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1 ระบบบริการการศึกษาระบบบริการการศึกษาผ่าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
1.1   ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตคืออะไร 

ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 สว่นตามลกัษณะผู้ ใช้งาน  
คือ ระบบสําหรับนกัศึกษา  เจ้าหน้าที% อาจารย์ และผู้บริหาร  ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
สาํหรับอาจารย์ คือ ระบบที%อาจารย์สามารถค้นหาข้อมลู และเรียกดขู้อมลูตา่ง ๆ ที%เกี%ยวกบังานบริการการศกึษา
ของ มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี อาทิเช่น ตรวจสอบข้อมูลประวตัินกัศึกษา ปฏิทินการศึกษา ตรวจสอบ
รายวิชาที%เปิดสอน ดตูารางสอน ตดัเกรด ตรวจสอบข้อมลูของนกัศึกษาที%ให้คําปรึกษา ดสูถิติการลงทะเบียนใน
รายวิชาที%สอน ฯลฯ โดยทา่นสามารถใช้ระบบบริการการศึกษาได้จากทกุจุดที%สามารถเชื%อมโยงเข้ากบัเครือข่าย
ของวิทยาลยั และ/หรือ เครือขา่ยอินเตอร์เน็ต 

1.2   ข้อตกลงเบื !องต้น 

ความรู้พื !นฐานก่อนการใช้ระบบ 

ก่อนใช้ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นกัศึกษาจะต้องมีความรู้พื �นฐานการใช้งาน
คอมพิวเตอร์เบื �องต้น และโปรแกรม Microsoft Internet Explorer 5.x ขึ �นไป 

 คาํศัพท์ที(ใช้ในคู่มือ 

เมาส์ หมายถึงอุปกรณ์ช่วยในการนําข้อมูลเข้าสู่เครื%องคอมพิวเตอร์ ซึ%งผู้ ใช้จะใช้งานอุปกรณ์ชนิดนี �
ร่วมกบัแป้นพิมพ์ อกัษร 

 

 
รูปเมาส์ตัวอย่าง 

รูปที( 1  รูปเมาส์ตวัอย่าง 
 

คลิก หมายถงึการใช้นิ �วกดลงบนปุ่ มสว่นบนเมาส์ 1 ครั �งแล้วปลอ่ย 
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2.1 เริ(มต้นใช้งานระบบ   
ทา่นอาจารย์สามารถใช้งานระบบบริการการศกึษาได้จากเครื%องคอมพิวเตอร์ทกุเครื%องที%เชื%อมต่อ

อยู่กบัระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลยั หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยการกําหนด Location หรือ Net site ใน
โปรแกรม Internet Explorer ไปที% URL ที%ทางมหาวิทยาลยักําหนด http://reg.tru.ac.th  แล้วกดปุ่ ม Enter  
ระบบจะนําทา่นไปสูข้่อมลูพื �นฐานทั%วไป ซึ%งทกุคนสามารถใช้งานได้ดงัจอภาพตอ่ไปนี � 

 
  

รูปที( 2  หน้าจอแรกเมื(อเข้าสู่ระบบ 
 

เมื%อทา่นเข้ามาที%เว็บไซต์ของระบบบริการการศกึษาหน้าขา่วประกาศจะแสดงขึ �นมาโดยอตัโนมตั ิ
เพื%อแสดงข้อมลูขา่วสารตา่งๆ จากระบบบริการการศกึษา โดยเรียงลาํดบัที%มคีวามสาํคญัจากมากไปหาน้อย     
ให้ทา่นใช้เมาส์คลกิที%ชื%อเรื%องประกาศดงักลา่วเพื%อแสดงรายละเอียดของประกาศนั �นๆ (ถ้ามี) ทา่นควรใช้เว็บไซต์
นี �อยา่งตอ่เนื%องเพื%อจะได้ทราบขา่วหรือประกาศตา่งๆ ของ ระบบบริการการศกึษา 

จากรูป จะเห็นได้ว่าด้านซ้ายมือเป็นเมนแูสดงฟังก์ชั%นต่างๆ ที%สามารถใช้งานได้ ซึ%งประกอบไปด้วย  
การเข้าสู่ระบบ, วิชาที%เปิดสอน, ปฏิทินการศึกษา, หลกัสตูรที%เปิดสอน ตอบคําถามและ RSS ข่าวประกาศ       
ถ้าทา่นสนใจต้องการทราบรายละเอียดสว่นใดให้ทา่นใช้เมาส์คลกิที%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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2.1   เข้าสู่ระบบ 

ในสว่นของการดําเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ที%เป็นสว่นบคุคล เช่น การตรวจสอบประวตัิ  การดตูารางสอน  การ
เปลี%ยนรหสัผ่าน  เป็นต้น ท่านสามารถกระทําได้โดยคลิกที%เมน ู“เข้าสู่ระบบ” เพื%อทําการใสร่หสัประจําตวั และ
รหสัผา่น ถ้ารหสัประจําตวัและรหสัผา่นที%ใช้ถกูต้อง ระบบจะอนญุาตให้ทา่นเข้าไปใช้งานได้     (ข้อควรระวัง!!! 
ท่านจะต้องเก็บรหสัผ่านเป็นความลบั ไม่ควรบอกให้ผู้ อื%นทราบ เพราะผู้ อื%นอาจเข้าใช้งานระบบแทนท่าน หาก
เกิดความเสยีหายขึ �น ทา่นจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ)  

วิธีใช้งาน 

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

 
       รูปที( 3 หน้าจอสาํหรับป้อนรหสัประจาํตัว และรหัสผ่าน 

 
ความปลอดภยัของการสง่รหสัผ่านในระบบบริการการศึกษานี �ได้มาตรฐานสากล ท่านจะสงัเกตุ

ได้จากรูปกุญแจที%ล็อกอยู่ด้านล่างขวามือของจอภาพ  ข้อมูลรหสัผ่านที%ท่านป้อนจะถูกทําการเข้ารหัสก่อน
สง่ผา่นเครือขา่ย 

เมื%อผา่นขั �นตอนการตรวจสอบวา่เป็นทา่นเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนําทา่นไปสูห่น้าขา่วประกาศซึ%ง
จะเป็นการแจ้งถึงตวัทา่นโดยตรง 

