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1. การเข้าใช้งานระบบ (Login) 

     ผู้ ใช้งานสามารถเข้าสู่ ระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนได้  โดยเรียกใช้งานจาก  
URL : http://pvis.vec.go.th จากนั นหน้าจอแสดงหน้าแรกของระบบเพ่ือเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
สถานศึกษาเอกชน มีขั นตอนการเข้าสู่ระบบ ดังนี  

1) ระบุข้อมูล ชื่อผู้ใช้ 
2) ระบุข้อมูล รหัสผ่าน 

3) คลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันการเข้าใช้งานระบบ  

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานระบบ 

        เมื่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ คลิกท่ีเมนูตรวจสอบข้อมูล 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอแรกระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

http://pvis.vec.go.th/
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        เมื่อคลิกเมนูด้านซ้าย ตรวจสอบข้อมูลแล้วจะปรากฏหน้าเมนูย่อยของเมนูตรวจสอบข้อมูล ให้เจ้าหน้าที่
เลือกเมนู แก้ไขบัตรประชาชนนักเรียน หรือแก้ไขวันเกิดนักเรียนได้ 

 
รูปภาพ เมนูตรวจสอบข้อมูล 

2. การแก้ไขเลขบัตรประชาชนนักเรียนนักศึกษา 

 เป็นการแก้ไขเลขบัตรประชาชนนักเรียนนักศึกษา โดยมีการเก็บประวัติการแก้ไขไว้ สามารถท าได้ดังนี  
1) ท าการใส่รหัสบัตรประชาชนของนักเรียนนักศึกษาที่เขาต้องการแก้ไข 

2) คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูลนักเรียนนักศึกษา 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลนักเรียนนักศึกษา 

 

3) คลิกปุ่ม  เพ่ือไปยังหน้าแก้ไขวันเกิด 
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รูปภาพ แสดงหน้าจอแก้ไขเลขบัตรประจ าตัวประชาชนนักเรียนนักศึกษา 

 
4) จากนั นเจ้าหน้าที่ท าการใส่เลขบัตรประชาชนที่ต้องการแก้ไข พร้อมระบุสาเหตุ 

5) กดปุ่ม  เพ่ือบันทึกการแก้ไขเลขบัตรประชาชนนักเรียน
นักศึกษา 

6) ระบบจะแสดงหน้ายืนยันการแก้ไขเลขบัตรประจ าตัวประชาชน จากนั นให้กดปุ่ม 

 เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอยืนยันการแก้ไขเลขบัตรประจ าตัวประชาชนนักเรียนนักศึกษา 
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3. การแก้ไขวันเกิดนักเรียนนักศึกษา 

 เป็นการแก้ไขวันเกิดนักเรียนนักศึกษา โดยมีการเก็บประวัติการแก้ไขไว้ สามารถท าได้ดังนี  
1) ท าการใส่รหัสบัตรประชาชนของนักเรียนนักศึกษาที่เขาต้องการแก้ไข 

2) คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูลนักเรียนนักศึกษา 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลนักเรียนนักศึกษา 

 

3) คลิกปุ่ม  เพ่ือไปยังหน้าแก้ไขวันเกิด 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอแก้ไขวันเกิดนักเรียนนักศึกษา 

 
4) จากนั นเจ้าหน้าที่ท าการเลือกวันเกิดที่ต้องการแก้ไข พร้อมระบุหมายเหตุ 

5) กดปุ่ม  เพ่ือบันทึกการแก้ไขวันเกิดนักเรียนนักศึกษา 
6) ระบบจะแสดงหน้ายืนยันการแก้ไขวันเกิด จากนั นให้กดปุ่ม 

เพ่ือบันทึก  



คู่มือการแก้ไขเลขบัตรประจ าตัวประชาชน แก้ไขวันเกิดนกัเรียนนักศึกษา 
การตัดสินนักเรียนซ  าซ้อน และการตรวจสอบนักเรียนพกิาร  ส าหรับอาชวีศึกษาจังหวัด  
ระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
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รูปภาพ แสดงหน้าจอยืนยันแก้ไขวันเกิดนักเรียนนักศึกษา 

 

4. การตดัสินนักเรียนซ  าซ้อน 

เป็นการตัดสินยืนยันข้อมูลนักเรียนนักศึกษาท่ีมีการบันทึกซ  าซ้อนเลขบัตรประชาชน โดยสามารถท าได้ดังนี  
1) เมื่อคลิกเมนู ตัดสินนักเรียนซ  าซ้อน จากเมนูตรวจสอบข้อมูล หน้าจอจะปรากฎดังนี  

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอตัดสินนักเรียนซ  าซ้อน 

2) ให้เจ้าหน้าที่คลิกปุ่ม   ในรายการที่ต้องการตัดสินระบบจะแสดหน้าจอ 

 



คู่มือการแก้ไขเลขบัตรประจ าตัวประชาชน แก้ไขวันเกิดนกัเรียนนักศึกษา 
การตัดสินนักเรียนซ  าซ้อน และการตรวจสอบนักเรียนพกิาร  ส าหรับอาชวีศึกษาจังหวัด  
ระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
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รูปภาพ แสดงหน้าจอบันทึกตัดสินนักเรียนซ  าซ้อน 
 

3) โดยในหน้าจอบันทึกตัดสินนักเรียนซ  าซ้อนจะแสดงรายละเอียดว่าในการซ  าซ้อนรายการนี  
มีโรงเรียนไหนที่ยืนยันข้อมูลนักเรียนมาหรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่สามารถเลือกค าตัดสินได้ที่กรอบด้านล่าง 
ในกรณีที่มีนักเรียนถูกต้อง จะระบบจะให้เลือกโรงเรียนที่ถูกต้องก่อน ถึงจะสามารถบันทึกได้ 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอบันทึกตัดสินนักเรียนซ  าซ้อน 

4) จากนั นให้เจ้าหน้าที่กดปุ่มบันทึก  
5) โดยเจ้าหน้าที่สามารถดูประวัติการตัดสินนักเรียนซ  าซ้อนได้โดยกดปุ่ม 

 ด้านล้างที่หน้าจอตัดสินนักเรียนซ  าซ้อน 
6) ให้เจ้าหน้าที่ท าการค้นหาประวัติการตัดสินนักเรียนซ  าซ้อนโดยใส่ข้อมูลนักเรียน 

แล้วกดปุ่มค้นหาข้อมูล 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอประวัติการตัดสินนักเรียนซ  าซ้อน 
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5. การตรวจสอบนักเรยีนพิการ 

เป็นการตัดสินยืนยันข้อมูลนักเรียนนักศึกษาท่ีมีความพิการต่างๆ โดยสามารถท าได้ดังนี  
1) เมื่อคลิกเมนู ตรวจสอบนักเรียนพิการ จากเมนูตรวจสอบข้อมูล หน้าจอจะปรากฎดังนี  

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอตรวจสอบนักเรียนพิการ 

2) ถ้าต้องการดูรายละเอียดให้คลิกที่ปุ่ม  จะปรากฎหน้าต่างรายละเอียดขึ นมา 

 
 

3) หลังจากตรวจสอบรายละเอียดแล้ว ถ้าต้องการยืนยันให้คลิกท่ีปุ่ม  หลังรายชื่อที่เรา
ต้องการยืนยัน เพ่ือบันทึกการยืนยันการตรวจสอบนักเรียนพิการ 

 
 
 


