
คู่มือการจดัทาํรายงานทวภิาคี



คูมือนี� เป็นคู่มือสาํหรับการใชร้ะบบรายงานการรับสมคัรนกัเรียนในโครงการทวภิาคีเพื�อนาํไปใชง้าน

ในดา้นต่างๆ ตามวตัถุประสงคข์องโครงการ

การเริ�มต้นใช้งาน

ในการจดัทาํรายงาน เจา้หนา้ที�จากส่วนกลางจะเป็นผูก้าํหนดเงื�อนไขปีการศึกษาและฐานขอ้มลูกลาง 

อนัไดแ้ก่ ปีการศึกษาและโครงสร้างหลกัสูตรตามมาตรฐานของ สอศ. ในส่วนของสถานศึกษาที�เขา้ร่วม

โครงการนั�นจะตอ้งเขา้ลงทะเบียนเพื�อสร้าง Account ของตนเองก่อนการใชง้าน โดยไปที�เมนู ลง

ทะเบียนจากหนา้เวบ็ของรายงานทวภิาคี จากนั�นเลือกชื�อสถานศึกษา และ ป้อนรหสัแรกเขา้ที�ท่านได้

รับ 

ท่านสามารถพิมพชื์�อบางส่วนของสถานศึกษา โดยพิมพข์อ้ความเช่นบางส่วนของชื�อ ในช่องคน้ชื�อ

สถานศึกษา เพื�อให้ระบบคดักรองขอ้มูลรายชื�อสถานศึกษาในช่องสถานศึกษาให ้จากนั�นคลิกเลือกชื�อ

สถานศึกษาในช่องสถานศึกษา แลว้ป้อนรหสัแรกเขา้ที�ไดรั้บ

หมายเหตุ การป้อนชื�อในช่องคน้ชื�อสถานศึกษา ไม่ใช่การเลือกสถานศึกษาดงันั�นเมื�อพิมพแ์ลว้ใหก้ด

แทป็ และเลือกชื�อจากช่องสถานศึกษา

ถา้ป้อนรัหสแรกเขา้ถูกตอ้ง ระบบจะใหล้งทะเบียนโดยใหป้้อนขอ้มูลการดงัภาพ
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หมายเหตุ 

คนที�ลงทะเบียนควรเป็นหวัหนา้งานทวภิาคีโดยตรง เพราะเมื�อลงทะเบียนแลว้จะถือวา่เป็นผูดู้แลระบบ

ทวภิาคีของสถานศึกษา ซึ� งสามารถเพิ�มเติมรายชื�อผูใ้ชใ้นวทิยาลยัไดเ้อง

การ Login เข้าระบบ

เลือกเมนู Login จากหนา้เวบ็ของทวภิาคี จากนั�น ป้อนอีเมล ์และรหสัผา่นตามที�ป้อนไว้
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การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้

เมื�อ Login เขา้ระบบแลว้สามารถที�จะแกไ้ขขอ้มลูตนเอง หรือถา้เป็นผูดู้แลระบบกส็ามารถเพิ�มเติมผู ้

ใชไ้ด ้โดยคลิกที�เมนู แกไ้ขรหสัผา่น หรือแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช้

การแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชก้รณีผูใ้ชท้ ั�วไป

ใหค้ลิกที�เมนูแกไ้ขรหสัผา่น

ถา้หากตอ้งการแกไ้ขรหสัผา่น ใหป้้อนรหสัเดิมในช่องรหสัผา่นเดิม และป้อนรัหสใหม่ในช่องรหสัผา่น

ใหม่ ระบบจะแจง้ให ้login ดว้ยรหสัใหม่  แต่ถา้ไม่ป้อนในสองช่องนี�  จะเป็นการแกไ้ขขอ้มลูอื�นๆ 

การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้

ในกรณีที�ผูใ้ชเ้ป็นผูล้งทะเบียนใหค้ลิก เมนูรายชื�อผูใ้ชเ้พื�อให้แสดงรายชื�อผูใ้ช ้และแกไ้ขเพิ�มเติม

การแกไ้ขขอ้มูล 

ใหค้ลิกไอคอน   เพื�อขอแกไ้ขขอ้มูล
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ในกรณีที�ตอ้งการเพิ�มรายชื�อผูใ้ชใ้หค้ลิกที�ปุ่ม เพิ�มผูใ้ช ้และป้อนขอ้มูลเช่นเดียวกนั

การลบขอ้มูลใหค้ลิกที�ไอคอน   เพื�อลบรายการขอ้มูลในบรรทดัที�ตอ้งการ

หมายเหตุ เมื�อป้อนขอ้มลูผูใ้ชห้รือเปลี�ยนรหสัผา่นให้คลิกที�ปุ่ม เมนูหลกั เพื�อเขา้ทาํงานต่อ

