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ระบบบริ การการศึ กษาผานเครือขายอิ นเทอรเน็ ต
ระบบบริการการศึก ษาผานเครื อขายอินเทอรเน็ต คืออะไร
ระบบบริการการศึกษาผานเครือ ขายอินเทอรเน็ต คือ เครื่อ งมือ ที่อ าจารยสามารถรับบริก ารตางๆ ที่เกี่ยวขอ ง
กับระบบการศึก ษาของนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เชน ตรวจสอบขอ มูล ประวัต ินิสิต, ปฏิทินการศึก ษา, บริก ารทะเบียน
รายชื่อ, ทําบันทึก ถึงผูเรีย น, ภาระการสอน, ภาระอาจารยที่ปรึก ษา, ตรวจสอบรายวิช าที่เปด สอน, บริก ารงาน
ประมวลผล, รับทราบผลการเร ียนของนิสิต ในที่ปรึก ษา ฯลฯ โดยอาจารยสามารถใชระบบบริก ารการศึก ษาไดจากทุก
จุด ที่สามารถเชื่อ มโยงเขากับเครือขายของมหาวิทยาลัย และ/หรือ เครือขายอินเทอรเน็ต

ยินดีตอ นรับ
ระบบบริก ารการศึก ษาผานเครือ ขาย Internet จัดทําขึ้น เพื่อ อํานวยความสะดวก ในการเรียกใชข อมูล ที่
เก ี่ยวขอ งกับกิจกรรมการเรียนการสอนจากฐานขอมูล ทะเบียน โดยให บริก ารขอมูล รายชือ่ นิสิต ที่ลงทะเบียน การ
บันทึก คะแนน การตัด เกรด ตลอดจนการสงขอความสื่อ สารกับผูเรียน และขอ มูล สารสนเทศตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
นิสิต
ระบบดังกลาวใหบริก ารได ตลอด 24 ชั่วโมง ไดจากทุก ที่ ที่มีเครือขาย INTERNET เขาถึง การใช
บริก ารขอ มูลของอาจารยผูสอน ทา นจะตอ งมี Login และ Password หากทานยังไมไดรับ Login และ Password
ดังกลาว กรุณาติด ตอไดที่ งานทะเบีย นนิสิต และประมวลผล หนวยคอมพิวเตอร โทรศัพ ท : 055-261000-4 ตอ
1318,1314
เครื่อ งคอมพิวเตอร สําหรับใชงานระบบดังกลาวควรมีล ักษณะพื้นฐานคือ
- PC Pentium 120 Mhz ขึ้นไป
- RAM 32 Mbyte ขึ้นไป
- ใช Browser IE 4.0 ขึ้นไป หรือ Netscape 4 ขึ้นไป หรือ Browser รุนอื่นๆ ที่รองรับ SSL

กองบริก ารการศึก ษา มหาวิท ยาลัยนเรศวร

Page 3 of 27

Login & Password :
LOGIN และ PASSWORD ที่ทางกองบริก ารการศึก ษาแจกใหก ับอาจารยผูสอนทุก ทาน เป นขอ มูล ที่เปน
ความลับ ขอใหทานรัก ษา LOGIN และ PASSWORD ของทานอยางปลอดภัย และควรทําการเปลี่ย น
PASSWORD ทันที หลัง จากทา นได LOGIN เขาระบบแลวในครั้ง แรก
การเขาสูระบบทําไดโดยการ คลิก ปุม เขาสูระบบ จากหนาจอแรก ทานอาจพบขอ ความเกี่ยวกับ
Securities ขอใหทานตอบ Yes ในการเขาสูระบบ เนื่อ งจาก WebSite นี้ มีการใชเทคโนโลยี SSL ในการ
เข ารหัส ขอมูล Login และ Password กอ นสงขอ มูล ของทานออกทาง Internet เพื่อ รักษาความปลอดภัยของ
ขอ มูล ในระหวา งที่ข อ มูล สงไปมาระหวาง Server กับทาน

หมายเหตุ : หนาจอดังกลาวอาจแตกตางกันไป ตามประเภทของ Browser ที่ใช
หนาจอแรกของ WebSite จะมีปุม เขาสูระบบ ใหทานกรอก Login และ Password ที่ไดรับ หากทา นมี
ระดับสิทธิ์ในการใชข อ มูล ไดหลายบริการ ระบบจะทําการถามแบบการใชงานระบบที่ทานตอ งการ โดยมีแบบ Login
ดวยกัน 3 แบบ คือ เจา หนาที่ ทะเบีย น อาจารย และ ผู บริหาร
หนาจอ LOGIN เขาระบบ
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สําหรับทานที่มีระดับสิทธิ์ เพียงระดับใดระดับหนึ่ง จะไมปรากฏหนาจอใหเลือ ก ระดับสิทธิ์ ซึ่ งแบ งกลุม
ระดับสิทธิ์ผูใชระบบไดด ังนี้

