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ค�ำน�ำ

	 ระบบกำรคดัเลอืกกลำงบคุคลเข้ำศกึษำในสถำบนัอดุมศกึษำ	(Thai	University	Central	

Admission	 System:	 TCAS)	 เริ่มใช้ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ	 2561	 เป็นกำรปรับรูปแบบกำรรับนักเรียน 

เข้ำศึกษำโดยไม่ให้มีกำรวิ่งรอกสอบ	 ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรสมัคร	 และป้องกันกำรใช้สิทธิ์ซ�้ำซ้อน 

โดยส�ำนักงำนเลขำธกิำรท่ีประชมุอธกิำรบดแีห่งประเทศไทย	(ทปอ.)	เป็นหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบด�ำเนนิ

กำรภำยใต้หลักกำรส�ำคัญ	 3	 ประกำร	 คือ	 นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่	 6	

นักเรียนแต่ละคนมีเพียง	 1	 สิทธิ์	 ในกำรตอบรับเข้ำศึกษำในสำขำวิชำท่ีเลือกเพ่ือควำมเสมอภำค	 

และนักเรียนไม่วิ่งรอกสอบ	ระบบ	TCAS	เป็นระบบที่ใช้คะแนนในกำรคัดเลือกผู้สอบติดจำกกำรสมัคร

เข้ำรบักำรคดัเลอืก	โดยมกีำรสอบวดัควำมรูใ้นวชิำต่ำง	ๆ	จำกกำรจดัสอบของสถำบนัทดสอบทำงกำรศกึษำ 

แห่งชำติ	 คือ	 วิชำ	GAT/PAT,	 9	 วิชำสำมัญ	และ	O-NET	 รวมทั้งได้มีกำรน�ำผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม	

(GPAX)	ของนักเรียนมำใช้เป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำด้วย	

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน	 เป็นหน่วยงำนกลำงที่ท�ำหน้ำที่ในกำร

รวบรวมข้อมลูคะแนนผลกำรเรยีนเฉลีย่สะสม	(GPAX)	ตลอดหลกัสตูรมธัยมศกึษำตอนปลำย	หรอืเทยีบเท่ำ	

ของนกัเรยีนจำกหน่วยงำนทกุสงักัดทีม่กีำรจดักำรเรียนกำรสอนระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนหรือเทียบเท่ำ 

และจัดส่งให้	 ทปอ.	 เพื่อใช้ในกำรด�ำเนินงำนกำรคัดเลือกกลำงบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ	

(TCAS)	 ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ	 2561	 เป็นต้นมำ	 และในปีกำรศึกษำ	 2564	 นี้	 ได้มีกำรพัฒนำระบบ 

กำรรำยงำนข้อมูลผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมผ่ำนระบบ	GPAX	OBEC	ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร

ศึกษำขั้นพื้นฐำนข้ึนใหม่	 เพื่อให้สำมำรถรองรับกำรรำยงำนข้อมูลได้ทันตำมก�ำหนดระยะเวลำ 

กำรรำยงำนข้อมลูได้รวดเรว็	มคีวำมถกูต้อง	เป็นระบบทีใ่ช้งำนง่ำย	ผูแ้ทนหน่วยงำนต้นสงักดัมส่ีวนร่วม

ในกำรก�ำกับติดตำมและกลั่นกรองตรวจสอบควำมถูกต้อง	 และสำมำรถสรุปข้อมูลเป็นสำรสนเทศ 

ในภำพรวมได้	

	 ดังนั้น	 เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน	 กำรจัดส่งข้อมูลถูกต้องครบถ้วน	

และมปีระสทิธภิำพ	โดยค�ำนงึถงึสทิธปิระโยชน์ของผูเ้รยีนเป็นส�ำคญั	ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำ

ขัน้พืน้ฐำน	จงึได้จดัท�ำคูม่อืกำรปฏบัิตงิำนกำรรำยงำนผลกำรเรียนเฉล่ียสะสมผ่ำนระบบ	GPAX	OBEC	

ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	ฉบับนี้ขึ้น	



	 ขอขอบคณุคณะท�ำงำนจำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน	ส�ำนกังำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	 และผู้แทนหน่วยงำนต้นสังกัดที่ร่วมแสดงควำมคิดเห็นตลอดจนให ้

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงคู่มือ	 เพื่อให้มีควำมสมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น	 อันจะน�ำไปสู่กำรน�ำไปใช้ 

ให้เกิดประโยชน์และบรรลุผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมแผนงำนที่ก�ำหนดไว้ร่วมกัน	

	 (นำยอัมพร	พินะสำ)

	 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตอนที่ 1

บทน�ำ

ความเป็นมา

	 ตำมที่ส�ำนักงำนเลขำธิกำรที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย	(ทปอ.)	ได้ประชุมหำรือ

จัดท�ำผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย	หรือเทียบเท่ำ	 (GPAX)	 เพื่อใช้ใน

กำรคัดเลือกกลำงบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ	เมื่อวันที่	14	กันยำยน	2563	ณ	ห้องประชุม

ศำสตรำจำรย์วิจิตร	 ศรีสะอ้ำน	 ชั้น	 5	 อำคำรส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ	ซึ่ง	 เลขำนุกำร	

(ดร.พีระพงศ์	 ตริยเจริญ)	 แจ้งว่ำ	 ส�ำนักงำนเลขำธิกำรที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย	 (ทปอ.)	 

ได้มคีวำมประสงค์แต่งตัง้คณะท�ำงำนจดัท�ำผลกำรเรยีนเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสตูรมัธยมศกึษำตอนปลำย 

เพื่อใช้ในกำรคัดเลือกกลำงบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ	 เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลกำรเรียน 

เฉลีย่สะสมตลอดหลกัสตูรมธัยมศกึษำตอนปลำยหรือเทยีบเท่ำ	 (GPAX)	จำกหน่วยงำนและสงักดัต่ำง	ๆ 

ที่มกีำรจัดกำรเรยีนกำรสอนระดับขั้นพื้นฐำน	และจดัสง่ให	้ทปอ.	เพื่อใชใ้นกำรด�ำเนนิงำนกำรคัดเลอืก

กลำงบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ	(TCAS)	ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ	2560	เป็นต้นมำ	

	 ในปีกำรศกึษำ	2564	นี	้ส�ำนกังำนเลขำธกิำรทีป่ระชมุอธกิำรบดีแห่งประเทศไทย	(ทปอ.)	

ได้ขอควำมอนเุครำะห์ให้ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน	เป็นผูร้วบรวมข้อมลูผลกำรเรยีน

เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ	(GPAX)	ของนักเรียนจำกสถำนศึกษำ

ทุกสังกัดที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	เช่นเดิม	และจำกกำรประชุมร่วมกับ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 (สพฐ.)	 ผู้บริหำรและผู้แทนสังกัดหน่วยงำนที่จัดท�ำ 

ผลกำรเรยีนเฉลีย่สะสม	 (GPAX)	 เมือ่วนัที	่ 12	 มกรำคม	 2564	 เกีย่วกบัผลกำรรับข้อมลูผลกำรเรียน 

เฉลี่ยสะสมรอบ	5	ภำคเรียน	ปีกำรศึกษำ	2563	ผลกำรลงทะเบียนของนักเรียนในระบบ	TCAS	วิธีกำร

เทยีบเกรด	GPAX	ของโรงเรยีนนำนำชำต	ิโดยสรปุปัญหำจำกกำรรวบรวมและจัดส่งข้อมลูผลกำรเรียน

เฉลี่ยสะสมรอบ	 5	ภำคเรียนเมื่อเดือนธันวำคม	 2563	ที่ผ่ำนมำ	พบว่ำ	 สถำนศึกษำยังมีกำรรำยงำน

ข้อมลูทีผ่ดิพลำดไม่เป็นไปตำมรปูแบบทีส่�ำนกังำนเลขำธกิำรทีป่ระชมุอธกิำรบดแีห่งประเทศไทยก�ำหนด	

ท�ำให้เกดิปัญหำในกำรอปัโหลดข้อมลู	รวมทัง้กำรก�ำกบั	ติดตำมข้อมลูของหน่วยงำนต้นสังกดัไม่เป็นปัจจุบนั	

กำรรำยงำนข้อมลูจงึยงัไม่ครบถ้วน	ซึง่ส่งผลกระทบถงึกำรสบืค้นข้อมลูของนกัเรยีนจำกระบบ	TCAS	ด้วย 

อกีทัง้ส�ำนกังำนเลขำธกิำรทีป่ระชมุอธกิำรบดแีห่งประเทศไทยได้แจ้งปฏทินิกำรด�ำเนนิงำนและก�ำหนด 

กำรจดัส่งข้อมลูผลกำรเรียนเฉลีย่สะสม	(GPAX)	6	ภำคเรยีน	(ครัง้ที	่2)	ภำยในวนัที	่30	เมษำยน	2564	นี	้
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 ดังนั้น	 เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน	 กำรจัดส่งข้อมูลถูกต้องครบถ้วน	

และมีประสทิธิภำพ	สำมำรถสรุปข้อมลูเป็นสำรสนเทศในภำพรวม	หรอืแยกสังกัดเพือ่รำยงำนข้อมลูได้	

รวมทั้งผู้แทนหน่วยงำนสำมำรถช่วยกลั่นกรองตรวจสอบควำมถูกต้องได้อย่ำงถูกต้อง	 ส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน	จงึได้จดัท�ำคูม่อืกำรปฏบิตังิำนกำรรำยงำนผลกำรเรยีนเฉลีย่สะสม

ผ่ำนระบบ	GPAX	OBEC	ฉบับนี้ขึ้น	ส�ำหรับสถำนศึกษำ	และหน่วยงำนต้นสังกัดที่เกี่ยวข้อง	ใช้ในกำร

ศึกษำประกอบกำรรำยงำน

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพือ่ให้บุคลำกรทีร่บัผดิชอบกำรรำยงำนผลกำรเรยีนเฉลีย่สะสมผ่ำนระบบ	GPAX	OBEC 

ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	มีควำมรู้	ควำมเข้ำใจในกำรใช้ระบบได้ถูกต้อง

	 2.	 เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรรำยงำนผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมผ่ำนระบบ	 GPAX	 OBEC	 

ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน	 เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน	 กำรจัดส่งข้อมูลถูกต้อง

ครบถ้วน	และมีประสิทธิภำพ

ประโยชน์ที่ ได้รับ

	 1.	 ผู ้รับผิดชอบในกำรรำยงำนผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมผ่ำนระบบ	 GPAX	 OBEC	 

มคีวำมเข้ำใจ	และสำมำรถใช้งำนระบบ	GPAX	OBEC	ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 

ได้อย่ำงถูกต้อง	สำมำรถรำยงำนข้อมูลได้ครบถ้วนและทันเวลำอย่ำงมีประสิทธิภำพ	

	 2.	 ผู ้รับผิดชอบในระดับหน่วยงำนต้นสังกัด	 สำมำรถใช้งำนระบบได้อย่ำงถูกต้อง	 

เพือ่รบัรองข้อมลูของสถำนศกึษำก่อนส่งต่อส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำข้ันพ้ืนฐำน	และสำมำรถ

ติดตำมกำรรำยงำนข้อมูลจำกสถำนศึกษำได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ

	 3.	 หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำ	 สำมำรถสรุปภำพรวมข้อมูลกำรรำยงำนผล 

กำรเรียนเฉลี่ยสะสมของสถำนศึกษำในสังกัดได้

กลุ่มเป้าหมาย

	 ผูร้บัผดิชอบในกำรรำยงำนผลกำรเรียนเฉล่ียสะสมผ่ำนระบบ	GPAX	OBEC	ของส�ำนกังำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	ในระดับต่ำง	ๆ	ได้แก่

	 1.	 ระดับหน่วยงำนต้นสังกัด

	 	 1.1	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำที่มีสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำ 

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย	จ�ำนวน	54	เขต	
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 	 1.2	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	จ�ำนวน	42	เขต	

	 	 1.3	 ส�ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ	จ�ำนวน	1	ส�ำนัก

	 	 1.4	 หน่วยงำนต้นสังกัดอื่น	ๆ	จ�ำนวน	15	หน่วยงำน

	 2.	 ระดับสถำนศึกษำ

	 	 2.1	 สถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำที่มีสถำนศึกษำ

จัดกำรศึกษำ	ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย	จ�ำนวน	105	แห่ง

	 	 2.2	 สถำนศกึษำสงักดัส�ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศึกษำ	จ�ำนวน	2,354	แห่ง

	 	 2.3	 สถำนศึกษำสังกัดหน่วยงำนอื่น	ๆ 	จ�ำนวน	2,348	แห่ง	(ไม่นับรวมสถำนศึกษำ 

สังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำอำชีวศึกษำ)

นิยามศัพท์

	 ระบบ	 GPAX	 OBEC	 หมำยถึง	 ระบบกำรรำยงำนผลคะแนนกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 

ที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจัดท�ำขึ้น	 เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลกำรเรียนเฉล่ียสะสม 

ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ	 (GPAX)	 จำกสถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและสังกัดอื่น	ๆ	ที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับชั้นมัธยมศึกษำ

ตอนปลำยหรอืเทยีบเท่ำ	เพือ่จดัส่งให้	ส�ำนกังำนเลขำธกิำรท่ีประชมุอธกิำรบดแีห่งประเทศไทย	(ทปอ.)	

เพื่อใช้ในกำรด�ำเนินงำนกำรคัดเลือกกลำงบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ	(TCAS)

	 กำรคัดเลอืกกลำง	หมำยถงึ	กำรด�ำเนนิกำรคัดเลอืกบคุคลเข้ำศกึษำในสถำบนัอดุมศกึษำ	

(Thai	 University	 Central	 Admission	 System	 :	 TCAS)	 ซ่ึงเป็นระบบที่เกิดขึ้นจำกนโยบำย 

ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร	ที่มอบหมำยให้ที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย	 (ทปอ.)	

พิจำรณำปรับรูปแบบกำรรับเข้ำศึกษำ	 ไม่ได้มีกำรว่ิงรอกสอบ	 ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรสมัคร	 และป้องกัน

กำรใช้สิทธิ์ซ�้ำซ้อน	 โดยสถำบันอุดมศึกษำในเครือข่ำย	 ทปอ.	 ร่วมกันพิจำรณำกระบวนกำรคัดเลือก

บุคคลเข้ำศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำ	 เพื่อต้องกำรให้เกิดควำมเท่ำเทียมกัน	 โดยเริ่มใช้ตั้งแต ่

ปีกำรศึกษำ	2561	เป็นต้นมำ

	 TCAS	หมำยถึง	ระบบกำรคัดเลือกกลำงบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ

	 ระบบ	 TCAS	 หมำยถึง	 ระบบสำรสนเทศกำรคัดเลือกกลำงบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบัน

อุดมศึกษำ

	 หน่วยงำนต้นสงักดั	หมำยถงึ	องค์กรทีม่กีำรจัดกำรศกึษำในระดับมธัยมศกึษำตอนปลำย

หรือเทียบเท่ำ	และมีผู้เรียนมีควำมประสงค์จะเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมและระยะเวลาด�าเนินการ

ที่ กิจกรรม ระยะเวลำ

1. สพฐ.	และหน่วยงำนต้นสังกัดจัดท�ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 

กำรรำยงำนผ่ำนระบบ	GPAX	OBEC

3	-	5	ก.พ.	64

2. สพฐ.	จัดพิมพ์คู่มือปฏิบัติงำนกำรรำยงำนผ่ำนระบบ	 

GPAX	OBEC	และแผ่นพับเผยแพร่ขั้นตอนและปฏิทิน 

กำรด�ำเนินกำร

15	-	25	ก.พ.	64

3. ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรรำยงำนผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม	

(GPAX)	แก่ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ	และหน่วยงำน

ต้นสังกัด

1	-	5	มี.ค.	64

4. เขตพื้นที่กำรศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัดแต่งตั้งคณะท�ำงำน

เพื่อรับรองกำรรำยงำนผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม	(GPAX)	 

6	ภำคเรียน	

8	-	10	มี.ค.	64

5. เขตพื้นที่กำรศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด	ขยำยผลชี้แจงกำรใช้

ระบบกำรรำยงำนผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม	(GPAX)	6	ภำคเรียน	

แก่สถำนศึกษำในสังกัด	

15	-	31	มี.ค.	64

6. สพฐ.	เปิดระบบกำรรำยงำนข้อมูลผลกำรเรียนเฉลี่ย	6	ภำคเรียน	

ให้กับสถำนศึกษำ	ดำวโหลดแบบฟอร์ม	เตรียมข้อมูล	จัดส่ง	 

และยืนยันข้อมูล	ในระบบ	GPAX	OBEC

5	มี.ค.	-	23	เม.ย.	64

7. เขตพื้นที่กำรศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด	ตรวจสอบ	ติดตำม	

และรับรองผลกำรรำยงำนข้อมูลผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม	 

(GPAX)	6	ภำคเรียน	ของสถำนศึกษำในสังกัดผ่ำนระบบ	 

GPAX	OBEC

9	-	23	เม.ย.	64

8. เขตพื้นที่กำรศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด	ยืนยันข้อมูลคะแนน

กำรเรียนเฉลี่ยสะสม	(GPAX)	6	ภำคเรียน	ผ่ำนระบบ	 

GPAX	OBEC	ให้แล้วเสร็จเพื่อให้	สพฐ.	ตรวจสอบ

ภำยในวันที่	 

23	เม.ย.	64

9. สพฐ.	รับรองผลกำรรำยงำนข้อมูลผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม	

(GPAX)	6	ภำคเรียน	จำกส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

และหน่วยงำนต้นสังกัด

23	-	29	เม.ย.64
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ กิจกรรม ระยะเวลำ

10. สพฐ.	ส่งข้อมูลผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม	(GPAX)	6	ภำคเรียน	 

จำกทุกสังกัด	ให้	ทปอ.

ภำยในวันที่	 

30	เม.ย.	64

11. สพฐ.	จัดท�ำรำยงำนสรุปผลและข้อเสนอแนะจำกกำรรำยงำน

ข้อมูลผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม	(GPAX)	6	ภำคเรียน	ผ่ำนระบบ	

GPAX	OBEC

5	-	7	พ.ค.	64

12. จัดพิมพ์	และเผยแพร่สรุปรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	 มิ.ย.	-	ก.ค.	64

บทบาทหน้าที่

 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

	 1.	 วำงแผนก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินงำน

	 2.	 จัดท�ำคู่มือกำรใช้ระบบ	GPAX	OBEC

	 3.	 ประชมุชีแ้จงแนวทำงด�ำเนนิงำนแก่ผูร้บัผดิชอบระดบัเขตพืน้ที	่และหน่วยงำนต้นสงักดั

	 4.	 ติดตำม	ก�ำกับ	กำรด�ำเนินงำนของเขตพื้นที่กำรศึกษำ	และสถำนศึกษำ

	 5.	 รับรองข้อมูลผลกำรเรียนเฉล่ียสะสม	 (GPAX)	 6	 ภำคเรียน	 จำกสถำนศึกษำ 

	 	 ท่ีจัดกำรศกึษำ	ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน	ทีไ่ด้รบักำรรบัรองจำกเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ 

	 	 หรือหน่วยงำนต้นสังกัด

	 6.	 ส่งข้อมูลผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม	(GPAX)	6	ภำคเรียน	ให้	ทปอ.

	 7.	 จดัท�ำรำยงำนสรปุผลและข้อเสนอแนะจำกกำรรำยงำนข้อมลูผลกำรเรยีนเฉลีย่สะสม	 

	 	 (GPAX)	6	ภำคเรียน	ผ่ำนระบบ	GPAX	OBEC

	 8.	 จัดพิมพ์	และเผยแพร่รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน

 ส�ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ ส�ำนกับริหำรงำนกำรศกึษำพิเศษ และหน่วยงำนต้นสังกัด

	 1.	 แต่งตั้งคณะท�ำงำนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

	 2.	 ขยำยผลกำรชี้แจงแนวทำงด�ำเนินงำนแก่สถำนศึกษำในสังกัด

	 3.	 ติดตำม	ก�ำกับ	กำรรำยงำนข้อมูลของสถำนศึกษำ

	 4.	 รับรองกำรรำยงำนข้อมูลผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม	 (GPAX)	 6	 ภำคเรียน 

	 	 ของสถำนศึกษำในสังกัด

	 5.	 สรุปผลกำรรำยงำนข้อมูลผลกำรเรียนเฉล่ียสะสม	 (GPAX)	 6	 ภำคเรียน	 

	 	 ของสถำนศึกษำในสังกัด	ผ่ำนระบบ	GPAX	OBEC	
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สถำนศกึษำ

	 1.	 ศึกษำคู่มือ	 และเข้ำรับฟังกำรชี้แจงกำรรำยงำนข้อมูล	 จำกส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี 

กำรศึกษำหรือหน่วยงำนต้นสังกัด	

	 2.	 จัดเตรียมข้อมูล	ตรวจสอบควำมถูกต้อง	และครบถ้วนตำมรำยกำรและรูปแบบกำร

รำยงำนที่ก�ำหนด

	 3.	 รำยงำนข้อมูลผ่ำนระบบ	 GPAX	 OBEC	 ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน	ตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด

	 4.	 ติดตำมผลกำรรับรองจำกส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	หรือหน่วยงำนต้นสังกัด
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตอนที่ 2

กระบวนกำรและขั้นตอนกำรใช้งำน 

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน	 โดยส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	 

เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรรวบรวมข้อมูลผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม	 (GPAX)	 เพ่ือจัดส่งข้อมูล 

ให้แก่	ส�ำนักงำนเลขำธิกำรที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย	(ทปอ.)	โดยมีภำรกิจที่ต้องด�ำเนินกำร	

คือ	กำรรวบรวมข้อมูลผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม	 (GPAX)	5	ภำคเรียน	และ	6	ภำคเรียน	ของนักเรียน

หลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำจำกสถำนศึกษำ	และหน่วยงำนสังกัดต่ำง	ๆ	ที่มีกำรจัด 

กำรเรยีนกำรสอนระดบักำรศกึษำข้ันพืน้ฐำน	เพือ่จดัส่งให้ส�ำนกังำนเลขำธกิำรทีป่ระชมุอธกิำรบดีแห่งประเทศไทย 

โดยที่ส�ำนักงำนเลขำธิกำรท่ีประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย	 (ทปอ.)	 มีหนังสือที่	 ทปอ.	 63/0551	 

ลงวันที่	 8	 ธันวำคม	 2563	 เรื่อง	 กำรรวบรวมข้อมูลคะแนนผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม	 (GPAX)	 เพื่อใช้ 

ในกำรคัดเลือกกลำงบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ	 (TCAS)	ซึ่งในกำรด�ำเนินกำรส�ำนักทดสอบ

ทำงกำรศกึษำ	ได้พฒันำระบบกำรรำยงำนข้อมลูผลกำรเรียนเฉล่ียสะสม	(GPAX)	ชือ่ว่ำ	ระบบกำรรำยงำน 

GPAX	OBEC	โดยจำกกำรด�ำเนินงำนรวบรวมข้อมูลผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม	5	ภำคเรียน	ของนักเรียน 

และหลอมรวมข้อมูลจำกสถำนศึกษำทุกสังกัด	เมื่อเดือนธันวำคม	2563	ที่ผ่ำนมำ	พบว่ำ	สถำนศึกษำ

ยังมีกำรรำยงำนข้อมูลที่ผิดพลำดไม่เป็นไปตำมรูปแบบที่ส�ำนักงำนเลขำธิกำรที่ประชุมอธิกำรบดี 

แห่งประเทศไทยก�ำหนด	 ท�ำให้เกิดปัญหำในกำรอัปโหลดข้อมูล	 รวมท้ังกำรก�ำกับ	 ติดตำมข้อมูล 

ของหน่วยงำนต้นสังกัดไม่เป็นปัจจุบันกำรรำยงำนข้อมูลจึงยังไม่ครบถ้วน	 และส�ำนักงำนเลขำธิกำรที่

ประชมุอธกิำรบดแีห่งประเทศไทย	ได้แจ้งปฏิทินกำรด�ำเนนิงำนและก�ำหนดกำรจดัส่งข้อมลูผลกำรเรียน

เฉลี่ยสะสม	(GPAX)	6	ภำคเรียน	(ครั้งที่	2)	ภำยในวันที่	30	เมษำยน	2564	โดยขอควำมอนุเครำะห์ให้

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 เป็นผู้รวบรวมข้อมูลผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด

หลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ	 (GPAX)	 ของนักเรียนจำกสถำนศึกษำทุกสังกัด 

ที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	เช่นเดิมด้วย	

	 ดังนั้น	 เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน	 กำรจัดส่งข้อมูลถูกต้องครบถ้วน	

และมีประสทิธิภำพ	สำมำรถสรุปข้อมลูเป็นสำรสนเทศในภำพรวม	หรอืแยกสังกัดเพือ่รำยงำนข้อมลูได้	

รวมทั้งผู้แทนหน่วยงำนสำมำรถช่วยกลั่นกรองตรวจสอบควำมถูกต้องได้อย่ำงถูกต้อง	 ส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 จึงจัดท�ำรำยละเอียดกระบวนกำรและขั้นตอนกำรด�ำเนินกำร

รำยงำนข้อมูลผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม	(GPAX)	ผ่ำนระบบ	GPAX	OBEC	ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	โดยแบ่งออกเป็น	2	ส่วน	คือ	

	 1.	 ผู้ใช้งำนระดับสถำนศึกษำ

	 2.	 ผู้ใช้งำนระดับส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	และหน่วยงำนต้นสังกัด
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส่วนที่ 1 ผู้ ใช้งานระดับสถานศึกษา

	 กำรรำยงำนข้อมลูผลกำรเรยีนเฉล่ียสะสม	(GPAX)	ผ่ำนระบบ	GPAX	OBEC	ของส�ำนกังำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	มีรำยละเอียดและขั้นตอน	ดังนี้

