มารูจักโปรแกรม ELLIS Basics
เป นโปรแกรมพัฒนาทักษะการเรียนรูดานภาษาอังกฤษดวยตนเองหรือที่เรียกว าโปรแกรม ELLIS
(English Language Learning and Instruction System) โดยการใชเทคนิคชั้นสูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่
ประสบความสําเร็จทั้งผูใหญและเด็กกวา 5 ลานคนทั่วโลก ELLIS ไดรับการพัฒนามาจากผลงานวิจัยเปน
ระยะเวลากวา 50 ป ดวยการใชงานที่งาย สะดวกและเปนกันเองของ ELLIS ทําใหวันนี้ ELLIS เปนโปรแกรม
สอนภาษาอังกฤษที่ไดรับความนิยมจากทั่วโลก
โปรแกรม ELLIS Basics เปนบทเรียนระดับพื้นฐานทางดานภาษาอังกฤษ สําหรับผูที่เริ่มเรียน
ภาษาอังกฤษหรือผูที่ตองการสรางพื้นฐานของการออกเสียงภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง โดยจะเนนที่การฝก
ออกเสียงตัวอักษรและการผสมเสียงตัวอักษรใหถูกตอง คําศัพทและประโยคงายๆ สําหรับกิจวัตรประจําวัน
บทเรียนที่ใหเรียนรูและสรางพื้นฐานภาษาอังกฤษทางดานคําศัพท (Vocabulary) และ การอาน
(Reading)
บทเรียนมีรูปแบบการเรียนรูที่เปนขั้นตอน (Sequential integrated skills)
มีระบบการสรุปผลการเรียน (Skills Summary) เพื่อใหผูเรียนสามารถทบทวนความรูความเขาใจอีก
ครั้งหลังจากที่เรียนจบทุกบท
มีระบบชวยเหลือบรรยายเปนเสียงภาษาไทยและเสียงภาษาอังกฤษเพื่อสะดวกแกการใชงานของ
โปรแกรม ELLIS Basics
มีระบบการจัดเก็บบันทึกขอมูลของผูเรียน (Bookmark) เพื่อกลับไปเรียนในบทเรียนที่เรียนครั้งสุดทาย
ได
เนื้ อ หาของบทเรี ย นครอบคลุ ม การเรี ย นทางด า น คํ า ศั พ ท ( Vocabulary) การติ ด ต อ สื่ อ สาร
(Communication) ตัวอักษร (Alphabet) ชื่อ (Name) และการออกเสียง (Phonetic) เปนตน

บทที่ 1
เริ่มตนกับโปรแกรม ELLIS Basics
โปรแกรม ELLIS Basics เปนบทเรียนที่เหมาะสําหรับผูที่เริ่มตนเรียนภาษาอังกฤษในแบบฉบับเจาของ
ภาษาเอง โปรแกรมจะสอนให ผูเรียนไดฝกฝนพื้นฐานการออกเสี ยงคําศัพทที่ถูกตอ ง เพื่อ ใหผูเรียนมีความ
ชํานาญในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ โดยโปรแกรมจะสอนตั้งแตพื้นฐาน
การเรี ยนรู ตั ว อยา งเช น การแนะนํ า ตั ว การทัก ทาย ครอบครั ว อาหาร การซื้อ ของ ตั ว เลขและตัว อั กษรใน
ภาษาอังกฤษ เปนตน
เพื่อใหการเรียนในโปรแกรม ELLIS Basics มีประสิทธิภาพสูงสุดผูเรียนควรศึกษาโครงสรางและทําความเขาใจ
พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมกอน ทั้งนี้แลวโปรแกรมไดรับการออกแบบสําหรับผูที่เริ่มตนเรียนภาษาอังกฤษ โดย
เนื้อหาที่ใชประกอบการเรียนการสอนจะมีตัวอักษรนอย แตจะใชรูปภาพ คลิปวีดีโอ และภาพเคลื่อนไหว
(Animation) มาชวยในการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนมีพัฒนาการดานภาษาอังกฤษอยางรวดเร็ว และในแตละ
หนาจอจะมี Help ที่จะชวยอธิบายวิธีการใชงานโปรแกรมในภาษาที่ผูเรียนถนัด

