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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 



ค ำน ำ 

 โปรแกรมระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ ได้ถูกพัฒนาและออกแบบให้เหมาะสมและใช้งานง่ายในการ
บันทึกคะแนน การค านวณผลการเรียน ในรูปแบบการใช้งานของ Web Application 

 การพัฒนาโปรแกรมได้มีการศึกษาถึงวิธีการคิดค านวณ รูปแบบการตัดเกรด โดยอ้างองระเบียบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นหลัก เพ่ือให้รองรับการท างานต่อผู้ใช้มากที่สุด ในตัวฟังก์ชั่นการท างานนั้นมี
มากมาย สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ในด้านต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นการจัดการข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงแบบออนไลน์ การจัดการเอกสารที่เกิดความสะดวกยิ่งข้ึน อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะท าให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกต่อการน าไปใช้ระบบส่งผลการ
เรียนออนไลน์ ได้เป็นอย่างดี หากผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
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เริ่มการท างาน 

1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษา 
(เอกสาร หน้า 4) 

2. ตั้งค่าคะแนนเก็บของแต่ละวิชา 
(เอกสาร หน้า 10) 

3.1 บันทึกคะแนนเก็บของนักศึกษาโดยการกรอกข้อมูล  
(เอกสาร หน้า 11) 

 

3.2 บันทึกคะแนนเก็บของของนักศึกษาโดยการน าเข้าข้อมูล 
(เอกสาร หน้า 13) 

 

กรณีต้องการตัดเกรดรวม  
ท าการเพ่ิม Section 
(เอกสาร หน้า 19) 

 

กรณีไม่ตัดเกรดรวม  

ท าการการประมวลผลตัดเกรด  
- แบบอิงเกณฑ์ 
- แบบ T-Score 

(เอกสาร หน้า 17) 
 

เลือกรายชื่อนักศึกษาที่ต้องการให้ค านวณเกรด แบบอัตโนมัติ 
(เอกสาร หน้า 20) 

 

ท าการประมวลผลตัดเกรด 
(เอกสาร หน้า 21) 
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กรณีมีนักศึกษาท่ีไม่ผ่าน 

การประมวลผลตัดเกรดแบบอัตโนมัติ 

5. บันทึกหลักฐานการประเมินผลการศึกษา 
(เอกสาร หน้า 22) 

กรณีนักศึกษาทั้งหมดผ่าน 
การประมวลผลตัดเกรดแบบอัตโนมัติ 

พิมพ์รายชื่อนักศึกษาที่ได้เกรด E หรือ I 
(เอกสาร หน้า 22) 

พิมพ์ใบงบหน้าหลักฐานประเมินผลการศึกษา 
(เอกสาร หน้า 22) 

6. ส่งผลการเรียนออนไลน์ 
(เอกสาร หน้า 25) 

เลือกรายวิชาที่ต้องการพิมพ์ใบสรุปน าส่งผลการเรียน 
(เอกสาร หน้า 26) 

 

พิมพ์รายงานใบส่งเกรด (ทบ.51) 
(เอกสาร หน้า 26) 

พิมพ์ใบสรุปน าส่งผลการเรียน  
(เอกสาร หน้า 27) 
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หมายเหตุ:  

- เกณฑ์การประเมินผลการศึกษา  ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง เกณฑ์การ
ประเมินผลตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.๒๕๕๔ 

- เมื่อท าการยืนยันการส่งเกรดแล้วจะไม่สามารถท าการแก้ไขข้อมูลใดๆ ในรายวิชานั้นได้  หากต้องการ
เปลี่ยนแปลงผลการเรียนจะต้องท าบันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนเท่านั้น  

- ในกรณีที่ท าการแก้ไข เกรด I หรือ ร ยังคงด าเนินการตามวิธีการเดิม 

อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบและลงนาม 
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ด าเนินการนอกระบบ     
การส่งผลการเรียนออนไลน ์

จบกระบวนการส่งเกรด 

คณบดี 
ตรวจสอบและลงนาม 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและท าการโอนย้ายเกรด 
เพ่ือให้นศ.สามารถตรวจสอบผ่านระบบได้ 

ประธานสาขาวิชา/หัวหน้ากลุ่ม GE 
ตรวจสอบและลงนาม 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ตรวจสอบและลงนาม 

 

อาจารย์น าส่งคณะฯ 

คณะน าส่งสสว. 