ประเภท
P บุค คลทั่วไป

S นิสิต

R เจาหนาที่ ทะเบียน

I อาจารยผูสอน

M ผูบริหาร

การใหบริการ
LOGIN ที่ใช
เปน หนาจอแรกที่ให บริก ารกับ
บุค ลทั่วไป โดยไมตอ งทําการ
Login สามารถตรวจสอบตาราง
หอ ง ตารางสอน รายวิช า และ
ขอ มูล หลัก สูต รได
สําหรับนิสิต ในการลงทะเบียน
รหัสประจําตัวนิสิต
ตรวจสอบเกรด ตรวจสอบจบ
และติด ตามประกาศตางๆ ที่มี
ระหวาง ผู สอน และ มหาวิ ทยาลัย
สําหรับใชในการตรวจสอบขอ มูล
นิสิต การเรียกทะเบียนรายชื่อ
นิสิต
สําหรับการเรียกใชข อ มูล ภาระ
รหัสผูส อน
งานสอน ภาระงานที่ปรึก ษา การ
อาจารย
สงขอ ความถึงผูเรียน
เจาหนาที่
สําหรับใชเรียกขอมูล สรุปตางๆ
ทั้งจํานวนนิสิต รายงาน สถิติทาง
วิช าการจากระบบ

การเปลี่ย น PASSWORD
ปุมเปลี่ยน Password จะปรากฏหลังจากทาน Login เขาระบบแลว ใหทานกรอก รหัสผานเดิม และใส
รหัสใหมที่ต อ งการ โดยทวน 2 ครั้ง

การออกจากระบบ
ทุก ครั้งที่เลิก ใชระบบแลว ควรทําการ Logout ออกจากระบบโดยการเล ือกคําสั่ง ออกจากระบบ ใน
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หนาจอแรก กรณีที่ทานไดเขาใชบริก ารในหนาอื่นๆ อยู กรุณากดถอยกลับโดยใชปุมถอยกลับในหนา WEB เพื่อ
กลับมาที่หนาแรก แลวจึงจะพบคําสั่งออกจากระบบ
หมายเหตุ หากทานหยุด ใชบริก ารจากระบบเปนระยะเวลา 15 นาที ระบบจะทําการ Logout ทานออก
จากระบบอัต โนมัต ิ ทานจะตองทําการ Login เขาระบบใหม เพื่อ กลับเขามาใชบริก าร
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บริ การตางๆที่มี
Link ไป
Homepage หลัก
ของมหาวิท ยาลัย
Logout / เปลี่ยน
Password

เขาสูบริก ารตางๆ

ประกาศขาว
ประชาสัมพันธตางๆ

เมื่อ ทาน Login เขาสูระบบแลว MENU การใหบริก ารดานซายมือ จะปรับเปลี่ยนไปตามบริก าร และสิทธิ์
ที่ทานเลือ กเขาระบบ ทุก ครั้งที่ทา นตอ งการกลับมายังหนาหลัก นี้ หลังจากการเข าใชบริการตางๆ ขอใหทานใช ปุม
คําสั่ง ถอยกลับ ในการถอยกลับทุก ครั้ง
สําหรับการใหบริก ารพื้นฐานสํา หรับ อาจารยผูสอนมีด วยกันดังนี้
MENU คําสั่ง
คําอธิบาย * ( มีค ําอธิบายเพิ่ม เติม )
ออกจากระบบ
ใชทําการ Logout ออกจากระบบ
เปลี่ยนรหัสผา น
สําหรับเปลี่ยน Password ของทาน
ระเบียนประวัต ิ
ใชสําหรับบัน ทึก ปรับเปลี่ยนประวัต ิสวนตัวของทาน เพื่อประโยชนใน
การติดตอ ประสานงาน
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MENU คําสั่ง

คําอธิบาย * ( มีค ําอธิบายเพิ่ม เติม )

ภาระอาจารยที่ปรึกษา *

ใชสําหรับเรียกใชข อ มูล นิสิต ในที่ปรึกษา ซึ่งจะอธิบายอยางละเอียดใน
ลําดับตอไป

ภาระงานสอน *

ใชสําหรับเรียกใชข อ มูล นิสิต ในรายวิชาที่ทําการสอน ซึ่งจะอธิบายอยาง
ละเอียดในลําดับตอ ไป

ขอ มูล นิสิต

สําหรับตรวจสอบขอ มูล นิสิต เชน ประวัต ิก ารศึก ษา ประวัต ิก ารลงทะเบียน
เปนตน ทา นจะตองทราบรหัสประจําตัวนิสิต ในการทําการตรวจสอบ
ขอ มูล นิสิต ดังกลาว

More ..

More ..

เมื่อ ทานใสรหัส แลว ระบบจะแสดงขอ มูล ดังหนาจอตอ ไปนี้
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MENU คําสั่ง

คําอธิบาย * ( มีค ําอธิบายเพิ่ม เติม )

ทะเบียนรายชื่อ *

ใชเรียกขอมูล ทะเบียนรายชื่อ นิสิต จากระบบทะเบียน ซึ่งจะขออธิบาย
วิธีก ารใชงานในลําดับตอ ไป
More ..

