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เร่ิมต้นใช้งานระบบ 

 ทา่นสามารถใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศกึษาได้จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทกุเคร่ืองทีเ่ช่ือมตอ่อยู่

กบัระบบเครือขา่งของมหาวิทยาลยั และ/หรือ เครือขา่ยอินเตอร์เน็ต โดยการก าหนด Location หรือ Netsite ใน

โปรแกรม Internet Explorer หรือ Web Browser อื่น ๆ โดยไปที่ URL  www.reg.ubu.ac.th ที่ทางมหาวิทยาลยั

ก าหนด แล้วกดปุ่ ม Enter ระบบจะน าทา่นไปสูข้่อมลูพืน้ฐานทัว่ไป ซึง่ทกุคนสามารถใช้งานได้ดงัจอภาพตอ่ไปนี ้

 

หน้าจอเม่ือเข้าสู่  หน้าเว็บไซต์แล้ว 

 เมื่อทา่นเข้าสูเ่ว็บไซต์ของระบบบริการการศกึษา หน้าขา่วประกาศจะแสดงขึน้มาโดยอตัโนมตัิ เพื่อแสดงข้อมลู

ขา่วสารตา่ง ๆ จากระบบบริการการศกึษา รวมถงึขา่วประชาสมัพนัธ์จากหนว่ยงานตา่ง ๆ โดยเรียงล าดบัท่ีมีความส าคญั

จากมากไปหาน้อย ทา่นสามารถใช้เมาส์คลกิทีช่ื่อเร่ืองประกาศดงักลา่วเพื่อแสดงรายละเอยีดของประกาศนัน้ ๆ และควร

ใช้เว็บไซต์นีอ้ยา่งตอ่เนื่องเพื่อจะได้ทราบขา่วหรือประกาศตา่ง ๆ ของระบบบริการการศกึษา 

 จากหน้าจอด้านซ้ายมือ เป็นเมนแูสดงฟังก์ชัน่ตา่ง ๆ ในการใช้งาน ซึง่ประกอบไปด้วย การเข้าสูร่ะบบ รายวิชาที่

เปิดสอน ตารางสอบรวม ตารางเรียนนกัศกึษา ตารางสอนอาจารย์ ตารางคมุสอบอาจารย์ ตารางการใช้ห้อง ปฏิทิน

การศกึษา หลกัสตูรที่เปิดสอน การตอบค าถาม เป็นต้น และหากต้องการทราบรายละเอียด หรือต้องการใช้งานฟังก์ชัน่ใด 

สามารถใช้งานได้โดยการใช้เมาส์คลกิที่ฟังก์ชัน่ท่ีต้องการ 

ระบบจะแสดงประกาศประกาศ

ตา่ง ๆ และสามารถดู

รายละเอียดเพิม่เตมิได้(ถ้าม)ีโดย

คลกิที่หวัข้อประกาศแตล่ะเร่ือง 

เมนแูสดงฟังก์ชัน่ตา่ง ๆ ที่

สามารถใช้งานได้ 

http://www.reg.ubu.ac.th/
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การเข้าสู่ระบบ 

 ในสว่นของการด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ที่เป็นสว่นบคุคล เช่น การเปลีย่นรหสัผา่น การตรวจสอบประวตัิ การบนัทกึ

คะแนน เป็นต้น ทา่นสามารถท าการได้โดยคลกิที่เมน ู เข้าสู่ระบบ เพื่อท าการใสร่หสัประจ าตวั และรหสัผา่นของตวั

ผู้ใช้งาน และหากรหสัที่ท าการบนัทกึถกูต้อง ระบบจะอนญุาตให้เข้าใช้งานได้  

ข้อควรระวัง รหสัประจ าตวัและรหสัผา่นต้องเก็บเป็นความลบั ไมค่วรบอกให้ผู้อื่นทราบ เพราะผู้อื่นอาจเข้าใช้งานระบบ

แทนทา่นและหากเกิดความเสยีหายขึน้ เจ้าของรหสัจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ 