การทาํรายงานทวภิาคี

การเลอืกปีการศึกษาที�จัดทาํรายงาน

ระบบออกแบบให้ผูดู้แลระบบสามารถกาํหนดปีการศึกษาที�จะใหท้าํรายงานได ้โดยจะมีการแจง้ให้

ทราบวา่จะใหจ้ดัทาํรายงานในปีการศึกษาใดบา้ง 

การป้อนชื�อสถานประกอบการที�เข้าร่วมโครงการ

ในการป้อนรายชื�อสถานประกอบการที�เขา้ร่วมโครงการสามารถที�จะป้อนรายชื�อเขา้ไปใหม่ได ้หรือดึง

รายชื�อจากฐานขอ้มูลกลางที�วทิยาลยัอื�นๆ ใชอ้ยูแ่ลว้ก็ได ้ เริ�มดว้ยการคลิกเลือกปีการศึกษาที�ตอ้งการทาํ

รายงาน เพื�อสร้างฐานขอ้มูลสถานประกอบการที�เขา้ร่วมในหลกัสูตรนั�น 
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ขั�นตอนการเพิ�มรายชื�อสถานประกอบการ

1. คลิกที�ปุ่มเพิ�มรายชื�อสถานประกอบการเขา้ฐานขอ้มูลปี.... เพื�อใหแ้สดงฐานขอ้มูลกลางของสถาน

ประกอบการเพื�อเลือกใช้

2. ถา้มีรายชื�อบริษทัที�ตอ้งการอยูแ่ลว้ให้คลิกที�ชื�อของบริษทั ระบบจะนาํเอาชื�อบริษทัจากฐานขอ้มูล

กลางนี� เขา้ฐานขอ้มูลของสถานศึกษาเพื�อจดัทาํแผน ซึ� งเมื�อคลิกแลว้รายการที�เลือกจะเปลี�ยนสีไป และ

จะคลิกไมไ่ดอี้ก
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ถา้คลิกปุ่ม Back กลบัไปยงัหนา้รายชื�อสถานประกอบการของสถานศึกษา จะพบวา่มีรายชื�อที�เลือกอยู่

ในกรณีที�รายชื�อสถานประกอบการนี� ยงัไม่ถูกนาํไปใช ้สร้างแผนจะสามารถลบออกจากรายการที�

ตอ้งการใชไ้ดโ้ดยคลิกไอคอน  ที�อยูท่างขวาของรายชื�อที�ตอ้งการ
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ในหนา้เพิ�มรายชื�อบริษทั ถา้ไม่พบรายชื�อสถานประกอบการที�ตอ้งการ หรือตอ้งการป้อนใหม่ใหค้ลิก

ปุ่ม เพิ�มรายชื�อสถานประกอบการ และพมิพชื์�อสถานประกอบการที�จะป้อน ระบบจะคน้หาชื�อที�ใกล้

เคียงที�มีอยูแ่ลว้ในระบบและแสดงไวด้า้นล่าง ถา้พบวา่สถานประกอบการนั�นมีอยูแ่ลว้ใหค้ลิกที�รายชื�อ 

สาระบบจะนาํชื�อสถานประกอบการนั�นเขา้ฐานขอ้มูลของสถานศึกษาเช่นเดียวกบัการเลือกจากรายชื�อ

ตรงๆ ก่อนหนา้นี�

แต่ในกรณีที�ระบบไมพ่บชื�อสถานประกอบการในฐานขอ้มูลกลาง จะแสดงปุ่มคาํสั�ง เพิ�มรายชื�อใหม่เขา้

ระบบ ใหค้ลิกที�ปุ่มเพื�อเพิ�มขอ้มูลสถานประกอบการเขา้ฐานขอ้มูลกลาง ซึ�งจะแสดงรายการใหป้้อนราย

ละเอียด
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ใหป้้อนรายละเอียดและคลิกปุ่ม OK

รายชื�อสถานประกอบการที�ป้อนเขา้ไปจะเกบ็ขอ้มูลของผูป้้อน (สถานศึกษา) ไวด้ว้ยและอนุญาต ให้

แกไ้ขได ้แต่ผูอื้�นที�ขอใชจ้ะไม่สามารถแกไ้ขได ้เพื�อป้องกนัการสับสนขอ้มูล ในกรณีที�ท่านพบวา่ขอ้มลู

สถานประกอบการผิด แลว้ท่านไม่สามารถแกไ้ขไดใ้ห้แจง้ไปยงัส่วนกลาง ผา่นเมนูติดต่อสอบถาม

