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คู่มือการใช้งานระบบงานบัญชี 5 
วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม HOSxPXE4  
การเข้าสู่ระบบการท างานของ HOSxPXE4 

1. ดับเบ้ิลคลิกที่ไอคอน HOSxPXE4  

 
แสดงหน้าจอไอคอน HOSxPXE4 

 
2. พิมพ์รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อ Login เข้าระบบ HOSxPXE4. จากนั้นกดปุ่ม เข้าระบบ 

                             
แสดงหน้าจอการ Login เข้าสู่ระบบ 
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3. เลือกสาขาหรือเขตที่ท างาน 
 

 
แสดงหน้าจอเลือกสาขาที่ท างาน 

 
4. เลือกห้องท างานโดยคลิกเลือกท่ีห้องท างาน 

 

 
แสดงหน้าจอเลือกห้องท างาน 
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5.ระบบจะแสดงหน้าต่างข่าวสารประชาสัมพันธ์ของทางโรงพยาบาลด้านบนของหน้าต่างจะแสดง ชื่อ-
นามสกุล ต าแหน่ง และห้องท างานของผู้ Login เข้าระบบ หากไม่ต้องการทราบข่าวประชาสัมพันธ์
สามารถคลิกปิดหน้าต่างได้  

 

 
แสดงหน้าจอข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

(งานอนามัยเด็กวัยเรียน โภชนาการ และงานตรวจสุขภาพในเด็กนักเรียน ชั้น ป.1 – ป.6) 
ระบบงานบัญชี 5 เป็นระบบงานงานอนามัยเด็กวัยเรียน โภชนาการ และงานตรวจสุขภาพในเด็ก

นักเรียน ชั้น ป.1 – ป.6 จะประกอบไปด้วยข้อมูลโรงเรียน และข้อมูลของเด็กนักเรียน  
เมนูการเข้าใช้งาน ระบบงานเชิงรุก >>ระบบงานบัญชี 1-8 >>ระบบงานบัญชี 5 
 

 
แสดงเมนูการใช้งานระบบบัญชี 5 
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เมื่อเลือกที่เมนู ระบบงานบัญชีที่ 5 จะพบกับหน้าจอทะเบียนของระบบงานบัญชีที่5 ซึ่งด้าน
ซ้ายมือจะเป็นรายชื่อโรงเรียนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ และด้านขวาจะเป็นรายชื่อนักเรียนของโรงเรียนนั้นๆ 
ที่ท าการเลือกข้อมูล ดังในภาพแสดงหน้าจอทะเบียนระบบงานบัญชี 5 

 
แสดงหน้าจอทะเบียนระบบงานบัญชี 5 

การจัดการข้อมูลโรงเรียน 
วิธีการเพิ่มโรงเรียนดังในภาพแสดงข้ันตอนการเพิ่มโรงเรียน 
1. คลิกท่ีปุ่มเพ่ิมโรงเรียน 
2. แสดงหน้าจอข้ึนมาเพ่ือให้กรอกข้อมูลชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน หมู่บ้าน  
3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย คลิกปุ่ม บันทึก เพ่ือบันทึกข้อมูล จะมีโรงเรียนเพิ่มขึ้นมาที่หน้าจอทะเบียน
ของระบบงานบัญชี 5 

 
แสดงข้ันตอนการเพิ่มโรงเรียน 
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วิธีการแก้ไขโรงเรียนดังในภาพแสดงข้ันตอนการแก้ไขโรงเรียน 
1. คลิกเลือกโรงเรียนที่ต้องการแก้ไขข้อมูลในหน้าจอทะเบียนของระบบงานบัญชีที่ 5 
2. คลิกปุ่มแก้ไขโรงเรียน 
3. แสดงหน้าข้อมูลโรงเรียนขึ้นมา ท าการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ 
4. เมื่อแก้ไขข้อมูลโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ท าการบันทึกข้อมูลโดยคลิกที่ปุ่มบันทึก  
 

