
1/5 คูมือแนะนำขั้นตอนสำหรับ
การสอบทฤษฎี Online

สิ่งที่ตองเตรียมกอนเขาหองสอบ

•  บัตรประชาชน, Passport หรือ Identifications form
•  Username : Candidate Contact ID
   Password : รหัสผานของผูสมัคร ซึ่งทานจะไดรับรหัสนี้จากอีเมลของทานกอนการสอบ
•  กระดาษทด และดินสอ

Download and Install RPnow exam software
ควรดาวนโหลดโปรแกรม RPnow เขาเครื่องคอมพิวเตอร หรือ Laptop ลวงหนากอนการสอบ

ลิงคขั้นตอนการ Download และ Install โปรแกรม RPnow
https://th.abrsm.org/media/65340/abrsm-exam-software-installation-guide_online-music-
theory-from-2020-20oct.pdf

โปรดดูวิดีโอคำแนะนำขั้นตอนการเริ่มตน และคำแนะนำการใชงานระบบ สำหรับการสอบทฤษฎี Online
ใหจบทั้ง 2 คลิป เพื่อการใชงานระบบไดอยางสมบูรณ

สามารถดูวิดีโอไดที่ลิงคนี้
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYq7Q-2Z4DH1rVCuzyt4jMFmBmYSpUvic

เปดโปรแกรม PSI
คลิก “I Agree” เพื่อดำเนินการตอไป

-  เมื่อเขาสูโปรแกรม ระบบจะขึ้นขอความวา “Is your microphone working? Please speak now.”
   เพ่ือเปนการทดสอบไมโครโฟนของเคร่ืองคอมพิวเตอรของทาน ทานจะตองพูดออกเสียงใสคอมพิวเตอร
   ของทานเอง หากไมโครโฟนปกติดี ระบบจะขึ้นขอความวา “Ok”
-  จากนั้นให คลิก “Ok” เพื่อดำเนินการตอไป

Exam Information / Test Taker Information
เมื่อเปดระบบการสอบ, จะเขามาสูหนาตาง “Exam Information”

- กรอกขอมูลของผูสอบ
*Pick Your Exam Teacher / Sponsor or Course : เลือก ABRSM
*Pick Your Exam : เลือกเกรดที่จะสอบ
กรอกชื่อ - นามสกุล, E-mail Address ของผูสมัครสอบ
(เบอรโทรศัพท ไมจำเปนตองกรอก สามารถเวนวางไวได)

https://th.abrsm.org/media/65340/abrsm-exam-software-installation-guide_online-music-theory-from-2020-20oct.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYq7Q-2Z4DH1rVCuzyt4jMFmBmYSpUvic
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Security Check
เขาสูหนาตางการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ ทานจะตอง Sign out ออกจากโปรแกรมอ่ืน ๆ ท้ังหมด

-  ระบบจะตรวจสอบใหแนใจวา ในเครื่องคอมพิวเตอรของทาน ไมไดเปดโปรแกรมตาง ๆ ที่นอกเหนือจาก
   โปรแกรมท่ีจะใชในการสอบไว ไมวาจะเปนโปรแกรมเขาเว็บ, Facebook, YouTube, Line, E-mail, โปรแกรม
   Word หรือโปรแกรมอื่นใด
-  การสอบของทานจะมีการบันทึกภาพ และเสียง ในหองสอบตลอดระยะเวลาของการสอบ

เม่ือเห็น เคร่ืองหมายถูกสีเขียว 2 อันโชวข้ึน น่ันหมายความวา ไดผานการตรวจสอบท้ังสองน้ีเรียบรอยแลว
จากนั้น คลิก “Next” เพื่อดำเนินการตอไป

หากมีเครื่องหมาย “X” สีแดง โชวขึ้น นั่นหมายความวา ไมผาน การตรวจสอบ
-  ระบบจะแจงวาไดมีการเปดโปรแกรมอะไรคางเอาไวบาง
-  ทานจะตอง คลิก “Terminate All These Applications” ชองสีแดงดานขวา เพ่ือปดโปรแกรมน้ัน ๆ ใหหมด
-  เมื่อเห็น เครื่องหมายถูกสีเขียว 2 อันโชวขึ้นครบ
-  จากนั้น คลิกคำวา “Next” ชองสีฟาดานลาง เพื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ และ
   ดำเนินการตอไป