 4 ระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ 

ระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ 
 

ระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ เป็นส่วนหนึ่งของระบบทะเบียนวัดผลและนักศึกษา ซึ่งสามารถเข้าใช้งาน
ระบบได้ ดังนี้ 

1. การเข้าใช้งานระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษา 
1) การเข้าใช้งานระบบทะเบียนวัดผลนักศึกษาสามารถกระท าได้หลายทาง ดังนี้ 

 จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ให้คลิกเลือก ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 แสดงลิงค์การเข้าใช้ระบบจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 
 จากเว็บไซต์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้คลิกเลือก ระบบบริการงานทะเบียน

และวัดผล ดังภาพที่ 2 



 5 ระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ 

 
ภาพที่ 2 แสดงลิงค์การเข้าใช้ระบบจากเว็บไซต์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 พิมพ์  http://pmis.pcru.ac.th/mis/webservice/index.php   ซึ่งเป็นชื่อของเว็บไซต์

ระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษาในช่องส าหรับกรอก URL ดังภาพที่ 3 
 

 
ภาพที่ 3 แสดงการพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ลิงค์การเข้าใช้ระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษา 

 
2) หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าจอให้ล็อกอินเข้าใช้ระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษา ดังภาพที่ 4 

 



 6 ระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ 

 

ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอส าหรับการ Login เข้าใช้ระบบ 
 

3) กรอก รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน แล้วคลิกปุ่ม  เพ่ือเข้าใช้งานระบบ หลังจากนั้นจะปรากฏ
หน้าจอแสดงข้อมูลผู้ใช้งานระบบ ดังภาพที่ 5 

 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 
 
 
 
 
 
 



 7 ระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ 

2. การตั้งค่าคะแนนเก็บของแต่ละวิชา 
อาจารย์สามารถตั้งค่าคะแนนเก็บของแต่ละรายวิชาได ้โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
1) คลิกเลือกเมน ูผลการศึกษา-->บันทึกคะแนนและประมวลผลเกรด จะปรากฏหน้าจอ บันทึกคะแนน

และประมวลผลเกรด ดังภาพที่ 6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 6 หน้าจอการท างานการบันทึกคะแนนเก็บ 
 

2) คลิกท่ี  ในคอลัมน์ “การตั้งค่าคะแนนเก็บ” ตามรายวิชาที่ต้องการ ระบบจะแสดงหน้าจอให้
ก าหนดค่าคะแนนเก็บ  โดยจะแสดงค่าเริ่มต้นของคะแนนที่ถูกก าหนดมาจากฝ่ายทะเบียนและวัดผลให้อัตโนมัติ 
ดังภาพที่ 7  
 

 
 

 
 



 8 ระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ 

 
ภาพที่ 7 หน้าจอการท างานของเมนูบันทึกคะแนนเก็บ 

 
3) ท าการ เพ่ิมรายการคะแนนเก็บ, แก้ไขคะแนนเก็บ หรือ ลบคะแนนเก็บ โดยมีขั้นตอน ดังนี้  
 การเพิ่มรายการคะแนนเก็บ 

ในกรณีที่อาจารย์ต้องการเพ่ิมรายการคะแนนเก็บ ให้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1) ก าหนด ล าดับ ซ่ึงต้องป้อนเป็นตัวเลข โดยจะต้องไม่ซ้ ากับล าดับที่มีอยู่แล้ว 
2) ก าหนด ตัวแปร ซึ่งต้องป้อนเป็นภาษาอังกฤษ โดยจะต้องไม่ซ้ ากับตัวแปรเดิมที่มีอยู่ 
3) ก าหนด ชื่อค่าคะแนน เช่น คะแนนระหว่างภาค, คะแนนปลายภาค เป็นต้น 
4) ก าหนด ชนิดค่าคะแนน ซ่ึงมี 2 ประเภท ไดแก 

