
การใช้โปรแกรม Schoolmis 

 โปรแกรมน่ีจะใชไ้ดดี้กบั เบร้าเซอร์  firefox   และควรเป็นรุ่นล่าสุด 
ดาวโหลดได้ท่ี   https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/ 

 Office 2010 ข้ึนไป 
 

 การเขา้ใชง้านโปรแกรม  Schoolmis 
พิมพ ์ A3005.obec.expert ท่ีช่อง URL  > ใส่รหสัผู้ใช้ (username) และรหสัผา่น(password)   

หรือจะเขา้ทางลิงค ์ของเขต 5 ก็ได ้
 

เมนูข้อมูลโรงเรียน   

แกไ้ขขอ้มูลโรงเรียน  >  หลงัจากท่ีแกไ้ขขอ้มูลครบถว้นแลว้ใหค้ลิกปุ่มบนัทึก หมายเลข 1 และ2  
หมายเหตุ 

การบนัทึกหมายเลข1 เพื่อท าการบนัทึกลงฐานขอ้มูลโรงเรียนส่วนกลาง 
การบนัทึกหมายเลข2 เพื่อบนัทึกขอ้มูลโรงเรียนใหก้บัเดก็นกัเรียนทุกคน 

ซ่ึงถา้ไม่ท าการบนัทึกปุ่มท่ี2 น้ีเวลาออกปพ.1 ขอ้มูลโรงเรียนของเด็กจะไม่มีหรือมีแต่อาจเป็นขอ้มูลท่ีไม่
ถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 

เมนูข้อมูลนักเรียน   

 ใชใ้นการแกไ้ขขอ้มูลของนกัเรียน ใหถู้กตอ้ง 
 ยงัไม่มีเมนูเพิ่มนกัเรียน   หรือโอนนกัเรียนจาก Dmc เขา้มา (ก าลงัท าเพิ่ม) 

 

เมนูผลการเรียน 
1. เมนูบันทกึรายวชิา 
 แกไ้ข / เพิ่มรายวชิา  

 วชิาระดบัประถมศึกษา   
ตรวจสอบแกไ้ขโครงสร้าง รายวชิาใหต้รงกบัท่ีใชใ้นโรงเรียนเรา  

                   ( รายวิชาพืน้ฐาน ,รายวิชาเพิม่เติม  จ านวนช่ัวโมง ) 
-  เพิ่มรายวชิา   ( การป้อนรหัสรายวชิาไม่มช่ีองว่าง ) 

 
 

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/


   กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
กรณีของชุมนุมต้องใส่ช่ือชุมนุมให้เต็ม จะใช้ว่าชุมนุมเฉยๆ  

       หรือ ชุมนุม 1, ชุมนุม 2, ชุมนุม 3 ไม่ได้ 
-   

   

2  เมนูบันทึก ปพ.1  แต่ละช้ันให้เร่ิมที่ พ.ศ. ดังนี้ 
ชัน้/าร 

ป.1  2558  2559  2560  2561  2562  2563 
ป.2  2557  2558  2559  2560  2561  2562  
ป.3  2556  2557  2558  2559  2560  2561  
ป.4  2555  2556  2557  2558  2559  2560 
ป.5  2554  2555  2556   2557  2558  2559 
ป.6  2553  2554  2555  2556  2557  2558 
สว่นโรงเรียนขยายโอกาสที่มีระดบัมธัยม ก็ให้ท าการบนัทกึผลการเรียน ท านองเดียวกนักบัประถมศกึษา 

 

 กรอก ปพ.   คือการลงทะเบียนรายวชิาและผลการเรียนใหน้กัเรียน รายคน และรายหอ้ง 

แนวปฏบิัติในการบันทกึ ปพ.1 นั้น เราจะท าการใส่รายวชิาใหเ้ดก็คนแรกใน ชั้นนั้นใหเ้สร็จเรียบร้อย
เสียก่อนก่อน โดยใส่รายวิชาทุกปีการศึกษา   รวมถึงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เกณฑก์ารประเมินของ
สถานศึกษาขอ้ 1, 2 (ส่วนขอ้ 3-5 โปรแกรมจะใส่ให)้ ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง เทียบกบั ส าเนา ปพ. 1 

กรณทีีเ่ป็น ป.6, ม.3, ม.6 กต้็องใส่ข้อมูลเพิม่เติมดังนี ้ได้แก่ ชุดที ่เลขที ่ปพ.1 , ผลการประเมนิของ
สถานศึกษา , วนัทีอ่นุมตัิจบ, วนัทีอ่อกจากโรงเรียน, สาเหตุที ่ออกจากโรงเรียน เป็นต้น 

- เสรจ็แลว้บนัทกึใหทุ้กคนในช ัน้   

บางกรณอีาจมีเดก็บางคนที่รายวชิาไม่เหมือนเพ่ือนให้ห้อง กใ็ห้ท าวธีินีไ้ปก่อน  จากน้ันค่อยไป
แก้ไขเดก็คนนีเ้ป็นรายคน 
(ขอ้ควรระวงั  เวลาบนัทึกเลือก ปีการศึกษา  หา้มใชข้อ้ความอิสระ เพราะโปรแกรมจะไม่ค านวณให)้ 
 
