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1. ระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนและวัดผลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนและวัดผลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   

ระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนและวัดผลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนตาม
ลักษณะผู้ใช้คือ ระบบสําหรับนักศึกษา, เจ้าหน้าท่ี, อาจารย์ และผู้บริหาร ระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนและวัดผล
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสําหรับอาจารย์ คือระบบที่อาจารย์สามารถค้นหาข้อมูล และเรียกดูข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับ
งานบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อาทิเช่น ตรวจสอบข้อมูลประวัตินักศึกษา, 
ปฏิทินการศึกษา, ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน, ดูตารางสอน, ตัดเกรด, ตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาที่ให้
คําปรึกษา, ดูสถิติการลงทะเบียนในรายวิชาที่สอน ฯลฯ โดยท่านสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนและวัดผล
ได้จากทุกจุดท่ีสามารถเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายของมหาวิทยาลัย และ/หรือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น 

ความรู้พ้ืนฐานก่อนการใช้ระบบ 
ก่อนใช้ระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนและวัดผลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท่านจะต้องมีความรู้พื้นฐานการ

ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และโปรแกรม Microsoft Internet Explorer 5.x ขึ้นไป 

คําศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ 
เมาส์ หมายถึงอุปกรณ์ช่วยในการนําข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ ซ่ึงผู้ใช้จะใช้งานอุปกรณ์ชนิดนี้ร่วมกับ

แป้นพิมพ์ อักษร 

 
   รูปที่ 1  รูปเมาส์ตัวอย่าง 

 

คลิก หมายถึงการใช้นิ้วกดลงบนปุ่มส่วนบนเมาส์ด้านซ้าย 1 ครั้งแล้วปล่อย 
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2. เริ่มต้นใช้งานระบบ   

ท่านสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนและวัดผลได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อ
อยู่กับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย และ/หรือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยการกําหนด Location หรือ Netsite 
ในโปรแกรม Internet Explorer ไปท่ี URL ท่ีทางมหาวิทยาลัยกําหนด แล้วกดปุ่ม Enter ระบบจะนําท่านไปสู่
ข้อมลูพื้นฐานทั่วไป ซ่ึงทุกคนสามารถใช้งานได้ดังจอภาพต่อไปนี้ 
 

 
รูปที่ 2  หน้าจอหลักเมื่อเข้าสู่ระบบ 

เมื่อท่านเข้ามาท่ีเว็บไซต์ของระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนและวัดผล  หน้าข่าวประกาศจะแสดงขึ้นมาโดย
อัตโนมัติ เพื่อแสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก โดยเรียงลําดับท่ีมีความสําคัญจากมากไปหาน้อย ให้ท่านใช้เมาส์คลิกท่ีชื่อเรื่องประกาศดังกล่าวเพื่อ
แสดงรายละเอียดของประกาศนั้นๆ ท่านควรใช้เว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้ทราบข่าวหรือประกาศต่างๆ ของ 
ระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนและวัดผล 

จากหน้าจอ  จะเห็นได้ว่าด้านซ้ายมือเป็นเมนูแสดงฟังก์ชันต่างๆ ในการใช้งาน  ซ่ึงประกอบไปด้วย  การ
เข้าสู่ระบบ รายวิชาที่เปิดสอน ตารางเรียนนักศึกษา  ตารางสอนอาจารย์ ตารางการใช้ห้อง  ปฏิทินการศึกษา 
หลักสูตรที่เปิดสอน และตอบคําถาม ถ้าท่านสนใจต้องการทราบรายละเอียดเรื่องใดให้ท่านใช้เมาส์คลิกท่ีเมนูนั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบจะแสดงประกาศเรื่องต่างๆ 
ของฝ่ายทะเบียน  ซึ่ งสามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี) โดย
ใช้เมาส์คลิกที่หัวข้อประกาศแต่ละ
เรื่อง 

เมนูแสดงฟังก์ชันต่างๆ ที่
สามารถใช้งานได้ 
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2.1   การเขา้สู่ระบบ 
 ในส่วนของการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นส่วนบุคคล การตรวจสอบประวัติ  การดูตารางสอน  การ
เปลี่ยนรหัสผ่าน เป็นต้น ท่านสามารถกระทําได้โดยคลิกท่ีเมนู “เข้าสู่ระบบ” เพื่อทําการใส่รหัสประจําตัว และ
รหัสผ่าน ถ้ารหัสประจําตัวและรหัสผ่านที่ใช้ถูกต้อง  ระบบจะอนุญาตให้ท่านเข้าไปใช้งานได้ (ข้อควรระวัง!!! ท่าน
จะต้องเก็บรหัสผ่านเป็นความลับ ไม่ควรบอกให้ผู้อื่นทราบ เพราะผู้อื่นอาจเข้าใช้งานระบบแทนท่าน หากเกิดความ
เสียหายขึ้น ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ)  

 

วิธีใช้งาน 
1. ให้ท่านคลิกท่ีเมนู “เข้าสู่ระบบ”  
2. พิมพ์รหัสประจําตัว และรหัสผ่าน 
3. คลิกท่ีปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

 

รูปที่ 3 หน้าจอสําหรับป้อนรหัสประจําตัว และรหัสผ่าน 
 
ความปลอดภัยของการส่งรหัสผ่านในระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนและวัดผลนี้ได้มาตรฐานสากล ท่านจะ

