ่่มยกเลกิ ถา้ตอ้งการยกเลกิ

การแกไ้ข 
4. ปุม่ดา้นล่างซา้ยมอืเป็นปุม่เลื่อนแถบแสดงขอ้มลูปจัจุบนั 

 

  
 

ปุม่แรกเป็นปุม่ทีเ่ลื่อนไปยงัขอ้มลูรายการแรก 
ปุม่ทีส่องเป็นการเลื่อนไปยงัขอ้มลูก่อนหน้า 1 รายการ 
ปุม่ทีส่ามเป็นการเลื่อนไปยงัขอ้มลูถดัไป 1 รายการ 
ปุม่สุดทา้ยเป็นการเลื่อนไปยงัขอ้มลูรายการสุดทา้ย 
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2. รหสักลุ่ม 

 

ขัน้ตอนการท างาน 
1. การเพิม่กลุ่มใหม่ท าไดโ้ดยคลกิทีปุ่ม่เพิม่ 
2. ใส่รหสักลุ่ม สามารถใส่เป็นตวัเลขหรอืตวัอกัษรกไ็ด ้ใสไ่ดส้งูสุด 8 ตวัอกัษร 
3. ใส่ชื่อกลุ่ม และอาจารยป์ระจ ากลุ่ม 
4. ใส่สถานทีพ่บครทูีป่รกึษา(ถา้ม)ี 
5. เลอืกต าบล ซึง่จะมผีลต่อการท าสถติแิยกรายต าบลและรายงานการลงทะเบยีนแยก

ตามต าบล 
6. ใส่ขอ้มลูครบเสรจ็แลว้ กดปุม่บนัทกึ 
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3. รหสัวิชา 

 

ขัน้ตอนการท างาน 
1. การเพิม่รายวชิาใหมท่ าไดโ้ดยคลกิทีปุ่่มเพิม่ 
2. ใส่ค่าล าดบัวชิา ถา้วชิาทีอ่ยู่ในกลุ่มเดยีวกนัจะมคี่าซ ้ากนัได้ 
3. ใส่รหสัวชิา 7 หลกั รหสั 2 หลกัแรกจะสมัพนัธก์บั Module โปรแกรมจะเลอืก 

Module ใหเ้องอตัโนมตั ิ
4. ใส่ชื่อวชิาทีเ่ป็นภาษาไทย 
5. ใส่รหสัวชิา ทีท่าง สทศ. ก าหนดมาเพื่อใชใ้นการส่งขอ้มลูรายชื่อผูเ้ขา้สอบ 
6. ใส่สดัส่วนคะแนนภาคทฤษฎแีละภาคประสบการณ์ 
7. ใส่ขอ้มลูชื่อภาษาองักฤษของรหสัวชิาและชื่อวชิา เพื่อใชใ้นการออกหลกัฐานการ

เทยีบระดบัทีเ่ป็นภาษาองักฤษ 
8. เมือ่ใส่ขอ้มลูครบแลว้ใหค้ลกิทีปุ่ม่บนัทกึ 

ตารางรหสัอื่นๆ เช่น อาชีพ กลุ่มเป้าหมาย สญัชาติ ศาสนา วุฒกิารศึกษา จะมขีัน้ตอนการ
ท างานคลา้ยกนัคอื ใส่รหสั และค าอธบิายภาษาไทย/องักฤษ  
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บทท่ี 4 
การน าเข้าข้อมลูเร่ิมต้น 

 
เนื่องจากโปรแกรมเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขัน้พื้นฐานได้พัฒนา

หลงัจากที่มกีารเปิดรบัสมคัรและลงทะเบยีนในปีการศึกษาแรกไปแล้ว ดงันัน้เพื่อ ไม่ให้เป็นการท างาน
ซ ้าซอ้นในการคยีข์อ้มลู การพฒันาโปรแกรมจงึไดเ้พิม่ขัน้ตอนการน าเขา้ขอ้มลูเริม่ต้นที ่     ผูใ้ชไ้ดค้ยีไ์ว้
แล้วในรูปแบบแฟ้มขอ้มูล Excel ซึ่งโปรแกรมจะอ่านขอ้มูลประวตัิผู้เขา้เทยีบระดบัการศกึษาในระดบั
สูงสุดของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และขอ้มลูการลงทะเบยีนทีอ่ยู่ในรปูแบบเดยีวกนักบัแฟ้มขอ้มลูที่ผูใ้ช ้ได้
จดัส่งไฟลใ์หส้ านกังานทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) ในการทดสอบครัง้แรก 

น าเข้าประวติัจากแฟ้ม Excel 
ไปทีเ่มนูหลกั 0. น าเขา้ขอ้มลูเริม่ต้น เลอืกเมนูย่อย 1. น าเขา้ประวตัจิากแฟ้ม Excel จะปรากฏ

หน้าจอดงัรูป  ไฟล์ที่จะน าเข้าต้องมขี้อมูลตรงตามต าแหน่งคอลมัน์ดงัตารางในรูป  ส่วนรูปแบบการ
กรอกขอ้มลูวนัที ่ผูใ้ชส้ามารถคยีข์อ้มลูในรปูแบบต่างๆ ดงันี้  วนั/เดอืน/ปี พ.ศ. หรอื วนั เดอืน ปี พ.ศ. 
ตวัอย่างเช่น 1/12/2513 หรอื 1 ธ.ค. 2513 หรอื 1 ธนัวาคม 2513 หรอื 01122513 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ยกเวน้ช่องวนัเกดิจะแยกออกเป็น 3 ช่องใหใ้ส่ เช่น ช่องวนัเกดิ ช่องเดอืน ช่อง ปี พ.ศ. (ต้องใส่ 4 ตวั) 
ส าหรบัช่องที่เป็นตารางรหสัต่างๆ เช่น วุฒกิารศึกษาเดมิ ให้ใส่ชื่อที่ตรงกบัใน ตารางรหสัของ
โปรแกรม เช่น ประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น ถ้าชื่อไม่ตรงกบัตารางรหสั ค่ารหสัในประวตัจิะเป็น
ช่องว่าง ส าหรบัช่องสญัชาต ิศาสนา ถา้ไมใ่ส่ค่า โปรแกรมจะใหค้่าเป็น ไทย และพุทธ ตามล าดบั 

 

ถ้าต้องการแบบฟอรม์เปล่าที่มหีวัข้ออธบิายข้อมูลในแต่ละคอลมัน์เพื่อใช้ในการบนัทกึข้อมูล
ประวตัก่ิอนน าเข้า สามารถคลกิที่ปุ่มบนัทกึฟอร์มกรอกข้อมูล โปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างให้ save as 
แบบฟอร์มก่อน หลงัจากนัน้ผู้ใช้กรอกข้อมูลให้ตรงตามแบบฟอร์ม จงึค่อยน าเข้าโปรแกรม ซึ่งจะมี
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ค าอธบิายในการกรอกขอ้มลู  ถา้ไมม่ขีอ้มลูประวตัทิี่คยีเ์กบ็ไวใ้นแฟ้มใดๆ มาก่อน ใหข้า้มขัน้ตอนนี้ไปที่
การเพิม่ประวตัผิูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาในเมนูการรบัสมคัร เพื่อบนัทกึประวตัจิากโปรแกรมโดยตรง 

เมื่อเลือกไฟล์โดยการคลิกที่ปุ่มเลือกไฟล์… โปรแกรมจะอ่านข้อมูลจากไฟล์และท าการ
ตรวจสอบข้อมูลซ ้ากับฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษาสายสามญัหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 (ในกรณทีีท่ ัง้ 2 โปรแกรมอยูใ่นเครือ่งคอมพวิเตอรเ์ดยีวกนั) ถ้า
พบว่าซ ้าและยงัไมจ่บ โปรแกรมจะแสดงผลบรรทดันัน้เป็นสแีดง พรอ้มหมายเหตุในช่องสุดทา้ยว่าซ ้ากบั
รหสันักศกึษาในระดบัใด ต้องให้ผู้เขา้เทยีบระดบัการศึกษาลาออกจากหลกัสูตร การศกึษานอกระบบ
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ก่อนถงึจะน าเขา้ขอ้มลูได ้

 

ขัน้ตอนการท างาน 
1. เลอืกครัง้ที/่ปีการศกึษา ทีต่อ้งการน าเขา้ขอ้มลู 
2. ใส่รหสัประจ าตวัเริม่ตน้ 4 หลกั ถ้าต้องการใหโ้ปรแกรมสรา้งรหสัประจ าตวั เช่น เริม่ต้นยงัไม่

มขีอ้มลูใหใ้ส่เป็น 0001 หลกัที ่10 โปรแกรมจะสรา้งเป็นเชค็ดจิติใหอ้ตัโนมตั ิแต่ถ้าก าหนด
รหัสประจ าตัวให้ผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาไปแล้วและต้องการใช้รหัสนัน้ ต้องใส่รหัส
ประจ าตวัทีก่ าหนดใหผู้เ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาไปแลว้ในต าแหน่งคอลมัน์ B ของทุกคนและ
ไมต่อ้งก าหนดค่าในช่องรหสัประจ าตวัเริม่ต้น 4 หลกั  

3. ใส่ชื่อแฟ้มขอ้มลูหรอืคลกิทีปุ่ม่เลอืกไฟล ์เพื่อเลอืกไฟลท์ีต่อ้งการน าเขา้ 
4. ถ้าต้องการใหอ่้านขอ้มลูทบัประวตัิของผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาคนทีม่อียู่แลว้ในเครื่อง ให้

ท าเครือ่งหมาย  ในช่องบนัทกึทบัขอ้มลูเดมิถา้พบเลขบตัรประชาชนซ ้า 
5. คลกิทีปุ่ม่บนัทกึประวตัเิพื่อเริม่การน าเขา้ขอ้มลู โปรแกรมจะตรวจสอบขอ้มลูเบือ้งต้นเช่นเลข

บตัรประชาชนถูกต้องหรอืไม่ ใส่วนัเดอืนปีเกดิถูกต้องหรอืไม่ ถ้าพบข้อมูลไม่ถูกต้องจะใส่
หมายเหตุในช่องสุดทา้ยของคนนัน้ 
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6. ถ้าต้องการบนัทกึผลการน าเขา้ขอ้มลูประวตั ิใหค้ลกิทีปุ่่มบนัทกึผลการน าเขา้ จะขึน้หน้าจอ
ถามชื่อไฟลท์ี่ต้องการบนัทกึ จากนัน้โปรแกรมจะบนัทกึขอ้มูลจากตารางแสดงผลลงไฟล์ใน
รปูแบบ excel 

น าเข้าข้อมลูลงทะเบียนจากไฟลส่์ง สทศ. รอบแรก 
ไปที่เมนูหลกั 0. น าเขา้ขอ้มูลเริม่ต้น แลว้เลอืกเมนูย่อยขอ้ 2. ปรากฏหน้าจอดงัรปู ไฟล์ที่จะ

น าเขา้ตอ้งมขีอ้มลูตรงตามต าแหน่งคอลมัน์ตามตารางในรปู โปรแกรมจะน าขอ้มลูเลขบตัรประชาชนของ
ผูเ้ขา้เทยีบระดบัไปตรวจสอบกบัฐานขอ้มลูประวตั ิเพื่อน ารหสัประจ าตวัของผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษา
มาสรา้งขอ้มลูลงทะเบยีนทัง้ 9 วชิา วชิาภาษาองักฤษหรอืภาษาจนีจะถูกก าหนดในต าแหน่งคอลมัน์ H 
ถา้ไมไ่ดเ้กบ็ไฟลท์ีส่่ง สทศ.รอบแรกไว ้ใหไ้ปใชเ้มนูบนัทกึลงทะเบยีนหรอืลงทะเบยีนเป็นกลุ่มแทน 

 

ขัน้ตอนการท างาน 
1. เลอืกครัง้ที/่ปีการศกึษา ทีต่อ้งการน าเขา้ขอ้มลู 
2. ใส่ชื่อแฟ้มขอ้มลูหรอืคลกิทปีุม่เลอืกไฟล ์เพื่อเลอืกไฟลท์ีต่อ้งการน าเขา้ 
3. คลกิที่ปุ่มบนัทกึขอ้มลูเพื่อเริม่การน าเขา้ขอ้มูล ถ้าไม่พบขอ้มูลประวตัิของผู้เขา้เทยีบระดบั

การศกึษาที่มเีลขบตัรประชาชนดงักล่าว หรอืมกีารลงทะเบยีนซ ้าในปีการศึกษาที่ก าหนด 
โปรแกรมจะไมล่งทะเบยีนใหแ้ละใส่หมายเหตุในช่องสุดทา้ย 

4. ถา้ตอ้งการบนัทกึผลการน าเขา้ขอ้มลูลงทะเบยีน ใหค้ลกิทีปุ่่มผลการน าเขา้จะขึน้หน้าจอถาม
ชื่อไฟลท์ีต่อ้งการบนัทกึ จากนัน้โปรแกรมจะบนัทกึขอ้มลูจากตารางแสดงผลลงไฟล์ 
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บทท่ี 5 
การรบัสมคัร 

 
การด าเนินงานเทยีบระดบัการศกึษาในระดบัสูงสุดของการศกึษาขัน้พื้นฐาน สถานศกึษาจะต้อง

ด าเนินการรบัสมคัรผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษา โดยใหก้รอกใบสมคัร พรอ้มจดัท าฐานขอ้มลูประวตัต่ิางๆ 
และบนัทกึขอ้มลูไวเ้ป็นหลกัฐานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขทีส่ านักงาน กศน. ก าหนด
ก่อนเขา้เทยีบระดบัการศกึษาในระดบัสูงสุดของการศกึษาขัน้พื้นฐาน จงึได้ก าหนดโปรแกรมให้มเีมนู
การรบัสมคัร ซึง่ประกอบดว้ยเมนูยอ่ยดงันี้ 

 

ก ำหนดครัง้ท่ี/ปีกำรศึกษำของกำรเปิดเทียบระดบักำรศึกษำ 
เมื่อมกีารเปิดให้เทยีบระดบัการศกึษาในแต่ละครัง้ของปีการศกึษา ผู้ใช้จะต้องท าการก าหนด

ขอ้มลูครัง้ที/่ปีการศกึษาทีเ่ปิดให้มกีารเทยีบระดบัการศกึษาใหก้บัโปรแกรมก่อนจะท างานขัน้ตอนอื่นๆ 
ได ้เริม่แรกโปรแกรมจะก าหนดครัง้ที/่ปีการศกึษาของปีการศกึษา 2556 ครัง้ที ่1 มาให ้ส่วนครัง้ทีจ่ะเปิด
ใหม่ผู้ใช้ต้องก าหนดเอง หน้าจอเริม่ต้นจะแสดงครัง้ที่/ปีการศกึษา ที่เปิดไปแล้วทัง้หมดในตาราง ผู้ใช้
สามารถเพิม่ แกไ้ข หรอืลบขอ้มลูในตารางได ้
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การก าหนดครัง้ที่/ปีการศกึษา ครัง้ใหม่ท าได้โดยคลกิที่ปุ่มเพิม่ จากนัน้กรอกขอ้มูล ครัง้ที่/ปี
การศกึษา วนัทีร่บัสมคัรจะถูกน าไปใชเ้ป็นขอ้มลูในหน้าบนัทกึประวตั ิวนัอนุมตัผิลเทยีบระดบัการศกึษา 
ใช้ในการบนัทกึอนุมตัผิลเทยีบระดบัการศกึษา และออกหลกัฐานการศกึษา รวมถงึใช้เป็นวนัอนุมตัผิล
ขอเทยีบระดบัการศกึษาครัง้แรก (เมือ่มกีารผ่านการประเมนิในวชิาใดกต็ามครัง้แรก) เพื่อน ามาใชใ้นการ
ค านวณเกบ็สะสมผลการประเมนิ 5 ปี 

การแกไ้ขท าไดโ้ดยคลกิเลอืกรายการในตารางทีต่อ้งการแกไ้ขและคลกิทีปุ่่มแก้ไข สามารถแก้ไข
ไดแ้ต่วนัทีต่่างๆ ยกเวน้ปีการศกึษา และครัง้ทีไ่ม่สามารถแก้ไขได ้ต้องใชว้ธิกีารลบออก แก้ไขเสรจ็แลว้
คลกิทีปุ่ม่บนัทกึ 

 

การลบท าไดโ้ดยคลกิเลอืกรายการในตารางทีต่อ้งการและคลกิทีปุ่ม่ลบ จะมหีน้าต่างขึน้มาถาม
ยนืยนัการลบก่อนลบขอ้มลู 
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เพ่ิมประวติั 
หน้าจอบนัทกึประวตัจิะแสดงขอ้มลูประวตัแิบ่งออกเป็น 4 ส่วนคอื ขอ้มลูพืน้ฐาน ขอ้มลูทีอ่ยู ่

รายละเอยีดครอบครวั และขอ้มลูอื่นๆ ดงัรปู 

 
 

การเพิม่ประวตัผิูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษา สามารถท าได ้2 วธิคีอื  
1. อ่านขอ้มูลจากบตัรประชาชน กรณีที่สถานศกึษามเีครื่องอ่านบตัร smartcard รุ่นใดก็ได้ที่

รองรบัมาตรฐาน PC/SC ของ Microsoft ต่อกบัเครื่องพรอ้มกบัลง driver ของเครื่องอ่าน

เรยีบรอ้ยแลว้ ใหค้ลกิทีปุ่ม่รปู   จะปรากฏหน้าจอดงัรปู 
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หน้าจอจะแสดงขอ้มลูรุน่ของเครื่องอ่านและสถานะ เมื่อสอดบตัรประชาชนเขา้เครื่องอ่าน จะ
แสดงขอ้มลูในบตัรขึน้หน้าจอพรอ้มแสดงรปูถ่าย ถ้าไม่สามารถอ่านไดอ้าจจะเป็นเพราะบตัรไม่ถูกต้อง
หรอืเป็นบตัรรุน่ทีโ่ปรแกรมไมรู่จ้กั เมือ่อ่านขอ้มลูเสรจ็แลว้ใหค้ลกิทีปุ่่มตกลงเพื่อน าขอ้มลูไปใส่ทีห่น้าจอ
บนัทกึประวตั ิหรอืคลกิทีปุ่ม่ยกเลกิถา้ไมต่อ้งการอ่านขอ้มลูจากบตัร 

2. กรณทีีส่ถานศกึษาไม่มเีครือ่งอ่านบตัร smartcard สามารถเพิม่ประวตัผิูเ้ขา้เทยีบระดบั
การศกึษาไดโ้ดยการคยีข์อ้มลูเอง ดงันี้ 
2.1 ส าหรบัผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาครัง้ที ่1/2556 ใหน้ าเขา้ขอ้มลูดว้ยรหสัประจ าตวัผูเ้ขา้

เทียบระดับการศึกษา มีจ านวน 10 หลัก ตามที่ทางสถานศึกษาที่ท าหน้าที่เทียบระดับการศึกษา          
ขัน้พืน้ฐานไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 

2.2 ส าหรบัผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาครัง้ที ่2/2556 เป็นตน้ไป ให้เริม่ตน้ป้อนรหสั
ประจ าตวัผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาซึ ่จ านวน 9 หลกั หลกัที ่10 ไมต่อ้งคยี ์เครือ่งจะขึน้ค่ารหสั
ประจ าตวัผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาสุดทา้ย + 1 ใหเ้ป็นค่าเริม่ต้นในหลกัที ่10 โดยอตัโนมตั ิตามที่
โปรแกรมก าหนดหากไมต่อ้งการสามารถแกไ้ขได ้หากยอมรบัค่าทีเ่ครือ่งก าหนดมา ใหก้ด   Enter 
ผ่านไป 
 หลงัจากนัน้ใหใ้ส่รหสักลุ่มทีผู่เ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษานัน้อยู่ หากไม่ทราบรายละเอยีดของกลุ่ม 
ใหค้ลกิตรงรปูแว่นขยายหรอืกดปุ่ม F5 เพื่อใหโ้ปรแกรมแสดงตวัเลอืกของกลุ่มทีก่ าหนดจากตารางรหสั
กลุ่มมาใหเ้ลอืก 
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ในช่อง   วนั / เดอืน / ปี เกดิ สามารถใส่เฉพาะปี พ.ศ. อยา่งเดยีวกไ็ด ้ในกรณทีีไ่ม่ทราบ วนั / 

