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CLT LAN version 
 
คู่มือการใช้งาน 
 
 ข้อมูลสาํคัญ 
 คู่มือแนะนําการใช้โปรแกรม 
 คาํถามที่พบบ่อย 
 
 
เคร่ืองหมายการค้า 
corporate language training, clt และ digital publishing ได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า หรือ เคร่ืองหมายการค้า
ของ digital publishing AG และ จดทะเบียนในประเทศเยอรมนั หรือ อยูใ่นขอบเขตอํานาจการควบคมุระหวา่งประเทศ 
ช่ือสนิค้า โลโก้ การออกแบบ หวัข้อ คําศพัท์ หรือ วลีอ่ืน ๆ ท่ีกลา่วถงึในสิง่พิมพ์นี ้เป็นเคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายการ
บริการ หรือ ช่ือทางการค้าของ digital publishing AG หรือช่ืออ่ืน และจดทะเบียนภายใต้การควบคมุของกฏหมาย
ระหวา่งประเทศ 
 
ข้อมูลของบุคคลที่สาม 
คูมื่อนีป้ระกอบด้วยลงิค์ท่ีเช่ือมตอ่ไปยงัเวบ็ไซต์ของบคุคลท่ีสามซึง่ไมอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุของ digital publishing และ 
digital publishing ไมรั่บผิดชอบเนือ้หาท่ีอยูบ่นเวบ็ไซต์เหลา่นัน้ ดงันัน้ถือเป็นความเส่ียงของผู้ เรียนเอง หากผู้ เรียนเข้าไป
ในเวบ็ไซต์ของบคุคลท่ีสามท่ีอ้างอิงในคูมื่อนี ้digital publishing จดัหาลงิค์ไว้ให้เพ่ือความสะดวกเทา่นัน้ การรวมลงิค์อยู่
ในคูมื่อนี ้ไมไ่ด้หมายความวา่ digital publishing รับรองหรือยอบรับความรับผิดชอบตอ่เนือ้หาบนเวบ็ไซต์ของบคุคลท่ี
สาม 
 
ลขิสทิธ์ิ © 2010 digital publishing ขอสงวนสทิธ์ทัง้หมดในการคัดลอก สาํเนา ทาํซํา้ แปล หรือ ทาํการ
เปล่ียนแปลงใดๆ กับคู่มือนี ้ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก digital 
publishing 
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A   ข้อมูลสาํคัญ 
 

1. ฉันจาํเป็นต้องอ่านคู่มือการใช้งานหรือไม่ ? 
คูมื่อนีอ้ธิบายถงึโครงสร้างและลกัษณะตา่ง ๆ ท่ีสําคญัของโปรแกรมการเรียนภาษา ซึง่ออกแบบโดย digital publishing  
ทางบริษัทแนะนําให้ผู้ เรียนอา่นคู่มือนี ้เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผลในการเรียน
ภาษาสงูสดุ ในสว่นตา่ง ๆ ทัง้หมดนี ้ผู้ เรียนจะพบกบัข้อมลูและเทคนิคท่ีเก่ียวกบัการใช้งานโปรแกรมรวมถงึรูปแบบการฝึก
ในทกัษะตา่ง ๆ 
ในขณะใช้งาน ผู้ เรียนสามารถอา่นคูมื่อการใช้งานได้ โดยกด F1 หรือคลกิท่ี ปุ่ มช่วยเหลือ (HELP) บนเมนบูาร์ (มมุ
บนด้านขวาของหน้าตา่งเรียน) หรือ ใช้คําสัง่เสียง “ Tim,  Help me please” 
และเพ่ือให้การใช้งานในครัง้แรกง่ายขึน้ กรุณาด ู“Product Tour” ซึง่จะใช้เวลาประมาณ10นาที ได้ท่ี http://www.clt-
net.in.th/demo/ 
 

2. คอมพวิเตอร์ของฉันพร้อมสาํหรับการใช้งานหรือยัง ? 
เพ่ือให้การเรียนภาษาเป็นไปอยา่งสมบรูณ์ท่ีสดุ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ควรมีข้อกําหนดขัน้ต่ําดงัตอ่ไปนี ้
 หน่วยประมวลผล  Pentium Processor 
 ระบบปฏิบติัการ Windows XP, Vista or 7 
 ซีดีรอม ไดรฟ์ 
 ลําโพง หรือ ชดุหฟัูง และ ไมโครโฟน 
ถงึแม้วา่ผู้ เรียนจะสามารถใช้โปรแกรมได้โดยไมมี่ลําโพงและไมโครโฟนก็ตาม แตเ่ราขอแนะนําให้ใช้เพ่ือท่ีผู้ เรียนจะ
สามารถฝึกทกัษะการฟังทําความเข้าใจและทกัษะการออกเสียงท่ีมีแบบฝึกอยูเ่ป็นจํานวนมากในโปรแกรมนี ้
โปรแกรมไมมี่ค่ามาตรฐานสําหรับกําหนดการ์ดเสียงใด ๆ แตอ่ย่างไรก็ตามเคร่ืองหมายท่ีพบในการ์ดเสียงของ
คอมพิวเตอร์สว่นใหญ่ จะมีลกัษณะดงันี ้
           ไมโครโฟน     สญัลกัษณ์ “Mic”, เคร่ืองหมายสีแดง                                                                              

ลําโพง / หฟัูง    สญัลกัษณ์ “Audio” หรือ “Out”, เคร่ืองหมายอ่ืนท่ีไมใ่ช่สีแดง 
 

3. คาํถามอ่ืนๆ 
หากผู้ เรียนมีคําถามเก่ียวกบัการใช้งานโปรแกรมนอกเหนือจากข้อมลูท่ีระบไุว้ในคูมื่อหรือใน HELP กรุณาเข้าไปท่ีเวบ็ไซต์
ของบริษัท หรือ ติดตอ่แผนกบริการลกูค้า         

 Website    www.clt-net.in.th             

 Tutor Support   tutor@clt-net.in.th               

 Technical Support       support@clt-net.in.th 
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B   ขัน้ตอนเร่ิมต้น – ขัน้ตอนสุดท้าย 
 

1. หน้าต่างเรียน 
 

           
 
