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A   แนะน าการใช้งาน 

 การเข้าสู่ระบบ 

ก่อนท่ีคุณจะสามารถเร่ิมเรียนหลกัสูตรของคุณได ้คุณจะตอ้งทราบช่ือบญัชีผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น  เม่ือคุณไดรั้บ

สิทธิในการเขา้ใชง้านระบบแลว้ ท าการเปิดเวบ็บราวเ์ซอร์(Internet Explorer) กรอกช่ือเวบ็ไซต ์(URL Address) 

ดงัน้ี https://portal.speexx.com ซ่ึงจะปรากฏหนา้เวบ็ใหคุ้ณใส่บญัชีผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น จากนั้นคลิกท่ี เขา้สู่ระบบ 

 
 

(การเขา้ใชง้านคร้ังแรก ระบบจะใหผู้ใ้ชง้านเปล่ียนรหสัผา่นใหม่) 
 

หนา้หลกัสูตรการเรียนของฉนั จะปรากฏหลกัสูตรใหคุ้ณคลิกช่ือหลกัสูตรท่ีคุณตอ้งการจะเร่ิมตน้ 

 
  

 

 

https://portal.speexx.com/
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เม่ือเขา้สู้หนา้หลกัสูตรจะแสดงรายการส่ือการเรียน ซ่ึงจะประกอบดว้ย 

 ชุดส่ือการเรียนรู้ (Courseware) 

 นิตยาสารออนไลน์ (Online Magazine)  

 คาราโอเกะ (Karaoke)  

 วดีิโอจาก New York Times (New York Times Video) 

 ฝ่ายสนบัสนุนดา้นเทคนิค (Support) 
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ส่ือการเรียน 

 ชุดส่ือการเรียนรู้ (Courseware)  
เม่ือคลิกเขา้สู่ ชุดส่ือการเรียนรู้ ระบบจะท าการโหลดบทเรียนเพื่อเร่ิมตน้การใชง้าน  

 

  
 

การใช้งานเบือ้งต้น 

 
  ส่วนประกอบของหน้าต่างบทเรียน 

 ทางดา้นซา้ยมือของหนา้ต่างเรียนคุณจะเห็น แผนอจัฉริยะ ซ่ึงเป็นสารบญัหลกัสูตรของคุณ ตรงน้ี

คุณจะไดเ้ห็นรายช่ือบทเรียนท่ีคุณฝึกฝนอยู่ ผลคะแนนท่ีไดรั้บและส่ิงท่ีคุณยงัตอ้งท าต่อ ส าหรับ

การดูรายการใด ๆ ก็ตามใน แผนอจัฉริยะ ใหค้ลิกท่ีช่ือบนรายการนั้น หรือคลิกท่ี รูปสามเหล่ียม (สี

ขาว) เพื่อขยายหวัขอ้และดูบทเรียนหรือแบบฝึกหดัยอ่ยต่างๆ  หรือ คลิกท่ีรูปสามเหล่ียม (สีด า) เพื่อ

ยอ่หวัขอ้และเก็บรายการหรือแบบฝึกหดัยอ่ยต่างๆ 
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 ในหนา้ต่างเรียนทางดา้นขวามือ ผูเ้รียนสามารถคลิกท่ีรูปภาพเพื่อเลือกบทเรียนท่ีตอ้งการและเขา้ท า

แบบฝึกหดัต่างๆท่ีสอดคลอ้งกบับทเรียนนั้นๆ 

 วดีิโอติวเตอร์ ท่ีอยูด่า้นบนของหนา้ต่าง คอยช่วยเหลือและใหค้  าแนะน าแก่ผูเ้รียน ตลอดระยะเวลา

การเรียน ถดัจากวดีิโอติวเตอร์ คุณจะเห็นค าอธิบายหรือค าแนะน าสั้นๆ สามารถกดปุ่ม Alt เพื่อดูค า

แปล 

 

 

 

ช่ือบทเรียนเดียวกนัจะมีปรากฏอยูท่ ั้งสองส่วน คุณสามารถเลือกท่ีรูปภาพบทเรียนใน หน้าต่างเรียน 

ทางดา้นขวา หรือคลิกเลือกช่ือบทเรียนใน แผนอจัฉริยะ ทางดา้นซา้ย เพื่อเขา้สู่บทเรียนได ้

  การปรับเทยีบไมโครโฟน  

 ในการปรับเทียบไมโครโฟน คลิกท่ี Option (รูปเฟือง) ดา้นขวาบน หน้าต่างเรียน จากนั้นเลือกเมนู

ยอ่ย การตั้งค่าระบบเสียง  
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 เพิ่ม/ลด ระดบัเสียงหลกั โดยท าตามค าแนะน าในหมวด การเล่นวดิีโอ  

 ปรับระดบัเสียงไมโครโฟน โดยท าตามค าแนะน าในหมวด การบันทกึเสียง 
 ปรับเทียบไมโครโฟน โดยท าตามค าแนะน าในหมวด ปรับเทยีบไมโครโฟน หรือคลิกท่ี ปรับเทยีบ 

และพดูใส่ไมโครโฟนประมาณ 2-3 วนิาที จากนั้นใหผู้เ้รียนเงียบ รอจนกระทัง่โปรแกรมแสดงผล
การปรับเทียบ โดยท่ีระดบัเสียงรบกวนท่ีเหมาะสม ควรอยูท่ี่ประมาณ 20 – 40 เดซิเบล 

 เม่ือปรับระดบัเสียงไมโครโฟนเรียบร้อยแลว้ ใหค้ลิกท่ี ปิด  โปรแกรมจะจดจ าค่าระดบัเสียงต่างๆ 
และบนัทึกไว ้ โดยโปรแกรมจะประมวลผลกบัระดบัเสียงท่ีสูงกวา่ระดบัเสียงรบกวนท่ีวดัได ้เสียง
ใดท่ีต ่ากวา่ระดบัเสียงรบกวน โปรแกรมจะไม่น ามาวเิคราะห์และประมวลผล 

 

ค่าระดบัเสียงของไมโครโฟนน้ีจะถูกบนัทึกไว ้หากผูเ้รียนใชไ้มโครโฟนตวัอ่ืน หรือเปล่ียน

สถานท่ีท่ีมีเสียงรบกวนแตกต่างไป จะตอ้งท าการปรับค่าใหม่ 

 

 การใช้เมาส์ในโปรแกรม 

 หน้าต่างเรียน :  ใชปุ่้มลูกศร ดา้นขวาบนแถบเมนูบาร์ เพื่อเดินหนา้หรือยอ้นไปแบบฝึกหดัต่างๆใน

คอร์สเรียน (บทสนทนารูปภาพ แบบฝึกหดั หรือแบบทดสอบ) ตวัเลขขา้งลูกศรแสดงใหผู้เ้รียน

ทราบวา่อยูท่ี่กิจกรรมใด และมีจ านวนกิจกรรมเท่าไหร่ในบทเรียนน้ี  

 

 

การกลบัไปบทเรียนก่อนหนา้หรือบทเรียนต่างๆ ใหค้ลิกท่ีช่ือบทเรียนท่ีอยูใ่นแผนอจัฉริยะ 

 แผนอจัฉริยะ : ผูเ้รียนสามารถดูเน้ือหาในคอร์สเรียนทั้งหมดไดใ้นแผนอจัฉริยะ  ซ่ึงจะมีลกัษณะ

คลา้ยกบั โฟลเดอร์ ใน Windows Explorer ผูเ้รียนสามารถซ่อนและแสดงหวัขอ้ต่างๆได ้ดว้ยการ

คลิกเคร่ืองหมายสามเหล่ียม  หนา้หวัขอ้ต่างๆ เม่ือผูเ้รียนคลิกท่ีช่ือบทเรียน หรือช่ือกิจกรรมใดก็

ตามในแผนอจัฉริยะ หนา้ท่ีสอดคลอ้งกนันั้นจะปรากฏข้ึนทางขวา ในหนา้ต่างเรียนดว้ย 
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 การใช้ค าส่ังเสียงในโปรแกรม  

ถึงแมว้า่คุณสามารถเลือกท่ีจะใชเ้มาส์ไดก้็ตาม การเขา้ไปในบท คุยกบัทมิ คุณยงัสามารถท าความรู้จกั

กบัวดีิโอติวเตอร์ ไดดี้ข้ึนดว้ย

 
ระบบพร้อมบนัทึกเสียงเม่ือเคร่ืองหมายวงกลมใตว้ดีิโอติวเตอร์ เปล่ียนเป็นสีแดง ในขณะท่ีคุณพดูใส่

ไมโครโฟน แถบสีฟ้าหรือตวัช้ีวดัระดบัควรเคล่ือนไหวประมาณคร่ึงหน่ึง และหยดุน่ิงเม่ือคุณเงียบ 

เพื่อใหฟั้งกช์ัน่การจดจ าเสียงดีท่ีสุด การใชค้  าสั่งเสียงทุกคร้ัง ตอ้งเร่ิมดว้ยการพดูช่ือของ วดีิโอติวเตอร์  

เพื่อเปิดการสังเคราะห์เสียงของ คุยกบัทิม ตวัอยา่งเช่น “Tim, help me please.” ซ่ึงค าสั่งเสียงท่ีใชจ้ะ

สัมพนัธ์กบัดา้นขวามือของหนา้ต่างเรียน โดยคุณสามารถฝึกการใชค้  าสั่งเสียงไดใ้นบท คุยกบัทมิ 
 

 การออกจากโปรแกรม 

 เม่ือผูเ้รียนตอ้งการออกจากโปรแกรม ใหเ้ลือกหน่ึงในวธีีการต่อไปน้ี   

 กด Alt ตามดว้ย F4  

 ใชค้  าสั่งเสียง “Tim, end program, please.” กบั วดีิโอติวเตอร์  

 คลิกท่ีเคร่ืองหมาย X ท่ีมุมขวาดา้นบนของ หนา้ต่างเรียน   

ระหวา่งออกจากโปรแกรม โปรแกรมจะท าการอพัเดทขอ้มูลต่างๆ กบั  Server ผูเ้รียนควรรอจนกระทัง่ 

การอพัเดทขอ้มูลกบั Server ท าจนส าเร็จ

  
หากการออกจากโปรแกรมไม่สมบูรณ์ (อาจเกิดจากปัญหาระบบเครือข่าย) ผูเ้รียนควรจะเขา้ใช้

โปรแกรมอีกคร้ังเพื่อใหโ้ปรแกรมท าการอพัเดทขอ้มูลจากเคร่ืองผูเ้รียนเขา้สู่ Server ใหเ้สร็จสมบูรณ์

แลว้ค่อยปิดโปรแกรม 
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  นิตยสาร 

บทความในหวัขอ้เหตุการณ์ปัจจุบนั หรือ หวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งวฒันธรรม มีการอพัเดทบทความใหม่ทุก ๆ 

สัปดาห์ เพื่อฝึกฝนทกัษะการอ่านเพิ่มเติม 

 
 

   มีตวัอยา่งค าศพัทห์รือศพัทเ์ฉพาะท่ีน่าสนใจ พร้อมอธิบายความหมาย 
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  คาราโอเกะ 

การฝึกทกัษะการพดู โดยการออกเสียงในรูปแบบคาราโอเกะ จากคลิปเสียงของบุคคลส าคญั  บท

คดัลอกจากบทประพนัธ์ และบทความท่ีน่าสนใจ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 

 การอ่านและฟัง  อ่านบทความทั้งหมด ขอ้ความท่ีเนน้อตัโนมติัจะแสดงใหคุ้ณเห็นอยา่งชดัเจน
วา่ไดอ่้านอะไรไปแลว้บา้ง คลิกท่ีส่วนไหนก็ไดใ้นบทความ เพื่อเร่ิมเล่น 
 

 
 

  เร่ิมเล่น 

  หยดุเล่น 

  ลากปุ่มสีเหลืองไปทางซา้ยเพื่อลดความเร็ว ดบัเบิ้ล
คลิกท่ีปุ่มหากตอ้งการกลบัไปท่ีความเร็วปกติ (100%) 

 
 
 
 
 

https://portal.speexx.com/products:selectproduct/102980
https://portal.speexx.com/products:selectproduct/102980
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 การอ่านและออกเสียง  แสดงบทบาทสมมติเป็นผูพ้ดู เคร่ืองมือรับรู้เสียงพดู  IntelliSpeech จะท า
การประเมินการออกเสียงของคุณค าต่อค า และให ้feedback อยา่งละเอียด 
 

 
 

  ปรับเทียบไมโครโฟน 

  เร่ิมการบนัทึกเสียง 
  จุดสีแดงเป็นตวับ่งบอกวา่โปรแกรมพร้อมบนัทึกเสียง 

ทนัทีท่ีคุณพดูประโยคใส่ไมโครโฟน โปรแกรมจะท าการประเมินการออกเสียงใหก้บัคุณ   
สีแดง  0 ถึง 49% - ควรปรับปรุง 
สีเหลือง  50 ถึง 79% - ปานกลาง/ดี 
สีเขียว  80 ถึง 100% - ดี/ดีมาก 

เม่ือโปรแกรมท าการประเมินเรียบร้อยแลว้ ประโยคถดัไปจะถูกเนน้ดว้ยสีเทา  ซ่ึงแสดงวา่คุณ

สามารถฝึกประโยคถดัไปได ้ 

  หยดุการบนัทึกเสียง 

  เล่นเสียงท่ีบนัทึก 
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 การฟังและออกเสียง  ในโหมดน้ี บทพดูจะถูกซ่อน ซ่ึงคุณสามารถมีสมาธิเตม็ท่ีกบัการฟังและ
การออกเสียง 
 