 ... กำรลงทะเบียนเข้ำระบบ

	 1)	 ผู้ใช้งำนเปิดบรำวเซอร์	ส�ำหรับเข้ำสู่อินเตอร์เน็ต	เช่น	Safari,	 Internet	Explorer,	

Microsoft	Edge,	Chrome,	Opera,	Firefox	ฯลฯ	ดังภำพที่	1	

 ภำพที่ 1 ตัวอย่ำงเว็บบรำวเซอร์ส�ำหรับเข้ำสู่อินเตอร์เน็ต

 

	 2)	 ผู้ใช้งำนพิมพ์	URL:	https://gpax.obec.go.th	ลงไปที่	Address	Bar	(ช่องส�ำหรับ

กรอกที่อยู่ของเว็บ)	ดังภำพที่	2	

ภำพที่ 2 กำรพิมพ์ URL ลงไปที่ Address bar

	 3)	 ผู้ใช้งำนคลิกที่ปุ่ม	Enter	บนแป้นพิมพ์	(Keyboard)	เพื่อเข้ำสู่เว็บไซต์	และระบบจะ

ปรำกฏหน้ำต่ำง	ดังภำพที่	3
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภำพที่ 3 แสดงองค์ประกอบของรำยกำรของระบบ GPAX OBEC

  

	 4)	 ผู้ใช้งำน	หรือ	ผู้ที่รับผิดชอบกำรรำยงำนข้อมูลระดับสถำนศึกษำ	ลงทะเบียนข้อมูล

ของนำยทะเบียนของสถำนศึกษำหรือผู้รับผิดชอบในกำรน�ำเข้ำข้อมูลผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม	(GPAX)	

5	 -	 6	 ภำคเรียน	 โดยท�ำกำรคลิกที่ปุ ่มสีฟ้ำด้ำนล่ำงของกรอบลงชื่อกำรเข้ำใช้เพื่อเข้ำสู่ระบบที ่

ลงทะเบียนส�ำหรับสถำนศึกษำ ดังภำพที่	4

ภำพที่ 4 ลงทะเบียน/สมัครเป็นนำยทะเบียน  

หรือผู้รับผิดชอบรำยงำนข้อมูลผ่ำนระบบ GPAX OBEC
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 5)	 เมื่อผู ้ใช้งำนคลิกท่ีปุ ่มลงทะเบียนส�ำหรับสถำนศึกษำแล้วจะปรำกฏหน้ำต่ำง 

และกำรรำยงำนบนแบบฟอร์มตำมรำยละเอียด	ข้อ	6)	ส�ำหรับลงทะเบียนผู้ใช้งำน	ดังภำพที่	5

ภำพที่ 5 แบบลงทะเบียนส�ำหรับนำยทะเบียน ผู้รับผิดชอบติดตำมสถำนศึกษำในสังกัด 

	 6)	 กรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียน	ดังนี้

   	 กรอกเลขบัตรประจ�ำตวัประชำชนของนำยทะเบยีนสถำนศึกษำหรอืผูร้บัผดิชอบ 

ของสถำนศึกษำทั้ง	13	หลักให้ถูกต้อง

   	 กรอกช่ือจริง	 นำมสกุลจริงของนำยทะเบียนหรือผู้รับผิดชอบของสถำนศึกษำ	

โดยระบุค�ำน�ำหน้ำ	นำย	นำง	นำงสำว	ให้ชัดเจน

   	 กรอก	Email	ของผู้ใช้งำนจริงส�ำหรับกำรลงทะเบียน

   	 กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ	 10	 หลัก	 (ต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือเท่ำนั้น)  

เพื่อใช้ส�ำหรับกำรติดต่อประสำนงำนผ่ำนระบบ	SMS	

   	 กรอกชือ่สถำนศกึษำ	โดยระบบจะประมวลผลจำกฐำนข้อมลูกลำงแสดงข้อมลู

สถำนศึกษำให้เลือกจำกข้อมูลของระบบ

   	 กรอกรหัสผ่ำนส�ำหรับใช้ในกำรเข้ำสู่ระบบ

   	 ยืนยันรหัสผ่ำนอีกครั้งให้ตรงกันกับรหัสผ่ำนที่กรอกครั้งแรก

   	 คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนจำกนั้นจะแสดงข้อมูลหำกลงทะเบียนส�ำเร็จดังภำพที่	6	
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภำพที่ 6 หน้ำต่ำงแสดงผลกำรลงทะเบียนเรียบร้อย

 หมำยเหตุ

   กรณีที่ 1	 หำกมีกำรลงทะเบียนข้อมูลของนำยทะเบียนหรือผู้รับผิดชอบของ	 

สถำนศึกษำไปแล้วระบบจะปรำกฏข้อควำม	ได้ท�ำกำรลงทะเบียนไปแล้ว ดังภำพที่	7

ภำพที่ 7 หน้ำต่ำงแสดงข้อควำมกรณีมีกำรลงทะเบียนข้อมูลนำยทะเบียน 

หรือผู้รับผิดชอบของ สถำนศึกษำไปแล้ว

   กรณีที่ 2	 หำกมีกำรลงทะเบียนข้อมูลของนำยทะเบียนหรือผู้รับผิดชอบของ 

สถำนศึกษำไปแล้ว	และท�ำกำรกรอกข้อมลูไม่ถูกต้องจะปรำกฏข้อควำมว่ำ	ข้อมลูไม่ถกูต้อง ดงัภำพที	่8	
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภำพที่ 8 แสดงข้อควำมกรณีหำกมีกำรลงทะเบียนข้อมูลของนำยทะเบียน 

หรือผู้รับผิดชอบของสถำนศึกษำไปแล้ว แต่กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง

  กรณทีี ่3 ถ้ำนำยทะเบยีนและผูร้บัผดิชอบข้อมลูสถำนศกึษำ	ลมืรหสัผ่ำน	(Password	) 

ให้ท�ำกำรคลิกปุ่ม ย้อนกลับเข้ำสู ่ระบบ	 ดังภำพที่	 9	 และคลิกปุ ่ม	 ลืมรหัสผ่ำน	 เพื่อท�ำกำร 

ขอรหัสผ่ำนใหม่	โดยระบบจะแสดงหน้ำต่ำงให้ระบุอีเมล	เพื่อขอคืนรหัสผ่ำน	ดังภำพที่	10

ภำพที่ 9 แสดงคลิกปุ่ม ย้อนกลับเข้ำสู่ระบบ 



13

คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภำพที่ 10 แสดงหน้ำต่ำงกำรขอ Reset Password ใหม่

  

  	 หำกอีเมลท่ีระบุไม่ตรงกับข้อมูลในระบบจะปรำกฏข้อควำมแจ้งเตือน	 

ดังภำพที่	11	

ภำพที่ 11 แสดงหน้ำต่ำงกำรไม่พบอีเมลของท่ำนในระบบ
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  	 หำกอีเมลที่ระบุตรงกับฐำนข้อมูลในระบบจะปรำกฏข้อควำมแจ้งเตือน	 

และส่งรหัสผ่ำนใหม่ไปยังอีเมล	กรุณำตรวจสอบ	Inbox	หรือ	Junk	mail	ของท่ำน	ดังภำพที่	12

ภำพที่ 12 แสดงกำรส่งรหัสผ่ำนไปยังอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว 

	 7)	 เมื่อผู ้ใช้งำนท�ำกำรลงทะเบียนส�ำเร็จเรียบร้อยแล้ว	 ระบบจะให้ท�ำกำร	 Login	 

เข้ำสู่ระบบ	ดังภำพที่	13

ภำพที่ 13 แสดงลงชื่อเข้ำใช้เพื่อเข้ำสู่ระบบ
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ... กำรเตรียมข้อมูลไฟล์ Excel ก่อนเข้ำสู่ระบบ

	 1)	 ผู้ใช้งำนโหลดไฟล์ต้นฉบับจำกเมนูทำงด้ำนซ้ำยมือค�ำว่ำ	ต้นฉบับไฟล์น�ำส่ง GPAX 

แล้วน�ำข้อมูล	 กรอกลงในไฟล์ต้นฉบับไฟล์น�ำส่ง GPAX	 ในรูปแบบ	Excel	 ให้ถูกต้องตำมค�ำแนะน�ำ 

ในกำรกรอกข้อมูลตำมภำคผนวก ก. ดังภำพที่	14

ภำพที่ 14 เมนูแสดงต้นฉบับไฟล์น�ำส่ง GPAX และไฟล์ Excel ในกำรน�ำส่ง
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ....กำรเข้ำสู่ระบบ GPAX OBEC

	 เมื่อเข้ำระบบที่	 gpax.obec.go.th	 ระบบจะแสดงหน้ำต่ำงเพื่อให้ผู้ใช้งำนลงชื่อเข้ำใช ้

เพื่อเข้ำสู่ระบบตำมที่ได้สมัครลงทะเบียนเป็นสมำชิกในระบบเรียบร้อยแล้ว	 และท�ำกำรกรอกข้อมูล 

ตำมรำยละเอียด	ดังภำพที่	15	

ภำพที่ 15 ลงชื่อเข้ำใช้เพื่อเข้ำสู่ระบบ 

	 	 โดย	ผู้ใช้งำนสำมำรถด�ำเนินกำรตำมขั้นตอน	ดังต่อไปนี้

	 	 1)	 กรอก	Username	(รหัสสถำนศึกษำ	10	หลัก)

	 	 2)	 กรอก	Password	ในกำรเข้ำสู่ระบบ	(คอื	รหสัผ่ำนทีก่�ำหนดไว้เมือ่ทีล่งทะเบยีนระบบ)

	 	 3)	 คลิกที่	เข้ำสู่ระบบ

	 	 4)	 หำกกรอก	Username	หรือ	Password	ไม่ถูกต้องระบบจะแจ้งเตือนข้อควำม 

ดังภำพที่	16

ภำพที่ 16 หน้ำต่ำงแสดงผลข้อมูลไม่ถูกต้อง
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 	 5)	 หำกข้อมูลในกำรเข้ำสู่ระบบถูกต้องระบบจะแสดงหน้ำแรกของสถำนศึกษำ	 

และจะแสดงชื่อนำยทะเบียนสถำนศึกษำหรือผู้รับผิดชอบของสถำนศึกษำด้ำนขวำมือข้อมูลสังกัด 

ของสถำนศึกษำไว้ด้ำนบนของระบบ	ดังภำพที่	17

ภำพที่ 17 แสดงหน้ำแรกของสถำนศึกษำ และจะแสดงชื่อนำยทะเบียนสถำนศึกษำ 

หรือผู้รับผิดชอบของสถำนศึกษำด้ำนขวำมือระบบ GPAX OBEC
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 หมำยเหตุ

  กรณ ี ถ้ำนำยทะเบยีนหรอืผูร้บัผดิชอบข้อมลูสถำนศกึษำลมืรหสัผ่ำน	 (Password) 

ให้ท�ำกำรกดปุ่ม	 ลืมรหัสผ่ำน	 เพื่อท�ำกำรขอรหัสผ่ำนใหม่	 โดยระบบจะแสดงหน้ำต่ำงให้ระบุอีเมล	 

เพื่อขอคืนรหัสผ่ำน	ดังภำพที่	18

ภำพที่ 18 แสดงกำรขอ Reset Password ใหม่

 

  		หำกอเีมลทีร่ะบไุม่ตรงกับข้อมลูในระบบจะปรำกฏข้อควำมแจ้งเตอืน	ดงัภำพที	่19	

ภำพที่ 19 แสดงหน้ำต่ำงกำรไม่พบอีเมลของท่ำนในระบบ
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   	 หำกอีเมลที่ระบุตรงกับฐำนข้อมูลในระบบจะปรำกฏข้อควำมแจ้งเตือน	 และ

ส่งรหัสผ่ำนใหม่ไปยังอีเมลกรุณำตรวจสอบ	Inbox	หรือ	Junk	mail	ของท่ำน	ดังภำพที่	20

ภำพที่ 20 แสดงกำรส่งรหัสผ่ำนไปยังอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว 

 ... กำรน�ำเข้ำข้อมูลของสถำนศึกษำในสังกัด สพฐ.

	 1)	 ผู้ใช้งำนคลิกที่เมนูด้ำนซ้ำยมือในส่วนหัวข้อ	ส่ง GPAX	แล้วเลือกที่	น�ำเข้ำ GPAX 6 

ดังภำพที่	21

ภำพที่ 21 แสดงรำยกำรส่วนหัวข้อ ส่ง GPAX และรำยงำนน�ำเข้ำ GPAX6
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 2)	 ผู ้ใช้งำนคลิกที่เมนูน�ำเข้ำ	 GPAX6	 จะปรำกฏหน้ำต่ำงส�ำหรับกำรน�ำเข้ำข้อมูล	 

ดังภำพที่	21	

ภำพที่ 21 แสดงรำยละเอียดรำยกำรกำรเตรียมน�ำเข้ำข้อมูล GPAX6

	 3)	 เมื่อผู้ใช้งำนเตรียมข้อมูลตำมไฟล์	 Excel	 ไว้เสร็จสมบูรณ์แล้ว	 ให้คลิกที่ปุ่มสีน�้ำเงิน

ค�ำว่ำ	 + Upload ไฟล์ Excel ดังภำพท่ี	 22	 และจะปรำกฏหน้ำต่ำงแสดงผลส�ำหรับน�ำเข้ำไฟล	์ 

ดังภำพที่	23
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภำพที่ 22 กำรเลือกน�ำเข้ำข้อมูลโดยคลิก Upload ไฟล์ Excel

ภำพที่ 23 แสดงควำมพร้อมเตรียมน�ำเข้ำไฟล์ Excel ที่จัดเตรียมไว้
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 4)	 ผู้ใช้งำนสำมำรถท�ำกำรลำกไฟล์	Excel	ที่เตรียมข้อมูลไว้มำวำงในช่องว่ำง Drag & 

drop files here.. หรือ	 คลิกท่ีปุ่มสีน�้ำเงินค�ำว่ำ Browse…. เพื่อเลือกไฟล์	 Excel	 ที่เตรียมไว ้

เพื่อกำรน�ำเข้ำข้อมูล	ดังภำพที่	24

ภำพที่ 24 กำรเลือกน�ำเข้ำข้อมูลโดยคลิก Browse… น�ำเข้ำไฟล์ Excel ที่จัดเตรียมไว้  

หรือ ลำกไฟล์มำใส่ช่อง Drag & drop files here…

	 5)	 เมื่อเลือกไฟล์เรียบร้อยแล้วจะปรำกฏข้อมูลของไฟล์ที่น�ำเข้ำ	และปุ่มส�ำหรับกำรลบ	

Remove	และปุ่มส�ำหรับอับโหลด	Upload	ดังภำพที่	25

ภำพที่ 25 แสดงรำยละเอียดชื่อไฟล์ และปุ่มลบ Remove กับ ปุ่มน�ำส่ง Upload
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 6)	 เมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม	 Upload	 เสร็จแล้วระบบจะแสดงหน้ำข้อมูลของกำรอับโหลด

ปรำกฏบนหน้ำต่ำงระบบดังภำพที่	26

ภำพที่ 26 หน้ำต่ำงแสดงรำยละเอียดของชื่อไฟล์ที่น�ำเข้ำเรียบร้อย

 ...ข้อสังเกตส�ำหรับกำรตรวจสอบข้อมูลก่อนกำรด�ำเนินกำร

	 เมื่อนำยทะเบียนหรือผู้รับผิดชอบรำยงำนข้อมูล	 Upload	 เสร็จแล้ว	 ให้พิจำรณำ 

รำยละเอียดข้อมูลที่แสดงผลบนหน้ำต่ำง	ดังภำพที่	26	ข้ำงต้น	ดังนี้

  	 กำรแสดงผลของข้อมูลนักเรียนต้องไม่เป็น	 0	 ในช่องท่ี	 4	 5	 และ	 6	 รวมถึง	 

หำกเป็น	0	จะไม่ปรำกฏปุ่มสีส้ม	ยืนยันข้อมูล เพื่อยืนยันข้อมูลในกำรส่งข้อมูล

  	 หำกต้องกำรตรวจเช็คข้อมูลในกรณีที่มีข้อมูลผิดพลำดตำมที่ปรำกฏจ�ำนวน	Error 

ของช่องที่ 8 ข้อมูลผิดพลำด ให้คลิกที่ปุ่มสีแดง	Error	เพื่อตรวจดูควำมผิดพลำดที่ปรำกฏต�ำแหน่ง

ของข้อมูลที่ผิดพลำด	จำกนั้นคลิกที่	ชื่อสถำนศึกษำ	ในช่องที่	3	เพื่อดูข้อมูลรำยละเอียดของนักเรียน

ว่ำถูกต้องหรือไม่ก่อนกำรยืนยันข้อมูล

  	 หำกข้อมูลไม่ถูกต้อง	 ต้องท�ำกำรลบไฟล์ที่ช่องที่ 11	 เมื่อลบข้อมูลออกแล้ว	 

ให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง	 และด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรน�ำเข ้ำข ้อมูลข ้ำงต้นใหม่อีกครั้ง	 

จนกว่ำข้อมูลจะไม่แสดงผล	Error	ของข้อมูล

	 7)	 เมื่อผู้ใช้งำนตรวจสอบข้อมูลถูกต้องให้ท�ำกำรคลิกที่ปุ่มสีส้ม	 ยืนยันข้อมูล	 เมื่อคลิก 

ที่ปุ่ม	ยืนยันข้อมูล ดังภำพที่	 27	จะปรำกฏหน้ำต่ำงรับรองกำรยืนยัน	ดังภำพที่	 28	หำกไม่ต้องกำร 

ยืนยันข้อมูลให้ท�ำกำรคลิกที่ปุ่ม	Cancel	หำกต้องกำรยืนยันข้อมูลคลิกที่ปุ่ม	OK	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภำพที่ 27 กำรคลิกปุ่มยืนยันข้อมูล

ภำพที่ 28 แสดงกำรยืนยันข้อมูลของสถำนศึกษำ

	 8)	 เมื่อคลิกที่ปุ ่ม	 OK	 แล้วจะปรำกฏหน้ำต่ำงสถำนะที่ช่องที่	 7	 แสดงค�ำว่ำ	 ผู้ใช ้

ยืนยันข้อมูล ดังภำพที่	29	

ภำพที่ 29 แสดงสถำนะผู้ใช้ยืนยันข้อมูล



25

คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 9)	 ในกรณีที่ผู ้ใช้งำนต้องกำรยกเลิกกำรยืนยันข้อมูล	 ให้คลิกที่ปุ ่มสีแดง	 ยกเลิก 

กำรยืนยนั ดงัภำพที	่30 และในกรณทีีส่�ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศกึษำยนืยันรบัรองข้อมลูสถำนศึกษำแล้ว 

นำยทะเบียนของสถำนศึกษำก็ยังสำมำรถยกเลิกกำรยืนยันได้	 แต่ถ้ำหำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนรับรองแล้ว	สถำนศึกษำจะไม่สำมำรถยกเลิกได้

ภำพที่ 30 แสดงปุ่มสีแดงเพื่อยกเลิกกำรยืนยันข้อมูล

 ...ข้อสังเกต (กรณีที่ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไม่รับรองข้อมูล)

  	 ในกรณีที่ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรรับรองหรือไม่รับรองข้อมูลจะมี

สัญลักษณ์แจ้งเตือน	 (รูปกระดิ่ง)	 และมีข้อควำมแจ้งเตือนไปที่นำยทะเบียนของสถำนศึกษำปรำกฏ 

ด้ำนบนขวำมือของหน้ำต่ำง	ดังภำพที่	31

ภำพที่ 31 แสดงข้อควำมแจ้งเตือน กรณีที่ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไม่รับรองข้อมูล
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  	 หำกส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำไม่รับรองข้อมูลจะปรำกฏหน้ำต่ำง 

ในช่องที่	7	ขึ้นสถำนะว่ำ	เขตพื้นที่ไม่รับรองกรุณำตรวจสอบใหม่	ดังภำพที่	32

1 2

ภำพที่ 32 แสดงรำยละเอียดสถำนะเขตพื้นที่ไม่รับรองกรุณำตรวจสอบใหม่

	 10)	กรณีที่ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไม่รับรองข้อมูลให้ผู้ใช้งำนหรือนำยทะเบียน	 

คลิกที่ปุ่มสถำนะช่องที่	 7	 เขตพื้นที่ไม่รับรองกรุณำตรวจสอบใหม่	 เพื่อดูรำยกำรของกำรตอบกลับ 

จำกส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 จำกนั้นคลิกที่ปุ่ม ยกเลิกกำรยืนยัน	 ที่ช่องที่	 10	 ดังภำพที่	 33	 

แล้วท�ำกำรคลิกท่ีปุ่ม	 ลบ	 แล้วแก้ไขไฟล์	 Excel	 ใหม่จำกน้ันท�ำกำรอับโหลดขึ้นระบบอีกครั้ง	 

ตำมข้อที่	6	แล้วด�ำเนินกำรตำมล�ำดับขั้นตอนเดิม

ภำพที่ 33 แสดงรำยกำรตรวจสอบเขตพื้นที่ไม่รับรองกรุณำตรวจสอบใหม่  

และยกเลิกกำรยืนยัน 
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ...ข้อสังเกต (กรณีที่ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำรับรองข้อมูล)

  	 กรณีส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตรวจสอบข้อมูลแล้วหำกข้อมูลถูกต้อง 

จะรับรองข้อมูล	 ให้สถำนศึกษำดูที่ช่องที่	 7	 สถำนะจะแสดงเป็น	 เขตพ้ืนที่รับรอง -> สพฐ.  

ก�ำลังตรวจสอบ สถำนศึกษำสำมำรถคลิกดูที่ปุ ่มสถำนะได้จะปรำกฏหน้ำต่ำง	 ดังภำพที่	 34	 

โดยในขั้นตอนนี้ผู ้ใช้งำนสำมำรถเลือกยกเลิกกำรยืนยันได้ในกรณีท่ีต้องกำรแก้ไขข้อมูลเพ่ิมเติม	 

ตำมข้อที่	10	และแจ้งให้ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทรำบอีกครั้ง	เพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

ภำพที่ 34 แสดงสถำนะ เขตพื้นที่รับรอง -> สพฐ. ก�ำลังตรวจสอบ

 ...ข้อสังเกต (กรณีที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไม่รับรองข้อมูล)

  	 กรณีที่ 	 สพฐ.	 ไม ่รับรองข ้อมูลจะมีข ้อควำมขึ้นที่ช ่องที่ 	 7	 สถำนะ  

สพฐ. ไม่รับรอง กรุณำตรวจสอบใหม่	ปรำกฏหน้ำต่ำงดังภำพที่	35

ภำพที่ 35 แสดงสถำนะ สพฐ. ไม่รับรอง กรุณำตรวจสอบใหม่
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 11)	กรณีท่ีส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไม่รับรองข้อมูล	 ให้ผู้ใช้งำน 

คลกิทีปุ่ม่สถำนะทีช่่องที	่7	ดรูำยกำรของกำรตอบกลบัจำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำข้ันพืน้ฐำน 

และสำมำรถตรวจสอบได้ว่ำข้อมลูมคีวำมผดิพลำดตรงไหนโดยคลกิทีปุ่ม่	Error	จำกนัน้คลกิทีปุ่ม่	ยกเลกิ

กำรยืนยัน แล้วท�ำกำรคลิกที่ปุ่ม	 ลบ	 ให้สถำนศึกษำแก้ไขไฟล์	 Excel	 ใหม่	 ให้ถูกต้องตำมเงื่อนไข 

กำรบันทึกข้อมูลที่ก�ำหนดทุกหัวข้อ	 ดังภำพที่	 36	 หำกสถำนศึกษำด�ำเนินกำรแก้ไขครบถ้วนแล้วให้

ท�ำกำรอับโหลดไฟล์	Excel	ขึ้นระบบอีกครั้ง	ตำมข้อที่	3	ข้ำงต้น	แล้วด�ำเนินกำรตำมล�ำดับขั้นตอนเดิม

1 2

ภำพที่ 36 แสดงขั้นตอนกำรตรวจสอบ สพฐ. ไม่รับรอง กรุณำตรวจสอบใหม่

 ...ข้อสังเกต (กรณีที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนรับรองข้อมูล)

  	 กรณีที่	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนรับรองข้อมูลที่ช่อง	 7	 

จะปรำกฏสถำนะ	สพฐ. รับรองข้อมูลเรียบร้อย	ดังภำพที่	37	เสร็จสิ้นกระบวนกำรของสถำนศึกษำใน

สังกัด	สพฐ.	

