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1 ระบบบริการการศึกษาผ่ านเครื อข่ ายอินเตอร์ เน็ต
ระบบบริ การการศึกษาผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 4 ส่วนตามลักษณะผู้ใช้ คือ
ระบบสําหรับนักศึกษา, เจ้ าหน้ าที", อาจารย์ และผู้บริ หาร ระบบบริ การการศึกษาผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
สําหรับอาจารย์ คือระบบที"อาจารย์สามารถค้ นหาข้ อมูล และเรี ยกดูสถิติตา่ ง ๆ ที"เกี"ยวกับงานบริ การการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ตรวจสอบข้ อมูลประวัตินกั ศึกษา, ปฏิทินการศึกษา, ตรวจสอบรายวิชาที"เปิ ดสอน,
ดูตารางสอน, ตัดเกรด, ให้ คําปรึ กษา, ดูสถิติการลงทะเบียนในรายวิชาที"สอน ฯลฯ โดยท่านสามารถใช้ ระบบ
บริ ก ารการศึก ษาได้ จ ากทุก จุด ที" ส ามารถเชื" อ มโยงเข้ า กับ เครื อ ข่า ยของมหาวิ ท ยาลัย และ/หรื อ เครื อ ข่า ย
อินเตอร์ เน็ต

ข้ อตกลงเบืองต้ น
ความรู้พืนฐานก่อนการใช้ ระบบ
ก่อนใช้ ระบบบริ การการศึกษาผ่า นเครื อข่ายอิ นเตอร์ เน็ ต ท่านจะต้ อ งมีความรู้ พืนฐานการใช้ งาน
คอมพิวเตอร์ เบืองต้ นและโปรแกรม Netscape Communicator 4.x หรื อ Microsoft Internet Explorer 4.x

คําศัพท์ที"ใช้ ในคูม่ ือ
เมาส์ หมายถึงอุปกรณ์ช่วยในการนําข้ อมูลเข้ าสูเ่ ครื" องคอมพิวเตอร์ ซึ"งผู้ใช้ จะใช้ งานอุปกรณ์ ชนิดนี
ร่วมกับแป้นพิมพ์ อักษร

รปเมาส์
ตัวอย่ าง
ู

คลิก หมายถึงการใช้ นิวกดลงบนปุ่ มส่วนบนเมาส์ 1 ครังแล้ วปล่อย
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2 เริมต้ นใช้ งานระบบ
ท่านสามารถใช้ งานระบบบริ การการศึกษาได้ จากเครื" องคอมพิวเตอร์ ทกุ เครื" องที"เชื"อมต่ออยู่กบั ระบบ
เครื อข่ายของมหาวิทยาลัย และ/หรื อ เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต โดยการกําหนด Location หรื อ Netsite ในโปรแกรม
Netscape Communicator ไปที" http://reg.mbu.ac.th แล้ วกดปุ่ ม Enter ระบบจะนําท่านไปสูข่ ้ อมูลพืนฐาน
ทัว" ไป ซึง" ทุกคนสามารถใช้ งานได้ ดงั จอภาพต่อไปนี

เมนูแสดงฟังกชั์ น
่ ทีสามารถใช้
ตางๆ
งานได้

่
ระบบจะแสดงประกาศเรื องตางๆ
ของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ งสามารถดู
รายละเอี ยดได้โ ดยใช้เ มาส์ ค ลิ ก ที
่  อง
หัวข้อประกาศแตละเรื

หน้ าข่าวประกาศจะถูกแสดงขึนมาโดยอัตโนมัติทนั ทีที"ทา่ นเข้ ามาที"เว็บไซต์ http://reg.mbu.ac.th เพื"อ
แสดงข้ อมูลข่าวสารต่างๆ จากงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยเรี ยงลําดับ
หมายเลขที"ประกาศและความสําคัญจากมากไปหาน้ อย ให้ ทา่ นใช้ เมาส์คลิกที"หมายเลขลําดับดังกล่าวเพื"อแสดง
รายละเอียดของประกาศเรื" องนันๆ ท่านควรใช้ Website นีอย่างต่อเนื"องเป็ นระยะเพื"อที"จะทราบข่าวประกาศ
ต่างๆของ งานทะเบียนและวัดผลที"แจ้ งมา
จากรู ป จะเห็นได้ ว่าด้ านซ้ ายมือเป็ นเมนูแสดงฟั งก์ชันต่างๆ ที"สามารถใช้ งานได้ ซึ"งประกอบไปด้ วย
การเข้ าสูร่ ะบบ, รายวิชาที"เปิ ดสอน, ตารางเรี ยนนักศึกษา, ตารางสอนอาจารย์, ตารางการใช้ ห้อง, ปฏิทิน
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การศึกษา, หลักสูตรที"เปิ ดสอน, วิทยานิพนธ์ ตอบคําถาม และรับนักศึกษาใหม่ ถ้ าท่านสนใจต้ องการทราบ
รายละเอียดส่วนใดให้ ทา่ นใช้ เมาส์คลิกที"เมนูที"ต้องการ รายละเอียดของเมนูตา่ งๆ มีดงั ต่อไปนี

2.1 เข้ าส่ ูระบบ
ในส่วนของการดําเนินกิจกรรมต่างๆที"เป็ นส่วนบุคคล การตรวจสอบประวัติ, การดูผลการศึกษา, การ
เปลี"ยนรหัสผ่าน เป็ นต้ น ท่านสามารถกระทําได้ โดยคลิกที"เมนู “เข้ าส่ ูระบบ” เพื"อทําการใส่รหัสประจําตัว และ
รหัสผ่าน ถ้ ารหัสประจําตัวและรหัสผ่านที"ใช้ ถูกต้ องระบบจะอนุญาตให้ ท่านเข้ าไปใช้ งานได้ (ข้ อควรระวัง!!!
ท่านจะต้ องเก็บรหัสผ่านไว้ เป็ นความลับ ไม่ควรบอกให้ ผ้ อู ื"นทราบ เพราะจะทําให้ ผ้ อู ื"นเข้ าใช้ งานระบบเสมือนว่า
เป็ นตัวของท่านเอง หากเกิดความเสียหายขึน ท่านจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบเอง)

วิธีใช้ งาน
1. ให้ ทา่ นคลิกทีเ" มนู “เข้ าส่ รู ะบบ”
2. พิมพ์รหัสประจําตัว และรหัสผ่าน
3. คลิกทีป" มุ่ “ตรวจสอบ”

1. ป้ อนรหัส
่
ประจําตัวของทาน

คลิกทีปุ่ม “หน้าเริ มต้น”
่ ต้องการถอย
ถ้า ทาน
่
กลับไปทีหน้าขาว
ประกาศ

่
2. ป้ อนรหัสผาน
3. คลิกทีปุ่ม
“ตรวจสอบ”

ความปลอดภัยของการส่งรหัสผ่านในระบบบริ การการศึกษานีได้ มาตรฐานสากล ท่านจะสังเกตได้ จาก
รูปกุญแจที"ลอ็ กอยู่ ข้ อมูลรหัสผ่านที"ทา่ นป้อนจะถูกทําการเข้ ารหัสก่อนส่งผ่านเครื อข่าย
เมื"อผ่านขันตอนการตรวจสอบว่าเป็ นท่านเรี ยบร้ อยแล้ ว ระบบจะนําท่านไปสู่หน้ าข่าวประกาศซึ"งจะ
เป็ นการแจ้ งถึงตัวท่านโดยตรง
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ในการเข้ าสูร่ ะบบ สําหรับอาจารย์ ที"มี ตําแหน่ง (สิทธิf) เป็ น ผู้บริ หาร หรื อเจ้ าหน้ าที"ด้วยนัน จะเกิด
หน้ าจอสําหรั บให้ เลือกระบบ สําหรั บระบบงานที"ต้องการใช้ งานด้ วย โดยจะให้ เลือก เป็ นระบบงานสําหรั บ
เจ้ าหน้ าที" ระบบงานสําหรับอาจารย์ และระบบงานสําหรับผู้บริ หาร โดยการเข้ าสูร่ ะบบงานใดนัน ท่านต้ องเลือก
การเข้ าสูร่ ะบบด้ วย ให้ เป็ นไปตามงานที"ต้องการใช้ ระบบงานนันๆ แต่สําหรับอาจารย์ที"ไม่มีสถานะเป็ น ผู้บริ หาร
หรื อเจ้ าหน้ าที" ระบบจะข้ ามหน้ าจอนีไป และไปสูห่ น้ าจอของอาจารย์โดยตรง

คลิกเลือกระบบสําหรับ
อาจารย์

ความปลอดภัยของการส่งรหัสผ่านในระบบบริ การการศึกษานีได้ มาตรฐานสากล ท่านจะสังเกตได้ จาก
รู ปกุญแจที"ล็อกอยู่ด้านล่างของหน้ าจอ และข้ อมูลรหัสผ่านที"ท่านป้อนเข้ าสู่ระบบจะถูกทําการเข้ ารหัสก่อน
ส่งผ่านเข้ าเครื อข่าย
และเมื"อท่านผ่านขันตอนการตรวจสอบว่าเป็ นท่านเรียบร้ อยแล้ ว ระบบจะนําท่านไปสูห่ น้ าข่าวประกาศ
ซึง" จะเป็ นการแจ้ งถึงตัวท่านโดยตรง