 วิธีใช้งาน 

1. คลกิที่เมน ูเข้าสู่ระบบ  

2. พิมพ์รหสัประจ าตวัและรหสัผา่น 

3. คลกิที่ปุ่ ม ตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าจอส าหรับป้อนรหัสประจ าตัว และรหัสผ่าน 

 

 ข้อมลูรหสัผา่นของทา่นจะถกูเข้ารหสัก่อนสง่ผา่นเครือขา่ย และเมือ่ระบบผา่นขัน้ตอนการตรวจสอบวา่เป็นทา่น

เรียบร้อยแล้ว ระบบจะน าทา่นไปสูห่น้าขา่วประกาศซึง่จะเป็นการแจ้งถงึตวัทา่นโดยตรง 

 

 

 

 

 

 

ป้อนรหสัประจ าตวั 

ป้อนรหสัผา่น 

คลกิที่ปุ่ ม ตรวจสอบ 
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 ในการเข้าสูร่ะบบ ส าหรับอาจารย์ที่มีต าแหนง่ (สทิธ์ิ) มากกวา่ 1 สทิธ์ิ จะมีหน้าจอให้เลอืกระบบส าหรับ

ระบบงานท่ีต้องการใช้งาน  การเข้าสูร่ะบบงานใดนัน้ ทา่นต้องเลอืก การเข้าสูร่ะบบงานให้เป็นไปตามงานท่ีต้องการใช้ แต่

ส าหรับอาจารย์ที่ไมม่ีต าแหนง่อืน่ในระบบ ระบบจะข้ามหน้าจอนีไ้ป และไปสูห่น้าจอของอาจารย์โดยตรง 

 

 

หน้าจอเลอืกระบบตามสิทธ์ิ 

 เมื่อทา่นเข้าสูร่ะบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอเมนหูลกัระบบงานของอาจารย์ โดยมีเมนแูสดงฟังก์ชัน่

ตา่ง ๆ ที่ทา่นสามารถใช้งานได้แสดงอยูด้่านซ้ายของจอภาพ ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าจอระบบงานของอาจารย์เมื่อท าการ Login แล้ว 

 

เลอืกระบบส าหรับอาจารย์ 

คลกิปุ่ ม เลอืก 
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เปลี่ยนรหสัผ่าน 

เมื่อทา่นเข้าสูร่ะบบครัง้แรกควรเปลีย่นรหสัผา่นใหม ่เพื่อความปลอดภยัของข้อมลู โดยระบบจะให้ยืนยนั

รหสัผา่นเดิม จากนัน้ให้กรอกรหสัประจ าตวัเดมิ (กรณีต้องการเปลีย่นแปลงรหสัประจ าตวั ทา่นสามารถท าได้โดย

กรอกรหสัประจ าตวัใหมท่ี่ต้องการ) จากนัน้ให้กรอกรหสัผา่นใหมท่ี่ต้องการแล้วคลกิปุ่ ม เปลี่ยนรหัสผ่าน ระบบจะ

ปรับปรุงข้อมลูให้ทนัที และทา่นสามารถ logout จากระบบเพือ่เข้าสูร่ะบบใหมโ่ดยใช้รหสัผา่นใหมไ่ด้ทนัที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่าน 

 

 วิธีใช้งาน 

1. เลอืกเมน ูเปลี่ยนรหสัผ่าน จากหน้าจอหลกั 

2. กรอกรหสัผา่นเดมิเพื่อยืนยนั 

3. กรอกรหสัประจ าตวั และ/หรือ รหสัผา่นใหมท่ี่ต้องการเปลีย่น 

4. คลกิ เปลี่ยนรหัสผ่าน เพื่อบนัทกึการแก้ไขรหสั 

 

 

 

 

 

ยืนยนัรหสัผา่นเดมิ 

รหสัประจ าตวัใหม ่(กรณีต้องการเปลีย่น) 

ยืนยนัรหสัผา่นใหม ่

บนัทกึการการแก้ไขรหสั 
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ระเบียนประวัต ิ

 ระบบบริการการศกึษาแสดงรายละเอียดประวตัิของทา่น และจะอนญุาตให้ทา่นสามารถแก้ไขข้อมลูระเบียน