ภำพที่ 37 แสดงสถำนะ สพฐ. รับรองข้อมูลเรียบร้อย

 เสร็จสิ้นกระบวนกำรรำยงำนข้อมูลของสถำนศึกษำในสังกัด สพฐ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ... กำรน�ำเข้ำข้อมูลของสถำนศึกษำในสังกัดหน่วยงำนอื่น

	 1)	 ผู้ใช้งำนให้คลิกที่เมนูด้ำนซ้ำยมือในส่วนหัวข้อ	 ส่ง GPAX	 แล้วเลือกที่	 น�ำเข้ำ  

GPAX6	ดังภำพที่	38	

ภำพที่ 38 แสดงรำยกำรส่วนหัวข้อ ส่ง GPAX และรำยงำนน�ำเข้ำ GPAX6
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 2)	 ผู้ใช้งำนคลิกที่เมนูน�ำเข้ำ	 GPAX6	 จะปรำกฏหน้ำต่ำง	 ส�ำหรับท�ำกำรน�ำเข้ำข้อมูล 

ดังภำพที่	39

ภำพที่ 39 หน้ำต่ำงแสดงรำยละเอียดรำยกำรกำรเตรียมน�ำเข้ำข้อมูล GPAX6

	 3)	 เมื่อผู้ใช้งำนเตรียมข้อมูลตำมไฟล์	 Excel	 ไว้เสร็จสมบูรณ์แล้ว	 ให้คลิกที่ปุ่มสีน�้ำเงิน

ค�ำว่ำ	 + Upload ไฟล์ Excel ดังภำพท่ี	 40	 และจะปรำกฏหน้ำต่ำงแสดงผลส�ำหรับน�ำเข้ำไฟล ์

ดังภำพที่	41

ภำพที่ 40 กำรเลือกน�ำเข้ำข้อมูลโดยคลิก Upload ไฟล์ Excel
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภำพที่ 41 หน้ำต่ำงแสดงควำมพร้อมเตรียมน�ำเข้ำไฟล์ Excelที่จัดเตรียมไว้

	 4)	 ผู ้ใช้งำนสำมำรถท�ำกำรลำกไฟล์	 Excel	 ที่เตรียมข้อมูลไว้มำวำงในช่องว่ำง  

Drag & drop files here.. หรือ	 คลิกที่ปุ่มสีน�้ำเงินค�ำว่ำ	 Browse…. เพ่ือเลือกไฟล์	 Excel	 

ที่เตรียมไว้เพื่อกำรน�ำเข้ำข้อมูลดังภำพที่	42

ภำพที่ 42 กำรเลือกน�ำเข้ำข้อมูลโดยคลิก Browse… น�ำเข้ำไฟล์ Excel ที่จัดเตรียมไว้  

หรือ ลำกไฟล์มำใส่ช่อง Drag & drop files here….
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 5)	 เมื่อเลือกไฟล์เรียบร้อยแล้วจะปรำกฏข้อมูลของไฟล์ท่ีน�ำเข้ำ	 และปุ่มส�ำหรับ 

กำรลบ	Remove	และปุ่มส�ำหรับอับโหลด	Upload	ดังภำพที่	43	

ภำพที่ 43 หน้ำต่ำงแสดงรำยละเอียดชื่อไฟล์ และปุ่มลบ Remove กับ ปุ่มน�ำส่ง Upload 

	 6)	 เมื่อคลิกที่ปุ่ม	Upload	เสร็จแล้วระบบจะแสดงหน้ำข้อมูลของกำรอับโหลดปรำกฏ

บนหน้ำต่ำงระบบ	ดังภำพ	44

ภำพที่ 44 แสดงรำยละเอียดของชื่อไฟล์ที่น�ำเข้ำเรียบร้อย 
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ...ข้อสังเกตส�ำหรับกำรตรวจสอบข้อมูลก่อนกำรด�ำเนินกำร 
	 	 เมื่อนำยทะเบียนหรือผู้รับผิดชอบรำยงำนข้อมูล	 Upload	 เสร็จแล้ว	 ให้พิจำรณำ 
รำยละเอียดข้อมูลที่แสดงผลบนหน้ำต่ำง	ดังภำพที่	44	ข้ำงต้น	ดังนี้
   	 กำรแสดงผลของข้อมูลนักเรียนต้องไม่เป็น	 0	 ในช่องที่	 4	 5	 และ	 6 
รวมถึง	หำกเป็น	0	จะไม่ปรำกฏปุ่มสีส้ม	ยืนยันข้อมูล	เพื่อยืนยันข้อมูลในกำรส่งข้อมูล
   	 หำกต้องกำรตรวจเช็คข ้อมูลในกรณีที่มีข ้อมูลผิดพลำดตำมที่ปรำกฏ 
จ�ำนวน	 Error	 ของช่องที่	 8	 ข้อมูลผิดพลำด ให้คลิกที่ปุ่มสีแดง Error เพื่อตรวจดูควำมผิดพลำด 
ซึ่งจะปรำกฏต�ำแหน่งของข้อมูลท่ีผิดพลำด	 จำกนั้นคลิกที่	 ช่ือสถำนศึกษำ	 ในช่องที่	 3	 เพื่อดูข้อมูล 
รำยละเอียดของนักเรียนว่ำถูกต้องหรือไม่ก่อนกำรยืนยันข้อมูล
   	 หำกข้อมูลไม่ถูกต้อง	 ให้ท�ำกำรลบไฟล์ที่ช่องที่	 11	 เมื่อลบข้อมูลออกแล้ว	 
ให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง	และด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรน�ำเข้ำข้อมูลข้ำงต้นใหม่อีกครั้ง	จนกว่ำข้อมูล
จะไม่แสดงผล	Error	ของข้อมูล

	 7)	 เมื่อผู้ใช้งำนตรวจสอบข้อมูลถูกต้องให้ท�ำกำรคลิกที่ปุ่มสีส้มยืนยันข้อมูล	 เมื่อคลิก 
ที่ปุ่ม	ยืนยันข้อมูล ดังภำพที่	 45	จะปรำกฏหน้ำต่ำงรับรองกำรยืนยัน	ดังภำพที่	 46	หำกไม่ต้องกำร

ยืนยันข้อมูลให้ท�ำกำรคลิกที่ปุ่ม	Cancel	หำกต้องกำรยืนยันข้อมูลคลิกที่ปุ่ม	OK	

ภำพที่ 45 กำรคลิกปุ่มยืนยันข้อมูล

ภำพที่ 46 แสดงกำรยืนยันข้อมูล
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 8)	 เมื่อคลิกที่ปุ ่ม	 OK	 แล้วจะปรำกฏหน้ำต่ำงสถำนะที่ช่องที่	 7	 แสดงค�ำว่ำ ผู้ใช ้

ยืนยันข้อมูล ดังภำพที่	47

33 
 

คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 8) เมื่อคลกิทีปุ่่ ม OK แลว้จะปรำกฏหน้ำต่ำง สถำนนะ ทีช่่องที ่7 แสดงว่ำ  
ผู้ใช้ยืนยนัข้อมูล  ดงัภำพที ่45 

 

 
   

ภาพท่ี 45 หน้ำต่ำงแสดงสถำนะ ผูใ้ชย้นืยนัขอ้มลู 
9) ในกรณีที่ต้องกำร ยกเลิกกำรยนืยนัข้อมูล ให้คลิกที่ปุ่ มสแีดง ยกเลิกการยืนยนั  

ดังภาพท่ี  46 และในกรณีที่ หน่วยงำนต้นสังกัด ยืนยันรับรองข้อมูลสถำนศึกษำแล้ว  
นำยทะเบยีนของสถำนศกึษำก็ยงัสำมำรถยกเลกิกำรยนืยนัได ้จนกว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนรบัรองแลว้ จะไม่สำมำรถยกเลกิกำรยนืยนัได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่46 คลกิทีปุ่่ มสแีดง เพือ่ยกเลกิกำรยนืยนัขอ้มลู 

 
 

 
 
 
 

3333 3345 โรงเรียน... กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 

โรงเรียน...  

ภำพที่ 47 แสดงสถำนะ ผู้ใช้ยืนยันข้อมูล

	 9)	 ในกรณีที่ต้องกำรยกเลิกกำรยืนยันข้อมูลให้คลิกที่ปุ ่มสีแดง	 ยกเลิกกำรยืนยัน  

ดังภำพที่	 48	 และในกรณีที่หน่วยงำนต้นสังกัดยืนยันรับรองข้อมูลสถำนศึกษำแล้ว	 นำยทะเบียน 

ของสถำนศกึษำกย็งัสำมำรถยกเลกิกำรยนืยนัได้	จนกว่ำส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พ้ืนฐำน

จะรับรอง	ซึ่งหำกปรำกฏ	สพฐ.	รับรองข้อมูลแล้ว		สถำนศึกษำจะไม่สำมำรถยกเลิกกำรยืนยันได้
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 8) เมื่อคลกิทีปุ่่ ม OK แลว้จะปรำกฏหน้ำต่ำง สถำนนะ ทีช่่องที ่7 แสดงว่ำ  
ผู้ใช้ยืนยนัข้อมูล  ดงัภำพที ่45 

 

 
   

ภาพท่ี 45 หน้ำต่ำงแสดงสถำนะ ผูใ้ชย้นืยนัขอ้มลู 
9) ในกรณีที่ต้องกำร ยกเลิกกำรยนืยนัข้อมูล ให้คลิกที่ปุ่มสแีดง ยกเลิกการยืนยนั  

ดังภาพท่ี  46 และในกรณีที่ หน่วยงำนต้นสังกัด ยืนยันรับรองข้อมูลสถำนศึกษำแล้ว  
นำยทะเบยีนของสถำนศกึษำก็ยงัสำมำรถยกเลกิกำรยนืยนัได ้จนกว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนรบัรองแลว้ จะไม่สำมำรถยกเลกิกำรยนืยนัได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่46 คลกิทีปุ่่ มสแีดง เพือ่ยกเลกิกำรยนืยนัขอ้มลู 

 
 

 
 
 
 

3333 3345 โรงเรียน... กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 

โรงเรียน...  

ภำพที่ 48 คลิกที่ปุ่มสีแดง เพื่อยกเลิกกำรยืนยันข้อมูล
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 ...ข้อสังเกต (กรณีที่หน่วยงำนต้นสังกัดไม่รับรองข้อมูล) 

 		 	 ในกรณีที่หน่วยงำนต้นสังกัดมีกำรรับรองหรือไม่รับรองข้อมูลจะมีสัญลักษณ ์

แจ้งเตือน	 (รูปกระดิ่ง)	 และมีข้อควำมแจ้งเตือนไปที่นำยทะเบียนของสถำนศึกษำ	 ปรำกฏด้ำนบน 

ขวำมือของหน้ำต่ำง	ดังภำพ	49

34 
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...ข้อสงัเกต (กรณีท่ีหน่วยงานต้นสงักดัไม่รบัรองข้อมูล)   
 ในกรณีทีห่น่วยงำนตน้สงักดัมกีำรรบัรองหรอืไม่รบัรองขอ้มลูจะมจีะมสีญัลกัษณ์
แจง้เตอืน (รปูกระดิง่) และมขีอ้ควำมแจง้เตอืนไปทีน่ำยทะเบยีนของสถำนศกึษำ 
ปรำกฏดำ้นบนขวำมอืของหน้ำต่ำง ดงัภำพ 47 

 

 
ภำพที ่47 ขอ้ควำมแจง้เตอืน กรณีทีห่น่วยงำนตน้สงักดัไม่รบัรองขอ้มลู 

 
 หำกหน่วยงำนต้นสงักดั ไม่รบัรองข้อมูล จะปรำกฏหน้ำต่ำง ในช่องที ่ 7 ขึน้
สถำนะว่ำ หน่วยงำนตน้สงักดัไม่รบัรอง กรุณำตรวจสอบใหม่ ดงัภำพที ่48 

 

 
 
 

ภำพที ่48 หน้ำต่ำงแสดงรำยละเอยีดสถำนะ หน่วยงำนตน้สงักดัไม่รบัรอง กรุณำตรวจสอบใหม่ 
 
 

 10) นำยทะเบยีนหรอืผูร้บัผดิชอบขอ้มลู คลกิทีปุ่่ มสถำนะช่องที ่7 หน่วยงานต้นสงักดั 
ไม่รบัรอง กรุณาตรวจสอบใหม่ เพื่อดูรำยกำรของกำรตอบกลบัจำก หน่วยงานต้นสงักดั 
จำกนัน้คลกิที่ปุ่ ม ยกเลิกการยืนยนั ที่ช่องที่ 10 ดงัภำพที่ 49 แล้วท ำกำรคลกิที่ปุ่ ม ลบ แล้ว
แกไ้ขไฟล ์Excel ใหม่จำกนัน้ท ำกำรอบัโหลดขึน้ระบบอกีครัง้ ตำมขอ้ที ่3 แลว้ท ำกำรตำมล ำดบั
ขัน้ตอนเดมิ 
 

ภำพที่ 49 แสดงข้อควำมแจ้งเตือน กรณีที่หน่วยงำนต้นสังกัดไม่รับรองข้อมูล

   		 หำกหน่วยงำนต้นสังกัด	 ไม่รับรองข้อมูล	 จะปรำกฏหน้ำต่ำงในช่องท่ี	 7	 

ขึ้นสถำนะว่ำ	หน่วยงำนต้นสังกัดไม่รับรอง กรุณำตรวจสอบใหม่ ดังภำพที่	50
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ภำพที ่47 ขอ้ควำมแจง้เตอืน กรณีทีห่น่วยงำนตน้สงักดัไม่รบัรองขอ้มลู 

 
 หำกหน่วยงำนต้นสงักดั ไม่รบัรองข้อมูล จะปรำกฏหน้ำต่ำง ในช่องที ่ 7 ขึน้
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ภำพที ่48 หน้ำต่ำงแสดงรำยละเอยีดสถำนะ หน่วยงำนตน้สงักดัไม่รบัรอง กรุณำตรวจสอบใหม่ 
 
 

 10) นำยทะเบยีนหรอืผูร้บัผดิชอบขอ้มลู คลกิทีปุ่่ มสถำนะช่องที ่7 หน่วยงานต้นสงักดั 
ไม่รบัรอง กรุณาตรวจสอบใหม่ เพื่อดูรำยกำรของกำรตอบกลบัจำก หน่วยงานต้นสงักดั 
จำกนัน้คลกิที่ปุ่ ม ยกเลิกการยืนยนั ที่ช่องที่ 10 ดงัภำพที่ 49 แล้วท ำกำรคลกิที่ปุ่ม ลบ แล้ว
แกไ้ขไฟล ์Excel ใหม่จำกนัน้ท ำกำรอบัโหลดขึน้ระบบอกีครัง้ ตำมขอ้ที ่3 แลว้ท ำกำรตำมล ำดบั
ขัน้ตอนเดมิ 
 

ภำพที่ 50 แสดงรำยละเอียดสถำนะ หน่วยงำนต้นสังกัดไม่รับรอง กรุณำตรวจสอบใหม่

	 10)	 นำยทะเบียนหรือผู้รับผิดชอบข้อมูล	คลิกที่ปุ่มสถำนะช่องที่	7	หน่วยงำนต้นสังกัด 

ไม่รบัรอง กรณุำตรวจสอบใหม่ เพือ่ดรูำยกำรของกำรตอบกลบัจำก	หน่วยงำนต้นสงักัด จำกนัน้คลิก 

ที่ปุ่ม	ยกเลิกกำรยืนยัน ที่ช่องที่	10	ดังภำพที่	51	แล้วท�ำกำรคลิกที่ปุ่ม	ลบ	แล้วแก้ไขไฟล์	Excel	ใหม่

จำกนั้นท�ำกำรอับโหลดขึ้นระบบอีกครั้ง	ตำมข้อที่	3	แล้วด�ำเนินกำรตำมล�ำดับขั้นตอนเดิม
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ภำพที่ 51 หน้ำต่ำงแสดงรำยกำรตรวจสอบหน่วยงำนต้นสังกัด ไม่รับรองกรุณำตรวจสอบใหม่ 

และยกเลิกกำรยืนยัน

 ...ข้อสังเกต (กรณีที่หน่วยงำนต้นสังกัดรับรองข้อมูล) 

   			กรณีที่	หน่วยงำนต้นสังกัดรับรองข้อมูล	ที่ช่อง	7	จะปรำกฏสถำนะ	หน่วยงำน

ต้นสังกัด	รับรองข้อมูลเรียบร้อย	ดังภำพที่	52	สถำนศึกษำสำมำรถคลิกดูที่ปุ่มสถำนะได้	

35 
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ภำพที ่49 หน้ำต่ำงแสดงรำยกำรตรวจสอบหน่วยงำนต้นสงักดั ไม่รบัรองกรุณำตรวจสอบใหม่ 
     และยกเลกิกำรยนืยนั 
 
 
...ข้อสงัเกต (กรณีท่ีหน่วยงานต้นสงักดัรบัรองข้อมูล)   

 กรณีที ่หน่วยงำนต้นสงักดัรบัรองขอ้มลู ทีช่่อง 7 จะปรำกฏสถำนะ หน่วยงานต้น
สงักดั รบัรองข้อมูลเรียบร้อย ดงัภำพที ่โรงเรยีนสำมำรถคลกิดทูีปุ่่ มสถำนะได ้ 

 

 
 
 
 

ภำพที ่50 หน้ำต่ำงแสดงสถำนนะ หน่วยงำนตน้สงักดัรบัรองขอ้มลู  
 
เสรจ็ส้ินกระบวนการของสถานศึกษาในสงักดัอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
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ภำพที ่49 หน้ำต่ำงแสดงรำยกำรตรวจสอบหน่วยงำนต้นสงักดั ไม่รบัรองกรุณำตรวจสอบใหม่ 
     และยกเลกิกำรยนืยนั 
 
 
...ข้อสงัเกต (กรณีท่ีหน่วยงานต้นสงักดัรบัรองข้อมูล)   

 กรณีที ่หน่วยงำนต้นสงักดัรบัรองขอ้มลู ทีช่่อง 7 จะปรำกฏสถำนะ หน่วยงานต้น
สงักดั รบัรองข้อมูลเรียบร้อย ดงัภำพที ่โรงเรยีนสำมำรถคลกิดทูีปุ่่ มสถำนะได ้ 

 

 
 
 
 

ภำพที ่50 หน้ำต่ำงแสดงสถำนนะ หน่วยงำนตน้สงักดัรบัรองขอ้มลู  
 
เสรจ็ส้ินกระบวนการของสถานศึกษาในสงักดัอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 

ภำพที่ 52 หน้ำต่ำงแสดงสถำนะหน่วยงำนต้นสังกัดรับรองข้อมูล 

 เสร็จสิ้นกระบวนกำรรำยงำนข้อมูลของสถำนศึกษำในสังกัดอื่น
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ส่วนท่ี 2 ผู้ ใช้งานระดับส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

และหน่วยงานต้นสังกัด

 ... กำรลงทะเบียนเข้ำระบบ

	 1)	 เปิดบรำวเซอร์	 ส�ำหรับเข้ำสู ่อินเตอร์เน็ต	 เช่น	 Microsoft	 Edge,	 Chrome,	 

Firefox	ฯลฯ

35 
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ภำพที ่49 หน้ำต่ำงแสดงรำยกำรตรวจสอบหน่วยงำนต้นสงักดั ไม่รบัรองกรุณำตรวจสอบใหม่ 
     และยกเลกิกำรยนืยนั 
 
 
...ข้อสงัเกต (กรณีท่ีหน่วยงานต้นสงักดัรบัรองข้อมูล)   

 กรณีที ่หน่วยงำนต้นสงักดัรบัรองขอ้มลู ทีช่่อง 7 จะปรำกฏสถำนะ หน่วยงานต้น
สงักดั รบัรองข้อมูลเรียบร้อย ดงัภำพที ่โรงเรยีนสำมำรถคลกิดทูีปุ่่ มสถำนะได ้ 

 

 
 
 
 

ภำพที ่50 หน้ำต่ำงแสดงสถำนนะ หน่วยงำนตน้สงักดัรบัรองขอ้มลู  
 
เสรจ็ส้ินกระบวนการของสถานศึกษาในสงักดัอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 

35 
 

คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 
ภำพที ่49 หน้ำต่ำงแสดงรำยกำรตรวจสอบหน่วยงำนต้นสงักดั ไม่รบัรองกรุณำตรวจสอบใหม่ 
     และยกเลกิกำรยนืยนั 
 
 
...ข้อสงัเกต (กรณีท่ีหน่วยงานต้นสงักดัรบัรองข้อมูล)   
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ภำพที ่50 หน้ำต่ำงแสดงสถำนนะ หน่วยงำนตน้สงักดัรบัรองขอ้มลู  
 
เสรจ็ส้ินกระบวนการของสถานศึกษาในสงักดัอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
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ส่วนท่ี 2 ผู้ใช้งานระดบัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และหน่วยงานต้นสงักดั 

 
... การลงทะเบียนเข้าระบบ 

 

1) เปิดบรำวเซอร ์ส ำหรบัเขำ้สู่อนิเตอรเ์น็ต เช่น Microsoft Edge, Chrome, 
Firefox ฯลฯ 

 

 
 

 
 

ภาพท่ี 51 กำรพมิพ ์URL ลงไปที ่Address bar 
2) ใหพ้มิพ ์https://gpax.obec.go.th ลงไปที ่Address Bar (ช่องส ำหรบักรอกที่

อยู่ของเวบ็) 
3) คลกิทีปุ่่ ม Enter เพือ่เขำ้สูเ่วบ็ไซต์ และจะปรำกฏหน้ำจอดงัภำพที ่ 

 

ภำพที่ 53 กำรพิมพ์ URL ลงไปที่ Address bar

	 2)	 ให้พิมพ์	https://gpax.obec.go.th	ลงไปที่	Address	Bar	(ช่องส�ำหรับกรอกที่อยู่

ของเว็บ)

	 3)	 คลิกที่ปุ่ม	Enter	เพื่อเข้ำสู่เว็บไซต์	และจะปรำกฏหน้ำจอดังภำพที่	54
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภำพที่ 54 แสดงองค์ประกอบของรำยกำรของระบบ GPAX OBEC

	 4)	 ให้ผู ้ใช้งำนที่รับผิดชอบกำรรำยงำนข้อมูลระดับส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ		 

ส�ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ	 และหน่วยงำนต้นสังกัดอื่น	 ๆ	 ลงทะเบียนข้อมูลของผู้ใช้งำน 

ระดับส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 และหน่วยงำนต้นสังกัดอื่น	 ๆ	 ในกำรรับรองและตรวจสอบข้อมูล

กำรน�ำเข้ำข้อมูล	GPAX6	ของสถำนศึกษำในสังกัด	โดยท�ำกำรคลิกที่ปุ่มสีแดงด้ำนล่ำงของกรอบลงชื่อ

กำรเข้ำใช้เพือ่เข้ำสูร่ะบบ	ค�ำว่ำ	ลงทะเบยีนส�ำหรับ สพป./สพม./หน่วยงำนต้นสงักัดอืน่ ดังภำพที	่55

37 
 

คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 
ภาพท่ี 52 หน้ำต่ำงแสดงองคป์ระกอบของรำยกำรของระบบ GPAX OBEC 
 

4) ให้ผู้ใช้งำนที่รบัผิดชอบกำรรำยงำนข้อมูลระดบั ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ
หน่วยงำนต้นสังกัดอื่น ๆ ลงทะเบียนข้อมูลของผู้ใช้งำนระดบั ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศกึษำ และหน่วยงำนต้นสงักดัอื่น ๆ ในกำรรบัรองและตรวจสอบขอ้มูลกำรน ำเขำ้
ขอ้มลู GPAX 6 ภำคเรยีน ของสถำนศกึษำในสงักดั โดยท ำกำรคลกิทีปุ่่ มสแีดงดำ้นล่ำง
ของกรอบลงชื่อกำรเข้ำใช้เพื่อเข้ำสู่ระบบ ค ำว่ำ ลงทะเบียนส าหรบั สพป./สพม./
หน่วยงานต้นสงักดัอ่ืน ดงัภำพที ่53 
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภำพที่ 55 ลงทะเบียนส�ำหรับเขตพื้นที่/หน่วยงำนต้นสังกัดอื่น ๆ

	 5)	 คลิกท่ีปุ่มลงทะเบียน	 ลงทะเบียนส�ำหรับเขตพื้นที่/หน่วยงำนต้นสังกัดอื่น ๆ  

แล้วจะปรำกฏแบบฟอร์มส�ำหรับลงทะเบียนผู้ใช้งำนดังภำพที่	56

37 
 

คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 
ภาพท่ี 52 หน้ำต่ำงแสดงองคป์ระกอบของรำยกำรของระบบ GPAX OBEC 
 

4) ให้ผู้ใช้งำนที่รบัผิดชอบกำรรำยงำนข้อมูลระดบั ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ
หน่วยงำนต้นสังกัดอื่น ๆ ลงทะเบียนข้อมูลของผู้ใช้งำนระดบั ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศกึษำ และหน่วยงำนต้นสงักดัอื่น ๆ ในกำรรบัรองและตรวจสอบขอ้มูลกำรน ำเขำ้
ขอ้มลู GPAX 6 ภำคเรยีน ของสถำนศกึษำในสงักดั โดยท ำกำรคลกิทีปุ่่ มสแีดงดำ้นล่ำง
ของกรอบลงชื่อกำรเข้ำใช้เพื่อเข้ำสู่ระบบ ค ำว่ำ ลงทะเบียนส าหรบั สพป./สพม./
หน่วยงานต้นสงักดัอ่ืน ดงัภำพที ่53 
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 
 
ภาพท่ี 53 ลงทะเบยีนส ำหรบัเขตพืน้ที/่หน่วยงำนตน้สงักดัอื่น ๆ 

 

5) คลิกที่ปุ่มลงทะเบียน ลงทะเบียนส าหรบั ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ
หน่วยงำนตน้สงักดัอื่น ๆ แลว้จะปรำกฏแบบฟอรม์ส ำหรบัลงทะเบยีนผูใ้ชง้ำนดงัภำพที ่54 

 

 
 

ภำพที ่54 แบบลงทะเบยีนส ำหรบัส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ และหน่วยงำนอื่น 

38 
 

คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 
 
ภาพท่ี 53 ลงทะเบยีนส ำหรบัเขตพืน้ที/่หน่วยงำนตน้สงักดัอื่น ๆ 

 

5) คลิกที่ปุ่ มลงทะเบียน ลงทะเบียนส าหรบั ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ
หน่วยงำนตน้สงักดัอื่น ๆ แลว้จะปรำกฏแบบฟอรม์ส ำหรบัลงทะเบยีนผูใ้ชง้ำนดงัภำพที ่54 

 

 
 

ภำพที ่54 แบบลงทะเบยีนส ำหรบัส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ และหน่วยงำนอื่น ภำพที่ 56 แบบลงทะเบียนส�ำหรับผู้ใช้งำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

ส�ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และหน่วยงำนต้นสังกัดอื่น ๆ
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 6)	 กรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียน	ดังนี้

   	 กรอกเลขบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้ใช้งำนส�ำหรับรับรองและตรวจสอบ

ข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดทั้ง	13	หลักให้ถูกต้อง

   	 กรอกชื่อจริง	 นำมสกุลจริงของผู้ใช้งำนส�ำหรับรับรองและตรวจสอบข้อมูล 

ของโรงเรียนในสังกัด

   	 กรอก	Email	จริงของผู้ลงทะเบียน

   	 กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ	10	หลัก	(ต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือเท่ำนั้น)

