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ขันตอนการทํางานระบบส่ งระดับคะแนนผลการศึกษาผ่ านเว็บ
1. เจ้าหน้าที9 Download ข้อมูลการลงทะเบียนเรี ยนซึ9งสามารถนําไปใช้เพื9อเป็ นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้
2. เจ้าหน้าที9 Download ข้อมูลเตรี ยมบันทึกระดับคะแนน (Grade) ได้
3. เจ้าหน้าที9กองทะเบียนและประมวลผลสามารถ Download ข้อมูลระดับคะแนนเพื9อดําเนินการคํานวณผลการศึกษาพิมพ์ใบ
สรุ ปผลการศึกษา (สน.57) ให้คณะกรรมการประจําคณะรับรองผลการศึกษา
4. กองทะเบียนและประมวลผลแจ้งผลการศึกษาผ่านเว็บ โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการศึกษาได้ที9เว็บ
http://sis.psu.ac.th โดยใช้ PSU PASSPORT

หมายเหตุ
- กรณี ที9อาจารย์ผสู ้ อน รับรองผลการส่ งระดับคะแนนผ่านเว็บเรี ยบร้อยแล้ว หากต้องการจะแก้ไขระดับ
คะแนนอีกจะไม่สามารถทําได้ หากมีความจําเป็ นต้องเปลี9ยนแปลงระดับคะแนนให้อาจารย์ผสู ้ อนมี
หนังสื อชีแจงเหตุผลโดยผ่านความเห็นชอบจากภาควิชาและคณะเพื9อขออนุ มตั ิมหาวิทยาลัย
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การเข้ าสู่ ระบบส่ งระดับคะแนน

รู ปที9 : แสดงหน้า Login เข้าสู่ ระบบ

1. เข้าสู่ระบบผ่านทางเว็บไซต์ http://grade.psu.ac.th/ จากนันจะปรากฏหน้าจอสําหรับเข้าสู่ระบบ
2. ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าสู่ ระบบโดยใช้ PSU Passport ของตนเองเท่านัน โดยกรอก ชื9อผูใ้ ช้ในช่อง Username และกรอก
รหัสผ่านในช่อง Password หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้ กรุ ณาติดต่อผูด้ ูแลระบบเพือ9 สอบถามข้อมูลเพิ9มเติม
ชื9อผูใ้ ช้ (Username) หมายถึง
อาจารย์ผสู้ อนในแต่ละวิชาและตอนนันๆ
อาจารย์ผปู้ ระสานงานในวิชาและตอนนันๆ ในกรณี ที9ผสู ้ อนเป็ นคณาจารย์ภาควิชา หรื ออาจารย์พิเศษ
ตัวแทนภาควิชา
- ที9ได้รับมอบหมายให้เป็ นตัวแทนในการส่ง (Upload) ข้อมูลระดับคะแนน ของวิชาใดวิชาหนึ9งใน
ภาควิชา
- ที9ได้รับมอบหมายให้สามารถดูระดับคะแนนผลการเรี ยนที9 Upload เข้าฐานข้อมูลแล้ว
3. ภายในหน้าจอของระบบส่งระดับคะแนน ผูใ้ ช้งานสามารถเลือกการแสดงผลได้สองภาษา คือ ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาไทย ซึ9งผูใ้ ช้งานสามารถสลับการแสดงผลภาษาภายในระบบได้ โดย
• คลิกปุ่ ม
สําหรับภาษาอังกฤษ
• คลิกปุ่ ม
สําหรับภาษาไทย
4. ส่วนประกอบของหน้าจอหลัก ๆ คือ ส่วน Header ของชื9อระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่วนสําหรับการ Login เข้าสู่
ระบบ ส่วนของการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการส่งระดับคะแนน ส่วนของลิงค์คมู่ ือการใช้งาน ผูด้ ูแลระบบ PSU
PASSPORT สําหรับแต่ละคณะ และส่วนของคําอธิบายเบืองต้นสําหรับระบบ
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•

•

•

ส่วนดาวน์โหลดสน. 13 ซึ9งสําหรับสน. 13 ในส่วนนีจะเป็ นส่ วนที9อาจารย์จะใช้สาํ หรับดาวน์
โหลดเพื9อบันทึกระดับคะแนนของนักศึกษา ซึ9งในรายละเอียดของแบบฟอร์มจะมีช่องสําหรับ
อาจารย์ผดู ้ ูแลวิชา และหัวหน้าภาคเซ็น สําหรับเสนอภาควิชา เพือ9 รออนุมตั ิ และส่งงานทะเบียน
กลางเมื9อหัวหน้าภาคอนุมตั ิแล้ว
เป็ นแบบฟอร์มใบส่ งผลการสอบวิชาที9ได้รับสัญลักษณ์ I ไว้สาํ หรับอาจารย์ผสู ้ อนจะต้องใช้ใน
การดําเนินการส่งเอกสารแก้ I (สน.41) ให้ทะเบียนกลางตามระยะเวลาที9ระเบียบกําหนดไว้
เป็ นส่วนของการดาวน์โหลดคูม่ ือแนะนําการใช้งานของระบบส่งระดับคะแนนผ่านเว็บ

5. หลักจาก Login ผ่านเข้าสู่ระบบเรี ยบร้อยแล้ว ผูใ้ ช้งานจะพบกับหน้าจอแสดงเมนูหลัก ดังรู ปที9ต่อไปนี

รู ปที9 @ แสดงหน้าจอหลัง Login เข้าสู่ ระบบได้สาํ เร็ จ
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สําหรับความหมายของแต่ละเมนูจะอธิบายได้ดงั ต่อไปนี

โปรไฟล์ของฉัน
• หน้ าแรก คือหน้าที9แสดงหลังจากมีการ Login เข้ามาใช้งานระบบแสดงได้ดงั รู ป ซึ9งโดยภาพรวมจะเป็ นหน้าที9แสดงให้
เห็นเมนูการใช้งานทังหมดที9มีในระบบ ดังนี
โปรไฟล์ของฉัน
-

หน้าแรก

-

แดชบอร์ด

ข้อมูลลงทะเบียน
-

รายวิชาของฉัน

-

รายวิชาที9เป็ นตัวแทน

-

รายวิชาของคณะ / รายวิชาของภาค

ข้อมูลเตรี ยมบันทึกระดับคะแนน
-

รายวิชาของฉัน

-

รายวิชาที9เป็ นตัวแทน

-

รายวิชาของคณะ / รายวิชาของภาค

ส่งระดับคะแนนผลการเรี ยน
-

รายวิชาของฉัน

-

รายวิชาที9เป็ นตัวแทน

ตรวจสอบระดับคะแนนที9ส่งแล้ว
-

รายวิชาของฉัน

-

รายวิชาที9เป็ นตัวแทน

-

รายวิชาของคณะ / รายวิชาของภาค

รายวิชาวิทยานิพนธ์
-

รายวิชาของฉัน

-

รายวิชาที9เป็ นตัวแทน

ค้นหารายวิชา (เฉพาะผูท้ ี9ได้รับ GradeRegistrar เท่านัน)
-

ค้นหารายวิชา

-

ค้นหาแยกตามคณะ

ช่วยเหลือ
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-

คูม่ ือการใช้งาน

-

คําถามที9พบบ่อย

หมายเหตุ : เมนูการใช้งานผูใ้ ช้แต่ละคนอาจจะมองเห็นแตกต่างกัน ทังนีขึนอยูก่ บั สิทธิที9ผใู ้ ช้งานได้รับ
• แดชบอร์ ด คือหน้าสําหรับแสดงข้อมูลรวมรายวิชาของอาจารย์ หรื อรายวิชาของเจ้าหน้าที9ที9ตอ้ งรับผิดชอบ ทังรายวิชา
ทัว9 ไป และรายวิชาวิทยานิพนธ์ ซึ9 งจะแยกส่วนการแสดงผลออกเป็ น รายวิชาของฉัน รายวิชาที9มีตวั แทน และรายวิชาที9
เป็ นตัวแทน โดยในแต่ละส่วนจะแสดงจํานวนข้อมูลรวมของรายวิชาที9ส่งระดับคะแนนแล้ว และรายวิชาที9ยงั ไม่ส่ง
ระดับคะแนน พร้อมทังแสดงวันสุดท้ายของการส่งระดับคะแนนให้ได้รับทราบ โดยผูใ้ ช้งานสามารถเลือกแสดงผล
เป็ นได้เป็ นเทอม/ปี ที9ตอ้ งการได้ผา่ นเมนูดา้ นขวามือของหน้าจอ ซึ9งจะให้ผใู ้ ช้ระบุ เทอม และระบุปีที9ตอ้ งการจากนัน
คลิกปุ่ ม “เลือก” เพื9อสัง9 ให้ระบบดําเนินการแสดงผลในเทอมปี ดังกล่าว