ประวตัิได้บางสว่นเทา่นัน้ (ดงัภาพ) เมื่อแก้ไขข้อมลูและบนัทกึแล้ว ระบบจะปรับปรุงข้อมลูในฐานข้อมลูทนัที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าจอระเบียนประวตั ิ

 วิธีใช้งาน 

1. เลอืกเมน ูระเบียนประวตัิ จากหน้าจอหลกั 

2. หากต้องการแก้ไขข้อมลูสว่นตวัให้กรอกลงในช่องข้อมลูที่ต้องการ 

3. กดที่ปุ่ ม บนัทกึ เพื่อท าการบนัทกึข้อมลูที่ได้รับการแก้ไขแล้ว 
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ภาระอาจารย์ที่ปรึกษา 

 เมนภูาระอาจารย์ที่ปรึกษาประกอบไปด้วยเมนยูอ่ย 2 เมน ูคือ ตรวจสอบข้อมลูนกัศกึษา และ รายช่ือนกัศกึษา 

ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา 

 เมื่อเลือ่นเมาส์และคลกิไปที่เมน ูตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา จะปรากฏรายช่ือนกัศกึษาที่ให้ค าปรึกษา โดย

สามารถเลอืกตรวจสอบนกัศกึษาที่ให้ค าปรึกษาที่ยงัมีสถานะเป็นนกัศกึษาปัจจบุนั หรือ ปีการศกึษาทีเ่ข้าซึง่จะแสดง

นกัศกึษาทีใ่ห้ค าปรึกษาทัง้หมดทกุสถานะ และเมื่อคลกิที่รหสันกัศกึษา จะเปลีย่นหน้าจอเป็นข้อมลูนกัศกึษาคนนัน้ ๆ 

นอกจากนีย้งัสามารถก าหนดให้นกัศกึษาใช้งานระบบหรือไมใ่ห้ใช้งานระบบได้ ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าจอรายชื่อนักศึกษาที่ให้ค าปรึกษา 

 เมื่อเลือ่นเมาส์ไปท่ีค าวา่ ปีการศกึษาทีเ่ข้า จะเปลีย่นหน้าจอเป็นหน้าจอใหม ่และจะมีปีการศกึษาให้เลอืก เมื่อ

กดเลอืกปีการศกึษาจะเป็นรายช่ือนกัศกึษาที่ต้องให้ค าปรึกษาในแตล่ะปีการศกึษานัน้ ๆ  
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หน้าจอรายชื่อนักศึกษาที่ให้ค าปรึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

 

สัญลักษณ์ต่าง ๆ บนหน้าจอภาระอาจารย์ที่ปรึกษา 

  อนญุาตให้นกัศกึษาเข้าใช้งานระบบได้ตามปกติ 
 

  ไมอ่นญุาตให้นกัศกึษาเข้าใช้ระบบได้ 

 
 

เมื่อกดที่สญัลกัษณ์ สถานการณ์ที่เข้าระบบ ที่หน้ารหสั
นกัศกึษา จะเปลีย่นสถานการณ์เข้าระบบของนกัศกึษาเป็น 
ลอ็ครายบคุคล ไมส่ามารถท าการลงทะเบียนได้ และเมื่อกด
สญัลกัษณ์ที่ด้านหลงัของรายละเอียดนกัศกึษาจะเป็นการ
ท าการลอ็คนกัศกึษาทัง้หมด และเมื่อกดสญัญลกัษณ์อกี
ครัง้จะเป็นการปลดลอ็ค ให้นกัศกึษาเข้าใช้งานระบบได้ 

คลกิ   เพื่อสง่ข้อความถึงนกัศกึษา 
 
 

เมื่อกดที่สญัลกัษณ์ สมดุโน้ต จะเป็นการสง่ข้อความถึงตวั
นกัศกึษาโดยตรง เมื่อนกัศกึษาลอ็คอินเข้าระบบ จะมี
ข้อความที่สง่ไปปรากฏที่หน้าแรกของ ลอ็คอินนกัศกึษา 

 