ในการเข้าสูร่ะบบ สําหรับอาจารย์ที%มีตําแหน่ง (สิทธิe) เป็นผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที%ด้วยนั �น จะ
ปรากฏหน้าจอให้เลือกระบบงานที%ต้องการใช้งาน โดยจะให้เลือก เป็นระบบงานสําหรับเจ้าหน้าที% ระบบงาน
สาํหรับอาจารย์ และระบบงานสาํหรับผู้บริหาร การเข้าสูร่ะบบงานใดนั �น ทา่นต้องเลอืก การเข้าสูร่ะบบ ให้เป็นไป
ตามงานที%ต้องการใช้ระบบงานนั �นๆ แต่สําหรับอาจารย์ที%ไม่มีสถานะเป็น ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที% ระบบจะข้าม
หน้าจอนี �ไป และไปสูห่น้าจอของอาจารย์โดยตรง 

 

 

 

 

2. ป้อนรหสัผ่าน 

3. คลิกปุ่ ม  
“เข้าสู่ระบบ”
อบ” 

1. ป้อนรหสัประจําตวั 
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รูปที( 4 หน้าจอเลือกระบบตามสิทธิ6ที(ได้รับ 

 
เมื%อทา่นเข้าสูร่ะบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอเมนหูลกัระบบงานของอาจารย์  โดยมีเมนแูสดง

ฟังก์ชนัตา่งๆที%ทา่นอาจารย์สามารถใช้งานได้แสดงอยูท่างด้านซ้ายของจอภาพ ดงัรูปตอ่ไปนี �  

 
รูปที( 5 หน้าจอระบบงานของอาจารย์ 

1. คลิกเลือกระบบ  
    สําหรับอาจารย์ 2. คลิกปุ่ ม “เลือก” 

แสดงสิทธิe 
การเข้าใช้งานปัจจบุนั  
ทา่นสามารถเปลี%ยนเพื%อ
เข้าใช้งานสิทธิeอื%น ๆ ได้ 
(ถ้ามี) 
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2.2  เปลี(ยนรหัสผ่าน 

ท่านอาจารย์สามารถทําการเปลี%ยนรหัสผ่านได้บ่อยครั �งเท่าที%ต้องการ โดยการเลือกเมนู  “เปลี(ยน

รหัสผ่าน” ก่อนการเปลี%ยนรหสัผ่าน ท่านอาจารย์ควรตรวจสอบดทีู%แป้นพิมพ์ก่อนว่า ขณะนี �เป็นภาษาไทย/หรือ
ภาษาองักฤษ และมีการกดแป้น CAPS LOCK ค้างไว้หรือไม่ ถ้าท่านอาจารย์ลืมรหสัผ่านที%ใช้อยู่ในปัจจุบนั ให้
ทา่นอาจารย์ติดตอ่เจ้าหน้าที%ของคณะที%ทา่นอาจารย์สงักดัได้โดยตรง 

วิธีใช้งาน 

1. คลกิที%เมน ู“เปลี(ยนรหัสผ่าน” 
2. ป้อนรหสัผา่นเดิม ลงในช่องรหสัผา่นเดิม 
3. ป้อนรหสัผา่นที%ตั �งใหม ่ลงในช่องรหสัผา่นใหม ่
4. ป้อนรหสัผา่นที%ตั �งใหมซ่ํ �าอีก 1 ครั �ง ลงในช่องยืนยนัรหสัผา่นใหม ่เพื%อป้องกนัการป้อนรหสั  
        ผิดพลาด 
5. คลกิที%ปุ่ ม “เปลี(ยนรหสัผ่าน” ดงัรูปตอ่ไปนี � 

 

 
รูปที( 6 หน้าจอการเปลี(ยนรหสัผ่าน 

� กรณีท่านอาจารย์ต้องการเปลี%ยนรหสัประจําตวัสําหรับเข้าใช้งานระบบก็สามารถทําการ
เปลี%ยนได้ในช่อง “รหัสประจาํตัว” 

 
 
 
 
 
 
 

1. ป้อนรหสัผ่านเดิม 

2. ป้อนรหสัผ่านใหม ่

3. ป้อนรหสัผ่านใหมซํ่ �าอีกครั �ง 

4. คลิกปุ่ ม “เปลี(ยนรหสัผ่าน” 
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2.3   ประวัตผู้ิใช้ระบบ 

แสดงรายละเอียดประวตัิผู้ใช้ระบบของทา่น  ในหน้าจอนี �ทา่นสามารถแก้ไขข้อมลูสว่นตวัของทา่น ซึ%ง
ทา่นจะสามารถแก้ไขข้อมลูใดได้บ้างนั �นขึ �นอยูก่บัการกําหนดของกองบริการการศกึษา   

 

รูปที( 7 หน้าจอประวัติผู้ใช้ระบบ  

วิธีใช้งาน 

1.  เลอืกหวัข้อ  “ประวัติผู้ใช้ระบบ”  จากหน้าจอหลกั 
2.  หากมีการแก้ไขข้อมลูสว่นตวัให้ใสข้่อมลูสว่นตวัลงในช่องข้อมลูที%ต้องการ 
3.  หากต้องการยกเลกิข้อมลูที%ทํารายการก่อนหน้าเพื%อแก้ไขในหน้าจอคลกิปุ่ ม “ถอยกลับ” 
4.  คลกิปุ่ ม “บันทกึ” เพื%อทําการบนัทกึข้อมลูที%ได้รับการแก้ไขแล้ว 
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2.4  ภาระอาจารย์ที(ปรึกษา  

เมนภูาระอาจารย์ที%ปรึกษาประกอบไปด้วยหน้าจอยอ่ยอีกหลายหน้าจอ เช่น เมื%อเลื%อนเมาส์และคลกิไปที% 
คําวา่ “ปีการศึกษาที(เข้า” จะปรากฏหน้าจอใหม ่ ให้เลอืกนกัศกึษาที%ให้คําปรึกษา  โดยเลอืกจากปีที%เข้า หรือ
เลื%อนเมาส์ไปคลกิที% “รหัสนักศึกษา” จะเปลี%ยนหน้าจอเป็นข้อมลูนกัศกึษาคนนั �น หรือคลกิที% “Photo” ระบบจะ
แสดงภาพของนกัศกึษาในความดแูลของทา่น เลื%อนไปคลกิที%สญัลกัษณ์ “สถานการณ์เข้าระบบ” จะสามารถ
กําหนดให้นกัศกึษาใช้งานระบบหรือไมใ่ห้ใช้งานระบบได้ ดงัรูปตอ่ไปนี � 

 
 
� 

 

