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1. ระบบบริการการศึกษาระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ผ่านเครือข่ายายอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ต   
ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายส่วนตามลักษณะผู้ใช้งาน เช่น 

ระบบส าหรับนักศึกษา ระบบส าหรับอาจารย์ เป็นต้น ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส าหรับอาจารย์ 
คือระบบที่อาจารย์สามารถค้นหาข้อมูล และเรียกดูข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี อาทิเช่น ตรวจสอบข้อมูลประวัตินักศึกษา, ปฏิทินการศึกษา, ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน, ดูตารางสอน, 
บันทึกผลการเรียน, ตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาที่ให้ค าปรึกษาฯลฯ โดยท่านสามารถใช้ระบบบริการการศึกษาได้จาก
ทุกจุดที่สามารถเช่ือมโยงเข้ากับเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ และ/หรือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น 

ความรู้พื้นฐานก่อนการใช้ระบบ 

ก่อนใช้ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท่านจะต้องมีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น และโปรแกรม Microsoft Internet Explorer 5.x ขึ้นไป 

ค าศัพท์ท่ีใช้ในคู่มือ 

เมาส์ หมายถึงอุปกรณ์ช่วยในการน าข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้จะใช้งานอุปกรณ์ชนิดนี้ร่วมกับ
แป้นพิมพ์ อักษร 

 
   รูปที่ 1  รูปเมาส์ตัวอย่าง 

 

คลิก หมายถึงการใช้นิ้วกดลงบนปุม่ส่วนบนเมาสด์้านซ้าย 1 ครั้งแล้วปล่อย 
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2. เริ่มต้นใช้งานระบบ   
ท่านสามารถใช้งานระบบบริการการศึกษาได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เช่ือมต่ออยู่กับระบบเครือข่าย

ของมหาวิทยาลัยฯ และ/หรือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยการก าหนด Location หรือ Net site ในโปรแกรม Internet 
Explorer ไปที่ URL ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด ( http://reg.ubu.ac.th ) แล้วกดปุ่ม Enter ระบบจะน าท่านไปสู่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ซึ่งทุกคนสามารถใช้งานได้ดังจอภาพต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 2  หน้าจอแรกระบบริการการศึกษาออนไลน ์

เมื่อท่านเข้ามาที่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ หน้าข่าวประกาศจะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ เพื่อ
แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดยเรียงล าดับที่มคีวามส าคัญจากมากไปหาน้อย ให้ท่านใช้เมาส์คลิกท่ีช่ือเรื่องประกาศดังกล่าวเพื่อแสดงรายละเอียดของ
ประกาศนั้นๆ (ถ้ามี) ท่านควรใช้เว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้ทราบข่าวหรือประกาศต่างๆ งานทะเบียนนักศึกษาและ
ประมวลผล 

จากหน้าจอ จะเห็นได้ว่าด้านซ้ายมือเป็นเมนูแสดงฟังก์ช่ันต่างๆ ในการใช้งาน ซึ่งประกอบไปด้วย การเข้าสู่
ระบบ วิชาที่เปิดสอน ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรที่เปิดสอน รายช่ือตามหมู่เรียน ตอบค าถาม และข่าวประกาศ ถ้าท่าน
สนใจต้องการทราบรายละเอียดเรื่องใดให้ท่านใช้เมาส์คลิกท่ีเมนูนั้น 

ระบบจะแสดงประกาศเรื่องต่างๆ 
ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 
(ถ้ ามี )  โดยใช้ เมาส์คลิกที่หั วข้อ
ประกาศแต่ละเร่ือง 

เมนูแสดงฟังก์ชันต่างๆ ที่
สามารถใช้งานได้ 

http://reg.ubu.ac.th/
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การเข้าสู่ระบบ 