การแกไ้ขขอ้มูล

ในการแกไ้ขขอ้มลูให้คลิก icon ในคอลมัน์ E เพื�อแกไ้ข โดยระบบจะบนัทึกชื�อผูแ้กไ้ขไวเ้พื�อใหท้ราบ

วา่ใครเป็นคนแกไ้ข เนื�องจากอาจเป็นขอ้มูลของวทิยาลยัอื�น
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เมื�อแกไ้ขและเลือกรายชื�อเขา้ระบบแลว้ใหค้ลิกเมนู สถานประกอบการดา้นบน เพื�อกลบัมายงัหนา้

สถานประกอบการของปีการศึกษาที�ทาํงานอยู ่หรือโดยกดปุ่ม Back
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การเพิ�มเติมขอ้มูลผูติ้ดต่อ

คลิกไอคอนแกไ้ข  ทางขวาของรายชื�อสถานประกอบการที�เลือกไวเ้ตรียมจดัทาํแผน เพื�อเพิ�มเติมขอ้มูล

อื�นๆ ของสถานประกอบการ

การจัดทาํแผนทวิภาคี

เมื�ออยูใ่นหนา้สถานประกอบการ ใหค้ลิกทีชื�อบริษทัที�ตอ้งการจะทาํแผน

เลือกระดบัหลกัสูตร
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การจัดทาํแผนงานทวภิาคี

เมื�อไดเ้ลือกปีการศึกษา สถานประกอบการ ระดบัหลกัสูตรมาตามลาํดบัแลว้ ขั�นต่อไปเป็นการจดัทาํ

แผนทวภิาคี

แผนทวภิาคีเป็นแผนที�ผกูกบัสถานประกอบการดงันั�นจีงตอ้งกาํหนดสถานประกอบการมาก่อน โดยใน

การเพิ�มแผนนี�จะเพิ�มแผนใหส้ถานประกอบการที�เลือกไวก่้อนหนา้นี�  โดยมีการแสดงชื�อของสถาน

ประกอบการไวด้า้นบน ส่วนระดบัหลกัสูตร ปีการศึกษาให้ดูจากเมนูวา่ใช่ที�กาํลงัจดัทาํรายงานอยูห่รือ

ไม่

การเพิ�มและแก้ไขแผน 

ใหค้ลิกที�ปุ่ม New Record เพื�อเพิ�มแผน และป้อนขอ้มลูไดแ้ก ้ประเภทวชิา สาขาวชิา สาขางานที�เปิด

สอน รวมทั�งกาํหนดระยะเวลาของการเรียน

หมายเหตุ แผนทวภิาคีตอ้งมีการดาํเนินการในระยะเวลาอยา่งนอ้ย 6 เดือน โดยหลกัสูตร ปวช. ตอ้งไม่
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นอ้ยกวา่ 18 เดือน และ ปวส. ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน

ในการแกไ้ขแผนใหค้ลิกที� icon  ทีอยูใ่นคอลมัน ์E 

การลบแผน การลบแผนจะลบไดเ้มื�อแผนนั�นไมมี่รายชื�อนกัเรียนอยู ่โดยคลิกที� icon  ในคอลมัน์ D 

ในกรณีที�มีการป้อนรายชื�อเด็กนกัเรียนไปแลว้  icon นี�� จะไม่ active (เป็นสีเทา) แสดงวา่ไม่สามารถลบ

ได้

การเพิ�มรายชื�อนักเรียนในแต่ละแผน

ในหนา้ แผนงานทวภิาคีเราสามารถเพิ�มรายชื�อนกัเรียนโดยคลิกที� ชื�อของแผน

จากนั�นจะเขา้สู่โปรแกรมป้อนรายชื�อนกัเรียน
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การเพิ�มรายชื�อนกัเรียน โดยคลิกที�ปุ่ม New Record เพื�อขอเพิ�มรายชื�อ

ป้อนขอ้มูลที�สาํคญัโดยเฉพาะ หมายเลขบตัรประชาชน และชื�อใหค้รบ แลว้กด OK

การแกไ้ข 

คลิก icon  ของนกัเรียนที�ตอ้งการ เพื�อแกไ้ข หรือ  เพื�อลบรายการ
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การ Import รายชื�อนักเรียนมาจากฐานกลาง

คลิกที�ปุ่ม Import รายชื�อนกัเรียน
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ระบบจะแสดงรายชื�อนกัเรียนของสถานศึกษาจากฐานขอ้มูลกลาง ใหค้ลิกที�รายชื�อนกัเรียนเพื�อนาํเขา้

แผนที�เลือกไว ้รายชื�อที�เป็นสีเทาแสดงวา่ถูกนาํไปใชแ้ลว้ ไม่สามารถเลือกได้
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