 
แสดงขั้นตอนการแก้ไขโรงเรียน 

 
วิธีการลบโรงเรียนดังในภาพแสดงข้ันตอนการลบโรงเรียน 
1. คลิกเลือกโรงเรียนที่ต้องการลบในหน้าจอทะเบียนของระบบงานบัญชีที่5 
2. คลิกปุ่มแก้ไขโรงเรียน 
3. แสดงหน้าข้อมูลโรงเรียนขึ้นมา ท าการลบข้อมูลที่ต้องการโดยคลิกท่ีปุ่มลบ 
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แสดงข้ันตอนการลบโรงเรียน 

การจัดการข้อมูลนักเรียน 
วิธีการลงทะเบียนนักเรียนเข้าโรงเรียน  มี 2 วิธี 
วิธีที่ 1  เมื่อมีโรงเรียนแล้วเราสามารถลงทะเบียนเด็กเข้าโรงเรียนโดย  
1. คลิกเลือกโรงเรียนที่ต้องการลงทะเบียนเด็กเข้าโรงเรียน 
2. คลิกปุ่มเพ่ิม 
 

 
แสดงวิธีการลงทะเบียนนักเรียนเข้าเรียน 

3. จากนัน้จะแสดงหน้าจอค้นหาขึ้นมา พิมพ์ชื่อของเด็กที่ต้องการลงทะเบียนเพื่อท าการค้นหา 
สามารถท าการค้นหาโดยระบุเพศ และช่วงอายุได้ซึ่งอยู่ข้างล่างของหน้าค้นหา  

4. ท าการกดปุ่มค้นหาเพ่ือท าการค้นหาเด็กที่ต้องการ  
5. ท าการคลิกเลือกเด็กที่ต้องการ 
6. คลิกปุ่มตกลง 
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แสดงวิธีการค้นหานักเรียนเพื่อลงทะเบียนเข้าเรียน 
7. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ จะแสดงข้อมูลพ้ืนฐานของเด็กที่เลือก คือ ชื่อ นามสกุลเพศ เลขที่บัตร
ประชาชน วันเกิด หมู่เลือด ที่อยู่ หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้คลิกท่ีข้อมูลบุคคลเข้าไปแก้ไขข้อมูล  
8. เมื่อในส่วนของข้อมูลพ้ืนฐานเรียบร้อย ให้ท าการกรอกข้อมูล ชั้นเรียน, ห้องเรียน,ปีการศึกษาของเด็ก  
9. บันทึกข้อมูลโดยคลิกปุ่มบันทึก หลังจากท่ีบันทึกแล้วเด็กคนที่เราลงทะเบียนนั้นจะมีรายชื่ออยู่ในโรงเรียน
ที่เราเลือกตอนใส่ข้อมูล 
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แสดงวิธีการลงทะเบียนนักเรียนเข้าเรียน (ต่อ) 

 
     วิธีที่ 2 เพิ่มโรงเรียนและลงทะเบียนนักเรียนพร้อมกัน ซ่ึงสามารถท าได้โดย  

1. คลิกเลือกโรงเรียนที่ต้องการน านักเรียนไปลงทะเบียนเข้าเรียน 

 
แสดงวิธีการลงทะเบียนนักเรียนเข้าเรียน (ต่อ) 
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2. จะแสดงหน้าจอข้อมูลโรงเรียน และใส่รายละเอียดข้อมูลของโรงเรียน 
3. จากนั้นคลิกปุ่มเพ่ิม เพ่ือลงทะเบียนนักเรียนเข้าเรียน 
 

 
แสดงวิธีการเพิ่มโรงเรียนและลงทะเบียนนักเรียนเข้าเรียน  

 
4. จะปรากฏหน้าจอแสดงการค้นหาขึ้นมา พิมพ์ชื่อของเด็กที่ต้องการลงทะเบียนเพื่อท าการค้นหา 
จากนั้นจะปรากฏหน้าจอข้อมูลนักเรียน ให้ท าการกรอกข้อมูล ชั้นเรียน, ห้องเรียน,ปีการศึกษาของเด็ก 
ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
5. คลิกปุ่มบันทึก หลังจากที่บันทึกแล้วเด็กคนที่เราลงทะเบียนนั้นจะมีรายชื่ออยู่ในโรงเรียน สามารถเพ่ิม
รายชื่อได้ตามที่ต้องการ  
6. คลิกปุ่มบันทึก 
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แสดงวิธีการเพิ่มโรงเรียนและลงทะเบียนนักเรียนเข้าเรียน (ต่อ) 

