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A แนะนาการใช้ งาน
การเข้ าสู่ ระบบ
ก่อนที่คุณจะสามารถเริ่ มเรี ยนหลักสู ตรของคุณได้ คุณจะต้องทราบชื่อบัญชีผใู ้ ช้และรหัสผ่าน เมื่อคุณได้รับ
สิ ทธิในการเข้าใช้งานระบบแล้ว ทาการเปิ ดเว็บบราว์เซอร์ (Internet Explorer) กรอกชื่อเว็บไซต์ (URL Address)
ดังนี้ https://portal.speexx.com ซึ่ งจะปรากฏหน้าเว็บให้คุณใส่ บญั ชีผใู ้ ช้และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ เข้าสู่ ระบบ

(การเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้ผใู ้ ช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่)
หน้าหลักสู ตรการเรี ยนของฉัน จะปรากฏหลักสู ตรให้คุณคลิกชื่อหลักสู ตรที่คุณต้องการจะเริ่ มต้น
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เมื่อเข้าสู้หน้าหลักสู ตรจะแสดงรายการสื่ อการเรี ยน ซึ่งจะประกอบด้วย
 ชุดสื่ อการเรี ยนรู้ (Courseware)
 นิตยาสารออนไลน์ (Online Magazine)
 คาราโอเกะ (Karaoke)
 วิดีโอจาก New York Times (New York Times Video)
 ฝ่ ายสนับสนุนด้านเทคนิค (Support)
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สื่อการเรียน
ชุดสื่ อการเรียนรู้ (Courseware)
เมื่อคลิกเข้าสู่ ชุดสื่ อการเรี ยนรู ้ ระบบจะทาการโหลดบทเรี ยนเพื่อเริ่ มต้นการใช้งาน

การใช้ งานเบือ้ งต้ น

ส่ วนประกอบของหน้ าต่ างบทเรียน
 ทางด้านซ้ายมือของหน้าต่างเรี ยนคุณจะเห็น แผนอัจฉริยะ ซึ่งเป็ นสารบัญหลักสู ตรของคุณ ตรงนี้
คุณจะได้เห็นรายชื่อบทเรี ยนที่คุณฝึ กฝนอยู่ ผลคะแนนที่ได้รับและสิ่ งที่คุณยังต้องทาต่อ สาหรับ
การดูรายการใด ๆ ก็ตามใน แผนอัจฉริยะ ให้คลิกที่ชื่อบนรายการนั้น หรื อคลิกที่ รู ปสามเหลี่ยม (สี
ขาว) เพื่อขยายหัวข้อและดูบทเรี ยนหรื อแบบฝึ กหัดย่อยต่างๆ หรื อ คลิกที่รูปสามเหลี่ยม (สี ดา) เพื่อ
ย่อหัวข้อและเก็บรายการหรื อแบบฝึ กหัดย่อยต่างๆ
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 ในหน้าต่างเรี ยนทางด้านขวามือ ผูเ้ รี ยนสามารถคลิกที่รูปภาพเพื่อเลือกบทเรี ยนที่ตอ้ งการและเข้าทา
แบบฝึ กหัดต่างๆที่สอดคล้องกับบทเรี ยนนั้นๆ
 วิดีโอติวเตอร์ ที่อยูด่ า้ นบนของหน้าต่าง คอยช่วยเหลือและให้คาแนะนาแก่ผเู ้ รี ยน ตลอดระยะเวลา
การเรี ยน ถัดจากวิดีโอติวเตอร์ คุณจะเห็นคาอธิ บายหรื อคาแนะนาสั้นๆ สามารถกดปุ่ ม Alt เพื่อดูคา
แปล

ชื่อบทเรี ยนเดียวกันจะมีปรากฏอยูท่ ้ งั สองส่ วน คุณสามารถเลือกที่รูปภาพบทเรี ยนใน หน้ าต่ างเรียน
ทางด้านขวา หรื อคลิกเลือกชื่อบทเรี ยนใน แผนอัจฉริยะ ทางด้านซ้าย เพื่อเข้าสู่ บทเรี ยนได้
การปรับเทียบไมโครโฟน
 ในการปรับเทียบไมโครโฟน คลิกที่ Option (รู ปเฟื อง) ด้านขวาบน หน้ าต่ างเรียน จากนั้นเลือกเมนู
ย่อย การตั้งค่ าระบบเสี ยง
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 เพิ่ม/ลด ระดับเสี ยงหลัก โดยทาตามคาแนะนาในหมวด การเล่นวิดีโอ
 ปรับระดับเสี ยงไมโครโฟน โดยทาตามคาแนะนาในหมวด การบันทึกเสี ยง
 ปรับเทียบไมโครโฟน โดยทาตามคาแนะนาในหมวด ปรับเทียบไมโครโฟน หรื อคลิกที่ ปรับเทียบ
และพูดใส่ ไมโครโฟนประมาณ 2-3 วินาที จากนั้นให้ผเู ้ รี ยนเงียบ รอจนกระทัง่ โปรแกรมแสดงผล
การปรับเทียบ โดยที่ระดับเสี ยงรบกวนที่เหมาะสม ควรอยูท่ ี่ประมาณ 20 – 40 เดซิเบล
 เมื่อปรับระดับเสี ยงไมโครโฟนเรี ยบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ ปิ ด โปรแกรมจะจดจาค่าระดับเสี ยงต่างๆ
และบันทึกไว้ โดยโปรแกรมจะประมวลผลกับระดับเสี ยงที่สูงกว่าระดับเสี ยงรบกวนที่วดั ได้ เสี ยง
ใดที่ต่ากว่าระดับเสี ยงรบกวน โปรแกรมจะไม่นามาวิเคราะห์และประมวลผล
ค่าระดับเสี ยงของไมโครโฟนนี้จะถูกบันทึกไว้ หากผูเ้ รี ยนใช้ไมโครโฟนตัวอื่น หรื อเปลี่ยน
สถานที่ที่มีเสี ยงรบกวนแตกต่างไป จะต้องทาการปรับค่าใหม่
การใช้ เมาส์ ในโปรแกรม
 หน้ าต่ างเรียน : ใช้ปุ่มลูกศร ด้านขวาบนแถบเมนูบาร์ เพื่อเดินหน้าหรื อย้อนไปแบบฝึ กหัดต่างๆใน
คอร์สเรี ยน (บทสนทนารู ปภาพ แบบฝึ กหัด หรื อแบบทดสอบ) ตัวเลขข้างลูกศรแสดงให้ผเู้ รี ยน
ทราบว่าอยูท่ ี่กิจกรรมใด และมีจานวนกิจกรรมเท่าไหร่ ในบทเรี ยนนี้

การกลับไปบทเรี ยนก่อนหน้าหรื อบทเรี ยนต่างๆ ให้คลิกที่ชื่อบทเรี ยนที่อยูใ่ นแผนอัจฉริ ยะ
 แผนอัจฉริยะ : ผูเ้ รี ยนสามารถดูเนื้อหาในคอร์ สเรี ยนทั้งหมดได้ในแผนอัจฉริ ยะ ซึ่งจะมีลกั ษณะ
คล้ายกับ โฟลเดอร์ ใน Windows Explorer ผูเ้ รี ยนสามารถซ่อนและแสดงหัวข้อต่างๆได้ ด้วยการ
คลิกเครื่ องหมายสามเหลี่ยม หน้าหัวข้อต่างๆ เมื่อผูเ้ รี ยนคลิกที่ชื่อบทเรี ยน หรื อชื่อกิจกรรมใดก็
ตามในแผนอัจฉริ ยะ หน้าที่สอดคล้องกันนั้นจะปรากฏขึ้นทางขวา ในหน้าต่างเรี ยนด้วย
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การใช้ คาสั่ งเสี ยงในโปรแกรม
ถึงแม้วา่ คุณสามารถเลือกที่จะใช้เมาส์ได้ก็ตาม การเข้าไปในบท คุยกับทิม คุณยังสามารถทาความรู้จกั
กับวิดีโอติวเตอร์ ได้ดีข้ ึนด้วย

ระบบพร้อมบันทึกเสี ยงเมื่อเครื่ องหมายวงกลมใต้วดิ ีโอติวเตอร์ เปลี่ยนเป็ นสี แดง ในขณะที่คุณพูดใส่
ไมโครโฟน แถบสี ฟ้าหรื อตัวชี้วดั ระดับควรเคลื่อนไหวประมาณครึ่ งหนึ่ง และหยุดนิ่งเมื่อคุณเงียบ
เพื่อให้ฟังก์ชนั่ การจดจาเสี ยงดีที่สุด การใช้คาสั่งเสี ยงทุกครั้ง ต้องเริ่ มด้วยการพูดชื่อของ วิดีโอติวเตอร์
เพื่อเปิ ดการสังเคราะห์เสี ยงของ คุยกับทิม ตัวอย่างเช่น “Tim, help me please.” ซึ่ งคาสัง่ เสี ยงที่ใช้จะ
สัมพันธ์กบั ด้านขวามือของหน้าต่างเรี ยน โดยคุณสามารถฝึ กการใช้คาสั่งเสี ยงได้ในบท คุยกับทิม
การออกจากโปรแกรม
เมื่อผูเ้ รี ยนต้องการออกจากโปรแกรม ให้เลือกหนึ่งในวีธีการต่อไปนี้
 กด Alt ตามด้วย F4
 ใช้คาสั่งเสี ยง “Tim, end program, please.” กับ วิดีโอติวเตอร์
 คลิกที่เครื่ องหมาย X ที่มุมขวาด้านบนของ หน้าต่างเรี ยน
ระหว่างออกจากโปรแกรม โปรแกรมจะทาการอัพเดทข้อมูลต่างๆ กับ Server ผูเ้ รี ยนควรรอจนกระทัง่
การอัพเดทข้อมูลกับ Server ทาจนสาเร็ จ

หากการออกจากโปรแกรมไม่สมบูรณ์ (อาจเกิดจากปั ญหาระบบเครื อข่าย) ผูเ้ รี ยนควรจะเข้าใช้
โปรแกรมอีกครั้งเพื่อให้โปรแกรมทาการอัพเดทข้อมูลจากเครื่ องผูเ้ รี ยนเข้าสู่ Server ให้เสร็ จสมบูรณ์
แล้วค่อยปิ ดโปรแกรม
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นิตยสาร
บทความในหัวข้อเหตุการณ์ปัจจุบนั หรื อ หัวข้อที่เกี่ยวข้องวัฒนธรรม มีการอัพเดทบทความใหม่ทุก ๆ
สัปดาห์ เพื่อฝึ กฝนทักษะการอ่านเพิ่มเติม

มีตวั อย่างคาศัพท์หรื อศัพท์เฉพาะที่น่าสนใจ พร้อมอธิบายความหมาย
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คาราโอเกะ
การฝึ กทักษะการพูด โดยการออกเสี ยงในรู ปแบบคาราโอเกะ จากคลิปเสี ยงของบุคคลสาคัญ บท
คัดลอกจากบทประพันธ์ และบทความที่น่าสนใจ ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 แบบ คือ
 การอ่านและฟัง อ่านบทความทั้งหมด ข้อความที่เน้นอัตโนมัติจะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจน
ว่าได้อ่านอะไรไปแล้วบ้าง คลิกที่ส่วนไหนก็ได้ในบทความ เพื่อเริ่ มเล่น

เริ่ มเล่น
หยุดเล่น
ลากปุ่ มสี เหลืองไปทางซ้ายเพื่อลดความเร็ ว ดับเบิล้
คลิกที่ปุ่มหากต้องการกลับไปที่ความเร็ วปกติ (100%)
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 การอ่านและออกเสี ยง แสดงบทบาทสมมติเป็ นผูพ้ ดู เครื่ องมือรับรู้เสี ยงพูด IntelliSpeech จะทา
การประเมินการออกเสี ยงของคุณคาต่อคา และให้ feedback อย่างละเอียด

ปรับเทียบไมโครโฟน
เริ่ มการบันทึกเสี ยง
จุดสี แดงเป็ นตัวบ่งบอกว่าโปรแกรมพร้อมบันทึกเสี ยง
ทันทีที่คุณพูดประโยคใส่ ไมโครโฟน โปรแกรมจะทาการประเมินการออกเสี ยงให้กบั คุณ
สี แดง
0 ถึง 49%
- ควรปรับปรุ ง
สี เหลือง
50 ถึง 79%
- ปานกลาง/ดี
สี เขียว
80 ถึง 100% - ดี/ดีมาก
เมื่อโปรแกรมทาการประเมินเรี ยบร้อยแล้ว ประโยคถัดไปจะถูกเน้นด้วยสี เทา ซึ่ งแสดงว่าคุณ
สามารถฝึ กประโยคถัดไปได้
หยุดการบันทึกเสี ยง
เล่นเสี ยงที่บนั ทึก
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 การฟังและออกเสี ยง ในโหมดนี้ บทพูดจะถูกซ่อน ซึ่ งคุณสามารถมีสมาธิ เต็มที่กบั การฟังและ
การออกเสี ยง

