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ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเทอรเน็ตอินเทอรเน็ต     
 

ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเทอรเน็ตคืออะไร 
 

ระบบบริการการศกึษาผานเครือขายอินเทอรเน็ต คือเครื่องมือท่ีอาจารยสามารถรับบริการตางๆ ท่ีเก่ียวของ
กับระบบการศ ึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เชน ตรวจสอบขอมูลประวัตินิสิต, ปฏิทินการศ ึกษา, บริการทะเบียน
รายชื่อ, ทําบันทึกถึงผูเรียน , ภาระการสอน, ภาระอาจารยท่ีปรึกษา, ตรวจสอบรายวิชาท่ีเปดสอน, บริการงาน
ประมวลผล, รับทราบผลการเรียนของนิสิตในท่ีปรึกษา ฯลฯ โดยอาจารยสามารถใชระบบบริการการศ ึกษาไดจากทุก
จุดท่ีสามารถเชื่อมโยงเขาก ับเครือขายของมหาวิทยาลัย และ/หรือ เครือขายอินเทอรเน็ต 

 
ยินดีตอนรับ 
 

ระบบบริการการศึกษาผานเครือขาย Internet จัดทําขึ้น เพ่ืออํานวยความสะดวก  ในการเรียกใชข อมูลท่ี 
เก ี่ยวของกับกิจกรรมการเรียนการสอนจากฐานขอมลูทะเบียน  โดยใหบริการขอมลู รายช่ือนิสิตท่ีลงทะเบียน  การ
บันทึกคะแนน  การตัดเกรด  ตลอดจนการสงขอความสื่อสารกับผูเรียน  และขอมูลสารสนเทศตางๆ ท่ีเก ี่ยวของกับ
นิสิต 

ระบบดังกลาวใหบริการได ตลอด  24 ชั่วโมง  ไดจากทุกท่ี ท่ีมีเครือขาย  INTERNET  เขาถ ึง  การใช 
บริการขอมูลของอาจารยผูสอน   ทานจะตองมี Login และ Password หากทานยังไมไดรับ Login และ Password 
ดังกลาว กรุณาตดิตอไดท่ี งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล หนวยคอมพิวเตอร  โทรศพัท : 055-261000-4 ตอ 
1318,1314 

 
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับใชงานระบบดังกลาวควรมลี ักษณะพื้นฐานคือ 
- PC Pentium 120 Mhz  ขึ้นไป 
- RAM 32 Mbyte  ขึ้นไป 
- ใช  Browser IE 4.0 ขึ้นไป หรือ  Netscape 4  ขึ้นไป หรือ  Browser  รุนอื่นๆ ท่ีรองรับ  SSL 
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Login & Password : 
 
LOGIN และ PASSWORD  ท่ีทางกองบริการการศกึษาแจกใหก ับอาจารยผูสอนทุกทาน เปนขอมูลท่ีเปน  

ความลับ ขอใหทานรักษา  LOGIN  และ  PASSWORD  ของทานอยางปลอดภัย    และควรทําการเปล่ียน  
PASSWORD  ทันที  หลังจากทานได  LOGIN  เขาระบบแลวในครั้งแรก 

 
การเขาสูระบบทําไดโดยการ คลิกปุม เข าสูระบบ  จากหนาจอแรก  ทานอาจพบขอความเกี่ยวกับ   

Securities  ขอใหทานตอบ  Yes  ในการเขาสูระบบ  เ น่ืองจาก  WebSite  น้ี มีการใชเทคโนโลยี  SSL  ในการ
เขารหัส ขอมูล  Login  และ Password  กอนสงขอมลูของทานออกทาง  Internet  เพ ื่อรักษาความปลอดภัยของ
ขอมลู   ในระหวางท่ีขอมูลสงไปมาระหวาง  Server  กับทาน  

 

 
 
หมายเหตุ : หนาจอดังกลาวอาจแตกตางกันไป  ตามประเภทของ  Browser  ท่ีใช   
 
หนาจอแรกของ WebSite จะมีปุม เข าสูระบบ ใหทานกรอก Login และ Password ท่ีไดรับ  หากทานมี  

ระดับสิทธ์ิในการใชข อมูลไดหลายบริการ  ระบบจะทําการถามแบบการใชงานระบบท่ีทานตองการ โดยมีแบบ Login 
ดวยกัน 3 แบบ คือ เจาหนาท่ีทะเบียน  อาจารย และ ผูบริหาร       

 
หนาจอ  LOGIN  เขาระบบ 
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สําหรับทานท่ีมีระดับสิทธ์ิ เพ ียงระดับใดระดับหน่ึง  จะไมปรากฏหนาจอใหเลอืก ระดับสิทธ์ิ    ซึ่ งแบงกลุม
ระดับสิทธ์ิผูใชระบบไดดังน้ี 
 
 
ประเภท  การใหบริการ  LOGIN ท่ีใช 
P บุคคลท่ัวไป เปนหนาจอแรกท่ีใหบริการกับ 

บุคลท่ัวไป  โดยไมตองทําการ 
Login  สามารถตรวจสอบตาราง
หอง  ตารางสอน รายวิชา และ 
ขอมลูหลักสูตรได 

- 

S นิสิต สําหรับนิสิต ในการลงทะเบียน   
ตรวจสอบเกรด ตรวจสอบจบ  
และติดตามประกาศตางๆ ท่ีมี
ระหวาง ผูสอน และ มหาวิทยาลัย 

