รูจักกับโปรแกรม ELLIS Intro
โปรแกรมพัฒนาทักษะการเรียนรูดานภาษาอังกฤษดวยตนเอง หรือที่เรียกวาโปรแกรม ELLIS (English
Language Learning and Instruction System) โดยการใชเทคนิคชั้นสูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ประสบ
ความสําเร็จทั้งผูใหญและเด็กกวา 5 ลานคนทั่วโลก ELLIS ไดรับการพัฒนามาจากผลงานวิจัยเปนระยะเวลา
กวา 50 ป ดวยการใชงานที่งาย สะดวกและเปนกันเองของ ELLIS ทําใหวันนี้ ELLIS เปนโปรแกรมสอน
ภาษาอังกฤษที่ไดรับความนิยมจากทั่วโลก
โปรแกรม ELLIS Intro เปนบทเรียนสําหรับผูที่ตองการพัฒนาทักษะตางๆของภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน โดยบทเรียนจะเนนเนื้อหาเกี่ยวของกับการดํารงชีวิต เชน การทักทายและสังสรรค การสมัครงาน
การพบแพทย การเดินทาง รวมทั้งมีการอธิบายวัฒนธรรมของเจาของภาษา เปนตน
บทเรียนที่ใหเรียนรูภาษาอังกฤษ โดยใชวิธีพัฒนาทักษะแบบบูรณการที่ผูเรียนสามารถฟงโตตอบและ
เรียนรูภาษาอังกฤษที่ใชในสถานการณตางๆ ในชีวิตจริงผานรูปแบบของคลิปวีดีโอ
บทเรียนมีรูปแบบการเรียนรูที่เปนขั้นตอน (Sequential Integrated Skills)
มีระบบการสรุปผลการเรียน (Skills Summary) เพื่อใหผูเรียนสามารถทบทวนความรูความเขาใจอีก
ครั้งหลังจากที่เรียนจบทุกบท
มี ร ะบบช ว ยเหลื อ บรรยายเป น เสี ย งภาษาไทยและเสี ย งภาษาอั ง กฤษเพื่ อ สะดวกแก ก ารใช ง าน
โปรแกรม ELLIS Intro
มีระบบการจัดเก็บบันทึกขอมูลของผูเรียน (Bookmark) เพื่อกลับไปเรียนในบทเรียนที่เรียนไวครั้ง
สุดทายได
มีวีดิทัศนแสดงวิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษอยางชัดเจน
มีการสรุปเนื้อหาของบทเรียนครอบคลุมไวยากรณ (Grammar) คําศัพท (Vocabulary) การออกเสียง
(Pronunciation) และการติดตอสื่อสาร (Communication) ไวอยางครบถวน

บทที่ 1
เริ่มตนกับโปรแกรม ELLIS Intro
โปรแกรม ELLIS Intro เปนบทเรียนที่เหมาะสําหรับผูที่ตองการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษในแบบ
ฉบับเจาของภาษาเหมาะสําหรับเด็กและผูใหญที่มีความรูในภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานมาบางแลว โปรแกรมจะ
สอนใหผูเรียนพัฒนาทักษะดานการติดตอสื่อสารการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน โดยบทเรียนจะเนน
เนื้อหาที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต เชน การทักทายและสังสรรค การสมัครงาน การพบแพทย การเดินทาง เปน
ตน โดยรูปแบบสอนจะเปนการเพิ่มทักษะทั้งในเรื่องของไวยากรณ คําศัพท ฝกการออกเสียง การติดตอสื่อสาร
และวัฒนธรรมเจาของภาษาในสวนของไวยากรณ จะเนนที่การสรางประโยค การใชคํา Article, Prepositions,
Adjectives, Adverbs, Tense และคําเชื่อมตางๆ นอกจากนี้จะสอนการเนนเสียง รวมทั้งมีการอธิบายวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา ทําใหผูเรียนมีความชํานาญในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งแบบที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ
เพื่อใหการเรียนในโปรแกรม ELLIS Intro มีประสิทธิภาพสูงสุดผูเรียนควรศึกษาโครงสรางและทําความ
เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมกอน ทั้งนี้แลวโปรแกรมไดรับการออกแบบสําหรับผูที่เริ่มตนเรียนภาษาอังกฤษ
โดยเนื้อหาที่ใชประกอบการเรียนการสอนจะมีตัวอักษรนอย แตจะใชรูปภาพ คลิปวีดีโอ และภาพเคลื่อนไหว
(Animation) มาชวยในการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนมีพัฒนาการดานภาษาอังกฤษอยางรวดเร็ว และในแตละ
หนาจอจะมี Help ที่จะชวยอธิบายวิธีการใชงานโปรแกรมในภาษาที่ผูเรียนถนัด

