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1   ระบบบริการการศึระบบบริการการศึกษากษาผานเครือขผานเครือขายายอินเตอรเน็ต อินเตอรเน็ต   

ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ตสามารถแบงออกไดเปน 4 สวนตามลักษณะผูใชงานคือ 

ระบบสําหรับนักศึกษา, เจาหนาที่, อาจารย และผูบริหาร ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ตสําหรับ

อาจารย คือระบบที่อาจารยสามารถคนหาขอมูล และเรียกดูขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับงานบริการการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยนครพนม อาทิเชน ตรวจสอบขอมูลประวัตินักศึกษา, ปฏิทินการศึกษา, ตรวจสอบรายวิชาที่เปดสอน, ดู

ตารางสอน, ตัดเกรด, ตรวจสอบขอมูลของนักศึกษาที่ใหคําปรึกษา, ดูสถิติการลงทะเบียนในรายวิชาที่สอน ฯลฯ โดย

ทานสามารถใชระบบบริการการศึกษาไดจากทุกจุดที่สามารถเชื่อมโยงเขากับเครือขายของมหาวิทยาลัย และ/หรือ 

เครือขายอินเตอรเน็ต 

 

ขอตกลงเบื้องตน 

ความรูพืน้ฐานกอนการใชระบบ 

กอนใชระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ต ทานจะตองมีความรูพื้นฐานการใชงานคอมพิวเตอร

เบื้องตน และโปรแกรม Microsoft Internet Explorer 5.x ขึ้นไป 

คําศัพทที่ใชในคูมือ 

เมาส หมายถึงอุปกรณชวยในการนําขอมูลเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งผูใชจะใชงานอุปกรณชนิดนี้รวมกับ

แปนพิมพ อักษร 

 
   รูปที่ 1  รูปเมาสตัวอยาง 

 

คลิก หมายถึงการใชนิ้วกดลงบนปุมสวนบนเมาสดานซาย 1 ครั้งแลวปลอย 
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2 เร่ิมตนใชงานระบบ   

ทานสามารถใชงานระบบบริการการศึกษาไดจากเครื่องคอมพิวเตอรทุกเคร่ืองที่เชื่อมตออยูกับระบบ

เครือขายของมหาวิทยาลัย และ/หรือ เครือขายอินเตอรเน็ต โดยการกําหนด Location หรือ Netsite ในโปรแกรม 

Internet Explorer ไปที่ URL ที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด แลวกดปุม Enter ระบบจะนําทานไปสูขอมูลพื้นฐานทั่วไป 

ซึ่งทุกคนสามารถใชงานไดดังจอภาพตอไปนี้ 

 

 
รูปที่ 2  หนาจอแรกเมื่อเขาสูระบบ 

เมื่อทานเขามาที่เว็บไซตของกองบริการการศึกษาหนาขาวประกาศจะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ เพื่อแสดง

ขอมูลขาวสารตาง ๆ จากระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม  โดยเรียงลําดับที่มีความสําคัญจากมากไปหา

นอย ใหทานใชเมาสคลิกที่ชื่อเรื่องประกาศดังกลาวเพื่อแสดงรายละเอียดของประกาศนั้น ๆ (ถามี) ทานควรใชเว็บไซต

นี้อยางตอเนื่องเพื่อจะไดทราบขาวหรือประกาศตาง ๆ ของกองบริการการศึกษา 

จากหนาจอ  จะเห็นไดวาดานซายมือเปนเมนูแสดงฟงกชั่นตางๆ ในการใชงาน  ซึ่งประกอบไปดวย  การเขา

สูระบบ วิชาที่เปดสอน ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรที่เปดสอน และตอบคําถาม ถาทานสนใจตองการทราบรายละเอียด

เรื่องใดใหทานใชเมาสคลิกที่เมนูนั้น 

ระบบจะแสดงประกาศเรื่องตางๆ 

ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ได (ถามี) โดยใชเมาสคลิกที่หัวขอ

ประกาศแตละเรื่อง 

เมนูแสดงฟงกชัน

ตางๆ ที่สามารถใช

งานได 
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2.1   การเขาสูระบบ 

 ในสวนของการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนสวนบุคคล การตรวจสอบประวัติ  การดูตารางสอน การเปลี่ยน

รหัสผาน เปนตน ทานสามารถกระทําไดโดยคลิกที่เมนู “เขาสูระบบ” เพื่อทําการใสรหัสประจําตัว และรหัสผาน ถา

รหัสประจําตัวและรหัสผานที่ใชถูกตอง  ระบบจะอนุญาตใหทานเขาไปใชงานได (ขอควรระวัง!!! ทานจะตองเก็บ

รหัสผานเปนความลับ ไมควรบอกใหผูอื่นทราบ เพราะผูอื่นอาจเขาใชงานระบบแทนทาน และทําใหเกิดความเสียหาย

ตามมา) 

วิธีใชงาน 

1. ใหทานคลิกที่เมนู “เขาสูระบบ”  

2. พิมพรหัสประจําตัว และรหัสผาน 

3. คลิกที่ปุม “เขาสูระบบ” 
 

 
รูปที่ 3 หนาจอสําหรับปอนรหัสประจําตัว และรหัสผาน 

 

ความปลอดภัยของการสงรหัสผานในระบบบริการการศึกษานี้ไดมาตรฐานสากล ทานจะสังเกตไดจากรูป

กุญแจที่ล็อกอยูดานลางขวามือของจอภาพ  ขอมูลรหัสผานที่ทานปอนจะถูกทําการเขารหัสกอนสงผานเครือขาย 

เมื่อผานขั้นตอนการตรวจสอบวาเปนทานเรียบรอยแลว ระบบจะนําทานไปสูหนาขาวประกาศซึ่งจะเปนการ

แจงถึงตัวทานโดยตรง 

ในการเขาสูระบบ สําหรับอาจารย ที่ไดรับสิทธิ์ เปน ผูบริหาร หรือเจาหนาที่ดวยนั้น จะเกิดหนาจอใหเลือก

ระบบ สําหรับระบบงานที่ตองการใชงาน โดยจะใหเลือก เปนระบบงานสําหรับเจาหนาที่ ระบบงานสําหรับอาจารย 

