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คู่มือการใช้งานระบบ AI ANALYSIS เว็บไซต์โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ 

�. การเข้าใช้งานเมนู AI ANALYSIS  

    �.� การใช้งานเมนู AI ANALYSIS (1) นักเรียนจะต้องทําแบบทดสอบใน Virtual School ครบทุกวิชาของทุกระดับชั�น  

    และทําคะแนนผ่านเกณฑ์ ( �� คะแนนขึ�นไป ) จึงจะสามารถใช้งานเมนู AI Analysis ได้
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    �.� หากนักเรียนสอบผ่านไม่ครบทุกวิชา ระบบจะขึ�นหน้าต่างแจ้งเตือน นักเรียนสามารถตรวจสอบจากหน้าต่างที�แสดงขึ�นมา ว่ามีวิชาอะไรบ้าง 

    ที�ตนเองยังทําคะแนนสอบไม่ผ่านเกณฑ์  

          โดยมีวิธีการตรวจสอบดังต่อไปนี�  

          �. วิชาที�ผ่านเกณฑ์แล้ว จะมีสัญลักษณ์         ต่อท้ายวิชา (�) 

          �. วิชาที�ยังไม่ผ่านเกณฑ์ จะมีสัญลักษณ์         ต่อท้ายวิชา (�)
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�. แบบจําลองการสอบ  

    �.� เมื�อนักเรียนกดที�เมนู AI ANALYSIS ครั�งแรก ระบบจะนําไปหน้าทําแบบจําลองการสอบ เพื�อเข้าใช้งานระบบ AI ANALYSIS 

    โดยระบบจะนําคะแนนที�สอบได้มาวิเคราะห์ด้วยระบบ AI เพื�อไว้พัฒนาผลการสอบกับนักเรียน 

โดยนักเรียนจะต้องทําการสอบให้ครบทุกวิชา และแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี� 

          �.  ประเภทข้อสอบ (�) 

          �. รายชื�อวิชา และเวลาที�ใช้ในการทําข้อสอบ (�) 

          �. ปุ่ม                                           (�)  เมื�อกดแล้วจะมีหน้าต่างแจ้งรายละเอียดต่างๆ ชื�อวิชาที�สอบ จํานวนข้อ จํานวนเต็มของคะแนน

          �. หลังจากทําข้อสอบแล้วปุ่มจะเปลี�ยนสถานะเป็น                                         (�)  โดยสามารถก่อนเพื�อดูผลคะแนนที�ทําได้
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    �.� เมื�อนักเรียนทําข้อสอบครบทุกวิชาแล้วจะสามารถไปที�หน้าเมนูหลัก AI ANALYSIS โดยกดที�ปุ่ม                                      (�) เข้าสู่หน้า AI ANALYSIS
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�. หน้าเมนูหลัก AI ANALYSIS 

    �.� หน้าเมนูหลัก AI ANALYSIS     
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โดยแต่ละเมนูมีรายละเอียดดังนี� 

          1. AI ANALYSIS คืออะไร ? (�)   

          - อธิบายรายละเอียดของระบบ AI Analysis ของโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ            

          �. ผลคะแนนแบบทดสอบ (�) 

          - ดูผลคะแนนที�นักเรียนทําได้ในแบบทดสอบจําลองการสอบ 

          �. ข้อสอบพัฒนาทักษะโดยระบบ AI (3) 

          �. โปรแกรมคํานวณคะแนนสอบเข้า (�) 

          - คํานวณการโอกาศสอบติดจากคะแนนแบบทดสอบจําลองการสอบ 

          �. ดูสถิติคะแนนสอบเข้าย้อนหลัง (�) 

          - ดูสถิติคะแนนสูงสุดตํ�าสุด � ปีของแต่ละมหาลัย 

          �. ทําแบบทดสอบชุดใหม่ (�) 

          - การทําแบบจําลองการสอบอีกครั�ง
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�. หน้าเมนู AI ANALYSIS คืออะไร ? 

