คู่มือการใช้งานระบบทดสอบ EIT
การใช้ งานในส่ วนนักศึกษา หรือผู้เข้ าสอบ

1.ขั้นตอนการเข้าไปใช้งานในส่ วนนักศึกษาหรื อผูเ้ ข้าสอบ
1.1 ให้นกั ศึกษาเข้าสู่ เว็บไซด์ http://eit.crru.ac.th
1.2 จะปรากฏหน้าจอการ Login สาหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว ดังรู ปที่ 1.1

รู ปที่ 1.1

รู ปที่ 1.2
1.3 ในส่ วน Student Login ให้นกั ศึกษาป้ อนรหัสนักศึกษาลงในช่อง “Login” และกรอกรหัส
บัตรประชาชน ในช่อง “PassW” แล้วกดปุ่ ม SUBMIT เมื่อเข้าระบบสาเร็ จก็จะแสดงดังรู ป 1.3

รู ป 1.3
1.4 เลือกรหัสวิชาให้เลือกจากรายการวิชาที่มีอยู่ สาหรับภาคเรี ยน ปี การศึกษา
และ Section นักศึกษากาลังเรี ยนอยูใ่ นภาคเรี ยนอะไร และปี การศึกษาอะไร และ section ล่าสุ ดที่ได้
ลงทะเบียนสอบไว้ เลือกให้ถูกต้อง แล้วคลิก OK

1.5 เมื่อนักศึกษา Login ผ่านเข้าสู่ ระบบการทดสอบออนไลน์แล้ว ก็จะปรากฏหน้าจอที่แบ่ง
ออกเป็ น 3ส่ วน แต่ที่สาคัญมีอยู่ 2 ส่ วนคือ ส่ วนแรกเป็ นส่ วนของเมนูดา้ นซ้ายมือ ดังรู ปที่ 1.4

รู ปที่ 1.4
2. ส่ วนประกอบของหน้าหลักของนักศึกษา
ส่ วนประกอบหลักๆ สามารถแบ่ งได้ 3 ส่ วนหลักดังนี้
2.1 ส่ วนบนสุ ด จะเป็ นแถบตัวหนังสื อเลื่อน เขียนบอกว่า ยินดีตอ้ นรับ "ชื่อผู้เรียน"
เข้าสู่ รายวิชา "ชื่อวิชา" รหัส "รหัสวิชา" อาจารย์ผสู้ อน "ชื่ออาจารย์ผ้สู อน"
2.2 ส่ วน เมนู ด้านซ้ายมือ จะเป็ น เมนูหลักสาหรับเรี ยกใช้งานหน้าต่างอื่นๆ
มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้

2.3 ถ้าคลิกที่บทเรี ยน ส่ วนของรายละเอียดการแสดงผลก็จะเปลี่ยนไปตามหัวข้อ เมนูดา้ นซ้ายมือซึ่ง
จะกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อต่อไป

รู ปที่ 2.1
-

Logout
My Profile
News
Help

คือการออกจากระบบการเรี ยน e-learning
คือแสดงข้อมูลส่ วนตัว
คือ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆที่น่าสนใจ
คือ เอกสารคู่มือการใช้งาน E-learning

- สั่ งงาน
คือการสัง่ งานจากอาจารย์ผสู้ อนประจารายวิชาที่เราเข้าเรี ยน
- สอบ
คือ คลิกเข้าไปเพื่อสอบ ต้องมีรหัสเข้าสอบ
- บทเรียน
คือ การเข้าสู่ บทเรี ยนในรายวิชาแต่ละวิชา
ในรายละเอียดต่างๆ ของแต่ละหัวข้อก็จะแตกต่างกันไปในที่น้ ีจะเลือกอธิบายเฉพาะบางหัวข้อที่
สาคัญๆ ดังต่อไปนี้
2.4 My Profile ข้ อมูล ส่ วนตัว
จะเป็ นหัวข้อที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่ วนตัวของผูเ้ รี ยนทั้งหมด จะมีปุ่มสาหรับจัดการอยู่ 2 ปุ่ ม
วิธีการเข้าไปจัดการมีดงั นี้
คลิกที่ "ข้ อมูลส่ วนตัว" จะปรากฏหน้าต่างใหม่ดา้ นขวามือดังรู ปที่ 2.8

รู ปที่ 2.2
ในส่ วนนี้ก็จะมีปุ่มการใช้งานอยู่ 1 ปุ่ ม จะแสดงผลสอบ 2 อย่างด้วยกัน
2.4.1. เป็ นผลการทดลองทา Pretest และ Posttest คลิกที่ปุ่ม "ดูรายละเอียดผลทดสอบ" ก็จะ
แสดงหน้าต่างใหม่ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการทา Pretest และ Posttest ถ้าผูส้ อบไม่มีการทา จะแสดงแค่
รายละเอียดส่ วนตัว หน้าต่างที่แสดงผลการสอบรู ปที่ 2.3