โครงสรางและการใชงานโปรแกรม
ในสวนนี้จะเปนการอธิบายโครงสรางของโปรแกรม ELLIS Basics และอธิบายถึงขั้นตอนการเขาใชงาน
โปรแกรม เพื่อใหผูเรียนสามารถใชงานโปรแกรมไดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
บทเรียน → เกมส → บททดสอบ → คะแนนผลสอบ และเฉลยผลสอบ
บทสนทนา → เมนูทักษะ → บทบาทสมมุติ → แบบฝกหัดทายบท
ขั้นตอนการเขาใชงานโปรแกรม ELLIS Basics
ในการเขาใชงานแตละบทเรียนใหเริ่มที่บทเรียนยอย (ในแตละบทเรียนจะมี 9 บทเรียนยอย) ในแตละ
บทเรียนยอยประกอบดวย คลิปวีดีโอแสดงบทสนทนา เนื้อหาสคริปบทสนทนาในวีดีโอ เมนูฝกฝนทักษะ (Skill
Menu) การฝกฝนดวยบทบาทสมมุติ (Role-Play) และแบบฝกหัดทายบทเรียน (Lesson Quiz) เมื่อผูเรียนศึกษา
เนื้อหาในบทเรียนเรียบรอยแลวสามารถกลับเขาสูเมนูหลักเพื่อเลนเกมส (Game) ฝกฝนทักษะ ทําแบบทดสอบ
ประจําบทเรียนหลัก (Test) และสามารถตรวจดูเฉลยของแบบทดสอบประจําบทเรียน (Test Review) หลังจาก
เสร็จสิ้นในบทเรียนนี้แลวผูเรียนสามารถเขาเรียนในบทเรียนที่ยากขึ้นไดตอไป
ภาพรวมของโปรแกรม ELLIS Basics
บทเรียน

ในหนาจอเมนูหลักจะพบบทเรียนหลัก 2 บท โดยแตละบทจะมีบทเรียน (Units and
Lessons) ยอย 9 บทเรียน ผูเรียนสามารถคลิ๊กเลือกบทเรียนจากหนาจอนี้หลัง
จากนั้นก็จะเขาสูหนาจอวีดีโอสนทนาประจําบท

หนาสคริป

หลั ง จากจบคลิ ป วี ดี โ อสนทนาประจํ า บทแล ว จะเข า สู ห น า จอสคริ ป (Script)
(Script) ซึ่งเปนเนื้อหาของบทสนทนาในวีดีโอ ผูเรียนสามารถคลิ๊กที่บท

สนทนาเพื่อดูวีดีโอการสนทนาซ้ําไดที่หนาจอนี้ที่ละประโยค ผูเรียนสามารถเรียนและ
ฝกฝนทักษะตางๆ อยางละเอียดในบทสนทนาไดที่หนาจอนี้
หนาเมนูทักษะ

หลังจากเรียนการสนทนาที่หนาจอสคลิป (Script) แลว ผูเรียนสามารถ (Skills Menu)
เรียนรูและฝกฝนทักษะตางๆ ที่เมนูฝกฝนทักษะ (Skills Menu) เพื่อ
ฝกฝนเรื่องของ
การฟง คําศัพท ตัวอักษร ตัวเลข การออกเสียงในและ
การติดตอสื่อสารรูปแบบตางๆ

หนาบทบาทสมมุติ เมื่ อ ผู เ รี ย นฝ ก ฝนทั ก ษะต า งๆ ในเมนู ฝ ก ฝนทั ก ษะเรี ย บร อ ยแล ว ผู เ รี ย น (RolePlay)สามารถกลับไปที่หนาจอสคริป (Script) เพื่อที่จะเขาไปสูหนาจอ บทบาทสมมุติ
(Role-Play) โดยที่ผูเรียนสามารถบันทึกเสียงตัวเอง เข า สู โ ปรแกรมตามบทสนทนา
ตัวอยางจากวีดีโอ แลวกดเลน (Play)
ผูเรียนสามารถฝกฝนการพูดสนทนาโตตอบ
กับโปรแกรมไดที่หนาจอนี้
แบบฝกหัดทายบท หลังที่ผูเรียนฝกฝนทักษะในหนาจอตางๆ เรียบรอยแลวสามารถกลับไป(Lesson Quiz)ที่
หนาจอเมนูทักษะ (Skills Menu) เพื่อเขาสูการทําแบบฝกหัดทายบทเรียน (Lesson Quiz)
นั้นๆ
แบบทดสอบ

หลังจากที่ผูเรียนไดเสร็จสิ้นการฝกฝนในทุกหนวยของบทเรียนยอย (Test) เรี ย บร อ ยแล ว
ผูเรียนสามารถเขาไปทําแบบทดสอบประจําบทเรียน (Test) ที่หนาจอเมนูหลัก เพื่อ
ทดสอบความรูที่ไดเรียนมาในบทเรียนนั้นๆ

ผลสอบและเฉลยแบบทดสอบ
หลังจากที่ผูเรียนทําการทดสอบแบบทดสอบประจําบทเรียน (Test Review)
เรียบรอยแลว ผูเรียนสามารถเขาไปตรวจสอบผลการทดสอบและดูเฉลยแบบทดสอบไดที่
หนาจอนี้