2.2 วิชาทีเปิ ดสอน
ท่านสามารถค้ นหาข้ อมูลโดยละเอียดของแต่ละรายวิชาได้ จากเมนู “รายวิชาทีเปิ ดสอน” ข้ อมูลจะ
ประกอบไปด้ วย รหัสวิชา, ชื"อวิชาภาษาไทย/อังกฤษ, จํานวนหน่วยกิต, หน่วยงานเจ้ าของรายวิชา, เป็ นรายวิชา
สําหรับระดับการศึกษาใด, เป็ นวิชาในหมวดใด, เงื"อนไขรายวิชาที"จําเป็ นในการลงทะเบียนเรี ยน, จํานวนกลุม่
เรี ยนที"เปิ ดสอน, วันเวลาเรี ยน, ห้ องเรี ยน/อาคารที"ใช้ ทําการเรี ยนการสอน, จํานวนเปิ ดรับลงทะเบียน, จํานวน
นักศึกษาที"ได้ ลงทะเบียนไปแล้ ว, จํานวนที"นงั" เหลือที"สามารถรับลงทะเบียนได้ เป็ นต้ น
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วิธีใช้ งาน
1. ใช้ เมาส์คลิกทีเ" มนู “วิชาทีเปิ ดสอน”
2. กําหนดเงื" อนไขในการค้ นหารายวิชา โดยเริ" มจากการระบุหมวดวิชา, ระบุหน่วยงานเจ้ าของ
รายวิชา, ระบุระดับการศึกษา, ระบุจํานวนวิชาที"ได้ จากการค้ นหา (ระบบจะแสดงผลไม่เกิ น
จํานวนที"ระบุ) จากนันให้ พิมพ์รหัสวิชา และ/หรื อ ชื"อวิชาที"ต้องการค้ นหา โดยท่านสามารถใช้
เครื" องหมาย * เพื"อระบุเฉพาะบางส่วนของรหัสวิชา และ/หรื อ ชื"อวิชาที"ทราบ ในกรณีที"ไม่ได้ พิมพ์
ข้ อความใดๆ ลงในช่องรหัสวิชา ระบบจะค้ นหารายวิชาโดยไม่คํานึงถึงรหัสวิชา ในทํานอง
เดียวกันถ้ าท่านไม่ได้ พิมพ์ข้อความใดๆ ลงในช่องชื"อวิชาระบบจะค้ นหารายวิชาโดยไม่คํานึงถึงชื"อ
วิชา ดังรูปต่อไปนี

่ ๆ
ระบุเงือนไขในการค้นหาตาง
แล้วคลิกทีปุ่ม “ค้นหา”

่
ตัวอยางการระบุ
รหัส
รายวิชา, ชื อวิชา
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คลิกทีรหัส
วิชาเพือดู
รายละเอียด
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่
ตัวเลขแสดงจํานวนหนวย
่
กติ (หนวยบรรยา
ย (ชม.)่
่
หนวยปฏิ
บตั ิ (ชม.) –หนวย
ศึกษาด้วยตัวเอง (ชม.))

รู ปต่อไปนีเป็ นหน้ าจอแสดงรายละเอียดของรหัสวิชา “1321102 ทฤษฎีและการปฏิบัติ
กรรมฐาน” มีจํานวน หน่วยกิต 3 หน่วย เป็ นรายวิชาสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย เป็ นรายวิชาที"ต้อง
ลงทะเบียนต่อเนื"องจาก วิชา 1321101 ฯลฯ

สําหรับกรณีรายวิชาที"เปิ ดให้ มีการสอนในภาคการศึกษา จะบอกรายละเอียดของรายวิชา
จํานวนกลุ่ม วันและเวลาเรี ยน สถานที" จํานวนนักศึกษาที"เปิ ดรับ จํานวนนักศึกษาที"ลงทะเบียนแล้ ว
และคงเหลือ
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2.3 ตารางเรี ยนนักศึกษา
ท่านสามารถค้ นหาข้ อมูลตารางเวลาเรี ยนของนักศึกษาได้ จากเมนู “ตารางเรี ยนนั กศึกษา” ข้ อมูล
ตารางเรี ยนที"ระบบแสดงจะเป็ นของปี และภาคการศึกษาปั จจุบนั

วิธีใช้ งาน
1. ใช้ เมาส์คลิกทีเ" มนู “ตารางเรียนนักศึกษา”
2. ให้ ท่านระบุเงื"อนไขในการค้ นหา ซึ"งเงื"อนไขจะประกอบไปด้ วยรหัสประจําตัวนักศึกษา และ/หรื อ
ชื"อนักศึกษา ดังรูปต่อไปนี

1. ระบุรหัสประจําตัว
นักศึกษาทีตอ้ งการ

2. ระบุชือ และ/หรื อ
นามสกุลนักศึกษา

3. ระบุจาํ นวนรายชื อที
ได้จากการค้นหา

ท่านสามารถใช้ เครื" องหมาย * ในการระบุรหัสประจําตัวนักศึกษา และ/หรื อ ชื"อนักศึกษาได้ โดย
เครื" องหมาย * จะใช้ ในกรณี ที"นักศึกษาต้ องการระบุเฉพาะเพียงบางส่วนของรหัสประจํ าตัว
นักศึกษา และ/หรื อ ชื"อนักศึกษาที"ทราบ เช่น ถ้ าต้ องการค้ นหาตารางเรี ยนของนักศึกษาที"มีชื"อ
ขึนต้ นด้ วยคําว่า “สมพง” นามสกุลขึนต้ นด้ วยคําว่า “วง” ให้ ท่านพิมพ์คําว่า สมพง* ลงในช่องชื"อ
นักศึกษา และพิมพ์คําว่า วง* ลงในช่องนามสกุลนักศึกษา จากนันทําการระบุจํานวนผลลัพธ์ ที"
ต้ องการให้ ระบบแสดง ถ้ าไม่ได้ กําหนดเป็ นอย่างอื"นระบบจะแสดงเฉพาะ 25 รายชื"อแรกที"ได้ จาก
การค้ นหาเท่านัน
3. เมื"อคลิกที"ปุ่ม “ค้ นหา” ระบบจะทําการค้ นหาตามเงื" อนไขที"ระบุแล้ วแสดงรายชื"อนักศึกษาทัง
ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ พร้ อมทังรหัส ประจํ า ตัว นัก ศึก ษาออกมาบนจอภาพ โดยมี ก าร
แสดงผลลัพธ์ เรี ยงลําดับ ตามรหัสประจํ าตัวนักศึก ษาจากน้ อยไปหามาก แต่หากการกํ าหนด
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เงื" อนไขดังกล่าวเป็ นการระบุรหัสนักศึกษา ซึ"งมีเพียงท่านเดียว ในระบบจะแสดงข้ อมูลดังรู ป
ต่อไปนี

คลิกทีรหัสประจําตัว
นักศึกษาทีตอ้ งการให้
แสดงตารางเวลาเรี ยน

4. เมื"อคลิกที"รหัสประจําตัวของนักศึกษาที"ต้องการแล้ ว ระบบจะทําการแสดงตารางเวลาเรี ยนของ
นักศึกษา ดังรูปต่อไปนี

ปี การศึกษาทีตอ้ งการ
แสดง ตารางเรี ยน
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ข้ อมูลที"แสดงอยู่ในตารางเรี ยนประกอบไปด้ วย ข้ อมูลรหัสวิชา (จํานวนหน่วยกิต) กลุม่ เรี ยน, วันและ
เวลาเรี ยนตามลําดับ โดยจะถูกแสดงด้ วยสีฟ้าอ่อน ในกรณีที"มีวิชาเรี ยนซําซ้ อนในตาราง ข้ อมูลจะถู
แสดงด้ วยสีแดงเพื"อให้ เห็นวัน/เวลาของรายวิชาที"เรี ยนตรงกัน

2.4 ตารางสอนอาจารย์
ท่านสามารถค้ นหาข้ อมูลตารางเวลาสอนของอาจารย์ ได้ จากเมนู “ตารางสอนอาจารย์ ” ข้ อมูล
ตารางสอนที"ระบบแสดงจะเป็ นของปี และภาคการศึกษาล่าสุด

วิธีใช้ งาน
1. ใช้ เมาส์คลิกทีเ" มนู “ตารางสอนอาจารย์ ”
2. ให้ ท่ า นระบุ เ งื" อ นไขในการค้ นหา โดยทํ า การพิ ม พ์ ชื" อ อาจารย์ ที" ต้ องการ ท่ า นสามารถใช้
เครื" องหมาย * เพื"อกําหนดเงื"อนไขในการค้ นหาได้ ในแบบเดียวกันกับการค้ นหาตารางเวลาเรี ยน
ของ นักศึกษา

