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1 เริ�มต้นใช้งานระบบ   
ท่านอาจารย์สามารถใช้งานระบบบริการการศึกษาได้จากเครื�องคอมพิวเตอร์ทุกเครื�องที�เชื�อมต่ออยู่กับระบบ

เครือขา่ยของมหาวิทยาลยั หรือเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต โดยการกําหนด Location หรือ Net site ในโปรแกรม Internet Explorer ไป
ที� URL ที�ทางมหาวิทยาลยักําหนด http://reg.tru.ac.th  แล้วกดปุ่ ม Enter ระบบจะนําท่านไปสูข้่อมลูพื Nนฐานทั�วไป ซึ�งทกุคน
สามารถใช้งานได้ดงัจอภาพตอ่ไปนี N 

 
  

  หน้าจอแรกเมื�อเข้าสู่ระบบ 
 

เมื�อทา่นเข้ามาที�เว็บไซต์ของระบบบริการการศกึษาหน้าขา่วประกาศจะแสดงขึ Nนมาโดยอตัโนมตั ิ เพื�อแสดงข้อมลู
ขา่วสารตา่งๆ จากระบบบริการการศกึษา โดยเรียงลาํดบัที�มีความสาํคญัจากมากไปหาน้อย  ให้ทา่นใช้เมาส์คลกิที�ชื�อเรื�องประกาศ
ดงักลา่วเพื�อแสดงรายละเอียดของประกาศนั Nนๆ (ถ้าม)ี ทา่นควรใช้เว็บไซต์นี Nอยา่งตอ่เนื�องเพื�อจะได้ทราบขา่วหรือประกาศตา่งๆ 
ของ ระบบบริการการศกึษา 

จากรูป จะเห็นได้ว่าด้านซ้ายมือเป็นเมนแูสดงฟังก์ชั�นต่างๆ ที�สามารถใช้งานได้ ซึ�งประกอบไปด้วย  การเข้าสูร่ะบบ, 
วิชาที�เปิดสอน, ปฏิทินการศกึษา, หลกัสตูรที�เปิดสอน ตอบคําถามและ RSS ขา่วประกาศ   ถ้าทา่นสนใจต้องการทราบรายละเอียด
สว่นใดให้ทา่นอาจารย์ใช้เมาส์คลกิที�เมนทีู�ต้องการ 

ระบบจะแสดงประกาศเรื� องต่างๆ 
ของกองบริการการศึกษา ซึ�งสามารถ
ดรูายละเอียดเพิ�มเติมได้ (ถ้ามี) โดย
ใช้เมาส์คลิกที�หัวข้อประกาศแต่ละ
เรื�อง 

เมนแูสดงฟังก์ชั�น
ตา่งๆ ที�สามารถใช้
งานได้ 
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1.1   เข้าสู่ระบบ 

ในสว่นของการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที�เป็นสว่นบคุคล เช่น การตรวจสอบประวตัิ การดูตารางสอน  การเปลี�ยน
รหสัผา่น  เป็นต้น ทา่นสามารถกระทําได้โดยคลกิที�เมน ู“เข้าสู่ระบบ” เพื�อทําการใสร่หสัประจําตวั และรหสัผ่าน ถ้ารหสัประจําตวั
และรหสัผา่นที�ใช้ถกูต้อง ระบบจะอนญุาตให้ทา่นเข้าไปใช้งานได้     (ข้อควรระวัง!!! ทา่นจะต้องเก็บรหสัผา่นเป็นความลบั ไมค่วร
บอกให้ผู้ อื�นทราบ เพราะผู้ อื�นอาจเข้าใช้งานระบบแทนทา่น หากเกิดความเสยีหายขึ Nน ทา่นจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ)  

วิธีใช้งาน 

1. คลกิที�เมน ู“เข้าสู่ระบบ”  
2. พิมพ์รหสัประจําตวั และรหสัผา่น 
3. คลกิที�ปุ่ ม “เข้าสูร่ะบบ” 

