
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
 

จัดทําโดย : นายสัมพันธ ชัยภูมิ   ตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอร  หนา 1 
 

ข้ันตอนการประเมินอาจารยผูสอนในเว็บไซตระบบทะเบียนและประมวลผล 
 

1. เขาเว็บไซตระบบทะเบียนและประมวล  http://reg.rmutsb.ac.th/rmutsb/main/ 
2. Login เขาสูระบบดวย Username และ Password ของนักศึกษาที่ไดรับมาจากสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

3. คลิกที่เมนู “ระบบประเมินผล”  ภาคการศึกษาที่ยังไมไดประเมินการสอนจะปรากฏขอความ  
“กรุณาประเมินการสอนเพ่ือทําการปลดล็อคผลคะแนนรายวิชา” 

 

 

 

 

 



สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
 

จัดทําโดย : นายสัมพันธ ชัยภูมิ   ตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอร  หนา 2 
 

4. คลิกที่เมนู “ประเมินการสอน” เลือกภาคการศึกษาที่ยังไมไดประเมินการสอน (ตัวอยางเลือกภาค
การศึกษาที่ 1/2556) 
 

 
 

5. คลิกช่ือวิชาที่ตองการประเมิน  (นักศึกษาตองประเมินใหครบทุกรายวิชา) 
 

 
 

อธิบายสถานะการประเมิน 
ลําดับ สถานะการประเมิน สัญลักษณ 

1 ยังไมประเมินการสอน    
2 ประเมินการสอนแลว  

6. ประเมินการสอนในวิชาที่เลือก (ตัวอยาง คือ วิชารหัส 302-11-02 Money and Banking) 

 

 

 

 

เลือกระดับการ

ประเมิน 



สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
 

จัดทําโดย : นายสัมพันธ ชัยภูมิ   ตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอร  หนา 3 
 

6.1 หัวขอที ่3 สภาพหองเรียน ใหนักศึกษาประเมินสภาพรายวิชา 
1) ถาเปนวิชาที่เรียนบรรยายใหตอบในขอ ก. 
2) ถาเปนวิชาที่เรียนในหองปฏิบัติการใหตอบในขอ ข. 
3) ถาเปนวิชาบรรยายและทีเ่รียนในหองปฏิบัติการใหตอบทัง้ขอ ก และ ข  

 

6.2 เมื่อประเมินครบทุกหัวขอแลวใหกดปุมบันทึก   
6.3 เมื่อการประเมินเสรจ็สิ้นในรายวิชาใด  สถานะการประเมินจะเปลี่ยนไป  

  

6.4 กลับไปยังข้ันตอนที่ 5 เพื่อประเมินวิชาถัดไป 
 

หากนักศึกษาไมประเมินอาจารยผูสอนตามระยะเวลาท่ีกําหนด  นักศึกษาไมสามารถตรวจสอบผลการศึกษา  
และไมสามารถลงทะเบียนภาคการศึกษาถัดไปได 

 
  



สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
 

จัดทําโดย : นายสัมพันธ ชัยภูมิ   ตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอร  หนา 4 
 

คําถามท่ีพบบอย 
 

1. ทําไมนักศึกษาไมสามารถประเมินการสอนได?  
ตอบ  นักศึกษาตองประเมินในชวงระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด นักศึกษาควรติดตาม            

ขาวประชาสัมพันธจากทางมหาวิทยาลัย  เพื่อประโยชนของนักศึกษาเอง และแนะนําใหใช
ระบบจัดการเขาใชงานเว็บไซตระบบทะเบียนและประมวลผลเปนเวอรช่ันใหม ๆ เชน 

 Firefox :  http://www.mozilla.org/th/firefox/new/ 
Chrome :  http://www.google.com/intl/th/chrome/browser/ 
Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/th-th/internet-explorer/ie-9-
worldwide-languages 

 
2. ทําไมนักศึกษาไมสามารถกดปุมบันทึกขอมูลได หรือประเมินแลวสถานะไมเปลี่ยนแปลง? 