สถิต ินิสิต

เปน หนาจอสําหรับเรียกดูขอมูล สถิต ินิสิต ซึ่งสามารถเรียกดูไดทั้งสถิต ิ
นิสิต ปจจุบันและสถิต ินิสิต รับเขา

ทําบันทึกถึงผู เรียน *

ใชในการสงขอ ความ แจงเตือ น ไปยังนิสิต สามารถกําหนด ตามกลุมเรียน
หรือ เปนรายคนได ซึ่งจะขออธิบายเพิ่มเติมในลําดับตอ ไป

เสนอความคิด เห็น
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MENU คําสั่ง
สถิต ิก ารเขาใชระบบ

คําอธิบาย * ( มีค ําอธิบายเพิ่ม เติม )
สําหรับตรวจสอบประวัต ิในการเขาใชระบบของทาน เพื่อ เปนเครื่องมือ
ในการรัก ษาความปลอดภัย ระบบจะทําการบันทึก ประวัติก ารเขาใชระบบ
ของทาน ทั้ งจาก WEB และ W@P ( จากเครื่องโทรศัพ ทมือถือ ) กรณี
ที่มีก ารตรวจสอบระบบ โดย ผูด ูแลระบบ จะแสดงขอ ความ Login โดย
ผูด ูแลระบบใหทานทราบ
ทานสามารถเลือ ก ตรวจสอบประวัต ิการ Login ยอ นหลังไดเปนรายเดือ น
โดยในหนาจอจะแสดง
- วันที่ เวลา
- กิจกรรมทีด่ ําเนินการ
- จาก IP ADDRESS
- การทําการแทน ( สําหรับ นิ สิต เทา นั้น )

หมายเหตุ หากทานพบรายการ Login เขาระบบที่ไมไดด ําเนินการโดย
ทาน กรุณาแจ งมาที่ผูด ูแลระบบเพื่อ ทําการตรวจสอบโดยดวน
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ทะเบีย นรายชื่อ
เปนบริก ารใหอ าจารยสามารถเรียกรายชื่อ นิสิต ออกจากระบบได โดยวิธีก ารเรียกรายชือ่ จากหนาจอสรุป
ขอ มูล

โดยมีวิธีการเลือ กขอมูล ดังนี้
1. เลือ กคณะ ที่ต องการ
2. เลือ กปที่รับเขา
3. Click เลือกทะเบียนรายชื่อ จาก ตัวเลขที่แสดง เชนตองการเลือก นิสิต ที่ยังเป น นิ สิตปกติ คณะ
วิทยาศาสตร วิทยาเขตสารสนเทศ พะเยา สาขาเคมี ที่รับเขาในป 2547 ให Click ที่ต ัวเลข 90
หมายเหตุ จํานวนนิ สิต รับเขา = จํานวนนิสิต พนสภาพ + จบการศึกษา + ปกติ
เมื่อ Click เลือ กชุดทะเบียนรายชื่อ แลว ระบบจะแสดงรายชื่อ นิสิต ดังที่แสดงในภาพ
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• ทานสามารถ Cick ที่ รหัสประจําตัว ชื่อ สถานภาพ เพื่อ ใหโปรแกรม ทําการเรียงลําดับรายชือ่ ตาม
หัวขอที่ทาน Click ได
• ปุม
ใชในการ Download รายชื่อ ดังกลาว มาเปนไฟล เพื่อ ทําการปรับแกไขที่เครื่อ งของทาน
• สําหรับ สถานภาพของ นิสิต แบ งเป น ชวงดังนี้
รหัส
10
11
12
40
50-99

ความหมาย
นิสิต สถานภาพปกติ
นิสิต รัก ษาสภาพ
นิสิต ลาพัก
สําเร็จการศึก ษา
พนสภาพการเปนนิสิต
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ทําบั นทึ กถึง ผูเรี ย น
เปนโปรแกรมสําหรับทําการประกาศ หรือ แจงขาวสารตางๆ ไปยังหนา web ของนิสิต ขอ ความดังกลาวจะ
ไปปรากฏหลังจากที่นิสิต Login แลว โดยการประกาศขอความดังกลาว ผูสอนสามารถทําประกาศไดโดยเลือก
กลุมเปาหมายได 2 ประเภท
• เลือ ก นิสิต เปนรายคน โดยจะตอ งทราบรหัสประจําตัวของนิสิต
• เลือ ก กลุมนิสิต ที่ล งทะเบียนเรียนในรายวิช าที่ทา นเป นผูสอน หนาจอจะแสดงรายวิชาที่ทานเปนผู สอน
ในแตล ะปก ารศึก ษา ใหทานเลือ กปที่ต อ งการ แลว Click ที่รหัสรายวิช าที่ทานตอ งการสงขอ ความ

การทําบันทึก ขอ ความที่ประกาศ จะตอ งระบุข อ มูลดังนี้
• ชื่อ เรื่องที่ประกาศ
• ขอ ความ โดยกรอกไดไมเกิน 255 ตัวอัก ษร
• ชวงวันที่ต อ งการใหมีก ารประกาศ
• ระบุระดับความสําคัญ ( ดวน ,.. )
หมายเหตุ หากตอ งการตรวจสอบรายการขอความที่เคยจัด สงไปแลว ใหก ดที่ปุมคําสั่ง ขอความที่เคย
สง ไปแลว เพื่อ แสดงรายการที่เคยสง หรือ ลบรายการดังกลาวออก
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ภาระการสอน
เปนสว นงานบริก ารหลัก ที่ใหบริก ารกับอาจารยผูสอน แบง งานบริก ารไดเปน 2 สวน คือ
• บริก ารทะเบียนรายชื่อ
• บริก ารการประมวลผล

บริการทะเบี ยนรายชื่อ
• เมื่อ ทาน Click ที่ปุม รายชื่อ นิสิต หนาจอจะแสดงรายวิช าที่ทานทําการสอน ทา นสามารถเลือ ก ป
การศึก ษา ที่ต องการแสดงได โดย Click เลือ กปก ารศึก ษา บนแถบรายการ
• หนาจอรายชื่อ จะแสดงรายละเอียด ดังภาพ
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ตําแหนง ที่ CLICK
จํานวนรับ
ขอ มูล

