
คู่มือการใช้งานระบบคลังข้อสอบออนไลน์ (สำหรับการติวข้อสอบO-net) 
การเข้าสู่ระบบ (สำหรับคุณครู) 

 ผู้ที่ต้องการใช้งานระบบคลังข้อสอบออนไลน์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลา (e-gifted) เข้าสู่ระบบโดยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใช้เว็บบราวเซอร์ทั่วไป โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบ Link : https://egifted.yru.ac.th/ 
 
  

 จะปรากฏหน้าจอ สมัครสมาชิก และ เข้าสู่ระบบบ  

กรอก Username / Password เพ่ือเข้าสู่ระบบ ถ้ากรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก คลิก “สมัครสมาชิกสำหรับครู?”

 
รูปที่ 1 

 2. สมัครสมาชิกสำหรับครู กดปุ่มสมัคร ดังในรูปที่ 1  

รูปที่ 2  

 

คำนำหน้าช่ือ – สกุล 

เลือกโรงเรียนที่รับผิดชอบ 

ช่ือผู้ใช้ จะใช้ในการเข้าสู่ระบบ 

https://egifted.yru.ac.th/


 3. หน้าต่างการสมัครสมาชิกจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 

• ช่องที่ 1 : ป้อนคำนำหน้า ชื่อ – สกุล 

• ช่องที่ 2 : เลือกโรงเรียนที่รับผิดชอบ 

• ช่องที่ 3 : ชื่อผู้ใช ้จะใช้ในการเข้าสู่ระบบ  

ตัวอย่าง wanrohanee_weahayee (ห้ามเว้นวรรค ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

• ช่องที่ 4 : รหัสผ่าน (ใช้ภาษาอังกฤษกับตัวเลขเท่านั้น) 

• ช่องที่ 5 :  ยืนยันรหัสผ่าน ให้กรอกเหมือน ช่องที่ 4 ตัวอย่างดังรูปที่ 3 

รูปที่ 3 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกสำหรับคร ู

 4. เมื่อกรอกข้อมูล จากรูปที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว คลิก “SIGN UP” เพื่อดำเนินการสมัครสมาชิก จากนั้น

แสดงสถานะการสมัครเพื่อรอการอนุมัติจาก admin หรือ ผู้ดูแลระบบ ของโรงเรียนนั้นๆ จะปรากฏหน้าต่าง 

ดังรูปที่ 4 

รูปที่ 4 สถานะการสมัครสมาชิก 



 5. เมื่อ admin หรือ ผู้ดูแลระบบ ของโรงเรียนได้ทำการอนุมัตเิป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการ reload 

หรือ  เข้าสู่ระบบใหม่  ระบบจะแสดงข้อสอบในแต่ละวิชาดังรูปที่ 5 

 

รูปที่ 5 ข้อมูลข้อสอบของแต่ละรายวิชาทั้งหมด 

 6. สามารถคลิกเลือกวิชา เพื่อดูข้อสอบสำหรับการติวได้ดังรูปที่ 5 ( ตัวอย่างเช่น กดที่วิชา O-net 

(คณิตศาสตร์)  จะแสดงดังรูปที่ 6 ) 

 

รูปที่ 6 ป้อนรายละเอียดเพือ่ดูข้อสอบ 

  

 

 



 หน้าต่างสำหรับการเลือกดูข้อสอบ O-net สำหรับการติวประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้ ดังรูปที่ 7 

• ช่องที่ 1 : ระดับชั้น เลือกระดับชั้นของข้อสอบ 

• ช่องที่ 2 : หมวดหมู่ เลือกหมวดหมู่ (ถ้าเป็นข้อสอบทั่วไปจะเป็น ชื่อหมวดหมู่ ส่วนข้อสอบ 

O-net จะเป็น ปี ของข้อสอบ) 

• ช่องที่ 3 : เรื่อง เลือกเรื่อง (ถ้าเป็นข้อสอบทั่วไปจะเป็น ชื่อเรื่อง ส่วนข้อสอบ O-net จะเป็น 

ปี ของข้อสอบ) 

• ช่องที ่4 : ระดับข้อสอบ เลือกระดับข้อสอบ (ในระดับข้อสอบ เลือกเป็น ข้อสอบติว)  

ทำการคลิกท่ีปุ่ม “ดูข้อสอบ” 

 

รูปที่ 7 ตัวอย่างการเลือกดูข้อสอบ 

 7. เมื่อกด ดูข้อสอบ จะแสดงข้อสอบทั้งหมดในวิชาที่เลือกดังรูปที่ 8   

 

รูปที่ 8 ข้อสอบทั้งหมดในวิชาที่เลือก 

1 

2 

3 

4 



 8. จากรูปที่ 8 เมื่อกด ตัวอย่าง จะแสดงตัวอย่างหน้าสอบพร้อมแสดงข้อสอบของวิชาที่เลือก ดังรูป                

