
แนะน าโปรแกรม Tell Me More (TMM)  
ส าหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาต ิ

เรียน นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติทุกท่าน 

ด้วยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีนโยบายในการน าโปรแกรม Tell Me More มาใช้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาของ
นักศึกษา และได้มีการมอบหมายให้ทางคณะจัดสรรสิทธิการเข้าเรียน (License) และก าหนดให้เข้าท าทดสอบ Placement Test ข้ึนในช่วง 
3 – 13 กุมภาพันธ์ ตามที่นักศึกษาได้ทราบแล้วนั้น แต่พบว่ายังมีนักศึกษาเข้าท าทดสอบจนกระทั่งตอนนี้ ( 9 กุมภาพันธ์)  เพียง 8% ของ
จ านวนทั้งหมดประมาณ 1200 License คาดว่าเกิดจากความไม่เข้าใจและยังไม่รู้จักว่าโปรแกรมนี้มีประโยชน์และจ าเป็นต่อนักศึกษาอย่างไร
บ้าง จึงขออธิบายให้นักศึกษาอย่างไม่เป็นทางการดังนี้ค่ะ  

Tell Me More คืออะไร?  

 Tell Me More (TMM) คือโปรแกรมเรียนภาษาที่สามารถตอบสนองการเรียนรู้ การฝึกทักษะด้านต่างๆ ในแบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Self Access) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการช่วยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านเขียน ไวยากรณ์ ค าศัพท์ ความเข้าใจภาษา โดยมีแบบฝึกหัดที่
หลากหลาย  

 ในการฝึกเพิ่มทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน นั้น Tell Me More ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งจากเสียง รูปภาพ กิจกรรม และบทสนทนา
หลากหลายสถานการณ์ พร้อมฝึกโต้ตอบเสมือนสนทนาจริง รวมมากกว่า 2,000 ช่ัวโมง โดยผู้เรียนสามารถย้อนกลับมาท าซ้ าได้ ส าหรับการ
ฝึกการออกเสียงจะมีการแสดงความยาวคลื่นเสียง ช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกการออกเสียง โดยเทียบเสียงกับเจ้าของภาษาได้อย่างชัดเจนและ
มีประสิทธิภาพสูง เม่ือผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามกระบวนการในกิจกรรมต่างๆ จะมีรายงานความก้าวหน้าตลอดเวลา อีกทั้งยังมีรายงานแจ้งสรุป
ให้ทราบทางอีเมลเป็นระยะๆ  

 ข้อดีของ Tell Me More 

- เป็นโปรแกรมพัฒนาด้านภาษาซึ่งมีการน าไปใช้ในสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ บริษัท องค์กรต่างๆ ทั่วโลก 
- โปรแกรมนี้หากนักศึกษาไปซื้อ License ใช้เอง จะต้องเสียค่า License ค่อนข้างสูง 
- ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่สะดวก แต่จะต้องมีคอมพิวเตอร์ (ทั้งแบบตั้งโต๊ะและ Notebook) พร้อมกับชุดหูฟัง

และไมโครโฟน 

เข้าเรียนแค่ไหนจึงจะได้ผลและเกิดประโยชน์สูงสุด? 

ทาง Tell Me More ได้มีการแนะน าให้ผู้เรียนในช่วงเริ่มต้น ควรเรียนอย่างต่อเนื่องโดยเรียนให้ติดต่อกัน 30 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย
ต่อ 1 เดือน และจัดตารางเรียนอย่างสม่ าเสมอ ( 1 – 3 ชั่วโมงต่อวัน) แต่เนื่องจากทางคณะทราบดีว่านักศึกษามีชั่วโมงเรียนและชั่วโมง
กิจกรรมค่อนข้างมาก อาจจัดสรรเวลาได้ยาก จึงก าหนดให้นักศึกษาต้องเข้าเรียนให้ได้อย่างน้อย 30 ชั่วโมง ก่อนการสอบ Progress Test 
(สอบครั้งที่ 2)  

สิทธิของผู้เรียน Tell Me More 

 ในส่วนของนักศึกษาจะได้รับ License หรือ สิทธิ์ในการเข้าใช้งานโปรแกรม Tell Me More เพื่อเรียนรู้ทักษะทางภาษา โดยทาง
คณะได้จัดสรร License ให้กับผู้เรียน 1 คน จะได้รับ  1 License (ภาษาอังกฤษ) เป็นระยะเวลา 366 วัน  (แต่ ณ ปัจจุบัน วันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2557 จะเหลือเวลาในการเข้าเรียนเพียง 336 วัน เนื่องจากได้ License มาตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2557)  

 License ที่ถูกใช้ไปแล้วจะไม่สามารถน ากลับมาใช้งานซ้ าได้อีก และเมื่อหมดระยะเวลาดังกล่าว ผู้เรียนจะไม่สามารถเข้าใช้งาน
โปรแกรมได้  

 การยึด License คืน จะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง? 