ขอมูลที่แสดง
ใชในรายวิช าที่ต อ งการจํากัด จํานวน สําหรับ นิสิตกลุมใดกลุมหนึ่ง ใชในชวง
ลงทะเบียน
ใชในการเรียกรายชือ่ นิสิต เมื่อ Click แลว หนาจอจะแสดงรายชื่อ
นิสิต ที่ล งทะเบียนในรายวิช าดังกลาวทั้งหมด
สามารถ Click ที่ รหัส ชื่อ หรือ เกรด เพื่อ เขาไปดูขอ มูล และเพ ิ่มประวัต ิ
นิสิต คนนั้นไดเพิ่มเติม

ปุม

ใชในการ Download รายชื่อ นิสิต มาไวที่เครื่องของผูสอน

บริการงานประมวลผล
ระบบมีเครื่อ งมือ ที่อํานวยความสะดวกใหก ับผูสอนในการตัด เกรด โดยมีข บวนการตั้งแตก ารออกแบบ
วิธีก ารเก็บคะแนน จนถึงโปรแกรมตัด เกรด ในแบบ T-SCORE อยางไรก็ด ี หากผูสอนไมต อ งการตัด เกรดจากระบบ
ก็สามารถใชโปรแกรมบันทึก เก รด เพื่อสงผลมายังกองบริการการศึกษาอยางเดียวก็ไดเชนกัน

GRAD
GR
AD E

MAN UAL
C ALC ULATION

INSTRU
INSTR
UCTOR
CTOR
GRA DE
R EPOR
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OR T

ENTRY
ADJUST
RAW
RA W SCOR
SC OR E
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SELF ADJUST
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ตารางเปรียบเทียบขั้นตอนการประมวลผล โดยใชก ารตัดเกรด จากระบบ และไมใชก ารตัด เก รดจากระบบ
ตัดเกรดจากระบบ
ไมตองการตัดเกรดจากระบบ
กําหนดจํานวนครั้งในการเก็บคะแนน
( ภาระงานสอน, บันทึก เกรด, คะแนน,
บันทึก คะแนน )
บันทึก คะแนนดิบ
( ภาระงานสอน, บันทึก เกรด, คะแนน )
ตรวจสอบผลคะแนน และกําหนดเงื่อ นไข
( ภาระงานสอน, บันทึก เกรด, คะแนน )
สงเกรดเขาระบบ
บันทึก เกรด
ปรับเกรดรายคน ( ถามี )
( ภาระงานสอน, บันทึก เกรด, เกรด )
( ภาระงานสอน, บันทึก เกรด, เกรด )
พิมพใบแจงเกรดกลับมายังกองบริก าร
พิมพใบแจงเกรดกลับมายังกองบริก าร
การศึก ษา
การศึก ษา
สําหรับชุดโปรแกรม ทั้งหมดจะอยูภายใตค ําสั่งภาระงานสอน และ คําสั่งบั นทึกเกรด

โปรแกรมบันทึ กเกรดโดยตรง
บริก ารดังกลาว จะอยูที่ปุมคําสั่ง บันทึ กเกรด เมื่อ Click แลว จะพบหนาจอรายวิช าที่ทานสอนอยูในป
การศึก ษา นั้น
• การบันทึก เกรดเขาระบบนี้ เป นการบันทึก เกรด เพียงดานเดียว โดยระบบ จะตอ งมีการบันทึก เก รด อีก
ดานหนึ่งโดยเจาหนาที่ก องบริก ารการศึก ษา และสงผลเขา Transcript จึงจะเปน เกรดที่เปนทางการ
• กรณีที่เกรดมีก ารบันทึก เขา Transcript ทานจะไมสามารถปรับแกข อ มูล ในรายวิช านั้นๆ ไดอกี
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ตําแหนง ที่ CLICK
รหัสรายวิช า

เกรด

ขอมูลที่แสดง
ระบบจะแสดงรายชื่อ นิสิต พรอ มกับเกรดที่ทานไดบันทึก และทดลองทําการ
ประมวลผล เพื่อ วิเคราะห GPAX ที่นิสิต จะไดรับ หากทานมีก ารบันทึก เกรด
เขาระบบแลว
Click เพื่อ
1 ทําการบันทึก เกรดเปนรายคน กรณีที่ไมใชโปรแกรมการตัด เกรดจาก
ระบบ
2 ใชในการดูผลเกรด ที่เกิด จากการใชโปรแกรมตัด เกรด ( หัวขอ ถัดไป )
และปรับแกไขเกรดนิสิต รายคน