 
 

  ปรับเทียบไมโครโฟน 

  เร่ิมเล่นเสียงตน้ฉบบั ทนัทีท่ีตน้ฉบบัหยดุ ก็เป็นคราวของคุณออกเสียงบา้งแลว้ 
ออกเสียงในส่ิงท่ีคุณไดย้นิใส่ไมโครโฟน IntelliSpeech จะประเมินการออกเสียงในทนัที 
ประโยคถดัไปจะตามมาโดยอตัโนมติั 

  หยดุการบนัทึกเสียง 

  เล่นเสียงท่ีบนัทึก 
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 วดิีโอจาก New York Times 

ดว้ยวดีิโอจาก New York Times คุณจะสามารถพฒันาทกัษะการฟังเพื่อท าความเขา้ใจ เรียนรู้เก่ียวกบั

วฒันธรรมและวถีิชีวติคนอเมริกนั  

 
 

 คลิกเร่ิมเล่นวดีิโอ 

 หลงัจากดูวดีิโอ ใหต้อบค าถามโดยคลิกท่ีกล่องค าตอบท่ีดีท่ีสุด  

 คลิกตรวจค าตอบ: ค าตอบท่ีถูกตอ้งจะถูกท าเคร่ืองหมายดว้ยสีเขียว ส่วนขอ้ท่ีผดิจะเป็นสีแดง  

คุณสามารถเปล่ียนค าตอบไดบ้่อยคร้ังตามความตอ้งการจนกวา่จะพบค าตอบท่ีถูกตอ้ง  

 

ฝ่ายสนันสนุนด้านเทคนิค   

เราไดร้วบรวมรายการค าถามท่ีพบบ่อย จากค าถามท่ีคุณถามและค าตอบมาไวใ้นส่วนน้ี หากมี

ค าถามเพิ่มเติมหรือมีปัญหาการใชง้านอ่ืนๆ สามารถสอบถามไดท่ี้ support@speexx.in.th 
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B   บทสนทนารูปภาพ 
บทเรียนหลายๆบท เร่ิมตน้ดว้ยกิจกรรมบทสนทนารูปภาพ ซ่ึงมีเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัแบบฝึกหดัต่างๆ ท่ีตามมา 

ซ่ึงผูเ้รียนจะไดศึ้กษาค าศพัทใ์หม่ๆ และโครงสร้างประโยค การฟังท าความเขา้ใจ และการออกเสียง ผา่นบท

สนทนาของเจา้ของภาษา 

 

 
 

การเรียนดว้ยบทสนทนารูปภาพ 

เร่ิมตน้โดยการตั้งใจดูและฟัง บทสนทนารูปภาพ ทั้งเร่ืองก่อน  

กลบัไปท่ีฉากเร่ิมตน้และเล่น บทสนทนารูปภาพ อีกคร้ังหน่ึง โดยคร้ังน้ีใหเ้นน้ในส่วนท่ีผูเ้รียนไม่เขา้ใจ

ในคร้ังแรก โดยสามารถคลิกท่ีปุ่มสีเหลือง             ไปทางซา้ยเพื่อลดความเร็ว หรือไปทางขวาเพื่อเพิ่มความเร็ว

บทสนทนา 

ฟังบทสนทนาทีละส่วน  คลิกท่ีบทพดูเม่ือตอ้งการฟังซ ้ าวา่บทพดูนั้นออกเสียงอยา่งไร หรือกด Alt เม่ือ

ตอ้งการดูค าแปล 

ผูเ้รียนสามารถซ่อนบทพดู และเลือกเฉพาะฟัง เน้ือเร่ืองทั้งหมดได้ เพื่อทดสอบวา่เขา้ใจเน้ือหาทั้งหมด

หรือไม่ 
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ส าหรับฝึกการออกเสียงนั้น ใหพ้ดูบทสนทนานั้นๆ ใส่ไมโครโฟนและพยายามเลียนเสียงเจา้ของภาษา 

หากผูเ้รียนออกเสียงบทพดูไดถู้กตอ้ง โปรแกรมจะเล่ือนไปบทสนทนาภาพถดัไปใหโ้ดยอตัโนมติั 

                                โปรแกรมพร้อมบนัทึกเสียงเม่ือมีวงกลมเล็กๆอยูด่า้นล่าง วดีิโอติวเตอร์ เปล่ียนเป็น สีแดง  

 

สัญลกัษณ์ในบทสนทนารูปภาพ 

 เร่ิมเล่นบทสนทนา (ทั้งภาพและเสียง) 

 หยดุบทสนทนา (ทั้งภาพและเสียง) 

 ไปสู่รูปภาพถดัไป 

 ยอ้นกลบัไปสู่รูปภาพท่ีผา่นมา 

 กลบัไปจุดเร่ิมตน้บทสนทนา 

 ส าหรับลดความเร็วของผูพ้ดู ใหใ้ชเ้มาส์ลากตวัควบคุมเสียงสีเหลืองไปทางซา้ย  ส าหรับเพิ่มความเร็วของ

ผูพ้ดู ใหล้ากตวัควบคุมเสียงไปทางขวา การกลบัมาท่ีความเร็วปกติ (100%) ใหด้บัเบิ้ลคลิกท่ีตวัควบคุมเสียง   

 ซ่อนบทสนทนา 

 แสดงบทสนทนา 

 Alt  ส าหรับการแปลบทสนทนา และค าสั่งต่างๆ บนเมนูบาร์ 

                      คลิกท่ีบทสนทนา ส าหรับการฟังการออกเสียงบทสนทนาซ ้ า 

 

การใชค้  าสั่งเสียง 

ผูเ้รียนสามารถใชค้  าสั่งเสียงใน บทสนทนารูปภาพ โดยพดูค าสั่งต่างๆ ท่ีอยูบ่นเมนูบาร์ ทางดา้นบนของ

หนา้ต่างเรียน กบั วดีิโอติวเตอร์ ไดเ้ช่น “Tim, Stop.” ผูเ้รียนสามารถศึกษาการใชค้  าสั่งนอกเหนือจากน้ีได ้เช่น 

“Tim, hide text.”  ท่ีโฟลเดอร์ คุยกบัทิม ในส่วน ศูนย์การฝึกออกเสียง เลือกหมวดพื้นฐานเบ้ืองตน้ 
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C   แบบฝึกหัด  
โปรแกรมน้ีประกอบดว้ยแบบฝึกหดัหลากหลายรูปแบบ เพื่อฝึกทกัษะภาษาในทุกๆดา้น และมี

กระบวนการเรียนท่ีไม่น่าเบ่ือ  ซ่ึงสัญลกัษณ์ต่างๆใน แผนอจัฉริยะ จะเป็นตวับอกชนิดของรูปแบบการฝึก ท า

แบบฝึกหัดให้สมบูรณ์ได้อย่างไร ? 

แบบฝึกหดัมีฟังกช์ัน่และแนวทางช่วยเหลือท่ีหลากหลาย ดงันั้นเพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์จากคอร์ส เรียน

มากท่ีสุด กรุณาท าแบบฝึกหดัตามค าแนะน าดา้นล่างน้ี 

 ค าช้ีแจง 

 ฟังค าแนะน าของ วดีิโอติวเตอร์ ถา้ตอ้งการฟังค าแนะน าซ ้ าอีกคร้ัง คลิกท่ีรูป วดีิโอติวเตอร์   
 

 อ่านค าแนะน าท่ีอยูถ่ดัจาก วดีิโอติวเตอร์ โดยผูเ้รียนสามารถกด Alt เพื่ออ่านค าแปลภาษาไทย 
 

บางแบบฝึกหดัมีเฉลยใหแ้ลว้ เพื่อใหผู้เ้รียนจดจ าค าตอบล่วงหนา้ โดยสามารถสังเกตไดจ้ากรูปร่างของ

เมาส์ ท่ีเปล่ียนไป เม่ือผูเ้รียนคลิกท่ีส่วนใดส่วนหน่ึงของแบบฝึกหดั ขอ้ความบางอยา่งในแบบฝึกหดัจะ

หายไป ผูเ้รียนจะตอ้งท าแบบฝึกหดันั้นใหก้ลบัไปสู่สภาพเดิม (เช่น เติมค าในช่องวา่ง หรือล าดบั

ประโยคใหถู้กตอ้ง) ค าช้ีแจงใหม่จะปรากฏข้ึนดว้ยเพื่อช่วยใหคุ้ณท าแบบฝึกหดัได้ 
 

ในบางแบบฝึกหดั จะสามารถตอบค าถามไดห้ลงัจากท่ีไดค้ลิกฟังขอ้ความไปแลว้ โดยใหส้ังเกตท่ี

สัญลกัษณ์รูปล าโพง และท าตามค าช้ีแจงท่ีใหม้า 
 

ผูเ้รียนสามารถพฒันาทกัษะการอ่านท าความเขา้ใจ ไดอ้ยา่งเป็นระบบ ผูเ้รียนจะไดเ้จอกบัขอ้ความและ

ค าถามท่ีสัมพนัธ์กนั ใหค้ลิกท่ี Text iconในแบบฝึกหดั หนา้ต่างขอ้ความใหม่จะเปิดข้ึน อ่านขอ้ความ

นั้นอยา่งถ่ีถว้นและตอบค าถามในแบบฝึกหดั 

การท าแบบฝึกหดัใหส้มบูรณ์ 

ก่อนอ่ืนผูเ้รียนควรพยายามท าแบบฝึกหดัใหเ้สร็จโดยไม่ใชต้วัช่วย ผูเ้รียนสามารถคลิกท่ี ตรวจค าตอบ เพื่อตรวจ

ค าตอบวา่ไดค้ะแนนเท่าไหร่จากคะแนนเตม็ 100% 

พจนานุกรม (Dictionary)  

ค าศพัททุ์กค าในทุกแบบฝึกจะถูกแปลไวแ้ลว้ โดยใหค้ลิกขวาท่ีค าศพัทน์ั้น ค าเด่ียวๆท่ีน ามาผสมกนัจะนบัเป็น

ความหมายเดียว เช่น New York นอกจากน้ีผูเ้รียนยงัสามารถเลือกฟังค าศพัท ์ไดท้ั้งแบบเสียงผูห้ญิงและเสียง

ผูช้าย โดยคลิกท่ีล าโพงขา้งสัญลกัษณ์ผูช้ายและผูห้ญิง ในหนา้ต่าง Dictionary ส าหรับโปรแกรมเรียน
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ภาษาองักฤษนั้น มีการออกเสียงทั้งแบบอเมริกนัและแบบบริติช โดยสามารถคลิกฟังเสียงไดจ้ากสัญลกัษณ์รูปธง

ชาติ ผูเ้รียนสามารถศึกษารากศพัท ์หรือค าศพัทใ์นรูปเอกพจน์เพิ่มเติมไดโ้ดยการคลิกท่ีลิงคสี์น ้าเงิน  

 

 

 

 

 

ค าอธิบายไวยากรณ์ 

ไวยากรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการท าแบบฝึกหดันั้น จะมีค าอธิบายคร่าวๆไวใ้หแ้ลว้ ซ่ึงหากผูเ้รียนตอ้งการศึกษาขอ้มูล

เพิ่มเติมเก่ียวกบัไวยากรณ์น้ี สามารถท าไดโ้ดยคลิกท่ีลิงคสี์น ้าเงิน 

การตรวจค าตอบ 

คลิก ตรวจค าตอบ ท่ี เมนูบาร์ ดา้นบนของ หนา้ต่างเรียน (กด Alt เพื่อดูค าแปลของค าสั่งต่างๆ ใน เมนูบาร์) เพื่อ

ตรวจค าตอบ หรือหากผูเ้รียนทราบค าสั่งเสียง และสามารถออกเสียงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ก็สามารถพดูกบั วดีิโอติว

เตอร์ ไดเ้ลย 

 หากผูเ้รียนตรวจค าตอบก่อนท าแบบฝึกหดัเสร็จ (เช่น ยงัใส่ค าตอบในช่องวา่งไม่ครบ) วดีิโอติวเตอร์ 

จะแจง้วา่ยงัท ากิจกรรมไม่เสร็จ แต่หากผูเ้รียนยนืยนัท่ีจะตรวจค าตอบ ใหค้ลิกท่ี ตรวจค าตอบ อีกคร้ัง 

 แบบฝึกหดัหลายๆประเภท เช่นเติมค าลงในช่องวา่ง โปรแกรมจะช้ีจุดท่ีผูเ้รียนท าผดิพลาด (ตวัค าตอบ

จะกระพริบ)  พร้อมใหค้  าอธิบายเพื่อช่วยให ้ผูเ้รียนแกไ้ขค าตอบใหถู้กตอ้ง แนะน าให ้ผูเ้รียนท าตาม

ขั้นตอนดงัน้ี     

- อ่านขอ้ความ Error จากนั้น แกไ้ขขอ้ผดิพลาดต่างๆ และคลิกท่ี ตรวจค าตอบ เพื่อตรวจค าตอบอีก

คร้ัง 

 แบบฝึกหดัจะถูกตอ้งสมบูรณ์ ก็ต่อเม่ือทุกช่องวา่งมีค าตอบและไม่มีค  าตอบใดกระพริบ  

การเฉลยค าตอบ 

คลิก เฉลย ใน เมนูบาร์ ของหนา้ต่างเรียน เพื่อเฉลยแบบฝึกหดั (กด Alt คา้งไวเ้พื่อดูค าแปลของฟังกช์ัน่ต่างๆ) 

