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1. ระบบงำนวัดผล 
กำรวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลกำรเรียน เป็นกำรประเมินสรุปผลกำรเรียนรู้  ( Summative 

Assessment) ซึ่งมีหลำยระดับ ได้แก่ เมื่อเรียนจบหน่วยกำรเรียน จบรำยวิชำเพ่ือตัดสินให้คะแนน หรือให้ระดับ
ผลกำรเรียน ให้กำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้เรียนว่ำผ่ำนรำยวิชำหรือไม่  ควรได้รับกำรเลื่อนชั้นหรือไม่ 
หรือสำมำรถจบหลักสูตรหรือไม่ ในกำรประเมินเพ่ือตัดสินผลกำรเรียนที่ดีต้องให้โอกำสผู้เรียนแสดงควำมรู้
ควำมสำมำรถด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยและพิจำรณำตัดสินบนพ้ืนฐำนของเกณฑ์ผลกำรปฏิบัติมำกกว่ำ  
ใช้เปรียบเทียบระหว่ำงผู้เรียน 
 

1.1 เกณฑ์ตั้งต้นส ำหรับตัดเกรด 
เป็นเมนจูัดกำรข้อมูลเกณฆ์ตั้งต้นส ำหรับตัดเกรด ซึ่งสำมำรถตรวจสอบดูข้อมูลได ้ดังนี้ 

1) คลิกท่ีเมนู ระบบงำนวัดผล 

2) คลิกท่ีเมนู เกณฆ์ตั้งต้นส ำหรับตัดเกรด 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอเมนูเกณฆ์ตั้งต้นส าหรับตัดเกรด 

 
หลังจำกคลิกเข้ำเมนูเกณฆ์ตั้งต้นส ำหรับตัดเกรด จำกนั้นระบบจะแสดงรำยกำรข้อมูลเกณฆ์ตั้งต้น

ส ำหรับตัดเกรดช่วงคะแนนดิบและสำมำรถก ำหนดคะแนนระหว่ำงภำค/ภำระงำน/คะแนนเก็บ ดังภำพ 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอข้อมูลเกณฆ์ตั้งต้นส าหรับตัดเกรด 

1.2 ระยะเวลำส ำหรับส่งผลกำรเรียน 
เป็น เมนูจัดกำรข้อมูลระยะเวลำส ำหรับส่งผลกำรเรียน  ซึ่ งสำมำรถค้นหำข้อมูล  แก้ ไข  

ข้อมูลระยะเวลำส ำหรับส่งผลกำรเรียนได้ ดังนี้ 
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1) คลิกท่ีเมนู ระบบงำนวัดผล  
2) คลิกท่ีเมนู  ระยะเวลำส ำหรับส่งผลกำรเรียน 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอเมนูระยะเวลาส าหรับส่งผลการเรียน 

 
กำรค้นหำข้อมูล ผู้ใช้งำนสำมำรถค้นหำข้อมูลระยะเวลำส ำหรับส่งผลกำรเรียนได้ โดยกำรระบุ

เงื่อนไขในกำรค้นหำ ดังนี้  
1) เลือกข้อมูล ภำคเรียน/ปีกำรศึกษำ ที่ต้องกำรค้นหำ 

2) คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหำข้อมูลระยะเวลำส ำหรับส่งผลกำรเรียน 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลระยะเวลาส าหรับส่งผลการเรียน 
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เมื่อค้นหำข้อมูลระยะเวลำส ำหรับส่งผลกำรเรียนเรียบร้อยแล้ว และสำมำรถแก้ไขวันที่ส่งผลกำรเรียน
ให้ส่วนกลำงได้ ดังนี้ 

1) เลือกข้อมูล วันที่ครูผู้สอนส่งผลกำรเรียน ที่ต้องกำรค้นหำ 
2) เลือกข้อมูล ถึงวันที่ ที่ต้องกำรค้นหำ 

3) คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหำข้อมูลระยะเวลำส ำหรับส่งผลกำรเรียน 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลระยะเวลาส าหรับส่งผลการเรียน 

 
1.3 ค ำนวณ GPA 

เป็นเมนูจัดกำรข้อมูลค ำนวณ GPA ซึ่งสำมำรถค้นหำข้อมูลและส่งกำรค ำนวณผล GPA  ดังนี้ 
1) คลิกท่ีเมนู ระบบงำนวัดผล  
2) คลิกท่ีเมนู ค ำนวณ GPA 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอเมนูข้อมูลค านวณ GPA 
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กำรค้นหำข้อมูล ผู้ใช้งำนสำมำรถค้นหำข้อมูลค ำนวณ GPA ได้ โดยกำรระบุเงื่อนไขในกำรค้นหำ 
ดังนี้ (สำมำรถคลิกค้นหำได้โดยไม่ต้องระบุเงื่อนไขในกำรค้นหำก็ได้) 