 ในหน้าจอภาระอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีข้อมลูอื่น ๆ ของนกัศกึษา เชน่ รายช่ือนกัศกึษา หนว่ยกิตที่ลงทะเบียน 

สถานะภาพนกัศกึษา เป็นต้น 

 และเมื่อทา่นคลกิที่ รหสันกัศกึษา จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมลูของนกัศกึษาที่อาจารย์เลอืก อาจารย์จะได้สทิธ์ิ

ในการเข้าถึงข้อมลูของนกัศกึษา และสามารถท าการใด ๆ เสมือนนกัศกึษา แตใ่นระบบจะเก็บประวตัิการเปลีย่นแปลง

ข้อมลูไว้ทกุครัง้ทีเ่กิดการแก้ไขข้อมลู 
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หน้าจอตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา โดยใช้สิทธ์ิอาจารย์ที่ปรึกษาท าการแทน 

 

ภาระการสอน 

 เมื่อทา่นเลอืกเมน ูภาระการสอน จะปรากฏหน้าจอที่มเีมนยูอ่ยให้ทา่นได้ใช้งาน ดงัภาพ 

 

 



คู่มือการใชง้านระบบสารสนเทศเพือ่การบริการการศึกษา ส าหรับอาจารย ์

 

 งานทะเบยีนนกัศกึษาและประมวลผล มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี หนา้ 9 

 

รายชื่อนักศึกษา 

 เป็นรายช่ือนกัศกึษาทัง้หมด ในทกุรายวิชาที่ทา่นท าการสอน โดยทา่นสามารถดาวน์โหลดรายช่ือนกัศกึษาใน

วิชาที่ทา่นสอนไปใช้งานด้านอื่น ๆ ได้ โดยเลอืกกดที่ สญัลกัษณ์ MSWord จะได้รายช่ือในรูปแบบท่ีต้องการน าไปใช้งาน

ได้ หรือ คลกิที่ เคร่ืองหมาย          ในช่อง ข้อมูล เพือ่ดรูายช่ือและรายละเอยีดของนกัศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนใน

รายวชิานัน้  ๆ หรือ คลกิที่ เคร่ืองหมาย           ในช่อง อาจารย์ เพื่อท าการเพิ่มอาจารย์ผู้สอนร่วมในรายวิชา หรือ 

คลกิที่จ านนวนรับในรายวชิาเพื่อท าการส ารองที่นัง่ให้นกัศกึษา 

รูปที่   หน้าจอรายชื่อนักศึกษา 

 

 

รูปที่   หน้าจอรายชื่อพร้อมรายละเอียดนักศึกษา ในรายวิชา 

 

คลกิเพื่อเพิม่   

อาจารย์ผู้สอนร่วม 

ส ารองที่นัง่

ให้นกัศกึษา 

ดาวน์โหลดรายช่ือ 
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หน้าจอปรับแก้ไข/เพิ่มอาจารย์ผู้สอนร่วมในรายวชิา 

 

หน้าจอการส ารองที่น่ังให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวชิา 
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บันทกึเกรด 

 ในหน้าจอ บนัทกึเกรด จะมีสว่นให้คลกิเข้าไปใช้งานได้ 2 สว่นคือ การบนัทกึเกรดโดยการบนัทกึคะแนนดิบ โดย

จะเปิดหน้าจอใหมใ่ห้บนัทกึชว่งคะแนนของเกรดแตล่ะตวั พร้อมช่วงการเก็บคะแนน และ การบนัทกึเกรด จะเปิดหน้าจอ

ใหมใ่ห้เข้าสูร่ะบบกรอกเกรด โดยเลอืกเกรดที่นกัศกึษาได้รับ เป็นต้น  

หน้าจอบนัทกึเกรด 

การบันทึกช่วงคะแนน 

 ก่อนที่จะเร่ิมใช้งานโปรแกรมตดัเกรด  ทา่นจะต้องก าหนด สตูรในการเก็บคะแนน ก่อน  โดยให้เข้าไปท่ี 

MENU บนัทกึช่วงคะแนน  โดย ทา่นถกูก าหนดสทิธิ ให้สามารถใช้หน้าจอดงักลา่วได้   โดยปกติ รายวชิาทีม่ีการ