 
หน้าจอสาํหรับป้อนรหัสประจาํตัว และรหัสผ่าน 

 
ความปลอดภยัของการสง่รหสัผา่นในระบบบริการการศกึษานี Nได้มาตรฐานสากล ทา่นจะสงัเกตไุด้จากรูปกญุแจที�ล็

อกอยู่ด้านล่างขวามือของจอภาพ  ข้อมูลรหัสผ่านที�ท่านป้อนจะถูกทําการเข้ารหัสก่อนส่งผ่านเครือข่าย เมื�อผ่านขั Nนตอนการ
ตรวจสอบวา่เป็นทา่นเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนําทา่นไปสูห่น้าขา่วประกาศซึ�งจะเป็นการแจ้งถึงตวัทา่นโดยตรง 

ในการเข้าสูร่ะบบ สาํหรับอาจารย์ที�มีตําแหนง่ (สทิธิ]) เป็นผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที�ด้วยนั Nน จะปรากฏหน้าจอให้เลือก
ระบบงานที�ต้องการใช้งาน โดยจะให้เลือก เป็นระบบงานสําหรับเจ้าหน้าที� ระบบงานสําหรับอาจารย์ และระบบงานสําหรับ
ผู้บริหาร การเข้าสูร่ะบบงานใดนั Nน ทา่นต้องเลอืก การเข้าสูร่ะบบ ให้เป็นไปตามงานที�ต้องการใช้ระบบงานนั Nนๆ แต่สําหรับอาจารย์
ที�ไมม่ีสถานะเป็น ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที� ระบบจะข้ามหน้าจอนี Nไป และไปสูห่น้าจอของอาจารย์โดยตรง 

 
  หน้าจอเลือกระบบตามสทิธิ)ที�ได้รับ 

 
เมื�อทา่นเข้าสูร่ะบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอเมนหูลกัระบบงานของอาจารย์  โดยมีเมนแูสดงฟังก์ชนั

ตา่งๆที�ทา่นอาจารย์สามารถใช้งานได้แสดงอยูท่างด้านซ้ายของจอภาพ ดงัรูปตอ่ไปนี N  

1. คลิกเลือกระบบ  
    สําหรับอาจารย์ 

2. ป้อนรหสัผ่าน 

3. คลิกปุ่ ม  
“เข้าสู่ระบบ”
อบ” 

1. ป้อนรหสัประจําตวั 

2. คลิกปุ่ ม “เลือก” 
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หน้าจอระบบงานของอาจารย์ 

 

1.2  เปลี�ยนรหัสผ่าน 

ทา่นอาจารย์สามารถทําการเปลี�ยนรหสัผา่นได้บอ่ยครั Nงเทา่ที�ต้องการ โดยการเลอืกเมน ู   “เปลี�ยนรหัสผ่าน” ก่อน
การเปลี�ยนรหสัผ่าน ท่านอาจารย์ควรตรวจสอบดทีู�แป้นพิมพ์ก่อนว่า ขณะนี Nเป็นภาษาไทย/หรือภาษาองักฤษ และมีการกดแป้น 
CAPS LOCK ค้างไว้หรือไม ่ถ้าทา่นอาจารย์ลมืรหสัผ่านที�ใช้อยู่ในปัจจุบนั ให้ท่านอาจารย์ติดต่อเจ้าหน้าของคณะที�ท่านอาจารย์
สงักดัได้โดยตรง 

วิธีใช้งาน 

1. คลกิที�เมน ู“เปลี�ยนรหสัผา่น” 
2. ป้อนรหสัผา่นเดิม ลงในช่องรหสัผา่นเดิม 
3. ป้อนรหสัผา่นที�ตั Nงใหม ่ลงในช่องรหสัผา่นใหม ่
4. ป้อนรหสัผา่นที�ตั Nงใหมซ่ํ Nาอีก 1 ครั Nง ลงในช่องยืนยนัรหสัผา่นใหม ่เพื�อป้องกนัการป้อนรหสั  

       ผิดพลาด 
5. คลกิที�ปุ่ ม “เปลี�ยนรหสัผ่าน” ดงัรูปตอ่ไปนี N 
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หน้าจอการเปลี�ยนรหสัผ่าน 

