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รู ปแบบการใช้ งาน
1.
การตรวจสอบปี การศึกษา ภาคเรี ยนและระดับชั้น เพื่อให้แสดงข้อมูลรายวิชาให้ถูกต้อง

2.

การแสดงผลรายชื่อนักเรี ยน
สังเกตว่าจะมีรายชื่อให้นกั เรี ยนขึ้นทีละ 10 คนซึ่ งอาจทาให้ไม่สะดวกในการบันทึกข้อมูล สามารถ
กาหนดให้แสดงจานวนมาก ๆ ได้โดยการใส่ จานวนที่ตอ้ งการในส่ วนการแสดงผลหน้าจอดังรู ป

เมื่อใส่ จานวนแล้วคลิกที่ปุ่ม หน้า หน้าเว็บจะรี เฟรชหน้าจอเพื่อเรี ยกรายชื่อนักเรี ยนที่อยูใ่ นกลุ่มนั้น
ขึ้นมาแสดง
3.

การบันทึกคะแนน หน้าเว็บจะทาการบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ สามารถทาการแก้ไขได้ตลอดโดย
จะเก็บข้อมูลสุ ดท้ายที่กรอกไว้ ดังนั้นต้องตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนที่จะปิ ดหน้าเว็บ

4.

บางหัวข้อสามารถเอาเมาส์ไปชี้ขอ้ ความบนหัวตารางเพื่อดูขอ้ มูลเพิ่มเติม

5.

ในข้อความสี เทาบนหัวตาราง สามารถคลิกเพื่อทาการจัดเรี ยงจากน้อยไปมาก หรื อคลิกอีกครั้งจาก
มากไปน้อยได้

6.

การกรอกคะแนน คลิกเลือกช่องที่จะกรอกและกดปุ่ ม Tab บนแป้ นพิมพ์เพื่อไปยังช่องที่จะกรอก
ถัดไป เมื่อครบแล้วคลิกปุ่ ม เพื่อดูผลรวมคะแนนใหม่

7.

สามารถคลิกที่ปุ่ม

เพื่อดาวโหลดคู่มือการบันทึกคะแนน
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1. การบันทึกผลการเรียนตลอดภาคเรียน
1. ไปที่เมนู งานวัดผล > บันทึกผลการเรี ยนตลอดภาคเรี ยน

2. จะแสดงหน้าจอการบันทึกคะแนน

1.

1. เลือกวิชาและกลุ่มเรี ยน ถ้าไม่เลือกกลุ่มจะไม่มีชื่อนักเรี ยนขึ้น
2. คลิกเลือกในหัวข้อที่ตอ้ งการบันทึกคะแนนเต็ม ถ้าไม่คลิกเลือก จะไม่สามารถบันทึก
คะแนนในหัวข้อนั้นได้
3. บันทึกคะแนน โดยสามารถกดปุ่ ม tab หรื อลูกศรเพื่อเลือนไปยังช่องถัดไปได้ และไม่
สามารถใส่ ตวั เลขที่มากเกินกว่าคะแนนเต็มที่ถูกกาหนดไว้ดา้ นบนได้ เมื่อมีการคลิกช่อง
ถัดไปแล้วระบบจะบันทึกโดยอัตโนมัติ
4. เป็ นช่องคะแนนรวมทั้งหมดที่ได้
5. แสดงเกรดที่ได้มาจากการคานวนคะแนนที่ได้ท้ งั หมดนาไปเทียบกับคะแนนเต็มรายวิชา
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รู ปแบบการใช้ งาน
1. การตรวจสอบปี การศึกษา ภาคเรี ยนและระดับชั้น เพื่อให้แสดงข้อมูลรายวิชาให้ถูกต้อง

2. การแสดงผลรายชื่อนักเรี ยน

สังเกตว่าจะมีรายชื่อให้นกั เรี ยนขึ้นทีละ 10 คนซึ่ งอาจทาให้ไม่สะดวกในการบันทึกข้อมูล สามารถ
กาหนดให้แสดงจานวนมาก ๆ ได้โดยการใส่ จานวนที่ตอ้ งการในส่ วนการแสดงผลหน้าจอดังรู ป

