สารบัญ
เรื่อง

หน้า

การเข้าใช้งานระบบ

2

เมนูอาจารย์ผสู้ อน

3

ขั้นตอนการทางานโดยภาพรวม

4

เมนูบันทึกผลการเรียน (อิงเกณฑ์)

5

เมนูบันทึกผลการเรียน (กาหนดเอง)

7

เมนูบันทึกผลการเรียน (กาหนดเอง รายวิชาสหกิจ/ฝึกงาน)

11

การกาหนดการสอบย่อย

12

บันทึกผลการศึกษา

14

การตัดเกรด

15

2

การเข้าใช้งานระบบ
1. เปิดเว็บไซต์ http://ess.rmuti.ac.th/Rmuti/Registration ปรากฏหน้าต่าง (ดังรูปที่ 1) คลิกเลือกที่ ระบบบริการอาจารย์

 คลิกเลือก ระบบบริการอาจารย์

รูปที่ 1 แสดงหน้าต่าง “ระบบบริการทั่วไป”
2. ให้ผู้ใช้ Login เข้าสู่ระบบโดยกรอก Username และ Password ของตนเอง (ดังรูปที่ 2) แล้วคลิกปุ่ม

 กรอก Username และ Password

 คลิก

รูปที่ 2 แสดงหน้าต่าง Login “เข้าสู่ระบบ”

เพื่อเข้าสู่ระบบ

3

เมนูอาจารย์ผู้สอน
1. อาจารย์ผสู้ อนสามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนในแต่ละรายวิชาที่ผสู้ อนรับผิดชอบอยู่ โดยการเลือกที่เมนู
อาจารย์ผู้สอน และจะมีเมนูย่อยให้เลือก รายชื่อนักศึกษาที่เรียน

บุณฑริก ไชยรัตน์

 คลิกเมนู อาจารย์ผู้สอน ประกอบด้วยเมนูย่อยดังรูป

รูปที่ 3 แสดงหน้าต่าง ระบบบริการอาจารย์ เมนูอาจารย์ผู้สอน

2. เมื่ออาจารย์ผู้สอนคลิกเลือกเมนู รายชื่อนักศึกษาที่เรียน
3. คลิกเลือก ระบุกลุ่มเรียน ที่ต้องการจะตรวจสอบซึ่งกลุ่มเรียนจะแสดงตามรายวิชาของผูส้ อนตามตารางเรียน เมื่อเลือกกลุ่มเรียน
แล้วก็จะพบรายชื่อของนักศึกษา สามารถตรวจสอบได้ว่านักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมาจากสาขาใด มีผลการเรียนที่ผ่านมาเป็น
อย่างไร และยังสามารถพิมพ์รายชื่อของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชานั้น ๆ ได้ที่ปุ่ม
โดยคลิกที่ปุ่ม

หรือ Download รายชื่อ

(ดังรูปที่ 4)

 คลิกเมนูย่อย รายชื่อนักศึกษาที่เรียน

 คลิกเลือกระบุกลุ่มเรียน
อาจารย์ผู้สอนสามารถ
ดูประวัติ ผลการเรียน
และประวัตินักศึกษา

คลิกพิมพ์รายชือ่ และ Download รายชื่อนักศึกษา

รูปที่ 4 แสดงหน้าต่าง ระบบบริการอาจารย์ เมนูย่อย รายชื่อนักศึกษาที่เรียน
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ขั้นตอนการทางานโดยภาพรวม
Work Flow การบันทึกคะแนนรายวิชา ถึง การประกาศผลการเรียน
Process