และระบบงานสําหรับผูบริหาร การเขาสูระบบงานใดนั้น ทานตองเลือก การเขาสูระบบ ใหเปนไปตามงานที่ตองการใช

ระบบงานนั้นๆ แตสําหรับอาจารยที่ไมมีสถานะเปน ผูบริหาร หรือเจาหนาที่  ระบบจะขามหนาจอนี้ไป และไปสู

หนาจอของอาจารยโดยตรง 

 

2. ปอนรหัสผาน 

3. คลิกที่ปุม  
“เขาสูระบบ”

1. ปอนรหัสประจําตัว

ของทาน 
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รูปที่ 4 หนาจอเลือกระบบตามสิทธิ์ที่ไดรับ 
 

 เมื่อทานเขาสูระบบเรียบรอยแลว ระบบจะแสดงหนาจอเมนูหลักระบบงานของอาจารย  โดยมีเมนูแสดง

ฟงกชันตางๆที่ทานอาจารยสามารถใชงานไดแสดงอยูทางดานซายของจอภาพ ดังรูปตอไปนี้  

 

 
รูปที่ 5 หนาจอระบบงานของอาจารย 

 
 

1. คลิกเลือกระบบ  

    สําหรับอาจารย 

2. คลิกปุม “เลือก” 

ขาวประกาศที่สงถึงทาน

อาจารยโดยเฉพาะ 
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2.2  เปลี่ยนรหัสผาน 

 ทานสามารถเปลี่ยนรหัสผานของทานได โดยใชเมนู “เปล่ียนรหัสผาน” รหัสผานที่ตั้งใหมควรประกอบดวย

ตัวอักษรและตัวเลข ที่มีจํานวนตัวอักษรและ/หรือตัวเลขรวมกันไมนอยกวา 6 ตัวอักษร 

วิธีใชงาน 

1. คลิกที่เมนู “เปล่ียนรหัสผาน” 

2. ปอนรหัสผานเดิม ลงในชองรหัสผานเดิม 

3. ปอนรหัสผานที่ตั้งใหม ลงในชองรหัสผานใหม 

4. ปอนรหัสผานที่ตั้งใหมซ้ําอีก 1 ครั้ง ลงในชองยืนยันรหัสผานใหม เพื่อปองกันการปอนรหัสผิดพลาด 

5. คลิกที่ปุม “เปล่ียนรหัสผาน” ดังรูปตอไปนี้ 

 

 
รูปที่ 6 หนาจอการเปลี่ยนรหัสผาน 

 

ทานสามารถทําการเปลี่ยนรหัสผานไดอยางปลอดภัย เนื่องจากขอมูลตาง ๆ ที่ทานอาจารยปอนที่หนาจอนี้

จะถูกทําการเขารหัสกอนลงไปในระบบเครือขาย ทานจะสังเกตไดจากรูปกุญแจล็อกทางดานลางขวามือของจอภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ปอนรหัสผานเดิม 

2. ปอนรหัสผานใหม 

3. ปอนรหัสผานใหมซํ้าอีกครั้ง 

4. คลิกที่นี่ 
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2.3   ระเบียนประวัติ 

 แสดงรายละเอียดระเบียนประวัติของทาน  ในหนาจอนี้ทานสามารถแกไขขอมูลสวนตัวของทาน ซึ่งทานจะ

สามารถแกไขขอมูลใดไดบางนั้นขึ้นอยูกับการกําหนดของแผนกทะเบียน ฯ   

 

 
รูปที่ 7 หนาจอระเบียนประวัติ 

วิธีใชงาน 

1. เลือกหัวขอ  “ระเบียนประวัติ”  จากหนาจอหลัก 

2. หากมีการแกไขขอมูลสวนตัวใหใสขอมูลสวนตัวลงในชองขอมูลที่ตองการ 

3. หากตองการยกเลิกขอมูลที่ทํารายการกอนหนาเพื่อแกไขในหนาจอกดที่ปุม ถอยกลับ 

4. กดที่ บันทึก เพื่อทําการบันทึกขอมูลที่ไดรับการแกไขแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกแกไขระเบียนประวัติ 
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2.4  ภาระอาจารยทีป่รึกษา  

 เมนูภาระอาจารยที่ปรึกษาประกอบไปดวย หนาจอยอยอีกหลายหนาจอ เชน เมื่อเล่ือนเมาสและคลิกไปที่ 

คําวา “ปการศึกษาที่เขา” จะปรากฏหนาจอใหม ใหเลือกนักศึกษาที่ใหคําปรึกษาโดยเลือกจากปที่เขา หรือ เล่ือน

เมาสไปคลิกที่ “รหัสนักศึกษา” จะเปลี่ยนหนาจอเปนขอมูลนักศึกษาคนนั้น หรือคลิกที่ “PHOTO” ระบบจะแสดง

ภาพของนักศึกษาในความดูแลของทาน เล่ือนไปคลิกที่สัญลักษณ “สถานการณเขาระบบ” จะสามารถกําหนดให

นักศึกษา ใชงานระบบหรือไมใหใชงานระบบได ดังภาพตอไปนี้ 

 

 
รูปที่ 8 หนาจอรายชื่อนักศึกษาที่ใหคําปรึกษา 

 
เมื่อเล่ือนเมาสไปที่ คําวา “ปการศึกษาที่เขา” จะเปลี่ยนหนาจอเปนหนาจอใหม และจะมีปการศึกษาให

เลือก เมื่อกดเลือกปการศึกษาจะเปนรายชื่อนักศึกษาที่ตองใหคําปรึกษาในแตละปการศึกษานั้นๆ  

คลิกที่ สัญลักษณ 

สถานการณเขาระบบ

ดานหนารหัส

นักศึกษาเพื่อกําหนด

สิทธิ์การเขาใชระบบ

ของนักศึกษา 

คลิกที่ PHOTO เพื่อดู

รูปภาพนักศึกษา 

คําอธิบายสัญลักษณ

สถานการณเขาใชงาน

ระบบของนักศึกษา 
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รูปที่ 9 หนาจอรายชื่อนักศึกษาที่ใหคําปรึกษาในแตละปการศึกษา 
 
