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แนวปฏิบัติและขั้นตอนการด าเนินงานการจัดสอบภาษาอังกฤษในระบบ e-testing  

 ประเภทการสอบ 
 ประเภทการสอบ Placement Test ใช้เวลา 45 นาที จ านวน 64 ข้อ 
 ประเภทการสอบ Progress Test ใช้เวลา 45 นาที  จ านวน 64 ข้อ 
 ประเภทการสอบ Achievement Test ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที  จ านวน 7 Part  

 จ านวนครั้งการสอบ  
 - นักศึกษา 1 คน มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบประเภทการสอบ Placement Test ประเภท
การสอบ Progress Test และประเภทการสอบ Achievement Test อย่างละ 1 สิทธิ์ต่อปี
การศึกษาเท่านั้น หากมีการใช้สิทธิ์เข้ารับการทดสอบประเภทใดประเภทหนึ่งมากกว่า 1 ครั้ง  ขอ
สงวนสิทธิ์การบันทึกผลคะแนนการทดสอบส าหรับการเข้าสอบในครั้งท่ี 1 ของแต่ละประเภทการ
สอบเท่านั้น 
 - กรณีส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาก่อนก าหนดเวลาของ
หลักสูตรฯ ท่ียังสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ มีความจ าเป็นต้องใช้สิทธิ์เข้ารับการทดสอบมากกว่าท่ี
มหาวิทยาลัยฯก าหนด สามารถจัดท าหนังสือขออนุมัติใช้สิทธิ์การเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ
เพ่ิมเติมกรณีพิเศษ 

 จ านวนผู้เข้าสอบ/ครั้ง 
 - การสอบโดยการใช้ระบบ e-testing จ ากัดจ านวนท่ีนั่งสอบส าหรับการทดสอบภาษาอังกฤษต่อ
ครั้ง ในวันและเวลาเดียวกัน ไม่เกิน 600 ท่ีนั่ง 

 ช่วงเวลาเปิดสอบ 
เปิดสอบตลอดปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. ยกเว้นการสอบระหว่างช่วง
วันสอบกลางภาคและช่วงสอบปลายภาค ดังนี้ 
- วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี สุราษฎร์ธาน ีและตรัง ยกเว้นการจองวันสอบ 
ช่วงสอบกลางภาค 2/2563 ระหว่างวันท่ี 20 ม.ค. – 1 ก.พ. 64  
ช่วงสอบปลายภาค 2/2563 ระหว่างวันท่ี 19 มี.ค. – 5 เม.ย. 64  
ช่วงสอบปลายภาค 3/2563 ระหว่างวันท่ี 4 - 10 มิ.ย. 64  
- วิทยาเขตภูเก็ต ยกเว้นการจองวันสอบ 
ช่วงสอบกลางภาค 2/2563 ระหว่างวันท่ี 25 ก.พ. – 8 มี.ค. 64  
ช่วงสอบปลายภาค 2/2563 ระหว่างวันท่ี 23 เม.ย. – 7 พ.ค. 64  
ช่วงสอบปลายภาค 3/2563 ระหว่างวันท่ี 9 - 15 ก.ค. 64  
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* หมายเหตุ  
1.  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามปฏิทินการศึกษา 2563 และตามความเหมาะสม 
2. หากคณะมีความประสงค์จัดสอบนอกเหนือเวลาราชการ หรือจัดสอบวันเสาร์-อาทิตย์ 
และวันหยุดราชการ ทางมหาวิทยาลัยฯจะไม่มีเจ้าหน้าท่ี Admin อ านวยความสะดวกตาม
วันและเวลาดังกล่าว 
 

 วิธีการจองวันสอบและจัดสอบโดยคณะ 
 1. ตรวจสอบดูวันและเวลาว่างในระบบการสอบ ดังนี้  
  1.1 login เข้าระบบ https://etesting.psu.ac.th/login/index.php ด้วย PSU 
  Passport 
  1.2 ตรวจสอบดูวันและเวลาท่ีระบบว่างได้จากปฏิทินการสอบตามลิงก์  
  https://etesting.psu.ac.th/calendar/view.php?view=month หรือ 
  https://etesting2.psu.ac.th/calendar/view.php?view=month 
 2. ผู้ประสานงานของคณะแจ้งจองวัน เวลา จ านวนผู้เข้าสอบ และประเภทการสอบ 
 ผ่านช่องทาง อีเมล : tmmpsu@gmail.com เท่านั้น ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท าการ 
 3. ส่วนกลางมหาวิทยาลัย ตรวจสอบและจองวันสอบผ่านระบบ e-testing และส่งอีเมลตอบกลับไป
 ยังคณะ เพื่อยืนยันวัน เวลา จ านวนท่ีนั่งผู้เข้าสอบ และประเภทการสอบ ภายใน 1-2 วันท าการ 
 4. แอดมินมหาวิทยาลัย ส่งลิงก์และรหัสเข้าสอบให้กับผู้ประสานงานคณะผ่านช่องทางอีเมล  
 * หมายเหตุ แบบฟอร์มใบเซ็นชื่อเข้าสอบยังคงใช้แบบฟอร์มเดิม 