รู ปที9 B แสดงตัวอย่างหน้าจอแดชบอร์ ด

หมายเหตุ : (1) สําหรับแต่ละส่ วนในหน้าแดชบอร์ ด เช่น ส่ วนรายวิชาของฉัน รายวิชาที9เป็ นตัวแทน วิชาที9ส่งระดับ
คะแนนแล้ว หรื อวิชาที9ยงั ไม่ส่งระดับคะแนน ผูใ้ ช้งานสามารถคลิกบนลิงค์ขอ้ ความดังกล่าวเพื9อเป็ นทางลัดไปสู่ หน้า
ตรวจสอบสถานะของรายวิชา และยังเป็ นหน้าที9 ผูใ้ ช้สามารถเลือกดาวน์โหลด อัพ โหลด ตรวจสอบ และออกใบ
รายงานของแต่ละรายวิชาได้ทงหมด
ั
ตัวอย่างได้ดงั รู ป ซึ9งขันตอนการใช้งานจะอธิบายในส่วนถัดไป
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รู ปที9 D แสดงตัวอย่างหน้าจอสรุ ปสถานะของรายวิชาทังหมด

ข้ อมูลลงทะเบียน
ข้ อมูลการลงทะเบียน หมายถึง ข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรี ยน ตังแต่วนั ที9เริ9 มลงทะเบียนเรี ยน
-

-

ไม่รวมการลงทะเบียนเรี ยนที9มีการถอนวิชาการลงทะเบียนเรี ยน (N, R และ C) โดยที9
N
หมายถึง ถอนไม่คืนเงิน
R

หมายถึง ถอนคืนเงิน

C

หมายถึง วิชาปิ ด คืนเงิน

ไม่รวมนักศึกษาพ้นสภาพฯ หรื อสําเร็ จการศึกษา
ไม่รวมนักศึกษาลาพัก หรื อให้พกั
ข้อมูลยังมีการเคลื9อนไหว
สําหรับข้อมูลการลงทะเบียน ผูใ้ ช้งานไม่ควรนําไปเป็ นแฟ้มข้อมูลบันทึกระดับขัน

ข้อมูลลงทะเบียน จะแยกย่อยได้ทงหมด
ั
3 ส่วนดังนี
• รายวิชาของฉัน หมายถึง รายวิชาที9ผใู้ ช้งานเป็ นผูส้ อนโดยตรง ในกรณี ที9รายวิชาดังกล่าวมีผสู ้ อนร่ วมกันหลายท่าน
ผูส้ อนทุกท่านจะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลลงทะเบียนได้เช่นเดียวกันทังหมด แสดงตัวอย่างหน้าจอได้ดงั รู ป
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รู ปที9 G แสดงตัวอย่างหน้าจอดาวน์โหลดข้อมูลลงทะเบี ยนส่ วนรายวิชาของฉันรายวิชาของฉัน

(1)

สามารถเลือกระบุ ภาคการศึกษา และ ปี การศึกษาที9ตอ้ งการดาวน์โหลดข้อมูลลงทะเบียนได้

(2)

สามารถเลือกระบุจาํ นวนรายวิชาที9ตอ้ งการให้แสดงผลใน 1 หน้าได้ โดยฟังก์ชนั นีจะช่วยอํานวยความ
สะดวกให้กบั ผูท้ ี9มีรายวิชาที9ตอ้ งรับผิดชอบเป็ นจํานวนมาก

(3)

ผูใ้ ช้งานสามารถตรวจสอบรายละเอียดหรื อข้อมูลรายวิชาได้โดยการคลิกเลือกบนลิงค์รหัสรายวิชา จากนัน
ระบบจะเชื9อมโยงไปสู่หน้า “ข้ อมูลรายวิชา” ซึ9งจะประกอบด้วย ข้อมูลทัว9 ไปของรายวิชา ข้อมูลอื9น ๆ ข้อมูล
อาจารย์ผสู้ อน ส่วนของการดาวน์โหลดข้อมูลลงทะเบียน ข้อมูลเตรี ยมบันทึกระดับคะแนน และข้อมูลตัว
แทนส่งระดับคะแนน

(4)

ใช้สาํ หรับดาวน์โหลดข้อมูลการลงทะเบียน โดยขันตอนวิธีการดาวน์โหลดจะอธิบายไว้ในหัวข้อ
“ขันตอนการดาวน์ โหลดข้อมูลลงทะเบียน / ข้ อมูลเตรียมบันทึกระดับคะแนน”

• รายวิชาทีเ1 ป็ นตัวแทน หมายถึง รายวิชาที9ผใู ้ ช้งานได้รับมอบหมาย หรื อได้รับการเพิม9 สิ ทธิให้ดาํ เนินการส่งระดับ
คะแนนในรายวิชาดังกล่าวแทนอาจารย์ผสู ้ อนประจําวิชา แสดงตัวอย่างหน้าจอรายวิชาที9เป็ นตัวแทนได้ดงั รู ป
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รู ปที9 H แสดงตัวอย่างหน้าจอดาวน์โหลดข้อมูลลงทะเบี ยนส่ วนรายวิชาที9เป็ นตัวแทน

โดยฟังก์ชนั การใช้งานทังหมดเป็ นรู ปแบบเดียวกับส่วนของรายวิชาของฉัน ซึ9งได้อธิบายไว้ในข้างต้น
• รายวิชาของคณะ / รายวิชาของภาควิชา หมายถึง รายวิชาทังหมดภายในคณะ หรื อภายในภาควิชา ที9ผใู ้ ช้งานสังกัด
โดยมุมมองที9แสดงจะขึนอยูก่ บั สิ ทธิของผูใ้ ช้งานที9ได้รับ เช่นผูใ้ ช้งานที9ได้รับสิทธิ Department คือสิ ทธิสาํ หรับ
เจ้าหน้าที9ประจําภาควิชาที9มีหน้าที9ตรวจสอบระดับขันทังหมดภายในภาควิชาดังกล่าว เป็ นต้น แสดงตัวอย่างหน้าจอ
รายวิชาของภาคได้ดงั รู ป

รู ปที9 I แสดงตัวอย่างหน้าจอดาวน์โหลดข้อมูลลงทะเบี ยนส่วนรายวิชาของภาค / คณะ
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โดยฟังก์ชนั การทํางานจะเพิม9 เติมจากส่วนของรายวิชาของฉัน และรายวิชาที9เป็ นตัวแทน คือผูใ้ ช้งานสามารถทําการ
ค้นหารหัสรายวิชาที9ตอ้ งการภายในภาควิชา หรื อ คณะที9ตนเองได้รับสิ ทธิได้ โดยใช้การระบุรหัสรายวิชา หรื อส่วน
หนึ9งส่ วนใดของรหัสวิชาจากนัน คลิกปุ่ ม “ค้ นหารายวิชา”
ขันตอนการดาวน์ โหลดข้ อมูลลงทะเบียน / ข้ อมูลเตรียมบันทึกระดับคะแนน
การดาวน์โหลดข้อมูลลงทะเบียนเรี ยนจะมีขนตอนวิ
ั
ธีดงั นี
คลิกเลือกบน Icon สําหรับดาวน์โหลด