สัญลักษณตางๆ บนหนาจอภาระอาจารยที่ปรึกษา  

 

เมื่อกดที่สัญลักษณ  “สถานการณที่เขาระบบ” บริเวณ

หนารหัสนักศึกษา จะเปลี่ยนสถานะ การเขาระบบของ

นักศึกษาไป เปน”ล็อก” ไมสามารถลงทะเบียนได หรือ ”

ปลดล็อก” เปนตน 

สําหรับสัญลักษณ “Lock/โดยเจาหนาที่” นั้น ทาน

อาจารยไมสามารถปรับแกได 

 เมื่อกดที่ สัญลักษณ “สมุดโนต” จะเปนการสงขอความ

ถึงตัวนักศึกษาโดยตรง เมื่อนักศึกษาล็อกอิน เขาระบบมา

จะเห็นขอความที่สงไปถึง 

 

ในหนาจอภาระอาจารยที่ปรึกษา มีขอมูลอื่นๆ ของนักศึกษา ไดแก รายชื่อนักศึกษา ชั้นป หนวยกิตที่

ลงทะเบียนแลว หนวยกิตที่ผาน ระดับคะแนนเฉลี่ย  สถานภาพ  และรูปนักศึกษา  

และเมื่อทาน คลิกที่ “รหัสประจําตัวนักศึกษา” จะเปนหนาจอ แสดงขอมูลของนักศึกษาคนที่เลือกเขาไปดู

ขอมูล เมื่อเขาไปหนาจอของขอมูลนักศึกษาแลว อาจารยจะไดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลของนักศึกษา และสามารถทํา

การใด ๆได ทุกอยาง เสมือนนักศึกษาได แตในระบบจะเก็บประวัติการเปล่ียนแปลงขอมูล ไวทุกครั้งที่เกิดการแกไข

ขอมูล  

 

 

เลือกปการศึกษาที่เขา 

เพื่อดูรายช่ือ นักศึกษาที่

ใหปรึกษา 
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รูปที่ 10 หนาจอตรวจสอบขอมูลนักศึกษา โดยใชสิทธิ์อาจารยที่ปรึกษา 

2.5   ภาระการสอน   

 เมื่อทานเลือกเมนู “ภาระการสอน” จะเปนหนาจอ ที่มีเมนู ใหทานใชงานอีกหลายเมนูยอย  ไดแก รายชื่อ

นักศึกษาลงทะเบียน  บันทึกเกรด  รายชื่อนักศึกษาวิทยานิพนธ และตารางสอนอาจารย ดังจะไดอธิบายเมนูยอย

ตางๆ ตอไป 

 
รูปที่ 11 หนาจอภาระการสอน 

หนาจอจะแสดงขอมูลวา

ทานไดเขาตรวจสอบขอมูล

ของนักศึกษาคนใด 
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2.5.1   รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียน เปนรายชื่อนักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียน ในทุกรายวิชาที่ทาน

สอน ทานสามารถดูรายชื่อจากหนาจอไดโดยคลิกที่ชื่อรายวิชา หรือจะเลือกสงออกขอมูลรายชื่อนักศึกษาในวิชาที่

ทานสอน ไปใชงานดานอื่นๆ ไดโดยเลือกกดที่ สัญลักษณ  จะไดรายชื่อนักศึกษาในรูปแบบไฟล Wordหรือ  

สําหรับไฟล Excel  
 

 
รูปที่ 12 หนาจอรายชื่อนักศึกษา ในรายวิชาที่สอน 

 

2.5.2     บันทึกเกรด ในหนาจอ “บันทึกเกรด” จะมีสวนใหคลิกเขาไปใชงานไดอีกหลายหนาจอ เชน เมื่อ

คลิกไปที่รหัสวิชาที่เปดสอน จะเขาไปที่หนาจอดูคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสมรายภาคของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน

วิชาที่ทานสอน  คลิกไปที่ ปุมเครื่องหมาย ของคอลัมนกรอกคะแนน จะเปดหนาจอใหมใหบันทึกชวงคะแนน 

และตัดเกรด, คลิกไปที่ปุมเครื่องหมาย   ของคอลัมนกรอกเกรด จะเปดหนาจอใหมใหเขาสูระบบการบันทึก

สัญลักษณเกรด เปนตน ดังจะไดอธิบายแตละขั้นตอนตอไป 

 

รูปที่ 13 หนาจอบันทึกเกรด 

1. คลิกที่  ในคอลัมนกรอกคะแนน 

เพื่อกําหนดชวงคะแนน ในหนาจอใหม 

2.  คลิกที่  เพื่อเปดหนาจอ

ใหมใหเขาสูระบบบันทึกเกรด 

คลิกเลือกเพื่อดูขอมูล

บนหนาจอ 
คลิกเลือกเพื่อดาวน

โหลดไฟล Word 

ระบุ กลุมเรียนที่ตองการไปตัด

เกรดรวม หากไมตองการ เลือกที่ 

“ตัดแยก” 

คลิกเลือกเพื่อดาวน

โหลดไฟล Excel 
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1.     คลิกที่ เครื่องหมาย คอลัมนกรอกคะแนน จะเขาสูหนาจอใหม สําหรับบันทึกคะแนน โดย

ดานซายมือจะมีเมนูยอยใหใชงานอีก 2 เมนูยอยคือ เมนูยอย บันทึกชวงคะแนน และเมนูยอย พิมพใบ

แจงเกรด 

 

รูปที่ 14 หนาจอบันทึกคะแนน  

ในเมนูยอยบันทึกชวงคะแนน ทานจะตองกําหนด สัดสวนในการเก็บคะแนนกอน  โดยใหเขาไปที่ เมนูยอย 

บันทึกชวงคะแนน  ทานถูกกําหนดสิทธิ์ ใหใชหนาจอดังกลาวได โดยปกติ รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยอาจารย 

มากกวา 1 ทาน จะสามารถกําหนดสิทธิ์ดังกลาวได 

 

1 เลือกวิธีตัดเกรด 

เกณฑคะแนน 
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รูปที่ 15  หนาจอบันทึกชวงคะแนน 