 ทางด้านซ้ายมือของหน้าตา่งเรียนคณุจะเหน็ แผนอัจฉริยะ ซึง่เป็นสารบญัหลกัสตูรของคณุ ตรงนีค้ณุจะได้เหน็

บทเรียนท่ีคณุฝึกฝนอยู่ ผลคะแนนท่ีได้รับและสิ่งท่ีคณุยงัต้องทําตอ่ สําหรับการดรูายการใด ๆ ก็ตามใน แผน
อัจฉริยะ ให้คลกิท่ีช่ือบนรายการนัน้ หรือ คลิกท่ีรูปสามเหล่ียม (สีขาว) เพ่ือขยายหวัข้อและดบูทเรียนหรือ
แบบฝึกหดัยอ่ยตา่ง ๆ หรือ คลกิท่ีรูปสามเหล่ียม (สีดํา) เพ่ือยอ่หวัข้อและเก็บรายการหรือแบบฝึกหดัยอ่ยตา่ง ๆ 

 ในหน้าตา่งเรียนทางด้านขวามือ ผู้ เรียนสามารถคลกิท่ีรูปภาพเพ่ือเลือกได้วา่ต้องการเรียนบทเรียนใดและเข้าทํา
แบบฝึกหดัตา่ง ๆ ท่ีสอดคล้องกบับทเรียนนัน้โดยจะมี วดิีโอตวิเตอร์ ท่ีอยูด้่านบนของหน้าตา่งคอยช่วยเหลือและ
ให้คําแนะนําแก่ผู้ เรียนตลอดระยะเวลาการเรียน 

ช่ือบทเรียนเดียวกนัจะมีปรากฏอยูท่ัง้สองสว่น คณุสามารถคลกิท่ีสญัลกัษณ์รูปภาพบทเรียนทางด้านขวาของหน้าต่าง
เรียน หรือ คลิกเลือกช่ือบทเรียนในแผนอัจฉริยะทางด้านซ้ายเพ่ือเข้าสูบ่ทเรียนได้ 
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2. การปรับเทียบไมโครโฟน  
 
 ในการปรับเทียบไมโครโฟน คลิกท่ีสญัลกัษณ์ไมโครโฟนใน Windows taskbar (มมุลา่งขวาของหน้าจอ ข้าง ๆ

นาฬิกา) หรือ เลือกปรับเทียบจากเมนบูาร์บนหน้าต่างเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พดูใสไ่มโครโฟนและปรับระดบัไมโครโฟน (เคร่ืองหมายลกูศร) โดยให้ตวัชีว้ดัระดบัสีนํา้เงินด้านลา่ง วิดีโอติวเตอร์  

หยดุน่ิงในขณะท่ีผู้ เรียนเงียบ และเคล่ือนไหว (ประมาณกลาง ๆ) เม่ือผู้ เรียนออกเสียง 

 คลกิท่ี ปรับเทียบ และพดูใสไ่มโครโฟนประมาณ 2-3 วินาที จากนัน้ให้ผู้ เรียนเงียบ รอจนกระทัง่กลอ่ง Active อีก
ครัง้ ในช่วงการวดัระดบัเสียงนัน้ โปรแกรมจะทําการวดัเสียงรบกวนท่ีอยูร่อบ ๆ ไมโครโฟนประมาณ 5 วินาที 

 เม่ือปรับระดบัเสียงไมโครโฟนเรียบร้อยแล้ว ให้คลกิท่ี ปิด 

คา่ระดบัเสียงของไมโครโฟนนีจ้ะถกูบนัทกึไว้ หากผู้ เรียนใช้ไมโครโฟนตวัอ่ืน หรือ เปล่ียนสถานท่ีท่ีมีเสียงรบกวนแตกตา่ง
ไปจะต้องทําการปรับคา่ใหม่  
นอกจากการใช้เมาส์แล้ว ผู้ เรียนยงัสามารถใช้เสียงในคําสัง่ตา่ง ๆ ได้ ด้านลา่งนีเ้ป็นตวัอยา่งขัน้ตอนการฝึกออกเสียง
คําสัง่ให้ วิดีโอติวเตอร์ เข้าใจ  
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 คลกิท่ีคําสัง่ใน หน้าตา่งเรียน เพ่ือฟังการออกเสียงคําสัง่นัน้ 
 ให้ผู้ เรียนออกเสียงคําสัง่นัน้ใสไ่มโครโฟน ถ้า วดีิโอติวเตอร์ เข้าใจคําสัง่ จะปรากฏเคร่ืองหมายถกูสีนํา้เงินหน้า

คําสัง่นัน้ 
ฝึกคําสัง่ในสว่นท่ีเหลือ โดยใช้เมาส์คลกิท่ีลกูศรด้านบนขวาเพ่ือข้ามไปแบบฝึกหดัหน้าถดัไป (ผู้ เรียนสามารถศกึษาการพดู
คําสัง่นีก้บั วิดีโอติวเตอร์ ได้ใน คุยกับทมิ) 
 
พูดช่ือ วดิีโอตวิเตอร์ ก่อนคาํส่ัง 
ผู้ เรียนจะต้องเรียกช่ือ วิดีโอติวเตอร์ ก่อนพดูคําสัง่เสมอ เพ่ือให้ วิดีโอติวเตอร์ ทราบวา่ผู้ เรียนกําลงัพดูด้วย ผู้ เรียน
จําเป็นต้องใช้ภาษาท่ีกําลงัเรียนอยู ่เพ่ือใช้ในการออกคําสัง่  ตวัอยา่งเช่น “Tim”, Help 

3. การใช้เมาส์ในโปรแกรม 

หากผู้ เรียนไมต้่องการใช้คําสัง่เสียงในโปรแกรม ผู้ เรียนสามารถใช้เมาส์แทนได้ 
 หน้าต่างเรียน :  ใช้ลกูศรด้านบนขวาบนแถบ เมนบูาร์ เพ่ือเดินหน้า หรือ ย้อนไปแบบฝึกหดัตา่ง ๆ ในคอร์สเรียน 