1. พิมพ์ชืออาจารย์ (สามารถ
ใช้เครื องหมาย * ได้)
3. คลิกทีปุ่ม “ค้นหา”
ํ
2. กาหนดจํ
านวน
ผลลัพธ์จากการค้นหา

สมมติว่าต้ องการค้ นหาตารางเวลาสอนของอาจารย์ที"ชื"อขึนต้ นด้ วย “พิมพ์ ” สามารถทําได้ โดยป้อน
“พิมพ์ **” ลงในช่อง “โปรดระบุช ือท่ านอาจารย์ ” จากนันทําการกําหนดจํานวนรายชื"อที"ได้ จากการ
ค้ นหา ถ้ าไม่ได้ กําหนดเป็ นอย่างอื"น ระบบจะแสดงเฉพาะ 25 รายชื"อแรกที"ตรงกับเงื"อนไขการค้ นหา
เท่านัน หลังจากที"ระบุเงื"อนเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว คลิกที"ปมุ่ “ค้ นหา” ระบบจะทําการแสดงผลลัพธ์ ดงั รู ป
ต่อไปนี
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คลิกทีชือเพือแสดงตารางเวลา
สอนของอาจารย์ทีตอ้ งการ

3. คลิกที"ชื"อเพื"อแสดงตารางเวลาสอนของอาจารย์ที"ต้องการ สมมติว่าต้ องการดูตารางสอนของ
อาจารย์พิมพ์ตา วนะลุน ให้ คลิกที"ชื"อ จะได้ ผลลัพธ์ตามรูปต่อไปนี

ข้ อมูลที"แสดงอยู่ในตารางสอนอาจารย์ประกอบไปด้ วย ข้ อมูลรหัสวิชา (จํานวนหน่วยกิต) กลุม่ เรี ยน,
ห้ องเรี ยนและอาคารตามลําดับ โดยจะถูกแสดงบนพืนสีฟ้าอ่อน และเมื"อคลิกไปที"รหัสวิชาจะแสดง
รายละเอียดของวิชาขึนมา ส่วนในกรณี ที" มีวิชาสอนซําซ้ อนบนตาราง ข้ อมูลจะถูก แสดงด้ วยสีแ ด
เพื"อให้ เห็นวัน/เวลาของรายวิชาที"สอนตรงกัน
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2.5 ตารางการใช้ ห้อง
ท่านสามารถค้ นหาข้ อมูลตารางการใช้ ห้องเรี ยนได้ จากเมนู “ตารางการใช้ ห้อง” โดยระบบสามารถ
ให้ บริ การค้ นหาข้ อมูลตารางการใช้ ห้องเรี ยนได้ ทงั ปี /ภาคการศึกษาปั จจุบนั หรื อย้ อนหลัง

วิธีใช้ งาน
1. ใช้ เมาส์คลิกทีเ" มนู “ตารางการใช้ ห้อง”
2. ระบบจะทําการแสดงรายชื"ออาคารทังหมดในมหาวิทยาลัย
3. คลิกที"รหัสอาคารเพื"อให้ ระบบแสดงรายชื"อห้ องเรี ยนภายในอาคารนัน ดังรูปต่อไปนี

คลิกรหัสอาคารที
ต้องการ

เมื"อทําการคลิกที"รหัสอาคารที"ต้องการแล้ ว ระบบจะแสดงรายชื"อห้ องทังหมดภายในอาคารนัน พร้ อม
ทังแสดงขนาดความจุของแต่ละห้ องเรี ยนด้ วยว่าสามารถรับจํานวนนักศึกษาได้ เท่าใด
4. คลิกที"รหัสห้ องเพื"อแสดงตารางการใช้ ห้องเรี ยน ซึง" ประกอบไปด้ วย ข้ อมูลรหัสวิชา (จํานวนหน่วย
กิต) กลุม่ เรี ยนและระดับการศึกษาตามลําดับ โดยจะแสดงด้ วยสีฟ้าอ่อน และสีเขียวอ่อน โดยสีฟ้า
อ่อนหมายถึงห้ องถูกใช้ ในลักษณะปกติมีกลุม่ เรี ยนปกติกลุม่ เดียว สีเขียวอ่อนแสดงให้ เห็นว่าห้ อง
ถูกใช้ ในลักษณะปกติแต่จะมีการซําของกลุม่ วิชานัน" หมายความว่าวิชานันอาจจะมีหลายกลุม่ เรี ย
เข้ ามาเรี ยนอยู่ในห้ องเดียวกัน และสีแดงจะหมายความว่ามีการใช้ ห้องเรี ยนซําซ้ อนวิชากันบ
ตาราง โดยระบบจะแสดงให้ เห็นวัน/เวลาของการใช้ ห้องตรงกัน (หรื ออาจจะเป็ นการใช้ ห้องเรี ยน
เรี ยนร่วมกันก็ได้ ) ดังรูปต่อไปนี

12
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เลือกหมายเลขห้องที
ต้องการให้แสดงข้อมูล
ตารางการใช้ห้อง
ปี การศึกษา และวันเวลา
ทีตอ้ งการให้แสดงข้อมูล
ตารางการใช้ห้อง

2.6 ปฏิทนิ การศึกษา
ท่านสามารถใช้ ปฏิทินการศึกษาในการตรวจสอบกําหนดการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น กําหนดการ
ลงทะเบียน ของ นักศึกษา แต่ละระดับ และชันปี , การลงทะเบียนเพิ"มรายวิชา, เปลีย" นกลุม่ และการถอนรายวิชา,
การลงทะเบียนช้ า, การชําระเงินผ่านธนาคารของนักศึกษาแต่ละชันปี เป็ นต้ น

วิธีใช้ งาน
1. ใช้ เมาส์คลิกทีเ" มนู “ปฏิทินการศึกษา”
2. ระบบจะทําการแสดงกําหนดการต่าง ๆ ในปฏิทินการศึกษาให้ ดังรูปภาพต่อไปนีเป็ นตัวอย่างการ
เลือกแสดงข้ อมูลของปฏิทินการศึกษาระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2548/1
ถ้ าต้ องการดูปฏิทินการศึกษาของกลุ่มอื"นๆ ก็สามารถทําได้ โดยการใช้ เมาส์คลิกที" ชุดปฏิทิน หรื อถ้ า
ต้ องการกลับไปที"หน้ าข่าวประกาศ สามารถทําได้ โดยการใช้ เมาส์คลิกที"ปมุ่ “หน้ าเริมต้ น” ดังรูปต่อไปนี
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ชุดปฏิทิน
การศึกษาที
แสดงผล
เลือกปี การศึกษา /
ภาคการศึกษาที
ต้องการ

รายละเอียดของ
ํ
กาหนดการ
ิ
่
กจกรรมตางๆ

2.7 หลักสตรที
ู เปิ ดสอน
ท่านสามารถตรวจสอบโครงสร้ างหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ จากเมนู “หลักสตรที
ู  เปิ ดสอน”
ซึง" จะมีข้อมูลแสดงโครงสร้ างของแต่ละหลักสูตรโดยละเอียด เช่น จะศึกษาจบหลักสูตรหนึง" ๆ จะต้ องผ่าน วิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทัว" ไปกี"หน่วยกิต วิชาเอกกี"หน่วยกิต วิชาเลือกกี"หน่วยกิต มีรายวิชาอะไรบ้ างในแต่ละหมวด และ
ถ้ าต้ องการสําเร็ จหลักสูตรจะต้ องมีหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่าเท่าไร ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกินกี"ปี ผลคะแนน
ตํ"าสุดที"ใช้ ในการจบหลักสูตรจะเป็ นเท่าไร เป็ นต้ น

วิธีใช้ งาน
1. ใช้ เมาส์คลิกทีเ" มนู “หลักสตรที
ู  เปิ ดสอน”
2. ทําการระบุระดับการศึกษา และคณะที"ต้องการ
3. ระบบจะแสดงข้ อมูลของสาขาวิชใ่ นคณะที"เลือก ดังรูปต่อไปนี
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1. เลือกคณะทีตอ้ งการ

่ ต้องการกลับไป
ถ้าทาน
่
ทีหน้าขาวประกาศให้
ใช้
เมาส์ คลิ5กทีปุ่ม "หน้า
เริ มต้น”

4. ข้ อมูลที"แสดงประกอบด้ วย รหัส และชื"อสาขาวิชา, จํานวนหน่วยกิตรวมที"จะต้ องผ่าน , จํานวนปี
สูงสุดที"สามารถเรี ยนได้ และผลคะแนนตํ"าสุดที"สามารถสําเร็ จได้ ในแต่ละหลักสูตร
5. คลิกที"รหัสสาขาวิชาที"สนใจเพื"อทําการแสดงโครงสร้ างหลักสูตรโดยละเอียด ดังตัวอย่างต่อไปนี