สังเกตได้วา่ เม้าส์พอยเตอร์ จะกลายเป็ นสัญลักษณ์รูปมือ

• สําหรับผูท้ ี9ใช้งานผ่าน Browser IE ( Internet Explorer

)

หลังคลิกบน Icon สําหรับดาวน์โหลด ระบบจะแสดง กล่องข้อความ File Download จากระบบดังรู ป
ให้ผใู ้ ช้งานคลิกปุ่ ม “Save” เพื9อบันทึกไฟล์เก็บไว้ใน
เครื9 องคอมพิวเตอร์ก่อนทุกครัง โดยผูใ้ ช้งานสามารถ
เลือก Location ที9ตอ้ งการเก็บไฟล์ได้ และหาก
ผูใ้ ช้งานต้องการเปิ ดไฟล์ดงั กล่าวเพือ9 แก้ไข สามารถ
Double Click บนไฟล์ที9ได้จากการดาวน์โหลดเพื9อ
เปิ ดไฟล์ได้
• สําหรับผูท้ ี9ใช้งานผ่าน Browser Firefox ( Mozilla Firefox

)

หลังคลิกบน Icon สําหรับดาวน์โหลด ระบบจะแสดง กล่องข้อความจากระบบดังรู ป
ให้ผใู ้ ช้งานคลิกเลือก “บันทึกแฟ้ม” เพือ9 บันทึกไฟล์
เก็บไว้ในเครื9 องคอมพิวเตอร์ก่อนทุกครัง (1) สําหรับ
Browser Firefox นันผูใ้ ช้งานสามารถกําหนด หรื อตัง
ค่า ตําแหน่งสําหรับเก็บไฟล์ได้ โดยขันตอนวิธีมีดงั นี
1.ในหน้าต่าง Firefox คลิกเมนู Tools (เครื9 องมือ) คลิก
Options (ตัวเลือก) แสดงได้ดงั รู ปที9 (2)
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2. ในหน้า Dialog box ให้สงั เกตส่วนของการ
Downloads คลิกที9ปุ่ม Browse หรื อ เรี ยกดู...
3. จากนันในหน้า Browse For Folder ให้คลิกเลือก
โฟลเดอร์ที9ตอ้ งการใช้ในการเก็บไฟล์ดาวน์โหลด
เสร็ จแล้วคลิก OK
4. ในหน้า Dialog box คลิก OK หรื อ ตกลง เพื9อจบ
การทํางาน
หลังจากดาวน์โหลดเรี ยบร้อยแล้วจะแสดงหน้าต่างได้
ดังตัวอย่างในรู ปที9 (3) จากนันผูใ้ ช้งานสามารถเปิ ด
ไฟล์ดงั กล่าวได้โดยการคลิกขวาบนชื9อไฟล์และเลือก
Open ดังรู ปที9 (4)

• สําหรับผูท้ ี9ใช้งานผ่าน Browser Chrome (Google Chrome

)

หลังคลิกบน Icon สําหรับดาวน์โหลด ผูใ้ ช้งานสามารถดูความคืบหน้าในการดาวน์โหลดได้ในแถบการ
ดาวน์โหลดที9อยูด่ า้ นล่างของแท็บ (Tab) เมื9อการดาวน์โหลดเสร็ จสิ น ผูใ้ ช้งานสามารถเปิ ดไฟล์ได้โดย
การคลิกปุ่ มนันเพื9อเปิ ดไฟล์ดงั กล่าว และหากต้องการดูตาํ แหน่งของไฟล์บนคอมพิวเตอร์ ให้ผูใ้ ช้งาน
คลิก “แสดงในโฟลเดอร์ ” (หากผูใ้ ช้งานย้ายไฟล์จากตําแหน่ งเดิ ม ลิ งก์ด งั กล่าวจะไม่ท าํ งาน) แสดง
ตัวอย่างได้ดงั รู ป
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สําหรับตัวอย่างไฟล์ขอ้ มูลการลงทะเบียน (Excel File) ที9ได้จากการ Download สามารถแสดงได้ดงั รู ปต่อไปนี

รู ปที9 K แสดงตัวอย่างไฟล์ขอ้ มูลการลงทะเบียนที9ดาวน์โหลดได้จากระบบ

จากรู ปตัวอย่าง Excel File ข้อมูลที9แสดงภายในไฟล์จะประกอบด้วย ข้อมูลนักศึกษาเรี ยงลําดับตามรหัสนักศึกษา และ
ขนาดไฟล์จ ะอยู่ใ นรู ป แบบกระดาษขนาด A4 ซึ9 งในส่ ว นของ Excel File นี จะมี ใ ห้ ด าวน์ โ หลดทังในรู ป แบบของ
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ซึ9 งหากผูใ้ ช้ตอ้ งการ Excel File เป็ นภาษาอังกฤษ ก็สามารถทําได้โดยการเลือกเปลี9ยนภาษาเป็ น
อังกฤษ ก่อนทําการดาวน์โหลด
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ข้ อมูลเตรียมบันทึกระดับคะแนน
ข้ อมูลเตรี ยมบันทึกระดับคะแนน หมายถึงข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรี ยน ภายหลังกําหนดถอนวิชาเรี ยนโดยบันทึก
อักษร W เปิ ดให้ใช้งาน ซึ9งข้อมูลเตรี ยมบันทึกระดับคะแนน ใช้สาํ หรับบันทึกระดับขันคะแนนเพื9อส่ งระดับคะแนนผลการ
เรี ยนผ่านเว็บ
- ไม่รวมการลงทะเบียนเรี ยนที9มีการถอนวิชาการลงทะเบียนเรี ยน (N, R และ C)
- รวมการลงทะเบียนที9มีการถอนติด W
- ไม่รวมนักศึกษาพ้นสภาพฯ หรื อสําเร็ จการศึกษา ไม่รวมนักศึกษาลาพัก หรื อให้พกั
ข้อมูลลงทะเบียน จะแยกย่อยได้ทงหมด
ั
3 ส่วนดังนี
• รายวิชาของฉัน หมายถึง รายวิชาที9ผใู้ ช้งานเป็ นผูส้ อนโดยตรง ในกรณี ที9รายวิชาดังกล่าวมีผสู ้ อนร่ วมกันหลายท่าน
ผูส้ อนทุกท่านจะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเตรี ยมบันทึกระดับคะแนนได้เช่นเดียวกันทังหมด แสดงตัวอย่างหน้าจอได้
ดังรู ป

รู ปที9 L แสดงตัวอย่างหน้าจอดาวน์โหลดข้อมูลเตรี ยมส่ งระดับคะแนนส่ วนรายวิชาของฉัน

(1)

สามารถเลือกระบุ ภาคการศึกษา และ ปี การศึกษาที9ตอ้ งการดาวน์โหลดข้อมูลเตรี ยมบันทึกระดับคะแนนได้

(2)

สามารถเลือกระบุจาํ นวนรายวิชาที9ตอ้ งการให้แสดงผลใน 1 หน้าได้ โดยฟังก์ชนั นีจะช่วยอํานวยความ
สะดวกให้กบั ผูท้ ี9มีรายวิชาที9ตอ้ งรับผิดชอบเป็ นจํานวนมาก
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(3)