(บทสนทนารูปภาพ แบบฝึกหดั หรือ แบบทดสอบ) ตวัเลขระหวา่งลกูศรแสดงให้ผู้ เรียนทราบวา่อยูท่ี่กิจกรรมใด 
และมีจํานวนกิจกรรมเทา่ไหร่ในบทเรียนนี ้

 
      
 หน้าต่างเรียน : การกลบัไปบทเรียนก่อนหน้าหรือบทเรียนตา่ง ๆ ให้ท่ีช่ือบทเรียนท่ีอยูใ่นแผนอจัฉริยะ 

 แผนอัจฉริยะ : ผู้ เรียนสามารถดเูนือ้หาในคอร์สเรียนทัง้หมดได้ในแผนอจัฉริยะ ซึง่จะมีลกัษณะคล้ายกบั 
โฟลเดอร์ใน Windows Explorer ผู้ เรียนสามารถซอ่นและแสดงหวัข้อตา่ง ๆ ได้ด้วยการคลกิเคร่ืองหมาย
สามเหล่ียม หน้าหวัข้อตา่ง ๆ เม่ือผู้ เรียนคลกิท่ีช่ือบทเรียน หรือ ช่ือกิจกรรมใดก็ตามในแผนอจัฉริยะหน้าท่ี
สอดคล้องกนันัน้จะปรากฏขึน้ทางขวาหน้าตา่งเรียนด้วย 

4. ขัน้ตอนการออกจากโปรแกรม 

เม่ือผู้ เรียนต้องการออกจากโปรแกรม ให้เลือกหนึ่งในวีธีการตอ่ไปนี ้ 

 กด Alt ตามด้วย F4  

 ใช้คําสัง่เสียงกบั วิดีโอติวเตอร์ (ศกึษาการใช้คําสัง่นีไ้ด้ใน คุยกับทมิ) 

 คลกิท่ีเคร่ืองหมาย X ท่ีมมุขวาด้านบนของหน้าตา่งเรียน   

ระหวา่งออกจากโปรแกรม โปรแกรมจะทําการอพัเดทข้อมลูตา่ง ๆ กบั Server ผู้ เรียนควรรอจนกระทัง่ การอพัเดท
ข้อมลูกบั Server ทําจนสําเร็จ 
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หากการออกจากโปรแกรมไมส่มบรูณ์ (อาจเกิดจากปัญหาระบบเครือข่าย) ผู้ เรียนควรจะ logon เข้าโปรแกรมอีกครัง้และ
คลกิท่ี Please synchronize! เพ่ือให้โปรแกรมทําการ อพัเดทข้อมลูจากเคร่ืองผู้ เรียนเข้าสู ่Server ให้เสร็จสมบรูณ์ 

                

การคลิก Please synchronize!  ต้องทําท่ีเคร่ืองลา่สดุท่ีเข้าใช้งานโปรแกรม โดยท่ีช่ือ “dell” หมายถงึ ช่ือ User ท่ี logon 
เข้า Window ท่ีเคร่ืองผู้ เรียน  และ  “@APT-02” หมายถงึ ช่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ เรียน 

ไมว่า่ผู้ เรียนเลือกออกจากโปรแกรมด้วยวิธีใดก็ตาม โปรแกรมจะจดจําตําแหน่งสดุท้ายท่ีผู้ เรียนได้ทําไว้ลา่สดุ 



 

 
Copyright © 2010 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 8 

 
CLT | user manual 

 

C   บทสนทนารูปภาพ 
 
บทเรียนหลาย ๆ บทเร่ิมต้นด้วยกิจกรรม Photo Story ซึง่มีเนือ้หาท่ีสอดคล้องกบัแบบฝึกหดัตา่ง ๆ ท่ีตามมา ซึง่ผู้ เรียนจะ
ได้ศกึษาคําศพัท์ใหม ่ๆ และโครงสร้างประโยค การฟังทําความเข้าใจ และการออกเสียง ผา่นบทสนทนาของเจ้าของภาษา 
 

 
 

1. การเรียนด้วยบทสนทนารูปภาพ 
 
 เร่ิมต้นโดยการตัง้ใจดแูละฟัง บทสนทนารูปภาพ ทัง้เร่ืองก่อน 

 กลบัไปท่ีฉากเร่ิมต้น และเลน่ บทสนทนารูปภาพ อีกครัง้หนึ่ง โดยครัง้นีใ้ห้เน้นในสว่นท่ีผู้ เรียนไมเ่ข้าใจในครัง้แรก 

 ฟังบทสนทนาทีละสว่น  คลกิท่ีบทพดูเม่ือต้องการฟังซํา้วา่บทพดูนัน้ออกเสียงอยา่งไร หรือ กด Alt เม่ือต้องการดคํูา
แปล 

 ผู้ เรียนสามารถซ่อนบทพดู และเลือกเฉพาะฟัง เนือ้เร่ืองทัง้หมดได้ เพ่ือทดสอบว่าเข้าใจเนือ้หาทัง้หมดหรือไม่ 

 สําหรับฝึกการออกเสียงนัน้ ให้พดูบทสนทนานัน้ ๆ ใสไ่มโครโฟนและพยายามเลียนเสียงเจ้าของภาษา หากผู้ เรียน
ออกเสียงบทพดูได้ถกูต้อง โปรแกรมจะเล่ือนไปบทสนทนาภาพถดัไปให้โดยอตัโนมติั 

 
                                โปรแกรมพร้อมบนัทกึเสียงเม่ือมีวงกลมเลก็ ๆ สีแดงอยูด้่านลา่ง วิดีโอติวเตอร์  
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2. สัญลักษณ์ในบทสนทนารูปภาพ 

 เร่ิมเลน่บทสนทนา (ทัง้ภาพและเสียง) 

 หยดุบทสนทนา (ทัง้ภาพและเสียง) 

 ไปสูรู่ปภาพถดัไป 

 ย้อนกลบัไปสูรู่ปภาพท่ีผา่นมา 

 กลบัไปจดุเร่ิมต้นบทสนทนา 
 ลดความเร็วของผู้พดู ให้ใช้เมาส์ลากตวัควบคมุเสียงสีเหลืองไปทางซ้าย   เพิ่มความเร็วของผู้พดู ให้ลาก