คลิกที% Photo เพื%อดู
รูปภาพนกัศกึษา 
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รูปที( 8 หน้าจอรายชื(อนักศึกษาที(ให้คาํปรึกษา 

เมื%อเลื%อนเมาส์ไปที%คําวา่ “ปีการศึกษาที(เข้า” จะเปลี%ยนหน้าจอเป็นหน้าจอใหมแ่ละจะมีปี
การศกึษาให้เลอืกเมื%อกดเลอืกปีการศกึษาระบบจะแสดงรายชื%อนกัศกึษาที%ต้องทา่นอาจารย์ให้คําปรึกษาในแต่
ละปีการศกึษาที%เลอืก  

 
 
 



          
 

            คูม่อืการใชง้านระบบบรกิารการศกึษาสําหรับอาจารย ์

�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น                                                              9 

 

รูปที( 9 หน้าจอรายชื(อนักศึกษาที(ให้คาํปรึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

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 มีข้อมูลอื%นๆ ของนกัศึกษา เช่น รายชื%อนกัศึกษา การลงทะเบียน  

สถานภาพนกัศึกษา  หน่วยกิตที%ลงทะเบียน  หน่วยกิตที%ผ่านไปแล้ว  ระดบัคะแนนเฉลี%ย  ระดบัการศึกษา  
สถานภาพ  รูปนกัศึกษา เป็นต้น  และเมื%อท่าน คลิกที% “รหัสประจําตัวนักศึกษา” จะเป็นหน้าจอ แสดงข้อมลู
ของนกัศกึษาคนที%เลอืกเข้าไปดขู้อมลู เมื%อเข้าไปหน้าจอของข้อมลูนกัศกึษาแล้ว อาจารย์จะได้สิทธิeในการเข้าถึง
ข้อมลูของนกัศึกษา และสามารถทําการใดๆ ได้ทกุอย่างเสมือนนกัศึกษา ยกเว้นทําการเสนอความคิดเห็นแทน
นกัศกึษา ซึ%งจะไมส่ามารถดําเนินการได้  แตใ่นระบบจะทําการเก็บประวตัิการทํารายการ การแก้ไขเปลี%ยนแปลง
ข้อมลู ไว้ทกุครั �งที%เกิดการแก้ไขข้อมลู  

 

เลือกปีการศกึษาเข้าของ
นกัศกึษา เพื%อดรูายชื%อ 
นกัศกึษาที%ให้คําปรึกษา 
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รูปที( 10 หน้าจอตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา โดยใช้สทิธิ6อาจารย์ที(ปรึกษา 

2.5   ภาระการสอน   

เมื%อทา่นเลอืกเมน ู“ภาระการสอน” จะเป็นหน้าจอ ที%มีเมน ูให้ทา่นใช้งานอีกหลายเมนยูอ่ย ได้แก ่รายชื%อ
นกัศกึษาลงทะเบียน, บนัทกึเกรด, รายชื%อนกัศกึษาวิทยานิพนธ์, ตารางสอนอาจารย์  ดงัจะได้อธิบายเมนยูอ่ย
ตา่งๆ ตอ่ไป 

 
รูปที( 11 หน้าจอภาระการสอน 

กรณีทา่นอาจารย์ที%ปรึกษา
เข้าใช้งานเสมือนนกัศกึษา 
ระบบจะแสดงให้ทราบวา่
ทา่นอาจารย์ที%ปรึกษาเข้ามา
ตรวจสอบข้อมลูของนกัศกึษา
ในที%ปรึกษาทา่นใด 
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2.5.1 รายชื(อนักศึกษาลงทะเบียน 

      เป็นรายชื%อนกัศกึษาทั �งหมด ในทกุรายวิชาที%ทา่นสอน ทา่นสามารถดรูายชื%อจากหน้าจอได้โดยนํา
เม้าส์ไปคลกิที%ชื%อวิชาที%ต้องการ หรือจะเลอืกดาวน์โหลดรายชื%อนกัศกึษาในวิชาที%ทา่นสอน ไปใช้งานด้านอื%นๆ ได้

โดยเลือกกดที% สญัลกัษณ์   จะได้รายชื%อนกัศึกษาในรูปแบบไฟล์ เวิร์ด  หรือสญัลกัษณ์   จะได้รายชื%อ
นกัศกึษาในรูปแบบไฟล์เอ็กเซล  ไปใช้งานได้ 
 

 
 

รูปที( 12 หน้าจอรายชื(อนศ.ลงทะเบียน ในรายวิชาที(สอน 
 

2.5.2 บันทกึเกรด 
        ในหน้าจอ “บันทึกเกรด” จะมีสว่นให้คลิกเข้าไปใช้งานได้อีกหลายหน้าจอ เช่น เมื%อคลิกไปที%

รหสัวิชาที%เปิดสอน จะเข้าไปที%หน้าจอดคูะแนนเกรดเฉลี%ยสะสมรายภาคของนกัศกึษาที%ลงทะเบียนเรียนในวิชาที%
ทา่นสอน  คลกิไปที% ปุ่ มเครื%องหมาย               ของคอลมัน์คะแนน จะเปิดหน้าจอใหม่ให้บนัทึกช่วงคะแนน และ

ตดัเกรด, คลิกไปที%ปุ่ มเครื%องหมาย   ของคอลมัน์เกรด จะเปิดหน้าจอใหม่ให้เข้าสู่ระบบการบันทึก
สญัลกัษณ์เกรด เป็นต้น ดงัจะได้อธิบายแตล่ะขั �นตอนตอ่ไป 

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 วชิา 
1103081  กลุม่ 5  โดยวิชา 1103081 จะแสดงข้อความวา่ “ตดัร่วม” 

     2.5.2.1   บันทกึคะแนน วิธีการดงันี � 

1. คลกิที% เครื(องหมาย คอลัมน์คะแนน จะเข้าสูห่น้าจอใหม ่สาํหรับบนัทกึ
คะแนน โดยด้านซ้ายมือจะมีเมนยูอ่ยให้ใช้งานอีก 2 เมนยูอ่ยคือ เมนยูอ่ย บนัทกึช่วงคะแนน  และเมนยูอ่ย พิมพ์ใบ
แจ้งเกรด   

ระบกุลุม่เรียนที%ต้องการไปตดัเกรด
ร่วม  เชน่  ระบใุห้วิชา 1103081  
กลุม่ 1 ไปตดัเกรดร่วมกบั วิชา 
1103081  กลุม่ 5  หากไมต้่องการ
ตดัเกรดร่วม เลือกที% “ตดัแยก” 
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รูปที( 14 หน้าจอบนัทกึคะแนน 