 นักศึกษาที่ได้รับการจัดสรร License แล้ว จะถูกยึด License คืนในกรณีดังต่อไปนี้ 

1. ไม่เข้าทดสอบ Placement Test ในระหว่าง 3 – 13 กุมภาพันธ์ 2557 (มหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดระยะเวลาการท าทดสอบ) 
2. เข้าท าทดสอบ Placement Test แต่ไม่เข้าไปศึกษาบทเรียนในโปรแกรมเป็นเวลาน้อยกว่า 10 ช่ัวโมง ในเวลา  1 เดือน

หลังจากทดสอบ Placement Test (เฉลี่ยวันละ 20 นาที หรือสัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง 20 นาที) 
3. ให้ผู้อื่นท าแบบทดสอบ Placement Test แทน ทางคณะสามารถตรวจสอบได้จากความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของการ

ทดสอบและความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน 

 ทางมหาวิทยาลัยจะด าเนินการยึด License หรือสิทธิในการเข้าเรียนคืน มีผลท าให้นักศึกษาขาดเครื่องมือในการพัฒนา
ภาษาอังกฤษของตนเองในปีนั้น และจะไม่ได้รับการจัดสรรสิทธิให้อีกในปีต่อๆ ไป 

การทดสอบของ Tell Me More 

ส าหรับท าการทดสอบ ผู้ได้รับสิทธิเข้าเรียนฯ จะต้องท าการทดสอบทั้งหมด 4 ครั้ง ผู้เรียนจะต้องท าแบบทดสอบวัดระดับก่อนเรียน 
(Placement test) สามารถเลือกเรียนตามระดับที่ตนได้รับ หรือเลือกเรียนตามวัตถุประสงค์ในการเรียนที่ตนต้องการ ผู้เรียนสามารถวัด
ความก้าวหน้า (Progress test) ของตนเองหลังจากที่เริ่มเรียนระยะหนึ่งไปแล้ว และทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement test) 
แบบทดสอบ 

รายละเอียดของแบบทดสอบ มีดังนี้ 

 Placement Test : เป็นการสอบวัดระดับทักษะทางภาษาก่อนใช้งานโปรแกรม ข้อสอบมีทั้งหมด 64 ข้อ (คะแนนเต็ม 
10 คะแนน) เป็นแบบสุ่มและปรับข้อค าถามไปตามความสามารถของผู้เข้าสอบ ซึ่งแต่ละข้อจะมีการจ ากัดเวลาในการท า 
และแจ้งผลให้กับผู้เรียนได้ทราบทันที พร้อมจัดแบบฝึกหัดหรือบทเรียนให้ผู้เรียนตามผลการทดสอบนั้นโดยอัตโนมัติ ซึ่ง 1 
account ของผู้เรียนสามารถท าการสอบ Placement Test ได้เพียง 1 ครั้ง (การสอบครั้งแรกนี้นักศึกษาสามารถท า
แบบทดสอบจากสถานที่ใดก็ได้ที่มีคอมพิวเตอร์) 

 Progress Test : เป็นการสอบวัดระดับทักษะทางภาษาหลังจากที่ผู้เรียนได้ใช้งานโปรแกรม Tell Me More เป็น
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว เพื่อวัดความก้าวหน้าทางด้านภาษา ข้อสอบมีทั้งหมด 64 ข้อ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  เป็นแบบสุ่ม  
ซึ่งแต่ละข้อจะมีการจ ากัดเวลาในการท า และแจ้งผลให้กับผู้เรียนได้ทราบทันที ผู้เรียนสามารถทราบความก้าวหน้าของ
ตนเอง โดยเปรียบเทียบกับคะแนนของการสอบ Placement Test ใน 1 account ของผู้เรียนสามารถท าการสอบ 
Placement Test ได้เพียง 1 ครั้ง 

 Achievement Test : เป็นการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ใน 1 account ของผู้เรียนสามารถท าการสอบ 
Placement Test ได้ 2 ครั้ง 

หมายเหตุ : ส่ิงที่นักศึกษาจะต้องมีในการทดสอบ หูฟังพร้อมไมโครโฟน (Headset) ในการทดสอบ 

 ตารางก าหนดการสอบในการใช้งานโปรแกรม Tell Me More ส าหรับนักศึกษา 

ส าหรับนักศึกษา ก าหนดการจัดสอบ 
Placement Test 

ก าหนดการจัดสอบ 
Progress Test 

ก าหนดการจัดสอบ 
Achievement Test 

ส าหรับนักศึกษา 
รหัส 56, 55, 54, ….. 

