
 
การใช้เครื่องมือ GPA Planning เพื่อวางแผนและติดตามผลการเรียน 
วิธีการ 
1.  ผู้ใช้งานต้องเข้าใจการค านวณเกรดเฉลี่ยสะสม (ม.อุบลราชธานี)  
2. เครื่องมือที่ใช้ 
 แบบฟอร์มบนโปรแกรม MicrosoftExcel มีหน้าตาดังภาพด้านล่าง 

 
3. การบันทึกประวัติเทอม 1/60 
 ท าการบันทึกข้อมูล จ านวนหน่วยกิตที่ผ่านและคิดเกรด (สะสม) และคะแนนเกรดสะสม ลงในเซลล์ E5 และ 
E6  
4. กรอกข้อมูลที่ต้องการลงทะเบียนในเทอม 2/60 จากนั้น ก าหนดเกรดเฉลี่ยสะสมที่ต้องการในเซลล์ E14 
5. Excel จะแสดงเกรดเฉลี่ยของเทอม (ค านวณจากเกรดเฉลี่ยสะสมที่กรอกใน E14) ในเซลล์ E18 
6. เลื่อนหน้าจอลงมาเพ่ือกระจายความรับผิดชอบลงในแต่ละรายวิชาที่จะลงทะเบียน 

 



7.  กรอกรายละเอียดแต่ละวิชาที่จะลงทะเบียน ใน B21:B30 
8. กรอกหน่วยกิตของแต่ละวิชาลงใน D21:D30 
9. พิจารณาความสามารถของนักศึกษาเพ่ือท านายผลเกรดที่ได้ลงในช่อง C21:C30 โดยใช้ค่าคะแนนเกรดเป็น
ตัวเลข คือ 

ค่าคะแนนเกรด เกรด  ค่าคะแนนเกรด เกรด 
0 F  2.5 C+ 
1 D  3 B 

1.5 D+  3.5 B+ 
2 C  4 A 

 
10.เมื่อกรอกครบแล้ว สังเกตเซลล์ C31 ซึ่งจะแสดงเกรดเฉลี่ยต่อเมื่อเกรดเฉลี่ยจากตารางแผนการเรียนของเทอม
มีค่าสูงกว่า เกรดที่ค านวณได้ใน E18 
11.เปิด sheet ชื่อ stackBAR (ข้ันตอนต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการติดตามผลการเรียน) 
  ข้อมูลของชื่อวิชา และเกรดที่ประเมินจะถ่ายโอนไปยัง sheet นี้ ในคอลัมน์ B เป็นการป้อนเงื่อนไขการคิดเกรด
จากคะแนนที่ได้ โดยกรอกเลข 1 หากวิชานั้นมีการคิดเกรดแบบปกติ คือ 

- เกรด D  = 50 
- เกรด D+ = 55 
- เกรด C = 60 
- เกรด C+  = 65 
- เกรด B = 70 
- เกรด B+ = 75 
- เกรด A = 80 

 หลังจากกรอกเลข 1 แล้ว ในช่อง TR จะปรากฏตัวเลข (โดยจะอธิบายในหัวข้อถัดไป) 
 ส าหรับวิชาใดท่ีไม่คิดเกรดดังนี้ ให้กรอก 0 ลงไป และท าการกรอก TR เอง 
  
11.การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ 
 นักศึกษามีการเข้าพบอาจารย์เป็นระยะเพ่ือทบทวนสัดส่วนคะแนนสะสมที่ได้ต่อคะแนนเต็มของทุกวิชา โดยมี
การค านวณหาสัดส่วนคะแนนเป้าหมาย (Target Ratio, TR) ดังสมการที่ 1 และค านวณสัดส่วนคะแนนสะสมที่ได้
ต่อคะแนนเต็ม (Accumulation mark ratio, AMR) ดังสมการที่ 2 ซึ่งค่าคะแนนที่ได้  
 

   𝑇𝑅 =
เปอร์เซ็นต์ของคะแนนที่ต้องการได้

100%
     (1) 

 

         Accumulation mark ratio = 
คะแนนที่ได้สะสม

คะแนนเต็มสะสม
   (2) 

 



 จากนั้นเปรียบเทียบความเบี่ยงเบนกับค่าเป้าหมาย (Target Deviation, TD) ของ  AMR กับ TR ดังสมการที่ 3 
 
    Target Deviation = AMR – TR     (3) 
  
 โดยน าเอาค่า TD มาใช้ในการประเมินผลดังนี้ 
 TD > 0 หมายถึง นักศึกษาสามารถท าคะแนนได้มากกว่าเป้าหมาย  
 TD = 0 หมายถึง นักศึกษาสามารถท าคะแนนได้เท่ากับเป้าหมาย 
 TD < 0 หมายถึง นักศึกษาไม่สามารถท าคะแนนได้เท่ากับเป้าหมาย 
 
  ซึ่งหากนักศึกษามี TD ต่ ากว่าหรือเท่ากับศูนย์ เป็นผลสะท้อนที่นักศึกษาควรปรับปรุงพัฒนาตนเองให้
สามารถเรียนและท าคะแนนสอบได้สูงกว่าเป้าหมายในครั้งถัดไป ดังนั้นอาจารย์จึงควรช่วยค านวณว่านักศึกษาควร
ปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง มีปัญหาการเรียนใดบ้างในวิชานั้นๆ  
  ส าหรับผู้ที่ท า TD ต่ ากว่า 0 ต้องปรับค่า TR ใหม่ (revised target ratio, แสดงคอลัมน์ E) เพ่ือให้
สามารถมีเป้าหมายเท่าเดิม ดังสมการที่ 4 
 

   Target ratiorevised = 
คะแนนเป้าหมาย−คะแนนสะสมท่ีได้

100−คะแนนเต็มสะสม
    (4) 

 
  แต่ในกรณีที่นักศึกษาสามารถท าคะแนนได้ดี ค่ะ revised target ratio (TR revised) จะไม่ปรากฏ 
อาจารย์และนักศึกษาสามารถพิจารณาร่วมกันในการปรับค่าเป้าหมายให้สูงขึ้นเพ่ือให้นักศึกษามีเป้าหมายที่สูงขึ้น
ได้ โดยน าไปปรับใน เกรดรายวิชาใหม่ใน sheet ชื่อ data&plan และท าขั้นตอน ที่ 11 ซ้ าในรายวิชาที่มีการ
ปรับปรุง 
  ส าหรับกรณีที ่TR revised ปรากฏเป็นตัวแดงที่มีค่ามากกว่า 1.00 แสดงว่านักศึกษาไม่สามารถมีเกรดได้
ตามต้องการ ให้ท าการปรับ เกรดรายวิชาใหม่ใน sheet ชื่อ data&plan และท าขั้นตอน ที่ 11 ซ้ าในรายวิชาที่มี
การปรับปรุง 
 
ข้อควรระวัง  การปรับเกรดรายวิชาให้มีค่าลดลงส าหรับนักศึกษาที่ปัญหา เช่น อยู่ในสถานะภาพเตือน ควรปรับ

ด้วยความระมัดระวัง 
 
(การบรรยาย ไม่สามารถสร้างความเข้าใจได้ทั้งหมดค่ะ ต้องลองท าในสถานการณ์จริงก่อน และสามารถปรึกษาได้
นะคะ) 