ในเมนยูอ่ยบนัทกึช่วงคะแนน ทา่นจะต้องกําหนด สดัสว่นในการเก็บคะแนนก่อน  โดยให้เข้าไปที% เมนยูอ่ย 
บันทกึช่วงคะแนน  ทา่นอาจารย์จะถกูกําหนดสทิธิe ให้เข้าใช้หน้าจอดงักลา่วได้โดยปกติ รายวิชาที%มีการเรียน
การสอนโดยอาจารย์ มากกวา่ 1 ทา่น จะสามารถกําหนดระดบัสทิธิeในการบนัทกึคะแนน  ตดัเกรด สง่เกรด ได้
มากกวา่ 1 ทา่น หรือสามารถทําได้เพียงทา่นเดยีวนั �น ขึ �นอยูก่บัระดบัสทิธิeที%ได้รับ (โดยคณะที%ทา่นอาจารย์สงักดั
จะเป็นผู้ กําหนดระดบัสทิธิeดงักลา่วจากระบบบริการการศกึษาสว่นของ  Back Office )  

 

รูปที( 15  หน้าจอแสดงการ Lock สิทธิ6 (กรณีที(ท่านอาจารย์ไม่ได้รับสิทธิ6ในการบันทึกคะแนน) 
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 2.    จากนั �นให้ทา่นอาจารย์ทําการบนัทกึรูปแบบการตดัคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี � 

1) เลอืกรูปแบบเกรดที%ต้องการ    
2) เลอืกรูปแบบการตดัเกรด  โดยระบบมีวิธีการตดัเกรด 3 รูปแบบ ได้แก ่  

วิธีที( การตัดเกรด คาํอธิบาย 
1 FIX-RANGE ตดัเกรด โดยผู้ใช้เป็นผู้ กําหนดชว่งคะแนน ที%ต้องการให้ได้

เกรดที%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 

� การกําหนดช่วงคะแนนของเกรดจะกําหนดเฉพาะการ
ตดัเกรดแบบ FIX-RANGE เทา่นั �น 

2 T-SCORE เป็นการตดัเกรด โดยใช้ Normalize T-Score ระบบจะทํา
การนําคะแนนรวมไปจดัเป็นคะแนน T แล้วแบง่ชว่งคะแนน
ตามคา่สงูสดุตํ%าสดุ ตามแบบ Normal Curve 
���� การตัดเกรดแบบ T-Score ต้องระบุเกรด สูงสุด 
และตํ(าสุด ด้วย  

 
3 MEAN-SD การตดัเกรดโดยการใช้ Mean-SD โดยให้เกรดแตล่ะเกรด มี

ช่วงของคา่คะแนนเทา่กบั 1 SD ( B+ -> B = 05.SD )      
����  การบนัทกึเกรดแบบ Mean-SDต้องระบุเกรด 
สูงสุด และตํ(าสุดด้วย 

 
 

3) กําหนดการปัดจดุทศนิยม 
4) กําหนดเกรดสงูสดุตํ%าสดุ 
5) กําหนดช่วงเกณฑ์คะแนนการให้เกรด 

เมื%อกําหนดข้อมลูในข้อที% 1) – 5) เรียบร้อยแล้ว คลกิปุ่ ม “บนัทกึ” 
6) กําหนดวิธีการเก็บคะแนน 

               เมื%อกําหนดวิธีการเก็บคะแนนเรียบร้อยแล้วคลกิปุ่ ม “บนัทกึ” 
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          รูปที( 16 หน้าจอกาํหนดวิธีเก็บคะแนน 

ทา่นสามารถเลอืกจํานวนครั �ง ในการเก็บคะแนน ได้สงูสดุถงึ 100 ครั �ง โดยการระบกุารเก็บคะแนนแตล่ะ
ครั �งจะประกอบด้วยข้อมลูที%ต้องกําหนดคือ 

หัวข้อ คาํอธิบาย 
ลาํดบั ลาํดบัที%ของการเก็บคะแนน 

คําอธิบาย กําหนดชื%อของการเก็บคะแนนครั �งนั �นๆ 
คะแนนเตม็ จํานวนคะแนนดิบ 

ประเภทการสอบ ประเภทของคะแนน จําแนกเป็น QUIZ, MIDTERM และ FINAL 
แสดงผล สถานะการประกาศผลคะแนนให้นกัศกึษาทราบ 

นํ �าหนกั (%) สดัสว่นเป็น เปอร์เซ็นต์  ที%จดัเก็บเป็นคะแนนรวม   
อาจารย์ผู้สอน ชื%อ อาจารย์ผู้สอนที% มีสทิธิe ในการกรอกคะแนน ครั �งนี � 

 

� ท่านสามารถลบรายการการเก็บคะแนนได้โดยคลิก [ลบ]  รายการคะแนนที%กรอกไว้   หลงัจากลบ
แล้วทา่นจะไมส่ามารถเรียกกลบัมาได้ 
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               รูปที( 17  หน้าจอบนัทกึช่วงคะแนน 

 

          

 
 

 

 

 

 

 

เลือกรูปแบบการ
ตดัเกรด 

กาํหนดเกณฑ์

คะแนน 

กําหนด 
วิธีเก็บคะแนน 
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3.  ทําการบนัทกึคะแนนเก็บที%นกัศกึษาแตล่ะคนได้   

 

รูปที( 18 หน้าจอบนัทกึคะแนน 
 

 
 

หน้าจอสาํหรับบนัทกึคะแนน  จะเป็นหน้าจอหลกัที%ใช้ในการตดัเกรด  จะประกอบด้วย 2 สว่นหลกั คอื 

• สว่นสาํหรับการกรอกคะแนนดิบ  (คอลมัน์คะแนนเก็บ) 

• สว่นที%ใช้ในการปรับปรุงเกรด ที%ได้จากการคํานวณแล้ว  หรือใช้ในการตดันกัศกึษาบางคน ออกจากกลุม่
ตวัอยา่งในการคํานวณ  แล้วทําการกําหนดเกรดเอง  

4. ทําการการกรอกคะแนนดิบ โดยมีวิธีการดงันี � 

          จํานวนช่องของคะแนน จะขึ �นอยูก่บัจํานวนครั �งที%ทําการเก็บคะแนนดิบ  โดยที%หวั COLUMN จะ
แสดงเงื%อนไขในการเก็บคะแนนดงันี � 