ปรับเทียบไมโครโฟน
เริ่ มเล่นเสี ยงต้นฉบับ ทันทีที่ตน้ ฉบับหยุด ก็เป็ นคราวของคุณออกเสี ยงบ้างแล้ว
ออกเสี ยงในสิ่ งที่คุณได้ยนิ ใส่ ไมโครโฟน IntelliSpeech จะประเมินการออกเสี ยงในทันที
ประโยคถัดไปจะตามมาโดยอัตโนมัติ
หยุดการบันทึกเสี ยง
เล่นเสี ยงที่บนั ทึก
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วิดีโอจาก New York Times
ด้วยวิดีโอจาก New York Times คุณจะสามารถพัฒนาทักษะการฟังเพื่อทาความเข้าใจ เรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและวิถีชีวติ คนอเมริ กนั

 คลิกเริ่ มเล่นวิดีโอ
 หลังจากดูวดิ ีโอ ให้ตอบคาถามโดยคลิกที่กล่องคาตอบที่ดีที่สุด
 คลิกตรวจคาตอบ: คาตอบที่ถูกต้องจะถูกทาเครื่ องหมายด้วยสี เขียว ส่ วนข้อที่ผดิ จะเป็ นสี แดง
คุณสามารถเปลี่ยนคาตอบได้บ่อยครั้งตามความต้องการจนกว่าจะพบคาตอบที่ถูกต้อง

ฝ่ ายสนันสนุนด้ านเทคนิค
เราได้รวบรวมรายการคาถามที่พบบ่อย จากคาถามที่คุณถามและคาตอบมาไว้ในส่ วนนี้ หากมี
คาถามเพิ่มเติมหรื อมีปัญหาการใช้งานอื่นๆ สามารถสอบถามได้ที่ support@speexx.in.th
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B บทสนทนารู ปภาพ
บทเรี ยนหลายๆบท เริ่ มต้นด้วยกิจกรรมบทสนทนารู ปภาพ ซึ่ งมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบบฝึ กหัดต่างๆ ที่ตามมา
ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะได้ศึกษาคาศัพท์ใหม่ๆ และโครงสร้างประโยค การฟังทาความเข้าใจ และการออกเสี ยง ผ่านบท
สนทนาของเจ้าของภาษา

การเรี ยนด้วยบทสนทนารู ปภาพ
เริ่ มต้นโดยการตั้งใจดูและฟัง บทสนทนารู ปภาพ ทั้งเรื่ องก่อน
กลับไปที่ฉากเริ่ มต้นและเล่น บทสนทนารู ปภาพ อีกครั้งหนึ่ง โดยครั้งนี้ให้เน้นในส่ วนที่ผเู ้ รี ยนไม่เข้าใจ
ในครั้งแรก โดยสามารถคลิกที่ปุ่มสี เหลือง

ไปทางซ้ายเพื่อลดความเร็ ว หรื อไปทางขวาเพื่อเพิ่มความเร็ ว

บทสนทนา
ฟังบทสนทนาทีละส่ วน คลิกที่บทพูดเมื่อต้องการฟังซ้ าว่าบทพูดนั้นออกเสี ยงอย่างไร หรื อกด Alt เมื่อ
ต้องการดูคาแปล
ผูเ้ รี ยนสามารถซ่อนบทพูด และเลือกเฉพาะฟัง เนื้อเรื่ องทั้งหมดได้ เพื่อทดสอบว่าเข้าใจเนื้อหาทั้งหมด
หรื อไม่
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สาหรับฝึ กการออกเสี ยงนั้น ให้พดู บทสนทนานั้นๆ ใส่ ไมโครโฟนและพยายามเลียนเสี ยงเจ้าของภาษา
หากผูเ้ รี ยนออกเสี ยงบทพูดได้ถูกต้อง โปรแกรมจะเลื่อนไปบทสนทนาภาพถัดไปให้โดยอัตโนมัติ
โปรแกรมพร้อมบันทึกเสี ยงเมื่อมีวงกลมเล็กๆอยูด่ า้ นล่าง วิดีโอติวเตอร์ เปลี่ยนเป็ น สี แดง
สัญลักษณ์ในบทสนทนารู ปภาพ
เริ่ มเล่นบทสนทนา (ทั้งภาพและเสี ยง)
หยุดบทสนทนา (ทั้งภาพและเสี ยง)
ไปสู่ รูปภาพถัดไป
ย้อนกลับไปสู่ รูปภาพที่ผา่ นมา
กลับไปจุดเริ่ มต้นบทสนทนา
สาหรับลดความเร็ วของผูพ้ ดู ให้ใช้เมาส์ลากตัวควบคุมเสี ยงสี เหลืองไปทางซ้าย สาหรับเพิ่มความเร็ วของ
ผูพ้ ดู ให้ลากตัวควบคุมเสี ยงไปทางขวา การกลับมาที่ความเร็ วปกติ (100%) ให้ดบั เบิล้ คลิกที่ตวั ควบคุมเสี ยง
ซ่อนบทสนทนา
แสดงบทสนทนา
Alt สาหรับการแปลบทสนทนา และคาสั่งต่างๆ บนเมนูบาร์
คลิกที่บทสนทนา สาหรับการฟังการออกเสี ยงบทสนทนาซ้ า
การใช้คาสั่งเสี ยง
ผูเ้ รี ยนสามารถใช้คาสั่งเสี ยงใน บทสนทนารู ปภาพ โดยพูดคาสั่งต่างๆ ที่อยูบ่ นเมนูบาร์ ทางด้านบนของ
หน้าต่างเรี ยน กับ วิดีโอติวเตอร์ ได้เช่น “Tim, Stop.” ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาการใช้คาสั่งนอกเหนือจากนี้ได้ เช่น
“Tim, hide text.” ที่โฟลเดอร์ คุยกับทิม ในส่ วน ศูนย์ การฝึ กออกเสี ยง เลือกหมวดพื้นฐานเบื้องต้น
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C แบบฝึ กหัด
โปรแกรมนี้ประกอบด้วยแบบฝึ กหัดหลากหลายรู ปแบบ เพื่อฝึ กทักษะภาษาในทุกๆด้าน และมี
กระบวนการเรี ยนที่ไม่น่าเบื่อ ซึ่ งสัญลักษณ์ต่างๆใน แผนอัจฉริ ยะ จะเป็ นตัวบอกชนิดของรู ปแบบการฝึ ก ทา

แบบฝึ กหัดให้ สมบูรณ์ ได้ อย่ างไร ?
แบบฝึ กหัดมีฟังก์ชนั่ และแนวทางช่วยเหลือที่หลากหลาย ดังนั้นเพื่อให้ได้ประโยชน์จากคอร์ ส เรี ยน
มากที่สุด กรุ ณาทาแบบฝึ กหัดตามคาแนะนาด้านล่างนี้
คาชี้แจง
 ฟังคาแนะนาของ วิดีโอติวเตอร์ ถ้าต้องการฟังคาแนะนาซ้ าอีกครั้ง คลิกที่รูป วิดีโอติวเตอร์
 อ่านคาแนะนาที่อยูถ่ ดั จาก วิดีโอติวเตอร์ โดยผูเ้ รี ยนสามารถกด Alt เพื่ออ่านคาแปลภาษาไทย
บางแบบฝึ กหัดมีเฉลยให้แล้ว เพื่อให้ผเู ้ รี ยนจดจาคาตอบล่วงหน้า โดยสามารถสังเกตได้จากรู ปร่ างของ
เมาส์ ที่เปลี่ยนไป เมื่อผูเ้ รี ยนคลิกที่ส่วนใดส่ วนหนึ่งของแบบฝึ กหัด ข้อความบางอย่างในแบบฝึ กหัดจะ
หายไป ผูเ้ รี ยนจะต้องทาแบบฝึ กหัดนั้นให้กลับไปสู่ สภาพเดิม (เช่น เติมคาในช่องว่าง หรื อลาดับ
ประโยคให้ถูกต้อง) คาชี้แจงใหม่จะปรากฏขึ้นด้วยเพื่อช่วยให้คุณทาแบบฝึ กหัดได้
ในบางแบบฝึ กหัด จะสามารถตอบคาถามได้หลังจากที่ได้คลิกฟังข้อความไปแล้ว โดยให้สังเกตที่
สัญลักษณ์รูปลาโพง และทาตามคาชี้แจงที่ให้มา
ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาทักษะการอ่านทาความเข้าใจ ได้อย่างเป็ นระบบ ผูเ้ รี ยนจะได้เจอกับข้อความและ
คาถามที่สัมพันธ์กนั ให้คลิกที่ Text iconในแบบฝึ กหัด หน้าต่างข้อความใหม่จะเปิ ดขึ้น อ่านข้อความ
นั้นอย่างถี่ถว้ นและตอบคาถามในแบบฝึ กหัด
การทาแบบฝึ กหัดให้สมบูรณ์
ก่อนอื่นผูเ้ รี ยนควรพยายามทาแบบฝึ กหัดให้เสร็ จโดยไม่ใช้ตวั ช่วย ผูเ้ รี ยนสามารถคลิกที่ ตรวจคาตอบ เพื่อตรวจ
คาตอบว่าได้คะแนนเท่าไหร่ จากคะแนนเต็ม 100%
พจนานุกรม (Dictionary)
คาศัพท์ทุกคาในทุกแบบฝึ กจะถูกแปลไว้แล้ว โดยให้คลิกขวาที่คาศัพท์น้ นั คาเดี่ยวๆที่นามาผสมกันจะนับเป็ น
ความหมายเดียว เช่น New York นอกจากนี้ผเู ้ รี ยนยังสามารถเลือกฟังคาศัพท์ ได้ท้ งั แบบเสี ยงผูห้ ญิงและเสี ยง
ผูช้ าย โดยคลิกที่ลาโพงข้างสัญลักษณ์ผชู ้ ายและผูห้ ญิง ในหน้าต่าง Dictionary สาหรับโปรแกรมเรี ยน
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ภาษาอังกฤษนั้น มีการออกเสี ยงทั้งแบบอเมริ กนั และแบบบริ ติช โดยสามารถคลิกฟังเสี ยงได้จากสัญลักษณ์รูปธง
ชาติ ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษารากศัพท์ หรื อคาศัพท์ในรู ปเอกพจน์เพิ่มเติมได้โดยการคลิกที่ลิงค์สีน้ าเงิน

คาอธิบายไวยากรณ์
ไวยากรณ์ที่จาเป็ นต่อการทาแบบฝึ กหัดนั้น จะมีคาอธิ บายคร่ าวๆไว้ให้แล้ว ซึ่ งหากผูเ้ รี ยนต้องการศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับไวยากรณ์น้ ี สามารถทาได้โดยคลิกที่ลิงค์สีน้ าเงิน
การตรวจคาตอบ
คลิก ตรวจคาตอบ ที่ เมนูบาร์ ด้านบนของ หน้าต่างเรี ยน (กด Alt เพื่อดูคาแปลของคาสัง่ ต่างๆ ใน เมนูบาร์ ) เพื่อ
ตรวจคาตอบ หรื อหากผูเ้ รี ยนทราบคาสั่งเสี ยง และสามารถออกเสี ยงได้อย่างถูกต้อง ก็สามารถพูดกับ วิดีโอติว
เตอร์ ได้เลย
 หากผูเ้ รี ยนตรวจคาตอบก่อนทาแบบฝึ กหัดเสร็ จ (เช่น ยังใส่ คาตอบในช่องว่างไม่ครบ) วิดีโอติวเตอร์
จะแจ้งว่ายังทากิจกรรมไม่เสร็ จ แต่หากผูเ้ รี ยนยืนยันที่จะตรวจคาตอบ ให้คลิกที่ ตรวจคาตอบ อีกครั้ง
 แบบฝึ กหัดหลายๆประเภท เช่นเติมคาลงในช่องว่าง โปรแกรมจะชี้จุดที่ผเู ้ รี ยนทาผิดพลาด (ตัวคาตอบ
จะกระพริ บ) พร้อมให้คาอธิ บายเพื่อช่วยให้ ผูเ้ รี ยนแก้ไขคาตอบให้ถูกต้อ ง แนะนาให้ ผูเ้ รี ยนทาตาม
ขั้นตอนดังนี้
- อ่านข้อความ Error จากนั้น แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ และคลิกที่ ตรวจคาตอบ เพื่อตรวจคาตอบอีก
ครั้ง
 แบบฝึ กหัดจะถูกต้องสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อทุกช่องว่างมีคาตอบและไม่มีคาตอบใดกระพริ บ
การเฉลยคาตอบ
คลิก เฉลย ใน เมนูบาร์ ของหน้าต่างเรี ยน เพื่อเฉลยแบบฝึ กหัด (กด Alt ค้างไว้เพื่อดูคาแปลของฟังก์ชนั่ ต่างๆ)
หรื อหากผูเ้ รี ยนทราบคาสั่งเสี ยง ก็สามารถพูดกับ วิดีโอติวเตอร์ ได้เลย
 พยายามทาแบบฝึ กด้วยตนเองก่อนคลิกเฉลย หากพบว่าแบบฝึ กหัดนั้นยาก ลองทาหลายๆครั้ง โดยใช้ตวั
ช่วยต่างๆที่มีให้ เช่น คาอธิบายไวยากรณ์ Dictionary และคาอธิบายไวยากรณ์ ฯลฯ
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แบบฝึ กหัดทาหน้าที่เสมือนห้องปฏิบตั ิการภาษา
หลังจากที่ทาแบบฝึ กหัดเสร็ จหรื อกดเฉลย โปรแกรมจะนาแบบฝึ กหัดนี้มาใช้อีกครั้ง เพี่อฝึ กทักษะการ
ฟังทาความเข้าใจ หรื อการออกเสี ยง ซึ่งคุณจะทราบได้จากรู ปแบบของเมาส์ที่เปลี่ยนไป
การฟังเพื่อทาความเข้าใจ ศึกษาการทาแบบฝึ กนี้ได้ที่ ฟังก์ชั่นเพิม่ เติม : การฟังทาความเข้ าใจ
การออกเสี ยง ศึกษาการทาแบบฝึ กนี้ได้ที่ ฟังก์ชั่นเพิม่ เติม : ห้ องปฏิบัติการภาษา
ผลคะแนน
 ใน แผนอัจฉริ ยะ คุณสามารถดูผลคะแนนของกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ทาไป
สัญลักษณ์สีแดง