- คาคงที่ จะใช้ในกรณีท่ีต้องการกรอกคาของคะแนน เป็นตัวเลขเท่านั้น 
- ตัวแปร จะใช้ในกรณีที่ต้องการใช้สูตรในการค านวณค่าของคะแนนให้อัตโนมัติ โดย

ระบบจะอนุญาตให้บันทึกสูตรในช่อง สูตร  
5) ก าหนด ค่าคะแนนเต็ม ในกรณีที่ก าหนดชนิดค่าคะแนนเป็นแบบค่าคงที่ ซึ่งต้องเป็นตัวเลขและ

สามารถก าหนดจุดทศนิยมได้ไม่เกิน 2 ต าแหน่ง 
6) ก าหนด สูตร ในกรณีที่ก าหนดชนิดค่าคะแนนเป็นแบบตัวแปร เพ่ือให้ระบบค านวณค่าให้

อัตโนมัติ เช่น A+B หรือ A-B เป็นต้น 
7) คลิกท่ีปุ่ม บันทึก 
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 การแก้ไขคะแนนเก็บ 
ในกรณีที่อาจารย์ต้องการแก้ไขรายการคะแนนเก็บ ให้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1) คลิก   ในแถวของรายการคะแนนที่ต้องการแกไข 
2) ท าการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ 
3) คลิกปมุ บันทึก เพ่ือยืนยันการแกไขรายการ 

 
 การลบคะแนนเก็บ 

ในกรณีที่อาจารย์ต้องการลบรายการคะแนนเก็บ ให้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1) คลิก  ในแถวของรายการคะแนนที่ต้องการลบ 
2) ระบบจะแสดงกล่องข้อความให้ยืนยันการลบรายการ 
3) คลิก OK เพ่ือยืนยันการลบรายการ 

หมายเหตุ : ระบบอนุญาตให้เพ่ิม, แก้ไข หรือลบรายการคะแนนได้กรณีที่รายวิชานั้นๆ ยังไม่ได้ท าการยืนยัน
การส่งเกรด 
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3. การบันทึกคะแนนเก็บของนักศึกษา 

ในการบันทึกคะแนนเก็บของนักศึกษา ให้คลิกท่ี  ในคอลัมน์ “บันทึกคะแนนเก็บ” ตามรายวิชาที่
ต้องการ ระบบจะแสดงหน้าจอการท างานเพ่ือให้อาจารย์กรอกข้อมูลคะแนนเก็บของนักศึกษา ดังภาพที่ 8 

 

 

ภาพที่ 8 หน้าจอการท างานการบันทึกคะแนนเก็บของนักศึกษา 
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เมื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกคะแนนเก็บของนักศึกษา อาจารย์สามารถท าการบันทึกคะแนนเก็บของ
นักศึกษาได้ 2 วิธี คือ 

 
3.1 บันทึกคะแนนโดยตรง   

วิธีนี้อาจารย์ผู้สอนต้องกรอกคะแนนของนักศึกษาทีละรายบุคคล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1) คลิกกรอกคะแนนของนักศึกษาในแต่ละช่อง โดยระบบอนุญาตให้ระบุเป็นจุดทศนิยมไม่เกิน 2 

ต าแหน่ง 
2) คลิกปุ่ม บันทึก (หลังคลิกปุ่มบันทึก ระบบจะค านวณคะแนนรวมให้อัตโนมัติโดยแสดงที่ผลรวม

ของคะแนน ดังภาพที่ 9 
 

 

ภาพที่ 9 แสดงผลรวมของคะแนนหลังท าการคลิกปุ่มบันทึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 ระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ 

3.2  บันทึกคะแนนโดยวิธีการน าเข้า   
วิธีนี้อาจารย์จะต้องเตรียมข้อมูลคะแนนของนักศึกษาเพ่ือใช้ในการน าเข้า ซ่ึงอาจจะเตรียมโดยใช้

โปรแกรม Microsoft Excel โดยคอลัมน์แรกเป็นรหัสประจ าตัว, คอลัมน์ที่เหลือเป็นคะแนน ดังภาพที่ 10  

 
ภาพที่ 10 ข้อมูลที่เตรียมไว้ในโปรแกรม Microsoft Excel 

 
 