 
EDIT 

 คลกิเพื%อทําการกรอกข้อมลูคะแนนดิบ  เมื%อกดแล้ว  จะทําให้ปุ่ ม EDIT กลายเป็น SAVE  
 ทา่นจะต้องกด SAVE เมื%อได้กรอกคะแนนเสร็จสิ �นแล้ว 
 กรณีที%ขึ �นคําวา่ LOCK แสดงวา่ทา่นไมส่ามารถบนัทกึคะแนนนั �นได้  
 

 ลาํดบั : 1 บอกให้ทราบวา่เป็นการเก็บคะแนนครั �งที%   

• หากนํา Mouse มาวางบน คาํวา่ “ลาํดบั”  ระบบจะแสดงชื%อการเก็บคะแนนนั �น 

• หาก Click ที%คําวา่ “ลาํดบั” ระบบจะทําการเรียงลาํดบัตามคะแนนจากน้อยไปมาก 
T : 50 แสดงการเก็บคะแนน หมายถึง คะแนนเต็ม  50  จดัเก็บเป็น  20% 

สถานภาพนกัศึกษา 

คอลมัน์คะแนนเก็บ 
โอนเกรดไปทะเบียน 

กําหนดเกรดเอง 

กรณีตดัร่วมระบบจะแสดงกลุ่มที
มาตดัร่วม 
สามารถคลิกทั�งหมดเพื
อแสดงรายชื
อนกัศึกษาเพื
อ
ทําการตดัเกรดได ้
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W : 20% 

 

 
 
 

กดเพื%อแสดงหน้าจอการ Import คะแนนจาก File ดงันี � 
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 �นแล้วนําไป Paste ที% Area 
Box แล้วกดปุ่ ม Import   

 
 
 
 
 

 
 

5. ทําการตดัโอนเกรด โดยเมื%อเสร็จสิ �นการบนัทกึคะแนนแล้วจะพบวา่ระบบจะทําการคํานวนเกรด 
On-line Real-time ตลอดเวลา โดยจะแสดงไว้ในคอลมัน์แล้วเกรดที%ได้จะแสดงในช่อง Result การโอนเกรดทํา
ได้โดยการกดปุ่ มที%รูป              ระบบจะทําการโอนเกรดที%คํานวณได้ ไปสู ่คอลมัน์  Adjust/Grade Result 

 

����  การกาํหนดเกรดเอง 

กรณีที%ทา่นต้องการทําการปรับเกรดที%ได้จากการคาํนวณ หรือดงึนกัศกึษาที%มคีะแนนเก็บสงู หรือ ตํ%าผิดปกติ
ออกจากกลุม่ การกําหนดให้นกัศกึษาไมถ่กูคํานวนเกรด จะทําให้คา่ N หรือกลุม่ประชากรที%ใช้ ในการคาํนวน
ทางสถิตถิกูปรับลดไปด้วย   การดําเนินการดงักลา่วทําได้โดยการกดตรง  Edit  Cal or Manual เพื%อให้เป็นการ  
Cal or Manual 

หัวข้อ คาํอธิบาย 

 

Cal or Manual 
ใช้ในการกําหนดการตดัเกรดผา่นระบบ หรือ กําหนดเกรดเอง 

กรณีกําหนดเกรดเองทําได้โดยการ    
 Result 

ช่องแสดงผลการคาํนวนเกรดที%ได้  กรณีที%ต้องการกําหนดเกรด
ของนกัศกึษาบางคนเองให้กําหนดเป็น Manual เลอืกเครื%องหมาย � ใน
คอลมัน์แรกและเกรดจะไมแ่สดงในช่องนี �แตจ่ะแสดงคาํวา่ Manual ทา่น
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หัวข้อ คาํอธิบาย 

สามารถกําหนดเกรดของนกัศกึษาเหลา่นี �ได้โดยกดปุ่ ม Adjust ในช่อง 
Adjust 

การกําหนดให้นกัศกึษาไมถ่กูคาํนวนเกรด จะทําให้คา่ N หรือ
กลุม่ประชากรที%ใช้ ในการคํานวนทางสถิตถิกูปรับลดไปด้วย 

 

Adjust 
ใช้สาํหรับ กําหนดเกรดเอง  ให้กดปุ่ ม Adjust ทา่นสามารถปรับ

เกรดของนกัศกึษาที% ถกูกําหนดเกรดให้เป็น Manual เทา่นั �น 

� ขั !นตอนการกาํหนดเกรดเอง 
1. คลกิที% EDIT 

2. คลกิที%เครื%องหมาย                ใน Check  Box  ของเกรดที%ต้องการปรับเกรดเองให้เป็นคา่
วา่ง   

3. คลกิที% Save 
4. ทําการกําหนดเกรดเองในหวัข้อ   Adjust Grade Result   โดยคลกิที%  Adjust  จากนั �นทํา

การกําหนดเกรดที%ต้องการ  
5. คลกิที% Save 

6. คลกิที%รูป   เพื%อทําการสง่เกรดไปยงักองบริการการศกึษา 
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���� กรณีที%นกัศกึษา ลงทะเบียนแล้วทําการถอนโดยได้สญัลกัษณ์ W ระบบจะทําการตั �งให้ออกจากกลุม่
ตวัอยา่งอตัโนมตั ิ

 
 

การเลือก Mode ในการแสดงค่าคะแนนดิบ หรือคะแนนคาํนวณ 

 
 
 
 

ท่านสามารถเลือก Mode การแสดงคะแนนได้ 2 Mode คือ 

• คะแนนดิบ เป็นคะแนนที%ทา่นกรอกเข้ามา 

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

Click เพื
อเลือก Mode การแสดงคะแนน 
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ตารางอ้างองิ T ที(ใช้อ้างองิในระบบ 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
 

            คูม่อืการใชง้านระบบบรกิารการศกึษาสําหรับอาจารย ์

�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น                                                              22 

2.5.2.2 บันทกึสัญลกัษณ์เกรด วิธีการดงันี � 

1. คลกิที% เครื(องหมาย    ของ คอลมัน์เกรด จะเข้าสูห่น้าจอใหม ่เพื%อบนัทกึเกรด 
 

 
                          รูปที( 19 หน้าจอบนัทกึเกรดเมื(อคลิกที(   คอลัมน์เกรด 

2. ที%คอลมัน์ “เกรด” ให้ระบสุญัลกัษณ์เกรดที%ต้องการ  
3. คลกิปุ่ ม “บันทึกเกรด” ที%อยูด้่านลา่งของหน้าจอ เพื%อสง่เกรดไปยงักองบริการ 
4. ทา่นมารถนําข้อมลูเข้าจากไฟล์ได้ ดงันี �  