อธิบายปุมการใชงานในโปรแกรม
ในสวนนี้จะเปนการอธิบายพื้นฐานการใชงานปุมตางๆ ในโปรแกรม ELLIS Basics ผูเรียนควรทํา
ความคุนเคยกับปุมตางๆ กอนการเขาไปใชโปรแกรม จะทําใหผูเรียนสามารถใชโปรแกรมไดมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
1. ปุมการใชงานในโปรแกรม
ปุมที่จะอธิบายตอไปนี้เปนปุมการใชงานที่ปรากฏอยูทั่วไปในโปรแกรม ELLIS Basics ผูเรียนควรทํา
ความเขาใจการใชงานปุมเหลานี้ไว จะชวยใหผูเรียนสามารถใชงานโปรแกรม ELLIS ไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
“ปุม UP” ใชสําหรับกลับไปยังหนาจอหลัก
ปุมนี้จะพบที่หนาจอยอยเมื่อกดปุม”UP” หนาจอจะแสดงหนาเมนูหลัก ตัวอยางเชน ถา
ผูเรียนหนาจอ Script แลวคลิ๊กที่”ปุม UP” โปรแกรมจะกลับไปยังหนาจอ Main Menu ตารางขางลาง
นี้จะแสดงถึงการใชงานของ”ปุม UP”
หนาจอหลัก
หนาจอยอย
(หนาจอหลังคลิ๊กปุม”UP”)
(หนาจอปจจุบัน)
หนาจอ Script
หนา Main Menu

หนาจอ Test
หนาจอ Test Review
หนาจอ Summary

หนา Script Page

หนาจอ Skills Menu
หนาจอ Role-Play
หนาจอ Tutorials

หนา Skills Menu

หนาจอ Practice
หนาจอ Game
หนาจอ Lesson Quiz

“ปุม Next” ใชสําหรับคลิ๊กเมื่อตองการเปดหนาถัดไป
โดยปุมนี้จะปรากกฏในหนาแบบฝกหัด การฝกฝนทักษะ การเลนบทบาทสมมุติ และ
อยูในสวนที่ใชในการสอนในกรณีที่ทําแบบฝกหัดบางขอ เมื่อคลิ๊กเลือกคําตอบแลวระบบไมปรากฏ
ปุม Next หมายถึงสิ้นสุดการทําแบบฝกหัดในสวนนี้ หนาจอใดที่ไมสามารแสดงรายละเอียดของ
เนื้อหาการเรียนการสอนไดหมดในหนาจอเดียว ผูเรียนสามารถคลิ๊กปุมนี้เพื่อเขาสูหนาจอถัดไป
“ปุม Back” ใชสําหรับยอนกลับไปยังหนากอนหนานี้
โดยปุ ม นี้ จ ะปรากฏในหน า ฝ ก ฝนทั ก ษะ และหน า แบบฝ ก หั ด ตั ว อย า งเช น ใน
รายละเอียดการเรียนการสอนมีทั้งหมด 3 หนา การคลิ๊กปุมนี้จะยอนจากหนา 3 ไปหนา 2 และจาก
หนา 2 ไปหนา 1 แตปุมนี้จะไมปรากฏที่หนาแรก แตจะปรากฏปุม Up แทน

“ปุม Exit” ใชสําหรับออกจากโปรแกรม ELLIS
โดยปุมจะทําการบันทึกขอมูลการใชงานเขาสูหนวยความจําและปุมนี้จะปรากฏที่หนาจอ
เมนูหลักเทานั้น
“ปุม Bookmark” ใชสําหรับกลับไปหนาจอบทเรียนที่ผูเรียนใชครั้งลาสุดกอนออกจากโปรแกรม
โดยปุมนี้จะปรากฏที่หนาจอเมนูหลักเทานั้น
“ปุม Replay” ใชสําหรับการเลนบทสนทนาบทบาทสมมุติในหนาการสอนอีกครั้ง
โดยปุ ม นี้ จ ะทํ า การเริ่ ม ต น เรื่ อ งที่ บ รรยายและภาพเคลื่ อ นไหวซ้ํ า อี ก ครั้ ง และที่ ห น า
บทบาทสมุติ (Role-Play) โปรแกรมจะเริ่มตนการเลนบทบาทสมมุติทั้งหมด
“ปุม Skills Summary” ใชสําหรับเขาสูหนาจอสรุปผลบทเรียนซึ่งเปนการสรุปเนื้อหาการเรียนการ
สอนทั้งหมดที่มีในโปรแกรม ELLIS Basics
โดยปุมนี้จะปรากฏที่หนาจอเมนูหลักเทานั้น
“ปุม Skills Menu” ใชสําหรับเขาไปยังเมนูทักษะ (Skills Menu)
โดยปุมนี้จะปรากฏที่หนาจอหนาสคริป (Script) หนาจอการฝกฝน และหนาจอแบบฝกหัด
“ปุม Role-Play” ใชสําหรับเขาสูหนาจอฝกฝนการสนทนาโตตอบกับโปรแกรม โดยผูเรียนสามารถ
เลือกบทสนทนาที่ตองการได
โดยปุมนี้จะปรากฏที่หนาจอสคริป (Script) เทานั้น
“ปุม Practice Session” ใชสําหรับการขามการสอนและการฝกฝนตางๆ ในโปรแกรม เพื่อไปยัง
แบบฝกหัดทายบท
โดยปุมนี้จะปรากฏที่หนาจอการสอนเทานั้น
“ปุม Tutorial” ใชสําหรับการเขาสูการสอนในรายละเอียดของแตละเรื่องที่ผูเรียนกําลังเรียนอยู
2. ปุมชวยเหลือในโปรแกรม
ในการเรียนดวยโปรแกรม ELLIS Basics ผูเรียนสามารถกดปุมชวยเหลือตางๆ โดยโปรแกรมจะ
อธิบายวิธีการใชงานเปนภาษาตามความถนัดของผูเรียนเอง โดยมีปุมตางๆ ดังนี้
“ปุม Native Language” คลิ๊กเพื่อแปลความหมายของคําศัพท วลี หรือประโยค ที่ตองการ
“ปุม Language Selection” คลิ๊กเพื่อเปลี่ยนภาษาที่ชวยในการแปลและอธิบายวิธีการใชงาน
โปรแกรม
“ปุม Help” คลิ๊กเพื่อฟงคําอธิบายวิธีการใชงานโปรแกรมเปนภาษาตามความถนัดของผูเรียน

