
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Tell Me More 
 

 

หน้าท่ี 1 

 

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Tell Me More 
 

Tell Me More หรือเรียกสั้นๆว่า TMM คือ โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษท่ีสามารถตอบสนองการเรียนรู้ 
การฝึกทักษะด้านต่างๆ เช่น ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ คําศัพท์ และความเข้าใจภาษา โดยมี
แบบฝึกหัดท่ีหลากหลาย พร้อมเครื่องมือท่ีมีความสามารถในด้านการจัดการแผนการสอน การบันทึกประวัติการ
ใช้งาน บันทึกกิจกรรมต่างๆ ท่ีผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ พร้อมรายงานความก้าวหน้าของการฝึกทักษะในหัวข้อหรือ
กิจกรรมนั้นๆ โดยละเอียด  

ในการฝึกเพ่ิมทักษะทางภาษาท้ัง 4 ด้านนั้น Tell Me More ทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ท้ังจากเสียง รูปภาพ 
กิจกรรม และบทสนทนาหลากหลายสถานการณ์ พร้อมฝึกโต้ตอบเสมือนการสนทนาจริง โดยผู้เรียนสามารถ
ย้อนกลับมาทําซ้ําได้ สําหรับการฝึกการออกเสียงจะมีการแสดงความยาวคลื่นเสียง ช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกการ
ออกเสียงโดยเทียบเสียงกับเจ้าของภาษาได้อย่างชดัเจนและมีประสิทธิภาพสูงผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา  

สําหรบัการทดสอบภาษาอังกฤษ Tell Me More นั้น มีการทดสอบ 3 ระดับ คือ 
1. การทําแบบทดสอบวัดระดับก่อนเรียน หรือเรียกว่า Placement test ผู้เรียนจะสามารถทํา

แบบทดสอบได้ 1 ครั้งเท่านั้น  โดยข้อสอบมีท้ังหมด 64 ข้อ (คะแนนเต็ม 10) เป็นแบบสุ่มและปรับ
ข้อคําถามไปตามความสามารถของผู้เข้าสอบ ซึ่งแต่ละข้อจะมีการจํากัดเวลาในการทํา และแจ้งผล
ให้กับผู้เรียนได้ทราบทันที พร้อมจัดบทเรียน ให้ผู้เรียนตามผลการทดสอบนั้นโดยอัตโนมัติ  
ดังตารางข้างล่างนี ้
 

ช่วงคะแนน  
Placement Test 

ระดับการเรยีน (Level) ท่ีต้องเรียน  
Tell Me More 

จํานวนช่ัวโมงท่ีต้องเรียน 
Tell Me More 

0 - 2.9  Beginner  50 ชั่วโมง 
3.0 – 4.9  Intermediate  40 ชั่วโมง 
5.0 – 7.9  Intermediate+  30 ชั่วโมง 
8.0 – 10  Advanced  20 ชั่วโมง 

 
2. การทําแบบทดสอบวัดความก้าวหน้า (หรือแบบทดสอบหลังเรียน) หรือเรียกว่า Progress test 

ผู้เรียนจะทําแบบทดสอบ Progress Test ของตนเองได้ หลังจากท่ีเรียนครบตามจํานวนชั่วโมงการ
เรียนท่ีทางมหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้ดังตารางข้างบน โดยข้อสอบมีท้ังหมด 64 ข้อ (คะแนนเต็ม 10) 
เป็นแบบสุ่มและปรับข้อคําถามไปตามความสามารถของผู้เข้าสอบ ซึ่งแต่ละข้อจะมีการจํากัดเวลาใน
การทํา และแจ้งผลให้กับผู้เรียนได้ทราบทันที ผู้เรียนสามารถทําการสอบ Progress Test ได้เพียง 
1 ครั้ง และต้องผ่าน การสอบ Placement test มาก่อน 
 

3. การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หรือเรียกว่า Achievement test ผู้เรียนจะสามารถทํา
แบบทดสอบได้ 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ซึ่งทางคณะจะประกาศแจ้งกําหนดวันสอบให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
หมายเหตุ : ผู้เรียนจําเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  และหูฟัง ในการทดสอบ 
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ท้ังนี้ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ Tell Me More ท้ัง 3 ระดับ สามารถนําไปใช้เกณฑ์มาตรฐาน
การสอบภาษาอังกฤษ เพ่ือรับปริญญาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ ดังตารางข้างล่างนี ้

 
ประเภทของการทดสอบ ระดับคะแนนท่ีผ่าน 

PSU-Test  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
TOEIC  ไม่น้อยกว่าระดับคะแนน 390  
Tell Me More Placement หรือ Progress Test  ไม่น้อยกว่าระดับคะแนน 5  
Tell Me More Achievement Test  ไม่น้อยกว่าระดับคะแนน 380  
TOEFL ไม่น้อยกว่าระดับคะแนน 450  
IELTS ไม่น้อยกว่าระดับคะแนน 5  

 
 
หมายเหต ุ

สําหรับนักศึกษาของคณะอ่ืนๆ ให้รอฟังประกาศการจัดสอบจากทางคณะท่ีนักศึกษาสังกัด 
 
License หรือสิทธิ์ในการเข้าใช้งานโปรแกรม Tell Me More 

 
คณะกําหนดชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับเข้าใช้งานโปรแกรมให้กับผู้เรียน 

โดย 1 License จะถูกใช้เพ่ือให้ผู้เรียน 1 คน สามารถเรียนรู้ภาษาได้ 1 ภาษาเป็น ระยะเวลา 366 วัน License ท่ี
ถูกใช้แล้วจะไม่สามารถนํากลับมาใช้งานซ้ําได้อีก และเม่ือหมดระยะเวลาดังกล่าว ผู้เรียนจะไม่สามารถเข้าใช้งาน
โปรแกรมได้ ยกเว้นแต่จะได้รับ ผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ใหม่มาใช้งาน 
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วิธีการทําแบบทดสอบวัดระดับก่อนเรียน  
Placement test 

 
1. ไปท่ีเว็บไซต์ www.tmm.psu.ac.th 
2. คลิกปุ่ม START สีแดง (ดังรูปข้างล่าง) เพ่ือเข้าสู่โปรแกรม Tell Me More Online 

 

 
 

3. กรอก ช่ือผู้เข้าใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) แล้วกดปุ่ม ยืนยัน (Confirm)  
เพ่ือ Login เข้าสู่ระบบ ดังตัวอย่างรูปข้างล่าง 

 
ชื่อผู้เข้าใช้ (Username) : รหัสนักศึกษา 
รหัสผ่าน (Password) :  รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก 
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4. เลือก Everyday situations แล้วคลิกปุ่ม Confirm 
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5. คลิกปุ่ม Placement Test เพ่ือสอบก่อนเข้าใช้งานโปรแกรม (เป็นการวัดระดับความรู้พ้ืนฐานทางด้าน
ภาษาก่อนเรียน และเลือกระดับของบทเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน) 

 
 

6. คลิกปุ่ม เครื่องหมายถูก ด้านล่าง เพ่ือเข้าสู่การทดสอบก่อนเรียน 
- จํานวนข้อสอบ มีด้วยกันท้ังหมด 64 ข้อ 
- มีเวลาในการทําท้ังหมด 20 - 45 นาที โดยแต่ละข้อจะมีการจับเวลาเป็นรายข้อ  
- ไม่สามารถย้อนกลับไปตอบคําถามท่ีผ่านมาได้ ถ้าไม่ตอบก็ถือว่าไม่ได้คะแนน 
- กรณีไฟดับ เครื่องค้าง สามารถปิด-เปิดเครื่อง แล้วกลับเข้าสู่ระบบเพ่ือทําต่อจากข้อเดิมได ้

 

 



คู่มือการใช้งานโปรแกรม Tell Me More 
 

 

หน้าท่ี 6 

 