1) เลือกข้อมูล ปีที่รับสมัคร ที่ต้องกำรค้นหำ 
2) เลือกข้อมูล ประเภทวิชำ ที่ต้องกำรค้นหำ 
3) เลือกข้อมูล ระดับกำรศึกษำ ที่ต้องกำรค้นหำ 
4) เลือกข้อมูล สำขำวิชำ ที่ต้องกำรค้นหำ 

5) คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหำข้อมูลค ำนวณ GPA 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลค านวณ GPA 

 
กำรค ำนวณ GPA สำมำรถด ำเนินกำรกำรค ำนวณ GPA ของชั้นปีได้ ดังนี้ 

1) เลือกข้อมูล ปีที่รับสมัคร ที่ต้องกำรค้นหำ 
2) คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหำข้อมูลค ำนวณ GPA 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการค านวณข้อมูล GPA ของชั้นเรียน 
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1.4 ส่งผลกำรเรียน 
เป็นเมนูจัดกำรข้อมูลส่งผลกำรเรียน ซึ่งสำมำรถค้นหำข้อมูล แก้ไข อัพโหลดข้อมูล และพิมพ์รำยงำน

ข้อมูลได ้ดังนี้ 
1) คลิกท่ีเมนู ระบบงำนวัดผล  
2) คลิกท่ีเมนู ส่งผลกำรเรียน 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอเมนูส่งผลการเรียน 

 

กำรค้นหำข้อมูล ผู้ใช้งำนสำมำรถค้นหำข้อมูลส่งผลกำรเรียนได้ โดยกำรระบุเงื่อนไขในกำรค้นหำ 
ดังนี้ (สำมำรถคลิกค้นหำได้โดยไม่ต้องระบุเงื่อนไขในกำรค้นหำก็ได้) 

1) เลือกข้อมูล ภำคเรียน ที่ต้องกำรค้นหำ 
2) เลือกข้อมูล รำยวิชำ ที่ต้องกำรค้นหำ 
3) เลือกข้อมูล กลุ่มเรียน ที่ต้องกำรค้นหำ 
4) เลือกข้อมูล สถำนะ ที่ต้องกำรค้นหำ 
5) เลือกข้อมูล ครูผู้สอน ที่ต้องกำรค้นหำ 

6) คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหำข้อมูลส่งผลกำรเรียน 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลส่งผลการเรียน  



คู่มือระบบงำนวัดผล 
ระบบบรหิำรสถำนศึกษำ ศธ.02 ออนไลน ์
 

หน้ำ  6 

สำมำรถดูรำยละเอียดข้อมูลของกลุ่มเรียน และรำยละเอียดข้อมูลรำยวิชำโดยคลิกที่ รัหสวิชำ  
และ กลุ่มเรียน ดังนี้ 

รำยละเอียดข้อมูลรำยวิชำ ซึ่งสำมำรถพิมพ์รำยงำนรำยละเอียดข้อมูลรำยวิชำ 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลรายวิชา 

 
รำยละเอียดข้อมูลกลุ่มเรียน 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลกลุ่มเรียน 
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กำรบันทึกคะแนนเต็ม คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลคะแนนเต็มของนักเรียน
นักศึกษำ ดังนี้ 

1) ระบขุ้อมูล คะแนนรวม ที่ต้องกำรบันทึก 
2) เลือกข้อมูล ประเภทเกรด ที่ต้องกำรบันทึก 

3) คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกคะแนนเต็มของนักเรียนนักศึกษำ 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลคะแนนเต็ม 

 

กำรอัพโหลดคะแนน คลิกปุ่ม  เพ่ืออัพโดหลดคะแนนของนักเรียน
นักศึกษำจำกเป็น Excel ไฟล์ 

1) เลือกข้อมูล ไฟล ์ที่ต้องกำรอัพโหลด 

2) คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกคะแนนเต็มของนักเรียนนักศึกษำ 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการอัพโหลดข้อมูลคะแนนเต็ม 
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กำรบันทึกคะแนนแยก คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลคะแนนแยกของนักเรียน
นักศึกษำ ดังนี้ 

1) ระบุข้อมูล คะแนน ที่ต้องกำรบันทึก 
2) เลือกข้อมูล ประเภทเกรด ที่ต้องกำรบันทึก 

3) คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกคะแนนแยกของนักเรียนนักศึกษำ 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลคะแนนแยก 

 

แก้ไขเกณฆ์คะแนน คลิกปุ่ม  เพ่ือแก้ไขเกณฆ์คะแนนของนักเรียนนักศึกษำ 
จำก Excel ไฟล์ 