ตวัควบคมุเสียงไปทางขวา สําหรับการกลบัมาท่ีความเร็วปกติ (100%) ให้ดบัเบิล้คลิกท่ีตวัควบคมุเสียง   

 ซอ่นบทสนทนา 

 สําหรับแสดงบทสนทนา 
 

Alt   สําหรับการแปลบทสนทนา และคําสัง่ตา่ง ๆ บนเมนบูาร์ 
        คลกิท่ีบทสนทนา สําหรับการฟังการออกเสียงบทสนทนาซํา้ 

 
3. การใช้คาํส่ังเสียง 

ผู้ เรียนสามารถใช้คําสัง่เสียงใน บทสนทนารูปภาพ ได้ โดยพดูคําสัง่ท่ีต้องการกบั วิดีโอติวเตอร์ เช่น Stop ซึง่คําสัง่ตา่ง ๆ นี ้
อยูบ่นเมนบูาร์ ด้านบนของหน้าตา่งเรียน ผู้ เรียนสามารถศกึษาการใช้คําสัง่นอกเหนือจากนีไ้ด้ เช่น “Tim, Hide text”  ใน
บทเรียน  คุยกับทมิ 
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D   แบบฝึกหดั  

โปรแกรมนีป้ระกอบด้วยแบบฝึกหดัหลากหลายรูปแบบ เพ่ือฝึกทกัษะภาษาในทกุ ๆ ด้าน และมีกระบวนการเรียนท่ีไมน่่า
เบ่ือ  ซึง่สญัลกัษณ์ตา่ง ๆ ในแผนอจัฉริยะ จะเป็นตวับอกชนิดของรูปแบบการฝึก  

1. ทาํแบบฝึกหัดให้สมบูรณ์ได้อย่างไร ? 
แบบฝึกหดัมีฟังก์ชัน่และแนวทางช่วยเหลือท่ีหลากหลาย ดงันัน้เพ่ือให้ได้ประโยชน์จากคอร์สเรียนมากท่ีสดุ กรุณาทํา
แบบฝึกหดัตามคําแนะนําด้านลา่งนี ้
คาํชีแ้จง 
 ฟังคําแนะนําของ วิดีโอติวเตอร์ ถ้าต้องการฟังคําแนะนําซํา้อีกครัง้ คลกิท่ีรูป วิดีโอติวเตอร์   
 อา่นคําแนะนําท่ีอยูถ่ดัจาก วิดีโอติวเตอร์ โดยผู้ เรียนสามารถกด Alt เพ่ืออา่นคําแปลภาษาไทย 

บางแบบฝึกหดัมีเฉลยให้แล้ว เพ่ือให้ผู้ เรียนจดจําคําตอบลว่งหน้า โดยสามารถสงัเกตได้จากรูปร่างของเม้าส์ ท่ี
เปล่ียนไป เม่ือผู้ เรียนคลกิท่ีสว่นใดสว่นหนึง่ของแบบฝึกหดั ข้อความบางอยา่งในแบบฝึกหดัจะหายไป ผู้ เรียนจะต้อง
ทําแบบฝึกหดันัน้ให้กลบัไปสูส่ภาพเดิม (เช่น เติมคําในช่องวา่ง หรือ ลําดบัประโยคให้ถกูต้อง)  

บางแบบฝึกหดัจะเฉลยคําตอบได้ ก็ตอ่เม่ือมีการฟังมากกวา่ 1 ข้อความ  

 ผู้ เรียนสามารถพฒันาทกัษะการอา่นทําความเข้าใจได้อยา่งเป็นระบบ ผู้ เรียนจะได้เจอกบัข้อความและคําถามท่ี
 สมัพนัธ์กนั ให้คลกิท่ี Text icon ในแบบฝึกหดั หน้าตา่งข้อความใหมจ่ะเปิดขึน้ อ่านข้อความนัน้อยา่งถ่ีถ้วนและตอบ
 คําถามในแบบฝึกหดั 
 
การทาํแบบฝึกหัดให้สมบูรณ์ 
 ก่อนอ่ืนผู้ เรียนควรพยายามทําแบบฝึกหดัให้เสร็จโดยไมใ่ช้ตวัช่วย ผู้ เรียนสามารถคลกิท่ี ตรวจคาํตอบ เพ่ือตรวจ

คําตอบวา่ได้คะแนนเทา่ไหร่จากคะแนนเตม็ 100% 
 
พจนานุกรม (Dictionary)  
คําศพัท์ทกุคําในทกุแบบฝึกจะถกูแปลไว้แล้ว โดยให้คลกิขวาท่ีคําศพัท์นัน้ คําเด่ียว ๆ ท่ีนํามาผสมกนัจะนบัเป็น
ความหมายเดียว เช่น New York นอกจากนีผู้้ เรียนยงัสามารถเลือกฟังคําศพัท์ ได้ทัง้แบบเสียงผู้หญิงและเสียงผู้ชาย โดย
คลกิท่ีลําโพงข้างสญัลกัษณ์ผู้ชายและผู้หญิง ในหน้าตา่ง Dictionary สําหรับโปรแกรมเรียนภาษาองักฤษนัน้ มีการออก
เสียงทัง้แบบอเมริกนัและแบบบริติช โดยสามารถคลกิฟังเสียงได้จากสญัลกัษณ์รูปธงชาติ ผู้ เรียนสามารถศกึษารากศพัท์ 
หรือ คําศพัท์ในรูปเอกพจน์เพิ่มเติมได้โดยการคลกิท่ีลงิค์สีนํา้เงิน 
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คาํอธิบายไวยากรณ์ 
ไวยากรณ์ท่ีจําเป็นตอ่การทําแบบฝึกหดันัน้ จะมีคําอธิบายคร่าว ๆ ไว้ให้แล้ว ซึง่หากผู้ เรียนต้องการศกึษาข้อมลูเพิ่มเติม
เก่ียวกบัไวยากรณ์นี ้สามารถทําได้โดยคลกิท่ีลงิค์สีนํา้เงิน 
 