0 – 49%

ควรปรับปรุ ง

สัญลักษณ์สีเหลือง

50-70%

ปานกลาง – ดี

สัญลักษณ์สีเขียว

80-100%

ดี – ดีมาก

 แบบฝึ กหัดที่มีการฝึ กออกเสี ยง คะแนนการออกเสี ยงจะบันทึกอยูท่ ี่คอลัมน์ที่ 2 ในแผนอัจฉริ ยะ
นอกจากนี้ยงั แสดงเวลา (นาที) ที่ผเู ้ รี ยนใช้ทาในแต่ละแบบฝึ ก และครั้งล่าสุ ดที่ทาแบบฝึ กหัดนั้นอีกด้วย
การไปสู่ แบบฝึ กหัดถัดไป
 ผูเ้ รี ยนสามารถไปสู่ แบบฝึ กหัดถัดไปได้ ด้วยวิธีต่อไปนี้
- คลิกที่ปุ่มลูกศรทางขวา บนเมนูบาร์
- ใช้คาสั่งเสี ยงกับ วิดีโอติวเตอร์
- คลิกที่แบบฝึ กหัดถัดไปใน แผนอัจฉริ ยะ
1. แบบฝึ กหัดลากและปล่อย

เลื่อน Cursor ไปยังคาตอบที่ตอ้ งการ คลิกซ้ายที่เมาส์คา้ งไว้และลากคาตอบไปยังช่องว่างที่ตอ้ งการ เมื่อคาตอบ
“ล็อค” อยูใ่ นช่องว่างแล้ว จึงปล่อยเมาส์ได้
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หากผูเ้ รี ยนเห็นสัญลักษณ์ไมโครโฟนในแบบฝึ กหัดนี้ ก็สามารถใช้เสี ยงพูดคาตอบได้ โดยให้พดู
คาตอบที่ตอ้ งการในช่องว่างที่มีสัญลักษณ์ไมโครโฟน ซึ่ งคาตอบจะเลื่อนไปที่ช่องว่างนั้นเอง (คาตอบ
ผิดก็สามารถเลื่อนไปได้เช่นกัน)

 คลิกที่ ตรวจคาตอบ เพื่อตรวจคาตอบ ซึ่ งคาตอบผิดจะเลื่อนลงมาอยูท่ ี่ดา้ นล่างของหน้าต่าง
2. แบบฝึ กหัดเติมคาลงในช่ องว่าง

คลิกที่ช่องว่างและพิมพ์คาตอบ สามารถไปสู่ ช่องว่างถัดไปได้ โดยเลื่อน Cursor หรื อกดปุ่ ม Enter หรื อ Tab
คลิกที่ ตรวจคาตอบ เพื่อตรวจคาตอบ ซึ่งคาตอบที่ผดิ จะกระพริ บ เมื่อเลื่อน Cursor ไปยังคาที่กระพริ บอยู่ จะ
เห็นข้อความ Error ซึ่ งจะอธิ บายข้อผิดพลาดของคาตอบนั้น กด Alt ค้างไว้ เพื่อดูคาแปล สาหรับการแก้ไข
คาตอบนั้น ควรทาตามขั้นตอนต่อไปนี้
 คลิกที่ ตรวจคาตอบ
 เลื่อนเมาส์ไปยังจุดที่ผดิ และอ่านข้อความ Error
 พยายามแก้ไขข้อผิดพลาดในแต่ละคาตอบ โดยใช้ตวั ช่วยต่างๆ เช่น คาอธิ บายไวยากรณ์ คาศัพท์ ฯลฯ
 คลิกที่ ตรวจคาตอบ อีกครั้ง และทากระบวนการนี้ซ้ า จนกระทัง่ ไม่มีคาตอบใดกระพริ บอีก
การพิมพ์ตวั อักษรพิเศษ
สาหรับการพิมพ์ตวั อักษรที่ไม่อยูบ่ น Keyboard (เช่น ç ในโปรแกรมเรี ยนภาษาฝรั่งเศส) กด Ctrl จากนั้นกดปุ่ ม
ฟังก์ชนั่ คียส์ าหรับตัวอักษรพิเศษ (เช่น เครื่ องหมายเสี ยงเน้น) แล้วจึงพิมพ์ตวั อักษรที่ตอ้ งการ
ตัวอย่ างเช่ น ç : กด Ctrl จากนั้นกด F6 และพิมพ์ c
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3. แบบฝึ กหัดเติมคาในช่ องว่างกับทางเลือก

แบบฝึ กหัดนี้ค่อนข้างง่ายเมื่อเทียบกับแบบฝึ กหัด Fill-in-the-gap เนี่องจากในช่องว่างนั้นมีคาตอบให้คลิกเลือก
ได้ ช่องว่าง (ช่องคาตอบ) จะมีสีขาวพร้อมกับรู ปของ Cursor เปลี่ยนเป็ นลูกศร 2 ดอกต่อกันเป็ นวงกลม ให้คลิก
ที่ช่องว่าง ซึ่ งจะมีคาตอบปรากฎขึ้น เมื่อคลิกอีกครั้ง จะมีคาใหม่ข้ ึนมาแทน ให้ผเู ้ รี ยนคลิกจนกว่าจะเจอคาตอบที่
ถูกต้อง
คลิก ตรวจคาตอบ เพื่อตรวจคาตอบ คาตอบที่ผดิ จะกระพริ บ เมื่อเลื่อน Cursor ไปยังคาที่กระพริ บอยู่ จะเห็น
ข้อความ Error ซึ่ งจะอธิ บายข้อผิดพลาดของคาตอบนั้น กด Alt ค้างไว้ เพื่อดูคาแปล สาหรับการแก้ไขคาตอบ
นั้น ควรทาตามขั้นตอนต่อไปนี้
 คลิก ตรวจคาตอบ
 เลื่อน Cursor ไปที่คาตอบที่ผดิ และอ่านข้อความแนะนาข้อผิดพลาด
 พยายามแก้ไขคาตอบที่ผดิ โดยใช้ตวั ช่วยต่างๆ เช่น คาอธิ บายไวยากรณ์ ฯลฯ
 คลิก ตรวจคาตอบ อีกครั้ง และทากระบวนการนี้ซ้ า จนกระทัง่ ไม่มีคาตอบใดกระพริ บอีก
4. แบบฝึ กหัดหลายตัวเลือก
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คลิกที่กล่องสี เหลี่ยมข้างคาตอบที่ตอ้ งการ (จุดสี น้ าเงินจะปรากฏขึ้นในกล่อง) คาถามหนึ่ง อาจมีได้มากกว่าหนึ่ง
คาตอบ หลังจากที่กด ตรวจคาตอบ คาตอบที่ผดิ จะกระพริ บ
5. แบบฝึ กหัดตอบคาถาม

คลิกที่ช่องว่างและพิมพ์คาตอบเพื่อทาประโยคให้สมบูรณ์ กด Enter หรื อ Tab เพื่อเลื่อนไปสู่ ช่องว่างถัดไป
หลังจากที่กด ตรวจคาตอบ คาตอบที่ผดิ จะกระพริ บ เมื่อเลื่อน Cursor ไปยังคาที่กระพริ บอยู่ จะเห็นคาอธิ บาย
ข้อผิดพลาด กด Alt ค้างไว้ เพื่อดูคาแปล สาหรับการแก้ไขคาตอบนั้น ควรทาตามขั้นตอนต่อไปนี้
 เลือก ตรวจคาตอบ
 เลื่อน Cursor ไปที่จุดผิดและอ่านข้อความแนะนาข้อผิดพลาด
 แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ
 คลิก ตรวจคาตอบ อีกครั้ง และทากระบวนการนี้ซ้ า จนกระทัง่ ไม่มีคาตอบใดกระพริ บอีก
6. แบบฝึ กหัดสลับคาในประโยค
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อ่านคาศัพท์ และพยายามนึกถึงประโยคที่ถูกต้อง จากนั้นจึงคลิกเลื่อนคาศัพท์ เพื่อเรี ยงลาดับให้สมบูรณ์ สาหรับ
การเลื่อนคา ให้คลิกซ้ายที่เมาส์คา้ งไว้และลากคานั้นไปวางยังตาแหน่งที่ตอ้ งการ ซึ่ งตาแหน่งใหม่ที่ไปวางนี้จะมี
เส้นสี น้ าเงินแทรกอยู่ หากเส้นสี น้ าเงินแทรกอยู่ในตาแหน่งพอดี จึงสามารถปล่อยเมาส์ได้ ทาเช่นเดียวกันนี้กบั
คาที่เหลือ จนกระทัง่ ลาดับคาในประโยคถูกต้อง
คลิก ตรวจคาตอบ เพื่อตรวจคาตอบ คาที่อยูผ่ ดิ ตาแหน่งจะเป็ นสี เทาและยังเลื่อนไปมาได้ แบบฝึ กหัดนับว่าเสร็ จ
สมบรู ณ์ ก็ต่อเมื่อไม่มีคาใดที่เป็ นสี เทาเหลืออยู่
7. แบบฝึ กหัดจับคู่สลับคู่

เลื่อนเมาส์ไปที่ คา/ส่ วนของประโยค คลิกเมาส์คา้ งไว้ และเลื่อนไปยังตาแหน่งที่ตอ้ งการ ซึ่ งตาแหน่งใหม่ที่วาง
นี้ จะมีเส้นสี น้ าเงินแทรกอยู่ หากเส้นสี น้ าเงินแทรกอยูใ่ นตาแหน่งพอดี จะสามารถปล่อยเมาส์ได้
คลิก ตรวจคาตอบ เพื่อตรวจคาตอบ คาที่อยูผ่ ดิ ตาแหน่งจะเป็ นสี เทาและยังเลื่อนไปมาได้ แบบฝึ กหัดจะเสร็ จ
สมบรู ณ์ เมื่อทุกคาตอบอยูใ่ นตาแหน่งที่คงที่
8. แบบฝึ กหัดตัวเลือกรู ปภาพ
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คลิกซ้ายที่เมาส์คา้ งไว้และลากรู ปภาพไปยังช่องว่างที่ตอ้ งการ เมื่อรู ปภาพ “ล็อค” อยูใ่ นช่องว่างแล้ว จึงปล่อย
เมาส์ได้
คลิก ตรวจคาตอบ เพื่อตรวจคาตอบ รู ปภาพที่อยูผ่ ดิ ตาแหน่ง จะเลื่อนลงมาที่ดา้ นล่างของหน้าต่าง แบบฝึ กหัด
เสร็ จสมบรู ณ์เมื่อรู ปภาพทุกรู ปอยูใ่ นตาแหน่งคงที่
9. แบบฝึ กหัดการออกเสี ยง

จุดประสงค์ของแบบฝึ กนี้ คือให้ผเู้ รี ยนเลียนเสี ยงเจ้าของภาษาให้ใกล้เคียงที่สุด คลิกที่คาแรกเพื่อฟังเสี ยงคาศัพท์
จากนั้นพูดใส่ ไมโครโฟน ซึ่ งถัดจาก วิดีโอติวเตอร์ จะมีแถบสี น้ าเงินและคะแนนเปรี ยบเทียบเสี ยงของผูเ้ รี ยนกับ
เสี ยงของเจ้าของภาษา เป้ าหมายคือต้องออกเสี ยงให้ได้คะแนนอย่างน้อย 80% และโปรแกรมจึงไปสู่ คาต่อไป
โดยอัตโนมัติ แต่หากได้ไม่ถึง 80% จะต้องใช้เมาส์คลิกคาต่อไปเอง หากต้องการฝึ กออกเสี ยงคาใดซ้ าอีก ให้คลิก
ที่คาศัพท์ได้เลย
แบบฝึ กหัดนื้ไม่มีการตรวจถูกหรื อผิด คะแนนการออกเสี ยงในแต่ละคาจะถูกบันทึกไว้ใน แผนอัจฉริ ยะ โดย
อัตโนมัติ
10. แบบฝึ กหัดฝึ กจดจาเสี ยงพูด
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แบบฝึ กหัดนี้มีลกั ษณะการฝึ กเหมือนกับการใช้คาสั่งเสี ยงกับ วิดีโอติวเตอร์ คลิกที่ประโยคหรื อคาเพื่อฟัง และ
พูดตามใส่ ไมโครโฟน พยายามเลียนเสี ยงเจ้าของภาษาให้ใกล้เคียงที่สุด หากผูเ้ รี ยนออกเสี ยงได้ดี เครื่ องหมายถูก
สี น้ าเงินจะปรากฏขึ้นข้างคาศัพท์ หากออกเสี ยงถูกต้องแต่ยงั ไม่ชดั เครื่ องหมายคาถามจะปรากฎขึ้น
ผูเ้ รี ยนจะทราบว่าออกเสี ยงผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรื อไม่ จากเครื่ องหมายถูกสี น้ าเงินที่ปรากฏขึ้น ไม่มีการบันทึก
ผลคะแนนในแผนอัจฉริ ยะ
11. แบบฝึ กหัดทาเครื่องหมายข้ อความ