1) ระบขุ้อมูล คะแนนระหว่ำงภำค / ภำระงำน ที่ต้องกำรบันทึก 

2) คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกคะแนนระหว่ำงภำค / ภำระงำน 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการแก้ไขเกณฆ์คะแนนของนักเรียนนักศึกษา 
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1.5 เพ่ิมผลกำรเรียน/เทียบโอน 
เป็นเมนูจัดกำรข้อมูลเพ่ิมผลกำรเรียน/เทียบโอน ซึ่งสำมำรถค้นหำข้อมูล และเพ่ิมข้อมูลได ้ดังนี้ 

1) คลิกท่ีเมนู ระบบงำนวัดผล  
2) คลิกท่ีเมนู เพิ่มผลกำรเรียน/เทียบโอน 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอเมนูเพ่ิมผลการเรียน/เทียบโอน 

 
กำรค้นหำข้อมูล ผู้ใช้งำนสำมำรถค้นหำข้อมูลเพ่ิมผลกำรเรียน/เทียบโอนได้ โดยกำรระบุเงื่อนไข

ในกำรค้นหำ ดังนี้ (สำมำรถคลิกค้นหำได้โดยไม่ต้องระบุเงื่อนไขในกำรค้นหำก็ได้) 
1) เลือกข้อมูล ภำคเรียน ที่ต้องกำรค้นหำ 
2) เลือกข้อมูล นักเรียนนักศึกษำ หรือ รหัสประจ ำตัว ที่ต้องกำรค้นหำ 

3) คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหำข้อมูลเพ่ิมผลกำรเรียน/เทียบโอน 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลเพ่ิมผลการเรียน/เทียบโอน 
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กำรเพิ่มข้อมูล คลิกปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมข้อมูลผลกำรเรียนของนักเรียนนักศึกษำ ดังนี้ 
1) เลือกข้อมูล ภำคเรียน ที่ต้องกำรบันทึก 
2) เลือกข้อมูล นักเรียนนักศึกษำ หรือ รหัสประจ ำตัว ที่ต้องกำรบันทึก 
3) เลือกข้อมูล รำยวิชำ ที่ต้องกำรบันทึก 
4) เลือกข้อมูล คะแนนรวม ที่ต้องกำรบันทึก 
5) เลือกข้อมูล ผลกำรเรียน ที่ต้องกำรบันทึก 
6) เลือกข้อมูล โอนผลกำรเรียน ที่ต้องกำรบันทึก 

7) คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหำข้อมูลผลกำรเรียน 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลผลการเรียน 

 
1.6 แก้ไขผลกำรเรียน 

เป็นเมนูจัดกำรข้อมูลแก้ไขผลกำรเรียน ซึ่งสำมำรถค้นหำข้อมูล แก้ไข และดูประวัติกำรแก้ไข 
ข้อมูลผลกำรเรียนได ้ดังนี้ 

1) คลิกท่ีเมนู ระบบงำนวัดผล  
2) คลิกท่ีเมนู แก้ไขผลกำรเรียน 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอเมนูแก้ไขผลการเรียน  
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กำรค้นหำข้อมูล ผู ้ใช้งำนสำมำรถค้นหำข้อมูลกำรแก้ไขผลกำรเรียน ได้ โดยกำรระบุเงื ่อนไข 
ในกำรค้นหำ ดังนี้ (สำมำรถคลิกค้นหำได้โดยไม่ต้องระบุเงื่อนไขในกำรค้นหำก็ได้) 

1) เลือกข้อมูล ภำคเรียน ที่ต้องกำรค้นหำ 
2) เลือกข้อมูล นักเรียนนักศึกษำ หรือ รหัสประจ ำตัว ที่ต้องกำรค้นหำ 

3) คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหำข้อมูลกำรแก้ไขผลกำรเรียน 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลแก้ไขผลการเรียน 

 

แก้ไขข้อมูลผลกำรเรียน คลิกปุ่ม  เพ่ือแก้ไขข้อมูลผลกำรเรียนของนักเรียน
นักศึกษำ ดังนี้ 

1) เลือกข้อมูล ผลกำรเรียนใหม่ ที่ต้องกำรบันทึก 
2) เลือกข้อมูล เลขทีห่นังสือที่ขออนุญำต ที่ต้องกำรบันทึก 
3) เลือกข้อมูล สั่ง ณ วันที่ ที่ต้องกำรบันทึก 
4) เลือกข้อมูล เหตุผล ที่ต้องกำรบันทึก 

5) คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหำข้อมูลกำรแก้ไขผลกำรเรียน 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลแก้ไขผลการเรียน 
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ประวัติกำรแก้ไขผลกำรเรียน คลิกปุ่ม  เพ่ือดูรำยละเอียดข้อมูล 
กำรแก้ไขผลกำรเรียน 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอประวัติการแก้ไขผลการเรียน 