เรียนการสอนโดยอาจารย์ มากกวา่ 1 ทา่น  จะสามารถก าหนดสทิธิดงักลา่วได้ 

 

บนัทกึเกรดโดยการบนัทกึ

ช่วงคะแนน บนัทกึเกรด 
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1 เลือกตัดเกรดแยกกลุ่มเรียน หรือรวมกับกลุ่มเรียนอื่น 

สามารถก าหนด ให้กลุม่เรียนที่ด าเนินการอยู ่ไปใช้สตูรวิธีการตดัเกรด ร่วมกบั กลุม่เรียนอื่นๆ   โดยกลุม่เรียนนัน้  
ต้องเป็นรายวชิาเดยีวกนั กลุม่เรียนที่ก าลงัแสดง 
หมายเหตุ  หากทา่นก าหนดวิธีการกรอกเกรด โดยอ้างองิกบั กลุม่เรียนอื่นแล้ว   ทา่นจะไมส่ามารถก าหนด 

เง่ือนไขการเก็บคะแนน ในหน้าจอของตอนเรียนนีไ้ด้  ทา่นจะต้องเข้าสูห่น้าจอของตอนเรียนหลกั 
จึงจะท าการแก้ไขได้ 

 กลุม่เรียนที่ถกูระบใุห้เป็นกลุม่หลกัในการตดัเกรดแล้ว  จะไมส่ามารถอ้างองิในการตดัเกรดไปกบั
กลุม่อื่นอีกได้ 

 หากการก าหนดเลขที่การก าหนดคะแนนระหวา่งแตล่ะกลุม่เรียนตรงกนั   ระบบจะโอนคะแนนให้
อตัโนมตั ิ

 
 
 
 
 
 
 

2 เลือกวิธีตดัเกรด 

3 เลือกวิธีเก็บคะแนน 

1 เลือกตดัเกรดแยกกลุ่มเรียน หรือรวมกบักลุ่มเรียนอืน่ 

เกณฑ์คะแนน 
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2 เลือกวิธีตัดเกรด 
ก าหนดวิธีการตดัเกรด โดยทา่นจะต้องเลอืกกลุม่สญัลกัษณ์เกรดประกอบด้วย เช่น A, B, … หรือ A, B+, C,… 
หรือ S, U เป็นต้น   การตดัเกรดแบง่ได้เป็น 3 ระบบคือ 
วิธีที่ การตัดเกรด ค าอธิบาย 
1 FIX-RATE ตดัเกรด โดยผู้ใช้เป็นผู้ก าหนดชว่งคะแนน ที่ต้องการให้ได้

เกรดที่ก าหนด  คา่คะแนนท่ีก าหนด  จะบรรจใุนตรงบริเวณ 
FIXRATE   คา่คะแนนท่ีใส ่ เป็นคะแนนเร่ิมต้น  ตวัอยา่งเช่น 
A   80- >>> 
B+ 70-79 
B   60 – 69 
จะระบทุี่ช่องดงันี ้

 
2 T-SCORE เป็นการตดัเกรด โดยใช้ Normalize T-Score ระบบจะท า

การน าคะแนนรวมไปจดัเป็นคะแนน T แล้วแบง่ชว่งคะแนน
ตามคา่สงูสดุต ่าสดุ ตามแบบ Normal Curve 
( ต้องระบุเกรด สูงสุดต ่ำสุด ที ่MINIMUM , MAXIMUM) 

3 MEAN-SD การตดัเกรดโดยการการใช้ Mean / SD โดยให้เกรดแตล่ะ
เกรด มชี่วงของคา่คะแนนเทา่กบั 1 SD ( B+ -> B = 05.SD 
) ( ต้องระบุเกรด สูงสุดต ่ำสุด ที่ MINIMUM , 
MAXIMUM) 
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3 เลือกวิธีเก็บคะแนน 
 