สังเกตได้จากรูปกุญแจท่ีล็อคอยู่ด้านล่างขวามือของจอภาพ  ข้อมูลรหัสผ่านที่ท่านป้อนจะถูกทําการเข้ารหัสก่อน
ส่งผ่านเครือข่าย 

เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจสอบว่าเป็นท่านเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนําท่านไปสู่หน้าข่าวประกาศซ่ึงจะเป็น
การแจ้งถึงตัวท่านโดยตรง 

ในการเข้าสู่ระบบ สําหรับอาจารย์ ท่ีมี ตําแหน่ง (สิทธ์ิ) เป็น ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าท่ีด้วยนั้น จะเกิด
หน้าจอให้เลือกระบบ สําหรับระบบงานที่ต้องการใช้งาน โดยจะให้เลือก เป็นระบบงานสําหรับเจ้าหน้าท่ี ระบบงาน
สําหรับอาจารย์ และระบบงานสําหรับผู้บริหาร การเข้าสู่ระบบงานใดนั้น ท่านต้องเลือก การเข้าสู่ระบบ ให้เป็นไป
ตามงานที่ต้องการใช้ระบบงานนั้นๆ แต่สําหรับอาจารย์ท่ีไม่มีสถานะเป็น ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าท่ี  ระบบจะข้าม
หน้าจอนี้ไป และไปสู่หน้าจอของอาจารย์โดยตรง 

 

2. ป้อนรหัสผ่าน 

3. คลิกที่ปุ่ม  
“เข้าสู่ระบบ” 

1. ป้อนรหัส
ประจําตัวของท่าน 
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รูปที่ 4 หน้าจอเลือกระบบตามสิทธ์ิ 
 

 เมื่อท่านเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอเมนูหลักระบบงานของอาจารย์  โดยมีเมนูแสดง
ฟังก์ชันต่างๆที่ท่านอาจารย์สามารถใช้งานได้แสดงอยู่ทางด้านซ้ายของจอภาพ ดังรูปต่อไปนี้ 
 

 

รูปที่ 5 หน้าจอระบบงานของอาจารย์ 

2.2  เปลี่ยนรหัสผา่น 
 ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านได้ โดยใช้เมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน” รหัสผ่านที่ต้ังใหม่ควร
ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ท่ีมีจํานวนตัวอักษรและ/หรือตัวเลขรวมกันไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษร 

วิธีใช้งาน 
1. คลิกท่ีเมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน” 
2. ป้อนรหัสผ่านเดิม ลงในช่องรหัสผ่านเดิม 
3. ป้อนรหัสผ่านที่ต้ังใหม่ ลงในช่องรหัสผ่านใหม่ 
4. ป้อนรหัสผ่านที่ต้ังใหม่ซํ้าอีก 1 ครั้ง ลงในช่องยืนยันรหัสผ่านใหม่ เพื่อป้องกันการป้อนรหัสผิดพลาด 
5. คลิกท่ีปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน” ดังรูปต่อไปนี้ 

1. คลิกเลือกระบบ  
    สําหรับอาจารย์ 2. คลิกปุ่ม “เลือก” 
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รูปที่ 6 หน้าจอการเปลี่ยนรหัสผ่าน 
 

ท่านสามารถทําการเปลี่ยนรหัสผ่านได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากข้อมูลต่าง ๆ ท่ีท่านอาจารย์ป้อนที่หน้าจอ
นี้จะถูกทําการเข้ารหัสก่อนลงไปในระบบเครือข่าย ท่านจะสังเกตได้จากรูปกุญแจล็อคทางด้านล่างขวามือของ
จอภาพ 
 

2.3   ระเบียนประวัติ 
 แสดงรายละเอียดระเบียนประวัติของท่าน  ในหน้าจอนี้ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่าน   ซ่ึงท่าน
จะสามารถแก้ไขข้อมูลใดได้บ้างนั้นขึ้นอยู่กับการกําหนดของแผนกทะเบียน ฯ   
 

 
รูปที่ 7 หน้าจอระเบียนประวัติ 

บันทึกแก้ไขระเบียนประวัติ 

1. ป้อนรหัสผ่านเดิม 

2. ป้อนรหัสผ่านใหม่ 

3. ป้อนรหัสผ่านใหม่ซ้ําอีกคร้ัง 

4. คลิกที่นี่ 
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วิธีใช้งาน 
1. เลือกหัวข้อ  “ระเบียนประวัติ”  จากหน้าจอหลัก 
2. หากมีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ใส่ข้อมูลส่วนตัวลงในช่องข้อมูลท่ีต้องการ 
3. หากต้องการยกเลิกข้อมูลท่ีทํารายการก่อนหน้าเพื่อแก้ไขในหน้าจอกดที่ปุ่ม ถอยกลับ 
4. กดท่ี บันทึก เพื่อทําการบันทึกข้อมูลท่ีได้รับการแก้ไขแล้ว 
 