รหัสประจําตัวนิสิต 

R เจาหนาท่ีทะเบียน สําหรับใชในการตรวจสอบขอมูล
นิสิต  การเรียกทะเบียนรายช่ือ
นิสิต 

I อาจารยผูสอน สําหรับการเรียกใชข อมลู ภาระ
งานสอน ภาระงานท่ีปรึกษา  การ
สงขอความถึงผูเรียน 

M ผูบริหาร  สําหรับใชเรียกขอมูลสรุปตางๆ 
ท้ังจํานวนนิสิต รายงาน  สถิติทาง
วิชาการจากระบบ 

 
 
 
 
รหัสผูสอน 
อาจารย  
เจาหนาท่ี  

การเปล่ียน  PASSWORD 
ปุมเปลี่ยน  Password  จะปรากฏหลังจากทาน  Login  เข าระบบแลว  ใหทานกรอก รหัสผานเดิม  และใส  

รหัสใหมท่ีตองการ โดยทวน 2 ครั้ง 

        
 
การออกจากระบบ  
ทุกครั้งท่ีเลิกใชระบบแลว  ควรทําการ  Logout  ออกจากระบบโดยการเล ือกคําสั่ง  ออกจากระบบ    ใน  
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หนาจอแรก กรณีท่ีทานไดเข าใชบริการในหนาอื่นๆ   อยู กรุณากดถอยกลับโดยใชปุมถอยกลับในหนา  WEB   เพ ื่อ
กลับมาท่ีหนาแรก แลวจึงจะพบคําสั่งออกจากระบบ 

หมายเหต ุ หากทานหยุดใชบริการจากระบบเปนระยะเวลา  15 นาที ระบบจะทําการ  Logout ทานออก 
จากระบบอัตโนมัติ  ทานจะตองทําการ  Login  เขาระบบใหม เพ ื่อกลับเขามาใชบรกิาร 
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บริการตางๆท่ีมี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือทาน  Login เข าสูระบบแลว  MENU  การใหบริการดานซายมือ จะปรับเปล่ียนไปตามบริการ และสิทธ์ิ  
ท่ีทานเล ือกเขาระบบ  ทุกครั้งท่ีทานตองการกลับมายังหนาหลักน้ี  หลังจากการเข าใชบริการตางๆ   ขอใหทานใช ปุม
คําสั่ง ถอยกลับ  ในการถอยกลับทุกครั้ง    

 
สําหรับการใหบริการพื้นฐานสําหรับ อาจารยผูสอนมีดวยกันดังน้ี 
MENU  คําสั่ง คําอธิบาย * ( มีคําอธิบายเพ่ิม เติม  ) 
ออกจากระบบ ใชทําการ  Logout  ออกจากระบบ 
เปลี่ยนรหัสผาน  สําหรับเปลี่ยน   Password ของทาน 
ระเบียนประวัติ ใชสําหรับบันทึกปรับเปลี่ยนประวัติสวนตัวของทาน  เพ ื่อประโยชนใน

การติดตอประสานงาน 

Link  ไป   
Homepage  หลัก
ของมหาว ิทยาลัย 

เขาสูบริการตางๆ 

Logout /  เปลี่ยน  
Password 

ประกาศขาว 
ประชาสัมพันธตาง  ๆ



กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร   Page 8 of 27 

MENU  คําสั่ง คําอธิบาย * ( มีคําอธิบายเพ่ิม เติม  ) 

ภาระอาจารยท่ีปรึกษา * ใชสําหรับเรียกใชข อมูลนิสิตในท่ีปรึกษา  ซึ่งจะอธิบายอยางละเอ ียดใน
ลําดับตอไป 

More .. 
ภาระงานสอน * ใชสําหรับเรียกใชข อมูลนิสิตในรายวิชาท่ีทําการสอน   ซึ่งจะอธิบายอยาง

ละเอียดในลําดับตอไป 
More .. 

ขอมลูนิสิต สําหรับตรวจสอบขอมูลนิสิต เชน ประวัติการศึกษา ประวัติการลงทะเบียน  
เปนตน   ทานจะตองทราบรหัสประ จําตัวนิสิต  ในการทําการตรวจสอบ
ขอมลูนิสิตดังกลาว 
 

 
เมื่อทานใสรหัสแลว  ระบบจะแสดงขอมูลดังหนาจอตอไปน้ี 
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MENU  คําสั่ง คําอธิบาย * ( มีคําอธิบายเพ่ิม เติม  ) 

 
ทะเบียนรายชื่อ * ใชเรียกขอมูลทะเบียนรายช่ือนิสิต จากระบบทะเบียน ซึ่งจะขออธิบาย

วิธีการใชงานในลําดับตอไป 
More .. 

สถิตินิสิต  เปนหนาจอสําหรับเรียกดูขอมูลสถติินิสิต  ซึ่งสามารถเรียกดูไดท้ังสถิติ
นิสิตปจจุบันและสถิตินิสิตรับเขา  

 
ทําบันทึกถึงผู เรียน * ใชในการสงขอความ แจงเตือน ไปยังนิสิต  สามารถกําหนด ตามกลุมเรียน 

หรือเปนรายคนได  ซึ่งจะขออธิบายเพ่ิมเติมในลําดับตอไป  
More ..  

