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ความสามารถของโปรแกรม 
1. กรอกข้อมูลคร้ังเดียวสามารถเชื่อมโยงออกเอกสารรายงานต่างๆได้ 
2. ออกใบรายงานผลการเรียนรายบุคคล (ส่งผลการเรียนให้ผู้ปกครองหรือแนบสมุดพกนักเรียน) 
3. รายงานสรุปข้อมูลผลสัมฤทธ์ิในแต่ละปี (สําหรับทํา SAR) 
4. ออกใบรับรองการศึกษา (กระดาษ A4) 
5. ออกเอกสาร ปพ.1 แบบสําเนา, ปพ.1 แบบจริง (กระดาษ A4 ตามแบบพิมพ์ สกสค    
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเกรดเฉล่ียรายกลุ่มสาระ /เกรดเฉล่ียสะสมอัตโนมัติ 
6.  ออกเอกสาร ปพ.2 บ. ประกาศนียบัตรผู้สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ หลักสูตร 2551 
7.  ออกเอกสาร ปพ.3 รายงานผู้สําเร็จการศึกษา (กระดาษ Legal ตามแบบพิมพ์ สกสค.) 
8.  สามารถพิมพ์ 2 สําหรับเคร่ืองพิมพ์ 2 หน้า ใช้งานได้กับ Microsoft Excel 2007 ข้ึนไป 

 

การใช้งานโปรแกรมเบ้ืองต้น 

1. ทําการคัดลอกแฟ้มต้นฉบับและต้ังชื่อแฟ้มตามปีท่ีจบ โดย 1 แฟ้มกรอกข้อมูลเรียง
ต่อกันได้จํานวนไม่เกิน 108 คนตัวอย่างการต้ังชื่อเช่น ปี_ลําดับไฟล์ (2554_1) 

2. เปิดแฟ้มท่ีต้องการจะป้อนข้อมูล และเปิดการใช้งานมาโคร ทําการกําหนดค่าข้อมูล
พื้นฐานสถานศึกษาในแผ่นงานข้อมูลพื้นฐาน   

3. กําหนดข้อมูลวิชาท่ีเรียนในแต่ละปีการศึกษา ในแผ่นงาน หลักสูตร โดยเรียงลําดับ
วิชาพื้นฐานก่อนและวิชาเพิ่มเติม จากน้ันกําหนดกิจกรรม  

4. กําหนดปีการศึกษาท่ีเข้าเรียนในชั้นปีท่ี 1 และเพิ่มหรือแก้ไขรายละเอียดข้อมูลของ
นักเรียนในแผ่นงาน ข้อมูลนักเรียน โดยสามารถกรอกข้อมูลได้สูงสุด 108 คน 

5. กรอกข้อมูลสําหรับออกใบรับรองในแผ่นงาน  
6. กรอกข้อมูลผลการเรียนในแต่ละชั้น/ปีการศึกษา ในแผ่นงาน “ม1ท1” – “ม3ท2” 
7. ทําการออกรายงานต่างๆ  จากแผ่นงาน  
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การเปิดใช้มาโคร 
 การทํางานของโปรแกรม จะใช้ชุดคําส่ังมาโคร ในการเขียนโปรแกรม ดังน้ันก่อนการ
ใช้งานจะต้องทําการเปิดมาโครของ Excel ในเคร่ืองก่อน ข้ันตอนดังน้ี 
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หน้าจอข้อมูลพ้ืนฐาน 

หน้าจอที่กําหนดข้อมูลของสถานศึกษา ให้
โรงเรียนแก้ไขข้อมูลให้ตรงกับข้อมูลจริง โปรแกรมจะ
เชื่อมโยงและแสดงในส่วนที่เก่ียวข้อง 

 

การเปลี่ยนรูปภาพโลโก้โรงเรียน 

1. คลิกขวาบนรูปภาพ 
2. เลือกคําส่ัง เปล่ียนรูปภาพ 

 