ผูใ้ ช้งานสามารถตรวจสอบรายละเอียดหรื อข้อมูลรายวิชาได้โดยการคลิกเลือกบนลิงค์รหัสรายวิชา จากนัน
ระบบจะเชื9อมโยงไปสู่หน้า “ข้ อมูลรายวิชา” ซึ9งจะประกอบด้วย ข้อมูลทัว9 ไปของรายวิชา ข้อมูลอื9น ๆ ข้อมูล
อาจารย์ผูส้ อน ส่ วนของการดาวน์โหลดข้อมูลลงทะเบียน ข้อมูลเตรี ยมบันทึ กระดับคะแนน และข้อมู ล
ตัวแทนส่งระดับคะแนน

(4)

ใช้สาํ หรับดาวน์โหลดข้อมูลเตรี ยมบันทึกระดับคะแนน โดยขันตอนวิธีการดาวน์โหลดจะอธิบายไว้ใน
หัวข้อ “ขันตอนการดาวน์ โหลดข้ อมูลลงทะเบียน / ข้ อมูลเตรียมบันทึกระดับคะแนน”

(5)

ใช้สาํ หรับแสดงความทันสมัยของข้อมูลที9ดาวน์โหลด หากเป็ นเครื9 องหมายถูก จะหมายถึงข้อมูลที9ทา่ นเคย
ดาวน์โหลดไปก่อนหน้ายังคงทันสมัย แต่หากเป็ นเครื9 องหมาย warning จะหมายถึงข้อมูลที9ท่านเคยดาวน์
โหลดไป กับข้อมูลในฐาน ณ ปัจจุบนั ไม่ตรงกัน ให้ทา่ นดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวใหม่อีกครัง

• รายวิชาทีเ1 ป็ นตัวแทน หมายถึง รายวิชาที9ผใู ้ ช้งานได้รับมอบหมาย หรื อได้รับการเพิ9มสิ ทธิให้ดาํ เนินการส่งระดับ
คะแนนในรายวิชาดังกล่าวแทนอาจารย์ผสู ้ อนประจําวิชา แสดงตัวอย่างหน้าจอรายวิชาที9เป็ นตัวแทนได้ดงั รู ป

รู ปที9 :M แสดงตัวอย่างหน้าจอดาวน์โหลดข้อมูลเตรี ยมส่ งระดับคะแนนส่ วนรายวิชาที9เป็ นตัวแทน

โดยฟังก์ชนั การใช้งานทังหมดเป็ นรู ปแบบเดียวกับส่วนของรายวิชาของฉัน ซึ9งได้อธิบายไว้ในข้างต้น
• รายวิชาของคณะ / รายวิชาของภาควิชา หมายถึง รายวิชาทังหมดภายในคณะ หรื อภายในภาควิชา ที9ผใู ้ ช้งานสังกัด
โดยมุมมองที9แสดงจะขึนอยูก่ บั สิ ทธิของผูใ้ ช้งานที9ได้รับ เช่นผูใ้ ช้งานที9ได้รับสิทธิ Faculty คือสิ ทธิ สาํ หรับเจ้าหน้าที9
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ประจําคณะที9มีหน้าที9ตรวจสอบระดับขันทังหมดภายในคณะดังกล่าว เป็ นต้น แสดงตัวอย่างหน้าจอรายวิชาของภาค
ได้ดงั รู ป

รู ปที9 :: แสดงตัวอย่างหน้าจอดาวน์โหลดข้อมูลเตรี ยมส่ งระดับคะแนนส่ วนรายวิชาของภาควิชา / คณะ

ผูใ้ ช้งานสามารถทําการค้นหารหัสรายวิชาที9ตอ้ งการภายในภาควิชา/คณะที9ตนเองได้รับสิ ทธิได้ โดยระบุรหัส หรื อ
ส่วนหนึ9งส่วนใดของรหัสวิชาจากนัน คลิกปุ่ ม “ค้ นหารายวิชา”
สําหรับขันตอนการเปิ ดไฟล์ Excel ที9ได้จากการดาวน์โหลดจากระบบ (วิธีการดาวน์โหลด อธิบายไว้ใน
หัวข้อ “ขันตอนการดาวน์ โหลดข้ อมูลลงทะเบียน / ข้ อมูลเตรียมบันทึกระดับคะแนน”)
1. ให้ผใู ้ ช้งาน Double Click บนไฟล์ Excel เพื9อทําการเปิ ดไฟล์ดงั กล่าวขึนใช้งาน ซึ9งจะแสดงหน้าจอได้ดงั รู ป

รู ปที9 :@ แสดงตัวอย่างขันตอนการเปิ ดไฟล์ Excel
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2. จากรู ปให้ผใู ้ ช้งานคลิกเลือกปุ่ ม “ใช่ ” เพื9อเปิ ดไฟล์ดงั กล่าว จากนันระบบจะแสดงตัวอย่างไฟล์ดงั กล่าวดังรู ป
ที9ดา้ นล่าง

รู ปที9 :B แสดงตัวอย่างไฟล์เตรี ยมบันทึ กระดับคะแนนที9ดาวน์โหลดได้จากระบบ

3. สําหรับ Excel File ในส่วนเตรี ยมบันทึกระดับคะแนนนันจะแตกต่างจากไฟล์ในส่วนของข้อมูลการ
ลงทะเบียน ซึ9งในเมนูนี Excel File จะประกอบด้วย 4 Worksheets คือ Sheet1, Sheet2, System และ
SystemGrade
Computer Center - Prince Of Songkla University
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-

-

Sheet1 : ใช้สาํ หรับกรอกระดับขันผลการเรี ยน ข้อมูลจะแบ่งเป็ นหน้า แต่ละหน้าประกอบด้วยนักศึกษา
20 คน พร้อมทังสรุ ปจํานวนนักศึกษา สําหรับผลการเรี ยนแต่ละระดับขัน
บรรทัดสุดท้ายของแต่ละหน้า จะมีช่องสําหรับ อาจารย์ผดู ้ ูแลวิชา และหัวหน้าภาคเซ็น สําหรับเสนอ
ภาควิชา เพื9อรออนุมตั ิ และส่งงานทะเบียนกลางเมื9อหัวหน้าภาคอนุมตั ิแล้ว กรณี นีผูใ้ ช้งานจะมองเห็นก็
ต่อเมื9อได้สง9ั พิมพ์รายงานดังกล่าวออกมาแล้ว
Sheet2 : สําหรับเชื9อมโยงข้อมูลที9อาจารย์เก็บคะแนนไว้แล้วเข้ากับ Sheet1

รู ปที9 :D แสดงตัวอย่างไฟล์เตรี ยมบันทึ กระดับคะแนน Sheet@

-

-

Sheet System : เป็ น sheet ซึ9งมีหน้าตาเหมือนกับ sheet2 ซึ9งจะมีหน้าที9ในการแปลงข้อมูลที9ได้จาก
sheet2 ซึ9งจะเป็ น sheet ที9ช่วยในการทํางานของระบบ โดยผูใ้ ช้งานไม่ตอ้ งกระทําการใด ๆ ใน sheet
system
Sheet SystemGrade : เป็ น Sheet ที9สาํ คัญที9สุดซึ9งเพิม9 ขึนมาจากระบบส่งระดับคะแนนระบบเก่า โดย
สร้างขึนเพือ9 แก้ไขปัญหาการกด Delete หรื อ Backspace ใน Sheet1 แล้วส่งผลให้รูปแบบของไฟล์
Excel ผิดเพียนไป สําหรับการทํางาน ผู้ใช้ งานไม่ ต้องกระทําการใด ๆ ใน Sheet SystemGrade เนื9องจาก
ระบบจะเป็ นตัวดําเนินการให้อตั โนมัติทงหมด
ั
แสดงตัวอย่างได้ดงั รู ป
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รู ปที9 :G แสดงตัวอย่างไฟล์เตรี ยมบันทึ กระดับคะแนน Sheet SystemGrade