หรือหากผูเ้รียนทราบค าสั่งเสียง ก็สามารถพดูกบั วดีิโอติวเตอร์  ไดเ้ลย 

 พยายามท าแบบฝึกดว้ยตนเองก่อนคลิกเฉลย หากพบวา่แบบฝึกหดันั้นยาก ลองท าหลายๆคร้ัง โดยใชต้วั

ช่วยต่างๆท่ีมีให ้เช่น ค าอธิบายไวยากรณ์  Dictionary และค าอธิบายไวยากรณ์ ฯลฯ 
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แบบฝึกหดัท าหนา้ท่ีเสมือนหอ้งปฏิบติัการภาษา 

หลงัจากท่ีท าแบบฝึกหดัเสร็จหรือกดเฉลย โปรแกรมจะน าแบบฝึกหดัน้ีมาใชอี้กคร้ัง เพี่อฝึกทกัษะการ

ฟังท าความเขา้ใจ หรือการออกเสียง ซ่ึงคุณจะทราบไดจ้ากรูปแบบของเมาส์ท่ีเปล่ียนไป   

 การฟังเพื่อท าความเขา้ใจ ศึกษาการท าแบบฝึกน้ีไดท่ี้ ฟังก์ช่ันเพิม่เติม : การฟังท าความเข้าใจ 

การออกเสียง ศึกษาการท าแบบฝึกน้ีไดท่ี้ ฟังก์ช่ันเพิม่เติม : ห้องปฏิบัติการภาษา 

ผลคะแนน 

 ใน แผนอจัฉริยะ  คุณสามารถดูผลคะแนนของกิจกรรมต่างๆ ท่ีไดท้  าไป 

 สัญลกัษณ์สีแดง     0 – 49%       ควรปรับปรุง           

 สัญลกัษณ์สีเหลือง   50-70%        ปานกลาง – ดี 

 สัญลกัษณ์สีเขียว   80-100%      ดี – ดีมาก 

 แบบฝึกหดัท่ีมีการฝึกออกเสียง คะแนนการออกเสียงจะบนัทึกอยูท่ี่คอลมัน์ท่ี 2  ในแผนอจัฉริยะ 

นอกจากน้ียงัแสดงเวลา (นาที) ท่ีผูเ้รียนใชท้  าในแต่ละแบบฝึก และคร้ังล่าสุดท่ีท าแบบฝึกหดันั้นอีกดว้ย 

การไปสู่แบบฝึกหดัถดัไป 

 ผูเ้รียนสามารถไปสู่แบบฝึกหดัถดัไปได ้ดว้ยวธีิต่อไปน้ี  

 -  คลิกท่ีปุ่มลูกศรทางขวา บนเมนูบาร์ 

 -  ใชค้  าสั่งเสียงกบั วดีิโอติวเตอร์  

 -  คลิกท่ีแบบฝึกหดัถดัไปใน แผนอจัฉริยะ 
 

1. แบบฝึกหัดลากและปล่อย  

 

                 

 

 

 

 
 

เล่ือน Cursor ไปยงัค าตอบท่ีตอ้งการ คลิกซา้ยท่ีเมาส์คา้งไวแ้ละลากค าตอบไปยงัช่องวา่งท่ีตอ้งการ เม่ือค าตอบ 

“ล็อค” อยูใ่นช่องวา่งแลว้ จึงปล่อยเมาส์ได ้
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        หากผูเ้รียนเห็นสัญลกัษณ์ไมโครโฟนในแบบฝึกหดัน้ี ก็สามารถใชเ้สียงพดูค าตอบได ้โดยใหพ้ดู

ค าตอบท่ีตอ้งการในช่องวา่งท่ีมีสัญลกัษณ์ไมโครโฟน ซ่ึงค าตอบจะเล่ือนไปท่ีช่องวา่งนั้นเอง (ค าตอบ

ผดิก็สามารถเล่ือนไปไดเ้ช่นกนั)  

 คลิกท่ี ตรวจค าตอบ เพื่อตรวจค าตอบ ซ่ึงค าตอบผดิจะเล่ือนลงมาอยูท่ี่ดา้นล่างของหนา้ต่าง  
 

2.  แบบฝึกหัดเติมค าลงในช่องว่าง  

  

                

 

 

 

 

 

คลิกท่ีช่องวา่งและพิมพค์  าตอบ สามารถไปสู่ช่องวา่งถดัไปได ้โดยเล่ือน Cursor หรือกดปุ่ม Enter หรือ Tab  
 

คลิกท่ี ตรวจค าตอบ เพื่อตรวจค าตอบ ซ่ึงค าตอบท่ีผดิจะกระพริบ เม่ือเล่ือน Cursor ไปยงัค าท่ีกระพริบอยู ่จะ

เห็นขอ้ความ Error ซ่ึงจะอธิบายขอ้ผดิพลาดของค าตอบนั้น กด Alt คา้งไว ้เพื่อดูค าแปล ส าหรับการแกไ้ข

ค าตอบนั้น ควรท าตามขั้นตอนต่อไปน้ี  

 คลิกท่ี ตรวจค าตอบ  

 เล่ือนเมาส์ไปยงัจุดท่ีผดิและอ่านขอ้ความ Error 

 พยายามแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในแต่ละค าตอบ โดยใชต้วัช่วยต่างๆ เช่น ค าอธิบายไวยากรณ์ ค าศพัท ์ฯลฯ 

 คลิกท่ี ตรวจค าตอบ อีกคร้ัง และท ากระบวนการน้ีซ ้ า จนกระทัง่ไม่มีค  าตอบใดกระพริบอีก  

การพิมพต์วัอกัษรพิเศษ 

ส าหรับการพิมพต์วัอกัษรท่ีไม่อยูบ่น Keyboard (เช่น ç  ในโปรแกรมเรียนภาษาฝร่ังเศส) กด Ctrl จากนั้นกดปุ่ม

ฟังกช์ัน่คียส์ าหรับตวัอกัษรพิเศษ (เช่น เคร่ืองหมายเสียงเนน้) แลว้จึงพิมพต์วัอกัษรท่ีตอ้งการ  

ตัวอย่างเช่น ç  : กด Ctrl จากนั้นกด F6 และพิมพ์ c 
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3. แบบฝึกหัดเติมค าในช่องว่างกบัทางเลอืก  

 

                

   

 

 

 

แบบฝึกหดัน้ีค่อนขา้งง่ายเม่ือเทียบกบัแบบฝึกหดั Fill-in-the-gap เน่ีองจากในช่องวา่งนั้นมีค าตอบใหค้ลิกเลือก

ได ้ช่องวา่ง (ช่องค าตอบ) จะมีสีขาวพร้อมกบัรูปของ Cursor เปล่ียนเป็นลูกศร 2 ดอกต่อกนัเป็นวงกลม ใหค้ลิก

ท่ีช่องวา่ง ซ่ึงจะมีค าตอบปรากฎข้ึน เม่ือคลิกอีกคร้ัง จะมีค าใหม่ข้ึนมาแทน ใหผู้เ้รียนคลิกจนกวา่จะเจอค าตอบท่ี

ถูกตอ้ง 
 

คลิก ตรวจค าตอบ เพื่อตรวจค าตอบ ค าตอบท่ีผดิจะกระพริบ เม่ือเล่ือน Cursor ไปยงัค าท่ีกระพริบอยู ่จะเห็น

ขอ้ความ Error ซ่ึงจะอธิบายขอ้ผดิพลาดของค าตอบนั้น กด Alt คา้งไว ้เพื่อดูค าแปล ส าหรับการแกไ้ขค าตอบ

นั้น ควรท าตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

 คลิก ตรวจค าตอบ  

 เล่ือน Cursor ไปท่ีค าตอบท่ีผดิและอ่านขอ้ความแนะน าขอ้ผดิพลาด 

 พยายามแกไ้ขค าตอบท่ีผดิ โดยใชต้วัช่วยต่างๆ เช่น ค าอธิบายไวยากรณ์ ฯลฯ 

 คลิก ตรวจค าตอบ อีกคร้ัง และท ากระบวนการน้ีซ ้ า จนกระทัง่ไม่มีค  าตอบใดกระพริบอีก 
 

4. แบบฝึกหัดหลายตัวเลอืก  
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คลิกท่ีกล่องสีเหล่ียมขา้งค าตอบท่ีตอ้งการ (จุดสีน ้าเงินจะปรากฏข้ึนในกล่อง) ค าถามหน่ึง อาจมีไดม้ากกวา่หน่ึง

ค าตอบ หลงัจากท่ีกด ตรวจค าตอบ ค าตอบท่ีผดิจะกระพริบ 
 

5. แบบฝึกหัดตอบค าถาม  

 

                

 

 

 

 

คลิกท่ีช่องวา่งและพิมพค์  าตอบเพื่อท าประโยคใหส้มบูรณ์ กด Enter หรือ Tab เพื่อเล่ือนไปสู่ช่องวา่งถดัไป 
 

หลงัจากท่ีกด ตรวจค าตอบ ค าตอบท่ีผดิจะกระพริบ เม่ือเล่ือน Cursor ไปยงัค าท่ีกระพริบอยู ่จะเห็นค าอธิบาย

ขอ้ผดิพลาด กด Alt คา้งไว ้เพื่อดูค าแปล ส าหรับการแกไ้ขค าตอบนั้น ควรท าตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

 เลือก ตรวจค าตอบ  

 เล่ือน Cursor ไปท่ีจุดผดิและอ่านขอ้ความแนะน าขอ้ผดิพลาด 

 แกไ้ขขอ้ผดิพลาดต่างๆ 

 คลิก ตรวจค าตอบ อีกคร้ัง และท ากระบวนการน้ีซ ้ า จนกระทัง่ไม่มีค  าตอบใดกระพริบอีก 
 

6. แบบฝึกหัดสลบัค าในประโยค  
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อ่านค าศพัท ์และพยายามนึกถึงประโยคท่ีถูกตอ้ง จากนั้นจึงคลิกเล่ือนค าศพัท ์เพื่อเรียงล าดบัใหส้มบูรณ์ ส าหรับ

การเล่ือนค า ใหค้ลิกซา้ยท่ีเมาส์คา้งไวแ้ละลากค านั้นไปวางยงัต าแหน่งท่ีตอ้งการ ซ่ึงต าแหน่งใหม่ท่ีไปวางน้ีจะมี

เส้นสีน ้าเงินแทรกอยู ่ หากเส้นสีน ้าเงินแทรกอยู่ในต าแหน่งพอดี จึงสามารถปล่อยเมาส์ได ้ท าเช่นเดียวกนัน้ีกบั

ค าท่ีเหลือ จนกระทัง่ล าดบัค าในประโยคถูกตอ้ง  
 

คลิก ตรวจค าตอบ เพื่อตรวจค าตอบ ค าท่ีอยูผ่ดิต าแหน่งจะเป็นสีเทาและยงัเล่ือนไปมาได ้แบบฝึกหดันบัวา่เสร็จ

สมบรูณ์ ก็ต่อเม่ือไม่มีค  าใดท่ีเป็นสีเทาเหลืออยู ่ 
 

7. แบบฝึกหัดจับคู่สลบัคู่  

 

                

 

 

 

เล่ือนเมาส์ไปท่ี ค า/ส่วนของประโยค คลิกเมาส์คา้งไว ้และเล่ือนไปยงัต าแหน่งท่ีตอ้งการ ซ่ึงต าแหน่งใหม่ท่ีวาง

น้ี จะมีเส้นสีน ้าเงินแทรกอยู ่หากเส้นสีน ้าเงินแทรกอยูใ่นต าแหน่งพอดี จะสามารถปล่อยเมาส์ได ้  
 

คลิก ตรวจค าตอบ เพื่อตรวจค าตอบ ค าท่ีอยูผ่ดิต าแหน่งจะเป็นสีเทาและยงัเล่ือนไปมาได ้แบบฝึกหดัจะเสร็จ

สมบรูณ์ เม่ือทุกค าตอบอยูใ่นต าแหน่งท่ีคงท่ี  
 

8. แบบฝึกหัดตัวเลอืกรูปภาพ  

                

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Copyright © 2012 digital publishing AG. All rights reserved. This manual may not be copied, photocopied, reproduced, translated, or converted to any electronic or 
machine-readable form in whole or in part without prior written approval of digital publishing 

Page 23 
 

 

 

คลิกซา้ยท่ีเมาส์คา้งไวแ้ละลากรูปภาพไปยงัช่องวา่งท่ีตอ้งการ เม่ือรูปภาพ “ล็อค” อยูใ่นช่องวา่งแลว้ จึงปล่อย

เมาส์ได ้ 
 

คลิก ตรวจค าตอบ เพื่อตรวจค าตอบ รูปภาพท่ีอยูผ่ดิต าแหน่ง จะเล่ือนลงมาท่ีดา้นล่างของหนา้ต่าง แบบฝึกหดั

เสร็จสมบรูณ์เม่ือรูปภาพทุกรูปอยูใ่นต าแหน่งคงท่ี 
 

9. แบบฝึกหัดการออกเสียง  

 

                 

 

 

 

จุดประสงคข์องแบบฝึกน้ี คือใหผู้เ้รียนเลียนเสียงเจา้ของภาษาใหใ้กลเ้คียงท่ีสุด คลิกท่ีค าแรกเพื่อฟังเสียงค าศพัท ์

จากนั้นพดูใส่ไมโครโฟน ซ่ึงถดัจาก วดีิโอติวเตอร์ จะมีแถบสีน ้าเงินและคะแนนเปรียบเทียบเสียงของผูเ้รียนกบั