ID Photo Instructions
เขาสูการถายภาพ Candidates ID ตอหนากลอง
โชว Candidates ID ของผูสอบ โดยใช บัตรประชาชน, Passport หรือ Identifications form

ทานสามารถดาวนโหลด Identifications form ไดที่ลิงคนี้
https://th.abrsm.org/media/65748/candidate-identification-form-b-august-2020.pdf

Room Scan Instructions
จะตองทำการบันทึกภาพเคลื่อนไหว เพื่อสแกนใหเห็นทุกสิ่งทุกอยางในหองสอบ

-  ทานตองโชวใหกลองเห็นทุกจุดในหองสอบนั้น
-  ตองใหเห็นบริเวณโดยรอบทั้งหมดของผูสอบ และเปนมุมกวาง
-  ถายใหเห็นโตะ, บนโตะ, หนาโตะ ท่ีผูสอบใชในการสอบ, ผนังหอง กำแพงขาง ๆ ท้ังหมด วาไมมีอะไรติดอยู
   หรือแมแตใครก็ตามที่อยูในพื้นที่นั้น ๆ ดวย
-  หากมีเปยโนอยูในหอง ตองปดฝาเปยโนลง
-  ไมมีกระดาษ, โนตดนตรี หรือสิ่งตองหามในการสอบใด ๆ
-  หากมีกระดาษทด ใหแสดงทั้งดานหนา และดานหลังของกระดาษ ใหกลองเห็นวา วางเปลาทั้งสองดาน
   และ ใบ ID Form ของผูสมัคร ดานหลังกระดาษจะตองไมมีการขีดเขียนใด ๆ  ดูวางเปลาทั้งแผนเชนกัน
-  ตรวจสอบวาไมมีอะไรอยูบนตักของผูสอบ

https://th.abrsm.org/media/65748/candidate-identification-form-b-august-2020.pdf
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User Photo Instructions
ขั้นตอนการบันทึกภาพผูสอบ

-  ทานจะตองเขาไปใกลที่หนากลอง และมั่นใจวา ศีรษะของผูสอบจะตองอยูภายในกรอบสี่เหลี่ยมสีขาว
   บนหนาจอ, ยิ้ม ทำหนาใหมีความสุข
-  จากนั้น คลิก “Take User Photo”
-  เมื่อทานพอใจกับภาพที่ถายแลว คลิก ที่กลองสี่เหลี่ยมดานซายมือ
-  และ คลิก “Confirm User Photo” ดานลางขวามือ  เพื่อดำเนินการตอไป

หากตองการถายภาพใหมอีกครั้ง
-  คลิก “Retake User Photo” ดานลางซายมือ

ตอไปจะเปนการเขาสูระบบการใชงาน เพื่อการสอบทฤษฎี Online

เขาสูหนาตาง Login
Username : ใช Candidate Contact ID
Password : ใชรหัสผานของผูสมัคร ซึ่งทานจะไดรับรหัสนี้จากอีเมลของทานกอนการสอบ

หาม คลิก “Reset password” ในหนานี้โดยเด็ดขาด
หากทานประสบปญหาใด ๆ กรุณาติดตอ จุไรรัตน มิวสิค แผนกสอบ ABRSM ทันที

เลือกการสอบของทาน
เลือกเกรดที่ทานจะสอบใหถูกตอง

หนาตางแสดงภาพรวมของการสอบ
จะแสดงใหเห็นวาทานกำลังทำขอสอบเกรดอะไรอยู, จำนวนขอสอบทั้งหมด รวมทั้งรายละเอียดตาง ๆ
ในวันสอบจริงของทาน จะมีจำนวนคำถาม และการกำหนดเวลาสอบท่ีแตกตางกันออกไป ตามเกรดท่ีทาน
สอบ ดังนั้น โปรดอานขอมูลทั้งหมดนี้ใหครบถวน กอนการ คลิก “Start” เพื่อเขาสูขั้นตอนตอไป

Select style for the test
เลือกรูปแบบสีพื้นหลัง ที่เหมาะที่สุดสำหรับการทำขอสอบของทาน

ทานสามารถเปลี่ยนสีใหมได หากรูสึกวาสีที่เลือกนั้นไมเหมาะกับการใชงานของทาน
เพียง คลิกปุม “Change Style” ดานขวาบน

เขาสูหนาตางคำแนะนำทั่วไปสำหรับการสอบ
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เขาสูหนาตางการสอบ