“ปุมหู” คลิ๊กเพื่อฟงเสียงของคํา หรือวลี ที่อยูในโปรแกรม โดยปุมนี้จะปรากฏที่หนาจอการสอนและ
หนาจอสรุปไวยกรณ
3. ภาษาที่ชวยในการอธิบายการใชงานโปรแกรม
ภาษาที่ชวยในการอธิบายการใชงานในโปรแกรม ELLIS Basics มีมากกวา 50 ภาษา ซึ่งผูเรียน
สามารถเลือกภาษาที่ชวยในการบรรยายไดตามความถนัดของผูเรียนเอง โดยจะชวยในการแปลคําสั่ง คําศัพท
การโตตอบ และวลี
4. . การอธิบายการใชงานโปรแกรม (Help)
ที่หนาจอนั้น
หากผูเรียนไมเขาใจการใชงานหนาจอใดในโปรแกรม ELLIS Basics ใหกดปุม
จากนั้นโปรแกรมจะพาเขาสูหนาจอ “อธิบายการใชงานโปรแกรม” เพื่อรับฟงการอธิบายวิธีการใชงานโปรแกรม
ตามภาษาที่ผูเรียนถนัด และคลิ๊กที่ปุม

เพื่อรับฟงคําอธิบายวิธีการใชงานดังรูปขางลาง

หนาจอ “อธิบายการใชงานโปรแกรม”
5. การบันทึกเสียง (Recorder)
การเรียนรูภาษาอังกฤษจะใหไดผลมากที่สุดคือผูเรียนตองฝกฝนบอยๆ โดยเฉพาะทักษะการพูด การ
ออกเสียง ซึ่งในโปรแกรม ELLIS Basics มีโปรแกรมบันทึกเสียงจะชวยเรื่องการฝกพูด ฝกออกเสียงของผูเรียนซึ่ง
จะอยูในเกือบทุกหนาจอของโปรแกรม เพื่อใหผูเรียนบันทึกเสียง และเปรียบเทียบกับเสียงของเจาของภาษา จน
เกิดความชํานาญ
ในการบันทึกเสียงจะมีสองสวนตามตัวเลข คือ
1 สวนที่แสดงรายชื่อผูที่กําลังใชงานโปรแกรม
2 สวนที่แสดงประโยคหรือวลีที่จะใชในการบันทึกเสียงเพื่อนําไปเปรียบเทียบกับเสียงตัวอยางของโปรแกรมดัง
รูป

1

2

Recorder
ขั้นตอนการบันทึกเสียงในโปรแกรม ELLIS Basics
1) ถามีผูใชงานโปรแกรม ELLIS Basics มากกวา 1 คน ใหผูที่จะทําการบันทึกคนแรกคลิ๊กที่ชื่อของผูเรียน
คนนั้น และชื่อจะเปนสีน้ําเงิน
2) คลิ๊กที่ปุม
เพื่อบันทึกเสียงของผูเรียน
3) อ า นประโยคหรื อ วลี ที่ เ ห็ น ในหน า จอสคริ ป ให พู ด เสี ย งดั ง และชั ด เจนเข า ไปในไมโครโฟนของ
คอมพิวเตอร
เมื่อสิ้นสุดบทสนทนา (คลิ๊กหลังจบเสียงอัดประมาณ 3 วินาที)
4) คลิ๊กที่ปุม
5) ฟงการบันทึกเสียงของผูเรียนเอง หรือเปรียบเทียบกับเสียงเจาของภาษา
คลิ๊กที่ปุม

เพื่อฟงเสียงผูเรียนที่ถูกบันทึก

คลิ๊กที่ปุม

เพื่อฟงเสียงเจาของภาษา

คลิ๊กที่ปุม

เพื่อเปรียบเทียบเสียงผูเรียนกับเจาของภาษา

เมื่อ ผูใ ชคนแรกทํา การบั น ทึกเสียงเสร็ จ ใหคลิ๊กที่ชื่อ ของผูเรียนคนตอ ไปเพื่อ ทํ า การฝ กพูดซ้ํา ตาม
ขั้นตอนตั้งแต 1-5 อีกครั้ง