คลิกที่คาหรื อส่ วนของประโยคเพื่อทาแถบสี ที่คาตอบ คลิกที่คานั้นซ้ าอีกครั้ง เพื่อยกเลิกคาตอบ
คลิก ตรวจคาตอบ เพื่อตรวจคาตอบ คาตอบที่ผดิ หรื อคาตอบที่ถูกแต่ผเู ้ รี ยนไม่ได้ทาแถบสี ไว้ จะกระพริ บ
12. ฝึ กการออกเสี ยง
แบบฝึ กหัดนี้ถูกออกแบบเพื่อพัฒนาการออกเสี ยง ดังนั้นคะแนนที่ปรากฏในแผนอัจฉริ ยะ คือคะแนนการออก
เสี ยงล้วนๆโปรแกรมจะทาการวิเคราะห์ผลการออกเสี ยง และแนะนาว่าควรฝึ กเพิ่มทั้งประโยค บางส่ วนของ
ประโยค หรื อ เฉพาะคาเดี่ยว เป้ าหมายคือประโยคนั้นต้องได้คะแนนอย่างน้อย 80% เมื่อเทียบกับเสี ยงเจ้าของ
ภาษา

เริ่ มต้นด้วยการฟังเสี ยงเจ้าของภาษา ให้สังเกตวิธีการออกเสี ยงและการเน้นเสี ยงในประโยค คลิกที่รูปลาโพง
ทางด้านซ้ายของประโยค เพื่อฟังซ้ าได้ตามต้องการ
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โปรแกรมพร้อมบันทึกเสี ยงเมื่อมีแถบสี น้ าเงินกระพริ บที่ใต้ประโยค ให้ออกเสี ยงประโยคนั้นใส่ ไมโครโฟน
และพยายามเลียนเสี ยงให้ใกล้เคียงเจ้าของภาษามากที่สุด
ผลการออกเสี ยงจะถูกวิเคราะห์ออกมา 3 ด้าน ดังนี้
 ด้านบนของทุกคาในประโยค จะมีคอลัมน์แสดงผลการออกเสี ยงของผูเ้ รี ยนเมื่อเทียบกับเจ้าของภาษา
ความสู งของคอลัมน์หมายถึงผลคะแนนของแต่ละคา และด้านบนของแต่ละคอลัมน์จะมีสีกากับไว้ดว้ ย
สี แดงหมายถึงการออกเสี ยงผิดหรื อไม่ชดั เจน สี เหลืองหมายถึงการออกเสี ยงได้ดีปานกลาง และสี เขียว
หมายถึงการออกเสี ยงได้ 80% ขึ้นไปเมื่อเปรี ยบเทียบกับเสี ยงเจ้าของภาษา
 ด้านซ้ายสุ ดของคอลัมน์แสดงผล มีสัญลักษณ์วงกลมเล็กๆ แสดงผลประเมินรวมทั้งประโยค และ
สาหรับการออกเสี ยงประโยคในแต่ละครั้ง มีสีบอกถึงคะแนนที่ได้รับ (สี เขียว = ดี, สี เหลือง = ปาน
กลาง, และสี แดง = ควรปรับปรุ ง) คลิกที่สัญลักษณ์ลาโพงเล็กๆด้านบน เพื่อฟังเสี ยงของผูเ้ รี ยน
 สัญลักษณ์วงกลมขนาดใหญ่ดา้ นบนค่าเปอร์ เซ็นต์ แสดงผลการออกเสี ยงประโยคครั้งที่ดีที่สุด ซึ่ งใน
การออกเสี ยงครั้งแรกนั้น สี ของสัญลักษณ์ใหญ่ และสี ของสัญลักษณ์เล็กจะเหมือนกัน ซึ่ งรู ปแบบสี
ต่างๆ จะเหมือนกับกับการวิเคราะห์เสี ยงข้างต้น เปอร์ เซ็นต์ที่อยูด่ า้ นล่างสัญลักษณ์วงกลมใหญ่
หมายถึงคะแนนการออกเสี ยงของผูเ้ รี ยนเทียบกับเสี ยงเจ้าของภาษา และค่าเปอร์ เซ็นต์น้ ีจะถูกบันทึกใน
แผนอัจฉริ ยะ
หลังจากโปรแกรมวิเคราะห์การออกเสี ยงและแสดงผลแล้ว โปรแกรมจะเลือกให้ผเู ้ รี ยนออกเสี ยงซ้ าเป็ นประโยค
หรื อเฉพาะคาก็ได้ โดยสังเกตแถบสี น้ าเงินที่กระพริ บอยูใ่ ต้ประโยคหรื อคานั้น เป็ นสัญญาณให้ผเู ้ รี ยนพูดออก
เสี ยง ซึ่ งเป็ นขั้นตอนฝึ กการออกเสี ยงของโปรแกรม
แบบฝึ กหัดถือว่ าสมบรู ณ์กต็ ่ อเมื่อ
 ผูเ้ รี ยนได้คะแนนการออกเสี ยงทั้งประโยคเป็ นสี เขียว 2 ครั้ง
 ผูเ้ รี ยนออกเสี ยงหลายครั้ง จนกระทัง่ ไม่มีพ้นื ที่วา่ งสาหรับคอลัม น์แสดงผล
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ในทั้งสองกรณี น้ นั วิดีโอติวเตอร์ จะให้คาแนะนากับผลคะแนนที่ได้รับ และคะแนนที่ดีที่สุดจะถูกบันทึกใน
แผนอัจฉริ ยะ หากโปรแกรมวิเคราะห์วา่ การออกเสี ยงบางคาของผูเ้ รี ยนนั้นยังไม่ผา่ นเกณฑ์ โปรแกรมจะให้
ผูเ้ รี ยนฝึ กออกเสี ยงเฉพาะคานั้น ก่อนการฝึ กพูดทั้งประโยคในครั้งต่อไป คาใดที่ตอ้ งฝึ กเพิม่ จะมีแถบสี น้ าเงิน
กระพริ บอยูข่ า้ งใต้คานั้น ในส่ วนของการฝึ กคาเดี่ยวนั้น ผูเ้ รี ยนสามารถเปรี ยบเทียบเสี ยงตนเองกับเสี ยงเจ้าภาษา
ได้เหมือนเดิม โดยคลิกที่รูปลาโพงเล็กๆ และมีคอลัมน์สีแสดงผลการออกเสี ยงปรากฎอยูด่ า้ นบนของคาศัพท์
เช่นเดิม
เส้นแนวนอนสี ขาวดาในตารางช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีเป้ าหมายการออกเสี ยงในแต่ละครั้ง พยายามออกเสี ยงให้คอลัมน์
แสดงผลแตะเส้นแนวนอนนี้ หากผลคะแนนของคาใดในประโยคแตกต่างกันมากหรื อยังออกเสี ยงไม่ชดั เจน
โปรแกรมจะให้ผเู ้ รี ยนฝึ กเฉพาะคานั้นก่อน และจากนั้น จึงกลับมาฝึ กเป็ นประโยคอีกครั้ง ส่ วนเส้นสี ขาวดานั้น
จะถูกปรับระดับสู งขึ้น คุณต้องออกเสี ยงประโยคให้ได้สีเขียวอีก 2 ครั้ง
13. ฟังก์ชั่นเพิม่ เติม : การฟังทาความเข้ าใจ
บางแบบฝึ กหัดนั้นจะทาหน้าที่เป็ นแบบฝึ กการฟังเพื่อทาความเข้าใจด้วย หลังจากที่แบบฝึ กหัดเสร็ จ (จากการ
คลิก ตรวจคาตอบ และไม่มีคาตอบใดกระพริ บอีก หรื อจากการคลิก เฉลย) รู ปร่ างของเมาส์จะเปลี่ยนเป็ นรู ป
ลาโพง และแบบฝึ กหัดเดิมที่เสร็ จสมบรู ณ์แล้ว จะเปลี่ยนเป็ นแบบฝึ กการฟั ง ให้คลิกที่ขอ้ ความเพื่อฝึ กการฟังการ
ออกเสี ยง
14. ฟังก์ชั่นเพิม่ เติม : ห้ องปฏิบัติการภาษา
เมื่อทาแบบฝึ กหัดเสร็ จสมบรู ณ์แล้ว (คลิก ตรวจคาตอบ และไม่มีคาตอบใดผิด หรื อคลิก เฉลย เพื่อดูคาตอบ)
รู ปร่ างของเมาส์จะเปลี่ยนเป็ นรู ปไมโครโฟน แบบฝึ กหัดนั้นจะเปลี่ยนมาทาหน้าที่ เป็ นแบบฝึ กการออกเสี ยง ซึ่ง
โปรแกรมจะทาการวิเคราะห์ผลและบันทึกคะแนนใน แผนอัจฉริ ยะ และสุ ดท้ายนาไปประเมินรวมกับคะแนน
ทั้งหมดของหลักสู ตร
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 คุณจะเห็นห้องปฏิบตั ิการภาษา อยูท่ างด้านขวาของวิดีโอติวเตอร์ ใต้ Task bar ด้านบนของแบบฝึ กหัด
คลิกที่ประโยคในแบบฝึ กหัด ประโยคนั้นจะปรากฎในแถบข้อความของห้องปฏิบตั ิการภาษา
 รอให้จุดข้างล่าง วิดีโอติวเตอร์ เป็ นสี แดงก่อน แล้วจึงออกเสี ยงประโยคใส่ ไมโครโฟน
 เปอร์ เซ็นต์เทียบการออกเสี ยงกับเจ้าของภาษาแสดงผลทันทีทางด้านซ้ายของห้องปฏิบตั ิการภาษา
พยายามพูดให้ได้คะแนนอย่างน้อย 80%
 คลิกที่ลาโพงด้านซ้ายของประโยคเพื่อฟังเสี ยงเจ้าของภาษา คลิกที่ลาโพงบน เพื่อฟังเสี ยงของผูเ้ รี ยนเอง
 สี บนคอลัมน์เหนือคาในประโยค แสดงถึงผลการออกเสี ยงของผูเ้ รี ยนเมื่อเทียบกับเจ้าของภาษา ให้เน้น
การฝึ กออกเสี ยง ในคาที่ได้ผลสี เหลือง (ปานกลาง) หรื อสี แดง (ควรปรับปรุ ง)