เมื่อทําการบันทึ กเกรด แลว ต องกดปุมบันทึ กเกรดทุกครั้ง
คะแนน
สรุปเกรด
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เขาสูโปรแกรมบันทึก คะแนน และตัด เกรด ( ดูรายละเอียดในสวนถัดไป )
เพื่อ แสดงผลการประเมินผลจากการตัดเกรด ชวงคะแนน แยกตามระดับเกรด
เปนตน
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โปรแกรมตัดเกรดผาน WEB Version 2.0
โปรแกรมตัด เก รด Version ปจจุบัน เป น Version ที่ไดรับการปรับปรุงแกไข หลังจาก ไดมีก ารใช
งาน มาประมาณ 1 ป Version ปจจุบัน ไดมีก ารปรับปรุงการใชงาน ในหัวขอตอ ไปนี้
• การตัด เก รด โดยการรวมนิสิต จากหลายกลุมเรียนเขาดวยกัน
• การกําหนดแบบการตัด เกรด โดยใช MEAN-SD
• การกําหนดสัด สวนคะแนนเก็บ ไดเป น % จากหนาจอกําหนดคะแนน
• สามารถเลือกบันทึก เกรด แบบไมผานโปรแกรมตัด เกรด ไดโดยตรง
• ปรับขบวนการประมวลผล ใหค ลองตัวยิ่งขึ้น
• ใชก ารเปด ตาราง T ในกรณีที่ต ัด เกรดแบบ T-SCORE
• สามารถตัด เก รดในชุด สัญลัก ษณ S/U, A B CD,… หรือ กําหนดเอ งโดยผูใช
โปรแกรมตัด เก รดนี้ ไดศ ึก ษาจากแนวคิด และวิธกี ารจาก ผูทรงคุณวุฒิหลายๆ ทานดังตอ ไปนี้
รองศาสตราจารย ประทีป จันทรคง
มหาวิทยาลัยเชีย งใหม
รองศาสตราจารย ดร. ไทย ทิพ ยสุวรรณกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผูชวยศาสตราจารย ทวีชัย สิทธิศร
มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
ผูพ ัฒนาขอกราบขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้ด วย

วิธีการตัดเกรดของระบบ
ระบบสามารถทําการตัด เก รด ได 3 วิธีคือ
• การกําหนด ชวงคะแนนโดยผูสอนเอ ง
• การใชก ารตัด เกรดโดยใช T-SCORE
• การใชก ารตัด เกรดโดยใช MEAN-SD
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ขั้นตอนการเขาสูโปรแกรม
1. Login เขาระบบ อาจารยจะได Login และ Password ในการเขาสูระบบจากงานทะเบียน
2. ทําการ Login เขาปกติ โดยระบบจะขึ้นขอความเพื่อ ใหรับ Crertif icate ให Click YES

3. เลือ ก MENU ภาระงานจากระบบ
4. เลือ ก MENU บันทึก เกรด
5. เลือ กรายวิช า – กลุมเรียน ที่ต อ งการ โดย Click ที่ ชอ ง “คะแนน” ที่ต รงกับ กลุมเรียนที่
ตอ งการ

กรณีที่ต อ งการตัด เกรดรวมกับวิช าอื่นๆ สามารถกําหนดไดทหี่ นาจอนี้เชนกัน
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การกําหนดชวงคะแนน
กอ นที่จะเริ่มใชงานโปรแกรมตัด เกรด ทานจะตอ งกําหนด สูต รในการเก็บคะแนน กอ น โดยใหเขาไปที่
MENU บันทึก ชวงคะแนน โดย ทานถูกกําหนดสิทธิ ให สามารถใชหนาจอดังกลาวได โดยปกติ รายวิช าที่มกี ารเรียน
การสอนโดยอาจารย มากกวา1 ทาน จะสามารถกําหนดสิทธิด ังกลาวได
1 เลือกตัด เกรดแยกกลุมเรียน หรือรวมกับกลุมเรียนอื่น

2 เลือกวิธีต ัด เกรด
เกณฑค ะแนน

3 เลือ กวิธีเก็บคะแนน

1 เลือ กตัดเกรดแยกกลุม เรียน หรือรวมกั บกลุม เรียนอื่น
สามารถกําหนด ใหกลุมเรียนที่ด ําเนินการอยู ไปใชสูต รวิธีการตัด เกรด รวมกับ กลุมเรียนอื่นๆ โดยกลุม
เรียนนั้น ตอ งเป นรายวิช าเดียวกัน กลุมเรียนที่ก ําลังแสดง
หมายเหตุ หากทานกําหนดวิธีก ารเกรด โดยอางอิงกับ กลุมเรียนอื่นแลว ทานจะไมสามารถกําหนด
เงื่อ นไขการเก็บคะแนน ในหนาจอของตอนเรียนนี้ได ทา นจะตอ งเขาสูหนาจอของตอนเรียนหลัก จึงจะทําการแกไข
ไดกลุมเรียนที่ถ ูก ระบุใหเปนกลุมหลัก ในการตัด เกรดแลว จะไมสามารถอางอิงในการตัดเกรดไปกับกลุมอื่นอีก ได
หากการกําหนดเลขที่ก ารกําหนดคะแนนระหวางแตล ะกลุมเรียนตรงกัน ระบบจะโอนคะแนนใหอัต โนมัต ิ
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2 เลือ กวิธีตัด เกรด
กําหนดวิธีก ารตัด เกรด โดยทานจะตอ งเลือ กกลุมสัญลัก ษณเก รดประกอบดวย เชน A, B, … หรือ A, B+,
C,… หรือ S, U เปนตน การตัด เกรดแบงไดเปน 3 ระบบคือ
วิธีที่ การตัดเกรด
คําอธิบาย
1
FIX-RATE
ตัด เกรด โดยผูใชเปนผูก ําหนดชวงคะแนน ที่ตอ งการใหได
เกรดที่ก ําหนด คาคะแนนที่ก ําหนด จะบรรจุในตรงบริเวณ
FIXRATE คาคะแนนที่ใส เป นคะแนนเริ่มตน ตัวอยางเชน
A 80- >>>
B+ 70-79
B 60 – 69
จะระบุที่ช อ งดังนี้