อาจารย์ผู้สอน
Instructor

หัวหน้าสาขาวิชา
ของอาจารย์ผู้สอน
Program Head

หัวหน้าสาขาวิชา
ของนักศึกษา
Program Head

คณบดี
Faculty Head

ฝ่ายทะเบียน
Registrar

Menu :Instructor

กาหนดการสอบย่อย

กาหนดเกณฑ์การตัดเกรด

กาหนดการตัดเกรด

บันทึกผลการศึกษา

บันทึกผลการศึกษา

ตัดเกรด

การตัดเกรด
- ปุ่มบันทึกเกรด

ส่งผลการเรียน

การตัดเกรด
- ปุ่มส่งผลการเรียน
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4

3

2

1

กาหนดการสอบย่อย

7

6

อนุมัติผลการศึกษา
รายอาจารย์ผู้สอน
จัดทาผลการเรียน
รายกลุ่มเรียน
(ต้องครบทุกรายวิชา)

อนุมัติผลการศึกษา
- ปุ่มขออนุมัติผลการศึกษา (กรณีอนุมัติ)
- ปุ่มไม่อนุมัติผลการศึกษา (กรณีไม่อนุมัติ)

No
Yes

คานวณเกรดสะสม
- ปุ่มขออนุมัติผลการศึกษา (กรณีอนุมัติ)
- ปุ่มไม่อนุมัติผลการศึกษา (กรณีไม่อนุมัติ)

No

8

อนุมัติเกรดสะสม

จัดทาผลการเรียนรายกลุ่มเรียน
- ปุ่มจัดทา

9

ประกาศผลการเรียน

Yes

ประกาศผลการศึกษา
- ปุ่มประกาศผลการเรียน

จากขั้นตอนการทางานโดยภาพรวมจะเห็นได้ว่าการบันทึกผลการเรียนและส่งผลการเรียนจะเริม่ ดาเนินการตามลาดับตั้งแต่
- การกาหนดการตัดเกรด
- การกาหนดการสอบย่อย
- การบันทึกผลการศึกษา
- การตัดเกรด
- การส่งเกรด
ซึ่งจะเป็นการดาเนินการโดยผูส้ อน โดยจะแบ่งขั้นตอนดังนี้
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เมนูบันทึกผลการเรียน
 การกาหนดการตัดเกรด
ขั้นตอนการกาหนดการตัดเกรดมีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. คลิกเลือกเมนู บันทึกผลการเรียน จะแสดงเมนูย่อย
2. ให้คลิกเลือกเมนูย่อย กาหนดการตัดเกรด (ดังรูปที่ 5)

บุณฑริก ไชยรัตน์

 คลิกเลือกเมนู บันทึกผลการเรียน
 คลิกเลือกเมนูยอ่ ย กาหนดการตัดเกรด

รูปที่ 5 แสดงหน้าต่างเมนู “บันทึกผลการเรียน”

3. เมื่อคลิกแล้วปรากฏหน้าต่าง (ดังรูปที่ 6) ให้คลิกเลือก รายวิชา – กลุ่มเรียน ที่อาจารย์ต้องการกาหนดการตัดเกรด
บุณฑริ ก ไชยรัตน์
บุณฑริ ก ไชยรัตน์

 คลิกเลือก รายวิชา-กลุ่ม
เรียน

รูปที่ 6 แสดงหน้าต่าง “กาหนดการวัดผลการศึกษา” (รายวิชา-กลุ่มเรียน แบบอิงเกณฑ์)
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เมื่อเลือกรายวิชา – กลุ่มเรียนแล้ว ปรากฏหน้าต่าง (ดังรูปที่ 7) ให้คลิกเลือก เกณฑ์การวัดผลการศึกษา โดย
รูปแบบเกณฑ์การตัดเกรดมี 3 ประเภท ได้แก่
1. อิงเกณฑ์
คือ
การกาหนดรูปแบบเกณฑ์การตัดเกรดโดยพิจารณาเทียบจากเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2. อิงกลุ่ม
คือ
การกาหนดรูปแบบเกณฑ์การตัดเกรดพิจารณาจากความสามารถของกลุ่มโดยใช้หลัก T-Score
3. กาหนดเอง