 
รูปที่ 9 ตัวอย่างข้อสอบ 

 9. เมื่อกด ถัดไป จะแสดงข้อถัดไป ดังรูปที่ 10  

 

รูปที่ 10 ตัวอย่างข้อสอบ 

 10. เมื่อกด กลับ จะแสดงข้อก่อนหน้านี้  

 11. คลิก “ข้อสอบออนไลน์” เพ่ือกลับสู่เมนหูลัก 

 

 



 12. สามารถดูคะแนนสอบของนักเรียนได้ที่เมนจูัดการ  คะแนนสอบ/จัดการนักเรียน 

 

รูปที่ 11 เมนู คะแนนและจัดการนักเรียน 

 13. เมื่อกดเมนู คะแนนสอบ/จัดการนักเรียน จะแสดงดังรูป 12 

 
รูปที่ 12 หน้าขอ้มูลสำหรับการติวหรือการสอบ 

 

 

 



 14. ไปที่เมนู ข้อมูลนักเรียนประจำชั้น  

 

รูปที่ 13 หน้าจัดการข้อมูลนกัเรียนและชั้นเรียนที่รับผิดชอบ 

 1) กำหนดชั้นเรียนที่รับผิดชอบ เลือกชั้นเรียนที่รับผิดชอบ แล้วกดอัพเดท ดังรูปที่ 14  

 

รูปที่ 14 หน้าจัดการข้อมูลนกัเรียนและชั้นเรียนที่รับผิดชอบ 

 

 

 

 



2) จัดการข้อมูลนักเรียนในส่วนของการเพ่ิมรายชื่อนักเรียน คลิก “เพิ่มนักเรียน” ดังรูปที่ 15  

รูปที่ 15 หน้าจัดการข้อมูลนกัเรียนและชั้นเรียนที่รับผิดชอบ 

แสดงหน้าต่างสำหรับการเพ่ิมนักเรียน ประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้  

รูปที่ 16 หน้าตัวอยา่งการกรอกข้อมูลนกัเรียน 



 3) เมื่อทำการกดบันทึก จะแสดงข้อมูลนักเรียน ดังรูปที่ 17 

รูปที่ 17 หน้าแสดงรายละเอียดการเพิ่มนักเรียน 

4) แก้ไขข้อมูลนักเรียน กดสัญลักษณ์ไอคอนหลังชื่อนักเรียนที่ต้องการแก้ไข เมื่อกรอกเสร็จกดบันทึก 

ดังรูปที่ 18 

รูปที่ 18 หน้าแสดงผลข้อมูลที่ต้องการแก้ไข 

 

 

 

 

 



 15. การดูคะแนนสอบของนักเรียน คลิกที่ ข้อมูลการติว  

  

 16. เมื่อกด ข้อมูลการติว สามารถค้นหาการดูคะแนนสอบ O-net ของแต่ละรายวิชาได ้ดังรูปที ่20 

รูปที่ 20 ตัวอย่างการค้นหาเพื่อดูคะแนน 

 

 

 

 

 



 17. เมื่อกดค้นหา จะแสดงหน้าผลสอบของนักเรียน พร้อมกราฟแสดงผลของแตล่ะข้อมีนักเรียนท่ีทำได้กี่คน  

 

 

 



 

 

 

 

 



คู่มือการใช้งานระบบคลังข้อสอบออนไลน์ (สำหรับการติวข้อสอบO-net) 

การเข้าสู่ระบบ (สำหรับนักเรียน) 

ผู้ที่ต้องการใช้งานระบบคลังข้อสอบออนไลน์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

(e-gifted) เข้าสู่ระบบโดยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใช้เว็บบราวเซอร์ทั่วไป โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบ Link: https://egifted.yru.ac.th เมื่อคลิกเข้าไปจะพบหน้าจอ ดังนี้ 

 

2. ผู้เข้าใช้งานทำการเข้าสู่ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ (e-gifted) โดยกรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน 

แล้วคลิก “เข้าสู่ระบบ” 



3. หน้าต่างระบบจะปรากฏขึ้นมา เห็นชื่อ-สกุลของผู้ที่ทำการ Login ดังรูป 

4. คลิกเลือก Banner ด้านล่าง “ติวข้อสอบ” เพ่ือเลือกวิชาที่ต้องการติว 

 

 



จะปรากฏหน้าต่างรายวิชาสำหรับการติวข้อสอบ O-net ดังรูป 

 

หน้าต่างสำหรับการเลือกทำข้อสอบ O-net สำหรับการติวประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี้  