การตรวจคาํตอบ 
คลกิ ตรวจคาํตอบ ท่ีเมนบูาร์ ด้านบนของหน้าตา่งเรียน (กด Alt เพ่ือดคํูาแปลของคําสัง่ตา่ง ๆ ในเมนบูาร์) เพ่ือตรวจ
คําตอบ หรือ หากผู้ เรียนทราบคําสัง่เสียง และสามารถออกเสียงได้อยา่งถกูต้องก็สามารถพดูกบั วิดีโอติวเตอร์ ได้เลย 
 หากผู้ เรียนตรวจคําตอบก่อนทําแบบฝึกหดัเสร็จ (เช่น ยงัใสคํ่าตอบในช่องวา่งไมค่รบ) วิดีโอติวเตอร์ จะแจ้งวา่ยงั

ทํากิจกรรมไมเ่สร็จ แตห่ากผู้ เรียนยืนยนัท่ีจะตรวจคําตอบ ให้คลิกท่ี ตรวจคาํตอบ อีกครัง้ 
 แบบฝึกหดัหลาย ๆ ประเภท เช่น เติมคําลงในช่องวา่ง โปรแกรมจะชีจ้ดุท่ีผู้ เรียนทําผิดพลาด (ตวัคําตอบจะ

กระพริบ)  พร้อมให้คําอธิบายเพ่ือช่วยให้ ผู้ เรียนแก้ไขคําตอบให้ถกูต้อง แนะนําให้ ผู้ เรียนทําตามขัน้ตอนดงันี ้    
o อา่นข้อความ Error จากนัน้ แก้ไขข้อผิดพลาด และคลกิท่ี ตรวจคาํตอบ อีกครัง้เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดอ่ืน ๆ  

 แบบฝึกหดัจะถกูต้องสมบรูณ์ ก็ตอ่เม่ือทกุช่องว่างมีคําตอบและไมมี่คําตอบใดกระพริบ 
 
การเฉลยคาํตอบ 
คลกิ เฉลย ในเมนบูาร์ของหน้าตา่งเรียน เพ่ือเฉลยแบบฝึกหดั ( กด Alt ค้างไว้เพ่ือดคํูาแปลของฟังก์ชัน่ตา่ง ๆ) หรือ หาก
ผู้ เรียนทราบคําสัง่เสียงก็สามารถพดูกบั วิดีโอติวเตอร์ ได้เลย 
 พยายามทําแบบฝึกด้วยตนเองก่อนคลกิเฉลย หากพบวา่แบบฝึกหดันัน้ยาก ลองทําหลาย ๆ ครัง้ โดยใช้ตวัช่วย

จาก Dictionary และคําอธิบายไวยากรณ์ 
 
แบบฝึกหัดทาํหน้าที่เสมือนห้องปฏบัิตกิารภาษา (Language laboratory) 
หลงัจากท่ีทําแบบฝึกหดัเสร็จ หรือ กดเฉลย โปรแกรมจะนําแบบฝึกหดันีม้าใช้อีกครัง้ เพ่ีอฝึกทกัษะการฟังเพ่ือทําความ
เข้าใจ และการออกเสียง ซึง่คณุจะทราบได้จากรูปแบบของเมาส์ท่ีเปล่ียนไป  
  
การฟังเพ่ือทําความเข้าใจ ศกึษาการทําแบบฝึกนีไ้ด้ท่ีกิจกรรมเสริม : แบบฝึกหดัฝึกการฟังเพ่ือทําความเข้าใจ (Listening 
Comprehension Exercise) 
 
การออกเสียง ศกึษาการทําแบบฝึกนีไ้ด้ท่ีกิจกรรมเสริม : แบบฝึกหดัฝึกการออกเสียง (Language lab) 
 
ผลคะแนน 
 ในแผนอจัฉริยะ  คณุสามารถดผูลคะแนนของกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีได้ทําไป 

สญัลกัษณ์สีแดง     0 – 49%       ควรปรับปรุง           
สญัลกัษณ์สีเหลือง   50-70%        ปานกลาง – ดี 
สญัลกัษณ์สีเขียว   80-100%      ดี – ดีมาก 

 แบบฝึกหดัท่ีมีการฝึกออกเสียง คะแนนจะบนัทกึอยูท่ี่คอลมัน์ท่ี 2 นอกจากนีใ้นแผนอจัฉริยะยงัแสดงเวลา (นาที) ท่ี
ผู้ เรียนใช้ทําในแตล่ะแบบฝึก และครัง้ลา่สดุท่ีทําแบบฝึกหดันัน้อีกด้วย 
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การไปสู่แบบฝึกหัดถัดไป 
 ผู้ เรียนสามารถไปสูแ่บบฝึกหดัถดัไปได้ ด้วยวิธีต่อไปนี ้ 

-  คลกิท่ีปุ่ มลกูศรบน เมนบูาร์ 
-  ใช้คําสัง่เสียงกบั วิดีโอติวเตอร์  
-  คลกิท่ีแบบฝึกหดัถดัไปใน แผนอจัฉริยะ 

 
2. แบบฝึกหัดลากและปล่อย 

 

                 
 
เล่ือน Cursor ไปยงัคําตอบท่ีต้องการ คลกิซ้ายท่ีเมาส์ค้างไว้และลากคําตอบไปยงัช่องวา่งท่ีต้องการ เม่ือคําตอบ “ลอ็ค” 
อยูใ่นช่องวา่งแล้ว จงึปลอ่ยเมาส์ได้ 
  หากผู้ เรียนเหน็สญัลกัษณ์ไมโครโฟนในแบบฝึกหดันี ้ก็สามารถใช้เสียงพดูคําตอบได้ โดยให้พดูคําตอบท่ี

ต้องการในช่องว่างท่ีมีสญัลกัษณ์ไมโครโฟน ซึง่คําตอบจะเล่ือนไปท่ีช่องวา่งนัน้เอง (คําตอบผิดก็สามารถเล่ือนไป
ได้เช่นกนั)  

 คลกิท่ี ตรวจคาํตอบ เพ่ือตรวจคําตอบ ซึง่คําตอบผิดจะเล่ือนลงมาอยูท่ี่ด้านลา่งของหน้าตา่ง 
 
 

