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รูปแบบการใช้งาน 
1.  การตรวจสอบปีการศึกษา ภาคเรียนและระดบัชั้น เพื่อใหแ้สดงขอ้มูลรายวชิาใหถู้กตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

2.  การแสดงผลรายช่ือนกัเรียน  

 สังเกตวา่จะมีรายช่ือใหน้กัเรียนข้ึนทีละ 10 คนซ่ึงอาจท าใหไ้ม่สะดวกในการบนัทึกขอ้มูล สามารถ
ก าหนดใหแ้สดงจ านวนมาก ๆ ไดโ้ดยการใส่จ านวนท่ีตอ้งการในส่วนการแสดงผลหนา้จอดงัรูป 

  

 

  

เม่ือใส่จ านวนแลว้คลิกท่ีปุ่ม หนา้ หนา้เวบ็จะรีเฟรชหนา้จอเพื่อเรียกรายช่ือนกัเรียนท่ีอยูใ่นกลุ่มนั้น
ข้ึนมาแสดง 

3.  การบนัทึกคะแนน หนา้เวบ็จะท าการบนัทึกขอ้มูลโดยอตัโนมติั สามารถท าการแกไ้ขไดต้ลอดโดย
จะเก็บขอ้มูลสุดทา้ยท่ีกรอกไว ้ดงันั้นตอ้งตรวจสอบใหถู้กตอ้งก่อนท่ีจะปิดหนา้เวบ็ 

4.  บางหวัขอ้สามารถเอาเมาส์ไปช้ีขอ้ความบนหวัตารางเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติม 

5.  ในขอ้ความสีเทาบนหวัตาราง สามารถคลิกเพื่อท าการจดัเรียงจากนอ้ยไปมาก หรือคลิกอีกคร้ังจาก
มากไปนอ้ยได ้

6.  การกรอกคะแนน  คลิกเลือกช่องท่ีจะกรอกและกดปุ่ม Tab บนแป้นพิมพเ์พื่อไปยงัช่องท่ีจะกรอก

ถดัไป เม่ือครบแลว้คลิกปุ่ม  เพื่อดูผลรวมคะแนนใหม่ 

7.  สามารถคลิกท่ีปุ่ม   เพื่อดาวโหลดคู่มือการบนัทึกคะแนน 
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1. การบันทกึผลการเรียนตลอดภาคเรียน 
1.  ไปท่ีเมนู งานวดัผล > บนัทึกผลการเรียนตลอดภาคเรียน 

 

 

2.  จะแสดงหนา้จอการบนัทึกคะแนน 

  

 

 

 

 1.   

 

1. เลือกวชิาและกลุ่มเรียน ถา้ไม่เลือกกลุ่มจะไม่มีช่ือนกัเรียนข้ึน 

 2.  2. คลิกเลือกในหวัขอ้ท่ีตอ้งการบนัทึกคะแนนเตม็ ถา้ไม่คลิกเลือก จะไม่สามารถบนัทึก
คะแนนในหวัขอ้นั้นได ้

 3.  3. บนัทึกคะแนน โดยสามารถกดปุ่ม tab หรือลูกศรเพื่อเลือนไปยงัช่องถดัไปได ้และไม่
สามารถใส่ตวัเลขท่ีมากเกินกวา่คะแนนเตม็ท่ีถูกก าหนดไวด้า้นบนได ้เม่ือมีการคลิกช่อง
ถดัไปแลว้ระบบจะบนัทึกโดยอตัโนมติั  

4. เป็นช่องคะแนนรวมทั้งหมดท่ีได ้
5. แสดงเกรดท่ีไดม้าจากการค านวนคะแนนท่ีไดท้ั้งหมดน าไปเทียบกบัคะแนนเตม็รายวชิา 
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รูปแบบการใช้งาน 
1.  การตรวจสอบปีการศึกษา ภาคเรียนและระดบัชั้น เพื่อใหแ้สดงขอ้มูลรายวชิาใหถู้กตอ้ง 

 

 

2.  การแสดงผลรายช่ือนกัเรียน  

 สังเกตวา่จะมีรายช่ือใหน้กัเรียนข้ึนทีละ 10 คนซ่ึงอาจท าใหไ้ม่สะดวกในการบนัทึกขอ้มูล สามารถ
ก าหนดใหแ้สดงจ านวนมาก ๆ ไดโ้ดยการใส่จ านวนท่ีตอ้งการในส่วนการแสดงผลหนา้จอดงัรูป 

 

 