เดอืน เกดิ ทีแ่น่นอน  
การใส่หมายเลขประจ าตวัประชาชน โปรแกรมจะตรวจสอบหมายเลขซ ้ากบัผู้เข้าเทยีบระดบั

การศกึษาทีม่อียู่แลว้ในเครื่องคอมพวิเตอร ์หรอืนักศกึษาสายสามญัหลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 จากโปรแกรม ITW51 ทีอ่ยู่ในเครื่องเดยีวกนั ถ้าตรวจพบการ
ซ ้าของเลขประจ าตวัประชาชน โปรแกรมจะขึ้นหน้าจอดงัรูปแสดงข้อมูลผู้เข้าเทียบระดบัการศึกษา
เบือ้งตน้และสถานภาพปจัจบุนั ถา้ผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาลาออกหรอืจบในระดบัชัน้ก่อนหน้านี้จะดงึ
ข้อมูลประวตัิเดิมได้ แต่ถ้ายงัศึกษาอยู่จะต้องป้อนเลขประจ าตวัประชาชนใหม่หรอืต้องลาออกจาก
หลกัสตูรเดมิก่อน 

 
 
นอกจากการตรวจสอบซ ้าแลว้ยงัมกีารตรวจสอบ check digit ในหลกัสุดทา้ยว่าถูกตอ้งหรอืไม ่ 
ชื่อสถานศกึษาเดมิทีจ่บ สามารถเลอืกจากทีเ่คยคยีไ์วก่้อนหน้านี้ โปรแกรมจะดงึขอ้มลูทีอ่ยู่ของ

สถานศึกษาเดมิขึ้นมาให้อตัโนมตัิ แต่ถ้ายงัไม่เคยคีย์ โปรแกรมจะบนัทึกข้อมูลที่อยู่เพิ่มเข้าไปใหม ่
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ส าหรับชื่อสถานศึกษาที่คีย์สามารถลบออกจากฐานข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่ม  ข้างช่องชื่อ
สถานศกึษาเดมิ 
 หลงัจากนัน้ก็ป้อนรายละเอียดต่างๆ ของผู้เข้าเทียบระดบัการศึกษาคนนัน้ไปจนครบทุก
รายละเอยีด โดยแต่ละช่อง ผูใ้ชส้ามารถขอดตูวัเลอืกจากเครือ่งไดโ้ดยการกด F5 เป็นตวัช่วยได ้
 เมือ่คยีข์อ้มลูจบแลว้ เลอืกการบนัทกึได ้3 แบบ 

1. บนัทกึประวตั ิใหค้ลกิทีปุ่ม่บนัทกึหรอืกด F2 
2. บนัทกึประวตัแิละพมิพบ์ตัร เป็นการบนัทกึประวตัแิละออกบตัรผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษา 
3. บนัทกึและลงทะเบยีน เป็นการบนัทกึประวตัแิละเขา้สู่หน้าจอบนัทกึการลงทะเบยีนเขา้เทยีบ

ระดบัการศกึษาในระดบัสงูสุดของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ก่อนทีจ่ะบนัทกึขอ้มลูประวตั ิโปรแกรมจะตรวจสอบคุณสมบตัผิู้เขา้เทยีบระดบัการศกึษาจากตวั

แปรระบบทีก่ าหนดไว ้รวมถงึการตรวจสอบรหสัประจ าตวัซ ้า 
เมื่อบนัทกึขอ้มลูแลว้โปรแกรมจะแสดงเลขรหสัผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาต่อเนื่องจากเลขรหสั

ก่อนหน้านี้ พรอ้มลา้งช่องบนัทกึขอ้มลูต่างๆ เพื่อพรอ้มบนัทกึขอ้มลูผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาคนถดัไป 
 
แก้ไขประวติั 
 สามารถแก้ไขประวตัไิดโ้ดยคยีร์หสัประจ าตวั หรอื ชื่อ หรอื นามสกุล หรอื เลขบตัรประชาชน
อย่างใดอย่างหนึ่งแลว้คลกิทีร่ปูแว่นขยายทีข่า้งช่องทีค่ยีข์อ้มลูหรอืกด F5 เพื่อเรยีกประวตัผิูเ้ขา้เทยีบ
ระดบัการศกึษาทีต่อ้งการแกไ้ข ใหค้รบถว้นถูกตอ้งตามขอ้เทจ็จรงิและหลกัฐานประกอบการสมคัร 
 
ลบประวติั 
 เป็นการลบประวตัแิละผลการเรยีนทัง้หมดของผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาทีต่้องการลบ ก าหนด
โดยการป้อนรหสัประจ าตวัผู้เข้าเทยีบระดบัการศึกษาเป็นช่วงที่ต้องการลบ และหากไม่ทราบรหสั
ประจ าตวัใหค้ลกิรปูแว่นขยายหรอืกด F5 เพื่อเลอืกหาชื่อผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาได ้ถ้าต้องการลบ
คนเดยีวสามารถใส่รหสัประจ าตวัในช่องตัง้แต่รหสัโดยไมต่อ้งใส่ค่ารหสัประจ าตวัในช่องถงึรหสัได้ 
 

 
 

เมื่อคลกิที่ปุ่มลบขอ้มูลผู้เขา้เทยีบระดบัการศกึษา โปรแกรมจะถามยนืยนัการลบอกีครัง้ โดย
โปรแกรมจะท าการลบขอ้มูลประวตั ิ และขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผู้เขา้เทยีบระดบัการศกึษาที่เลอืก        
เช่น ผลการประเมนิภาคทฤษฎ ีเป็นตน้  
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เปล่ียนรหสัประจ าตวัผูเ้ข้าเทียบระดบัการศึกษา 
 เป็นการเปลี่ยนรหสัผู้เข้าเทยีบระดบัการศึกษาเดมิเป็นรหสัผู้เขา้เทยีบระดบัการศกึษาใหม่ที่
ตอ้งการ สาเหตุการเปลีย่นอาจจะมาจากบนัทกึรหสัผดิ หรอืมกีารบนัทกึรหสัซ ้าซอ้นกนัจากการกระจาย
งานช่วยกนับนัทกึประวตัขิองสถานศกึษา สามารถเลอืกได้ว่าจะเปลีย่นรหสัเฉพาะคนทีย่งัไม่พมิพ์บตัร
ประจ าตวั 

 
 ขัน้ตอนการท างาน 

1. ใส่ช่วงรหสัผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาทีต่อ้งการ 

2. ใส่รหสัผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาใหมข่องคนแรก คนถดัไปกจ็ะรนัรหสัต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ให้
ใส่แค่ 9 หลกั โปรแกรมจะค านวณหลกัที ่10 ซึง่เป็น check digit ให ้

3. ถ้าต้องการเปลี่ยนรหสัเฉพาะคนที่ยงัไม่พมิพบ์ตัรประจ าตวั ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่อง
เปลีย่นรหสัเฉพาะคนทีย่งัไมพ่มิพป์ระจ าตวั ไม่เช่นนัน้โปรแกรมจะเปลีย่นรหสัทุกคนในช่วง
รหสัทีเ่ลอืก 

4. คลกิทีปุ่ม่แก้รหสั เพื่อเริม่ท าการเปลีย่นรหสัประจ าตวั 

 

จดักลุ่มผู้เข้าเทียบระดบัการศึกษา 
เป็นการจดักลุ่มของผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาทีย่งัไม่มกีลุ่ม ก่อนการจดักลุ่มจะตอ้งก าหนดกลุ่ม

จากตารางรหสักลุ่มทีอ่ยูใ่นเมนูที ่8. การจดัการระบบ -> 2. ตารางรหสั -> 2. กลุ่ม  
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ขัน้ตอนการท างาน 
1. ใส่ช่วงรหสัประจ าตวัของผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาทีย่งัไมม่กีลุ่ม 
2. ใส่รหสักลุ่มทีต่อ้งการในช่องจดัเขา้กลุ่มหรอืเวน้ว่างไวเ้พื่อมาจดักลุ่มทลีะคน 
3. คลกิปุม่อ่านขอ้มลูผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาเพื่อแสดงรายการผูเ้ขา้เทยีบระดบั

การศกึษาทีอ่ยูใ่นช่วงรหสัทีเ่ลอืกไว ้
4. ถา้ตอ้งการใหผู้เ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาทัง้หมดเขา้ไปอยู่ในกลุ่มทีเ่ราใส่รหสักลุ่มใน

ช่องจดัเขา้กลุ่ม ใหค้ลกิที่ปุ่มเลอืกเขา้กลุ่มทัง้หมด หรอืคลกิที่ยกเลกิเขา้กลุ่มทัง้หมด
เพื่อตอ้งการปรบักลุ่มผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาใหม ่

5. ถา้ตอ้งการใส่กลุ่มทลีะคนใหใ้ส่รหสักลุ่มในช่องกลุ่มของผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาแต่
ละคน 

6. ถ้าต้องการให้ผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาเขา้กลุ่มที่ตัง้รหสักลุ่มไว้ในช่องจดัเขา้กลุ่ม 
ใหค้ลกิทีช่่องสีเ่หลีย่ม  หน้ารหสัประจ าตวัของผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษา 

7. เมือ่จดักลุ่มเสรจ็แลว้ใหค้ลกิทีปุ่ม่บนัทกึเพื่อบนัทกึขอ้มลูประวตัแิละแก้ไขรหสักลุ่มใน
ขอ้มลูลงทะเบยีนในปีการศกึษา/ครัง้ทีป่จัจุบนั (ถา้มกีารลงทะเบยีนไปแลว้) 

 
เปล่ียนกลุ่มผู้เข้าเทียบระดบัการศึกษา 

เป็นการเปลี่ยนกลุ่มของผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาที่มกีลุ่มอยู่แล้วเป็นกลุ่มใหม่ จะเปลีย่นรหสั
กลุ่มทัง้ในประวตัแิละการลงทะเบยีนในครัง้ที/่ปีการศกึษาปจัจบุนัของผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษา 
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ขัน้ตอนการท างาน 
1. เลอืกเปลีย่นกลุ่มจากช่วงรหสัประจ าตวัหรอืจากรหสักลุ่ม 
2. ใส่ช่วงรหสัประจ าตวัทีต่อ้งการ หรอืใส่รหสักลุ่มในกรณีทีเ่ลอืกเป็นกลุ่ม 
3. ใส่รหสักลุ่มทีต่อ้งการจดัเขา้กลุ่ม หรอืเวน้ว่างไวเ้พื่อใส่กลุ่มให้ผูเ้ขา้เทยีบระดบั

การศกึษาทลีะคน 
4. คลกิทีปุ่่มอ่านขอ้มลูเพื่อแสดงผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาทีอ่ยู่ในช่วงรหสัที่ผูใ้ชเ้ลอืก

ไว ้
5. ถา้ตอ้งการใหผู้เ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาทัง้หมดเปลีย่นเขา้ไปอยู่ในกลุ่มทีเ่ราใส่รหสั

กลุ่มในช่องจดัเข้ากลุ่ม ให้คลกิที่ปุ่มเลอืกเข้ากลุ่มทัง้หมด หรอืกดยกเลกิเข้ากลุ่ม
ทัง้หมดเพื่อปรบัใหผู้เ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษายงัไมเ่ขา้กลุ่ม 

6. ถา้ตอ้งการใส่กลุ่มทลีะคนใหใ้ส่รหสักลุ่มในช่องกลุ่มของผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาแต่
ละคน สามารถกดปุม่ F5 เพื่อดรูหสักลุ่มทัง้หมดได ้

7. ถ้าต้องการให้ผู้เขา้เทยีบระดบัการศกึษาเขา้กลุ่มที่เราตัง้รหสักลุ่มไว้ในช่องจดัเข้า
กลุ่ม ใหก้ดทีช่่องสีเ่หลีย่มหน้ารหสัประจ าตวัของคนนัน้ๆ 

8. เมื่อเปลีย่นกลุ่มเสรจ็แลว้ใหค้ลกิทีปุ่่มบนัทกึ  เพื่อบนัทกึขอ้มลูประวตัแิละแก้ไขรหสั
กลุ่มในขอ้มลูลงทะเบยีนในครัง้ที/่ปีการศกึษาปจัจบุนั (ถา้มกีารลงทะเบยีนไปแลว้) 

 
ตรวจสอบวฒิุการศึกษา 

เป็นการจดัท าชุดเอกสารขอตรวจสอบวุฒกิารศึกษาเดิมของผู้เข้าเทยีบระดบัการศึกษา ซึ่ง
ประกอบดว้ย 

1. หนงัสอืน าส่งขอตรวจสอบวุฒทิีอ่อกจากสถานศกึษา 
2. บญัชรีายชื่อของผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาทีต่อ้งการตรวจสอบ 
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3. ซองจดหมายเพื่อใชส้ าหรบัส่งเอกสารดงักล่าวไปยงัสถานศกึษาทีข่อตรวจสอบวุฒ  ิ
ขอ้มลูรายละเอยีดของสถานศกึษาเดมิจะดงึมาจากประวตัผิูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาและดงึขอ้มลู

สถานศกึษาของท่านจากเมนู  8. จดัการระบบ -> 1.ตวัแปรระบบ -> 2. ขอ้มลูสถานศกึษา มาสรา้ง
เอกสาร 

 

ขัน้ตอนการท างาน 
1. ใส่ครัง้ที/่ปีการศกึษา เพื่อเป็นเงือ่นไขทีจ่ะดงึขอ้มลูผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาทีเ่ขา้

สมคัรในปีการศกึษานี้  ในกรณทีีเ่ลอืกจากรายสถานศกึษา  
2. ใส่วนัทีท่ีอ่อกหนงัสอื 
3. เลอืกเป็นรายคนหรอืรายสถานศกึษา 
4. ใส่ช่วงรหสัประจ าตวัทีต่อ้งการ หรอืเลอืกชื่อสถานศกึษาทีต่อ้งการ 
5. โปรแกรมจะแสดงผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาทีเ่ลอืกจากขอ้ 4 แสดงในตาราง 
6. เลอืก/ไม่เลอืก คนทีต่้องการออกหนังสอื โดยคลกิทีช่่องหน้ารหสัประจ าตวัหรอืคลกิที่

ปุ่มเลอืกทัง้หมดถ้าต้องการเลอืกทุกคน หรอืปุ่มยกเลกิทัง้หมดถ้าไม่ต้องเลอืกการทุก
คน 

7. คลกิทีปุ่ม่สรา้งเอกสาร เพื่อท าการสรา้งเอกสาร โดยโปรแกรมจะเรยีกผ่าน Microsoft 
Word ทีต่ดิตัง้อยูใ่นเครือ่ง 

8. ตรวจสอบแกไ้ขในเอกสาร และสัง่พมิพจ์าก Microsoft Word 
ตวัอย่างหนังสือขอตรวจสอบวฒิุการศึกษา 



 

- 31 - 

 

 

หนังสือรบัรองสถานภาพ 
การออกหนงัสอืรบัรองสถานภาพของการเป็นผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษา 

 

ขัน้ตอนการท างาน 
1. ใส่รหสัประจ าตวัของผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาทีต่อ้งการ 
2. เลอืกประเภทหนงัสอืรบัรองว่าก าลงัศกึษาอยูห่รอืผ่านการประเมนิหรอือื่นๆ 
3. ใส่เลขทีห่นงัสอืรบัรอง วนัทีอ่อกหนงัสอืรบัรอง 
4. ตรวจสอบแกไ้ขขอ้ความสถานภาพการเรยีน 
5. เลอืกภาษาทีใ่ช ้
6. ใส่จ านวนชุดทีต่อ้งการพมิพ์ 
7. ถา้ตอ้งการแกไ้ขรปูแบบฟอรม์ใหค้ลกิทีปุ่่มแกไ้ขรปูแบบ 
8. คลกิทีปุ่่มตวัอย่างก่อนพมิพห์รอืกดคยี ์  F7  เพื่อดูรายงานทางหน้าจอ คลกิทีปุ่่ม

พมิพห์รอื กดคยี ์F8 เพื่อพมิพ ์
 
รายงานรหสัประจ าตวัผูเ้ข้าเทียบระดบัการศึกษา 
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เป็นการออกรายงานรหสัประจ าตวัล่วงหน้าเพื่อใชร้บัสมคัร ในกรณทีีม่กีารเปิดจดุรบัสมคัรหลาย
ที ่รายงานจะมรีหสัประจ าตวัตามช่วงทีก่ าหนดและเวน้ทีไ่วส้ าหรบัใหผู้ส้มคัรเซน็ชื่อ 

 

 
ตวัอย่างรายงานรหสัประจ าตวัผูเ้ข้าเทียบระดบัการศึกษา 

 

รายงานผู้เข้าเทียบระดบัการศึกษาในกลุ่ม 
เป็นการออกรายงานรายชื่อผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาแยกตามกลุ่ม สามารถเลอืกเงือ่นไข

เฉพาะคนทีล่งทะเบยีน หรอืเขา้ใหม ่ตามครัง้ที/่ปีการศกึษาทีก่ าหนด และเลอืกแสดงกลุ่มเป้าหมายใน
รายงานได ้
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ตวัอย่างรายงานผู้เข้าเทียบระดบัการศึกษาในกลุ่ม 
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รายงานสรปุการรบัสมคัร 
เป็นการออกรายงานสรุปรายชื่อผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาและข้อมูลอื่นๆ เช่น เลขบัตร

ประชาชน วนัเกดิ อายุ อาชพี แยกตามกลุ่มหรอืรวมทุกคนที่สมคัรเขา้เทยีบระดบัการศกึษาในครัง้ที/่ปี
การศกึษาทีก่ าหนด 

 

 
ตวัอย่างรายงานสรปุการรบัสมคัร 
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รายงานเพ่ือตรวจสอบประวติัรายบคุคล 
เป็นการออกรายงานส าหรบัใหผู้เ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาใชส้ าหรบัตรวจสอบความถูกตอ้ง

ครบถว้นประวตัขิองตนเอง สามารถเลอืกออกเป็นรายคนหรอืรายกลุ่มได้ 

 

ตวัอย่างรายงานเพ่ือตรวจสอบประวติัรายบคุคล 
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การพิมพบ์ตัรประจ าตวั 
 เป็นการออกบตัรประจ าตวัของผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษา โดยก าหนดช่วงรหสัประจ าตวัทีต่อ้งการ 

ถา้ไมก่ าหนดช่วงรหสัจะเป็นการพมิพบ์ตัรของทุกคนที่สมคัรเขา้ใหมใ่นครัง้ที/่ปีการศกึษาทีก่ าหนด  

 
ขัน้ตอนการท างาน 

1. ใส่ช่วงรหสัผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาทีต่อ้งการ 

2. ใส่วนัทีอ่อกบตัร วนัทีห่มดอายใุนบตัรจะเป็นวนัทีอ่อกบตัรบวกไป 5 ปี 

3. เลอืกตวัเลอืกว่าใชก้บัเครือ่งพมิพแ์บบ 2 หน้า(ดา้นหน้าบตัรและหลงับตัร) ไดห้รอืไม ่
ในกรณทีีใ่ชก้บัเครือ่งพมิพแ์บบ 2 หน้าตอ้งตัง้ค่าเครือ่งพมิพเ์ป็นแบบพมิพ ์2 หน้า 
โดยคลกิทีปุ่่มตัง้ค่าหน้ากระดาษหรอืเลอืกจาก windows ตรงหวัขอ้ printers and 
faxes คลกิขวาทีเ่ครือ่งพมิพเ์ลอืก properties จากนัน้เลอืก printing preference ให้

คลกิทีปุ่ม่  เพื่อใหเ้ป็น    
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ตวัอย่างบตัรประจ าตวัผูเ้ข้าเทียบระดบัการศึกษา 

บตัรประจ าตวัด้านหน้า 

 
 

บตัรประจ าตวัด้านหลงั 
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บทท่ี 6 

