
 
 
 

ข้อก ำหนดกำรใช้งำน 

โปรแกรม Tell Me More  

 และกำรสอบ PSU English Test  

 

ปีกำรศึกษำ 2560 

  



ข้อก ำหนดกำรใช้งำนโปรแกรม Tell Me More ปีกำรศึกษำ 2560 
 
1) ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร (ตามเอกสารแนบ 1 และ 2) 
 การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการของ Tell Me More แต่ละปีการศึกษา 
 เร่ิมตั้งแต่เดือน กรกฎำคม และส้ินสุดเดือน มถุินำยน ของทุกปี 

2) กำรก ำหนดจ ำนวนช่ัวโมงกำรเข้ำใช้งำนโปรแกรม 
 ก าหนดโดยการผลคะแนนการสอบ Placement Test ท่ีผูเ้รียนสอบได ้ดงัตาราง 

Placement Test 
Score 

Level 
จ ำนวนช่ัวโมง 

กำรใช้งำนโปรแกรม 
0 – 2.9 Beginner 50 ชัว่โมง 

3.0 – 4.9 Intermediate 40 ชัว่โมง 
5.0 – 7.9 Intermediate+ 30 ชัว่โมง 
8.0 – 10 Advanced 20 ชัว่โมง 

 
ทั้งน้ี คณะ/หน่วยงาน สามารถด าเนินการปรับเปล่ียนจ านวนชัว่โมงการเขา้ใชง้านโปรแกรมได ้
เพื่อใหเ้หมาะสมและตรงตามความตอ้งการของคณะ/หน่วยงาน โดยตอ้งไม่ต ่ากวา่จ  านวนชัว่โมง
ท่ีไดก้  าหนดไวใ้ห ้

3) กำรจัดสรร License 
 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนกัศึกษา และกลุ่มบุคลากร 
 โดยจดัสรร License ตามจ านวนผูใ้ชง้านท่ีทางคณะ/หน่วยงานท าหนงัสือแจง้มา 
 ซ่ึงก าหนดใหน้กัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นตน้ไป จะตอ้งไดรั้บ License ทุกคน 
 ส่วนนกัศึกษาชั้นปีอ่ืน ๆ และบุคลากร ใหค้ณะ/หน่วยงานจดัสรรไดต้ามความเหมาะสม 

4) กำรจัดสอบ 
 การจดัสอบของโปรแกรม Tell Me More จะมีทั้งหมด 3 ส่วน คือ 
  1. Placement Test  2. Progress Test และ 3. Achievement Test 
การจดัสอบทั้ง 3 ส่วนน้ี ในส่วนของกลุ่มนักศึกษำ (ปริญญาตรี รหสั 59 เป็นตน้ไป) คณะตอ้งเป็น
ผูด้  าเนินการจดัสอบใหเ้ท่านั้น นกัศึกษาจะด าเนินการสอบในส่วนต่าง ๆ ดว้ยตวัเองไม่ได ้ตอ้ง



ด าเนินการสอบตามท่ีคณะจดัไวใ้หเ้ท่านั้น ทั้งน้ีเพื่อเป็นการป้องกนัการสอบแทนกนั ส่วนกลุ่ม
บุคลากร ใหข้ึ้นกบัคณะ/หน่วยงานด าเนินการตามความเหมาะสม 

  กำรสอบ Placement Test 
+ ก าหนดสอบใหแ้ลว้เสร็จภายในส้ินเดือนกนัยำยน 2560 (ทุกกลุ่มผูเ้รียน) 

+ การจดัสอบ Placement Test คณะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการจดัสอบข้ึน เพื่อใหก้ลุ่มนกัศึกษา
ด าเนินการสอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเป็นการป้องกนัการสอบแทนกนั 

  กำรสอบ Progress Test 
+ ก าหนดสอบใหแ้ลว้เสร็จภายในส้ินเดือนกมุภำพนัธ์ 2561 (ทุกกลุ่มผูเ้รียน) 
+ ทุกกลุม่ผู้เรียน จะสามารถด าเนินการสอบไดน้ั้น ตอ้งเขา้ใชง้านโปรแกรมครบตาม

จ านวนชัว่โมงท่ีถูกก าหนดไว ้และตอ้งผา่นการสอบ Placement Test เรียบร้อยแลว้ 
+ เฉพาะกลุ่มนักศึกษา คณะตอ้งเป็นผูก้  าหนดการจดัสอบไวใ้หเ้ท่านั้น ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ

ด้วยตัวเอง 

  กำรสอบ Achievement Test 
+ ก าหนดสอบอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ใหแ้ลว้เสร็จภายในส้ินเดือนพฤษภำคม 2561 

(ทุกกลุ่มผูเ้รียน) 
+ เฉพาะกลุ่มนักศึกษา คณะตอ้งเป็นผูก้  าหนดการจดัสอบไวใ้หเ้ท่านั้น ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ

ด้วยตัวเอง 
  ส าหรับผูเ้รียนกลุ่มอ่ืน ๆ ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของทางคณะ วา่จะด าเนินการจดัสอบหรือไม่ 

5) กำรส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ (ตามเอกสารแนบ 3) 
 ก าหนดการส่งรายงานความกา้วหนา้ จ  านวน 4 คร้ัง ดงัน้ี 
   รายงานความกา้วหนา้ (Placement Test) คร้ังท่ี 1 ก าหนดส่งระหวา่งวนัท่ี 9-13 ตุลาคม 2560 
   รายงานความกา้วหนา้ (Progress Test) คร้ังท่ี 2 ก าหนดส่งระหวา่งวนัท่ี 11-15 ธนัวาคม 2560 
   รายงานความกา้วหนา้ (Achievement Test 1) คร้ังท่ี 3 ก าหนดส่งระหวา่งวนัท่ี 5-9 มีนาคม 2561 
   รายงานความกา้วหนา้ (Achievement Test 2) คร้ังท่ี 4 ก าหนดส่งระหวา่งวนัท่ี 4-8  มิถุนายน 2561 

 

 



6) กำรส่งรำยช่ือผู้เข้ำสอบ Placement Test/Progress Test/Achievement Test1/ 
Achievement Test2 (ตามเอกสารแนบ 4) 
  ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี ้(ขอ้มูลของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี รหสั 59 เป็นตน้ไป เท่านั้น) 
  1) ใบรำยช่ือพร้อมลงลำยมือช่ือผู้เข้ำสอบ 
 คณะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการจดัสอบและควบคุมการสอบใหก้บันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี รหสั 
 59 เป็นตน้ไป เท่านั้น พร้อมจดัท าใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบเพื่อให้นักศึกษาลงลายมือช่ือยืนยนั
 ตวัตนในการเขา้หอ้งสอบ 
  2) ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม : http://tmm.psu.ac.th/download/template_score_60.xlsx 
  คณะตอ้งด าเนินการกรอกแบบฟอร์มตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม หลงัจากเสร็จส้ินการจดั
  สอบในแต่ละประเภททุกคร้ัง (ตามเอกสารแนบ 4) เฉพาะขอ้มูลนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
  รหสั 59 เป็นตน้ไป  

* ก าหนดส่งใบรายช่ือพร้อมไฟลแ์บบฟอร์ม มายงั ศูนยส่์งเสริมและพฒันาการเรียนรู้ ผ่ำนช่องทำง 
E-mail : tmmpsu@gmail.com เท่ำน้ัน ติดต่อ 074-289207,074-289211  

7) กำรจัดแบ่ง Workgroup 
ทางส่วนกลางไดก้  าหนดรายละเอียดการจดั Workgroup ดงัน้ี 

 

 
 

Workgroups 

…… 

คณะ 1 

Staff 

Student 

Graduate 

คณะ 2 

Staff 

Student 

Graduate 

คณะ N 

Staff 

Student 

Graduate 

หน่วยงาน 1 

Staff 

หน่วยงาน 2 

Staff 

หน่วยงาน N 

Staff …… 

http://tmm.psu.ac.th/download/template_score_60.xlsx
mailto:tmmpsu@gmail.com%20เท่านั้น


สรุปคือ ส่วนของคณะ ก าหนด Workgroup จ านวน 3 กลุ่ม คือ 
  1. กลุ่มบุคลากร (Staff) 
  2. กลุ่มนกัศึกษาป.ตรี (Undergraduate) 
  3. กลุ่มบณัฑิตศึกษา (Graduate) 
 ส่วนของหน่วยงำน ก าหนด Workgroup จ านวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคลากร (Staff) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อก ำหนดในกำรสอบ PSU English Test ปีกำรศึกษำ 2560 
1) ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร (ตามเอกสารแนบ 5) 
 การก าหนดระยะเวลาในการสอบ PSU English Test ปีการศึกษา 2560 แบ่งเป็น 3 ช่วง ดงัน้ี 
 จ านวนการจดัสอบ 3 ช่วง/ปี (ตามเอกสารแนบ 5) 
 ช่วงท่ี 1 ระหวา่งเดือนกนัยายน – ตุลาคม 2560 
 ช่วงท่ี 2 ระหวา่งเดือนมกราคม – กมุภาพนัธ ์2561 
 ช่วงท่ี 3 ระหวา่งเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561 
 ในช่วงการเปิดสอบในแต่ละคร้ัง คณะสามารถขอเปิดสอบไดไ้ม่เกิน 2 รอบ/คร้ัง  
 โดยคณะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการจดัสอบข้ึน เพื่อใหก้ลุ่มนกัศึกษาด าเนินการสอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 และเป็นการป้องกนัการทุจริตในการสอบ 
2) กำรจัดสอบ PSU English Test 
 การจดัสอบ PSU English Test มีขั้นตอน ดงัน้ี 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการสอบ 
 PSU English Test (ตามเอกสารแนบ 5) 