เสนอความคิดเห็น ใชสําหรับเสนอความคิดเห็นตางๆ กลับมายังมหาวิทยาลัย 
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MENU  คําสั่ง คําอธิบาย * ( มีคําอธิบายเพ่ิม เติม  ) 
สถิติการเขาใชระบบ สําหรับตรวจสอบประวัติในการเข าใชระบบของทาน   เพ่ือเปนเครื่องมือ 

ในการรักษาความปลอดภยั  ระบบจะทําการบันทึกประวัติการเขาใชระบบ
ของทาน  ท้ังจาก  WEB และ  W@P ( จากเครื่องโทรศพัทมือถือ  )    กรณี
ท่ีมีการตรวจสอบระบบ โดย ผูด ูแลระบบ  จะแสดงขอความ Login  โดย
ผูด ูแลระบบใหทานทราบ  
ทานสามารถเล ือก ตรวจสอบประวัติการ Login  ยอนหลังไดเปนรายเดือน  
โดยในหนาจอจะแสดง  

- วันท่ี เวลา  
- กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
- จาก IP ADDRESS  
- การทําการแทน ( สําหรับ นิสิต เทา น้ัน ) 

 
หมายเหต ุ หากทานพบรายการ  Login เข าระบบท่ีไมไดดําเนินการโดย
ทาน  กรุณาแจงมาท่ีผูด ูแลระบบเพื่อทําการตรวจสอบโดยดวน 
 

 

 
 
 
 
 



กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร   Page 11 of 27 

ทะเบียนรายชื่อ 
 
เปนบริการใหอาจารยสามารถเรียกรายช่ือนิสิตออกจากระบบได   โดยวิธีการเรียกรายชือ่ จากหนาจอสรุป
ขอมลู 

 
 
 
โดยมีวิธีการเลอืกขอมลูดังน้ี 
1. เล ือกคณะ ท่ีตองการ 
2. เล ือกปท่ีรับเขา 
3. Click  เล ือกทะเบียนรายช่ือ จาก ตัวเลขท่ีแสดง  เชนตองการเล ือก นิสิต ท่ียังเปน นิสิตปกติ  คณะ

วิทยาศาสตร วิทยาเขตสารสนเทศ  พะเยา สาขาเคมี  ท่ีรับเขาในป   2547 ให  Click ท่ีตัวเลข  90 
หมายเหตุ   จํานวนนิสิตรับเขา  = จํานวนนิสิตพนสภาพ  +  จบการศ ึกษา + ปกติ  
 
เมื่อ  Click  เล ือกชดุทะเบียนรายชื่อแลว  ระบบจะแสดงรายชื่อนิสิต ดังท่ีแสดงในภาพ  
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• ทานสามารถ   Cick  ท่ี  รหัสประจําตัว  ชื่อ สถานภาพ   เพ ื่อใหโปรแกรม  ทําการเรียงลําดับรายชือ่ตาม

หัวขอท่ีทาน  Click  ได 
• ปุม  ใชในการ  Download  รายชื่อดังกลาว มาเปนไฟล  เพ่ือทําการปรับแกไขท่ีเครื่องของทาน  
• สําหรับ สถานภาพของ นิสิต แบงเปน ชวงดังน้ี  

รหัส ความหมาย 
10 นิสิตสถานภาพปกต ิ
11 นิสิตรักษาสภาพ 
12 นิสิตลาพัก 
40 สําเร็จการศ ึกษา 
50-99 พนสภาพการเปนนิสิต 
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ทําบันทึกถึงผูเรียน 
 
เปนโปรแกรมสําหรับทําการประกาศ  หรือ แจงขาวสารตาง  ๆ ไปยังหนา  web ของนิสิต  ขอความดังกลาวจะ 

ไปปรากฏหลังจากท่ีนิสิต  Login  แลว  โดยการประกาศขอความดังกลาว  ผูสอนสามารถทําประกาศไดโดยเลือก
กลุมเปาหมายได  2 ประเภท 

• เล ือก นิสิตเปนรายคน โดยจะตองทราบรหัสประจําตัวของนิสิต 
• เล ือก กลุมนิสิต ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีทานเปนผูสอน  หนาจอจะแสดงรายวิชาท่ีทานเปนผูสอน 

ในแตละปการศึกษา   ใหทานเล ือกปท่ีตองการ แลว  Click  ท่ีรหัสรายวิชาท่ีทานตองการสงขอความ 
 

 

 
 

 
 
การทําบันทึกขอความท่ีประกาศ  จะตองระบุขอมูลดังน้ี 
• ชื่อเรื่องท่ีประกาศ 
• ขอความ  โดยกรอกไดไมเก ิน  255  ตัวอักษร 
• ชวงวันท่ีตองการใหมีการประกาศ 
• ระบุระดับความสําคัญ ( ดวน ,..  ) 
หมายเหตุ  หากตองการตรวจสอบรายการขอความท่ีเคยจัดสงไปแลว ใหกดท่ีปุมคําสั่ง ขอความท่ีเคย 

สงไปแลว  เพ ื่อแสดงรายการท่ีเคยสง หรือ ลบรายการดังกลาวออก 
 
 



กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร   Page 14 of 27 

ภาระการสอน 
 
เปนสวนงานบริการหลักท่ีใหบริการกับอาจารยผูสอน  แบงงานบริการไดเปน  2 สวน คือ 
• บริการทะเบียนรายชื่อ 
• บริการการประมวลผล 
 