การลงทะเบียน 
 

การลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาในการเทยีบระดบัการศกึษาในระดบัสูงสุดของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ม ี2 ประเภทคอื 1. การลงทะเบยีนภาคทฤษฎ ีเป็นการลงทะเบยีนเพื่อขอเขา้ประเมนิทดสอบความรูข้อง 
สทศ. และ ส านักงาน กศน. 2. การลงทะเบยีนภาคประสบการณ์ เป็นการลงทะเบยีนเพื่อขอเขา้รบัการ
ประเมนิดา้นทกัษะความช านาญและดา้นการบรหิารจดัการ 

การลงทะเบยีนภาคประสบการณ์ โปรแกรมจะท าการลงใหอ้ตัโนมตั ิเมื่อบนัทกึคะแนนในส่วน
ภาคทฤษฎใีนวชิาทีผ่่านเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นตารางรหสัวชิาและตวัแปรระบบ ยกเวน้วชิาทีไ่ม่มคีะแนน
ในส่วนการประเมนิภาคประสบการณ์ โปรแกรมจะไม่ลงทะเบยีนภาคประสบการณ์ของวชิานัน้ และ
สามารถถอนการลงทะเบยีนภาคประสบการณ์ส าหรบัคนทีไ่ม่ประสงคจ์ะเขา้รบัการประเมนิได ้โดยไปที่
เพิม่/ถอน/เปลีย่นแปลงรายวชิา และลบรายการลงทะเบยีนวชิาทีผู่เ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาไม่ต้องการ
ออก 

ถ้าคะแนนภาคทฤษฎีผ่านแต่คะแนนรวมไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องลงทะเบยีนใหม่ในปีการศึกษา
ถดัไป  

 
การลงทะเบยีน  ม ี2 วธิคีอื 

  1. การลงทะเบยีนรายบุคคล ลงทะเบยีนใหค้นเดยีวตามทีร่ะบุดว้ยรหสัประจ าตวั 
  2. การลงทะเบยีนเป็นกลุ่ม ลงทะเบยีนคนในกลุ่มทีร่ะบุ สามารถแก้ไขรายการลงทะเบยีนของ
แต่ละคนไดห้รอืจะบนัทกึการลงทะเบยีนทีเ่หมอืนกนัส าหรบัทุกคนในกลุ่ม 
 
เมนูลงทะเบยีนจะอยูใ่นเมนูหลกัขอ้ 2. ประกอบเมนูยอ่ยดงันี้ 
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บนัทึกการลงทะเบียน 

 

 

ขัน้ตอนการท างานมดีงันี้ 
1. ใส่รหสัประจ าตวัของผู้เขา้เทยีบระดบัการศกึษาที่ต้องการลงทะเบยีน โปรแกรมจะแสดง

ขอ้มลูชื่อ นามสกุล กลุ่มของผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษา และประวตักิารลงทะเบยีนในกรอบ
วชิาทีล่งแลว้ 

2. ถ้ามกีารลงทะเบยีนไปแลว้ในครัง้ที/่ปีการศกึษาที่ก าหนด โปรแกรมจะไม่ให้ลงทะเบยีนซ ้า 
แต่ใหไ้ปใชเ้มนู เพิม่/ถอน/เปลีย่นแปลงรายวชิาแทน หรอืถ้าเป็นผูท้ีผ่่านการประเมนิแลว้จะ
ลงทะเบียนไม่ได้ รวมทัง้ผู้ที่มีผลการเรียนสะสมอยู่นับจากวันอนุมัติผลครัง้แรกเกิน
ระยะเวลาทีก่ าหนดในตวัแปรระบบ (5 ปี) จะไมส่ามารถลงทะเบยีนไดเ้ช่นกนั 

3. สามารถเปลีย่นกลุ่มของผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาไดโ้ดยใส่ในช่องกลุ่ม 
4. เลอืกลงทะเบยีนจากแผนการลงทะเบยีน โดยใส่รหสัแผนหรอืเลอืกรหสัแผนจากการกดทีปุ่่ม

ลกูศรในช่องแผนการลงทะเบยีน สามารถแก้ไขหรอืเพิม่เตมิแผนการลงทะเบยีนไดจ้ากเมนู
จดัการระบบ -> ตวัแปรระบบ -> แผนการลงทะเบยีน 

5. หรอืลงทะเบยีนโดยเลอืกเพิม่เขา้ไปทลีะวชิา โดยการกดปุ่มเพิม่รายการ จากนัน้เลอืกรหสั
วชิา กลุ่ม เมื่อกรอกขอ้มลูเสรจ็แล้วให้กดปุ่มบนัทกึรายการ รายวชิาจะไปปรากฏในตาราง
การลงทะเบยีน 
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6. การแกไ้ขหรอืการลบวชิาทีเ่พิม่รายการเขา้ไปในตารางการลงทะเบยีน ท าไดโ้ดยคลกิทีว่ชิา
ที่ต้องการแก้ไขหรอืลบ จากนัน้แก้ไขข้อมูลที่ต้องการเสร็จแล้วกดปุ่มบนัทึกรายการ ถ้า
ตอ้งการลบใหก้ดปุม่ลบรายการ 

7. เมือ่ลงทะเบยีนครบทุกวชิาทีต่้องการแลว้ใหค้ลกิทีปุ่่มบนัทกึการลงทะเบยีน เพื่อจดัเกบ็การ
ลงทะเบยีนทัง้หมด 

8. โปรแกรมจะลา้งหน้าจอและขึน้รหสัผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาคนถดัไปใหอ้ตัโนมตั ิถา้ไม่
ตอ้งการบนัทกึต่อใหค้ลกิทีปุ่ม่ออก 

ลงทะเบียนตามกลุ่ม 
เป็นการลงทะเบยีนทุกคนทีอ่ยูใ่นกลุ่ม สามารถเลอืกเงือ่นไงไดว้่าลงเฉพาะคนทีเ่ขา้ใหม่ในครัง้ที/่

ปีการศกึษาทีก่ าหนด 

 

ขัน้ตอนการท างานมดีงันี้ 
1. ระบคุรัง้ที/่ปีการศกึษา 
2. ใส่รหสักลุ่ม หรอืเลอืกกลุ่มโดยคลกิทีปุ่่มคน้หาขา้งช่องรหสักลุ่ม 
3. กาช่องลงทะเบยีนเฉพาะผูท้ีข่ ึน้ทะเบยีนในปีการศกึษาทีก่ าหนด ถา้ตอ้งการลงเฉพาะคนที่

เขา้ใหมใ่นปีการศกึษานัน้ 
4. คลกิปุ่มลงทะเบยีน จะปรากฏหน้าจอเหมอืนกบัการลงทะเบยีนปกต ิและแสดงขอ้มลูผูเ้ขา้

เทยีบระดบัการศกึษาคนแรกในกลุ่มมาให้อตัโนมตั ิทีแ่ตกต่างจากลงทะเบยีนปกตคิอื มปีุ่ม
ใหเ้ลอืกขา้มผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาไปลงทะเบยีนคนถดัไปทีอ่ยูใ่นกลุ่มเดยีวกนัได ้
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5. ขัน้ตอนการท างานจะเหมอืนกบัการลงทะเบยีน ยกเวน้การบนัทกึขอ้มลู โปรแกรมจะถามว่า
ให้ลงทะเบยีนเหมอืนกนัทุกคนที่เหลอืหรอืไม่ ถ้ากดปุ่ม OK โปรแกรมจะลงทะเบยีนให้
เหมอืนกนัทุกคนในกลุ่มทีก่ าหนด ถ้ากดปุ่ม Cancel โปรแกรมจะขึน้ขอ้มลูผู้เขา้เทยีบระดบั
การศกึษาคนถดัไปในกลุ่มมาใหล้งทะเบยีน ใหล้งทะเบยีนจนกว่าจะครบทุกคนในกลุ่ม หรอื
ออกกลางคนัโดยคลกิทีปุ่ม่ออก 

เพ่ิม/ถอน/เปล่ียนแปลงรายวิชา 
เป็นการแกไ้ขการลงทะเบยีนทีไ่ดท้ าการบนัทกึการลงทะเบยีนไปแลว้ หน้าจอจะมตีวัเลอืกว่าจะ

แก้ไขขอ้มูลการลงทะเบยีนภาคทฤษฎีหรอืภาคประสบการณ์ ถ้าผู้เข้าเทยีบระดบัการศึกษาคนนัน้ยงั
ไมไ่ดล้งทะเบยีนมาก่อนในภาคทฤษฎหีรอืภาคประสบการณ์ทีเ่ลอืก โปรแกรมจะฟ้องใหล้งทะเบยีนก่อน  
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ถ้ามขีอ้มลูลงทะเบยีนในปีการศกึษาทีร่ะบุ โปรแกรมจะแสดงในช่องตารางการลงทะเบยีนซึง่จะ
แสดงรหสัวชิา ชื่อวชิา กลุ่ม และประเภทการลงทะเบยีน ผูใ้ช้สามารถเลอืกรายการลงทะเบยีนในตาราง
แสดงขอ้มูลเพื่อแก้ไข ลบ หรอืเพิม่รายวชิาเข้าไปได้  ขัน้ตอนการท างานจะเหมอืนกบัการบนัทกึการ
ลงทะเบยีน 

ยกเลิกการลงทะเบียนเป็นกลุ่ม 
เป็นการลบข้อมูลการลงทะเบียนทัง้ภาคทฤษฎีและภาคประสบการณ์ของผู้เข้าเทียบระดับ

การศกึษาทุกคนในกลุ่มที่ลงในครัง้ที่/ปีการศกึษาที่ก าหนด ใช้ส าหรบัแก้ไขการลงทะเบยีนเป็นกลุ่มที่
ผดิพลาด เมือ่ใส่รหสักลุ่มทีต่อ้งการแลว้คลกิทีปุ่่มท างานเพื่อเริม่ท าการลบขอ้มลู โปรแกรมจะขึน้หน้าจอ
ถามยนืยนัการลบอกีครัง้ 
 

 
 

รายงานสรปุการลงทะเบียน 
เป็นการออกรายงานสรุปการลงทะเบยีนภาคทฤษฎหีรอืภาคประสบการณ์แยกตามกลุ่ม แสดง

รายชื่อผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา วิชาที่ลงทะเบียนและยอดสรุปจ านวนผู้ลงทะเบียนในแต่ละวิชา 
สามารถบนัทกึขอ้มลูรายงานออกเป็นแฟ้มขอ้มลู Excel ไดโ้ดยคลกิทีปุ่ม่บนัทกึเป็น Excel 
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ตวัอย่างรายงานสรปุการลงทะเบียนตามกลุ่ม 

 

บญัชีรายช่ือผูเ้ข้าเทียบระดบัการศึกษา 
เป็นรายงานรายชื่อของผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาทีล่งทะเบยีนภาคทฤษฎหีรอืภาคประสบการณ์

เพื่อน าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของการด าเนินงานเทียบระดบัการศึกษาในระดบัสูงสุดของการศึกษา     
ขัน้พืน้ฐาน สามารถบนัทกึขอ้มลูรายงานออกเป็นแฟ้มขอ้มลู Excel ไดโ้ดยคลกิทีปุ่ม่บนัทกึเป็น Excel 

 
 

ตวัอย่างบญัชีรายช่ือผูเ้ข้าเทียบระดบัการศึกษา 
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รายงานข้อมลูของผูเ้ข้าประเมินภาคประสบการณ์ 
เป็นรายงานขอ้มลูทีอ่ยู่และเบอรโ์ทรศพัทข์องผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาทีล่งทะเบยีนในครัง้ที/่ปี

การศกึษานัน้ๆ เพื่อใชใ้นการจดัชุดใหค้ณะกรรมการประเมนิเพื่อออกไปประเมนิภาคประสบการณ์ 

 

ตวัอย่างรายงานข้อมลูของผูเ้ข้าประเมินภาคประสบการณ์ 

 

รายงานการสัง่ข้อสอบภาคทฤษฎี 
เป็นรายงานสัง่ขอ้สอบภาคทฤษฎขีองสถานศกึษาที่ท าหน้าที่เทยีบระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

จดัส่งจ านวนข้อสอบภาคทฤษฎีให้ส านักงาน กศน. กทม/จงัหวดัเพื่อรวบรวมจ านวนการสัง่ขอ้สอบ
ภาคทฤษฎไีปยงัส านกัพมิพท์ี ่ส านกังาน กศน. จดัจา้ง โดยบนัทกึลงไฟลใ์นรปูแบบ Excel 
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ตวัอย่างรายงานการสัง่ข้อสอบภาคทฤษฎี 

 

ส่งออกข้อมูลผู้มีสิทธิเข้าประเมินภาคทฤษฎีของ สทศ. 
เป็นการจดัท าแฟ้มรายชื่อและขอ้มลูรายวชิาทีเ่ขา้สอบของผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษา ในครัง้ที/่ปี

การศกึษานัน้ๆ ตามรปูแบบที ่สทศ. ก าหนดมาให ้บนัทกึลงเป็นแฟ้มขอ้มลู Excel ทีช่ื่อขึน้ต้นดว้ยรหสั
สถานศกึษา 10 หลกัตามดว้ย N6.xls เช่น 1219110000N6.xls 
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ตวัอย่างแฟ้มข้อมลูผูมี้สิทธิเข้าประเมินภาคทฤษฎีของ สทศ. 
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- 47 - 

บทท่ี 7 
การประเมินผลและสมัมนาวิชาการ 

 
การประเมนิผลและสมัมนาวชิาการจะอยูใ่นเมนูหลกัที ่3 ประกอบดว้ยเมนูยอ่ยดงันี้  
1. การประเมนิผลภาคทฤษฎ ี

 

2. การประเมนิผลภาคประสบการณ์  

 

3. การสมัมนาวชิาการ  

 

4. ใบแสดงผลการเทยีบระดบัการศกึษา  
 

การประเมนิผลจะเป็นไปตามขัน้ตอนทีก่ าหนด โดยตอ้งผ่านภาคทฤษฎใีนรายวชิานัน้ก่อน ถงึจะ
ประเมินผลภาคประสบการณ์ได้ ยกเว้นบางวิชาที่ไม่มคีะแนนภาคประสบการณ์ และเมื่อผ่านการ
ประเมินทัง้สองภาคครบทุกวิชาตามเกณฑ์การผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ถงึจะเขา้ร่วมการสมัมนาวชิาการได้ ซึง่เป็นเงื่อนไขการจบหลกัสูตรของการเทยีบ
ระดบัการศกึษาในระดบัสงูสุดของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
การประเมินผลภาคทฤษฎี 

อ่านคะแนนสอบจากแฟ้มข้อมลูคะแนนสอบ 
เป็นการน าเขา้ขอ้มลูคะแนนสอบจากแฟ้มคะแนนสอบที ่ส านกังาน กศน. ส่งมาใหท้างจงัหวดั

ในรปูแบบของไฟลข์อ้มลู Excel ซึง่จะประกอบไปดว้ยขอ้มลูต่างๆ ดงัรปู 
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จากรปู ขอ้มลูคะแนนของวชิาอื่นๆ จะเรยีงต่อจากวชิา คส38001 ตามล าดบัวชิาจนครบทุก 10 วชิา 

การน าเขา้ขอ้มลูโปรแกรมจะตรวจสอบเอาเฉพาะขอ้มลูของสถานศกึษาของท่าน ดงึขอ้มลูเลขบตัรประชาชน
ไปตรวจสอบในฐานขอ้มลูว่ามกีารลงทะเบยีนหรอืไม่ ถ้าพบการลงทะเบยีนจะบนัทกึคะแนนทัง้ 2 ส่วนทีเ่ป็น
ของ สทศ. และ ส านกังาน กศน. ลงในฐานขอ้มลู  รายวชิาใดทีผ่่านตามเกณฑก์ารตดัสนิคะแนนภาคทฤษฎี
แลว้ โปรแกรมจะบนัทกึการลงทะเบยีนภาคประสบการณ์ใหอ้ตัโนมตั ิ

 

ขัน้ตอนการท างาน 
1. เลอืกประเภทคะแนนทีต่อ้งการน าเขา้เป็นคะแนนรอบแรกหรอืรอบสอง 
2. ใส่ชื่อแฟ้มขอ้มลูหรอืคลกิทีปุ่ม่เลอืกไฟล ์เมือ่กดเลอืกไฟลแ์ลว้โปรแกรมจะอ่านขอ้มลู

จากไฟล ์Excel มาแสดงทีต่ารางผลการอ่านขอ้มลูช่องคะแนนทีเ่วน้ว่างไวค้อืไมเ่ขา้
สอบในวชิานัน้เมือ่อ่านไฟลเ์สรจ็ปุ่มบนัทกึคะแนนจะสามารถกดได ้

 

3. คลกิทีปุ่ม่บนัทกึคะแนนเพื่อเริม่การน าเขา้ขอ้มลู โปรแกรมจะตรวจสอบความถูกตอ้ง
และจะแสดงผลการอ่านขอ้มลูในช่องสุดทา้ยถา้พบขอ้มลูไมถู่กตอ้งเมือ่บนัทกึขอ้มลู
เสรจ็ ปุ่มผลการบนัทกึจงึสามารถกดได ้
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4. คลกิทีปุ่ม่ผลการบนัทกึ เพื่อจดัเกบ็ตารางแสดงผลการบนัทกึขอ้มลูลงแฟ้ม น าไปใช้
ตรวจสอบขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิจากการน าเขา้ขอ้มลูคะแนนต่อไป 

การบนัทึกคะแนนสอบภาคทฤษฎี 
นอกจากการน าเขา้ผลคะแนนจากแฟ้มคะแนนสอบแล้ว ยงัสามารถบนัทกึคะแนนสอบโดยการ

คยีค์ะแนนสอบเองได ้ไวส้ าหรบักรณีทีเ่กดิขอ้ผดิพลาดจากแฟ้มขอ้มลูหรอืกรณีอื่นๆ การบนัทกึคะแนน
สอบเมือ่บนัทกึแลว้โปรแกรมจะเปิดโอกาสใหแ้ก้ไขไดภ้ายใน 1 วนั หลงัจากนัน้จะไม่สามารถแก้คะแนน
ทีบ่นัทกึไปแลว้ดว้ยหน้าจอบนัทกึคะแนนได ้ตอ้งเขา้ไปใชห้น้าจอแกไ้ขคะแนนแทน 

 

ขัน้ตอนการท างาน 
1. ใส่ช่วงรหสัประจ าตวัของผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาทีต่้องการบนัทกึคะแนน 
2. เลอืกประเภทคะแนนสอบ รอบแรกหรอืรอบสอง 
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3. คลกิทีปุ่ม่อ่านขอ้มลูลงทะเบยีน เพื่อดงึขอ้มลูการลงทะเบยีนทุกวชิาในครัง้ที/่ปี
การศกึษาทีก่ าหนด 

 

4. คยี์คะแนนในช่องกรอกคะแนนแต่ละวชิา โปรแกรมจะตรวจสอบว่าคะแนนเกินค่า
คะแนนเตม็ของคะแนนในแต่ละส่วนหรอืไม่  คะแนนเตม็ สทศ . (20) ของ ส านักงาน 
กศน. ขึน้กบัรายวชิาที่ก าหนดไว้ในตารางรหสัวชิาช่องคะแนนที่บนัทกึไปแล้วและ
แกไ้ขไมไ่ดจ้ะแสดงเป็นกรอบเสน้ประแทนเสน้กรอบสดี า 

5. เมื่อคีย์ข้อมูลคะแนนเสรจ็แล้ว ควรคลิกที่ปุ่มบนัทกึข้อมูลทุกครัง้เพื่อบนัทกึข้อมูล
คะแนนลงฐานขอ้มลู 

การแก้ไขคะแนนสอบภาคทฤษฎี 
เป็นการแก้ไขคะแนนที่เคยบนัทกึไปแล้ว ใช้ในกรณีที่เกิดการผดิพลาดจากการบนัทึก

คะแนน เมนูแก้ไขคะแนนเริม่แรกจะถูกก าหนดไว้ไม่ให้ผู้ใช้ทัว่ไปเขา้ใช้งานได้ ป้องกนัการแก้คะแนน
สอบยอ้นหลงั ถา้ตอ้งการเขา้ไปใชง้านตอ้งเขา้โปรแกรมดว้ยรหสัผูใ้ช ้ADMIN 

หน้าจอการแกไ้ขคะแนนและการท างานจะเหมอืนกบัการบนัทกึคะแนน การบนัทกึคะแนน
หรอืแก้ไขคะแนนทุกครัง้ โปรแกรมจะบนัทกึการใช้งานรายละเอยีดขอ้มลูคะแนนลงในประวตักิารใชง้าน
ทุกครัง้ 

รายงานผลการประเมินภาคทฤษฎีรายวิชา 
เป็นการออกรายงานผลการสอบภาคทฤษฎขีองผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาทีล่งทะเบยีน

ในวิชาที่ก าหนดแสดงข้อมูลรหัสประจ าตัว รายชื่อผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา เลขบัตรประชาชน 
รายละเอยีดของคะแนนภาคทฤษฎ ีผลการประเมนิ 
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ขัน้ตอนการท างาน 
1. เลอืกครัง้ที/่ปีการศกึษาทีต่อ้งการออกรายงาน 
2. เลอืกรอบการสอบรอบแรกหรอืรอบสอง 
3. เลอืกรหสัวชิา 
4. คลกิทีปุ่ม่ตวัอยา่งก่อนพมิพเ์พื่อดรูายงานทางหน้าจอ หรอืคลกิทีปุ่ม่พมิพเ์พื่อพมิพ์

รายงานออกเครือ่งพมิพ ์ถา้ตอ้งการบนัทกึลงไฟลใ์หค้ลกิทีบ่นัทกึเป็น Excel 

ตวัอย่างรายงานผลการประเมินภาคทฤษฎีรายวิชา 

 
 

รายงานสรปุผลการประเมินภาคทฤษฎี 
เป็นการออกรายงานสรุปผลการสอบภาคทฤษฎีของผู้เข้าเทียบระดบัการศึกษาที่ลง 

ทะเบียนทุกวิชาในครัง้ที่/ปีการศึกษาที่ก าหนดแสดงข้อมูลรหัสประจ าตัว เลขบัตรประชาชน ชื่อ 
นามสกุล และผลคะแนนรวมภาคทฤษฎ ีผลการประเมนิผ่าน/ไมผ่่าน ในแต่ละวชิาทีล่งทะเบยีน 
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ตวัอย่างรายงานสรปุผลการประเมินภาคทฤษฎี 

 

รายงานสถิติผลการสอบ 
เป็นการออกรายงานค่าสถติต่ิางๆ ของผลการสอบภาคทฤษฎใีนส่วนทีเ่ป็นของ สทศ. 