 13 ระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ 

เมื่อเตรียมข้อมูลคะแนนของนักศึกษาเพ่ือใช้ในการน าเข้า เรียบร้อยแล้วให้ด าเนินการน าข้อมูลเข้า 
ซ่ึงมีข้ันตอน ดังนี้  

 
1) คลิกท่ีปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอในส่วนที่ใช้ในการน าข้อมูลเข้า

ดังภาพที่ 11 

 
ภาพที่ 11 แสดงหน้าจอการน าเข้าข้อมูล 

 

2) ท าการคัดลอกข้อมูลในไฟล์ Excel ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 น าเมาส์ป้ายไปที่ข้อมูลคะแนนทีเ่ตรียมไว้  
 คลิกท่ีปุ่มคัดลอก   หรือกด Ctrl+C   

3) วางข้อมูลคะแนนที่คัดลอกในช่องน าเข้าข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 คลิกเมาส์ในช่องน าเข้าข้อมูล  
 กด Ctrl+V  

4) เลือกรูปแบบตัวคั่นที่ช่อง “กรุณาระบุแบบตัวคั่น”  ในที่นี้เลือกแบบ Tab ดังภาพที่ 12 
 

 
ภาพที่ 12 แสดงการวางข้อมูลในช่องรับข้อมูล และรูปแบบตัวคั่นเป็นแบบ Tab 

 



 14 ระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ 

รูปแบบตัวคั่น 
- Tab  :  ใชในกรณีที่ท าการคัดลอกขอมูลมาจากโปรแกรม Excel 
- Semicolon  :  ใชในกรณีที่ขอมูลถูกแบ่งด้วยสัญลักษณ์ ; เชน 5090000;12;23;32     

เปนตน 
- Comma  :  ใชในกรณีที่ขอมูลถูกแบ่งด้วยสัญลักษณ์ , เชน 5090000,12,23,32 

เปนตน 
- Space  :  ใชในกรณีที่ขอมูลถูกแบ่งด้วยชองวางเชน 5090000 12 23 32     

เปนตน 
 
 

5) คลิกท่ีปุ่ม น าเข้า หลังจากนั้นระบบจะแสดงข้อความเพ่ือให้ยืนยันการน าเข้าข้อมูล ดังภาพที่ 13 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 13 แสดงข้อความเพ่ือให้ผู้ใช้ท าการยืนยันน าเข้าข้อมูลอีกครั้ง 

6) คลิกปุ่ม OK เพ่ือยืนยันการน าเข้าข้อมูล   
- กรณีท่ีข้อมูลน าเข้าเกิดข้อผิดพลาด เช่น ไม่พบรหัสนักศึกษาหรือคะแนนที่ระบุเกินกว่าที่

ก าหนด ระบบจะแสดงข้อความเตือน ดังภาพที่ 14 
 

 

 

 

ภาพที่ 14 แสดงข้อความเตือนมีข้อมูลบางอย่างผิดพาด 
 
เมื่อท าการคลิก OK ระบบจะแสดงถึงสาเหตุของการน าเข้าข้อมูลที่เกิดข้อผิดพลาด  ดังภาพ

ที่ 15  ให้ท าการแกไขขอมูลใหถูกตองแลวคลิกน าเขาอีกครั้ง 
 



 15 ระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ 

 
 

ภาพที่ 15 แสดงสาเหตุของข้อผิดพลาด 
 

- ในกรณีที่การน าเขาเสร็จสิ้นและสมบูรณ ระบบจะแสดงขอความแจงใหทราบดังภาพที่ 16 
 

 

 

 

ภาพที่ 16 แสดงข้อความแจ้งน าเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

7) ระบบจะบันทึกคะแนนใหกับนักศึกษาแตละรายการ ตามที่ผูใชงานน าเขา พร้อมค านวณให้
อัตโนมัติ ดังภาพที่ 17 



 16 ระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ 

 
ภาพที่ 17 แสดงหน้าจอการน าเข้าข้อมูลเสร็จสมบูรณ์พร้อมค านวณผลรวมคะแนนให้อัตโนมัติ 

 
8) กดปุ่ม บันทึก การน าเข้าข้อมูลจึงเสร็จสมบูรณ์ 
หมายเหตุ  : การน าเขาขอมูล ผูใชงานจะตองจัดเตรียมขอมูลใหถูกตองตามรูปแบบที่ระบุไวเทานั้น 

