
กำรเข้ำทดสอบ
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1.กำรเขำ้ทดสอบ

เข้าสอบ
กดเข้าสอบ

หน้าที่ 2



กำรยืนยนัตัวตน
ก่อนเขำ้ทดสอบ
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2.กำรยืนยนัตัวตนก่อนเขำ้ทดสอบ

ข้อมูลยืนยันตัวตน
• กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก
• กรอกรหัสผ่าน

ยืนยัน
กดเพื่อยืนยันตัวตน

หน้าที่ 4



2.กำรยืนยนัตัวตนก่อนเขำ้ทดสอบ

รายการทดสอบ
แสดงรายการทดสอบของฉัน

เข้าห้องสอบ
กดเพื่อเข้าห้องสอบ 
** เมื่อยืนยันตัวตนกบัผู้คุมสอบ
และถึงวันที่เวลาทดสอบระบบจะสามารถเขา้ห้องสอบได้

หน้าที่ 5



การยืนยันตัวตนก่อนเข้าทดสอบ : เริ่มท าแบบทดสอบ

2.กำรยืนยนัตัวตนก่อนเขำ้ทดสอบ

เร่ิมท าแบบทดสอบ
กดเพื่อเข้าไปท าแบบทดสอบ
** เมื่อถึงเวลาเข้าทดสอบปุ่มจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม
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กำรท ำแบบทดสอบ
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3.1 รูปแบบค าถาม



ข้อสอบ Multiple Choice และ True/False

3.1 กำรท ำแบบทดสอบ
ข้อสอบส่วน Multiple Choice และ True Choice
กดเพื่อท าข้อสอบส่วนที่ 1 สามารถท าแบบทดสอบสลับสว่นได้

ข้อสอบส่วน Free Text
กดเพื่อท าข้อสอบส่วนที่ 2 สามารถท าแบบทดสอบสลับสว่นได้

การแสดงจ านวนข้อสอบ
กรอกจ านวนข้อที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า

เวลาที่เหลือในการทดสอบ
แสดงนาฬิกานับถอยหลังเวลาทีเ่หลอืในการทดสอบ

จ านวนข้อสอบ
แสดงจ านวนข้อสอบ สามารถกดเพื่อไปยังข้อนั้นได้

ถัดไป
กดเพื่อไปยังหน้าถัดไป

ส่งค าตอบ
กดส่งค าตอบเมื่อท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว

11 12 13

ก่อนหน้า
กดเพื่อไปยังหน้าก่อนหน้า

ค าถามและตัวเลือก
• แสดงค าถาม
• กดที่ค าตอบที่ต้องการตอบ

2

ถูก

ผิด

หน้าที่ 9



ข้อสอบ Free Text

3.1 กำรท ำแบบทดสอบ
ข้อสอบส่วน Multiple Choice และ True Choice
กดเพื่อท าข้อสอบส่วนที่ 1 สามารถท าแบบทดสอบสลับ
ส่วนได้

ข้อสอบส่วน Free Text
กดเพื่อท าข้อสอบส่วนที่ 2 สามารถท าแบบทดสอบสลับสว่นได้

กระดาษค าตอบ
กรอกค าตอบที่ต้องการลงในกระดาษค าตอบ 
ระบบจะนับจ านวนค าที่กรอก โดยจะไม่สามารถตอบได้
เกิน 30,000 ค า

ค าถาม
แสดงค าถามของข้อสอบ Free Text
แสดง 1 หน้าต่อ 1 ค าถาม

เวลาที่เหลือในการทดสอบ
แสดงนาฬิกานับถอยหลังเวลา
ที่เหลือในการทดสอบ

การแสดงจ านวนข้อสอบ
แสดงจ านวนข้อสามารถกดเพ่ือไปยังข้อน้ันได้ 
และสามารถกัดถัดไป เพื่อไปยังข้อถัดไป

ส่งค าตอบ
กดส่งค าตอบเมื่อท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2
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ข้อสอบ Free Text : ยืนยันการบันทึกค าตอบ

3.1กำรท ำแบบทดสอบ

ไม่ใช่
กดเมื่อไม่ตอ้งการบันทึกค าตอบและยังคงต้องการตอบค าถามข้อเดมิ

ใช่
กดบันทึกค าตอบและไปยังข้อถดัไป
**สามารถกลับมาแก้ไขค าตอบได้
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3.2 การส่งค าตอบ



การส่งค าตอบ : กรณียังตอบไม่ครบและยังเหลือเวลาท าแบบทดสอบ

3.2 กำรท ำแบบทดสอบ

ตกลง 
กดเพื่อท าแบบทดสอบให้ครบ หน้าที่ 13



การส่งค าตอบ : กรณีหมดเวลาท าแบบทดสอบ

3.2 กำรท ำแบบทดสอบ

ส่งแบบทดสอบ
กดเพื่อส่งแบบทดสอบ หน้าที่ 14



แบบประเมินผล
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4. แบบประเมินผล

แบบประเมินผล
แสดงค าถามแบบประเมินผล

ส่งค าตอบ
กดเพื่อส่งค าตอบแบบประเมินผล

ข้าม
กดเพื่อข้าม ไม่ต้องการตอบแบบประเมินผล

หน้าที่ 16



กำรแสดงผลคะแนน
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5. กำรแสดงผลคะแนน

แสดงสรุปผลคะแนน
แสดงรายละเอียดผลคะแนน

หน้าหลัก
กดเพ่ือกลับไปยังหน้าหลกั

ขอหนังสือรับรอง
กดเพ่ือขอหนังสือรับรอง

การแสดงผลคะแนน : กรณีผ่านเกณฑ์
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5. กำรแสดงผลคะแนน

แสดงสรุปผลคะแนน
แสดงรายละเอียดผลคะแนน

หน้าหลัก
กดเพื่อกลับไปยังหน้าหลกั

การแสดงผลคะแนน : กรณีไม่ผ่านเกณฑ์

หน้าที่ 19



5. กำรแสดงผลคะแนน
การแสดงผลคะแนน : ประกาศนียบัตร

3

หน้าที่ 20



5. กำรแสดงผลคะแนน

แสดงสรุปผลคะแนน
แสดงรายละเอียดสถานะการทดสอบ

หน้าหลัก
กดเพื่อกลับไปยังหน้าหลกั

การแสดงผลคะแนน : กรณีรอผลคะแนนทดสอบ (เม่ือแบบทดสอบมีรูปแบบ Free Text)
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5. กำรแสดงผลคะแนน

แสดงผลคะแนน
แสดงรายละเอียดสถานะการทดสอบ
**กรณียุติการทดสอบ ผลคะแนนจะไม่ขึ้น
เนื่องจากการทดสอบไม่ถูกตอ้งตามเงื่อนไขการทดสอบ

หน้าหลัก
กดเพื่อกลับไปยังหน้าหลัก

การแสดงผลคะแนน : กรณีถูกยุติการทดสอบ

หน้าที่ 22