รู ปที่ 2.3
2.4.2 ผลการทดสอบ ในหน้าเดียวกันนี้แสดงผลสอบทุกครั้งที่เคยเข้าสอบ ผลสอบนี้จะบอกว่าเรา
ผ่าน EIT หรื อไม่ 60 % ขึ้นไปถึงจะผ่าน

รู ปที่ 2.4

2.5. อาจารย์ สั่ งงาน(Assignment)
หัวข้อนี้จะเกี่ยวกับการสั่งงานต่างๆของอาจารย์ผสู้ อนประจารายวิชาซึ่ งอาจจะมีได้มากกว่า
คาสัง่ ดังแสดงในรู ปที่ 2.22 สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้โดยการคลิกที่ชื่อคาสัง่ ในหัวข้อที่
ต้องการทราบ

1

รู ปที่ 2.5
2.6 สอบ
คือ คลิกเข้าไปเพื่อสอบ กลางภาค หรื อ ปลายภาค ในหัวข้อนี้ตอ้ งรอ Passwordและกาหนดการ
การสอบจากอาจารย์ผสู้ อนประจารายวิชาจึงจะสามารถทาข้อสอบ กลางภาค หรื อปลายภาคได้ ถ้าเราคลิก
เข้าไปจะมีช่องสาหรับให้ใส่ password ดังรู ปที่ 2.6

รู ปที่ 2.6

2.7 บทเรียน
คือ การเข้าสู่ บทเรี ยนในรายวิชาแต่ละวิชาซึ่ งจานวนบทเรี ยนนั้นจะขึ้นอยูก่ บั อาจารย์ผสู้ อนสร้าง
เอาไว้วธิ ี การเข้าสู่ บทเรี ยนต้องทาการคลิกที่ เครื่ องหมาย + (บวก) หน้า สัญลักษณ์ รู ป Folder สี เขียว เพื่อให้
หน้าจอแสดงบทเรี ยนทั้งหมดออกมาดังรู ปที่ 2.7

รู ปที่ 2.7
เมื่อต้องการศึกษาในบทเรี ยนก็ให้คลิกที่ บทที่ x (x คือ บทที่ตอ้ งการศึกษา)
ส่ วนประกอบของบทเรียน
ในบทเรี ยนมีส่วนประกอบดังนี้

รู ปที่ 2.8
1. หัวเรื่ อง จะบอกว่าเป็ นบทเรี ยนที่เท่าไหร่ และเรื่ องอะไร
2. เนื้อเรื่ อง จะเป็ นเนื้อหาภายในบทเรี ยนนั้นๆ
3. เมนูภายในซึ่ งประกอบด้วยเมนูยอ่ ยดังนี้
- Pretest
สาหรับการทาแบบฝึ กหัดก่อนการเรี ยน
- Posttest
สาหรับการทาแบบฝึ กหัดหลังการเรี ยน
- web link
คือ link ที่น่าสนใจเกี่ยวกับบทเรี ยนนั้นๆ
ส่ วนรายละเอียดการใช้ เมนูยอ่ ยต่างๆ ที่สาคัญ ในบทเรี ยนมีดงั นี้
2.8 Pretest
เมื่อท่านคลิกที่ Pretest จะมีลกั ษณะการปรากฏของหน้าต่างอยู่ 2 ลักษณะคือ ปรากฏดังรู ปที่
2.8 และรู ปที่ 2.9 ซึ่ งในกรณี แรกนั้นจะปรากฏแบบทดสอบแสดงออกมาให้ท่านสามารถทาได้แต่อีกกรณี
หนึ่งคือ ยังไม่มีการสร้างแบบทดสอบก็จะบอกว่า "ไม่ พบข้ อสอบในบทเรียนที่ X"

รู ปที่ 2.8

รู ปที่ 2.9
ถ้าเป็ นในกรณี ที่ 1 ท่านก็จะสามารถเข้าไปทาแบบฝึ กหัดก่อนเรี ยนได้แล้วทาการส่ งโดยคลิกที่
ปุ่ ม"ตรวจคะแนน" เพื่อทาการตรวจสอบคะแนนซึ่ งจะอยูม่ ุมขวาล่างสุ ดของหน้านี้ซ่ ึ งพอเราคลิกเสร็ จตัว
โปรแกรมก็จะสามารถตรวจคะแนนให้เลยดังรู ปที่ 2.10,2.11 ตามลาดับ

รู ปที่ 2.10

รู ปที่ 2.11
2.9 Posttest
จะมีลกั ษณะการใช้งานเหมือนกันทุกประการกับ Pretest