2

T-SCORE

3

MEAN-SD
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เปนการตัด เกรด โดยใช Normalize T-Score ระบบจะทํา
การนําคะแนนรวมไปจัด เปนคะแนน T แลวแบงชวงคะแนน
ตามคาสูงสุด ต่ําสุด ตามแบบ Normal Curve
( ตองระบุเกรด สูง สุดต่ําสุด ที่ MINIMUM , MAXIMUM)
การตัด เก รดโดยการการใช Mean / SD โดยใหเกรดแตล ะ
เกรด มีช วงของคาคะแนนเทากับ 1 SD ( B+ -> B = 05.SD
) ( ตองระบุเกรด สูง สุดต่ําสุด ที่ MINIMUM , MAXIMUM)
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3 เลือ กวิธี เก็บคะแนน

ทานสามารถเลือ กจํานวนครั้ง ในการเก็บคะแนน ไดสูงสุด ถึง 100 ครั้ง โดยการระบุก ารเก็บคะแนนแตล ะ
ครั้งจะประกอบดวยขอ มูล ที่ตอ งกําหนดคือ
ที่
หัวขอ
คําอธิบาย
1
SCORE EVALU ATION กําหนดชื่อของการเก ็บคะแนนครั้งนั้นๆ
2
TOTAL
จํานวนคะแนนเก็บ
3
TYPE
กําหนดการจัด กลุมคะแนนยอย สามารถแบงไดเปน QUIZE,
MID, FINAL สามารถกําหนดเพิ่มเติมโดยทะเบียน
3
STATUS
สถานการประกาศผลคะแนนให นิสิต ทราบ
4
%
สัด สวนเปน เปอรเซ็ นต ที่จัดเก็บเปนคะแนนรวม สัด สวนที่
กรอกรวมกัน ไมจําเปนตอ งครบ 100 ก็ได
5
INSTRUCTOR
ชื่อ อาจารยผูสอนที่ มีสิทธิ ในการกรอกคะแนน ครั้งนี้
หมายเหตุ หากการกําหนดเล ขที่ก ารกําหนดคะแนนระหวางแตล ะกลุมเรียนตรงกัน ระบบจะโอน
คะแนน
ใหอ ัต โนมัต ิทานสามารถลบรายการการเก็บคะแนนไดโดย Click ลบ รายการคะแนนที่ก รอกไว จะไม
สามารถเรียกกลับมาได
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การบันทึกคะแนนเก็บ
แสดงคาสถิติ

กําหนด
Column คะแนนเก็บ

สถานะนิสิต
หนาจอสําหรับ บันทึกคะแนน จะเปน หนาจอหลักที่ใชในการตัด เกรด จะประกอบดวย 2 สวนหลักๆคือ
• สวนสําหรับการกรอกคะแนนดิบ
• สวนที่ใชใ นการปรับปรุงเก รด ที่ไดจากการคํานวณแลว หรือ ใชในการตัด นิสิต บางคน ออกจากกลุม
ตัวอยางในการคํานวณ แลวทําการกําหนดเกรดเอง
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การกรอกคะแนนดิบ
จํานวนชองของคะแนน จะขึ้นอยูก ับจํานวนครั้งที่ทําการเก็บคะแนนดิบ โดยที่หัว COLUMN จะแสดง
เงื่อ นไขในการเก็บคะแนนดัง นี้
EDIT

Point 1

X : 100
40 %

กดเพื่อทําการกรอกขอมูล คะแนนดิบ เมื่อ กดแลว จะทําใหปุม EDIT
กลายเปน SAVE ทานจะตอ งกด SAVE เมื่อ ไดก รอกคะแนนเสร็จสิ้นแลว
กรณีที่ขึ้นวา LOCK แสดงวาทานไมสามารถบันทึก คะแนนนั้นได โดย
เงื่อ นไขนี้จะถูก กําหนดจากหนาจอชวงคะแนน
บอกใหทราบวาเป นการเก็บคะแนนครั้งที่
• หากนํา Mouse มาวางบน คําวา Point ระบบจะแสดงชื่อ การเก ็บคะแนนนั้น
• หาก Click ที่ค ําวา Point ระบบจะทําการเรียงลําดับตามคะแนน
แสดงการเก็บคะแนน หมายถึง คะแนนเต็ม 100 และจัด เก ็บ 40%

การตัด โอนเกรด
เมื่อ เสร็จสิ้นการบันทึก คะแนนแลว จะพบวาระบบจะทําการคํานวนเกรด On-line Real-time ตลอดเวลา
โดยจะแสดงไวใน Column แลว เกรดที่ไดจะแสดงในชอ ง Result การดอนเกรด ทําไดโดยการกดที่รูป
Disk ระบบจะทําการดอนเกรดที่ค ํานวณได ไปสู Column Adjust/GradeResult
หมายเหตุ การโอนเกรด จะทําเฉพาะนิสิต ที่ถ ูกกําหนดใหเป น Cal ที่ Column Cal or Manual เทานั้น
การกําหนดเกรดเอง
สวนนี้ จะใชในการปรับเกรดที่ไดจาการคํานวณ หรือ ดึงนิสิตที่มีค ะแนนเก็บสู ง หรือ ต่ําผิดปกติออกจาก
กลุมตัวอยาง การดําเนินการดังกลาว ทําไดโดยการกดเลือ ก ให Cal or Manua l
ที่
1