วิธีการกรอกระดับขันผลการเรียน
เลือกได้ 2 วิธี คือ
1. อาจารย์กรอกระดับขันผลการเรี ยนโดยการป้อนข้อมูลโดยตรงลงใน Sheet1 ซึ9งวิธีนี จะมีขอ้ ควรระวังสําหรับ
อาจารย์ที9จะกรอกระดับขันผลการเรี ยนโดยจะแบ่งเป็ นข้อ ๆ ดังนี
• ตรวจสอบประเภทของการลงทะเบียนของนักศึกษาว่าเป็ น A, C หรื อ N ให้เรี ยบร้อยก่อน
กรอกระดับขัน เนื9องจากระดับขันผลการเรี ยนของแต่ละประเภทจะไม่เหมือนกัน เช่น
ประเภท N จะมีระดับขันที9เป็ นไปได้คอื S และ U เป็ นต้น ซึ9งหากผูใ้ ช้งานไม่ตรวจสอบ
เงื9อนไขในส่ วนนีอาจจะทําให้เกิดปัญหากับไฟล์ Excel ในขณะที9ทาํ การ Upload ได้
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2. ใช้การเชื9อมโยงกับข้อมูลที9อาจารย์มีอยูแ่ ล้ว โดยการ
2.1 copy ข้อมูล รหัสนักศึกษาและ ระดับขันผลการเรี ยน ลงใน Sheet2 (ข้อมูลจะเรี ยงลําดับอย่างไรก็ได้ )
2.2 จากนันข้อมูลจาก Sheet 2 จะเชื9อมโยงมายังในส่วนของ Sheet 1 โดยอัตโนมัติ
สําหรับขันตอนการบันทึกไฟล์ Excel ที9ได้จากการดาวน์โหลดจากระบบ และได้กรอกระดับขันผลการเรี ยน
เรี ยบร้อยแล้ว มี 2 วิธี ดังนี
1. วิธีที9 : ผูใ้ ช้งานสามารถใช้วธิ ีการ Save (เป็ นการเขียนทับไฟล์เดิม) โดยสามารถคลิกเลือกสัญลักษณ์
ตัวอย่างดังรู ปด้านล่าง

หรื อ คลิก “FILE” จากนันเลือก Save ตัวอย่างดังรู ป
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2. วิธีที9 @ ผูใ้ ช้งานสามารถใช้วิธีการ Save As ได้ซ9 ึงจะเป็ นการบันทึกไฟล์ใหม่ (จะไม่เขียนทับไฟล์เดิม) โดย
คลิกเลือก “FILE” จากนัน เลือก “Save As” จากนันระบบจะแสดงหน้าให้ผใู ้ ช้งานเลือก Location สําหรับ
บันทึกไฟล์ ตัวอย่างดังรู ป

โดยจากรู ป ผูใ้ ช้งานสามารถระบุ หรื อเปลี9ยนชื9อไฟล์ได้ตามต้องการในส่วนของ File name แต่ สาํ หรั บ Save
as type หรื อนามสกุลของไฟล์นัน ไม่ ต้องเปลีย% นแปลงใดๆ (ปกติจะ Default เป็ น Excel 97-2003 Workbook
ซึ9งถูกต้องแล้ว) หลังจากเลือก Location เรี ยบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ ม “Save”
หมายเหตุ : จากตัวอย่างข้างต้นเป็ นตัวอย่างจาก Microsoft Office 2013

ส่ งระดับคะแนนผลการเรียน
เมนูส่งระดับคะแนนผลการเรี ยน ประกอบด้วย 2 ส่วนย่อย ดังนี
• รายวิชาของฉั น หมายถึ ง รายวิชาที9ผูใ้ ช้งานเป็ นผูส้ อนโดยตรง หรื อเป็ นผูป้ ระสานงานรายวิชา ในกรณี ที9 รายวิช า
ดังกล่าวมีผูส้ อนร่ วมกันหลายท่าน จะมีเพียงผูป้ ระสานงานรายวิชาเท่านันที9จะสามารถส่งระดับคะแนนผลการเรี ยนได้
โดยที9ผสู ้ อนท่านอื9น ๆ จะไม่สามารถส่งระดับคะแนนได้ แสดงตัวอย่างหน้าจอได้ดงั รู ป
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รู ปที9 :H แสดงตัวอย่างหน้าจอส่ งระดับคะแนนผลการเรี ยน รายวิชาของฉัน

(1)

สามารถเลือกระบุ ภาคการศึกษา และ ปี การศึกษาที9ตอ้ งการส่งระดับคะแนนผลการเรี ยนผ่านเว็บได้

(2)

ผูใ้ ช้งานสามารถตรวจสอบรายละเอียดหรื อข้อมูลรายวิชาได้โดยการคลิกเลือกบนลิงค์รหัสรายวิชา จากนัน
ระบบจะเชื9อมโยงไปสู่หน้า “ข้ อมูลรายวิชา” ซึ9งจะประกอบด้วย ข้อมูลทัว9 ไปของรายวิชา ข้อมูลอื9น ๆ ข้อมูล
อาจารย์ผสู้ อน ส่วนของการดาวน์โหลดข้อมูลลงทะเบียน ข้อมูลเตรี ยมบันทึกระดับคะแนน และข้อมูลตัว
แทนส่งระดับคะแนน

(3)

ใช้สาํ หรับส่งระดับคะแนนผลการเรี ยนผ่านเว็บ (Upload) โดยขันตอนการส่งระดับคะแนนผลการเรี ยนจะ
อธิบายเอาไว้ในส่วนของหัวข้อ “ขันตอนการส่งระดับคะแนนผลการเรี ยน (Upload)”

• รายวิชาทีเ1 ป็ นตัวแทน หมายถึง รายวิชาที9ผใู ้ ช้งานได้รับมอบหมาย หรื อได้รับการเพิ9มสิ ทธิให้ดาํ เนินการส่งระดับ
คะแนนในรายวิชาดังกล่าวแทนอาจารย์ผสู ้ อนประจําวิชา แสดงตัวอย่างหน้าจอรายวิชาที9เป็ นตัวแทนได้ดงั รู ป

รู ปที9 :I แสดงตัวอย่างหน้าจอส่ งระดับคะแนนผลการเรี ยนส่ วนรายวิชาที9เป็ นตัวแทน

ขันตอนการส่ งระดับคะแนนผลการเรียน (Upload)

Computer Center - Prince Of Songkla University

ห น ้ า | 23

การส่งระดับคะแนนผลการเรี ยนมีขนตอนวิ
ั
ธีดงั นี
1. คลิกเลือกบน Icon สําหรับอัพโหลด

ตรงรายวิชา และตอนที9ตอ้ งการจากนันจะปรากฏหน้าจอแสดงได้ดงั

รู ปด้านล่าง
หมายเหตุ : วิชา/ ตอนที9ส่งเกรดแล้ว จะแสดงเป็ นสัญลักษณ์รูปแม่กญ
ุ แจ

รู ปที9 :K แสดงตัวอย่างหน้าจอส่งระดับคะแนนผลการเรี ยน

2. จากรู ปผูใ้ ช้งานสามารถคลิกเครื9 องหมาย + เพื9อขยายข้อความแนะนําเพิม9 เติมจากระบบ หลังจากคลิกเครื9 องหมาย + แล้วจะพบกับ
หน้าจอดังรู ปด้านล่าง
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รู ปที9 :L แสดงตัวอย่างหน้าจอส่ งระดับคะแนนผลการเรี ยนหลังคลิกเครื9 องหมาย +