หลังจากทีค" ลิกเลือกรหัสสาขาวิชาที"ต้องการแล้ วระบบจะทําการแสดงโครงสร้ างหลักสูตรโดยละเอียด
โดยจะแสดงแยกเป็ นหมวดหลัก ซึง" แต่ละหมวดหลักก็จะมีเกณฑ์จํานวนหน่วยกิตขันตํา" ที"ต้องผ่าน นอกจากนีใ
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แต่ละหมวดหลักอาจจะประกอบไปด้ วยหมวดย่อยๆ แต่ละหมวดย่อยก็จะมีรายชื"อวิชา ทังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ หน่วยกิตของแต่ละรายวิชา โดยมีรูปแบบการแสดงหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาดังนี
x (a-b-c) หมายความว่า รายวิชานันมีจํานวนหน่วยกิต x หน่วย ซึ"งประกอบไปด้ วยการเรี ยนแบบ
บรรยาย a หน่วย (ชัว" โมง) เป็ นการปฏิบตั ิ b หน่วย (ชัว" โมง) และศึกษาด้ วยตัวเอง c หน่วย (ชัว" โมง)

2.8 วิทยานิพนธ์
หัวข้ อเมนู วิทยานิพนธ์ คือ การบริ การ สืบค้ นรายชื"องานวิจยั ที"เป็ นผลงานของนักศึกษา ประกอบการ
เรี ยนการสอนภายในมหาวิทยาลัย

วิธีใช้ งาน
1. ใช้ เมาส์คลิกทีเ" มนู “วิทยานิพนธ์ ”
2. ทําการระบุชื"องานวิจยั ที"ต้องการค้ นหา โดยสามารถระบุเพียงบางส่วน โดยใช้ เครื" องหมาย * ได้

3. คลิกที"ปมุ่ “ค้ นหา” ระบบจะแสดงข้ อมูลที"ได้ ดงั ภาพต่อไปนี
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4. คลิกที"ชื"อ เพื"อดูรายละเอียดของงานวิจยั ระบบจะแสดงข้ อมูลต่างๆ ดังภาพต่อไปนี

2.9 ตอบคําถาม
หัวข้ อเมนู ตอบคําถาม คือ การบริ การ ตอบข้ อคิดเห็นที"ผ้ ใู ช้ ได้ แสดงความคิดเห็นเข้ ามา อาจจะเป็ น
เรื" องที"เป็ นปั ญหา หรื อสงสัยในระบบ เรื" องร้ องเรี ยน เรื" องชื"นชม หรื อเรื" องต่างๆ ทุกคําถามที"แสดงความคิดเห็น
และส่งเข้ ามาในระบบ เมื"อมีการตอบแล้ วโดยฝ่ ายต่างๆ ที"รับผิดชอบ จะมาอยู่รวมกันที"หน้ า ความคิดเห็นของ
ผ้ ใู ช้ โดยจะแสดงคําถาม และคําตอบ พร้ อมทังวันเวลา
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2.10 รั บนักศึกษาใหม่
หัวข้ อรับนักศึกษาใหม่ เป็ นหัวข้ อบริ การค้ นหาและตรวจสอบข้ อมูลของผู้สมัคร ที"ประสงค์จะเข้ ามา
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เมื"อเลือกค้ นหาและตรวจสอบข้ อมูลผู้สมัคร จะปรากฏหน้ าจอใหม่ ให้ ค้นหาข้ อมูลผู้สมัครได้
โดยใส่รายละเอียดต่างๆ ลงไป แล้ วกดค้ นหา จะได้ ผลลัพธ์ออกมา ถ้ าใส่ข้อมูลเข้ าไปอย่างถูกต้ อง
สําหรับช่วยอํานวยความสะดวกแก่ผ้ สู มัคร และใช้ ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลผู้สมัครอีกทางหนึง"
ด้ วย
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สําหรับท่านอาจารย์และบุคคลทัว" ไป จะใช้ ข้อมูลจากเว็บได้ ทกุ เมนูข้างต้ น ตังแต่ เมนูวิชาที"เปิ ดสอน
(หัวข้ อ 2.2) จนถึง เมนูรับนักศึกษาใหม่ (หัวข้ อ 2.10) แต่เมื"อท่านเข้ าสูร่ ะบบ โดยเลือกที"เมนู “เข้ าส่ รู ะบบ”เมนูที"
เปิ ดให้ ใช้ ด้านซ้ ายจะเปลี"ยนไป จะเป็ นเมนูสําหรับอาจารย์เท่านัน และจะมีข้อมูลต่างๆ ไว้ สําหรับให้ อาจารย์ใช้
งานระบบบริ การการศึกษาอย่างเต็มระบบ ดังจะได้ อธิบายต่อจากนีไป

2.11 ข่ าวประกาศและการเข้ าส่ ูระบบ
เมื"อท่าน “เข้ าส่ ูระบบ” โดยท่านต้ องป้อนรหัสประจําตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ถ้ า
รหัสประจําตัวและรหัสผ่านที"ป้อนถูกต้ องระบบจะอนุญาตให้ ทา่ นเข้ าไปใช้ งานได้
ด้ านบนของหน้ าจอจะปรากฏชื"อท่าน แสดงให้ ร้ ูว่าท่านได้ เข้ ามาในระบบด้ วย Login ของท่านเอง และ
จะมีหน้ าข่าวประกาศจะแสดงประกาศที"สง่ มาให้ ทา่ นโดยตรง ท่านควรหมัน" เข้ ามาตรวจสอบดูขา่ วประกาศนีเป็ น
ระยะๆ ทางด้ า นซ้ ายมื อของหน้ าจอจะแสดงถึ งฟั งก์ ชันต่างๆที" ท่านสามารถใช้ งานได้ เช่น เปลี"ยนรหัสผ่าน,
ระเบียนประวัติ, ภาระอาจารย์ที"ปรึ กษา, ภาระการสอน, บันทึกประวัตินกั ศึกษา, ข้ อมูลนักศึกษา, บันทึกถึง
ผู้เรี ยน, ดูรายการความคิดเห็น, ทะเบียนรายชื"อ, เสนอความคิดเห็น, ดูสถิติการเข้ าใช้ ระบบ เป็ นต้ น
ข้ อควรระวัง ท่านจะต้ องเก็บรหัสผ่านไว้ เป็ นความลับ ถ้ ามีผ้ อู ื"นทราบรหัสผ่านของท่าน จะทําให้ ผ้ นู นั
เข้ าใช้ งานระบบเสมือนว่าเป็ นตัวของท่านเอง ในกรณีที"สงสัยว่าบุคคลอื"นอาจรู้ รหัสผ่านให้ ท่านรี บทําการเปลี"ยน
รหัสผ่านทันที และเมื"อท่านเสร็ จสินการใช้ งานระบบแล้ ว ท่านจะต้ องออกจากระบบทุกครัง โดยการคลิกที"เมนู
“ออกจากระบบ” เพื"อป้องกันไม่ให้ ผ้ อู ื"นเข้ ามาใช้ งานแทนตัวท่านได้ ส่วนในกรณีที"ท่านลืมคลิกที"เมนู “ออกจาก
ระบบ” ระบบจะทําการตัดล๊ อกอินออกจากระบบโดยอัตโนมัติภายในเวลาไม่เกิน 15 นาที

วิธีใช้ งาน
1. คลิกที"เมนู “เข้ าส่ รู ะบบ”
2. ป้อนรหัสประจําตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password)
3. คลิกที"ปมุ่ “ตรวจสอบ”
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ความปลอดภัยของการส่งรหัสผ่านในระบบบริ การการศึกษานีได้ มาตรฐานสากลซึ"งเป็ นเทคนิคการ
เข้ ารหัสข้ อมูลในแบบเดียวกันกับการส่งหมายเลขบัตรเครดิตเพื"อซือสินค้ าบนอินเตอร์ เน็ต ท่านจะสังเกตได้ จาก
รู ปกุญแจที"ล็อกอยู่ด้านล่างขวา ทําให้ มนั" ใจได้ ว่าข้ อมูลรหัสผ่านที"ท่านป้อนจะถูกทําการเข้ ารหัสก่อนส่งผ่าน
ระบบเครื อข่าย
เมื"อท่านเข้ าสูร่ ะบบเรี ยบร้ อยแล้ ว ระบบจะแสดงหน้ าจอเมนูหลัก โดยมีเมนูแสดงฟั งก์ชนั ต่างๆที"ท่าน
อาจารย์สามารถใช้ งานได้ แสดงอยูท่ างด้ านซ้ ายของจอภาพ ดังรูปต่อไปนี

2.12 เปลียนรหัสผ่ าน
เมื"อใดที"ท่านสงสัยว่าอาจจะมีผ้ ูอื"นทราบรหัสผ่าน ท่านอาจารย์สามารถทําการเปลี"ยนรหัสผ่านของ
ตนเองได้ ตลอดเวลา โดยใช้ เมนู “เปลียนรหัสผ่ าน” รหัสผ่านที"ตงใหม่
ั ควรจะประกอบไปด้ วยตัวอักษรและตัวเลข
และไม่ควรสันจนเกินไป (ควรมีความยาวของรหัสผ่านอย่างน้ อย 6 ตัวอักษร)

วิธีใช้ งาน
1.
2.
3.
4.