   	 กรอกช่ือของสงักดัของท่ำน	โดยระบบจะประมวลผลจำกฐำนข้อมลูกลำงแสดง

ข้อมูลสังกัดให้เลือกจำกข้อมูลของระบบ

   	 กรอกชื่อผู้ใช้งำน	(Username)	ที่ต้องกำร

   	 กรอกรหัสผ่ำนส�ำหรับใช้ในกำรเข้ำสู่ระบบ

   	 ยืนยันรหัสผ่ำนอีกครั้งให้ตรงกันกับรหัสผ่ำนที่กรอกครั้งแรก

   	 จำกนั้นคลิกที่ปุ ่มลงทะเบียนจำกนั้นจะแสดงข้อมูลหำกลงทะเบียนส�ำเร็จ 

ดังภำพที่	57

ภำพที่ 57 แสดงผลกำรลงทะเบียนเรียบร้อย

 หมำยเหตุ

   กรณีที่ 1 หำกมีกำรลงทะเบียนข้อมูลของผู้ใช้งำนส�ำหรับรับรองและตรวจสอบ

ข้อมลูของสถำนศกึษำในสงักดัไปแล้วจะไม่สำมำรถลงทะเบยีนอีกได้	โดยปรำกฏข้อมลูตอนเลอืกสงักัด 

ดังภำพที่	58
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภำพที่ 58 แสดงข้อควำมกรณีมีกำรลงทะเบียนข้อมูลนำยทะเบียนหรือผู้รับผิดชอบ 

ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือ หน่วยงำนต้นสังกัดลงทะเบียนไปแล้ว

   กรณีที่ 2 หำกมีกำรลงทะเบียนข้อมูลของส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ	 และ 

หน่วยงำนต้นสังกัดไปแล้ว	 และหน่วยงำนพยำยำมท�ำกำรกรอกข้อมูลใหม่อีก	 จะปรำกฏข้อควำมว่ำ	

ข้อมูลซ�้ำ	ดังภำพที่	59

40 
 

คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 
ภาพท่ี 55 หน้ำต่ำงแสดงขอ้ควำมกรณีมกีำรลงทะเบยีนขอ้มลูนำยทะเบยีนหรอืผูร้บัผดิชอบของ

ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ หรอื หน่วยงำนตน้สงักดัลงทะเบยีนไปแลว้ 
  กรณีท่ี 2 หำกมกีำรลงทะเบยีนขอ้มลูของส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ และ

หน่วยงำนตน้สงักดัไปแลว้ และท ำกำรกรอกขอ้มลูไม่ถูกต้องจะปรำกฏขอ้ควำมว่ำ 
ขอ้มลูไม่ถูกตอ้ง ดงัภำพที ่56 

 

 
 

 

ภาพท่ี 56 หน้ำต่ำงแสดงขอ้ควำมกรณีมกีำรลงทะเบยีนขอ้มลูส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ และ
หน่วยงำนตน้สงักดัไปแลว้ แต่กรอกขอ้มลูไม่ถูกตอ้ง 

40 
 

คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 
ภาพท่ี 55 หน้ำต่ำงแสดงขอ้ควำมกรณีมกีำรลงทะเบยีนขอ้มลูนำยทะเบยีนหรอืผูร้บัผดิชอบของ

ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ หรอื หน่วยงำนตน้สงักดัลงทะเบยีนไปแลว้ 
  กรณีท่ี 2 หำกมกีำรลงทะเบยีนขอ้มลูของส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ และ

หน่วยงำนตน้สงักดัไปแลว้ และท ำกำรกรอกขอ้มลูไม่ถูกต้องจะปรำกฏขอ้ควำมว่ำ 
ขอ้มลูไม่ถูกตอ้ง ดงัภำพที ่56 

 

 
 

 

ภาพท่ี 56 หน้ำต่ำงแสดงขอ้ควำมกรณีมกีำรลงทะเบยีนขอ้มลูส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ และ
หน่วยงำนตน้สงักดัไปแลว้ แต่กรอกขอ้มลูไม่ถูกตอ้ง 

ภำพที่ 59 แสดงข้อควำมกรณีมีกำรลงทะเบียนข้อมูลส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

และหน่วยงำนต้นสังกัดไปแล้ว และพยำยำมจะลงซ�้ำอีก
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 7)	 เมือ่ผูใ้ช้งำนท�ำกำรลงทะเบยีนผู้ใช้งำนส�ำเร็จแล้วระบบจะให้ท�ำกำร	Login	เข้ำสู่ระบบ	

ดังภำพที่	60

41 
 

คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

7) เมื่อผูใ้ชง้ำนท ำกำรลงทะเบยีนผูใ้ชง้ำนส ำเรจ็แลว้ระบบจะใหท้ ำกำร Login เขำ้สู่
ระบบ ดงัภำพที ่57 

 
ภาพท่ี 57 หน้ำต่ำงแสดงลงชื่อเขำ้ใชเ้พือ่เขำ้สู่ระบบ 
 

 กรอก Username ในกำรเขำ้สูร่ะบบ 
 กรอก Password ในกำรเขำ้สูร่ะบบ 
 คลกิทีเ่ขำ้สูร่ะบบ 
 หำกกรอก Username หรอื Password ไม่ถูกตอ้งระบบจะแจง้เตอืนขอ้ควำม 
ดงัภำพที ่58 
 

 
ภำพที ่58 หน้ำต่ำงแสดงขอ้มลูไม่ถูกตอ้ง 
 
 
 

 ภำพที่ 60 แสดงลงชื่อเข้ำใช้เพื่อเข้ำสู่ระบบ

  	 กรอก	Username	ในกำรเข้ำสู่ระบบ

   	 กรอก	Password	ในกำรเข้ำสู่ระบบ

   	 คลิกที่เข้ำสู่ระบบ

   	 หำกกรอก	Username	หรือ	Password	ไม่ถูกต้องระบบจะแจ้งเตือนข้อควำม

ดังภำพที่	61

41 
 

คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

7) เมื่อผูใ้ชง้ำนท ำกำรลงทะเบยีนผูใ้ชง้ำนส ำเรจ็แลว้ระบบจะใหท้ ำกำร Login เขำ้สู่
ระบบ ดงัภำพที ่57 

 
ภาพท่ี 57 หน้ำต่ำงแสดงลงชื่อเขำ้ใชเ้พือ่เขำ้สู่ระบบ 
 

 กรอก Username ในกำรเขำ้สูร่ะบบ 
 กรอก Password ในกำรเขำ้สูร่ะบบ 
 คลกิทีเ่ขำ้สูร่ะบบ 
 หำกกรอก Username หรอื Password ไม่ถูกตอ้งระบบจะแจง้เตอืนขอ้ควำม 
ดงัภำพที ่58 
 

 
ภำพที ่58 หน้ำต่ำงแสดงขอ้มลูไม่ถูกตอ้ง 
 
 
 

ภำพที่ 61 หน้ำต่ำงแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   	 หำกข้อมลูในกำรเข้ำสูร่ะบบถกูต้องระบบจะแสดงหน้ำแรกของผูใ้ช้งำนส�ำหรบั

รับรองและตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดดังภำพที่	62

42 
 

คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 หำกขอ้มลูในกำรเขำ้สูร่ะบบถูกตอ้งระบบจะแสดงหน้ำแรกของผูใ้ชง้ำนส ำหรบั
รบัรองและตรวจสอบขอ้มลูของโรงเรยีนในสงักดัดงัภำพที ่58 
 

 
 
ภำพที ่58 หน้ำต่ำงแสดงรำยละเอยีดรำยกำรพรอ้มใชง้ำนระบบ GPAX OBEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 62 หน้ำต่ำงแสดงรำยละเอียดรำยกำรพร้อมใช้งำนระบบ GPAX OBEC
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ... กำรรับรองข้อมูลของส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และส�ำนักบริหำรงำน 

กำรศึกษำพิเศษ

	 1)	 ให้ผู้ใช้งำนคลิกท่ีเมนูซ้ำยมือที่ค�ำว่ำ	GPAX AREA	 ในส่วนเมนูรำยกำรส่ง	 GPAX	 

ดังภำพที่	63
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

...การรบัรองข้อมูลของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพป. สพม.) 
1) ใหผู้ใ้ชง้ำนคลกิทีเ่มนูซำ้ยมอืทีค่ ำว่ำ GPAX AREA ในสว่นเมนูรำยกำรสง่ 

GPAX ดงัภำพที ่59  
 

 
ภำพที ่59 หน้ำต่ำงแสดงหวัขอ้ สง่ GPAX และรำยกำรรบัรองขอ้มลู GPAX AREA  

 
 2) หน้ำต่ำงจะแสดงรำยชื่อโรงเรยีนทีข่ึน้สถำนะผูใ้ชย้นืยนัขอ้มลู เพือ่ดขูอ้มูลที่

สถำนศกึษำสง่เขำ้ระบบ ในหน้ำตรวจสอบทำงดำ้นขวำมอืดงัภำพ 60 
 

 
 

ภาพท่ี 60 หน้ำต่ำงแสดงรำยละเอยีดรำยกำรรบัรองขอ้มลู 
 
 

 3) ใหผู้ใ้ชง้ำนคลกิทีช่่องที ่3 รายช่ือโรงเรียน ทีข่ึน้สถำนะ ผู้ใช้ยืนยนัข้อมูล 
เพือ่ดขูอ้มลูทีส่ถำนศกึษำสง่เขำ้ระบบ โดยผูร้บัผดิชอบระดบัเขตพืน้ที ่จะตอ้งพจิำรณำ
ขอ้มลูของสถำนศกึษำ ดงันี้ 
 

ภำพที่ 63 แสดงหัวข้อ ส่ง GPAX และรำยกำรรับรองข้อมูล GPAX AREA 

		 2)	 หน้ำต่ำงจะแสดงรำยชื่อสถำนศึกษำที่ขึ้นสถำนะผู้ใช้ยืนยันข้อมูล	 เพื่อดูข้อมูลที่ 

สถำนศึกษำส่งเข้ำระบบในหน้ำตรวจสอบทำงด้ำนขวำมือ	ดังภำพที่	64
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

...การรบัรองข้อมูลของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพป. สพม.) 
1) ใหผู้ใ้ชง้ำนคลกิทีเ่มนูซำ้ยมอืทีค่ ำว่ำ GPAX AREA ในสว่นเมนูรำยกำรสง่ 

GPAX ดงัภำพที ่59  
 

 
ภำพที ่59 หน้ำต่ำงแสดงหวัขอ้ สง่ GPAX และรำยกำรรบัรองขอ้มลู GPAX AREA  

 
 2) หน้ำต่ำงจะแสดงรำยชื่อโรงเรยีนทีข่ึน้สถำนะผูใ้ชย้นืยนัขอ้มลู เพือ่ดขูอ้มูลที่

สถำนศกึษำสง่เขำ้ระบบ ในหน้ำตรวจสอบทำงดำ้นขวำมอืดงัภำพ 60 
 

 
 

ภาพท่ี 60 หน้ำต่ำงแสดงรำยละเอยีดรำยกำรรบัรองขอ้มลู 
 
 

 3) ใหผู้ใ้ชง้ำนคลกิทีช่่องที ่3 รายช่ือโรงเรียน ทีข่ึน้สถำนะ ผู้ใช้ยืนยนัข้อมูล 
เพือ่ดขูอ้มลูทีส่ถำนศกึษำสง่เขำ้ระบบ โดยผูร้บัผดิชอบระดบัเขตพืน้ที ่จะตอ้งพจิำรณำ
ขอ้มลูของสถำนศกึษำ ดงันี้ 
 

ภำพที่ 64 แสดงรำยละเอียดรำยกำรรับรองข้อมูล

	 3)	 ให้ผู้ใช้งำนคลิกที่ช่องที่	3	สถำนศึกษำ ที่ขึ้นสถำนะ	ผู้ใช้ยืนยันข้อมูล เพื่อดูข้อมูล 

ที่สถำนศึกษำส่งเข้ำระบบ	โดยผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่	จะต้องพิจำรณำข้อมูลของสถำนศึกษำ	ดังนี้
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  	 จ�ำนวนข้อมูลนักเรียนชำย	หญิง	และทั้งหมดต้องไม่เท่ำกับ	0

   	 ตรวจสอบข้อมูลผิดพลำดของข้อมูลเบื้องต้นได้ที่	 เมนูตำรำงช่องที่	 8	 

ข้อมูลผิดพลำด ดังภำพที่	65 และแสดงตัวอย่ำง	รำยกำรข้อมูลผิดพลำด กรุณำตรวจสอบ	ดังนี้

44 
 

คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 จ ำนวนขอ้มลูนกัเรยีนชำย หญงิ และทัง้หมดตอ้งไม่เท่ำกบั 0 
 ตรวจสอบขอ้มลูผดิพลำดของขอ้มลูเบือ้งตน้ไดท้ี ่เมนูตำรำงช่องที ่8  
ข้อมูลผิดพลาด ดงัภาพท่ี 60 และแสดงตวัอย่ำง รายการข้อมูล
ผิดพลาด กรุณำตรวจสอบ ดงันี้ 
 

 
 
ภาพท่ี 61 รำยละเอยีดรำยกำรขอ้มลูผดิพลำดกรุณำตรวจสอบ  
 4) เขตพืน้ทีส่ำมำรถรบัรองขอ้มลู หรอื สง่กลบัไปแกไ้ข โดยจะมปีุ่ มแสดงใน
สว่นทำ้ย กรณีทีต่อ้งกำรรบัรองสำมำรถคลกิทีปุ่่ มสสีม้ค ำว่ำ ยืนยนัข้อมูล เมื่อท ำกำรคลกิแลว้
ระบบจะมกีำรก ำหนดรำยละเอยีดของกำรรบัรอง และ ยืนยนัผลการรบัรอง ดงัภำพที ่62 
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 จ ำนวนขอ้มลูนกัเรยีนชำย หญงิ และทัง้หมดตอ้งไม่เท่ำกบั 0 
 ตรวจสอบขอ้มลูผดิพลำดของขอ้มลูเบือ้งตน้ไดท้ี ่เมนูตำรำงช่องที ่8  
ข้อมูลผิดพลาด ดงัภาพท่ี 60 และแสดงตวัอย่ำง รายการข้อมูล
ผิดพลาด กรุณำตรวจสอบ ดงันี้ 
 

 
 
ภาพท่ี 61 รำยละเอยีดรำยกำรขอ้มลูผดิพลำดกรุณำตรวจสอบ  
 4) เขตพืน้ทีส่ำมำรถรบัรองขอ้มลู หรอื สง่กลบัไปแกไ้ข โดยจะมปีุ่ มแสดงใน
สว่นทำ้ย กรณีทีต่อ้งกำรรบัรองสำมำรถคลกิทีปุ่่ มสสีม้ค ำว่ำ ยืนยนัข้อมูล เมื่อท ำกำรคลกิแลว้
ระบบจะมกีำรก ำหนดรำยละเอยีดของกำรรบัรอง และ ยืนยนัผลการรบัรอง ดงัภำพที ่62 

 

ภำพที่ 65 รำยละเอียดรำยกำรข้อมูลผิดพลำดกรุณำตรวจสอบ 

	 4)	 เขตพื้นท่ีกำรศึกษำหรือส�ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษสำมำรถรับรองข้อมูล 

หรือ	ส่งกลับไปแก้ไข	โดยจะมีปุ่มแสดงในส่วนท้ำย	กรณีที่ต้องกำรรับรองสำมำรถคลิกที่ปุ่มสีส้มค�ำว่ำ	

ยืนยันข้อมูล	 เมื่อท�ำกำรคลิกแล้วระบบจะมีกำรก�ำหนดรำยละเอียดของกำรรับรอง	 และ	 ยืนยันผล 

กำรรับรอง	ดังภำพที่	66
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภำพที่ 66 ยืนยันข้อมูลจำกสถำนศึกษำ และกำรให้ข้อเสนอแนะ

	 5)	 ในกรณทีีม่กีำรรบัรองข้อมลูไปแล้ว	ปุม่	ยนืยนัข้อมลู	จะหำยไป	และจะแสดงสถำนะ

ในเมนูตำรำงสถำนะว่ำ เขตพื้นที่รับรอง-สพฐ.ก�ำลังตรวจสอบ	 โดยในกรณีที่เขตพื้นท่ีรับรองข้อมูล 

จะมีข้อควำม	 SMS	 ส่งไปยังนำยทะเบียนของสถำนศึกษำนั้น	 ๆ	 เช่นเดียวกันในกรณีที่	 สพฐ.	 รับรอง 

กจ็ะมข้ีอควำม	SMS	ส่งไปยงันำยทะเบยีนสถำนศกึษำเช่นกนั	แต่กรณทีีเ่ขตพ้ืนทีรั่บรองแล้วกย็งัสำมำรถ

คนืค่ำกลบัไปยงัโรงเรยีนเพ่ือให้สถำนศกึษำแก้ไขได้	จนกว่ำ	สพฐ.จะรบัรองจงึจะไม่สำมำรถท�ำรำยกำรได้
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 
 

ภาพท่ี 64 กรุณำระบุขอ้เสนอแนะ Confirm GPAX 
 
 หมายเหตุ 

 กรณีทีม่กีำรคนืค่ำขอ้มลูกลบัไปปุ่ม ยืนยนัข้อมูล และ คืนค่ากลบั จะหำยไป และจะ
แสดงสถำนะในเมนูตำรำงสถำนะว่ำ เขตพื้นท่ีไม่รบัรอง กรณุาตรวจสอบใหม่ โดย
ในกรณีที่เขตพื้นที่ไม่รับรองข้อมูลจะมีข้อควำม SMS ส่งไปยังนำยทะเบียนของ
โรงเรยีนนัน้ๆ เช่นเดยีวกนัในกรณีที่ สพฐ. ไม่รบัรองก็จะมขีอ้ควำม SMS ส่งไปยงั
นำยทะเบยีนโรงเรยีนเช่นกนั ดงัภำพที ่65 

 

 
ภาพท่ี 65 หน้ำต่ำงแสดง เขตพืน้ทีไ่ม่รบัรอง กรุณำตรวจสอบใหม่  

 
 ในกรณี สพฐ. รบัรองข้อมูล จะแสดงสถำนะในเมนูตำรำงสถำนะว่ำ  สพฐ.รบัรอง
ข้อมูลเรียบร้อย โดยจะไม่มปีุ่ มใดๆ ปรำกฏทีเ่ขตพืน้ที ่และโรงเรยีนดงัภำพ โดยเขต
พืน้ทีส่ำมำรถคลกิดทูี ่เมนูตำรำง สถานะ ต่ำงๆ ดงัภำพ 
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 
 

ภาพท่ี 64 กรุณำระบุขอ้เสนอแนะ Confirm GPAX 
 
 หมายเหตุ 

 กรณีทีม่กีำรคนืค่ำขอ้มลูกลบัไปปุ่ม ยืนยนัข้อมูล และ คืนค่ากลบั จะหำยไป และจะ
แสดงสถำนะในเมนูตำรำงสถำนะว่ำ เขตพื้นท่ีไม่รบัรอง กรณุาตรวจสอบใหม่ โดย
ในกรณีที่เขตพื้นที่ไม่รับรองข้อมูลจะมีข้อควำม SMS ส่งไปยังนำยทะเบียนของ
โรงเรยีนนัน้ๆ เช่นเดยีวกนัในกรณีที่ สพฐ. ไม่รบัรองก็จะมขีอ้ควำม SMS ส่งไปยงั
นำยทะเบยีนโรงเรยีนเช่นกนั ดงัภำพที ่65 

 

 
ภาพท่ี 65 หน้ำต่ำงแสดง เขตพืน้ทีไ่ม่รบัรอง กรุณำตรวจสอบใหม่  

 
 ในกรณี สพฐ. รบัรองข้อมูล จะแสดงสถำนะในเมนูตำรำงสถำนะว่ำ  สพฐ.รบัรอง
ข้อมูลเรียบร้อย โดยจะไม่มปีุ่ มใดๆ ปรำกฏทีเ่ขตพืน้ที ่และโรงเรยีนดงัภำพ โดยเขต
พืน้ทีส่ำมำรถคลกิดทูี ่เมนูตำรำง สถานะ ต่ำงๆ ดงัภำพ 

 

ภำพที่ 67 กำรคืนค่ำกลับในกรณีที่เขตพื้นที่ไม่รับรอง

	 6)	 กรณีที่ต้องกำรส่งกลับไปให้สถำนศึกษำแก้ไขข้อมูล	 สำมำรถกดที่ปุ่มสีแดงค�ำว่ำ	 

คืนค่ำกลับ	โดยระบบจะให้ก�ำหนดรำยละเอียดกำรคืนค่ำกลับดังภำพที่	68
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภำพที่ 68 แสดงปุ่มกำรคืนค่ำกลับไปยังสถำนศึกษำ

 หมำยเหตุ

   	 กรณีที่มีกำรคืนค่ำข้อมูลกลับไปปุ่ม	ยืนยันข้อมูล และ คืนค่ำกลับ	จะหำยไป	

และจะแสดงสถำนะในเมนูตำรำงสถำนะว่ำ	 เขตพื้นที่ไม่รับรอง กรุณำตรวจสอบใหม่	 โดยในกรณีที่ 

เขตพืน้ทีไ่ม่รบัรองข้อมลูจะมข้ีอควำม	 SMS	 ส่งไปยงันำยทะเบยีนของสถำนศกึษำนัน้	 ๆ	 เช่นเดยีวกัน 

ในกรณทีี	่สพฐ.	ไม่รับรองก็จะมีข้อควำม	SMS	ส่งไปยังนำยทะเบียนสถำนศึกษำเช่นกัน	ดังภำพที่	69
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 
 

ภาพท่ี 64 กรุณำระบุขอ้เสนอแนะ Confirm GPAX 
 
 หมายเหตุ 

 กรณีทีม่กีำรคนืค่ำขอ้มลูกลบัไปปุ่ม ยืนยนัข้อมูล และ คืนค่ากลบั จะหำยไป และจะ
แสดงสถำนะในเมนูตำรำงสถำนะว่ำ เขตพื้นท่ีไม่รบัรอง กรณุาตรวจสอบใหม่ โดย
ในกรณีที่เขตพื้นที่ไม่รับรองข้อมูลจะมีข้อควำม SMS ส่งไปยังนำยทะเบียนของ
โรงเรยีนนัน้ๆ เช่นเดยีวกนัในกรณีที่ สพฐ. ไม่รบัรองก็จะมขีอ้ควำม SMS ส่งไปยงั
นำยทะเบยีนโรงเรยีนเช่นกนั ดงัภำพที ่65 

 

 
ภาพท่ี 65 หน้ำต่ำงแสดง เขตพืน้ทีไ่ม่รบัรอง กรุณำตรวจสอบใหม่  

 
 ในกรณี สพฐ. รบัรองข้อมูล จะแสดงสถำนะในเมนูตำรำงสถำนะว่ำ  สพฐ.รบัรอง
ข้อมูลเรียบร้อย โดยจะไม่มปีุ่ มใดๆ ปรำกฏทีเ่ขตพืน้ที ่และโรงเรยีนดงัภำพ โดยเขต
พืน้ทีส่ำมำรถคลกิดทูี ่เมนูตำรำง สถานะ ต่ำงๆ ดงัภำพ 
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 
 

ภาพท่ี 64 กรุณำระบุขอ้เสนอแนะ Confirm GPAX 
 
 หมายเหตุ 

 กรณีทีม่กีำรคนืค่ำขอ้มลูกลบัไปปุ่ม ยืนยนัข้อมูล และ คืนค่ากลบั จะหำยไป และจะ
แสดงสถำนะในเมนูตำรำงสถำนะว่ำ เขตพื้นท่ีไม่รบัรอง กรณุาตรวจสอบใหม่ โดย
ในกรณีที่เขตพื้นที่ไม่รับรองข้อมูลจะมีข้อควำม SMS ส่งไปยังนำยทะเบียนของ
โรงเรยีนนัน้ๆ เช่นเดยีวกนัในกรณีที่ สพฐ. ไม่รบัรองก็จะมขีอ้ควำม SMS ส่งไปยงั
นำยทะเบยีนโรงเรยีนเช่นกนั ดงัภำพที ่65 

 

 
ภาพท่ี 65 หน้ำต่ำงแสดง เขตพืน้ทีไ่ม่รบัรอง กรุณำตรวจสอบใหม่  

 
 ในกรณี สพฐ. รบัรองข้อมูล จะแสดงสถำนะในเมนูตำรำงสถำนะว่ำ  สพฐ.รบัรอง
ข้อมูลเรียบร้อย โดยจะไม่มปีุ่ มใดๆ ปรำกฏทีเ่ขตพืน้ที ่และโรงเรยีนดงัภำพ โดยเขต
พืน้ทีส่ำมำรถคลกิดทูี ่เมนูตำรำง สถานะ ต่ำงๆ ดงัภำพ 

 

ภำพที่ 69 แสดงเขตพื้นที่ไม่รับรอง กรุณำตรวจสอบใหม่ 

   	 ในกรณี	 สพฐ.	 รับรองข้อมูล	 จะแสดงสถำนะในเมนูตำรำงสถำนะว่ำ	 สพฐ.