3. เลือกรูปภาพที่เป็นโลโก้ของโรงเรียน แล้วคลิกแทรก 
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หน้าจอหลักสูตร 
การจัดการหลักสูตร 

โรงเรียนสามารถเปล่ียนแปลงรายวิชาต่างๆ ตาม
หลักสูตรของโรงเรียนเรียงตามประเภทวิชาพ้ืนฐาน
แล้วต่อด้วยเพ่ิมเติม รวมไม่เกิน 15 รายวิชา 

1. พิมพ์รหัสวิชา 6 หลักโดยไม่เว้นช่องว่าง 
2. ชื่อวิชา 
3. เลือกประเภท (พ้ืนฐาน/เพ่ิมเติม) 
4. กําหนดเวลาเรียนต่อปี 
5. นํ้าหนักโปรแกรมจะคํานวณให้ (40 ชั่วโมง 

นํ้าหนักเท่ากับ 1) 

การคัดลอกหลักสูตร 

 โปรแกรมมีการล๊อคเซลล์นํ้าหนักไว้ ดังน้ัน
การคัดลอกจะสามารถคัดลอกได้ทีละปี ต้ังแต่ช่อง
ลําดับ ถึงเวลาเรียน/ปี  

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 โปรแกรมกําหนดไว้จํานวนไม่เกิน 
4 กิจกรรม สําหรับชุมนุมถ้านักเรียนเรียน
ชุมนุมเดียวกันทุกคน ให้พิมพ์ชื่อชุมนุม
เช่น “ชุมนุมคอมพิวเตอร์” แต่ถ้านักเรียนเลือกเรียนชุมนุมไม่เหมือนกัน ให้กําหนด
ชื่อเป็น “ชุมนุม” และในหน้าจอผลการเรียนในแต่ละปี ให้ใส่ชื่อชุมนุมที่นักเรียน
เรียน โปรแกรมจะนําชื่อชุมนุมไปแสดงในเอกสาร ปพ.1 
 

การกําหนดไม่ให้แสดงหลักสูตรใน ปพ.1 
 โปรแกรมสามารถกําหนดการแสดง/ไม่แสดงหลักสูตรในแต่ละปี ในแบบ ปพ. ได้ โดยการลบ
รหัสวิชาลําดับที่ 1 ของปีออก ใช้เพ่ือการออกเอกสาร ปพ. ที่อยู่ในระหว่างการเปล่ียนหลักสูตร ซ่ึงจะ
ออกเพียง 3 ปี (ป.4-ป6) ให้ลบรหัสวิชาลําดับที่ 1 ในปทีี่ 1 – 3 ออกให้เป็นช่องว่าง 
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การเพ่ิมช่องว่างบรรทัดใน ปพ.1 
 ในแบบ ปพ.1 สามารถเพ่ิมบรรทัดว่างเพ่ือ
ความสวยงามของแบบ ปพ. ได้โดยกําหนด ช่องรหัส
วิชา เป็น “ว่าง” และประเภทวิชาเป็น ประเภทที่
เหมือนกันกับรหัสด้านบน 1 ลําดับ  
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หน้าจอข้อมูลนักเรียน 

 เป็นของข้อมูลปีการศึกษาที่นักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และข้อมูลพ้ืนฐาน

นักเรียนแต่ละคน และคะแนนโอเน็ต ที่จะใช้ในการออกเอกสารต่าง ให้กรอกข้อมูลตามรายการที่

ปรากฏในหน้าจอ โดยสามารถทําการคัดลอกข้อมูลจากแฟ้มรายชื่อท่ีโรงเรียนมีอยู่แล้ว โดยต้อง

จัดลําดับคอลัมน์ให้ตรงกันกับโปรแกรม เมื่อวางข้อมูลแล้วให้กดปุ่ม ปรับการ Lock เซลล์ (เน่ืองจาก

โปรแกรมต้ังค่าการ Lock เซลล์ ไว้) 
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การแก้ไขปัญหาจากกรอกข้อมูลนักเรียน 

1. กรณีไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้หลังจากคัดลอกข้อมูลมาจากที่อื่น ให้กดปุ่ม ปรับการ Lock 

เซลล์  

 

2. ปัญหาการย้ายเซลล์ทําให้สูตรเปล่ียนไปทําให้รายชื่อในข้อมูลใบรับ ผลการเรียน ไม่ตรง (เป็น

ปัญหาของโปรแกรม Excel ผู้ที่เคยใช้งานแบบ ปพ.ตัวอื่นจะพบว่าเมื่อเผลอย้ายเซล์จะทําให้

แบบ ปพ.หรือข้อมูลผิดพลาด) ผู้พัฒนาโปรแกรมได้เพ่ิมฟังก์ชั่นในการปรับสูตรให้เหมือนเดิม 

โดยกดปุ่ม  ซ่ึงจะใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีหรือตาม

ประสิทธิภาพของเคร่ืองในการปรับรายชื่อในส่วนต่างๆ ให้ตรง 
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หน้าจอข้อมูลใบรับรอง 

 เป็นข้อมูลที่ใช้สําหรับออกใบรับรอง กําหนดให้ใบรับรองสามารถแสดงข้อความคํารับรองได้ 3 

บรรทัดและกําหนดข้อความในบรรทัดหมายเหตุได้ 
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การบันทึกข้อมูลผลการเรียน 

 

การบันทึกข้อมูลผลการเรียน สามารถบันทึกข้อมูลได้ใน ชีต เกรด 1 – เกรด 6 (ป.1 – ป.6) 

ตามลําดับ โดยรายชื่อวิชาจะถูกดึงมาจากข้อมูลหลักสูตร กรณีที่การจัดทําหลักสูตร มีการย้ายเซลล์

แล้วทําให้รายวิชา ผิดพลาด / เกิดข้อความ #Ref , #name ให้กดปุ่ม  

   เพ่ือทําการปรับรายชื่อวิชาให้ตรง 

การบันทึกผลการเรียน  

1. รายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม โปรแกรมกําหนดให้มีผลการเรียน 0 – 4, “ร”, “มส” , “ผ” , 

“มผ” โดยผลการเรียน “ผ” และ “มผ” จะไม่คํานวณหน่วยกิตและผลการเรียนเฉล่ีย 

2. รายวิชากิจกรรม โปรแกรมกําหนดให้มีผลการเรียน “ผ” , “มผ” 

3. หลังจากบันทึกผลการเรียนเรียบร้อยให้กดปุ่ม คํานวณเกรดเฉล่ีย  
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การออกเอกสาร 

 การออกเอกสารในโปรแกรมสามารถออกเอกสาร ปพ.1, ปพ.2 (สําหรับมัธยม), ปพ.3, ปพ.6 

(ใบรายงานผลการเรียนรายบุคคล), ปพ.7 (ใบรับรอง) จะคล้ายกันในทุกอกสารโดยใช้หลักการ กรอก

เลขประจําตัวนักเรียนในช่องขวามือ ของแต่ละชีตงาน แล้วกดปุ่ม Enter จากน้ันคลิกปุ่ม ตกลง 

โปรแกรมจะแสดงข้อมูลของนักเรียนตามเลขประจําตัวที่ระบุเอกสาร 

การออกเอกสารรายงานผลการเรียน 

 

 

  

3. การออกเอกสารทีละคน 

3.1 ให้ระบุชั้นปีที่ต้องการออก  

3.2 ระบุเลขประจําตัวนักเรียน 

แล้วกดปุ่ม Enter 

3.3 กดปุ่ม ตกลง โปรแกรมจะ

แสดงข้อมูลมาให้ แล้วพิมพ์ที่

เมนูพิมพ์ของโปรแกรม 

 

2. การออกเอกสารทีละหลายคนเรียงลําดับ 

2.1 ให้ระบุชั้นปีที่ต้องการออก  

2.2 ระบุเลขที่เร่ิมต้น 

2.3 ระบุเลขที่สุดท้าย 

2.4 ต้ังค่าการพิมพ์  

2.4.1 พิมพ์ทันที โปรแกรมจะพิมพ์เอกสารออกไปที่เคร่ืองพิมพ์ทันที 

2.4.2 แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ โปรแกรมจะแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์และให้ผู้ใช้กดปุ่ม