 เม่ือใส่จ านวนแลว้คลิกท่ีปุ่ม หนา้ หนา้เวบ็จะรีเฟรชหนา้จอเพื่อเรียกรายช่ือนกัเรียนท่ีอยูใ่นกลุ่มนั้น
ข้ึนมาแสดง 

3.  การบนัทึกคะแนน หนา้เวบ็จะท าการบนัทึกขอ้มูลโดยอตัโนมติั สามารถท าการแกไ้ขไดต้ลอดโดย
จะเก็บขอ้มูลสุดทา้ยท่ีกรอกไว ้ดงันั้นตอ้งตรวจสอบใหถู้กตอ้งก่อนท่ีจะปิดหนา้เวบ็ 

4.  บางหวัขอ้สามารถเอาเมาส์ไปช้ีขอ้ความบนหวัตารางเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติม 

5.  ในขอ้ความสีเทาบนหวัตาราง สามารถคลิกเพื่อท าการจดัเรียงจากนอ้ยไปมาก หรือคลิกอีกคร้ังจาก
มากไปนอ้ยได ้

6.  การกรอกคะแนน  คลิกเลือกช่องท่ีจะกรอกและกดปุ่ม Tab บนแป้นพิมพเ์พื่อไปยงัช่องท่ีจะกรอก

ถดัไป เม่ือครบแลว้คลิกปุ่ม  เพื่อดูผลรวมคะแนนใหม่ 

7.  สามารถคลิกท่ีปุ่ม   เพื่อดาวโหลดคู่มือการบนัทึกคะแนน 
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2. การบันทกึผลการเรียนกลางภาค 
1.  ไปท่ีเมนู งานวดัผล > บนัทึกผลการเรียนกลางภาค 

 

 

2.  จะแสดงหนา้จอการบนัทึกคะแนน 

 

 

  

 1.  เลือกระดบัชั้นและตรวจสอบปีการศึกษา ภาคเรียนท่ีตอ้งการ 

 2.  เลือกวชิาและกลุ่มเรียน ถา้ไม่เลือกกลุ่มจะไม่มีช่ือนกัเรียนข้ึน 

 3.  คลิกเลือกในหวัขอ้ท่ีตอ้งการบนัทึกคะแนนเตม็ จะมีใหห้วัขอ้ท่ี 1 – 9 เท่านั้น ถา้ไม่คลิกเลือก 
จะไม่สามารถบนัทึกคะแนนในหวัขอ้นั้นได ้

 4.  บนัทึกคะแนน โดยสามารถกดปุ่ม tab หรือลูกศรเพื่อเล่ือนไปยงัช่องถดัไปได ้และไม่สามารถ
ใส่ตวัเลขท่ีมากเกินกวา่คะแนนเตม็ท่ีถูกก าหนดไวด้า้นบน เม่ือมีการคลิกช่องถดัไปแลว้ระบบ
จะบนัทึกโดยอตัโนมติั 

 เน่ืองจากยงัไม่มีการบนัทึกผลปลายภาค จึงไม่มีผลคะแนนรวมหรือเกรดท่ีไดใ้นหนา้น้ี เกรดจะไปอยู่
ท่ีเมนู การบนัทึกผลการเรียนหลงักลางภาค 
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3. การบันทกึผลการเรียนหลังกลางภาค 
1.  ไปท่ีเมนู งานวดัผล > บนัทึกผลการเรียนหลงักลางภาค 

 

 

2.  จะแสดงหนา้จอการบนัทึกคะแนน 

 

 

 1.  เลือกวชิาและกลุ่มเรียน ถา้ไม่เลือกกลุ่มจะไม่มีช่ือนกัเรียนข้ึน 

 2.  คลิกเลือกในหวัขอ้ท่ีตอ้งการบนัทึกคะแนนเต็ม จะมีให้ตั้งแต่หัวขอ้ท่ี 10 - 18 ถา้ไม่คลิกเลือก 
จะไม่สามารถบนัทึกคะแนนในหวัขอ้นั้นได ้

 3.  บนัทึกคะแนน โดยสามารถกดปุ่ม tab หรือลูกศรเพื่อเลือนไปยงัช่องถดัไปได ้และไม่สามารถ
ใส่ตวัเลขท่ีมากเกินกว่าคะแนนเต็มท่ีถูกก าหนดไวด้้านบนได้ เม่ือมีการคลิกช่องถดัไปแลว้
ระบบจะบนัทึกโดยอตัโนมติั 

