
วธิกีารขอคะแนนความดี
ระหวา่งฝ�กสหกจิศกึษา
ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



ขั�นตอนการขอคะแนนความดี

1 : ขอคะแนนความดีในระบบ

2 : รอการอนุมัติ
    สถานะ - รองอธิการบดีฯ อนมุติัแลว้, รอดําเนนิโครงการ

3: ระบุชื�อของนักศึกษาที�ขอคะแนน

4: รอการอนุมัติ
    สถานะ - เสร็จสิ�นโครงการ
    



การขอคะแนนความดี

นักศึกษา ผู้ดูแลระบบ ผู้อนุมัติ

ผู้รับรอง
ที�หน่วยงาน ผู้รับรอง

ที�หน่วยงาน

ผู้รับรอง
ที�หน่วยงาน



เข้าเว็บ  studentpassport.wu.ac.th
หรือ เข้าเว็บ dsa.wu.ac.th คลิ�ก
แบนเนอร์ พาสปอร์ตบัณฑิตคนดี

1. เขา้ระบบพาสปอรต์บณัฑติคนดี

2. ลอ็กอนิดว้ย USER/PASSWORD ของมหาวทิยาลยั

เข้าระบบโดยใช้ บัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที�ใช้เช็คเมล์/ใช้เครือข่าย



3. เลอืกเมนทูี�ตอ้งการ

1. ขออนุมัติคะแนนความดี
สําหรับกิจกรรม/โครงการให้นักศึกษาเข้าร่วม ระหว่างฝ�กสหกิจศึกษา

2. สถานะการขออนุมัติคะแนนความดี
สําหรับติดตามการขออนุมัติคะแนนความดีที�ได้ยื�นขอไปแล้ว

3. เช็คคะแนนนักศึกษา
ผู้จัด หรือ นักศึกษา ตรวจสอบประวัติคะแนนความดีของนักศึกษาสํานักวิชา
หลักสูตร ตามชั�นป� หรือ รายคน

4. ค้นหากิจกรรม
ค้นหาประวัติกิจกรรมในระบบตามเงื�อนไข เช่น ป�ที�จัด ด้านที�ขอ สถานะ หรือ ชื�อกิจกรรม



ข้อมูลพื�นฐาน

การขอคะแนนความดี

หน้าจอข้อมูลพื�นฐาน การขอคะแนนความดีระหว่างฝ�กสหกิจศึกษา

เทียบค่าคะแนนความดีระหว่างฝ�กสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ



ชื�อโครงการ/กิจกรรม : เทียบค่าคะแนนความดีระหว่างฝ�กสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
ช่วงวันที�จัดกิจกรรม : เลือกจากปฏทิน หรือ กรอกเอง โดยใช้รูปแบบ ตัวเลขเดือน/ตัวเลขวันที�/ป� ค.ศ. 4 หลัก
ตัวอย่าง วันที� 28 กันยายน 2563 กรอกเป�น 09/28/2020
ลักษณะกิจกรรม : เลือกปุ�ม ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
ด้านหลัก : เลือกด้านหลักที�กิจกรรมนั�นพัฒนานักศึกษา
ป�การศึกษา / เทอม : เลือก ป�, ภาคเรียน ที�กิจกรรมนั�นจัด
รายละเอียดกิจกรรม : ระบุรายละเอียดของกิจกรรมพอสังเขป
สถานที�จัด : ระบุสถานที�จัดโครงการ/กิจกรรมพอสังเขป
ข้อกําหนด/เงื�อนไขการเข้าร่วม : เว้นว่าง

หน้าจอข้อมูลพื�นฐาน

คลิ�กปุ�ม บันทึกร่าง เมื�อกรอกข้อมูลครบ
หลังบันทึกร่างระบบจะปรากฏหน้าต่างสําหรับข้อมูลเพิ�มเติมอีก 3 ส่วน



ข้อมูลเพิ�มเติม

การขอคะแนนความดี

หน้าจอข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับการทํากิจกรรม



จํานวนวันที�จัดกิจกรรม : 0
เวลาในการจัดกิจกรรม : จํานวนชั�วโมงรวมที�ขอคะแนน เช่น 40 เท่ากับ 40 ชั�วโมง เพื�อขอ 40 คะแนน
จํานวนที�รับ : 1
จํานวนที�รับสํารอง : 0
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื�อของนักศึกษาที�ขอคะแนนความดี
เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์โทรศัพท์ของนักศึกษาที�ขอคะแนนความดี

หน้าจอข้อมูลเพิ�มเติม

คลิ�กปุ�ม บันทึกร่าง เมื�อกรอกข้อมูลครบ
บันทึกข้อมูลในส่วนถัดไป - คะแนนที�ขอ



คะแนนที�ขอ

การขอคะแนนความดี

หน้าจอข้อมูลจํานวนคะแนนที�ต้องการขอ



หน้าจอข้อมูลคะแนนที�ขอ

คลิ�กปุ�ม บันทึกร่าง เมื�อกรอกข้อมูลครบ
บันทึกข้อมูลในส่วนถัดไป - คะแนนที�ขอ

ระบคุะแนนที�ขอ ของกจิกรรมวา่อยูใ่นหลกัคา่นยิมขอ้ใด

เชน่ กจิกรรมสว่นใหญท่ี�ขอเป�นลกัษณะอาสาชว่ยงาน/บําเพ็ญประโยชน ์
     ตามที�หนว่ยงานตอ้งการ ระบคุะแนนในหนา้จอชอ่ง ใจอาสา และระบ ุจํานวนคะแนน



เอกสารเพิ�มเติม

การขอคะแนนความดี

แบบรับรองการขอคะแนนความดีระหว่างฝ�กสหกิจศึกษา
รูปภาพนักศึกษาทํากิจกรรม ประกอบพอให้เห็นการทํากิจกรรม