พิมพ์ทีละเอกสาร 
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การออกเอกสารใบรับรองผลการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. การออกเอกสารทีละคน 

1.1 ระบุเลขประจําตัวนักเรียน 

แล้วกดปุ่ม Enter 

1.2 กดปุ่ม ตกลง โปรแกรมจะ

แสดงข้อมูลมาให้ แล้วพิมพ์ที่

เมนูพิมพ์ของโปรแกรม 

 

2. การออกเอกสารทีละหลายคนเรียงลําดับ 

2.1 ระบุเลขที่เร่ิมต้น 

2.2 ระบุเลขที่สุดท้าย 

2.3 ต้ังค่าการพิมพ์  
2.3.1 พิมพ์ทันที โปรแกรมจะพิมพ์เอกสารออกไปที่เคร่ืองพิมพ์ทันที 

2.3.2 แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ โปรแกรมจะแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์และให้ผู้ใช้กดปุ่มพิมพ์ที
ละเอกสาร 
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การออกเอกสาร ปพ.1 ฉบับสํานํา 

 

การออกเอกสาร ปพ.1 ฉบบัสํานํา เพ่ือใช้สําหรับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือใช้
สําหรับนักเรียนสมัครเรียนหรือเป็นเอกสารในกรณีที่ยังไม่จบการศึกษา สามารถพิมพ์ใส่กระดาษ A4 
ขาว ได้ โดยโปรแกรมจะพิมพ์ส่วนหัวของ ปพ. เข้าไปด้วย ในหน้าจอจะประกอบด้วยด้านหน้าและ
ด้านหลัง ขั้นตอนการออกเอกสารมีดังน้ี 

การพิมพ์ทีละคน 

1. กรอกเลขประจําตัวนักเรียนที่ต้องการออกเอกสาร แล้วกดปุ่ม Enter 
2. คลิกปุ่มตกลง 
3. โปรแกรมจะเรียกข้อมูลหลักสูตร ผลการเรียนมาแสดง 
4. กรณีเคร่ืองพิมพ์ปกติ คลิกปุ่มพิมพ์หน้า 1 / พิมพ์หน้า 2 (ต้องกลับหน้ากระดาษเอง) 
5. กรณีเคร่ืองพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติให้ใช้คําส่ังพิมพ์ของโปรแกรม Excel 
 

กรณีพิมพ์ทีละหลายคน 

โปรแกรมสามารถทําการพิมพ์เอกสาร ปพ.1 สําเนา
ติดต่อกันได้ทีละหลายคน โดยเรียงลําดับตามช่วงที่กําหนด 
ขั้นตอนดังน้ี 

1. ระบุลําดับเร่ิมต้น   
2. ระบุลําดับสุดท้าย  
3. ต้ังค่าการพิมพ์  

a. พิมพ์ทันที โปรแกรมจะพิมพ์ออกเคร่ืองพิมพ์ที่ต่อไว้ทันท ี



13 
 

b. แสดงตัวอย่าง โปรแกรมจะแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ให้ดู และผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม
เคร่ืองพิมพ์ เพ่ือพิมพ์เอกสาร 

4. คลิกปุ่มพิมพ์รายงาน 
 

การออกเอกสาร ปพ.1 ฉบับจริง 

ขั้นตอนออกออก ปพ.1 มีขั้นตอนเช่นเดียวกันกับการออก ปพ.ฉบับสําเนา แต่สามารถพิมพ์ได้ที
ละ 1 คนเท่าน้ัน โดยแบบ ปพ.1 ฉบับจริงจะไม่มีส่วนหัวของกระดาษ (เลขที่ชุด เลขที่เอกสาร) 
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การออกเอกสาร ปพ.2 