 
7. จากภาพข้างล่างนี้  

- ด้านบนสุดจะเป็น "คําสั่ง" ว่าต้องทําอย่างไรในโจทย์ข้อนี้ 
- ด้านขวาบนเป็นตัวจับเวลา และจํานวนข้อ ของการทําข้อสอบในแต่ละข้อ 
- ถัดมาตรงกลางคือ "โจทย์" ซึ่งโจทย์ในแต่ข้อจะแตกต่างกันไป 
- คลิกปุ่ม ลําโพง เพ่ือฟังเสียงคําตอบ และคลิกเพ่ือเลือกคําตอบท่ีต้องการ 
- เม่ือทําเสร็จในแตล่ะข้อ ให้คลิกปุ่ม เครื่องหมายถูก ด้านล่างขวา เพ่ือไปยังข้อถัดไป 
 

 
 
หมายเหตุ : ดูตัวอย่างรูปแบบข้อสอบได้ในหัวข้อ ตัวอย่างรูปแบบข้อสอบ  
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8. เม่ือสอบครบ 64 ข้อแล้ว โปรแกรมจะแจ้งผลการสอบโดยทันที ว่าผู้เรียนได้คะแนนเท่าไร และอยู่ระดับ
ใด (จากภาพ Level ของคุณ คือ 3.5) จากนั้นคลิกปุ่ม รูปคนเดิน เพ่ือออกจากการสอบ Placement 
Test  

 
 

9. จากนั้นโปรแกรมจะ "บังคับ" เลือกบทเรียนท่ีผู้เรียนสอบได้ เป็นอับดับแรก ผู้เรียนจะไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปเลือกระดับอ่ืนๆ ได้ ดังนั้น ให้คลิกปุ่ม Confirm เพ่ือไปข้ันตอนต่อไป 
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10. ในส่วนนี้จะเป็นการเลือกทักษะในด้านต่างๆ เช่น การเขียน การพูด คําศัพท์ ไวยากรณ์ หรือรวมทุกทักษะ 

โดยผู้เรียนสามารถเลือกท้ังหมด แล้วคลิกปุ่ม Confirm you choices  
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11. จากนั้นคลิกท่ี ช่ือทักษะ เพ่ือเข้าสู่โปรแกรมการเรียนภาษา 
 

 
 
12. ผู้เรียนสามารถตรวจสอบจํานวนช่ัวโมงท่ีจะต้องใช้งานเพื่อท่ีจะสอบ Progress Test ได้ท่ีเมนู

ด้านขวา Evaluation what I've learned โดยดูได้จากประโยคสุดท้าย you must study 70 h 00 
mn more. (จากตัวอย่าง แปลความหมายได้ว่า ผู้เรียนจะต้องเรียน Tell Me More อีก 70 ชั่วโมง ถึง
จะสอบ Progress Test ได)้ 
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ตัวอย่างรูปแบบข้อสอบ Placement Test 
 

1. ข้อด้านล่างนี้ โจทย์เป็นเสียงให้ฟัง คลิกปุ่ม ลําโพง เพื่อฟังโจทย์ และคลิกปุ่ม ลําโพง เพื่อฟังเสียง
คําตอบ และคลิกเพ่ือเลือกคําตอบท่ีต้องการ 
 

 
 

2. ข้อด้านล่างนี้ ไม่มีโจทย์ แต่ให้ดูจากคําสั่งแทนว่า ต้องการให้เราทําอะไร และคลิกเพ่ือเลือกคําตอบท่ี
ต้องการ 
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3. ข้อด้านล่างนี้ โจทย์ คือ ภาพ ( ให้ดูว่าภาพด้านซ้ายคืออะไร โดยคลิกปุ่ม ลําโพง เพื่อฟังเสียงคําตอบ 
และคลิกเพ่ือเลือกคําตอบท่ีต้องการ ) 

 
 
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที ่
นางสาว จงรักษ์ ศรีจันทร์งาม (พ่ีมะเขือ) 

ชั้น 2 ห้อง 50222 หน่วยวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

Email : jongrak.sr@psu.ac.th 
 
 

นางสาว ลักขณา ฉุ้นท้ิง (พ่ีแอนนี)่ 
ชั้น 2 ห้อง 50228 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
Email : lakkana.c@psu.ac.th 

หรือ 



คู่มือการใช้งานโปรแกรม Tell Me More 
 

 

หน้าท่ี 12 

 

 
 

 