เสียงของเจา้ของภาษา เป้าหมายคือตอ้งออกเสียงใหไ้ดค้ะแนนอยา่งนอ้ย 80% และโปรแกรมจึงไปสู่ค าต่อไป

โดยอตัโนมติั แต่หากไดไ้ม่ถึง 80% จะตอ้งใชเ้มาส์คลิกค าต่อไปเอง หากตอ้งการฝึกออกเสียงค าใดซ ้ าอีก ใหค้ลิก

ท่ีค าศพัทไ์ดเ้ลย 
 

แบบฝึกหดัน้ืไม่มีการตรวจถูกหรือผดิ  คะแนนการออกเสียงในแต่ละค าจะถูกบนัทึกไวใ้น แผนอจัฉริยะ  โดย

อตัโนมติั  
 

10. แบบฝึกหัดฝึกจดจ าเสียงพูด  
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แบบฝึกหดัน้ีมีลกัษณะการฝึกเหมือนกบัการใชค้  าสั่งเสียงกบั วดีิโอติวเตอร์ คลิกท่ีประโยคหรือค าเพื่อฟัง และ

พดูตามใส่ไมโครโฟน พยายามเลียนเสียงเจา้ของภาษาใหใ้กลเ้คียงท่ีสุด หากผูเ้รียนออกเสียงไดดี้ เคร่ืองหมายถูก

สีน ้าเงินจะปรากฏข้ึนขา้งค าศพัท ์หากออกเสียงถูกตอ้งแต่ยงัไม่ชดั เคร่ืองหมายค าถามจะปรากฎข้ึน 
 

ผูเ้รียนจะทราบวา่ออกเสียงผา่นเกณฑม์าตรฐานหรือไม่ จากเคร่ืองหมายถูกสีน ้าเงินท่ีปรากฏข้ึน ไม่มีการบนัทึก

ผลคะแนนในแผนอจัฉริยะ 
 

11. แบบฝึกหัดท าเคร่ืองหมายข้อความ  

                 

                 

 

 

 

คลิกท่ีค าหรือส่วนของประโยคเพื่อท าแถบสีท่ีค าตอบ คลิกท่ีค านั้นซ ้ าอีกคร้ัง เพื่อยกเลิกค าตอบ                                      

คลิก ตรวจค าตอบ เพื่อตรวจค าตอบ ค าตอบท่ีผดิหรือค าตอบท่ีถูกแต่ผูเ้รียนไม่ไดท้  าแถบสีไว ้จะกระพริบ  
 

12. ฝึกการออกเสียง  

แบบฝึกหดัน้ีถูกออกแบบเพื่อพฒันาการออกเสียง ดงันั้นคะแนนท่ีปรากฏในแผนอจัฉริยะ  คือคะแนนการออก

เสียงลว้นๆโปรแกรมจะท าการวเิคราะห์ผลการออกเสียง และแนะน าวา่ควรฝึกเพิ่มทั้งประโยค บางส่วนของ

ประโยค หรือ เฉพาะค าเด่ียว เป้าหมายคือประโยคนั้นตอ้งไดค้ะแนนอยา่งนอ้ย 80% เม่ือเทียบกบัเสียงเจา้ของ

ภาษา 

 

                 

 

 

 

เร่ิมตน้ดว้ยการฟังเสียงเจา้ของภาษา ใหส้ังเกตวธีิการออกเสียงและการเนน้เสียงในประโยค คลิกท่ีรูปล าโพง

ทางดา้นซา้ยของประโยค เพื่อฟังซ ้ าไดต้ามตอ้งการ 
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โปรแกรมพร้อมบนัทึกเสียงเม่ือมีแถบสีน ้าเงินกระพริบท่ีใตป้ระโยค ใหอ้อกเสียงประโยคนั้นใส่ไมโครโฟน

และพยายามเลียนเสียงใหใ้กลเ้คียงเจา้ของภาษามากท่ีสุด  
 

ผลการออกเสียงจะถูกวเิคราะห์ออกมา 3 ดา้น ดงัน้ี 

 ดา้นบนของทุกค าในประโยค จะมีคอลมัน์แสดงผลการออกเสียงของผูเ้รียนเม่ือเทียบกบัเจา้ของภาษา 

ความสูงของคอลมัน์หมายถึงผลคะแนนของแต่ละค า และดา้นบนของแต่ละคอลมัน์จะมีสีก ากบัไวด้ว้ย 

สีแดงหมายถึงการออกเสียงผดิหรือไม่ชดัเจน สีเหลืองหมายถึงการออกเสียงไดดี้ปานกลาง และสีเขียว

หมายถึงการออกเสียงได ้80% ข้ึนไปเม่ือเปรียบเทียบกบัเสียงเจา้ของภาษา 
 

 ดา้นซา้ยสุดของคอลมัน์แสดงผล มีสัญลกัษณ์วงกลมเล็กๆ แสดงผลประเมินรวมทั้งประโยค และ

ส าหรับการออกเสียงประโยคในแต่ละคร้ัง มีสีบอกถึงคะแนนท่ีไดรั้บ  (สีเขียว = ดี, สีเหลือง = ปาน

กลาง, และสีแดง = ควรปรับปรุง) คลิกท่ีสัญลกัษณ์ล าโพงเล็กๆดา้นบน เพื่อฟังเสียงของผูเ้รียน 
 

 สัญลกัษณ์วงกลมขนาดใหญ่ดา้นบนค่าเปอร์เซ็นต ์แสดงผลการออกเสียงประโยคคร้ังท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงใน

การออกเสียงคร้ังแรกนั้น สีของสัญลกัษณ์ใหญ่ และสีของสัญลกัษณ์เล็กจะเหมือนกนั ซ่ึงรูปแบบสี

ต่างๆ จะเหมือนกบักบัการวเิคราะห์เสียงขา้งตน้ เปอร์เซ็นตท่ี์อยูด่า้นล่างสัญลักษณ์วงกลมใหญ่ 

หมายถึงคะแนนการออกเสียงของผูเ้รียนเทียบกบัเสียงเจา้ของภาษา และค่าเปอร์เซ็นตน้ี์จะถูกบนัทึกใน 

แผนอจัฉริยะ 

 

หลงัจากโปรแกรมวเิคราะห์การออกเสียงและแสดงผลแลว้ โปรแกรมจะเลือกใหผู้เ้รียนออกเสียงซ ้ าเป็นประโยค

หรือเฉพาะค าก็ได ้โดยสังเกตแถบสีน ้าเงินท่ีกระพริบอยูใ่ตป้ระโยคหรือค านั้น เป็นสัญญาณใหผู้เ้รียนพดูออก

เสียง ซ่ึงเป็นขั้นตอนฝึกการออกเสียงของโปรแกรม 

แบบฝึกหัดถือว่าสมบรูณ์กต่็อเมื่อ 

 ผูเ้รียนไดค้ะแนนการออกเสียงทั้งประโยคเป็นสีเขียว 2 คร้ัง 

 ผูเ้รียนออกเสียงหลายคร้ัง จนกระทัง่ไม่มีพื้นท่ีวา่งส าหรับคอลมัน์แสดงผล 
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ในทั้งสองกรณีนั้น วดีิโอติวเตอร์ จะใหค้  าแนะน ากบัผลคะแนนท่ีไดรั้บ และคะแนนท่ีดีท่ีสุดจะถูกบนัทึกใน 

แผนอจัฉริยะ หากโปรแกรมวเิคราะห์วา่การออกเสียงบางค าของผูเ้รียนนั้นยงัไม่ผา่นเกณฑ ์โปรแกรมจะให้

ผูเ้รียนฝึกออกเสียงเฉพาะค านั้น ก่อนการฝึกพดูทั้งประโยคในคร้ังต่อไป ค าใดท่ีตอ้งฝึกเพิ่มจะมีแถบสีน ้าเงิน

กระพริบอยูข่า้งใตค้  านั้น ในส่วนของการฝึกค าเด่ียวนั้น ผูเ้รียนสามารถเปรียบเทียบเสียงตนเองกบัเสียงเจา้ภาษา

ไดเ้หมือนเดิม โดยคลิกท่ีรูปล าโพงเล็กๆ และมีคอลมัน์สีแสดงผลการออกเสียงปรากฎอยูด่า้นบนของค าศพัท์

เช่นเดิม  
 

เส้นแนวนอนสีขาวด าในตารางช่วยใหผู้เ้รียนมีเป้าหมายการออกเสียงในแต่ละคร้ัง พยายามออกเสียงใหค้อลมัน์

แสดงผลแตะเส้นแนวนอนน้ี หากผลคะแนนของค าใดในประโยคแตกต่างกนัมากหรือยงัออกเสียงไม่ชดัเจน 

โปรแกรมจะใหผู้เ้รียนฝึกเฉพาะค านั้นก่อน และจากนั้นจึงกลบัมาฝึกเป็นประโยคอีกคร้ัง ส่วนเส้นสีขาวด านั้น

จะถูกปรับระดบัสูงข้ึน คุณตอ้งออกเสียงประโยคใหไ้ดสี้เขียวอีก 2 คร้ัง 
 

13. ฟังก์ช่ันเพิม่เติม : การฟังท าความเข้าใจ 

บางแบบฝึกหดันั้นจะท าหนา้ท่ีเป็นแบบฝึกการฟังเพื่อท าความเขา้ใจดว้ย หลงัจากท่ีแบบฝึกหดัเสร็จ (จากการ

คลิก ตรวจค าตอบ และไม่มีค  าตอบใดกระพริบอีก หรือจากการคลิก เฉลย)  รูปร่างของเมาส์จะเปล่ียนเป็นรูป

ล าโพง และแบบฝึกหดัเดิมท่ีเสร็จสมบรูณ์แลว้ จะเปล่ียนเป็นแบบฝึกการฟัง ใหค้ลิกท่ีขอ้ความเพื่อฝึกการฟังการ

ออกเสียง 
 

14. ฟังก์ช่ันเพิม่เติม :  ห้องปฏิบัติการภาษา 

เม่ือท าแบบฝึกหดัเสร็จสมบรูณ์แลว้ (คลิก ตรวจค าตอบ และไม่มีค  าตอบใดผดิ หรือคลิก เฉลย เพื่อดูค าตอบ) 

รูปร่างของเมาส์จะเปล่ียนเป็นรูปไมโครโฟน แบบฝึกหดันั้นจะเปล่ียนมาท าหนา้ท่ีเป็นแบบฝึกการออกเสียง ซ่ึง

โปรแกรมจะท าการวเิคราะห์ผลและบนัทึกคะแนนใน แผนอจัฉริยะ  และสุดทา้ยน าไปประเมินรวมกบัคะแนน

ทั้งหมดของหลกัสูตร 
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 คุณจะเห็นหอ้งปฏิบติัการภาษา  อยูท่างดา้นขวาของวดีิโอติวเตอร์  ใต ้Task bar ดา้นบนของแบบฝึกหดั 

คลิกท่ีประโยคในแบบฝึกหดั ประโยคนั้นจะปรากฎในแถบขอ้ความของหอ้งปฏิบติัการภาษา    

 รอใหจุ้ดขา้งล่าง วดีิโอติวเตอร์ เป็นสีแดงก่อน แลว้จึงออกเสียงประโยคใส่ไมโครโฟน 

 เปอร์เซ็นตเ์ทียบการออกเสียงกบัเจา้ของภาษาแสดงผลทนัทีทางดา้นซา้ยของหอ้งปฏิบติัการภาษา  

พยายามพดูใหไ้ดค้ะแนนอยา่งนอ้ย 80% 

 คลิกท่ีล าโพงดา้นซา้ยของประโยคเพื่อฟังเสียงเจา้ของภาษา คลิกท่ีล าโพงบน เพื่อฟังเสียงของผูเ้รียนเอง  

 สีบนคอลมัน์เหนือค าในประโยค แสดงถึงผลการออกเสียงของผูเ้รียนเม่ือเทียบกบัเจา้ของภาษา ใหเ้นน้

การฝึกออกเสียง ในค าท่ีไดผ้ลสีเหลือง (ปานกลาง) หรือสีแดง (ควรปรับปรุง) 

 

 

 

 

 

 ส าหรับการฝึกออกเสียงเฉพาะค าในหอ้งปฏิบติัการภาษา  คลิกท่ีค าศพัทแ์ละพดูใส่ไมโครโฟน 

โปรแกรมท าการประเมินผลการออกเสียงของค าเด่ียวในลกัษณะเดียวกบัท่ีเป็นประโยค พยายามออก

เสียงใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 80% 
 

15. บทสนทนาโต้ตอบ 

ในบางบทเรียน จะจบดว้ยบทสนทนาโตต้อบ ซ่ึงเป็นการฝึกความเขา้ใจดา้นถอ้ยค าและการพดู  

 เร่ิมบทสนทนา 

 เม่ือบทสนทนาหยดุ ตวัเลือกต่างๆ จะปรากฎบนหนา้จอ 

 เลือก 1 ค าตอบ โดยคลิกท่ีตวัเลือก หรือใชเ้สียงพดูตอบก็ได ้แต่อยา่เวน้วรรคนานเกินไประหวา่งค าหรือ

ประโยค 

 หากผูเ้รียนเลือกค าตอบถูก บทสนทนาจะเดินเร่ืองต่อโดยอตัโนมติั แต่หากเลือกค าตอบผดิ จะมีค าใบ้

ปรากฎข้ึน เพื่อช่วยผูเ้รียนพิจารณาตวัเลือกท่ีถูกได้ 
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D   แบบทดสอบ  
 

 คลิก ปุ่มลูกศร บนเมนูบาร์ในหนา้ต่างเรียน เพื่อเร่ิมท าแบบทดสอบ 

            