 
วิธีการลงบันทึกข้อมูลการให้บริการระบบงานบัญชี 5 
เมื่อมีการลงทะเบียนเด็กเข้าสู่ระบบงานบัญชีเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการลงข้อมูลการให้บริการงาน
บัญชี 5 ท าได้โดย 
1. คลิกเลือกโรงเรียนในหน้าจอทะเบียนบัญชี 5  
2. เมื่อคลิกเลือกโรงเรียนฝั่งขวามือจะแสดงรายชื่อเด็กในโรงเรียนนั้นท าการคลิกรายชื่อเด็กที่ต้องการลง
ข้อมูลให้บริการ  
จากนั้นให้คลิกปุ่ม “แก้ไข” ดังรูปภาพแสดงวิธีการเข้าหน้าลงบันทึกข้อมูลการให้บริการระบบงานบัญชี 5 
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แสดงวิธีการเข้าหน้าลงบันทึกข้อมูลการให้บริการระบบงานบัญชี 5 

 
3. จะปรากฎหน้าจอข้อมูลนักเรียน ให้คลิกเพ่ิม ดังรูปภาพแสดงวิธีการเข้าหน้าลงบันทึกข้อมูลการ
ให้บริการระบบงานบัญชี 5 ด้านล่าง 

 
แสดงวิธีการเข้าหน้าลงบันทึกข้อมูลการให้บริการระบบงานบัญชี 5 (ต่อ) 
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เมื่อเข้าสู่หน้าจอข้อมูลให้บริการบัญชี 5 เจ้าหน้าที่สามารถลงข้อมูลการให้บริการตามแท็ปต่างๆ ดังภาพ
แสดงหน้าจอข้อมูลการให้บริการ 
 

 
แสดงหน้าจอข้อมูลการให้บริการ 

 
โดยการลงข้อมูลในแต่ละแท็ปมีดังนี้ 
5.1 การรับบริการ ในแท็ปการรับบริการนี้จะแสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้มารับบริการ ข้อมูลการรับบริการ 
และสิทธิการรักษาของผู้มารับบริการ ดังที่แสดงในรูปภาพแสดงหน้าจอข้อมูลผู้มารับบริการ 
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แสดงหน้าจอข้อมูลผู้มารบับริการ 

 
5.2 น้ าหนัก/ส่วนสูง ในแท็ปน้ าหนัก/ส่วนสูง ลงข้อมูล วันที่บันทึก เวลา เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ ซึ่งในส่วน

ของข้อมูลวันที่ เวลา และเจ้าหน้าที่สามารถเปลี่ยนได้ จากนั้นใส่ภาคการศึกษา และเมื่อลงน้ าหนักและ
ส่วนสูงระบบจะท าการค านวณ ภาวะโภชนาการ อายุ/ส่วนสูง และ น้ าหนัก/ส่วนสูง ถ้ามีผลการตรวจหู, 
ตรวจตา เป็นปกติ ก็เช็คท าเครื่องหมายถูกในช่องข้อมูลด้วย ดังแสดงในภาพแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูล
น้ าหนัก/ส่วนสูง 
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แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลน้ าหนัก/ส่วนสูง 

 
5.3 ตรวจสุขภาพ ในแท็ปนี้แสดงหน้าจอเพ่ือบันทึกผลการตรวจสุขภาพท่ีท าการตรวจสุขภาพให้กับ

เด็กนักเรียน โดยคลิกเลือกใน Check box หน้ารายการให้เป็นเครื่องหมายถูก ดังแสดงในภาพแสดง
หน้าจอบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน 
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แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน 

 
5.4 การคัดกรอง จะแสดงหน้าต่างบันทึกข้อมูลการคัดกรองโดยบันทึกข้อมูลลงในแท็ปย่อย ต่างๆ 

