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วิธีการทําแบบทดสอบวัดความก้าวหน้า  
Progress Test 

 
1. ไปที่เว็บไซต์ www.tmm.psu.ac.th 
2. คลิกปุ่ม START สีแดง (ดังรปูข้างล่าง) เพื่อเข้าสู่โปรแกรม Tell Me More Online 

 

 
 

3. กรอก ชื่อผูเ้ขา้ใช ้(Username) และ รหสัผา่น (Password) แล้วกดปุ่ม ยืนยัน (Confirm)  
เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ ดังตัวอย่างรูปข้างล่าง 

 
ช่ือผู้เข้าใช้ (Username) : รหัสนักศึกษา 
รหัสผ่าน (Password) :  รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก หรือรหัสผ่านที่นกัศึกษาได้เปลี่ยนเอง 
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4. เมนูด้านซ้ายมือ คลิกที ่“ประเมินผลการเรยีนของฉนั” หรือ “Evaluating what I've learned” 
 

 
 

กรณีที่ไม่ปรากฏเมนูนี้ ให้ติดต่อที่พี่ลักขณา (พี่แอน) ห้อง 50228 หรือ Email : lakkana.c@psu.ac.th  
โดยแจ้งรหัสนกัศึกษา และแจ้งจํานวนชั่วโมงที่นักศึกษาได้เรียนไป 
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5. 

6. 

ช้งานโปรแกรม 

จากนั้น คลิกป

คลิกปุ่ม เครือ่
- จํานวนข้
- มีเวลาใน
- ไม่สามาร
- กรณีไฟดั
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7. 

 
หมายเห

ช้งานโปรแกรม 

จากภาพข้างล
- ด้านบนสุดจ
- ด้านขวาบน
- ถัดมาตรงก
- คลิกปุ่ม ลํา
- เมื่อทําเสรจ็
 

ตุ : ดูตัวอย่าง
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8. เมื่อสอบครบ 64 ข้อแล้ว โปรแกรมจะแจ้งผลการสอบโดยทันที ว่าผู้เรียนได้คะแนนเท่าไร  
จากนั้นคลิกปุ่ม รูปคนเดนิ เพื่อออกจากการสอบ  
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1. 

2. 

ช้งานโปรแกรม 

ข้อด้านล่างนี้ 
คําตอบ และ
 

ข้อด้านล่างนี้ 
ต้องการ 
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ตั
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ช้งานโปรแกรม 

ข้อด้านล่างนี้ 
และคลิกเพื่อ

ช้ัน 2 ห

 Tell Me Mor

้ โจทย์ คือ ภา
เลือกคําตอบที

ห้อง 50228 ห
ม
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าพ ( ให้ดูว่าภ
ที่ต้องการ ) 

ติดต่อสอ
นางสาว

หน่วยเทคโนโ
หาวิทยาลัยส

Email 

ภาพด้านซ้ายคื

 
 

อบถามรายล
 ลักขณา ฉุ้นทิ
โลยีสารสนเทศ
งขลานครินท
 : lakkana.c@

 

คืออะไร โดยค

ละเอยีดไดที้
ทิ้ง (พ่ีแอนนี่) 
ศ คณะมนษุย
ร ์วิทยาเขตปั

@psu.ac.th 

คลิกปุ่ม ลําโพ

ท่ี 
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