กรณีท่านอาจารย์ต้องการเปลี�ยนรหสัประจําตวัสําหรับเข้าใช้งานระบบก็สามารถทําการเปลี�ยนได้ในช่อง “รหัส
ประจาํตัว” 

1.3  ภาระอาจารย์ที�ปรึกษา  

เมนภูาระอาจารย์ที�ปรึกษาประกอบไปด้วยหน้าจอยอ่ยอีกหลายหน้าจอ เช่น เมื�อเลื�อนเมาส์และคลิกไปที� คําวา่ “ปี

การศึกษาที�เข้า” จะปรากฏหน้าจอใหม่ ให้เลือกนกัศกึษาที�ให้คําปรึกษาโดยเลอืกจากปีที�เข้า หรือเลื�อนเมาส์ไปคลกิที� “รหัสนักศึกษา” 
จะเปลี�ยนหน้าจอเป็นข้อมลูนกัศกึษาคนนั Nน หรือคลกิที� “Photo” ระบบจะแสดงภาพของนกัศกึษาในความดแูลของทา่น เลื�อนไปคลกิที�
สญัลกัษณ์ “สถานการณ์เข้าระบบ” จะสามารถกําหนดให้นกัศกึษาใช้งานระบบหรือไมใ่ห้ใช้งานระบบได้ ดงัภาพตอ่ไปนี N 

 
 

คลิกที� Photo เพื�อดู
รูปภาพนกัศกึษา 

1. ป้อนรหสัผ่านเดิม 

2. ป้อนรหสัผ่านใหม ่

3. ป้อนรหสัผ่านใหมซํ่ Nาอีกครั Nง 

4. คลิกปุ่ ม “เปลี�ยนรหสัผ่าน” 
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สัญลักษณ์ต่างๆ บนหน้าจอภาระอาจารย์ที�ปรึกษา   

 

เมื�อกดที�สญัลกัษณ์  “สถานการณ์ที�เข้าระบบ” บริเวณ
หน้ารหัสนักศึกษา จะเปลี�ยนสถานะ การเข้าระบบของ
นกัศึกษาไป เป็น”ล็อก” ไม่สามารถลงทะเบียนได้ หรือ ”
ปลดลอ็ก” เป็นต้น 

 เมื�อกดที� สญัลกัษณ์ “สมุดโน้ต” จะเป็นการสง่ข้อความ
ถึงตวันกัศกึษาโดยตรง เมื�อนกัศกึษาลอ็กอิน เข้าระบบมา
จะเห็นข้อความที�สง่ไปถึง 

 
ในหน้าจอภาระอาจารย์ที�ปรึกษา มีข้อมลูอื�นๆ ของนกัศึกษา เช่น รายชื�อนกัศึกษา การ ลงทะเบียน  สถานภาพ

นกัศกึษา  หน่วยกิตที�ลงทะเบียน  หน่วยกิตที�ผ่านไปแล้ว  ระดบัคะแนนเฉลี�ย  ระดบัการศึกษา  สถานภาพ  รูปนกัศึกษา เป็นต้น  
และเมื�อท่าน คลิกที� “รหัสประจําตัวนักศึกษา” จะเป็นหน้าจอ แสดงข้อมูลของนกัศึกษาคนที�เลือกเข้าไปดูข้อมูล เมื�อเข้าไป
หน้าจอของข้อมลูนกัศึกษาแล้ว อาจารย์จะได้สิทธิ]ในการเข้าถึงข้อมูลของนกัศึกษา และสามารถทําการใดๆ ได้ทกุอย่างเสมือน
นกัศกึษา แตใ่นระบบจะทําการเก็บประวตัิการทํารายการ การแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อมลู ไว้ทกุครั Nงที�เกิดการแก้ไขข้อมลู  

 
หน้าจอตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา โดยใช้สิทธิ)อาจารย์ที�ปรึกษา 

1.4   ภาระการสอน   

เมื�อทา่นเลอืกเมน ู“ภาระการสอน” จะเป็นหน้าจอ ที�มีเมน ูให้ทา่นใช้งานอีกหลายเมนยูอ่ย ได้แก ่รายชื�อนกัศกึษา
ลงทะเบียน, บนัทกึเกรด, รายชื�อนกัศกึษาวิทยานิพนธ์, ตารางสอนอาจารย์  ดงัจะได้อธิบายเมนยูอ่ยตา่งๆ ตอ่ไป 