 
1.7 อนุมัติผลกำรเรียน 

เป็นเมนูจัดกำรข้อมูลอนุมัติผลกำรเรียน ซึ่งสำมำรถค้นหำข้อมูล และอนุมัติผลกำรเรียนได ้ดังนี้ 
1) คลิกท่ีเมนู ระบบงำนวัดผล  
2) คลิกท่ีเมนู อนุมัติผลกำรเรียน 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอเมนูอนุมัติผลการเรียน 
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กำรค้นหำข้อมูล  ผู ้ใช้งำนสำมำรถค้นหำข้อมูลอนุมัติผลกำรเรียนได้ โดยกำรระบุเงื ่อนไข 
ในกำรค้นหำ ดังนี้ (สำมำรถคลิกค้นหำได้โดยไม่ต้องระบุเงื่อนไขในกำรค้นหำก็ได้) 

1) เลือกข้อมูล ภำคเรียน ที่ต้องกำรค้นหำ 
2) เลือกข้อมูล รำยวิชำ ที่ต้องกำรค้นหำ 
3) เลือกข้อมูล กลุ่มเรียน ที่ต้องกำรค้นหำ 
4) เลือกข้อมูล สถำนะ ที่ต้องกำรค้นหำ 
5) เลือกข้อมูล ครูผู้สอน ที่ต้องกำรค้นหำ 

6) คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหำข้อมูลอนุมัติผลกำรเรียน 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลอนุมัติผลการเรียน 

 
กำรอนุมัติผลกำรเรียน สำมำรถด ำเนินกำรอนุมัติผลกำรเรียนของกลุ่มนักเรียนนักศึกษำได้ ดังนี้ 

1) เลือกข้อมูล  กลุ่มเรียน ที่ต้องกำรบันทึก 

2) คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลกำรอนุมัติผลกำรเรียน 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการอนุมัติผลการเรียนของกลุ่มเรียน 
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1.8 ประกำศผลกำรเรียน 
เป็นเมนูจัดกำรข้อมูลประกำศกำรเรียน ซึ่งสำมำรถค้นหำข้อมูล และประกำศผลกำรเรียนได้ ดังนี้ 

1) คลิกท่ีเมนู ระบบงำนวัดผล  
2) คลิกท่ีเมนู ประกำศผลกำรเรียน 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอเมนูประกาศผลการเรียน 

 
กำรค้นหำข้อมูล ผู ้ใช้งำนสำมำรถค้นหำข้อมูลประกำศผลกำรเรียนได้ โดยกำรระบุเงื ่อนไข 

ในกำรค้นหำ ดังนี้ (สำมำรถคลิกค้นหำได้โดยไม่ต้องระบุเงื่อนไขในกำรค้นหำก็ได้) 
1) เลือกข้อมูล ภำคเรียน ที่ต้องกำรค้นหำ 
2) เลือกข้อมูล รำยวิชำ ที่ต้องกำรค้นหำ 
3) เลือกข้อมูล กลุ่มเรียน ที่ต้องกำรค้นหำ 
4) เลือกข้อมูล สถำนะ ที่ต้องกำรค้นหำ 
5) เลือกข้อมูล ครูผู้สอน ที่ต้องกำรค้นหำ 

6) คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหำข้อมูลประกำศผลกำรเรียน 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลประกาศผลการเรียน 

กำรประกำศผลกำรเรียน สำมำรถด ำเนินกำรประกำศผลกำรเรียนของกลุ่มนักเรียนนักศึกษำได้ ดังนี้ 
1) เลือกข้อมูล  กลุ่มเรียน ที่ต้องกำรบันทึก 

2) คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลกำรประกำศผลกำรเรียน 
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รูปภาพ แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลประกาศผลการเรียน 

 
1.9 ส่งผลกำรเรียน (ระยะสั้น/นอกระบบ) 

เป็นเมนูจัดกำรข้อมูลส่งผลกำรเรียน (ระยะสั้น/นอกระบบ) ซึ่งสำมำรถค้นหำข้อมูลเพ่ือดูรำยละเอียด
และสำมำรถพิมพ์รำยงำนข้อมูลผลกำรเรียนได ้ดังนี้ 

1) คลิกท่ีเมนู ระบบงำนวัดผล  
2) คลิกท่ีเมนู ส่งผลกำรเรียน (ระยะสั้น/นอกระบบ) 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอเมนูส่งผลการเรียน (ระยะสั้น/นอกระบบ) 
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กำรค้นหำข้อมูล  ผู ้ใช ้งำนสำมำรถค้นหำข้อมูลส่งผลกำรเรียน (ระยะสั้น/นอกระบบ) ได ้  
โดยกำรระบุเงื่อนไข ในกำรค้นหำ ดังนี้ (สำมำรถคลิกค้นหำได้โดยไม่ต้องระบุเงื่อนไขในกำรค้นหำก็ได้) 