เมื่อใส่ จานวนแล้วคลิกที่ปุ่ม หน้า หน้าเว็บจะรี เฟรชหน้าจอเพื่อเรี ยกรายชื่อนักเรี ยนที่อยูใ่ นกลุ่มนั้น
ขึ้นมาแสดง
3. การบันทึกคะแนน หน้าเว็บจะทาการบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ สามารถทาการแก้ไขได้ตลอดโดย

จะเก็บข้อมูลสุ ดท้ายที่กรอกไว้ ดังนั้นต้องตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนที่จะปิ ดหน้าเว็บ
4. บางหัวข้อสามารถเอาเมาส์ไปชี้ขอ้ ความบนหัวตารางเพื่อดูขอ้ มูลเพิ่มเติม
5. ในข้อความสี เทาบนหัวตาราง สามารถคลิกเพื่อทาการจัดเรี ยงจากน้อยไปมาก หรื อคลิกอีกครั้งจาก

มากไปน้อยได้
6. การกรอกคะแนน คลิกเลือกช่องที่จะกรอกและกดปุ่ ม Tab บนแป้ นพิมพ์เพื่อไปยังช่องที่จะกรอก

ถัดไป เมื่อครบแล้วคลิกปุ่ ม
7. สามารถคลิกที่ปุ่ม

เพื่อดูผลรวมคะแนนใหม่

เพื่อดาวโหลดคู่มือการบันทึกคะแนน
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2. การบันทึกผลการเรียนกลางภาค
1. ไปที่เมนู งานวัดผล > บันทึกผลการเรี ยนกลางภาค

2. จะแสดงหน้าจอการบันทึกคะแนน

1. เลือกระดับชั้นและตรวจสอบปี การศึกษา ภาคเรี ยนที่ตอ้ งการ
2. เลือกวิชาและกลุ่มเรี ยน ถ้าไม่เลือกกลุ่มจะไม่มีชื่อนักเรี ยนขึ้น
3. คลิกเลือกในหัวข้อที่ตอ้ งการบันทึกคะแนนเต็ม จะมีให้หวั ข้อที่ 1 – 9 เท่านั้น ถ้าไม่คลิกเลือก
จะไม่สามารถบันทึกคะแนนในหัวข้อนั้นได้
4. บันทึกคะแนน โดยสามารถกดปุ่ ม tab หรื อลูกศรเพื่อเลื่อนไปยังช่องถัดไปได้ และไม่สามารถ
ใส่ ตวั เลขที่มากเกินกว่าคะแนนเต็มที่ถูกกาหนดไว้ดา้ นบน เมื่อมีการคลิกช่องถัดไปแล้วระบบ
จะบันทึกโดยอัตโนมัติ
เนื่องจากยังไม่มีการบันทึกผลปลายภาค จึงไม่มีผลคะแนนรวมหรื อเกรดที่ได้ในหน้านี้ เกรดจะไปอยู่
ที่เมนู การบันทึกผลการเรี ยนหลังกลางภาค
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3. การบันทึกผลการเรียนหลังกลางภาค
1. ไปที่เมนู งานวัดผล > บันทึกผลการเรี ยนหลังกลางภาค

2. จะแสดงหน้าจอการบันทึกคะแนน

1. เลือกวิชาและกลุ่มเรี ยน ถ้าไม่เลือกกลุ่มจะไม่มีชื่อนักเรี ยนขึ้น
2. คลิกเลือกในหัวข้อที่ตอ้ งการบันทึกคะแนนเต็ม จะมีให้ต้ งั แต่หัวข้อที่ 10 - 18 ถ้าไม่คลิกเลือก
จะไม่สามารถบันทึกคะแนนในหัวข้อนั้นได้
3. บันทึกคะแนน โดยสามารถกดปุ่ ม tab หรื อลูกศรเพื่อเลือนไปยังช่องถัดไปได้ และไม่สามารถ
ใส่ ตวั เลขที่ มากเกิ นกว่าคะแนนเต็มที่ ถูกกาหนดไว้ด้านบนได้ เมื่ อมี การคลิ กช่ องถัดไปแล้ว
ระบบจะบันทึกโดยอัตโนมัติ
4. เป็ นช่องคะแนนรวมทั้งหมดที่ได้
5. แสดงเกรดที่ได้มาจากการคานวนคะแนนที่ได้ท้ งั หมดนาไปเทียบกับคะแนนเต็มรายวิชา
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รู ปแบบการใช้ งาน
8. การตรวจสอบปี การศึกษา ภาคเรี ยนและระดับชั้น เพื่อให้แสดงข้อมูลรายวิชาให้ถูกต้อง

