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ค าน า 
 โปรแกรมพิมพ์เอกสำรทำงกำรศึกษำ ปพ.1,2,3,7 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 (EDUDOC51) นั้น เกิดข้ึนมำจำกควำมตั้งใจที่จะพัฒนำเครื่องมือเพ่ือออกเอกสำรทำงกำร
ศึกษำเพ่ือมำเป็นตัวเลือกในกำรช่วยให้โรงเรียนระดับประถมศึกษำและขยำยโอกำส ในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนใช้งำนแทนโปรแกรมเดิม ที่เป็นหลักสูตรกำรศึกษำ 2544 ซึ่งทำงผู้พัฒนำ
เห็นว่ำยังมีโปรแกรมที่รองรับหลักสูตรแกนกลำง 2551 นั้นค่อนข้ำงน้อย และส่วนใหญ่ก็เป็นโปรแกรมท่ีท ำ
ขึ้นมำเพ่ือจ ำหน่ำย ซึ่งรำคำก็มีทั้งถูกๆ จนถึงแพงๆ เพื่อเป็นทำงเลือกในกำรออกเอกสำร ปพ. ต่ำงๆ จึงได้
พัฒนำขึ้นมำด้วยควำมตั้งใจ และหวังว่ำจะเกิดประโยชน์ไม่มำกก็น้อย 
 อนึ่งโปรแกรมดังกล่ำวนี้มิได้เป็นนโยบำยให้โรงเรียนทุกโรงเรียนต้องใช้ เพียงแต่เป็นทำงเลือกเท่ำนั้น 
มิได้บังคับให้ใช้ ดังนั้นผู้พัฒนำได้พัฒนำขึ้นจำกควำมตั้งใจดีทั้งหมด หำกมีข้อผิดพลำดประกำรใด ต้องขออภัย
มำ ณ ที่นี้ 

 
เอกลักษณ์ ทิมทอง 
2 มกราคม 2556 
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ความต้องการพ้ืนฐาน 

 ในกำรใช้งำนโปรแกรมพิมพ์เอกสำรทำงกำรศึกษำ ปพ.1,2,3 และ 7 (EDUDOC51) นั้นจ ำเป็นจะต้อง
เตรียมควำมพร้อมของเครื่องที่จะติดตั้งโปรแกรมเนื่องจำกเป็นโปรแกรมท่ีท ำงำนแบบ Stand Alone ซึ่งย่อมมี
ควำมต้องกำรพ้ืนฐำนทำงด้ำน ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ขั้นพ้ืนฐำนดังนี้ 

 Hardware 
- CPU ขั้นต่ ำ 1 GHz. 
- Memory ไม่น้อยกว่ำ 512 MB. 
- Hard disk 1 GB. 
- ขนำดควำมละเอียดหน้ำจอ 1024x768 แบบ 32 bit color 

Software 
- Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 แบบ 32 bit เท่ำนั้น 
- Microsoft .NET Framework 3.5 
- Crystal Report Viewer 10.5 
- Windows Installer 3.1 
- Visual Studio For Office Runtime 3.0 
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การติดตั้งโปรแกรม 

ดำวน์โหลดโปรแกรม และติดตำมข่ำวสำรได้ที่ http://www.facebook.com/edudoc51 

 
 

เมื่อดำวน์โหลดไฟล์เสร็จเรียบร้อยให้ท ำกำร Unzip ไฟล์ ซึ่งไฟล์ที่ดำวน์โหลดจะมีนำมสกุลเป็น .rar 
ซึ่งจ ำเป็นจะต้องเปิดด้วยโปรแกรม WinRAR หรือโปรแกรมท่ีเปิดไฟล์ RAR ได ้ซึ่งเมื่อ Unzip ไฟล์เรียบร้อยจะ
ได้ไฟล์ และโฟลเดอร์ต่ำงๆ ดังนี้ 
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การเปิดใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น 

เปิดโปรแกรมโดยกำร ดับเบิ้ลคลิกท่ี ไอคอน ดังภำพ 

 

จำกนั้นโปรแกรมจะเข้ำสู่กำรล็อกอินเพ่ือเข้ำโปรแกรม โดยท่ำนจะต้องกรอกชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่ำน ดังนี้ 
ชื่อผู้ใช้ = Admin 
รหัสผ่าน = obec 
จำกนั้นจึงคลิกที่ปุ่มเครื่องหมำยถูก เพื่อเข้ำสู่ระบบ โดยแนะน ำให้ท่ำนสังเกตเวอร์ชั่นของโปรแกรม ว่ำเป็น
เวอร์ชั่นใด โดยในรูปภำพคือ 1.0.3.3 ซึ่งควรตรวจสอบอยู่เสมอๆ ว่ำมีเวอร์ชั่นที่สูงกว่ำที่ท่ำนใช้หรือไม่ หำกมี
ควรอัพเดตให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน เพื่อกำรท ำงำนที่ดีกว่ำ 
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การตรวจสอบเวอร์ชั่นล่าสุดของโปรแกรม 

 หำกใช้งำนไปนำนๆ หรือพบข้อผิดพลำดบำงอย่ำง ควรท ำกำรตรวจสอบว่ำโปรแกรมมีกำรปรับปรุงรุ่น
ใหม่ๆ หรือมีเวอร์ชั่นใหม่ๆ ออกมำให้ใช้หรือยัง โดยสำมำรถท ำได้โดยกำรตรวจสอบจำกเมนูในโปรแกรม แต่
ต้องท ำกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้ก่อนจึงจะสำมำรถตรวจสอบได้ โดยท ำได้ดังนี้ 