รับรองข้อมูลเรียบร้อย โดยจะไม่มีปุ่มใด	ๆ	ปรำกฏที่เขตพื้นที่และสถำนศึกษำ	โดยเขตพื้นที่สำมำรถ

คลิกดูที่เมนูตำรำง	สถำนะ ดังภำพที่	70	และ	71
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภำพที่ 70 แสดง สพฐ. รับรองข้อมูลเรียบร้อย 

 

  	 ในกรณี	 สพฐ.	 ไม่รับรองข้อมูล	 จะแสดงสถำนะในเมนูตำรำงสถำนะว่ำ 

สพฐ.ไม่รับรอง กรุณำตรวจสอบใหม่	 โดยจะไม่มีปุ่มใด	 ๆ	 ปรำกฏที่เขตพื้นที่	 โดยเขตพื้นท่ีสำมำรถ 

คลิกดูที่เมนูตำรำง	สถำนะ	ดังภำพที่	71
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 
 

ภาพท่ี 66 หน้ำต่ำงแสดง สพฐ. รบัรองขอ้มลูเรยีบรอ้ย  
 

 ในกรณี สพฐ. ไม่รบัรองขอ้มลู จะแสดงสถำนะในเมนูตำรำงสถำนะว่ำ สพฐ.ไม่
รบัรอง กรณุาตรวจสอบใหม่ โดยจะไม่มปีุ่ มใดๆ ปรำกฏทีเ่ขตพืน้ที ่โดยเขตพืน้ที่
สำมำรถคลกิดทูี ่เมนูตำรำง สถานะ ต่ำงๆ ดงัภำพที ่67  

 

 
 

ภาพท่ี 67 หน้ำต่ำงแสดง สพฐ. ไม่รบัรอง กรุณำตรวจสอบใหม่ 
 
 กรณีทีม่โีรงเรยีนสง่รำยกำรเพือ่รอกำรรบัรองขอ้มลูจะปรำกฏตวัเลขทีก่ระดิง่  
ดำ้นบนขวำมอืเพือ่แจง้เตอืน ดงัภำพที ่68  
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 
 

ภาพท่ี 66 หน้ำต่ำงแสดง สพฐ. รบัรองขอ้มลูเรยีบรอ้ย  
 

 ในกรณี สพฐ. ไม่รบัรองขอ้มลู จะแสดงสถำนะในเมนูตำรำงสถำนะว่ำ สพฐ.ไม่
รบัรอง กรณุาตรวจสอบใหม่ โดยจะไม่มปีุ่ มใดๆ ปรำกฏทีเ่ขตพืน้ที ่โดยเขตพืน้ที่
สำมำรถคลกิดทูี ่เมนูตำรำง สถานะ ต่ำงๆ ดงัภำพที ่67  

 

 
 

ภาพท่ี 67 หน้ำต่ำงแสดง สพฐ. ไม่รบัรอง กรุณำตรวจสอบใหม่ 
 
 กรณีทีม่โีรงเรยีนสง่รำยกำรเพือ่รอกำรรบัรองขอ้มลูจะปรำกฏตวัเลขทีก่ระดิง่  
ดำ้นบนขวำมอืเพือ่แจง้เตอืน ดงัภำพที ่68  

 

ภำพที่ 71 หน้ำต่ำงแสดง สพฐ. ไม่รับรอง กรุณำตรวจสอบใหม่

  	 กรณีท่ีมีสถำนศึกษำส่งรำยกำรเพื่อรอกำรรับรองข้อมูลจะปรำกฏตัวเลข 

ที่กระดิ่ง	ด้ำนบนขวำมือเพื่อแจ้งเตือน	ดังภำพที่	72	
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภำพที่ 72 รำยกำรแจ้งเตือน 

 เสร็จสิ้นในส่วนกำรใช้งำนรับรองข้อมูลของเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

และส�ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ

48 
 

คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 
 
ภาพท่ี 68  รำยกำรแจง้เตอืน  

 
 
 
 
 
 

 เสรจ็ส้ินในส่วนการใช้งานรบัรองข้อมูลของเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพป. สพม.) 
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ... กำรน�ำเข้ำข้อมูล GPAX รำยโรง ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

(กรณีสถำนศึกษำรูปแบบอื่น)

	 1)	 ให้คลิกที่เมนูซ้ำยมือที่ค�ำว่ำ	น�ำเข้ำ GPAX6 รำยโรง	 ในส่วนเมนูรำยกำรส่ง	GPAX	 

ดังภำพที่	73
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

...การน าเข้าข้อมูล GPAX รายโรง ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 1) ใหค้ลกิทีเ่มนูซำ้ยมอืทีค่ ำว่ำ น าเข้า GPAX6 รายโรง ในสว่นเมนูรำยกำรสง่ GPAX 
ดงัภำพที ่69 

 
 
ภาพท่ี 69 ส่ง GPAX น ำเขำ้ GPAX6 รำยโรง 
 
 2) หน้ำต่ำงจะแสดงรำยกำรของสถำนศึกษำที่จะท ำกำรน ำไฟล์ Import เข้ำระบบ 
ดงัภำพที ่70  

 
ภาพท่ี 70 หน้ำต่ำงจะแสดงรำยกำรของสถำนศกึษำที่จะท ำกำรน ำไฟล์ Import  
 

ภำพที่ 73 ส่ง GPAX น�ำเข้ำ GPAX6 รำยโรง

	 2)	 หน้ำต่ำงจะแสดงรำยกำรของสถำนศึกษำที่จะท�ำกำรน�ำไฟล์	 Import	 เข้ำระบบ 

ดังภำพที่	74	
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

...การน าเข้าข้อมูล GPAX รายโรง ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 1) ใหค้ลกิทีเ่มนูซำ้ยมอืทีค่ ำว่ำ น าเข้า GPAX6 รายโรง ในสว่นเมนูรำยกำรสง่ GPAX 
ดงัภำพที ่69 

 
 
ภาพท่ี 69 ส่ง GPAX น ำเขำ้ GPAX6 รำยโรง 
 
 2) หน้ำต่ำงจะแสดงรำยกำรของสถำนศึกษำที่จะท ำกำรน ำไฟล์ Import เข้ำระบบ 
ดงัภำพที ่70  

 
ภาพท่ี 70 หน้ำต่ำงจะแสดงรำยกำรของสถำนศกึษำที่จะท ำกำรน ำไฟล์ Import  
 

ภำพที่ 74 แสดงรำยกำรของสถำนศึกษำที่จะท�ำกำรน�ำไฟล์ Import 
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 3)	 ท�ำกำรคลิกที่ปุ่ม	Upload	ไฟล์	Excel	ของสถำนศึกษำที่ต้องกำรน�ำข้อมูลเข้ำระบบ 

ดังภำพที่	75
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 3) ท ำกำรคลกิทีปุ่่ ม Upload XLSX ของสถำนศกึษำทีต่ ้องกำรน ำขอ้มูลเขำ้
ระบบดงัภำพที่ 71 

 

 
 
ภาพท่ี 71 กำรน ำเขำ้ขอ้มูล GPAX รำยโรงของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำ 
 4) หน้ำต่ำงจะแสดงรหสั 10 หลกัของสถำนศกึษำและช่องว่ำงส ำหรบัลำกไฟล์ excel ที่
เตรยีมขอ้มลูไวม้ำวำงในช่องว่ำง Drag & drop files here.. หรอื คลกิทีปุ่่มสนี ้ำเงนิค ำว่ำ Browse…. 
ดงัภำพที ่71 ขำ้งตน้ และเมื่อเลอืกไฟล ์excel ทีเ่ตรยีมไวเ้พือ่กำรน ำเขำ้ขอ้มลูดงัภำพที ่71 

ภำพที่ 75 กำรน�ำเข้ำข้อมูล GPAX รำยโรงของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

	 4)	 หน้ำต่ำงจะแสดงรหัส	10	หลักของสถำนศึกษำและช่องว่ำงส�ำหรับลำกไฟล์	Excel	

ทีเ่ตรยีมข้อมลูไว้มำวำงในช่องว่ำง	Drag & drop files here..	หรือ	คลิกท่ีปุม่สีน�ำ้เงินค�ำว่ำ	Browse…. 

ดังภำพที่	75	ข้ำงต้น	และเมื่อเลือกไฟล์	Excel	ที่เตรียมไว้เพื่อกำรน�ำเข้ำข้อมูลดังภำพที่	76
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ภำพที่ 76 ระบบจะแสดงหน้ำข้อมูลของกำรอับโหลดเสร็จ

	 5)	 เมื่อคลิกที่ปุ่ม	 Upload	 เสร็จแล้วระบบจะแสดงหน้ำข้อมูลของกำรอับโหลดปรำกฏ

บนหน้ำต่ำงระบบดังภำพที่	77
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 
 
ภาพท่ี 72 ระบบจะแสดงหน้ำขอ้มลูของกำรอบัโหลดเสรจ็ 
 
 5) เมื่อคลกิทีปุ่่ ม Upload เสรจ็แลว้ระบบจะแสดงหน้ำขอ้มูลของกำรอบัโหลดปรำกฏ
บนหน้ำต่ำงระบบดงัภำพที ่72 
 

 
ภาพท่ี 73 ระบบจะแสดงเมนู ลบ ส ำหรบักำรลบไฟล์ 
 
 6) โดยทีห่น่วยงำนต้นสงักดัสำมำรถลบขอ้มูลของกำรน ำเขำ้ไฟล์ได้ที่ปุ่ม ลบ แต่ถ้ำ
สถำนศกึษำมกีำรยนืยนัขอ้มูลแล้วจะไม่ปรำกฏปุ่ ม ลบ ในส่วนของหน่วยงำนต้นสงักดั  
ดงัภำพที่ 73  
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 
 
ภาพท่ี 72 ระบบจะแสดงหน้ำขอ้มลูของกำรอบัโหลดเสรจ็ 
 
 5) เมื่อคลกิทีปุ่่ ม Upload เสรจ็แลว้ระบบจะแสดงหน้ำขอ้มูลของกำรอบัโหลดปรำกฏ
บนหน้ำต่ำงระบบดงัภำพที ่72 
 

 
ภาพท่ี 73 ระบบจะแสดงเมนู ลบ ส ำหรบักำรลบไฟล์ 
 
 6) โดยทีห่น่วยงำนต้นสงักดัสำมำรถลบขอ้มูลของกำรน ำเขำ้ไฟล์ได้ที่ปุ่ม ลบ แต่ถ้ำ
สถำนศกึษำมกีำรยนืยนัขอ้มูลแล้วจะไม่ปรำกฏปุ่ ม ลบ ในส่วนของหน่วยงำนต้นสงักดั  
ดงัภำพที่ 73  
 
 
 

ภำพที่ 77 ระบบจะแสดงเมนู ลบ ส�ำหรับกำรลบไฟล์

	 6)	 โดยที่หน่วยงำนต้นสังกัดสำมำรถลบข้อมูลของกำรน�ำเข้ำไฟล์ได้ท่ีปุ่ม	 ลบ	 แต่ถ้ำ 

สถำนศึกษำมีกำรยืนยันข้อมูลแล้วจะไม่ปรำกฏปุ่ม ลบ	ในส่วนของหน่วยงำนต้นสังกัด	ดังภำพที่	78	
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ... กำร Reset ข้อมูลของสถำนศึกษำ โดยส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ

ส�ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ

	 1)	 ให้คลกิทีเ่มนซู้ำยมอืท่ีค�ำว่ำ ข้อมลูผูใ้ช้งำนในสงักัด	ในส่วนเมนรูำยงำน	ดงัภำพท่ี	74
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

...การ Reset ข้อมูลของสถานศึกษา ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 1) ให้คลิกที่เมนูซ้ำยมือที่ค ำว่ำ ข้อมูลผู้ใช้งานในสังกัด  ในส่วนเมนูรำยงำน  
ดงัภำพที ่74 
 

  
ภาพท่ี 74 กำรแสดงขอ้มูลผู้ใช้งำนสงักดั เมื่อต้องกำร Reset ขอ้มูลผูใ้ช้งำนในสงักดั 

 

 2) หน้ำต่ำงจะแสดงรำยกำรของขอ้มลูผูใ้ชง้ำนในสงักดั โดยจะมขีอ้ควำมทีช่่องที ่8 
Action คนืค่ำขอ้มลูผูใ้ชง้ำน ดงัภำพที ่75 

  
ภาพท่ี 75 แสดงกำรคนืค่ำขอ้มลูผูใ้ชง้ำน 

 

 

ภำพที่ 79 กำรแสดงข้อมูลผู้ใช้งำนสังกัด เมื่อต้องกำร Reset ข้อมูลผู้ใช้งำนในสังกัด

	 2)	 หน้ำต่ำงจะแสดงรำยกำรของข้อมูลผู้ใช้งำนในสังกัด	 โดยจะมีข้อควำมที่ช่องที่	 8	

Action	คืนค่ำข้อมูลผู้ใช้งำน	ดังภำพที่	80
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

...การ Reset ข้อมูลของสถานศึกษา ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 1) ให้คลิกที่เมนูซ้ำยมือที่ค ำว่ำ ข้อมูลผู้ใช้งานในสังกัด  ในส่วนเมนูรำยงำน  
ดงัภำพที ่74 
 

  
ภาพท่ี 74 กำรแสดงขอ้มูลผู้ใช้งำนสงักดั เมื่อต้องกำร Reset ขอ้มูลผูใ้ช้งำนในสงักดั 

 

 2) หน้ำต่ำงจะแสดงรำยกำรของขอ้มลูผูใ้ชง้ำนในสงักดั โดยจะมขีอ้ควำมทีช่่องที ่8 
Action คนืค่ำขอ้มลูผูใ้ชง้ำน ดงัภำพที ่75 

  
ภาพท่ี 75 แสดงกำรคนืค่ำขอ้มลูผูใ้ชง้ำน 

 

 

ภำพที่ 80 แสดงกำรคืนค่ำข้อมูลผู้ใช้งำน
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 3)	 หำกต้องกำร	Reset	ข้อมูลผู้ใช้งำนให้คลิกที่ปุ่ม	ล้ำงค่ำข้อมูล ผู้ใช้งำน ดังภำพที่	81	
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 3) หำกตอ้งกำรคนืค่ำผูใ้ชง้ำน Reset Profile ผูใ้ชง้ำนใหค้ลกิทีปุ่่ ม ล้างค่าข้อมูล
ผู้ใช้งาน ดงัภำพที ่76  

  
 ภาพท่ี 76 กำรลำ้งค่ำขอ้มลูผูใ้ชง้ำน 

 4) เมื่อคลกิทีปุ่่ ม ล้างค่าข้อมูลผู้ใช้งาน แลว้จะปรำกฏหน้ำต่ำง Reset Profile ดงัภำพ 

 
 ภาพท่ี 77 กำร Reset Profile 
 
 หำกตอ้งกำร Reset Profile ใหท้ ำกำรคลกิทีปุ่่ ม OK หรอืหำกไม่ตอ้งกำร Reset Profile 
ใหท้ ำกำรคลกิทีปุ่่ ม Cancel 
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 3) หำกตอ้งกำรคนืค่ำผูใ้ชง้ำน Reset Profile ผูใ้ชง้ำนใหค้ลกิทีปุ่่ ม ล้างค่าข้อมูล
ผู้ใช้งาน ดงัภำพที ่76  

  
 ภาพท่ี 76 กำรลำ้งค่ำขอ้มลูผูใ้ชง้ำน 

 4) เมื่อคลกิทีปุ่่ ม ล้างค่าข้อมูลผู้ใช้งาน แลว้จะปรำกฏหน้ำต่ำง Reset Profile ดงัภำพ 

 
 ภาพท่ี 77 กำร Reset Profile 
 
 หำกตอ้งกำร Reset Profile ใหท้ ำกำรคลกิทีปุ่่ ม OK หรอืหำกไม่ตอ้งกำร Reset Profile 
ใหท้ ำกำรคลกิทีปุ่่ ม Cancel 

 
  

ภำพที่ 81 กำรล้ำงค่ำข้อมูลผู้ใช้งำน

	 4)	 เมื่อคลิกที่ปุ ่ม	 ล้ำงค่ำข้อมูลผู้ใช้งำน	 แล้วจะปรำกฏหน้ำต่ำง	 Reset	 Profile	 

ดังภำพที่	82

 ภำพที่ 82 กำรล้ำงค่ำข้อมูลผู้ใช้งำน (Reset Profile)

	 หำกต้องกำร	Reset	Profile	ให้ท�ำกำรคลกิทีปุ่ม่	OK หรือหำกไม่ต้องกำร	Reset	Profile	

ให้ท�ำกำรคลิกที่ปุ่ม	Cancel
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ... กำรรับรองข้อมูลของหน่วยงำนต้นสังกัด

	 1)	 ให้คลิกที่เมนูซ้ำยมือที่ค�ำว ่ำ	 GPAX AREA ในส่วนเมนูรำยกำรส่ง	 GPAX	 

ดังภำพที่	83
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 3) หำกตอ้งกำรคนืค่ำผูใ้ชง้ำน Reset Profile ผูใ้ชง้ำนใหค้ลกิทีปุ่่ ม ล้างค่าข้อมูล
ผู้ใช้งาน ดงัภำพที ่76  

  
 ภาพท่ี 76 กำรลำ้งค่ำขอ้มลูผูใ้ชง้ำน 

 4) เมื่อคลกิทีปุ่่ ม ล้างค่าข้อมูลผู้ใช้งาน แลว้จะปรำกฏหน้ำต่ำง Reset Profile ดงัภำพ 

 
 ภาพท่ี 77 กำร Reset Profile 
 
 หำกตอ้งกำร Reset Profile ใหท้ ำกำรคลกิทีปุ่่ ม OK หรอืหำกไม่ตอ้งกำร Reset Profile 
ใหท้ ำกำรคลกิทีปุ่่ ม Cancel 
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

...การรบัรองข้อมูลของหน่วยงานต้นสงักดั 
1)  ใหค้ลกิทีเ่มนูซ้ำยมอืทีค่ ำว่ำ GPAX AREA ในสว่นเมนูรำยกำรสง่ GPAX  

ดงัภำพที ่78 
 

 
 

ภำพที ่78 หน้ำต่ำง สง่ GPAX โดยเลอืกรำยกำร GPAX AREA 
 

2) หน้ำต่ำงจะแสดงรำยกำรของสถำนศกึษำทีส่ง่มำเพือ่รอกำรตรวจรบัรองจำก
หน่วยงำนตน้สงักดั ดงัภำพที ่79 

 

 
 

ภำพที ่79 หน้ำต่ำงจะแสดงรำยกำรของสถำนศกึษำทีส่่งมำเพือ่รอกำรตรวจรบัรอง 
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

...การรบัรองข้อมูลของหน่วยงานต้นสงักดั 
1)  ใหค้ลกิทีเ่มนูซ้ำยมอืทีค่ ำว่ำ GPAX AREA ในสว่นเมนูรำยกำรสง่ GPAX  

ดงัภำพที ่78 
 

 
 

ภำพที ่78 หน้ำต่ำง สง่ GPAX โดยเลอืกรำยกำร GPAX AREA 
 

2) หน้ำต่ำงจะแสดงรำยกำรของสถำนศกึษำทีส่ง่มำเพือ่รอกำรตรวจรบัรองจำก
หน่วยงำนตน้สงักดั ดงัภำพที ่79 

 

 
 

ภำพที ่79 หน้ำต่ำงจะแสดงรำยกำรของสถำนศกึษำทีส่่งมำเพือ่รอกำรตรวจรบัรอง 

ภำพที่ 83 แสดงเมนูกำรส่ง GPAX โดยเลือกรำยกำร GPAX AREA

	 2)	 หน้ำต่ำงจะแสดงรำยกำรของสถำนศึกษำที่ส่งมำเพื่อรอกำรตรวจรับรองจำก 

หน่วยงำนต้นสังกัด	ดังภำพที่	84

ภำพที่ 84 แสดงรำยกำรของสถำนศึกษำที่ส่งมำเพื่อรอกำรตรวจรับรอง
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 3)	 ในกรณีที่ต้องกำร	ตรวจสอบข้อมูล	 ให้คลิกที่ชื่อของสถำนศึกษำ	 และผู้รับผิดชอบ

ระดับหน่วยงำนต้นสังกัด	จะต้องพิจำรณำ	ดังนี้

   	 กำรดูรำยกำรข้อมูลของสถำนศึกษำสำมำรถดูได้โดยกำรคลิกที่ ช่ือของ 

สถำนศึกษำเพื่อดูข้อมูลของนักเรียน

   	 หน่วยงำนต้นสงักัดสำมำรถดรูำยกำรสถำนกำรณ์ส่งต่ำงได้ทีปุ่ม่สส้ีมในส่วนเมนู

ตำรำง	สถำนะ	ที่ขึ้นรำยกำรว่ำ	ผู้ใช้ยืนยันข้อมูล 

   	 จ�ำนวนข้อมลูนกัเรยีนชำย	หญงิ	และทัง้หมดต้องไม่เท่ำกับ	0	หรอื	ขึน้สถำนะว่ำ 

ยังไม่ได้ส่งข้อมูล

   	 ตรวจสอบข้อมูลผิดพลำดของข้อมูลเบื้องต้นได้ที่	 เมนูตำรำง	 ข้อมูลผิดพลำด	

และคลิกที่ค�ำว่ำ	error

   	 หน่วยงำนต้นสงักดัสำมำรถรับรองข้อมลู	หรือ	ส่งกลับไปแก้ไข	โดยจะมีปุม่แสดง

ในส่วนท้ำย	กรณีที่ต้องกำรรับรองสำมำรถคลิกที่ปุ่มสีส้มค�ำว่ำ	ยืนยันข้อมูล	เมื่อท�ำกำรคลิกแล้วระบบ

จะมีกำรก�ำหนดรำยละเอียดของกำรรับรอง	และยืนยันผลกำรรับรองดังภำพที่	85
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

3) ในกรณีทีต่อ้งกำร ตรวจสอบข้อมูล ใหค้ลกิทีช่ื่อของสถำนศกึษำ และ
ผูร้บัผดิชอบระดบัหน่วยงำนตน้สงักดั จะตอ้งพจิำรณำ ดงัน้ี 

 กำรดูรำยกำรขอ้มลูของสถำนศกึษำสำมำรถดไูดโ้ดยกำรคลกิทีช่ื่อของ
สถำนศกึษำเพือ่ดขูอ้มลูของนกัเรยีน 

 หน่วยงำนตน้สงักดัสำมำรถดรูำยกำรสถำนกำรณ์สง่ต่ำงไดท้ีปุ่่ มสสีม้ในสว่น
เมนูตำรำง สถานะ  ทีข่ึน้รำยกำรว่ำ ผู้ใช้ยืนยนัข้อมูล  

 จ ำนวนขอ้มลูนกัเรยีนชำย หญงิ และทัง้หมดตอ้งไม่เท่ำกบั 0 หรอื ขึน้
สถำนะว่ำ ยงัไม่ไดส้ง่ขอ้มลู 

 ตรวจสอบขอ้มลูผดิพลำดของขอ้มลูเบือ้งตน้ไดท้ี ่เมนูตำรำง ข้อมูล
ผิดพลาด และคลกิทีค่ ำว่ำ error 

 หน่วยงำนตน้สงักดัสำมำรถรบัรองขอ้มลู หรอื สง่กลบัไปแกไ้ข โดยจะมปีุ่ ม
แสดงในสว่นทำ้ย กรณีทีต่อ้งกำรรบัรองสำมำรถคลกิทีปุ่่ มสสีม้ค ำว่ำ ยืนยนัข้อมูล เมื่อท ำกำร
คลกิแลว้ระบบจะมกีำรก ำหนดรำยละเอยีดของกำรรบัรอง และยนืยนัผลกำรรบัรองดงัภำพที ่80 

 

 
 
ภำพที ่80 หน้ำต่ำงแสดงรำยละเอยีดของกำรรบัรอง และยนืยนัผลกำรรบัรอง 

 

4) ในกรณีทีม่กีำรรบัรองขอ้มลูไปปุ่ ม ยืนยนัข้อมูล จะหำยไป และจะแสดงสถำนะ
ในเมนูตำรำงสถำนะว่ำ หน่วยงานต้นสงักดั รบัรองข้อมูลเรียบร้อย โดยในกรณีทีห่น่วยงำน
ต้นสงักัดรบัรองข้อมูลจะมีข้อควำม SMS ส่งไปยงันำยทะเบียนของโรงเรียนนัน้ๆ แม้มีกำร
รบัรองข้อมูลไปแล้ว หน่วยงำนต้นสงักดัยงัสำมำรถคนืค่ำกลบัไปยงัโรงเรยีนเพื่อให้โรงเรยีน
แกไ้ขได ้ 

 
 
 
 
 

ภำพที่ 85 หน้ำต่ำงแสดงรำยละเอียดของกำรรับรอง และยืนยันผลกำรรับรอง

	 4)	 ในกรณีที่มีกำรรับรองข้อมูลไปปุ่ม	 ยืนยันข้อมูล	 จะหำยไป	 และจะแสดงสถำนะ 

ในเมนูตำรำงสถำนะว่ำ	หน่วยงำนต้นสังกัด รับรองข้อมูลเรียบร้อย	โดยในกรณีที่หน่วยงำนต้นสังกัด

รับรองข้อมูลจะมีข้อควำม	SMS	ส่งไปยังนำยทะเบียนของโรงเรียนนั้นๆ	แม้มีกำรรับรองข้อมูลไปแล้ว	

หน่วยงำนต้นสังกัดยังสำมำรถคืนค่ำกลับไปยังโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนแก้ไขได้	
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 หมำยเหตุ 

   	 กรณีที่หน่วยงำนต้นสังกัดรับรองข้อมูลแล้ว	และจะแสดงสถำนะในเมนูตำรำง

สถำนะว่ำ	หน่วยงำนต้นสังกัดรับรองข้อมูลเรียบร้อย โดยในกรณีท่ีหน่วยงำนต้นสังกัดรับรองข้อมูล

จะมีข้อควำม	SMS	ส่งไปยังนำยทะเบียนของสถำนศึกษำนั้น	ๆ	ดังภำพที่	86

56 
 

คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 หมายเหตุ  
 กรณีทีห่น่วยงำนตน้สงักดัรบัรองขอ้มลูแลว้ และจะแสดงสถำนะในเมนูตำรำง
สถำนะว่ำ หน่วยงานต้นสงักดัรบัรองข้อมูลเรียบร้อย โดยในกรณีที่
หน่วยงำนตน้สงักดัไม่รบัรองขอ้มลูจะมขีอ้ควำม SMS สง่ไปยงันำยทะเบยีน
ของสถำนศกึษำนัน้ๆ  ดงัภำพที ่81 
 

 

 
 

ภำพที ่81 หน่วยงำนตน้สงักดั รบัรองขอ้มลูเรยีบรอ้ย 
 

 กรณีที่ต้องกำรส่งกลบัไปให้สถำนศกึษำแก้ไขขอ้มูล สำมำรถกดที่ปุ่มสแีดงค ำ
ว่ำ คืนค่ากลบั  โดยระบบจะใหก้ ำหนดรำยละเอยีดกำรคนืค่ำกลบัดงัภำพที ่82 
 

 
 