โครงสรางและการใชงานโปรแกรม
ในสวนนี้จะเปนการอธิบายโครงสรางของโปรแกรม ELLIS Intro และอธิบายถึงขั้นตอนการเขาใชงาน
โปรแกรม เพื่อใหผูเรียนสามารถใชงานโปรแกรมไดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
บทเรียน → เกม → บททดสอบ → คะแนนผลสอบ และเฉลยผลสอบ
บทสนทนา → เมนูทักษะ → บทบาทสมมุติ → แบบฝกหัดทายบท
ขั้นตอนการใชงานโปรแกรม ELLIS Intro
ในการเขาใชงานแตละบทเรียนใหเริ่มที่บทเรียนยอย (ในแตละบทเรียนจะมี 3 ถึง 6 บทเรียนยอย) ใน
แตละบทเรียนยอยประกอบดวย คลิปวีดีโอบทสนทนา เนื้อหาสคริปบทสนทนาในวีดีโอ เมนูฝกฝนทักษะ (Skill
Menu) การฝกฝนดวยบทบาทสมมุติ (Role-Play) และแบบฝกหัดทายบทเรียน (Lesson Quiz) เมื่อผูเรียนศึกษา
ในบทเรียนเรียบรอยแลวสามารถกลับเขาสูเมนูหลักเพื่อเลนเกมส (Game) ฝกฝนทักษะ ทําแบบทดสอบประจํา
บทเรียนหลัก (Test) และสามารถตรวจดูเฉลยของแบบทดสอบประจําบทเรียน (Test Review) หลังจากเสร็จสิ้น
ในบทเรียนนี้แลวผูเรียนสามารถเขาเรียนในบทเรียนที่ยากขึ้นไดตอไป

ภาพรวมของโปรกรม ELLIS Intro

บทเรียน

ในหนาจอเมนูหลักจะพบบทเรียนหลัก 8 บทโดยแตละบทจะมีบทเรียน (Units and
Lessons)ยอยประมาณ 3 ถึง 6 บทเรียน ผูเรียนสามารถคลิ๊กเลือกบทเรียนจากหนาจอนี้
หลังจากนั้นก็จะเขาสูหนาจอวีดีโอสนทนาประจําบท

หนาสคริป

หลังจากจบคลิปวีดีโอสนทนาประจําบทแลวจะเขาสูหนาจอสคริป (Script) (Script) ซึ่ง
เปนเนื้อหาของบทสนทนาในวีดีโอ ผูเรียนสามารถคลิ๊กที่บท
สนทนาเพื่ อ ดู วี ดี โ อการ
สนทนาซ้ําไดที่หนาจอนี้ที่ละประโยค ผูเรียน สามารถเรียนและฝกฝนทักษะตางๆ อยาง
ละเอียดในบทสนทนาไดที่หนาจอนี้
หลังจากเรียนการสนทนาที่หนาจอสคลิป (Script) แลว ผูเรียนสามารถ (Skills Menu)
เรียนรูและฝกฝนทักษะตางๆ ที่เมนูฝกฝนทักษะ เพื่อฝกฝนเรื่องของการ
ฟง คําศัพท ไวยากรณ ฝกการออกเสียง การติดตอสื่อสาร และ
วัฒนธรรมเจาของภาษา (Culture) ในรูปแบบตางๆ

หนาเมนูทักษะ

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) เพื่อเขาสูการทําแบบฝกหัดทาย บทเรียน (Lesson Quiz)
นั้นๆ
แบบทดสอบ

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

ผลสอบและเฉลยแบบทดสอบ
หลังจากที่ผูเรียนทําการทดสอบแบบทดสอบประจํา(Test Review)บทเรียนเรียบรอยแลว
ผูเรียนสามารถเขาไปตรวจสอบผลการทดสอบ
และดู เ ฉลยแบบทดสอบได ที่
หนาจอนี้