คลิกที"เมนู “เปลียนรหัสผ่ าน”
ป้อนรหัสผ่านเดิม ลงในช่องรหัสผ่านเดิม
ป้อนรหัสผ่านที"ตงใหม่
ั
ลงในช่องรหัสผ่านใหม่
ป้อนรหัสผ่านที"ตงใหม่
ั ซําอีก 1 ครัง ลงในช่องยืนยันรหัสผ่านใหม่ เพื"อป้องกันการป้อนรหัส
ผิดพลาด
5. คลิกที"ปมุ่ “เปลียนรหัสผ่ าน” ดังรูปต่อไปนี
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ท่านสามารถทําการเปลี"ยนรหัสผ่านได้ อย่างปลอดภัย เนื"องจากข้ อมูลต่างๆที"ท่านอาจารย์ ป้อนที"
หน้ าจอนีจะถูกทําการเข้ ารหัสก่อนลงไปในระบบเครื อข่าย ท่านจะสังเกตได้ จากรู ปกุญแจล้ อกทางด้ านล่าง
ซ้ ายมือของจอภาพ

2.13 ระเบียนประวัติ
แสดงรายระเอียดระเบียนประวัตขิ องอาจารย์ ในหน้ าจอนีท่านสามารถแก้ ไขข้ อมูลส่วนตัวของท่านได้
เอง ข้ อมูลส่วนตัวที"สามารถแก้ ไขได้ ได้ แก่ คําหน้ าชื"อ และที"อยูป่ ั จจุบนั
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วิธีใช้ งาน
1.
2.
3.
4.

เลือกหัวข้ อ “ระเบียนประวัต”ิ จากหน้ าจอหลัก
หากมีการแก้ ไขข้ อมูลส่วนตัวให้ ใส่ข้อมูลส่วนตัวลงในช่องข้ อมูลทีต" ้ องการ
กดที" บันทึก เพื"อทําการบันทึกข้ อมูลที"ได้ รับการแก้ ไขแล้ ว
หากต้ องการยกเลิกข้ อมูลที"เพิง" แก้ ไขในหน้ าจอกดที"ปมุ่ ถอยกลับ

2.14 ภาระอาจารย์ ทีปรึกษา
เมนูภาระอาจารย์ที"ปรึกษาประกอบไปด้ วย หน้ าจอย่อยอีกหลายหน้ าจอ เช่น เมื"อเลือ" นเมาส์ไปที" คําว่า
“ปี การศึกษาทีเช้ า” จะปรากฏหน้ าจอใหม่ ให้ เลือกนักศึกษาที"ให้ คําปรึกษาโดยเลือกจากปี ที"เข้ า หรื อ เลือ" นเมาส์
ไปที" “รหัสนักศึกษา” จะเปลี"ยนหน้ าจอเป็ นข้ อมูลนักศึกษาคนนัน หรื อเลื"อนไปที"สญ
ั ลักษณ์ “สถานการณ์ เข้ า
ระบบ” จะสามารถกําหนดให้ นกั ศึกษา ใช้ งานระบบหรื อไม่ให้ ใช้ งานระบบได้ ดังตัวอย่าง

เมื"อเลือ" นเมาส์ไปที" คําว่า “ปี การศึกษาทีเข้ า” จะเปลีย" นหน้ าจอเป็ นหน้ าจอใหม่ และจะมีปีการศึกษา
ให้ เลือก เมื"อกดเลือกปี การศึกษาจะเป็ นรายชื"อนักศึกษาที"ต้องให้ คําปรึ กษาในแต่ละปี การศึกษานันๆ และเมื"อ
ท่านอาจารย์เลือ" นเมาส์ แล้ วคลิกไปที"รหัสประจําตัวนักศึกษา จะเป็ นหน้ าจอใหม่ที"เป็ นข้ อมูลของนักศึกษาคนนัน
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เลือกปี การศึกษาทีเข้า เพือ
ดูรายชื อ น.ศ.ทีให้ปรึ กษา

และเมื"อท่าน คลิกที"รหัสประจําตัวนักศึกษา จะเป็ นหน้ าจอ แสดงข้ อมูลของนักศึกษาคนนันๆ ที"เลือก
เข้ าไปดูข้อมูล เมื"อเข้ าไปหน้ าของข้ อมูลนักศึกษาแล้ ว ท่านอาจารย์จะได้ สิทธิf การเข้ าถึงข้ อมูลนักศึกษา และยัง
สามารถทําการใดๆ ทุกอย่าง เสมือนนักศึกษาได้ แต่ในระบบจะเก็บประวัติการเปลี"ยนแปลงข้ อมูล ไว้ ด้วยในทุก
ครังที"เกิดการแก้ ไขข้ อมูล
โดยการใช้ งานเมนูตามสิทธิf ของนักศึกษา ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ จากคู่มือการใช้ งานเว็บ เล่ม
ของนักศึกษา
สัญลักษณ์ ต่างๆ บนหน้ าจอภาระอาจารย์ ท ีปรึกษา
เมื" อ กดที" ส ัญ ลัก ษณ์ “สถานการณ์ ที เข้ าระบบ”
บริ เวณหน้ ารหัสนักศึกษา จะเปลี"ยนสถานะ การเข้ า
ระบบของนั ก ศึ ก ษาไป เป็ นล็ อ ก, ไม่ ส ามารถ
ลงทะเบียนได้ , หรื อปลดล็อก เป็ นต้ น
เมื" อ กดที" สัญ ลัก ษณ์ “สมุ ด โน้ ต” จะเป็ นการส่ง
ข้ อความถึงตัวนักศึกษาโดยตรง เมื"อนักศึกษาล็อกอิน
เข้ าระบบมาจะเห็นข้ อความที"สง่ ไปถึง
ในหน้ าจอภาระอาจารย์ที"ปรึ กษา ยังมีข้อมูลต่างๆ ของนักศึกษาอีกด้ วย เช่น รายชื"อนักศึกษา, การ
ลงทะเบียน, สถานะนักศึกษา, หน่วยกิตที"ลงทะเบียน, หน่วยกิตที"ผ่านไปแล้ ว, ระดับคะแนนเฉลี"ย, ระดับ
การศึกษา, สถานภาพ, รูปนักศึกษา เป็ นต้ น
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2.15 ภาระการสอน
เมื"อท่านเลือกเมนู “ภาระการสอน” จะเป็ นหน้ าจอ ที"มีเมนู ให้ ท่านอาจารย์ใช้ งานอีกหลายเมนูย่อย
ได้ แก่ รายชื"อนักศึกษา, รายชื"อนักศึกษาวิทยานิพนธ์ , กิจกรรม, บันทึกเกรด, ตารางสอนอาจารย์, สถิติการ
ลงทะเบียน ซึง" เมนูยอ่ ยเหล่านีคือ ภาระการสอนของท่านอาจารย์ ดังจะได้ อธิบายเมนูยอ่ ยต่างๆ ต่อไป

1. รายชือนักศึกษา จะเป็ นรายชื"อนักศึกษาทังหมด ในวิชาของท่าน ที"เปิ ดสอนทุกวิชา โดยท่าน
อาจารย์สามารถดูรายชื"อจากหน้ าจอได้ โดยกดปุ่ ม “เครืองหมายคําถาม ? ” หรื อจะเลือกดาวน์โหลดรายชื"อ
นักศึกษาในวิชาที"อาจารย์สอน ไปใช้ งานด้ านอื"นๆ ได้ โดยการเลือกกดที" สัญลักษณ์ MSWord จะได้ รายชื"อ
นักศึกษาในรูปแบบไฟล์ เวิร์ด ไปใช้ งานได้

กดเลือกเพือดูขอ้ มูล
บนหน้าจอ

กดเลือกเพือดาวน์
โหลดไฟล์เวิร์ด
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2. รายชือนักศึกษาวิทยานิพนธ์ เมื"อเลือกหัวข้ อย่อยนีจะแสดงรายชื"อนักศึกษาที"ทา่ นให้
คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยเลือกรายชื"อนักศึกษาจากปี การศึกษาที"เข้ าได้

3. กิจกรรม จะถูกใช้ เมื"อท่านไปเป็ นที"ปรึกษากิจกรรมของนักศึกษาในด้ านต่างๆ โดยจะต้ องมีการ
บันทึกข้ อมูลการเป็ นที"ปรึกษากิจกรรมที"ฐานข้ อมูลหลัก (บนโปรแกรมของงานทะเบียน ฯ) และ
เมื"อมีการบันทึกกิจกรรมถูกต้ อง เมื"อท่านอาจารย์เปิ ดเมนูกิจกรรมนีขึนมาอีกครังจะมีรายชื"อของ
กิจกรรมที"ทา่ นอาจารย์ให้ คาํ ปรึกษาปรากฏขึนมาให้ เห็น