หรอื กศน. แยกตามรายวชิา 
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ตวัอย่างรายงานสถิติผลการสอบ 

 

แบบรายงานจ านวนผูเ้ข้าประเมินภาคทฤษฎี 
เป็นการสรา้งแบบฟอรม์รายงานจ านวนผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาทีผ่่าน ไม่ผ่าน หรอืไม่

เข้าสอบภาคทฤษฎี ตามรอบการสอบที่ก าหนด เพื่อให้สถานศึกษาส่งแบบรายงานนี้ไปให้จังหวดั
รวบรวมส่งต่อใหส้่วนกลาง  
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ตัวอย่างแบบรายงานจ านวนผู้เข้าประเมินภาคทฤษฎี 

 

การประเมินผลภาคประสบการณ์ 

สร้างแบบบนัทึกคะแนนภาคประสบการณ์ 
เป็นการสรา้งเอกสาร Word เพื่อใหก้รรมการประเมนิภาคประสบการณ์บนัทกึคะแนนการ

ประเมนิด้านทกัษะความช านาญและดา้นบรหิารจดัการแยกตามมาตรฐาน ตวับ่งชี ้ขอบข่ายเนื้อหาในวชิาที่
ก าหนด โปรแกรมจะใส่ขอ้มูลผู้เขา้ประเมนิภาคประสบการณ์ทุกคนในครัง้ที่/ปีการศกึษา ทีก่ าหนด และ
รายละเอยีดขอ้มลูวชิาในเอกสารทีส่รา้ง 

 

ขัน้ตอนการท างาน 
1. เลอืกรหสัวชิา 
2. เลอืกช่วงรหสัประจ าตวัของผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาทีต่้องการพมิพ ์ถ้าไม่ระบุช่วง

และมผีูเ้ขา้สอบจ านวนมาก อาจจะท าใหโ้ปรแกรมท างานชา้มาก 
3. คลกิทีปุ่ม่เริม่สรา้ง จะขึน้หน้าจอมาถามโฟลเดอรท์ีจ่ะเกบ็ไฟลเ์อกสาร 
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ตวัอย่างแบบบนัทึกคะแนนภาคประสบการณ์ 

 

สร้างแบบรวบรวมคะแนนภาคประสบการณ์ 
เป็นการสรา้งเอกสาร Excel เพื่อใชบ้นัทกึสรุปคะแนนการประเมนิภาคประสบการณ์ของ

กรรมการประเมนิทุกคนในวชิานัน้ๆ 
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ตวัอย่างแบบรวบรวมคะแนนภาคประสบการณ์ 

 

อ่านผลคะแนนจากแฟ้มรวบรวมคะแนนภาคประสบการณ์ 
เป็นการอ่านคะแนนภาคประสบการณ์จากแฟ้มรวบรวมคะแนน ทีเ่ป็นไฟล์ Excel ที่ได้

จากเมนู สรา้งแบบรวบรวมคะแนนในขอ้ก่อนหน้านี้ โปรแกรมจะอ่านคะแนนของกรรมการประเมนิแต่
ละท่าน น ามาค านวณหาค่าเฉลี่ยคะแนนประสบการณ์และค่าคะแนนรวมทัง้ภาคทฤษฎีและภาค
ประสบการณ์ รวมถงึผลการประเมนิว่าผ่านหรอืไม่ผ่านในรายวชิานัน้ จากนัน้น าคะแนนของกรรมการ
ประเมนิและผลคะแนนทีค่ านวณไดไ้ปบนัทกึลงในฐานขอ้มลู 

 

ขัน้ตอนการท างาน 
1. เลอืกรหสัวชิาหรอืเวน้ว่างไวถ้า้ตอ้งการใหโ้ปรแกรมอ่านรหสัวชิาจากแฟ้มขอ้มลู 
2. คลกิทีปุ่ม่เลอืกไฟล ์เพื่อเลอืกไฟลค์ะแนนสอบทีต่รงกบัรหสัวชิาในขอ้ 1. 
3. จากนัน้โปรแกรมจะอ่านไฟลค์ะแนนขึน้มาแสดงในตารางดงัตวัอยา่งในรปู 
4. คลกิทีปุ่ม่บนัทกึคะแนน เพื่อบนัทกึขอ้มลูคะแนนต่างๆ ลงในฐานขอ้มลู 
5. ถา้ตอ้งการบนัทกึผลการอ่านคะแนน ใหค้ลกิทีปุ่ม่ผลการบนัทกึ โปรแกรมจะขึน้มา

ถามชื่อไฟลท์ีต่อ้งการบนัทกึในรปูแบบ Excel 
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บนัทึกคะแนนภาคประสบการณ์รายวิชา 
เป็นบันทึกคะแนนภาคประสบการณ์ของผู้ที่ลงทะเบียนภาคประสบการณ์ตามวิชาที่

ก าหนด เมื่อบนัทกึแล้วจะมรีะยะเวลาที่ให้แก้ไขคะแนนที่คยีผ์ดิพลาดได้ภายใน 1 วนั หลงัจากนัน้
จะตอ้งใชเ้มนูแกไ้ขคะแนนเพื่อแกไ้ขขอ้ผดิพลาดแทน 

 

ขัน้ตอนการท างาน 
1. เลอืกรหสัวชิา 
2. เลอืกจ านวนคณะกรรมการประเมนิ เพื่อก าหนดช่องบนัทกึคะแนนทีจ่ะคยีไ์ด้ 
3. คลกิทีปุ่ม่อ่านขอ้มลูลงทะเบยีน เพื่อดงึขอ้มลูการลงทะเบยีนทุกวชิาในครัง้ที/่ปี

การศกึษาทีก่ าหนด 
4. คยีค์ะแนนในช่องกรอกคะแนนของกรรมการแต่ละคน โปรแกรมจะตรวจสอบว่า

คะแนนเกนิค่าคะแนนเตม็ของภาคประสบการณ์ในแต่ละวชิาหรอืไม ่และค านวณ
คะแนนเฉลีย่ใหอ้ตัโนมตั ิช่องคะแนนทีบ่นัทกึไปแลว้และแกไ้ขไมไ่ดจ้ะแสดงเป็น
กรอบเสน้ประแทนเสน้กรอบสดี า 

5. เมือ่คยีข์อ้มลูคะแนนเสรจ็แลว้ คลกิทีปุ่ม่บนัทกึขอ้มลูทุกครัง้เพื่อบนัทกึขอ้มลูคะแนน
ลงฐานขอ้มลู 

แก้ไขคะแนนภาคประสบการณ์รายวิชา 
เป็นการแก้ไขคะแนนภาคประสบการณ์ทีเ่คยบนัทกึไปแลว้ ใชใ้นกรณีทีเ่กดิการผดิพลาด

จากการบนัทกึคะแนน เมนูแก้ไขคะแนนเริม่แรกจะถูกก าหนดไวไ้ม่ให้ผูใ้ช้ทัว่ไปเขา้ใช้งานได้ ป้องกนั
การแก้คะแนนสอบย้อนหลงั ถ้าต้องการเข้าไปใช้งานการแก้ไขคะแนนภาคประสบการณ์ ต้องเข้า
โปรแกรมดว้ยรหสัผูใ้ช ้ADMIN 
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หน้าจอการแก้ไขคะแนนและการท างานจะเหมอืนการบนัทกึคะแนนภาคประสบการณ์ 
การบนัทกึคะแนนหรอืแกไ้ขคะแนนทุกครัง้ โปรแกรมจะบนัทกึการใชง้านรายละเอยีดขอ้มูลคะแนนลงใน
ประวตักิารใชง้านทุกครัง้ 

แก้ไขคะแนนภาคประสบการณ์รายคน 
เป็นแก้ไขคะแนนภาคประสบการณ์ของผู้เขา้เทยีบระดบัการศกึษารายคน ใช้ตรวจสอบ

และแกไ้ขคะแนนภาคประสบการณ์ในกรณทีีค่ยีข์อ้มลูผดิพลาด ผูใ้ชท้ีเ่ป็นรหสั ADMIN สามารถใชเ้มนูนี้
ไดค้นเดยีว 

 

ขัน้ตอนการท างาน 
1. ใส่ช่วงรหสัประจ าตวัของผูเ้ขา้เทยีบระดบัทีต่อ้งการบนัทกึคะแนน 
2. เลอืกจ านวนคณะกรรมการประเมนิ เพื่อก าหนดช่องบนัทกึคะแนนทีจ่ะคยีไ์ด้ 
3. คลกิทีปุ่ม่อ่านขอ้มลูลงทะเบยีน เพื่อดงึขอ้มลูการลงทะเบยีนทุกวชิาในครัง้ที/่ปี

การศกึษาทีก่ าหนด 
4. คีย์คะแนนในช่องกรอกคะแนนของกรรมการแต่ละคน โปรแกรมจะตรวจสอบว่า

คะแนนเกินค่าคะแนนเต็มของภาคประสบการณ์ในแต่ละวิชาหรอืไม่ และค านวณ
คะแนนเฉลี่ยให้อตัโนมตัิ ช่องคะแนนที่บนัทึกไปแล้วและแก้ไขไม่ได้จะแสดงเป็น
กรอบเสน้ประแทนเสน้กรอบสดี า 

5. เมือ่คยีข์อ้มลูคะแนนเสรจ็แลว้ คลกิทีปุ่ม่บนัทกึขอ้มลูทุกครัง้เพื่อบนัทกึขอ้มลูคะแนน
ลงฐานขอ้มลู 

รายงานผลการประเมินภาคประสบการณ์รายวิชา 
เป็นรายงานคะแนนภาคประสบการณ์รายวชิา จะแสดงคะแนนของกรรมการประเมนิแต่ละ

ท่าน คะแนนรวมของกรรมการทุกคน และคะแนนเฉลีย่ 
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ตวัอย่างรายงานผลการประเมินภาคประสบการณ์รายวิชา 

 

 
รายงานสรปุผลการประเมินภาคประสบการณ์ 

เป็นรายงานสรปุคะแนนภาคประสบการณ์ทุกวชิา จะแสดงเฉพาะคะแนนเฉลีย่ของแต่ละวชิาที่
ผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาลงทะเบียน ถ้าวิชาใดที่ไม่ได้ลงทะเบียนภาคประสบการณ์หรือไม่ผ่าน
ภาคทฤษฎ ีจะแสดงเป็นเครื่องหมาย ’-‘ ในช่องคะแนน ถ้าวชิาใดทีล่งทะเบยีนแลว้ แต่ยงัไม่ไดก้รอก
คะแนนจะแสดงเป็นช่องว่าง 
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ตวัอย่างรายงานสรปุผลการประเมินภาคประสบการณ์ 

 

การสมัมนาวิชาการ 
การด าเนินงานการเทยีบระดบัการศกึษาในระดบัสูงสุดของการศกึษาขัน้พื้นฐาน ได้ก าหนดให ้    

ผูผ้่านการประเมนิเทยีบระดบัทัง้ 9 วชิา ต้องเขา้ร่วมสมัมนาวชิาการจงึจะผ่านการเทยีบระดบัการศกึษา
ในระดบัสงูสุดของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงันัน้เมื่อสถานศกึษาไดจ้ดัสมัมนาวชิาการเสรจ็สิน้แลว้ จะต้อง
น ารายชื่อผูเ้ขา้รว่มสมัมนาวชิาการมาบนัทกึเขา้โปรแกรม 

ส าหรบัสถานศึกษาที่มผีู้ผ่านการเทยีบระดบัการศึกษาจ านวนมาก อาจจะจดัสมัมนาวชิาการ
มากกว่า 1 ครัง้ในหนึ่งรอบปีการศกึษา  

บนัทึกการเข้าร่วมสมัมนาวิชาการ 
ส าหรบัหน้าจอนี้จะเป็นการบนัทกึ/แก้ไข/ลบ เริม่แรกที่ยงัไม่มกีารบนัทกึการสมัมนา โปรแกรม

จะแสดงหน้าจอว่างเพื่อใหเ้พิม่ขอ้มลูการสมัมนาใหม่ แต่ถ้าเคยบนัทกึแลว้ โปรแกรมจะแสดงขอ้มลูการ
สมัมนาทีเ่คยบนัทกึทัง้หมดในปีการศกึษานัน้ 
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ขัน้ตอนการท างาน 
1. คลกิที่ปุ่มเพิม่ กรณีที่ต้องการเพิม่การจดัสมัมนาใหม่โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้

บนัทกึขอ้มูลเกี่ยวกบัการสมัมนา เช่นวนัที่เริม่ วนัสิ้นสุด หวัขอ้สมัมนา สถานที่จดั
สมัมนาถ้าต้องการแก้ไขขอ้มูลทีเ่คยบนัทกึไปแล้ว ใหด้บัเบิล้คลกิที่รายการในตาราง 
หรอืคลกิเลอืกรายการ แลว้คลกิทีปุ่ม่แกไ้ข 

 

2. ใส่รายละเอยีดต่างๆของการจดัสมัมนาวชิาการ 
3. คลกิทีปุ่ม่ตรวจสอบผูม้สีทิธิเ์ขา้รว่มการสมัมนาวชิาการ โปรแกรมจะคน้หาผูท้ีผ่่าน

การประเมนิทัง้ 9 วชิามาแสดงในตารางดา้นล่าง 

 

4. เลอืกคนทีเ่ขา้รว่มการสมัมนาวชิาการโดยคลกิทีช่่องเขา้รว่มการสมัมนาวชิาการ หรอื
คลกิทีปุ่ม่เลอืกทัง้หมด 
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5. ถา้ตอ้งการแกไ้ขยกเลกิการเขา้รว่มการสมัมนาวชิาการบางคน สามารถเลอืกโดย
คลกิเอาเครือ่งหมายถูกออกจากช่องการสมัมนาวชิาการ จากนัน้คลกิทีปุ่่มบนัทกึ
ขอ้มลู 

6. เมื่อใส่ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้คลกิที่ปุ่มบนัทกึขอ้มูลการสมัมนาวชิาการถ้า
ตอ้งการออก ใหค้ลกิทีปุ่ม่กลบัไปหน้าก่อน จะกลบัไปหน้าทีเ่ลอืกรายการการสมัมนา
วชิาการถา้ตอ้งการลบขอ้มลูการสมัมนาวชิาการ ใหค้ลกิทีร่ายการในตารางทีต่้องการ
ลบแล้วคลกิที่ปุ่มลบ จะขึน้หน้าจอมาถามยนืยนัอกีครัง้ โปรแกรมจะลบการสมัมนา
และยกเลกิการเขา้ร่วมสมัมนาของผู้เขา้เทยีบระดบัการศกึษาในการสมัมนาวชิาการ
ครัง้นี้ทัง้หมด 

รายงานสรปุผลการเข้าร่วมสมัมนาวิชาการ 
เป็นการออกรายงานสรุปผลการเขา้ร่วมการสมัมนาวชิาการของผู้ทีผ่่านการประเมนิทัง้ 9 วชิา 

เมื่อเขา้สู่หน้าจอรายงาน โปรแกรมจะแสดงรายการการจดัสมัมนาวชิาการทัง้หมดในปีการศกึษาปจัจุบนั 
ผูใ้ชส้ามารถเลอืกรายการทีต่้องการออกรายงานโดยคลกิที่รายการในตารางแสดงขอ้มูลสมัมนาวชิาการ 
จากนัน้คลกิทีปุ่่มตวัอย่างก่อนพมิพเ์พื่อดูรายงานทางหน้าจอก่อนพมิพ์ หรอืคลกิที่ปุ่มพมิพ์เพื่อสัง่พมิพ์
รายงานออกเครือ่งพมิพ ์ 

 
 

ตวัอย่างรายงานสรปุผลการเข้าร่วมการสมัมนาวิชาการ 
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ใบแสดงผลการเทียบระดบัการศึกษา  
เป็นการออกใบแสดงผลการเทียบระดับการศึกษา ที่แสดงประวัติผลการเรียนทุกวิชาที่

ลงทะเบยีน จะแสดงผลเรยีนของวชิาเฉพาะครัง้ทีล่งทะเบยีนครัง้ล่าสุดเท่านัน้ โดยมรีายละเอยีดคะแนน
ภาคทฤษฎ ีภาคประสบการณ์ คะแนนรวม และผลการประเมนิ  

ถา้ไมร่ะบุรหสัประจ าตวัจะเป็นการออกรายงานทุกคนทีล่งทะเบยีนในปีการศกึษาทีก่ าหนด 

 

ตวัอย่างใบแสดงผลการเทียบระดบัการศึกษา 
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บทท่ี 8 

การอนุมติัผล 
 

ขัน้ตอนการอนุมตัิผลการเทียบระดับการศึกษาในระดบัสูงสุดของการศึกษาขัน้พื้นฐาน จะ

เกี่ยวข้องกบัการด าเนินการตรวจสอบผู้เข้าเทยีบระดบัการศกึษา การอนุมตัิการผ่านการเทยีบระดบั

การศกึษา การแกไ้ขขอ้มลูการจบ/ออก และการออกรายงานสรุปผลการประเมนิและเอกสารหรอืหนังสอื

รบัรองการผ่านการประเมนิ ประกอบดว้ยเมนูยอ่ยดงันี้ 

 

บนัทึกการอนุมติัผลการผ่านการเทียบระดบั 

ผูใ้ชโ้ปรแกรมจะตอ้งกรอกวนัทีอ่นุมตัผิลการผ่านการเทยีบระดบัการศกึษาในระดบัสงูสุดของ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน สาเหตุการจบ/ออก เลขทีใ่บประกาศนียบตัร ใหก้บัผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาที่