อธิบายปุมการใชงานในโปรแกรม
ในสวนนี้จะเปนการอธิบายพื้นฐานการใชงานปุมตางๆ ในโปรแกรม ELLIS Intro ผูเรียนควรทํา
ความคุนเคยกับปุมตางๆ กอนการเขาไปใชโปรแกรม จะทําใหผูเรียนสามารถใชโปรแกรมไดมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
1. ปุมการใชงานในโปรแกรม
ปุมที่จะอธิบายตอไปนี้เปนปุมการใชงานที่ปรากฏอยูทั่วไปในโปรแกรม ELLIS Intro ผูเรียนควรทํา
ความเขาใจการใชงานปุมเหลานี้ไว จะชวยใหผูเรียนสามารถใชงานโปรแกรมELLIS 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
“ปุม Next” ใชสําหรับคลิ๊กเมื่อตองการเปดหนาถัดไป
โดยปุมนี้จะปรากฏในหนาแบบฝกหัด 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
โดยปุมจะทําการบันทึกขอมูลการใชงานเขาสูหนวยความจําและปุมนี้จะปรากฏที่
หนาจอเมนูหลักเทานั้น

“ปุม Bookmark” ใชสําหรับกลับไปหนาจอบทเรียนที่ผูเรียนใชครั้งลาสุดกอนออกจากโปรแกรม
โดยปุมนี้จะปรากฏที่หนาจอเมนูหลักเทานั้น
“ปุม Replay” ใชสําหรับการเลนบทสนทนาบทบาทสมมุติในหนาการสอนอีกครั้ง
โดยปุมนี้จะทําการเริ่มตนเรื่องที่บรรยายและภาพเคลื่อนไหวซ้ําอีกครั้ง และที่หนาบทบาท
สมมุติ (Role-Play) โปรแกรมจะเริ่มตนการเลนบทบาทสมมุติทั้งหมด
“ปุม Skills Summary” ใชสําหรับเขาสูหนาจอสรุปผลบทเรียนซึ่งเปนการสรุปเนื้อหาการเรียนการ
สอนทั้งหมดที่มีในโปรแกรม ELLIS Basics
โดยปุมนี้จะปรากฏที่หนาจอเมนูหลักเทานั้น
“ปุม Skills Menu” ใชสําหรับเขาไปยังเมนูทักษะ (Skills Menu)
โดยปุ ม นี้ จ ะปรากฏที่ ห น า จอหน า สคริ ป (Script) หน า จอการฝ ก ฝน และหน า จอ
แบบฝกหัด
“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
หนาจอสรุปไวยากรณ

3. ภาษาที่ชวยในการอธิบายการใชงานโปรแกรม
ภาษาที่ชวยในการอธิบายการใชงานในโปรแกรม ELLIS Basics มีมากกวา 50 ภาษา ซึ่งผูเรียน
สามารถเลือกภาษาที่ชวยในการบรรยายไดตามความถนัดของผูเรียนเอง โดยจะชวยในการแปลคําสั่ง คําศัพท
การโตตอบ และวลี
4. การอธิบายการใชงานโปรแกรม
ที่หนาจอนั้น จากนั้น
หากผูเรียนไมเขาใจการใชงานหนาจอใดในโปรแกรม ELLIS Intro ใหกดปุม
โปรแกรมจะพาเขาสูหนาจอ “อธิบายการใชงานโปรแกรม” เพื่อรับฟงการอธิบายวิธีการใชงานโปรแกรมตาม
ภาษาที่ผูเรียนถนัด และคลิ๊กที่ปุม

เพื่อรับฟงคําอธิบายการใชงานดังรูปขางลาง

หนาจอ อธิบายการใชงานโปรแกรม
5. การบันทึกเสียง (Recorder)
การเรียนรูภาษาอังกฤษจะใหไดผลมากที่สุดคือผูเรียนตองฝกฝนบอยๆ โดยเฉพาะทักษะการพูด การ
ออกเสียง ซึ่งในโปรแกรมจะมีตัวบันทึกเสียงจะชวยเรื่องการฝกพูด ฝกออกเสียงของผูเรียนซึ่งจะอยูในเกือบทุก
หนาจอของโปรแกรม เพื่อใหผูเรียนบันทึกเสียง และเปรียบเทียบกับเสียงของเจาของภาษา จนเกิดความชํานาญ
ในการบันทึกเสียงจะมีสองสวนตามตัวเลข คือ
1
2

สวนที่แสดงรายชื่อผูที่กําลังใชงานโปรแกรม
สวนที่แสดงประโยคหรือวลีที่จะใชในการบันทึกเสียงเพื่อนําไปเปรียบเทียบกับเสียงตัวอยางของโปรแกรมดัง