และเมื"อคลิกที"รายชื"อกิจกรรมระบบจะแสดงรายชื"อพร้ อมตําแหน่งของนักศึกษาที"ร่วมกิจกรรม ดังภาพ
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4. บันทึกเกรด ในหน้ าจอ “บันทึกเกรด” จะมีสว่ นให้ คลิกเข้ าไปใช้ งานได้ อีกหลายหน้ าจอ เช่น เมื"อ
คลิกไปที"รหัสวิชาที"เปิ ดสอน จะเข้ าไปที"หน้ าจอดูคะแนนเกรดเฉลีย" สะสมรายภาคของนักศึกษาที"
ลงทะเบียนเรียนในวิชาที"ทา่ นสอน, คลิกไปที" ปุ่ มเครื" องหมาย ? คอลัมน์คะแนน จะเปิ ดหน้ าจอ
ใหม่ให้ บนั ทึกช่วงคะแนน, คลิกไปที"ปมเครื
ุ่ " องหมายคําถาม คอลัมน์เกรด จะเป็ นหน้ าจอใหม่ให้
เข้ าสูร่ ะบบตัดเกรด เป็ นต้ น ดังจะได้ อธิบายทีละขันตอนให้ กระจ่างต่อไป

ํ
่
คลิกเพือกาหนดชวง
คะแนน ในหน้าจอใหม่

่
จะเป็ นหน้าจอใหมให้
เข้าสู่ ระบบตัดเกรด

คลิกเพือเข้าไปดูเกรด
เฉลียสะสมรายภาคของ
นักศึกษาทีลงวิชานี5

1. คลิก ที" รหัส วิ ช า ในคอลัม น์ ร หัส วิ ช า จะไปสู่ห น้ า จอใหม่ โดยในหน้ า จอนี จะแสดงรายชื" อ ของ
นักศึกษาที"ลงเรี ยนวิชานีทังหมดโดยแยกเป็ นสาขาวิชา และแสดงเกรดเฉลี"ยสะสมรายภาคของ
นักศึกษา
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2. คลิกที" เครืองหมายคําถามของคอลัมน์ คะแนน จะไปสูห่ น้ าจอใหม่ เพื"อบันทึกคะแนน โดยทาง
ซ้ ายมือจะมีเมนูยอ่ ยเกิดขึนให้ ใช้ งานอีก 3 เมนูยอ่ ยคือ เมนูยอ่ ย บันทึกช่วงคะแนน, เมนูยอ่ ย
พิมพ์ใบแจ้ งเกรด และเมนูยอ่ ยการกระจายของคะแนน

ในเมนูยอ่ ยบันทึกช่วงคะแนน ท่านอาจารย์จะต้ องกําหนด สัดส่วนในการเก็บคะแนนก่อน โดยให้ เข้ า
ไปที" เมนูยอ่ ย บันทึกช่วงคะแนน โดย ท่านถูกกําหนดสิทธิ ให้ สามารถใช้ หน้ าจอดังกล่าวได้ โดยปกติ
รายวิชาที"มกี ารเรี ยนการสอนโดยอาจารย์ มากกว่า 1 ท่าน จะสามารถกําหนดสิทธิดงั กล่าวได้
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1 เลือกตัดเกรดแยกกลุ่มเรี ยน หรื อรวมกับกลุ่มเรี ยนอืน

2 เลือกวิธีตัดเกรด
เกณฑ์ คะแนน

3 กําหนด
วิธีเก็บคะแนน

1) เลือกตัดเกรดแยกกลุ่มเรียน หรือรวมกับกลุ่มเรียนอืน
สามารถกําหนด ให้ กลุม่ เรี ยนที"ดําเนินการอยู่ ไปใช้ สตู รวิธีการตัดเกรด ร่วมกับ กลุม่ เรี ยนอื"นๆ โดยกลุม่
เรี ยนนัน ต้ องเป็ นรายวิชาเดียวกัน กลุม่ เรี ยนที"กําลังแสดง ได้ จากหน้ าจอข้ างต้ นหรื อจากหน้ าจอเลือกรายวิชาใน
กรณีที"จะเลือกกลุม่ การตัดเกรดเป็ นชุด

หมายเหตุ หากท่านกําหนดวิธีการเกรด โดยอ้ างอิงกับ กลุม่ เรี ยนอื"นแล้ ว ท่านจะไม่สามารถกําหนด
เงื"อนไขการเก็บคะแนน ในหน้ าจอของตอนเรี ยนนีได้ ท่านจะต้ องเข้ าสูห่ น้ าจอของตอน
เรี ยนหลัก จึงจะทําการแก้ ไขได้ กลุม่ เรี ยนที"ถกู ระบุให้ เป็ นกลุม่ หลักในการตัดเกรดแล้ ว จะ
ไม่สามารถอ้ างอิงในการตัดเกรดไปกับกลุ่มอื"นอีกได้ หากการกําหนดเลขที"การกําหนด
คะแนนระหว่างแต่ละกลุม่ เรี ยนตรงกัน ระบบจะโอนคะแนนให้ อตั โนมัติ
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2) เลือกวิธีตดั เกรด
กําหนดวิธีการตัดเกรด โดยท่านจะต้ องเลือกกลุม่ สัญลักษณ์เกรดประกอบด้ วย เช่น A, B, หรื อ A, B+,
C, หรื อ S, U เป็ นต้ น การตัดเกรดแบ่งได้ เป็ น 3 ระบบคือ
วิธีท ี
1

การตัดเกรด
FIX-RATE

คําอธิบาย
ตัดเกรด โดยผู้ใช้ เป็ นผู้กําหนดช่วงคะแนน ที"ต้องการให้ ได้
เกรดที"กําหนด ค่าคะแนนที"กําหนด จะบรรจุในตรงบริ เวณ
FIXRATE ค่าคะแนนที"ใส่ เป็ นคะแนนเริ" มต้ น ตัวอย่างเช่น
A 80- >>>
B+ 70-79
B 60 – 69
จะระบุที"ช่องดังนี

2

T-SCORE

3

MEAN-SD

เป็ นการตัดเกรด โดยใช้ Normalize T-Score ระบบจะทํา
การนําคะแนนรวมไปจัดเป็ นคะแนน T แล้ วแบ่งช่วงคะแนน
ตามค่าสูงสุดตํ"าสุด ตามแบบ Normal Curve
( ต้ องระบุเกรด สงสุ
ู ดตําสุด ที MINIMUM , MAXIMUM)
การตัดเกรดโดยการใช้ Mean / SD โดยให้ เกรดแต่ละเกรด
มีช่วงของค่าคะแนนเท่ากับ 1 SD ( B+ -> B = 05.SD )
( ต้ องระบุเกรด สงสุ
ู ดตําสุด ที MINIMUM , MAXIMUM)
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3) กําหนดวิธีเก็บคะแนน

ท่านสามารถเลือกจํานวนครัง ในการเก็บคะแนน ได้ สงู สุดถึง 100 ครัง โดยการระบุการเก็บคะแนนแต่
ละครังจะประกอบด้ วยข้ อมูลที"ต้องกําหนดคือ
หัวข้ อ
SCORE EVALUATION
TOTAL
TYPE
STATUS
%
INSTRUCTOR

คําอธิบาย
กําหนดชื"อของการเก็บคะแนนครังนันๆ
จํานวนคะแนนดิบ
ประเภทของคะแนน จําแนกเป็ น QUIZ, MIDTERM และ FINAL
สถานการประกาศผลคะแนนให้ นกั ศึกษาทราบ
สัดส่วนเป็ น เปอร์ เซ็นต์ ที"จดั เก็บเป็ นคะแนนรวม
ชื"อ อาจารย์ผ้ สู อนที" มีสทิ ธิ ในการกรอกคะแนน ครังนี

หมายเหตุ หากการกําหนดเลขที"การกําหนดคะแนนระหว่างแต่ละกลุม่ เรี ยนตรงกัน ระบบจะโอน
คะแนนให้ อตั โนมัติ ท่านสามารถลบรายการการเก็บคะแนนได้ โดย Click ลบ รายการ
คะแนนที"กรอกไว้ จะไม่สามารถเรี ยกกลับมาได้
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การบันทึกคะแนนเก็บ

แสดงค่ าสถิติ

กําหนดเกรดเอง
Column คะแนนเก็บ

สถานะนักศึกษา
หน้ าจอสําหรับบันทึกคะแนน จะเป็ นหน้ าจอหลักทีใ" ช้ ในการตัดเกรด จะประกอบด้ วย 2 ส่วนหลักๆคือ
• ส่วนสําหรับการกรอกคะแนนดิบ
• ส่วนที"ใช้ ในการปรับปรุงเกรด ที"ได้ จากการคํานวณแล้ ว หรื อใช้ ในการตัดนักศึกษาบางคน ออก
จากกลุม่ ตัวอย่างในการคํานวณ แล้ วทําการกําหนดเกรดเอง
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การกรอกคะแนนดิบ
จํานวนช่องของคะแนน จะขึนอยูก่ บั จํานวนครังที"ทาํ การเก็บคะแนนดิบ โดยที"หวั COLUMN จะแสดง
เงื"อนไขในการเก็บคะแนนดังนี