 ระหวา่งการท าแบบทดสอบนั้น โปรแกรมจะปิดค าอธิบายไวยากรณ์และ Dictionary  มีการจบัเวลาใน

ทุกแบบทดสอบ ซ่ึงผูเ้รียนทราบเวลาท่ีเหลืออยูไ่ดท่ี้ Task bar ดา้นบนสุดของหนา้ต่างเรียน 

 เม่ือท าแบบฝึกหดัหนา้หน่ึงเสร็จแลว้ ใหค้ลิก ตรวจค าตอบ  หรือคลิกท่ีลูกศรดา้นบนขวา เพื่อเล่ือนไปยงั

แบบฝึกหดัถดัไป ซ่ึงเม่ือผูเ้รียนอยูท่ี่หนา้ใหม่แลว้ แบบฝึกหดัท่ีผา่นมาจะถูก “ล็อค” ไวแ้ละไม่สามารถ

ยอ้นกลบัไปเปล่ียนค าตอบได ้

 คะแนนการทดสอบถูกบนัทึกไวใ้น แผนอจัฉริยะ 
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E   มุ่งเน้นการเรียนรู้ไปกบัแผนอจัฉริยะ 
 

แผนอจัฉริยะ ท าหนา้เป็นศูนยก์ลางของโปรแกรมเรียนภาษา ซ่ึงมีหนา้ท่ีดงัน้ี 

 น าเสนอภาพรวมของบทเรียนทั้งหมด 

 แสดงผลคะแนนแบบฝึกหดัและแบบทดสอบท่ีมีการฝึก 

 ใหผู้เ้รียนเลือกแบบฝึกหดัใดก็ไดท่ี้ตอ้งการฝึก 

 เพิ่มเติมขอบเขตฟังกช์ัน่โปรแกรมท่ีส าคญัผา่นเมนู 
 

1. องค์ประกอบหลกัของแผนอจัฉริยะ 

แผนอจัฉริยะจดัไวเ้ป็นโฟลเดอร์ต่างๆซ่ึงถูกรวบรวมไวเ้ป็นล าดบัชั้น  โฟลเดอร์หลกัมีทั้งหมด 3 ประเภทดงัน้ี 

 โฟลเดอร์หลกัสูตร: ตวัอกัษรสีด า ประกอบไปดว้ย โฟลเดอร์ยอ่ยต่างๆ เช่น บทสนทนารูปภาพและ

แบบฝึกหดัต่างๆ และมีเคร่ืองหมายสามเหล่ียม (สีด า/สีขาว) ซ่ึงใชเ้ปิดและปิดโฟลเดอร์ 

 โฟลเดอร์แบบทดสอบ: ตวัอกัษรสีน ้าเงิน  แบบฝึกหดัต่างๆในน้ีเป็นลกัษณะของแบบทดสอบ (test 

mode) ซ่ึงจะไม่มีตวัช่วยเหลือใดๆ และจ ากดัเวลาในการท า 

 แบบฝึกค าศัพท์ (Vocabulary practice):  ตวัอกัษรสีเขียว ส าหรับฝึกค าศพัทเ์พิ่มเติม ซ่ึงประกอบไป

ดว้ย  Vocabulary list (ค าศพัทต่์างๆท่ีอยูเ่ลือกจะมาปรากฏในโฟลเดอร์น้ี แสดงในรูปแบบบตัรค าศพัท์) 

My words และ Index card boxes (กระบวนการฝึกฝนค าศพัทแ์บบเป็นขั้นตอน) 
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ส่วนของการเรียนรู้ เช่นบทสนทนารูปภาพและแบบฝึกหดัต่างๆ จะมีสัญลกัษณ์ในคอลมัน์ “ประเภท” แสดงได้

ทราบวา่เป็นบทสนทนารูปภาพหรือแบบฝึกหดั และแสดงถึงประเภทของแบบฝึกหดัดว้ย  

                   

 

 

 

 

2. ข้อมูลในคอลมัน์แผนอจัฉริยะ  

ขอ้มูลความกา้วหนา้ของการเรียนทั้งหมดจะถูกบนัทึกในคอลมัน์ต่างๆ ในแผนอจัฉริยะ ซ่ึงจะสามารถทราบได้

วา่แบบฝึกใดเสร็จสมบรูณ์แลว้ และไดรั้บผลคะแนนเท่าไหร่ และรูปแบบการฝึกถดัไปคืออะไร 
 

คุณสามารถดูคะแนน ในแต่ละแบบฝึกหดัไดใ้นแผนอจัฉริยะ ซ่ึงผลคะแนนของแต่ละโฟลเดอร์ (เช่นบทเรียน

และแบบทดสอบ) มาจากการรวมผลของแบบฝึกหดัยอ่ยๆ ภายในโฟลเดอร์นั้น  คะแนนจะเป็นคะแนนเฉล่ียของ

แบบฝึกหดัทั้งหมด ระยะเวลาจะแสดงถึงเวลารวมทั้งหมดท่ีใชใ้นการท าแบบฝึกหดัในโฟลเดอร์นั้น   และวนัท่ี

จะแสดงถึงเวลาคร้ังสุดทา้ยท่ีเขา้มาในแบบฝึก 
 

ในโฟลเดอร์หรือบทเรียนจะแสดงคะแนน 100% เตม็ก็ต่อเม่ือแบบฝึกหดัยอ่ยทั้งหมดในโฟลเดอร์นั้นเสร็จ

สมบรูณ์ดว้ยคะแนน 100% ดงันั้นคะแนนรวมจะค่อนขา้งต ่า ถา้ทุกกิจกรรมใน โฟลเดอร์ ยงัไม่เสร็จสมบรูณ์  

 

หวัขอ้คอลมัน์    ค  าอธิบาย 

เนือ้หา     ประกอบดว้ยรายช่ือบทเรียน กิจกรรม และบทสนทนารูปภาพ  

   ซ่ึงเรียงล าดบัจากบนลงล่าง 

บันทกึย่อ   แสดงการแทรกบนัทึกขอ้ความ ในแบบฝึกหดั 

ประเภท    สัญลกัษณ์ประเภทของแบบฝึก 

ข้อมูลเพิม่เติม  สัญลกัษณ์ฟังกช์ัน่เพิ่มเติม: การฟังท าความเขา้ใจ และ / หรือ การจดจ าเสียงพดู 

ผลคะแนน   แสดงคะแนนหลงัจากการตรวจค าตอบคร้ังล่าสุด  

   (เปอร์เซ็นตท่ี์ไดจ้ากการท าแบบฝึกหดัถูกตอ้ง) 

ประเมินการออกเสียง  แสดงผลคะแนนการออกเสียง (เปอร์เซ็นตท่ี์ไดจ้ากการเทียบเสียงกบัของเจา้ของภาษา) 
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คะแนนเขียนตามค าบอก ผลคะแนนแบบฝึกหดัเขียนตามค าบอก (กิจกรรมในแบบฝึกค าศพัทเ์ท่านั้น) 

เวลา    ระยะเวลาท่ีใชใ้นการท าแบบฝึกหดัก่อนการตรวจค าตอบกบั วดีิโอติวเตอร์   

   ซ่ึงเป็นเวลารวมทั้งหมดของทุกคร้ังท่ีเขา้มาท าแบบฝึกหดั ยกเวน้เวลาท่ีใช้ 

   ในกิจกรรมฝึกออกเสียง 

วนัที่     วนัท่ีล่าสุดท่ีมีการตรวจแบบฝึกหดั 

ระดับ      1 ง่าย | 2 ปานกลาง | 3 ยาก 

ทกัษะ   Pronunciation การออกเสียง | Vocabulary ค าศพัท ์| Listening การฟัง | Reading  

   การอ่าน | Grammar ไวยากรณ์ | Translation การแปล 

 

 ผลคะแนนแบบฝึกหดัและการออกเสียง จะถูกค านวณเป็นเปอร์เซ็นต ์ดงัน้ี 

สัญลกัษณ์สีแดง  0-49%           ควรปรับปรุง 

สัญลกัษณ์สีเหลือง 50-79 %        ปานกลาง / ดี 

สัญลกัษณ์สีเขียว  80-100 %      ดี / ดีมาก 

 สามารถเปล่ียนล าดบัของคอลมัน์ได ้โดยคลิกเมาส์ซา้ยท่ีคอลมัน์ท่ีตอ้งการและลากคอลมัน์นั้นไปยงั

ต าแหน่งใหม่ ยกเวน้คอลมัน์ เนือ้หา ท่ีไม่สามารถยา้ยท่ีได ้

 สามารถปรับความกวา้งของคอลมัน์ได ้โดยวาง Cursor ไวท่ี้ขอบของหวัขอ้คอลมัน์ คลิกเมาส์ซา้ยและ

ลากเส้นขอบใหก้วา้งข้ึนหรือแคบลง 

 เลือกแสดงเฉพาะคอลมัน์ได ้โดยคลิกขวาท่ีหวัขอ้คอลมัน์และเลือก / ยกเลิกคอลมัน์ท่ีตอ้งการจาก

รายการ 
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3. การใช้แผนอจัฉริยะ 

แผนอจัฉริยะมีลกัษณะเหมือน Window Explorer ซ่ึงมีสัญลกัษณ์ สามเหล่ียม (สีด า/สีขาว) ส าหรับเปิดหรือปิด

เน้ือหาในโฟลเดอร์ ซ่ึงเม่ือคลิกท่ีหวัขอ้โฟลเดอร์หรือแบบฝึกหดัในแผนอจัฉริยะ  เน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัหวัขอ้

นั้น จะปรากฏในหนา้ต่างเรียนดว้ย 
 

เม่ือเปิดหลายโฟลเดอร์ข้ึนพร้อมกนั จะไม่สามารถเห็นเน้ือหาทั้งหมดไดใ้นคราวเดียว ใหใ้ช ้Scroll bar ทาง

ดา้นขวาของแผนอจัฉริยะ เล่ือนลง (หรือใชลู้กกล้ิงท่ีเมาส์ก็ได)้ ในลกัษณะคลา้ยกนันั้น หากไม่สามารถเห็น

คอลมัน์ทั้งหมดในแผนอจัฉริยะได ้ใหใ้ช ้Scroll bar ทางดา้นล่างเล่ือนซา้ยขวา  
 

เมาส์เป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดในการใชแ้ผนอจัฉริยะ นอกจาก โปรแกรมยงัมีเมนูเสริมอ่ืนๆดว้ย ซ่ึงจะเห็นไดเ้ม่ือคลิกขวา

ท่ี โฟลเดอร์ หรือท่ีแบบฝึกหดัในแผนอจัฉริยะ ฟังกช์ัน่เมนูต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์กนันั้นจะปรากฏข้ึนมาใหเ้ลือก เช่น 

 แทรกบนัทึกยอ่ในแบบฝึกหดัท่ีเลือก 

 ลบบนัทึกยอ่ท่ีแทรกไว ้

 พิมพแ์ผนอจัฉริยะ แบบฝึกหดั บทสนทนา หรือบตัรค าศพัท์  

 น าค าศพัทจ์ากโฟลเดอร์ท่ีตอ้งการ มาใส่ในกิจกรรมแบบฝึกค าศพัท์ 

 จดัการเน้ือหาของโฟลเดอร์ต่างๆในแบบฝึกค าศพัท์ 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

หนา้ถดัไปเป็นภาพรวมฟังกช์ัน่การท างานของเมาส์และคียบ์อร์ดในแผนอจัฉริยะ  
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ฟังกช์ัน่        การใชเ้มาส์   ผลท่ีไดรั้บ 

การเลือกหวัขอ้       คลิกซา้ยท่ีหวัขอ้   หวัขอ้ท่ีเลือกในแผนอจัฉริยะจะปรากฏ 

        เน้ือหาของหวัขอ้นั้นในหนา้ต่างเรียนดว้ย 

แสดงหรือซ่อนโฟลเดอร์  คลิกท่ีเคร่ืองสามเหล่ียม  รายละเอียดต่างๆในโฟลเดอร์ปรากฏข้ึน 

                                        หนา้ช่ือโฟลเดอร์               หรือซ่อนไว ้                                                                    

การเลือกหวัขอ้ท่ีต่อกนั       ลากเมาส์ครอบหวัขอ้  กลุ่มของหวัขอ้ถูกเลือก (สามารถลบหรือ 

                              หรือกด Shift และคลิก      คดัลอกได)้ 

          ท่ีหวัขอ้แรกและหวัขอ้สุดทา้ย             

การเลือกหวัขอ้ท่ีไม่ต่อกนั  กด Ctrl และคลิกท่ีหวัขอ้  กลุ่มของหวัขอ้ถูกเลือก (สามารถลบหรือ 

                                         ท่ีตอ้งการ                          คดัลอกได)้  

แสดงเมนูเสริม         คลิกขวาท่ีหวัขอ้ในแผน   สามารถเพิ่ม/ลบบนัทึกยอ่ในแบบฝึกหดั 

                              อจัฉริยะ                            เพิ่ม/ลบค าศพัทใ์นแบบฝึกค าศพัท ์หรือ   

                                                                      เลือกฟังกช์ัน่การพิมพต่์างๆ ฯลฯ    

                                                                                                                                                                                                                                              

ฟังกช์ัน่      ค าสั่งบนแป้นพิมพ ์  วธีิการท า   

การเลือกลงล่าง      Shift และ ลูกศรลง             กด Shift และลูกศรลงเพื่อเลือกกลุ่ม    

                                                                                หวัขอ้จากบนลงล่าง 

การเลือกยอ้นข้ึนบน      Shift และ ลูกศรข้ึน             กดShift และลูกศรข้ึนเพื่อเลือกกลุ่มหวัขอ้   