ภาพท่ี 82 Confirm GPAX  เพือ่ระบุขอ้ควำมสง่กลบัไปใหส้ถำนศกึษำแกไ้ขขอ้มลู 
 

 
ในกรณีที่มีกำรคืนค่ำข้อมูลกลับไปปุ่ ม คืนค่ากลบั จะหำยไป และจะแสดง

สถำนะในเมนูตำรำงสถำนะว่ำ หน่วยงานต้นสงักดัไม่รบัรอง กรุณาตรวจสอบใหม่ โดยใน
กรณีที่หน่วยงำนต้นสังกัดไม่รับรองข้อมูลจะมีข้อควำม SMS ส่งไปยังนำยทะเบียนของ
สถำนศกึษำนัน้ๆ ดงัภาพท่ี 83  

 

ภำพที่ 86 หน่วยงำนต้นสังกัด รับรองข้อมูลเรียบร้อย

   	 กรณีที่ต้องกำรส่งกลับไปให้สถำนศึกษำแก้ไขข้อมูล	 สำมำรถกดที่ปุ่มสีแดง 

ค�ำว่ำ	คืนค่ำกลับ	โดยระบบจะให้ก�ำหนดรำยละเอียดกำรคืนค่ำกลับดังภำพที่	87
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 หมายเหตุ  
 กรณีทีห่น่วยงำนตน้สงักดัรบัรองขอ้มลูแลว้ และจะแสดงสถำนะในเมนูตำรำง
สถำนะว่ำ หน่วยงานต้นสงักดัรบัรองข้อมูลเรียบร้อย โดยในกรณีที่
หน่วยงำนตน้สงักดัไม่รบัรองขอ้มลูจะมขีอ้ควำม SMS สง่ไปยงันำยทะเบยีน
ของสถำนศกึษำนัน้ๆ  ดงัภำพที ่81 
 

 

 
 

ภำพที ่81 หน่วยงำนตน้สงักดั รบัรองขอ้มลูเรยีบรอ้ย 
 

 กรณีที่ต้องกำรส่งกลบัไปให้สถำนศกึษำแก้ไขขอ้มูล สำมำรถกดที่ปุ่มสแีดงค ำ
ว่ำ คืนค่ากลบั  โดยระบบจะใหก้ ำหนดรำยละเอยีดกำรคนืค่ำกลบัดงัภำพที ่82 
 

 
 

ภาพท่ี 82 Confirm GPAX  เพือ่ระบุขอ้ควำมสง่กลบัไปใหส้ถำนศกึษำแกไ้ขขอ้มลู 
 

 
ในกรณีที่มีกำรคืนค่ำข้อมูลกลับไปปุ่ ม คืนค่ากลบั จะหำยไป และจะแสดง

สถำนะในเมนูตำรำงสถำนะว่ำ หน่วยงานต้นสงักดัไม่รบัรอง กรุณาตรวจสอบใหม่ โดยใน
กรณีที่หน่วยงำนต้นสังกัดไม่รับรองข้อมูลจะมีข้อควำม SMS ส่งไปยังนำยทะเบียนของ
สถำนศกึษำนัน้ๆ ดงัภาพท่ี 83  

 

ภำพที่ 87 Confirm GPAX เพื่อระบุข้อควำมส่งกลับไปให้สถำนศึกษำแก้ไขข้อมูล

	 ในกรณีที่มีกำรคืนค่ำข้อมูลกลับไปปุ่ม	คืนค่ำกลับ	จะหำยไป	และจะแสดงสถำนะในเมนู

ตำรำงสถำนะว่ำ	หน่วยงำนต้นสงักดัไม่รับรอง กรุณำตรวจสอบใหม่	โดยในกรณทีีห่น่วยงำนต้นสงักดั

ไม่รับรองข้อมูลจะมีข้อควำม	SMS	ส่งไปยังนำยทะเบียนของสถำนศึกษำนั้น	ๆ	ดังภำพที่	88 
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภำพที่ 88 แสดงกำรคืนค่ำข้อมูลและจะแสดงสถำนะว่ำ หน่วยงำนต้นสังกัดไม่รับรอง  

กรุณำตรวจสอบใหม่

	 ในกรณีท่ีมีโรงเรียนส่งรำยกำรเพื่อรอกำรรับรองข้อมูลจะปรำกฏตัวเลขที่กระดิ่ง	 

ด้ำนบนขวำมือ	เพื่อแจ้งเตือน	ดังภำพที่	89

57 
 

คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 
 
 

ภาพท่ี 83 หน้ำต่ำงแสดง กำรคนืค่ำขอ้มลูและจะแสดงสถำนะว่ำ หน่วยงานต้น
สงักดัไม่รบัรอง กรณุาตรวจสอบใหม่ 
 

ในกรณีทีม่โีรงเรยีนสง่รำยกำรเพือ่รอกำรรบัรองขอ้มลูจะปรำกฏตวัเลขทีก่ระดิง่ 
ดำ้นบนขวำมอื เพือ่แจง้เตอืน ดงัภำพที ่84 

 

 
 

ภำพที ่84 มรีำยกำรแจง้เตอืน รออนุมตัิ 
 
 เสรจ็สิน้ในสว่นกำรใชง้ำนรบัรองขอ้มลูของหน่วยงำนตน้สงักดั 
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 
 
 

ภาพท่ี 83 หน้ำต่ำงแสดง กำรคนืค่ำขอ้มลูและจะแสดงสถำนะว่ำ หน่วยงานต้น
สงักดัไม่รบัรอง กรณุาตรวจสอบใหม่ 
 

ในกรณีทีม่โีรงเรยีนสง่รำยกำรเพือ่รอกำรรบัรองขอ้มลูจะปรำกฏตวัเลขทีก่ระดิง่ 
ดำ้นบนขวำมอื เพือ่แจง้เตอืน ดงัภำพที ่84 

 

 
 

ภำพที ่84 มรีำยกำรแจง้เตอืน รออนุมตัิ 
 
 เสรจ็สิน้ในสว่นกำรใชง้ำนรบัรองขอ้มลูของหน่วยงำนตน้สงักดั 
 
 
 
 
 

 

ภำพที่ 89 แสดงมีรำยกำรแจ้งเตือน รออนุมัติ

 เสร็จสิ้นในส่วนกำรใช้งำนรับรองข้อมูลของหน่วยงำนต้นสังกัด
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ... กำรน�ำเข้ำข้อมูล GPAX รำยโรง ของหน่วยงำนต้นสังกัด (กรณีต้นสังกัดน�ำเข้ำ

ข้อมูลเอง)

	 1)	 ให้คลิกที่เมนูซ้ำยมือที่ค�ำว่ำ	น�ำเข้ำ GPAX6 รำยโรง	ในส่วนเมนูรำยกำรส่ง	GPAX	 

ดังภำพที่	90
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

...การน าเข้าข้อมูล GPAX รายโรง ของหน่วยงานต้นสงักดั 
 1) ใหค้ลกิทีเ่มนูซำ้ยมอืทีค่ ำว่ำ น าเข้า GPAX6 รายโรง ในสว่นเมนูรำยกำรสง่ GPAX 
ดงัภำพที ่85  

 
 
ภาพท่ี 85 หน้ำต่ำง ส่งขอ้มูล กำรน ำเขำ้ GPAX6 รำยโรง ของหน่วยงำนต่ำงสงักดั 
 
 2) หน้ำต่ำงจะแสดงรำยกำรของสถำนศึกษำที่จะท ำกำรน ำไฟล์ Import เข้ำระบบ 
ดงัภำพที ่86 

 
 
ภาพท่ี 86 กำรน ำเขำ้กำรน ำเขำ้ขอ้มลู GPAX รำยโรง ของหน่วยงำนตน้สงักดั  
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

...การน าเข้าข้อมูล GPAX รายโรง ของหน่วยงานต้นสงักดั 
 1) ใหค้ลกิทีเ่มนูซำ้ยมอืทีค่ ำว่ำ น าเข้า GPAX6 รายโรง ในสว่นเมนูรำยกำรสง่ GPAX 
ดงัภำพที ่85  

 
 
ภาพท่ี 85 หน้ำต่ำง ส่งขอ้มูล กำรน ำเขำ้ GPAX6 รำยโรง ของหน่วยงำนต่ำงสงักดั 
 
 2) หน้ำต่ำงจะแสดงรำยกำรของสถำนศึกษำที่จะท ำกำรน ำไฟล์ Import เข้ำระบบ 
ดงัภำพที ่86 

 
 
ภาพท่ี 86 กำรน ำเขำ้กำรน ำเขำ้ขอ้มลู GPAX รำยโรง ของหน่วยงำนตน้สงักดั  
 

ภำพที่ 90 หน้ำต่ำง ส่งข้อมูล กำรน�ำเข้ำ GPAX6 รำยโรง ของหน่วยงำนต่ำงสังกัด

	 2)	 หน้ำต่ำงจะแสดงรำยกำรของสถำนศึกษำท่ีจะท�ำกำรน�ำไฟล์	 Import	 เข้ำระบบ 

ดังภำพที่	91

ภำพที่ 91 กำรน�ำเข้ำกำรน�ำเข้ำข้อมูล GPAX รำยโรง ของหน่วยงำนต้นสังกัด
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 3)	 ท�ำกำรคลิกที่ปุ่ม	 Upload XLSX	 ของสถำนศึกษำที่ต้องกำรน�ำข้อมูลเข้ำระบบ 

ดังภำพที่	92
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 3) ท ำกำรคลกิที่ปุ่ ม Upload XLSX ของสถำนศกึษำที่ต้องกำรน ำขอ้มูลเขำ้ระบบ 
ดงัภำพที่ 87 
 

 

 
 
ภาพท่ี 87 กำร Upload XLSX ของสถำนศกึษำที่ต้องกำรน ำขอ้มูล 
 4) หน้ำต่ำงจะแสดงรหสั 10 หลกัของสถำนศกึษำและช่องว่ำงส ำหรบัลำกไฟล์ 
excel ทีเ่ตรยีมขอ้มูลไวม้ำวำงในช่องว่ำง Drag & drop files here.. หรอื คลกิทีปุ่่ มสนี ้ำเงนิค ำว่ำ 
Browse…. ดงัภำพ 87 ขำ้งต้น และเมื่อเลอืกไฟล ์excel ทีเ่ตรยีมไวเ้พื่อกำรน ำเขำ้ขอ้มูลดงัภำพ
ที ่87  

ภำพที่ 92 กำร Upload XLSX ของสถำนศึกษำที่ต้องกำรน�ำข้อมูล

	 4)	 หน้ำต่ำงจะแสดงรหัส	10	หลักของสถำนศึกษำและช่องว่ำงส�ำหรับลำกไฟล์	Excel	

ทีเ่ตรยีมข้อมลูไว้มำวำงในช่องว่ำง	Drag & drop files here..	หรือ	คลิกท่ีปุม่สีน�ำ้เงินค�ำว่ำ	Browse…. 

ดังภำพ	92	ข้ำงต้น	และเมื่อเลือกไฟล์	Excel	ที่เตรียมไว้เพื่อกำรน�ำเข้ำข้อมูลดังภำพที่	93	
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภำพที่ 93 แสดงข้อมูลของกำรอับโหลดเรียบร้อย

 

	 5)	 เมื่อคลิกที่ปุ่ม	 Upload	 เสร็จแล้วระบบจะแสดงหน้ำข้อมูลของกำรอับโหลดปรำกฏ

บนหน้ำต่ำงระบบดังภำพที่	93	

	 6)	หน่วยงำนต้นสงักดัสำมำรถลบข้อมลูของกำรน�ำเข้ำไฟล์ได้ทีปุ่ม่ ลบ แต่ถ้ำสถำนศกึษำ

มีกำรยืนยันข้อมูลแล้วจะไม่ปรำกฏปุ่ม	ลบ	ในส่วนของหน่วยงำนต้นสังกัด	ดังภำพที่	94
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 
 ภาพท่ี 88 หน้ำต่ำงแสดงขอ้มลูของกำรอบัโหลดเรยีบรอ้ย 
  
 5) เมื่อคลกิทีปุ่่ ม Upload เสรจ็แลว้ระบบจะแสดงหน้ำขอ้มูลของกำรอบัโหลดปรำกฏ
บนหน้ำต่ำงระบบดงัภำพที ่88  
 6) หน่วยงำนต้นสงักดัสำมำรถลบขอ้มูลของกำรน ำเขำ้ไฟล์ไดท้ี ่ปุ่ ม ลบ แต่ถ้ำ
สถำนศกึษำมกีำรยนืยนัขอ้มูลแลว้จะไม่ปรำกฏปุ่ ม ลบ  ในส่วนของหน่วยงำนต้นสงักดั  
ดงัภำพที่ 89 
 

 
 ภาพท่ี 89 หน้ำต่ำงแสดงกำรยนืยนัขอ้มูลแล้วจะไม่ปรำกฏปุ่ม ลบ   
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 
 ภาพท่ี 88 หน้ำต่ำงแสดงขอ้มลูของกำรอบัโหลดเรยีบรอ้ย 
  
 5) เมื่อคลกิทีปุ่่ ม Upload เสรจ็แลว้ระบบจะแสดงหน้ำขอ้มูลของกำรอบัโหลดปรำกฏ
บนหน้ำต่ำงระบบดงัภำพที ่88  
 6) หน่วยงำนต้นสงักดัสำมำรถลบขอ้มูลของกำรน ำเขำ้ไฟล์ไดท้ี ่ปุ่ ม ลบ แต่ถ้ำ
สถำนศกึษำมกีำรยนืยนัขอ้มูลแลว้จะไม่ปรำกฏปุ่ ม ลบ  ในส่วนของหน่วยงำนต้นสงักดั  
ดงัภำพที่ 89 
 

 
 ภาพท่ี 89 หน้ำต่ำงแสดงกำรยนืยนัขอ้มูลแล้วจะไม่ปรำกฏปุ่ม ลบ   
  
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 94 แสดงกำรยืนยันข้อมูลแล้วจะไม่ปรำกฏปุ่ม ลบ 
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ... กำร Reset ข้อมูลของสถำนศึกษำ ของหน่วยงำนต้นสังกัด

	 1)	 ให้คลิกที่ เมนูซ ้ำยมือที่ค�ำว ่ำ	 ข้อมูลผู ้ใช ้งำนในสังกัด ในส่วนเมนูรำยงำน	 

ดังภำพที่	95
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

...การ Reset ข้อมูลของสถานศึกษา ของหน่วยงานต้นสงักดั 
 1) ให้คลิกที่เมนูซ้ำยมือที่ค ำว่ำ ข้อมูลผู้ใช้งานในสังกัด  ในส่วนเมนูรำยงำน  
ดงัภำพที ่90 

  
ภาพท่ี 90 หน้ำต่ำงส่ง GPAX  และขอ้มูลผูใ้ช้งำนในสงักดั 

 2) หน้ำต่ำงจะแสดงรำยกำรของขอ้มลูผูใ้ชง้ำนในสงักดั ดงัภำพที ่91 

  
ภาพท่ี 91 รำยกำรของขอ้มูลผูใ้ชง้ำนในสงักดั 
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

...การ Reset ข้อมูลของสถานศึกษา ของหน่วยงานต้นสงักดั 
 1) ให้คลิกที่เมนูซ้ำยมือที่ค ำว่ำ ข้อมูลผู้ใช้งานในสังกัด  ในส่วนเมนูรำยงำน  
ดงัภำพที ่90 

  
ภาพท่ี 90 หน้ำต่ำงส่ง GPAX  และขอ้มูลผูใ้ช้งำนในสงักดั 

 2) หน้ำต่ำงจะแสดงรำยกำรของขอ้มลูผูใ้ชง้ำนในสงักดั ดงัภำพที ่91 

  
ภาพท่ี 91 รำยกำรของขอ้มูลผูใ้ชง้ำนในสงักดั 

 

ภำพที่ 95 หน้ำต่ำงส่ง GPAX และข้อมูลผู้ใช้งำนในสังกัด

	 2)	 หน้ำต่ำงจะแสดงรำยกำรของข้อมูลผู้ใช้งำนในสังกัด	ดังภำพที่	96

ภำพที่ 96 รำยกำรของข้อมูลผู้ใช้งำนในสังกัด
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 3)	 หำกต้องกำรคืนค่ำผู้ใช้งำน	 Reset	 Profile	 ผู้ใช้งำนให้คลิกที่ปุ่ม	 ล้ำงค่ำข้อมูล 

ผู้ใช้งำน ดังภำพที่	97
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 3) หำกตอ้งกำรคนืค่ำผูใ้ชง้ำน Reset Profile ผูใ้ชง้ำนใหค้ลกิทีปุ่่ ม ล้างค่าข้อมูล
ผู้ใช้งาน ดงัภำพที ่92 

  
ภาพท่ี 92 กำรคนืค่ำผูใ้ชง้ำน Reset Profile ผูใ้ชง้ำนใหค้ลกิทีปุ่่ ม ล้างค่าข้อมูล 

4) เมื่อคลกิทีปุ่่ ม ล้างค่าข้อมูลผู้ใช้งาน แลว้จะปรำกฏหน้ำต่ำง Reset Profile ดงัภำพที ่93 

 
ภาพท่ี 93 Reset Profile  

 หำกตอ้งกำร Reset Profile ใหท้ ำกำรคลกิทีปุ่่ ม OK หรอืหำกไม่ตอ้งกำร Reset Profile 
ใหท้ ำกำรคลกิทีปุ่่ ม Cancel  
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 3) หำกตอ้งกำรคนืค่ำผูใ้ชง้ำน Reset Profile ผูใ้ชง้ำนใหค้ลกิทีปุ่่ ม ล้างค่าข้อมูล
ผู้ใช้งาน ดงัภำพที ่92 

  
ภาพท่ี 92 กำรคนืค่ำผูใ้ชง้ำน Reset Profile ผูใ้ชง้ำนใหค้ลกิทีปุ่่ ม ล้างค่าข้อมูล 

4) เมื่อคลกิทีปุ่่ ม ล้างค่าข้อมูลผู้ใช้งาน แลว้จะปรำกฏหน้ำต่ำง Reset Profile ดงัภำพที ่93 

 
ภาพท่ี 93 Reset Profile  

 หำกตอ้งกำร Reset Profile ใหท้ ำกำรคลกิทีปุ่่ ม OK หรอืหำกไม่ตอ้งกำร Reset Profile 
ใหท้ ำกำรคลกิทีปุ่่ ม Cancel  

 

 

ภำพที่ 97 กำรคืนค่ำผู้ใช้งำน Reset Profile ผู้ใช้งำนให้คลิกที่ปุ่ม ล้ำงค่ำข้อมูล

	 4)	 เมื่อคลิกที่ปุ ่ม ล้ำงค่ำข้อมูลผู้ใช้งำน	 แล้วจะปรำกฏหน้ำต่ำง	 Reset	 Profile	 

ดังภำพที่	98

ภำพที่ 98 Reset Profile 

	 หำกต้องกำร	Reset	Profile	ให้ท�ำกำรคลิกทีปุ่ม่	OK หรือหำกไม่ต้องกำร	Reset	Profile	

ให้ท�ำกำรคลิกที่ปุ่ม	Cancel	
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส่วนท่ี 3 ผู้ใช้งานระดับสถานศึกษา กรณกีารส่งข้อมูล GPAX จบไม่พร้อมรุ่นของสถานศึกษา

 ...  กำรส่งข้อมูล GPAX จบไม่พร้อมรุ่น ของสถำนศึกษำ

	 1)	 ให้คลิกที่เมนูซ้ำยมือที่ค�ำว่ำ	น�ำเข้ำ GPAX6 ไม่พร้อมรุ่น	 ในส่วนเมนูส่ง	 GPAX	 

ดังภำพที่	99
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

ส่วนท่ี 3  ผู้ใช้งานระดบัสถานศึกษา กรณีการส่งข้อมลู GPAX จบไม่พร้อมรุ่น
 ของสถานศึกษา 
  
 ...การส่งข้อมูล GPAX จบไม่พร้อมรุ่น ของสถานศึกษา 
 1) ให้คลกิทีเ่มนูซ้ำยมอืที่ค ำว่ำ น าเข้า GPAX6 ไม่พร้อมรุ่น ในส่วนเมนูส่ง GPAX 
ดงัภำพที ่94 

  
ภาพท่ี 94 หน้ำต่ำงแสดงกำรส่งขอ้มูล GPAX จบไม่พร้อมรุ่นของสถำนศกึษำ 

 2) คลกิทีเ่มนูน ำเขำ้ น ำเขำ้ GPAX6 ไม่พรอ้มรุ่น จะปรำกฏหน้ำต่ำง ส ำหรบักำรน ำเขำ้
ขอ้มลูดงัภำพที ่95  

  
ภาพท่ี 95 หน้ำต่ำง ส ำหรบักำรน ำเขำ้ขอ้มลู GPAX6 ไม่พรอ้มรุ่น 
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

ส่วนท่ี 3  ผู้ใช้งานระดบัสถานศึกษา กรณีการส่งข้อมลู GPAX จบไม่พร้อมรุ่น
 ของสถานศึกษา 
  
 ...การส่งข้อมูล GPAX จบไม่พร้อมรุ่น ของสถานศึกษา 
 1) ให้คลกิทีเ่มนูซ้ำยมอืที่ค ำว่ำ น าเข้า GPAX6 ไม่พร้อมรุ่น ในส่วนเมนูส่ง GPAX 
ดงัภำพที ่94 

  
ภาพท่ี 94 หน้ำต่ำงแสดงกำรส่งขอ้มูล GPAX จบไม่พร้อมรุ่นของสถำนศกึษำ 

 2) คลกิทีเ่มนูน ำเขำ้ น ำเขำ้ GPAX6 ไม่พรอ้มรุ่น จะปรำกฏหน้ำต่ำง ส ำหรบักำรน ำเขำ้
ขอ้มลูดงัภำพที ่95  

  
ภาพท่ี 95 หน้ำต่ำง ส ำหรบักำรน ำเขำ้ขอ้มลู GPAX6 ไม่พรอ้มรุ่น 

 

 

 

ภำพที่ 99 หน้ำต่ำงแสดงกำรส่งข้อมูล GPAX จบไม่พร้อมรุ่นของสถำนศึกษำ

	 2)	 คลิกที่เมนูน�ำเข้ำ	น�ำเข้ำ	GPAX6	ไม่พร้อมรุ่น	จะปรำกฏหน้ำต่ำง	ส�ำหรับกำรน�ำเข้ำ

ข้อมูลดังภำพที่	100	

ภำพที่ 100 หน้ำต่ำง ส�ำหรับกำรน�ำเข้ำข้อมูล GPAX6 ไม่พร้อมรุ่น
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 3)	 เมื่อเตรียมข้อมูลตำมไฟล์	 Excel	 ไว้เสร็จสมบูรณ์แล้ว	 ให้คลิกที่ปุ่มสีน�้ำเงินค�ำว่ำ	 

+ Upload ไฟล์ Excel และจะปรำกฏหน้ำต่ำงแสดงผลส�ำหรับน�ำเข้ำไฟล์	ดังภำพที่	101
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 3) เมื่อเตรยีมขอ้มลูตำมไฟล ์excel ไวเ้สรจ็สมบูรณ์แลว้ ใหค้ลกิทีปุ่่ มสนี ้ำเงนิค ำว่ำ  
+ Upload ไฟล ์XLXS  ดงัภำพที ่96 และจะปรำกฏหน้ำต่ำงแสดงผลส ำหรบัน ำเขำ้ไฟล์  
ดงัภำพที ่96 

  
ภาพท่ี 96 แสดงผลส ำหรบัน ำเขำ้ไฟล์ 

 4) ใหล้ำกไฟล ์excel ทีเ่ตรยีมขอ้มลูไวม้ำวำงในช่องว่ำง Drag & drop files here.. หรอื 
คลกิทีปุ่่ มสนี ้ำเงนิค ำว่ำ Browse…. เพือ่เลอืกไฟล ์excel ทีเ่ตรยีมไวเ้พือ่กำรน ำเขำ้ขอ้มลู 
ดงัภำพที ่97 

 
ภาพท่ี 97 Browse…. เพือ่เลอืกไฟล ์excel ทีเ่ตรยีมไวเ้พือ่กำรน ำเขำ้ขอ้มลู 

 

ภำพที่ 101 แสดงผลส�ำหรับน�ำเข้ำไฟล์

	 4)	 ให้ลำกไฟล์	Excel	ที่เตรียมข้อมูลไว้มำวำงในช่องว่ำง	Drag & drop files here.. 

หรือ	 คลิกที่ปุ่มสีน�้ำเงินค�ำว่ำ	 Browse….	 เพ่ือเลือกไฟล์	 Excel	 ที่เตรียมไว้เพื่อกำรน�ำเข้ำข้อมูล 

ดังภำพที่	102
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 3) เมื่อเตรยีมขอ้มลูตำมไฟล ์excel ไวเ้สรจ็สมบูรณ์แลว้ ใหค้ลกิทีปุ่่ มสนี ้ำเงนิค ำว่ำ  
+ Upload ไฟล ์XLXS  ดงัภำพที ่96 และจะปรำกฏหน้ำต่ำงแสดงผลส ำหรบัน ำเขำ้ไฟล์  
ดงัภำพที ่96 

  
ภาพท่ี 96 แสดงผลส ำหรบัน ำเขำ้ไฟล์ 

 4) ใหล้ำกไฟล ์excel ทีเ่ตรยีมขอ้มลูไวม้ำวำงในช่องว่ำง Drag & drop files here.. หรอื 
คลกิทีปุ่่ มสนี ้ำเงนิค ำว่ำ Browse…. เพือ่เลอืกไฟล ์excel ทีเ่ตรยีมไวเ้พือ่กำรน ำเขำ้ขอ้มลู 
ดงัภำพที ่97 

 
ภาพท่ี 97 Browse…. เพือ่เลอืกไฟล ์excel ทีเ่ตรยีมไวเ้พือ่กำรน ำเขำ้ขอ้มลู 

 

ภำพที่ 102 Browse…. เพื่อเลือกไฟล์ Excel ที่เตรียมไว้เพื่อกำรน�ำเข้ำข้อมูล
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	 5)	 เมื่อเลือกไฟล์เรียบร้อยแล้วจะปรำกฏข้อมูลของไฟล์ที่น�ำเข้ำ	และปุ่มส�ำหรับกำรลบ	

Remove และปุ่มส�ำหรับอับโหลด	Upload	ดังภำพที่	103
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 5) เมื่อเลอืกไฟลเ์รยีบรอ้ยแลว้จะปรำกฏขอ้มลูของไฟลท์ีน่ ำเขำ้ และปุ่มส ำหรบั 
กำรลบ Remove และปุ่ มส ำหรบัอบัโหลด Upload ดงัภำพที ่98 

 
ภาพท่ี 98 ขอ้มลูของไฟลท์ีน่ ำเขำ้เรยีบรอ้ย 

 6) เมื่อคลกิทีปุ่่ ม Upload เสรจ็แลว้ระบบจะแสดงหน้ำขอ้มลูของกำรอบัโหลดปรำกฏ 
บนหน้ำต่ำงระบบดงัภำพที ่99 
 

 
ภาพท่ี 100 หน้ำขอ้มลูของกำรอบัโหลด 
 
 กำรด ำเนินกำรในกระบวนกำรนี้จะใชว้ธิกีำรแบบเดยีวกนักบักำรน ำเขำ้ GPAX6 
นกัเรยีนปกตโิดยดคูู่มอืวธิกีำรไดท้ีห่วัขอ้การน าเข้าข้อมูลของสถานศึกษาในสงักดั สพฐ. 
และหน่วยงานต่างสงักดั 

.......................................................................... 