    อธิบายรายละเอียดของระบบ AI Analysis ของโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ      

 

กลับหน้าเมนูหลัก
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�. หน้าเมนูผลคะแนนแบบทดสอบ 

    เมื�อกดที�เมนูผลคะแนนแบบทดสอบ ระบบจะแสดงผลคะแนนที�นักเรียนทําได้จากการสอบแบบจําลองการสอบ ระบบจะนําคะแนน 

    ทุกวิชาที�นักเรียนทําการสอบมารวมและประเมินโอกาสการสอบติดเป็นเปอร์เซ็น โดยสามารถเลือกเอาคะแนนการสอบครั�งล่าสุดหรือ 

    คะแนนสอบที�เคยทําได้สูงสุด 
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    โดยหน้า ผลคะแนนแบบทดสอบ มีรายละเอียดแต่ละส่วนดังนี� 

          �. ตัวเลือกดูผลคะแนนสอบที�ทําได้ (�) 

          - นักเรียนสามารถเลือกตัวเลือกของผลคะแนน ได้ � ตัวเลือกคือ คะแนนล่าสุด และ คะแนนสูงสุด 

            ตัวเลือกคะแนนล่าสุด ระบบจะนําผลคะแนนที�นักเรียนทําได้รอบล่าสุดของแต่ละวิชามาใช้ประเมินผลคะแนน 

            ตัวเลือกคะแนนสูงสุด ระบบจะนําผลคะแนนสอบที�นักเรียนเคยทําได้สูงสุดของแต่ละวิชามาใช้ประเมินผลคะแนน 

          �. ผลคะแนนแบบจําลองการสอบ (�) 

          - รายงานผลการทําแบบจําลองการสอบ เมื�อนักเรียนเลือกตัวเลือกผลคะแนนแล้ว ระบบจะนําคะแนนที�ทําได้มาแสดงผล  

            ประเมินผลคะแนนที�ได้ ผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ และบอกจํานวนครั�งที�นักเรียนได้ทําการสอบไปแล้ว 

          �. คะแนนรวมที�ทําได้ (�) 

          - ผลคะแนนรวมทุกวิชา 

          �. คะแนนตํ�าที�สุดของคณะแพทยศาสตร์ (�) 

          - แสดงคะแนนที�ใช้ในการสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

          �. โอกาสในการสอบติด (�) 

          - ระบบจะนําคะแนนจากตัวเลือกคะแนนมาประเมินเป็นเปอร์เซ็นในการสอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

          �. ผลคะแนนแบบจําลองการสอบของเลือก (�) 

          - รายงานผลคะแนนแบบจําลองการสอบ GAT/PAT เป็นต้น 

          �. เทียบคะแนนกับสถิติค่าต่างๆ (�) 

          - แสดงคะแนนนักเรียนและเปรียบเทียบค่าสถิติระดับประเทศกับค่าสถิติในโครงการ 
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�. หน้าเมนูข้อสอบพัฒนาทักษะโดยระบบ AI 

    �.� ข้อสอบพัฒนาทักษะโดยระบบ AI คือระบบการสอบที� AI จะทําการวิเคราะห์จุดอ่อนของนักเรียนจากข้อสอบที�ได้ทําไปโดยระบบจะ 

    ประมาลออกมาว่า นักเรียนทําข้อสอบผิดในส่วนของตัวชี�วัดใดบ้าง และนําข้อมูลที�ประมวลได้ มาใช้สําหรับการตัดเลือกข้อสอบที�เกี�ยวข้อง 

    กับเรื�องนั�น ๆ ที�เหมาะกับนักเรียน เมื�อกดสอบจะไล่ระดับความยากขึ�นไปเรื�อย ๆ ซึ�งนักเรียนต้องตอบถูกให้หมดถึงจะผ่านได้ 

 

    เมื�อกดที�เมนูข้อสอบพัฒนาทักษะโดยระบบ AI จะขึ�นข้อสอบวิชาต่าง ๆ นักเรียนสามารถกดที�รูปเพื�อเข้าสอบพัฒนาทักษะ 

    โดยระบบ AI ได้  โดยแต่ละวิชาจะมีการสอบที�ไม่เท่ากัน ขึ�นอยู่กับคะแนนสอบแบบจําลองครั�งล่าสุดที�นักเรียนทําได้ โดยที�ใต้วิชาจะ     

    มีแทบสถานะความคืบหน้าการสอบ      

    โดยแทบสถานะใต้วิชาแต่ละอันมีความหมายดังนี� 

          �. แทบสถานะใต้วิชา "สีนํ�าเงิน" (�) 