 คลิกท่ี “5.อ่ืนๆ  3. ตรวจสอบการอัพเดตโปรแกรม” ดังภำพ 

 

หำกเวอร์ชั่นที่ท่ำนใช้อยู่เป็นปัจจุบัน โปรแกรมจะแสดงข้อควำมดังภำพด้ำนล่ำง 
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การส ารองข้อมูล (Backup Database) 

 หลังจำกติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยและใช้งำนไปสักระยะ ควรท ำกำรส ำรองฐำนข้อมูลไว้เป็น
ระยะๆ เพ่ือป้องกันควำมเสียหำย อันอำจจะเกิดจำกระบบวินโดวส์ที่ใช้อำจมีปัญหำกำรใช้งำน หรือโปรแกรมมี
กำรอัพเดตเวอรืชั่นใหม่ๆ ซึ่งจ ำเป็นจะต้องถอนกำรติดตั้ง และติดตั้งโปรแกรมลงไปใหม่ อันจะท ำให้ข้อมูลที่
เคยท ำไว้หำยไปด้วย ดังนั้น หำกมีกำรต้องถอนกำรติดตั้ง หรืออัพเดตโปรแกรมใหม่ สิ่งแรกท่ีจะต้องท ำคือ 
ส ำรองฐำนข้อมูล ซึ่งท ำได้ดังนี้ 

 

เปิด My Computer ขึ้นมำ แล้วเข้ำไปที่ C:\Program Files\EDUDOC51 ดังภำพด้ำนล่ำง 

 

ให้ท ำกำร Copy โฟลเดอร์ Database ไปเก็บไว้ยัง Drive หรือ โฟลเดอร์อ่ืน จำกนั้นจึงท ำกำร Uninstall 
Program ออก เมื่อติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่เรียบร้อยแล้ว จึง Copy โฟลเดอร์ Database ที่ส ำรองเก็บไว้
มำวำงทับไว้ที่ C:\Program Files\EDUDOC51 ดังเดิม 
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การน าเข้าข้อมูลจากโปรแกรม SMIS 

 ในโปรแกรมนี้สำมำรถท่ีจะเชื่องต่อกับโปรแกรม SMIS เพ่ือน ำเข้ำข้อมูลที่จ ำเป็นจำก SMIS เข้ำมำใช้
งำนได้ โดยน ำเข้ำมำเพียงครั้งเดียวก็จะมีข้อมูลต่ำงๆ ที่ค่อนข้ำงครบถ้วน โดยในเครื่องของเรำจะต้องติดตั้ง
โปรแกรม SMIS ไว้ด้วย และสำมำรถน ำเข้ำข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ 

ท ำกำร Run Database ของ SMIS โดยกำรดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน SQL ดังรูป 

 

โปรแกรมจะแสดงหน้ำต่ำง Server startup options ขึ้นมำ แล้วจึงคลิกปุ่ม OK 

 

โปรแกรมจะท ำกำร Start ฐำนข้อมูล ดังรูป แล้วให้รอสักครู่ 

 

หำกฐำนข้อมูลไม่มีปัญหำใดๆ จะปรำกฏ ไอคอน SQL บริเวณ System Tray (ใกล้ๆ นำฬิกำ) ดังรูป 
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จำกนั้นให้เปิดโปรแกรม EDUDOC51 ขึ้นมำ แล้วเข้ำระบบ แล้วคลิกท่ี เมนู “1. ตั้งค่าระบบ  5. น าเข้า
ข้อมูลจากโปรแกรม SMIS” 

 

ถ้ำสำมำรถติดต่อกับฐำนข้อมูลได้ โปรแกรมจะแสดงข้อมูล รหัสโรงเรียน/ปีกำรศึกษำล่ำสุดที่มีอยู่ในโปรแกรม 
SMIS จำกนั้นให้คลิกท่ีปุ่ม เลือก โปรแกรมจะท ำกำรแสดงจ ำนวนนักเรียน/ผู้ปกครองให้เห็น 

 

จำกนั้นจึงค่อยๆ น ำเข้ำข้อมูลทีละหัวข้อ โดยคลิกท่ีปุ่ม ทั้ง 4 ปุ่มเรียงล ำดับไป โดยดูสถำนะกำรน ำเข้ำจำก 
แถบวิ่งสีเขียวด้ำนล่ำงมุมจอด้ำนขวำ หำกเต็มก็คลิกปุ่มน ำเข้ำถัดไปได้ ดังรูปตัวอย่ำง เป็นกำรน ำเข้ำข้อมูล
นักเรียน 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

 

สถำนะกำรน ำเข้ำข้อมูลบิดำ ดังรูปด้ำนล่ำง 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

สถำนะกำรน ำเข้ำข้อมูลมำรดำ ดังรูปด้ำนล่ำง 

 

สถำนะกำรน ำเข้ำข้อมูลสถำนศึกษำ ดังรูปด้ำนล่ำง 

 

เป็นขั้นตอนสุดท้ำยของกำรน ำเข้ำข้อมูล ซึ่งครบถ้วนสมบูรณ์ หลังจำกนั้นจึงไปท ำงำนในขั้นตอนถัดไป 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