                                                                                จากล่างข้ึนบน 

ขยายหรือปิดรายการ     Ctrl  และ + หรือ -                  คลิกท่ี โฟลเดอร์ กดปุ่ม Ctrl กบั  

                                                                                เคร่ืองหมาย + เพื่อขยาย   

        คลิกท่ี โฟลเดอร์ กดปุ่ม Ctrl กบั   

        เคร่ืองหมาย  - เพื่อยอ่                 

เลือกหวัขอ้แรก     Home     กด Home  

เลือกหวัขอ้สุดทา้ย  End     กด End 
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การแทรกบนัทึกยอ่ 

คลิกขวาท่ีช่ือแบบฝึกหดัหรือ ช่ือโฟลเดอร์ เพื่อแสดงเมนูและเลือก แทรกบันทกึย่อ จะมีกระดาษโนต้สีเหลือง

แทรกอยูใ่นแบบฝึก และมีสัญลกัษณ์กระดาษสีเหลืองคลา้ยกนันั้นปรากฏท่ีคอลมัน์ “บนัทึกยอ่” ในแผนอจัฉริยะ

ดว้ย  

 หากผูเ้รียนตอ้งการเพิ่มขนาด บนัทึกยอ่ ใหค้ลิกท่ีมุมล่างดา้นขวา และลากปรับขนาด ตามตอ้งการ  

 หากผูเ้รียนตอ้งการยา้ยต าแหน่งวางกระดาษโนต้ ใหค้ลิกท่ีหวักระดาษและลากไปต าแหน่งท่ีตอ้งการ  

 หากผูเ้รียนตอ้งการยอ่ขนาด ใหค้ลิกท่ีเคร่ืองหมายลบท่ีมุมขวาบน  

 หากตอ้งการดูวา่มี บนัทึกยอ่ แทรกอยูท่ี่ใดบา้ง ให้ปิดโฟลเดอร์ทั้งหมดและมองหาสัญลกัษณ์กระดาษ

โปร่งใส ในคอลมัน์ “บนัทึกยอ่” ท่ีระดบัชั้นโฟลเดอร์ สัญลกัษณ์โปร่งใสน้ี หมายถึงมีการแทรกบนัทึก

ยอ่อยูใ่นแบบฝึกหดัของโฟลเดอร์นั้น หากตอ้งการลบบนัทึกยอ่ คลิกขวาท่ีบรรทดัแบบฝึกหดั และเลือก

เมนู ลบบนัทึกยอ่  
 

4. เมนูตัวเลอืก 

               

 

 

 

 

 

       

เมนูยอ่ย   ฟังกช์ัน่ 

วดีิโอติวเตอร์    เปิด/ปิด วดีิโอติวเตอร์ 

การรับรู้เสียงพดู   เปิด/ปิด ระบบการสังเคราะห์เสียง  เช่น การใชเ้สียงตอบค าสั่ง  

    ใชเ้สียงสั่งงานวดีิโอติวเตอร์   

ปรับเทียบไมโครโฟน…           ปรับเทียบไมโครโฟน วดัค่าและตดัเสียงรบกวน เพื่อใหผ้ลการ 

    สังเคราะห์เสียง ใหมี้ประสิทธิภาพดีท่ีสุด 

ขอ้มูล    ขอ้มูลเก่ียวกบัเวอร์ชัน่ของโปรแกรมและขอ้มูลเก่ียวกบัระบบของคุณ                                                              
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F   แบบฝึกค าศัพท์ 
ภายในส่วนอา้งอิง (Reference Section) คุณจะไดพ้บกบั แบบฝึกค าศพัท ์(Vocabulary practice) (ตวัอกัษรสีเขียว) ซ่ึงมีไว้

ส าหรับการฝึกค าศพัท์ 

 รายการค าศัพท์ (Vocabulary list) เป็นท่ีเก็บค าศพัทต่์างๆ ทั้งหมด ซ่ึงโฟลเดอร์น้ีจะวา่งเปล่าจนกระทัง่ผูเ้รียน

ไดมี้การเลือกค าศพัทไ์วฝึ้กเพิ่มเติมขณะเรียน 

 ค าศัพท์ของฉัน (My words) ส าหรับฝึกและจดักบักลุ่มค าศพัทท่ี์ตอ้งการฝึกเพิ่มเติม 

 กล่องบัตรค าศัพท์ของฉัน (My index card boxes) เพื่อฝึกค าศพัทใ์หม่ๆ และทบทวนค าศพัทเ์ก่าๆ อยา่งเป็น

ขั้นตอน 

1. การเลอืกค าศัพท์ทีต้่องการฝึกใน “รายการค าศัพท์” 

เร่ิมตน้โดยการเลือกค าศพัทจ์ากโปรแกรมเรียนภาษา ท่ีตอ้งการฝึกเพิ่ม และยา้ยค าเหล่านั้นมาไวใ้น  

ค าศัพท์ของฉัน ซ่ึงมี 2 วธีิดงัน้ี 

 คลิกขวาท่ีค าศพัทใ์นแบบฝึกหดั ซ่ึงจะปรากฏหนา้ต่าง Dictionary จากนั้นใหค้ลิกท่ีสัญลกัษณ์ A  

 

 เลือกแบบฝึกหดั หรือ โฟลเดอร์ ท่ีตอ้งการในแผนอจัฉริยะ คลิกขวาเพื่อแสดงเมนู และเลือก  

เพิม่ค าศัพท์  

2. การจัดค าศัพท์ ใน “ค าศัพท์ของฉัน” 

ค าศพัทท่ี์อยูใ่น ค าศัพท์ของฉัน จะมีปรากฏข้ึนใน รายการค าศัพท์ด้วย ดว้ย ซ่ึงผูเ้รียนสามารถสร้าง

โฟลเดอร์ใหม่ใน ค าศัพท์ของฉัน ไดต้ามตอ้งการ โดยใชฟั้งกช์ัน่ทัว่ไปของแผนอจัฉริยะ เช่น สร้าง

โฟลเดอร์ใหม่ ลบ และอ่ืนๆ ถา้ตอ้งการเปล่ียนแปลงช่ือโฟลเดอร์ ใหก้ดปุ่ม F2 

 

การลบค าศัพท์  

เลือกค าศพัทท่ี์ตอ้งการลบในแผนอจัฉริยะ คลิกขวาเพื่อแสดงเมนู และเลือก ลบ  

การลบค าศพัทจ์าก ค าศัพท์ของฉัน หรือ กล่องบัตรค าศัพท์ของฉัน ค าศพัทจ์ะถูกลบเฉพาะในโฟลเดอร์ท่ีลบ

เท่านั้น แต่หากลบค าศพัทจ์าก รายการค าศัพท์ ค าศพัทใ์นโฟลเดอร์อ่ืนๆ ท่ีอยูด่า้นล่างจะถูกลบดว้ยทั้งหมด 
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การเรียงล าดับค าศัพท์ในโฟลเดอร์  

คลิกขวาท่ีโฟลเดอร์ และเลือก จัดเรียง จากเมนู ซ่ึงสามารถเลือกวธีิการเรียงล าดบัค าศพัทไ์ด ้โดยคลิกท่ีหวัขอ้

ของคอลมัน์ หากตอ้งการเปล่ียนล าดบัของคอลมัน์ ใหค้ลิกท่ีคอลมัน์และลากไปยงัต าแหน่งท่ีตอ้งการ เม่ือ

ตอ้งการจดัล าดบัค าศพัทใ์หเ้หมือนเดิม (ตามล าดบัอกัษร) คลิกท่ีสัญลกัษณ์ลูกศรดา้นซา้ย 

 

3. การเรียนรู้ค าศัพท์  

โฟลเดอร์ค าศพัท ์แสดงสัญลกัษณ์ 4 แบบ ดงัน้ี 

 

 

 
 

 

 รายการค าศัพท์ (Vocabulary list) แสดงค าศพัทท์ั้งหมดในโฟลเดอร์ ในรูปแบบบตัรค าศพัท์ 

 การจดจ า (Memorize) ในแบบฝึกหดัน้ี ค  าศพัทจ์ะถูกซ่อนไว ้ใหค้ลิกท่ีสัญลกัษณ์รูปตา และพยายามจ า

ความหมาย จากนั้น กด Alt เพื่อตรวจค าตอบ หากผูเ้รียนทราบค าศพัทน์ั้น กดลูกศรสีเขียวดา้นบนขวา 

บนเมนูบาร์ เพื่อไปสู่ค าถดัไปไดเ้ลย หากผูเ้รียนไม่ทราบค าศพัทน์ั้น คลิกท่ีลูกศรสีแดง เพื่อขา้มไปยงัค า

ถดัไปก่อน 

 การแปล (Translate) พิมพค์  าศพัทท่ี์ถูกตอ้งลงในช่องวา่งดา้นซา้ยของหนา้จอ จากนั้นคลิก ตรวจ

ค าตอบ หรือ Enter เพื่อตรวจค าตอบ ในการฝึกรูปแบบน้ี ผูเ้รียนสามารถ พดูค าศพัทใ์ส่ไมโครโฟนแทน

การพิมพค์  าศพัทไ์ดเ้ลย ถา้ออกเสียงค าศพัทไ์ดถู้กตอ้ง ค าศพัทค์  านั้นจะปรากฏข้ึนท่ีดา้นซา้ยของหนา้จอ

โดยอตัโนมติั  และเพื่อไปสู่ศพัทค์  าถดัไป ใหก้ด Enter หรือกดลูกศรเดินหนา้บนเมนูบาร์ 

 เขียนตามค าบอก (Dictation) ฟังเสียงค าศพัท ์หรือคลิกท่ีสัญลกัษณ์ล าโพงทางดา้นซา้ยเพื่อฟังเสียง

ค าศพัท ์และพิมพค์  าศพัทท่ี์ไดย้นิลงในช่องวา่งดา้นซา้ยมือของบตัรค าศพัท ์คลิก ตรวจค าตอบ หรือกด 

Enter เพื่อตรวจค าตอบ และกด Enter อีกคร้ังหรือ คลิกท่ีลูกศรเดินหนา้ เพื่อเล่ือนไปสู่ค าถดัไป 
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ไม่มีการโกง! 

เม่ือเลือกประเภทของแบบฝึกแลว้  ค  าศพัทใ์นแผนอจัฉริยะจะถูกซ่อนไว ้และค าศพัทท์ั้งหมดจะสุ่มปรากฏข้ึน

ใหฝึ้ก 
 

ฝึกการออกเสียง 

ผูเ้รียนสามารถฝึกการออกเสียงของค าศพัทไ์ดบ้่อยคร้ังตามตอ้งการ ซ่ึงผลประเมินการออกเสียงจะแสดงอยูท่าง

ดา้นขวาของ วดิีโอติวเตอร์ และผลการออกเสียงในแต่ละคร้ังจะบนัทึกไวใ้นแผนอจัฉริยะ  
 

การทบทวนค าศัพท์ 

ส าหรับการทบทวนกลุ่มค าศพัทท่ี์ตอ้งการเนน้เฉพาะค านั้น ใหท้  า Highlight เพื่อเลือกค าศพัทใ์นแผนอจัฉริยะท่ี

ตอ้งการจากนั้นคลิกขวาและเลือก การทบทวน จากเมนู ซ่ึงค าศพัทเ์หล่าน้ีจะถูก Copy ลงในโฟลเดอร์ใหม่ช่ือ 

การทบทวน เม่ือลบค าศพัทอ์อกจากโฟลเดอร์น้ี จะไม่มีผลกระทบกบัการฝึกค าศพัทใ์นโฟลเดอร์อ่ืน และผล

คะแนนจะยงัถูกบนัทึกไวใ้น รายการค าศัพท์ 
 

4. การเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ด้วยกล่องบัตรค าศัพท์ 

การใชบ้ตัรค าศพัทเ์พื่อฝึกค าศพัทท่ี์ตอ้งการเนน้เฉพาะท่ีอยูใ่นแผนอจัฉริยะนั้น ให ้Highlight เลือกค าศพัท ์และ 

Copy หรือลากค าเหล่านั้นไปวางในโฟลเดอร์ช่ือ กล่องบัตรค าศัพท์ ซ่ึงเป็นโฟลเดอร์ยอ่ยของ กล่องบัตรค าศัพท์

ของฉัน จากนั้นเลือกวา่ตอ้งการฝึกค าศพัทด์ว้ยรูปแบบใด โดยคลิกท่ีประเภทของแบบฝึก  
 

ระบบการท างานของบตัรค าศพัทน์ั้น ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ซ่ึงค าศพัทค์  าใดท่ีผูเ้รียนจดจ าไม่ได ้ค  าศพัทค์  านั้น

จะถูกยอ้นกลบัข้ึนมา 1 ขั้นตอนเพื่อน ากลบัมาใหฝึ้กซ ้ าอยา่งเป็นระบบ จนกระทัง่ผูเ้รียนจดจ าค าศพัทน์ั้นไดอ้ยา่ง

แม่นย  า โดยกระบวนการน้ี เร่ิมข้ึนทนัทีท่ีผูเ้รียนเลือกประเภทของแบบฝึก  
 

เม่ือฝึกค าศพัทใ์นรายการ ค าท่ีผูเ้รียนจดจ าไดถู้กตอ้ง ค าศพัท์นั้นจะถูกส่งไปสู่ ส่วนแยก ถดัไป ส่วนค าท่ียงัจ  า