 ในส่วนของการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นส่วนบุคคล การตรวจสอบประวัติ  การดูตารางสอน การเปลี่ยน
รหัสผ่าน เป็นต้น ท่านสามารถกระท าได้โดยคลิกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ” เพื่อท าการใส่รหัสประจ าตัว และรหัสผ่าน ถ้า
รหัสประจ าตัวและรหัสผ่านที่ใช้ถูกต้อง ระบบจะอนุญาตให้ท่านเข้าไปใช้งานได้ (ข้อควรระวัง!!! ท่านจะต้องเก็บ
รหัสผ่านเป็นความลับ ไม่ควรแจ้งให้ผู้อื่นทราบ เพราะผู้อื่นอาจเข้าใช้งานระบบแทนท่าน และท าให้เกิดความเสียหาย
ตามมา) 

วิธีใช้งาน 

1. ให้ท่านคลิกท่ีเมนู “เข้าสู่ระบบ”  
2. ระบุรหสัประจ าตัว และรหัสผ่าน 
3. คลิกท่ีปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

 

 
รูปที่ 3 หน้าจอส าหรับป้อนรหัสประจ าตัว และรหัสผ่าน 

ส าหรับรหัสผ่านท่ีใช้ Login เข้าใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้มีการใช้
รหัสผ่านเดียวกับการใช้งานสัญญาณอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ (รหัสผ่าน Wi-Fi) 

เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจสอบว่าเป็นท่านเรียบร้อยแลว้ ระบบจะน าท่านไปสู่หน้าข่าวประกาศซึ่งจะเป็นการแจ้ง
ถึงตัวท่านโดยตรง และระบบจะแสดงหน้าจอเมนูหลักระบบงานส าหรับอาจารย์ โดยมีเมนูแสดงฟังก์ชันต่างๆ ที่ท่าน
อาจารย์สามารถใช้งานได้แสดงอยู่ทางด้านซ้ายของจอภาพ ดังรูปต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 4 หน้าจอระบบงานของอาจารย์ 

2. ระบุรหัสผ่าน 

3. คลิก “เข้าสู่ระบบ” 

1. ระบุรหัสประจ าตวั 

พื้นที่แสดงข่าวประกาศ
ส าหรับอาจารย ์(ถ้ามี) 
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ภาระการสอน   

 เมื่อท่านเลือกเมนู “ภาระการสอน” จะเป็นหน้าจอ ที่มีเมนู ให้ท่านใช้งานอีกหลายเมนูย่อย ได้แก่ รายช่ือ
นักศึกษาลงทะเบียน บันทึกเกรด และตารางสอนอาจารย์ ดังจะได้อธิบายเมนูย่อยต่างๆ ต่อไป 

 
รูปที่ 5 หน้าจอภาระการสอน 

 
 

2.4.1  เมนูรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียน เป็นรายช่ือนักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียน ในทุกรายวิชาที่ท่าน
สอน ท่านสามารถดูรายช่ือจากหน้าจอได้โดยคลิกที่ช่ือรายวิชา หรือจะเลือกส่งออกข้อมูลรายช่ือนักศึกษาไปใช้งานด้าน
อื่นๆ ได้โดยเลือกคลิกที่  

- สัญลักษณ์  จะได้รายชื่อนักศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF 

- สัญลักษณ์  จะได้รายชื่อนักศึกษาในรูปแบบไฟล์ Word  

- สัญลักษณ์  จะได้รายชื่อนักศึกษาในรูปแบบไฟล์ Excel  
 

 
รูปที่ 6 หน้าจอรายชื่อนักศกึษา ในรายวิชาท่ีสอน 

2.4.2   เมนูบันทึกเกรด ในหน้าจอ “บันทึกเกรด” ใหค้ลิกไปทีส่ัญลักษณ์  ของคอลัมน์กรอกคะแนน จะ
เปิดหน้าจอใหม่ให้บันทึกช่วงคะแนน และตัดเกรด ดังจะได้อธิบายแต่ละขั้นตอนต่อไป 

คลิกเลือกเพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลบนหน้าจอ 

คลิกเลือกเพื่อดาวน์
โหลดรายชื่อไฟล ์
Word หรือ Excel 
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รูปที่ 7 หน้าจอบันทึกเกรด 

วิธีใช้งาน 

1. จากรูปที่ 7 ใหค้ลิกท่ี เคร่ืองหมาย คอลัมน์กรอกคะแนน จะเข้าสู่หน้าจอใหม่ ส าหรับบันทึกคะแนน 
โดยด้านซ้ายมือจะมีเมนูย่อยให้ใช้งานอีก 2 เมนูย่อยคือ เมนูบันทึกช่วงคะแนน และเมนูพิมพ์ใบแจ้งเกรด 
ดังรูปที่ 8 
 

 

รูปที่ 8 หน้าจอบันทึกคะแนน  

2. จากหน้าจอบันทึกคะแนน ท่านจะต้องก าหนดเกณฑ์หรือสัดส่วนในการเก็บคะแนนก่อนการบันทึกคะแนน
ให้นักศึกษา โดยให้เข้าไปที่ เมนูย่อย บันทึกช่วงคะแนน (กรณีรายวิชาที่มีอาจารย์ผู้สอนมากกว่า 1 ท่าน 
สามารถก าหนดสิทธ์ิให้อาจารย์ท่านใดท่านนึงเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนได้)  

3. ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับก าหนดรูปแบบการตัดเกรด เกณฑ์การค านวนเกรด และข้อมูลการเก็บ
คะแนนในแต่ละรายวิชา 

แบ่งการบันทึกข้อมูลออกเป็น 2 สว่น คือ  

3.1)  เลือกวิธีตัดเกรด 

 

 คลิกที่  ในคอลัมน์กรอกคะแนน เพื่อ
ก าหนดรูปแบบการคิดเกรด และเกณฑ์การให้คะแนน 

ระบุ กลุ่มเรียนที่ต้องการไปตัดเกรด
ร่วม หากไม่ต้องการ เลือกที ่“ตัดแยก” 
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รูปที่ 9 หน้าจอบันทึกช่วงคะแนน 

 
ก าหนดวิธีการตดัเกรด โดยการตัดเกรดแบ่งได้เป็น 3 ระบบคือ 

วิธีท่ี การตัดเกรด ค าอธิบาย 
1 FIX-RATE เป็นการตัดเกรด ทีผู่้ใช้เป็นผู้ก าหนดช่วงคะแนน ที่ต้องการให้ได้เกรดที่ก าหนด 

โดยให้ระบุค่าคะแนนตรงบริเวณ FIX-RATE  
ค่าคะแนนท่ีใส่เป็นคะแนนเริ่มต้นในแต่ละเกรด ตัวอย่างเช่น 

A    80 - 100 
B    75 - 79 
C    70 - 74 
จะระบุที่ช่องดังนี้  
 

2 T-SCORE เป็นการตดัเกรด โดยใช้ Normalize T-Score ระบบจะท าการน าคะแนนรวม
ไปจัดเป็นคะแนน T แล้วแบ่งช่วงคะแนนตามคา่สูงสดุต่ าสุด ตามแบบ 
Normal Curve (ต้องระบุที่ 4. เกรด สูงสุดต่่าสุด) 

 
3 MEAN-SD การตัดเกรดโดยการใช้ Mean-SD โดยให้เกรดแตล่ะเกรด มีช่วงของค่าคะแนน

เท่ากับ 1 SD ( B+ -> B = 05.SD )  (ต้องระบุที่  4. เกรด สูงสุดต่่าสุด) 

 

 

 

 

1 เลือกวิธีตัดเกรด 

เกณฑ์คะแนน 

เมื่อบันทึกหรือแก้ไขข้อมูล
เรียบร้อยแล้วให้กดบันทึก
ทุกครั้ง 
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3.2)  ก าหนดวิธีเก็บคะแนน 