 

 



 17 ระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ 

4. การประมวลผลตัดเกรด 

1) ท าการประมวลผลตัดเกรด โดยคลิกท่ี  ในคอลัมน์ “ประมวลผลตัดเกรด”  ตามรายวิชาที่
ต้องการ ระบบจะแสดงหน้าจอการท างาน ดังภาพที่ 18 

 

 
ภาพที่ 18 แสดงหน้าจอการท างานของเมนูประมวลผลเกรด 

 
2) ก าหนด เกรดที่ตองการใช โดยเลือกเกรดสูงสุด และเกรดต่ าสุด  เช่น  A – E  
3) ก าหนด รูปแบบการตัดเกรด ซ่ึงมีใหเลือก 2 แบบ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ดังนี้  
 ค านวณผลการเรียนจาก Standard rate   

ใช้ในกรณทีี่มีจ านวนนักศึกษาไมถ่ึง 20 คน และต้องเลือก A ถึง E เท่านั้น หากเลือกผิดเงื่อนไข
ระบบจะแจ้งเตือนและไม่สามารถท างานต่อไปได้ดังภาพที่ 19 



 18 ระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ 

 
ภาพที่ 19 แสดงการแจ้งเตือนกรณีผู้ใช้เลือกเงื่อนไขไม่ตรงกับเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ 

 

 ค านวณผลการเรียน Manual rate จากคะแนน T-Score กลุ่ม  
สามารถเลือกตัดเกรดได้ทุกช่วงแต่ต้องเลือกจากมากไปน้อยเสมอ หากเลือกผิดระบบจะแจ้งเตือน

การใช้งานดังภาพที่ 20 
 

 
ภาพที่ 20 แสดงการแจ้งเตือนกรณีผู้ใช้เลือกเกรดที่ต้องการใช้ผิดรูปแบบ 

 

 



 19 ระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ 

4) ก าหนดจุดทศนิยมส าหรับตัดเกรด ในกรณีที่คะแนนดิบของนักศึกษามีทศนิยม เช่น คะแนนดิบของ
นักศึกษามีค่าเป็น 54.67  โดยพิจารณาดังนี้  

 กรณีเลือกใช 0 ต าแหนง ระบบจะประมวลผลตัดเกรดจากคะแนน 55.00 
 กรณีเลือกใช 1 ต าแหนง ระบบจะประมวลผลตัดเกรดจากคะแนน 54.7 
 กรณีเลือกใช 2 ต าแหนง ระบบจะประมวลผลตัดเกรดจากคะแนน 54.67 

5) ก าหนด Section ที่จะใช้ประมวลผลเกรด ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 กรณีคือ  
 กรณีประมวลผลตัดเกรดแบบแยก Section ให้ไปด าเนินการในขั้นตอนที่ 6 ต่อไป 
 กรณีประมวลผลตัดเกรดแบบรวม Section ให้เพ่ิม Section ที่ตองการน ามาประมวลผลเกรดรวมกัน

โดยมีวิธีการดังนี้ 
- ท าการคลิกปุ่ม เพิ่ม Section แล้วคลิกเลือก Section ที่ตองการน ามาประมวลผลเกรดรวมกัน 

ดังภาพที่ 21 
 

 

ภาพที่ 21 แสดงการเลือก Section ที่ต้องการน ามาประมวลผลเกรดร่วมกัน 

หมายเหตุ : หากใน Section ทีน่ ามาประมวลผลเกรดมีอาจารย์ผู้สอนมากกว่า 1 คน ให้เลือก
อาจารยเ์พียง 1 ท่านเป็นผู้ด าเนินการประมวลผลเกรด 

- คลิกปุ่ม บันทึก ระบบจะแสดงชื่อ Section และรายชื่อนักศึกษาใน Section ทั้งหมดท่ีเลือกไว้ 
ดังภาพที่ 22 และภาพที่ 23 ตามล าดับ 



 20 ระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ 

 
 

ภาพที่ 22 แสดง Section ที่ได้เลือกไว้ 
1)  