การก าหนดข้อมูลโรงเรยีน (กรณีน าเข้าข้อมูลจากโปรแกรม SMIS) 

 หลังจำกท่ีน ำเข้ำข้อมูลจำกโปรแกรม SMIS แล้ว ขั้นตอนถัดมำจะเป็นขั้นตอนในกำรก ำหนดข้อมูล
สถำนศึกษำให้ถูกต้องสมบูรณ์ ก่อนจะเริ่มท ำงำนให้ขั้นตอนถัดไป โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

คลิกท่ี เมนู “1. ตั้งค่ำระบบ  3. ก ำหนดข้อมูลสถำนศึกษำ” 

 

ให้ก ำหนดข้อมูลของนำยทะเบียนเพิ่มลงไปให้ถูกต้อง แล้วจึงคลิกปุ่ม เพ่ือบันทึกข้อมูลดังรูปตัวอย่ำง 

 



15 
 

คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

การก าหนดข้อมูลโรงเรยีน (กรณไีม่ได้น าเข้าขอ้มูลจากโปรแกรม SMIS) 

 ในกรณีที่โรงเรียนที่ไม่ได้ท ำข้อมูลนักเรียนด้วยโปรแกรม SMIS ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่ไม่ใช่อยู่
ในสังกัด ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) นั้น สำมำรถบันทึกข้อมูลต่ำงๆ ได้เอง โดย
ไม่จ ำเป็นต้องอำศัยกำรน ำเข้ำข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 

คลิกท่ีเมนู “1.ตั้งค่าระบบ 3.ก าหนดข้อมูลสถานศึกษา” 

 

ท ำกำรพิมพ์ข้อมูลต่ำงๆ ให้ครบถ้วนดังภำพ โดยต้องก ำหนดให้ครบถ้วน ยกเว้นช่องรหัสเขตพ้ืนที่ หำกเป็น
สังกัดอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ สพป./สพม. ให้ใช้เครื่องหมำย “-” เท่ำนั้น หำกเป็นโรงเรียนใน สังกัด สพป./สพม. ให้พิมพ์
รหัสเขตพ้ืนที่ 4 หลัก โดยใช้รหัส SMIS เช่น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รหัส SMIS 4 หลักคือ “7702” โดย
จะมีช่อง สังกัด สพป./สพม. และ Latitude, Longitude เท่านั้นที่โปรแกรมห้ามไม่ให้กรอก  
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

การเลื่อนชั้น/สั่งจบ 

 เนื่องจำกกำรใช้งำนข้อมูลจำก SMIS นั้นไม่ค่อยยืดหยุ่น ผู้พัฒนำจึงเพ่ิมเมนูในกำรเลื่อนชั้นและ
เปลี่ยนสถำนะนักเรียน โดยสำมำรถด ำเนินกำรได้ดังต่อไปนี้ 

 

คลิกที่เมนู 1. ตั้งค่าระบบ  7. เลื่อนชั้น/สั่งจบ 

 

เลือก ปีการศึกษาทางด้านซ้ายมือ  เลือกชั้นปัจจุบันที่ต้องการเลื่อชั้น 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

 

พิมพป์ีการศึกษาใหม่ (เช่น 2554 ตามรูปตัวอย่าง)  เลือกชั้นที่ต้องการเลื่อน  เลือกสถานะ  
คลิกที่ปุ่ม บันทึก เป็นอันเสร็จขั้นตอน 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

การเพ่ิมข้อมลูนักเรียน/บิดา มารดา (กรณีไมไ่ด้น าเข้าข้อมลูจากโปรแกรม SMIS) 

 หลังจำกท่ีท ำกำรก ำหนดข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนถัดมำจะต้องท ำ
กำรเพ่ิมข้อมูลของนักเรียนและบิดำ มำรดำ ให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะท ำขั้นตอนถัดไป โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

คลิกท่ีเมนู “2. ทะเบียนนักเรียน  1. ทะเบียนนักเรียน  1.1 เพิ่มทะเบียนนักเรียนใหม่” 

 

ท ำกำรพิมพ์ประวัตินักเรียน ให้ครบถ้วน จำกนั้น ให้คลิกที่ แท็บ “ข้อมูลครอบครัว” 

 

ให้พิมพ์ข้อมูลของ บิดำ/มำรดำให้ครบถ้วน (ในเอกสำร ปพ.1 นั้น หำกผู้ปกครองของนักเรียนมิใช่ บิดำ/มำรดำ 
ให้ใส่เครื่องหมำย “ - ” เท่ำนั้น) 



21 
 

คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

 

เมื่อพิมพ์ข้อมูลทั้งสองส่วนครบถ้วน จึงค่อยท ำกำรคลิกท่ีปุ่มเพ่ือบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงข้อควำมว่ำ
บันทึกข้อมูลของนักเรียนเรียบร้อยแล้ว 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

การแก้ไขข้อมูลนักเรียน/บิดา มารดา 

 หำกข้อมูลของนักเรียนหรือผู้ปกครองไม่ถูกต้อง สำมำรถแก้ไขได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 

คลิกท่ี เมนู “2. ทะเบียนนักเรียน  1. ทะเบียนนักเรียน 1.2 แก้ไขทะเบียนนักเรียน” 

 