EDIT

Point: 1

1:100
20%

กดเพื" อทํ าการกรอกข้ อ มูล คะแนนดิ บ เมื"อ กดแล้ ว จะทํ าให้ ปุ่ ม EDIT
กลายเป็ น SAVE ท่านจะต้ องกด SAVE เมื"อได้ กรอกคะแนนเสร็ จสินแล้ ว
กรณี ที"ขึนว่า LOCK แสดงว่าท่านไม่สามารถบันทึกคะแนนนันได้ โดย
เงื"อนไขนีจะถูกกําหนดจากหน้ าจอช่วงคะแนน
บอกให้ ทราบว่าเป็ นการเก็บคะแนนครังที"
• หากนํา Mouse มาวางบน คําว่า Point ระบบจะแสดงชื"อการเก็บคะแนนนัน
• หาก Click ที"คําว่า Point ระบบจะทําการเรี ยงลําดับตามคะแนน
แสดงการเก็บคะแนน หมายถึง คะแนนเต็ม 100 และจัดเก็บ 20%
กดเพื"อแสดงหน้ าจอการ Import คะแนนจาก File ดังนี

โดย File ที"จะนํามา Import ต้ องมีลกั ษณะเป็ น 2 Column คือรหัสนักศึกษาและ
คะแนนดิบ สามารถ Import ได้ ด้วยการ Copy ข้ อมูลนัน แล้ วนําไป Paste ที"
Area Box แล้ วกดปุ่ ม Import
การตัดโอนเกรด
เมื"อเสร็ จสินการบันทึกคะแนนแล้ ว จะพบว่าระบบจะทําการคํานวนเกรด On-line Real-time
ตลอดเวลา โดยจะแสดงไว้ ใน Column แล้ ว เกรดที"ได้ จะแสดงในช่อง Result การโอนเกรด ทําได้ โดยการกด
ที"รูป Disk ระบบจะทําการโอนเกรดที"คํานวนได้ ไปสู่ Column Adjust/Grade Result
หมายเหตุ การโอนเกรด จะทําเฉพาะนักศึกษา ที"ถกู กําหนดให้ เป็ น Cal ที" Column Cal or Manual
เท่านัน
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การกําหนดเกรดเอง
ส่วนนี จะใช้ ในการปรับเกรดที"ได้ จาการคํานวน หรื อดึงนักศึกษาทีม" ีคะแนนเก็บสูง หรื อ ตํ"
ผิดปกติออกจาก กลุม่ ตัวอย่าง การดําเนินการดังกล่าว ทําได้ โดยการกดเลือก ให้ Cal or Manual
หัวข้ อ

คําอธิบาย
Cal or Manual
ใช้ ในการกําหนดให้ นกั ศึกษาแต่ละคนถูกตัดเกรดผ่าน
ระบบ หรื อ ต้ องการกําหนดเกรดเอง เมื"อกดปุ่ มแล้ ว ต้ องทําการ
SAVE โดยให้ Click ที" Check Box
Result
ช่องแสดงผลการคํานวนเกรดที"ได้ กรณีที"เกรดใน
นักศึกษานันถูกกําหนดเป็ น Manual จาก Column แรก จะไม่
แสดงเกรดนันบนช่อง โดยท่านสามารถกําหนดเกรดได้ โดยกดปุ่ ม
Adjust ในช่อง Adjust
การกําหนดให้ นกั ศึกษาไม่ถกู คํานวนเกรด จะทําให้ คา่ N
หรื อกลุม่ ประชากรที"ใช้ ในการคํานวนทางสถิติถกู ปรับลดไปด้ วย
Adjust
ใช้ สาํ หรับ กําหนดเกรดที"ต้องการการ ให้ กดปุ่ ม Adjust
ท่านจะสามารถปรับเกรดได้ ในรายการนักศึกษาที" ถูกกําหนด
เกรดให้ เป็ น Manual เท่านัน

หมายเหตุ กรณีที"นกั ศึกษา ลงทะเบียนแล้ วทําการถอนโดยได้ สญ
ั ลักษณ์ W ระบบจะทําการตัง
ให้ ออกจากกลุม่ ตัวอย่างอัตโนมัติ
การกรอกคะแนนสําหรับการตัดเกรดรวม

Click ทั'งหมดเพือแสดง และบันทึ ก
ทุกกลุ่มเรี ยน
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ท่านสามารถเลือกบันทึกคะแนนทีละกลุ่มเรี ยน หรื อทุกกลุ่มเรี ยนพร้ อมกันได้ โดย Click ที" คําว่า
ทัง] หมด หากโดยมีเงื"อนไขคือ
• การบันทึกคะแนนทุกกลุม่ เรี ยนพร้ อมกัน ต้ องทําทีก" ลุม่ เรี ยนหลักที"ถกู อ้ างอิงเท่านัน
• กรณีที"อยูใ่ นกลุม่ เรี ยนย่อย ท่านสามารถ Click เพื"อแสดงคะแนนได้ เท่านัน

การเลือก Mode ในการแสดงค่ าคะแนนดิบ
Click เพือเลือก Mode การแสดงคะแนน

ท่านสามารถเลือก Mode การแสดงคะแนนได้ 2 Mode คือ
• คะแนนดิบ เป็ นคะแนนที"ทา่ นกรอกเข้ ามา
• คะแนนคํานวณ เป็ นคะแนนที"ทําการคิดเป็ น % ตามที"กําหนดไว้ แล้ ว โดยใน Mode นีไม่
สามารถแก้ ไขคะแนนได้
ตารางอ้ างอิง T ทีใช้ อ้างอิงในระบบ
T
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

AREA
0.0032
0.0064
0.0070
0.0110
0.0160
0.0230
0.0340
0.0480
0.0690
0.1000
0.1300

T
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

AREA
0.1900
0.2600
0.3500
0.4700
0.6200
0.8200
1.0700
1.3900
1.7900
2.2800
2.8700
3.5900
4.4600
5.4800
6.6800
8.0800
9.6800
11.5100
13.5700
15.8700

T
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

AREA
18.4100
21.1900
24.2000
27.4300
30.8500
34.4600
38.2100
42.0700
46.0200
50.0000
53.9800
57.9300
61.7900
65.5400
69.1500
72.5700
75.8000
78.8100
81.5900
84.1300

T
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

AREA
86.4300
88.4900
90.3200
91.9200
93.3200
94.5200
95.5400
96.4100
97.1300
97.7200
98.2100
98.6100
98.9300
99.1800
99.3800
99.5300
99.6500
99.7400
99.8100
99.8650

T
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

AREA
99.9030
99.9310
99.9520
99.9660
99.9770
99.9840
99.9890
99.9928
99.9952
99.9968
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4. คลิกที" เครืองหมายคําถามของคอลัมน์ เกรด จะไปสูห่ น้ าจอใหม่ เพื"อบันทึกเกรด

5. คลิกที"หวั ข้ อ พิมพ์ ใบแจ้ งเกรด จะไปสูห่ น้ าจอใหม่ เพื"อพิมพ์ใบแจ้ งเกรดออกทางโปรแกรมเวิร์ด
ดังนี
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5. ตารางสอนอาจารย์ ท่านสามารถขอดูข้อมูลตารางสอนของท่าน ณ ปี /ภาคการศึกษาที"ต้องการ
ได้ จากเมนู “ตารางสอนอาจารย์ ”
วิธีใช้ งาน
1. จากหน้ าจอภาระการสอน คลิกทีเ" มนู “ตารางสอนอาจารย์ ”
2. ระบบจะแสดงข้ อมูล ปี /ภาคการศึกษา ช่วงวันเวลาที"ต้องการแสดงตารางสอน

หมายเหตุ ข้ อมูลที"แสดงในตารางประกอบไปด้ วย รหัสวิชา (จํานวนหน่วยกิต) กลุม่ เรี ยน, ห้ องเรี ยน
และอาคารตามลําดับ ในกรณีทตี" ารางเวลาสอนซําซ้ อนระบบจะแสดงข้ อมูลด้ วยช่องสีแดง
6. สถิตกิ ารลงทะเบียน ท่านสามารถขอดูข้อมูลสถิตกิ ารลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาที"ทา่ นเป็ นผู้สอน
ได้ ตงแต่
ั อดีตจนถึงปั จจุบนั ข้ อมูลจะประกอบไปด้ วย ปี /ภาคการศึกษา, วิทยาเขต, ชื"อวิชา, กลุม่ เรี ยน, จํานวน
เปิ ดรับลงทะเบียน, จํานวนนักศึกษาที"ลงทะเบียนเรียน
วิธีใช้ งาน
1. จากหน้ าจอเมนูหลัก คลิกที"เมนู “สถิติการลงทะเบียน”
2. เมื"อดูข้อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว ท่านสามารถกลับไปที"เมนูหลักได้ โดยคลิกที"เมนู “ถอยกลับ”
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รูปต่อไปนีเป็ นหน้ าจอตัวอย่างข้ อมูลสถิติการลงทะเบียน