 
รูปที่ 10  หน้าจอก าหนดวิธีเก็บคะแนน 

ท่านสามารถเลือกจ านวนครั้ง ในการเก็บคะแนน ได้สูงสุดถึง 100 ครั้ง โดยการระบุการเก็บคะแนนแต่ละครั้ง
จะประกอบด้วยข้อมูลที่ต้องก าหนด คือ 

หัวข้อ ค าอธิบาย 

ล าดับ ระบุล าดับการเก็บคะแนน (ไม่สามารถบันทึกซ้ าได้) 
ค าอธิบาย ก าหนดช่ือของการเก็บคะแนนครัง้นั้นๆ 

คะแนนเตม็ จ านวนคะแนนดิบ 
ประเภทการสอบ ประเภทของคะแนน จ าแนกเป็น คะแนนเก็บ, MIDTERM และ FINAL 

แสดงผล สถานะการประกาศผลคะแนนใหน้ักศึกษาทราบ 
น้ าหนัก (%) สัดส่วนเป็นเปอรเ์ซ็นต์ ทีจ่ดัเก็บเปน็คะแนนรวม (จากการบันทึกคะแนนท้ังหมด

ต้องไม่เกิน 100%) 

อาจารยผ์ู้สอน ช่ือ อาจารย์ผู้สอนที่ มสีิทธ์ิ ในการกรอกคะแนน ครั้งน้ี 

หมายเหตุ ท่านสามารถลบรายการการเก็บคะแนนได้โดย คลิก [ลบ] รายการคะแนนที่กรอกไว้ หลังจากลบ
แล้วท่านไม่สามารถเรียกกลับมาได้ 

4. เมื่อบันทึกข้อมูลในข้อที่ 3 ครบถ้วนแล้ว คลิก “ถอยกลับ” ระบบจะกลับสู่หน้าจอการบันทึกคะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ก่าหนด 
วิธีเก็บคะแนน 

เมื่อบันทึกหรือแก้ไขข้อมูล
เรียบร้อยแล้วให้กดบันทึก
ทุกครั้ง 
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การบันทึกคะแนนเก็บ 
 

 
รูปที่ 11 หน้าจอบันทึกคะแนน 

 
หน้าจอส าหรับบันทึกคะแนนจะเป็นหน้าจอหลักที่ใช้ในการตัดเกรด จะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ 
1) ส่วนส าหรับการกรอกคะแนนดิบ (คอลัมน์คะแนนเก็บ)  
2) ส่วนที่ใช้ในการปรับปรุงเกรด ที่ได้จากการค านวณแล้ว หรือใช้ในการตัดนักศึกษาบางคนออกจากกลุ่ม

ตัวอย่างในการค านวณ แล้วท าการก าหนดเกรดเอง (ก าหนดเกรดเอง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถำนภำพนักศึกษำ 

คอลัมน์คะแนนเก็บ 

ใชก้ ำหนดเกรดเอง 

โอนเกรดไปทะเบียน 
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1) การกรอกคะแนนดิบ  
จ านวนช่องของคะแนน จะขึ้นอยู่กับจ านวนครั้งท่ีท าการเก็บคะแนนดิบ โดยที่หัว COLUMN จะแสดงเงื่อนไขใน
การเก็บคะแนนดังนี้ 
 

EDIT 1. คลิก EDIT เพื่อท าการกรอกข้อมูลคะแนนดิบ เมื่อคลิกแล้วจะท าให้ EDIT กลายเป็น SAVE  
ท่านจะต้องคลิก SAVE เมื่อกรอกคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว 
 

   
2. กรณีที่แสดงค าว่า LOCK (แทน EDIT) แสดงว่าท่านไม่สามารถบันทึกคะแนนได้ ซึ่งอาจติด