จะปรำกฏหน้ำจอดังภำพ ให้เลือก ปีกำรศึกษำ/ชั้น/ห้องเรียน แล้วคลิกท่ีปุ่ม เลือก แล้วคลิกท่ีชื่อนักเรียนคนที่
ต้องกำรแก้ไขข้อมูล แล้วจึงท ำกำรบันทึก 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

การก าหนดข้อมูลวิชาพื้นฐาน และเพิ่มเติม ของหลักสูตรแกนกลาง 2551 

 กำรก ำหนดข้อมูลรำยวิชำในหลักสูตรแกนกลำงนั้น จะต้องก ำหนดตำมแบบให้ถูกต้อง โดยสำมำรถ
ก ำหนดได้ดังต่อไปนี้ 

คลิกท่ี เมนู “1. ตั้งค่าระบบ  1. หลักสูตรแกนกลาง ปี 2551  1.1 เพิ่มวิชาพื้นฐาน” 

 

ให้ท ำกำร เลือก กลุ่มสำระฯ/ระดับกำรศึกษำ/ปีที่เรียน/ประเภทของวิชำ/ชื่อวิชำ/ชั่วโมง หรือ หน่วยกิต โดย
ให้ท ำทุกขั้นตอนใหม่ทุกครั้งที่จะเพ่ิมวิชำเข้ำไปใหม่ แต่หำกต้องกำรก ำหนดรหัสวิชำเอง ก็ให้คลิกที่ ช่อง 
ก ำหนดเอง ด้ำนหลังรหัสวิชำ โปรแกรมจะเปิดให้พิมพ์รหัสวิชำที่ต้องกำรเอง ดังรูป 

 

จำกนั้นคลิกที่ปุ่ม บันทึกวิชำลงตำรำงหลักสูตรแกนกลำง โปรแกรมจะแจ้งว่ำบันทึกข้อมูลรหัสวิชำแล้ว ดังรูป 



24 
 

คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

 

รหัสวิชำที่ถูกบันทึกจะปรำกฏอยู่ในตำรำง ด้ำนซ้ำยมือดังรูปตัวอย่ำง 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

การก าหนดเกณฑ์การจบ 
 กำรก ำหนดเกณฑ์กำรจบ สำมำรถท ำได้ดังนี้ 

คลิกท่ี เมนู “1. ตั้งค่าระบบ  4. ค าอธิบายเกณฑ์การประเมินผล” 

 

ก ำหนดชั่วโมง/หน่วยกิตจบ ซึ่งจะข้ึนอยู่กับสถำนศึกษำก ำหนดเอง โดยแต่ละสถำนศึกษำอำจมีเกณฑ์มำกน้อย
ต่ำงกัน ดังนั้นให้ท ำกำรก ำหนดข้อมูลต่ำงๆ ตำมที่เป็นจริง โดยในตัวอย่ำงที่แสดงนั้นได้ก ำหนดไว้เป็นตัวอย่ำง
เบื้องต้น 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

การลงทะเบียนวิชาพ้ืนฐาน และเพิม่เตมิให้นกัเรียน 
 หลังจำกท่ีท ำกำรก ำหนดรำยวิชำพ้ืนฐำน และเพ่ิมเติม ของหลักสูตรแกนกลำง 2551 เรียบร้อย
ครบถ้วนแล้ว ขั้นตอนถัดมำคือกำรลงทะเบียนวิชำให้นักเรียน ซึ่งหำกเป็นหลักสูตร 44 นั้น ไม่ต้องท ำกำร
ลงทะเบียน เนื่องจำกในโปรแกรมมีต้นแบบแต่ละวิชำไว้ให้เลือกอยู่แล้ว เพียงแต่ถ้ำหำกว่ำ รหัสวิชำ/ชื่อวิชำ/
ชั่วโมง/หน่วยกิตไม่ถูกต้องก็สำมำรถแก้ไขได้เอง โดยมีขั้นตอนกำรลงทะเบียตำมตัวอย่ำงดังต่อไปนี้ 

คลิกท่ี เมนู “3. บันทึกข้อมูลผลการเรียน  1. ลงทะเบียน  1.1 ลงทะเบียนวิชาให้นักเรียน” 

 

ให้เลือก ปีกำรศึกษำ/ชั้น/ห้อง แล้วคลิกปุ่ม แสดงรำยชื่อ หำกต้องกำรลงทะเบียนให้นักเรียนเฉพำะบำงคน ให้
คลิกท่ีชื่อนักเรียนคนที่ต้องกำรลงทะเบียนให้ แต่ถ้ำหำกต้องกำรลงทะเบียนให้ทั้งห้อง ก็คลิกท่ีช่อง เลือก
นักเรียนทุกคน ดังรูป จำกนั้นจึงเริ่มท ำกำรลงทะเบียนวิชำให้นักเรียน 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