ได้แก่ สัญญาณชีพ อาการส าคัญ Vital Sign Chart คัดกรองภาวะซึมเศร้า การคัดกรองอ่ืนๆ การประเมิน
ภาวะสุขภาพ งานจิตเวช งานส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งการลงข้อมูลในแท็ปต่างๆนี้ เหมือนกับการลงข้อมูลการ
คัดกรองผู้ป่วย OPD ดังที่แสดงในรูปภาพแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการคัดกรอง 
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 แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการคัดกรอง 
 

 
แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการคัดกรอง (สัญญาณชีพ) 
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เพิ่มเติม 

  คลิกในกรณีที่ผู้ป่วยตั้งครรภ์ 

  คลิกในกรณีที่ผู้ป่วยให้นมบุตร  

  คลิกในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคบกพร่องทางเอนไซม์ที่มีการติดต่อกันทางพันธุกรรม 

 
แสดงข้ันตอนวิธีการลงข้อมูลคัดกรองเพิ่มเติม 

 **** หมายเหตุ มีผลในการค านวณค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วย 
  

 กรณีท่ีผู้ป่วยนั่งรอตรวจแล้วจ าเป็นต้องมีการวัดความดันซ้ าสามารถเพ่ิมข้อมูลได้โดยให้คลิกที่ 

ปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล ค่าความดันโลหิตสามารถบันทึกได้มากกว่า 1 ครั้งจนกว่าค่าความดันจะ
ปกติ จะแสดงหน้าจอดังนี้     

 
แสดงหน้าจอบันทึกความดันโลหิต(ปุ่มการวัด) 
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            ประกอบด้วย  วันที่  เวลา   Systolic   Diastolic  สามารถวัดและบันทึกได้มากกว่าหนึ่งครั้งจนกว่า

ความดันจะคงที่  จากนั้น ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก”  ค่าที่บันทึกแล้วจะแสดงกล่องบันทึกด้านล่าง  จากนั้น
คลิก  “คลิกปิด” ค่าที่วัดจะแสดงในหน้าจอบันทึกข้อมูล และค่าที่วัดครั้งล่าสุดจะแสดงที่ช่องความดัน
โลหิต สามารถลบข้อมูลได้ คือให้คลิกขวาที่รายการที่ต้องการลบ แล้วข้อมูลนั้นจะไม่แสดงอีกสามารถเพ่ิม
ข้อมูลใหม่ได้       

 
แสดงหน้าจอบันทึกความดันโลหิต(ปุ่มการวัด) (ต่อ) 

 
 การลบรายการ  ในกรณีที่ลงบันทึกผิด ให้ท าการคลิกท่ีปุ่มการวัดจะแสดงหน้าจอบันทึกค่าความดันโลหิตมา น า

เม้าส์คลิกที่รายการที่ต้องการลบให้เป็นแถบสีน้ าเงิน  

 
การลบรายการวัดความดันซ้ า 
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การเรียกใช้ Last Vital Sign สามารถเรียกใช้การซักประวัติในครั้งท่ีแล้ว มาใช้ใน Visit ล่าสุดได้ โดยการคลิก
ที่ปุ่ม Task เลือก ใช้ Last Vital Sign ระบบจะดึงข้อมูลครั้งที่แล้วมาแสดงให้ 

 
แสดงหน้าจอการใช้ Last Vital Sign 

 
แถบอาการส าคัญ 
  กรอกอาการที่ผู้ป่วยเป็นเพื่อบันทึกและส่งไปยังห้องแพทย์  
หมายเลข 1 ให้กรอกข้อมูล Chipcomplent  (CC) 
หมายเลข 2 เพ่ิมระยะเวลาที่ผู้ป่วยเป็นให้เลื่อนที่ลูกศร เพ่ิม หรือ ลง และสามารถพิมพ์ตัวเลขได้ 
หมายเลข 3 เพิ่มหน่วย เช่น นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี 
หมายเลข 4 คลิกที่ปุ่มเพ่ิม เพื่อเพ่ิมและบันทึกข้อมูลอาการส าคัญ 