 สาหรับการฝึ กออกเสี ยงเฉพาะคาในห้องปฏิบตั ิการภาษา คลิกที่คาศัพท์และพูดใส่ ไมโครโฟน
โปรแกรมทาการประเมินผลการออกเสี ยงของคาเดี่ยวในลักษณะเดียวกับที่เป็ นประโยค พยายามออก
เสี ยงให้ได้อย่างน้อย 80%
15. บทสนทนาโต้ ตอบ
ในบางบทเรี ยน จะจบด้วยบทสนทนาโต้ตอบ ซึ่งเป็ นการฝึ กความเข้าใจด้านถ้อยคาและการพูด
 เริ่ มบทสนทนา
 เมื่อบทสนทนาหยุด ตัวเลือกต่างๆ จะปรากฎบนหน้าจอ
 เลือก 1 คาตอบ โดยคลิกที่ตวั เลือก หรื อใช้เสี ยงพูดตอบก็ได้ แต่อย่าเว้นวรรคนานเกินไประหว่างคาหรื อ
ประโยค
 หากผูเ้ รี ยนเลือกคาตอบถูก บทสนทนาจะเดินเรื่ องต่อโดยอัตโนมัติ แต่หากเลือกคาตอบผิด จะมีคาใบ้
ปรากฎขึ้น เพื่อช่วยผูเ้ รี ยนพิจารณาตัวเลือกที่ถูกได้
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D แบบทดสอบ
 คลิก ปุ่ มลูกศร บนเมนูบาร์ ในหน้าต่างเรี ยน เพื่อเริ่ มทาแบบทดสอบ
 ระหว่างการทาแบบทดสอบนั้น โปรแกรมจะปิ ดคาอธิ บายไวยากรณ์และ Dictionary มีการจับเวลาใน
ทุกแบบทดสอบ ซึ่ งผูเ้ รี ยนทราบเวลาที่เหลืออยูไ่ ด้ที่ Task bar ด้านบนสุ ดของหน้าต่างเรี ยน
 เมื่อทาแบบฝึ กหัดหน้าหนึ่งเสร็ จแล้ว ให้คลิก ตรวจคาตอบ หรื อคลิกที่ลูกศรด้านบนขวา เพื่อเลื่ อนไปยัง
แบบฝึ กหัดถัดไป ซึ่ งเมื่อผูเ้ รี ยนอยูท่ ี่หน้าใหม่แล้ว แบบฝึ กหัดที่ผา่ นมาจะถูก “ล็อค” ไว้และไม่สามารถ
ย้อนกลับไปเปลี่ยนคาตอบได้
 คะแนนการทดสอบถูกบันทึกไว้ใน แผนอัจฉริ ยะ
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E มุ่งเน้ นการเรียนรู้ ไปกับแผนอัจฉริยะ
แผนอัจฉริ ยะ ทาหน้าเป็ นศูนย์กลางของโปรแกรมเรี ยนภาษา ซึ่ งมีหน้าที่ดงั นี้
 นาเสนอภาพรวมของบทเรี ยนทั้งหมด
 แสดงผลคะแนนแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบที่มีการฝึ ก
 ให้ผเู ้ รี ยนเลือกแบบฝึ กหัดใดก็ได้ที่ตอ้ งการฝึ ก
 เพิ่มเติมขอบเขตฟังก์ชนั่ โปรแกรมที่สาคัญผ่านเมนู
1. องค์ ประกอบหลักของแผนอัจฉริยะ
แผนอัจฉริ ยะจัดไว้เป็ นโฟลเดอร์ ต่างๆซึ่ งถูกรวบรวมไว้เป็ นลาดับชั้น โฟลเดอร์ หลักมีท้ งั หมด 3 ประเภทดังนี้
 โฟลเดอร์ หลักสู ตร: ตัวอักษรสี ดา ประกอบไปด้วย โฟลเดอร์ ยอ่ ยต่างๆ เช่น บทสนทนารู ปภาพและ
แบบฝึ กหัดต่างๆ และมีเครื่ องหมายสามเหลี่ยม (สี ดา/สี ขาว) ซึ่งใช้เปิ ดและปิ ดโฟลเดอร์
 โฟลเดอร์ แบบทดสอบ: ตัวอักษรสี น้ าเงิน แบบฝึ กหัดต่างๆในนี้เป็ นลักษณะของแบบทดสอบ (test
mode) ซึ่ งจะไม่มีตวั ช่วยเหลือใดๆ และจากัดเวลาในการทา
 แบบฝึ กคาศัพท์ (Vocabulary practice): ตัวอักษรสี เขียว สาหรับฝึ กคาศัพท์เพิม่ เติม ซึ่ งประกอบไป
ด้วย Vocabulary list (คาศัพท์ต่างๆที่อยูเ่ ลือกจะมาปรากฏในโฟลเดอร์ น้ ี แสดงในรู ปแบบบัตรคาศัพท์)
My words และ Index card boxes (กระบวนการฝึ กฝนคาศัพท์แบบเป็ นขั้นตอน)
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ส่ วนของการเรียนรู้ เช่นบทสนทนารู ปภาพและแบบฝึ กหัดต่างๆ จะมีสัญลักษณ์ในคอลัมน์ “ประเภท” แสดงได้
ทราบว่าเป็ นบทสนทนารู ปภาพหรื อแบบฝึ กหัด และแสดงถึงประเภทของแบบฝึ กหัดด้วย

2. ข้ อมูลในคอลัมน์ แผนอัจฉริยะ
ข้อมูลความก้าวหน้าของการเรี ยนทั้งหมดจะถูกบันทึกในคอลัมน์ต่ างๆ ในแผนอัจฉริ ยะ ซึ่งจะสามารถทราบได้
ว่าแบบฝึ กใดเสร็ จสมบรู ณ์แล้ว และได้รับผลคะแนนเท่าไหร่ และรู ปแบบการฝึ กถัดไปคืออะไร
คุณสามารถดูคะแนน ในแต่ละแบบฝึ กหัดได้ในแผนอัจฉริ ยะ ซึ่ งผลคะแนนของแต่ละโฟลเดอร์ (เช่นบทเรี ยน
และแบบทดสอบ) มาจากการรวมผลของแบบฝึ กหัดย่อยๆ ภายในโฟลเดอร์ น้ นั คะแนนจะเป็ นคะแนนเฉลี่ยของ
แบบฝึ กหัดทั้งหมด ระยะเวลาจะแสดงถึงเวลารวมทั้งหมดที่ใช้ในการทาแบบฝึ กหัดในโฟลเดอร์ น้ นั และวันที่
จะแสดงถึงเวลาครั้งสุ ดท้ายที่เข้ามาในแบบฝึ ก
ในโฟลเดอร์หรื อบทเรี ยนจะแสดงคะแนน 100% เต็มก็ต่อเมื่อแบบฝึ กหัดย่อยทั้งหมดในโฟลเดอร์ น้ นั เสร็ จ
สมบรู ณ์ดว้ ยคะแนน 100% ดังนั้นคะแนนรวมจะค่อนข้างต่า ถ้าทุกกิจกรรมใน โฟลเดอร์ ยังไม่เสร็ จสมบรู ณ์
หัวข้อคอลัมน์

คาอธิบาย

เนือ้ หา

ประกอบด้วยรายชื่อบทเรี ยน กิจกรรม และบทสนทนารู ปภาพ
ซึ่ งเรี ยงลาดับจากบนลงล่าง

บันทึกย่อ

แสดงการแทรกบันทึกข้อความ ในแบบฝึ กหัด

ประเภท

สัญลักษณ์ประเภทของแบบฝึ ก

ข้ อมูลเพิม่ เติม

สัญลักษณ์ฟังก์ชนั่ เพิ่มเติม: การฟังทาความเข้าใจ และ / หรื อ การจดจาเสี ยงพูด

ผลคะแนน

แสดงคะแนนหลังจากการตรวจคาตอบครั้งล่าสุ ด
(เปอร์เซ็นต์ที่ได้จากการทาแบบฝึ กหัดถูก ต้อง)

ประเมินการออกเสี ยง

แสดงผลคะแนนการออกเสี ยง (เปอร์ เซ็นต์ที่ได้จากการเทียบเสี ยงกับของเจ้าของภาษา)
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คะแนนเขียนตามคาบอก ผลคะแนนแบบฝึ กหัดเขียนตามคาบอก (กิจกรรมในแบบฝึ กคาศัพท์เท่านั้น)
ระยะเวลาที่ใช้ในการทาแบบฝึ กหัดก่อนการตรวจคาตอบกับ วิดีโอติวเตอร์

เวลา

ซึ่งเป็ นเวลารวมทั้งหมดของทุกครั้งที่เข้ามาทาแบบฝึ กหัด ยกเว้นเวลาที่ใช้
ในกิจกรรมฝึ กออกเสี ยง
วันที่

วันที่ล่าสุ ดที่มีการตรวจแบบฝึ กหัด

ระดับ

1 ง่าย | 2 ปานกลาง | 3 ยาก

ทักษะ

Pronunciation การออกเสี ยง | Vocabulary คาศัพท์ | Listening การฟัง | Reading
การอ่าน | Grammar ไวยากรณ์ | Translation การแปล

 ผลคะแนนแบบฝึ กหัดและการออกเสี ยง จะถูกคานวณเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ดังนี้
สัญลักษณ์สีแดง

0-49%

ควรปรับปรุ ง

สัญลักษณ์สีเหลือง

50-79 %

ปานกลาง / ดี

สัญลักษณ์สีเขียว

80-100 %

ดี / ดีมาก

 สามารถเปลี่ยนลาดับของคอลัมน์ได้ โดยคลิกเมาส์ซา้ ยที่คอลัมน์ที่ตอ้ งการและลากคอลัมน์น้ นั ไปยัง
ตาแหน่งใหม่ ยกเว้นคอลัมน์ เนือ้ หา ที่ไม่สามารถย้ายที่ได้
 สามารถปรับความกว้างของคอลัมน์ได้ โดยวาง Cursor ไว้ที่ขอบของหัวข้อคอลัมน์ คลิกเมาส์ซา้ ยและ
ลากเส้นขอบให้กว้างขึ้นหรื อแคบลง
 เลือกแสดงเฉพาะคอลัมน์ได้ โดยคลิกขวาที่หวั ข้อคอลัมน์และเลือก / ยกเลิกคอลัมน์ที่ตอ้ งการจาก
รายการ
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3. การใช้ แผนอัจฉริยะ
แผนอัจฉริ ยะมีลกั ษณะเหมือน Window Explorer ซึ่งมีสัญลักษณ์ สามเหลี่ยม (สี ดา/สี ขาว) สาหรับเปิ ดหรื อปิ ด
เนื้อหาในโฟลเดอร์ ซึ่งเมื่อคลิกที่หวั ข้อโฟลเดอร์หรื อแบบฝึ กหัดในแผนอัจฉริ ยะ เนื้อหาที่สอดคล้องกับหัวข้อ
นั้น จะปรากฏในหน้าต่างเรี ยนด้วย
เมื่อเปิ ดหลายโฟลเดอร์ ข้ ึนพร้อมกัน จะไม่สามารถเห็นเนื้อหาทั้งหมดได้ในคราวเดียว ให้ใช้ Scroll bar ทาง
ด้านขวาของแผนอัจฉริ ยะ เลื่อนลง (หรื อใช้ลูกกลิ้งที่เมาส์ก็ได้) ในลักษณะคล้ายกันนั้น หากไม่สามารถเห็น
คอลัมน์ท้ งั หมดในแผนอัจฉริ ยะได้ ให้ใช้ Scroll bar ทางด้านล่างเลื่อนซ้ายขวา
เมาส์เป็ นวิธีที่ดีที่สุดในการใช้แผนอัจฉริ ยะ นอกจาก โปรแกรมยังมีเมนูเสริ มอื่นๆด้วย ซึ่งจะเห็นได้เมื่อคลิกขวา
ที่ โฟลเดอร์ หรื อที่แบบฝึ กหัดในแผนอัจฉริ ยะ ฟังก์ชนั่ เมนูต่างๆ ที่สัมพันธ์กนั นั้นจะปรากฏขึ้นมาให้เลือก เช่น
 แทรกบันทึกย่อในแบบฝึ กหัดที่เลือก
 ลบบันทึกย่อที่แทรกไว้
 พิมพ์แผนอัจฉริ ยะ แบบฝึ กหัด บทสนทนา หรื อบัตรคาศัพท์
 นาคาศัพท์จากโฟลเดอร์ที่ตอ้ งการ มาใส่ ในกิจกรรมแบบฝึ กคาศัพท์
 จัดการเนื้อหาของโฟลเดอร์ ต่างๆในแบบฝึ กคาศัพท์

หน้าถัดไปเป็ นภาพรวมฟังก์ชนั่ การทางานของเมาส์และคียบ์ อร์ ดในแผนอัจฉริ ยะ
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ฟังก์ชนั่

การใช้เมาส์

ผลที่ได้รับ

การเลือกหัวข้อ

คลิกซ้ายที่หวั ข้อ

หัวข้อที่เลือกในแผนอัจฉริ ยะจะปรากฏ
เนื้อหาของหัวข้อนั้นในหน้าต่างเรี ยนด้วย

แสดงหรื อซ่อนโฟลเดอร์
การเลือกหัวข้อที่ต่อกัน

คลิกที่เครื่ องสามเหลี่ยม

รายละเอียดต่างๆในโฟลเดอร์ ปรากฏขึ้น

หน้าชื่อโฟลเดอร์

หรื อซ่อนไว้

ลากเมาส์ครอบหัวข้อ

กลุ่มของหัวข้อถูกเลือก (สามารถลบหรื อ

หรื อกด Shift และคลิก

คัดลอกได้)

ที่หวั ข้อแรกและหัวข้อสุ ดท้าย
การเลือกหัวข้อที่ไม่ต่อกัน
แสดงเมนูเสริ ม

กด Ctrl และคลิกที่หวั ข้อ

กลุ่มของหัวข้อถูกเลือก (สามารถลบหรื อ

ที่ตอ้ งการ

คัดลอกได้)

คลิกขวาที่หวั ข้อในแผน

สามารถเพิ่ม/ลบบันทึกย่อในแบบฝึ กหัด

อัจฉริ ยะ

เพิม่ /ลบคาศัพท์ในแบบฝึ กคาศัพท์ หรื อ
เลือกฟังก์ชนั่ การพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

ฟังก์ชนั่

คาสั่งบนแป้ นพิมพ์

วิธีการทา

การเลือกลงล่าง

Shift และ ลูกศรลง

กด Shift และลูกศรลงเพื่อเลือกกลุ่ม
หัวข้อจากบนลงล่าง

การเลือกย้อนขึ้นบน

Shift และ ลูกศรขึ้น

กดShift และลูกศรขึ้นเพื่อเลือกกลุ่มหัวข้อ
จากล่างขึ้นบน

ขยายหรื อปิ ดรายการ

Ctrl และ + หรื อ -

คลิกที่ โฟลเดอร์ กดปุ่ ม Ctrl กับ
เครื่ องหมาย + เพื่อขยาย
คลิกที่ โฟลเดอร์ กดปุ่ ม Ctrl กับ
เครื่ องหมาย - เพื่อย่อ