โดยเริ่มจำกกำรเลือกปีกำรศึกษำ ซึ่งในข้ันตอนนี้ควรท ำด้วยควำมระมัดระวัง และค่อยๆ ท ำ โดยโปรแกรมจะ
สำมำรถให้เลือกลงทะเบียนย้อนหลัง ดังรูปตัวอย่ำงนี้เป็นนักเรียนชั้น ประถมศึกษำปีที่ 6 ซึ่งยังเรียนร่วม 2 
หลักสูตร โดยตำมค ำสั่งของ สพฐ. ที่ 619/2552 ระบุว่ำ หำกนักเรียนยังเรียนทั้ง 2 หลักสูตร ให้ท ำปพ.1 
เฉพำะช่วงชั้นที่นักเรียนก ำลังเรียนอยู่เท่ำนั้น โดยรูปตัวอย่ำงคือ นักเรียนจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในปี
กำรศึกษำ 2553 จึงต้องลงทะเบียนวิชำย้อนหลังไปถึงชั้น ประถมศึกษำปีที่ 4 จึงจะต้องลงทะเบียนย้อนหลังไป
ยังปีกำรศึกษำ 2551 ซึ่งนักเรียนคนดังกล่ำวอยู่ชั้น ประถมศึกษำปีที่ 4 ดังรูป 

 

เลือกภำคเรียน ซึ่งหำกเป็นระดับประถมศึกษำ ต้องเลือกเป็น “0” เท่ำนั้น 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

เลือกชั้นเรียนที่สอดคล้องกับปีกำรศึกษำที่เลือกไว้ 

 

หำกจะลงวิชำที่อยู่ในหลักสูตร 44 ให้เลือกลงทะเบียนในช่อง “รายวิชา หลักสูตร 2544” แล้วจึงเลือกกลุ่ม
สำระฯ /เลือกวิชำ/คลิกปุ่มเลือก ดังรูป ซึ่งเมื่อเลือกแล้ว หำก รหัสวิชำ/ชื่อวิชำ/ชั่วโมง/หน่วยกิตไม่ถูกต้อง 
สำมำรถแก้ไขได้ โดยกำรคลิกที่รหัสวิชำ/ชื่อวิชำ/ชั่วโมง/หน่วยกิต ในตำรำงที่เรำได้ท ำกำรเลือก ดังตัวอย่ำง  
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

 

 

ท ำอย่ำงนี้ไปเรื่อยๆ จนครบทั้งรำยวิชำทั้งหมด และทุกชั้นปี และทุกรำยวิชำ ทุกกลุ่มสำระฯ ซึ่งในข้ันตอน
ดังกล่ำว หำกมีกำรลงทะเบียนวิชำผิด สำมำรถคลิกท่ีตำรำงที่เป็นแถวของวิชำที่ผิด แล้ว คลิกที่ปุ่ม “ลบวิชำที่
เลือกแล้วออก” ดังรูป 

 

โดยให้ท าการเลือกลงทะเบียนให้ครบถ้วนเสียก่อน แล้วจึงท่ีคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพียงแค่ครั้งเดียว
เท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะเกิดการซ้ าซ้อนกันของรายวิชาที่ลงทะเบียนดังรูปตัวอย่างด้านล่าง 
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32 
 

คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

การลบวิชาพ้ืนฐานและเพิ่มเติมทีล่งทะเบียนผิด 

 ในกรณีที่ท ำกำรบันทึกวิชำที่ลงทะเบียนไปแล้ว และเกิดข้อผิดพลำด หรือเกิดกำรลงทะเบียนผิด หำก
ต้องกำรจะลบวิชำพ้ืนฐำนและเพ่ิมเติมออกนั้น สำมำรถท ำได้ แต่จะต้องลบออกทุกวิชำ ทุกคน ทั้งชั้นนั้น ซ่ึง
หลังจำกกำรลบออกไปแล้ว จะต้องเริ่มกำรลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดทุกวิชำอีกครั้ง โดยสำมำรถลบวิชำที่เรำ
ลงทะเบียนให้นักเรียนไปแล้วได้ดังนี้ 

คลิกท่ี เมนู “3. บันทึกข้อมูลผลการเรียน 1. ลงทะเบียน1.1 ลงทะเบียนวิชาให้นักเรียน” ดังรูป
ด้ำนล่ำง 

 

เลือก ปีการศึกษา/ชั้น/ห้อง แล้วคลิกท่ีปุ่ม แสดงรายชื่อ จำกนั้น ให้คลิกที่ช่อง เลือกนักเรียนทุกคน ดังภำพ 
แล้วคลิกท่ีปุ่ม “ลบวิชาที่ลงทะเบียนแล้วออก” 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

โปรแกรมจะแจ้งข้อควำมว่ำ “ด าเนินการลบวิชาที่ลงทะเบียนไว้ให้หมดแล้ว” ดังภำพตัวอย่ำงด้ำนล่ำง เมื่อ
เสร็จสิ้นขั้นตอนนี้แล้วหำกต้องกำรจะลงทะเบียนให้นักเรียนใหม่ก็ให้ด ำเนินกำรลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดทุกวิชำ
อีกครั้ง 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
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การลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ในกำรลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนนั้น ในโปรแกรมจะไม่มีชื่อ หรือรหัสกิจกรรมให้เลือก 
โรงเรียนจะต้องด ำเนินกำรบันทึกกิจกรรมเข้ำไปเอง โดยสำมำรถท ำได้ดังต่อไปนี้ 

คลิกท่ี เมนู “3. บันทึกข้อมูลผลกำรเรียน  1. ลงทะเบียน 1.2 ลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน” 

 