 
      1)  เลือกวิธีตัดเกรด 

กําหนดวิธีการตัดเกรด โดยการตัดเกรดแบงไดเปน 3 ระบบคือ 

วิธีที่ การตัดเกรด คําอธิบาย 

1 FIX-RATE ตัดเกรด โดยผูใชเปนผูกําหนดชวงคะแนน ที่ตองการใหไดเกรดที่กําหนด  

คาคะแนนที่กําหนด  จะบรรจุในตรงบริเวณ FIX-RATE   คาคะแนนที่ใส  

เปนคะแนนเริ่มตน  ตัวอยางเชน 

4     80 - 100 

3.5  75 - 79 

3    70 - 74 

จะระบุที่ชองดังนี้                                   หรือ 

 

2 T-SCORE เปนการตัดเกรด โดยใช Normalize T-Score ระบบจะทําการนําคะแนน

รวมไปจัดเปนคะแนน T แลวแบงชวงคะแนนตามคาสูงสุดต่ําสุด ตาม

แบบ Normal Curve 
( ตองระบุที่  4. เกรด สูงสุดต่ําสุด) 

หรือ 

3 MEAN-SD การตัดเกรดโดยการใช Mean-SD โดยใหเกรดแตละเกรด มีชวงของคา

คะแนนเทากับ 1 SD ( B+ -> B = 05.SD )      ( ตองระบุที่  4. เกรด 
สูงสุดต่ําสุด) 

หรือ 

 

2 กําหนด 

วิธีเก็บคะแนน 
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2)  กําหนดวิธีเก็บคะแนน 

 
รูปที่ 16  หนาจอกําหนดวิธีเก็บคะแนน 

ทานสามารถเลือกจํานวนครั้ง ในการเก็บคะแนน ไดสูงสุดถึง 100 ครั้ง  โดยการระบุการเก็บคะแนนแตละ

ครั้งจะประกอบดวยขอมูลที่ตองกําหนดคือ 

 

หัวขอ คําอธิบาย 

คําอธิบาย กําหนดชื่อของการเก็บคะแนนครั้งนั้นๆ 

คะแนนเต็ม จํานวนคะแนนดิบ 

ประเภทการสอบ ประเภทของคะแนน จําแนกเปน QUIZ, MIDTERM และ FINAL 

แสดงผล สถานะการประกาศผลคะแนนใหนักศึกษาทราบ 

น้ําหนัก (%) สัดสวนเปน เปอรเซ็นต  ที่จัดเก็บเปนคะแนนรวม   

อาจารยผูสอน ชื่อ อาจารยผูสอนที่ มีสิทธิ์ ในการกรอกคะแนน ครั้งนี้ 

หมายเหตุ หากการกําหนดเลขที่การกําหนดคะแนนแตละกลุมเรียนตรงกัน   ระบบจะโอนคะแนนให

อัตโนมัติ ทานสามารถลบรายการการเก็บคะแนนไดโดย คลิก [ลบ] รายการคะแนนที่กรอกไว 

หลังจากลบแลวทานไมสามารถเรียกกลับมาได 
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การบันทึกคะแนนเก็บ 
 

 

                                รูปที่ 17 หนาจอบันทึกคะแนน 
 

หนาจอสําหรับบันทึกคะแนน  จะเปนหนาจอหลักที่ใชในการตัดเกรด  จะประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ 

• สวนสําหรับการกรอกคะแนนดิบ  (คอลัมนคะแนนเก็บ) 

• สวนที่ใชในการปรับปรุงเกรด ที่ไดจากการคํานวณแลว  หรือใชในการตัดนักศึกษาบางคน  ออกจาก

กลุมตัวอยางในการคํานวณ  แลวทําการกาํหนดเกรดเอง (กําหนดเกรดเอง) 
 

แสดงคาสถิติ 

สถานภาพนักศึกษา คอลัมนคะแนนเก็บ 

กําหนดเกรดเอง 

โอนเกรดไปทะเบียน 
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การกรอกคะแนนดิบ  
จํานวนชองของคะแนน จะขึ้นอยูกับจํานวนครั้งที่ทําการเก็บคะแนนดิบ  โดยที่หัว COLUMN จะแสดง

เงื่อนไขในการเก็บคะแนนดังนี้ 

 
 

EDIT 
     กดเพื่อทําการกรอกขอมูลคะแนนดิบ  เมื่อกดแลว  จะทําใหปุม EDIT กลายเปน 

SAVE  ทานจะตองกด SAVE เมื่อไดกรอกคะแนนเสร็จส้ินแลว 

    กรณีที่ขึ้นคําวา LOCK แสดงวาทานไมสามารถบันทึกคะแนนนั้นได  โดยเงื่อนไขนี้

จะถูกกําหนดจากหนาจอชวงคะแนน 

 ลําดับ 1        บอกใหทราบวาเปนการเก็บคะแนนครั้งที่   

• หากนํา Mouse มาวางบน คําวา Point  ระบบจะแสดงชื่อการเก็บคะแนนนั้น 

• หาก Click ที่คําวา ลําดับ ระบบจะทําการเรียงลําดับตามคะแนน 

T:100 

W:20% 

       แสดงการเก็บคะแนน หมายถึง คะแนนเต็ม 100 และจัดเก็บดวยน้ําหนัก 20% 

 

 

กดเพื่อแสดงหนาจอการ Import คะแนนจาก File ดังนี้ 

 
โดย File ที่จะนํามา Import ตองมีลักษณะเปน 2 Column คือรหัสนักศึกษาและคะแนนดิบ 

สามารถ Import ไดดวยการ Copy ขอมูลนั้น แลวนําไป Paste ที่ Area Box แลวกดปุม Import  
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การตัดโอนเกรด 
เมื่อเสร็จส้ินการบันทึกคะแนนแลว จะพบวาระบบจะทําการคํานวนเกรด On-line Real-time ตลอดเวลา 

โดยจะแสดงไวในคอลัมน  แลวเกรดที่ไดจะแสดงในชอง Result การโอนเกรดทําไดโดยการกดปุม     ที่รูป Disk ระบบ

จะทําการโอนเกรดที่คํานวนได ไปสู คอลัมน Adjust/Grade Result 

 

หมายเหต ุ การโอนเกรด จะทําเฉพาะนักศึกษา ที่ถูกกําหนดใหเปน Cal ที่ คอลัมน Cal or Manual 