หน้าจออัพโหลดไฟล์แบบฟอร์ม 

อัพโหลดได้มากกว่า 1 ไฟล์



หน้าจออัพโหลดแบบฟอร์ม

คลิ�กปุ�ม บันทึกร่าง เมื�อกรอกข้อมูลครบ
บันทึกข้อมูลในส่วนถัดไป - คะแนนที�ขอ

อพัโหลดเอกสารแนบ
แบบรับรองการขอคะแนนความดีระหว่างฝ�กสหกิจศึกษา และ รูปภาพ อัพโหลด ได้มากกว่า 1 ไฟล์

เตรียมแบบรับรองที�มีรายละเอียด และลายเซนต์ผู้รับรองให้ ครบถ้วน
ถ่ายรูป หรือ สแกนเอกสาร แปลงไฟล์เป�น PDF

แบบรับรองการขอคะแนน

เตรียมภาพของนักศึกษาขณะทํากิจกรรม ในไฟล์ WORD หรือ POWERPOINT
ภาพแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาได้ช่วยหน่วยงานทํากิจกรรมตามที�ขอคะแนนจริง

รูปภาพการทํากิจกรรม



ยื�นขออนุมัติคะแนนความดี

คลิ�กปุ�ม ยื�นอนุมัติ

ตรวจสอบความถกูตอ้งของข้อมูลใหค้รบถว้นสมบรูณ์

ยื�นอนุมัติแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลกิจกรรมได้



ตวัอยา่ง



ตวัอยา่ง



ตรวจสอบสถานะการขออนุมัติคะแนนความดี

รอให้ถึงสถานะ

รองอธิการบดีฝ�ายกิจการนักศึกษาอนุมัติแล้ว
รอดําเนินโครงการ



การบันทึกนักศึกษา
 ที�เมนูด้านบนเลือกเมนู สถานะการขออนุมัติคะแนนความดี1.

   2. คลิ�กปุ�ม รายละเอียด กิจกรรมที�ต้องการบันทึกนักศึกษาผู้เข้าร่วม

 บันทึกนักศึกษาได้เฉพาะรายการที�สถานะ รองอธิการบดีฝ�ายกิจการนักศึกษาอนุมัติแล้ว รอดําเนินโครงการ



การบันทึกนักศึกษา
   3. คลิ�กปุ�ม 1 จัดการรายชื�อผู้เข้าร่วมกิจกรรม



การบันทึกนักศึกษา
   4. ระบบแสดงหน้าจอเพื�อเพิ�มรายชื�อนักศึกษา



การบันทึกนักศึกษา
การนําเข้าข้อมูลนักศึกษาทําได้ 3 วิธี

 เลือกจากฐานข้อมูล - ใส่เลขประจําตัว ของนักศึกษา คลิ�ก1.

กรณี นักศึกษาขอคะแนนความดีระหว่างฝ�กสหกิจศึกษา
       คลิ�กปุ�ม 1 เลือกจากฐานข้อมูล



การบันทึกนักศึกษา
   คลิ�กปุ�ม 2 จัดการคะแนน

ตรวจสอบว่า มีชื�อของนักศึกษาและคะแนนที�ขอถูกต้อง

เมื�อเพิ�มชื�อนักศึกษาแล้ว ให้ตรวจสอบดูคะแนนที�ยื�นขอ



การบันทึกนักศึกษา
   คลิ�กปุ�ม 3 เสร็จสิ�นโครงการ

การขอคะแนนจะส่งไปที� เจ้าหน้าที�งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา เพื�อ ตรวจสอบและอนุมัติคะแนน
โดยคะแนนรวมของ นศ. จะยังไม่ปรากฎ จนกว่าเป�นสถานะ : เสร็จสิ�นโครงการ

เมื�อชื�อนักศึกษาและคะแนนที�ขอถูกต้อง ให้คลิ�ก  เสร็จสิ�นโครงการ



ตรวจสอบคะแนนความดี

รอให้ถึงสถานะ

เสร็จสิ�นโครงการ

คะแนนความดีจะปรากฎเมื�อถึงสถานะนี�เท่านั�น



ตรวจสอบคะแนนความดี



ตรวจสอบคะแนนความดี



ตรวจสอบคะแนนความดี
ตรวจสอบ เสน้ทางการอนมุตักิจิกรรม



ตรวจสอบคะแนนความดี

คลิ�กเมนู สถานะอนุมัติคะแนนความดี
ดูรายการกิจกรรมที�ขอคะแนน ตามองค์ประกอบ/หมวดที�ขอ เช่น ใจอาสา
ตรวจดูสถานะ : เสร็จสิ�นโครงการ คะแนนจะปรากฎและถูกรวมเมื�อเป�นสถานะนี�เท่านั�น

การตรวจสอบคะแนนความดี

การตรวจสอบเส้นทางการอนุมัติ

หากยื�นขอนานแล้ว แต่ไม่ปรับสถานะ ให้ตรวจสอบเส้นทางการอนุมัติ

คลิ�กปุ�ม รายละเอียด ท้ายรายการกิจกรรม
ตรวจสอบ เส้นทางการอนุมัติ ด้านขวามือ



สอบถามเพิ�มเติม

คณุภราดร จนีชาวนา -- 075-673160

สอบถามขั�นตอนการขอคะแนนความด/ีตดิตามสถานะ

คณุวชัรนิทร ์เกตเุพชร -- 075-673165
คณุมานติ จติประไพ (PROGRAMMER) - 075-673465

สอบถามการใชง้านระบบขดัขอ้ง/ผดิพลาด