เลือก ปีกำรศึกษำ/ชั้น/ห้อง แล้วคลิกปุ่ม “แสดงรายชื่อนักเรียน” รำยชื่อนักเรียนจะแสดงขึ้นมำ หำกต้องกำร
ลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้นักเรียนทุกคน ให้คลิกที่ช่อง “ลงทะเบียนกิจกรรมให้นักเรียนทุกคน” ดัง
รูป 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
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จำกนั้นให้ด ำเนินกำรเพ่ิมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ไปตำมล ำดับ โดยกรอกข้อมูล รหัสกิจกรรม (ในหลักสูตร
แกนกลำงฯ ไม่จ ำเป็นต้องมีรหัสกิจกรรมก็ได้)/ชื่อกิจกรรม/ชั่วโมง/หน่วยกิต/ประเภทของกิจกรรม/ปี
กำรศึกษำ/ภำคเรียนที/่ชั้นที่เรียน (ป.1-6,ม.1-3) แล้วคลิกปุ่ม “เพิ่มกิจกรรม” จนครบทุกกิจกรรม ดังรูป
ตัวอย่ำง 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
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หลังจำกครบแล้ว จึงท ำกำรคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล เมื่อบันทึกแล้วโปรแกรมจะแจ้งให้ทรำบถึงสถำนะกำรบันทึก
ข้อมูล ดังรูป 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
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การลบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ลงทะเบียนผิด 
 ในกรณีที่ลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนผิด ก็สำมำรถลบออกแล้วลงทะเบียนใหม่ได้ เช่นเดียวกับ
กำรลบวิชำที่ลงทะเบียนแล้วของวิชำพ้ืนฐำนและเพ่ิมเติมได้ โดยมีขั้นตอนคือ 

คลิกท่ี เมนู “3. บันทึกข้อมูลผลการเรียน  1. ลงทะเบียน  1.2 ลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน”

 

ให้เลือก ปีการศึกษา/ชั้น/ห้อง แล้วคลิกปุ่ม “แสดงรายช่ือ” แล้วคลิกท่ีหัวข้อ “ลงทะเบียนกิจกรรมให้ทุก
คน” แล้วคลิกท่ีปุ่ม “ลบกิจกรรมออกจากฐานข้อมูล” ดังรูป 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

การบันทึกผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 หลังจำกท่ีได้ท ำกำรลงทะเบียนทั้งวิชำพ้ืนฐำน/เพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเรียบร้อยแล้ว 
ขั้นตอนถัดมำคือกำรบันทึกผลกำรเรียนของนักเรียนแต่ละคน โดยแนะน ำว่ำให้ท ำกำรบันทึกผลในส่วนของ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนก่อน เพรำะเนื่องจำกไม่ค่อยซับซ้อนเท่ำไหร่ หำกมีกำรผิดพลำดจะแก้ไขได้ง่ำย โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

คลิกท่ี เมนู “3. บันทึกข้อมูลผลการเรียน  2. บันทึกผลการเรียน  2.2 บันทึกผลการเรียนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน” ดังภำพ 

 

จำกนั้นให้เลือก ปีกำรศึกษำ/ชั้น/ห้อง คลิกท่ีปุ่ม แสดงรำยชื่อนักเรียน จะปรำกฏชื่อของนักเรียน ให้คลิกที่ชื่อ
นักเรียน โดยให้ด้ำนหน้ำของชื่อนักเรียนมีเครื่องหมำย ดังภำพ แล้วพิมพ์ผลกำรเรียนของกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนในตำรำงที่เป็นช่อง “เกรด” โดยผลของกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนมีเพียง “ผ” และ “มผ” เท่ำนั้นดังรูป 
โดยจะต้องบันทึกให้ครบทุกวิชำที่ลงทะเบียนไว้ ห้ำมปล่อยว่ำงไว้เด็ดขำด แล้วจึงกดบันทึกข้อมูล ท ำอย่ำงนี้กับ
นักเรียนทุกคนจนครบ 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
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การบันทึกผลวิชาพ้ืนฐานและเพิ่มเตมิ 

 หลังจำกท่ีบันทึกผลกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือกำรบันทึกผลกำรเรียน
รำยวิชำพ้ืนฐำนและเพ่ิมเติม โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

คลิกท่ี เมนู “” 

 

เลือก ปีกำรศึกษำ/ชั้น/ห้อง แล้วคลิกท่ีปุ่ม “แสดงรำยชื่อ” จำกนั้นคลิกที่ชื่อนักเรียนที่ปรำฏทำงด้ำนซ้ำย โดย
ด้ำนหน้ำชื่อของนักเรียนจะต้องมีเครื่องหมำย ดังรูปตัวอย่ำง 

 

หลังจำกท่ีคลิกที่ชื่อนักเรียน รำยวิชำที่ถูกลงทะเบียนไว้ให้จะแสดงอยู่ในตำรำงดังภำพ ให้ท ำกำรพิมพ์ผลกำร
เรียนของแต่ละวิชำลงในช่อง “เกรด” ให้ครบถ้วนทุกวิชำ ห้ำมเว้นว่ำง หรือปล่อยว่ำงไว้เด็ดขำด มิฉะนั้น
โปรแกรมจะไม่บันทึกผลกำรเรียนให้ และอำจมี ERROR เกิดขึ้น และให้ระวังขณะที่พิมพ์เกรดลงในช่องเกรด 
อย่ำให้มีช่องว่ำงเด็ดขำด ดังรูปตัวอย่ำง 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
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เมื่อกรอกครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ก่อน 1 ครั้ง เพื่อท ำกำรบันทึกเกรดลงไป จะเห็นได้ว่ำ เรำ
จะยังไม่ท ำเครื่องหมำย ที่ช่อง ก ำหนดข้อมูลอ่ืนๆ  ซึ่งจะป้องกันกำร ERROR ได ้เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อย
แล้ว โปรแกรมจะแจ้งผลกำรบันทึก ดังภำพ 