3. คลิกปุ่ ม “Browse” เพื9อเลือกชื9อไฟล์ที9ตอ้ งการ Upload
4. จากนันคลิกปุ่ ม “อัพโหลด” และรอให้โปรแกรมทําการ Copy ไฟล์ไปยัง Server
5. การ Upload ไฟล์ระบบจะทําการตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของแฟ้มข้อมูล กับแฟ้มข้อมูลต้นฉบับ ถ้าไม่พบ
ความแตกต่าง ระบบจะแสดงหน้าจอได้ดงั รู ป

รู ปที9 @M แสดงตัวอย่างหน้าจอหลังกดปุ่ ม “อัพโหลด”

6. จากรู ปผูใ้ ช้งานสามารถคลิกเครื9 องหมาย + เพือ9 ขยายส่วนตรวจสอบรายละเอียดการอัพโหลด และตรวจสอบ
สรุ ปผลจํานวนระดับคะแนนทังหมด แสดงตัวอย่างได้ดงั รู ปด้านล่าง
7. ให้ผใู ้ ช้งานตรวจสอบผลการเรี ยนอีกครังหนึ9ง
- คลิกปุ่ ม “ยืนยันการส่ งระดับคะแนน” เพื9อยืนยันความถูกต้องของการส่งระดับคะแนนผลการเรี ยน
- หากต้องการยกเลิกการส่งให้คลิกปุ่ ม “ยกเลิก” ซึ9งจะหมายถึงไม่ตอ้ งการส่งระดับขันผลการเรี ยนวิชานี
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รู ปที9 @: แสดงตัวอย่างหน้าจอหลังคลิกเครื9 องหมาย + เพื9อตรวจสอบรายละเอียดการอัพโหลด และสรุ ปผลจํานวนระดับคะแนน
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8. ถ้าหากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้าจอกลับไปยังหน้าแสดงข้อมูลวิชา และตอน ที9ภาควิชานันๆเปิ ดสอน แต่
จะเปลี9ยนสัญลักษณ์การ Upload จากรู ป
เปลี9ยนไปเป็ นสัญลักษณ์
ซึ9งจะหมายถึงวิชานันๆ ได้
ดําเนินการส่งระดับขันไปแล้ว และจะไม่สามารถส่งได้อีก หมายความว่า “1 วิชาสามารถ ส่ งระดับขันได้ 1 ครัง”
9. สําหรับกรณี ที9ผใู ้ ช้งานได้ทาํ การ Upload ไฟล์แล้วระบบทําการตรวจสอบความถูกต้องพบว่ามีความไม่ตรงกัน
ของแฟ้มข้อมูล กับแฟ้มข้อมูลต้นฉบับ ระบบจะแสดงหน้าจอแสดงได้ดงั รู ป

รู ปที9 @@ แสดงตัวอย่างหน้าจอหลังคลิกปุ่ ม “อัพโหลด” และพบว่ามีความไม่ตรงกันของข้อมูล

10. จากรู ปหากผูใ้ ช้งานต้องการอัพโหลดระดับคะแนนใหม่อีกครัง ให้คลิกปุ่ ม “ลองอีกครัง” จากนันระบบจะ
ดําเนินการ Clear ค่าต่างๆก่อนหน้าทังหมด เพื9อเตรี ยมพร้อมให้กบั ระบบสําหรับการอัพโหลดใหม่อีกครัง
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สําหรับนักศึกษาที9ได้รับสัญลักษณ์ I อาจารย์ผสู ้ อนจะต้องดําเนินการส่งเอกสารแก้ I (สน.41) ให้ทะเบียนกลางตาม
ระยะเวลาที9ระเบียบกําหนดไว้ สําหรับเอกสารแก้ I (สน. 41) ผูใ้ ช้งานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มได้จากหน้าแรกของ
เว็บไซต์
• กรณี ที9อาจารย์ผสู ้ อน กรอกระดับคะแนนไม่ครบทุกคน ระบบจะไม่อนุญาตให้ ส่งวิชา (ตอน) นันๆ จนกว่าจะมี
ระดับคะแนนครบทุกคน
• เมื9อส่งระดับคะแนนผ่านเว็บแล้ว จะมีขนตอนการดํ
ั
าเนินการต่อดังนี คือ
- งานทะเบียนกลางจะทําการคํานวณผล แล้วส่งคณะรับรองผล
- นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลผลการเรี ยนนักศึกษาผ่านเว็บ

ตรวจสอบระดับคะแนน
เมนูตรวจสอบระดับคะแนน หมายถึง เมนูที9ใช้สาํ หรับให้ผใู ้ ช้งาน อาจารย์ผสู ้ อน หรื อเจ้าหน้าคณะ / ภาควิชา เข้ามา
ตรวจสอบความถูกต้องของระดับคะแนนอีกครัง หลังจากการมีการส่งระดับคะแนนผ่านเว็บไปแล้ว
ส่วนตรวจสอบระดับคะแนน จะแยกย่อยได้ทงหมด
ั
3 ส่วนดังนี
• รายวิชาของฉั น หมายถึ ง รายวิชาที9ผูใ้ ช้งานเป็ นผูส้ อนโดยตรง หรื อเป็ นผูป้ ระสานงานรายวิชา ในกรณี ที9 รายวิช า
ดังกล่าวมีผูส้ อนร่ วมกันหลายท่าน จะมีเพียงผูป้ ระสานงานรายวิชาเท่านันที9จะสามารถส่งระดับคะแนนผลการเรี ยนได้
โดยที9ผูส้ อนท่านอื9น ๆ จะไม่สามารถส่ งระดับคะแนนได้ แต่ผูส้ อนทุกท่านจะสามารถ Review หรื อตรวจสอบระดับ
คะแนนได้ทงหมด
ั
หากตัวแทนหรื อผูป้ ระสานงานในรายวิชาดังกล่าวได้ทาํ การส่งระดับคะแนนผ่านเว็บเรี ยบร้อยแล้ว
• รายวิชาที1เป็ นตัวแทน หมายถึง รายวิชาที9ผูใ้ ช้งานได้รับมอบหมาย หรื อได้รับการเพิ9มสิ ทธิ ให้ดาํ เนิ นการส่ งระดับ
คะแนนในรายวิชาดังกล่าวแทนอาจารย์ผูส้ อนประจําวิชา โดยทังผูใ้ ช้งานที9 ได้รับสิ ทธิ ให้เป็ นตัวแทน และอาจารย์
ผูส้ อนประจํารายวิชาดังกล่าว จะสามารถ Review หรื อ ตรวจสอบระดับคะแนนผ่านเว็บหลังจากมีการส่ งระดับคะแนน
เข้ามายังระบบเรี ยบร้อยแล้ว
• รายวิช าของภาควิช า / คณะ หมายถึ ง รายวิชาที9 ผูใ้ ช้ง านได้รับ มอบหมาย หรื อได้รั บการเพิ9 มสิ ทธิ ให้ด ําเนิ น การ
ตรวจสอบระดับคะแนน ในระดับภาควิชา หรื อ ระดับคณะ ทังนีขึนอยูก่ บั สิ ทธิ ที9ผูใ้ ช้งานได้รับ โดยผูใ้ ช้งานสามารถ
เข้ามา Review หรื อตรวจสอบระดับคะแนนผ่านเว็บหลังจากรายวิชาดังกล่าวได้มีการส่งระดับคะแนนเข้ามายังระบบ
เรี ยบร้อยแล้ว
แสดงตัวอย่างหน้าจอตรวจสอบระดับคะแนนผ่านเว็บได้ดงั รู ปด้านล่าง
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รู ปที9 @B แสดงตัวอย่างหน้าจอตรวจสอบระดับคะแนนผลการเรี ยน

จากรู ปภายในหน้าจอจะแสดงรายวิชา / ตอนที9เจ้าของ username มีสิทธิ†ดูขอ้ มูลได้ จากนันให้ผใู้ ช้งานคลิกเลือกที9
สัญลักษณ์ View
หลังรายวิชา / ตอนที9ตอ้ งการดูหรื อตรวจสอบ จากนันจะปรากฏหน้าจอดังรู ป