1) เลือกข้อมูล ปีกำรศึกษำ ที่ต้องกำรค้นหำ 
2) เลือกข้อมูล ประเภทหลักสูตร ที่ต้องกำรค้นหำ 
3) เลือกข้อมูล ภำค/รุ่น ที่ต้องกำรค้นหำ 

4) คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหำข้อมูลส่งผลกำรเรียน (ระยะสั้น/นอกระบบ) 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลส่งผลการเรียน (ระยะสั้น/นอกระบบ) 

 

รำยละเอียดข้อมูล คลิกปุ่ม  เพ่ือดูรำยละเอียดข้อมูลกำรส่งผลกำรเรียน ดังภำพ 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลส่งผลการเรียน (ระยะสั้น/นอกระบบ) 
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กำรพิมพ์รำยงำนข้อมูล ซ่ึงในกำรพิมพ์รำยงำนสำมำรถพิมพ์ได้ 3 รำยงำน ดังนี้ 

1. คลิกปุ่ม  เพ่ือพิมพ์รำยงำนข้อมูลใบรำยชื่อ 

 
รูปภาพ แสดงรายงานข้อมูลใบรายชื่อ  
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2. คลิกปุ่ม  เพ่ือพิมพ์รำยงำนข้อมูล ว.ผ.1 

 
รูปภาพ แสดงรายงานข้อมูล ว.ผ.1 
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3. คลิกปุ่ม  เพ่ือพิมพ์รำยงำนข้อมูล ว.ผ.1 

 
รูปภาพ แสดงรายงานข้อมูล ว.ผ.1 
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1.10 ตรวจสอบรำยวิชำที่ยังไม่ส่งผลกำรเรียน 
เป็นเมนูจัดกำรข้อมูลตรวจสอบรำยวิชำที่ยังไม่ส่งผลกำรเรียน ซึ่งสำมำรถค้นหำข้อมูลเพ่ือดู

รำยละเอียดข้อมลูได ้ดังนี้ 
1) คลิกท่ีเมนู ระบบงำนวัดผล  
2) คลิกท่ีเมนู ตรวจสอบรำยวิชำที่ยังไม่ส่งผลกำรเรียน 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอเมนูตรวจสอบรายวิชาที่ยังไม่ส่งผลการเรียน 

 
กำรค้นหำข้อมูล  ผู ้ใช ้งำนสำมำรถค้นหำข้อมูลตรวจสอบรำยวิชำที่ยังไม่ส่งผลกำรเรียนได ้  

โดยกำรระบุเงื่อนไขในกำรค้นหำ (สำมำรถคลิกที่รัหสวิชำ และ กลุ่มเรียน เพ่ือดูรำยละเอียดของข้อมูล)ดังนี้  
1) เลือกข้อมูล ภำคเรียน ที่ต้องกำรค้นหำ 

2) คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหำข้อมูลตรวจสอบรำยวิชำที่ยังไม่ส่งผลกำรเรียน 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลการตรวจสอบรายวิชาที่ยังไม่ส่งผลการเรียน 
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1.11 คะแนนของรำยวิชำที่ส่งผลกำรเรียน 
เป็นเมนูจัดกำรข้อมูลคะแนนของรำยวิชำที่ส่งผลกำรเรียน ซึ่งสำมำรถค้นหำข้อมูล และพิมพ์รำยงำน

ข้อมูลคะแนนของรำยวิชำที่ส่งผลกำรเรียนได ้ดังนี้ 
1) คลิกท่ีเมนู ระบบงำนวัดผล  
2) คลิกท่ีเมนู คะแนนของรำยวิชำที่ส่งผลกำรเรียน 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอเมนูคะแนนของรายวิชาที่ส่งผลการเรียน 

 
กำรค้นหำเพื่อพิมพ์รำยงำนข้อมูล ผู ้ใช้งำนสำมำรถค้นหำข้อมูลคะแนนของรำยวิชำที่ส่งผล 

กำรเรียนได้ โดยกำรระบุเงื่อนไขในกำรค้นหำ ดังนี้  
1) เลือกข้อมูล ปีกำรศึกษำ ที่ต้องกำรค้นหำ 
2) เลือกข้อมูล รำยวิชำ ที่ต้องกำรค้นหำ 

3) คลิกปุ่ม  เ พ่ือพิมพ์รำยงำนข้อมูล
คะแนนของรำยวิชำที่ส่งผลกำรเรียน 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการพิมพ์รายงานข้อมูลคะแนนของรายวิชาที่ส่งผลการเรียน 
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ตัวอย่ำงรำยงำนข้อมูลคะแนนของรำยวิชำที่ส่งผลกำรเรียน 

 
รูปภาพ แสดงรายงานข้อมูลคะแนนของรายวิชาที่ส่งผลการเรียน 
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1.12 ประวัติกำรโอนผลกำรเรียน 
เป็นเมนูจัดกำรข้อมูลประวัติกำรโอนผลกำรเรียน ซึ่งสำมำรถค้นหำข้อมูล และพิมพ์รำยงำนข้อมูล