 
ภาพที่ 23 แสดงรายชื่อนักศึกษาทั้งหมด 55 คน 

 
- ในกรณีที่ตองการยกเลิก การประมวลผลตัดเกรดแบบรวม Section ใหคลิกท่ีปุม ยกเลิกการตัด

เกรดรวม ระบบจะท าการล้างขอมูลเกรด และข้อมูลของ Section ที่เลือกไวทั้งหมด เพ่ือให
อาจารย์สามารถด าเนินการประมวลผลตัดเกรดไดใหมอีกครั้ง 

 
6) ในกรณีที่อาจารย์ไม่ต้องการประมวลผลตัดเกรดนักศึกษาบางราย เหตุเพราะอาจค้างส่งงาน หรือขาด

สอบปลายภาค ให้คลิกที่ช่อง   ในหัวข้อของนักศึกษาท่านนั้น เพ่ือยกเลิกเครื่องหมาย  ออกจากช่องสี่เหลี่ยม 
7) คลิกปมุ ประมวลผลตัดเกรด ระบบจะแสดงขอความเพ่ือใหผูใชงานยืนยันอีกครั้ง ดังภาพที่ 24 

 
 

 

ภาพที่ 24 แสดงข้อความเพ่ือให้ผู้ใช้ยืนยันอีกครั้ง 



 21 ระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ 

8) คลิกปุ่ม OK  ระบบจะท าการประมวลผลเกรดตามเงื่อนไขที่เลือกไว้ โดยจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ  ซ่ึง
สถานะจะเปลี่ยนเป็น ประมวลผลตัดเกรด และแสดงช่วงคะแนนที่ใช้ในการประมวลผลเกรด แสดงเกรดของ
นักศึกษาท่ีได้ผ่านการประมวลผลแล้ว สว่นนักศึกษาที่ไม่ได้เลือกจะไม่มีเกรด ดังภาพที่ 25 

 

 
 

ภาพที่ 25 แสดงหน้าจอการประมวลผลเกรดเรียบร้อยแล้ว 

9) หากด าเนินการเรียบร้อยและไม่ต้องการแก้ไขใดๆ แล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม ออก 



 22 ระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ 

5. การบันทึกหลักฐานประเมินผลการศึกษา 
ในกรณีที่มีนักศึกษาบางรายไม่ได้ผ่านการประมวลผลตัดเกรด (ผลการเรียนเป็น I) หรือผ่านการ

ประมวลผลตัดเกรดแล้วได้ผลการเรียนเป็น E อาจารย์สามารถบันทึกเกรดและระบสุาเหตุของการได้ผลการเรียน
เป็น I หรือ E  ได้ โดยมีข้ันตอนการท างานดังนี้ 

1) ให้คลิกท่ี  ในคอลัมน์ บันทึกหลักฐานประเมินผลการศึกษา  จากรายการวิชาที่ตองการ ระบบ
จะแสดงหน้าจอการท างานเพ่ือให้ผู้ใช้ท าการระบุเกรดและสาเหตุของการได้ผลการเรียนเป็น I หรือ E 

2) เลือกเกรด และคลิกท่ีไอคอน        ที่ช่องหมายเหตุ เพื่อท าการระบุเหตุผลของการได้รับเกรด I หรือ E 
ดังภาพที่ 26 

3) คลิกปุ่ม บันทึก  ที่หน้าจอบันทึกหมายเหตุ 
4) คลิกปุ่ม บันทึก ที่หน้าจอบันทึกหลักฐานประเมินผลการศึกษา 
 

 
 

ภาพที่ 26 แสดงวิธีการระบุเกรดและบันทึกเหตุผลในการติด I หรือ E 
 

 

5)   คลิกข้อความ                                                และ                                                 
พิมพ์รายชื่อนักศึกษาที่ได้ผลการเรียนเป็น I หรือ E  และใบงบหน้าหลักฐานประเมินผลการศึกษาเพ่ือน าส่งฝ่าย
ทะเบียนและวัดผล ดังภาพที่ 27 และภาพที่ 28  ตามล าดับ 



 23 ระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ 

 
ภาพที่ 27 รายงานรายชื่อนักศึกษาที่ได้เกรด E หรือ  I 

 



 24 ระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ 

 
 

ภาพที่ 28 รายงานใบงบหน้าหลักฐานประเมินผลการศึกษา 
 

 