 
แสดงหน้าจออาการส าคัญ 
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พยาบาลสามารถลงรายการในส่วนของประวัติ ประกอบด้วย 5 ส่วน  
1  การกลับมารักษาซ้ า กรณีที่คนไข้กลับมาท าการรักษาซ้ า ถ้าทางเจ้าหน้าที่ต้องการเก็บข้อมูลหรือต้องการ
รายงาน ให้ท าการบันทึกการกลับมารักษาซ้ าและใส่เหตุผล 
2  ข้อมูลประวัติ ประกอบด้วย 
HPI      : ประวัติการเจ็บปวดปัจจุบัน 
PMH    : ประวัติการรักษา 
SH       : ประวัติทางสังคม 
ROS     : สภาพร่างกายของผู้ป่วยโดยทั่วไป 
Active Problem : สิ่งผิดปกติที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและเป็นความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยหรือเป็นความกังวล
ของผู้ตรวจ 
3  พฤติกรรม  ประกอบด้วย 
การกรองและบันทึกการสูบบุหรี่   
การกรองและบันทึกการดื่มสุรา 
4 ครอบครัว ประกอบด้วย 
การกรองและบันทึกประวัติทางครอบครัวว่าได้มีโรคเรื้อรังหรือไม่เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน 
5 Note สามารถพิมพ์และกรอกข้อมูลเพ่ือบันทึกและสื่อสารไปยังแพทย์ได้  

 
 แสดงหน้าจออาการส าคัญ 
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แถบ Vital Sign Chart  
 เป็นกราฟแสดงค่าของ สัญญาณชีพ ความดันโลหิต และอัตราการเต้นชีพจร 

  BP      : ค่าความดันโลหิต 
  Pulse  : สัญญาณชีพจร 

  RR      : อัตราการเต้นชีพจร 
จะเป็นค่าเปรียบเทียบระหว่างค่าครั้งก่อนหน้าที่เยมาเปิดVisit และ Visit ปัจจุบัน  

 
 แสดงหน้าจอ Vital Sign Chart 

5.5 การวินิจฉัย แท็ปการวินิจฉัยให้บันทึกผลการวินิจฉัยให้กับนักเรียน 

 
แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการวินิจฉัย 
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5.6 หัตถการ เมื่อต้องการเพิ่มหัตถการให้คลิกที่ปุ่ม “เพ่ิม” จะแสดงหน้าต่างบันทึกการท าหัตถการขึ้นมา 
ให้ระบุวัน เวลา ที่ได้ท าหัตถการจนถึง วัน เวลา ที่ท าหัตถการเสร็จ ชื่อหัตถการที่ท า ผู้ท าหัตถการ เมื่อ
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่มบันทึก  
 

 
แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการท าหัตถการ 

 
5.7 แท็ปสั่งยา  
การสั่งยาด้วยวิธีการคีย์  

ค้นหาชื่อยาในช่องชื่อยา และกรอกรายละเอียดการใช้ยาในช่องต่างๆ ให้ครบถ้วนหลังจากนั้นคลิกปุ่ม 
“เพ่ิม” วิธีการสั่ง  

- ค้นหารายการยาในช่องชื่อยา 
- กรอกรายละเอียดในการสั่งยา 
- คลิกเพ่ิม 

วิธีการใช้ Window Mode 
 ปุ่ม "WD [Ctrl+W]" เมื่อน าเมาส์ไปคลิกท่ีปุ่ม นี้จะเป็นการขยายหน้าจอการสั่งยาให้ใหญ่ขึ้น 
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แสดงหน้าจอการสั่งยา (ปุ่ม Window Mode) 

 
เมือ่คลิกปุ่ม "WD [Ctrl+W]" แล้วสามารถสั่งยาและรายการเวชภัณฑ์ต่างๆ ได้ปกติ  

 
แสดงหน้าจอการสั่งยา (ปุ่ม Window Mode) (ต่อ) 
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แสดงหน้าจอการสั่งยา (ปุ่ม Window Mode) (ต่อ) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
- ฉลากช่วย คือรายละเอียดของยา 
- ปุ่มแก้ไข วิธีการใช้ยาที่มาจากการกรอกรายละเอียด 
- ปุ่ม Log สามารถคลิกแล้วตรวจสอบการแก้ไขของรายการแต่ละรายการได้ 
- ปุ่ม Clear ใช้ Clear ช่องชื่อยาและรายละเอียดในการสั่งยา 

