
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

 
 

 

• คู่มือการส่งผลการเรียน GPA โรงเรียนสามัญ 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

 

ระบบงานทะเบียนนักเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน 
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คู่มือการส่งผลการเรียน GPA โรงเรียนสามัญ 
ระบบงานทะเบียนนกัเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  1 

คู่มือการส่งผลการเรียน GPA โรงเรียนสามัญ 
 

 

 
รูปภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการส่งผลการเรียน GPA โรงเรียนสามัญ 

  



คู่มือการส่งผลการเรียน GPA โรงเรียนสามัญ 
ระบบงานทะเบียนนกัเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  2 

1. กำหนดปฏิทินการศึกษา 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเมนู กำหนดปฏิทินการศึกษา โดย 

1) คลิก ระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน 
2) คลิก ปฏิทินการศึกษา 

 

 
รูปภาพที่ 2 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูปฏิทินการศึกษา 

 
3) ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลปฏิทินการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ ค้นหา เพ่ิม แก้ไข ลบ 

และพิมพ์ปฏิทินการศึกษาได้ 
 

 
รูปภาพที่ 3 แสดงหน้าจอข้อมูลปฏิทินการศึกษาของโรงเรียน 

  



คู่มือการส่งผลการเรียน GPA โรงเรียนสามัญ 
ระบบงานทะเบียนนกัเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  3 

1.1 การเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลปฏิทินการศึกษา 

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม  /  เพ่ือเพ่ิม / แก้ไขปฏิทินการศึกษา ดังนี้ 
1) เลือก ปีการศึกษา 
2) เลือก ภาคเรียน 
3) ระบุ วันที่เปิดภาคเรียน ที่ต้องการ 
4) ระบุ วันที่ปิดภาคเรียน ที่ต้องการ 
5) ระบุ วันที่เริ่มสอบกลางภาค – วันที่สิ้นสุดสอบกลางภาค 
6) ระบุ วันที่เริ่มสอบปลายภาค – วันที่สิ้นสุดสอบปลายภาค 
7) ระบุ วันที่ผู้สอนส่งผลการเรียนผ่านระบบ 

8) คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
 

หมายเหตุ  * กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 
 

 
รูปภาพที่ 4 แสดงหน้าจอการเพ่ิม / แก้ไขข้อมูลปฏิทินการศึกษา 

 
1.2 การพิมพ์ข้อมูลปฏิทินการศึกษา 

ผู้ใช้งานสามารถ คลิกปุ่ม  เพ่ือพิมพ์ข้อมูลปฏิทินการศึกษา 
 

 
รูปภาพที่ 5 แสดงหน้าจอการพิมพ์ข้อมูลปฏิทินการศึกษา 



คู่มือการส่งผลการเรียน GPA โรงเรียนสามัญ 
ระบบงานทะเบียนนกัเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  4 

2. ตรวจสอบรายชื่อนักเรยีนนักเรียนระดับชั้น ม.6 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเมนู รายชื่อนักเรียน โดย 
1) คลิก ระบบระเบียนนักเรียน 
2) คลิก รายช่ือนักเรียน 

 

 
รูปภาพที่ 6 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูรายชื่อนักเรียน 

 
3) ระบบจะแสดงรายชื่อนักเรียน ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูล นำเข้า GPA 57 บิดา-มารดา และนำเข้า

ข้อมูลบิดา-มารดา ได้  
 

 
รูปภาพที่ 7 แสดงหน้าจอรายชื่อนักเรียน 

  



คู่มือการส่งผลการเรียน GPA โรงเรียนสามัญ 
ระบบงานทะเบียนนกัเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  5 

2.1 การค้นหาข้อมูลรายชื่อนักเรียน 
ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลรายชื่อนักเรียน (สามารถค้นหาแบบไม่ระบุเงื่อนไขได้) ดังนี้ 

1) ระบหุรือเลือกข้อมูล ที่ต้องการค้นหา 

2) คลิกปุ่ม  จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลรายชื่อนักเรียน ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลนักเรียน แก้ไข อัพโหลดรูปภาพ และพิมพ์รายงานข้อมูลนักเรียนได้ 

 

 
รูปภาพที่ 8 แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลรายชื่อนักเรียน 

 
  