2

หัวขอ

คําอธิบาย
Cal or Manual
ใชในการกําหนดใหนิ สิต แตล ะคนถูกตัด เกรดผานระบบ หรือ
ตอ งการกําหนดเกรดเอง เมื่อ กดปุมแลว ตอ งทําการ SAVE โดยให
Click ที่ Check Box
Result
ชอ งแสดงผลการคํานวนเกรดที่ได กรณีที่เกรดในนิสิต นั้นถูก
กําหนดเปน Manual จาก Column แรก จะไมแสดงเกรดนั้นบน
ชอ ง โดยทานสามารถกําหนดเกรดไดโดยกดปุม Adjust ในชอ ง
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ที่

หัวขอ

คําอธิบาย
Adjust

การกําหนดใหนิสิต ไมถ ูก คํานวณเกรด จะทําใหค า N หรือกลุม
ประชากรที่ใช ในการคํานวณทางสถิต ิถ ูก ปรับลดไปดวย
3

Adjust
ใชสําหรับ กําหนดเกรดที่ตอ งการการ ใหก ดปุม Adjust ทานจะ
สามารถปรับเกรดได ในรายการนิสิตที่ ถูก กําหนดเกรดใหเปน
Manual เทานั้น
หมายเหตุ กรณีที่นิสิต ลงทะเบียนแลวทําการถอนโดยไดสัญลัก ษณ W ระบบจะทําการตั้งใหอ อกจากกลุม
ตัวอยางอัต โนมัติ
การกรอกคะแนนสําหรับการตัดเกรดรวม

Click เพื่อ แสดง และบันทึก ทุก กลุมเรียน

ทานสามารถเลือ กบันทึก คะแนนทีล ะกลุมเรียน หรือ ทุก กลุม เรียนพรอมกันได โดย Click ที่ คําวาทั้ง หมด
หากโดยมีเงื่อ นไขคือ
• การบันทึก คะแนนทุก กลุมเรียนพรอมกัน ตองทําที่ก ลุมเรียนหลักที่ถ ูกอางอิงเทานั้น
• กรณีที่อ ยูในกลุมเรียนยอย ทานสามารถ Click เพื่อ แสดงคะแนนได เทา นั้น

การพิมพใบแจงผลการศึกษา
ทานสามารถพิมพใบแจงผลการศึก ษา ผานจากโปรแกรมไดโดยตรง โดยขณะพิมพ ระบบจะเลือ กการพิมพ
ได 2 MODE โดยขึ้นอยู กับสถานะการแสดงผลของรายการผูเรียน ในขณะนั้น
แบบการพิมพ
การพิมพแบบ แยก Section
การพิมพแบบรวม Section
การพิมพใบแจกแจงคะแนน
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ความหมาย
ทานจะตอ งอยู Mode การแสดงผลแบบ แยก Section กอ น จึงจะ
สามารถ ได โดยการ Click เลือ ก Section ที่ก ําหนด
การพิมพแบบรวม Section ใหทา น Click เลือก “ทั้งหมด ” เหมือน
ขณะทําการกรอกเกรดแบบรวม Section กอนสั่งพิมพ
แสดงการแจกแจงคะแนนตามแบบการฝนดวยดินสอ
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ภาระอาจารย ที่ปรึกษา
ระบบบริการการศึกษา เอื้อ ประโยชนให อาจารยที่ปรึก ษา สามารถเรียกขอ มูล นิสิต ในที่ปรึก ษา ไดโดย
สามารถ Login เขาหนาจอบริก ารขอ มูลของนิสิต เหมือ นกับที่นิสิต ทําการ Login ดวยตัวเอ ง โดยที่ อาจารยที่ปรึก ษา
ไมจําเปนตอ งทราบ PASSWORD ของนิสิต โดย CLICK MENU อ. ที่ปรึก ษา
ผลของการใหบริก ารดังกลาวทําให อาจารยที่ปรึกษา สามารถ
• ตรวจสอบรายการลงทะเบียน
• ผลการเรียน
• ตรวจสอบจบ
• ขอ มูลประวัต ิ
• สามารถควบคุมการลงทะเบียน ของ นิสิต ได

การแสดงขอมูลประวัตินิสิต
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เมื่อ ทําการ CLICK ที่รหัสประจําตัว ระบบจะนําทา นเขาสูหนาจอ ประวัต ิ ของนิสิต จะปรากฏ ขอ ความ
ขางบนวา ตรวจสอบขอ มูลนิสิต สามารถ เลื่อ น รหัส โดยการ CLICK ที่ เครื่อ งหมาย 3 เหลี่ยม
เพื่อ ยายไปยัง รหัสนิสิต คนตอ ไป
การควบคุมการลงทะเบียนของนิสิต
ใหทําการ CLICK ที่ สัญลัก ษณ กุญ แจ ที่ หนา รหัสนิสิต เพื่อ ปรับเปลี่ยนสิ ทธิใ นการเขาใชระบบของนิสิต
ในที่ปรึก ษา โดย แบงได 3 ระดับขั้นคือ
สัญ ลักษณ

ความหมาย
ใหเขาใชระบบไดต ามปกติ
ไมใหเขาใชระบบ เมื่อ นิสิต LOGIN จะปรากฏขอความ ตามภาพ

ใหเขาใชระบบได แตไมใหล งทะเบียนเรียน ขณะลงทะเบีย น ระบบ
จะไมใหยืนยันผลรายการลงทะเบียนดวยนิสิต เอง