กรณีทา่นอาจารย์ที�ปรึกษา
เข้าใช้งานเสมือนนกัศกึษา 
ระบบจะแสดงให้ทราบวา่
ทา่นอาจารย์ที�ปรึกษาเข้ามา
ตรวจสอบข้อมลูของนกัศกึษา
ในที�ปรึกษาทา่นใด 
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 หน้าจอภาระการสอน 

 

1.4.1 รายชื�อนักศึกษาลงทะเบียน เป็นรายชื�อนกัศึกษาทั Nงหมด ในทกุรายวิชาที�ท่านสอน ท่านสามารถดู
รายชื�อจากหน้าจอได้โดยนําเม้าส์ไปคลิกที�ชื�อวิชาที�ต้องการ หรือจะเลือกดาวน์โหลดรายชื�อนกัศึกษาในวิชาที�ท่านสอน ไปใช้งาน

ด้านอื�นๆ ได้โดยเลือกกดที� สญัลกัษณ์   จะได้รายชื�อนกัศึกษาในรูปแบบไฟล์ เวิร์ด  หรือสญัลกัษณ์   จะได้รายชื�อ
นกัศกึษาในรูปแบบไฟล์เอ็กเซล  ไปใช้งานได้ 

 
หน้าจอรายชื�อนศ.ลงทะเบียน ในรายวิชาที�สอน 

 
1.4.2   บันทึกเกรด ในหน้าจอ “บันทึกเกรด” จะมีสว่นให้คลกิเข้าไปใช้งานได้อีกหลายหน้าจอ เช่น เมื�อคลิกไปที�

รหสัวิชาที�เปิดสอน จะเข้าไปที�หน้าจอดคูะแนนเกรดเฉลี�ยสะสมรายภาคของนกัศกึษาที�ลงทะเบียนเรียนในวิชาที�ท่านสอน  คลิกไป
ที� ปุ่ มเครื�องหมาย             ของคอลมัน์คะแนน จะเปิดหน้าจอใหม่ให้บนัทึกช่วงคะแนน และตดัเกรด, คลิกไปที�ปุ่ มเครื�องหมาย  

 ของคอลมัน์เกรด จะเปิดหน้าจอใหมใ่ห้เข้าสูร่ะบบการบนัทกึสญัลกัษณ์เกรด เป็นต้น ดงัจะได้อธิบายแตล่ะขั Nนตอนตอ่ไป 

คลิกที�รายวิชาเพื�อดู
รายชื�อนกัศกึษา
ลงทะเบียนบนหน้าจอ 

คลิกเลือกเพื�อดาวน์
โหลดไฟล์  Word 

คลิกเลือกเพื�อดาวน์
โหลดไฟล์ Excel 
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 รูปที� 13 หน้าจอบนัทกึเกรด 

 
�  แสดงตวัอยา่งการตดัเกรดร่วม จากรูปจะเห็นได้วา่วชิา 1103081  กลุม่ 1 ถกูตดัเกรดร่วมกบั วิชา 1103081  กลุม่ 5  โดยวิชา 
1103081 จะแสดงข้อความวา่ “ตดัร่วม” 

 2.4.2.1   บันทกึคะแนน วิธีการดงันี N 

1. คลกิที� เครื�องหมาย คอลัมน์คะแนน จะเข้าสูห่น้าจอใหม ่สาํหรับบนัทกึคะแนน โดย
ด้านซ้ายมือจะมีเมนยูอ่ยให้ใช้งานอีก 2 เมนยูอ่ยคือ เมนยูอ่ย บนัทึกช่วงคะแนน  และเมนยูอ่ย พิมพ์ใบแจ้งเกรด   

 