 1) เลือกระดับชั้น : นักเรียนสามารถเลือกระดับความยากง่ายของข้อสอบตามระดับชั้นได้  

 2) เลือกปีข้อสอบ O-net : นกัเรียนสามารถเลือกทำข้อสอบย้อนหลังได้ 

 3) เลือกประเภทข้อสอบสำหรับการติวหรือสอบ  

ทำการคลิกท่ีปุ่ม “ดูข้อสอบ” 

 

1 

2 

3 



5. นักเรียนสามารถเลือกทำการทดสอบ โดยคลิกปุ่มสีเขียว “เริ่มทำข้อสอบ” พร้อมทำข้อสอบ 

 

 

เมื่อคลิกเริ่มทำข้อสอบ จะปรากฏข้อสอบ ข้อที่ 1 ขึ้นมา พร้อมจับเวลาในการทำข้อสอบ แล้วทำการเลือก

คำตอบที่คิดว่าถูกที่สุด                

 

 

 



เมื่อเลือกคำตอบได้แล้ว คลิก “ส่งคำตอบ” เพ่ือยืนยันการส่งคำตอบ (นักเรียนไม่สามารถย้อนกลับมาแก้

คำตอบในข้อที่ผ่านมาได้ เพราะเม่ือกดส่งคำตอบจะมีเฉลยด้วยรูปและวีดีโอ)  

กรณีมีรูปประกอบ ถ้ารูปเล็กเกินไปสามารถกดที่รูปเพื่อขยายรูปให้ดูสะดวกมากยิ่งขึ้น 

 

ตัวอย่างแสดงรูป 



กรณีตอบถูกจะแสดงพ้ืนหลังสีเขียวพร้อมบอกเวลาในการทำข้อสอบและคะแนนที่ได้ กรณีมีวิดีโอเฉลย

สามารถกดข้ามไปข้อถัดไปได้ (ในกรณีตอบผิดจะไม่สามารถข้ามวิดีโอได้) 

 

กรณีตอบผิดจะแสดงพื้นหลังสีแดงพร้อมบอกเวลาในการทำข้อสอบและคะแนนที่ได้ กรณีมีวิดีโอเฉลย        

จะไม่สามารถกดข้ามไปข้อถัดไปได้ (ต้องดูวิดีโอเฉลยจนจบถึงจะกดข้ามไปข้อถัดไปได้) 

 

 



เมื่อนักเรียนทำข้อสอบครบทุกข้อแล้ว จะปรากฏคะแนน ดังรูป และสามารถคลิกปุ่ม “กลับไปหน้าหลัก” 

เพ่ือดูประวัติการสอบหรือประวัติการติวได้ 

 

6. นักเรียนสามารถดูประวัติการสอบหรือประวัติการติวได้โดยการกดแถบเมนูซ้ายบนและเลือกเมนู                

ดูประวัติการติว 

 

 



นักเรียนสามารถดูรายละเอียดประวัติการสอบหรือการติวทั้งหมดได้ และยังสามารถค้นหาวิชา หมวดหมู่ 

และเรื่องทีน่ักเรียนสอบ

 

นักเรียนสามารถดูข้อมูลการสอบโดยการเลือกครั้งที่สอบที่ต้องการดูได้ 

 

  

 

 



 เมื่อกดคลิกดูข้อมูลการสอบในแต่ละครั้ง จะปรากฏรายละเอียดข้อมูลการสอบ ระดับชั้น คะแนนที่ได้ 

คะแนนเต็ม เวลาเริ่มสอบ และเวลาการทำข้อสอบ ดังรูป  

 



คู่มือการใช้งานระบบคลังข้อสอบออนไลน์ (สำหรับการติวข้อสอบO-net) 
การเข้าสู่ระบบ (สำหรับผู้ปกครอง) 

1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบ Link: https://egifted.yru.ac.th เมื่อคลิกเข้าไปจะพบหน้าจอ ดังนี้ 

 

2. ผู้เข้าใช้งานทำการเข้าสู่ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ (e-gifted) โดยกรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน 

แล้วคลิก “เข้าสู่ระบบ” 

 



3. ผู้ปกครองสามารถดูรายละเอียดประวัติการสอบหรือการติวทั้งหมดได้ และยังสามารถค้นหาวิชา 

หมวดหมู่ และเรื่องที่นักเรียนสอบ

 

4. ผู้ปกครองสามารถดูข้อมูลการสอบโดยการเลือกครั้งที่สอบที่ต้องการดูได้ 

 

  

 

 



 5. เมื่อกดคลิกดูข้อมูลการสอบในแต่ละครั้ง จะปรากฏรายละเอียดข้อมูลการสอบ ระดับชั้น คะแนนที่ได้ 

คะแนนเต็ม เวลาเริ่มสอบ และเวลาการทำข้อสอบ ดังรูป  

 