บริการทะเบียนรายชื่อ 

 
• เมื่อทาน  Click  ท่ีปุม  รายชื่อนิสิต  หนาจอจะแสดงรายวิชาท่ีทานทําการสอน  ทานสามารถเลือก ป

การศึกษา ท่ีตองการแสดงได  โดย  Click  เลือกปการศึกษา  บนแถบรายการ 
• หนาจอรายชื่อ จะแสดงรายละเอ ียด ดังภาพ 
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ตําแหนงท่ี  CLICK ขอมูลท่ีแสดง 
จํานวนรับ ใชในรายวิชาท่ีตองการจํากดัจํานวน สําหรับ นิสิตกลุมใดกลุมหน่ึง  ใชในชวง

ลงทะเบียน 
ขอมลู ใชในการเรียกรายช่ือ นิสิต  เม่ือ  Click  แลว หนาจอจะแสดงรายชื่อ  

นิสิต ท่ีลงทะเบียนในรายวิชาดังกลาวท้ังหมด 
สามารถ   Click  ท่ี รหัส ชื่อ หรือ  เกรด  เพ ื่อเขาไปดูขอมูลและเพิ่มประวัต ิ
นิสิตคนน้ันไดเพ ิ่มเติม 

 
 

ปุม  ใชในการ  Download  รายช่ือ นิสิต มาไวท่ีเครื่องของผูสอน 
 

บริการงานประมวลผล  
ระบบมีเคร่ืองมือ ท่ีอํานวยความสะดวกใหก ับผูสอนในการตัดเกรด   โดยมีขบวนการตั้งแตการออกแบบ 

วิธีการเก ็บคะแนน จนถึงโปรแกรมตัดเกรด ในแบบ  T-SCORE   อยางไรกด็ี หากผูสอนไมตองการตัดเกรดจากระบบ
ก็สามารถใชโปรแกรมบันทึกเกรด  เพ ื่อสงผลมายังกองบริการการศ ึกษาอยางเดียวก็ไดเชนกัน 

 

T
R
A
N
S
C
R
I
P
T

RECHECK
REENTRY

ENTRY
ADJUST

T-SCORE/
SELF ADJUST

MANUAL
CALCULATION

GRADEGRADE
RAW SCORERAW SCORE

GRADEGRADE

INSTRUCTORINSTRUCTOR
GRADEGRADE
REPORTREP ORT
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ตารางเปรียบเทียบขั้นตอนการประมวลผล   โดยใชการตัดเกรด จากระบบ และไมใชการตัดเกรดจากระบบ 
ตัดเกรดจากระบบ  ไมตองการตัดเกรดจากระบบ  
กําหนดจํานวนครั้งในการเก ็บคะแนน  
( ภาระงานสอน, บันทึกเกรด, คะแนน ,
บันทึกคะแนน  ) 
บันทึกคะแนนดิบ  
( ภาระงานสอน, บันทึกเกรด, คะแนน  ) 
ตรวจสอบผลคะแนน และกําหนดเง่ือนไข 
( ภาระงานสอน, บันทึกเกรด, คะแนน ) 
 สงเกรดเขาระบบ 
ปรับเกรดรายคน ( ถามี ) 
( ภาระงานสอน, บันทึกเกรด, เกรด ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
บันทึกเกรด 
( ภาระงานสอน, บันทึกเกรด, เกรด ) 

พิมพใบแจงเกรดกลับมายังกองบริการ
การศกึษา 

พิมพใบแจงเกรดกลับมายังกองบริการ
การศกึษา 

สําหรับชุดโปรแกรม ท้ังหมดจะอยูภายใตค ําสั่งภาระงานสอน  และ คําสั่งบันทึกเกรด    
 

โปรแกรมบันทึกเกรดโดยตรง 
บริการดังกลาว  จะอยูท่ีปุมคําส่ัง บันทึกเกรด    เมื่อ  Click  แลว จะพบหนาจอรายวิชาท่ีทานสอนอยูในป  

การศกึษา น้ัน     
• การบันทึกเกรดเขาระบบน้ี  เปนการบันทึกเกรด เพ ียงดานเดียว โดยระบบ จะตองมีการบันทึกเกรด อกี

ดานหน่ึงโดยเจาหนาท่ีกองบริการการศกึษา  และสงผลเขา  Transcript  จึงจะเปนเกรดท่ีเปนทางการ 
• กรณีท่ีเกรดมีการบันทึกเขา  Transcript  ทานจะไมสามารถปรับแกข อมูลในรายวิชาน้ันๆ ไดอีก 
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ตําแหนงท่ี  CLICK ขอมูลท่ีแสดง 
รหัสรายวิชา ระบบจะแสดงรายช่ือนิสิต พรอมกับเกรดท่ีทานไดบันทึก   และทดลองทําการ

ประมวลผล เพ ื่อวิเคราะห  GPAX  ท่ีนิสิตจะไดรับ  หากทานมีการบันทึกเกรด
เขาระบบแลว 

เกรด Click  เพ่ือ 
1 ทําการบันทึกเกรดเปนรายคน   กรณีท่ีไมใชโปรแกรมการตดัเกรดจาก
ระบบ 
2 ใชในการดูผลเกรด  ท่ีเก ิดจากการใชโปรแกรมตดัเกรด  ( หัวขอถัดไป ) 
และปรับแกไขเกรดนิสิตรายคน    