 เอกสาร ปพ. 2 โปรแกรมได้
ต้ังค่าตัวอักษรแบบ DSN Arluk ไว้ซ่ึง
ต้องทําการติดต้ังไว้ในเคร่ืองก่อน ถ้า
หากโรงเรียนต้องการใช้รูปแบบ
ตัวหนังสืออื่นสามารถเปล่ียนได้โดย 
คลุมดําพ้ืนที่แล้วเปล่ียนแบบอักษร
ตามปกติ  ภายใน แบบ ปพ.2 จะประกอบด้วย 2 ซ่ึงช่วยให้สามารถพิมพ์ 2 หน้าได้อัตโนมัติ 
(เคร่ืองพิมพ์ 2 หน้า) กรณีที่ต้องการพิมพ์ทีละหน้าให้เลือกคําส่ังพิมพ์จากเมนูโปรแกรม Excel ดังน้ี 

การพิมพ์ทีละหน้า 

1.  เลือกเมนู มุมบนซ้ายของจอ 
2. เลือกคําส่ังพิมพ์ 
3. เลือกคําส่ังย่อยพิมพ์ 
4. จะปรากฏหน้าจอการพิมพ์ ให้เลือกพิมพ์จาก 
1 ถึง 1 
5. คลิกปุ่มตกลง 
 

 

 

 

 

  

1 

2 

3 

4 

5 



15 
 

การออกเอกสาร ปพ.3 

 โปรแกรมจะสามารถออกเอกสาร ปพ.3 ได้อัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลจากชีต ข้อมูลนักเรียน เฉพาะ

บรรทัดท่ีมีเลขประจําตัวนักเรียน ดังน้ันกรณีที่มีนักเรียนไม่จบการศึกษาหรือย้ายออกไม่ต้องการให้
แสดงใน ปพ.3 ให้ลบเฉพาะเลขประจําตัวของนักเรียนคนน้ันออก (ข้อมูลผลการเรียนและข้อมูลอื่นๆ
ยังคงอยู่) โปรแกรมจะไม่นําข้อมูลของนักเรียนคนน้ันมาแสดงใน ปพ.3  
 

 

 

ขั้นตอนการออก ปพ.3 มีดังน้ี 
1. เลือกรูปแบบ (ฉบับสํานําโปรแกรมจะแสดงข้อความของหัว ปพ.3 , ฉบับจริง จะไม่แสดงส่วน

หัวของ ปพ.3) 
2. ระบุ ภาคเรียน ปีการศึกษาที่นักเรียนจบ 
3. ระบุแผ่นที่ของแบบ ปพ.3 โปรแกรมสามารถพิมพ์ได้ 18 คน /แผ่น  

เช่น มีนักเรียน 90 คน จะใช้กระดาษ ปพ.3 จํานวน 5 แผ่น 
      แผ่นที่ 1 พิมพ์ลําดับที่ 1 – 18  
      แผ่นที่ 2 พิมพ์ลําดับที่ 19 – 36 
      แผ่นที่ 3 พิมพ์ลําดับที่ 37 – 54 
      แผ่นที่ 4 พิมพ์ลําดับที่ 55 – 72 
      แผ่นที่ 5 พิมพ์ลําดับที่ 73 – 90 

4. ระบุจํานวนนักเรียนที่จบการศึกษา แยกชายหญิง 
5. คลิกปุ่มตกลง โปรแกรมจะดึงข้อมูลมาสร้างรายงานให้ 
6. คลิกพิมพ์หน้า 1 / หน้า 2 หรือใช้เมนูการพิมพ์ของ Excel 
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*** กรณีโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 104 คน หรือท่านแยกไฟล์ทํา ให้จัดทําข้อมูลนักเรียนแต่ละไฟล์ 
หารด้วย 18 ลงตัว จากน้ันทําการพิมพ์ตามขั้นตอนที่ 1 – 5 หลังจากน้ันให้แก้ไขเลขหน้าในเอกสารให้

ถูกต้อง ก่อนทําการพิมพ์     
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