หน้าจอบนัทกึคะแนน 

 ในเมนยูอ่ยบนัทกึช่วงคะแนน ทา่นจะต้องกําหนด สดัสว่นในการเก็บคะแนนก่อน  โดยให้เข้าไปที� เมนู
ยอ่ย บันทึกช่วงคะแนน  ทา่นอาจารย์จะถกูกําหนดสทิธิ] ให้เข้าใช้หน้าจอดงักลา่วได้โดยปกติ รายวิชาที�มีการเรียนการสอนโดย
อาจารย์ มากกวา่ 1 ทา่น จะสามารถกําหนดระดบัสทิธิ]ในการบนัทกึคะแนน  ตดัเกรด สง่เกรด ได้มากกวา่ 1 ทา่น หรือสามารถทํา

ระบกุลุม่เรียนที�ต้องการไปตดัเกรด
ร่วม  เชน่  ระบใุห้วิชา 1103081  
กลุม่ 1 ไปตดัเกรดร่วมกบั วิชา 
1103081  กลุม่ 5  หากไมต้่องการ
ตดัเกรดร่วม เลือกที� “ตดัแยก” 
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ได้เพียงทา่นเดยีวนั Nน ขึ Nนอยูก่บัระดบัสทิธิ]ที�ได้รับ (โดยคณะที�ทา่นอาจารย์สงักดัจะเป็นผู้ กําหนดระดบัสทิธิ]ดงักลา่วจากระบบบริการ
การศกึษาสว่นของ  Back Office )  

 

หน้าจอแสดงการ Lock สิทธิ) (กรณีที�ท่านอาจารย์ไม่ได้รับสทิธิ)ในการบันทกึคะแนน) 

2.    จากนั Nนให้ทา่นอาจารย์ทําการบนัทกึรูปแบบการตดัคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี N 

1)   เลอืกรูปแบบเกรดที�ต้องการ    
2)   เลอืกรูปแบบการตดัเกรด  โดยระบบมีวิธีการตดัเกรด 3 รูปแบบ ได้แก่   

 
 
วิธีที� การตัดเกรด คาํอธิบาย 

1 FIX-RANGE ตดัเกรด โดยผู้ใช้เป็นผู้ กําหนดชว่งคะแนน ที�ต้องการให้ได้เกรดที�กําหนด  คา่คะแนนที�
กําหนด  จะบรรจใุนตรงบริเวณ FIX-RATE   คา่คะแนนที�ใส ่ เป็นคะแนนเริ�มต้น อยา่งเช่น  

A     85 - 100 
B+   80 - 84 
B     75 - 79 
C+  70 - 74 
C     65 - 69 
D+   60 - 64 
D     55 - 59 
F       0 - 54 
จะระบทีุ�ช่องดงัรูป 

� การกําหนดช่วงคะแนนของเกรดจะกําหนดเฉพาะการตดัเกรดแบบ FIX-RANGE เท่านั�น 

2 T-SCORE เป็นการตดัเกรด โดยใช้ Normalize T-Score ระบบจะทําการนําคะแนนรวมไปจดัเป็น
คะแนน T แล้วแบง่ช่วงคะแนนตามคา่สงูสดุตํ�าสดุ ตามแบบ Normal Curve 
���� การตัดเกรดแบบ T-Score ต้องระบุเกรด สูงสุด และตํ�าสุด ด้วย  

 
3 MEAN-SD การตดัเกรดโดยการใช้ Mean-SD โดยให้เกรดแตล่ะเกรด มีชว่งของคา่คะแนนเทา่กบั 1 SD 

( B+ -> B = 05.SD )      ����  การบันทกึเกรดแบบ Mean-SDต้องระบุเกรด สูงสุด และ

ตํ�าสุดด้วย 
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3) กําหนดการปัดจดุทศนิยม 
4) กําหนดเกรดสงูสดุตํ�าสดุ 
5) กําหนดช่วงเกณฑ์คะแนนการให้เกรด 
6) กําหนดวิธีการเก็บคะแนน 

 
          หน้าจอกาํหนดวธีิเกบ็คะแนน 

ทา่นสามารถเลอืกจํานวนครั Nง ในการเก็บคะแนน ได้สงูสดุถงึ 100 ครั Nง โดยการระบกุารเก็บคะแนนแตล่ะครั Nงจะ
ประกอบด้วยข้อมลูที�ต้องกําหนดคือ 