2.4  ภาระอาจารย์ที่ปรึกษา  
 เมนูภาระอาจารย์ท่ีปรึกษาประกอบไปด้วย หน้าจอย่อยอีกหลายหน้าจอ เช่น เมื่อเลื่อนเมาส์และคลิกไปท่ี 
คําว่า “ปีการศึกษาที่เข้า” จะปรากฏหน้าจอใหม่ ให้เลือกนักศึกษาท่ีให้คําปรึกษาโดยเลือกจากปีท่ีเข้า หรือ เลื่อน
เมาส์ไปคลิกท่ี “รหัสนักศึกษา” จะเปลี่ยนหน้าจอเป็นข้อมูลนักศึกษาคนนั้น หรือคลิกท่ี “PHOTO” ระบบจะแสดง
ภาพของนักศึกษาในความดูแลของท่าน เลื่อนไปคลิกท่ีสัญลักษณ์ “สถานการณ์เข้าระบบ”  จะสามารถกําหนดให้
นักศึกษา ใช้งานระบบหรือไม่ให้ใช้งานระบบได้ ดังภาพต่อไปนี้ 
 

 
รูปที่ 8 หน้าจอรายชื่อนักศึกษาที่ให้คําปรึกษา 

 
เมื่อเลื่อนเมาส์ไปท่ี คําว่า “ปีการศึกษาที่เข้า” จะเปลี่ยนหน้าจอเป็นหน้าจอใหม่ และจะมีปีการศึกษาให้

เลือก เมื่อกดเลือกปีการศึกษาจะเป็นรายชื่อนักศึกษาท่ีต้องให้คําปรึกษาในแต่ละปีการศึกษานั้นๆ  

คลิกที่ PHOTO เพื่อดู

รูปภาพนักศึกษา 
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รูปที่ 9 หน้าจอรายชื่อนักศึกษาที่ให้คําปรึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

สัญลักษณ์ต่างๆ บนหน้าจอภาระอาจารย์ที่ปรึกษา  

 

เมื่อกดท่ีสัญลักษณ์  “สถานการณ์ที่เข้าระบบ” บริเวณ
หน้ารหัสนักศึกษา จะเปลี่ยนสถานะ การเข้าระบบของ
นักศึกษาไป เป็น”ล็อค” ไม่สามารถลงทะเบียนได้ 
หรือ ”ปลดล็อค” เป็นต้น 

 
เมื่อกดที่ สัญลักษณ์ “สมุดโน้ต” จะเป็นการส่งข้อความ
ถึงตัวนักศึกษาโดยตรง เมื่อนักศึกษาล็อคอิน เข้าระบบ
มาจะเห็นข้อความที่ส่งไปถึง 

 
ในหน้าจอภาระอาจารย์ท่ีปรึกษา มีข้อมูลอื่นๆ ของนักศึกษา เช่น รายชื่อนักศึกษา การลงทะเบียน  

สถานภาพนักศึกษา  หน่วยกิตท่ีลงทะเบียน  หน่วยกิตท่ีผ่านไปแล้ว  ระดับคะแนนเฉลี่ย  ระดับการศึกษา  
สถานภาพ  รูปนักศึกษา เป็นต้น 

และเมื่อท่าน คลิกท่ี “รหัสประจําตัวนักศึกษา”  จะเป็นหน้าจอ แสดงข้อมูลของนักศึกษาคนที่เลือกเข้า
ไปดูข้อมูล เมื่อเข้าไปหน้าจอของข้อมูลนักศึกษาแล้ว อาจารย์จะได้สิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูลของนักศึกษา และ
สามารถทําการใดๆ ได้ เสมือนนักศึกษาทุกอย่าง  แต่ในระบบจะเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ไว้ทุกครั้งท่ีเกิด
การแก้ไขข้อมูล  

 

 
รูปที่ 10 หน้าจอตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา โดยใช้สิทธ์ิอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

หน้าจอจะแสดงข้อมูลว่า
ท่านได้เข้าตรวจสอบข้อมูล
ของนักศึกษาคนใด 

เลือกปีการศึกษาที่เข้า เพื่อดูรายชื่อ 
นักศึกษาที่ให้ปรึกษา 
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2.5   ภาระการสอน   

 เมื่อท่านเลือกเมนู “ภาระการสอน”  จะเป็นหน้าจอ ท่ีมีเมนู ให้ท่านใช้งานอีกหลายเมนูย่อย  ได้แก่ 
รายชื่อนักศึกษา  บันทึกเกรด  ตารางสอนอาจารย์  สถิติการลงทะเบียน  ดังจะได้อธิบายเมนูย่อยต่างๆ ต่อไป 

 

รูปที่ 11 หน้าจอภาระการสอน 
 

2.5.1   รายชื่อนักศึกษา เป็นรายชื่อนักศึกษาท้ังหมด ในทุกรายวิชาที่ท่านสอน ท่านสามารถดูรายชื่อจาก
หน้าจอได้โดยกดปุ่ม         หรือจะเลือกดาวน์โหลดรายชื่อนักศึกษาในวิชาที่ท่านสอน ไปใช้งานด้านอื่นๆ ได้โดย
เลือกกดท่ี สัญลักษณ์ MSWord  จะได้รายชื่อนักศึกษาในรูปแบบไฟล์ เวิร์ด ไปใช้งานได้  
 

 
รูปที่ 12 หน้าจอรายชื่อนักศึกษา ในรายวิชาที่สอน 

 