เทานั้น 

การกําหนดเกรดเอง 
สวนนี้ จะใชในการปรับเกรดที่ไดจากการคํานวน หรือดึงนักศึกษาที่มีคะแนนเก็บสูง หรือ ต่ําผิดปกติออก

จาก กลุมตัวอยาง  การดําเนินการดังกลาว ทําไดโดยการกดเลือก ให Cal or Manual 

  

หัวขอ คําอธิบาย 

 

Cal or Manual 
ใชในการกําหนดการตัดเกรดผานระบบ หรือ กําหนดเกรดเอง  

เมื่อกดปุมแลว ตองทําการ SAVE โดยให  คลิกที่ Check Box  

 

 

Result 
ชองแสดงผลการคํานวนเกรดที่ได  กรณีที่ตองการกําหนดเกรด

ของนักศึกษาบางคนเองใหกําหนดเปน Manual เลือกเครื่องหมาย  ใน

คอลัมนแรกและเกรดจะไมแสดงในชองนี้แตจะแสดงคําวา Manual ทาน

สามารถกําหนดเกรดของนักศึกษาเหลานี้ไดโดยกดปุม Adjust ในชอง 
Adjust 

การกําหนดใหนักศึกษาไมถูกคํานวนเกรด จะทําใหคา N หรือกลุม

ประชากรที่ใช ในการคํานวนทางสถิติถูกปรับลดไปดวย 

 

 

Adjust 
ใชสําหรับ กําหนดเกรดเอง  ใหกดปุม Adjust ทานสามารถปรับ

เกรดของนักศึกษาที่ ถูกกําหนดเกรดใหเปน Manual เทานั้น 

 
หมายเหต ุ  กรณีที่นักศึกษา ลงทะเบียนแลวทําการถอนโดยไดสัญลักษณ W ระบบจะทํา 

การตั้งใหออกจากกลุมตัวอยางอัตโนมัติ 
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การเลือก Mode ในการแสดงคาคะแนนดิบ หรือคะแนนคํานวณ 
 

 

 

 

ทานสามารถเลือก Mode การแสดงคะแนนได 2 Mode คือ 

• คะแนนดิบ เปนคะแนนที่ทานกรอกเขามา 

• คะแนนคํานวณ เปนคะแนนที่ทําการคิดเปน % ตามที่กําหนดไวแลว โดยใน Mode นี้ไมสามารถ

แกไขคะแนนได 

 
ตารางอางอิง T ที่ใชอางอิงในระบบ 

T AREA T AREA T AREA T AREA T AREA 

10 0.0032 21 0.1900 41 18.4100 61 86.4300 81 99.9030 

11 0.0064 22 0.2600 42 21.1900 62 88.4900 82 99.9310 

12 0.0070 23 0.3500 43 24.2000 63 90.3200 83 99.9520 

13 0.0110 24 0.4700 44 27.4300 64 91.9200 84 99.9660 

14 0.0160 25 0.6200 45 30.8500 65 93.3200 85 99.9770 

15 0.0230 26 0.8200 46 34.4600 66 94.5200 86 99.9840 

16 0.0340 27 1.0700 47 38.2100 67 95.5400 87 99.9890 

17 0.0480 28 1.3900 48 42.0700 68 96.4100 88 99.9928 

18 0.0690 29 1.7900 49 46.0200 69 97.1300 89 99.9952 

19 0.1000 30 2.2800 50 50.0000 70 97.7200 90 99.9968 

20 0.1300 31 2.8700 51 53.9800 71 98.2100 

  32 3.5900 52 57.9300 72 98.6100 

  33 4.4600 53 61.7900 73 98.9300 

  34 5.4800 54 65.5400 74 99.1800 

  35 6.6800 55 69.1500 75 99.3800 

  36 8.0800 56 72.5700 76 99.5300 

  37 9.6800 57 75.8000 77 99.6500 

  38 11.5100 58 78.8100 78 99.7400 

  39 13.5700 59 81.5900 79 99.8100 

  40 15.8700 60 84.1300 80 99.8650 

 

Click เพื่อเลือก Mode การแสดงคะแนนคํานวณ 
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2.     คลิกที่ เครื่องหมาย    ของ คอลัมนกรอกเกรด จะเขาสูหนาจอใหม เพื่อบันทึกเกรด 

 

 

รูปที่ 18 หนาจอบันทึกเกรดเมื่อคลิกที่   คอลัมนกรอกเกรด 

4.     คลิกที่หัวขอ พิมพใบแจงเกรด จะไปสูหนาจอใหม เพื่อพิมพใบแจงเกรดออกทางโปรแกรมเวิรด 

ดังนี้ 

 
 

รูปที่ 19 รายงานใบสงระดับคะแนนตัวอักษร 
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2.5.3  รายชื่อนักศึกษาวิทยานิพนธ เมื่อเลือกหัวขอยอยนี้จะแสดงรายชื่อนักศึกษาที่ทานให            

คําปรึกษาวิทยานิพนธ โดยเลือกรายชื่อนักศึกษาจากปการศึกษาที่เขาได 

 
รูปที่ 20 หนาจอแสดงรายชื่อ และรายละเอียดของนักศึกษาที่ทานเปนที่ปรกึษาวิทยาพนธ 

2.5.4   ตารางสอนอาจารย ทานสามารถขอดูขอมูลตารางสอนของทาน ณ ป/ภาคการศึกษาที่ตองการได

จากเมนู “ตารางสอนอาจารย” และคนหาตารางสอนของอาจารยทานอื่น ๆ โดยใชเมนู “คนหาตารางสอน” 

                         1)  ตารางสอนอาจารย  จะแสดงภาระการสอนของทานโดยเฉพาะ 

วิธีใชงาน 

1. จากหนาจอภาระการสอน คลิกที่เมนู “ตารางสอนอาจารย” 

2. ระบบจะแสดงขอมูล ป/ภาคการศึกษา และตารางสอนของทานดังรูปที่ 21 

 
รูปที่ 21 หนาจอตารางสอนอาจารย 

 หมายเหต ุขอมูลที่แสดงในตารางประกอบไปดวย รหัสวิชา กลุมเรียน  อาคารและหองเรียนตามลําดับ ใน