          -  หมายถึง มีการสอบแล้วแต่ยังไม่ครบทุกตัวชี�วัด โดยจะมีเลขบอกเปอร์เซ็นความคืบหน้าการสอบ 

          �. แทบสถานะใต้วิชา "สีเขียว" (�) 

          - หมายถึง สอบครบทุกตัวชี�วัดจนผ่านเกณฑ์แล้ว  

          �. แทบสถานะใต้วิชา "สีแดง" (�) 

          - หมายถึง ยังไม่ได้เริ�มสอบ 
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    �.� เมื�อกดที�รูปข้อสอบ ระบบจะนํามายังหน้า ข้อสอบพัฒนาทักษะโดย AI ในหน้านี�จะมีรายละเอียดต่างๆตามวิชาที�เลือก 

    โดยหน้า ข้อสอบพัฒนาทักษะโดย AI มีรายละเอียดแต่ละส่วนดังนี� 

          �. รายละเอียด (�) 

          -  รายละเอียดของข้อสอบพัฒนาทักษะโดย AI  

          �. สาระการเรียนรู้/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี�วัด (�) 

          -  แจ้งรายละเอียดของข้อสอบ 

          �. รายละเอียดคะแนน (�) 

          -  แจ้งรายละเอียดของคะแนน โดยจะอ้างอิงคะแนนที�ทําได้ในแบบจําลองการสอบ โดยส่วนนี�จะบอกจํานวนข้อที�ตัวชี�วัดนี�มีใน 

             แบบจําลองการสอบ คะแนนทั�งหมดที�มี และคะแนนที�นักเรียนทําได้  

          �. สถานะการสอบ (�) 

          -  สถานะการสอบว่านักเรียนผ่านเกณฑ์หรือไม่ โดยจะอ้างอิงคะแนนที�ทําได้ในแบบจําลองการสอบ 

            โดยสถานะการสอบ มี � สถานะ ดังนี� 

                                            "สถานะไม่ผ่านเกณฑ์" หากนักเรียนทําแบบจําลองการสอบ ถูกไม่ครบทุกข้อในตัวชี�วัดนั�น ๆ จะไม่ผ่านเกณฑ์                   

                                            นักเรียนต้องทําข้อสอบพัฒนาทักษะโดย AI  ให้ผ่านจนถึงเกณฑ์ที�ระบบกําหนดจึงจะถือว่าผ่าน  

                                            "สถานะผ่านเกณฑ์" หากทําคะแนนสอบในแบบจําลองการสอบ ถูกครบทุกข้อในตัวชี�วัดนั�น ๆ หรือทําข้อสอบ 

                                            พัฒนาทักษะโดย AI ผ่านจนถึงเกณฑ์ที�ระบบกําหนด 

  

1

2 3 4

คู่มือการใช้งานระบบ AI ANALYSIS เว็บไซต์โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ หน้าที� ��/��



    �.� เมื�อกดที�ปุ่ม                  จะเข้าสู่หน้าสอบพัฒนาทักษะโดย AI โดยนักเรียนต้องทําข้อสอบไปจนถึงระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานถึง 

          จะผ่านการสอบได้ 

ทําข้อสอบ

    โดยหน้า หน้าสอบพัฒนาทักษะโดย AI มีรายละเอียดแต่ละส่วนดังนี� 

          �. จํานวนข้อตอบถูกและตอบผิด (�) 

          �. คําถามข้อสอบ (�) 

          �. รหัสข้อสอบ (�) 

          �. ตัวเลือกคําตอบ (�) 

          �. ตรวจคําตอบ (�) 

          -  เมื�อนักเรียนเลือกคําตอบแล้วให้กดที�ปุ่มนี�เพื�อส่งคําตอบ และระบบจะทําการเฉลยทันทีว่านักเรียนตอบถูกหรือไม่  
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โปรดเลือกหน่วยการเรียนรู้ และตัวชี�วัดที�ต้องการพัฒนา 
เพื�อเข้าสู่ชุดข้อสอบสําหรับการพัฒนาตัวชี�วัดนั�น ๆ

ข้อสอบมีจํานวน .......... ข้อ 
เวลาในการทําข้อสอบ ............. ชม.