2.5.2     บันทึกเกรด ในหน้าจอ “บันทึกเกรด” จะมีส่วนให้คลิกเข้าไปใช้งานได้อีกหลายหน้าจอ เช่น 
เมื่อคลิกไปท่ีรหัสวิชาที่เปิดสอน จะเข้าไปท่ีหน้าจอดูคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสมรายภาคของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน
ในวิชาที่ท่านสอน  คลิกไปท่ี ปุ่มเครื่องหมาย         ของคอลัมน์คะแนน จะเปิดหน้าจอใหม่ให้บันทึกช่วงคะแนน, 
คลิกไปท่ีปุ่มเครื่องหมาย         ของคอลัมน์เกรด จะเปิดหน้าจอใหม่ให้เข้าสู่ระบบตัดเกรด เป็นต้น  ดังจะไดอ้ธิบาย
แต่ละขั้นตอนต่อไป 

กดเลือกเพ่ือดูข้อมูลบน
หน้าจอ 

กดเลือกเพ่ือดาวน์โหลด
ไฟล์เวิร์ด 
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รูปที่ 13 หน้าจอบันทึกเกรด 
 

1. คลิกท่ี รหัสวิชา ในคอลัมน์รหัสวิชา จะเข้าสู่หน้าจอใหม่ โดยในหน้าจอนี้จะแสดงรายชื่อของ   
นักศึกษาที่ลงเรียนวิชานี้ท้ังหมดโดยแยกเป็นสาขาวิชา และแสดงเกรดเฉลี่ยสะสมรายภาคของ            
นักศึกษา ท้ังนี้ระบบจะแสดงข้อมูลเมื่อมีการบันทึกเกรดของนักศึกษาในรายวิชานี้แล้ว 

 

รูปที่ 14 หน้าจอเกรดเฉลี่ยสะสมรายภาค  

 

2.     คลิกท่ี เครื่องหมาย              คอลัมน์คะแนน จะเข้าสู่หน้าจอใหม่ สําหรับบันทึกคะแนน โดยด้าน
ซ้ายมือจะมีเมนูย่อยให้ใช้งานอีก 3 เมนูย่อยคือ เมนูย่อย บันทึกช่วงคะแนน  เมนูย่อย พิมพ์ใบแจ้ง
เกรด  และเมนูย่อยการกระจายของคะแนน 

1.  คลิกที่รหัส
รายวิชาเพ่ือดู
เกรดเฉลี่ยสะสม
รายภาคของ
นักศึกษา 

2. คลิกที่  ในคอลัมน์
คะแนน เพื่อกําหนดช่วงคะแนน
ในหน้าจอใหม่ 

3.  คลิกที่  เพื่อเปิด
หน้าจอใหม่ให้เข้าสู่ระบบ
บันทึกเกรด 

ระบุ กลุ่มเรียนที่ต้องการไป
ตัดเกรดร่วม หากไม่ต้องการ 
เลือกที่ “ตัดแยก” 
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รูปที่ 15 หน้าจอบันทึกคะแนน  

 
ในเมนูย่อยบันทึกช่วงคะแนน ท่านจะต้องกําหนด สัดส่วนในการเก็บคะแนนก่อน  โดยให้เข้าไปท่ี เมนูย่อย 

บันทึกช่วงคะแนน  ท่านถูกกําหนดสิทธ์ิ ให้ใช้หน้าจอดังกล่าวได้  โดยปกติ รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยอาจารย์ 
มากกว่า 1 ท่าน จะสามารถกําหนดสิทธ์ิดังกล่าวได้ 

 
รูปที่ 16  หน้าจอบันทึกช่วงคะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

1 เลือกวิธีตัดเกรด 

2 กําหนด 
วิธีเก็บคะแนน 

เกณฑ์คะแนน 

ใส่คะแนนต่ําสุดของแต่ละช่วงคะแนน 
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      1)  เลือกวิธีตัดเกรด 
กําหนดวิธีการตัดเกรด โดยท่านจะต้องเลือกกลุ่มสัญลักษณ์เกรดประกอบด้วย เช่น A, B, หรือ A, B+, C, 

หรือ S, U เป็นต้น   การตัดเกรดแบ่งได้เป็น 3 ระบบคือ 
 

วิธีที่ การตัดเกรด คําอธิบาย 
1 FIX-RATE ตัดเกรด โดยผู้ใช้เป็นผู้กําหนดช่วงคะแนน ท่ีต้องการให้ได้

เกรดที่กําหนด  ค่าคะแนนที่กําหนด  จะบรรจุในตรงบริเวณ 
FIX-RATE   ค่าคะแนนที่ใส่  เป็นคะแนนเริ่มต้น  ตัวอย่างเช่น 

A   80- >>> 
B+ 70-79 
B   60 – 69 
จะระบุท่ีช่องดังนี้ 

 
2 T-SCORE เป็นการตัดเกรด โดยใช้ Normalize T-Score ระบบจะทํา

การนําคะแนนรวมไปจัดเป็นคะแนน T แล้วแบ่งชว่งคะแนน
ตามค่าสูงสุดตํ่าสดุ ตามแบบ Normal Curve 
( ต้องระบุเกรด สูงสุดตํ่าสุด ที่ MINIMUM , MAXIMUM) 