3. แบบฝึกหัดเตมิคาํลงในช่องว่าง 
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คลกิท่ีช่องวา่งและพิมพ์คําตอบ สามารถไปสูช่่องวา่งถดัไปได้ โดยเล่ือน Cursor หรือ กดปุ่ ม Enter หรือ Tab  
คลกิท่ี ตรวจคาํตอบ เพ่ือตรวจคําตอบ ซึง่คําตอบท่ีผิดจะกระพริบ เม่ือเล่ือน Cursor ไปยงัคําท่ีกระพริบอยู ่จะเหน็
ข้อความ Error กด Alt ค้างไว้ เพ่ือดคํูาแปล สําหรับการแก้ไขคําตอบนัน้ ควรทําตามขัน้ตอนต่อไปนี ้ 
 คลกิท่ี ตรวจคาํตอบ  
 เล่ือนเมาส์ไปยงัจดุท่ีผิดและอา่นข้อความ Error 
 พยายามแก้ไขข้อผิดพลาด 
 คลกิท่ี ตรวจคาํตอบ อีกครัง้ และทํากระบวนการนีซํ้า้ จนกระทัง่ไมมี่คําตอบใดกระพริบอีก  
 
การพมิพ์ตัวอักษรพเิศษ 
สําหรับการพิมพ์ตวัอกัษรท่ีไมอ่ยู่บน Keyboard (เช่น ç ในโปรแกรมเรียนภาษาฝร่ังเศส) กด Ctrl. จากนัน้กดปุ่ มฟังก์ชัน่
คีย์สําหรับตวัอกัษรพิเศษ (เช่น เคร่ืองหมายเสียงเน้น) แล้วจงึพิมพ์ตวัอกัษรท่ีต้องการ  
ตวัอย่างเช่น ç : กด Ctrl. จากนัน้กด F6 และพิมพ์ c 
 

4. แบบฝึกหัดเตมิคาํในช่องว่างกับทางเลือก 
 

                
   
แบบฝึกหดันีค้อ่นข้างง่ายเม่ือเทียบกบัแบบฝึกหดั Fill-in-the-gap เน่ืองจากในช่องวา่งนัน้มีคําตอบให้เลือกด้วย ใน
ช่องวา่งจะมีสีท่ีไมใ่ช่สีขาว พร้อมกบัรูปของ Cursor เปล่ียนเป็นลกูศร 2 ดอกตอ่กนัเป็นวงกลม ให้คลกิท่ีช่องวา่ง ซึง่จะมี
คําปรากฎขึน้ เม่ือคลกิอีกครัง้ จะมีคําใหมข่ึน้มาแทน ให้ผู้ เรียนคลิกจนกวา่จะเจอคําตอบท่ีถกูต้อง 

 
คลกิ ตรวจคาํตอบ เพ่ือตรวจคําตอบ คําตอบท่ีผิดจะกระพริบ เม่ือเล่ือน Cursor ไปยงัคําท่ีกระพริบอยู ่จะเหน็ข้อความ 
Error กด Alt ค้างไว้ เพ่ือดคํูาแปล สําหรับการแก้ไขคําตอบนัน้ ควรทําตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
 คลกิ ตรวจคาํตอบ  
 เล่ือน Cursor ไปท่ีจดุผิดและอา่นข้อความ Error 
 พยายามแก้ไขข้อผิดพลาด 
 คลกิ ตรวจคาํตอบ อีกครัง้ และทํากระบวนการนีซํ้า้ จนกระทัง่ไมมี่คําตอบใดกระพริบอีก 
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5. แบบฝึกหัดหลายตัวเลือก 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
คลกิท่ีกลอ่งสีเหล่ียมข้างคําตอบท่ีต้องการ (จดุสีนํา้เงินจะปรากฏขึน้ในกลอ่ง) คําถามหนึง่ อาจมีได้ 
มากกวา่หนึง่คําตอบ หลงัจากท่ีกด ตรวจคาํตอบ คําตอบท่ีผิดจะกระพริบ 
 

6. แบบฝึกหัดตอบคาํถาม 
 

                
 
คลกิท่ีช่องวา่งและพิมพ์คําตอบเพ่ือทําประโยคให้สมบรูณ์ กด Enter หรือ Tab เพ่ือเล่ือนไปสูช่่องวา่งถดัไป 

หลงัจากท่ีกด ตรวจคาํตอบ คําตอบท่ีผิดจะกระพริบ เม่ือเล่ือน Cursor ไปยงัคําท่ีกระพริบอยู ่จะเหน็เทคนิคการแก้
คําตอบ (กด Alt ค้างไว้ เพ่ือดคํูาแปล) สําหรับการแก้ไขคําตอบนัน้ ควรทําตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
 เลือก ตรวจคาํตอบ  
 เล่ือน Cursor ไปท่ีจดุผิดและอา่นข้อความ Error 
 แก้ไขข้อผิดพลาด 
 คลกิ ตรวจคาํตอบ อีกครัง้ และทํากระบวนการนีซํ้า้ จนกระทัง่ไมมี่คําตอบใดกระพริบอีก 
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7. แบบฝึกหัดสลับคาํในประโยค 
 

                
 
อา่นคําศพัท์และพยายามนกึถึงประโยคท่ีถกูต้อง จากนัน้จงึเล่ือนเพ่ือเรียงลําดบัคําศพัท์ให้สมบรูณ์ สําหรับการเล่ือนคํา 
ให้คลกิซ้ายท่ีเมาส์ค้างไว้และลากคํานัน้ไปวางยงัตําแหน่งท่ีต้องการ ซึง่ตําแหน่งใหมท่ี่ไปวางนีจ้ะมีเส้นสีนํา้เงินแทรกอยู ่ 
หากเส้นสีนํา้เงินแทรกอยูใ่นตําแหน่งพอดี จงึสามารถปลอ่ยเมาส์ได้ ทําเช่นเดียวกนันีก้บัคําท่ีเหลือ จนกระทัง่ลําดบัคําใน
ประโยคถกูต้อง  

คลกิ ตรวจคาํตอบ เพ่ือตรวจคําตอบ คําท่ีอยู่ผิดตําแหน่งจะเป็นสีขาวและยงัเล่ือนไปมาได้ แบบฝึกหดันบัวา่เสร็จ
สมบรูณ์ ก็ตอ่เม่ือไมมี่คําใดท่ีเป็นสีขาวเหลืออยู่  