 25 ระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ 

6. การส่งผลการเรียนออนไลน์ 
เมื่ออาจารย์ท าการประมวลผลตัดเกรดเรียบร้อยแล้ว จะต้องด าเนินการส่งผลการเรียนของนักศึกษาเพ่ือ

เป็นการยืนยันเกรด (เมื่อยืนยันแล้วจะไม่สามารถแก้ไขใดๆ ได้ ดังนั้น ห้ามยืนยันการส่งเกรดในกรณีที่อาจารย์ยังไม่
ต้องการส่งเกรดจริง) ซึ่งการส่งผลการเรียนมีข้ันตอนการท างานดังต่อไปนี้ 

1) คลิกเมนู ส่งเกรดนักศึกษา เลือก ส่งเกรดนักศึกษาตามรายวิชา ระบบจะแสดงหน้าจอการท างานดัง
ภาพที่ 29 
 

 
 

ภาพที่ 29 แสดงหน้าจอการท างานการส่งเกรด 

2) ท าเครื่องหมาย  ที่ช่อง  ในคอลัมน์ “สถานะยืนยันส่งเกรด” รายวิชาที่ต้องการส่งผลการเรียน
เพ่ือยืนยันการส่งเกรด (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ) 

3) คลิกปุ่ม                                    รายวชิาใดท่ีมีการยืนยันการส่งเกรดแล้ว ในคอลัมน์ สถานะ
ยืนยันการส่งเกรด จะเปลี่ยนเป็น ยืนยันการส่งเกรดเรียบร้อย  ดังภาพที่ 30 

 



 26 ระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ 

 
 

 

ภาพที่ 30 แสดงหน้าจอการท างานหลังการยืนยันการส่งเกรดแล้ว 
 

4) พิมพ์ รายงานใบส่งเกรด ทบ.51 ในรายวิชาที่ท าการยืนยันการส่งเกรดเรียบร้อยแล้วเพ่ือน าส่งฝ่าย
ทะเบียนและวัดผล โดยคลิกปุ่ม       ในคอลัมน์ “ดาวน์โหลดใบส่งเกรด” (ในกรณีที่ยังไม่ได้ท าการยืนยันการส่ง
เกรด รายงานใบส่งเกรดทบ.51 จะแจ้งข้อความว่า “ไม่ได้ยืนยันการส่งเกรด”ที่มุมซ้าย ดังภาพที่ 31) 

 
ภาพที่ 31 รายงานที่พิมพ์ก่อนการยืนยัน 

 



 27 ระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ 

5) พิมพ์ รายงานใบสรุปน าส่งผลการเรียน โดยท าเครื่องหมาย  ที่ช่อง  ในรายวิชาที่ต้องการ แล้ว
คลิกท่ีข้อความ                                                (ต้องท าการยืนยันการส่งเกรดก่อนเท่านั้นจึงสามารถเลือก
เพ่ือพิมพ์รายงานได้)  

 
 

ภาพที่ 32 รายงานใบสรุปน าส่งผลการเรียน 
 

หมายเหตุ : เมื่อท าการยืนยันการส่งเกรดไปแล้ว จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้ หากต้องการ
เปลี่ยนแปลงผลการเรียน จะต้องท าบันทึกข้อความเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนเท่านั้น 
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การเปลี่ยนรหัสผ่าน 

ให้คลิกท่ีปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่าน และท าตามข้ันตอนดังภาพที่ 33 ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 33 แสดงวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน 

การออกจากระบบ  

ให้ท าการคลิกท่ีปุ่มออกจากระบบเท่านั้น เมื่อท าการคลิกแล้ว จะพบหน้าจอการท างานเหมือนครั้งแรก 
เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการออกจากระบบ 

 

 

 

 

ภาพที่ 34 แสดงการออกจากระบบเมื่อเลิกใช้งาน 

 

 

1. ระบุรหัสผ่านเดิม 

2. ระบุรหัสผ่านใหม่ 

3.ระบุรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง 

4.คลิกปุ่มตกลง  

ท าการคลิกที่ปุ่มเปลี่ยน

รหัสผ่าน จะแสดงหน้าจอ

การเปล่ียนรหัสผ่าน 