 

หลังจำกบันทึกผลกำรเรียนเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมำคือกำรก ำหนดข้อมูลอื่นๆ ที่จะใช้ในกำรออก ปพ.1 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ท ำเครื่องหมำย หน้ำช่อง “ก าหนดข้อมูลอ่ืนๆ” ดังรูปตัวอย่ำง ด้ำนล่ำง 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

 

จำกนั้นให้ก ำหนดข้อมูลอื่นๆ ที่ปรำกฏให้ครบถ้วน โดยในส่วนใดที่ไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมำย “-” อย่ำปล่อย
ให้เว้นว่ำง ดังรูปตัวอย่ำง 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

 

เมื่อก ำหนดข้อมูลต่ำงๆ ครบแล้ว ขั้นตอนถัดมำคือกำรบันทึกคะแนน O-NET โดยให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึกคะแนน 
O-NET” ดังภำพตัวอย่ำง ให้ท ำกำรก ำหนดคะแนนเต็ม และคะแนนที่ได้ลงไป 

 

โดยให้บันทึกตำมที่นักเรียนแต่ละคนได้ หำกไม่ต้องกำรบันทึกให้ ใส่เครื่องหมำย “ - ” ในทั้งส่วนของ คะแนน
เต็ม และ คะแนนที่ได้ แล้วจึงคลิกที่ ปุ่มบันทึกข้อมูล 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

 

โปรแกรมจะปิดหน้ำจอของกำรบันทึกคะแนน O-NET ไป แล้วกลับมำที่หน้ำจอหลัก ดังภำพ 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

จำกนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพ่ือบันทึกผลอีกครั้ง ดังรูปตัวอย่ำง โดยที่หลังจำกคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล 
โปรแกรมจะแสดงหน้ำจอดังนี้ 

 

เสร็จแล้ว ให้คลกที่ปุ่ม “ค านวณผลการเรียนทั้งหมด” เพ่ือให้โปรแกรมค ำนวณผลกำรเรียนเฉลี่ย และ 
จ ำนวนชั่วโมง/หน่วยกิต รวม ทั้งของรำยวิชำพ้ืนฐำน/เพ่ิมเติม ดังรูปตัวอย่ำง 

 

โปรแกรมจะแสดงข้อควำมว่ำ “ค ำนวณเกรดใหม่ให้แล้ว” ดังรูป 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

จำกนั้นโปรแกรมจะแสดงผลกำรเรียนเฉลี่ย/ชั่วโมง/หน่วยกิตรวม/วิชำพ้ืนฐำนที่เรียน/วิชำเพ่ิมเติมที่เรียนดังรูป 

 

เมื่อค ำนวณเรียบร้อยแล้วให้ท ำกำรบันทึกข้อมูลอีกครั้ง ดังรูปตัวอย่ำงด้ำนล่ำง 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

โปรแกรมจะแสดงผลกำรบันทึกข้อมูล ดังภำพ 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

การแสดงผลและสั่งพิมพ์ ปพ.1 
 หลังจำกท่ีท ำกำรบันทึกข้อมูลต่ำงๆ จนครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนในกำร
แสดงผลตัวอย่ำงและสั่งพิมพ์ ปพ.1 เพ่ือท ำกำรออกเอกสำรให้กับนักเรียน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

คลิกท่ี เมนู “4. เอกสำรทำงกำรศึกษำ  1. พิมพ์เอกสำร ปพ.1” 

 

โปรแกรมจะเปิดหน้ำต่ำงดังภำพ ให้เลือก ปีกำรศึกษำ/ชั้น/ห้อง ที่ต้องกำรจะพิมพ์ ปพ.1 (หำกยังไม่ได้ท ำ
ข้อมูลให้ครบถ้วนจะไม่สำมำรถแสดง ปพ.1 ได้ถูกต้อง ให้กลับไปทบทวนขั้นตอนก่อนหน้ำนี้ว่ำยังขำดในส่วน
ใด) แล้วคลิกท่ีปุ่ม “แสดงรำยชื่อนักเรียน” ดังรูป 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

จำกนั้นให้คลิกที่ชื่อนักเรียนที่ต้องกำรจะพิมพ์ ปพ.1 (แนะน ำให้พิมพ์ทีละคน เนื่องจำกอำจเกิดควำมสับสนได้
หำกพิมพ์ครั้งละหลำยๆคน) ดังรูป โดยสำมำรถเลือกว่ำ จะพิมพ์ส่วนหัว ของ ปพ.1, พิมพ์ค ำว่ำ ส ำเนำ,พิมพ์ชื่อ 
ผอ. /นำยทะเบียนลงบน ปพ.1 หรือไม่ หำกจะพิมพ์ลง ปพ.1 ฉบับจริง จะต้องไม่เลือกอะไรเลย แล้วคลิกท่ีปุ่ม 
“พิมพ์ตัวอย่ำง” ดังภำพตัวอย่ำง 

 

