ระบบบริหารการศึกษา
บริการของระบบบริหารการศึกษาสําหรับอาจารย

สําหรับการเขาใชงานทะเบียนออนไลน มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. เขาเว็บไซต http://webregis.dusit.ac.th
2. กรอกชื่อผูใชและรหัสผานของอาจารย (ดังรูป)

- กรอกรหัสประจําตัวอาจารย ที่ชอง ชื่อผูใช (Username)
- กรอกรหัสผาน ทีช่ อ ง รหัสผาน (Password)
3. คลิกปุม “ตกลง” เพื่อเขาสูระบบ และจะไดหนาจอดังรูปดานลาง

4. เมื่ออาจารยผูสอนเขามาสูหนาเมนูหลักอาจารย ทางดานบนจะมีเมนูใหเลือกและตัวเชื่อมโยง
(Link) สําหรับดาวนโหลดโปรแกรม Acrobat Reader
4.1 งานอาจารย จะประกอบไปดวยเมนูยอ ย
1) เมนู “ระบบบุคลากร” : ใชในการแสดงระบบบุคลากร
2) เมนู “รายชื่อนักศึกษาลงทะเบี ยน” : ใชในการแสดงรายชื่อนักศึกษาในภาคการศึกษา
ปจจุบันและคนหารายชื่อนักศึกษายอนหลังของนักศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรียน ตามรายวิชาที่อาจารยเปดสอน
3) เมนู “นําขอมูล นักศึกษาเขาระบบ” : ใชในการโอนขอมูล (Upload) นักศึกษาเขาระบบ
(ซึ่งขอมูลที่จะโอนเปนขอมูลที่ไดจากการดาวนโหลดในสวนรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเทานั้น)
4) เมนู “บันทึกคะแนน” : ใชในการบันทึกคะแนนของนักศึกษาในแตละรายวิชา
5) เมนู “แกไขคะแนน” : ใชแกไขคะแนนของนักศึกษาหลังจากที่ทําการใสคะแนนลงไปแลว
จะสามารถแกไขไดเพียงครั้งเดียว
6) เมนู “ตัดเกรด” : ใชในการตัดเกรดของนักศึกษาที่ไดผานการบันทึกคะแนนมาแลว
7) เมนู “ตัดเกรด PD,P,F” : ใชในการตัดเกรดแบบ PD,P,F ของนักศึกษา ที่ไดผานการ
บันทึกคะแนนมาแลว
8) เมนู ”แกไขเกรด I หรือ I*” : ใชแกไขเกรด I หรือ I* ของนักศึกษาที่ได ผานการตัดเกรด
แลว
9) เมนู “พิมพรายงาน” : ใชในการเลือกพิมพรายงาน ในสวนบันทึกคะแนนและสวนการตัด
เกรดของนักศึกษาที่ไดบันทึกและตัดเกรดเรียบรอยแลว และอาจารยสามารถพิมพรายงานสรุปรวมหลายๆ รายวิชาได
10) เมนู “อนุมัตินักศึกษาติด W” : ใชในการแกไขนักศึกษาขอถอนวิชา
11) เมนู “ตารางสอน” : ใชในการสอบถามตารางการสอนของอาจารย
4.2 เมนู “Tools” จะประกอบไปดวยเมนูยอย
1) เมนู “Change Password” : ใชสาํ หรับการเปลีย่ นรหัสผาน
2) เมนู “Change Language” : ใชสาํ หรับการเปลีย่ นภาษาบนหน าจอ โดยจะมีใหเลือก
เปนภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ
4.3 เมนู “หนาแรก” : เมื่ออาจารยผูสอนเลือกเมนูนี้ จะเปนการลางหนาจอและให แสดงหนาจอ
แรกของระบบงาน
4.4 เมนู “ออกจากระบบ ” : เมื่ออาจารยผูสอนเลือกเมนูนี้ จะเปนการออกจากระบบของ
อาจารยผูสอน
4.5 ตัวเชื่อมโยงสําหรับดาวนโหลดตัวติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader เพื่อใชงานในขั้นตอน
การสั่งพิมพรายงาน
ตัวอยาง เมนูรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียน
เมื่ออาจารยผูสอนไดเลือกเมนู “รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน” หนาจอจะแสดงรายวิชาที่อาจารยสอน
ประจําภาคการศึกษาปจจุบัน ดังรูปดานลาง

รูปแสดงหนาจอเลือกรายวิชาของนักศึกษาที่ลงทะเบียน

คําอธิบายการใชงานหนาจอ

ดูรายชื่อนักศึกษา
หลังจากอาจารยผูสอนกดปุม “ดูรายชื่อนักศึกษา” ระบบจะทําการคนหา และ แสดงรายชื่อนักศึกษา
ที่ลงทะเบียน ตามรายวิชาและตอนเรียนที่เลือก ซึ่งจะแสดงได ดังรูป