คู่มือการส่งผลการเรียน GPA โรงเรียนสามัญ 
ระบบงานทะเบียนนกัเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  6 

3. บันทึกหรือนำเข้ารายวิชารงเรียนสามัญ 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเมนู รายวิชาโรงเรียนสามัญ โดย 

1) คลิก ระบบบริหารจัดการหลักสูตร 
2) คลิก รายวิชาโรงเรียนสามัญ 

 

 
รูปภาพที่ 9 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูรายวิชาโรงเรียนสามัญ 

 
3) ระบบจะแสดงหน้าจอรายวิชาของโรงเรียนสามัญ ผู้ใช้งานสามารถค้นหา เพิ่ม แก้ไข ลบ นำเข้าข้อมูล

รายวิชาของโรงเรียนในรูปแบบ Excel File , GPA 57 และพิมพ์รายวิชาของโรงเรียนได้ 
 

 
รูปภาพที่ 10 แสดงหน้าจอรายวิชาโรงเรียนสามัญ 

  



คู่มือการส่งผลการเรียน GPA โรงเรียนสามัญ 
ระบบงานทะเบียนนกัเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  7 

3.1 การค้นหารายวิชาโรงเรียนสามัญ 
ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลรายชื่อนักเรียน (สามารถค้นหาแบบไม่ระบุเงื่อนไขได้) ดังนี้ 

1) ระบุหรือเลือกข้อมูล ที่ต้องการค้นหา 

2) คลิกปุ่ม  จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายวิชาโรงเรียนสามัญ 
 

 

รูปภาพที่ 11 แสดงหน้าจอการค้นหารายวิชาโรงเรียนสามัญ 
 

3.2 การเพิ่ม /แก้ไขรายวิชาโรงเรียน 

1) คลิกปุ่ม  /  
2) เลือก หลักสูตร  
3)  ระบ ุรหัสวิชา (สามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือดูตัวอย่างการกำหนดรหัสวิชา) 
4)  ระบ ุชื่อวิชา (ไทย)  
5) ระบุ รหัสวิชา (อังกฤษ) 
6)  ระบุ ชื่อวิชา (อังกฤษ)   
7)  ระบุ ชื่อย่อ (หมายเหตุ ใช้เพ่ือแสดงผลในตารางเรียนตารางสอนเท่านั้น) 
8)  ระบ ุหน่วยกิต 
9) เลือก ระดับการศึกษา 
10) เลือก ประเภทวิชา 
11) เลือก กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
12) ระบุ จำนวนชั่วโมง (เต็ม)  
13) ระบุ จำนวนชั่วโมง (ต่อสัปดาห์) 

14) คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
  



คู่มือการส่งผลการเรียน GPA โรงเรียนสามัญ 
ระบบงานทะเบียนนกัเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  8 

 

หมายเหตุ 1  : *(เมื่อระบุหน่วยกิต ระบบจะตั้งค่าจำนวนชั่วโมง (เต็ม) จำนวนชั่วโมง (ต่อสัปดาห์) ให้อัตโนมัติ  
ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกำหนดจำนวนชั่วโมงได้เองตามความเหมาะสมของโรงเรียน)  

หมายเหตุ 2  * กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกทุกช่อง 
 

 

 
รูปภาพที่ 12 แสดงหน้าจอเพ่ิมรายวิชาโรงเรียนสามัญ 

  



คู่มือการส่งผลการเรียน GPA โรงเรียนสามัญ 
ระบบงานทะเบียนนกัเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  9 

3.3 นำเข้าข้อมูลรายวิชาของโรงเรียน 

1) คลิกปุ่ม  

2) คลิกปุ่ม  
3) เลือก หลักสูตร 
4) คลิกปุ่ม  (ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลรายวิชาให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม Excel File ) 

5) คลิกปุ่ม  เพ่ือตรวจสอบข้อมูล 
 

 

 
รูปภาพที่ 13 แสดงหน้าจอการนำเข้าข้อมูลรายวิชาโรงเรียนสามัญ 

  



คู่มือการส่งผลการเรียน GPA โรงเรียนสามัญ 
ระบบงานทะเบียนนกัเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  10 

6) คลิกปุ่ม  

7) คลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันการนำเข้าข้อมูลรายวิชาของโรงเรียน จากไฟล์ Excel 
 