เงื่อนไข ไม่อยู่ในช่วงของการส่งผลการศึกษา 

 
 ล าดับ 1 บอกให้ทราบว่าเป็นการเก็บคะแนนล าดับที่เท่าไหร่   

1. หาก น าเมาส์มาวางที่ล าดับระบบจะแสดงช่ือการเก็บคะแนนนั้นๆ 
2. หาก คลิกที่ค าว่า ล าดับ ระบบจะท าการเรียงล าดับตามคะแนนในคอลัมน์ท่ีเลือก 

T:20 
W:20% 

แสดงการเกบ็คะแนน หมายถึง คะแนนเต็ม (คะแนนดิบ) 20 และจดัเก็บด้วยน้ าหนัก 20% 

 

 
เมื่อคลิก EDIT จะปรากฏสัญลักษณ์  แทน W: 20% สามารถคลิกเพื่อแสดงหน้าจอน าเข้า
คะแนนเป็นชุดจากไฟล์ข้อมูล ดังนี ้

 
โดยข้อมลูที่จะน าเข้าเป็นชุด ต้องมีลักษณะเป็น 2 Column คือรหสันักศึกษาและคะแนนดบิ 
สามารถ น าเข้าได้ด้วยการ Copy ข้อมูลนั้น แล้วน าไป Paste ที่ Area Box แล้วคลิกปุม่ Import  

 

เมื่อคลิก Edit จะ
ปรากฏช่องส าหรับการ
บันทึกคะแนน 

เมื่อระบุคะแนนแล้วเสร็จ
ให้คลิก SAVE จะปรากฎ
ข้อมูลคะแนนที่บันทึก
แล้ว 
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2) การก าหนดเกรดเอง 
ส่วนน้ี จะใช้ในการปรับเกรดที่ได้จากการค านวน หรือดึงนักศึกษาที่มีคะแนนเก็บสูง หรือ ต่ าผิดปกติออก
จาก กลุ่มตัวอย่าง หรือการบันทึกเกรด I การด าเนินการดังกล่าว ท าได้โดยการคลิก Cal or Manual 
 
วิธีการใช้งาน 
1.  คลิก EDIT ที่คอลัมน์ Cal or Manual  

 

 
เมื่อคลิก EDIT ในคอลัมน์ Cal or Manual แล้วระบบจะเปลี่ยน EDIT เป็น SAVE 

 
รูปที่ 12 หน้าจอแสดงการก าหนดเกรด Manual 

 

2. ให้คลิก Check box  ออกในรายการนักศึกษาท่ีต้องการก าหนดเกรดเอง หรือกรณีที่ต้องการก าหนด
เกรดเองทั้งหมด ให้คลิก check box บนหัวคอลัมน์ Cal Or Manual  

3. จากนั้นคลิก Save 

 
รูปที่ 13 หน้าจอแสดงการก าหนดเกรด Manual 
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4. คลิก Adjust ในคอลัมน์ Adjust Grade 

 

 
เมื่อคลิก Adjust ในคอลัมน์ Adjust Grade แล้วระบบจะเปลีย่น Adjust เป็น SAVE 

 
รูปที่ 14 หน้าจอแสดงการก าหนดเกรด Manual 

 
 

5. ท่านสามารถเลือกบันทึกเกรด Manual ให้นักศึกษา โดยการคลิกเลอืกรายการเกรดในช่อง Adjust 

 
รูปที่ 15 หน้าจอแสดงการก าหนดเกรด Manual 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

เมื่อระบุเกรด
เรียบร้อยให้ 
คลิก Save 
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6. เมื่อระบเุกรดทีต่้องการเรยีบร้อยแล้ว ให้คลิก SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงข้อมูลเกรดที่
ท่านก าหนดเองในคอลัมน์ Adjust 

 
รูปที่ 16 หน้าจอแสดงการก าหนดเกรด Manual 

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

หัวข้อ ค าอธิบาย 

 

Cal or Manual 
ใช้ส าหรับก าหนดการตัดเกรดผ่านระบบ หรือ ก าหนดเกรดด้วยตนเอง กรณีที่

ต้องการก าหนดเกรดด้วยตนเองให้คลิกเครื่องหมาย Check Box ออก  

 