คณะแจ้งขอเปิดระบบการเข้าสอบ  
PSU English Test  

โดยระบุ วันที่/เวลา/สถานที่ 
ระยะเวลาในการสอบ 2 ชม.  

 

คณะต้องเป็นผู้ด าเนินการจัดสอบและคุมสอบ 
 PSU English Test เท่านั้น  
พร้อมใบรายชื่อผู้เข้าสอบ 

ก าหนดส่งใบรายชื่อพร้อมลงลายมือชื่อ 
ผู้เข้าสอบหลังการจัดสอบทุกครั้งและกรอก

รายละเอียดผู้เข้าสอบหลังการจัดสอบทุกครั้ง 
  
 

มหาวิทยาลัย ส่งคะแนนการสอบ 
ไปยัง คณะต้นสังกัด 



 ขั้นตอนที ่1 ก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรสอบ PSU English Test (ตำมเอกสำรแนบ 5) 
    โดยมหาวทิยาลยั ไดก้  าหนดช่วงระยะเวลาการจดัสอบ PSU English Test 
    จ านวน 3 คร้ัง/ปี (ตามเอกสารแนบ 5) 
 ขั้นตอนที ่2 คณะแจ้งขอเปิดระบบกำรเข้ำสอบ PSU English Test  
   เป็นการสอบแบบระบบออนไลน ์ส าหรับนกัศึกษา ปีการศึกษา 2560 เป็นตน้ไป 
   มหาวทิยาลยั ก าหนดช่วงการเปิดสอบจ านวน 3 คร้ัง/ปีการศึกษา 
   ในช่วงการเปิดสอบในแต่ละช่วง คณะตน้สังกดัของนกัศึกษาสามารถขอเปิด
   สอบไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง/ช่วง  
   โดยคณะด าเนินการทางเอกสาร (เป็นลายลกัษณ์อกัษร) แจง้ขอเปิดระบบ 
   การเขา้สอบ PSU English Test พร้อมระบุวนัท่ี/เวลา/สถานท่ี ในการจดัสอบ 
   ใหก้บันกัศึกษาของคณะตามช่วงเวลาท่ี มหาวทิยาลยั ก าหนด  
   ระยะเวลาในการสอบ 2 ชม. 
 ขั้นตอนที ่3  คณะต้องเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดสอบและคุมสอบ PSU English Test เท่ำน้ัน  
   เพื่อใหก้ลุ่มนกัศึกษาด าเนินการสอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเป็นการป้องกนัการ
   สอบแทนกนั คณะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการจดัสอบและคุมสอบ PSU English  
   Test เท่านั้น พร้อมใบรายช่ือผูเ้ขา้สอบเพื่อใหน้กัศึกษาลงลายมือช่ือยนืยนั 
   ตวัตนในการเขา้หอ้งสอบ 
 ขั้นตอนที ่4 ก ำหนดส่งใบรำยช่ือพร้อมลงลำยมือช่ือผู้เข้ำสอบและกรอกรำยละเอยีดผู้เข้ำ
   สอบหลงักำรจัดสอบทุกคร้ัง 
   มหาวทิยาลยั ก าหนดส่งรายช่ือพร้อมลายมือช่ือผูเ้ขา้สอบเพื่อยนืยนัตวัตน
  และกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดผูเ้ขา้สอบหลงัการจดัสอบทุกคร้ัง  
 ดาวนโ์หลดแบบฟอร์ม ไดท่ี้ :    
 https://drive.google.com/file/d/0B2DjLemgqHmCVnVjbzhWdElqLVU/view    
 ก าหนดส่งใบรายช่ือพร้อมไฟลแ์บบฟอร์ม มายงั นางสาวโสติยา  อนัชูฤทธ์ิ  
   ศูนยส่์งเสริมและพฒันาการเรียนรู้ ชั้น 9 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิง (LRC 1)  
   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ ติดต่อ 074-289211  
   ผา่นช่องทาง E-mail : sotiya.w@psu.ac.th ภายใน 15 วนัหลงัการจดัสอบทุกคร้ัง 
     