แสดงค่าบริการต่างๆ หลังจากท่ีได้มีการมาใช่บริการ 
 

5.8 การนัดหมาย เมื่อต้องมารักษาต่อ สามารถบันทึกรายการนัดได้ ให้คลิกแถบ   
“การนดัหมาย” จากนั้นกดปุ่ม “เพ่ิมรายการนัด” 
ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกการนัดหมายขึ้นมา จากนั้นให้กรอกข้อมูลนัดหมาย ประกอบด้วย  
- วันที่นัด ท าการกรอก หรือ สามารถระบุ D= เดือน , W=สัปดาห์ , M= วัน  และน าเมาส์คลิกที่  ปุ่ม 
“ปฏิทิน” และเลือกวันที่ต้องการลงรายการนัด จากนั้น ก าหนดเวลา ให้ระบุวันและเวลาที่ต้องการนัด หรือ 
คลิกที่ปุ่ม “เลือกเวลา” ให้ก าหนดเวลาที่ต้องการ แล้วคลิกตกลง สังเกตได้ว่าวันที่มีการนัดผู้ป่วยแล้วจะแสดง
ข้อความว่า “ นัดไว้แล้ว 1” คือได้นัดผู้ป่วยไว้แล้ว 1 คน 
- แพทย์ (ชื่อแพทย์ผู้นัด) 
- แผนก 
- คลินิก 
- ห้องตรวจ 
- เหตุทีน่ัด 
- ติดต่อที ่
- หมายเหตุ 
- ประเภท 
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แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการนัดหมาย 

 
5.9 ตรวจฟัน แท็ปตรวจฟันให้บันทึกข้อมูลการตรวจฟันของรายชื่อนักเรียนที่เลือก ดังที่แสดงในภาพแสดง

หน้าจอบันทึกข้อมูลการตรวจฟัน 
 

 
แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการตรวจฟัน 
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แก้ไข/ลบ ข้อมูลตรวจฟัน สามารถท าได้ดังนี้ 

 
แสดงหน้าจอแก้ไข/ลบ ข้อมูลตรวจฟัน 

การลงข้อมูลหรือเพ่ิมข้อมูลการให้บริการวัคซีน เป็นรายบุคคล  

 แสดงข้ันตอนวิธีการลงข้อมูลการให้บริการวัคซีนเป็นรายบุคคล 
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แสดงข้ันตอนวิธีการลงข้อมูลการให้บริการวัคซีนเป็นรายบุคคล (ต่อ) 

 
การบันทึกรายการออกหน่วยให้บริการโรงเรียน 

1.คลิกเลือกโรงเรียนที่ต้องการบันทึกรายการ 
2. จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึกการให้บริการโรงเรียน” 
3. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการออกหน่วยให้บริการโรงเรียน ให้คลิกปุ่ม “เพ่ิมรายการ” 

 

 
แสดงข้ันตอนการบันทึกรายการออกหน่วยให้บริการโรงเรียน 
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4. ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลให้บริการอนามัยโรงเรียน 
5. ลงรายละเอียด วันที่ให้บริการ, โรงเรียน ,เจ้าหน้าที่ออกหน่วย 
6. จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึกให้ Vaccineโรงเรียน” 

 
แสดงข้ันตอนการบันทึกรายการออกหน่วยให้บริการโรงเรียน (ต่อ) 

7. ระบบจะแสดงหน้าจอเลือก Vaccine ที่ให้นักเรียน ให้เลือกชั้น, เลือกห้องเรียน, เลือกวัคซีน, ผล
วินิจฉัย, ค่าบริการ 

8. จากนั้นคลิกปุ่ม “แสดงรายชื่อนักเรียน”และระบุผู้ฉีดวัคซีน 
9. คลิกยืนยันการให้ Vaccine ระบบจะแสดงป๊อปอัพ ให้ยืนยันการให้วัคซีน “Yes” 