Adjust 
ใช้ส าหรับการก าหนดเกรดด้วยตนเอง (ไม่มีเครื่องหมาย Check Box ในช่อง 

Cal or Manual) ให้คลิกปุ่ม Adjust ท่านสามารถปรับเกรดของนักศึกษาที่ ถูกก าหนด
เกรดให้เป็น Manual เท่านั้น 

 

หมายเหตุ   กรณีทีน่ักศึกษา ลงทะเบียนแล้วท าการถอนโดยได้สัญลักษณ์ W ระบบจะท า การตั้งให้ออกจาก
กลุ่มตัวอย่างอัตโนมัติ 
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การตัดโอนเกรด 
เมื่อเสร็จสิ้นการบันทึกคะแนนแล้ว จะพบว่าระบบจะท าการค านวนเกรด On-line Real-time ตลอดเวลา โดย
จะแสดงไว้ในคอลัมน์  Result การโอนเกรดไปยังทะเบียนท าได้โดย 
 
 

1. คลิก           ที่รูปแผ่น Disk  ระบบจะท าการโอนเกรดทั้งหมดไปยังงานทะเบียน (เกรดที่ค านวนได้ 
และเกรดที่ก าหนดเอง (Manual)) ไปสู่คอลัมน์ Adjust Grade 
 

 

   

รูปที่ 17 หน้าจอแสดงการโอนเกรดไปทะเบียน 
 

2. เกรดจะปรากฎในคอลัมน์ Adjust Grade จากนั้นท่านสามารถตรวจสอบประวัติการส่งเกรด และ
พิมพ์ใบแจ้งเกรดได้โดยคลิกเมนู ประวัติการส่งผล/พิมพ์ใบแจ้งเกรด ด้านซ้ายมือของหน้าจอ 
 

 
รูปที่ 18 หน้าจอบันทึกคะแนน 

 

แสดงค่ำสถิติ   
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3. จากหน้าจอประวัติการส่งผล/พิมพ์ใบแจ้งเกรด สามารถคลิกหมายเลขในคอลัมน์ครั้งที่เพื่อตรวจสอบ

ประวัติการส่ง และคลิก  ในคอลัมน์ใบแจ้งเกรด เพื่อพิมพ์ใบแจ้งเกรดส่งงานทะเบียนต่อไป 
 

 
รูปที่ 19 หน้าจอประวัติการส่งผล/พิมพ์ใบแจ้งเกรด 

 
หมายเหตุ   สามารถ “ยกเลิก” การส่งเกรดในรายการที่งานทะเบียนฯ ยังไม่ยืนยันผลการเรียนให้

นักศึกษาทราบเท่านั้น 
 

4. ตัวอย่างใบแจ้งเกรด 
 

 
รูปที่ 20 ตัวอย่างใบแจ้งเกรด 

สามารถคลิก “ยกเลิก” เพือ่ยกเลิก
รายการส่งเกรดในแต่ละครั้งได้ 
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การเลือก Mode ในการแสดงค่าคะแนนดิบ หรือคะแนนค านวณ 
 
 
 
 
ท่านสามารถเลือก Mode การแสดงคะแนนได้ 2 Mode คือ 

 คะแนนดิบ เป็นคะแนนท่ีท่านกรอกเข้ามา 

 คะแนนค านวณ เป็นคะแนนที่ท าการคิดเป็น % ตามที่ก าหนดไว้แล้ว โดยใน Mode นี้ไมส่ามารถ
แก้ไขคะแนนได ้

 
ตารางอ้างอิง T ที่ใช้อ้างอิงในระบบ 

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 

 

ออกจากระบบ  

เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานระบบบริการการศึกษาแล้ว ท่านต้องคลิกที่ปุ่ม “ออกจากระบบ”  เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่น
เข้ามาใช้งานระบบแทนตัวท่าน 

Click เพือ่เลือก Mode การแสดงคะแนนค านวณ 