 
ทา่นสามารถเลอืกจ านวนครัง้ ในการเก็บคะแนน ได้สงูสดุถงึ 100 ครัง้  โดยการระบกุารเก็บคะแนนแตล่ะครัง้จะ
ประกอบด้วยข้อมลูที่ต้องก าหนดคือ 
ที่ หัวข้อ ค าอธิบาย 
1 SCORE EVALUATION ก าหนดช่ือของการเก็บคะแนนครัง้นัน้ๆ 
2 TOTAL จ านวนคะแนนเก็บ 
3 STATUS สถานการประกาศผลคะแนนให้นกัศกึษาทราบ 
4 % สดัสว่นเป็น เปอร์เซ็นต์  ที่จดัเก็บเป็นคะแนนรวม  สดัสว่นท่ี 

กรอกรวมกนั  ไมจ่ าเป็นต้องครบ 100 ก็ได้ 
5 INSTRUCTOR ช่ือ อาจารย์ผู้สอนท่ี มีสทิธิ ในการกรอกคะแนน ครัง้นี ้

หมายเหตุ หากการก าหนดเลขที่การก าหนดคะแนนระหวา่งแตล่ะกลุม่เรียนตรงกนั   ระบบจะโอนคะแนนให้
อตัโนมตั ิ

 ท่านสามารถลบรายการการเก็บคะแนนได้โดย Click ลบ  รายการคะแนนที่กรอกไว้ จะไม่
สามารถเรียกกลับมาได้ 
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การบันทกึคะแนนเกบ็ 
 

 
 
 
 

หน้าจอส าหรับบนัทกึคะแนน  จะเป็นหน้าจอหลกัทีใ่ช้ในการตดัเกรด  จะประกอบด้วย 2 สว่นหลกัๆคือ 

 สว่นส าหรับการกรอกคะแนนดิบ   

 สว่นท่ีใช้ในการปรับปรุงเกรด ที่ได้จากการค านวนแล้ว  หรือใช้ในการตดันกัศกึษาบางคน  ออกจากกลุม่
ตวัอยา่งในการค านวน  แล้วท าการก าหนดเกรดเอง 

 

แสดงค่าสถิติ 

สถานะนกัศึกษา 

Column คะแนนเก็บ 

ก าหนดเกรดเอง 
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การกรอกคะแนนดิบ 
จ านวนช่องของคะแนน จะขึน้อยูก่บัจ านวนครัง้ที่ท าการเก็บคะแนนดิบ  โดยที่หวั COLUMN  จะแสดงเง่ือนไขใน
การเก็บคะแนนดงันี ้
 

EDIT กดเพื่อท าการกรอกข้อมลูคะแนนดิบ  เมื่อกดแล้ว  จะท าให้ปุ่ ม EDIT 
กลายเป็น SAVE  ทา่นจะต้องกด SAVE เมื่อได้กรอกคะแนนเสร็จสิน้แล้ว 
กรณีที่ขึน้วา่ LOCK แสดงวา่ทา่นไมส่ามารถบนัทกึคะแนนนัน้ได้  โดยเง่ือนไข
นีจ้ะถกูก าหนดจากหน้าจอช่วงคะแนน 

Point 1 บอกให้ทราบวา่เป็นการเก็บคะแนนครัง้ที่   

 หากน า Mouse มาวางบน ค าวา่ Point  ระบบจะแสดงช่ือการเก็บคะแนนนัน้ 

 หาก Click ที่ค าวา่ Point ระบบจะท าการเรียงล าดบัตามคะแนน 
X : 100 
40 % 

แสดงการเก็บคะแนน หมายถึง คะแนนเต็ม 100 และจดัเก็บ 40% 
 
การตัดโอนเกรด 
เมื่อเสร็จสิน้การบนัทกึคะแนนแล้ว จะพบวา่ระบบจะท าการค านวนเกรด On-line Real-time 
ตลอดเวลา โดยจะแสดงไว้ใน Column แล้ว เกรดที่ได้จะแสดงในชอ่ง Result  การโอนเกรด ท าได้
โดยการกดที่รูป Disk ระบบจะท าการโอนเกรดที่ค านวนได้ ไปสู ่Column Adjust/GradeResult 
หมายเหตุ การโอนเกรด จะท าเฉพาะนกัศกึษา ท่ีถกูก าหนดให้เป็น Cal ที่ Column Cal or Manual  
 เทา่นัน้ 
 