ไม่ไดจ้ะถูกส่งกลบัไปยงั ส่วนแยก ก่อนหนา้โดยอตัโนมติั เพื่อใหท้  าการฝึกซ ้ าโปรแกรมท าการแยกและเรียบ

เรียงค าศพัทส์ าหรับการทบทวนโดยอตัโนมติั ผูเ้รียนสามารถเปล่ียนประเภทของแบบฝึกค าศพัทไ์ดเ้ร่ือยๆ 

จนกระทัง่ ค  าศพัทท์ั้งหมดอยูร่วมกนัใน ส่วนแยกท่ี 5 
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5. ผลคะแนน 

ผลคะแนนของทุกค าจะถูกบนัทึกในแผนอจัฉริยะ โดยจะแสดงดว้ยสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ตามระดบั

คะแนนท่ีไดรั้บ ซ่ึงผลคะแนนแรกของค าศพัทท่ี์บนัทึกในแผนอจัฉริยะนั้น จะแสดงดว้ยสีเขียว (รู้ค  าศพัท)์ หรือ

สีแดง (ไม่รู้ค  าศพัท)์ หากผลคร้ังท่ีสอง แยล่ง สีเขียวจะกลายเป็นสีเหลือง หากผลคร้ังท่ีสาม แยล่งอีก สีเหลืองจะ

กลายเป็นสีแดง ในทางกลบักนั สีแดงก็สามารถเปล่ียนเป็นสีเหลือง และสีเขียวได ้

 สีเขียว :     ผูเ้รียนรู้ค าศพัท์ 

 สีเหลือง :   ผูเ้รียนไม่แน่ใจค าศพัท์ 

 สีแดง :     ผูเ้รียนไม่รู้ค  าศพัท ์

ขอ้มูลต่อไปน้ีจะถูกบนัทึกในแผนอจัฉริยะ ส าหรับค าศพัทแ์ต่ละค า 

 ผลคะแนน :    ผลคะแนนในแบบฝึกหดั การจดจ า และ การแปล  

 ประเมินการออกเสียง :   ผลคะแนนประเมินการออกเสียง 

 คะแนนเขียนตามค าบอก :  ผลคะแนนในแบบฝึกหดั เขียนตามค าบอก 

 วนัท่ี :     วนัท่ีล่าสุดท่ีเขา้มาทบทวนค าศพัท ์

นอกจากน้ี ท่ีระดบัโฟลเดอร์ยงัมีเวลารวมทั้งหมดท่ีใชใ้นแต่ละส่วนดว้ย 
 

6. การพมิพ์บัตรค าศัพท์  

สามารถพิมพบ์ตัรค าศพัท ์หรือรายการค าศพัทไ์ด ้โดยเลือกค าศพัทห์รือ โฟลเดอร์ค าศพัทท่ี์ตอ้งการ จากนั้นคลิก

ขวา และเลือก พมิพ์ (ส าหรับพิมพร์ายการค าศพัทท่ี์เลือก) หรือ พมิพ์บัตรค าศัพท์ (ส าหรับพิมพบ์ตัรค าศพัท์) 

จากเมนู 
 

พิมพบ์ตัรค าศพัทแ์บบสองดา้น  ซ่ึงในหน่ึงหนา้กระดาษ สามารถพิมพบ์ตัรค าศพัทไ์ด ้8 ใบ โดยพิมพบ์น

กระดาษหนาและตดัออกเอง หรือจะพิมพบ์นบตัรค าศพัทส์ าเร็จรูปก็ได้ 
 

ในบตัรค าศพัท ์ประกอบดว้ยค าศพัทท่ี์ตอ้งการฝึก พร้อมตวัอยา่งประโยค และมีค าแปลอยูท่ี่ดา้นหลงั  
 

หากเคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถพิมพแ์บบสองดา้นได ้ใหต้ั้งค่ากระดาษเองและพิมพด์า้นหนา้ จากนั้นใส่กระดาษ

แผน่เดิม และพิมพด์า้นหลงัของกระดาษ 

พมิพ์รายการค าศัพท์  

ในแผนอจัฉริยะ เลือกค าศพัทห์รือ โฟลเดอร์ค าศพัทท่ี์ตอ้งการพิมพ ์คลิกขวาเพื่อแสดงเมนู และเลือก พมิพ์  
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G    คุยกบัทิม 
 คู่มือน้ีไดมี้การพดูถึงการใชค้  าสั่งเสียงมาบา้งแลว้ ดว้ยค าสั่งเสียงน้ี ผูเ้รียนสามารถควบคุมการท างานของ

โปรแกรมโดยใชเ้สียงของผูเ้รียนได ้โดยใชภ้าษาท่ีก าลงัเรียนอยู่ 

 
ระบบการท างานของคุยกบัทมิ 

ระบบการรับรู้ค าสั่งเสียง เป็นโปรแกรมท่ีใชเ้สียงพดูโตต้อบได ้ซ่ึงวดีิโอติวเตอร์สามารถเขา้ใจค าสั่งเสียงใน

ภาษาท่ีเรียน และปฏิบติัตามค าสั่งท่ีไดย้นิ 

 การใชค้  าสั่งเสียงทุกคร้ัง ตอ้งเร่ิมดว้ยการพดูช่ือของ วดีิโอติวเตอร์  เพื่อเปิดการสังเคราะห์เสียงของ คุยกบั

ทิม ตวัอยา่งเช่น “Tim, help me please.” 

 คุยกบัทิม เขา้ใจค าสั่งเสียงท่ีสอดคลอ้งกบักิจกรรมหนา้ปัจจุบนัเท่านั้น ตวัอยา่งเช่น หากผูเ้รียนอยูท่ี่หนา้

ภาพรวม (ไม่ใช่หนา้แบบฝึกหดั) ค าสั่งเสียง “Tim, correction.” จะไม่ท างาน เน่ืองจากในหนา้นั้นไม่มี

แบบฝึกหดัใหต้รวจค าตอบ 

 หมายเหตุ:  คุยกบัทิม พร้อมบนัทึกเสียงเม่ือจุดกลมๆขา้งใต ้วดีิโอติวเตอร์  เป็นสีแดง เช่นเดียวกบัฟังกช์ัน่

การบนัทึกเสียงอ่ืนๆในโปรแกรม 

 ฝึกเก่ียวกบัค าสั่งเสียงต่างๆ ไดท่ี้โฟลเดอร์ คุยกบัทิม ในส่วน ศูนย์การฝึกออกเสียง เลือกหมวดพื้นฐาน

เบ้ืองตน้ 
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H   เคลด็ลบัการเรียนด้วยตนเอง  
 ตั้งเป้าหมายในการเรียน 

 การเรียนภาษาแบบ E-learning นั้น ตอ้งอาศยัแรงจูงใจจากตวัผูเ้รียนมากข้ึน กวา่การเรียนในรูปแบบเดิม  

 พิจารณาดูวา่ปัจจยัใดเป็นแรงจูงใจท่ีดีท่ีสุด และส าคญัท่ีสุดท่ีจะเรียนภาษา ใหต้ั้งเป้าหมายท่ีสามารถ

ปฏิบติัไดจ้ริง 

 ล าดบัความส าคญั 

 เอาชนะการต่อตา้นและความข้ึเกียจของตนเอง โดยการยดึเหน่ียวกบัแผนการเรียน ก าหนดเวลาของการ

กระท าการส่ิงหน่ึงๆ เพื่อใหส้ าเร็จลุล่วง 

 ใหค้วามส าคญักบัเป้าหมายท่ีตั้งไวแ้ละก าหนดเวลาเรียนท่ีแน่นอน ดงัเช่นโลกธุรกิจในปัจจุบนั 

จัดการกบัเวลาเรียน  

 บอกเพื่อนร่วมงานและเจา้นาย ถึงความจ าเป็นและความตั้งใจท่ีจะเรียนรู้ รวมถึงเป้าหมายท่ีคุณตอ้งท า

ใหส้ าเร็จ 

 การบรรลุเป้าหมายในช่วงเวลาท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นเพื่อยดึอยูก่บัแผน ควรก าหนดตารางเวลาเรียนในช่วง

ระหวา่งสัปดาห์ และเผือ่เวลาส ารองไวด้ว้ย 

 เร่ิมเรียนจากระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 30 นาที 

 เม่ือชัว่โมงการเรียนยาวนาน ควรหาเวลาพกับา้ง 

ใช้วธีิการทีเ่หมาะสมกบัการเรียน  

 ทบทวนเน้ีอหาท่ีเป็นความรู้ใหม่ใหบ้่อยคร้ัง 

 ไม่ลืมท่ีจะทบทวนส่ิงท่ีเคยคิดวา่ยากในตอนแรก 

 จดัตารางเพื่อทบทวนบทเรียนท่ีผา่นมาในแผนการเรียนดว้ย 

 เม่ือเรียนอยา่งคร ่ าเคร่ง อยา่ลืมพกับา้ง 

 ใหร้างวลัตนเองเม่ือบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว  ้

 

 

 

 



 

 

Copyright © 2012 digital publishing AG. All rights reserved. This manual may not be copied, photocopied, reproduced, translated, or converted to any electronic or 
machine-readable form in whole or in part without prior written approval of digital publishing 

Page 41 
 

 

 

น าส่ิงทีเ่รียนรู้ด้วยตนเองไปประยุกต์ใช้ 

 ใชว้ธีิการส่ือสารต่างๆใหเ้ป็นประโยชน์ (อีเมล ์หรือ โทรศพัท์) เพื่อโตต้อบกบัผูเ้รียนคนอ่ืนและติวเตอร์  

 แบ่งปันเคล็ดลบัการเรียนรู้และความกา้วหนา้ของการเรียนกบัเพื่อนร่วมงาน  

ลดส่ิงทีจ่ะมารบกวนช่วงระหว่างการเรียน  

 วเิคราะห์ปัจจยัท่ีอาจรบกวนการเรียน (โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่ืน ลกัษณะสถานท่ีเรียน เพื่อนร่วมงาน

บริเวณนั้น) 

 สร้างบรรยากาศการเรียนท่ีปลอดปัจจยัการรบกวนขา้งตน้ โอนสายเรียกเขา้ใหเ้พื่อนร่วมงานระหวา่ง

การเรียน และพดูคุยถึงผลท่ีไดก้บัเพื่อนร่วมงานและเจา้นาย 

I    ค าถามที่พบบ่อย 
 “ฉันไม่ทราบวธีิการใช้งานตัวโปรแกรมเลย โปรแกรมภาษานีท้ างานอย่างไรและฉันสามารถเรียนรู้ได้อย่างไร?” 

 หากการเรียนแบบ E-learning น้ี เป็นส่ิงใหม่ส าหรับคุณ กรุณาอ่านคู่มือการใชง้านอยา่งละเอียด โดย

เนน้จุดสนใจท่ีบทแรกๆ (Warm up) และดูการแนะน าเน้ือหาเบ้ีองตน้ (Product tour) ประมาณ 10 นาทีไดท่ี้ 

http://www.clt-net.in.th/demo 

 “ฉันจะท าแบบฝึกหัดได้อย่างไร?” 

แบบฝึกหดัมี 4 ประเภทหลกั บางแบบฝึกหดัจะสามารถตอบค าถามไดห้ลงัจากท่ีไดค้ลิกฟังขอ้ความไป

แลว้ โดยใหส้ังเกตท่ีสัญลกัษณ์รูปล าโพง และท าตามค าช้ีแจงท่ีใหม้า ในแบบฝึกหดัหลายประเภท โปรแกรม

สามารถแสดงการวเิคราะห์ขอ้ผดิพลาด ซ่ึงแนะน าใหป้ฏิบติัตามขั้นตอน คือ อ่านขอ้ความวเิคราะห์ (Error) 

จากนั้นแกไ้ขค าตอบใหถู้กตอ้ง แบบฝึกหดัเสร็จสมบรูณ์ก็ต่อเม่ือ ไม่มีค  าตอบใดกระพริบ หลงัจากท่ีคลิก ตรวจ

ค าตอบ 

 “ฉันจะท าแบบฝึกหัดได้อย่างไร หากไม่เข้าใจค าศัพท์ในแบบฝึกหัด?” 

ค าศพัททุ์กค าในทุกแบบฝึกจะถูกแปลไว ้โดยใหค้ลิกขวาท่ีค านั้น ค าเด่ียวๆท่ีน ามาผสมกนัจะนบัเป็น

ความหมายเดียว เช่น New York นอกจากน้ีผูเ้รียนยงัสามารถเลือกฟังค าศพัทไ์ดท้ั้งแบบเสียงผูห้ญิงและเสียง

ผูช้าย โดยคลิกท่ีล าโพงขา้งสัญลกัษณ์ผูช้ายและผูห้ญิงในหนา้ต่าง Dictionary ส าหรับโปรแกรมเรียน

ภาษาองักฤษนั้น มีการออกเสียงทั้งแบบอเมริกนัและแบบบริติช ผูเ้รียนสามารถศึกษารากศพัท ์หรือค าศพัทใ์น

รูปเอกพจน์เพิ่มเติมไดโ้ดยคลิกท่ีลิงคสี์น ้าเงิน ค าศพัททุ์กค าในแบบฝึกหดัมีค าแปล เพียงแค่คลิกขวาท่ีค าเท่านั้น 
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 “ฉันจะทราบถึงข้อผดิพลาดทีท่ าในแบบฝึกหัดได้อย่างไร?” 