คือ

การกาหนดรูปแบบเกณฑ์การตัดเกรดตามที่อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้กาหนดและรายวิชาทีบ่ ันทึกเกรดเป็น AU , S , U

โดยผู้ใช้จะสามารถกาหนดเกณฑ์การวัดผลการศึกษาให้กับรายวิชา-กลุ่มเรียนได้เพียงเกณฑ์เดียวเท่านัน้

 รูปแบบเกณฑ์การตัดเกรดแบบ อิงเกณฑ์
4. ให้เราคลิกเลือก เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา เป็นแบบ อิงเกณฑ์ (ดังรูปที่ 7)
5. จากนั้นให้เราคลิกปุม่

บุณฑริ ก ไชยรัตน์

 คลิกเลือก อิงเกณฑ์
รายละเอียดการ
วัดผลการเรียน
แบบอิงเกณฑ์

 คลิกปุ่ม บันทึก
รูปที่ 7 แสดงหน้าต่าง “กาหนดการวัดผลการศึกษา” (อิงเกณฑ์)

เมื่อคลิกปุม่

เรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าต่าง (ดังรูปที่ 8) ขึ้นมาแจ้งเตือนการบันทึกข้อมูล

6. ให้คลิกปุ่ม

เพื่อเป็นการยืนยันการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
บุณฑริ ก ไชยรัตน์

 คลิกปุ่ม OK

รูปที่ 8 แสดงหน้าต่าง “กาหนดการวัดผลการศึกษา” (ยืนยันการบันทึกข้อมูล อิงเกณฑ์)
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 รูปแบบเกณฑ์การตัดเกรดแบบ อิงกลุ่ม
1. คลิกเลือกเมนูย่อย กาหนดการตัดเกรด
2. คลิกเลือกรายวิชา – กลุ่มเรียน ที่ผู้ใช้ต้องการกาหนดเกณฑ์การตัดเกรด

บุณฑริ ก ไชยรัตน์

คลิกเลือก รายวิชา-กลุ่มเรียน

 คลิกเลือกเมนูยอ่ ย กาหนดการตัดเกรด

รูปที่ 9 แสดงหน้าต่าง “กาหนดการวัดผลการศึกษา” (รายวิชา-กลุ่มเรียน แบบอิงกลุม่ )

เมื่อคลิกเลือกรายวิชา-กลุ่มเรียนแล้ว ปรากฏหน้าต่าง (ดังรูปที่ 10)
3. คลิกเลือกเกณฑ์การวัดผลการศึกษาแบบ อิงกลุ่ม
4. คลิกปุ่ม จัดกลุ่มตัดเกรด เพื่อทาการจัดกลุ่มนักศึกษาเพื่อกาหนดการตัดเกรด

บุณฑริ ก ไชยรัตน์

 คลิกเลือก อิงกลุ่ม

 คลิกปุ่ม จัดกลุ่มตัดเกรด

รูปที่ 10 แสดงหน้าต่าง “กาหนดการวัดผลการศึกษา” (แบบอิงกลุ่ม)
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ระบบแสดงหน้าต่างการตัดเกรดแบบรวมกลุม่ จะแสดงกลุ่มเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น ๆ ขึ้นมา เพื่อทาการเลือกในการจัดกลุ่ม
5. คลิกปุ่ม
ระบบแสดงรายละเอียดกลุ่มเรียนที่ตัดเกรด ระบุชื่อ กลุ่มเรียนการตัดเกรด
6. เลือกกลุ่มเรียนที่ตดั เกรด โดยการเลือกคลิกที่ช่องด้านหน้าแถวที่ต้องการ ถ้ามีช่องใดที่ไม่สามารถเลือกได้ แสดงว่าช่องนั้นได้ทาการ
จัดกลุ่มไว้เรียบร้อยแล้ว
7. เมื่อเลือกกลุม่ เรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม

เพื่อทาการบันทึกข้อมูลการจัดกลุ่มที่เราได้เลือกไว้

 คลิกเลือก เพิ่มกลุ่ม

บุณฑริ ก ไชยรัตน์

 คลิกเลือก กลุ่มเรียน

คลิกปุ่ม บันทึก
รูปที่ 11 แสดงหน้าต่าง “กาหนดการวัดผลการศึกษา” (เพิ่มกลุ่ม-จัดกลุ่ม)

เมื่อคลิกบันทึกข้อมูลแล้วจะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือนการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
8. ให้คลิก

เพื่อทาการบันทึกข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์

คลิกปุ่ม OK

รูปที่ 12 แสดงหน้าต่างบันทึกข้อมูลการจัดกลุ่ม
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 รูปแบบเกณฑ์การตัดเกรดแบบ กาหนดเอง
1. คลิกเลือกเมนูย่อย กาหนดการตัดเกรด
2. คลิกเลือกรายวิชา – กลุ่มเรียน ที่ผู้ใช้ต้องการกาหนดเกณฑ์การตัดเกรด

 คลิกเลือกเมนูยอ่ ย กาหนดการตัดเกรด

คลิกเลือก รายวิชา-กลุ่มเรียน

รูปที่ 13 แสดงหน้าต่างกาหนดการวัดผลการศึกษา (แบบกาหนดเอง)

เมื่อคลิกเลือกรายวิชา-กลุ่มเรียนแล้ว ปรากฏหน้าต่าง (ดังรูปที่ 14)
3. คลิกเลือกเกณฑ์การวัดผลการศึกษาแบบ กาหนดเอง
4. คลิกปุ่ม จัดกลุ่มตัดเกรด เพื่อทาการจัดกลุ่มนักศึกษาเพื่อกาหนดการตัดเกรด

 คลิกเลือก กาหนดเอง

 คลิกเลือก จัดกลุ่มตัดเกรด

รูปที่ 14 แสดงหน้าต่างกาหนดการตัดเกรด (แบบกาหนดเอง)

10

ระบบแสดงหน้าต่างรายการกลุ่มเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น และแสดงรายละเอียดการวัดผลการเรียน ผู้ใช้สามารถระบุช่วงของ
คะแนนเองได้
5. คลิกปุ่ม

ระบบแสดงรายละเอียดกลุ่มเรียนที่ตัดเกรด ระบุชื่อ กลุ่มเรียนการตัดเกรด

6. เลือกกลุ่มเรียนที่ตดั เกรด โดยการเลือกคลิกที่ช่องด้านหน้าแถวที่ต้องการ ถ้ามีช่องใดที่ไม่สามารถเลือกได้ แสดงว่าช่องนั้นได้ทาการ
จัดกลุ่มไว้เรียบร้อยแล้ว
7. เมื่อเลือกกลุม่ เรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม

เพื่อทาการบันทึกข้อมูลการจัดกลุ่มที่เราได้เลือกไว้

 คลิกเลือก เพิ่มกลุ่ม

 คลิกเลือก กลุ่มเรียน

คลิกปุ่ม บันทึก
รูปที่ 15 แสดงหน้าต่างการกาหนดการตัดเกรด (แบบกาหนดเอง)

เมื่อคลิกบันทึกข้อมูลแล้วจะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือนการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
8. ให้คลิก
เพื่อทาการบันทึกข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์

คลิกปุ่ม OK

รูปที่ 16 แสดงหน้าต่างบันทึกข้อมูลการจัดกลุ่มแบบกาหนดเอง
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กรณีการตัดเกรดรายวิชาสหกิจศึกษา/ฝึกงาน
1. คลิกเลือกเกณฑ์การวัดผลการศึกษาแบบ กาหนดเอง
2. คลิกปุ่ม จัดกลุ่มตัดเกรด เพื่อทาการจัดกลุ่มนักศึกษาเพื่อกาหนดการตัดเกรด