3 MEAN-SD การตัดเกรดโดยการใช้ Mean-SD โดยให้เกรดแต่ละเกรด มี
ช่วงของค่าคะแนนเท่ากับ 1 SD ( B+ -> B = 05.SD )      
( ต้องระบุเกรด สูงสุดตํ่าสุด ที่ MINIMUM , MAXIMUM) 
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2)  กําหนดวิธีเก็บคะแนน 
 

 

รูปที่ 17  หน้าจอกําหนดวิธีเก็บคะแนน 
 
ท่านสามารถเลือกจํานวนครั้ง ในการเก็บคะแนน ได้สูงสุดถึง 100 ครั้ง  โดยการระบุการเก็บคะแนนแต่ละครั้ง

จะประกอบด้วยข้อมูลท่ีต้องกําหนดคือ 
 

หัวข้อ คําอธิบาย 
SCORE EVALUATION กําหนดชื่อของการเก็บคะแนนครั้งนั้นๆ 

TOTAL จํานวนคะแนนดิบ 
TYPE ประเภทของคะแนน จําแนกเป็น QUIZ, MIDTERM และ FINAL 

STATUS สถานะ การประกาศผลคะแนนให้นักศึกษาทราบ 
% สัดส่วนเป็น เปอร์เซ็นต์  ท่ีจัดเก็บเป็นคะแนนรวม   

INSTRUCTOR ชื่อ อาจารย์ผู้สอนที่ มีสิทธ์ิ ในการกรอกคะแนน ครั้งนี้ 

หมายเหตุ หากการกําหนดเลขที่การกําหนดคะแนนแต่ละกลุ่มเรียนตรงกัน   ระบบจะโอนคะแนนให้
อัตโนมัติ ท่านสามารถลบรายการการเก็บคะแนนได้โดย คลิกลบ รายการคะแนนที่กรอกไว้ 
หลังจากลบแล้วท่านไม่สามารถเรียกกลับมาได้ 
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การบันทึกคะแนนเก็บ 
 

 

                                รูปที่ 18 หน้าจอบันทึกคะแนน 
 
 
 

หน้าจอสําหรับบันทึกคะแนน  จะเป็นหน้าจอหลักท่ีใช้ในการตัดเกรด  จะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ 
• ส่วนสําหรับการกรอกคะแนนดิบ  (คอลัมน์คะแนนเก็บ) 
• ส่วนที่ใช้ในการปรับปรุงเกรด ท่ีได้จากการคํานวณแล้ว  หรือใช้ในการตัดนักศึกษาบางคน       ออก

จากกลุ่มตัวอย่างในการคํานวณ  แล้วทําการกําหนดเกรดเอง (กําหนดเกรดเอง) 
 

แสดงคาสถิติ 

สถานภาพนักศึกษา 

คอลัมน์คะแนนเก็บ 

กําหนดเกรด

โอนเกรดไปทะเบียน 
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การกรอกคะแนนดิบ 
จํานวนช่องของคะแนน จะขึ้นอยู่กับจํานวนครั้งทีทํ่าการเก็บคะแนนดิบ  โดยที่หัว COLUMN จะแสดง

เงื่อนไขในการเก็บคะแนนดังนี้ 
 

 
EDIT 

     กดเพื่อทําการกรอกข้อมูลคะแนนดิบ  เมื่อกดแล้ว  จะทําให้ปุ่ม EDIT กลายเป็น SAVE  
ท่านจะต้องกด SAVE เมื่อได้กรอกคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว 
    กรณีท่ีขึ้นคําว่า LOCK แสดงว่าท่านไม่สามารถบันทึกคะแนนนั้นได้  โดยเงื่อนไขนี้จะถูก
กําหนดจากหน้าจอช่วงคะแนน 

 Point: 1        บอกให้ทราบว่าเป็นการเก็บคะแนนครั้งที่   
• หากนํา Mouse มาวางบน คําว่า Point  ระบบจะแสดงชื่อการเก็บคะแนนนั้น 
• หาก Click ท่ีคําว่า Point ระบบจะทําการเรียงลําดับตามคะแนน 

1:100 
20% 

       แสดงการเก็บคะแนน หมายถึง คะแนนเต็ม 100 และจัดเก็บ 20% 

 

 

กดเพื่อแสดงหน้าจอการ Import คะแนนจาก File ดังนี ้

 
โดย File ท่ีจะนํามา Import ต้องมีลักษณะเป็น 2 Column คือรหัสนักศึกษาและคะแนนดิบ 
สามารถ Import ได้ด้วยการ Copy ข้อมูลนั้น แล้วนําไป Paste ท่ี Area Box แล้วกดปุ่ม Import  

 
การตัดโอนเกรด 
เมื่อเสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนแล้ว จะพบว่าระบบจะทําการคํานวณเกรด On-line Real-time 

ตลอดเวลา โดยจะแสดงไว้ในคอลัมน์แล้ว เกรดที่ได้จะแสดงในช่อง Result การโอนเกรดทําได้โดยการกดปุ่ม       
ท่ีรูป Disk ระบบจะทําการโอนเกรดที่คํานวณได้ไปสู่ คอลัมน์ Adjust/Grade Result 

 
หมายเหตุ การโอนเกรด จะทําเฉพาะนักศึกษา ท่ีถูกกําหนดให้เป็น Cal ท่ี คอลัมน์ Cal or Manual 