เลือกมหาวิทยาลัยที�ต้องการ

เลือกคณะที�ต้องการ

ดูวีดีโอเฉลย สอบข้อต่อไป

นักเรียนสามารถดูเฉลยข้อสอบได้จากปุ�ม "วีดีโอเฉลย"
คําตอบไม่ถูกต้อง

    �.� เมื�อกดที�ปุ่ม                      ระบบจะทําการเฉลยข้อสอบว่านักเรียนตอบถูกหรือไม่ และมีวีดีโอเฉลยข้อสอบอธิบายการทําข้อสอบ 

          ข้อที�นั�น ๆ และเมื�อทําข้อสอบถูกไปจนถึงระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระบบจะให้ผ่านการทําข้อสอบนี�    

              

 

ตรวจคําตอบ

โปรดเลือกหน่วยการเรียนรู้ และตัวชี�วัดที�ต้องการพัฒนา 
เพื�อเข้าสู่ชุดข้อสอบสําหรับการพัฒนาตัวชี�วัดนั�น ๆ

เลือกมหาวิทยาลัยที�ต้องการ

เลือกคณะที�ต้องการ

ดูวีดีโอเฉลย สอบข้อต่อไป

ยินดีด้วยนักเรียนตอบได้ถูกต้อง

คําตอบถูกต้อง

      โดยเมื�อส่งคําตอบแล้วจะมีสถานะดังนี� 

          �.�.�. สถานะทําข้อสอบถูกต้อง        

 

          �.�.�. สถานะทําข้อสอบไม่ถูกต้อง

          เมื�อทําข้อสอบถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้าต่าง "คําตอบถูกต้อง" นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะดูวีดีโอเฉลย (�) หรือ 

          สอบข้อต่อไป (�)     

          เมื�อทําข้อสอบไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้าต่าง "คําตอบไม่ถูกต้อง" นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะดูวีดีโอเฉลย (�) หรือ  

          สอบข้อต่อไป (�)     

1

1 2

2

่
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ข้อสอบมีจํานวน .......... ข้อ 
เวลาในการทําข้อสอบ ............. ชม.

เลือกคณะที�ต้องการ

เริ�มทําข้อสอบ

กลับไปหน้าหลัก ทําข้อสอบชุดอื�นดูวีดีโอเฉลย

นักเรียนทําข้อสอบพัฒนาทักษะโดยระบบ AI 
จนอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

 

          �.�.�. สถานะทําข้อสอบถึงระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

          เมื�อทําข้อสอบถึงระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระบบจะแสดงหน้าต่าง "ทําข้อสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน" นักเรียนสามารถเลือกได้ 

          ว่าจะ กลับไปหน้าหลัก (�) ดูวีดีโอเฉลย (�) หรือ ทําข้อสอบชุดอื�น (�) เพื�อสอบข้อสอบตัวชี�วัดสาระอื�น

1 2 3
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    �.� วิธีการดูวีดีโอเฉลย หลังจากส่งคําตอบแล้วให้กดที�ปุ่ม                                                ดูวีดีโอเฉลย

          เมื�อกดที�ปุ่มแล้วจะเข้าสู่หน้าเฉลยคําตอบ ให้นักเรียนกดที� ปุ่ม                    (�)  ที�อยู่ใต้รหัสข้อสอบ

1

่
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          หลังจากนั�นจะขึ�นหน้าต่าง วีดีโอเฉลย

โดยหน้า วีดีโอเฉลย  แต่ส่วนจะมีวิธีการใช้งานดังนี�

�. ปุมเล่น / หยุด (�) 

   - สําหรับกดเพื�อเล่นวิดีโอ และ กดอีกครั�งจะเป็นการหยุดวิดีโอ 

�. แถบเวลา (�) 

   - แสดงเวลาของวิดีโอ 

�. ปุมเสียง (�) 

   - สําหรับปรับเสียงของวิดีโอ 

�. ปุมตั�งค่าวิดีโอ (�) 

   - สําหรับตั�งค่าความคมชัด และ ความเร็วของวิดีโอ 

�. ปุมขยายหน้าจอ (�) 

   - สําหรับใช้ขยายวิดีโอให้เต็มหน้าจอ 

�. ปุ่มปิดวีดีโอเฉลย (�) 