2.5.2.3 การพิมพ์ใบแจ้งเกรด 
                          หลังจากที%ท่านอาจารย์ได้ทําการบันทึกเกรดด้วยวิธี บันทึกคะแนน หรือ บันทึก
สญัญลกัษณ์ และทําการโอนเกรดผา่นระบบบริการการศกึษาออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องทําการพิมพ์ใบ
แจ้งเกรดเพื%อสง่ไปยงักองบริการการศกึษาเพื%อให้เจ้าหน้ากองบริการการศกึษาทําการตรวจทานเกรดและสง่เกรด
เข้าสู่ Transcript   โดยในใบแจ้งเกรดจะมีชุดตวัเลขซึ%งเรียกว่า CONTROLCODE โดยชุดตวัเลขจะไม่ซํ �ากัน  
และทุกครั �งที%ท่านมีการปรับแก้เกรดท่านจะต้องพิมพ์ใบแจ้งเกรดส่งไปยังกองบริการการการศึกษาทุกครั �ง 
เนื%องจากทุกครั �งที%มีการบนัทึกปรับแก้เกรดระบบจะกําหนดชุดตวัเลข CONTROLCODE ให้ใหม่ทุกครั �ง หาก
ท่านไม่ส่งชุดตัวเลข CONTROLCODE ชุดใหม่ไปยังกองบริการการศึกษา จะทําให้กองบริการการศึกษาไม่
สามารถทําการสง่เกรดเข้าสู ่Transcript ได้    

วิธีใช้งาน 

1.  คลกิที%เมน ู พิมพ์ใบแจ้งเกรด จะไปสูห่น้าจอใหม ่เพื%อพิมพ์ใบแจ้งเกรด ดงันี � 
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          รูปที( 20 รายงานใบแจ้งเกรด 
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2.5.3  รายชื(อนักศึกษาวิทยานิพนธ์ 

ทา่นสามารถดขู้อมลูการเป็นที%ปรึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์ที%ทา่นให้คําปรึกษาอยูไ่ด้ โดยเลอืก
แสดงเฉพาะนกัศกึษาที%มีสถานะปกติ หรือเลอืกตามปีการศกึษาที%เข้าของนกัศกึษาได้ 

 
รูปที( 21 รายชื(อนักศึกษาวิทยานิพนธ์ 

 

2.5.4 ตารางสอนอาจารย์ 
ทา่นสามารถขอดขู้อมลูตารางสอนของทา่นได้ตาม ปีภาคการศกึษาที%ต้องการได้จากเมน ู

“ตารางสอนอาจารย์” 

วิธีใช้งาน 
1. จากหน้าจอภาระการสอน คลกิที%เมน ู“ตารางสอนอาจารย์” 
2. ระบบจะแสดงข้อมลู ปี/ภาคการศกึษา ช่วงวนัเวลาที%ต้องการแสดงตารางสอน 
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            รูปที( 21 หน้าจอตารางสอนอาจารย์    เปลี(ยนรูปเนื(องจากชื(ออาจารย์ซํ !า 

หมายเหตุ  ข้อมลูที%แสดงในตารางประกอบไปด้วย รหสัวิชา, กลุม่เรียน,  ห้องเรียนตามลําดบั  ท่าน
สามารถดรูายละเอียดของรายวิชาตา่ง ๆ ได้ โดยคลกิที%ชื%อวิชาในตารางสอนอาจารย์  ในกรณีที%ตารางเวลาสอน
ซํ �าซ้อนระบบจะแสดงข้อมลูเป็นสตีา่ง ๆ ดงันี �   กรณีมีการจดัตารางสอนรายวิชาเดียว และจดัช่วงวนั/เวลาในการ
สอนเดียวกนั หรือช่วงเวลาคาบเกี%ยวกนัระบบจะแสดงตารางเป็นสเีขียว   กรณีมีการจดัตารางสอนคนละรายวิชา 
แตม่ีช่วงวนั/เวลา/ห้อง ซํ �าซ้อนกนัระบบจะแสดงตารางเป็นสแีดง 

2.6   ทาํบันทกึถงึผู้เรียน 

ทา่นสามารถสง่ข้อความ/ทําบนัทกึถึงผู้ เรียนแตล่ะคน หรือนกัศกึษาในกลุม่เรียนที%กําหนด หรือ นกัศึกษา
ทกุคนในมหาวิทยาลยัได้ ข้อความที%สง่ถึงนกัศกึษาแตล่ะคน หรือ นกัศกึษาในกลุม่เรียนที%กําหนดจะปรากฏอยูใ่น
หน้าขา่วประกาศของนกัศกึษาแตล่ะทา่น เมื%อนกัศกึษาเข้าใช้งานระบบ นกัศกึษาจะได้รับข้อความดงักลา่วทนัที 
ในกรณีของการสง่ข้อความถึงนกัศึกษาทกุคนในมหาวิทยาลยั ข้อความจะปรากฏที%หน้าข่าวประกาศในสว่นที%
เป็นข้อมลูสาธารณะ  

วิธีใช้งาน 

1.  จากหน้าจอหลกั ให้ทา่นคลกิที%เมน ู“ทาํบันทึกถงึผู้เรียน” 
2.  ระบรูุปแบบการสง่ข้อความ โดยการคลกิที%วงกลมหน้าตวัเลอืกที%ต้องการ ในกรณีของการสง่  

ข้อความถึงนกัศึกษารายคน ให้ป้อนรหสัประจําตวัของนักศึกษาลงในช่องรหสัประจําตวั นกัศึกษาด้วย ในกรณีที%
ต้องการสง่ข้อความถึงนกัศกึษาในกลุม่เรียน ให้ป้อนรหสัวิชา กลุม่เรียน ระดบัการศกึษา และวิทยาเขต 

3.  ป้อนชื%อเรื%องลงในช่อง “ชื(อเรื(อง” 
4.  ป้อนข้อความลงในช่อง “ข้อความ” 
5.  กําหนดวนั/เดือน/ปีที%เริ%มต้นแสดงข้อความ 
6.  กําหนดวนั/เดือน/ปีที%สิ �นสดุการแสดงข้อความ 
7. ระบรุะดบัความสาํคญัของข้อความ (ข้อความจะถกูแสดงที%หน้าขา่วประกาศโดยมีการเรียงลาํดบั