บทที่ 2
การใชงานโปรแกรม ELLIS Basics
ในบทนี้ผูเรียนจะไดเรียนรูวิธีการใชงานโปรแกรม ELLIS Basics ในแตละหนาจออยางละเอียด เชน
หนาจอเมนูหลัก หนาจอสคริป หนาจอเมนูทักษะ เปนตน

การเขาสูโปรแกรม (Login)
การเขาสูโปรแกรม ELLIS Basics สามารถเขาใชพรอมกันไดสูงสุดถึง 3 คนตอ 1เครื่องคอมพิวเตอร
โดยมีขั้นตอนการเขาสูโปรแกรมดังนี้
1) พิมพรหัสของผูเรียนที่ชอง “Learner ID” และระบุรหัสผานที่ชอง “password”
2) คลิ๊กปุม “OK” หรือกด “Enter” บนแปนพิมพ
3) พิมพรหัสและรหัสผานของผูเรียนคนตอไป และสามารถเรียนไดพรอมกันถึง 3 คน
4) ถาไมตองการระบุผูเรียนคนอื่นอีกใหคลิ๊กปุม “OK” หรือกดปุม “Enter” บนแปนพิมพ เพื่อเขาสู
โปรแกรมตอไป

1

หนา Login : 1.ปุม Help 2.ปุม Exit

2

หนาจอเมนูหลัก (Main Menu)
หนาจอเมนูหลัก (Main Menu) เปนหนาจอแรกที่ผูเรียนไดเห็นหลังจากที่ทําการ login เขาสูโปรแกรม
แลว โดยโปรแกรมจะแสดงรายการบทเรียนทั้งหมดที่ใชในการเรียนการสอนของโปรแกรม ELLIS Basics โดยจะ
แบงเปนบทเรียนหลัก (Units) ซึ่งในบทเรียนหลักจะมีบทเรียนยอย 9 บทเรียน (Lessons) แบบทดสอบ (Test)
ผลสอบ และเฉลยแบบทดสอบ (Test Review) ชื่อผูเรียน (User) แบบทบทวนบทเรียน (Skills Summary) และ
การออกจากโปรแกรม (Exit) ดังรูป

1

2

3

4

5

6

7

หนาเมนูหลัก
รายละเอียดการใชงานของหนาจอ Main Menu
1

บทเรียนหลัก (Units)
เปนสวนที่แสดงอยูทางดานซายของหนาจอซึ่งมี 2 บทเรียน คือ Vocabulary และReading

2

บทเรียนยอย (Lessons)

ในหนึ่งบทเรียนหลักจะมีบทเรียนยอย 9 บทเรียน ใหคลิ๊กที่ปุมบทเรียนเพื่อเขาเรียนในบทเรียนตางๆ
ถาผูเรียนเขาเรียนในบทเรียนยอยเสร็จเรียบรอยแลวจะปรากฏเครื่องหมายถูกบนปุมบทเรียนนั้น
3

แบบทดสอบประจําบทเรียน (Tests)

หลังจากที่ผูเรียนเรียนจบในบทเรียนยอย 9 บทเรียนแลวนอกจากจะมีแบบฝกหัดในบทเรียนยอยแลวก็
จะมีแบบทดสอบประจําบทเรียนหลัก ซึ่งขอสอบในแบบทดสอบแตละชุดจะมีประมาณ 45-50 ขอ
4

ผลสอบ และเฉลยแบบทดสอบ (Test Reviews)

หลังจากที่ผูเรียนไดทําการทดสอบประจําบทเรียนแลวคะแนนของการสอบจะปรากฏที่ Test Reviews
และผูเรียนสามารถคลิ๊กเขาไปเพื่อตรวจดูคําตอบของผูเรียนเองได
5

ชื่อผูเรียน
ในสวนนี้จะเปนสวนที่แสดงชื่อของผูเรียน

6

สรุปบทเรียน (Skills Summary)

จะเปนสวนที่แสดงผลสรุปวาในโปรแกรม ELLIS Basics มีการเรียนการสอนในเรื่องใดบาง ซึ่งผูเรียน
สามารถคลิ๊กเขาไปในแตละหัวขอเพื่อทบทวนความรูความเขาใจอีกครั้งหลังจากเรียนจบในทุกบทเรียนแลว ทั้ง
ในดานไวยกรณ คําศัพท การออกเสียง และการติดตอสื่อสารในรูปแบบตางๆ โดยโปรแกรมจะเรียงลําดับการ
เรียนในแตละหัวขอเพื่อใหสะดวกตอการทบทวน
7

การออกจากโปรแกรม ELLIS Basics
ใชสําหรับออกจากโปรแกรม ELLIS โดยปุมจะทําการบันทึกขอมูลการใชงานเขาสูหนวยความจํา