 
แสดงข้ันตอนการบันทึกรายการออกหน่วยให้บริการโรงเรียน (ต่อ) 
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แสดงป๊อปอัพ ยืนยันการให้วัคซีน 

 
การเลื่อนชั้นเรียน 
วิธีที่ 1 เลื่อนชั้นเรียนแบบเฉพาะบุคคล   คลิกเลือกชื่อเด็กคลิกปุ่มข้อมูลงานบริการข้อมูลเด็ก
นักเรียนช่องชั้นเรียนให้เลื่อนชั้นเรียนของเด็กนักเรียนดังแสดงในภาพที่ 5.32 

 
แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการเลื่อนชั้นเรียนเฉพาะบุคคล 

 
วิธีที่ 2 เลื่อนชั้นเรียนทุกคนที่มีการลงทะเบียนในบัญชี 5 คลิกปุ่มเลื่อนชั้นเรียนแสดงหน้าจอเลื่อนชั้น
ทุกโรงเรียนที่อยู่ในบัญชี 5 ระบบจะแสดงหน้าจอเลื่อนชั้นเรียน คลิกปุ่ม ปรับชั้นเรียนแสดง
หน้าจอเลื่อนชั้นเรียนคลิกบันทึก ดังแสดงในภาพแสดงหน้าจอการเลื่อนชั้นเรียนทุกคนที่มีการ
ลงทะเบียนในบัญชี 5 นักเรียนทุกคนที่มรีายชื่อลงทะเบียนในบัญชี 5 จะไปอยู่ในชั้นเรียนที่เราปรับเลื่อน
ใหม่ 
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แสดงหน้าจอการเลื่อนชั้นเรียนทุกคนที่มีการลงทะเบียนในบัญชี 5 

 
 
 
การจ าหน่ายเด็กนักเรียนออกจากระบบงานบัญช ี5 
 1.คลิกเลือกรายชื่อนักเรียนที่ต้องการจ าหน่ายออก 

2. คลิกปุ่ม “แก้ไข” 
3. ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลนักเรียนขึ้นมา ให้คลิกเลือกปุ่ม “จ าหน่าย”   
4. จากนั้นระบบจะแสดงป๊อปอัพเพ่ือให้ยืนยันการจ าหน่ายนักเรียน ถ้าต้องการยืนยัน คลิก “Yes” 
5. เมื่อยืนยันการจ าหน่ายแล้ว คลิกปุ่ม ”บันทึก” 

 

 
แสดงหน้าจอการจ าหน่ายออกจากระบบงานบัญชี 5 
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แสดงหน้าจอการจ าหน่ายออกจากระบบงานบัญชี 5 (ต่อ) 

 
1. ยกเลิกการจ าหน่ายเด็กนักเรียนออกจากระบบงานบัญชี 5 คลิกรายชื่อนักเรียนที่ต้องการยกเลิก 
2. คลิกปุ่ม “แก้ไข”  
3. ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลนักเรียนขึ้นมา ให้คลิกเอาเครื่องหมายถูกออก ที่หน้าแถบสถานะ

จ าหน่ายผู้ป่วยออก 
4. จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก” เมื่อกลับมาหน้าระบบงานบัญชี 5 สถานะของเด็กนักเรียนจะเปลี่ยนไป 

 
แสดงหน้าจอการยกเลิกการจ าหน่ายออกจากระบบงานบัญชี 5 

 
การลบข้อมูลเด็กนักเรียนออกจากระบบงานบัญชี 5 
 1. คลิกเลือกชื่อเด็ก 

2. คลิกปุ่ม “แก้ไข” 
3. ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลนักเรียนขึ้นมา ให้คลิกปุม “ลบ” ด้านล่างซ้าย  
4. ระบบจะแสดงป๊อปอัพ ยืนยันการลบ ให้คลิก “Yes”  
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5. เมื่อกลับมาที่หน้าระบบงานบัญชี 5 รายชื่อเด็กนักเรียนที่ท าการลบจะหายไป 
 

 
 แสดงหน้าจอการลบข้อมูลเด็กออกจากระบบงานบัญชี 5 