 
เมื่อทําการบันทึกเกรด แลว  ตองกดปุมบันทึกเกรดทุกครั้ง 
 

คะแนน  เข าสูโปรแกรมบันทึกคะแนน และตัดเกรด ( ดูรายละเอ ียดในสวนถัดไป ) 
สรุปเกรด เพ ื่อแสดงผลการประเมินผลจากการตัดเกรด  ชวงคะแนน แยกตามระดับเกรด 

เปนตน  
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โปรแกรมตัดเกรดผาน WEB Version 2.0 
 

โปรแกรมตัดเกรด Version ปจจุบัน  เปน Version ท่ีไดรับการปรับปรุงแกไข  หลังจาก ไดมีการใช 
งาน มาประมาณ   1 ป   Version ปจจุบัน ไดมีการปรับปรุงการใชงาน ในหัวขอตอไปน้ี 

• การตัดเกรด โดยการรวมนิสิตจากหลายกลุมเรียนเขาดวยกัน 
• การกําหนดแบบการตัดเกรด โดยใช MEAN-SD 
• การกําหนดสัดสวนคะแนนเก ็บ ไดเปน % จากหนาจอกําหนดคะแนน 
• สามารถเล ือกบันทึกเกรด แบบไมผานโปรแกรมตัดเกรด ไดโดยตรง 
• ปรับขบวนการประมวลผล  ใหคลองตัวยิ่งข ึ้น 
• ใชการเปดตาราง T ในกรณีท่ีตัดเกรดแบบ T-SCORE 
• สามารถตัดเกรดในชุดสัญลกัษณ S/U, A B CD,… หรือ กําหนดเองโดยผูใช 
 
โปรแกรมตัดเกรดน้ี ไดศ ึกษาจากแนวคิด และวิธีการจาก  ผูทรงคุณวุฒิหลายๆ ทานดังตอไปน้ี  

รองศาสตราจารย ประทีป จันทรคง มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รองศาสตราจารย ดร. ไทย ทิพยสุวรรณกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ผูชวยศาสตราจารย ทวีชัย สิทธิศร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ผูพ ัฒนาขอกราบขอบพระคุณ มา ณ ท่ีน้ีด วย  

วิธีการตัดเกรดของระบบ 
ระบบสามารถทําการตัดเกรด ได 3 วิธีคือ 
• การกําหนด ชวงคะแนนโดยผูสอนเอง  
• การใชการตัดเกรดโดยใช T-SCORE 
• การใชการตัดเกรดโดยใช MEAN-SD 
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ข้ันตอนการเขาสูโปรแกรม 
1. Login เข าระบบ อาจารยจะได Login และ Password ในการเขาสูระบบจากงานทะเบียน  
2. ทําการ Login เขาปกติ โดยระบบจะขึ้นขอความเพื่อใหรับ Crertificate ให Click YES 

 
3. เล ือก MENU ภาระงานจากระบบ  
4. เล ือก MENU บันทึกเกรด 
5. เล ือกรายวิชา – กลุมเรยีน ท่ีตองการ  โดย Click ท่ี ชอง “คะแนน” ท่ีตรงกับ กลุมเรียนท่ี

ตองการ 

 
กรณีท่ีตองการตัดเกรดรวมกับวิชาอ่ืนๆ สามารถกําหนดไดท่ีหนาจอน้ีเชนกัน 
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การกําหนดชวงคะแนน 
 
กอนท่ีจะเร่ิมใชงานโปรแกรมตัดเกรด  ทานจะตองกําหนด สูตรในการเก ็บคะแนน  กอน  โดยใหเข าไปท่ี  

MENU บันทึกชวงคะแนน   โดย ทานถูกกําหนดสิทธิ  ใหสามารถใชหนาจอดังกลาวได   โดยปกติ รายวิชาท่ีมีการเรียน
การสอนโดยอาจารย มากกวา 1 ทาน  จะสามารถกําหนดสิทธิดังกลาวได 

        
 

 
1 เลือกตัดเกรดแยกกลุม เรียน หรือรวมกับกลุม เรียนอ่ืน 
สามารถกําหนด ใหกลุมเรียนท่ีดําเนินการอยู ไปใชสูตรวิธีการตดัเกรด รวมกับ กลุมเรียนอ่ืนๆ   โดยกลุม 

เรียนน้ัน   ตองเปนรายวิชาเดียวกัน กลุมเรียนท่ีกําลังแสดง 
หมายเหตุ  หากทานกําหนดวิธีการเกรด โดยอางอิงกับ กลุมเรียนอื่นแลว   ทานจะไมสามารถกําหนด  

เง่ือนไขการเก ็บคะแนน ในหนาจอของตอนเรียนน้ีได  ทานจะตองเขาสูหนาจอของตอนเรียนหลัก จึงจะทําการแกไข
ไดกลุมเรียนท่ีถูกระบุใหเปนกลุมหลักในการตัดเกรดแลว  จะไมสามารถอางอิงในการตัดเกรดไปกับกลุมอื่นอีกได
หากการกําหนดเลขท่ีการกําหนดคะแนนระหวางแตละกลุมเรียนตรงกัน   ระบบจะโอนคะแนนใหอัตโนมัติ 

 
 
 