รูป

1

Recorder

2

ขั้นตอนการบันทึกเสียงในโปรแกรม ELLIS Intro
1) ถามีผูใชงานโปรแกรม ELLIS Intro มากกวา 1 คน ใหผูที่จะทําการบันทึกคนแรกคลิ๊กที่ชื่อของผูเรียน
คนนั้น และชื่อจะเปนสีน้ําเงิน
เพื่อบันทึกเสียงของผูเรียน
2) คลิ๊กที่ปุม
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 Intro
ในบทนี้ผูเรียนจะไดเรียนรูวิธีการใชงานโปรแกรม ELLIS Intro ในแตละหนาจออยางละเอียด เชน
หนาจอเมนูหลัก หนาจอสคริป หนาจอเมนูทักษะ เปนตน

หนาจอเขาสูโปรแกรม (Login)
การเขาสูโปรแกรม ELLIS Intro สามารถเขาใชไดพรอมกันไดสูงสุดถึง 3 คนตอ 1 เครื่องคอมพิวเตอร
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

หนาจอ Login : 1.ปุม Help 2.ปุม Exit

2

หนาจอเมนูหลัก (Main Menu)
หนาจอเมนูหลัก (Main Menu) เปนหนาจอแรกที่ผูเรียนเจอหลังจากที่ทําการ login เขาสูโปรแกรมแลว
โดยโปรแกรมจะแสดงรายการบทเรียนทั้งหมดที่ใชในการเรียนการสอนของโปรแกรม ELLIS Intro โดยจะ
แบงเปนบทเรียนหลัก (Units) ซึ่งในบทเรียนหลักจะมีบทเรียนยอย (Lesson) ตั้งแต 3 ถึง 6 บทเรียนยอย เกมส
(Game) แบบทดสอบ (Test) ผลสอบ และเฉลยแบบทดสอบ (Test Review) ชื่อผูเรียน (User) แบบทบทวน
บทเรียน (Skills Summary) และการออกจากโปรแกรม (Exit) ดังรูป

1

2

6

3

7

4

5

8

หนา Main Menu
รายละเอียดการใชงานของหนาจอ Main Menu
1

บทเรียนหลัก (Units)
เปนสวนที่แสดงอยูทางดานซายของหนาจอซึ่งมี 8 บทเรียน

2

บทเรียนยอย (Lessons)

ในหนึ่งบทเรียนหลักจะมีบทเรียนยอย 3-6 บทเรียน ใหคลิ๊กที่ปุมบทเรียนเพื่อเขาเรียนในบทเรียนตางๆ
ถาผูเรียนเขาเรียนในบทเรียนยอยเสร็จเรียบรอยแลวจะปรากฏเครื่องหมายถูกบนปุมบทเรียนนั้น
3

เกมส (Game)

ในแตละบทเรียนหลักจะมีเกมสประจําบทเรียนเพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาใน
บทเรียนนั้นๆ
4

แบบทดสอบประจําบทเรียน (Tests)

หลังจากที่ผูเรียนเรียนจบในบทเรียนยอย แลวนอกจากจะมีแ บบฝกหัดในบทเรียนยอยแลว ก็จ ะมี
แบบทดสอบประจําบทเรียนหลัก ซึ่งขอสอบในแบบทดสอบแตละชุดจะมีประมาณ 45-50 ขอ
5

ผลสอบ และเฉลยแบบทดสอบ (Test Reviews)

หลังจากที่ผูเรียนไดทําการทดสอบประจําบทเรียนแลวคะแนนของการสอบจะปรากฏที่ Test Reviews
และผูเรียนสามารถคลิ๊กเขาไปเพื่อตรวจดูคําตอบของผูเรียนเองได
6

ชื่อผูเรียน
ในสวนนี้จะเปนสวนที่แสดงชื่อของผูเรียน

7

สรุปบทเรียน (Skills Summary)

จะเปนสวนที่แสดงผลสรุปวาในโปรแกรม ELLIS Basics มีการเรียนการสอนในเรื่องใดบาง ซึ่งผูเรียน
สามารถคลิ๊กเขาไปในแตละหัวขอเพื่อทบทวนความรูความเขาใจอีกครั้งหลังจากเรียนจบในทุกบทเรียนแลว ทั้ง
ในดานไวยกรณ คําศัพท การออกเสียง และการติดตอสื่อสารในรูปแบบตางๆ โดยโปรแกรมจะเรียงลําดับการ
เรียนในแตละหัวขอเพื่อใหสะดวกตอการทบทวน
8