เท่านั้น 
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การกําหนดเกรดเอง 
ส่วนนี้ จะใช้ในการปรับเกรดที่ได้จากการคํานวณ หรือดึงนักศึกษาที่มีคะแนนเก็บสูง หรือ ตํ่า

ผิดปกติออกจาก กลุ่มตัวอย่าง  การดําเนินการดังกล่าว ทําได้โดยการกดเลือก ให้ Cal or Manual 
  
หัวข้อ คําอธิบาย 

 

Cal or Manual 
ใช้ในการกําหนดการตัดเกรดผ่านระบบ หรือ กําหนดเกรด

เอง  เมื่อกดปุ่มแล้ว ต้องทําการ SAVE โดยให้  คลิกท่ี Check Box  
 

 

Result 
ช่องแสดงผลการคํานวณเกรดที่ได้  กรณีท่ีต้องการกําหนด

เกรดของนักศึกษาบางคนเองให้กําหนดเป็น Manual เลือก
เครื่องหมาย  ในคอลัมน์แรกและเกรดจะไม่แสดงในช่องนี้แต่จะ
แสดงคําว่า Manual ท่านสามารถกําหนดเกรดของนักศึกษาเหล่านี้
ได้โดยกดปุ่ม Adjust ในช่อง Adjust 

การกําหนดให้นักศึกษาไม่ถูกคํานวณเกรด จะทําให้ค่า N 
หรือกลุ่มประชากรที่ใช้ ในการคํานวณทางสถิติถูกปรับลดไปด้วย 

 

 

Adjust 
ใช้สําหรับ กําหนดเกรดเอง  ให้กดปุ่ม Adjust ท่าน

สามารถปรับเกรดของนักศึกษาท่ี ถูกกําหนดเกรดให้เป็น Manual 
เท่านั้น 

 
หมายเหตุ   กรณีท่ีนักศึกษา ลงทะเบียนแล้วทําการถอนโดยได้สัญลักษณ์ W ระบบจะทํา 

การตั้งให้ออกจากกลุ่มตัวอย่างอัตโนมัติ 
 
การเลือก Mode ในการแสดงค่าคะแนนดิบ หรือคะแนนคํานวณ 
 
 
 
 
ท่านสามารถเลือก Mode การแสดงคะแนนได้ 2 Mode คือ 
• คะแนนดิบ เป็นคะแนนที่ท่านกรอกเข้ามา 
• คะแนนคํานวณ เป็นคะแนนที่ทําการคิดเป็น % ตามที่กําหนดไว้แล้ว โดยใน Mode นี้ไม่

สามารถแก้ไขคะแนนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Click เพื่อเลือก Mode การแสดงคะแนน 
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ตารางอ้างอิง T ที่ใช้อ้างอิงในระบบ 
T AREA T AREA T AREA T AREA T AREA 

10 0.0032 21 0.1900 41 18.4100 61 86.4300 81 99.9030 

11 0.0064 22 0.2600 42 21.1900 62 88.4900 82 99.9310 

12 0.0070 23 0.3500 43 24.2000 63 90.3200 83 99.9520 

13 0.0110 24 0.4700 44 27.4300 64 91.9200 84 99.9660 

14 0.0160 25 0.6200 45 30.8500 65 93.3200 85 99.9770 

15 0.0230 26 0.8200 46 34.4600 66 94.5200 86 99.9840 

16 0.0340 27 1.0700 47 38.2100 67 95.5400 87 99.9890 

17 0.0480 28 1.3900 48 42.0700 68 96.4100 88 99.9928 

18 0.0690 29 1.7900 49 46.0200 69 97.1300 89 99.9952 

19 0.1000 30 2.2800 50 50.0000 70 97.7200 90 99.9968 

20 0.1300 31 2.8700 51 53.9800 71 98.2100 

  32 3.5900 52 57.9300 72 98.6100 

  33 4.4600 53 61.7900 73 98.9300 

  34 5.4800 54 65.5400 74 99.1800 

  35 6.6800 55 69.1500 75 99.3800 

  36 8.0800 56 72.5700 76 99.5300 

  37 9.6800 57 75.8000 77 99.6500 

  38 11.5100 58 78.8100 78 99.7400 

  39 13.5700 59 81.5900 79 99.8100 

  40 15.8700 60 84.1300 80 99.8650 

 
3.     คลิกท่ี เครื่องหมาย          ของ คอลัมน์เกรด จะเข้าสู่หน้าจอใหม่ เพื่อบันทึกเกรด 
 

 

รูปที่ 19 หน้าจอบันทึกเกรดเมื่อคลิกที่             คอลัมน์เกรดแล้ว 
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4.  คลิกท่ีหัวข้อ พิมพ์ใบแจ้งเกรด จะไปสู่หน้าจอใหม่ เพื่อพิมพ์ใบแจ้งเกรดออกทางโปรแกรมเวิร์ด 
ดังนี้ 

 

 

รูปที่ 20 หน้าจอใบแจ้งเกรด 
 

2.5.4   ตารางสอนอาจารย์ ท่านสามารถขอดูข้อมูลตารางสอนของท่าน ณ ปี/ภาคการศึกษาท่ีต้องการได้
จากเมนู “ตารางสอนอาจารย์” 

วิธีใช้งาน 

1. จากหน้าจอภาระการสอน คลิกท่ีเมนู “ตารางสอนอาจารย์” 
2. ระบบจะแสดงข้อมูล ปี/ภาคการศึกษา ช่วงวันเวลาท่ีต้องการแสดงตารางสอน 