  

mailto:sotiya.w@psu.ac.th%20ภายใน


 ขั้นตอนที ่5 มหำวทิยำลยั ส่งคะแนนกำรสอบไปยงั คณะต้นสังกดั 
   หลงัจากการตรวจสอบรายช่ือการเขา้สอบจริงและผา่นการตรวจขอ้สอบ
   อยา่งถูกตอ้งแลว้ มหาวทิยาลยั จะด าเนินการส่งคะแนนการสอบดงักล่าว  
   ไปยงั คณะตน้สังกดั 

3)  ขั้นตอนกำรสอบ PSU English Test 
  ขั้นตอนการสอบ PSU English Test ดงัน้ี 

 1. เข้าสู่ระบบ LMS2@PSU และ Login ด้วย PSU Passport 

 
ภาพที่ 1 กรอก PSU Passport 

 
2. ค้นหารายวิชาของข้อสอบ ในช่องด้านขวาบนของเว็บ โดยพิมพ์ชื่อระบบการสอบแล้วตามด้วยชื่อคณะ
เป็นภาษาอังกฤษ ตามด้วยครั้งที่เปิดสอบ ในที่นี้ ขอยกตัวอย่างคณะวิทยาศาสตร์ จะต้องพิมพ์ “English 
Test Science 1st” 

 
ภาพที่ 2 ค้นหาวิชาที่ท าการสอบ 

 
3. กรอก Enrolment Key ทีก่รรมการคุมสอบได้แจ้งในห้องสอบ แล้วกดปุ่ม “Enrol me” 

 
ภาพที่ 3 Part ของข้อสอบ 

 
 
 
 
 
 
 



4. ข้อสอบมีทั้ง 4 Part ผู้เข้าสอบจะต้องท าทีละ Part เริ่มจาก Listening, Vocabulary, Structure and 
Usage และ Reading  

 
ภาพที่ 4 Part ของข้อสอบ 

 
 5. เมื่อผู้เข้าสอบเข้าสู่การท าข้อสอบในแต่ละ Part จะต้องท าการกด “Attempt quiz now” ทุกครั้ง 
 เพ่ือเริ่มท าแบบทดสอบ 
 

 
ภาพที่ 5 การเริ่มท าข้อสอบ 

6. ใน Part Listening ผู้เข้าสอบจะต้องกดปุ่มสัญลักษณ์สีฟ้าตามรูป  เพ่ือเปิดหน้าต่างการฟัง
เสียงของข้อสอบ และกดปุ่มสัญลักษณ์การเล่นเสียงสีส้ม เพ่ือเปิดเสียงบรรยายข้อสอบและห้ามกดปิด
หน้าจอการเล่นเสียง  จนกว่าจะท าข้อสอบ Part Listening เสร็จ (หน้าต่างการฟังเสียงข้อสอบสามารถกด
ย่อให้มีขนาดเล็กลงหรือกดพับหน้าหน้าจอได้) 

 
ภาพที่ 6 แสดงหน้าต่างการเล่นเสียงข้อสอบ 

 



 7. ข้อสอบจะถูกแบ่งเป็นหลายหน้าเมื่อท าเสร็จแต่ละหน้า ให้ผู้เข้าสอบกด Next Page เพ่ือไปยังหน้า
 ถัดไป 

 
ภาพที่ 7 กดปุ่มเสร็จสิ้นการท าข้อสอบ 

 
8. ในทุก Part หลังจากท าข้อสอบเสร็จสิ้นให้ผู้เข้าสอบกดปุ่ม”Finish Attempt” ระบบจะแสดง
สถานะการตอบในแต่ละข้อ ให้ผู้เข้าสอบ “Submit all and Finish” เมื่อส่งค าตอบครบทุกข้อแล้ว และ 
ระบบจะสอบถามผู้เข้าสอบอีกครั้งเพ่ือยืนยันให้กด “Submit all and Finish” เพ่ือยืนยันว่าผู้เข้าสอบได้
ตรวจการส่งค าตอบครบทุกข้อแล้ว 

 

 
ภาพที่ 8 กดส่งข้อสอบทั้งหมด 

 
9. หลังจากนั้นให้กด Finish Review แล้วกด Back to Course  เพ่ือท าข้อสอบ Part ถัดไป 

 