 
รูปภาพที่ 14 แสดงหน้าจอนำเข้าข้อมูลรายวิชาโรงเรียนสามัญ 

  



คู่มือการส่งผลการเรียน GPA โรงเรียนสามัญ 
ระบบงานทะเบียนนกัเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  11 

หมายเหตุ  * กรณีนำเข้าข้อมูลรายวิชาของโรงเรียน ตรวจสอบไม่ผ่าน  ระบบจะแสดงหน้าจอแจ้งเตือน  
ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง จากนั้นจึงเข้าเข้าข้อมูลรายวิชาใหม่ ดังภาพ 
 

 

รูปภาพที่ 15 แสดงหน้าจอนำเข้าข้อมูลรายวิชาโรงเรียนสามัญตรวจสอบไม่ผ่าน 
  



คู่มือการส่งผลการเรียน GPA โรงเรียนสามัญ 
ระบบงานทะเบียนนกัเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  12 

3.4 นำเข้าข้อมูลรายวิชา GPA 57 
1) เลือก หลักสูตร 

2) คลิก   

3) คลิก  

4) คลิก  เพ่ือตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล 
 

 

 
รูปภาพที่ 16 แสดงหน้าจอการนำเข้าข้อมูลรายวิชา GPA57 

 
หมายเหตุ : * กรณีนำเข้าไฟล์ไม่ผ่านถูกต้องให้ผู ้ใช้งานแจ้ง ชื่อโรงเรียน รหัสโรงเรียน พร้อมทั้งแนบไฟล์ส่ง 
E-mail : regis.support@opec.go.th  
 
  

mailto:regis.support@opec.go.th


คู่มือการส่งผลการเรียน GPA โรงเรียนสามัญ 
ระบบงานทะเบียนนกัเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  13 

3.5 พิมพ์รายวิชาของโรงเรียน 

1) คลิกปุ่ม  เพ่ือพิมพ์รายวิชาของโรงเรียน 
 

 

 
รูปภาพที่ 17 แสดงหน้าจอพิมพ์รายวิชาของโรงเรียนสามัญ 

 
  



คู่มือการส่งผลการเรียน GPA โรงเรียนสามัญ 
ระบบงานทะเบียนนกัเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน 
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4. นำเข้าผลการเรียนเข้าระบบ 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเมนู นำเข้าผลการเรียนจาก Excel โดย 

1) คลิก ระบบวัดผลการเรียน 
2) คลิก นำเข้าผลการเรียนจาก Excel 

 

 
รูปภาพที่ 18 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูนำเข้าผลการเรียนจาก Excel 

 
3) ระบบจะแสดงหน้าจอนำเข้าผลการเรียนจาก Excel และนำเข้าผลการเรียนจาก GPA 57  

 

 
  



คู่มือการส่งผลการเรียน GPA โรงเรียนสามัญ 
ระบบงานทะเบียนนกัเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน 
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4.1 การนำเข้าผลการเรียนจาก Excel 

1) คลิกปุ่ม  เพ่ือดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง Excel 

2) คลิกปุ่ม  เพ่ือเลือกไฟล์ข้อมูล 
2.1 เลือกไฟล์ข้อมูลที่ต้องการนำเข้า 

2.2 คลิกปุ่ม  เพ่ือนำเข้าไฟล์ 

3) คลิกปุ่ม  เพ่ือนำเข้าผลการเรียน Excel File 

4) คลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันการนำเข้าข้อมูลผลการเรียน 

5) คลิกปุ่ม  เพ่ือนำเข้าข้อมูลผลการเรียนจากไฟล์ Excel 
 

 
 

 
รูปภาพที่ 19 แสดงหน้าจอนำเข้าข้อมูลผลการเรียน จากไฟล์ Excel  



คู่มือการส่งผลการเรียน GPA โรงเรียนสามัญ 
ระบบงานทะเบียนนกัเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน 
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4.2 ตัวอย่างไฟล์ Excel ที่สามารถนำเข้าผลการเรียน 