3 – 13 กุมภาพันธ์ สัปดาห์ที่ 4 ภาคการศึกษา
ที่ 1/2557 

(ประมาณ 1 – 7 กันยายน 
2557) 

Test 1 + Test 2 
1 พฤศจิกายน – 4 

ธันวาคม 2557 

นักศึกษาของคณะฯ ท่ีได้รับการจัดสรรสิทธิ์ต้องท าอย่างไร 



ก่อนอื่น  นักศึกษาต้อง  Login เพื่อเปิดสิทธิ์การใช้งาน โดยไปที่  http://tmm.psu.ac.th  ซึ่งต้องเปิดเว็บไซต์ด้วย Internet 
Explorer เท่านั้น  (เพื่อสามารถรองรับการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์) กดไอคอน START จะปรากฏหน้าหลักของโปรแกรม ให้กรอก 
username คือ รหัสนักศึกษา password คือ  เลขประจ าตัวประชาชน(สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงใหม่ได้)หรือจะลิงก์ตรงไป
ที่ http://tellmemore.psu.ac.th/ ก็ได้เช่นกัน 

การใช้งานโปรแกรม Tell Me More ไม่ค่อยยุ่งยาก เนื่องจากระบบได้ออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย เพียงมีพื้นฐานคอมพิวเตอร์บ้าง
เล็กน้อย  ก็สามารถเข้าใช้งาน และฝึกท าแบบฝึกหัดในแต่ละกิจกรรมได้ทันที  รายละเอียดโปรแกรมสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์  
http://tmm.psu.ac.th/ 

 ทางคณะได้จัดเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเพ่ือใช้โปรแกรม Tell Me More ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัว
นักศึกษา อย่างไรบ้าง? 

1. ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  เนื่องจากการทดสอบในครั้งแรกนี้ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งก าหนดการสอบมาค่อนข้าง
กระชั้นชิด จึงท าให้ทางคณะไม่สามารถให้นักศึกษามาท าแบบทดสอบที่คณะได้ อย่างไรก็ตามขณะนี้ทางคณะได้ด าเนินการ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ที่จะมีขึ้นประมาณ 100 เครื่อง ชุดหูฟังพร้อมไมค์ (Headset) เพื่อรองรับให้กับทาง
นักศึกษาที่จะมาใช้โปรแกรมที่คณะ และเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการจัดสอบ Progress Test และ Achievement Test 
(ป้องกันการให้ผู้อื่นเข้าท าแบบทดสอบแทน)  

2. จัดทีมผู้ดูแลของแต่ละภาควิชา ทางคณะได้จัดทีมดูแลนักศึกษาโดยแยกตามแต่ละสาขาวิชา ซึ่งเป็นคณาจารย์รุ่นใหม่ของคณะ
ทรัพย์ที่ท าหน้าที่ติดตามการเข้าเรียน และให้ค าปรึกษาในด้านการใช้โปรแกรมหรือเนื้อหาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ดังนั้น 
นอกเหนือจากการที่นักศึกษาเข้าใช้โปรแกรมหรือเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้ว นักศึกษายังสามารถปรึกษา พูดคุย รับข้อเสนอแนะ
จากอาจารย์ได้ตลอดเวลา ส าหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีการสังกัดภาควิชา (นักศึกษาชั้นปีที่ 1) จะได้รับการดูแลจากหน่วย
ทะเบียนของคณะฯ ส าหรับรายชื่อของอาจารย์ที่อยู่ในทีมดูแลนี้จะแจ้งให้นักศึกษาทราบอีกครั้ง 

 

ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าท า Placement Test ซึ่งหมดเขตในวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2557 นี้ เพื่อสิทธิ
ประโยชน์ทางด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นของนักศึกษาเองค่ะ 

 

อ.ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

 

http://tmm.psu.ac.th/