การก าหนดเกรดเอง 
สว่นนี ้จะใช้ในการปรับเกรดที่ได้จาการค านวน หรือดงึนกัศกึษาทีม่ีคะแนนเก็บสงู หรือ ต ่า
ผิดปกติออกจาก กลุม่ตวัอยา่ง  การด าเนินการดงักลา่ว ท าได้โดยการกดเลอืก ให้ Cal or 

Manual 
  
ที่ หัวข้อ ค าอธิบาย 
1 

 

Cal or Manual 
ใช้ในการก าหนดให้นกัศกึษาแตล่ะคนถกูตดัเกรดผา่นระบบ หรือ 
ต้องการก าหนดเกรดเอง  เมื่อกดปุ่ มแล้ว ต้องท าการ SAVE โดยให้ 
Click ที่ Check Box  
 

2 

 

Result 
ช่องแสดงผลการค านวนเกรดที่ได้  กรณีที่เกรดในนกัศกึษานัน้ถกู
ก าหนดเป็น Manual จาก Column แรก  จะไมแ่สดงเกรดนัน้บน
ช่อง  โดยทา่นสามารถก าหนดเกรดได้โดยกดปุ่ ม Adjust ในช่อง 
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ที่ หัวข้อ ค าอธิบาย 
Adjust 
การก าหนดให้นกัศกึษาไมถ่กูค านวนเกรด จะท าให้คา่ N หรือกลุม่
ประชากรทีใ่ช้ ในการค านวนทางสถิติถกูปรับลดไปด้วย 
 

3 

 

Adjust 
ใช้ส าหรับ ก าหนดเกรดที่ต้องการการ  ให้กดปุ่ ม Adjust ทา่นจะ
สามารถปรับเกรดได้ ในรายการนกัศกึษาที่ ถกูก าหนดเกรดให้เป็น 
Manual เทา่นัน้ 

หมายเหตุ กรณีที่นกัศกึษา ลงทะเบียนแล้วท าการถอนโดยได้สญัลกัษณ์ W ระบบจะท าการตัง้ให้ออกจาก
กลุม่ตวัอยา่งอตัโนมตัิ 

 
 การกรอกคะแนนส าหรับการตัดเกรดรวม 
 

 
 
ทา่นสามารถเลอืกบนัทกึคะแนนทีละกลุม่เรียน หรือทกุกลุม่เรียนพร้อมกนัได้  โดย Click ที่  ค าวา่ทัง้หมด  หาก
โดยมีเง่ือนไขคือ 

 การบนัทกึคะแนนทกุกลุม่เรียนพร้อมกนั  ต้องท าทีก่ลุม่เรียนหลกัที่ถกูอ้างอิงเทา่นัน้ 

 กรณีที่อยูใ่นกลุม่เรียนยอ่ย ทา่นสามารถ Click เพื่อแสดงคะแนนได้ เทา่นัน้ 
 

การพมิพ์ใบแจ้งผลการศึกษา 
ทา่นสามารถพิมพ์ใบแจ้งผลการศกึษา ผา่นจากโปรแกรมได้โดยตรง  โดยขณะพิมพ์  ระบบจะเลอืกการพิมพ์ได้ 
2 MODE  โดยขึน้อยู ่กบัสถานะการแสดงผลของรายการผู้ เรียน ในขณะนัน้ 
 
การพิมพ์แบบ แยก Section   ทา่นจะต้องอยู ่Mode การแสดงผลแบบ แยก Section ก่อน จึงจะ

สามารถ   ได้  โดยการ Click เลอืก Section ที่ก าหนด 
การพิมพ์แบบรวม Section การพิมพ์แบบรวม Section ให้ทา่น Click เลอืก “ทัง้หมด”  เหมือน 

ขณะท าการกรอกเกรดแบบรวม Section  ก่อนสัง่พิมพ์ 
 

Click เพือ่แสดง และบนัทึกทกุกลุ่มเรียน 
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ตารางอ้างองิ T ที่ใช้อ้างองิในระบบ 
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 
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