ภำพที่ 103 ข้อมูลของไฟล์ที่น�ำเข้ำเรียบร้อย

	 6)	 เมื่อคลิกที่ปุ่ม	Upload	เสร็จแล้วระบบจะแสดงหน้ำข้อมูลของกำรอับโหลดปรำกฏ

บนหน้ำต่ำงระบบดังภำพที่	104
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 5) เมื่อเลอืกไฟลเ์รยีบรอ้ยแลว้จะปรำกฏขอ้มลูของไฟลท์ีน่ ำเขำ้ และปุ่มส ำหรบั 
กำรลบ Remove และปุ่ มส ำหรบัอบัโหลด Upload ดงัภำพที ่98 

 
ภาพท่ี 98 ขอ้มลูของไฟลท์ีน่ ำเขำ้เรยีบรอ้ย 

 6) เมื่อคลกิทีปุ่่ ม Upload เสรจ็แลว้ระบบจะแสดงหน้ำขอ้มลูของกำรอบัโหลดปรำกฏ 
บนหน้ำต่ำงระบบดงัภำพที ่99 
 

 
ภาพท่ี 100 หน้ำขอ้มลูของกำรอบัโหลด 
 
 กำรด ำเนินกำรในกระบวนกำรนี้จะใชว้ธิกีำรแบบเดยีวกนักบักำรน ำเขำ้ GPAX6 
นกัเรยีนปกตโิดยดคูู่มอืวธิกีำรไดท้ีห่วัขอ้การน าเข้าข้อมูลของสถานศึกษาในสงักดั สพฐ. 
และหน่วยงานต่างสงักดั 

.......................................................................... 

ภำพที่ 104 หน้ำข้อมูลของกำรอับโหลด

	 กำรด�ำเนินกำรในกระบวนกำรน้ีจะใช้วิธีกำรแบบเดียวกันกับกำรน�ำเข้ำ	 GPAX6	 

นักเรียนปกติโดยดูคู ่มือวิธีกำรได้ท่ีหัวข้อกำรน�ำเข้ำข้อมูลของสถำนศึกษำในสังกัด สพฐ.  

และหน่วยงำนต่ำงสังกัด
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ตอนที่ 3

กำรประเมินควำมพึงพอใจต่อระบบ GPAX OBEC

	 ระบบกำรรำยงำน	GPAX	OBEC	พัฒนำขึ้นโดยส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	ส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน	 เพื่อรองรับกำรรำยงำนข้อมูลผลคะแนนกำรเรียนเฉลี่ยสะสม	

(GPAX)	ของนักเรียนที่ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย	หรือเทียบเท่ำ	จำกสถำนศึกษำ

ทุกสังกัด	เพื่อวิเครำะห์	และรวบรวมจัดส่งให้ส�ำนักงำนเลขำธิกำรที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย	

(ทปอ.)	 เพื่อใช้ในกำรคัดเลือกกลำงบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ	 (TCAS)	 โดยมีก�ำหนดกำร

รำยงำน	 2	 ครั้ง	 คือ	 ครั้งที่	 1	 กำรรำยงำนผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม	 (GPAX)	 5	 ภำคเรียน	 ภำยใน 

วันที่	 15	 ธันวำคม	 2563	 และครั้งที่	 2	 กำรรำยงำนผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม	 (GPAX)	 6	 ภำคเรียน	 

ภำยในวันที่	30	เมษำยน	2564	

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน	 ได้จัดท�ำแบบประเมินควำมพึงพอใจ 

ของกำรใช้ระบบกำรรำยงำน	 GPAX	 OBEC	 ขึ้น	 ส�ำหรับเก็บข้อมูลจำกครูนำยทะเบียนที่รับผิดชอบ 

กำรรำยงำนข้อมูลผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนแต่ละสถำนศึกษำ	 และจำกผู้รับผิดชอบ 

ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัดท่ีเป็นผู้รับรองกำรรำยงำนข้อมูลของสถำนศึกษำ 

ในสังกัด	 ทั้งนี้	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำข้อคิดเห็นมำปรับและพัฒนำระบบให้เกิดประสิทธิภำพ 

และประสิทธิผลในกำรใช้งำนมำกยิ่งขึ้นส�ำหรับปีต่อไป

	 ดังนั้น	 จึงขอควำมร่วมมือให้ผู้รำยงำนผ่ำนระบบได้ตอบแบบประเมินควำมพึงพอใจ 

ต่อระบบ	GPAX	OBEC	ผ่ำน	google	form	ซึ่งรำยละเอียดของแบบประเมินมี	ดังนี้
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

แบบประเมินความพึงพอใจ 
การใช้ระบบการรายงาน GPAX OBEC 

 
ค าช้ีแจง  

1. แบบประเมนินี้ มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมนิผลการปฏิบตัิงานของระบบการรายงาน 
GPAX ของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

2. ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการตอบประเมนิ จะน าไปใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพของระบบ
ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

3. แบบประเมนิแบบออกเป็น 3 ตอน ดงันี้ 
ตอนที ่1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบประเมนิ 
ตอนที ่2  ขอ้มลูความคดิเหน็เกีย่วกบัระบบ 
ตอนที ่3  ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 

4. ระดบัการประเมนิความพงึพอใจ ดงันี้ 
          5   หมายถงึ   ความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด/ดทีีสุ่ด 

4   หมายถงึ   ความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก/ด ี
3   หมายถงึ   ความพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
2   หมายถงึ   ความพงึพอใจอยู่ในระดบัพอใช/้ควรปรบัปรุง 
1   หมายถงึ   ความพงึพอใจอยู่ในระดบัปรบัปรุง/ตอ้งปรบัปรุงอย่างมาก 
 

ตอนท่ี 1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบประเมนิ 
1. สงักดัหน่วยงาน  

 ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ............. เขต .........  
 ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ........... 
 ส านกังานคณะกรรมการการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน  
 ส านกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  
 ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา  
 กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (อว.)  
 ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ 
 โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  
 กรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่  
 ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร  
 โรงเรยีนช่างการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค  

 
 

คิวอารโ์คต 

แบ่ง
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

 โรงเรยีนช่างฝีมอืทหาร  
 โรงเรยีนเตรยีมทหาร  
 กองทพับก  
 กองทพัเรอื  
 กองทพัอากาศ  
 มหาวทิยาลยัการกฬีาแห่งชาต ิ 
 สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ 

2. เพศ    ชาย     หญงิ 
3. อาย ุ   ต ่ากว่า 25 ปี   25 - 30 ปี 

 31 - 35 ปี    36 - 40 ปี 
 41 - 45 ปี    45 - 50 ปี 
 มากกว่า 50 ปี 
 

4. ต าแหน่ง   คร/ูนายทะเบยีนสถานศกึษา  นกัวชิาการศกึษา 
 ศกึษานิเทศก ์   อื่น ๆ (ระบ.ุ.............) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



70

คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

69 
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ตอนท่ี 2  รายการประเมินความพึงพอใจ  

ท่ี รายการ 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.  ระบบมกีารเขา้ใชง้า่ย สะดวก ไม่ซบัซอ้น      
2.  ระบบมกีารจดัระดบัความปลอดภยัในการเขา้ถงึขอ้มลู       
3.  ระบบมเีมนูการท างานชดัเจน เขา้ใจงา่ย      
4.  ระบบมชี่องทางการแจง้เตอืนถงึผูใ้ชง้านไดอ้ย่างรวดเรว็      
5.  ระบบมกีารระบขุอ้ผดิพลาดเพือ่ใหง้า่ยต่อการแกไ้ขขอ้มลู      
6.  ระบบสามารถแกไ้ขขอ้มลู ท าไดง้า่ย ไม่ยุ่งยากซบัซอ้น      
7.  ระบบสามารถเรยีกรายงานขอ้มลูไดต้รงตามความตอ้งการ      
8.  การใชง้านระบบมคีวามเหมาะสมกบัภาระงาน      
9.  การประมวลผลของระบบมคีวามถูกตอ้ง แม่นย า      
10.  สามารถค้นหาหรอืเขา้ถงึขอ้มลูทีต่้องการไดใ้นเวลาอนั

สัน้ 
     

11.  ระบบมขีอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์และน าไปสู่การประยุกต์ 
ใชง้านได ้

     

12.  การสง่ออกขอ้มลูไดห้ลากหลายรปูแบบ      
13.  ระบบมีการรองรับการเข้าใช้งานด้วยเครื่ องมือที่

หลากหลาย 
     

14.  ความพงึพอใจโดยภาพรวมต่อการใชง้านระบบการรายงาน 
GPAX ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน 

     

 
ตอนท่ี 3  ปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะ 
 3.1) ปัญหาอุปสรรคทีพ่บจากการใชร้ะบบ GPAX 
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 2  รายการประเมินความพึงพอใจ  

ท่ี รายการ 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.  ระบบมกีารเขา้ใชง้า่ย สะดวก ไม่ซบัซอ้น      
2.  ระบบมกีารจดัระดบัความปลอดภยัในการเขา้ถงึขอ้มลู       
3.  ระบบมเีมนูการท างานชดัเจน เขา้ใจงา่ย      
4.  ระบบมชี่องทางการแจง้เตอืนถงึผูใ้ชง้านไดอ้ย่างรวดเรว็      
5.  ระบบมกีารระบขุอ้ผดิพลาดเพือ่ใหง้า่ยต่อการแกไ้ขขอ้มลู      
6.  ระบบสามารถแกไ้ขขอ้มลู ท าไดง้า่ย ไม่ยุ่งยากซบัซอ้น      
7.  ระบบสามารถเรยีกรายงานขอ้มลูไดต้รงตามความตอ้งการ      
8.  การใชง้านระบบมคีวามเหมาะสมกบัภาระงาน      
9.  การประมวลผลของระบบมคีวามถูกตอ้ง แม่นย า      
10.  สามารถค้นหาหรอืเขา้ถงึขอ้มลูทีต่้องการไดใ้นเวลาอนั

สัน้ 
     

11.  ระบบมขีอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์และน าไปสู่การประยุกต์ 
ใชง้านได ้

     

12.  การสง่ออกขอ้มลูไดห้ลากหลายรปูแบบ      
13.  ระบบมีการรองรับการเข้าใช้งานด้วยเครื่ องมือที่

หลากหลาย 
     

14.  ความพงึพอใจโดยภาพรวมต่อการใชง้านระบบการรายงาน 
GPAX ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน 

     

 
ตอนท่ี 3  ปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะ 
 3.1) ปัญหาอุปสรรคทีพ่บจากการใชร้ะบบ GPAX 
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................................... 
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 3.2) ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรุงพฒันา 
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก

ค�ำอธิบำยกำรจัดรูปแบบข้อมูลใน file Excel

ข้อพึงระวังในกำรจัดท�ำข้อมูล

กำรค�ำนวณค่ำ PR

วิธีกำรเทียบเกรดของโรงเรียนนำนำชำติ
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คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค�าอธิบายการจัดรูปแบบข้อมูลใน file Excel

	 รูปแบบกำรจัดท�ำข้อมูลผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม	 (GPAX)	 เพื่อใช้ในกำรคัดเลือกกลำงฯ	

ระบบ	TCAS	ประจ�ำปีกำรศึกษำ	2564	ดังนี้

	 •	 รูปแบบผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม	(GPAX)	5	ภำคเรียน	และ	6	ภำคเรียน

ล�ำดับ ชื่อข้อมูล
ควำม 
ยำว

ตัวอย่ำง หมำยเหตุ

1 รหัสสถำนศึกษำ 10 ตำมรูปแบบมำตรฐำนที่	สป.	ก�ำหนด 
ตรวจสอบรหัสสถำนศึกษำได้ที่	
*	อัตโนมัติในระบบ	สพฐ.

2 ชื่อสถำนศึกษำ 110 โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระศรีนครินทร์	
พะเยำ

กรอกชื่อสถำนศึกษำควำมยำวไม่เกิน	 
110	ตัวอักษร

3 รหัสนักเรียน 15 2817 กรอกเลขประจ�ำตัวนักเรียนตำมจริงซึ่งเป็น 
รหัสนักเรียนที่สถำนศึกษำก�ำหนด	 
ไม่เกิน	15	ตัวอักษร

4 ค�ำน�ำหน้ำชื่อ 10 นำย
นำงสำว

กรอกค�ำน�ำหน้ำชื่อตัวเต็มเท่ำนั้น	เช่น	นำย	
นำงสำว	(MR	MISS)	*

5 ชื่อนักเรียน 50 กำญจนำ	 กรอกเฉพำะชื่อนักเรียนไม่ต้องใส่ค�ำน�ำหน้ำชื่อ	
ควำมยำวไม่เกิน	50	ตัวอักษร	 
(กรณีนักเรียนต่ำงชำติชื่อภำษำอังกฤษ	 
ให้กรอกเป็นภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)*

6 นำมสกุลนักเรียน 50 รักษ์พงไพร กรอกเฉพำะนำมสกุลนักเรียน	ควำมยำวไม่เกิน	
50	ตัวอักษร	หำกไม่มีนำมสกุล	ให้ใส่
เครื่องหมำย	-
(กรณีนักเรียนต่ำงชำตินำมสกุลภำษำอังกฤษ	
ให้กรอกเป็นภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)*

7 เพศ 1 2 1	=	ชำย,	2	=	หญิง
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ล�ำดับ ชื่อข้อมูล
ควำม 
ยำว

ตัวอย่ำง หมำยเหตุ

8 เกรดเฉลี่ยสะสม	
(GPAX)

4 3.50
4.00
3.05
2.50

กรอกเกรดเฉลี่ยสะสมของนักเรียน	(GPAX)	
ทศนิยม	2	หลัก	

9 PR 5 86.96
5.55
98.80

กรอกค่ำเปอร์เซ็นต์ไทล์	(PR)	โดยใช้ทศนิยม	 
2	หลัก	ซึ่งวิธีกำรหำค่ำเปอร์เซ็นต์ไทล์	 
ศึกษำได้ที่ภำคผนวก	หน้ำ	81-82
หรือ	ที่	อำจดูตัวอย่ำงกำรค�ำนวณได้ที่	https://
youtu.be/VSLW9qHAAIU	

10 เลขประจ�ำตัว
ประชำชน

13 3311000399XXX
G50010027XXXX

กรอกเลขประจ�ำตัวประชำชนให้ครบ	13	หลัก	
โดย	
1)	ไม่ต้องใส่เครื่องหมำย	–	คั่นระหว่ำงตัวเลข	

และไม่ต้องเคำะวรรคระหว่ำงตัวเลข
2)	กรณีที่นักเรียนให้	G	Code	ให้ใส่ตัวอักษร	G	

ตำมด้วยตัวเลขอีก	12	หลัก	
3)	กรณีนักเรียนต่ำงชำติ	ห้ำมกรอกเลข	

Passport

11 ปีกำรศึกษำที่จบ 4 2563 กรอกปีกำรศึกษำที่จบจ�ำนวน	4	หลัก	ประจ�ำปี
กำรศึกษำปัจจุบัน
กรณีที่นักเรียนจบไม่พร้อมรุ่นให้แยกกำรส่ง	
เลือกฟังก์ชันกำรจบไม่พร้อมรุ่น

12 ภำคเรียนที่จบ 1 2 กรอกภำคเรียนที่จบกำรศึกษำ	จ�ำนวน	1	หลัก

13 วันอนุมัติกำรจบ 8 25640409 กรอกเฉพำะตัวเลข	โดยเริ่มจำกปี	พ.ศ.	เดือน	
และวันที่อนุมัติกำรจบ	รวมจ�ำนวน	8	หลัก 
โดยไม่เว้นวรรค	(ปปปปดดวว)	เช่น	อนุมัติวันที่	
9	เมษำยน	2564	ให้กรอกเป็น	25640409

14 รหัสกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ภำษำไทย	
(21)

2 21 กรอกรหัส	21	เท่ำนั้น
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ล�ำดับ ชื่อข้อมูล
ควำม 
ยำว

ตัวอย่ำง หมำยเหตุ

15 รวมหน่วยกิต 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย	(21)

5 22.00
45.05
8.00

กรอกจ�ำนวนหน่วยกิต	โดยใช้จุดทศนิยม 
2	หลัก
กรณีสถำนศึกษำที่ไม่ได้ใช้หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไม่ต้องรำยงำน	 
ให้กรอก	0.00

16 GPA	กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ภำษำไทย	
(21)

4 3.50
4.00
3.05
2.50

กรอกเกรดเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
ของนักเรียน	(GPAX)	หลังจุดทศนิยม	2	หลัก	
กรณีสถำนศึกษำที่ไม่ได้ใช้หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไม่ต้องรำยงำน	 
ให้กรอก	0.00

17 รหัสกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์	(22)

2 22 กรอกรหัส	22	เท่ำนั้น

18 รวมหน่วยกิต 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์	(22)

5 22.00
45.05
8.00

กรอกจ�ำนวนหน่วยกิต	โดยใช้จุดทศนิยม	 
2	หลัก
กรณีสถำนศึกษำที่ไม่ได้ใช้หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไม่ต้องรำยงำน	 
ให้กรอก	0.00

19 GPA	กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์	(22)

4 3.50
4.00
3.05
2.50
2.15

กรอกเกรดเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์	ของนักเรียน	(GPAX)	 
ทศนิยม	2	หลัก	
กรณีสถำนศึกษำที่ไม่ได้ใช้หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไม่ต้องรำยงำน	 
ให้กรอก	0.00

20 รหัสกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์	(23)

2 23 กรอกรหัส	23	เท่ำนั้น

21 รวมหน่วยกิต 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์	(23)

5 22.00
45.05
53.10

กรอกจ�ำนวนหน่วยกิต	โดยใช้จุดทศนิยม	 
2	หลัก
กรณีสถำนศึกษำที่ไม่ได้ใช้หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไม่ต้องรำยงำน	 
ให้กรอก	00.00
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ล�ำดับ ชื่อข้อมูล
ควำม 
ยำว

ตัวอย่ำง หมำยเหตุ

22 GPA	กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์	(23)

4 3.50
4.00
3.05
2.50

กรอกเกรดเฉลี่ยตกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์	ของนักเรียน	(GPAX)	 
ทศนิยม	2	หลัก	

23 รหัสกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้สังคมศึกษำ	
ศำสนำ	 
และวัฒนธรรม	(24)

2 24 กรอกรหัส	24	เท่ำนั้น

24 รวมหน่วยกิต 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำ	ศำสนำ	
และวัฒนธรรม	(24)

5 22.00
45.05
53.10

กรอกจ�ำนวนหน่วยกิต	โดยใช้ 
จุดทศนิยม	2	หลัก
กรณีสถำนศึกษำที่ไม่ได้ใช้หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไม่ต้องรำยงำน	 
ให้กรอก	00.00

25 GPA	กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้	
สังคมศึกษำ	ศำสนำ	
และวัฒนธรรม	(24)

4 3.50
4.00
3.05
2.50

กรอกเกรดเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำ	ศำสนำ	และวัฒนธรรม	ของ
นักเรียน	(GPAX)	ทศนิยม	2	หลัก	

26 รหัสกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้สุขศึกษำ
และพลศึกษำ	(25)

2 25 กรอกรหัส	25	เท่ำนั้น

27 รวมหน่วยกิต 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สุขศึกษำ 
และพลศึกษำ	(25)

5 22.00
45.05
53.10

กรอกจ�ำนวนหน่วยกิต	โดยใช้จุดทศนิยม 
2	หลัก
กรณีสถำนศึกษำที่ไม่ได้ใช้หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไม่ต้องรำยงำน	 
ให้กรอก	00.00

28 GPA	กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้สุขศึกษำ
และพลศึกษำ	(25)

4 3.50
4.00
3.05
2.50

กรอกเกรดเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ
และพลศึกษำ	ของนักเรียน	(GPAX)	ทศนิยม	 
2	หลัก	
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ล�ำดับ ชื่อข้อมูล
ควำม 
ยำว

ตัวอย่ำง หมำยเหตุ

29 รหัสกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ศิลปะ	(26)

2 26 กรอกรหัส	26	เท่ำนั้น

30 รวมหน่วยกิต 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ศิลปะ	(26)

5 22.00
53.10
54.10

กรอกจ�ำนวนหน่วยกิต	โดยใช้จุดทศนิยม	 
2	หลัก
กรณีสถำนศึกษำที่ไม่ได้ใช้หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไม่ต้องรำยงำน	 
ให้กรอก	00.00

31 GPA	กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ศิลปะ	(26)

4 3.50
4.00
3.05
2.50

กรอกเกรดเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ	
ของนักเรียน	(GPAX)	ทศนิยม	2	หลัก	

32 รหัสกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรูก้ำรงำนอำชพี 
และเทคโนโลยี	(27)

2 27 กรอกรหัส	27	เท่ำนั้น

33 รวมหน่วยกิต 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กำรงำนอำชีพ 
และเทคโนโลยี	(27)

5 22.00
52.17
51.10

กรอกจ�ำนวนหน่วยกิต	โดยใช้จุดทศนิยม	2	
หลัก
กรณีสถำนศึกษำที่ไม่ได้ใช้หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไม่ต้องรำยงำน	 
ให้กรอก	00.00

34 GPA	กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรูก้ำรงำนอำชพี 
และเทคโนโลยี	(27)

4 3.50
4.00
3.05
2.50

กรอกเกรดเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีของนักเรียน	
(GPAX)	ทศนิยม	2	หลัก	

35 รหัสกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 
ภำษำต่ำงประเทศ	(28)

2 28 กรอกรหัส	28	เท่ำนั้น

36 รวมหน่วยกิต 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ	(28)

5 22.00
51.17
42.10

กรอกจ�ำนวนหน่วยกิต	โดยใช้จุดทศนิยม	2	
หลัก
กรณีสถำนศึกษำที่ไม่ได้ใช้หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไม่ต้องรำยงำน	 
ให้กรอก	00.00
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ล�ำดับ ชื่อข้อมูล
ควำม 
ยำว

ตัวอย่ำง หมำยเหตุ

37 GPA	กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 
ภำษำต่ำงประเทศ	(28)

4 3.50
4.00
3.05
1.50

กรอกเกรดเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ภำษำต่ำงประเทศ	ของนักเรียน	(GPAX)	
ทศนิยม	2	หลัก	

38 รวมหน่วยกิตทั้งหมด	 6 89.5 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดที่ได้ตลอดหลักสูตร
โดยใช้เลขทศนิยม	2	หลัก
กรณีโรงเรียนนำนำชำติ	ให้เปรียบเทียบ 
กำรแปลงคะแนน	ตำมภำคผนวก…

39 วันเกิดนักเรียน	 
(เรียงตำม	ปี	พ.ศ.	
เดือน	วัน)

8 25461101 กรอกเฉพำะตัวเลข	โดยเริ่มจำกปี	พ.ศ.	เกิด
ตำมด้วย	เดือนเกิด	และวันที่เกิด	รวมจ�ำนวน	 
8	หลักโดยไม่เว้นวรรค	(ปปปปดดวว)	เช่น	 
เกิดวันที่	1	พฤศจิกำยน	2546	ให้กรอกเป็น	
25461101

40 เลขประจ�ำตัว
ประชำชน	บิดำ

13 3311000399XXX
หรือ

0000000000000

กรอกเลขประชำชนให้ครบ	13	หลัก	โดย	 
ไม่ต้องใส่เครื่องหมำย	-	คั่นระหว่ำงตัวเลข	 
และไม่เว้นวรรคหรือกรณีไม่มีเลขประชำชน 
ให้ใส่	0	จ�ำนวน	13	ตัว

41 ชื่อบิดำ 50 นำยมำนพ กรอกชื่อบิดำพร้อมใส่ค�ำน�ำหน้ำชื่อ	 
ควำมยำวไม่เกิน	50	ตัวอักษร	โดยไม่ต้อง 
เคำะวรรค	หำกไม่ชื่อบิดำ	ให้ใส่เครื่องหมำย	–
ตำมหลักเกณฑ์กำรรำยงำน	ปพ.	3

42 นำมสกุลบิดำ 50 รักษ์พงไพร กรอกเฉพำะนำมสกุลบิดำควำมยำวไม่เกิน	 
50	ตัวอักษร	หำกไม่มีนำมสกุล	 
ให้ใส่เครื่องหมำย	-	ตำมหลักเกณฑ์กำรรำยงำน	
ปพ.	3

43 เลขประจ�ำตัว
ประชำชน	มำรดำ

13 3111000399XXX
หรือ

0000000000000

กรอกเลขประชำชนให้ครบ	13	หลัก	 
โดย	ไม่ต้องใส่เครื่องหมำย	-	คั่นระหว่ำงตัวเลข	
และไม่เว้นวรรค	หรือกรณีไม่มีเลขประชำชน 
ให้ใส่	0	จ�ำนวน	13	ตัว

44 ชื่อมำรดำ 50 นำงธิดำ กรอกชื่อมำรดำพร้อมใส่ค�ำน�ำหน้ำชื่อ	 
ควำมยำวไม่เกิน	50	ตัวอักษร	โดยไม่เคำะวรรค
หำกไม่มีให้ใส่เครื่องหมำย	-
-	ตำมหลักเกณฑ์กำรรำยงำน	ปพ.	3
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ล�ำดับ ชื่อข้อมูล
ควำม 
ยำว

ตัวอย่ำง หมำยเหตุ

45 นำมสกุลมำรดำ 50 รักษ์พงไพร กรอกเฉพำะนำมสกุลมำรดำควำมยำวไม่เกิน	
50	ตัวอักษร	หำกไม่มีนำมสกุล	ให้ใส่
เครื่องหมำย	–
ตำมหลักเกณฑ์กำรรำยงำน	ปพ.	3

46 รหัสหลักสูตร 1 1 1	=	หลักสูตรแกนกลำง	(สำมัญ)
2	=	หลักสูตรนำนำชำติ
3	=	หลักสูตรอำชีวะ
4	=	หลักสูตรตำมอัธยำศัย	(กศน.)	