รู ปที9 @D แสดงตัวอย่างหน้าจอตรวจสอบระดับคะแนนผลการเรี ยน
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จากรู ปดังกล่าว จะมีส่วนของฟังก์ชนั การทํางานเพิม9 เติม ดังนี
(1)
สามารถค้นหานักศึกษาภายในรายวิชาดังกล่าวได้ โดยการระบุรหัสนักศึกษา หรื อส่วนหนึ9งส่วนใดของรหัส
นักศึกษาจากนันคลิกปุ่ ม “ค้ นหา”
(2)

สามารถเลือกระบุจาํ นวนรายวิชาที9ตอ้ งการให้แสดงผลใน 1 หน้าได้ โดยฟังก์ชนั นีจะช่วยอํานวยความ
สะดวกให้กบั รายวิชาที9มีจาํ นวนนักศึกษาเป็ นจํานวนมาก

(3)

ส่ วนแสดงผลวันที9ส่งระดับคะแนน โดยจะแสดง วัน เดือน ปี ที9ส่ง พร้อมทังระบุ เวลา ที9ผูใ้ ช้งานได้ทาํ การ
อัพ โหลดเข้ามาในระบบ เพื9 อ ให้เจ้าหน้าที9 หรื อ ผูท้ ี9 เกี9 ย วข้องได้ด ําเนิ น การตรวจสอบรายวิช าที9 ส่งระดับ
คะแนนล่าช้า

ออกใบรายงานระดับคะแนน
เมนูออกใบรายงานระดับคะแนน หมายถึง เมนูที9มีไว้สาํ หรับออกใบรายงานสรุ ปผลการเรี ยนในแต่ละรายวิชา โดยผูใ้ ช้งาน
สามารถ Export ข้อมูลใบรายงานดังกล่าวให้ออกมาในรู ปแบบต่าง ๆ เพือ9 นําไปประมวลผลประกอบในส่วนต่าง ๆ ต่อไปตาม
ต้องการ รู ปแบบข้อมูลการ Export ที9มีให้เลือกใช้งาน เช่น Excel, Word หรื อ PDF เป็ นต้น
ส่วนใบรายงานระดับคะแนน จะแยกย่อยได้ทงหมด
ั
3 ส่วนดังนี
• รายวิชาของฉัน
• รายวิชาทีเ1 ป็ นตัวแทน
• รายวิชาของภาควิชา / คณะ

รู ปที9 @G แสดงตัวอย่างใบรายงานเกรดที9ได้จากระบบ
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•

จากรู ปข้างต้น ภายในรายงานจะประกอบด้วย ภาคการศึกษา/ปี การศึกษา ชื9อรายวิชา จํานวนหน่วยกิตของรายวิชา คณะ
ที9นกั ศึกษาสังกัด รหัสปี จํานวนนักศึกษา ระดับคะแนน/จํานวนนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน ส่ วนสําหรับอาจารย์
ผูส้ อน/ผูป้ ระสานงานรายวิชาใส่ ขอ้ มูล และร้อยละของระดับคะแนน

รายวิชาวิทยานิพนธ์
เมนู รายวิชาวิทยานิพนธ์ เป็ นเมนูที9เป็ นส่ วนเสริ มของระบบส่ งระดับคะแนนผ่านเว็บระบบเดิม พัฒนาขึนเพื9อให้อาจารย์
ผูส้ อนสามารถส่ งระดับคะแนนรายวิชาวิทยานิ พนธ์ได้เช่นเดี ยวกับรายวิชาประเภทอื9น ๆ สําหรับวิธีในการส่ งระดับรายวิชา
วิทยานิพนธ์นนจะแตกต่
ั
างจากรายวิชาทัว9 ๆ ไป คือ รายวิชาวิทยานิ พนธ์จะเป็ นการบันทึกข้อมูลระดับคะแนนลงบนหน้าเว็บ
แทนการส่งข้อมูลเป็ นไฟล์
รายวิชาวิทยานิพนธ์ จะแยกย่อยได้ทงหมด
ั
2 ส่วนดังนี
• รายวิชาของฉัน หมายถึง รายวิชาที9ผใู้ ช้งานเป็ นผูส้ อนโดยตรง
• รายวิชาทีเ1 ป็ นตัวแทน หมายถึง รายวิชาที9ผใู ้ ช้งานได้รับมอบหมาย หรื อได้รับการเพิ9มสิ ทธิให้ดาํ เนินการส่งระดับ
คะแนนในรายวิชาดังกล่าวแทนอาจารย์ผสู ้ อนประจําวิชา
การกรอกระดับคะแนนรายวิชาวิทยานิพนธ์

รู ปที9 @H แสดงตัวอย่างหน้าจอรายวิชาวิทยานิพนธ์

จากรู ปฟังก์ชนั การทํางานหลัก จะเหมือนกับส่วนของข้อมูลลงทะเบียน ข้อมูลเตรี ยมส่งระดับคะแนน ซึ9งได้อธิบาย
วิธีการใช้งานเอาไว้แล้วในตอนต้น
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สําหรับฟังก์ชนั การทํางานที9เพิม9 เข้ามา คือ ส่วนของการเลือกแสดงผลรายวิชาตามสถานะ และส่วนของการบันทึก
ระดับคะแนน
• ส่วนของการเลือกแสดงผล ระบบจะมีสถานะให้ผใู ้ ช้งานเลือกทังหมด 3 สถานะคือ
- ทังหมด (เป็ นค่า Default)
- วิชาที9ส่งระดับคะแนนแล้ว
- วิชาที9ยงั ไม่ส่งระดับคะแนน
• ขันตอนวิธีการบันทึกระดับคะแนนในรายวิชาวิทยานิพนธ์ จะแตกต่างกับ รายวิชาทัว9 ไป เพราะรายวิชา
วิทยานิพนธ์จะใช้การป้อนข้อมูลระดับคะแนนเข้าสู่ระบบ แสดงตัวอย่างหน้าจอดังรู ป

รู ปที9 @I แสดงตัวอย่างหน้าจอบันทึกระดับคะแนนรายวิชาวิทยานิ พนธ์

จากรู ปผูใ้ ช้งานสามารถบันทึกระดับคะแนนรายวิชาวิทยานิพนธ์ ลงไปในช่อง “PROGRESS” โดยระบบจะคํานวณ
NON-PROGRESS ให้อตั โนมัติ โดยที9 ผลรวมของ PROGRESS CREDIT และ NON-PROGRESS จะต้องเท่ากับ CREDIT

Computer Center - Prince Of Songkla University

ห น ้ า | 32

ตัวอย่ างเช่ น จากรู ปนักศึกษารหัส 5210121001 ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวิทยาวิทยานิพนธ์จาํ นวน 5 หน่วยกิต
หากผูใ้ ช้งานกรอกข้อมูลในช่อง PROGRESS หรื อจํานวนหน่วยกิตที9เรี ยนผ่านมากกว่า จํานวนหน่วยกิตที9
นักศึกษาได้ลงไปนัน ระบบจะแสดงกล่องข้อความแจ้งเตือน “Input score greater than credit!”

หากผูใ้ ช้งานกรอกข้อมูลในช่อง PROGRESS หรื อจํานวนหน่วยกิตที9เรี ยนผ่านน้อยกว่า 0 (เป็ นค่าลบ) หรื อมี
ค่าเป็ นตัวอักษร ระบบจะแสดงกล่องข้อความแจ้งเตือน “Incorrect number format!”