หัวข้อ คาํอธิบาย 

ลาํดบั ลาํดบัที�ของการเก็บคะแนน 
คําอธิบาย กําหนดชื�อของการเก็บคะแนนครั Nงนั Nนๆ 
คะแนนเตม็ จํานวนคะแนนดิบ 

ประเภทการสอบ ประเภทของคะแนน จําแนกเป็น QUIZ, MIDTERM และ FINAL 
แสดงผล สถานะการประกาศผลคะแนนให้นกัศกึษาทราบ 

นํ Nาหนกั (%) สดัสว่นเป็น เปอร์เซ็นต์  ที�จดัเก็บเป็นคะแนนรวม   
อาจารย์ผู้สอน ชื�อ อาจารย์ผู้สอนที� มีสทิธิ] ในการกรอกคะแนน ครั Nงนี N 

 

���� ท่านสามารถลบรายการการเก็บคะแนนไดโ้ดยคลิก [ลบ]  รายการคะแนนที
กรอกไว้   หลงัจากลบแล้วท่านจะ
ไม่สามารถเรียกกลบัมาได ้
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หน้าจอบนัทกึช่วงคะแนน 

 

การบันทกึคะแนนเก็บ 

 

หน้าจอบนัทกึคะแนน 

สถานภาพนกัศึกษา 

คอลมัน์คะแนนเก็บ 

กําหนดเกรดเอง 

โอนเกรดไป
ทะเบียน 

เลือกรูปแบบการ
ตดัเกรด 

กําหนด 
วิธีเก็บคะแนน 

กาํหนดเกณฑ์

คะแนน 
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หน้าจอสาํหรับบนัทกึคะแนน  จะเป็นหน้าจอหลกัที�ใช้ในการตดัเกรด  จะประกอบด้วย 2 สว่นหลกั คอื 

• สว่นสาํหรับการกรอกคะแนนดิบ  (คอลมัน์คะแนนเก็บ) 

• สว่นที�ใช้ในการปรับปรุงเกรด ที�ได้จากการคํานวณแล้ว  หรือใช้ในการตดันกัศกึษาบางคน ออกจากกลุม่ตวัอยา่งในการ
คํานวณ  แล้วทําการกําหนดเกรดเอง  

การกรอกคะแนนดบิ 

จํานวนช่องของคะแนน จะขึ Nนอยูก่บัจํานวนครั Nงที�ทําการเก็บคะแนนดิบ  โดยที�หวั COLUMN จะแสดงเงื�อนไขใน
การเก็บคะแนนดงันี N 

 
EDIT 

 กดเพื�อทําการกรอกข้อมลูคะแนนดิบ  เมื�อกดแล้ว  จะทําให้ปุ่ ม EDIT กลายเป็น SAVE  
 ทา่นจะต้องกด SAVE เมื�อได้กรอกคะแนนเสร็จสิ Nนแล้ว 
 กรณีที�ขึ Nนคําวา่ LOCK แสดงวา่ทา่นไมส่ามารถบนัทกึคะแนนนั Nนได้  
 

 ลาํดบั : 1 บอกให้ทราบวา่เป็นการเก็บคะแนนครั Nงที�   

• หากนํา Mouse มาวางบน คาํวา่ “ลาํดบั”  ระบบจะแสดงชื�อการเก็บคะแนนนั Nน 

• หาก Click ที�คําวา่ “ลาํดบั” ระบบจะทําการเรียงลาํดบัตามคะแนนจากน้อยไปมาก 
T : 50 

W : 20% 

       แสดงการเก็บคะแนน หมายถึง คะแนนเต็ม  50  จดัเก็บเป็น  20% 

 

 
 
 

กดเพื�อแสดงหน้าจอการ Import คะแนนจาก File ดงันี N 
1. คลกิ EDIT 

2. คลกิที�ปุ่ ม      เพื�อเข้าสูห่น้าจอการ Import File 
3. จดัทํา  File ที�จะนํามา Import  โดยลกัษณะเป็น 2 Column คือรหสันกัศกึษาและ