ผ่านการประเมนิตามเกณฑ ์
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ขัน้ตอนการท างาน 

1. เลอืกปีการศกึษา/ครัง้ที ่

2. ใส่วนัทีอ่นุมตัผิล 

3. คลกิทีปุ่ม่ตรวจสอบผูผ้่านเทยีบระดบัการศกึษาในระดบัสงูสุดของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

โปรแกรมจะแสดงผลผูท้ีผ่่านการประเมนิตามเกณฑใ์นตารางแสดงผล 

4. คลกิเลอืก  หน้ารหสัประจ าตวัผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาทีต่อ้งการ หรอืเลอืกทัง้หมด

โดยคลกิทีปุ่่มเลอืกทัง้หมด 

5. คลกิทีปุ่ม่บนัทกึการอนุมตัผิล เพื่อบนัทกึขอ้มลูการอนุมตัใิหก้บันกัศกึษาทีเ่ลอืก 
 

แก้ไขข้อมลูการจบ/ออก 

เป็นการบนัทกึขอ้มูลรายละเอยีดเกี่ยวกบัการจบ (ผ่านการเทยีบระดบัการศกึษาในระดบัสูงสุด

ของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน) หรอืออก การบนัทกึสาเหตุทีอ่อกเป็นผ่านการเทยีบระดบัการศกึษา ผูเ้ขา้

เทยีบระดบัการศกึษาจะต้องผ่านตามเกณฑ์คอืจ านวนวชิาที่ผ่านครบและเข้าร่วมการสมัมนาวชิาการ 

(ตามค่าทีต่ ัง้ไวใ้นตวัแปรระบบ) ไมเ่ช่นนัน้โปรแกรมจะไมบ่นัทกึเป็นผ่านการเทยีบระดบัการศกึษา 

 

ขัน้ตอนการท างาน 

1. ใส่รหสัประจ าตวั 



 

- 67 - 

2. เลอืกสาเหตุทีอ่อก มใีหเ้ลอืก 5 ขอ้ตามรปู ถา้เลอืกขอ้ 5 อื่นๆ  จะมชี่องใส่ขอ้ความเพิม่เตมิ

ขึน้มา ถา้ตอ้งการแกไ้ขสถานภาพใหก้ลบัมาเป็นก าลงัอยูใ่นระหว่างประเมนิ ใหล้บค่าในช่อง

สาเหตุทีอ่อกเป็นช่องว่างแทนหรอืใส่ค่า 0 กไ็ด ้

3. ใส่ปีการศกึษา/ครัง้ที ่ทีจ่บหรอืออก 

4. ใส่วนัทีอ่นุมตั ิ

5. ใส่วนัทีอ่อกใบระเบยีน ชุดที ่เลขที ่ใบระเบยีน (ถา้ม)ี 

6. ใส่เลขทใีบประกาศนียบตัร (ถา้ม)ี 

7. คลกิทีปุ่ม่บนัทกึเพื่อบนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบัการจบ/ออก 

8. คลกิทีปุ่ม่ออกเพื่อกลบัไปสู่เมนูหลกั 

 

รายงานสรปุผลการประเมินรายวิชา 

เป็นรายงานสรุปผลการประเมนิของผู้เขา้เทยีบระดบัการศกึษาในรายวชิาที่ต้องการ จะแสดง

รายเอยีดคะแนนภาคทฤษฎ ีภาคประสบการณ์ คะแนนรวม ผลการประเมนิทีไ่ดข้องทุกคนทีล่งทะเบยีน

ในวชิานัน้ 

 

ขัน้ตอนการท างาน 

1. เลอืกครัง้ที/่ปีการศกึษาทีต่อ้งการ 

2. ใส่รหสัวชิา หรอืกดเลอืกวชิาจากปุ่มขา้งช่องใส่รหสัวชิา 

3. คลกิทีปุ่ม่ตวัอยา่งก่อนพมิพห์รอืกดคยี ์F7 เพื่อดรูายงานทางหน้าจอ 

4. คลกิทีปุ่ม่พมิพห์รอืกดคยี ์F8 เพื่อพมิพร์ายงานออกเครือ่งพมิพ ์

5. ถา้ตอ้งการบนัทกึขอ้มลูในรายงานลงไฟล ์ใหค้ลกิทีปุ่ม่บนัทกึเป็น Excel หรอืกดคยี ์F2 
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ตวัอย่างรายงานสรปุผลการประเมินรายวิชา 

 

รายงานสรปุผลการประเมิน 

เป็นรายงานสรุปผลการประเมนิทุกวชิาของผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาทีล่งทะเบยีนในปีการศกึษา

ทีร่ะบ ุจะแสดงรายเอยีดขอ้มลูผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษา เกี่ยวอายุ อาชพี คะแนนรวมและผลการประเมนิ

ในแต่ละวชิาทีล่งทะเบยีน ผลการประเมนิเทยีบระดบัการศกึษา การเขา้รว่มสมัมนาวชิาการ 

 

 

ขัน้ตอนการท างาน 

1. เลอืกครัง้ที/่ปีการศกึษาทีต่อ้งการ 

2. คลกิทีปุ่ม่ตวัอยา่งก่อนพมิพห์รอืกดคยี ์F7 เพื่อดรูายงานทางหน้าจอ 

3. คลกิทีปุ่ม่พมิพห์รอืกดคยี ์F8 เพื่อพมิพร์ายงานออกเครือ่งพมิพ ์

4. ถา้ตอ้งการบนัทกึขอ้มลูในรายงานลงไฟล ์ใหค้ลกิทีปุ่ม่บนัทกึเป็น Excel หรอืกดคยี ์F2 
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ตวัอย่างรายงานสรปุผลการประเมิน 

 

พิมพห์นังสือรบัรองคณุวฒิุ 

เป็นการออกหนงัสอืรบัรองคุณวุฒใิหแ้ก่ผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาทีผ่่านการเทยีบระดบัการศกึษา

ในระดบัสูงสุดของการศกึษาขัน้พื้นฐานแล้ว สามารถแก้ไขรูปแบบหนังสอืรบัรองคุณวุฒไิด้โดยคลกิทีปุ่่ม

แกไ้ขรปูแบบ 

 

ขัน้ตอนการท างาน 

1. เลอืกครัง้ที/่ปีการศกึษาทีต่้องการ (ใชส้ าหรบัพมิพท์ุกคนทีผ่่านการเทยีบระดบัการศกึษาใน

ระดบัสงูสุดของการศกึษาขัน้พืน้ฐานในปีการศกึษานี้ โดยทีไ่มต่อ้งระบุรหสัประจ าตวั) 

2. ใส่รหสัประจ าตวัของผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาทีต่อ้งการ 

3. ใส่เลขทีห่นงัสอืรบัรอง โดยทีโ่ปรแกรมจะขึน้เลขทีห่นงัสอืถดัจากล่าสุดทีพ่มิพไ์ปแลว้ให ้

4. ใส่วนัทีอ่อกหนงัสอืรบัรอง โดยทีโ่ปรแกรมจะขึน้วนัทีป่จัจบุนัให ้

5. เลอืกภาษาทีใ่ชใ้นการออกหนงัสอื 

6. ใส่จ านวนชุดทีต่อ้งการพมิพ ์

7. คลกิทีปุ่ม่ตวัอยา่งก่อนพมิพห์รอืกดคยี ์F7 เพื่อดหูนงัสอืรบัรองคุณวุฒทิางหน้าจอ 

8. คลกิทีปุ่ม่พมิพห์รอืกดคยี ์F8 เพื่อพมิพห์นงัสอืรบัรองคุณวุฒอิอกทางเครือ่งพมิพ์ 
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พิมพใ์บระเบียน 

เป็นการพมิพใ์บระเบยีนแสดงผลการเทยีบระดบัการศกึษาในระดบัสูงสุดของการศกึษาขัน้พื้นฐาน

ของผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาทีผ่่านการเทยีบระดบัการศกึษาในระดบัสูงสุดของการศกึษาขัน้พืน้ฐานหรอื

ลาออก ก่อนพิมพ์ใบระเบียนต้องใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให ้ครบถ้วนก่อน เช่น สถานศ ึกษาเดมิ ว ุฒิ

การศึกษาเดมิ ชื่อบดิา มารดา และถ้าต้องการแก้ไขรูปแบบใบระเบยีน เช่น เลื่อนต าแหน่งขอ้ความหรอื

เพิม่ขอ้ความใหค้ลกิทีปุ่่มแก้ไขรปูแบบ ส่วนหวัใบระเบยีนทีเ่ป็นตราครุฑและขอ้ความอื่นๆ โปรแกรมจะไม่

พมิพอ์อกเครือ่งพมิพแ์ต่แสดงผลในตวัอยา่งก่อนพมิพเ์ท่านัน้ 

 

 

ขัน้ตอนการท างาน 

1. เลอืกขอบเขตขอ้มลูทีต่อ้งการพมิพใ์บระเบยีน  

2. ใส่รหสัประจ าตวัของผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาทีต่้องการ ในกรณีทีเ่ลอืกขอบเขตเป็นรายคน

หรอืช่วงรหสั 

3. ใส่วนัทีอ่อกใบระเบยีน โดยทีโ่ปรแกรมจะขึน้วนัทีอ่อกใบระเบยีนทีบ่นัทกึในเมนูแก้ไขขอ้มลู

การจบ/ออก ถา้ไมม่โีปรแกรมจะขึน้วนัที่ปจัจบุนัให ้

4. เลอืกภาษาทีใ่ชใ้นการออกหนงัสอื (รุน่ทดลองยงัใชไ้ดแ้ต่ภาษาไทย) 

5. ใส่ชื่อนายทะเบยีนและผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยทีโ่ปรแกรมจะขึน้ชื่อทีพ่มิพไ์วค้รัง้ล่าสุดให้ 

6. คลกิทีปุ่ม่ตวัอยา่งก่อนพมิพห์รอืกดคยี ์F7 เพื่อดใูบระเบยีนทางหน้าจอ 

7. คลกิทีปุ่ม่พมิพห์รอืกดคยี ์F8 เพื่อพมิพใ์บระเบยีนออกทางเครือ่งพมิพ์ 

8. ถ้าต้องการแก้ไขแบบฟอรม์ ให้กดคยี ์F10 หรอืคลกิทีปุ่่มแก้ไขแบบฟอรม์ สามารถจดัเก็บ

แบบฟอรม์ทีแ่ก้ไขไปแล้ว ก่อนการลงโปรแกรมรุ่นใหม่ทุกครัง้ โดยไปทีเ่มนูจดัการระบบ ->

จดัการแบบฟอร์มแล้วคลิกที่จ ัดเก็บฟอร์มลงสื่อ เมื่อลงโปรแกรมรุ่นใหม่ให้เลือกอ่าน

แบบฟอรม์จากสื่อทีเ่กบ็ไวก่้อนหน้านี้  
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ตวัอย่างใบระเบียน (เฉพาะส่วนท่ีพิมพจ์ากเคร่ือง) 
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พิมพใ์บประกาศนียบตัร 

เป็นการพมิพใ์บประกาศนียบตัรของผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาทีผ่่านการเทยีบระดบัการศกึษา

ในระดบัสงูสุดของการศกึษาขัน้พืน้ฐานรายคน 

 

ขัน้ตอนการท างาน 

1. ใส่รหสัประจ าตวัของผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาทีต่อ้งการ 

2. ใส่ขอ้ความอื่นๆทีจ่ะแสดงในใบประกาศนียบตัรเช่น ชื่อนายทะเบยีน  ชื่อผูบ้รหิาร ต าแหน่ง

ผูบ้รหิาร โปรแกรมจะบนัทกึขอ้ความทีแ่กไ้ขแลว้เกบ็ไว ้เพื่อไมต่อ้งพมิพใ์หมทุ่กครัง้ 

3. คลกิทีปุ่ม่ตวัอยา่งก่อนพมิพห์รอืกดคยี ์F7 เพื่อดใูบประกาศนียบตัรทางหน้าจอ 

4. คลกิทีปุ่ม่พมิพห์รอืกดคยี ์F8 เพื่อพมิพใ์บประกาศนียบตัรออกทางเครือ่งพมิพ ์

ตวัอย่างใบประกาศนียบตัร(เฉพาะส่วนท่ีพิมพจ์ากเคร่ือง) 
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แบบรายงานผู้ผ่านการเทียบระดบัการศึกษา 

เป็นรายงานผู้ผ่านการเทยีบระดบัการศึกษาในระดบัสูงสุดของการศึกษาขัน้พื้นฐานแยกตาม

วนัทีอ่นุมตัผิลการเทยีบระดบัการศกึษา สามารถเลอืกออกเป็นรายกลุ่มได ้

 

ตวัอย่างแบบรายงาน 

ผูผ้่านการเทียบระดบัการศึกษาในระดบัสงูสดุของการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

(ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย) 
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บทท่ี 9 
แบบฟอรม์ต่างๆ 

 
ในบทน้ีจะกล่าวถงึการสรา้งแบบฟอรม์ต่างๆ ทีโ่ปรแกรมไดจ้ดัท าขึน้เพื่อใชใ้นการด าเนินงาน

การเทยีบระดบัการศกึษาในระดบัสงูสุดของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มเีอกสารแบบฟอรม์ทีส่ามารถสัง่พมิพ์
ไดจ้ากโปรแกรมดงันี้ 

 
 

ใบสมคัร 
เป็นการจดัท าใบสมคัรเข้าเทยีบระดบัการศกึษาในระดบัสูงสุดของการศกึษาขัน้พื้นฐาน ด้วย

โปรแกรม Microsoft Word โดยที่ใบสมคัรจะมชีื่อสถานศกึษาปจัจุบนัปรากฏอยู่ สามารถแก้ไขและ
บนัทกึหรอืสัง่พมิพไ์ดจ้ากโปรแกรม Microsoft Word ใชก้ระดาษขนาด A4 จ านวน 1 แผ่น 
 
ใบลงทะเบยีน 

เป็นการจดัท าใบลงทะเบยีนขอเขา้เทยีบระดบัการศกึษาในระดบัสูงสุดของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ดว้ยโปรแกรม Microsoft Word เวลาสัง่พมิพใ์บลงทะเบยีนใชก้ระดาษขนาด A4 จ านวน 2 แผ่น 
 
แบบค ำร้องขอจบ 

เป็นการจดัท าแบบค ารอ้งขอจบการศกึษาดว้ยโปรแกรม Microsoft Word  โดยทีแ่บบค ารอ้งขอ
จบจะมชีื่อสถานศึกษาปจัจุบนัปรากฏอยู่ สามารถแก้ไขและบนัทึกหรอืสัง่พิมพ์ได้จากโปรแกรม 
Microsoft Word ใชก้ระดาษขนาด A4 จ านวน 2 แผ่น 
 
แบบค ำร้องขอใบประกำศนียบตัร 

เป็นการจดัท าแบบค าร้องขอใบประกาศนียบตัรหรอืใบแทนใบประกาศนียบตัร ด้วยโปรแกรม 
Microsoft Word โดยทีแ่บบค ารอ้งขอใบประกาศนียบตัรจะมชีื่อสถานศกึษาปจัจุบนัปรากฏอยู่ สามารถ
แกไ้ขและบนัทกึหรอืสัง่พมิพไ์ดจ้ากโปรแกรม Microsoft Word ใชก้ระดาษขนาด A4 จ านวน 2 แผ่น 
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แบบค ำร้องขอลำออก 
เป็นการจดัท าแบบค ารอ้งขอลาออก ดว้ยโปรแกรม Microsoft Word โดยทีแ่บบค ารอ้งขอลาออก

จะมชีื่อสถานศกึษาปจัจุบนัปรากฏอยู่ สามารถแก้ไขและบนัทกึหรอืสัง่พมิพไ์ดจ้ากโปรแกรม Microsoft 
Word ใชก้ระดาษขนาด A4 จ านวน 1 แผ่น 

 
แบบค ำร้องขอหนังสือรบัรอง 

เป็นการจดัท าแบบค ารอ้งขอหนงัสอืรบัรอง ดว้ยโปรแกรม Microsoft Word โดยทีแ่บบค ารอ้งขอ
หนังสือรบัรองจะมชีื่อสถานศึกษาปจัจุบนัปรากฏอยู่ สามารถแก้ไขและบนัทึกหรอืสัง่พิมพ์ได้จาก
โปรแกรม Microsoft Word ใชก้ระดาษขนาด A4 จ านวน 1 แผ่น 
 
กำรแก้ไขแบบฟอรม์ 

การสรา้งแบบฟอรม์ของโปรแกรมเริม่จากอ่านขอ้มลูแบบฟอรม์ตัง้ต้นทีอ่ยู่ในโฟลเดอร ์ forms ที่
อยู่ภายใต้โฟลเดอร์ของโปรแกรมที่ติดตัง้ไว้ จากนัน้โปรแกรมจะเปลี่ยน keyword ในเอกสาร ที่ชื่อ 
[cenname] ทัง้หมด เป็นขอ้ความชื่อสถานศกึษาแทน 

ถา้ผูใ้ชต้อ้งการแกไ้ขขอ้ความในแบบฟอรม์แบบถาวร สามารถเขา้ไปแกไ้ขได(้แต่ไม่ควรไปแก้ไข
ตรง keyword ทีอ่ยูใ่นเอกสารนัน้) ตามชื่อไฟลท์ีเ่กบ็แบบฟอรม์ต่างๆดงันี้ 

ชื่อแบบฟอรม์ ชื่อไฟล ์
ใบสมคัร appl.doc 
ใบลงทะเบยีน reg.doc 
แบบค ารอ้งขอจบ graduate.doc 
แบบค ารอ้งขอใบประกาศนียบตัร certificated.doc 
แบบค ารอ้งขอลาออก quit.doc 
แบบค ารอ้งขอหนงัสอืรบัรอง credential.doc 
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ตวัอย่ำงใบสมคัรเข้ำเทียบระดบักำรศึกษำ 
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ตวัอย่ำงใบลงทะเบียนขอเข้ำเทียบระดบักำรศึกษำ 
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ตวัอย่ำงใบค ำร้องขอจบกำรศึกษำ 
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ตวัอย่ำงใบค ำร้องขอใบประกำศนียบตัร 
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ตวัอย่ำงใบค ำร้องขอลำออก 
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ตวัอย่ำงใบค ำร้องขอหนังสือรบัรอง 
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บทท่ี 10 
สถิติ 

 
การจัดท าข้อมูลสถิติ คือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนผู้เข้าเทียบระดับ

การศกึษาเพื่อน ามาสรา้งฐานขอ้มลูสถติริะดบัสถานศกึษา และน าฐานขอ้มลูสถติทิีไ่ดส้่งต่อให้ส านักงาน
กทม./จงัหวดั เพื่อรวบรวมส่งให้หน่วยงานต้นสงักดัน าไปประมวลผลใช้งานข้อมูลระดบัภาพรวมทัว่
ประเทศต่อไป เมือ่จดัท าขอ้มลูสถติเิสรจ็แลว้ถงึไปขัน้ตอนการออกรายงานสถติ ิต้องก าหนดรปูแบบของ
รายงานสถติก่ิอนว่ามกีารจ าแนกประเภทขอ้มลูใดบา้งตามแนวนอนและแนวตัง้ 

รายงานสถติจิะแสดงสรปุจ านวนขอ้มลูหรอืค่าทางสถติ ิเช่น แสดงขอ้มลูจ านวนผูเ้ขา้เทยีบระดบั
การศกึษาใหม ่จ านวนผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาทีล่งทะเบยีน ค่าสถติคิะแนนภาคทฤษฎ ีเป็นต้น ขอ้มลู
ดงักล่าวยงัสามารถจ าแนกเพศ อาย ุและอื่นๆ ไดด้ว้ย ขอ้มลูทีน่ ามาแสดงจะถูกดงึมาจากแฟ้มขอ้มลูทีไ่ด้
จากขัน้ตอนการท างานต่างๆ ในโปรแกรม เช่น การกรอกประวัติผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา การ
ลงทะเบยีน การบนัทกึคะแนน เป็นตน้ 

การด าเนินงานสถติปิระกอบดว้ยเมนูยอ่ยดงันี้ 

 
 