 4.  เป็นช่องคะแนนรวมทั้งหมดท่ีได ้

 5.  แสดงเกรดท่ีไดม้าจากการค านวนคะแนนท่ีไดท้ั้งหมดน าไปเทียบกบัคะแนนเตม็รายวชิา 
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รูปแบบการใช้งาน 
8.  การตรวจสอบปีการศึกษา ภาคเรียนและระดบัชั้น เพื่อใหแ้สดงขอ้มูลรายวชิาใหถู้กตอ้ง 

 

 

9.  การแสดงผลรายช่ือนกัเรียน  

 สังเกตวา่จะมีรายช่ือใหน้กัเรียนข้ึนทีละ 10 คนซ่ึงอาจท าใหไ้ม่สะดวกในการบนัทึกขอ้มูล สามารถ
ก าหนดใหแ้สดงจ านวนมาก ๆ ไดโ้ดยการใส่จ านวนท่ีตอ้งการในส่วนการแสดงผลหนา้จอดงัรูป 

 

 

 เม่ือใส่จ านวนแลว้คลิกท่ีปุ่ม หนา้ หนา้เวบ็จะรีเฟรชหนา้จอเพื่อเรียกรายช่ือนกัเรียนท่ีอยูใ่นกลุ่มนั้น
ข้ึนมาแสดง 

10.  การบนัทึกคะแนน หนา้เวบ็จะท าการบนัทึกขอ้มูลโดยอตัโนมติั สามารถท าการแกไ้ขไดต้ลอดโดย
จะเก็บขอ้มูลสุดทา้ยท่ีกรอกไว ้ดงันั้นตอ้งตรวจสอบใหถู้กตอ้งก่อนท่ีจะปิดหนา้เวบ็ 

11.  บางหวัขอ้สามารถเอาเมาส์ไปช้ีขอ้ความบนหวัตารางเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติม 

12.  ในขอ้ความสีเทาบนหวัตาราง สามารถคลิกเพื่อท าการจดัเรียงจากนอ้ยไปมาก หรือคลิกอีกคร้ังจาก
มากไปนอ้ยได ้

13.  การกรอกคะแนน  คลิกเลือกช่องท่ีจะกรอกและกดปุ่ม Tab บนแป้นพิมพเ์พื่อไปยงัช่องท่ีจะกรอก

ถดัไป เม่ือครบแลว้คลิกปุ่ม  เพื่อดูผลรวมคะแนนใหม่ 

14.  สามารถคลิกท่ีปุ่ม   เพื่อดาวโหลดคู่มือการบนัทึกคะแนน 
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4. การบันทกึผลการเรียน วชิากจิกรรม 
1.  ไปท่ีเมนู งานวดัผล > บนัทึกผลการเรียนหลงักลางภาค 

 

 

2.  จะแสดงหนา้จอการบนัทึกคะแนน 

 

 

 1.  เลือกวชิาและกลุ่มเรียน ถา้ไม่เลือกกลุ่มจะไม่มีช่ือนกัเรียนข้ึน 

 2.  คลิกเลือกในช่อง ปกติ แลว้กดปุ่ม  เพื่อบนัทึกวา่ผา่นทั้งห้อง 

 3.  หนา้จอจะรีเฟรชและในช่องผลการเรียนปกติจะข้ึน ผ 

 เม่ือตอ้งการเปล่ียนผลการประเมิน สามารถเปล่ียนไดร้ายบุคคล โดยคลิกเลือกท่ี  จะแสดงผลการ
ประเมินมาให้เลือก   

- ช่องวา่ง คือยกเลิกการบนัทึกผลการเรียนกิจกรรม 
- ผ คือ ผา่น 
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- มผ คือไม่ผา่น 

 เม่ือเลือกแลว้คลิกปุ่ม  
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5. การบันทกึผลการประเมินการอ่าน คิด วเิคราะห์ 
1.  ไปท่ีเมนู งานวดัผล > บนัทึกผลการประเมินการอ่าน คิด วเิคราะห์ 

 

 

2.  จะแสดงหนา้จอการบนัทึกคะแนน 

 

 

 1.  เลือกวชิาและกลุ่มเรียน ถา้ไม่เลือกกลุ่มจะไม่มีช่ือนกัเรียนข้ึน 

 2.  คลิกหวัขอ้ท่ีตอ้งการบนัทึกผล สามารถเลือกไดที้ละหลายหวัขอ้ 

 3.  เลือกคะแนนท่ีจะให้ตามหวัขอ้ เม่ือตอ้งลบคะแนนท่ีลงไปแลว้ ใหค้ลิกเลือก ลบ 

 4.  คลิกปุ่ม  เม่ือตอ้งการลงคะแนนท่ีเลือกตามหวัขอ้ใหท้ั้งห้อง  

        คลิกเลือกในช่องส่ีเหล่ียมหนา้ช่ือนกัเรียน และคลิกปุ่ม  หรือถา้ตอ้งการแกไ้ขรายบุคคล