กรณีที่ตารางเวลาสอนซ้ําซอนระบบจะแสดงขอมูลดวยชองสีแดง 
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                         2)  คนหาตารางสอน  เปนเมนูที่ใชในการคนหาตารางสอนของอาจารยทานอื่น ๆ  

วิธีใชงาน 

1. คลิกที่เมนู “คนหาตารางสอน”  

2. ใหทานระบุเงื่อนไขในการคนหา โดยทําการพิมพชื่อ และ/หรือ นามสกุลของอาจารยที่

ตองการ ทานสามารถใชเครื่องหมาย * เพื่อกําหนดเงื่อนไขในการคนหาได 

  

 
รูปที่  22  กําหนดเงื่อนไขการคนหาตารางสอนอาจารย 

 

สมมติวาตองการคนหาตารางเวลาสอนของอาจารยที่ชื่อขึ้นตนดวย “รัญ”  สามารถทําไดโดยปอน “รัญ*” ลง

ในชอง “โปรดระบุช่ือ” จากนั้นทําการกําหนดจํานวนรายชื่อที่ไดจากการคนหา ถาไมไดกําหนดเปนอยางอื่น 

ระบบจะแสดงเฉพาะ 25 รายชื่อแรกที่ตรงกับเงื่อนไขการคนหาเทานั้น หลังจากที่ระบุเงื่อนเสร็จเรียบรอย

แลว คลิกที่ปุม “คนหา” ระบบจะทําการแสดงผลลัพธดังรูปที่ 23 

 

 
          รูปที่  23  เลือกรายชื่ออาจารยที่ตองการ 

 

1. พิมพช่ือ และ/หรือนามสกุล

ของอาจารย (สามารถใช

เครื่องหมาย *   ได) 

2. กําหนดจํานวนผลลัพธ

จากการคนหา 

3. คลิกที่ปุม “คนหา” 

คลิกที่ช่ือเพื่อแสดง

ตารางสอนของอาจารยที่

ตองการ 
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3. คลิกที่ชื่อเพื่อแสดงตารางเวลาสอนของอาจารยที่ตองการ จะไดผลลัพธตามรูปที่ 24  

 
รูปที่  24  ขอมูลตารางสอนของอาจารยที่ตองการ 

 

2.6   ทําบันทกึถึงนักศึกษา  

 ทานสามารถสงขอความ/ทําบันทึกถึงนักศึกษาแตละคน หรือนักศึกษาในกลุมเรียนที่กําหนด หรือนักศึกษา

ทุกคนที่ทานเปนอาจารยที่ปรึกษาได ขอความที่สงถึงนักศึกษาแตละคน หรือ นักศึกษาในกลุมเรียนที่กําหนดจะ

ปรากฏอยูในหนาขาวประกาศของนักศึกษาแตละทาน เมื่อนักศึกษาเขาใชงานระบบ นักศึกษาจะไดรับขอความ

ดังกลาวทันที ในกรณีของการสงขอความถึงนักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัย ขอความจะปรากฏที่หนาขาวประกาศใน

สวนที่เปนขอมูลสาธารณะ  

วิธีใชงาน 

1. จากหนาจอหลัก ใหทานคลิกที่เมนู “ทําบันทึกถึงผูเรียน” 

2. ระบุรูปแบบการสงขอความ โดยการคลิกที่วงกลมหนาตัวเลือกที่ตองการ ในกรณีของการสง            

ขอความถึงนักศึกษารายคน ใหปอนรหัสประจําตัวของนักศึกษาลงในชองรหัสประจําตัวนักศึกษาดวย 

ในกรณีที่ตองการสงขอความถึงนักศึกษาในกลุมเรียน ใหปอนรหัสวิชา กลุมเรียน ระดับการศึกษา และ

วิทยาเขต  

3. ปอนชื่อเรื่องลงในชอง “ช่ือเรื่อง” 

4. ปอนขอความลงในชอง “ขอความ” 

5. กําหนดวัน/เดือน/ปที่เริ่มตนแสดงขอความ 

6. กําหนดวัน/เดือน/ปที่ส้ินสุดการแสดงขอความ 
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7. ระบุระดับความสําคัญของขอความ (ขอความจะถูกแสดงที่หนาขาวประกาศโดยมีการเรียงลําดับจาก

ขอความที่สําคัญมากไปหานอย) 

8. คลิกที่ปุม “สงขอความ”  

 

 
รูปที่ 25  หนาจอทําบันทึกถึงผูเรียน  

1.  เลือกรูปแบบการสง

บันทึก 

2.  เลือกรายวิชาที่ตองการ

สงถึงนักศึกษาที่

ลงทะเบียน 

3.  บันทึกช่ือเร่ือง และ

ขอความที่ตองการ

สงไปยังนักศึกษา 

4.  ระบุชวงวันที่ตองการให

แสดงขอความ 

6.  คลิกที่ปุม “สง
ขอความ” 

5.  ระบุระดับความสําคัญ

ของขอความี่ตองการสง 
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รูปที่ 26  ขอความที่ปรากฏขึ้น กรณีสงขอความไปยังนักศึกษาเสร็จเรียบรอยแลว 

 

9.    ทานอาจารยสามารถตรวจสอบ และแกไขขอความที่สงไปยังนักศึกษา  โดยคลิกที่เมนู “รายการที่สงไป

แลว”  แสดงดังรูปที่ 27 

 
      รูปที่ 27  หนาจอแสดงรายละเอียดของรายการที่สงไปยังนักศึกษาแลว  

10.    หากทานอาจารยตองการลบขอความที่สงไป ใหคลิกที่ [ลบ] ดานหลังขอความนั้น และหากทาน

ตองการแกไขขอความใหทานคลิกที่ ชื่อเรื่อง แลวทําการปรับปรังแกไขขอมูล จากนั้นคลิกที่ปุม        