จากข้อความที%สาํคญัมากไปหาน้อย) 
8.  คลกิที%ปุ่ ม “ส่งข้อความ”  
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รูปที( 22 หน้าจอทาํบันทกึถงึผู้เรียน 

 

     รูปที( 23 ข้อความที(ปรากฏขึ !น กรณีส่งข้อความไปยงันักศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 
9. ทา่นอาจารย์สามารถตรวจสอบ และแก้ไขข้อความที%สง่ไปยงันกัศกึษา  โดยคลกิที%เมน ู“รายการที(

ส่งไปแล้ว”  แสดงดงัรูปที% 24 

2.  เลือกรายวิชา 
ที%ต้องการสง่ข้อความ 
ถึงนกัศกึษาที%
ลงทะเบียนในรายวิชา 

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

4.  ระบชุว่งวนัที%ต้องการให้
แสดงข้อความ และ
ระดบัความสําคญั 

 
5.  คลิกที%ปุ่ ม “ส่งข้อความ” 

 

1.  เลือกรูปแบบ
การสง่บนัทกึ 
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               รูปที( 24  หน้าจอแสดงรายละเอียดของรายการที(ส่งไปยงันักศึกษาแล้ว 

 
 

10. หากทา่นอาจารย์ต้องการลบข้อความที%สง่ไป ให้คลกิที% [ลบ] ด้านหลงัข้อความนั �น และหาก 
ทา่นต้องการแก้ไขข้อความให้ทา่นคลกิที% ชื%อเรื%อง แล้วทําการปรับปรังแก้ไขข้อมลู จากนั �นคลกิที%ปุ่ ม “ส่ง

ข้อความ” เพื%อสง่ข้อความไปยงันกัศกึษา  

 

                            รูปที( 25  หน้าจอแก้ไขข้อความที(ส่งไปยงันักศึกษาแล้ว 

 

 

 
 
 

 

 

คลิกที%ชื%อเรื%องเพื%อ
แก้ไขข้อความ คลิก [ลบ] เมื%อต้องการ

ลบข้อความ 

1.  ปรับปรุงแก้ไข
ข้อความ หรือ
เงื%อนไขการแสดง
ข้อความตาม
ต้องการ 

2.  คลิกที%นี%เพื%อสง่
ข้อความ 

คลิกที%นี%หากต้องการ
ลบข้อความนี � 
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2.7 ค้นหาข้อมูลนักศึกษา 
ทา่นสามารถค้นหาข้อมลูนกัศกึษาที%ต้องการได้  

 
รูปที( 26 หน้าจอค้นหาข้อมูลนักศึกษา 

วิธีใช้งาน 

1. จากหน้าจอเมนหูลกั คลกิที%เมน ู“ค้นหาข้อมูลนักศึกษา”  
2. ระบเุงื%อนไขที%ต้องการค้นหา 
3. กดปุ่ ม   “ค้นหา”   เพื%อประมวลผล ได้ผลดงันี � 

เมื%อปรากฏหน้าจอนี �   สามารถคลิกที%รหสันกัศกึษาเพื%อดรูายละเอียดของนกัศกึษาได้ 
 

 
รูปที( 27 หน้าจอรายชื(อนักศึกษาที(ตรงกับเงื(อนไขในการค้นหา 

                  

คลิกที%รหสันกัศกึษา
เพื%อดขู้อมลูนกัศกึษา 
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         จาก รูปที%  27   เมื%อทา่นเลอืกรหสันกัศกึษาที%ต้องการดรูายละเอียดแล้วจะปรากฏหน้าจอตอ่ไปนี � 

 

รูปที( 28 หน้าจอข้อมูลนักศึกษาเมื(อคลกิที(รหัสประจาํตวันักศึกษา  

 
2.8  ค้นหารายวิชา 

ใช้สาํหรับค้นหารายวิชาที%ทา่นต้องการตรวจสอบรายละเอียดของแตล่ะวิชา   

วิธีใช้งาน 
1. จากหน้าจอเมนหูลกั คลกิที%เมน ู“ค้นหารายวิชา”  
2. ระบเุงื%อนไขที%ต้องการค้นหากดปุ่ ม   “ค้นหา”   เพื%อประมวลผล ได้ผลดงันี � 

 

รูปที(  29  หน้าจอค้นหารายวชิา 
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รูปที( 30 หน้าจอแสดงรายวิชาที(ตรงกับเงื(อนไขการค้นหา 

จาก รูปที%  30   เมื%อทา่นเลอืกรายวิชาที%ต้องการดรูายละเอียดแล้วจะปรากฏหน้าจอตอ่ไปนี � 

รูปที( 31 หน้าจอแสดงรายละเอียดรายวิชา 
 

คลิกที%นี%เพื%อดู
รายละเอียดแตล่ะ
รายวิชา 
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2.9  ค้นหาตารางเรียน 

หากทา่นต้องการทราบตารางเรียนของนกัศกึษาที%ทา่นเป็นที%ปรึกษาอยู ่ หรือ  กรณีที%ทา่นได้รับสทิธิ  ในการดู
ข้อมลูของนกัศกึษาในมหาวิทยาลยั  ทา่นสามารถใช้เมน ู  ค้นหาตารางเรียนได้ 

วิธีใช้งาน 

1. จากหน้าจอเมนหูลกั คลกิที%เมน ู“ค้นหาตารางเรียน”  
2. ระบเุงื%อนไขที%ต้องการค้นหา  กดปุ่ ม   “ค้นหา”   เพื%อประมวลผล ได้ผลดงันี � 

 
รูปที( 32 หน้าจอค้นหาตารารงเรียน 

                      เมื%อคลกิปุ่ มค้นหา จะปรากฎหน้าจอดงั รูปที% 33 แสดงข้อมลูนกัศกึษาที%ตรงกบัเงื%อนไขที%ใช้ในการค้นหา 

 

 
รูปที( 33 หน้าจอแสดงรายชื(อนักศึกษาที(ตรงตามเงื(อนไขการค้นหา 

 

คลิกที%รหสันกัศกึษา 
เพื%อดขู้อมลู 

คลิกปุ่ ม “ ค้นหา “ 

ระบเุงื%อนไข 
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รูปที( 34 หน้าจอตารางเรียนนักศึกษา 