2.16 บันทึกประวัตนิ ักศึกษา
อาจารย์สามารถบันทึกประวัติเพิ"มเติมของนักศึกษาได้ เช่น ประวัติความประพฤติของนักศึกษาซึ"ง
อาจจะเป็ นประวัติในด้ านดี หรื อไม่ดีก็ได้ ข้ อมูลประวัติที"ท่านป้อนเข้ าสูร่ ะบบจะถูกแสดงอยู่ในส่วนของระเบียน
ประวัตินกั ศึกษา

วิธีใช้ งาน
1. จากหน้ าจอเมนูหลัก คลิกที"เมนู “บันทึกประวัตินักศึกษา”
2. ป้อนรหัสนักศึกษาที"ต้องการบันทึกประวัตเิ พิ"มเติมลงในช่องว่าง
3. คลิกที"ปมุ่ “บันทึก” กรุณาดูภาพต่อไปนีประกอบ

4. ในกรณี ที"นัก ศึกษาคนที"ท่านอาจารย์ ต้องการบันทึกประวัติ เพิ"ม เติมมี ประวัติซึ"งถูกบันทึกโดย
อาจารย์ท่านอื"นมาแล้ ว ข้ อมูลประวัติดงั กล่าวจะถูกแสดงออกมาทางหน้ าจอ ถ้ าประวัติดงั กล่าว
ถูกบันทึกโดยตัวท่านอาจารย์เอง ระบบจะแสดงข้ อความ [ ลบ ] เพื"อให้ ท่านสามารถลบรายการ
ประวัตินันออกจากระบบได้ ส่วนในกรณี ของประวัติที"ถูกป้อนโดยอาจารย์ ท่านอื"น ท่านจะไม่
สามารถทําการลบรายการนันได้
ด้ านล่างของจอภาพจะมีช่องว่างให้ ท่านอาจารย์ป้อนประวัติของนักศึกษาได้ ท่านอาจารย์
สามารถระบุได้ ว่าประวัติดงั กล่าวเป็ นประวัติดีหรื อไม่ดี โดยการกําหนดคะแนนในช่องถัดมา ถ้ า
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คะแนนที"ให้ เป็ นบวกแสดงว่าเป็ นประวัติดี ในทางกลับกันถ้ าคะแนนที"ให้ เป็ นลบแสดงว่าเป็ น
ประวัติในแง่ลบ
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2.17 ข้ อมลนั
ู กศึกษา (ตรวจสอบข้ อมลนั
ู กศึกษา.)
ใช้ เพื"อให้ อาจารย์สามารถตรวจสอบข้ อมูลสถานภาพรายภาค, ระดับคะแนนเฉลี"ยในภาคการศึกษา,
คะแนนเฉลีย" สะสม, หน่วยกิตที"ลงในภาคการศึกษา และหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาแต่ละคนได้

วิธีใช้ งาน
1. จากหน้ าจอเมนูหลัก ให้ ทา่ นคลิกที"เมนู “ข้ อมลนั
ู กศึกษา
2. ระบุรหัสนักศึกษา
3. กดปุ่ ม “ค้ นหา”
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2.18 ทําบันทึกถึงผ้ ูเรี ยน
ท่านอาจารย์สามารถส่งข้ อความ/ทําบันทึกถึงนักศึกษาแต่ละคน หรื อ นักศึกษาในกลุม่ เรี ยนที"กําหนด
หรื อ นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัยได้ ข้ อความที"สง่ ถึงนักศึกษาแต่ละคน หรื อ นักศึกษาในกลุม่ เรี ยนที"กําหนด
จะปรากฏอยู่ในหน้ า ข่า วประกาศของนักศึกษาแต่ล ะท่า น เมื" อนักศึกษาเข้ าใช้ ง านระบบบริ ก ารการศึกษา
นักศึกษาจะได้ รับข้ อความดังกล่าวทันที ในกรณีของการส่งข้ อความถึงนักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัย ข้ อความ
จะปรากฏที"หน้ าข่าวประกาศในส่วนที"เป็ นข้ อมูลสาธารณะ (http://reg.mbu.ac.th)

วิธีใช้ งาน
1. จากหน้ าจอหลัก ให้ ทา่ นคลิกทีเ" มนู “ทําบันทึกถึงผ้ ูเรียน”
2. ระบุรูปแบบการส่ง ข้ อความ โดยการคลิกที"วงกลมหน้ าตัวเลือกที"ต้องการ ในกรณี ของการส่ง
ข้ อความถึงนักศึกษารายคน ให้ ป้อนรหัสประจําตัวของนักศึกษาลงในช่องรหัสประจําตัวนักศึกษา
ด้ วย ส่วนในกรณีที"ต้องการส่งข้ อความถึงนักศึกษาในกลุม่ เรี ยน ให้ ป้อนรหัสวิชา, กลุม่ เรียน, ระดับ
การศึกษาและวิทยาเขต
3. ป้อนชื"อเรื" องลงในช่อง “ชือเรือง”
4. ป้อนข้ อความลงในช่อง “ข้ อความ”
5. กําหนดวัน/เดือน/ปี ที"เริ" มต้ นแสดงข้ อความ
6. กําหนดวัน/เดือน/ปี ที"สนสุ
ิ ดการแสดงข้ อความ
7. ระบุระดับความสําคัญของข้ อความ (ข้ อความจะถูกแสดงที"หน้ าข่าวประกาศโดยมีการเรี ยงลําดับ
จากข้ อความที"สาํ คัญมากไปหาน้ อย)
8. คลิกที"ปมุ่ “ส่ งข้ อความ”
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2.19 รายการความคิดเห็น
เป็ นเมนูสาํ หรับดูรายการความคิดเห็นต่างๆ ที"มี ผ่านระบบบริ การการศึกษา

วิธีใช้ งาน
1. จากหน้ าจอเมนูหลัก คลิกที"เมนู “รายการความคิดเห็น”
2. เลือกเดือน/ปี ที"ต้องการดูรายการความคิดเห็น

2.20 ทะเบียนรายชือ
ใช้ สาํ หรับแสดงรายชื"อนักศึกษาพร้ อมสถานภาพและระดับคะแนนเฉลี"ย และพิมพ์รายชื"อนักศึกษาใน
วิชาเอกที"กําหนด

วิธีใช้ งาน
1. เลือก “ทะเบียนรายชือ“ จากหน้ าจอหลัก
2. คณะ และปี ที"รับเข้ า ในหน้ าจอสถิติ น.ศ.จําแนกสภาพ ตามปี ที"รับ
3. คลิกเลือกทีจ" ํานวนนักศึกษาของสาขาวิชาที"ต้องการแสดงผลรายงาน ดังหน้ าจอต่อไปนี
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รายงานนีสามารถเรี ยงลําดับตามชื"อ ของนักศึกษาในสาขาวิชาได้ โดยการคลิกที" “ชือ” และหาก
ต้ องการพิมพ์รายชื"อนักนักศึกษาเป็ นไฟล์ Word คลิกที"
ซึ"งท่านสามารถนําไฟล์ที"ได้ นนไปบั
ั
นทึกเป็ น
ไฟล์เวิร์ดหรื อพิมพ์ออกทางเครื" องพิมพ์ได้ ทนั ที
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วิธีใช้ งาน
1.
2.
3.
4.

หากต้ องการบันทึกแฟ้ มเป็ นไฟล์ Word คลิกที"เมนู “FILE”
เลือก “Save As”
ใส่ชื"อไฟล์และเลือกชนิดข้ อมูลเป็ น “Word Document”
กด “บันทึก”

43

ADVANCE VISION SYSTEMS: INSTRUCTOR WEB USERMANUAL

2.21 เสนอความคิดเห็น
หากท่านมีข้อคิดเห็นประการใด ท่านสามารถเสนอความคิดเห็นโดยผ่านระบบบริ การการศึกษาได้
ข้ อมูลต่างๆที"ทา่ นเสนอจะเป็ นประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุงบริ การต่างๆให้ ดียิ"งขึน

วิธีใช้ งาน
1. จากหน้ าจอเมนูหลัก คลิกทีเ" มนู “เสนอความคิดเห็น”
2. ป้อนความคิดเห็นต่างๆลงในช่องว่าง
3. คลิกที"ปมุ่ “ส่ งความคิดเห็น”
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2.22 สถิตกิ ารเข้ าใช้ ระบบ
ท่านอาจารย์สามารถตรวจสอบประวัติการเข้ าใช้ ระบบ ของตัวท่านเอง โดยคลิกที"เมนู “สถิตกิ ารเข้ าใช้
ระบบ” ปรากฎดังภาพ

2.23 ออกจากระบบ
เมื"อเสร็ จสินการใช้ งานระบบบริ การการศึกษาแล้ ว ท่านอาจารย์ต้องคลิกที"ปมุ่ “ออกจากระบบ” เพื"อ
ป้องกันมิให้ ผ้ อู ื"นเข้ ามาใช้ งานระบบแทนตัวท่านอาจารย์เอง
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