การสร้างข้อมลูสถิติ 

 การทีจ่ะใหโ้ปรแกรมรายงานขอ้มูลออกมาในรูปสถติไิด้นัน้ จ าเป็นจะต้องเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากฐานขอ้มลูก่อน การเกบ็ขอ้มลูในฐานขอ้มลูเพื่อน ามาประมวลผลสรา้งเป็นฐานขอ้มลูสถติิดงักล่าว ใน
โปรแกรมจะเรยีกขัน้ตอนน้ีว่า การสร้างข้อมลูสถิติ ซึง่มขี ัน้ตอนการท างานดงันี้ 

1. ไปทีเ่มนูหลกัที ่6.สถติ ิ  เมนูยอ่ย 1. สรา้งขอ้มลูสถติ ิ โปรแกรมจะแสดงรายงานทัง้หมด
ทีส่ามารถจะน ามาแสดงเป็นสถติไิด ้ซึง่มรีายงานใหเ้ลอืก 17 รายงาน ผูใ้ชส้ามารถเลอืกบางรายงานหรอื
เลอืกทัง้หมดกไ็ด ้โดยคลกิทีปุ่ม่เลอืกทัง้หมด หรอืกดเลอืกเฉพาะรายงานทีต่อ้งการ ดว้ยการกดปุ่ม Ctrl 
คา้งเพื่อเลอืกหลายๆ รายงาน พรอ้มกนั แลว้กดปุ่มเลอืก เมือ่เลอืกรายการทีต่อ้งการแลว้  

2. ใหใ้ส่ช่วงรหสัสถานศกึษา (กรณทีีท่างส านกังาน กศน.กทม./จงัหวดัเป็นผูจ้ดัท าขอ้มลูสถติใิห)้ 
3. ใส่ปีการศกึษา/ครัง้ที ่ทีต่อ้งการสรา้งขอ้มลูสถติ ิ
4. เสรจ็แล้วคลกิที่ปุ่มสรา้งขอ้มูล โปรแกรมจะเริม่ท าการสรา้งขอ้มูลสถติจิากฐานขอ้มลูผู้เขา้

เทยีบระดบัการศกึษา การสรา้งขอ้มลูสถติสิามารถสรา้งซ ้าใหม่ไดโ้ดยทีข่อ้มลูสถติจิะไม่ไปบวกเพิม่กบั
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ขอ้มลูสถติเิก่าทีเ่ราเคยสรา้ง เมื่อโปรแกรมสรา้งขอ้มลูเสรจ็แลว้ ใหก้ด Esc ออกเพื่อไปท ารายงานสถติิ
ต่อไป 

 
 

ก าหนดรปูแบบรายงานสถิติ 
 ก่อนทีจ่ะออกรายงานสถติ ิตอ้งก าหนดรปูแบบรายงานก่อน สามารถเลอืกจากเมนูหรอืเลอืกใน
หน้าจอรายงานสถติกิไ็ด้  ไปทีเ่มนูหลกัที ่6. สถติ ิ  เมนูยอ่ย 2. ก าหนดรปูแบบรายงาน 

 

ขัน้ตอนการท างาน 
1. เลอืกรหสัรายงานทีต่อ้งการ 
2. เลอืกการจ าแนกประเภท แนวตัง้หรอืแนวนอน 
3. เลอืกประเภทขอ้มลู เช่นระดบัชัน้ เพศ อายุ 
4. คลกิปุม่เพิม่แยกประเภทยอ่ย ถา้ตอ้งการเพิม่ในระดบัเดยีวกนัต่อ ใหไ้ปท าซ ้าในขอ้ 3 ใหม่ 
5. ถา้หากตอ้งการแยกประเภทยอ่ยลงไปใหค้ลกิเลอืกหวัขอ้ทีต่อ้งการแยกยอ่ยในช่องตรงกลาง

ก่อนแลว้ถงึเลอืกประเภทขอ้มลู เสรจ็แลว้คลกิปุม่เพิม่แยกประเภทยอ่ย เช่นในรปูตอ้งการ
แยกยอ่ยในระดบัชัน้เป็นเพศ ใหค้ลกิทีร่ะดบัชัน้ในช่องตรงกลาง แลว้เลอืกประเภทขอ้มลู
เป็นเพศ คลกิปุม่แยกประเภทยอ่ยจะไดเ้ป็นดงัรปู 
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6. เลอืกการจ าแนกประเภทแนวนอน วธิกี าหนดการแยกประเภทขอ้มลูเหมอืนกนักบัแนวตัง้ 
7. ถา้ตอ้งการลบการแยกประเภทยอ่ยออก ใหค้ลกิเลอืกในช่องตรงกลาง เช่นจากหน้าจอ

ตวัอยา่ง คลกิที ่3. เพศ แลว้คลกิทีปุ่ม่ลบ การจ าแนกเพศจะหายไปเหลอืแต่อาชพี 
8. ถา้ตอ้งการลบทัง้หมดเพื่อเริม่ก าหนดใหม่ท าไดโ้ดยคลกิทีปุ่ม่ลบทัง้หมด 
9. เมือ่ก าหนดเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหค้ลกิทีปุ่ม่บนัทกึ แลว้คลกิทีปุ่ม่ออก 

 
ก าหนดช่วงการจ าแนกประเภทอายุ 

 เป็นการก าหนดช่วงอายุของการจ าแนกประเภทอายุที่จะแสดงในรายงานสถิติ สามารถ
ปรบัเปลีย่นช่วงใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องสรา้งขอ้มูลสถติใิหม่  ไปทีเ่มนูหลกัที่ 6 สถติ ิ  เมนูย่อย 3. 
ก าหนดช่วงการจ าแนกประเภทอาย ุจะปรากฏตารางใหใ้ส่อายตุ ่าสุดและอายสุงูสุดในแต่ละช่วง  

 

สามารถกดปุ่มเริม่ใหม่เพื่อลา้งขอ้มูลเก่าเพื่อเริม่กรอกขอ้มูลช่วงอายุใหม่ทัง้หมดได ้เมื่อกรอก
รายละเอยีดขอ้มูลดงักล่าวแล้ว กด F2 หรอื กดที่ปุ่มบนัทกึ เพื่อใหร้ะบบจดัเก็บขอ้มูล  ขอ้มูลนี้จะ
น าไปใชส้รา้งขอ้มลูสถติแิละแสดงผลในรายงานสถติทิีก่ าหนดแยกประเภทตามอาย ุ  
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การพิมพร์ายงานสถิติ 
 หลงัจากก าหนดรปูแบบทีจ่ะก าหนดใหโ้ปรแกรมแสดงขอ้มลูในลกัษณะสถติแิลว้ ขัน้ตอนต่อไปเป็น
การก าหนดใหโ้ปรแกรมพมิพข์อ้มลูตามทีก่ าหนดไว้ ไปทีเ่มนูหลกัที ่6 สถติ ิ เมนูยอ่ย 4. รายงานสถติ ิ

 

ขัน้ตอนการท างาน 
1.  เลอืกหวัขอ้ทีต่อ้งการใหร้ายงาน เช่น 1 หมายถงึรายงานผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาเขา้ใหม่ 
2.  เลอืกประเภทรายงาน เป็นระดบัสถานศกึษาหรอืระดบัจงัหวดั 
3.  ใส่รหสัสถานศกึษาหรอืรหสัจงัหวดั 
4.  ใส่ช่วงปีการศกึษา/ครัง้ที ่ทีต่อ้งการ 
5.  สามารถก าหนดรปูแบบรายงานในหน้าจอน้ีไดเ้ช่นกนั โดยคลกิทีปุ่่มรปูแบบรายงาน 
6.  กด F9 หรอืคลกิทีปุ่ม่ประมวลผล โปรแกรมจะแสดงผลออกมาตามตอ้งการทางหน้าจอ 
7.  เลอืกการวางแนวกระดาษ แนวนอน คอืการพมิพแ์นวขวางใชใ้นกรณีทีข่อ้มลูจ าแนก

ประเภทตามแนวนอนมมีากจนตกกระดาษ 
8.  กด F7 หรอืคลกิทีปุ่ม่ตวัอยา่งก่อนพมิพ ์ส าหรบัดรูายงานทางหน้าจอก่อนพมิพ ์
9.  กด F8 หรอืคลกิทีปุ่ม่พมิพเ์พื่อพมิพร์ายงานออกทางเครือ่งพมิพ ์
10.  คลกิทีปุ่ม่บนัทกึเป็น excel กรณทีีต่อ้งการบนัทกึรายงานสถติใินรปูแบบไฟลต์าราง excel 

โดยจะขึน้หน้าจอมาถามว่าจะชื่อแฟ้มทีจ่ะบนัทกึ โดยมนีามสกุลเป็น .XLS 
11.  คลกิทีปุ่ม่ออกเมือ่จบการท างาน 

 
บนัทึกข้อมลูสถิติระดบัสถานศึกษา 

เป็นขัน้ตอนทีเ่กบ็บนัทกึขอ้มลูสถติขิองสถานศกึษาลงไฟลเ์พื่อส่งขอ้มลูใหส้ านกังาน กศน.กทม./
จงัหวดั ไปทีเ่มนูหลกัที ่6. สถติ ิ เมนูยอ่ย 5. บนัทกึขอ้มลูสถติริะดบัสถานศกึษา  
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ขัน้ตอนการท างาน 
1. ใส่ค่าช่วงครัง้ที/่ปีการศกึษา ของขอ้มลูสถติทิีต่อ้งการบนัทกึ 
2. ใส่รหสัสถานศกึษา โปรแกรมจะขึน้สถานศกึษาปจัจบุนัให ้
3. ระบุโฟลเดอรท์ีจ่ะบนัทกึไฟล ์หรอืเลอืกโดยคลกิทีปุ่ม่เลอืก Folder… 
4. คลกิทีปุ่ม่บนัทกึ เพื่อเริม่อ่านขอ้มลูสถติใินช่วงปีการศกึษาทีก่ าหนด น ามาสรา้งเป็นไฟล์

สถติทิีจ่ะจดัส่งใหท้างจงัหวดัต่อไป โดยไฟลท์ีไ่ดจ้ะอยูใ่นรปูแบบ zip 

การรวบรวมข้อมลูสถิติระดบัจงัหวดั 
เป็นการน าเข้าข้อมูลสถิติระดับสถานศึกษาเพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลสถิติระดับจังหวัด 

น าไปใชใ้นการออกรายงานสถติริะดบัจงัหวดัต่อไป การน าเขา้ม ี2 วธิคีอื  
วธิแีรกทางสถานศกึษาจะส่งเป็นไฟล ์backup ฐานขอ้มลูและใหท้างจงัหวดัสรา้งขอ้มลูสถติขิอง

ทุกสถานศึกษาที่อยู่ในจงัหวดัเอง วิธีนี้ไม่ต้องมกีารส่งข้อมูลสถิติระดบัสถานศึกษา ดังนัน้ให้เลือก
ตวัเลอืกรวบรวมขอ้มลูทุกสถานศกึษาทีอ่ยูใ่นเครือ่งแทน เพราะขอ้มลูสถติอิยูใ่นเครือ่งอยูแ่ลว้ 

วธิทีีส่องทางสถานศกึษาสรา้งขอ้มลูสถติเิอง แลว้บนัทกึไฟลส์ถติสิ่งมาใหท้างจงัหวดัรวบรวม วธิี
น้ีตอ้งเลอืกตวัเลอืกรวบรวมขอ้มลูสถติจิากแฟ้มขอ้มลูสถติ ิและระบุรหสัสถานศกึษาทีเ่ป็นเจา้ของขอ้มลู 
และเลอืกโฟลเดอรท์ีอ่ยูข่องแฟ้มขอ้มลู 

คลกิทีปุ่ม่ท างานเพื่อเริม่อ่านขอ้มลูสถติสิถานศกึษาน าไปสรา้งเป็นฐานขอ้มลูสถติริะดบัจงัหวดั 
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บนัทึกข้อมลูสถิติระดบัจงัหวดั 
เป็นการบนัทกึข้อมูลฐานสถติริะดบัจงัหวดัในปีการศกึษาที่ต้องการ เป็นไฟล์เพื่อน าส่งให้ทาง

ส านกังาน กศน.น าไปประมวลผลสถติภิาพรวมระดบัประเทศต่อไป 

 

ขัน้ตอนการท างาน 
1. ใส่ค่าช่วงครัง้ที ่/ปีการศกึษา ของขอ้มลูสถติทิีต่อ้งการบนัทกึ 
2. ใส่รหสัจงัหวดั โปรแกรมจะขึน้จงัหวดัของสถานศกึษาปจัจุบนัให ้
3. ระบุโฟลเดอรท์ีจ่ะบนัทกึไฟล ์หรอืเลอืกโดยคลกิทีปุ่ม่เลอืก Folder… 
4. คลกิทีปุ่ม่บนัทกึเพื่อเริม่อ่านขอ้มลูสถติขิองจงัหวดัในช่วงปีการศกึษาทีก่ าหนด น ามาสรา้ง

เป็นฐานขอ้มลูและบบีอดัฐานขอ้มลูเป็นไฟลช์ื่อ PSTAT ตามดว้ยรหสัจงัหวดั นามสกุลไฟล์
เป็น .zip และน าไฟลท์ีไ่ดน้ี้ส่งใหท้างส านกังาน กศน.ต่อไป 
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บทท่ี 11 
ค้นหาข้อมลู 

 
เป็นขัน้ตอนเกีย่วกบัการคน้หาขอ้มลูของผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษา เช่น ขอ้มลูประวตั ิขอ้มลูผล

การประเมนิในแต่ละวชิา โดยคน้หาไดจ้ากรหสัประจ าตวั หรอื ชื่อ นามสกุล หรอืเลขบตัรประชาชน 
 

ค้นหาข้อมลูผูเ้ข้าเทียบระดบัการศึกษา 

ไปทีเ่มนูหลกัที่ 7. ค้นหาขอ้มูล  เมนูย่อย 1. ค้นหาขอ้มูลผู้เขา้เทยีบระดบัการศกึษา จะ
ปรากฏหน้าจอดงัรปู 

 

คน้หาจากรหสัประจ าตวั ท าได้โดยใส่รหสัประจ าตวัเพยีงบางส่วนแลว้คลกิทีปุ่่ม   ขา้งช่อง
รหสัประจ าตวั หรอืใส่รหสัประจ าตวัครบทัง้ 10 หลกั โปรแกรมกจ็ะคน้หาผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาทีม่ ี
เลขรหสัทีต่รงกนัขึน้มาแสดงให้เลอืก เช่นใส่รหสั 5 หลกัแลว้คลกิทีปุ่่มคน้หา 56132 โปรแกรมจะขึน้
หน้าจอที่แสดงรหสัประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประชาชน ผู้เข้าเทียบระดบัที่มรีหสัขึ้นต้นด้วย 
56132 มาใหเ้ลอืก ในหน้าจอนี้สามารถคน้หาดว้ยชื่อ หรอื นามสกุลกไ็ด ้โดยใส่ชื่อ หรอื นามสกุลในช่อง
ใดช่องหน่ึงแล้วกดปุ่ม Enter การเลอืกผู้เขา้เทยีบระดบัการศกึษาจากหน้าจอนี้ท าได้โดยคลกิที่ผู้เขา้
เทยีบระดบัการที่ต้องการแลว้คลกิที่ปุ่มตกลง โปรแกรมก็จะกลบัมาสู่หน้าหลกัทีแ่สดงประวตัขิองผู้เขา้
เทยีบระดบัการศกึษาคนนัน้ 

ค้นหาจากเลขประจ าตัวประชาชน ท าได้โดยใส่เลขบางส่วนหรอืทัง้ 13 หลกัก็ได้ วธิีการ
เหมอืนกบัการคน้หาจากรหสัประจ าตวั 
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รายละเอยีดขอ้มลูประวตัแิละผลการประเมนิของผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาจะแสดงดงัตวัอย่าง
ตามรปู 
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บทท่ี 12 
การจดัการระบบ 

 
เมนูหลกัที่ 8 การจดัการระบบ เป็นการท างานเกี่ยวกับการก าหนดตวัแปรระบบ การจดัการ

ตารางรหสั การจดัการฐานข้อมูลในโปรแกรมเช่นซ่อมแซมฐานข้อมูล ตรวจสอบความข้อมูล ส ารอง
ขอ้มูล น าเขา้ขอ้มูล เป็นต้น และรวมไปถงึการก าหนดความปลอดภยัของโปรแกรม ซึ่งมีหวัขอ้ในการ
ท างานดงันี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปรระบบและตารางรหสั 
ไดก้ล่าวถงึการใชง้านในบทที ่3 ไปแลว้เนื่องจากเป็นขัน้ตอนแรกในการด าเนินงานก่อนขัน้ตอน

อื่นๆ 
 

ซ่อมแฟ้มดชันี (PACK & REINDEX) 
ก่อนเริม่ท างานในขัน้ตอนนี้ ควรจะส ารองขอ้มลู(BACKUP) เกบ็ไวก่้อน 
PACK เป็นการลบขอ้มูล ออกจากฐานข้อมูลแบบถาวร (ตามปกติการลบขอ้มูลในโปรแกรม

เทยีบระดบัจะไมไ่ดล้บออกทนัท ีเป็นเพยีงการท าเครื่องหมายว่าขอ้มลูถูกลบออกเท่านัน้ และเมื่อท าการ
สัง่ PACK จะเป็นการสัง่ลบอย่างถาวร) ขอ้ดคีอืสามารถกู้ข้อมูลกลบัมาได้ แต่ข้อเสยีคอืขนาดของ
ฐานขอ้มลูจะโตขึน้เรือ่ยๆตามการใชง้าน ถา้ไมม่กีารลบออกจะท าใหก้ารท างานชา้ลง 

REINDEX เป็นการจดัท าแฟ้มดชันีทีใ่ชใ้นการคน้หาขอ้มลูใหม่ ใชใ้นกรณีทีแ่ฟ้มดชันีเกดิความ
เสยีหาย มผีลท าใหโ้ปรแกรมท างานผดิปกตไิด ้ 

ขัน้ตอนการท างาน เลือกข้อมูลที่จะท าการซ่อมแซม ควรเลือกทัง้ ข้อมูลผู้เข้าเทียบระดับ
การศกึษาและขอ้มลูสถติ ิ(ถ้าไดท้ าการสรา้งขอ้มลูสถติแิล้ว) จากนัน้คลกิทีปุ่่มท างานเพื่อเริม่ซ่อมแซม
แฟ้มดชันี 
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ส ารองข้อมลู (Backup) 

การส ารองขอ้มลู (Backup) เป็นค าสัง่ใหโ้ปรแกรมส ารองขอ้มลูโดยบบีอดัฐานขอ้มลูทัง้หมดของ
สถานศกึษาทีก่ าหนดบนัทกึลงเป็นไฟล ์.zip 

 

ขัน้ตอนการท างาน 
1. ใส่รหสัสถานศกึษา ถา้เวน้ว่างคอืทุกสถานศกึษาทีม่อียูใ่นเครือ่ง หรอืใส่รหสั 12 ตามดว้ยรหสั

จงัหวดั 2 หลกั จะเป็นการส ารองขอ้มลูของสถานศกึษาทีอ่ยู่ในจงัหวดันัน้ (ใชใ้นกรณีที่ส านักงาน กศน.
กทม./จงัหวดัตอ้งการส ารองขอ้มลูของอ าเภอทีอ่ยูใ่นเครือ่ง)  

2. เลอืกประเภทขอ้มลูทีต่อ้งการส ารอง ขอ้มลูผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษา ขอ้มลูผูใ้ชแ้ละสทิธกิาร
ใชง้านโปรแกรม 

3. เลอืกรปูแบบชื่อแฟ้ม  
4. เลอืก Folder ทีจ่ะบนัทกึไฟลส์ ารองขอ้มลู 
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5. สามารถให้โปรแกรมสรา้ง folder ย่อยภายใต้ folder ทีก่ าหนดในช่อง backup ลง โดยท า
เครือ่งหมาย  ทีบ่นัทกึไปที ่folder ยอ่ยดว้ยวนัทีป่จัจบุนั 