“สงขอความ” เพื่อสงขอความไปยังนักศึกษา ดังรูปที่ 28 

 
                                               รูปที่ 28  หนาจอแกไขขอความที่สงไปยังนักศึกษาแลว 

คลิกที่ช่ือเรื่องเพื่อ

แกไขขอความ 
คลิกที่ [ลบ] เพื่อ 

ลบขอความ 

1.  ปรับปรุงแกไข

ขอความ หรือ

เงื่อนไขการแสดง

ขอความตาม

ตองการ 

2.  คลิกที่นี่เพื่อสง

ขอความ 

คลิกที่นี่หากตองการ

ลบขอความนี้ 
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2.7  คนหาขอมูลนักศึกษา 

 ใชเพื่อใหทานอาจารยสามารถตรวจสอบขอมูลสถานภาพรายภาค ระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษา 

คะแนนเฉลี่ยสะสม หนวยกิตที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษา และหนวยกิตสะสมของนักศึกษาแตละคนได 

วิธีใชงาน 

1. จากหนาจอเมนูหลัก ใหทานคลิกที่เมนู “ขอมูลนักศึกษา” 

2. ระบุเงื่อนไขรหัสนักศึกษา ชื่อ หรือนามสกุลที่ตองการคนหา  

 
รูปที่ 29 หนาจอเมื่อเลือกเมนู คนหาขอมูลนักศึกษา จากรูปที่ 5 

3. กดปุม “คนหา” หนาจอจะรายงานขอมูลนักศึกษา ดังรูปที่ 30 

 
รูปที่ 30 หนาจอเมื่อคลิกปุมคนหา จากรูปที่ 29 

1.  ระบุเงื่อนไขที่

ตองการคนหา 

2.  คลิกปุม “คนหา” 
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2.8  คนหารายวิชา  

ทานสามารถคนหาขอมูลโดยละเอียดของแตละรายวิชาไดจากเมนู “คนหารายวิชา” ขอมูลจะประกอบไป

ดวย รหัสวิชา, ชื่อวิชาภาษาไทย/อังกฤษ, จํานวนหนวยกิต, หนวยงานเจาของรายวิชา, เปนรายวิชาสําหรับระดับ

การศึกษาใด, เปนวิชาในหมวดใด, เงื่อนไขรายวิชาที่จําเปนในการลงทะเบียนเรียน, จํานวนกลุมเรียนที่เปดสอน, วัน

เวลาเรียน, หองเรียน/อาคารที่ใชทําการเรียนการสอน, จํานวนเปดรับลงทะเบียน, จํานวนนักศึกษาที่ไดลงทะเบียนไป

แลว, จํานวนที่นั่งเหลือที่สามารถรับลงทะเบียนได เปนตน 

วิธีใชงาน 

1. ใชเมาสคลิกที่เมนู “คนหารายวิชา” 

2. กําหนดเงื่อนไขในการคนหารายวิชา โดยเริ่มจากการระบุคณะที่สังกัด, วิทยาเขต, ระดับการศึกษา, 

พิมพรหัสวิชา และ/หรือ ชื่อวิชาที่ตองการคนหา โดยทานสามารถใชเครื่องหมาย * เพื่อระบุเฉพาะ

บางสวนของรหัสวิชา และ/หรือ ชื่อวิชาที่ทราบ ในกรณีที่ไมไดพิมพขอความใดๆ    ลงในชองรหัสวิชา 

ระบบจะคนหารายวิชาโดยไมคํานึงถึงรหัสวิชา ในทํานองเดียวกันถาทานไมไดพิมพขอความใดๆ ลงใน

ชองชื่อวิชาระบบจะคนหารายวิชาโดยไมคํานึงถึงชื่อวิชา ดังรูปตอไปนี้ 

 

 
 รูปที่ 31 หนาจอกําหนดเงื่อนไขการคนหารายวิชา 

 
 รูปที่ 32 ผลที่ไดจาการคลิกปุม คนหาในรูปที่ 31 

ระบุเงื่อนไขในการคนหาตาง ๆ 

แลวคลิกที่ปุม “คนหา”               

คลิกที่รหัสวิชาเพื่อดู

รายละเอียด 
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รูปตอไปนี้เปนหนาจอแสดงรายละเอียดของรหัสวิชา “ 20001201”  

 
รูปที่ 33 รายละเอียดของรายวิชา 

สําหรับกรณีรายวิชาที่เปดใหมีการสอนในภาคการศึกษา จะบอกรายละเอียดของรายวิชา จํานวนกลุม วัน

และเวลาเรียน สถานที่ จํานวนนักศึกษาที่เปดรับ จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนแลวและคงเหลือ 
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2.9  คนหาตารางเรียนนกัศึกษา  

ทานสามารถคนหาขอมูลตารางเวลาเรียนของนักศึกษาไดจากเมนู “คนหาตารางเรียนนักศึกษา” ขอมูล

ตารางเรียนที่ระบบแสดงจะเปนของป  และภาคการศึกษาปจจุบัน 

วิธีใชงาน 

1. ใชเมาสคลิกที่เมนู “คนหาตารางเรียนนักศึกษา” 

2. ใหทานระบุเงื่อนไขในการคนหา ซึ่งเงื่อนไขจะประกอบไปดวยรหัสประจําตัวนักศึกษา และ/หรือ ชื่อ

นักศึกษา  ดังรูปตอไปนี้ 

 
 รูปที่ 34 กําหนดเงื่อนไขของนักศึกษาที่ตองการคนหาตารางเรียน 

 

ทานสามารถใชเครื่องหมาย * ในการระบุรหัสประจําตัวนักศึกษา และ/หรือ ชื่อนักศึกษาได โดย

เครื่องหมาย * จะใชในกรณีที่นักศึกษาตองการระบุเฉพาะเพียงบางสวนของรหัสประจําตัว        

นักศึกษา และ/หรือ ช่ือนักศึกษาที่ทราบ เชน ถาตองการคนหาตารางเรียนของนักศึกษาที่มีชื่อ        

ขึ้นตนดวยคําวา “ศัน” และมีรหัสประจําตัวนักศึกษานําหนาดวย “650220” ใหนักศึกษาพิมพคําวา 

65022* ลงในชองรหัสประจําตัวนักศึกษาและพิมพคําวา ศัน* ลงในชองชื่อนักศึกษา จากนั้นทําการ