คะแนนของรำยวิชำที่ส่งผลกำรเรียนได้ ดังนี้ 
1) คลิกท่ีเมนู ระบบงำนวัดผล  
2) คลิกท่ีเมนู ประวัติกำรโอนผลกำรเรียน 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอเมนูประวัติการโอนผลการเรียน 

 
กำรค้นหำเพื่อพิมพ์รำยงำนข้อมูล ผู้ใช้งำนสำมำรถค้นหำข้อมูลประวัติกำรโอนผลกำรเรียนได้ 

โดยกำรระบุเงื่อนไขในกำรค้นหำ ดังนี้  
1) เลือกข้อมูล ภำคเรียน ที่ต้องกำรค้นหำ 
2) คลิกปุ่ม  เพ่ือพิมพ์รำยงำนข้อมูลประวัติกำรโอนผลกำรเรียน 

 
รูปภาพ แสดงการพิมพ์รายงานข้อมูลประวัติการโอนผลการเรียน 

  



คู่มือระบบงำนวัดผล 
ระบบบรหิำรสถำนศึกษำ ศธ.02 ออนไลน ์
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ตัวอย่ำงรำยงำนข้อมูลประวัติกำรโอนผลกำรเรียน 

 
รูปภาพ แสดงรายงานข้อมูลประวัติการโอนผลการเรียน 

  



คู่มือระบบงำนวัดผล 
ระบบบรหิำรสถำนศึกษำ ศธ.02 ออนไลน ์
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1.13 รำยวิชำที่ยังไม่ส่งผลกำรเรียน 
เป็นเมนูจัดกำรข้อมูลรำยวิชำที่ยังไม่ส่งผลกำรเรียน ซึ่งสำมำรถค้นหำข้อมูล และพิมพ์รำยงำนข้อมูล

คะแนนของรำยวิชำที่ส่งผลกำรเรียนได้ ดังนี้ 
1) คลิกท่ีเมนู ระบบงำนวัดผล  
2) คลิกท่ีเมนู รำยวิชำที่ยังไม่ส่งผลกำรเรียน 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอเมนูรายวิชาที่ยังไม่ส่งผลการเรียน 

 
กำรค้นหำเพื่อพิมพ์รำยงำนข้อมูล ผู้ใช้งำนสำมำรถค้นหำข้อมูลรำยวิชำที่ยังไม่ส่งผลกำรเรียนได้ 

โดยกำรระบุเงื่อนไขในกำรค้นหำ ดังนี้  
1) เลือกข้อมูล ภำคเรียน ที่ต้องกำรค้นหำ 
2) คลิกปุ่ม  เพ่ือพิมพ์รำยงำนข้อมูลรำยวิชำที่ยังไม่ส่งผลกำรเรียน 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการพิมพ์รายงานข้อมูลรายวิชาที่ยังไม่ส่งผลการเรียน 

  



คู่มือระบบงำนวัดผล 
ระบบบรหิำรสถำนศึกษำ ศธ.02 ออนไลน ์
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ตัวอย่ำงรำยงำนข้อมูลรำยวิชำที่ยังไม่ส่งผลกำรเรียน 

 
รูปภาพ แสดงรายงานข้อมูลประวัติการโอนผลการเรียน 

  



คู่มือระบบงำนวัดผล 
ระบบบรหิำรสถำนศึกษำ ศธ.02 ออนไลน ์
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1.14 ใบรำยงำนผลกำรเรียน (GPA) รำยบุคคล 
เป็นเมนูจัดกำรข้อมูลใบรำยงำนผลกำรเรียน (GPA) รำยบุคคล ซึ่งสำมำรถค้นหำข้อมูลเพ่ือดู

รำยละเอียดข้อมูล และพิมพ์รำยงำนข้อมูลได ้ดังนี้ 
1) คลิกท่ีเมนู ระบบงำนวัดผล  
2) คลิกท่ีเมนู ใบรำยงำนผลกำรเรียน (GPA) รำยบุคคล 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอเมนูใบรายงานผลการเรียน (GPA) รายบุคคล 

 
กำรค้นหำข้อมูล  ผู ้ใช้งำนสำมำรถค้นหำข้อมูลใบรำยงำนผลกำรเรียน (GPA) รำยบุคคลได้  

โดยกำรระบุเงื่อนไขในกำรค้นหำ ดังนี้  
1) เลือกข้อมูล นักเรียนนักศึกษำ หรือ รหัสประจ ำตัว ที่ต้องกำรค้นหำ 
2) เลือกข้อมูล ปีกำรศึกษำ ที่ต้องกำรค้นหำ 
3) คลิกปุ่ม  เพ่ือพิมพ์รำยงำนข้อมูลใบรำยงำนผลกำรเรียน (GPA) 

