
คู่มือการใชง้านระบบทดสอบ EIT 

การใช้งานในส่วนนักศึกษา หรือผู้เข้าสอบ 

1.ขั้นตอนการเขา้ไปใชง้านในส่วนนกัศึกษาหรือผูเ้ขา้สอบ 

                1.1 ใหน้กัศึกษาเขา้สู่เวบ็ไซด ์http://eit.crru.ac.th 
                1.2 จะปรากฏหนา้จอการ Login ส าหรับนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนแลว้ ดงัรูปท่ี 1.1 

 
 

http://eit.crru.ac.th/


  
รูปท่ี 1.1 

  

 
  

รูปท่ี 1.2  
                1.3 ในส่วน Student Login ใหน้กัศึกษาป้อนรหสันกัศึกษาลงในช่อง “Login”  และกรอกรหสั
บตัรประชาชน  ในช่อง “PassW”   แลว้กดปุ่ม SUBMIT เม่ือเขา้ระบบส าเร็จก็จะแสดงดงัรูป 1.3 
  

 
รูป 1.3 

             1.4  เลือกรหสัวชิาใหเ้ลือกจากรายการวชิาท่ีมีอยู ่ส าหรับภาคเรียน ปีการศึกษา
และ Section นกัศึกษาก าลงัเรียนอยูใ่นภาคเรียนอะไร และปีการศึกษาอะไร และ section ล่าสุดท่ีได้
ลงทะเบียนสอบไว ้เลือกใหถู้กตอ้ง แลว้คลิก OK   



  
              1.5  เม่ือนกัศึกษา Login ผา่นเขา้สู่ระบบการทดสอบออนไลน์แลว้ ก็จะปรากฏหนา้จอท่ีแบ่ง
ออกเป็น 3ส่วน แต่ท่ีส าคญัมีอยู ่2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นส่วนของเมนูดา้นซา้ยมือ ดงัรูปท่ี 1.4 

 
  

รูปท่ี 1.4 

2. ส่วนประกอบของหนา้หลกัของนกัศึกษา 
                ส่วนประกอบหลกัๆ สามารถแบ่งได้ 3 ส่วนหลกัดังนี้ 

2.1 ส่วนบนสุด จะเป็นแถบตวัหนงัสือเล่ือน เขียนบอกวา่  ยนิดีตอ้นรับ "ช่ือผู้เรียน"  
เขา้สู่รายวชิา "ช่ือวชิา" รหสั "รหัสวชิา" อาจารยผ์ูส้อน "ช่ืออาจารย์ผู้สอน" 
             2.2  ส่วน เมนู ดา้นซา้ยมือ จะเป็น เมนูหลกัส าหรับเรียกใชง้านหนา้ต่างอ่ืนๆ 
 มีส่วนประกอบดงัต่อไปน้ี 

 



 
 
 

           2.3  ถา้คลิกท่ีบทเรียน ส่วนของรายละเอียดการแสดงผลก็จะเปล่ียนไปตามหวัขอ้ เมนูดา้นซา้ยมือซ่ึง
จะกล่าวถึงรายละเอียดในหวัขอ้ต่อไป 
  

 
รูปท่ี 2.1 

 
              -  Logout      คือการออกจากระบบการเรียน e-learning 
              -  My Profile          คือแสดงขอ้มูลส่วนตวั 
              -  News                   คือ ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ต่างๆท่ีน่าสนใจ 
              -  Help                    คือ เอกสารคู่มือการใชง้าน E-learning 



              -  ส่ังงาน                 คือการสั่งงานจากอาจารยผ์ูส้อนประจ ารายวชิาท่ีเราเขา้เรียน 
              -   สอบ                   คือ คลิกเขา้ไปเพื่อสอบ ตอ้งมีรหสัเขา้สอบ 
              -   บทเรียน             คือ การเขา้สู่บทเรียนในรายวิชาแต่ละวชิา 
                ในรายละเอียดต่างๆ ของแต่ละหวัขอ้ก็จะแตกต่างกนัไปในท่ีน้ีจะเลือกอธิบายเฉพาะบางหวัขอ้ท่ี
ส าคญัๆ ดงัต่อไปน้ี 
 

2.4 My Profile   ข้อมูล ส่วนตัว 
                จะเป็นหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัการจดัการขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้รียนทั้งหมด จะมีปุ่มส าหรับจดัการอยู ่2 ปุ่ม 
วธีิการเขา้ไปจดัการมีดงัน้ี 
                คลิกท่ี "ข้อมูลส่วนตัว" จะปรากฏหนา้ต่างใหม่ดา้นขวามือดงัรูปท่ี 2.8 
 

 
รูปท่ี 2.2 

                ในส่วนน้ีก็จะมีปุ่มการใชง้านอยู ่1 ปุ่ม จะแสดงผลสอบ 2 อยา่งดว้ยกนั 
                2.4.1. เป็นผลการทดลองท า Pretest และ Posttest  คลิกท่ีปุ่ม "ดูรายละเอยีดผลทดสอบ"  ก็จะ
แสดงหนา้ต่างใหม่ท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัการท า Pretest และ Posttest ถา้ผูส้อบไม่มีการท า จะแสดงแค่
รายละเอียดส่วนตวั หนา้ต่างท่ีแสดงผลการสอบรูปท่ี 2.3 