9. การแสดงผลรายชื่อนักเรี ยน

สังเกตว่าจะมีรายชื่อให้นกั เรี ยนขึ้นทีละ 10 คนซึ่ งอาจทาให้ไม่สะดวกในการบันทึกข้อมูล สามารถ
กาหนดให้แสดงจานวนมาก ๆ ได้โดยการใส่ จานวนที่ตอ้ งการในส่ วนการแสดงผลหน้าจอดังรู ป

เมื่อใส่ จานวนแล้วคลิกที่ปุ่ม หน้า หน้าเว็บจะรี เฟรชหน้าจอเพื่อเรี ยกรายชื่อนักเรี ยนที่อยูใ่ นกลุ่มนั้น
ขึ้นมาแสดง
10. การบันทึกคะแนน หน้าเว็บจะทาการบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ สามารถทาการแก้ไขได้ตลอดโดย

จะเก็บข้อมูลสุ ดท้ายที่กรอกไว้ ดังนั้นต้องตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนที่จะปิ ดหน้าเว็บ
11. บางหัวข้อสามารถเอาเมาส์ไปชี้ขอ้ ความบนหัวตารางเพื่อดูขอ้ มูลเพิ่มเติม
12. ในข้อความสี เทาบนหัวตาราง สามารถคลิกเพื่อทาการจัดเรี ยงจากน้อยไปมาก หรื อคลิกอีกครั้งจาก

มากไปน้อยได้
13. การกรอกคะแนน คลิกเลือกช่องที่จะกรอกและกดปุ่ ม Tab บนแป้ นพิมพ์เพื่อไปยังช่องที่จะกรอก

ถัดไป เมื่อครบแล้วคลิกปุ่ ม
14. สามารถคลิกที่ปุ่ม

เพื่อดูผลรวมคะแนนใหม่

เพื่อดาวโหลดคู่มือการบันทึกคะแนน
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4. การบันทึกผลการเรียน วิชากิจกรรม
1. ไปที่เมนู งานวัดผล > บันทึกผลการเรี ยนหลังกลางภาค

2. จะแสดงหน้าจอการบันทึกคะแนน

1. เลือกวิชาและกลุ่มเรี ยน ถ้าไม่เลือกกลุ่มจะไม่มีชื่อนักเรี ยนขึ้น
2. คลิกเลือกในช่อง ปกติ แล้วกดปุ่ ม

เพื่อบันทึกว่าผ่านทั้งห้อง

3. หน้าจอจะรี เฟรชและในช่องผลการเรี ยนปกติจะขึ้น ผ
เมื่อต้องการเปลี่ยนผลการประเมิน สามารถเปลี่ยนได้รายบุคคล โดยคลิกเลือกที่
ประเมินมาให้เลือก
ช่องว่าง คือยกเลิกการบันทึกผลการเรี ยนกิจกรรม
- ผ คือ ผ่าน
-

จะแสดงผลการ
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มผ คือไม่ผา่ น
เมื่อเลือกแล้วคลิกปุ่ ม
-
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5. การบันทึกผลการประเมินการอ่ าน คิด วิเคราะห์
1. ไปที่เมนู งานวัดผล > บันทึกผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์

2. จะแสดงหน้าจอการบันทึกคะแนน

1. เลือกวิชาและกลุ่มเรี ยน ถ้าไม่เลือกกลุ่มจะไม่มีชื่อนักเรี ยนขึ้น
2. คลิกหัวข้อที่ตอ้ งการบันทึกผล สามารถเลือกได้ทีละหลายหัวข้อ
3. เลือกคะแนนที่จะให้ตามหัวข้อ เมื่อต้องลบคะแนนที่ลงไปแล้ว ให้คลิกเลือก ลบ
4. คลิกปุ่ ม