รายละเอียดหนาจอ
รายละเอียด หนาจอแสดงรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนตามรายวิชาที่เลือก
รายละเอียด
คําอธิบาย
1. เมนู หนาแรก
กดเมนู หนาแรก เพื่อกลับไปยังหนาเลือกเมนูหลัก
2. เมนู ถอยกลับ
กดเมนู ถอยกลับ เพื่อกลับไปยังหนาเลือกรายชื่อนักศึกษา
3. เมนู พิมพรายชื่อ กดเมนู พิมพรายชื่อ ระบบจะทําการแสดงรายงานรายชื่อนักศึกษา
ออกมาในรูปแบบของโปรแกรม Acrobat Reader
4. เมนู พิมพ
กดเมนู พิมพแบบฟอรม ระบบจะทําการแสดงแบบฟอรมลงชื่อผูเขา
แบบฟอรม
สอบออกมาในรูปแบบของโปรแกรม Acrobat Reader
5. เมนู ดาวนโหลด กดเมนู ดาวนโหลดรายชื่อ ระบบจะดาวนโหลดรายชื่อนักศึกษาซึ่ง
รายชื่อ
เปนไฟลเอกสารในรูปแบบของโปรแกรม Microsoft Excel
6. ตัวเชื่อมโยงของ กดตัวเชื่อมโยงที่รหัสนักศึกษา เพื่อแสดงรายละเอียดของนักศึกษาที่
รหัสนักศึกษา
ตองการ เชน ชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท รายวิชาที่ลงทะเบียน เปนตน
พิมพรายชื่อ
หลังจากอาจารยผูสอนกดเมนู “พิมพรายชื่อ ” (จําเปนจะตองใชโปรแกรม Acrobat Reader version
4.0 ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดจากหนาจอแรก) หลังจากนัน้ ระบบจะทําการสรางรายงานของรายชือ่ นักศึกษาจากหนาจอ
ปจจุบันให หากเครื่องคอมพิวเตอรที่อาจารยผูสอนใชอยูมีการตอเครื่องพิมพเอาไว ก็จะสามารถที่จะทําการสั่งพิมพรายชื่อ
นักศึกษาไดทันที แตหากเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชอยูไมมีการตอเครื่องพิมพไว ก็สามารถทีจ่ ะบันทึกเปนไฟลเอาไวเพื่อนํามา
พิมพไดในภายหลัง โดยจะมีลักษณะดังรูปดานลาง

พิมพแบบฟอรม
หลังจากอาจารยผูสอนกดเมนู “พิมพแบบฟอรม ” (จําเปนจะตองใชโปรแกรม Acrobat Reader
version 4.0 ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดจาก หนาจอแรก) หลังจากนัน้ ระบบจะทําการสรางแบบฟอรมลงชื่อผูเชาสอบของ
รายชื่อนักศึกษาจากหนาจอปจจุบัน หากเครื่องคอมพิวเตอรที่อาจารยผูสอนใชอยูมีการตอเครื่องพิมพเอาไว ก็จะสามารถ
ที่จะทําการสั่งพิมพรายชื่อนักศึกษาไดทันที แตหากเครื่องคอมพิวเตอรที่ใช อยูไมมีการตอเครื่องพิมพ ไว ก็สามารถที่จะ
บันทึกเปนไฟลเอาไวเพื่อนํามาพิมพไดในภายหลัง โดยจะมีลักษณะดังรูปดานลาง

ดาวนโหลดรายชื่อ
หลังจากอาจารยผูสอนกดเมนู “ดาวนโหลดรายชื่อ ” จะแสดงหนาจอ ขอแนะนําในการ Download
รายชื่อ หากไมตองการ ดาวนโหลดหรือตองการกลับมาที่หนาจอเดิมใหเลือกปุม ยกเลิกการ Download และหากตองการ
Download ใหเลือกปุม ดาวนโหลดรายชื่อเพื่อบันทึก และปุม ดาวนโหลดรายชื่อเพื่อบันทึกคะแนนและตัดเกรด ระบบจะ
ดาวนโหลดรายชือ่ นักศึกษาเปนไฟลเอกสารของโปรแกรมไมโครซอฟทเอกเซล ซึ่งแสดงไดดังรูปดานลาง

หมายเหตุ ชองที่อาจารยผูสอนสามารถแกไขไดคือ ชอง ติด I, คะแนนเก็บรวม , คะแนนสอบกลางภาค , คะแนนสอบ
ปลายภาค, คะแนนรวม และเกรดที่ไดเทานั้น และในกรณีดาวนโหลด รายชื่อเพื่อบันทึกคะแนนจะไมมี ชองคะแนนรวม

และชองที่ใสเกรด ที่ได แสดงขึ้นมา (สวนบันทึกคะแนน จะมีการรวมคะแนนใหอัตโนมัติ เมื่อนําขอมูลเขาระบบ ซึ่งจะได
กลาวถึงในสวนตอไป)

ดูรายละเอียดนักศึกษา
เมื่ออาจารยผูสอน กดตัวเชื่อมโยงรหัสนักศึกษาเพื่อดู รายละเอียดของนักศึกษาคนนั้นๆ ก็จะแสดง
หนาจอ ดังรูปดานลาง

เมนูออกจากระบบ
การออกจากระบบ ใหอาจารยผสู อนทําการเลือกทีเ่ มนู “ออกจากระบบ” ซึง่ จะเปนการออกจากระบบที่
ถูกตอง และจะกลับไปยังหนาจอในการใสรหัสเขาระบบ
สามารถติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ ศูนยขอมูลกลาง (Data Center)
หมายเลขโทรศัพท 0-2244-5234 และ 0-2244-5235