โปรแกรมจะให้เลือกว่ำจะพิมพ์วัน เดือน ปี ที่พิมพ์ลงในปพ.1 หรือไม่ ซึ่งหำกพิมพ์ลง ปพ.1 ตัวจริง จะต้อง
เลือกว่ำ ไม่พิมพ์วันเดือนปี ลง ปพ.1 ดังรูป แล้วคลิกปุ่ม “ตกลง” 

 

โปรแกรมจะแสดงตัวอย่ำงของ ปพ.1 ให้เห็นดังรูป 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

เท่ำนี้ก็สำมำรถพิมพ์ ปพ.1 ได้แล้ว โดยคลิกที่รูป เครื่องพิมพ์ด้ำนบน โดยนักเรียน 1 คนจะมีทั้งด้ำนหน้ำ และ
ด้ำนหลัง ปพ. โดยสำมำรถดูได้จำกเครื่องหมำย หน้ำถัดไป 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

การบันทึกผลการจบการศึกษา เพื่อออก ปพ.2 (ส าหรับ ม.3)  

และ ปพ.3 ส าหรับ ป.6 
 หลังจำกท่ีออก ปพ.1 เรียบร้อยแล้ว หำกต้องกำรจะออก ปพ.2 และ 3 นั้น จะต้องไปด ำเนินกำรสั่งจบ
เสียก่อน ทั้ง ป.6 และ ม.3 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

คลิกท่ี เมนู “3. บันทึกข้อมูลผลการเรียน  3. สั่งนักเรียนจบการศึกษา (ออก ปพ.2)” 

 

เลือก ปีกำรศึกษำ/ชั้น/ห้อง แล้วคลิกปุ่ม เพื่อแสดงชื่อนักเรียน คลิกท่ีชื่อนักเรียนเพื่อให้มีเครื่องหมำย 
ด้ำนหน้ำชื่อนักเรียน แล้ว ก ำหนด วัน เดือน ปี ที่จบ แล้วจึงคลิก ปุ่ม “บันทึก” ดังภำพ 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

การสั่งพิมพ์ ปพ.2 ส าหรับนักเรียนช้ัน ม.3 
 ในส่วนของกำรพิมพ์ ปพ. 2 จะด ำเนินกำรเพิ่มเติมให้ในโอกำสต่อไป 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

การสั่งพิมพ์ ปพ.3 ส าหรับนักเรียนช้ัน ป.6 และ ม.3 

 กำรพิมพ์ ปพ.3 ท ำได้ดังนี้ 

คลิกท่ี เมนู “4. เอกสารทางการศึกษา  3. พิมพ์เอกสาร ปพ.3” ดังรูป 

 

เลือกปีกำรศึกษำ/ชั้น แล้วคลิก ปุ่ม “แสดง” ดังรูป 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

 

โปรแกรมจะแสดงแบบ ปพ.3 ให้ พร้อมที่จะพิมพ์ โดยสำมำรถพิมพ์ลงกระดำษยำวขนำด F4 ได้เลย 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

การบันทึกและสั่งพิมพห์นังสือรับรองผลการเรียน (ปพ.7) 
 ในกำรออกหนังสือรับรองผลกำรศึกษำนั้น สำมำรถท ำได้ดังนี้ 

คลิกท่ี เมนู “4. เอกสำรทำงกำรศึกษำ  7.พิมพ์เอกสำร ปพ.7  7.1 หนังสือรับรองผลกำรเรียน” 

 

ท่ำนจะต้องบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนที่จะท ำกำรแสดงตัวอย่ำงก่อนพิมพ์ โดย เลือกปีกำรศึกษำ/ชั้น/ห้อง 
แล้วคลิกปุ่ม แสดงรำยชื่อ จำกนั้นคลิกท่ีชื่อนักเรียนที่ต้องกำรจะออก ปพ.7 ดังรูป 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

 

เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงจะคลิกที่ปุ่ม พิมพ์ตัวอย่ำง ดังรูป 

 

 

  



57 
 

คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

การบันทึกและสั่งพิมพห์นังสือรับรองทั่วไป (ปพ.7) 
 ในกำรออกหนังสือรับรองทั่วไป มีขั้นตอนเหมือนกับกำรออกหนังสือรับรองผลกำรเรียน ซึ่งจะต่ำงแค่
เพียงเมนูทีเ่ลือก โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

คลิกท่ีเมนู “4.เอกสำรทำงกำรศึกษำ  7. พิมพ์เอกสำร ปพ.7  7.2 หนังสือรับรองทั่วไป” 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

เกี่ยวกับโปรแกรม 
 โปรแกรมพิมพ์เอกสำร ปพ.1,2,3,7 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

ข้อมูลโปรแกรม  

- EDUDOC51 เวอร์ชั่น 1.0.3.3 
- เริ่มพัฒนำเมื่อ 15 มีนำคม 2553 
- ปรับปรุงล่ำสุด 31 ธันวำคม 2555 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1,2,3,7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(EDUDOC51 Version 1.0.3.3) 

ผู้พัฒนา 

นำยเอกลักษณ์ ทิมทอง 

ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 

กลุ่มแผนและงบประมำณ ส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร 

อำคำร สพฐ.2 ชั้น 7 ถนนรำชด ำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300 

E-Mail: att.timthong@gmail.com 

Website: http://www.facebook.com/EDUDOC51 

 

“อย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆ ถ้าเรายังไม่พยายามให้ถึงท่ีสุดเสียก่อน” 

 

 