ออกจากระบบ
เมื่อ เสร็จสิ้นการใชงานระบบบริก ารการศึก ษาแลว อาจารยควรคลิก ที่ปุม “ออกจากระบบ” เพื่อ
ปอ งกันมิใหผูอ ื่น เขามาใชงานระบบแทนตัวอาจารยเอง
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อางอิ ง
ตารางอางอิง T ที่ใชอางอิง ในระบบ
T
10

AREA
0.0032

T
21

AREA
0.1900

T
41

AREA
18.4100

T
61

AREA
86.4300

T
81

AREA
99.9030

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.0064
0.0070
0.0110
0.0160
0.0230
0.0340
0.0480
0.0690
0.1000
0.1300

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

0.2600
0.3500
0.4700
0.6200
0.8200
1.0700
1.3900
1.7900
2.2800
2.8700
3.5900
4.4600

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

21.1900
24.2000
27.4300
30.8500
34.4600
38.2100
42.0700
46.0200
50.0000
53.9800
57.9300
61.7900

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

88.4900
90.3200
91.9200
93.3200
94.5200
95.5400
96.4100
97.1300
97.7200
98.2100
98.6100
98.9300

82
83
84
85
86
87
88
89
90

99.9310
99.9520
99.9660
99.9770
99.9840
99.9890
99.9928
99.9952
99.9968

34
35
36
37

5.4800
6.6800
8.0800
9.6800

54
55
56
57

65.5400
69.1500
72.5700
75.8000

74
75
76
77

99.1800
99.3800
99.5300
99.6500

38
39
40

11.5100
13.5700
15.8700

58
59
60

78.8100
81.5900
84.1300

78
79
80

99.7400
99.8100
99.8650

วิธีการคํานวณ
หัวขอ
สูต รการคํานวณคะแนนรวม

วิธีการคํานวณ
(คะแนนดิบ * สัด สวน PERCENT )/ คะแนนรวม
คะแนนที่ได จะถูกปด ทศนิยม ใหเ หลือ 2 ตําแหนงกอ น
นํามาคํานวณการตัด เกรดในวิธีต างๆ

SD

T-SCORE

กองบริก ารการศึก ษา มหาวิท ยาลัยนเรศวร

สูต รในระบบ :
SQRT((VXX/VN) – POWER(VAVG,2)))
1. หา Percentile จากสูต ร
100 X ( PX- 0.5 * CF )
VN
PX = จํานวนคนที่ไดค ะแนนนอ ยกวา หรือ เทากับคะแนน
คะแนนที่ก ําหนดไว
CF = ความถีข่ องคะแนนนั้น
2. คาที่ไดเปน Percentile นําไปเปด ตาราง เพื่อ หาคา
คะแนน T
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เอกสารคูมือ การบันทึกแกไขระดับเกรดตัวอักษร I / P

ขั้นตอนการบันทึกแก้ไขเกรด I/P
LOGIN & PASSWORD :
เข้าสู่เว็บไซต์ ระบบทะเบียนออนไลน์ http://www.reg.nu.ac.th
LOGIN และ PASSWORD ทีท่ างกองบริการการศึกษาแจกให้กบั อาจารย์ผ้สู อนทุกท่าน เป็น
ข้อมูลที่เป็น ความลับ ขอให้ท่านรักษา LOGIN และ PASSWORD ของท่านอย่างปลอดภัย และควร
ทําการเปลี่ยน PASSWORD ทันที หลังจากท่านได้ LOGIN เข้าระบบแล้วในครั้งแรก
บันทึกแก้ไขเกรด I หรือ P
1. เลือกเมนู ภาระการสอน และเลือกเข้าสู่เมนู บันทึกเกรด

งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา

หน้า 1 / 4

เอกสารคูมือ การบันทึกแกไขระดับเกรดตัวอักษร I / P

2. ระบุปีการศึกษาทีต่ ้องการบันทึกแก้ไขเกรด และ เลือกเครื่องหมาย
ในช่อง I / P ในรายวิชาทีต่ ้องการ

3. บันทึกไขเกรดตามรายชื่อนิสิตทีต่ ้องการแก้ไขเกรด I/P เมื่อทําการบันทึกแก้ไขเกรด
เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึกเกรดด้านล่าง

บันทึกแก้ไข
เกรด รายคน
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หน้า 2 / 4

เอกสารคูมือ การบันทึกแกไขระดับเกรดตัวอักษร I / P

4. สั่งพิมพ์ ใบแก้ไขเกรด I/P จากเมนู “พิมพ์.ใบแก้ไขเกรด I/P” ในเมนูด้านซ้ายมือ
ตัวอย่าง ใบส่งแก้ไขเกรด (NU33)
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เอกสารคูมือ การบันทึกแกไขระดับเกรดตัวอักษร I / P

หมายเหตุ
• การดําเนินการแก้ไขเกรด ห้ามแก้ไขเกรดจากไฟล์เอกสาร (NU33) ให้ทําการแก้ไข
จากระบบเท่านั้น และทําการพิมพ์เอกสาร ใบส่งแก้ไขเกรดครั้งสุดท้ายเสมอ และ
นําส่งกองบริการการศึกษา
• การบันทึกแก้ไขเกรด I/P เป็นการบันทึกแก้ไขเกรดตัวอักษร (A,B+,B ..S,U) ตาม
ระบบเกรดเท่านั้น ไม่สามารถบันทึกคะแนน และให้ระบบทําการคํานวณในระบบ
ได้

งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา
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