หนาจอสคริป (Script Page)
หลังจากที่ผูเรียนเลือกเขาสูบทเรียนยอยแตละบทที่หนาเมนูหลักแลว เบื้องตนผูเรียนจะเห็นหนาจอ
คลิปวีดีโอบทสนทนา และเมื่อฟงบทสทนาจบก็จะเขาสูหนาจอสคริป (Script Page) ดังรูป

1

2

3

หนาสคริป
สําหรับหนาจอสคริปนี้จะประกอบดวยกัน 3 สวน คือ
1

เนื้อหาบทสนทนาตามวีดีโอ

2

สวนของวีดีโอ

3

สวนของการบันทึกเสียง

รายละเอียดการใชงานในหนาจอสคริป
ในหนาจอสคริปจะมีแถบดานบนซาย 3 แถบ โดยแตละแถบจะมีการใชงานที่แตกตางกันดังตอไปนี้
Slow Audio tab ใชสําหรับการฝกฝนทักษะดานการฟง (Listening)
โดยจะเปนการฟงบทสนทนาตามคลิปวีดีโอที่ชาลงกวาระดับการพูดปกติ ซึ่งเหมาะสําหรับผูเรียนที่ยังฟงการพูด
ภาษาอังกฤษในความเร็วปกติไมทัน หรือตองการฝกฝนทักษะการฟง

Slow Audio tab
Video tab ใชสําหรับการฝกฝนทักษะดานการฟง (Listening)
โดยจะเปนการฟงบทสนทนาตามวีดีโอในระดับการพูดปกติ ซึ่งเหมาสําหรับผูเรียนที่ตองการฝกฝนทักษะการฟง
จะชวยใหผูเรียนเลือกรับฟงบทสนทนาซ้ําตามที่ตองการในระดับการพูดปกติ

Video tab
Vocabulary tab ใชสําหรับการแปลความหมายคําศัพทที่ตองการ
โดยคลิ๊กที่คําศัพทที่ขีดเสนใตสีเขียว

Vocabulary tab
Role – Play อยูที่ดานลางของหนาจอหนาจอสคริป ใชสําหรับเขาสูหนาจอ
บทบาทสมมุติ โดยเปนหนาจอที่ผูเรียนสามารถใชฝกสนทนาโตตอบกับโปรแกรม
ไดโดยตรงซึ่งผูเรียนสามารถเลือกตัวละครที่ตองการและทําการอัดเสียงพูดตาม
บทสนทนานั้นดังตัวอยางตอไปนี้

หนาเลือกตัวละคร
ผูเรียนคลิ๊กเลือกตัวละครหรือบทสนทนาที่ตองการแสดงเปนบทบาทนั้นๆ ผูเรียนจะเห็นชื่อของตัวละคร
นั้นปรากฏที่ดานลางของ ID ผูเรียนเอง

2

1

3

หนาเลือกตัวละครหรือบทสนทนา 1. ตัวละครหรือบทสนทนา 2. ชื่อผูเรียน
3. ปุม Next

การบันทึกเสียงผูเรียนเทียบกับเจาของภาษา
หลังจากคลิ๊กเลือกตัวละครแลวใหคลิ๊กที่ปุม Next เพื่อเขาสูหนาประโยคคําพูดและการบันทึกบท
สนทนา โดยหนาจอนี้จะแบงเปน 3 สวนคือ
1 แสดงวีดีโอ
2 แสดงบทสนทนา
3 แสดงสวนการบันทึกขอมูล

1

3
2

หนาบันทึก
ขั้นตอนการบันทึกบทสนทนาในหนา Role-Play
1) เมื่อโปรแกรมเลนวีดีโอเสร็จ ก็จะแสดงบทสนทนาที่หมายเลข
สนทนานั้น
2) ผูเรียนสามารถบันทึกเสียงเพื่อเปรียบเทียบกับเจาของโดย

2

เพื่อใหผูเรียนใชบันทึกเสียงตามบท

2.1) คลิ๊กที่ปุม

เพื่อบันทึกเสียงผูเรียน

2.2) คลิ๊กที่ปุม
2.3) คลิ๊กที่ปุม

เมื่อสิ้นสุดบทสนทนา (คลิ๊กหลังจบเสียงอัดประมาณ 3 วินาที)
เพื่อฟงเสียงผูเรียนที่ถูกบันทึก

2.4) คลิ๊กที่ปุม

เพื่อฟงเสียงเจาของภาษา

2.5) คลิ๊กที่ปุม

เพื่อเปรียบเทียบเสียงผูเรียนกับเจาของภาษา

3) เมื่อบันทึกเสร็จเรียบรอยแลวใหคลิ๊กปุม
ถัดไป

เพื่อตอไปยังบทสนทนาของโปรแกรม หรือผูเรียนคนอื่นๆ

หมายเหตุ ถามีผูเรียนพรอมกันมากกวา 1 คน ใหดูวาเปน ID ของผูเรียนคนไหน แลวทําการบันทึกเสียงตามบท
สนทนา
การฟงเสียงบทสนทนาทั้งหมดที่ไดบันทึกไว
เมื่อผูเรียนทุกคนไดทําการบันทึกบทสนทนาใหคลิ๊กที่ปุม
บันทึกไวแลวถาตองการฟงซ้ําใหคลิ๊กที่ปุม