2 เล ือกวิธีตัดเกรด 

3 เล ือกวิธีเก็บคะแนน 

1 เล ือกตดัเกรดแยกกลุมเรียน หรือรวมกับกลุมเรียนอื่น 

เกณฑคะแนน 
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2 เลือกวิธีตัดเกรด 
กําหนดวิธีการตัดเกรด โดยทานจะตองเลือกกลุมสัญลกัษณเกรดประกอบดวย เชน A, B, … หรือ A, B+, 
C,… หรือ S, U เปนตน   การตัดเกรดแบงไดเปน 3 ระบบคือ 
วิธีท่ี  การตัดเกรด คําอธิบาย  
1 FIX-RATE ตัดเกรด โดยผูใชเปนผูก ําหนดชวงคะแนน ท่ีตองการใหได

เกรดท่ีกําหนด  คาคะแนนท่ีกําหนด  จะบรรจุในตรงบริเวณ 
FIXRATE   คาคะแนนท่ีใส  เปนคะแนนเริ่มตน  ตัวอยางเชน  
A   80- >>> 
B+ 70-79 
B   60 – 69 
จะระบุท่ีชองดังน้ี 

 
2 T-SCORE เปนการตัดเกรด โดยใช Normalize T-Score ระบบจะทํา

การนําคะแนนรวมไปจัดเปนคะแนน T แลวแบงชวงคะแนน
ตามคาสูงสุดต่ําสุด ตามแบบ Normal Curve 
( ตองระบุเกรด สูงสุดต่ําสุด ท่ี MINIMUM , MAXIMUM) 

3 MEAN-SD การตัดเกรดโดยการการใช Mean / SD โดยใหเกรดแตละ
เกรด มีชวงของคาคะแนนเทากับ 1 SD ( B+ -> B = 05.SD 
) ( ตองระบุเกรด สูงสุดต่ําสุด ท่ี MINIMUM , MAXIMUM) 
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3 เลือกวิธี เก็บคะแนน 
 

 
ทานสามารถเล ือกจํานวนครั้ง ในการเก ็บคะแนน ไดสูงสุดถึง 100 คร้ัง  โดยการระบุการเก็บคะแนนแตละ
ครั้งจะประกอบดวยขอมลูท่ีตองกําหนดคือ 
ท่ี หัวขอ คําอธิบาย 
1 SCORE EVALU ATION กําหนดชื่อของการเก ็บคะแนนครั้งน้ันๆ 
2 TOTAL จํานวนคะแนนเก ็บ  
3 TYPE กําหนดการจัดกลุมคะแนนยอย สามารถแบงไดเปน QUIZE, 

MID, FINAL สามารถกําหนดเพิ่มเติมโดยทะเบียน 
3 STATUS สถานการประกาศผลคะแนนให นิสิตทราบ  
4 % สัดสวนเปน  เปอรเซ็นต  ท่ีจัดเก ็บเปนคะแนนรวม  สัดสวนท่ี

กรอกรวมกัน  ไมจําเปนตองครบ 100 ก็ได 
5 INSTRUCTOR ชื่อ อาจารยผูสอนท่ี มีสิทธิ ในการกรอกคะแนน ครั้งน้ี 
หมายเหตุ หากการกําหนดเลขท่ีการกําหนดคะแนนระหวางแตละกลุมเรียนตรงกัน   ระบบจะโอน

คะแนน 
ใหอ ัตโนมัติทานสามารถลบรายการการเก ็บคะแนนไดโดย Click ลบ  รายการคะแนนท่ีกรอกไว จะไม
สามารถเรียกกลับมาได 
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การบันทึกคะแนนเก็บ  
 

 
 
 
 

หนาจอสําหรับบันทึกคะแนน  จะ เปนหนาจอหลักท่ีใชในการตัดเกรด  จะประกอบดวย 2 สวนหลักๆคือ 
• สวนสําหรับการกรอกคะแนนดิบ   
• สวนท่ีใชในการปรับปรุงเกรด ท่ีไดจากการคํานวณแลว  หรือใชในการตัดนิสิตบางคน  ออกจากกลุม

ตัวอยางในการคํานวณ  แลวทําการกําหนดเกรดเอง 
 

แสดงคาสถิติ 

สถานะนิสิต 

Column คะแนนเก็บ 

กําหนด
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การกรอกคะแนนดิบ 
จํานวนชองของคะแนน จะขึ้นอยูก ับจํานวนครั้งท่ีทําการเก ็บคะแนนดิบ  โดยท่ีหัว COLUMN  จะแสดง
เง่ือนไขในการเก ็บคะแนนดังน้ี 
 

EDIT กดเพื่อทําการกรอกขอมูลคะแนนดิบ  เมื่อกดแลว  จะทําใหปุม EDIT 
กลายเปน SAVE  ทานจะตองกด SAVE เมื่อไดกรอกคะแนนเสร็จสิ้นแลว 
กรณีท่ีข้ึนวา LOCK แสดงวาทานไมสามารถบันทึกคะแนนน้ันได  โดย
เง่ือนไขน้ีจะถูกกําหนดจากหนาจอชวงคะแนน 

Point 1 บอกใหทราบวาเปนการเก ็บคะแนนครั้งท่ี   
• หากนํา Mouse มาวางบน คําวา Point  ระบบจะแสดงชื่อการเก ็บคะแนนน้ัน  
• หาก Click ท่ีค ําวา Point ระบบจะทําการเรียงลําดับตามคะแนน 