   - กดเพื�อปิดวิดีโอ

1 2 3 4 5

6

่

่

่

่

่
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�. หน้าเมนูโปรแกรมคํานวณคะแนนสอบเข้า  

     7.1 โปรแกรมคํานวณคะแนนสอบเข้า คือระบบการคํานวณคะแนนที�ได้จากแบบจําลองการสอบ มาประเมินโอกาสในการสอบติด 

     ในคณะที�เลือกไว้ 

    โดยหน้า ใส่ตัวเลือกในโปรแกรมคํานวณคะแนนสอบเข้า มีรายละเอียดแต่ละส่วนดังนี� 

          �. เลือกมหาวิทยาลัยที�ต้องการ (�) 

          -  เลือกมหาวิทยาลัยที�ต้องการเข้าศึกษา 

          �. เลือกคณะที�ต้องการ (�) 

          -  เลือกคณะที�ต้องการจะเข้าศึกษา 

          �. เลือกสาขาที�ต้องการ (�) 

          -  เลือกสาขาที�ต้องการจะเข้าศึกษา 

          �. ปุม "ถัดไป" (�) 

          -  เมื�อนักเรียนเลือก มหาวิทยาลัย คณะและสาขาที�ต้องการเข้าศึกษาเรียบร้อยให้กดที�ปุ่ม "ถัดไป" เพื�อเข้าใช้โปรแกรมคํานวณ 

             คะแนนสอบเข้า

1

2

3

4

่
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   �.� เมื�อกดปุม "ถัดไป" ระบบจะขึ�น โปรแกรมคํานวณคะแนนสอบเข้า มาให้ใส่คะแนน                                            

    โดย โปรแกรมคํานวณคะแนนสอบเข้า มีวิธีการใช้งานแต่ละส่วนดังนี� 

          �. วิธีที� � ใช้ผลคะแนนสูงสุดจากแบบทดสอบ (�) 

          -  นําคะแนนแบบจําลองการสอบที�เคยสอบได้สูงที�สุดมาคํานวณโอกาสสอบติด 

          �. วิธีที� � ใช้ผลคะแนนล่าสุดจากแบบทดสอบ (�) 

          -  นําคะแนนแบบจําลองการสอบที�สอบครั�งล่าสุดมาคํานวณโอกาสสอบติด 

          �. วิธีที� � ใส่ผลคะแนนในช่อง (�) 

          -  นักเรียนสามารถทดลองใส่คะแนนที�คาดว่าจะทําได้ในช่องที�เพื�อคํานวณโอกาสสอบติดได้

1 2

3

    หลังจากเลือกใส่คะแนนแล้วให้นักเรียนกดที�ปุม                                 ดูผลลัพธ์่

่
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   �.� เมื�อกดปุม                                  ระบบจะทําการแจ้งผลการวิเคราะห์คะแนนและคิดโอกาสในการสอบติดให้นักเรียน ดูผลลัพธ์

    โดย ผลคะแนนแบบจําลองการสอบ มีวิธีการใช้งานแต่ละส่วนดังนี� 

          �. คะแนนที�ได้  (�) 

          -  คะแนนทุกวิชารวมกันตามนํ�าหนักที�ใช้ในการสอบเข้า 

          �. สถิติคะแนนปีล่าสุด  (�) 

          -  แสดงคะแนนสูงสุด และตํ�าสุดของผู้ที�สอบติดในปีล่าสุด 

          �. โอกาสในการสอบติด  (�) 

          -  ระบบจะนําคะแนนที�ได้มาคิดโอกาศในการสอบติดให้น้องๆ มี � รูปแบบดังนี�

1

2

3

อย่าเพิ�งท้อนะ ^^ พยายามอีกนิด

โอกาสสอบติดปานกลาง

ไม่เป�นไร สู้ๆนะ ^^ ยังมีเวลาเตรียมตัว

โอกาสสอบติดตํ�า

ยินดีกับน้องด้วยนะคะ ^^

โอกาสสอบติดสูง

321

่
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�. หน้าเมนูดูสถิติคะแนนสอบเข้าย้อนหลัง 

     8.1 ดูสถิติคะแนนสอบเข้าย้อนหลัง ไว้สําหรับดูคะแนนสูงสุดตํ�าสุดในช่วง � ปีที�ผ่านมา 