 

รูปที่ 21 หน้าจอแสดงตารางสอนอาจารย์ 
 

 หมายเหตุ ข้อมูลท่ีแสดงในตารางประกอบไปด้วย รหัสวิชา (จํานวนหน่วยกิต) กลุ่มเรียน  ห้องเรียนและ
อาคารตามลําดับ ในกรณีท่ีตารางเวลาสอนซ้ําซ้อนระบบจะแสดงข้อมูลด้วยช่องสีแดง 
           2.5.5  สถิติการลงทะเบียน ท่านสามารถขอดูข้อมูลสถิติการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ท่านเป็นผู้สอน
ได้ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ข้อมูลจะประกอบไปด้วย ปี/ภาคการศึกษา  วิทยาเขต  ชื่อวิชา  กลุ่มเรียน  จํานวน
เปิดรับลงทะเบียน  จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 
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วิธีใช้งาน 

1. จากหน้าจอเมนูหลัก คลิกท่ีเมนู “สถิติการลงทะเบียน” 
2. เมื่อดูข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถกลับไปท่ีเมนูหลักได้โดยคลิกท่ีเมนู “ถอยกลับ”  
 
รูปต่อไปนี้เป็นหน้าจอตัวอย่างข้อมูลสถิติการลงทะเบียน 
 

 

รูปที่ 22  หน้าจอตัวอย่างข้อมูลสถิติการลงทะเบียน 

2.6  บันทึกประวัตินักศึกษา  
 ท่านสามารถบันทึกประวัติของนักศึกษาเพิ่มเติมได้ เช่น ประวัติความประพฤติของนักศึกษาซ่ึงอาจเป็น
ประวัติในด้านดี หรือไม่ดี ข้อมูลประวัติท่ีท่านป้อนเข้าสู่ระบบจะแสดงในส่วนของระเบียนประวัตินักศึกษา  

วิธีใช้งาน 
1. จากหน้าจอเมนูหลัก คลิกท่ีเมนู “บันทึกประวัตินักศึกษา”  
2. ป้อนรหัสนักศึกษาที่ต้องการบันทึกประวัติเพิ่มลงในช่องว่าง 
3. คลิกท่ีปุ่ม “บันทึก” กรุณาดูภาพต่อไปนี้ประกอบ 

รูปที่ 23 หน้าจอบันทึกประวัตินักศึกษา 

 
4. ในกรณีท่ีนักศึกษาคนที่ท่านต้องการบันทึกประวัติเพิ่ม  มีอาจารย์ท่านอื่นบันทึกประวัติมาก่อนแล้ว 

ข้อมูลประวัติดังกล่าวจะแสดงออกมาทางหน้าจอ ถ้าท่านเป็นผู้บันทึกประวัติดังกล่าวเอง ระบบจะ
แสดงข้อความ [ ลบ ] เพื่อให้ท่านสามารถลบรายการประวัตินั้นออกจากระบบได้  ในกรณีท่ีอาจารย์
ท่านอื่นเป็นผู้บันทึก ท่านจะไม่สามารถลบรายการนั้นได้ 

ด้านล่างของจอภาพจะมีช่องว่างให้ท่านบันทึกประวัติของนักศึกษา ท่านสามารถระบุได้ว่าเป็น
ประวัติดีหรือไม่ดี โดยการกําหนดคะแนนในช่องถัดมา ถ้าคะแนนที่ให้เป็นบวกแสดงว่าเป็นประวัติดี 
แต่ถ้าคะแนนที่ให้เป็นลบแสดงว่าเป็นประวัติในแง่ลบ  
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รูปที่ 24  หน้าจอการกรอกประวัตินักศึกษา 

2.7   ทําบันทกึถึงนักศึกษา  
 ท่านสามารถส่งข้อความ/ทําบันทึกถึงนักศึกษาแต่ละคน หรือ นักศึกษาในกลุ่มเรียนที่กําหนด หรือ 
นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัยได้ ข้อความที่ส่งถึงนักศึกษาแต่ละคน หรือ นักศึกษาในกลุ่มเรียนที่กําหนดจะปรากฏ
อยู่ในหน้าข่าวประกาศของนักศึกษาแต่ละท่าน เมื่อนักศึกษาเข้าใช้งานระบบ นักศึกษาจะได้รับข้อความดังกล่าว
ทันที ในกรณีของการส่งข้อความถึงนักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัย ข้อความจะปรากฏที่หน้าข่าวประกาศในส่วนที่
เป็นข้อมูลสาธารณะ  

วิธีใช้งาน 
1. จากหน้าจอหลัก ให้ท่านคลิกท่ีเมนู “ทําบันทึกถึงผู้เรียน” 
2. ระบุรูปแบบการส่งข้อความ โดยการคลิกท่ีวงกลมหน้าตัวเลือกที่ต้องการ ในกรณีของการส่ง            

ข้อความถึงนักศึกษารายคน ให้ป้อนรหัสประจําตัวของนักศึกษาลงในช่องรหัสประจําตัวนักศึกษาด้วย 
ในกรณีท่ีต้องการส่งข้อความถึงนักศึกษาในกลุ่มเรียน ให้ป้อนรหัสวิชา กลุ่มเรียน ระดับการศึกษา 
และวิทยาเขต 