สําหรั บส่ วนของรายวิชาวิทยานิ พนธ์ จะมี นักศึ กษาบางกลุ่ม ที9 มีก ารขอทําเรื9 องจบการศึ กษาก่ อน โดยทางคณะจะ
ดําเนินการแจ้งและส่งผลระดับคะแนนมายังงานกองทะเบียน และประมวลผล จากนัน เจ้าหน้าที9กองทะเบียนจะดําเนินการ
กรอกข้อมูล ระดับ คะแนนรายวิชาวิทยานิ พนธ์ ของนักศึ กษากลุ่มดังกล่าวผ่านทางโปรแกรม Back Office สําหรั บกอง
ทะเบี ยนและประมวลผล ดังนันนักศึกษากลุ่มนี เมื9ออาจารย์ผูส้ อนเข้ามาบันทึ กระดับคะแนนผ่านทางหน้าเว็บส่ งระดับ
คะแนนจะพบว่านักศึกษามีจาํ นวนหน่วยกิตที9เรี ยน ผ่าน และจํานวนหน่วยกิตที9ไม่ผา่ นเรี ยบร้อยแล้ว โดยระบบจะแสดงให้
อาจารย์รับทราบ แต่จะ Disable ช่องดังกล่าวไม่ให้อาจารย์แก้ไข แสดงตัวอย่างได้ดงั รู ปตัวอย่างหน้าจอบันทึกระดับคะแนน
รายวิชาวิทยานิพนธ์ ในข้างต้น
รายงานการลงทะเบียน
เป็ นส่ วนที9 มีไว้สําหรั บให้อาจารย์ผูส้ อน หรื อตัวแทนส่ งระดับ คะแนน รายวิชาวิท ยานิ พ นธ์ ได้ทาํ การตรวจสอบ
จํานวนหน่วยกิตก่อนหน้าทังหมดที9นกั ศึกษาได้เคยลงทะเบียนเอาไว้ โดยคลิกเลือกส่วนของรหัสรายวิชา ดังรู ป

รู ปที9 @K แสดงตัวอย่างหน้าจอขันตอนการคลิกเลือกรหัสรายวิชาวิทยานิ พนธ์
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หลังคลิกเลือกรหัสรายวิชาดังกล่าวแล้วจะพบกับหน้าจอ “ข้อมูลรายวิชา”

รู ปที9 @L แสดงตัวอย่างหน้าจอข้อมูลรายวิชาส่ วนรายวิชาวิทยานิพนธ์

จากรู ปดังกล่าวให้ผใู ้ ช้งานคลิกเลือก “รายงานการลงทะเบียน” จากนันจะปรากฏหน้าจอรายงานการลงทะเบียนดังรู ป
หมายเหตุ : สําหรับเมนูตรวจสอบระดับขันที9ส่งแล้ว และเมนูพิมพ์ใบ สน.13 นันผูใ้ ช้งานจะเห็นเมนูดงั กล่าวก็ต่อเมื9อ
ได้มีการบันทึกระดับคะแนนในรายวิชาวิทยานิพนธ์ดงั กล่าวลงฐานข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว

รู ปที9 BM แสดงตัวอย่างรายงานการลงทะเบียนสําหรับรายวิชาวิทยานิ พนธ์
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จากรู ปข้างต้น ภายในรายงานจะประกอบด้วย รหัสวิชา ชื9อวิชา ตอน ภาคการศึกษา ปี การศึกษา อาจารย์ผสู ้ อน ลําดับที9
ของนักศึกษา ชื9อ-นามสกุลนักศึกษา ระดับคะแนนก่อนหน้า แยกเป็ นหน่วยกิตทังหมดที9เคยลงทะเบียนเรี ยน หน่วยกิตที9
ผ่าน (P) หน่วยกิตที9ไม่ผา่ น (N) และหน่วยกิตที9ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาดังกล่าว
พิมพ์ ใบสน. 13
เป็ นรายงานที9ผใู ้ ช้งาน หรื อ อาจารย์ผสู ้ อน จะต้องพิมพ์ให้กบั หัวหน้าภาควิชารับรองก่อนดําเนินการส่งให้กบั ทะเบียน
กลาง โดยเมนูพมิ พ์ใบสน. 13 จะปรากฏให้เห็นก็ต่อเมื9อ รายวิชาวิทยานิพนธ์ดงั กล่าวได้มีการบันทึกระดับคะแนนลง
ฐานข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว บรรทัดสุดท้ายของแต่ละหน้า จะมีช่องสําหรับ อาจารย์ผดู ้ ูแลวิชา และหัวหน้าภาคเซ็น สําหรับ
เสนอภาควิชา เพือ9 รออนุมตั ิ และส่งงานทะเบียนกลางเมื9อหัวหน้าภาคอนุมตั ิแล้ว

รู ปที9 B: แสดงตัวอย่างใบสน. :B
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ภาคผนวก
Z. ข้ อแนะนําในการแก้ ไขปัญหาเบืองต้ น
ข้ อความแจ้งจากระบบ
Your login attempt was not successful.
Please try again.

สาเหตุ
เกิดจากการกรอก Username
หรื อ Password ไม่ถกู ต้อง

ไม่มีสิทธิ†เข้าใช้งานระบบ

เกิดจากผูใ้ ช้งานไม่มีสิทธิ†ในการ
เข้าใช้ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ

ไม่สามารถส่งระดับคะแนนได้ เนื9องจาก
รายวิชาดังกล่าวเป็ นรู ปกุญแจ Lock

มี 3 สาเหตุคือ
• เนื9องจากรายวิชาดังกล่าวเป็ น
รายวิชาที9มีผสู ้ อนหลายท่าน
และผูใ้ ช้งานไม่ได้อยูใ่ นสิ ทธิ
ของผูป้ ระสานงานรายวิชา
• เนื9องจากรายวิชาดังกล่าวเป็ น
รายวิชาที9ได้มีการตังตัวแทน
• เนื9องจากรายวิชาดังกล่าวได้มี
การส่งระดับคะแนนเข้าสู่ระบบ
เรี ยบร้อยแล้ว
ระดับคะแนนไม่สมั พันธ์กบั การ
ตรวจสอบระดับคะแนนที9กรอกใน
ลงทะเบียน หรื อ ไม่อยูใ่ น Range ไฟล์ Excel อีกครังว่าระดับคะแนนที9
ของระดับคะแนนที9มีในระบบ
ระบุถูกต้องหรื อไม่ สัมพันธ์กบั
ประเภทการลงทะเบียนใช่รึเปล่า หาก
ตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้อง แต่ยงั ไม่
สามารถส่งระดับคะแนนได้ ให้ติดต่อผู ้
ดูและระบบ เบอร์ภายใน 2124 หรื อ
2072
ยังไม่กรอกระดับคะแนนลงในช่อง ตรวจสอบไฟล์ Excel อีกครัง และ
ระดับขันในไฟล์ Excel
กรอกระดับคะแนนให้ครบถ้วน

ระดับคะแนนไม่สมั พันธ์กบั ประเภทการ
ลงทะเบียน

ระดับคะแนนเป็ นช่องว่าง
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แนวทางการแก้ ปัญหา
ขันแรกให้ตรวจสอบ Username และ
Password ให้ถกู ต้อง หากลืมรหัสผ่าน
ให้ติดต่อผูด้ ูแลระบบ PSU
PASSPORT ตามลิงค์ในหน้าแรก
ติดต่อเจ้าหน้าที9ทะเบียนกลาง หน่วย
ประมวลผล คุณ ฐิติพร อารยะพงษ์
เบอร์โทรภายใน 9266
ติดต่อเจ้าหน้าที9ทะเบียนกลาง หน่วย
ประมวลผล คุณ ฐิติพร อารยะพงษ์
เบอร์โทรภายใน 9266 หรื อติดต่อผูด้ ู
และระบบ 2072,2124 หรื อ E-Mail :
support@cc.psu.ac.th