    โดยหน้า ดูสถิติคะแนนสอบเข้าย้อนหลัง มีรายละเอียดแต่ละส่วนดังนี� 

          �. เลือกมหาวิทยาลัยที�ต้องการ (�) 

          -  เลือกมหาวิทยาลัยเพื�อดูสถิติคะแนนสอบเข้าย้อนหลัง 

          �. เลือกคณะที�ต้องการ (�) 

          -  เลือกคณะที�ต้องการดูสถิติคะแนนสอบเข้าย้อนหลัง 

          �. เลือกสาขาที�ต้องการ (�) 

          -  เลือกสาขาที�ต้องการดูสถิติคะแนนสอบเข้าย้อนหลัง 

          �. ปุม "ถัดไป" (�) 

          -  เมื�อนักเรียนเลือก มหาวิทยาลัย คณะและสาขาที�ต้องการดูสถิติคะแนนสอบเข้าย้อนหลังเรียบร้อยให้กดที�ปุ่ม "ถัดไป" 

1

2

3

4

ดูสถิติคะแนนสอบเข้าย้อนหลัง

่
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   �.� เมื�อกดปุม "ถัดไป" ระบบจะนําข้อมูลสถิติคะแนนสอบเข้าย้อนหลัง ของมหาวิทยาลัยที�เลือกไว้มาแสดงผล                                          ่
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�. หน้าเมนูทําแบบทดสอบชุดใหม่ 

     �.� ทําแบบทดสอบชุดใหม่ คือ การทําแบบจําลองการสอบอีกครั�ง ซึ�งการสอบครั�งใหม่จะเป็นข้อสอบชุดใหม่ ในครั�งแรกนักเรียน 

     จะยังไม่สามารถทําแบบทดสอบชุดใหม่ได้ นักเรียนจะสามารถทําแบบทดสอบอีกครั�งได้ ก็ต่อเมื�อนักเรียนทําข้อสอบพัฒนาทักษะ 

     โดยระบบ AI จนอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบทุกตัวชี�วัดในข้อสอบนั�น ๆ ซึ�งระบบจะให้นักเรียนสอบใหม่ เป็นรายวิชา หรือ 

     รายข้อสอบที�นักเรียนได้สอบพัฒนาทักษะผ่านครบหมดทุกตัวชี�วัดแล้ว 
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นักเรียนจะสามารถทําแบบทดสอบอีกครั�งได้ ก็ต่อเมื�อ 
นักเรียนทําข้อสอบพัฒนาทักษะโดยระบบ AI 

จนอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หรือ 70% ขึ�นไป

ยังไม่สามารถทําแบบทดสอบได้

ไปหน้าข้อสอบพัฒนาทักษะ

�.� วิธีการ ทําแบบทดสอบชุดใหม่ มีวิธีการดังนี� 

          �.�.�.เมื�อกดเมนู ทําแบบทดสอบชุดใหม่ หากนักเรียนยังทําข้อสอบพัฒนาทักษะโดยระบบ AI ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวชี�วัด  

          ระบบจะแจ้งเตือนขึ�นดังรูปด้านล่าง 

          �.�.� ให้นักเรียนกดที�เมนู ข้อสอบพัฒนาทักษะโดยะบบ AI

          �.�.� ให้นักเรียนเลือกวิชาที�ต้องการทําแบบทดสอบชุดใหม่ และทําการสอบ เมื�อสอบครบจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้ว
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          �.�.� เมื�อนักเรียนทําข้อสอบพัฒนาทักษะโดยะบบ AI จนผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบแล้ว จะสามารถกดที�เมนูทําแบบทดสอบชุด

ใหม่เพื�อเข้าไปทําแบบจําลองการสอบอีกครั�งได้ 

*ระบบจะให้สอบเฉพาะวิชาที�นักเรียนได้ ทําข้อสอบพัฒนาทักษะโดยระบบ AI จนผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบแล้ว แล้วเท่านั�น และ

เมื�อทําแบบจําลองการสอบเสร็จแล้ว หากต้องการมาสอบอีกครั�งจะต้องทําข้อสอบพัฒนาทักษะโดยระบบ AI จนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ครบทุกตัวชี�วัดเช่นเดิม ถึงสอบใหม่อีกครั�งได้
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