เลือกหัวข้อแรก

Home

กด Home

เลือกหัวข้อสุ ดท้าย

End

กด End
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การแทรกบันทึกย่อ
คลิกขวาที่ชื่อแบบฝึ กหัดหรื อ ชื่อโฟลเดอร์ เพื่อแสดงเมนูและเลือก แทรกบันทึกย่อ จะมีกระดาษโน้ตสี เหลือง
แทรกอยูใ่ นแบบฝึ ก และมีสัญลักษณ์กระดาษสี เหลืองคล้ายกันนั้นปรากฏที่คอลัมน์ “บันทึกย่อ” ในแผนอัจฉริ ยะ
ด้วย
 หากผูเ้ รี ยนต้องการเพิ่มขนาด บันทึ กย่อ ให้คลิกที่มุมล่างด้านขวา และลากปรับขนาด ตามต้องการ
 หากผูเ้ รี ยนต้องการย้ายตาแหน่งวางกระดาษโน้ต ให้คลิกที่หวั กระดาษและลากไปตาแหน่งที่ตอ้ งการ
 หากผูเ้ รี ยนต้องการย่อขนาด ให้คลิกที่เครื่ องหมายลบที่มุมขวาบน
 หากต้องการดูวา่ มี บันทึกย่อ แทรกอยูท่ ี่ใดบ้าง ให้ปิดโฟลเดอร์ ท้ งั หมดและมองหาสัญลักษณ์กระดาษ
โปร่ งใส ในคอลัมน์ “บันทึกย่อ” ที่ระดับชั้นโฟลเดอร์ สัญลักษณ์โปร่ งใสนี้ หมายถึงมีการแทรกบันทึก
ย่ออยูใ่ นแบบฝึ กหัดของโฟลเดอร์ น้ นั หากต้องการลบบันทึกย่อ คลิกขวาที่บรรทัดแบบฝึ กหัด และเลือก
เมนู ลบบันทึกย่อ
4. เมนูตัวเลือก

เมนูยอ่ ย

ฟังก์ชนั่

วิดีโอติวเตอร์

เปิ ด/ปิ ด วิดีโอติวเตอร์

การรับรู้เสี ยงพูด

เปิ ด/ปิ ด ระบบการสังเคราะห์เสี ยง เช่น การใช้เสี ยงตอบคาสั่ง
ใช้เสี ยงสั่งงานวิดีโอติวเตอร์

ปรับเทียบไมโครโฟน…

ปรับเทียบไมโครโฟน วัดค่าและตัดเสี ยงรบกวน เพื่อให้ผลการ
สังเคราะห์เสี ยง ให้มีประสิ ทธิภาพดีที่สุด

ข้อมูล

ข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ ชนั่ ของโปรแกรมและข้อมูลเกี่ยวกับระบบของคุณ
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F แบบฝึ กคาศัพท์
ภายในส่ วนอ้างอิง (Reference Section) คุณจะได้พบกับ แบบฝึ กคาศัพท์ (Vocabulary practice) (ตัวอักษรสี เขียว) ซึ่งมีไว้
สาหรับการฝึ กคาศัพท์
 รายการคาศัพท์ (Vocabulary list) เป็ นที่เก็บคาศัพท์ต่างๆ ทั้งหมด ซึ่ งโฟลเดอร์ น้ ีจะว่างเปล่าจนกระทัง่ ผูเ้ รี ยน
ได้มีการเลือกคาศัพท์ไว้ฝึกเพิ่มเติมขณะเรี ยน
 คาศัพท์ของฉัน (My words) สาหรับฝึ กและจัดกับกลุ่มคาศัพท์ที่ตอ้ งการฝึ กเพิ่มเติม
 กล่องบัตรคาศัพท์ของฉัน (My index card boxes) เพื่อฝึ กคาศัพท์ใหม่ๆ และทบทวนคาศัพท์เก่าๆ อย่างเป็ น
ขั้นตอน
1. การเลือกคาศัพท์ทตี่ ้ องการฝึ กใน “รายการคาศัพท์ ”
เริ่ มต้นโดยการเลือกคาศัพท์จากโปรแกรมเรี ยนภาษา ที่ตอ้ งการฝึ กเพิ่ม และย้ายคาเหล่านั้นมาไว้ใน
คาศัพท์ของฉัน ซึ่งมี 2 วิธีดงั นี้
 คลิกขวาที่คาศัพท์ในแบบฝึ กหัด ซึ่งจะปรากฏหน้าต่าง Dictionary จากนั้นให้คลิกที่สัญลักษณ์ A
 เลือกแบบฝึ กหัด หรื อ โฟลเดอร์ ที่ตอ้ งการในแผนอัจฉริ ยะ คลิกขวาเพื่อแสดงเมนู และเลือก
เพิม่ คาศัพท์
2. การจัดคาศัพท์ ใน “คาศัพท์ของฉัน”
คาศัพท์ที่อยูใ่ น คาศัพท์ของฉัน จะมีปรากฏขึ้นใน รายการคาศัพท์ด้วย ด้วย ซึ่งผูเ้ รี ยนสามารถสร้าง
โฟลเดอร์ ใหม่ใน คาศัพท์ของฉัน ได้ตามต้องการ โดยใช้ฟังก์ชนั่ ทัว่ ไปของแผนอัจฉริ ยะ เช่น สร้าง
โฟลเดอร์ ใหม่ ลบ และอื่นๆ ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อโฟลเดอร์ ให้กดปุ่ ม F2
การลบคาศัพท์
เลือกคาศัพท์ที่ตอ้ งการลบในแผนอัจฉริ ยะ คลิกขวาเพื่อแสดงเมนู และเลือก ลบ
การลบคาศัพท์จาก คาศัพท์ของฉัน หรื อ กล่องบัตรคาศัพท์ของฉัน คาศัพท์จะถูกลบเฉพาะในโฟลเดอร์ที่ลบ
เท่านั้น แต่หากลบคาศัพท์จาก รายการคาศัพท์ คาศัพท์ในโฟลเดอร์ อื่นๆ ที่อยูด่ า้ นล่างจะถูกลบด้วยทั้งหมด
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การเรียงลาดับคาศัพท์ในโฟลเดอร์
คลิกขวาที่โฟลเดอร์ และเลือก จัดเรียง จากเมนู ซึ่งสามารถเลือกวิธีการเรี ยงลาดับคาศัพท์ได้ โดยคลิกที่หวั ข้อ
ของคอลัมน์ หากต้องการเปลี่ยนลาดับของคอลัมน์ ให้คลิกที่คอลัมน์และลากไปยังตาแหน่งที่ตอ้ งการ เมื่อ
ต้องการจัดลาดับคาศัพท์ให้เหมือนเดิม (ตามลาดับอักษร) คลิกที่สัญลักษณ์ลูกศรด้านซ้าย
3. การเรียนรู้ คาศัพท์
โฟลเดอร์คาศัพท์ แสดงสัญลักษณ์ 4 แบบ ดังนี้

 รายการคาศัพท์ (Vocabulary list) แสดงคาศัพท์ท้ งั หมดในโฟลเดอร์ ในรู ปแบบบัตรคาศัพท์
 การจดจา (Memorize) ในแบบฝึ กหัดนี้ คาศัพท์จะถูกซ่อนไว้ ให้คลิกที่สัญลักษณ์รูปตา และพยายามจา
ความหมาย จากนั้น กด Alt เพื่อตรวจคาตอบ หากผูเ้ รี ยนทราบคาศัพท์น้ นั กดลูกศรสี เขียวด้านบนขวา
บนเมนูบาร์ เพื่อไปสู่ คาถัดไปได้เลย หากผูเ้ รี ยนไม่ทราบคาศัพท์น้ นั คลิกที่ลูกศรสี แดง เพื่อข้ามไปยังคา
ถัดไปก่อน
 การแปล (Translate) พิมพ์คาศัพท์ที่ถูกต้องลงในช่องว่างด้านซ้ายของหน้าจอ จากนั้นคลิก ตรวจ
คาตอบ หรื อ Enter เพื่อตรวจคาตอบ ในการฝึ กรู ปแบบนี้ ผูเ้ รี ยนสามารถ พูดคาศัพท์ใส่ ไมโครโฟนแทน
การพิมพ์คาศัพท์ได้เลย ถ้าออกเสี ยงคาศัพท์ได้ถูกต้อง คาศัพท์คานั้นจะปรากฏขึ้นที่ดา้ นซ้ายของหน้าจอ
โดยอัตโนมัติ และเพื่อไปสู่ ศพั ท์คาถัดไป ให้กด Enter หรื อกดลูกศรเดินหน้าบนเมนูบาร์
 เขียนตามคาบอก (Dictation) ฟังเสี ยงคาศัพท์ หรื อคลิกที่สัญลักษณ์ลาโพงทางด้านซ้ายเพื่อฟังเสี ยง
คาศัพท์ และพิมพ์คาศัพท์ที่ได้ยนิ ลงในช่องว่างด้านซ้ายมือของบัตรคาศัพท์ คลิก ตรวจคาตอบ หรื อกด
Enter เพื่อตรวจคาตอบ และกด Enter อีกครั้งหรื อ คลิกที่ลูกศรเดินหน้า เพื่อเลื่อนไปสู่ คาถัดไป
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ไม่ มีการโกง!
เมื่อเลือกประเภทของแบบฝึ กแล้ว คาศัพท์ในแผนอัจฉริ ยะจะถูกซ่อนไว้ และคาศัพท์ท้ งั หมดจะสุ่ มปรากฏขึ้น
ให้ฝึก
ฝึ กการออกเสี ยง
ผูเ้ รี ยนสามารถฝึ กการออกเสี ยงของคาศัพท์ได้บ่อยครั้งตามต้องการ ซึ่ งผลประเมินการออกเสี ยงจะแสดงอยูท่ าง
ด้านขวาของ วิดีโอติวเตอร์ และผลการออกเสี ยงในแต่ละครั้งจะบันทึกไว้ในแผนอัจฉริ ยะ
การทบทวนคาศัพท์
สาหรับการทบทวนกลุ่มคาศัพท์ที่ตอ้ งการเน้นเฉพาะคานั้น ให้ทา Highlight เพื่อเลือกคาศัพท์ในแผนอัจฉริ ยะที่
ต้องการจากนั้นคลิกขวาและเลือก การทบทวน จากเมนู ซึ่ งคาศัพท์เหล่านี้จะถูก Copy ลงในโฟลเดอร์ ใหม่ชื่อ
การทบทวน เมื่อลบคาศัพท์ออกจากโฟลเดอร์ น้ ี จะไม่มีผลกระทบกับการฝึ กคาศัพท์ในโฟลเดอร์ อื่น และผล
คะแนนจะยังถูกบันทึกไว้ใน รายการคาศัพท์
4. การเรียนรู้ คาศัพท์ ใหม่ ด้วยกล่ องบัตรคาศัพท์
การใช้บตั รคาศัพท์เพื่อฝึ กคาศัพท์ที่ตอ้ งการเน้นเฉพาะที่อยูใ่ นแผนอัจฉริ ยะนั้น ให้ Highlight เลือกคาศัพท์ และ
Copy หรื อลากคาเหล่านั้นไปวางในโฟลเดอร์ชื่อ กล่องบัตรคาศัพท์ ซึ่งเป็ นโฟลเดอร์ ยอ่ ยของ กล่องบัตรคาศัพท์
ของฉัน จากนั้นเลือกว่าต้องการฝึ กคาศัพท์ดว้ ยรู ปแบบใด โดยคลิกที่ประเภทของแบบฝึ ก
ระบบการทางานของบัตรคาศัพท์น้ นั ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ซึ่ งคาศัพท์คาใดที่ผเู ้ รี ยนจดจาไม่ได้ คาศัพท์คานั้น
จะถูกย้อนกลับขึ้นมา 1 ขั้นตอนเพื่อนากลับมาให้ฝึกซ้ าอย่างเป็ นระบบ จนกระทัง่ ผูเ้ รี ยนจดจาคาศัพท์น้ นั ได้อย่าง
แม่นยา โดยกระบวนการนี้ เริ่ มขึ้นทันทีที่ผเู ้ รี ยนเลือกประเภทของแบบฝึ ก
เมื่อฝึ กคาศัพท์ในรายการ คาที่ผเู้ รี ยนจดจาได้ถูกต้อง คาศัพท์ น้ นั จะถูกส่ งไปสู่ ส่ วนแยก ถัดไป ส่ วนคาที่ยงั จา
ไม่ได้จะถูกส่ งกลับไปยัง ส่ วนแยก ก่อนหน้าโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ทาการฝึ กซ้ าโปรแกรมทาการแยกและเรี ยบ
เรี ยงคาศัพท์สาหรับการทบทวนโดยอัตโนมัติ ผูเ้ รี ยนสามารถเปลี่ยนประเภทของแบบฝึ กคาศัพท์ได้เรื่ อยๆ
จนกระทัง่ คาศัพท์ท้ งั หมดอยูร่ วมกันใน ส่ วนแยกที่ 5
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5. ผลคะแนน
ผลคะแนนของทุกคาจะถูกบันทึกในแผนอัจฉริ ยะ โดยจะแสดงด้วยสี เขียว สี เหลือง และสี แดง ตามระดับ
คะแนนที่ได้รับ ซึ่ งผลคะแนนแรกของคาศัพท์ที่บนั ทึกในแผนอัจฉริ ยะนั้น จะแสดงด้วยสี เขียว (รู้คาศัพท์) หรื อ
สี แดง (ไม่รู้คาศัพท์) หากผลครั้งที่สอง แย่ลง สี เขียวจะกลายเป็ นสี เหลือง หากผลครั้งที่สาม แย่ลงอีก สี เหลืองจะ
กลายเป็ นสี แดง ในทางกลับกัน สี แดงก็สามารถเปลี่ยนเป็ นสี เหลือง และสี เขียวได้
 สี เขียว : ผูเ้ รี ยนรู้คาศัพท์
 สี เหลือง : ผูเ้ รี ยนไม่แน่ใจคาศัพท์
 สี แดง : ผูเ้ รี ยนไม่รู้คาศัพท์
ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกบันทึกในแผนอัจฉริ ยะ สาหรับคาศัพท์แต่ละคา
 ผลคะแนน :