8. แบบฝึกหัดจับคู่สลับคู่ 
 

                
 
เล่ือนเมาส์ไปท่ี คํา / สว่นของประโยค และคลิกเมาส์ค้างไว้ เพ่ือเล่ือนไปยงัตําแหน่งท่ีต้องการ ซึง่ตําแหน่งใหมท่ี่วางนี ้จะมี
เส้นสีนํา้เงินแทรกอยู ่หากเส้นสีนํา้เงินแทรกอยูใ่นตําแหน่งพอดี จงึสามารถปลอ่ยเมาส์ได้  คลกิ ตรวจคาํตอบ เพ่ือตรวจ
คําตอบ คําท่ีอยู่ผิดตําแหน่งจะเป็นสีขาวและยงัเล่ือนไปมาได้ แบบฝึกหดัจะเสร็จสมบรูณ์ เม่ือทกุคําตอบอยูใ่นตําแหน่งท่ี
คงท่ี  
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9. แบบฝึกหัดตัวเลือกรูปภาพ 
 

                
 
คลกิซ้ายท่ีเมาส์ค้างไว้และลากรูปภาพไปยงัช่องวา่งท่ีต้องการ เม่ือรูปภาพ “ลอ็ค” อยูใ่นช่องวา่งแล้วจงึปลอ่ยเมาส์ได้  

คลกิ ตรวจคาํตอบ เพ่ือตรวจคําตอบ รูปภาพท่ีอยูผิ่ดตําแหน่งจะเล่ือนลงมาท่ีด้านลา่งของหน้าตา่ง และแบบฝึกหดัเสร็จ
สมบรูณ์เม่ือรูปภาพทกุรูปอยูใ่นตําแหน่งคงท่ี 

 
10. แบบฝึกหัดการออกเสียง 

 

                 
 

จดุประสงค์ของแบบฝึกนี ้คือ ให้ผู้ เรียนเลียนเสียงเจ้าของภาษาให้ใกล้เคียงท่ีสดุ คลกิท่ีคําแรกเพ่ือฟังเสียงคําศพัท์ จากนัน้
พดูใสไ่มโครโฟน ซึง่ถดัจาก วิดีโอติวเตอร์ จะมีแถบสีนํา้เงินและคะแนนเปรียบเทียบเสียงของผู้ เรียนกบัเสียงของเจ้าของ
ภาษา เป้าหมาย คือ ต้องออกเสียงให้ได้คะแนนอยา่งน้อย 80% และโปรแกรมจงึไปสูคํ่าตอ่ไปโดยอตัโนมติั แตห่ากได้ไม่
ถงึ 80% จะต้องใช้เมาส์คลกิคําตอ่ไปเอง หากต้องการฝึกออกเสียงคําใดซํา้อีก ให้คลกิท่ีคําศพัท์ได้เลย 

แบบฝึกหดันืไ้ม่มีการตรวจถกูหรือผิด  คะแนนการออกเสียงในแตล่ะคําจะถกูบนัทกึไว้ในแผนอจัฉริยะโดยอตัโนมติั  
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11. แบบฝึกหัดฝึกจดจาํเสียงพูด 
 

                
 
แบบฝึกหดันีมี้ลกัษณะการฝึกเหมือนกบัการใช้คําสัง่เสียงกบั วิดีโอติวเตอร์ คลกิฟังท่ีประโยค หรือ คําและพดูตามใส่
ไมโครโฟน พยายามเลียนเสียงเจ้าของภาษาให้ใกล้เคียงท่ีสดุ หากผู้ เรียนออกเสียงได้ดี เคร่ืองหมายถกูสีนํา้เงินจะปรากฎ
ขึน้ข้างคําศพัท์ หากออกเสียงไม่ชดั เคร่ืองหมายคําถามจะปรากฎขึน้ 

ผู้ เรียนจะทราบว่าออกเสียงผา่นเกณฑ์มาตรฐานหรือไมจ่ากเคร่ืองหมายถกูสีนํา้เงิน ไมมี่การบนัทกึผลคะแนนใน 
แผนอจัฉริยะ 

 
12. แบบฝึกหัดทาํเคร่ืองหมายข้อความ 

                 

                 
 
คลกิท่ีคําหรือสว่นของประโยคเพ่ือทําแถบสีท่ีคําตอบ คลกิท่ีคํานัน้ซํา้อีกครัง้ เพ่ือยกเลิกคําตอบ                                 
คลกิ ตรวจคาํตอบ เพ่ือตรวจคําตอบ คําตอบท่ีผิดหรือคําตอบท่ีถกูแตผู่้ เรียนไมไ่ด้ทําแถบสีไว้จะกระพริบ  
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13. ฝึกการออกเสียง 
แบบฝึกหดันีถ้กูออกแบบเพ่ือพฒันาการออกเสียง ดงันัน้คะแนนท่ีปรากฎในแผนอจัฉริยะ คือ คะแนนการออก

เสียงล้วน ๆ โปรแกรมทําการวิเคราะห์ผลการออกเสียง และแนะนําวา่ควรฝึกเพิ่มทัง้ประโยค บางสว่นของประโยค หรือ 
เฉพาะคําเด่ียว เป้าหมาย คือ ต้องได้คะแนนอยา่งน้อย 80% เม่ือเทียบกบัเสียงเจ้าของภาษา 
 

                 
 
เร่ิมต้นด้วยการฟังเสียงเจ้าของภาษา โดยเน้นท่ีวิธีการออกเสียงและการเน้นเสียงในประโยค คลิกท่ีรูปลําโพงทางด้านซ้าย
ของประโยค เพ่ือฟังซํา้ได้ตามต้องการ 
 
โปรแกรมพร้อมบนัทกึเสียงเม่ือมีแถบสีนํา้เงินกระพริบท่ีใต้ประโยค ให้ออกเสียงประโยคใสไ่มโครโฟนและพยายามเลียน
เสียงให้ใกล้เคียงเจ้าของภาษามากท่ีสดุ  
 
ผลการออกเสียงจะถกูวิเคราะห์ออกมา 3 ด้าน ดงันี ้
 ด้านบนของทกุคําในประโยค มีคอลมัน์แสดงผลการออกเสียงของผู้ เรียน ความสงูของคอลมัน์หมายถงึผลคะแนน 