ประเภทของขอสอบ มี 4 รูปแบบดังนี้
1.  Multiple Choice
     ซึ่งตองเลือกคำตอบจาก Choice ที่กำหนด
2.  การลาก แลววาง
     เพื่อตอบคำถามนี้ จะตองลากหนึ่งในตัวโนตที่โจทยใหมา แลววางไวตำแหนงที่ทานคิดวาถูกตอง
3.  เติมคำในชองวาง
     จะตองปอนคำตอบ โดยการพิมพ 1, 2, 3 ลงในชองวาง (หามเขียนคำวา One, Two, Three)
     ทานจะไมสามารถกรอกขอความใด ๆ นอกจาก ตัวเลขเทานั้น
4.  คำถามแบบจับคู (Matching)
     จับคูคำตอบ - คำถาม

*** ฟงกชันการใช ธง / Flag
-  เปนการปกธงไวกับขอที่เราตอบแลว แตยังไมแนใจวาถูกไหม เพื่อใหกลับมาทบทวนอีกครั้ง
-  ปุม “Flag” ที่อยูทางดานขวาลาง จะใชเพื่อการยอนกลับเพื่อตรวจสอบคำตอบอีกครั้ง
-  เมื่อคลิกที่ปุม “Flag” นี้ จะเห็นรูป ธง โชวขึ้นเหนือแถบคำถามขอนั้น ๆ
-  เพื่อเปนการเตือนใหกลับมายังคำถามนั้นอีกครั้ง
-  อยางไรก็ตาม ทานตอง คลิก “Answer” เพื่อตอบคำถามขอนี้ใหเสร็จไปกอน เพื่อไปขอตอไป

หนาสุดทายของการสอบ
ซึ่งจะขึ้นคำวา “Congratulation! You've now reached the end of your Music Theory exam.”
ทานสามารถยอนกลับไปยังคำตอบของทานอีกครั้ง หากทานตองการ

หากทานยังไมเลือกที่จะจบการสอบนี้ และกลับไปทำขอสอบตอใหเรียบรอย
อยาคลิก “End Test”
ใหคลิก “Continue” เพื่อยอนกลับไปทำตอ

มี 2 วิธีในการกลับไปยังคำถามนั้น ๆ 
1.  สามารถ คลิกที่ แถบคำถามที่มีเครื่องหมาย ธง อยูดานบน
2.  สามารถ คลิกที่ปุม “Nav” ดานบนของหนาตาง

ถาทานตองการแกไขคำตอบของขอนั้น ๆ
ใหคลิก “Edit” ดานลางขวาของหนาตาง
แลวคลิก “Clear” เพื่อลบคำตอบเดิมของทาน และแกไขใหมไดตามตองการ
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หลังจากการแกไข และเปนที่พอใจกับคำตอบของทานแลว
-  คลิก “Flag” ดานขวาลางของหนาตาง เพื่อลบเครื่องหมาย ธง นั้นออกไป
   (แตก็ไมจำเปนตองคลิกเพื่อลบออกก็ได เพียงแตระบบจะเตือนทานในขั้นตอนสุดทายของการสอบเสมอ
   วาทานยังมีการติด ธง ไวอยูเทานั้น)
-  จากนั้น คลิก “Answer” เพื่อเสร็จสิ้นการแกไข และสงคำตอบนั้น
   หนาตางจะถูกล็อก และเปลี่ยนเปนสีเทา

เมื่อไดทำการตรวจสอบคำถาม คำตอบทั้งหมดแลว และทานพอใจแลว
แถบดานลางจะแสดงเปน สีเขียว ทั้งหมด
และไมมีเครื่องหมาย ธง ดานบนใด ๆ อีก
จากนั้น คลิก “End Test” เพื่อสิ้นสุดการทดสอบ

คลิก “OK”
ขั้นตอนสุดทายนี้ เปนการเตือนเพื่อการตรวจสอบใหแนใจวา ทานพอใจที่จะสิ้นสุดการทดสอบนี้อยางแน
นอน และระบบจะสงคำตอบไปยัง ABRSM เพื่อการใหคะแนนตอไป

จะตองฉีกกระดาษทดตอหนากลอง
เมื่อทำขอสอบเสร็จแลว

สิ่งสุดทายที่ทานตองทำคือ การปดระบบการสอบนี้
คลิกที่ กากบาท “X” ดานขวาบนของหนาตาง
หรือคลิกที่ ปุม “Close” และระบบจะถามวาทานตองการออกจริง ๆ หรือไม
ใหคลิก “OK” เพื่อปดระบบอยางสมบูรณ