3. ป้อนชื่อเรื่องลงในช่อง “ชื่อเรื่อง” 
4. ป้อนข้อความลงในช่อง “ข้อความ” 
5. กําหนดวัน/เดือน/ปีท่ีเริ่มต้นแสดงข้อความ 
6. กําหนดวัน/เดือน/ปีท่ีสิ้นสุดการแสดงข้อความ 
7. ระบุระดับความสําคัญของข้อความ (ข้อความจะถูกแสดงท่ีหน้าข่าวประกาศโดยมีการเรียงลําดับจาก

ข้อความที่สําคัญมากไปหาน้อย) 
8. คลิกท่ีปุ่ม “ส่งข้อความ”  
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รูปที่ 25  หน้าจอทําบันทึกถึงผู้เรียน 

2.8  รายการความคิดเหน็ 
 เป็นเมนูสําหรับดู และตอบรายการความคิดเห็นต่างๆ ท่ีส่งถึงอาจารย์โดยตรง 

วิธีใช้งาน 
1. จากหน้าจอเมนูหลัก คลิกท่ีเมนู “รายการความคิดเห็น” 
2. เลือกเดือน/ปี ท่ีต้องการดูรายการความคิดเห็น   

 

 
 

รูปที่ 26 หน้าจอความคิดเห็นของผู้ใช้ 
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3. หากต้องการโต้ตอบกับนักศึกษา ให้คลิกท่ี ”คําตอบ”  จากนั้น ป้อนข้อความที่ต้องการโต้ตอบกับ
นักศึกษา ลงในช่องว่าง เลือกประเภทการตอบ ว่าต้องการตอบส่วนบุคคล หรือตอบให้บุคคลส่วนรวม 
จากนั้น คลิกท่ีปุ่ม “ส่งข้อความ” 

 
รูปที่ 27  หน้าจอตอบความคิดเห็นของผู้ใช้ 

 

2.9  ทะเบียนรายชื่อ 
 ใช้สําหรับแสดงรายชื่อนักศึกษาพร้อมสถานภาพและระดับคะแนนเฉลี่ย และพิมพ์รายชื่อนักศึกษาใน
สาขาวิชาที่กําหนด 

วิธีใช้งาน 
1. เลือก “ทะเบียนรายชื่อ“  จากหน้าจอหลัก 
2. คณะ และปีท่ีรับเข้า ในหน้าจอสถิติ นักศึกษาจําแนกสภาพ ตามปีท่ีรับ 
3.    คลิกเลือกที่จํานวนนักศึกษาของสาขาวิชาที่ต้องการแสดงผลรายงาน ดังหน้าจอต่อไปนี้ 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนและวัดผล สําหรับอาจารย์ 
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รูปที่ 28  หน้าจอสถิตินักศึกษาจําแนกสภาพ ตามปีที่รับ 
 
 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนและวัดผล สําหรับอาจารย์ 
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รูปที่ 29 หน้าจอรายชื่อนักศึกษา 
 

   รายงานนี้อาจจัดเรียงลําดับตามชื่อ ของนักศึกษาในสาขาวิชาได้  โดยการคลิกท่ี “ชื่อ”  และหาก
ต้องการพิมพ์รายชื่อนักศึกษาเป็นไฟล์ Word คลิกท่ี   ท่านสามารถนําไฟล์ท่ีได้นี้ไปบันทึกเป็นไฟล์เวิร์ดหรือ
พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ทันที 

รูปที่ 30 รายชื่อนักศึกษาในรูปแบบไฟล์ Word 

 
วิธีใช้งาน 

1. หากต้องการบันทึกแฟ้มเป็นไฟล์ Word คลิกท่ีเมนู “FILE” 
2. เลือก “Save As” 
3. ใส่ชื่อไฟล์และเลือกชนิดข้อมูลเป็น “Word Document” 
4. กด “บันทึก” 

 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนและวัดผล สําหรับอาจารย์ 
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2.10  เสนอความคิดเห็น  
 หากท่านมีข้อคิดเห็นประการใด ท่านสามารถเสนอความคิดเห็นโดยผ่านระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนและ
วัดผลได้ ข้อมูลต่างๆ ท่ีท่านเสนอจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุงบริการต่างๆ ให้ดีย่ิงขึ้น 

วิธีใช้งาน 
1.     จากหน้าจอเมนูหลัก คลิกท่ีเมนู “เสนอความคิดเห็น” 
2.     ป้อนความคิดเห็นต่างๆลงในช่องว่าง 
3.     คลิกท่ีปุ่ม “ส่งความคิดเห็น”  

 

รูปที่ 31 หน้าจอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น 
 

2.11  สถิติการเขา้ใชร้ะบบ  
ท่านสามารถตรวจสอบประวัติการเข้าใช้ระบบ ของตัวท่านเอง โดยคลิกท่ีเมนู “สถิติการเข้าใช้ระบบ” 

ปรากฎดังภาพ 

 
รูปที่ 32  หน้าจอสถิติการเข้าใช้ระบบ 

 
2.12  ออกจากระบบ  

เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนและวัดผลแล้ว ท่านต้องคลิกท่ีปุ่ม  “ออกจากระบบ”  
เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้ามาใช้งานระบบแทนท่าน 


