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¢Ñ้¹µÍ¹¡ÒÃãªŒ§Ò¹ÃÐººÊÍº (µ‹Í) 

อานวิธีการและข้ันตอนในการสอบในท่ีหนา

แรกกอนเขาสูระบบสอบ จากนั้น log-in 

เขาระบบตามขอมูลท่ีปรากฏหนาจอ 

24re3601234xxxxx 

************* 
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¢Ñ้¹µÍ¹¡ÒÃãªŒ§Ò¹ÃÐººÊÍº (µ‹Í) 

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการ

ลงทะเบียน ช่ือ-นามสกุล และรหัสนักศึกษา 

ท่ีปรากฏบนมุมขวาของหนาจอ  
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ขั้นตอนการใชงานระบบสอบ (ตอ) 

เล่ือนลงมาดานลางของเว็บสอบ จะพบ  

                วิชาเรียนของฉัน 

  ใหกดเลือกท่ีรายวิชาท่ีลงทะเบียนสอบ 
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เลือกประเภทการสอบ หลังจากนั้นจะ

ปรากฏหนาตางแสดงรายละเอียดการทํา

แบบทดสอบ ใหกดเลือก  

           ทําแบบทดสอบตอนนี ้
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¢Ñ้¹µÍ¹¡ÒÃãªŒ§Ò¹ÃÐººÊÍº (µ‹Í) 
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จะปรากฏหนาตางใหใสรหัสผานในการทํา

แบบทดสอบ และใสรหัสผานตามท่ีกรรมการ

คุมสอบแจง แลวกด Start attempt 
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เวลาท่ีเหลือในการสอบ 
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รายละเอียดท่ีแสดงในหนาเว็บสอบไดแก 

- ผังนําทางแบบทดสอบ 

- ระยะเวลาท่ีใชในการทําแบบทดสอบ 

 

¢Ñ้¹µÍ¹¡ÒÃãªŒ§Ò¹ÃÐººÊÍº (µ‹Í) 

 

ปุมตาง ๆ ท่ีใชในหนาเว็บสอบ 

 หากตองการเปลี่ยนหนาหรือหนาถัดไป

ใหกดปุม 

 หากตองการกลับไปกอนหนาใหกดปุม 
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  รูปแบบขอสอบ 

    - ขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 60 - 90 ขอ (วิชาภาษาอังกฤษ 60 ขอ) 
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¢Ñ้¹µÍ¹¡ÒÃãªŒ§Ò¹ÃÐººÊÍº (µ‹Í) 
เม่ือทําแบบทดสอบครบทุกขอแลว ใหกดปุม  

Finish attempt 9 

จะปรากฏหนาตางยืนยัดการกดสงคําตอบ 

 หากตองการกดสงคําตอบ ใหกดปุม สง

คําตอบแลวสิ้นสุดการทําแบบทดสอบ 

 

 หากตองการกลับไปแกไขอีกครั้งใหกดปุม 

Return to attempt 
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¢Ñ้¹µÍ¹¡ÒÃãªŒ§Ò¹ÃÐººÊÍº (µ‹Í) 

เม่ือกดสงคําตอบแลวจะปรากฏคะแนนท่ีได 

แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

• ชองคะแนน  หมายถึง จํานวนขอท่ีทําถูก 

• คะแนนท่ีได หมายถึง คะแนนสอบจริง 
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คะแนนทีไ่ด้คอื 25/35 

คะแนนที่ได้คอื 25/35 

35 
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¢Ñ้¹µÍ¹¡ÒÃãªŒ§Ò¹ÃÐººÊÍº (µ‹Í) 

 

เม่ือเสร็จส้ินการสอบ ให log-out ออกจาก

ระบบท่ีดานมุมบนขวาของเว็บสอบ 
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Fan page Facebook 
Inbox ¢Í§ fan page ¢Í§ÊํÒ¹Ñ¡ÇÔªÒ
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Ñ่Çä»Ï  

    àºÍÃ�â·ÃÀÒÂã¹ 
ÊํÒ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Ñ่Çä»Ï½†ÒÂºÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
 02-160-1265 µ‹Í 201, 203, 204, 205 
 

gen-ed@ssru.ac.th 

ª‹Í§·Ò§¡ÒÃµỐ µ‹Í 

E-mail 
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