รำยบุคคล 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลหใบรายงานผลการเรียน (GPA) รายบุคคล 

  



คู่มือระบบงำนวัดผล 
ระบบบรหิำรสถำนศึกษำ ศธ.02 ออนไลน ์
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กำรพิมพ์รำยงำนข้อมูล คลิกปุ่ม  เพ่ือพิมพ์รำยงำนข้อมูลใบรำยงำนผล 
กำรเรียน (GPA) รำยบุคคล 

 
รูปภาพ แสดงรายงานข้อมูลหใบรายงานผลการเรียน (GPA) รายบุคคล  



คู่มือระบบงำนวัดผล 
ระบบบรหิำรสถำนศึกษำ ศธ.02 ออนไลน ์
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1.15 ผลกำรเรียนส่งผู้ปกครอง 
เป็นเมนูจัดกำรข้อมูลผลกำรเรียนส่งผู้ปกครอง ซึ่งสำมำรถค้นหำข้อมูลเพ่ือดูรำยละเอียดข้อมูล  

และพิมพ์รำยงำนข้อมูลได ้ดังนี้ 
1) คลิกท่ีเมนู ระบบงำนวัดผล  
2) คลิกท่ีเมนู ผลกำรเรียนส่งผู้ปกครอง 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอเมนูผลการเรียนส่งผู้ปกครอง 

 
กำรค้นหำเพื่อพิมพ์รำยงำนข้อมูล ผู ้ใช้งำนสำมำรถค้นหำข้อมูลผลกำรเรียนส่งผู้ปกครองได้  

โดยกำรระบุเงื่อนไขในกำรค้นหำ ดังนี้  
1) เลือกข้อมูล นักเรียนนักศึกษำ หรือ รหัสประจ ำตัว ที่ต้องกำรค้นหำ 
2) เลือกข้อมูล ภำคเรียน ที่ต้องกำรค้นหำ 
3) คลิกปุ่ม  เพ่ือพิมพ์รำยงำนข้อมูลผลกำรเรียนส่งผู้ปกครอง 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการพิมพ์รายงานข้อมูลผลการเรียนส่งผู้ปกครอง 

  



คู่มือระบบงำนวัดผล 
ระบบบรหิำรสถำนศึกษำ ศธ.02 ออนไลน ์
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ตัวอย่ำงรำยงำนข้อมูลผลกำรเรียนส ำหรับผู้ปกครอง 

 
รูปภาพ แสดงรายงานข้อมูลผลการเรียนส่งผู้ปกครอง 

 
กำรค้นหำเพื่อพิมพ์รำยงำนข้อมูล ผู ้ใช้งำนสำมำรถค้นหำข้อมูลผลกำรเรียนส่งผู้ปกครองได้  

โดยกำรระบุเงื่อนไขในกำรค้นหำ ดังนี้  
1) เลือกข้อมูล กลุ่มเรียน ที่ต้องกำรค้นหำ 
2) เลือกข้อมูล ภำคเรียน ที่ต้องกำรค้นหำ 
3) คลิกปุ่ม  เพ่ือพิมพ์รำยงำนข้อมูลผลกำรเรียนส่งผู้ปกครอง 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการพิมพ์รายงานข้อมูลผลการเรียนส่งผู้ปกครอง 

 
ตัวอย่ำงรำยงำนข้อมูลผลกำรเรียนกลุ่มเรียนส ำหรับผู้ปกครอง 

 
รูปภาพ แสดงรายงานข้อมูลผลการเรียนส่งผู้ปกครอง  



คู่มือระบบงำนวัดผล 
ระบบบรหิำรสถำนศึกษำ ศธ.02 ออนไลน ์
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1.16 ใบประกำศเกรดเฉลี่ยสะสมตำมกลุม่วิชำเรียน 
เป็นเมนูจัดกำรข้อมูลใบประกำศเกรดเฉลี่ยสะสมตำมกลุ่มวิชำเรียน ซึ่งสำมำรถค้นหำข้อมูล 

เพ่ือดูรำยละเอียดข้อมูล และพิมพ์รำยงำนข้อมูลได้ ดังนี้ 
1) คลิกท่ีเมนู ระบบงำนวัดผล  
2) คลิกท่ีเมนู ใบประกำศเกรดเฉลี่ยสะสมตำมกลุ่มวิชำเรียน 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอเมนูใบประกาศเกรดเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มวิชาเรียน 

 
กำรค้นหำเพื่อพิมพ์รำยงำนข้อมูล ผู ้ใช้งำนสำมำรถค้นหำข้อมูลใบประกำศเกรดเฉลี่ยสะสม 

ตำมกลุ่มวิชำเรียนได้ โดยกำรระบุเงื่อนไขในกำรค้นหำ ดังนี้  
1) เลือกข้อมูล ปีกำรศึกษำ ที่ต้องกำรค้นหำ 
2) เลือกข้อมูล ภำคเรียน ที่ต้องกำรค้นหำ 
3) คลิกปุ่ม  เพ่ือพิมพ์รำยงำนข้อมูลใบประกำศเกรดเฉลี่ย