ระบุจํานวนผลลัพธที่ตองการใหระบบแสดง ถาไมไดกําหนดเปนอยางอื่นระบบจะแสดงเฉพาะ 25  

รายชื่อแรกที่ไดจากการคนหาเทานั้น 

3. เมื่อคลิกที่ปุม “คนหา”  ระบบจะทําการคนหาตามเงื่อนไขที่ระบุแลวแสดงรายชื่อนักศึกษาทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ พรอมทั้งรหัสประจําตัวนักศึกษาออกมาบนจอภาพ โดยมีการแสดงผลลัพธ

เรียงลําดับตามรหัสประจําตัวนักศึกษาจากนอยไปหามาก ดังรูปตอไปนี้  

 

1. ระบุรหัสประจําตัว

นักศึกษาที่ตองการ

3. ระบุจํานวนรายชื่อที่

ไดจากการคนหา 

2. ระบุช่ือหรือ 

นามสกุลนักศึกษา 4. คลิกปุม 

“คนหา” 
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รูปที่ 35 แสดงผลที่ไดจากการคนหาจากการระบุเงื่อนไข ในรูปที่ 35 

 

4. เมื่อคลิกที่รหัสประจําตัวของนักศึกษาที่ตองการแลว ระบบจะทําการแสดงตารางเวลาเรียนของ 

นักศึกษา ดังรูปตอไปนี้ 

  

 
รูปที่ 36 รายละเอียดตารางเรียนของนักศึกษา 

 

2.10 คนหาตารางสอน 

 รายละเอียดการใชงาน แสดงในหัวขอ ตารางสอนอาจารย หนาที่ 21 

คลิกที่รหัสประจําตัว   

นักศึกษาที่ตองการให

แสดงตารางเวลาเรียน 

ภาคการศึกษาที่ตองการ

แสดง ตารางเรียน 
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2.11 คนหาตารางการใชหอง 

 ทานสามารถคนหาขอมูลตารางการใชหองเรียนไดจากเมนู “คนหาตารางการใชหอง” โดยระบบ

สามารถใหบริการคนหาขอมูลตารางการใชหองเรียนไดทั้ง ป/ภาคการศึกษาปจจุบันหรือยอนหลัง 

วิธีใชงาน 

1. ใชเมาสคลิกที่เมนู “คนหาตารางการใชหอง” 

2. ระบบจะทําการแสดงรายชื่ออาคารทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 

3. คลิกที่รหัสอาคารเพื่อใหระบบแสดงรายชื่อหองเรียนภายในอาคารนั้น ดังรูปตอไปนี้ 

  
รูปที่ 37 แสดงขอมูลอาคารทั้งหมด 

เมื่อทําการคลิกที่รหัสอาคารที่ตองการแลว ระบบจะแสดงรายชื่อหองทั้งหมดภายในอาคาร

นั้น พรอมทั้งแสดงขนาดความจุของแตละหองเรียนดวยวาสามารถรับจํานวนนักศึกษาได

เทาใด  

4. คลิกที่รหัสหองเพื่อแสดงตารางการใชหองเรียน  ซึ่งประกอบไปดวย ขอมูลรหัสวิชา (จํานวน

หนวยกิต) กลุมเรียนและระดับการศึกษาตามลําดับ โดยจะแสดงดวยสีฟาออน และสีเขียว

ออน โดยสีฟาออนหมายถึงหองถูกใชในลักษณะปกติมีกลุมเรียนปกติกลุมเดียว สีเขียวออน

แสดงใหเห็นวาหองถูกใชในลักษณะปกติแตจะมีการซ้ําของกลุมวิชานั่นหมายความวาวิชา

นั้นอาจจะมีหลายกลุมเรียนเขามาเรียนอยูในหองเดียวกัน และสีแดงจะหมายความวามีการ

ใชหองเรียนซ้ําซอนวิชากันบนตาราง โดยระบบจะแสดงใหเห็นวัน/เวลาของการใชหอง

ตรงกัน (หรืออาจจะเปนการใชหองเรียนเรียนรวมกันก็ได) ดังรูปตอไปนี้ 

 

 

คลิกรหัสอาคารที่

ตองการ 
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รูปที่ 38 แสดงตารางการใชหองที่ทานเลือก 

2.12  รายการความคิดเหน็  

 เปนเมนูสําหรับดู และตอบรายการความคิดเห็นตางๆ ที่สงถึงอาจารยโดยตรง  

วิธีใชงาน 

1. จากหนาจอเมนูหลัก คลิกที่เมนู “รายการความคิดเห็น” 

2. เลือกเดือน/ป ที่ตองการดูรายการความคิดเห็น    

 

 
รูปที่ 39 หนาจอความคิดเห็นของผูใช 

1. หากตองการโตตอบกับนักศึกษา ใหคลิกที่ ”คําตอบ” จากนั้น ปอนขอความที่ตองการโตตอบกับ

นักศึกษา ลงในชองวาง เลือกประเภทการตอบ วาตองการตอบสวนบุคคล หรือตอบใหบุคคลสวนรวม 

จากนั้น คลิกที่ปุม “สงขอความ” 

คลิกที่ “คําตอบ” 

เพื่อตอบคําถาม 

เลือกหมายเลขหองที่

ตองการใหแสดงขอมูล

ตารางการใชหอง 

ป/ภาคการศึกษา 

ที่ตองการใหแสดง

ขอมูลตารางการ

ใชหอง 
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รูปที่ 40  หนาจอตอบความคิดเห็นของผูใช 

2.13  สถิติการเขาใชระบบ  

ทานสามารถตรวจสอบประวัติการเขาใชระบบ ของตัวทานเอง โดยคลิกที่เมนู “สถิติการเขาใชระบบ” 

ปรากฎดังรูปที่ 41 

 
รูปที่ 41  หนาจอสถิติการเขาใชระบบ 

2.14  ออกจากระบบ  

เมื่อเสร็จส้ินการใชงานระบบบริการการศึกษาแลว ทานตองคลิกที่ปุม “ออกจากระบบ”  เพื่อปองกันมิให

ผูอื่นเขามาใชงานระบบแทนตัวทาน 

1.   พิมพขอความลงในชองวาง 

เพื่อตอบคําถาม 

2.   เลือประเภทคําตอบ 

3.   คลิกสงขอความ 