X : 100 
40 % 

แสดงการเก ็บคะแนน หมายถึง คะแนนเต็ม 100 และจัดเก ็บ 40% 
 
การตัดโอนเกรด  
เมื่อเสร็จส้ินการบันทึกคะแนนแลว จะพบวาระบบจะทําการคํานวนเกรด On-line Real-time ตลอดเวลา 
โดยจะแสดงไวใน Column แลว เกรดท่ีไดจะแสดงในชอง Result  การดอนเกรด ทําไดโดยการกดท่ีรูป 
Disk ระบบจะทําการดอนเกรดท่ีคํานวณได ไปสู Column Adjust/GradeResult 
หมายเหตุ การโอนเกรด จะทําเฉพาะนิสิต ท่ีถ ูกกําหนดใหเปน Cal ท่ี Column Cal or Manual เทาน้ัน  
 
การกําหนดเกรดเอง  
สวนน้ี จะใชในการปรับเกรดท่ีไดจาการคํานวณ หรือดึงนิสิตท่ีมีคะแนนเก็บสูง หรือ ต่ําผิดปกติออกจาก 
กลุมตัวอยาง  การดําเนินการดังกลาว ทําไดโดยการกดเลอืก ให Cal or Manua l 
  
ท่ี หัวขอ คําอธิบาย  
1 

 

Cal or Manual 
ใชในการกําหนดใหนิสิตแตละคนถูกตัดเกรดผานระบบ หรือ 
ตองการกําหนดเกรดเอง  เม่ือกดปุมแลว ตองทําการ SAVE โดยให 
Click ท่ี Check Box  
 

2 

 

Result 
ชองแสดงผลการคํานวนเกรดท่ีได  กรณีท่ีเกรดในนิสิตน้ันถูก
กําหนดเปน  Manual จาก Column แรก   จะไมแสดงเกรดน้ันบน
ชอง  โดยทานสามารถกําหนดเกรดไดโดยกดปุม Adjust ในชอง 
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ท่ี หัวขอ คําอธิบาย  
Adjust 
การกําหนดใหนิสิตไมถ ูกคํานวณเกรด จะทําใหคา N หรือกลุม
ประชากรท่ีใช ในการคํานวณทางสถิติถ ูกปรับลดไปดวย 
 

3 

 

Adjust 
ใชสําหรับ กําหนดเกรดท่ีตองการการ  ใหกดปุม Adjust ทานจะ
สามารถปรับเกรดได ในรายการนิสิตท่ี ถูกกําหนดเกรดใหเปน 
Manual เทาน้ัน  

หมายเหตุ กรณีท่ีนิสิต ลงทะเบียนแลวทําการถอนโดยไดสัญลักษณ W ระบบจะทําการตั้งใหออกจากกลุม
ตัวอยางอตัโนมัติ 

 
 การกรอกคะแนนสําหรับการตัดเกรดรวม 
 

 
 
ทานสามารถเล ือกบันทึกคะแนนทีละกลุมเรียน หรือทุกกลุมเรียนพรอมกันได  โดย Click ท่ี  คําวาท้ังหมด  
หากโดยมีเง่ือนไขคอื 
• การบันทึกคะแนนทุกกลุมเรียนพรอมกัน  ตองทําท่ีกลุมเรียนหลักท่ีถูกอางอิงเทาน้ัน  
• กรณีท่ีอยูในกลุมเรียนยอย ทานสามารถ  Click เพ ื่อแสดงคะแนนได เทา น้ัน 
 

การพ ิมพใบแจงผลการศึกษา 
ทานสามารถพิมพใบแจงผลการศ ึกษา ผานจากโปรแกรมไดโดยตรง  โดยขณะพิมพ  ระบบจะเล ือกการพิมพ
ได 2 MODE  โดยข้ึนอยู กับสถานะการแสดงผลของรายการผูเรียน ในขณะน้ัน  
 
แบบการพิมพ  ความหมาย 
การพิมพแบบ แยก Section   ทานจะตองอยู Mode การแสดงผลแบบ แยก Section กอน จึงจะ

สามารถ    ได  โดยการ Click เล ือก Section ท่ีก ําหนด 
การพิมพแบบรวม Section การพิมพแบบรวม Section ใหทาน Click เล ือก “ท้ังหมด ”  เหมือน 

ขณะทําการกรอกเกรดแบบรวม Section  กอนสั่งพ ิมพ 
การพิมพใบแจกแจงคะแนน  แสดงการแจกแจงคะแนนตามแบบการฝนด วยดินสอ 

 

Click เพ ื่อแสดง และบันทึกทุกกลุมเรียน 
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ภาระอาจารยท่ีปรึกษา 
 
ระบบบริการการศกึษา เอ ื้อประโยชนให อาจารยท่ีปรึกษา สามารถเรียกขอมูลนิสิตในท่ีปรึกษา ไดโดย 

สามารถ   Login  เข าหนาจอบริการขอมูลของนิสิต เหมือนกับท่ีนิสิตทําการ  Login ดวยตัวเอง โดยท่ี อาจารยท่ีปรึกษา 
ไมจําเปนตองทราบ PASSWORD ของนิสิต    โดย CLICK MENU อ. ท่ีปรึกษา    