 คลิกเลือก กาหนดเอง

 คลิกเลือก จัดกลุ่มตัดเกรด

รูปที่ 17 แสดงหน้าต่างการกาหนดการตัดเกรด (แบบกาหนดเอง ระดับคะแนนเป็น S,U)

ปรากฏหน้าต่างตัดเกรดแบบรวมกลุ่ม กรณีเป็นวิชาสหกิจศึกษา/ฝึกงาน จะปรากฏ ช่องที่ให้เรากรอกคะแนนได้สองช่องคือ
ช่องที่ เกรดที่ได้แสดงเป็น S และ U
3. ให้ผู้ใช้กาหนดช่วงระดับคะแนนที่ผ่านและได้รับผลค่าระดับคะแนนตัวอักษรเป็น พ.จ. หรือ S
4. ให้ผู้ใช้กาหนดช่วงระดับคะแนนที่ไม่ผ่านและได้รับผลค่าระดับคะแนนตัวอักษรเป็น ม.จ. หรือ U
5. คลิกปุ่ม

ระบบจะแสดงหน้าต่างการแจ้งเตือนว่า บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

 กรอกค่าคะแนน S

 คลิกปุ่ม บันทึก
 กรอกค่าคะแนน U
รูปที่ 18 แสดงหน้าต่างการกาหนดการตัดเกรด (แบบกาหนดเอง ระดับคะแนนเป็น S,U
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 การกาหนดการสอบย่อย
การกาหนดการสอบย่อย จะสามารถกาหนดการสอบย่อยได้หลายครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งจะมีช่องคะแนนรวม % และช่องคะแนนรวม
(คะแนน) ซึ่งการกาหนดการสอบย่อยในแต่ละครั้งจะกาหนดช่องคะแนนรวม (คะแนน) เป็นจานวนเท่าไหร่กไ็ ด้ แต่ในช่องของ คะแนนรวม
% ต้องรวมการสอบย่อยทั้งหมดได้ 100% โดยที่ช่องคะแนนรวม (คะแนน) อาจจะเกิน 100 ก็ได้ ขั้นตอนวิธีการกาหนดการสอบย่อย ดังนี้
1. คลิกเลือกเมนูย่อย กาหนดการสอบย่อย เพื่อกาหนดช่วงคะแนนในการสอบย่อยแต่ละครั้ง
2. คลิกเลือก รายวิชา – กลุ่มเรียน ที่ผู้ใช้ต้องการกาหนดการสอบย่อย

บุณฑริ ก ไชยรัตน์

คลิกเลือก รายวิชา-กลุ่มเรียน
คลิกเลือกเมนูย่อย กาหนดการสอบย่อย

รูปที่ 19 แสดงหน้าต่างเมนูย่อย “กาหนดการสอบย่อย”

3. เมื่อคลิกแล้วปรากฏหน้าต่าง (ดังรูปที่ 20) ให้คลิก

เพื่อทาการเพิ่มการสอบย่อย

คลิก เพิ่ม

รูปที่ 20 แสดงหน้าต่างเมนูย่อย “กาหนดการสอบย่อย” (เพิ่มสอบย่อย)
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เมื่อคลิกแล้วปรากฏหน้าต่าง (ดังรูปที่ 21) ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลตามขัน้ ตอนตามรูปที่ 21
4. กรอกรายการสอบย่อย ที่ผู้ใช้ตอ้ งการตั้งชื่อ ตัวอย่างเช่น สอบกลางภาค , สอบย่อยครั้งที่ 1
5. กรอกคะแนน/คะแนนดิบ คิดเป็น % แล้วแต่ผู้ใช้กาหนด
6. เลือกประเภทของการสอบย่อย
7. เสร็จแล้วคลิก