คลิก ตรวจค าตอบ ท่ีเมนูบาร์ ดา้นบนของหนา้ต่างเรียน (กด Alt เพื่อดูค าแปลของค าสั่งในเมนูบาร์) 

หรือใชค้  าสั่งเสียงกบัวดีิโอติวเตอร์ ใหต้รวจค าตอบไดเ้ช่นกนั หากผูเ้รียนเลือกท่ีจะตรวจค าตอบก่อนท า

แบบฝึกหดัสมบรูณ์ (เช่น ใส่ค าตอบยงัไม่ครบทุกขอ้) วดีิโอติวเตอร์จะบอกผูเ้รียนวา่ยงัท าแบบฝึกหดัไม่เสร็จ แต่

หากผูเ้รียนยนืยนัท่ีจะตรวจค าตอบ ใหค้ลิกท่ี ตรวจค าตอบ อีกคร้ัง ในแบบฝึกหดัหลายประเภท (เช่น แบบฝึกหดั

เติมค าลงในช่องวา่ง) โปรแกรมจะแสดงจุดท่ีผดิและใหค้  าอธิบายสั้นๆเพื่อช่วยในการแกไ้ขค าตอบ ซ่ึงแนะน า

ใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปน้ี ขั้นแรก อ่านขอ้ความ Error จากนั้นแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และสุดทา้ยคลิกท่ี ตรวจ

ค าตอบ เพื่อตรวจอีกคร้ัง แบบฝึกหดัจะสมบรูณ์เม่ือช่องวา่งทั้งหมดมีค าตอบ และไม่มีจุดใดกระพริบอีก  

 “ฉันสามารถฝึกการออกเสียง ในขณะทีเ่รียนด้วยคอมพวิเตอร์ได้อย่างไร?” 

เม่ือท าแบบฝึกหดัเสร็จสมบรูณ์แลว้ (คลิก ตรวจค าตอบ และไม่มีขอ้ความ Error อีก หรือคลิก เฉลย เพื่อ

ดูเฉลย) สัญลกัษณ์ของเมาส์ จะเปล่ียนเป็นรูปไมโครโฟน ผูเ้รียนสามารถฝึกการออกเสียงกบัหอ้งปฏิบติัการ

ภาษา ท่ีอยูท่างดา้นขวาของวดีิโอติวเตอร์  คลิกท่ีประโยคต่างๆในแบบฝึกหดั และประโยคนั้นจะปรากฏข้ึนบน

แถบขอ้ความของ หอ้งปฏิบติัการภาษา รอใหว้งกลมขา้งล่าง วดีิโอติวเตอร์ เป็นสีแดงก่อน แลว้จึงออกเสียง

ประโยคใส่ไมโครโฟน โปรแกรมจะประเมินคะแนนการออกเสียงเทียบกบัเสียงของเจา้ของภาษาไวท้าง

ดา้นซา้ยของหอ้งปฏิบติัการภาษาทนัที  พยายามพดูใหไ้ดค้ะแนนอยา่งนอ้ย 80% และสามารถคลิกท่ีล าโพง

ดา้นซา้ยของประโยค เพื่อฟังเสียงเจา้ของภาษา คลิกท่ีล าโพงบน เพื่อฟังเสียงของผูเ้รียนเอง 

 “ฉันสามารถคั่นหน้ากระดาษ หรือแทรกโน้ตในคอร์สได้อย่างไร?” 

คลิกขวาท่ีแบบฝึกหดัหรือ โฟลเดอร์ เพื่อแสดงเมนูและเลือกเมนู แทรกบันทกึย่อ ซ่ึงทางดา้นขวาของ

หนา้ต่างเรียนจะปรากฏบนัทึกยอ่สีเหลืองแทรกอยูใ่นแบบฝึกหดั และมีสัญลักษณ์คลา้ยกนันั้นปรากฏท่ีคอลมัน์ 

“บนัทึกยอ่” ในแผนอจัฉริยะดว้ย หากผูเ้รียนตอ้งการเพิ่มขนาดบนัทึกยอ่ ใหค้ลิกท่ีมุมล่างขวาของบนัทึกยอ่และ

ลากเพื่อขยายขนาดตามความตอ้งการ ผูเ้รียนสามารถยา้ยต าแหน่งของบนัทึกยอ่ไปท่ีต าแหน่งใดก็ไดใ้น

แบบฝึกหดั หรือคลิกท่ีเคร่ืองหมายลบ (มุมขวาบนของบนัทึกยอ่) เพื่อยอ่บนัทึกยอ่ หากตอ้งการดูวา่มีบนัทึกยอ่

แทรกอยูท่ี่ใดบา้ง ใหปิ้ด โฟลเดอร์ทั้งหมดและมองหาสัญลกัษณ์กระดาษโปร่งแสงในคอลมัน์ “บนัทึกยอ่” ท่ี

ระดบัชั้นโฟลเดอร์  
 

สัญลกัษณ์โปร่งแสงน้ี หมายถึงมีการแทรกบนัทึกยอ่ในแบบฝึกหดัท่ีอยูใ่นโฟลเดอร์นั้น หากตอ้งการ

ลบบนัทึกยอ่ คลิกขวาท่ีแบบฝึกหดัหรือ โฟลเดอร์ และเลือกเมนู ลบบันทกึย่อ  
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บนัทึกยอ่วา่งๆ ก็สามารถท าเป็นท่ีคัน่หนา้หนงัสือได ้เน่ืองจากจะมีสัญลกัษณ์ บนัทึกยอ่ ปรากฏในแผน

อจัฉริยะ ถึงแมว้า่โฟลเดอร์นั้นจะปิดอยู ่สัญลกัษณ์บนัทึกยอ่จะมีปรากฏข้ึนท่ีดา้นบนสุดของระดบัโฟลเดอร์ เพื่อ

บอกใหท้ราบวา่มีการแทรกบนัทึกยอ่อยูใ่นโฟลเดอร์ยอ่ยนั้น 

 “ฉันสามารถปร้ินแบบฝึกหัดได้หรือไม่ เพือ่เรียนภาษาโดยไม่ต้องใช้คอมพวิเตอร์ ในขณะเดินทาง?” 

 สามารถปร้ินแบบฝึกหดัได ้โดยเลือกหวัขอ้ท่ีตอ้งการในแผนอจัฉริยะ จากนั้นคลิกขวา  และเลือก พมิพ์ 

 “ฉันจะควบคุมบทสนทนารูปภาพได้อย่างไร?” 

บทเรียนหลายๆบทเร่ิมตน้ดว้ย บทสนทนารูปภาพ ซ่ึงมีเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัแบบฝึกหดัท่ีตามมา โดย

มีปุ่มค าสั่งต่างๆ เช่นเดียวกบัเทปบนัทึกเสียง แสดงไวท่ี้ดา้นบนของบทสนทนารูปภาพ คลิกท่ีลูกศรช้ีไปทางขวา 

เพื่อเร่ิมบทสนทนารูปภาพ คลิกท่ีเคร่ืองหมายส่ีเหล่ียมเพื่อหยดุบทสนทนารูปภาพ ปุ่มท่ีมีลูกศร 2 ดอกช้ีไป

ทางขวา ส าหรับเล่ือนบทสนทนาไปสู่รูปภาพถดัไป ปุ่มท่ีมีลูกศร 2 ดอกช้ีไปทางซา้ย ส าหรับยอ้นกลบัไปหน่ึง

ภาพ ปุ่มท่ีมีเคร่ืองหมายขีดและลูกศรช้ีไปทางซา้ย ส าหรับกลบัไปท่ีจุดเร่ิมตน้ของบทสนทนา  

 

สามารถเพิ่มหรือลดความเร็วเสียงของบทสนทนาได ้โดยคลิกท่ีเคร่ืองหมายปรับระดบัสีเหลือง และเล่ือนไป

ทางซา้ย ส าหรับลดความเร็ว หรือทางขวาส าหรับเพิ่มความเร็ว ดบัเบิ้ลคลิกท่ีเคร่ืองหมายปรับระดบัสีเหลืองเพื่อ

กลบัสู่เสียงพดูปกติ (100%) อีกคร้ัง 

 
 

 “ฉันอยากใช้ค าส่ังเสียง “Talk to Tim” ในโปรแกรมเรียนภาษา ฉันจะท าได้อย่างไร?” 

ระบบการรับรู้ค าสั่งเสียง เป็นโปรแกรมท่ีผูเ้รียนใชเ้สียงพดูโตต้อบได ้ซ่ึงวดีิโอติวเตอร์สามารถเขา้ใจ

ค าสั่งเสียงในภาษาท่ีเรียน และปฏิบติัตาม Keywords ท่ีไดย้นิ การใชค้  าสั่งเสียงทุกคร้ัง ตอ้งเร่ิมดว้ยการพดูช่ือ

ของ วดีิโอติวเตอร์ เพื่อเปิดการสังเคราะห์เสียงของ คุยกบัทิม ซ่ึง คุยกบัทิม จะเขา้ใจค าสั่งเสียงท่ีสอดคลอ้งกบั

กิจกรรมหนา้ปัจจุบนัเท่านั้น  
 

ตวัอยา่งเช่น หากผูเ้รียนอยูท่ี่หนา้ภาพรวม (ไม่ใช่หนา้แบบฝึกหดั) ค าสั่งเสียง ตรวจค าตอบ จะไม่ท างาน 

เน่ืองจากในหนา้นั้นไม่มีแบบฝึกหดัใหต้รวจค าตอบ 

หมายเหตุ: คุยกบัทิม พร้อมบนัทึกเสียงเม่ือจุดกลมๆขา้งใต ้วดีิโอติวเตอร์  เป็นสีแดง เช่นเดียวกบักิจกรรมอ่ืนใน

โปรแกรม ฝึกเก่ียวกบัค าสั่งเสียงต่างๆ ไดท่ี้ คุยกบัทมิ ในส่วนอา้งอิง 
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  “ฉันสามารถปิด วดิีโอติวเตอร์ ได้อย่างไร?” 

หากผูเ้รียนตอ้งการใชส้มาธิโดยไม่ใหว้ดีิโอติวเตอร์มารบกวน คลิกท่ีเมนูบาร์ (รูปเฟือง) จากนั้นเอา

เคร่ืองหมายถูกหนา้หวัขอ้ วดีิโอติวเตอร์ ออก   

ส าหรับการเปิด วดีิโอติวเตอร์  ใหท้ างานเหมือนเดิม คลิกท่ีเมนูบาร์ ท าเคร่ืองหมายถูกหนา้หวัขอ้ วดีิโอติวเตอร์ 

 “ฉันจะทราบผลการท าแบบฝึกหัดได้อย่างไร?” 

ผลคะแนนของแบบฝึกหดัและการออกเสียง บนัทึกอยูใ่นแผนอจัฉริยะ ทางซา้ยของหนา้ต่างเรียน  ใน

รูปแบบเปอร์เซ็นต ์0-100% ผลท่ีปรากฏดว้ยสีเขียวคือ ดี - ดีมาก สีเหลือง คือปานกลาง และสีแดง คือควร

ปรับปรุง 

 “ฉันจะศึกษาไวยากรณ์เพิม่เติมได้ทีไ่หน?” 

ประการแรก ค าอธิบายไวยากรณ์มีอยูใ่นหนา้แบบฝึกหดัต่างๆ (คลิกท่ีหวัขอ้ ไวยากรณ์ บนเมนูบาร์) 

และสามารถคลิกท่ีลิงคข์อ้ความสีน ้าเงินในค าอธิบายไวยากรณ์ เพื่อดูค าอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัหวัเร่ืองนั้น                                                                                                          

นอกจากน้ี ยงัมีไวยากรณ์จ าแนกไวเ้ป็นหมวดหมู่ต่างๆ อธิบายอยูใ่น สารบญัไวยากรณ์ ใน ส่วนอา้งอิง ของ แผน

อจัฉริยะ ซ่ึงการอธิบายน้ี มีการยกตวัอยา่งการใชง้านดว้ย                                                                              และ

ประการสุดทา้ย ใน ทกัษะการใชภ้าษา ใน แผนอจัฉริยะ ในส่วนของ ไวยากรณ์ ซ่ึงไดมี้การเรียบเรียงไวต้ามหวั

เร่ืองต่างๆ มีค าอธิบาย พร้อมทั้งแบบฝึกหดัอีกมากมาย เพื่อเนน้การศึกษาเฉพาะเร่ือง ภายใน  ทกัษะการใชภ้าษา 

ยงัมีส่วนท่ีเป็น การออกเสียง การส่ือสาร การฟังท าความเขา้ใจ และ คุยกบัทิม เพื่อเนน้การเรียนรู้อยา่งเขม้ขน้  

 “ฉันศึกษาข้อแตกต่างระหว่าง ภาษาองักฤษแบบอเมริกนั และภาษาองักฤษแบบบริติชได้อย่างไร?” 

ขอ้แตกต่างท่ีส าคญัระหวา่ง ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นประเทศอเมริกา และประเทศองักฤษ สรุปอยูใ่น

บทเรียน มุ่งเนน้ไปในสหราชอาณาจกัร  ใน ส่วนอา้งอิง  

  “ฉันจะออกจากโปรแกรมเรียนภาษาได้อย่างไร?” 

มีหลายวธีิท่ีจะออกจากโปรแกรมเช่น คลิก X ท่ีมุมขวาบนของหนา้ต่างเรียน หรือ กด Alt+F4 โปรแกรม

จะบนัทึกผลการเรียนไว ้และเปิดข้ึนท่ีต าแหน่งเดิมเม่ือกลบัเขา้มาในโปรแกรมคราวต่อไป นอกจากน้ี ยงั

สามารถใชค้  าสั่งเสียงกบั วดีิโอติวเตอร์ ได ้(ศึกษาเพิ่มเติมไดท่ี้บทเรียน คุยกบัทิม ในโปรแกรม)  
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