การออกจากโปรแกรม ELLIS Basics
ใชสําหรับออกจากโปรแกรม ELLIS โดยปุมจะทําการบันทึกขอมูลการใชงานเขาสูหนวยความจํา

หนาจอสคริป (Script Page)
หลังจากที่ผูเรียนเลือกเขาสูบทเรียนยอยแตละบทแลว เบื้องตนผูเรียนจะเห็นหนาจอคลิปวีดีโอบท
สนทนา และเมื่อฟงบทสนทนาจบก็เขาสูหนาจอสคริป (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
Communication tab ใชสําหรับการฝกฝนทักษะดานการสื่อสาร (Communications)
โดยคลิ๊กที่ประโยคที่ขีดเสนใตสีเหลืองเพื่อศึกษาในรายระเอียดของรูปแบบการสื่อสารนั้นๆ

Communication Tab
Grammar tab ใชสําหรับการฝกฝนทักษะดานไวยากรณ (Grammar)
โดยคลิ๊กที่ประโยคที่ขีดเสนใตสีเขียวเพื่อศึกษาในรายละเอียดของไวยากรณนั้นๆ

Grammar Tab
Culture tab ใชสําหรับการฝกฝนและเรียนรูเกี่ยวกับหลักวัฒนธรรมของเจาของภาษา
โดยคลิ๊กที่ประโยคที่ขีดเสนใตสีมวงจะมีคําอธิบายประกอบที่กรอบสี่เหลี่ยมดานขวา

Culture Tab

Pronunciation tab ใชสําหรับการฝกฝนทักษะดานการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกตอง
โดยคลิ๊กคําที่ขีดเสนใต โปรแกรมจะแสดงวิธีการออกเสียงแบบเจาของภาษา และผูใชสามารถฝกการออกเสียงที่
ถูกตอง

Pronunciation Tab
โดยผูเรียนสามารถฝกการออกเสียงที่ถูกตองดังนี้

1

2

3

4

คลิ๊กที่ปุม 1 เพื่อเลือกฟงการออกเสียงในแบบผูหญิง
คลิ๊กที่ปุม 2 เพื่อเลือกฟงการออกเสียงในแบบผูชาย
ปุมที่ 3 แสดงสัญลักษณของเสียงที่ฝก
คลิ๊กที่ปุม 4 เพื่อดูลักษณะการออกเสียงภายในปากทั้งวิธีการขยับลิ้น ฟน และริมฝปาก
Role – Play อยูที่ดานลางของหนาจอหนาจอสคริป ใชสําหรับเขาสูหนาจอ
บทบาทสมมุติ โดยเปนหนาจอที่ผูเรียนสามารถใชฝกสนทนาโตตอบกับโปรแกรม
ไดโดยตรงซึ่งผูเรียนสามารถเลือกตัวละครที่ตองการและทําการอัดเสียงพูดตาม
บทสนทนานั้นดังตัวอยางตอไปนี้

หนาเลือกตัวละคร
ผูเรียนคลิ๊กเลือกตัวละครหรือบทสนทนาที่ตองการแสดงเปนบทบาทนั้นๆ ผูเรียนจะเห็นชื่อของตัวละคร
นั้นปรากฏที่ดานลางของ ID ผูเรียนเอง
1

2

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
บทสนทนานั้น
2) ผูเรียนสามารถบันทึกเสียงเพื่อเปรียบเทียบกับเจาของโดย

2

เพื่อใหผูเรียนใชบันทึกเสียงตาม

2.1) คลิ๊กที่ปุม

เพื่อบันทึกเสียงผูเรียน

2.2) คลิ๊กที่ปุม
2.3) คลิ๊กที่ปุม

เมื่อสิ้นสุดบทสนทนา (คลิ๊กหลังจบเสียงอัดประมาณ 3 วินาที)
เพื่อฟงเสียงผูเรียนที่ถูกบันทึก

2.4) คลิ๊กที่ปุม
2.5) คลิ๊กที่ปุม

เพื่อฟงเสียงเจาของภาษา
เพื่อเปรียบเทียบเสียงผูเรียนกับเจาของภาษา

3) เมื่อบันทึกเสร็จเรียบรอยแลวใหคลิ๊กปุม
ถัดไป

เพื่อตอไปยังบทสนทนาของโปรแกรม หรือผูเรียนคนอื่นๆ

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

เพื่อฟงเสียงบทสนทนาทั้งหมดที่ได

1
2

หนาเลน Role-Play 1. ปุมเลนบทบาทสมมุติ 2. ปุมเลนซ้ํา