6. คลกิปุม่ท างานเพื่อเริม่ส ารองขอ้มลู 
 
หมายเหตุ ผู้ใช้โปรแกรมควรส ารองขอ้มูลในวนัที่มกีารป้อนหรอืแก้ไขขอ้มูลเป็นจ านวนมากๆ  

เพื่อป้องกนัความเสยีหายของไฟลข์อ้มลูทีอ่ยู่ในฮารด์ดสิก์ หรอือย่างน้อยเมื่อมกีารบนัทกึขอ้มลูในขัน้ตอน
ต่างๆ เสรจ็สิ้นแล้ว เช่น ส ารองขอ้มูลเมื่อบนัทกึผู้เขา้เทยีบระดบัการศกึษาใหม่เสรจ็สิน้ ส ารองขอ้มูลเมื่อ
บนัทกึการลงทะเบยีนเสรจ็สิน้ ส ารองขอ้มลูเมือ่บนัทกึคะแนนเสรจ็สิน้ เป็นตน้ 
 
น าข้อมลูออก (EXPORT) 

เป็นการน าขอ้มลูออกมาเป็นไฟลเ์พื่อใชใ้นระบบอื่นๆ หรอืใชก้บัโปรแกรมเทยีบระดบัในเครื่องอื่น 
ในกรณีที่เครื่องไม่ได้ตดิตัง้อยู่ในระบบเครอืข่ายใช้บนัทกึขอ้มูลผู้เขา้เทยีบระดบัการศกึษาพรอ้มๆ กนั
หลายเครื่อง แล้วต้องการน าขอ้มูลจากเครื่องหนึ่งไปรวมในเครื่องหลกัอกีเครื่องหนึ่ง  โดยเลอืกน าขอ้มูล
ออก (EXPORT) ตามเงื่อนไขที่ก าหนด เพื่อไปเข้าอีกเครื่องหนึ่ง ด้วยค าสัง่น าข้อมูลเข้า (IMPORT) 
จากนัน้จงึใชง้านขอ้มลูรว่มกนัได ้ 

 

 ขัน้ตอนการท างาน 
1. ใส่ช่วงครัง้ที/่ปีการศกึษาทีต่อ้งการ 
2. ใส่รหสัสถานศกึษา 
3. ใส่ระดบัการศกึษาของขอ้มลู 
4. เลอืกขอบเขตขอ้มลู 
5. เลอืกรปูแบบแฟ้มขอ้มลูในตวัเลอืก 
6. ระบ ุFolder ทีต่อ้งการน าขอ้มลูไปจดัเกบ็ 
7. คลกิทีปุ่ม่บนัทกึเพื่อน าขอ้มลูออก 
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ตรวจสอบของข้อมลู 
ท าหน้าทีต่รวจสอบความถูกต้องของรหสัประจ าตวัว่ามจี านวน 10 หลกั  และเป็นตวัเลขทัง้หมด 

หากไม่เป็นไปตามนี้แสดงว่าอาจมคีวามเสยีหายหรอืความผดิพลาดเกดิขึน้กบัขอ้มลูได ้โปรแกรมจะแสดง
รายชื่อของผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาทีม่รีหสัไม่ถูกต้องเหล่านี้ และจะลบรหสัผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาที่
มคีวามผดิพลาดเกิดขึ้นทนัที รวมไปถึงการตรวจสอบเรื่องหวัไฟล์เสยีหายท าให้โปรแกรมฟ้องว่าไม่ใช่ 
database file ซึง่การซ่อมไฟลท์ าไดบ้างกรณเีท่านัน้  

ในกรณีทีไ่ม่สามารถซ่อมไฟลท์ีเ่สยีได ้ขัน้แรกต้องส ารองขอ้มลูปจัจุบนัก่อน จากนัน้ใหน้ าไฟลท์ี่
เคยส ารองขอ้มลูก่อนทีไ่ฟลด์งักล่าวจะเสยีหาย น ากลบัมาใชโ้ดยท าขัน้ตอนดงึขอ้มลูส ารอง(restore) ใหเ้ขา้
ไปที่โฟลเดอร์ข้อมูลของสถานศึกษาที่อยู่ภายใต้โฟลเดอร์ของโปรแกรม เพื่อ copy แฟ้มทีเ่คยแจ้งว่า
เสยีหายเกบ็ไว ้จากนัน้ใหน้ าขอ้มลูส ารองของขอ้มูลปจัจุบนักลบัมาใชอ้กีครัง้ และ copy ไฟลท์ีเ่ก็บไวท้บั
กลบัไฟลท์ีเ่สยีหาย 

 

 
 
ดึงข้อมลูส ารอง  (Restore) 
  การดึงข้อมูลส ารองจากไฟล์ที่ได้จากการส ารองข้อมูล (backup) กลบัเข้าไปแทนที่ข้อมูล
ปจัจบุนัทีอ่ยูใ่นเครือ่ง     
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ขัน้ตอนการท างาน 
1. ใส่รหสัสถานศกึษาทีต่อ้งการ Restore 
2. เลอืกประเภทขอ้มลู เมือ่มกีารลงโปรแกรมรุน่ใหมทุ่กครัง้ ก่อนทีจ่ะลงควรส ารองขอ้มลูผูใ้ช้

และสทิธกิารใชง้านก่อน เมื่อลงโปรแกรมรุ่นใหมเ่สรจ็แลว้ใหด้งึขอ้มลูส ารองในส่วนผูใ้ช้
และสทิธกิารใชง้านดว้ย 

3. เลอืกรปูแบบชื่อแฟ้ม ตอ้งสมัพนัธก์บัไฟลท์ีต่อ้งการ หรอืคลกิทีปุ่ม่เลอืกแฟ้มทีต่อ้งการ… 
จะขึน้หน้าจอมาใหเ้ลอืกไฟล ์ เมือ่คลกิเลอืกไฟลแ์ลว้โปรแกรมจะแสดงรหสัสถานศกึษาที่
อยูใ่นแฟ้มขึน้มาแสดงในช่องรหสัสถานศกึษา 

4. ระบุ Folder ทีเ่กบ็ไฟลท์ีส่ ารองขอ้มลูโดยคลกิทีปุ่่มเลอืก Folder… 
5. คลกิทีปุ่ม่ท างาน เพื่อเริม่ดงึขอ้มลูส ารอง 

 
น าข้อมลูเข้า (IMPORT) 

เป็นการน าขอ้มูลจากไฟล์ทีไ่ดจ้ากการ Export มารวมกบัขอ้มูลในฐานขอ้มูลเพื่อใชง้านขอ้มูล
ร่วมกนัหลายเครื่องได้โดยไม่จ าเป็นต้องอยู่บนระบบเครอืข่าย การ Import จะต่างจากการ Restore 
ตรงที ่Import จะน าขอ้มลูมารวมกบัขอ้มลูในเครือ่งทีม่อียูแ่ลว้ ส่วนการ Restore จะน าขอ้มลูจากแผ่นทบั
ขอ้มลูเดมิในเครือ่ง และชื่อแฟ้มขอ้มลูในแผ่นแตกต่างกนัดว้ย 
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ขัน้ตอนการท างาน 
1. ใส่รหสัสถานศกึษาทีต่อ้งการ import 
2. เลอืกเงือ่นไขว่าเป็นการน าเขา้ขอ้มลูผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาเฉพาะคนทีม่อียูใ่นเครือ่ง

เท่านัน้หรอืไม ่ และเมือ่พบขอ้มลูผูเ้ขา้เทยีบระดบัการศกึษาทีม่อียูเ่ดมิแลว้ใหท้ างานโดยม ี
3 ทางเลอืกคอื 1.ไมบ่นัทกึทบัขอ้มลูเดมิจะเป็นการน าเขา้ขอ้มลูใหมเ่ท่านัน้ 2. บนัทกึ
ขอ้มลูลงทะเบยีนเพิม่เตมิ ยกเวน้ประวตั ิ3.บนัทกึขอ้มลูลงทะเบยีนเพิม่เตมิ รวมถงึบนัทกึ
ประวตัทิบัของเดมิดว้ย 

3. ระบุ folder ทีอ่ยูข่องแฟ้มขอ้มลู โดยคลกิทีปุ่ม่เลอืก Folder…  
4. คลกิทีปุ่ม่ท างานเพื่อเริม่การน าขอ้มลูเขา้ เสรจ็แลว้คลกิปุม่ออก 

 

การจดัการแบบฟอรม์ 
 เป็นการจดัการขอ้มูลรูปแบบรายงานที่ใช้ในโปรแกรม สามารถบนัทกึหรอือ่านข้อมูลรูปแบบ
รายงานทีต่อ้งการได ้ใชก้รณทีีก่่อนลงโปรแกรมรุ่นใหม่ เพราะหลงัจากลงโปรแกรมแลว้แบบฟอรม์ต่างๆ 
จะถูกแทนที ่หรอืใชใ้นกรณีทีต่อ้งการน าแบบฟอรม์ไปใชง้านในเครือ่งอื่นๆ นอกจากนัน้ยงัสามารถเรยีก
แบบฟอรม์มาแกไ้ขได ้  

 
ขัน้ตอนการท างาน 
1. เลอืกแบบฟอรม์ทีต่อ้งการ โดยคลกิทีห่น้าช่องชื่อแบบฟอรม์ 
2. ถา้ตอ้งการจดัเกบ็หรอืส ารองขอ้มลูแบบฟอรม์ ใหค้ลกิทีปุ่ม่จดัเกบ็ลงสื่อ จะขึน้หน้าจอ

ใหเ้ลอืก Folder ทีจ่ะเกบ็ขอ้มลู 
3. ถา้ตอ้งการอ่านหรอืดงึขอ้มลูแบบฟอรม์ ใหค้ลกิทีปุ่่มอ่านฟอรม์จากสื่อ จะขึน้หน้าจอ

ใหเ้ลอืก Folder ทีจ่ะอ่านขอ้มลู 
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4. ถา้ตอ้งการแกไ้ขแบบฟอรม์ใหค้ลกิทีปุ่ม่  ของแบบฟอรม์นัน้ๆ จะเขา้สู่หน้าจอ
แกไ้ขแบบรายงาน เช่น เลอืกแกไ้ขแบบฟอรม์ใบรบัรองภาษาไทย จะขึน้หน้าจอดงัรปู 

 
วธิกีารปรบัต าแหน่งขอ้ความท าไดโ้ดย  ใชเ้มาสค์ลกิทีข่อ้ความหรอืช่องขอ้มลูของโปรแกรมที่

เป็นกรอบสีเ่หลีย่ม  แลว้ใชปุ้ม่ลกูศรเลื่อนไปในทศิทางทีต่อ้งการหรอืใชเ้มาสก์ดแลว้ลากไปต าแหน่งที่
ตอ้งการ   

วธิกีารปรบัความกวา้งของช่องขอ้มลูท าไดโ้ดย ใชเ้มาสค์ลกิทีช่่องขอ้มลูแลว้เลื่อนเมาสไ์ปชีท้ี่
ขอบขา้งใดขา้งหนึ่งทีต่อ้งการขยายจากนัน้คลกิแลว้ลากเมาส์เพื่อใหไ้ดค้วามกวา้งทีต่้องการ การปรบั
ความกวา้งอกีวธิคีอืดบัเบิล้คลกิทีช่่องขอ้มลู แลว้แกไ้ขในช่อง Width จะเป็นช่องทีก่ าหนดความกวา้ง 
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วธิกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบตวัอกัษร (Font) ของขอ้ความหรอืช่องขอ้มลูท าไดโ้ดย ใชเ้มาสด์บัเบิล้

คลกิทีข่อ้ความหรอืช่องขอ้มลูแล้วเลอืกแถบเมนูทีช่ื่อ Style คลกิทีปุ่่ม … ขา้งช่อง Font เพื่อเลอืก Font 
ทีต่อ้งการ เสรจ็แลว้คลกิปุม่ OK 

 
 
เมือ่แกไ้ขเสรจ็แลว้ใหไ้ปทีเ่มนู File เลอืก Save เพื่อบนัทกึแบบฟอรม์ทีแ่กไ้ขหรอืกดปุม่ Ctrl+S 

ถา้ตอ้งการออกโดยทีไ่มบ่นัทกึใหก้ด Esc หรอืไปทีเ่มนูหลกัเลอืก Exit หรอืคลกิปุม่ปิดรายงานแลว้เลอืก 
Yes 
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ก าหนดผู้ใช้งานระบบ 
ก าหนดผูใ้ชร้ะบบงานเป็นการตัง้ชื่อผูใ้ช ้(User name) และก าหนดรหสัผ่าน (Password) ใหแ้ก่

ผูเ้ขา้ใช้ระบบเขา้สู่โปรแกรมการเทยีบระดบัการศกึษาในระดบัสูงสุดของการศกึษาขัน้พื้นฐาน ควบคุม
การท างาน ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ผู้ท าหน้าที่บนัทกึขอ้มูลได้  ผู้ใช้จะต้องเขา้สู่ระบบด้วย
รหสัผูใ้ช ้ ADMIN   

ตามปกตเิมื่อมกีารตดิตัง้โปรแกรมแลว้ ต้องเปลีย่นรหสัผ่านของ ADMIN ใหม่ ไม่ควรใชต้วัเดมิ 
เพราะจะท าใหไ้มส่ามารถตรวจสอบการบนัทกึ แกไ้ข ลบ ขอ้มลู ของเจา้หน้าทีไ่ด ้ และควรมกีารก าหนด
ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัเจา้หน้าทีแ่ต่ละคนๆ ละ 1 ชุดเสมอ 

การสร้างผูใ้ช้ระบบงาน 
     เพื่อก าหนดผู้ใช้ในแต่ละคนให้ท าหน้าที่ในโปรแกรมเทยีบระดบั แตกต่างกนัออกไปจ าเป็น
จะตอ้งก าหนดผูใ้ชข้ึน้มาใหม่ดงันี้ ไปทีเ่มนูความปลอดภยัของระบบ  เลอืกขอ้ 1  ก าหนดผูใ้ชร้ะบบงาน 
วธิกีารเพิม่ใหใ้ส่รหสัผูใ้ช้คนใหม่ที่ไม่มอียู่ในระบบ ถ้าต้องการแก้ไขผูใ้ชเ้ดมิใหเ้ลอืกโดยคลกิทีปุ่่มลูกศร
ในช่องรหสัผูใ้ช ้และถา้ตอ้งการลบผูใ้ชอ้อกใหค้ลกิทีปุ่ม่ลบ 

 

เมือ่เพิม่ผูใ้ชใ้หม่ ใหใ้ส่ชื่อเตม็ ครัง้ที/่ปีการศกึษาปจัจุบนั ก าหนดรหสัผ่าน การก าหนดครัง้ที/่
ปีการศกึษาปจัจุบนัทีใ่ช้ เพื่อลอ็คให้ผูใ้ชค้นนัน้แก้ไขขอ้มูลไดเ้ฉพาะปีการศกึษานัน้ๆ เท่านัน้ ซึง่เป็นการ
ป้องกนัการแกไ้ขขอ้มลูคะแนนยอ้นหลงั เสรจ็แลว้ใหค้ลกิทีปุ่ม่บนัทกึ 
 

ประวติัการใช้ระบบงาน 
ท าหน้าทีแ่สดงประวตักิารเขา้ใชร้ะบบของผูท้ีเ่ขา้มาใชร้ะบบทุกคนในแต่ละวนั ท าใหผู้ดู้แลระบบ

สามารถทราบไดว้่ามใีคร เขา้มาท าอะไร วนัไหน เวลาเท่าไร โดยมหีน้าจอดงัต่อไปนี้  
เลอืกวนัทีต่อ้งการดไูดห้รอืเวน้ว่างเพื่อดทูัง้หมด หรอืคน้หาขอ้ความโดยใส่ค าทีต่้องการคน้หาใน

ช่องขอ้ความแลว้คลกิทีปุ่ม่คน้หาจากขอ้ความ หรอืถา้ตอ้งการพมิพร์ายงานใหค้ลกิทีปุ่ม่พมิพ ์
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การก าหนดสิทธิในการใช้ระบบงาน 
  เมือ่สรา้งผูใ้ชไ้ดแ้ลว้  ผูใ้ชแ้ต่ละคนจะยงัใชร้ะบบงานในโปรแกรมไม่ได ้ต้องมกีารก าหนดสทิธใิห้
ก่อนดงัรปู หวัขอ้ใดในเมนูทีเ่กีย่วขอ้งผูใ้ชไ้ม่ไดร้บัสทิธใินการใชง้านจะขึน้เป็นสเีทาไม่สามารถกดเขา้ไปใช้
งานได ้แถบเครือ่งมอืลดัทีเ่กีย่วขอ้งกเ็ช่นกนั 
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ขัน้ตอนการท างาน 
1. เลอืกรหสัผูใ้ชท้ีต่อ้งการ ก าหนดสทิธติามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายในแต่ละคน  โดยท า

เครือ่งหมาย  หน้าเมนูทีต่อ้งการ ถา้เลอืกทีเ่มนูสฟ้ีาอ่อนจะเป็นการเลอืกเมนูยอ่ย
ทัง้หมดดว้ย  

2. ถา้ตอ้งการเลอืกสทิธทิัง้หมด ใหค้ลกิทีปุ่ม่ใหส้ทิธทิัง้หมด 
3. ถา้ตอ้งการยกเลกิสทิธทิัง้หมด ใหค้ลกิทีปุ่ม่ยกเลกิสทิธทิัง้หมด 
4. เสรจ็แลว้ท าการบนัทกึโดยคลกิทีปุ่ม่บนัทกึ   
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บทท่ี 13 
การใช้โปรแกรมระดบัส านักงาน กศน. 

 
โปรแกรมเทยีบระดบัการศกึษาในระดบัสูงสุดของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตัง้แต่รุ่น 1.1 เป็นต้นไป 

สามารถใช้งานทัง้ในระดบัศูนย ์กศน.อ าเภอ/เขต เพื่อจดัการงานเทยีบระดบัตัง้แต่รบัสมคัรจนถงึอนุมตัิ
ผลการเทียบระดบั และยงัสามารถใช้งานระดบัส านักงาน กศน.จงัหวัดหรอืส่วนกลาง เพื่อจดัการ
รวบรวมข้อมูลของศูนย์ กศน.ระดบัอ าเภอ/เขต น ามาประมวลผลสรุปรายงานในระดบัภาพรวมของ
จงัหวดัหรอืของทัง้ประเทศได ้

 
ขัน้ตอนการใช้งานในระดบัส านักงาน กศน. 