ผลของการใหบริการดังกลาวทําให อาจารยท่ีปรึกษา สามารถ 
• ตรวจสอบรายการลงทะเบียน  
• ผลการเรียน  
• ตรวจสอบจบ  
• ขอมลูประวัติ    
• สามารถควบคุมการลงทะเบียน ของ นิสิตได     

 
 
การแสดงขอมูลประวัตินิสิต 
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เมื่อทําการ CLICK ท่ีรหัสประจําตัว  ระบบจะนําทานเขาสูหนาจอ ประวัติ ของนิสิต   จะปรากฏ ขอความ
ขางบนวา ตรวจสอบขอมูลนิสิต  สามารถ เล ื่อน รหัส โดยการ CLICK ท่ี เครื่องหมาย 3 เหลี่ยม   

   เพ ื่อยายไปยัง รหัสนิสิต คนตอไป  
 
การควบคุมการลงทะเบียนของนิสิต  
ใหทําการ CLICK ท่ี สัญลักษณ กุญแจ ท่ีหนา ร หัสนิสิต เพ ื่อ  ปรับเปล่ียนสิทธิในการเขาใชระบบของนิสิต 
ในท่ีปรึกษา  โดย แบงได 3 ระดับขั้นคือ 
สัญลักษณ ความหมาย 

 ใหเข าใชระบบไดตามปกต ิ
 

 
ไมใหเข าใชระบบ  เม่ือนิสิต LOGIN จะปรากฏขอความ ตามภาพ 

 
 

 

ใหเข าใชระบบได แตไมใหลงทะ เบียนเรียน  ขณะลงทะเบียน ระบบ
จะไมใหยืนยันผลรายการลงทะเบียนดวยนิสิตเอง  

 
ออกจากระบบ 
  

เมื่อเสร็จส้ินการใชงานระบบบริการการศ ึกษาแลว อาจารยควรคลกิท่ีปุม “ออกจากระบบ” เพ ื่อ 
ปองกันมิใหผูอ ื่นเข ามาใชงานระบบแทนตัวอาจารยเอง 
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อางอิง 
ตารางอางอิง T ท่ีใชอางอิงในระบบ  

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 

วิธีการคํานวณ 
หัวขอ วิธีการคํานวณ 
สูตรการคํานวณคะแนนรวม  (คะแนนดิบ * สัดสวน PERCENT )/  คะแนนรวม  

คะแนนท่ีได จะถูกปดทศนิยม ใหเหลือ 2 ตําแหนงกอน 
นํามาคํานวณการตัดเกรดในวิธีตางๆ  

SD 

 
สูตรในระบบ : 
SQRT((VXX/VN) – POWER(VAVG,2))) 

T-SCORE 1. หา Percentile จากสูตร 
100 X   ( PX- 0.5 * CF ) 
 VN 
PX = จํานวนคนท่ีไดคะแนนนอยกวา หรือเทาก ับคะแนน  
คะแนนท่ีกําหนดไว 
CF = ความถีข่องคะแนนน้ัน 
2. คาท่ีไดเปน Percentile นําไปเปดตาราง เพ ื่อหาคา
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 ทีท่างกองบริการการศึกษาแจกให้กบัอาจารย์ผู้สอนทกุท่าน เป็น

ข้อมูลที่เปน็ ความลับ ขอให้ท่านรักษา LOGIN และ PASSWORD ของท่านอย่างปลอดภัย และควร

ทําการเปลี่ยน PASSWORD ทันที หลังจากท่านได้ LOGIN เข้าระบบแล้วในครั้งแรก 

 

บันทึกแก้ไขเกรด  I  หรือ  P 

1. เลือกเมนู ภาระการสอน  และเลือกเข้าสู่เมน ูบนัทึกเกรด 
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เอกสารคูมือ การบันทึกแกไขระดับเกรดตัวอักษร I / P 

 

 

2. ระบปุีการศึกษาทีต่้องการบันทึกแก้ไขเกรด และ เลือกเครื่องหมาย   

ในช่อง  I / P  ในรายวิชาทีต่้องการ 

 

. บันทึกไขเกรดตามรายชื่อนิสิตทีต่้องการแก้ไขเกรด I/P เมื่อทําการบนัทึกแก้ไขเกรด

 

3

เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึกเกรดด้านล่าง 

บันทึกแก้ไข

 เกรด รายคน
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เอกสารคูมือ การบันทึกแกไขระดับเกรดตัวอักษร I / P 

4. ส่ังพิมพ์ ใบแก้ไขเกรด I/P จากเมนู “พิมพ์.ใบแก้ไขเกรด I/P” ในเมนดู้านซ้ายมือ 

ตัวอย่าง ใบส่งแก้ไขเกรด (NU33)
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เอกสารคูมือ การบันทึกแกไขระดับเกรดตัวอักษร I / P 

หมายเหต ุ   

• การดําเนินการแก้ไขเกรด ห้ามแก้ไขเกรดจากไฟล์เอกสาร (NU33) ให้ทําการแก้ไข

จากระบบเท่านั้น และทําการพิมพ์เอกสาร ใบส่งแก้ไขเกรดครั้งสุดท้ายเสมอ และ

นําส่งกองบริการการศึกษา 

• การบนัทึกแก้ไขเกรด I/P เป็นการบันทึกแก้ไขเกรดตัวอักษร (A,B+,B ..S,U) ตาม

ระบบเกรดเท่านั้น ไม่สามารถบันทึกคะแนน และให้ระบบทําการคํานวณในระบบ

ได้ 
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