ผู้ใช้งาน คลิกปุ่ม   ระบบจะแสดงไฟล์ตัวอย่าง ดังนี้ 
คอลัมน์ที่ 1 ระบุ ปีการศึกษา 
คอลัมน์ที่ 2 ระบุ ภาคเรียน 
คอลัมน์ที่ 3 ระบุ รหัสวิชา (ต้องเป็นรหัสวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน) 
คอลัมน์ที่ 4 ระบุ รหัสนักเรียน 
คอลัมน์ที่ 5 ระบุ คะแนนรวม 
คอลัมน์ที่ 6 ระบุ ผลการเรียน 

 

 
รูปภาพที่ 20 แสดงหน้าจอไฟล์ตัวอย่าง Excel 

 
4.3 นำเข้าผลการเรียนจาก GPA57 

ผู้ใช้งานสามารถนำเข้าผลการเรียนจาก GPA 57 ได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  

2) คลิกปุ่ม  (**ต้องเป็นไฟล์ MASTER57.txt เท่านั้น) 

3) คลิกปุ่ม  
 

 
รูปภาพที่ 21 แสดงหน้าจอการนำเข้าผลการเรียนจาก GPA57 

 
  



คู่มือการส่งผลการเรียน GPA โรงเรียนสามัญ 
ระบบงานทะเบียนนกัเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน 
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5. คำนวณผลการเรียน GPA 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเมนู คำนวณผลการเรียน GPA โดย 

1) คลิก ระบบวัดผลการเรียน 
2) คลิก คำนวณผลการเรียน GPA 

 

 
รูปภาพที่ 22 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูคำนวณผลการเรียน GPA 

 
3) ระบบจะแสดงข้อมูล คำนวณผลการเรียน GPA ซึ่งผู้ใช้งานสามารถคำนวณผลการเรียนได้ 

 

 
รูปภาพที่ 23 แสดงหน้าจอคำนวณผลการเรียน GPA 

  



คู่มือการส่งผลการเรียน GPA โรงเรียนสามัญ 
ระบบงานทะเบียนนกัเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน 
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5.1 การคำนวณผลการเรียนGPA 
ผู้ใช้งานสามารถคำนวณผลการเรียนได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพ่ือเลือกชั้นเรียนในการคำนวณผลการเรียน 

2) คลิกปุ่ม  เพ่ือคำนวณผลการเรียน 
 

 
 

 
รูปภาพที่ 24 แสดงหน้าจอการคำนวณผลการเรียน GPA 

  



คู่มือการส่งผลการเรียน GPA โรงเรียนสามัญ 
ระบบงานทะเบียนนกัเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน 
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6. ส่งผลการเรียนให้ สช.ส่วนกลาง 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเมนู ส่งผลการเรียนให้ สช.ส่วนกลาง โดย 

1) คลิก ระบบวัดผลการเรียน 
2) คลิก ส่งผลการเรียนให้ สช.ส่วนกลาง 
3) ระบบจะแสดงหน้าจอส่งผลการเรียนให้ สช.ส่วนกลาง  

 

 
รูปภาพที่ 25 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูส่งผลการเรียนให้ สช.ส่วนกลาง 

 
6.1 ส่งผลการเรียนให้ สช.ส่วนกลาง 

1) คลิกปุ่ม  เพ่ือส่งผลการเรียน GPAX 
  

 
รูปภาพที่ 26 แสดงหน้าจอการส่งผลการเรียนให้สช.ส่วนกลาง 

 

หมายเหตุ * ผู้ใช้งานสช.ส่วนกลางจะเป็นผู้กำหนดรอบส่งผลการเรียน GPAX ให้กับโรงเรียน 
 

ระบบจะแสดงหน้าจอส่งผลการเรียน GPAX ระดับชั้น ม.6 /ปีการศึกษา 2562 รอบ 5 ภาคเรียน 
ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการส่งผลการเรียน GPAX ได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันการส่งผลการเรียนGPAX  

2) จากนั้นคลิก  เพ่ือบันทึกส่งผลการเรียน GPAX  

3) คลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันการบันทึกข้อมูลส่งผลการเรียนGPAX 
  



คู่มือการส่งผลการเรียน GPA โรงเรียนสามัญ 
ระบบงานทะเบียนนกัเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน 
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รูปภาพที่ 27 แสดงหน้าจอส่งผลการเรียน GPAX ระดับชั้น ม.6 / ปีการศึกษา 2562 รอบ 5ภาคเรียน  

 