ผลคะแนนในแบบฝึ กหัด การจดจา และ การแปล

 ประเมินการออกเสี ยง :

ผลคะแนนประเมินการออกเสี ยง

 คะแนนเขียนตามคาบอก :

ผลคะแนนในแบบฝึ กหัด เขียนตามคาบอก

 วันที่ :

วันที่ล่าสุ ดที่เข้ามาทบทวนคาศัพท์

นอกจากนี้ ที่ระดับโฟลเดอร์ ยงั มีเวลารวมทั้งหมดที่ใช้ในแต่ละส่ วนด้วย
6. การพิมพ์บัตรคาศัพท์
สามารถพิมพ์บตั รคาศัพท์ หรื อรายการคาศัพท์ได้ โดยเลือกคาศัพท์หรื อ โฟลเดอร์ คาศัพท์ที่ตอ้ งการ จากนั้นคลิก
ขวา และเลือก พิมพ์ (สาหรับพิมพ์รายการคาศัพท์ที่เลือก) หรื อ พิมพ์บัตรคาศัพท์ (สาหรับพิมพ์บตั รคาศัพท์)
จากเมนู
พิมพ์บตั รคาศัพท์แบบสองด้าน ซึ่งในหนึ่งหน้ากระดาษ สามารถพิมพ์บตั รคาศัพท์ได้ 8 ใบ โดยพิมพ์บน
กระดาษหนาและตัดออกเอง หรื อจะพิมพ์บนบัตรคาศัพท์สาเร็ จรู ปก็ได้
ในบัตรคาศัพท์ ประกอบด้วยคาศัพท์ที่ตอ้ งการฝึ ก พร้อมตัวอย่างประโยค และมีคาแปลอยูท่ ี่ดา้ นหลัง
หากเครื่ องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์แบบสองด้านได้ ให้ต้ งั ค่ากระดาษเองและพิมพ์ดา้ นหน้า จากนั้นใส่ กระดาษ
แผ่นเดิม และพิมพ์ดา้ นหลังของกระดาษ
พิมพ์รายการคาศัพท์
ในแผนอัจฉริ ยะ เลือกคาศัพท์หรื อ โฟลเดอร์คาศัพท์ที่ตอ้ งการพิมพ์ คลิกขวาเพื่อแสดงเมนู และเลือก พิมพ์
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G คุยกับทิม
คู่มือนี้ได้มีการพูดถึงการใช้คาสั่งเสี ยงมาบ้างแล้ว ด้วยคาสั่งเสี ยงนี้ ผูเ้ รี ยนสามารถควบคุมการทางานของ
โปรแกรมโดยใช้เสี ยงของผูเ้ รี ยนได้ โดยใช้ภาษาที่กาลังเรี ยนอยู่

ระบบการทางานของคุยกับทิม
ระบบการรับรู ้คาสั่งเสี ยง เป็ นโปรแกรมที่ใช้เสี ยงพูดโต้ตอบได้ ซึ่ งวิดีโอติวเตอร์ สามารถเข้าใจคาสั่งเสี ยงใน
ภาษาที่เรี ยน และปฏิบตั ิตามคาสั่งที่ได้ยนิ
 การใช้คาสั่งเสี ยงทุกครั้ง ต้องเริ่ มด้วยการพูดชื่อของ วิดีโอติวเตอร์ เพื่อเปิ ดการสังเคราะห์เสี ยงของ คุยกับ
ทิม ตัวอย่างเช่น “Tim, help me please.”
 คุยกับทิม เข้าใจคาสั่งเสี ยงที่สอดคล้องกับกิจกรรมหน้าปั จจุบนั เท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากผูเ้ รี ยนอยูท่ ี่หน้า
ภาพรวม (ไม่ใช่หน้าแบบฝึ กหัด) คาสั่งเสี ยง “Tim, correction.” จะไม่ทางาน เนื่องจากในหน้านั้นไม่มี
แบบฝึ กหัดให้ตรวจคาตอบ
 หมายเหตุ: คุยกับทิม พร้อมบันทึกเสี ยงเมื่อจุดกลมๆข้างใต้ วิดีโอติวเตอร์ เป็ นสี แดง เช่นเดียวกับฟังก์ชนั่
การบันทึกเสี ยงอื่นๆในโปรแกรม
 ฝึ กเกี่ยวกับคาสั่งเสี ยงต่างๆ ได้ที่โฟลเดอร์ คุยกับทิม ในส่ วน ศูนย์ การฝึ กออกเสี ยง เลือกหมวดพื้นฐาน
เบื้องต้น
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H เคล็ดลับการเรียนด้ วยตนเอง
ตั้งเป้าหมายในการเรียน
 การเรี ยนภาษาแบบ E-learning นั้น ต้องอาศัยแรงจูงใจจากตัวผูเ้ รี ยนมากขึ้น กว่าการเรี ยนในรู ปแบบเดิม
 พิจารณาดูวา่ ปั จจัยใดเป็ นแรงจูงใจที่ดีที่สุด และสาคัญที่สุดที่จะเรี ยนภาษา ให้ต้ งั เป้ าหมายที่สามารถ
ปฏิบตั ิได้จริ ง
 ลาดับความสาคัญ
 เอาชนะการต่อต้านและความขึ้เกียจของตนเอง โดยการยึดเหนี่ยวกับแผนการเรี ยน กาหนดเวลาของการ
กระทาการสิ่ งหนึ่งๆ เพื่อให้สาเร็ จลุล่วง
 ให้ความสาคัญกับเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้และกาหนดเวลาเรี ยนที่แน่นอน ดังเช่นโลกธุ รกิจ ในปัจจุบนั
จัดการกับเวลาเรียน
 บอกเพื่อนร่ วมงานและเจ้านาย ถึงความจาเป็ นและความตั้งใจที่จะเรี ยนรู ้ รวมถึงเป้ าหมายที่คุณต้องทา
ให้สาเร็ จ
 การบรรลุเป้ าหมายในช่วงเวลาที่กาหนดไว้ ดังนั้นเพื่อยึดอยูก่ บั แผน ควรกาหนดตารางเวลาเรี ยนในช่วง
ระหว่างสัปดาห์ และเผือ่ เวลาสารองไว้ดว้ ย
 เริ่ มเรี ยนจากระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 30 นาที
 เมื่อชัว่ โมงการเรี ยนยาวนาน ควรหาเวลาพักบ้าง
ใช้ วธิ ีการทีเ่ หมาะสมกับการเรียน
 ทบทวนเนี้อหาที่เป็ นความรู ้ใหม่ให้บ่อยครั้ง
 ไม่ลืมที่จะทบทวนสิ่ งที่เคยคิดว่ายากในตอนแรก
 จัดตารางเพื่อทบทวนบทเรี ยนที่ผา่ นมาในแผนการเรี ยนด้วย
 เมื่อเรี ยนอย่างคร่ าเคร่ ง อย่าลืมพักบ้าง
 ให้รางวัลตนเองเมื่อบรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
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นาสิ่ งทีเ่ รียนรู้ ด้วยตนเองไปประยุกต์ ใช้
 ใช้วธิ ี การสื่ อสารต่างๆให้เป็ นประโยชน์ (อีเมล์ หรื อ โทรศัพท์) เพื่อโต้ตอบกับผูเ้ รี ยนคนอื่นและติวเตอร์
 แบ่งปั นเคล็ดลับการเรี ยนรู ้และความก้าวหน้าของการเรี ยนกับเพื่อนร่ วมงาน
ลดสิ่ งทีจ่ ะมารบกวนช่ วงระหว่างการเรียน
 วิเคราะห์ปัจจัยที่อาจรบกวนการเรี ยน (โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อื่น ลักษณะสถานที่เรี ยน เพื่อนร่ วมงาน
บริ เวณนั้น)
 สร้างบรรยากาศการเรี ยนที่ปลอดปัจจัยการรบกวนข้า งต้น โอนสายเรี ยกเข้าให้เพื่อนร่ วมงานระหว่าง
การเรี ยน และพูดคุยถึงผลที่ได้กบั เพื่อนร่ วมงานและเจ้านาย

I คาถามที่พบบ่ อย
 “ฉันไม่ ทราบวิธีการใช้ งานตัวโปรแกรมเลย โปรแกรมภาษานีท้ างานอย่ างไรและฉันสามารถเรียนรู้ ได้ อย่ างไร?”
หากการเรี ยนแบบ E-learning นี้ เป็ นสิ่ งใหม่สาหรับคุณ กรุ ณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด โดย
เน้นจุดสนใจที่บทแรกๆ (Warm up) และดูการแนะนาเนื้อหาเบี้องต้น (Product tour) ประมาณ 10 นาทีได้ที่
http://www.clt-net.in.th/demo
 “ฉันจะทาแบบฝึ กหัดได้ อย่างไร?”
แบบฝึ กหัดมี 4 ประเภทหลัก บางแบบฝึ กหัดจะสามารถตอบคาถามได้หลังจากที่ได้คลิกฟังข้อความไป
แล้ว โดยให้สังเกตที่สัญลักษณ์รูปลาโพง และทาตามคาชี้แจงที่ให้มา ในแบบฝึ กหัดหลายประเภท โปรแกรม
สามารถแสดงการวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาด ซึ่ งแนะนาให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอน คือ อ่านข้อความวิเคราะห์ (Error)
จากนั้นแก้ไขคาตอบให้ถูกต้อง แบบฝึ กหัดเสร็ จสมบรู ณ์ก็ต่อเมื่อ ไม่มีคาตอบใดกระพริ บ หลังจากที่คลิก ตรวจ
คาตอบ
 “ฉันจะทาแบบฝึ กหัดได้ อย่างไร หากไม่ เข้ าใจคาศัพท์ในแบบฝึ กหัด ?”
คาศัพท์ทุกคาในทุกแบบฝึ กจะถูกแปลไว้ โดยให้คลิกขวาที่คานั้น คาเดี่ยวๆที่นามาผสมกันจะนับเป็ น
ความหมายเดียว เช่น New York นอกจากนี้ผเู ้ รี ยนยังสามารถเลือกฟังคาศัพท์ได้ท้ งั แบบเสี ยงผูห้ ญิงและเสี ยง
ผูช้ าย โดยคลิกที่ลาโพงข้างสัญลักษณ์ผชู ้ ายและผูห้ ญิงในหน้าต่าง Dictionary สาหรับโปรแกรมเรี ยน
ภาษาอังกฤษนั้น มีการออกเสี ยงทั้งแบบอเมริ กนั และแบบบริ ติช ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษารากศัพท์ หรื อคาศัพท์ใน
รู ปเอกพจน์เพิ่มเติมได้โดยคลิกที่ลิงค์สีน้ าเงิน คาศัพท์ทุกคาในแบบฝึ กหัดมีคาแปล เพียงแค่คลิกขวาที่คาเท่านั้น