 
 



 

 บันทึกคะแนนทั้งห้อง   มี 3 รูปแบบ คอื 
1. การบันทึกผลการเรียนรายคน  บนัทึกคะแนนแบบรายคน สามารถบนัทึกในหนา้ 

บนัทึก ปพ.1 ไดเ้ลย 
2. บันทึกรายวชิาทั้งห้องในรูปแบบเหมือนตารางค านวณ  เหมาะส าหรับนกัเรียนไม่มาก  
เน็ตมีความเร็ว  และเสถียรสูง 

3. บันทึกผลการเรียนทั้งห้องแบบอปัโหลดจาก Excel หรือ LibreOffice 
เหมาะส าหรับจ านวนนักเรียนมากๆ 

 

 ขั้นตอนอปัโหลดจาก Excel 
1. ผลการเรียน > บนัทึก ปพ.1 > บนัทึกคะแนนทั้งหอ้ง  > Download > Save file >ok 
2. กรอกคะแนน  > บนัทึกเป็น (ตรงช่อง บนัทึกเป็นชนิด  เลือก  CSV (Comma delimited ) > บนัทึก 
3. Open With > Notpad > File > Save As > (ตรงช่อง Encoding   เลือก UTF 8 ) > Save 
4. น าไฟลท่ี์บนัทึกคะแนนเขา้     

Browse  หาไฟลท่ี์บนัทึกไว ้> น าเขา้  > Save 

ข้อควรระวงั ห้ามเปล่ืยนโครงสร้าง  ห้ามลบ NULL 
  
3.3  น าเข้าข้อมูล O - NET 
  1. Download ผลคะแนน O – Net  จากเวป็  สทศ        เลือกไฟลแ์บบ  Excel 

                                      http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx 
  2. บนัทึกเป็น  (ตรงช่อง บนัทึกเป็นชนิด  เลือก  CSV (Comma delimited ) > บนัทึก 

3.  Browse  หาไฟลผ์ลคะแนน O-Net ท่ีบนัทึกไว ้> น าเขา้  > Save 

สัดส่วน O – NET   
ปี 55  56       80:20 
ปี 57   70:30 
ปี 58       50:50   

 

ตามประกาศกระทรวง ศกึษาธิการ  ลงวนัท่ี 4 ธนัวาคม  2556 

http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx


เกณฑ์การจบของสถานศึกษา 

1. ผู้เรียนเรียนรายวชิาพืน้ฐาน  จ านวน 5040  ช่ัวโมง และรายวชิาเพิม่เติม 240   ช่ัวโมง 
2.  ผูเ้รียนตอ้งมีผลการประเมินรายวชิาพื้นฐานระดบั 1 ข้ึนไปทุกวชิา 
3. ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่านวเิคราะห์และเขียนผา่นเกณฑก์ารประเมินในระดบัดีเยีย่ม/ดี/ผา่น 
4. ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคผ์า่นเกณฑก์ารประเมินในระดบัดีเยีย่ม/ดี/ผา่น 
5. ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมิน "ผ" ทุกกิจกรรม 
 
 1.   ผู้เรียนเรียนรายวชิาพืน้ฐาน 66 หน่วยกติ  และรายวชิาเพิม่เติมตาม  15  หน่วยกติ  
2.  ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวชิาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต
และรายวชิาเพิ่มเติมไม่นอ้ยกวา่ 11 หน่วยกิต 

 
 

หมายเหตุ 
ในวนัอบรม schoolmis  ของเขต 5  ปรากฏวา่ เวลาเราลงทะเบียนรายวชิา ตรงหนา้ ปพ,1 ครบ 6 ปี
แลว้ บนัทึกขอ้มูลใหน้กัเรียนทั้งหอ้ง หรือบนัทึกใหน้กัเรียนทั้งชั้น  ปรากฏวา่มีปัญหา ท่ีขอ้มูล 
ตรงคอลมันท่ี์จะถอยลงมา 2-3 บรรทดั  ผมไดแ้จง้  อ.สาทิศ เจา้ของโปรแกรม  ขณะน้ี อ.สาทิศได้
ท าการแกไ้ขใหแ้ลว้ ไม่มีปัญหา 
และบนัทึกนกัเรียนทั้งโรงเรียนไดแ้ลว้ไม่มีปัญหา  (แต่อยา่ลืมเขา้ไปแก ้ปีการศึกษาตรง รายวชิา 
และตรงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ของแต่ละชั้นใหต้รงกบัความเป็นจริงดว้ย) 
วธีิการกคื็อแกใ้หน้กัเรียนคนแรกในชั้นนั้น แลว้บนัทึกทุกคนในหอ้ง ท าอยา่งน้ีจนครบทุกชั้นครับ 
 

ขอใหมี้ความสุขกบังานนะครับ อยา่เครียด ทีมเราคอยช่วยเหลือท่านอยูห่ากมีปัญหา 
จากครูสิน 