47 วันเดือนปี	ที่ส่งข้อมูล *	อัตโนมัติในระบบ	สพฐ.

48 เวลำ	ที่ส่งข้อมูล *	อัตโนมัติในระบบ	สพฐ.



81

คู่มือการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การวิเคราะห์หาค่า PR (Percentile Rank) จากล�าดับ GPAX ของนักเรียน

	 กำรหำค่ำ	 PR	 หมำยถึง	 กำรวัดต�ำแหน่งของข้อมูล	 ซึ่งกำรวัดต�ำแหน่งของข้อมูลที่เป็น 

ที่นิยม	ได้แก่

	 1.	 กำรค่ำหำ	มัธยฐำน	median	(Me)	กำรแบ่งข้อมูลออกเป็น	2	ส่วน	โดยเรียงล�ำดับ

คะแนนของข้อมูลจำกน้อยไปหำมำก	หรือ	ต�ำแหน่งตรงกลำงนั้นเอง

	 2.	 กำรหำค่ำ	ควอร์ไทล์	Quartile	(Qr)	กำรแบ่งข้อมูลออกเป็น	4	ส่วน	โดยเรียงล�ำดับ

คะแนนของข้อมูลจำกน้อยไปหำมำก

	 3.	 กำรหำค่ำ	เดไซด์	Desile	(Dr)	กำรแบ่งข้อมลูออกเป็น	10	ส่วน	โดยเรียงล�ำดับคะแนน

ของข้อมูลจำกน้อยไปหำมำก

	 4.	 กำรหำค่ำเปอร์เซนไทล์	Percentile	(Pr)	กำรแบ่งข้อมูลออกเป็น	100	ส่วน	โดยเรียง

ล�ำดับคะแนนของข้อมูลจำกน้อยไปหำมำก	ดังนั้นวิธีกำรคิดค�ำนวณ	ค่ำ	Percentile	(Pr)	ของ	GPA	คือ	

กำรเรียงเกรดของนักเรียนทั้งหมดจำกน้อยไปหำมำก	

 ตัวอย่ำง	 โรงเรียน	 ก.	 มีจ�ำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่	 6	 หรือเทียบเท่ำ	 

จ�ำนวน	400	คน	โดย	ก�ำหนดให้

	 	 1.	 นักเรียนที่ได้	GPAX น้อยสุด	จะได้	ต�ำแหน่งที่ 1	 เรียงไปจนถึงนักเรียน 

ที่ได้เกรดสูงสุด	และ

	 	 2.	นักเรียนที่ได้	GPAX สูงสุด	จะได้ ต�ำแหน่งที่ 400

	 ถ้ำสมมติให้	นำย	ข.	ได้	P(80)	หมำยควำมว่ำ	เมื่อเรียงเกรตจำกน้อยไปหำมำก	จะมีคน

ที่ได้เกรดน้อยกว่ำน้อย	ข.	คิดเป็น	80%	และมีคนได้เกรดเยอะกว่ำน้อย	ข.	คิดเป็น	20%

โดยมีสูตรกำรหำต�ำแหน่ง ดังนี้

Pr = r(N+1)/100 --------- 1

	 เมื่อ	 Pr		 คือ	 ต�ำแหน่งของข้อมูล	(ล�ำดับที่ของ	GPA	ของนักเรียนที่เรียงไว้)

	 	 r		 คือ	 ต�ำแหน่งของ	เปอร์เซนไทล์	เช่น	P(80)	r	=	80	P(25)	r=25

	 	 N		 คือ	 จ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด
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 วิธีกำรคิด	 คือ	 กำรแทนค่ำล�ำดับของ	 GPA	 ของนักเรียนท่ีเรียงไว้จำกน้อยไปหำมำก	 

เพื่อค�ำนวณหำค่ำต�ำแหน่งของเปอร์เซนไทล์	จะได้ว่ำ	

r = Pr (100)/(N+1) -----------2 

	 เพรำะฉะนั้น	

	 1.	 กรณีนักเรียนท่ีได้คะแนน	 GPAX	 น้อยที่สุด	 อยู่ในต�ำแหน่งที่	 1	 จำก	 400	 คน	 

แทนค่ำ	ในสมกำรที่	2	

r	=	1(100)/(400+1)	=	0.249	ซึ่งจะได้	P(0.249)	

	 2.	 กรณีนักเรียนที่ได้คะแนน	 GPAX	 มำกที่สุด	 อยู่ในต�ำแหน่งที่	 400	 จำก	 400	 คน	 

แทนค่ำ	ในสมกำรที่	2	

r	=	400(100)/(400+1)	=	99.75	ซึ่งจะได้	P(99.75)	
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วิธีการเทียบเกรดของโรงเรียนนานาชาติ
  TCAS - เกณฑ+เทียบผลการเรียน GPAX - 10 กพ 64.docx   1 

 
เกณฑ&เทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของผู?ที่จบการศึกษาจากตEางประเทศ 

1.   ประเทศสหรัฐอเมริกา   สำเร็จการศึกษา High School Diploma 

ระดับผลการเรียนมีความหลากหลาย ตั้งแตJ 5 ระดับ (A, B, C, D, F) จนถึง 13 ระดับ ซึ่งตXองนำเกรด

ท่ีนักเรียนไดXมาคำนวณโดยเทียบกับของประเทศไทยท่ีแบJงเป̀น 8 ระดับ ดังน้ี 

 

เกรด GPA เปอร7เซ็นต7 

A, A+ 4 80-100 

A- 3.5 75-79 

B, B+ 3 70-74 

B- 2.5 65-69 

C, C+ 2 60-64 

C- 1.5 55-59 

D-, D, D+ 1 50-54 

F 0 0-49 

 

 ผูXท่ีสมัครสอบ GED กJอนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลคะแนนการสอบ GED 5 รายวิชาระดับ

High School (GED Test) แตJละวิชาจะตXองไดX Standard Score ไมJต ่ำกวJา 410 คะแนน และ Total 

Standard Score ไมJนXอยกวJา 2,250 คะแนน ใหXคำนวณ GPAX จากสูตร ดังน้ี 

 

ผูXที่สมัครสอบ GED ตั้งแตJ 1 สิงหาคม 2563 และมีผลคะแนนการสอบ GED 4 รายวิชา ระดับHigh 

School (GED Test) แตJละวิชาจะตXองไดX Standard Score ไมJต่ำกวJา 145 คะแนน ใหXคำนวณ GPAX จาก

สูตร ดังน้ี 
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  TCAS - เกณฑ+เทียบผลการเรียน GPAX - 10 กพ 64.docx   2 

โดยมีหลักการคำนวณหาคJา GPAX ดังน้ี 

1. ใหXคำนวณหา GPAX จากผลการเรียนท่ีศึกษาอยูJในประเทศน้ัน ๆ เฉพาะเกรด 12 

2. หากในใบหลักฐานการศึกษาระบุผลการเรียนเฉล่ีย (GPAX) เฉพาะเกรด 12 ใหXนำมาใชXไดXเลย 

3. หากในใบหลักฐานการศึกษาไมJระบุผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) แตJระบุผลการเรียนเป`นเปอรÅเซ็นตÅ  

ใหXคำนวณหา GPAX จากรายวิชาตJาง ๆ ท่ีศึกษาในเกรด 12 

4. การคำนวณ GPAX จากหลักฐานการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแบบ GED Test ใหXคำนวณจากคJา 

Standard Score ทุกรายวิชาท่ีปรากฏในหลักฐานการศึกษา 

 

2.   ระบบการศึกษาของอังกฤษ 

ใชXสำหรับการศึกษาในประเทศอังกฤษ และประเทศอ่ืนท่ีจัดการศึกษาตามระบบการศึกษาของอังกฤษ 

การสอบ A – Level 

ผลการสอบแบJงเป`น 5 ระดับ (A, B, C, D, E) แลXวนำผลการสอบรายวิชาที ่สอบผJาน (A - E)  

มาคำนวณหาคJา GPA ไดXดังน้ี 
 

เกรด GPA 

A 4 

B 3 

C 2 

D 1 

E 1 

 

3.  ประเทศออสเตรเลีย 

ผู X เร ียนได Xประกาศนียบัตรของร ัฐ ซ ึ ่งแสดงการจบหลักส ูตรระดับม ัธยมศึกษาตอนปลาย 

ของประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงจะตัดสินผลการเรียนเป̀น 3 รูปแบบเทียบคJา GPA ไดXดังน้ี 

3.1  ผลการเรียนเปMนเกรด ซ่ึงสามารถเทียบคQา GPA ไดSดังน้ี 
 

เกรด GPA 

A, A+ 4 

A- 3.5 

B, B+ 3 

B- 2.5 
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เกรด GPA 

C, C+ 2 

C- 1.5 

D-, D, D+ 1 

F 0 

 

3.2   ผลการเรียนเปMนระดับคุณภาพ ซ่ึงสามารถเทียบคQา GPA ไดSดังน้ี 

A   =   4 หมายถึง  Exceptional Achievement   

A   =   4 หมายถึง  Very High Achievement 

B   =   3  หมายถึง  High Achievement    

B   =   3 หมายถึง  High Achievement 

C   =   2 หมายถึง  Commendable Achievement   

C   =   2 หมายถึง  Sound Achievement 

D   =   1 หมายถึง  Satisfactory Achievement   

D   =   1 หมายถึง  Limited Achievement 

E   =   0 หมายถึง  Preliminary Achievement   

E   =   0 หมายถึง  Very Limited Achievement 

 

3.3   ผลการเรียนเปMนเปอร7เซ็นต7 ซ่ึงสามารถเทียบคQา GPA ไดSดังน้ี 
 

เปอร7เซ็นต7 GPA 

80-100 4 

75-79 3.5 

70-74 3 

65-69 2.5 

60-64 2 

55-59 1.5 

50-54 1 

0-49 0 

หลักการคำนวณหาคJา GPAX ใหXใชXเชJนเดียวกับของประเทศสหรัฐอเมริกา 
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4.   ประเทศนิวซีแลนด7 

ผู X เร ียนจะตXองสอบไดXว ิชา NCEA (National Certificate of Educational Achievement) ของ 

NZQA (New Zealand Qualifications Authority) โดยผลการสอบจะเทียบคJา GPA ไดXดังน้ี 

 E (Achieved with Excellence) =    4   

 M (Achieved with Merit)  =    3  

 A (Achieved)   =    2 

ในการคิดคJา GPA ใหXคิดวิชาท่ีสอบผJานต้ังแตJระดับ 2 ข้ึนไป      

 

5.   ประเทศสกอตแลนด7 

ผลการสอบแบJงเป`น 7 ระดับ (1 = คะแนนสูงสุด, 7 = คะแนนต่ำสุด) ซึ่งจะตXองนำเกรดที่นักเรียนไดX 

มาคำนวณโดยเทียบเทียบคJา GPA ไดXดังน้ี 

ระดับท่ี 1  =  4 

ระดับท่ี 2   =  3.5 

ระดับท่ี 3   =  3 

ระดับท่ี 4   =  2.5 

ระดับท่ี 5 =  2 

ระดับท่ี 6 = 1.5 

ระดับท่ี 7  =  1 

  

6.   ประเทศอินเดีย 

ผ ู X เร ียนได XประกาศนียบัตรของหนJวยงานของร ัฐ (Board) ท ี ่ม ีอำนาจหนXาที ่ ในการจัดสอบ  

ซ่ึงจะตัดสินผลการเรียนเป̀น 2 รูปแบบดังน้ี 
 

 6.1    ผลการเรียนเปMนเปอร7เซ็นต7 ซ่ึงสามารถเทียบคQา GPA ไดSดังน้ี 
 

เปอร7เซ็นต7 GPA 

80-100 4 

75-79 3.5 

70-74 3 

65-69 2.5 

60-64 2 

50-59 1.5 
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เปอร7เซ็นต7 GPA 

40-49 1 

0-39 0 

 

 6.2    ผลการเรียนเปMน 5 ระดับ ซ่ึงสามารถเทียบคQา GPA ไดSดังน้ี 

เกรด GPA 

1 - 2 4 

3 - 4 3 

5 - 6 2 

7 - 8 1 

9 0 

หมายเหตุ ในกรณีที่โรงเรียนจัดการศึกษาตามระบบประเทศอังกฤษ ใหXนำการคิดผลการเรียนแบบ

ระบบการศึกษาของอังกฤษมาใชX 

 

7.   ประเทศชิลี 

 ผลการสอบแบJงเป`น 7 ระดับ (7 = คะแนนสูงสุด, 1 = คะแนนต่ำสุด) ซึ่งจะตXองนำเกรดที่นักเรียน

ไดXมาคำนวณโดยเทียบไดXดังน้ี 

ระดับท่ี 7  =  4 

ระดับท่ี 6   =  3 

ระดับท่ี 5   =  2 

ระดับท่ี 4   =  1 

ระดับท่ี 3 =  0          

ระดับท่ี 2 = 0 

ระดับท่ี 1  =  0 

 

8.   ประเทศเยอรมัน 

 ผลการเรียนเป̀นระดับคุณภาพ สามารถเทียบคJา GPA ไดXดังน้ี  

  Very good   =  4 

  Good   =  3 

  Very Satisfactory = 2 

  Just Adequate / Pass =  1 

ผา่น 

ไม่ผา่น 

  TCAS - เกณฑ+เทียบผลการเรียน GPAX - 10 กพ 64.docx   6 

  Fail   = 0 

หมายเหตุ    กรณีประเทศอื่น ๆ ถXาคิดผลการเรียนเป`นเกรด เปอรÅเซ็นตÅ และระดับคุณภาพ ใหXเทียบผลการ

เรียนแบบของประเทศท่ีมีการพิจารณาอยูJแลXว 

9. หลักสูตนานาชาติ International Baccalaureate Diploma (IB) 

ผูXสมัครจะตXองไดXรับประกาศนียบัตรระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน (High School 

Diploma) และ/หรือไดXรับ IB Diploma และ/หรือ IB DP Course Results 

1) ผูXสมัครท่ีสำเร็จการศึกษาจากตJางประเทศ จะตXองไดXรับ IB Diploma กลJาวคือ เป`นผูXมีผลคะแนน

รวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไมJต่ำกวJา 24 คะแนน พรXอมกับผJานการประเมิน Extended Essay 

(EE), Theory of Knowledge (TOK) แ ล ะ  Creativity, Action & Service (CAS) ต า ม เ ก ณ ฑÅ   

ของ International Baccalaureate Organization (IBO) ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาใหX ยกเวXน

การเรียนบางวิชาในปœ 1 ที ่ผู XสมัครเรียนผJานมาแลXวตามหลักสูตร IB Diploma ในระดับ Higher level  

ท่ีไดXคะแนนสูงกวJา 4-5 ข้ึนไป เชJนเดียวกับมหาวิทยาลัยในตJางประเทศ เชJน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา หรือ 

2) ไดXรับ IB Diploma Course Results (IBCR) อยJางนXอย 5 วิชา โดยแตJละวิชาจะตXองไมJซ้ำกัน  

และไดXผลการเรียนในแตJละวิชา ไมJนXอยกวJาเกรด 2 (เทียบเทJากับ 60 เปอรÅเซ็นตÅ หรือ GPA รายวิชา 2 ขึ้นไป) 

ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาลดจำนวนวิชาเพื่อรับผูXสำเร็จการศึกษาใหXเหลืออยJางนXอย 3-4 วิชา  

ท่ีตรงกับสายวิชาท่ีผูXสมัครจะสมัครเขXารับการศึกษา เชJนเดียวกับในตJางประเทศ 

Grading 

Level 

High School 

Courses Yrs 

12 and 13 

GPA 

IB Standard 

Level Yrs 

12 and 13 

GPA 

IB Higher 

Level Yrs 

12 and 13 

GPA 

Excellent 7 4.00 7 4.00 7 4.00 

Very Good 6 3.75 6 4.00 6 4.00 

Good 5 3.50 5 3.75 5 4.00 

Satisfactory 4 2.75 4 3.00 4 3.25 

Needs 

Improvement 
3 2.00 3 2.25 3 2.50 

Weak 2 1.00 2 1.25 2 1.50 

Very Weak 1 0 1 0 1 0 

No Grade 

Awarded 
N 0 N 0 N 0 
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หมายเหตุ    กรณีประเทศอื่น ๆ ถXาคิดผลการเรียนเป`นเกรด เปอรÅเซ็นตÅ และระดับคุณภาพ ใหXเทียบผลการ

เรียนแบบของประเทศท่ีมีการพิจารณาอยูJแลXว 

9. หลักสูตนานาชาติ International Baccalaureate Diploma (IB) 

ผูXสมัครจะตXองไดXรับประกาศนียบัตรระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน (High School 

Diploma) และ/หรือไดXรับ IB Diploma และ/หรือ IB DP Course Results 

1) ผูXสมัครท่ีสำเร็จการศึกษาจากตJางประเทศ จะตXองไดXรับ IB Diploma กลJาวคือ เป`นผูXมีผลคะแนน

รวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไมJต่ำกวJา 24 คะแนน พรXอมกับผJานการประเมิน Extended Essay 

(EE), Theory of Knowledge (TOK) แ ล ะ  Creativity, Action & Service (CAS) ต า ม เ ก ณ ฑÅ   

ของ International Baccalaureate Organization (IBO) ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาใหX ยกเวXน

การเรียนบางวิชาในปœ 1 ที ่ผู XสมัครเรียนผJานมาแลXวตามหลักสูตร IB Diploma ในระดับ Higher level  

ท่ีไดXคะแนนสูงกวJา 4-5 ข้ึนไป เชJนเดียวกับมหาวิทยาลัยในตJางประเทศ เชJน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา หรือ 

2) ไดXรับ IB Diploma Course Results (IBCR) อยJางนXอย 5 วิชา โดยแตJละวิชาจะตXองไมJซ้ำกัน  

และไดXผลการเรียนในแตJละวิชา ไมJนXอยกวJาเกรด 2 (เทียบเทJากับ 60 เปอรÅเซ็นตÅ หรือ GPA รายวิชา 2 ขึ้นไป) 

ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาลดจำนวนวิชาเพื่อรับผูXสำเร็จการศึกษาใหXเหลืออยJางนXอย 3-4 วิชา  

ท่ีตรงกับสายวิชาท่ีผูXสมัครจะสมัครเขXารับการศึกษา เชJนเดียวกับในตJางประเทศ 

Grading 

Level 

High School 

Courses Yrs 

12 and 13 

GPA 

IB Standard 

Level Yrs 

12 and 13 

GPA 

IB Higher 

Level Yrs 

12 and 13 

GPA 

Excellent 7 4.00 7 4.00 7 4.00 

Very Good 6 3.75 6 4.00 6 4.00 

Good 5 3.50 5 3.75 5 4.00 

Satisfactory 4 2.75 4 3.00 4 3.25 

Needs 

Improvement 
3 2.00 3 2.25 3 2.50 

Weak 2 1.00 2 1.25 2 1.50 

Very Weak 1 0 1 0 1 0 

No Grade 

Awarded 
N 0 N 0 N 0 
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หมายเหตุ    กรณีประเทศอื่น ๆ ถXาคิดผลการเรียนเป`นเกรด เปอรÅเซ็นตÅ และระดับคุณภาพ ใหXเทียบผลการ

เรียนแบบของประเทศท่ีมีการพิจารณาอยูJแลXว 

9. หลักสูตนานาชาติ International Baccalaureate Diploma (IB) 

ผูXสมัครจะตXองไดXรับประกาศนียบัตรระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน (High School 

Diploma) และ/หรือไดXรับ IB Diploma และ/หรือ IB DP Course Results 

1) ผูXสมัครท่ีสำเร็จการศึกษาจากตJางประเทศ จะตXองไดXรับ IB Diploma กลJาวคือ เป`นผูXมีผลคะแนน

รวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไมJต่ำกวJา 24 คะแนน พรXอมกับผJานการประเมิน Extended Essay 

(EE), Theory of Knowledge (TOK) แ ล ะ  Creativity, Action & Service (CAS) ต า ม เ ก ณ ฑÅ   

ของ International Baccalaureate Organization (IBO) ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาใหX ยกเวXน

การเรียนบางวิชาในปœ 1 ที ่ผู XสมัครเรียนผJานมาแลXวตามหลักสูตร IB Diploma ในระดับ Higher level  

ท่ีไดXคะแนนสูงกวJา 4-5 ข้ึนไป เชJนเดียวกับมหาวิทยาลัยในตJางประเทศ เชJน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา หรือ 

2) ไดXรับ IB Diploma Course Results (IBCR) อยJางนXอย 5 วิชา โดยแตJละวิชาจะตXองไมJซ้ำกัน  

และไดXผลการเรียนในแตJละวิชา ไมJนXอยกวJาเกรด 2 (เทียบเทJากับ 60 เปอรÅเซ็นตÅ หรือ GPA รายวิชา 2 ขึ้นไป) 

ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาลดจำนวนวิชาเพื่อรับผูXสำเร็จการศึกษาใหXเหลืออยJางนXอย 3-4 วิชา  

ท่ีตรงกับสายวิชาท่ีผูXสมัครจะสมัครเขXารับการศึกษา เชJนเดียวกับในตJางประเทศ 

Grading 

Level 

High School 

Courses Yrs 

12 and 13 

GPA 

IB Standard 

Level Yrs 

12 and 13 

GPA 

IB Higher 

Level Yrs 

12 and 13 

GPA 

Excellent 7 4.00 7 4.00 7 4.00 

Very Good 6 3.75 6 4.00 6 4.00 

Good 5 3.50 5 3.75 5 4.00 

Satisfactory 4 2.75 4 3.00 4 3.25 

Needs 

Improvement 
3 2.00 3 2.25 3 2.50 

Weak 2 1.00 2 1.25 2 1.50 

Very Weak 1 0 1 0 1 0 

No Grade 

Awarded 
N 0 N 0 N 0 

 

คณะท�างาน

ที่ปรึกษา

ดร.อัมพร	พินะสำ		 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ดร.กวินทร์เกียรติ	นนธ์พละ	 รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 	

ดร.วิษณุ	ทรัพย์สมบัติ	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ดร.เพ็ญนภำ	แก้วเขียว	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

นำงพัทธ์นันท์	พิสุทธิ์ธรำพร	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร

ดร.ศิวกร	รัตติโชติ	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร		 	

นำงสำวกนกรัตน์	บุญมำ	 เจ้ำพนักงำนธรุกำรช�ำนำญงำน	

นำยพุทธวัฒน์	ประจัน	 เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน	

ยกร่างกรอบคู่มือ

ดร.เพ็ญนภำ	แก้วเขียว	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ
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ดร.เพ็ญนภำ	แก้วเขียว	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

ดร.ศิวกร	รัตติโชติ		 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร	

	 	 	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

ดร.ฉัตรชัย	หวังมีจงมี	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร	

	 	 	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

นำยประชำ	อ่อนรักษำ	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ	

	 	 	 ส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ

นำงสำวพจมำน	สีพล	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร

	 	 	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
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นำยรัฐนันท์	พันธมำศ		 นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร

	 	 	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน

นำงสำวเอมอร	เสือจร	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร

	 	 	 กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น

นำงสำวนุสรำ	พูลสุด	 นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร

	 	 	 ส�ำนักกำรศึกษำ	กรุงเทพมหำนคร

ดร.นภมณฑล	สิบหมื่นเปี่ยม	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสำรสนเทศ

	 	 	 ส�ำนกังำนส่งเสรมิกำรศกึษำนอกระบบและกำรศกึษำตำมอัธยำศยั

นำงสำวมณีนุช	นิลแก้ว	 เจ้ำพนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

	 	 	 ส�ำนกังำนส่งเสรมิกำรศกึษำนอกระบบและกำรศกึษำตำมอัธยำศยั

นำยวัฒนพงศ์	ยองเข	 ศึกษำนิเทศก์ช�ำนำญกำร	

	 	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	1

นำงอรทิตย์	มีขันเพชร	 ศึกษำนิเทศก์ช�ำนำญกำรพิเศษ	

	 	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	2

นำยเอกภพ	พรหมสุทธิรักษ์	 ศึกษำนิเทศก์ช�ำนำญกำร	

	 	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	3	

นำยวัชรพัฐ	มะธิตะโน		 ศึกษำนิเทศก์ช�ำนำญกำรพิเศษ	

	 	 	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต		42	

นำงสำวกนกรัตน์	บุญมำ	 เจ้ำพนักงำนธรุกำรช�ำนำญงำน	

	 	 	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

นำยพุทธวัฒน์	ประจัน	 เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน	

	 	 	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

บรรณาธิการกิจ

ดร.เพ็ญนภำ	แก้วเขียว	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

ดร.ศิวกร	รัตติโชติ	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร		 	 	
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