ก็สามารถท าไดโ้ดยแกไ้ขท่ีช่องคะแนนหลงัรายช่ือแลว้คลิกปุ่ม   หนา้จะจะรีเฟรชและในแต่ละ
หวัขอ้ก็จะข้ึนผลการประเมินท่ีเลือก 

 หมายเหตุ เม่ือช่ือนกัเรียนข้ึนไม่ครบ คลิกปุ่ม  เพื่อให้ระบบเรียกรายช่ือนกัเรียนข้ึนมาแสดง
ใหม ่
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6. การบันทกึผลการประเมินคุณลกัษณะ 
1.  ไปท่ีเมนู งานวดัผล > บนัทึกผลการประเมินคุณลกัษณะ 

 

 

2.  จะแสดงหนา้จอการบนัทึกคะแนน 

 

 

 1.  เลือกวชิาและกลุ่มเรียน ถา้ไม่เลือกกลุ่มจะไม่มีช่ือนกัเรียนข้ึน 

 2.  คลิกหวัขอ้ท่ีตอ้งการบนัทึกผล สามารถเลือกไดที้ละหลายหวัขอ้ 

 3.  เลือกคะแนนท่ีจะให้ตามหวัขอ้ เม่ือตอ้งลบคะแนนท่ีลงไปแลว้ ใหค้ลิกเลือก ลบ 

 4.  คลิกปุ่ม  เม่ือตอ้งการลงคะแนนท่ีเลือกตามหวัขอ้ใหท้ั้งห้อง  

        คลิกเลือกในช่องส่ีเหล่ียมหนา้ช่ือนกัเรียน และคลิกปุ่ม  หรือถา้ตอ้งการแกไ้ขรายบุคคล

ก็สามารถท าไดโ้ดยแกไ้ขท่ีช่องคะแนนหลงัรายช่ือแลว้คลิกปุ่ม   หนา้จะจะรีเฟรชและในแต่ละ
หวัขอ้ก็จะข้ึนผลการประเมินท่ีเลือก 

 หมายเหตุ เม่ือช่ือนกัเรียนข้ึนไม่ครบ คลิกปุ่ม  เพื่อให้ระบบเรียกรายช่ือนกัเรียนข้ึนมาแสดง
ใหม ่
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7. การบันทกึเวลาขาดเรียน 
 

 

1.  ไปท่ีเมนู งานวดัผล > บนัทึกผลการประเมินคุณลกัษณะ 

 

 

2.  จะแสดงหนา้จอการบนัทึกการขาดเรียน 

  

 

 

 

 

 1.  เลือกวชิา 

 2.  เลขประจ าตวั : ใส่เลขประจ าตวันกัเรียน ช่ือนกัเรียนจะแสดงข้ึนมาให้ 

 3.  วนัท่ี : เลือกวนัท่ีท่ีนกัเรียนขาด 

 4.  สาเหตุ : เลือกสาเหตุการขาดเรียน 

 5.  คาบ : ใส่จ านวนคาบท่ีขาดเรียน อาจจะบนัทึกเทอมละคร้ัง หรือสัปดาห์ละคร้ังก็ได ้

 แลว้คลิกปุ่ม    เพื่อบนัทึกขอ้มูล 
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8. การพมิพ์รายงาน ปพ.5 
1.  ไปท่ีเมนู รายงาน > ปพ.5  

 

 

2.  เลือกรูปแบบท่ีตอ้งการพิมพ ์

 -  วชิา      : เลือกวชิา 

 - วนัท่ีลงนาม      : เลือกวนัท่ีลงนาม 

 - Left(Cm)     :  ใส่ระยะขอบกระดาษดา้นซา้ย หน่วยเป็นเซ็นติเมตร เม่ือลน้ก็สามารถลดขนาด
ลงได ้

 - Bottom(Cm)    :   ใส่ระยะขอบดา้นล่าง หน่วยเป็นเซ็นติเมตร  

3.  คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ ์ จะไดไ้ฟล ์pdf มา สังเกตดูจอดา้นล่าง หรือบางคร้ังอาจมีไดอะล็อกบอ็กซ์
ถามถึงท่ีเก็บ ใหก้ดปุ่ม บนัทึก  

 

 