เมื่อต้องการลงคะแนนที่เลือกตามหัวข้อให้ท้ งั ห้อง

คลิกเลือกในช่องสี่ เหลี่ยมหน้าชื่อนักเรี ยน และคลิกปุ่ ม
ก็สามารถทาได้โดยแก้ไขที่ช่องคะแนนหลังรายชื่อแล้วคลิกปุ่ ม
หัวข้อก็จะขึ้นผลการประเมินที่เลือก
หมายเหตุ เมื่อชื่ อนักเรี ยนขึ้นไม่ครบ คลิกปุ่ ม
ใหม่

หรื อถ้าต้องการแก้ไขรายบุคคล
หน้าจะจะรี เฟรชและในแต่ละ

เพื่อให้ระบบเรี ยกรายชื่อนักเรี ยนขึ้นมาแสดง
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6. การบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะ
1. ไปที่เมนู งานวัดผล > บันทึกผลการประเมินคุณลักษณะ

2. จะแสดงหน้าจอการบันทึกคะแนน

1. เลือกวิชาและกลุ่มเรี ยน ถ้าไม่เลือกกลุ่มจะไม่มีชื่อนักเรี ยนขึ้น
2. คลิกหัวข้อที่ตอ้ งการบันทึกผล สามารถเลือกได้ทีละหลายหัวข้อ
3. เลือกคะแนนที่จะให้ตามหัวข้อ เมื่อต้องลบคะแนนที่ลงไปแล้ว ให้คลิกเลือก ลบ
4. คลิกปุ่ ม

เมื่อต้องการลงคะแนนที่เลือกตามหัวข้อให้ท้ งั ห้อง

คลิกเลือกในช่องสี่ เหลี่ยมหน้าชื่อนักเรี ยน และคลิกปุ่ ม
ก็สามารถทาได้โดยแก้ไขที่ช่องคะแนนหลังรายชื่อแล้วคลิกปุ่ ม
หัวข้อก็จะขึ้นผลการประเมินที่เลือก
หมายเหตุ เมื่อชื่ อนักเรี ยนขึ้นไม่ครบ คลิกปุ่ ม
ใหม่

หรื อถ้าต้องการแก้ไขรายบุคคล
หน้าจะจะรี เฟรชและในแต่ละ

เพื่อให้ระบบเรี ยกรายชื่อนักเรี ยนขึ้นมาแสดง
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7. การบันทึกเวลาขาดเรี ยน
1. ไปที่เมนู งานวัดผล > บันทึกผลการประเมินคุณลักษณะ

2. จะแสดงหน้าจอการบันทึกการขาดเรี ยน

1. เลือกวิชา
2. เลขประจาตัว : ใส่ เลขประจาตัวนักเรี ยน ชื่อนักเรี ยนจะแสดงขึ้นมาให้
3. วันที่ : เลือกวันที่ที่นกั เรี ยนขาด
4. สาเหตุ : เลือกสาเหตุการขาดเรี ยน
5. คาบ : ใส่ จานวนคาบที่ขาดเรี ยน อาจจะบันทึกเทอมละครั้ง หรื อสัปดาห์ละครั้งก็ได้
แล้วคลิกปุ่ ม

เพื่อบันทึกข้อมูล
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8. การพิมพ์ รายงาน ปพ.5

1. ไปที่เมนู รายงาน > ปพ.5

2. เลือกรู ปแบบที่ตอ้ งการพิมพ์
-

วิชา : เลือกวิชา

- วันที่ลงนาม : เลือกวันที่ลงนาม
- Left(Cm) : ใส่ ระยะขอบกระดาษด้านซ้าย หน่วยเป็ นเซ็นติเมตร เมื่อล้นก็สามารถลดขนาด
ลงได้
- Bottom(Cm) : ใส่ ระยะขอบด้านล่าง หน่วยเป็ นเซ็นติเมตร
3. คลิกปุ่ ม
เพื่อพิมพ์ จะได้ไฟล์ pdf มา สังเกตดูจอด้านล่าง หรื อบางครั้งอาจมีไดอะล็อกบ็อกซ์
ถามถึงที่เก็บ ให้กดปุ่ ม บันทึก