คะแนนดิบ สามารถ Import ได้ด้วยการ Copy ข้อมลูนั Nนแล้วนําไป Paste ที� Area 
Box แล้วกดปุ่ ม Import   
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การตัดโอนเกรด 

เมื�อเสร็จสิ Nนการบนัทกึคะแนนแล้ว จะพบวา่ระบบจะทําการคํานวนเกรด On-line Real-time ตลอดเวลา โดยจะ
แสดงไว้ในคอลมัน์แล้ว  เกรดที�ได้จะแสดงในช่อง Result การโอนเกรดทําได้โดยการกดปุ่ ม     ที�รูป              ระบบจะทําการโอน
เกรดที�คาํนวณได้ ไปสู ่คอลมัน์  Adjust/Grade Result 

 
การกาํหนดเกรดเอง 

สว่นนี Nจะใช้ในการปรับเกรดที�ได้จากการคาํนวณ หรือดงึนกัศกึษาที�มคีะแนนเก็บสงู หรือ ตํ�าผิดปกติออกจากกลุม่ การ
กําหนดให้นกัศกึษาไมถ่กูคํานวนเกรด จะทําให้คา่ N หรือกลุม่ประชากรที�ใช้ในการคํานวนทางสถิติถกูปรับลดไปด้วยการดําเนินการ
ดงักลา่วทําได้โดยการกดตรง  Edit  Cal or Manual เพื�อให้เป็นการ  Cal or Manual 

หัวข้อ คาํอธิบาย 

 

Cal or Manual 
ใช้ในการกําหนดการตดัเกรดผา่นระบบ หรือ กําหนดเกรดเอง กรณีกําหนดเกรดเองทําได้โดยการ    

 Result 
ช่องแสดงผลการคาํนวนเกรดที�ได้  กรณีที�ต้องการกําหนดเกรดของนกัศกึษาบางคนเองให้กําหนด

เป็น Manual เลอืกเครื�องหมาย � ในคอลมัน์แรกและเกรดจะไมแ่สดงในช่องนี Nแตจ่ะแสดงคาํวา่ Manual 
ทา่นสามารถกําหนดเกรดของนกัศกึษาเหลา่นี Nได้โดยกดปุ่ ม Adjust ในช่อง Adjust 

การกําหนดให้นกัศกึษาไมถ่กูคาํนวนเกรด จะทําให้คา่ N หรือกลุม่ประชากรที�ใช้ ในการคํานวนทาง
สถิติถกูปรับลดไปด้วย 

 

Adjust 
ใช้สาํหรับ กําหนดเกรดเอง  ให้กดปุ่ ม Adjust ทา่นสามารถปรับเกรดของนกัศกึษาที� ถกูกําหนดเกรด

ให้เป็น Manual เทา่นั Nน 

� ขั \นตอนการกาํหนดเกรดเอง 

1. คลกิที� EDIT 

2. คลกิที�เครื�องหมาย                ใน Check  Box  ของเกรดที�ต้องการปรับเกรดเองให้เป็นคา่วา่ง   
3. คลกิที� Save 
4. ทําการกําหนดเกรดเองในหวัข้อ  Adjust Grade Result   โดยคลิกที�  Adjust  จากนั Nนทําการกําหนดเกรดที�ต้องการ  
5. คลกิที� Save 

6. คลกิที�รูป   เพื�อทําการสง่เกรดไปยงักองบริการการศกึษา 
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���� กรณีที�นกัศกึษา ลงทะเบียนแล้วทําการถอนโดยได้สญัลกัษณ์ W ระบบจะทําการตั Nงให้ออกจากกลุม่ตวัอยา่ง

อตัโนมตัิ 

การเลือก Mode ในการแสดงค่าคะแนนดิบ หรือคะแนนคาํนวณ 

 
 

ท่านสามารถเลือก Mode การแสดงคะแนนได้ 2 Mode คือ 

• คะแนนดิบ เป็นคะแนนที�ทา่นกรอกเข้ามา 

• คะแนนคาํนวณ เป็นคะแนนที�ทําการคดิเป็น % ตามที�กําหนดไว้แล้ว โดยใน Mode นี Nไมส่ามารถแก้ไขคะแนนได้ 