ตอบ  ปญหาเกิดจากนักศึกษาเขาประเมินเปนจํานวนมากในเวลาเดียวกัน  ทําใหการประมวลผล   
เกิดความลาชา 

วิธีแกปญหา   
ใหนักศึกษากลับไปยังเมนูประเมินผล  กดปุม Refresh (เริ่มใหม)  เพื่อตรวจสอบสถานะ    
หากสถานะเปนเครื่องหมายกากบาทในช่ือวิชาใด  ใหเลือกประเมินใหมอีกครั้ง 
 

3. ทําไมตองประเมินอาจารยผูสอน? 
ตอบ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใหเมื่อสิ้นภาคการศึกษา สถาบันการศึกษาจัด

ใหมีการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย      
ในทุกรายวิชา  และมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและความเหมาะสมของอุปกรณและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน อุปกรณที่ใชในหองเรียน คอมพิวเตอร อุปกรณในหองปฏิบัติการ 
หนังสือ ตํารา และสิ่งพิมพในหองสมุด เปนตน โดยผลการประเมินความคิดเห็นดังกลาวขางตน
ไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในภาคการศึกษาถัดไป 

 อางอิง  : คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา        
พ.ศ. 2553 หนา 60-61 และ หนา 106-109 
http://register.rmutsb.ac.th/TH/documents/doc_form/Teacher_evaluation/
ManualQA_MUA_February2554.pdf 

 
4. ประเมินอาจารยผูสอนไมทันเวลา  ไมสามารถดูเกรดได? 

ตอบ  เขียนคํารอง สวท. 01 (สามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 
http://register.rmutsb.ac.th/TH/documents/doc_form/new060355/reg01.pdf 
ระบุความประสงคใหชัดเจน พรอมแนบหลักฐานตามที่อางเหตุผล จากน้ันใหอาจารยที่ปรึกษา  
หัวหนาสาขาวิชา และคณบดีลงนามใหเรียบรอย  สงเอกสารที่สํานักสงเสริมวิชาการและ    
งานทะเบียนประจําศูนยพื้นที่ เพื่อกําหนดวันและเวลาในการประเมินอาจารยผูสอนตอไป 

 



สวท.01

เรื่อง Subject ..................................................................................................................
เรียน To ........................................................................................................................

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว (Name Mr./Mrs./Miss.).................................................................................................................................
รหัสประจําตัวนักศึกษา  Student ID คณะ Faculty.............................................................................
สาขา Field of student..............................................................................................................กลุมเรียน Section............................................................
โทรศัพทมือถือที่ติดตอได Telephone................................................... E-mail .............................................................................

มีความประสงค (ระบุรายละเอียดที่ตองการ) Indicate reasons for the request........................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

ลงช่ือ Signature.................................................................................

คํารองท่ัวไป  General Request Form

เลขที่รับ............................................
วันที่รับ.............................................
เวลา..................................................
ผูรับ..................................................

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Center of Academic Support and Registration

ลงช่ือ Signature.................................................................................
วันที่............เดือน................................พ.ศ.................

 ความเห็นอาจารยประจําวิชา                                                                                                                              ความเห็นอาจารยท่ีปรึกษา

........................................................................................................... ...............................................................................................................

........................................................................................................... ...............................................................................................................

ลงช่ือ Signature....................................................................... ลงช่ือ Signature.......................................................................
(...................................................................) (...................................................................)

................./................./................. ................./................./.................

 ความเห็นหัวหนาสาขาวิชา  ความเห็นคณบด/ีผูไดรับมอบหมาย

........................................................................................................... ...............................................................................................................

........................................................................................................... ...............................................................................................................

ลงช่ือ Signature....................................................................... ลงช่ือ Signature.......................................................................
(...................................................................) (...................................................................)

................./................./................. ................./................./.................