2.10  ค้นหาตารางสอน 

หน้าจอนี � เป็นหน้าจอสาํหรับอาจารย์ผู้สอนแตล่ะทา่นสามารถค้นหารายละเอียดตารางสอนของทา่นได้
ในแตล่ะภาคการศกึษา  (ระบบจะแสดงรายชื%อของอาจารย์ที%อยูม่สีงักดัคณะ สาขาเทา่นั �น)  

วิธีใช้งาน 

1. จากหน้าจอเมนหูลกั คลกิที%เมน ู“ค้นหาตารางสอน”  
2. ระบเุงื%อนไขที%ต้องการค้นหา คลกิปุ่ ม   “ค้นหา”   เพื%อประมวลผล ได้ผลดงันี � 

 



          
 

            คูม่อืการใชง้านระบบบรกิารการศกึษาสําหรับอาจารย ์

�  ข้อมูลที
แสดงในคู่มือเล่มนี� เป็นเพียงข้อมูลที
จดัทําขึ�นเพื
อแสดงผลเป็นตวัอย่างการใช้งานเท่านั�น                                                              33 

 

 
รูปที( 35 หน้าจอค้นหาตารางสอนอาจารย์ 

 

 
 

รูปที( 36 หน้าจอแสดงรายชื(ออาจารย์ผู้สอนที(ตรงตามเงื(อนไขการค้นหา 

 
รูปที( 37 หน้าจอแสดงตารางสอนอาจารย์ 

 

คลิกที%รายชื%อเพื%อดขู้อมลู 
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2.11  ค้นหาตารางการใช้ห้อง 

หน้าจอนี � เป็นหน้าจอสาํหรับค้นหาการใช้ห้อง  ทา่นสามารถดรูายละเอียดห้องที%ทา่นต้องการใช้ได้วา่ห้อง
นั �นวา่ง หรือไม ่วา่งในวนัและเวลาใด  

วิธีใช้งาน 

1. จากหน้าจอเมนหูลกั คลกิที%เมน ู“ค้นหาตารางการใช้”  
2. เลอืกรูปแบบการแสดงข้อมลู แต่ละห้อง หรือ ทุกห้อง 
3. กรณีเลอืก แตล่ะห้อง ให้เลอืกอาคารที%ต้องการแสดงผลข้อมลู จากรูปที% 38 จากนั �นคลกิอาคารที%

ต้องการตรวจสอบห้อง จะปรากฎข้อมลูดงัรูปที% 39 

 
รูปที( 38 หน้าจอข้อมูลอาคาร 

 

 
 

รูปที( 39 หน้าจอตารางการใช้ห้อง กรณีเลือกแสดงข้อมูลแต่ละห้อง 

คลิก อาคารเพื%อเลือกห้องที%
ต้องการตรวจสอบ 

เลือกห้องที%ต้องการ 

เลือกปีภาคการศกึษาที%ต้องการตรวจสอบ 

เลือกรูปแบบการแสดง
ข้อมลู 
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4. กรณีเลอืก ทกุห้อง ให้เลอืกวนัที%ต้องการแสดงผลข้อมลูจะปรากฎข้อมลูดงัรูปที% 40 
 

 
 

รูปที( 40 หน้าจอตารางการใช้ห้อง กรณีเลือกแสดงข้อมูลทุกห้อง 
 

2.12  รายการความคิดเห็น  

เป็นเมนสูาํหรับด ูและตอบรายการความคดิเห็นตา่งๆ ที%สง่ถึงอาจารย์โดยตรง  

วิธีใช้งาน 

1. จากหน้าจอเมนหูลกั คลกิที%เมน ู“รายการความคดิเหน็” 
2. เลอืกเดือน/ปี ที%ต้องการดรูายการความคิดเห็น    

 

 
รูปที( 41 หน้าจอความคดิเหน็ของผู้ใช้ 

 

3. หากต้องการโต้ตอบกบันกัศกึษา ให้คลกิที% ”คาํตอบ” จากนั �น ป้อนข้อความที%ต้องการโต้ตอบ 

เลือกแสดงการใช้ห้องตามวนัที%
ต้องการ 
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กบันกัศกึษา ลงในช่องวา่ง เลอืกประเภทการตอบ วา่ต้องการตอบสว่นบคุคล หรือตอบให้บคุคลสว่นรวม จากนั �น 
คลกิที%ปุ่ ม “ส่งข้อความ” 

 

 
 

รูปที( 42  หน้าจอตอบความคดิเหน็ของผู้ใช้ 

2.13 เสนอความคิดเหน็ 

หากท่านมีข้อคิดเห็นประการใด ท่านสามารถเสนอความคิดเห็นโดยผ่านระบบบริการการศึกษาได้
ข้อมลูตา่งๆที%ทา่นเสนอจะเป็นประโยชน์อยา่งมากในการปรับปรุงบริการตา่งๆให้ดียิ%งขึ �น 

วิธีใช้งาน 

1. จากหน้าจอขา่วประกาศถึงตวันกัศกึษา ให้นกัศกึษาคลกิที%เมน ู“เสนอความคดิเห็น” 
2. ป้อนความคิดเห็นตา่งๆลงในช่องวา่ง 
3. คลกิที%ปุ่ ม “ส่งข้อความ” 

 พิมพ์ข้อความลงในชอ่งวา่ง เพื%อ
ตอบคําถาม 

 เลือกชนิดของคําตอบ 

คลิกสง่ข้อความ 
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จดัทําขึ�นเพื
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รูปที( 43 การร่วมแสดงความคดิเหน็ผ่านระบบบริการการศึกษา 

2.14 ประวัตกิารเข้าใช้ระบบ  

 เป็นหน้าจอตรวจสอบการเข้าใช้ระบบของ Login ของทา่น จะดไูด้วา่ทา่นเข้ามาใช้ระบบตั �งแตว่นัใด 
เวลาเทา่ใด และใช้เครื%องคอมพิวเตอร์ IP อะไรได้ เพื%อตรวจสอบการใช้งานระบบของทา่นที%ผา่นมา โดยคลกิที%
เมน ู“ประวัติการเข้าใช้ระบบ” ปรากฎดงัรูปที% 44 

 
รูปที( 45 หน้าจอประวัตกิารเข้าใช้ระบบ 

2.15 ออกจากระบบ  

เมื%อเสร็จสิ �นการใช้งานระบบบริการการศกึษาแล้ว ทา่นต้องคลกิที%ปุ่ ม “ออกจากระบบ” เพื%อป้องกนัมิให้
ผู้ อื%นเข้ามาใช้งานระบบแทนตวัทา่น 