2. คลกิที� เครื�องหมาย    ของ คอลัมน์เกรด จะเข้าสูห่น้าจอใหม ่เพื�อบนัทกึเกรด 

Click เพื
อเลือก Mode การแสดงคะแนน 
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หน้าจอบนัทกึเกรดเมื�อคลิกที�   คอลัมน์เกรด 

4.  คลกิที�หวัข้อ พิมพ์ใบแจ้งเกรด จะไปสูห่น้าจอใหม ่เพื�อพิมพ์ใบแจ้งเกรดออกทางโปรแกรมเวิร์ด  

 
รายงานใบแจ้งเกรด 
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1.5   ทาํบันทกึถงึผู้เรียน   

ทา่นสามารถสง่ข้อความ/ทําบนัทกึถึงผู้ เรียนแตล่ะคน หรือนกัศกึษาในกลุม่เรียนที�กําหนด หรือ นกัศกึษาทกุคนใน
มหาวิทยาลยัได้ ข้อความที�สง่ถงึนกัศกึษาแตล่ะคน หรือ นกัศกึษาในกลุม่เรียนที�กําหนดจะปรากฏอยูใ่นหน้าขา่วประกาศของ
นกัศกึษาแตล่ะทา่น เมื�อนกัศกึษาเข้าใช้งานระบบ นกัศกึษาจะได้รับข้อความดงักลา่วทนัที ในกรณีของการสง่ข้อความถึงนกัศกึษา
ทกุคนในมหาวิทยาลยั ข้อความจะปรากฏที�หน้าขา่วประกาศในสว่นที�เป็นข้อมลูสาธารณะ  

วิธีใช้งาน 

1. จากหน้าจอหลกั ให้ทา่นคลกิที�เมน ู“ทาํบันทึกถงึผู้เรียน” 
2. ระบรูุปแบบการสง่ข้อความ โดยการคลกิที�วงกลมหน้าตวัเลอืกที�ต้องการ  
3. ป้อนชื�อเรื�องลงในช่อง “ชื�อเรื�อง” 
4. ป้อนข้อความลงในช่อง “ข้อความ” 
5. กําหนดวนั/เดือน/ปีที�เริ�มต้นแสดงข้อความ 
6. กําหนดวนั/เดือน/ปีที�สิ Nนสดุการแสดงข้อความ 
7. ระบรุะดบัความสาํคญัของข้อความ (ข้อความจะถกูแสดงที�หน้าขา่วประกาศโดยมีการ    

          เรียงลาํดบัจากข้อความที�สาํคญัมากไปหาน้อย) 
8. คลกิที�ปุ่ ม “ส่งข้อความ”  

 
 

หน้าจอทาํบันทกึถงึผู้เรียน 

2.  เลือกรายวิชา 
ที�ต้องการสง่
ข้อความ ถึง
นกัศกึษาที�
ลงทะเบียนใน
รายวิชา 

3.  บนัทกึชื�อเรื�อง และ
ข้อความที�ต้องการ
สง่ไปยงันกัศกึษา 

4.  ระบชุว่งวนัที�ต้องการให้แสดง
ข้อความ และระดบัความสําคญั 

 

5.  คลิกที�ปุ่ ม “ส่งข้อความ” 

 

1.  เลือก
รูปแบบการ
สง่บนัทกึ 



          
 
           คูม่อืการใชง้านระบบบรกิารการศกึษาสําหรับอาจารย ์

�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างในการอบรมการใช้งานเท่านั�น                                               16 

9. ทา่นอาจารย์สามารถตรวจสอบ และแก้ไขข้อความที�สง่ไปยงันกัศกึษา  โดยคลกิที�เมน ู“รายการที�สง่ไปแล้ว”   

 

               หน้าจอแสดงรายละเอียดของรายการที�ส่งไปยงันักศึกษาแล้ว 

คลิกที�ชื�อเรื�องเพื�อ
แก้ไขข้อความ 

คลิก [ลบ] เมื�อต้องการ
ลบข้อความ 