1
2

หนาเลน Role-Play 1. ปุมเลนบทบาทสมมุติ 2. ปุมเลนซ้ํา

เพื่อฟงเสียงบทสนทนาทั้งหมดที่ได

หนาจอเมนูทักษะ (Skills Menu)
จากหนาจอสคริปผูเรียนสามารถเขาสูหนาจอเมนูทักษะ (Skills Menu) โดยคลิ๊กที่
ซึ่งอยูดานลาง
ของหนาจอ Main Menu ผูเรียนสามารถฝกฝนทักษะดานการฟง การออกเสียง คําศัพท การสนทนา รวมถึง
แบบฝกหัดทายบทในรูปแบบของ Lesson Quiz และ Game ดังรูป

หนาจอเมนูทักษะ
เมื่อผูเรียนๆ ทักษะใดจบแลวระบบจะทําเครื่องหมายถูกขางหนาในแตละหมวดหลังจากผูเรียนไดเรียน
จบในหมวดนั้นๆ และจะแสดงคะแนนสอบหลังจากผูเรียนสิ้นสุดการทําแบบฝกหัดทายบท

การเรียนการสอนในแตละหมวดของ Skills Menu
เมื่อผูเรียนคลิ๊กปุมการฝกทักษะในแตละหมวดของ Skills Menu ผูเรียนจะเขาสูหนาการเรียนการสอน
ซึ่งจะแบงเปน 3 สวน คือ
1 แสดงการแนะนําการเรียนการสอน
2 แสดงวีดีโอ
3 บันทึกเสียงเพื่อเปรียบเทียบเสียงกับเจาของภาษา
ในหนาการเรียนการสอนนี้ ผูเรียนจะเห็นไอคอนตางๆ ดังรูปตอไปนี้
2
1

3

ตัวอยางหนาจอการฝกการออกเสียงและการฟง
ปุมแนะนํา

คลิ๊กเพื่อฟงคําสั่งหรือคําแนะนําในหนาจอนั้นซ้ําอีกครั้ง

ปุมวีดีโอ

คลิ๊กเพื่อเลนวีดีโอทีหนาจอดานขวาบน

ปุมหูฟง

คลิ๊กเพื่อฟง

หลังจากผูเรียนไดเรียนในหนาจอนี้เสร็จเรียบรอยแลวใหคลิ๊กที่ปุม

เพื่อเรียนในหนาจอถัดไปจนจบ

การฝกฝน (Practice Session)
หลังจากที่ผูเรียนไดผานการเรียนหมวดใดหมวดหนึ่งของ Skills Menu เสร็จเรียบรอยแลว โปรแกรมก็
จะพาผูเรียนเขาสูหนาจอฝกฝน (Practice Pages) โดยอัตโนมัติ ซึ่งแบบฝกฝนจะมีรูปแบบที่หลากหลาย เชน
แบบเลือกตอบถูก/ผิด แบบจับคู และแบบเติมคําในชองวาง หรือแบบ Role Play
เมื่อตอบคําถามผูเรียนจะทราบคําตอบทันทีวาตอบคําถามถูกหรือผิด ผูเรียนจะตองตอบคําถามให
ถูกตองกอนจึงจะสามารถไปทําในขอตอไปได
ตัวอยางรูปแบบการฝกฝน
Multiple-Choice questions คําถามแบบเลือกตอบขอที่ถูกที่สุด ใหผูเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุด ถาตอบถูก
โปรแกรมจะแสดงเครื่องหมายถูกสีเขียว แตถาตอบผิดจะโปรแกรมจะแสดงเครื่องหมายผิดสีแดงดังรูป

คําถามแบบเลือกตอบ (คําตอบเดียว)

คําถามแบบเลือกตอบ (หลายคําตอบ)

Matching questions คําถามแบบจับคู ในการจับคูคําถามผูเรียนจะตองจับคูดานซายกับดานขวาให
ถูกตองตามที่โจทยกําหนด ถาเลือคําตอบที่ถูกโปรแกรมจะแสดงเสนสีเขียวเชื่อมโยงคําตอบทั้งสอง แต
ถาเลือกไมถูกตองโปรแกรมจะไมแสดงเสนจับคูให

คําถามแบบจับคู

Fill-in-the-blank questions คําถามแบบเติมคําในชองวาง โปรแกรมจะแสดงตัวเลือกคําตอบไวดานลางของ
คําถามใหผูเรียนคลิ๊กลากคําตอบที่ถูกตองที่สุดมาใสในชองวาง ถาเลือกคําตอบถูกโปรแกรมจะนําคําตอบมา
แสดงที่ชองคําถาม แตถาเลือกผิดโปรแกรมจะไมแสดงคําตอบที่เลือกไว ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองใหม

คําถามแบบเติมคําในชองวาง
Role Play เปนการฝกฝนบทบาทสมมติของผูเรียนตามสถานการณตางๆ โดยผูเรียนสามารถบันทึกเสียง และ
สามารถฝกสนทนาโตตอบกับโปรแกรมไดโดยตรง

หนาจอแสดงการฝกฝนบทบาทสมมติ

เกมส (Game)
ปุม

หลังจากเรียนและฝกฝนจนครบทุกหมวดใน Skills Menu ผูเรียนสามารถเขาสูหนาจอเกมสโดยคลิ๊กที่
เกมสจะมีลักษณะใหจับคู ชวยใหผูเรียนไดทบทวนความรูที่ไดเรียนมา

วิธิการเลนเกมสจับคู
1) คลิ๊กบนหมายเลข เพื่อฟงคําศัพท ดูรูปภาพ หรือดูคําศัพทที่ซอนอยูดานหลัง
2) ถาผูเรียนสามารถจับคูภาพหรือคําศัพทกับเสียงไดถูกตอง โปรแกรมจะแสดงภาพที่ซอนอยูดานหลัง
หมายเลขใหเห็น
3) จับคูภาพหรือคําศัพทกับเสียง ใหครบทุกคู

เกมสจับคู
เมื่อผูเรียนสามารถจับคูภาพหรือคําศัพทกับเสียงไดครบทุกคูแลว ผูเรียนจะเห็นภาพดานหลังอยาง
สมบูรณ โปรแกรมจะแสดงเวลาที่ผูเรียนใชในการเลนเกมสใหเห็นที่ดานบนหนาจอ แลวกดปุม
สูหนาจอ Skills Menu

เพื่อกลับเขา

แบบฝกหัดทายบท (Lesson Quiz)
เมื่อผูเรียนฝกฝนทักษะตางๆ ในโปรแกรม ELLIS Basics เสร็จเรียบรอยแลว ผูเรียนสามารถทดสอบ
ความรูความเขาใจของผูเรียนไดที่หนาแบบฝกหัดทายบท ซึ่งสามารถเขาหนาจอนี้ไดจากหนาจอเมนูทักษะ (Skill
Menu)

หนาจอเมนูทักษะ คลิ๊กเพื่อเขาไปยังหนาแบบฝกหัดทายบท
ในแบบทดสอบจะไมเหมือนในแบบฝกทักษะ เพราะโปรแกรมจะไมเฉลยคําตอบใหในขณะที่ทาํ
แบบฝกหัดทายบท

ตัวอยางแบบฝกหัดทายบท

การทําแบบทดสอบ (Test)
เมื่อผูเรียนเรียนจบ 9 บทเรียนยอยใหผูเรียนเขาสูหนาจอ Main Menu แลวใหคลิ๊กที่ปุม
บทเรียนนั้นๆ แลวโปรแกรมจะเขาสูหนาจอการทดสอบดังตัวอยางแบบทดสอบดังรูป

ประจํา

หลังจากทําแบบทดสอบเสร็จสิ้น โปรแกรมจะทําการประมวลผลคะแนนและแสดงผลที่ Test Review

คะแนนผลทดสอบ และเฉลยแบบทดสอบ (Test Review)
เมื่อผูเรียนทําแบบทดสอบเสร็จโปรแกรมจะแสดงคะแนนและผลการทดสอบใหไวที่ Test Review ใน
หนาจอเมนูหลัก (Main Menu) และผูเรียนสามารถตรวจดูคําตอบของบททดสอบโดยการคลิ๊กที่ “Test Review”
โปรแกรมจะแสดงผลการตอบแบบทดสอบของผูเรียนเปนสีฟาทึบที่ชองคําตอบ

สวนเฉลยขอถูกจะเปนเสน

สีเขียว
ผูเรียนสามารถคลิ๊กปุม “OK” เพื่อดูคําตอบของขอถัดไป ทั้งนี้ผูเรียนสามารถทําแบบทดสอบกี่ครั้งก็
ได คะแนนที่แสดงจะเปนคะแนนครั้งลาสุดของการทําแบบทดสอบ

หนาจอเฉลยแบบทดสอบประจําบทเรียน

บทสรุปเนื้อหาทั้งหมดของ ELLIS Basics (Skills Summary)
ผูเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาบทเรียนทุกทักษะที่มีในโปรแกรมไดจากหนาจอนี้ โดยคลิ๊กที่ปุม

ดัง

รูป

ปุม Summary ที่หนาจอเมนูหลัก
โปรแกรมจะเขาสูหนาจอ Skills Summary แลวใหคลิ๊กที่ปุม เพื่อเลือก
เมื่อผูเรียนคลิ๊กที่ปุม
หัวขอที่สนใจไดดังรูปที่ 1 โดยหลังจากเลือกหัวขอที่สนใจแลวจะปรากฎเนื้อหาของบทเรียนดังรูปที่ 2

2
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รูปที่ 1แสดงหัวขอเนื้อหา

รูปที่ 2 แสดงเนื้อหาที่สนใจ