สะสมตำมกลุ่มวิชำเรียน 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลใบประกาศเกรดเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มวิชาเรียน 

  



คู่มือระบบงำนวัดผล 
ระบบบรหิำรสถำนศึกษำ ศธ.02 ออนไลน ์
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ตัวอย่ำงใบประกำศเกรดเฉลี่ยสะสมตำมกลุ่มวิชำเรียน 

 
รูปภาพ แสดงรายงานข้อมูลใบประกาศเกรดเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มวิชาเรียน 

 
1.17 ใบประกำศเกรดเฉลี่ยที่สูงกว่ำเกณฑ์ 

เป็นเมนูจัดกำรข้อมูลใบประกำศเกรดเฉลี่ยที่สูงกว่ำเกณฆ์ ซึ่งสำมำรถค้นหำข้อมูล และพิมพ์รำยงำน
ข้อมูลได้ ดังนี้ 

1) คลิกท่ีเมนู ระบบงำนวัดผล  
2) คลิกท่ีเมนู ใบประกำศเกรดเฉลี่ยท่ีสูงกว่ำเกณฆ์ 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอเมนูใบประกาศเกรดเฉลี่ยที่สูงกว่าเกณฆ์  



คู่มือระบบงำนวัดผล 
ระบบบรหิำรสถำนศึกษำ ศธ.02 ออนไลน ์
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กำรค้นหำเพื ่อพิมพ์รำยงำนข้อมูล  ผู ้ใช ้งำนสำมำรถค้นหำข้อมูลใบประกำศเกรดเฉลี ่ย 
ที่สูงกว่ำเกณฆ์ได้ โดยกำรระบุเงื่อนไขในกำรค้นหำ ดังนี้  

1) เลือกข้อมูล ปีกำรศึกษำ ที่ต้องกำรค้นหำ 
2) เลือกข้อมูล ภำคเรียน ที่ต้องกำรค้นหำ 
3) คลิกปุ่ม  เพ่ือพิมพ์รำยงำนข้อมูลใบประกำศเกรดเฉลี่ย 

ที่สูงกว่ำเกณฆ ์

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลใบประกาศเกรดเฉลี่ยที่สูงกว่าเกณฆ์ 

 
ตัวอย่ำงรำยงำนข้อมูลใบประกำศเกรดเฉลี่ยท่ีสูงกว่ำเกณฆ์ 

 
รูปภาพ แสดงรายงานข้อมูลใบประกาศเกรดเฉลี่ยที่สูงกว่าเกณฆ์  



คู่มือระบบงำนวัดผล 
ระบบบรหิำรสถำนศึกษำ ศธ.02 ออนไลน ์
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1.18 ใบประกำศเกรดเฉลี่ยต่ ำกว่ำเกณฑ์ 
เป็นเมนูจัดกำรข้อมูลใบประกำศเกรดเฉลี่ยต่ ำกว่ำเกณฆ์ ซึ่งสำมำรถค้นหำข้อมูล และพิมพ์รำยงำน

ข้อมูลได้ ดังนี้ 
1) คลิกท่ีเมนู ระบบงำนวัดผล  
2) คลิกท่ีเมนู ใบประกำศเกรดเฉลี่ยต่ ำกว่ำเกณฆ์ 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอเมนูใบประกาศเกรดเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฆ์ 

 
กำรค้นหำเพื่อพิมพ์รำยงำนข้อมูล ผู้ใช้งำนสำมำรถค้นหำข้อมูลใบประกำศเกรดเฉลี่ยต่ ำกว่ำเกณฆ์

ได้ โดยกำรระบุเงื่อนไขในกำรค้นหำ ดังนี้  
1) เลือกข้อมูล ปีกำรศึกษำ ที่ต้องกำรค้นหำ 
2) เลือกข้อมูล เรกดเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ ที่ต้องกำรค้นหำ 
3) คลิกปุ่ม  เพ่ือพิมพ์รำยงำนข้อมูลใบประกำศเกรดเฉลี่ย 

ต่ ำกว่ำเกณฆ์ 

 
รูปภาพ แสดงหน้าจอพิมพ์รายงานข้อมูลใบประกาศเกรดเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฆ์ 

  



คู่มือระบบงำนวัดผล 
ระบบบรหิำรสถำนศึกษำ ศธ.02 ออนไลน ์
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ตัวอย่ำงรำยงำนข้อมูลใบประกำศเกรดเฉลี่ยต่ ำกว่ำเกณฆ์ 

 
รูปภาพ แสดงรายงานข้อมูลใบประกาศเกรดเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฆ์ 