 เลือกประเภทการสอบย่อย

 กรอกรายการสอบย่อย

 กรอกคะแนน/คะแนนดิบ

รูปที่ 21 แสดงหน้าต่างเมนูย่อย “รายละเอียดการสอบย่อย”

8. หลังจากเราคลิก ตกลง แล้ว ระบบจะปรากฏหน้าต่าง (ดังรูปที่ 22)

บุณฑริ ก ไชยรัตน์

รายการสอบย่อยที่เราเพิ่มไว้แล้ว

 คลิก บันทึก

รูปที่ 22 แสดงหน้าต่างเมนูย่อย “รายละเอียดการสอบย่อย”

 เสร็จแล้วคลิก ตกลง
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 บันทึกผลการศึกษา
การบันทึกผลการศึกษา จะเป็นการดาเนินการสอดคล้องกับการกาหนดการสอบย่อยและจะเป็นการเริม่ ระบุคะแนนสอบของนักศึกษา
รายคนตามการสอบย่อยของอาจารย์ผสู้ อนที่ได้กาหนดไว้
1. คลิกเมนูย่อย บันทึกผลการศึกษา
2. เลือก รายวิชา-กลุ่มเรียน ที่จะทาการระบุคะแนนสอบของนักศึกษาและเลือกการสอบย่อย
3. กรอกคะแนนการสอบของนักศึกษาแต่ละคน
4. คลิกปุ่ม

เมื่อกรอกคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 เลือกรายวิชา-กลุ่มเรียน และ การสอบ

บุณฑริ ก ไชยรัตน์

 กรอกคะแนนการสอบ
 คลิกเมนู บันทึกผลการศึกษา

 คลิก บันทึก
รูปที่ 23 แสดงหน้าต่างเมนูย่อย “บันทึกผลการศึกษา”
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 การตัดเกรด
1. คลิกเมนู การตัดเกรด
2. เลือก รายวิชา – กลุ่มเรียน ที่ผู้ใช้ต้องการตัดเกรด
3. ปุ่ม
4. ปุ่ม

ผู้ใช้สามารถแก้ไขเกรดได้ นอกเหนือจากที่ระบบกาหนดมา จะเลือกให้เป็น I , F , อื่นๆ ได้
ผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อให้ระบบคานวณเกรดจากเกณฑ์ที่ตั้งไว้อีกครัง้

5. เมื่อเราทาการตรวจสอบและแก้ไขถูกต้องเรียบร้อยหมดแล้วให้เราคลิกปุ่ม
6. จะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือน “ตัดเกรดเรียบร้อยแล้ว” ให้เราคลิกปุ่ม

 เลือกรายวิชา-กลุ่มเรียน
 คลิกเมนู การตัดเกรด

สามารถแก้ไขเกรดเป็น I , F , อื่นๆ ได้
บุณฑริ ก ไชยรัตน์

ให้ระบบคานวณเกรดจากเกณฑ์ที่ตั้งไว้อีกครั้ง

 คลิกปุ่ม บันทึกเกรด
รูปที่ 24 แสดงหน้าต่างเมนูย่อย “การตัดเกรด”

 คลิก OK
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7. เมื่อผู้ใช้คลิกบันทึกเกรดเรียบร้อยแล้วให้ผู้ใช้ คลิกที่ปุ่ม

เพื่อทาการส่งผลการศึกษาให้กับหัวหน้าสาขาได้พิจารณาและทาการ

อนุมัติต่อไป
8. หากผู้ใช้ต้องการพิมพ์ผลการศึกษาเพื่อใช้ในการลงนามเป็นหลักฐานให้คลิกปุ่ม

 คลิกปุ่ม ส่งผลการศึกษา

เมื่อผู้ใช้คลิกพิมพ์ผลการศึกษาจะปรากฏหน้าต่าง (ดังรูปที่ 25)

รูปที่ 25 แสดงหน้าต่างผลการศึกษา

 คลิกปุ่ม พิมพ์ผลการศึกษา