1. เปล่ียนรหสัสถานศึกษาปัจจบุนัเป็นรหสัสถานศึกษาของส านักงาน กศน. 
เมื่อติดตัง้โปรแกรมเสรจ็แล้วและเข้าสู่โปรแกรม เมื่อท าการล็อคอินครัง้แรก โปรแกรมจะขึ้น

หน้าจอใหใ้ส่รหสัสถานศกึษาปจัจุบนั ถ้าไม่ทราบรหสัสถานศกึษาของส านักงาน กศน.จงัหวดั สามารถ

คลกิทีปุ่่ม   เพื่อคน้หารหสัจากชื่อจงัหวดัได้ ถ้าเป็นระดบัส านักงาน กศน.ส่วนกลาง ทางโปรแกรม
จะก าหนดรหสัสถานศกึษาไวเ้ป็น 12100000 

 

 

เมื่อใส่รหสัสถานศึกษาเสร็จแล้ว โปรแกรมจะเข้าสู่หน้าจอหลัก โดยจะตรวจสอบจากรหัส
สถานศกึษาว่าเป็นระดบัใด เพื่อก าหนดสทิธิใ์นการเขา้ใช้งานเมนูใดได้บ้าง การใช้งานโปรแกรมระดบั
ส านักงาน กศน.จะใช้งานเมนูได้บางส่วนที่เกี่ยวกบัการออกรายงานเช่น รายงานจ านวนผู้เขา้ประเมนิ
ภาคทฤษฎ ีรายงานสรปุผลการประเมนิ รายงานผูผ้่านการเทยีบระดบั และรายงานเกี่ยวกบัสถติ ิเป็นต้น 
ส่วนเมนูที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานเทยีบระดบั เช่น บนัทกึประวตั ิลงทะเบยีน บนัทกึคะแนน โปรแกรม
จะปิดไวไ้มใ่ชใ้นงาน ถงึแมว้่าจะก าหนดสทิธใิชง้านโปรแกรมในเมนูนัน้ไดก้ต็าม 

 
2. น าเข้าข้อมลูของศนูย ์กศน.อ าเภอ/เขต 
ทางศูนย์กศน.อ าเภอ/เขต จะส่งข้อมูลที่ส ารอง(backup)จากโปรแกรมเทียบระดบัมาให้ทาง

จงัหวดั และทางจงัหวดัจะน าเขา้ขอ้มูลโดยไปทีเ่มนูหลกัที่ 8. จดัการระบบ  เมนูย่อย 7. ดงึขอ้มูล
ส ารอง เมื่อขึ้นหน้าจอดงึส ารองขอ้มูล(RESTORE) ให้คลกิที่ปุ่ม เลอืกแฟ้มที่ต้องการ… เพื่อเลอืก
แฟ้มข้อมูลที่ทางศูนย์อ าเภอ/เขต ส่งมาให้ซึ่งอาจจะมหีลายรูปแบบ แนะน าให้ใช้ชื่อแฟ้มแบบที่มรีหสั
สถานศกึษาหรอืชื่อสถานศกึษาต่อทา้ย เพื่อความสะดวกในการจดัเกบ็แฟ้มขอ้มลู 
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เมื่อเลือกแฟ้มที่ต้องการเสร็จแล้ว โปรแกรมจะตรวจสอบแฟ้มข้อมูลที่เลอืก เพื่อค้นหารหสั
สถานศึกษาที่อยู่ในแฟ้มข้อมูลนัน้ และแสดงรหสัสถานศึกษาพร้อมชื่อสถานศึกษาขึ้นที่หน้าจอ เพื่อ
ตรวจสอบว่าเลอืกแฟ้มทีถู่กตอ้งตรงกบัรหสัถานศกึษาทีต่อ้งการ 

 

คลกิที่ปุ่มท างานเพื่อเริม่อ่านขอ้มูลเขา้เครื่อง เมื่ออ่านขอ้มูลเสรจ็แล้วโปรแกรมจะมตีรวจสอบ
ขอ้มลูทีอ่่านเขา้มา ถ้าพบว่าเป็นขอ้มลูของโปรแกรมรุ่นทีเ่ก่ากว่า บางกรณีอาจจะมกีารปรบัแก้ไขขอ้มลู
ทีไ่มถู่กตอ้งจากโปรแกรมรุน่ก่อนหน้านี้ 

3. รายงานระดบัจงัหวดั 
รายงานระดบัจงัหวดัต่างๆ โปรแกรมจะก าหนดให้สรา้งเป็นไฟลใ์นรูปแบบ Excel ถ้าต้องการ

พมิพ์ออกเครื่องพิมพ์ สามารถสัง่พมิพ์ได้จากโปรแกรม Microsoft Excel รายงานที่สามารถแสดง
ภาพรวมระดบัจงัหวดัไดม้ดีงันี้ 

3.1 รายงานสรปุการรบัสมคัร (เมนูหลกัท่ี 1 เมนูย่อย C) 
เป็นรายงานสรุปการรบัสมคัรของทุกสถานศกึษาในจงัหวดัที่มขีอ้มูลอยู่ในเครื่อง ตามเงื่อนไข

ครัง้ที่/ปีการศึกษาที่ก าหนด จะไม่สามารถระบุกลุ่มหรอืเงื่อนไขอื่นๆได้เหมอืนกบัการใช้งานในระดบั
อ าเภอ/เขต แฟ้มขอ้มลูทีไ่ดจ้ะเรยีงตามรหสัสถานศกึษาและรหสัประจ าตวั มรีปูแบบตามตวัอยา่งดงัรปู 
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3.2 รายงานการสัง่ข้อสอบภาคทฤษฎี (เมนูหลกัท่ี 2 เมนูย่อย 8) 
เป็นรายงานที่ใชส้ ัง่ขอ้สอบภาคทฤษฎขีอง กศน. ของทุกสถานศกึษาในจงัหวดัทีม่ขีอ้มูลอยู่ใน

เครือ่ง โดยมเีงือ่นไขในการออกรายงานคอื ครัง้ที/่ปีการศกึษา และรอบการสอบ  
แฟ้มขอ้มลูรายงานทีไ่ดจ้ะมรีปูแบบคลา้ยกบัทีส่่ง สทศ. โดยมรีปูแบบดงันี้ 

คอลมัน์ที ่1 เลขประจ าตวัประชาชน (13 หลกั) 
คอลมัน์ที ่2 รหสัสถานศกึษา (10 หลกั) 
คอลมัน์ที ่3 รหสัประจ าตวั (10 หลกั) 
คอลมัน์ที ่4 - 6 ค าน าหน้าชื่อ, ชื่อ, นามสกุล 
คอลมัน์ที ่7 เพศ (ชาย/หญงิ) 
คอลมัน์ที ่8 ระดบัการศกึษา (ม.6) 
คอลมัน์ที ่9 – 11 วนัเกดิ, เดอืนเกดิ, ปีเกดิ (พ.ศ.) 
คอลมัน์ที ่12 – 21 การเขา้สอบวชิาทัง้ 10 วชิา(Y หรอื N) 
คอลมัน์ที ่22 สถานะ (รายเก่า/รายใหม)่ 
 

ตวัอย่างรปูแบบแฟ้มข้อมูลการสัง่ข้อสอบภาคทฤษฎี 

 

 
3.3 แบบรายงานจ านวนผู้เข้าประเมินภาคทฤษฎี (เมนูหลกัท่ี 3 เมนูย่อย 1-7) 
เป็นรายงานแสดงจ านวนผู้ทีผ่่าน,ไม่ผ่านและผู้ที่ขาดสอบในภาคทฤษฎ ีแยกตามรายวชิา โดย

จะแสดงทุกสถานศกึษาในจงัหวดัทีม่ขีอ้มลูอยู่ในเครื่อง และแสดงยอดรวมทัง้จงัหวดัในบรรทดัสุดท้าย
โดยมเีงือ่นไขในการออกรายงานคอื ครัง้ที/่ปีการศกึษา และรอบการสอบ  
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ตวัอย่างแฟ้มข้อมลูแบบรายงานจ านวนผู้เข้าประเมินภาคทฤษฎี 
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3.4 รายงานสรปุผลการประเมิน (เมนูหลกัท่ี 4 เมนูย่อย 4) 
เป็นรายงานสรุปผลการประเมินทุกวิชาของผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาที่ลงทะเบียนในปี

การศกึษาทีร่ะบุ สามารถก าหนดเงื่อนไขขอบเขตขอ้มลูว่าจะแสดงทุกคนหรือเฉพาะคนทีผ่่านกี่วชิา ใน
รายงานจะแสดงรายเอียดข้อมูลผู้เข้าเทยีบระดบัการศึกษา เกี่ยวอายุ อาชพี คะแนนรวมและผลการ
ประเมนิในแต่ละวชิาที่เคยลงทะเบยีน ผลการประเมนิเทยีบระดบัการศกึษา การเขา้ร่วมสมัมนาวชิาการ 
ของทุกสถานศกึษาในจงัหวดัทีม่ขีอ้มลูอยูใ่นเครือ่ง และแสดงยอดรวมทัง้หมดในบรรทดัสุดทา้ย 

 

 

3.5 แบบรายงานผูผ้่านการเทียบระดบัการศึกษา (เมนูหลกัท่ี 4 เมนูย่อย 8) 
เป็นรายงานผูผ้่านการเทยีบระดบัการศกึษาในระดบัสูงสุดของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในรายงาน

จะแสดงข้อมูลรหสัประจ าตวั ชื่อ-นามสกุล อายุ อาชพี โดยเงื่อนไขของรายงานนี้สามารถเลอืกแสดง
เฉพาะสถานศกึษาทีต่อ้งการหรอืทุกสถานศกึษาในจงัหวดัทีม่อียูใ่นเครือ่ง  

ตวัอย่างแฟ้มข้อมลูรายงานจ านวนผู้ผา่นการเทียบระดบัการศึกษาในจงัหวดั 
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4. การจดัการข้อมลูสถิติ 
เริม่ตัง้แต่ขัน้ตอนสรา้งขอ้มูลสถติริะดบัจงัหวดัหรอืรวบรวมขอ้มูลสถติจิากทีศู่นย ์กศน .อ าเภอ/

เขตส่งไฟล์ขอ้มูลสถิตมิาให้ จากนัน้ก าหนดรูปแบบรายงานและการออกรายงานสถติิ ขัน้ตอนสุดท้าย
บนัทกึขอ้มลูสถติริะดบัจงัหวดัส่งใหส้่วนกลางหรอืสามารถส ารองขอ้มลูของจงัหวดัส่งใหส้่วนกลางจดัท า
ขอ้มลูสถติเิองได ้

4.1 สร้างข้อมูลสถิติ (เมนูหลกั 6 เมนูย่อย 1) เป็นการสรา้งขอ้มลูสถติริะดบัจงัหวดัจากขอ้มลู
ของศูนย ์กศน.อ าเภอ/เขตทีม่อียู่ในเครื่อง เมื่อเขา้สู่หน้าจอสรา้งขอ้มลูสถติ ิโปรแกรมจะแสดงช่วงรหสั
สถานศกึษาทีอ่ยู่ในจงัหวดัขึน้มาให ้เมื่อคลกิทีปุ่่มสรา้งขอ้มลู โปรแกรมจะเริม่สรา้งขอ้มลูโดยอ่านขอ้มลู
แต่ละสถานศกึษาเพื่อมาประมวลผลเป็นขอ้มลูสถติขิองแต่ละรายงานทีเ่ลอืกและจดัเกบ็ลงในฐานขอ้มูล
สถติริะดบัจงัหวดั 

 

การสรา้งขอ้มลูสถติริะดบัจงัหวดัอกีวธิคีอืใหท้างศูนย ์กศน.อ าเภอ/เขต สรา้งขอ้มลูสถติแิละบนัทกึขอ้มลู
สถติสิ่งมาใหท้างจงัหวดัรวบรวมโดยใชเ้มนูรวบรวมขอ้มลูสถติริะดบัจงัหวดั (เมนูหลกั 6 เมนูย่อย 6)กไ็ด ้
โดยระบุรหสัสถานศกึษาทีส่่งขอ้มลูสถติมิาใหแ้ละเลอืกไฟลข์อ้มลูสถติขิองสถานศกึษานัน้ และคลกิทีปุ่่ม
ท างาน 

 



 

- 113 - 

4.2 ก าหนดรปูแบบรายงานสถิติ (เมนูหลกั 6 เมนูย่อย 2) รายละเอยีดการใชง้านจะอยู่ในบท
ที ่10 เรือ่งเกีย่วกบัสถติ ิหรอืก าหนดรปูแบบจากหน้าจอรายงานสถติกิไ็ด้ 

4.3 รายงานสถิติ (เมนูหลกั 6 เมนูย่อย 4) เมื่อเขา้สู่หน้าจอรายงานสถติ ิโปรแกรมจะก าหนด
รปูแบบรายงานเป็นระดบัจงัหวดั และใส่รหสัจงัหวดัทีใ่ชง้านอยู่มาให ้เมื่อก าหนดรปูแบบรายงานแลว้ถงึ
จะคลกิทีปุ่ม่ประมวลผลเพื่อออกรายงานได ้รายละเอยีดการใชง้านจะอยูใ่นบทที ่10 เรือ่งเกีย่วกบัสถติ ิ

 

4.4 บนัทึกข้อมลูสถิติระดบัจงัหวดั (เมนูหลกั 6 เมนูยอ่ย 7) เพื่อส่งขอ้มลูสถติริะดบัจงัหวดัไป
ใหส้ านกังาน กศน. ส่วนกลางน าไปรวบรวมขอ้มลูสถติใินภาพรวมต่อไป รายละเอยีดการใชง้านจะอยู่ใน
บทที ่10 เรือ่งเกีย่วกบัสถติ ิ

 

5. การตรวจสอบเลขบตัรประชาชนซ ้าในจงัหวดั (เมนูหลกั 8 เมนูย่อย 6-2) เป็นการ
ตรวจสอบขอ้มลูผูเ้ขา้เทยีบระดบัของทุกสถานศกึษาในจงัหวดัทีม่อียู่ในเครื่องว่ามคีนใดบา้งทีม่เีลขบตัร
ประชาชนซ ้ากนั โปรแกรมจะขึน้รหสัจงัหวดัปจัจุบนัมาให้และคลกิทีปุ่่มตรวจสอบ ถ้าตรวจสอบพบ ให้
คลกิทีปุ่ม่ตวัอยา่งก่อนพมิพเ์พื่อดรูายงานทางหน้าจอ หรอืคลกิทีปุ่ม่พมิพเ์พื่อสัง่พมิพอ์อกเครือ่งพมิพ ์
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ตวัอย่างรายงานผลการตรวจสอบเลขบตัรประชาชนซ า้ในจงัหวดั 

 

6. การส ารองข้อมูลระดบัจงัหวดั (เมนูหลกั 8 เมนูย่อย 5) เป็นขัน้ตอนสุดทา้ยเพื่อจดัเก็บ
ข้อมูลทุกสถานศึกษาในจงัหวดัลงเป็นไฟล์เดียวและส่งไฟล์ไปให้ส านักงาน กศน . ส่วนกลางน าไป
ประมวลระดบัภาพรวมทัว่ประเทศต่อไป เมื่อเขา้สู่หน้าจอส ารองขอ้มลู โปรแกรมจะขึน้รหสัสถานศกึษา
เป็น 4 หลกั คอื 12 ตามดว้ยรหสัจงัหวดั หมายถงึเป็นการส ารองขอ้มลูทุกสถานศกึษาในจงัหวดันัน้ หรอื
ถ้าต้องการ backup เฉพาะสถานศกึษากไ็ดโ้ดยก าหนดรหสัถานศกึษาทีต่้องการ 10 หลกั รูปแบบชื่อ
แฟ้มขอ้มลูควรจะเลอืกเป็นแบบเพิม่ชื่อสถานศกึษาต่อทา้ย เพื่อความสะดวกในการจดัเกบ็ไฟลข์องทาง
ส านกัฯ 
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ภาคผนวก 
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คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดและขอบเขตของงาน (TOR) โปรแกรมเทยีบระดบัการศกึษาในระดบั
สงูสดุของการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
๑.   นางศุทธินี  งามเขตต์   ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๒.   นายอาคม     ศาณศิลปิน   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
๓.   นายสมภพ  สิริวรรณ    สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
๔.   นายสุพจน ์  มงคลพิชญรักษ์   ส านักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี    
๕.   นายวิรัตน ์  คงดี    ส านักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่   
๖.   นายสวรรค์    จันทร์อุไร     กศน.เมืองอุทัยธานี    
๗.   นายรังษี    ทรัพย์สิงห์   กศน.เขตบางกอกน้อย กทม.   
๘.   นายวรวิทย์  สุระโคตร   กลุ่มการเจ้าหน้าที่  
๙.   นางรมย์รวินท ์  อยู่เย็น    กลุ่มการคลัง     
๑๐. นายกษิพัฒ   ภูลังกา    กลุ่มแผนงาน     
๑๑. นางสุพรศรี  สุภายศ    กลุ่มแผนงาน     
๑๒. นางพรรณทิพา  ชินชัชวาล   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน   
๑๓. นางพรทิพย์  พรรณนิตานนท์   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน   
๑๔. นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีจันทรวิโรฒ   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน   
๑๕. นางณัฐมน  ไทยประสิทธิ์เจริญ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน   
๑๖. นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน์   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน  
 
รายชื่อผูเ้ขา้รว่มประชุมทดลองโปรแกรมเทยีบระดบัการศกึษาในระดับสงูสดุของการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
วนัที ่24 กนัยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชมุบรรจง ชสูกลุชาต ิชัน้ 6 ส านักงาน กศน. 
๑. นางศุทธินี  งามเขตต์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๒. นายสมภพ  สิริวรรณ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๓. นายสุพจน์  มงคลพิชญรักษ์ ส านักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี 
๔. นายสวรรค์  จันทร์อุไร กศน.อ าเภอเมืองอุทัยธานี 
๕. นายศรีสุวรรณ  อุ่นทะเล กศน.อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
๖. นายรังษี  ทรัพย์สิงห์ กศน.เขตบางกอกน้อย 
๗. นายสุขุม  ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้พัฒนาโปรแกรม 
๘. นายกษิพัฒ  ภูลังกา กลุ่มแผนงาน 
๙. นางพรรณทิพา  ชินชัชวาล กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๑๐. นางกมลทิพย์  ช่วยแก้ว กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๑๑. นางพรทิพย์  พรรณนิตานนท์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๑๒. นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีจันทรวิโรฒ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๑๓. นางณัฐมน  ไทยประสิทธิ์เจริญ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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๑๔. นางสาวนภาพร  อมรเดชาวัฒน์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
รายชื่อคณะผูต้ดิตามผลการทดลองใชโ้ปรแกรมเทยีบระดบัการศึกษาในระดบัสงูสดุของการศกึษาขั้น
พื้นฐาน ณ อ าเภอปากช่อง และอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสมีา และอ าเภอทา่มว่ง และอ าเภอทา่
มะกา จงัหวัดกาญจนบรุ ี
๑.  นางพรทิพย์  พรรณนิตานนท์  นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ 
๒.  นายสุพจน์    มงคลพิชญรัตน์  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
๓.  นายสุขุม     ศรีวิไลฤทธิ์  ผู้พัฒนาโปรแกรม (ภาคเอกชน) 
๔.  นายกษิพัฒ    ภูลังกา   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการพิเศษ 
๕.  นางพรรณทิพา   ชินชัชวาล  นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ 
๖.  นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีจันทรวิโรฒ  นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ 
๗.  นางณัฐมน    ไทยประสิทธิ์เจริญ นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ 
๘.  นางสาวนภาพร   อมรเดชาวัฒน์  พนักงานราชการ 
 
 
รายชื่อคณะผูใ้ห้การสนบัสนนุสถานที่ทดลองและขอ้คดิเหน็ในการใชโ้ปรแกรมเทยีบระดบัการศกึษาใน
ระดบัสูงสดุของการศกึษาขัน้พื้นฐาน  
๑.   นายทรงชัย  ขยันงาน   ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา 
๒.   นางจงจิต  สุธาอรรถ  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
๓.   คณะเจ้าหน้าที่และครู กศน.อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
๔.   นางกรแก้ว  แบบกลาง  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
๕.   คณะเจ้าหน้าที่และครู กศน.อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
๖.   นายสมยศ    เพ่ิมพงศาเจริญ  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี 
๗.   นางธัญลักษณ์ มุกดาวิจิตร  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
๘.   คณะเจ้าหน้าที่และครู กศน.อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
๙.   นายศักดิ์ชัย  นาคเอ่ียม  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
๑๐. คณะเจ้าหน้าที่และครู กศน.อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
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คณะผูจ้ดัท า 
 
 
คณะทีป่รกึษา 
๑.   นายประเสริฐ บุญเรือง  เลขาธิการ กศน. 
๒.   นายชัยยศ อ่ิมสุวรรณ์    รองเลขาธิการ กศน. 
๓.   นายกุลธร เลิศสุริยะกุล    ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร 
 

คณะผูจ้ดัท า 
๑.   นางศุทธินี   งามเขตต์    ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๒.   นางพรทิพย์ พรรณนิตานนท์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๓.   นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีจันทรวิโรฒ  กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๔.   นางณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๕.   นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน์  กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 

คณะบรรณาธกิาร 
๑.   นางศุทธินี   งามเขตต์  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๒.   นางพรทิพย์ พรรณนิตานนท์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
๓.   นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีจันทรวิโรฒ  กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 

ผู้พฒันาโปรแกรม 
 นายสุขุม ศรีวิไลฤทธิ์ 
 

ผูป้ระสานงาน 
 นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีจันทรวิโรฒ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 
 