Instructor's comment Advisor's comment

Head of the Department's comment Dean's comment

................./................./................. ................./................./.................

บันทึกกองคลัง  บันทึกสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ชําระเงินแลวตามใบเสร็จ  เลมที.่....................เลขที่................... ..............................................................................................................

ลงวันที่................................................. ..............................................................................................................

ผูรับเงิน............................................... ลงช่ือ Signature.....................................................................  ผูบันทึก

the money has been paid according to the No. and receipt No.

Recipient

Record of Finance Division Record of Center of Academic Support and Registration



(ตัวอยาง) สวท.01

เรือง Subject ..................................................................................................................

เรียน To ........................................................................................................................

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว (Name Mr./Mrs./Miss.).................................................................................................................................

รหสัประจาํตวันกัศึกษา  Student ID คณะ Faculty.............................................................................

สาขา Field of student..............................................................................................................กลุ่มเรียน Section............................................................

โทรศพัทมื์อถือทีติดต่อได ้Telephone................................................... E-mail .............................................................................

มีความประสงค ์(ระบุรายละเอียดทีตอ้งการ) Indicate reasons for the request........................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

ลงชือ Signature.................................................................................

วนัที............เดือน................................พ.ศ.................

คําร้องทวัไป  General Request Form

เลขทีรับ............................................

วนัทีรับ.............................................

เวลา..................................................

ผูรั้บ..................................................

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน
Center of Academic Support and Registration

ขอประเมินอาจารยผูสอน  ภาคการศึกษา 1/2556

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ขอประเมินอาจารยผูสอนในระบบทะเบียนนักศึกษา

ภาคการศึกษาท่ี  1/2556  โดยมรีหัสวิชาดังตอไปน้ี  302-11-02, 304-31-05, 306-21-02, 307-31-10, 307-41-16, 309-31-03 และ 409-11-02

เน่ืองจากประสบอุบัติเหตุทางรถจกัรยานยนตตองพักรักษาตัวเปนเวลานาน  จึงไมสามารถประเมินอาจารยผูสอนตามเวลาท่ีกําหนดได

รณพีร  จุฑาเทพ 

4   5   6     3   0  5     2   2   1   0   9  9 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ

รณพีร  จุฑาเทพ

23                กันยายน               2556

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ BIT45621N

089-087 4294 reg.rmutsb@hotmail.com

 ความเห็นอาจารย์ประจาํวชิา                                                                                                                              ความเห็นอาจารย์ทปีรึกษา

........................................................................................................... ...............................................................................................................

........................................................................................................... ...............................................................................................................

ลงชือ Signature....................................................................... ลงชือ Signature.......................................................................

(...................................................................) (...................................................................)

................./................./................. ................./................./.................

 ความเห็นหัวหน้าสาขาวชิา  ความเห็นคณบด/ีผู้ได้รับมอบหมาย

........................................................................................................... ...............................................................................................................

........................................................................................................... ...............................................................................................................

ลงชือ Signature....................................................................... ลงชือ Signature.......................................................................

(...................................................................) (...................................................................)

................./................./................. ................./................./.................

บันทกึกองคลงั  บันทกึสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน

ชาํระเงินแลว้ตามใบเสร็จ  เล่มที.....................เลขที................... ..............................................................................................................

ลงวนัที................................................. ..............................................................................................................

Instructor's comment Advisor's comment

Head of the Department's comment Dean's comment

the money has been paid according to the No. and receipt No.

Record of Finance Division Record of Center of Academic Support and Registration

อาจารยท่ีปรึกษาลงนาม

หัวหนาสาขาวิชาลงนาม คณบดีลงนาม

อาจารยประจําวิชาไมตองลงนาม
เพราะอาจมีมากกวา 1 รายวิชา

ลงวนัที................................................. ..............................................................................................................

ผูรั้บเงิน............................................... ลงชือ Signature.....................................................................  ผูบ้นัทึก
Recipient