 
                                

รูปท่ี 2.3 
  
  2.4.2 ผลการทดสอบ ในหนา้เดียวกนัน้ีแสดงผลสอบทุกคร้ังท่ีเคยเขา้สอบ ผลสอบน้ีจะบอกวา่เรา
ผา่น EIT หรือไม่ 60 % ข้ึนไปถึงจะผา่น 
 

 
รูปท่ี 2.4 

  



2.5. อาจารย์ ส่ังงาน(Assignment) 
                หวัขอ้น้ีจะเก่ียวกบัการสั่งงานต่างๆของอาจารยผ์ูส้อนประจ ารายวชิาซ่ึงอาจจะมีไดม้ากกวา่ 1 
ค าสั่ง ดงัแสดงในรูปท่ี 2.22 สามารถเขา้ไปดูรายละเอียดไดโ้ดยการคลิกท่ีช่ือค าสั่งในหวัขอ้ท่ี 
ตอ้งการทราบ 

 
รูปท่ี 2.5 

2.6 สอบ                                       
                คือ คลิกเขา้ไปเพื่อสอบ กลางภาค หรือ ปลายภาค ในหวัขอ้น้ีตอ้งรอ Passwordและก าหนดการ
การสอบจากอาจารยผ์ูส้อนประจ ารายวชิาจึงจะสามารถท าขอ้สอบ กลางภาค หรือปลายภาคได ้ ถา้เราคลิก
เขา้ไปจะมีช่องส าหรับใหใ้ส่ password ดงัรูปท่ี 2.6 

 
รูปท่ี 2.6 

  
  

2.7 บทเรียน                                
                คือ การเขา้สู่บทเรียนในรายวชิาแต่ละวชิาซ่ึงจ านวนบทเรียนนั้นจะข้ึนอยูก่บัอาจารยผ์ูส้อนสร้าง
เอาไวว้ธีิการเขา้สู่บทเรียนตอ้งท าการคลิกท่ี เคร่ืองหมาย + (บวก) หนา้ สัญลกัษณ์ รูป Folder สีเขียว เพื่อให้
หนา้จอแสดงบทเรียนทั้งหมดออกมาดงัรูปท่ี 2.7 

 



รูปท่ี 2.7 
                เม่ือตอ้งการศึกษาในบทเรียนก็ใหค้ลิกท่ี บทท่ี x  (x คือ บทท่ีตอ้งการศึกษา) 
ส่วนประกอบของบทเรียน 
                ในบทเรียนมีส่วนประกอบดงัน้ี 
 

 
 

รูปท่ี 2.8 
                1. หวัเร่ือง จะบอกวา่เป็นบทเรียนท่ีเท่าไหร่ และเร่ืองอะไร 
                2. เน้ือเร่ือง จะเป็นเน้ือหาภายในบทเรียนนั้นๆ 
                3. เมนูภายในซ่ึงประกอบดว้ยเมนูยอ่ยดงัน้ี 
                                - Pretest                 ส าหรับการท าแบบฝึกหดัก่อนการเรียน 
                                - Posttest               ส าหรับการท าแบบฝึกหดัหลงัการเรียน 
                                - web link              คือ link ท่ีน่าสนใจเก่ียวกบับทเรียนนั้นๆ 
                ส่วนรายละเอียดการใช ้เมนูยอ่ยต่างๆ ท่ีส าคญั ในบทเรียนมีดงัน้ี 

2.8 Pretest 
                เม่ือท่านคลิกท่ี Pretest จะมีลกัษณะการปรากฏของหนา้ต่างอยู ่ 2 ลกัษณะคือ ปรากฏดงัรูปท่ี 
2.8 และรูปท่ี 2.9 ซ่ึงในกรณีแรกนั้นจะปรากฏแบบทดสอบแสดงออกมาใหท้่านสามารถท าไดแ้ต่อีกกรณี
หน่ึงคือ ยงัไม่มีการสร้างแบบทดสอบก็จะบอกวา่ "ไม่พบข้อสอบในบทเรียนที่ X" 
  



 
รูปท่ี 2.8 

 
รูปท่ี 2.9 

 
                ถา้เป็นในกรณีท่ี 1 ท่านก็จะสามารถเขา้ไปท าแบบฝึกหดัก่อนเรียนไดแ้ลว้ท าการส่งโดยคลิกท่ี
ปุ่ม"ตรวจคะแนน" เพื่อท าการตรวจสอบคะแนนซ่ึงจะอยูมุ่มขวาล่างสุดของหนา้น้ีซ่ึงพอเราคลิกเสร็จตวั
โปรแกรมก็จะสามารถตรวจคะแนนใหเ้ลยดงัรูปท่ี 2.10,2.11 ตามล าดบั 
 

 
รูปท่ี 2.10 

 
รูปท่ี 2.11 

2.9 Posttest 
                จะมีลกัษณะการใชง้านเหมือนกนัทุกประการกบั Pretest  
 