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 42

 “ฉันจะทราบถึงข้ อผิดพลาดทีท่ าในแบบฝึ กหัดได้ อย่างไร?”
คลิก ตรวจคาตอบ ที่เมนูบาร์ ด้านบนของหน้าต่างเรี ยน (กด Alt เพื่อดูคาแปลของคาสั่งในเมนูบาร์ )
หรื อใช้คาสั่งเสี ยงกับวิดีโอติวเตอร์ ให้ตรวจคาตอบได้เช่นกัน หากผูเ้ รี ยนเลือกที่จะตรวจคาตอบก่อนทา
แบบฝึ กหัดสมบรู ณ์ (เช่น ใส่ คาตอบยังไม่ครบทุกข้อ) วิดีโอติวเตอร์ จะบอกผูเ้ รี ยนว่ายังทาแบบฝึ กหัดไม่เสร็ จ แต่
หากผูเ้ รี ยนยืนยันที่จะตรวจคาตอบ ให้คลิกที่ ตรวจคาตอบ อีกครั้ง ในแบบฝึ กหัดหลายประเภท (เช่น แบบฝึ กหัด
เติมคาลงในช่องว่าง) โปรแกรมจะแสดงจุดที่ผดิ และให้คาอธิ บายสั้นๆเพื่อช่วยในการแก้ไขคาตอบ ซึ่ งแนะนา
ให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่อไปนี้ ขั้นแรก อ่านข้อความ Error จากนั้นแก้ไขให้ถูกต้อง และสุ ดท้ายคลิกที่ ตรวจ
คาตอบ เพื่อตรวจอีกครั้ง แบบฝึ กหัดจะสมบรู ณ์เมื่อช่องว่างทั้งหมดมีคาตอบ และไม่มีจุดใดกระพริ บอีก
 “ฉันสามารถฝึ กการออกเสี ยง ในขณะทีเ่ รียนด้ วยคอมพิวเตอร์ ได้ อย่างไร?”
เมื่อทาแบบฝึ กหัดเสร็ จสมบรู ณ์แล้ว (คลิก ตรวจคาตอบ และไม่มีขอ้ ความ Error อีก หรื อคลิก เฉลย เพื่อ
ดูเฉลย) สัญลักษณ์ของเมาส์ จะเปลี่ยนเป็ นรู ปไมโครโฟน ผูเ้ รี ยนสามารถฝึ กการออกเสี ยงกับห้องปฏิบตั ิการ
ภาษา ที่อยูท่ างด้านขวาของวิดีโอติวเตอร์ คลิกที่ประโยคต่างๆในแบบฝึ กหัด และประโยคนั้นจะปรากฏขึ้นบน
แถบข้อความของ ห้องปฏิบตั ิการภาษา รอให้วงกลมข้างล่าง วิดีโอติวเตอร์ เป็ นสี แดงก่อน แล้วจึงออกเสี ยง
ประโยคใส่ ไมโครโฟน โปรแกรมจะประเมินคะแนนการออกเสี ยงเทียบกับเสี ยงของเจ้าของภาษาไว้ทาง
ด้านซ้ายของห้องปฏิบตั ิการภาษาทันที พยายามพูดให้ได้คะแนนอย่างน้อย 80% และสามารถคลิกที่ลาโพง
ด้านซ้ายของประโยค เพื่อฟังเสี ยงเจ้าของภาษา คลิกที่ลาโพงบน เพื่อฟังเสี ยงของผูเ้ รี ยนเอง
 “ฉันสามารถคั่นหน้ ากระดาษ หรือแทรกโน้ ตในคอร์ สได้ อย่างไร?”
คลิกขวาที่แบบฝึ กหัดหรื อ โฟลเดอร์ เพื่อแสดงเมนูและเลือกเมนู แทรกบันทึกย่อ ซึ่งทางด้านขวาของ
หน้าต่างเรี ยนจะปรากฏบันทึกย่อสี เหลืองแทรกอยูใ่ นแบบฝึ กหัด และมีสัญลักษณ์คล้ายกันนั้นปรากฏที่คอลัมน์
“บันทึกย่อ” ในแผนอัจฉริ ยะด้วย หากผูเ้ รี ยนต้องการเพิ่มขนาดบันทึกย่อ ให้คลิกที่มุมล่างขวาของบันทึกย่อและ
ลากเพื่อขยายขนาดตามความต้องการ ผูเ้ รี ยนสามารถย้ายตาแหน่งของบันทึกย่อไปที่ตาแหน่งใดก็ได้ใน
แบบฝึ กหัด หรื อคลิกที่เครื่ องหมายลบ (มุมขวาบนของบันทึกย่อ) เพื่อย่อบันทึกย่อ หากต้องการดูวา่ มีบนั ทึกย่อ
แทรกอยูท่ ี่ใดบ้าง ให้ปิด โฟลเดอร์ ท้ งั หมดและมองหาสัญลักษณ์กระดาษโปร่ งแสงในคอลัมน์ “บันทึกย่อ” ที่
ระดับชั้นโฟลเดอร์
สัญลักษณ์โปร่ งแสงนี้ หมายถึงมีการแทรกบันทึกย่อในแบบฝึ กหัดที่อยูใ่ นโฟลเดอร์ น้ นั หากต้องการ
ลบบันทึกย่อ คลิกขวาที่แบบฝึ กหัดหรื อ โฟลเดอร์ และเลือกเมนู ลบบันทึกย่อ
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บันทึกย่อว่างๆ ก็สามารถทาเป็ นที่คนั่ หน้าหนังสื อได้ เนื่องจากจะมีสัญลักษณ์ บันทึกย่อ ปรากฏในแผน
อัจฉริ ยะ ถึงแม้วา่ โฟลเดอร์ น้ นั จะปิ ดอยู่ สัญลักษณ์บนั ทึกย่อจะมีปรากฏขึ้นที่ดา้ นบนสุ ดของระดับโฟลเดอร์ เพื่อ
บอกให้ทราบว่ามีการแทรกบันทึกย่ออยูใ่ นโฟลเดอร์ ยอ่ ยนั้น
 “ฉันสามารถปริ้นแบบฝึ กหัดได้ หรือไม่ เพือ่ เรียนภาษาโดยไม่ ต้องใช้ คอมพิวเตอร์ ในขณะเดินทาง?”
สามารถปริ้ นแบบฝึ กหัดได้ โดยเลือกหัวข้อที่ตอ้ งการในแผนอัจฉริ ยะ จากนั้นคลิกขวา และเลือก พิมพ์
 “ฉันจะควบคุมบทสนทนารู ปภาพได้ อย่ างไร?”
บทเรี ยนหลายๆบทเริ่ มต้นด้วย บทสนทนารู ปภาพ ซึ่ งมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบบฝึ กหัดที่ตามมา โดย
มีปุ่มคาสัง่ ต่างๆ เช่นเดียวกับเทปบันทึกเสี ยง แสดงไว้ที่ดา้ นบนของบทสนทนารู ปภาพ คลิกที่ ลูกศรชี้ไปทางขวา
เพื่อเริ่ มบทสนทนารู ปภาพ คลิกที่เครื่ องหมายสี่ เหลี่ยมเพื่อหยุดบทสนทนารู ปภาพ ปุ่ มที่มีลูกศร 2 ดอกชี้ไป
ทางขวา สาหรับเลื่อนบทสนทนาไปสู่ รูปภาพถัดไป ปุ่ มที่มีลูกศร 2 ดอกชี้ไปทางซ้าย สาหรับย้อนกลับไปหนึ่ง
ภาพ ปุ่ มที่มีเครื่ องหมายขีดและลูกศรชี้ไปทางซ้าย สาหรับกลับไปที่จุดเริ่ มต้นของบทสนทนา
สามารถเพิม่ หรื อลดความเร็ วเสี ยงของบทสนทนาได้ โดยคลิกที่เครื่ องหมายปรับระดับสี เหลือง และเลื่อนไป
ทางซ้าย สาหรับลดความเร็ ว หรื อทางขวาสาหรับเพิ่มความเร็ ว ดับเบิ้ลคลิกที่เครื่ องหมายปรับระดับสี เหลืองเพื่อ
กลับสู่ เสี ยงพูดปกติ (100%) อีกครั้ง

 “ฉันอยากใช้ คาสั่ งเสี ยง “Talk to Tim” ในโปรแกรมเรียนภาษา ฉันจะทาได้ อย่างไร?”
ระบบการรับรู ้คาสั่งเสี ยง เป็ นโปรแกรมที่ผเู้ รี ยนใช้เสี ยงพูดโต้ตอบได้ ซึ่งวิดีโอติวเตอร์สามารถเข้าใจ
คาสั่งเสี ยงในภาษาที่เรี ยน และปฏิบตั ิตาม Keywords ที่ได้ยนิ การใช้คาสั่งเสี ยงทุกครั้ง ต้องเริ่ มด้วยการพูดชื่อ
ของ วิดีโอติวเตอร์ เพื่อเปิ ดการสังเคราะห์เสี ยงของ คุยกับทิม ซึ่ ง คุยกับทิม จะเข้าใจคาสั่งเสี ยงที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมหน้าปั จจุบนั เท่านั้น
ตัวอย่างเช่น หากผูเ้ รี ยนอยูท่ ี่หน้าภาพรวม (ไม่ใช่หน้าแบบฝึ กหัด) คาสั่งเสี ยง ตรวจคาตอบ จะไม่ทางาน
เนื่องจากในหน้านั้นไม่มีแบบฝึ กหัดให้ตรวจคาตอบ
หมายเหตุ: คุยกับทิม พร้อมบันทึกเสี ยงเมื่อจุดกลมๆข้างใต้ วิดีโอติวเตอร์ เป็ นสี แดง เช่นเดียวกับกิจกรรมอื่นใน
โปรแกรม ฝึ กเกี่ยวกับคาสั่งเสี ยงต่างๆ ได้ที่ คุยกับทิม ในส่ วนอ้างอิง
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 “ฉันสามารถปิ ด วิดีโอติวเตอร์ ได้ อย่างไร?”
หากผูเ้ รี ยนต้องการใช้สมาธิ โดยไม่ให้วดิ ีโอติวเตอร์ มารบกวน คลิกที่เมนูบาร์ (รู ปเฟื อง) จากนั้นเอา
เครื่ องหมายถูกหน้าหัวข้อ วิดีโอติวเตอร์ ออก
สาหรับการเปิ ด วิดีโอติวเตอร์ ให้ทางานเหมือนเดิม คลิกที่เมนูบาร์ ทาเครื่ องหมายถูกหน้าหัวข้อ วิดีโอติวเตอร์
 “ฉันจะทราบผลการทาแบบฝึ กหัดได้ อย่างไร?”
ผลคะแนนของแบบฝึ กหัดและการออกเสี ยง บันทึกอยูใ่ นแผนอัจฉริ ยะ ทางซ้ายของหน้าต่างเรี ยน ใน
รู ปแบบเปอร์เซ็นต์ 0-100% ผลที่ปรากฏด้วยสี เขียวคือ ดี - ดีมาก สี เหลือง คือปานกลาง และสี แดง คือควร
ปรับปรุ ง
 “ฉันจะศึกษาไวยากรณ์เพิม่ เติมได้ ทไี่ หน?”
ประการแรก คาอธิ บายไวยากรณ์มีอยูใ่ นหน้าแบบฝึ กหัดต่างๆ (คลิกที่หวั ข้อ ไวยากรณ์ บนเมนูบาร์ )
และสามารถคลิกที่ลิงค์ขอ้ ความสี น้ าเงินในคาอธิ บายไวยากรณ์ เพื่อดูคาอธิ บายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวเรื่ องนั้น
นอกจากนี้ ยังมีไวยากรณ์จาแนกไว้เป็ นหมวดหมู่ต่างๆ อธิ บายอยูใ่ น สารบัญไวยากรณ์ ใน ส่ วนอ้างอิง ของ แผน
อัจฉริ ยะ ซึ่ งการอธิ บายนี้ มีการยกตัวอย่างการใช้งานด้วย

และ

ประการสุ ดท้าย ใน ทักษะการใช้ภาษา ใน แผนอัจฉริ ยะ ในส่ วนของ ไวยากรณ์ ซึ่งได้มีการเรี ยบเรี ยงไว้ตามหัว
เรื่ องต่างๆ มีคาอธิ บาย พร้อมทั้งแบบฝึ กหัดอีกมากมาย เพื่อเน้นการศึกษาเฉพาะเรื่ อง ภายใน ทักษะการใช้ภาษา
ยังมีส่วนที่เป็ น การออกเสี ยง การสื่ อสาร การฟังทาความเข้าใจ และ คุยกับทิม เพื่อเน้นการเรี ยนรู ้อย่างเข้มข้น
 “ฉันศึกษาข้ อแตกต่ างระหว่าง ภาษาอังกฤษแบบอเมริกนั และภาษาอังกฤษแบบบริติชได้ อย่างไร?”
ข้อแตกต่างที่สาคัญระหว่าง ภาษาอังกฤษที่ใช้ในประเทศอเมริ กา และประเทศอังกฤษ สรุ ปอยูใ่ น
บทเรี ยน มุ่งเน้นไปในสหราชอาณาจักร ใน ส่ วนอ้างอิง
 “ฉันจะออกจากโปรแกรมเรียนภาษาได้ อย่างไร?”
มีหลายวิธีที่จะออกจากโปรแกรมเช่น คลิก X ที่มุมขวาบนของหน้าต่างเรี ยน หรื อ กด Alt+F4 โปรแกรม
จะบันทึกผลการเรี ยนไว้ และเปิ ดขึ้นที่ตาแหน่งเดิมเมื่อกลับเข้ามาในโปรแกรมคราวต่อไป นอกจากนี้ ยัง
สามารถใช้คาสัง่ เสี ยงกับ วิดีโอติวเตอร์ ได้ (ศึกษาเพิม่ เติมได้ที่บทเรี ยน คุยกับทิม ในโปรแกรม)
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Tumblinger Straße 32
80337 München

Applitech Solution Co., Ltd.
Head Office: 846/32 Rama II Soi 43, Bangmod
Jomthong Bangkok 10150
Language Institute: 105/2 Saiwatkhok Rd.
T.Bangprok, A.Muang Pathumthani 12000
Tel: 02 581 1222-5 Fax: 02 581 1221
E-mail: info@speexx.in.th
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