 วิธีการส่งข้อมูล 
 - ส่งหลักฐานการสอบในระบบ Lms2.psu.ac.th (ขั้นตอนเดิม) 
 หมายเหตุ ส าหรับคณะการบริการและการท่องเท่ียว และวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยา
เขตภูเก็ต ท่ีมีเงื่อนไขทดแทนเกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือการใช้ผลสอบ
อื่นๆเทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัยฯก าหนด หรือมีเงื่อนไขก าหนดให้นักศึกษาในสังกัดท่ี
ไม่ผ่านตามเกณฑ์เงื่อนไขท่ีคณะก าหนด(ซึ่งเกณฑ์คะแนนคณะสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยฯ) ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ขอให้คณะด าเนินการบันทึกผล
คะแนนท่ีคณะตรวจสอบ รับรองผลคะแนนสอบและรับรองการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มท่ี
เสร็จสิ้นผ่านตามเกณฑ์แล้ว ให้ด าเนินการบันทึกหลักฐานคะแนนสอบเข้าสู่ระบบ Lms2 ตามรอบ
การส่งหลักฐานผลการทดสอบตามท่ีมหาวิทยาลัยฯก าหนด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี : 

https://etesting.psu.ac.th/calendar/view.php?view=month
https://etesting2.psu.ac.th/calendar/view.php?view=month
mailto:tmmpsu@gmail.com%20เท่านั้น
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https://bit.ly/3oaIl7M พร้อมจัดท าหนังสือขออนุมัติแจ้งจ านวน รายชื่อ หรือรายละเอียดอื่นๆ
ประกอบ ส าหรับนักศึกษาท่ีใช้เกณฑ์การลงรายวิชาเรียนเพิ่มเติมตามเงื่อนไขคณะเพื่อส าเร็จ
การศึกษาข้างต้น  

 แผนการตรวจหลักฐานการสอบ ปีการศึกษา 2563 

  

  

 

 

 

 

รอบท่ี ข้ันตอน ผู้รับผิดชอบ วันครบก ำหนด

ก ำหนดส่งหลักฐำนกำรสอบ รอบที ่1 คณะ/วิทยำเขต 20 ส.ค. 63
ส่งผลคะแนนในระดับผ่ำนไปยังงำนทะเบียนฯ ส ำนักกำรศึกษำฯ 25 ก.ย. 63
ส่งข้อมลูเข้ำสู่ระบบสำรสนเทศนักศึกษำ งำนทะเบียนฯ 30 ก.ย. 63

ก ำหนดส่งหลักฐำนกำรสอบ รอบที ่2 คณะ/วิทยำเขต 20 ต.ค. 63
ส่งผลคะแนนในระดับผ่ำนไปยังงำนทะเบียนฯ ส ำนักกำรศึกษำฯ 25 พ.ย. 63
ส่งข้อมลูเข้ำสู่ระบบสำรสนเทศนักศึกษำ งำนทะเบียนฯ 30 พ.ย. 63

ก ำหนดส่งหลักฐำนกำรสอบ รอบที ่3 คณะ/วิทยำเขต 20 ธ.ค. 63
ส่งผลคะแนนในระดับผ่ำนไปยังงำนทะเบียนฯ ส ำนักกำรศึกษำฯ 25 ม.ค. 64
ส่งข้อมลูเข้ำสู่ระบบสำรสนเทศนักศึกษำ งำนทะเบียนฯ 30 ม.ค. 64

ก ำหนดส่งหลักฐำนกำรสอบ รอบที ่4 คณะ/วิทยำเขต 20 ก.พ. 64
ส่งผลคะแนนในระดับผ่ำนไปยังงำนทะเบียนฯ ส ำนักกำรศึกษำฯ 25 ม.ีค. 64
ส่งข้อมลูเข้ำสู่ระบบสำรสนเทศนักศึกษำ งำนทะเบียนฯ 30 ม.ีค. 64

ก ำหนดส่งหลักฐำนกำรสอบ รอบที ่5 คณะ/วิทยำเขต 20 เม.ย. 64
ส่งผลคะแนนในระดับผ่ำนไปยังงำนทะเบียนฯ ส ำนักกำรศึกษำฯ 13 พ.ค. 64
ส่งข้อมลูเข้ำสู่ระบบสำรสนเทศนักศึกษำ งำนทะเบียนฯ 17 พ.ค. 64

รอบพิเศษ ก ำหนดส่งหลักฐำนกำรสอบ รอบที ่6 รอบพิเศษ คณะ/วิทยำเขต 20 ม.ิย. 64
ส ำหรับวิทยำเขตภูเก็ต ส่งผลคะแนนในระดับผ่ำนไปยังงำนทะเบียนฯ ส ำนักกำรศึกษำฯ 21 ก.ค. 64

ส่งข้อมลูเข้ำสู่ระบบสำรสนเทศนักศึกษำ งำนทะเบียนฯ 26 ก.ค. 64

รอบที ่5

รอบที ่1

รอบที ่2

รอบที ่3

รอบที ่4

https://bit.ly/3oaIl7M?fbclid=IwAR2VdmVCcQsKxBJwvDXj-Uv6tUeNK8C8g_n51dEttn64ZdyS3ejUx9WaMx4