ซึง่ด้านบนของแตล่ะคอลมัน์มีสีกํากบัด้วย สีแดง หมายถงึ การออกเสียงผิดหรือไมช่ดัเจน สีเหลือง หมายถงึ การ
ออกเสียงได้ดีปานกลาง และสีเขียว หมายถงึ การออกเสียงได้ 80% ขึน้ไปเม่ือเปรียบเทียบกบัเสียงเจ้าของภาษา 

 
 ด้านซ้ายสดุของคอลมัน์มีส่ีเหล่ียมเลก็ ๆ เหมือนในแผนอจัฉริยะ แสดงผลประเมินรวมทัง้ประโยค และสําหรับการ

ออกเสียงประโยคในแตล่ะครัง้ มีสีบอกถงึคะแนนท่ีได้รับ  (สีเขียว = ดี, สีเหลือง = ปานกลาง, และสีแดง = ควร
ปรับปรุง) คลกิท่ีสญัลกัษณ์ลําโพง ส่ีเหล่ียมเลก็ ๆ ด้านบน เพ่ือฟังเสียงของผู้ เรียน 

 
 สญัลกัษณ์ส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ด้านบนคา่เปอร์เซ็นต์ แสดงผลการออกเสียงประโยคครัง้ท่ีดีท่ีสดุ ซึง่ในการออกเสียง

ครัง้แรกนัน้ สีของส่ีเหล่ียมใหญ่ และสีของส่ีเหล่ียมเลก็จะเหมือนกนั ซึง่รูปแบบสีตา่ง ๆ จะเหมือนกบักบัการ
วิเคราะห์เสียงข้างต้น เปอร์เซ็นต์ท่ีอยูด้่านลา่งส่ีเหล่ียมใหญ่ หมายถงึ คะแนนการออกเสียงของผู้ เรียนเทียบกบั
เสียงเจ้าของภาษา และคา่เปอร์เซน็ต์นีจ้ะถกูบนัทกึในแผนอจัฉริยะ 

หลงัจากโปรแกรมวิเคราะห์การออกเสียงและแสดงผลแล้ว ผู้ เรียนสามารถเลือกออกเสียงซํา้เป็นประโยคหรือเฉพาะคําก็ได้ 
แถบสีนํา้เงินท่ีกระพริบอยูใ่ต้ประโยค เป็นสญัญาณให้ผู้ เรียนพดู ซึง่เป็นขัน้ตอนฝึกการออกเสียงของโปรแกรม 

แบบฝึกหดัถือว่าสมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือ 
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 ผู้ เรียนได้คะแนนการออกเสียงทัง้ประโยคเป็นสีเขียว 2 ครัง้ 

 ผู้ เรียนออกเสียงหลายครัง้ จนกระทัง่ไมมี่พืน้ท่ีวา่งสําหรับคอลมัน์แสดงผล 
 
ในทัง้สองกรณีนัน้ วิดีโอติวเตอร์ จะให้คําแนะนํากบัผลคะแนนท่ีได้รับ และคะแนนท่ีดีท่ีสดุจะถกูบนัทกึในแผนอจัฉริยะ  

หากโปรแกรมวิเคราะห์วา่การออกเสียงบางคําของผู้ เรียนนัน้ยงัไม่ผา่นเกณฑ์ โปรแกรมจะให้ผู้ เรียนฝึกออกเสียงเฉพาะคํา
นัน้ ก่อนการฝึกพดูทัง้ประโยคในครัง้ตอ่ไป คําใดท่ีต้องฝึกเพิ่มจะมีแถบสีนํา้เงินกระพริบอยูข้่างใต้คํานัน้ ในสว่นของการ
ฝึกคําเด่ียวนัน้ ผู้ เรียนสามารถเปรียบเทียบเสียงตนเองกบัเสียงเจ้าภาษาได้เหมือนเดิม โดยคลิกท่ีรูปลําโพงเลก็ ๆ และมี
คอลมัน์สีแสดงผลการออกเสียงปรากฎอยูด้่านบนของคําศพัท์เช่นเดิม  

เส้นแนวนอนสีขาวดําในตารางช่วยให้ผู้ เรียนมีเป้าหมายการออกเสียงในแตล่ะครัง้ พยายามออกเสียงให้คอลมัน์แสดงผล
แตะเส้นแนวนอนนี ้หากผลของคําในประโยคแตกตา่งกนัมาก โปรแกรมจะให้ผู้ เรียนฝึกเฉพาะคําท่ียงัออกเสียงไมช่ดั และ
จงึกลบัมาฝึกเป็นประโยคอีกครัง้ สว่นเส้นสีขาวดํานัน้จะถกูปรับระดบัสงูขึน้ คณุต้องออกเสียงประโยคให้ได้สีเขียวอีก 2 
ครัง้ 

14. ฟังก์ช่ันเพิ่มเตมิ : การฟังทาํความเข้าใจ 
บางแบบฝึกหดันัน้จะทําหน้าท่ีเป็นแบบฝึกการฟัง เพ่ือทําความเข้าใจด้วย หลงัจากท่ีแบบฝึกหดัเฉลยคําตอบแล้ว (จาก
การคลิก ตรวจคาํตอบ และไมมี่คําตอบใดกระพริบอีก หรือจากการคลกิ เฉลย)  Cursor จะเปล่ียนเป็นรูปลําโพง และ
แบบฝึกหดัเดิมท่ีเสร็จสมบรูณ์แล้ว จะเปล่ียนเป็นแบบฝึกการฟัง ให้คลิกท่ีข้อความเพ่ือฝึกการฟังการออกเสียง 

15. ฟังก์ช่ันเพิ่มเตมิ : ห้องปฏบัิตกิารภาษา 
เม่ือทําแบบฝึกหดัเสร็จสมบรูณ์แล้ว (คลกิ ตรวจคาํตอบ และไมมี่ข้อความ Error อีก หรือ คลกิ เฉลย เพ่ือดเูฉลย) 
Cursor จะเปล่ียนเป็นรูปไมโครโฟน เพ่ือฝึกการออกเสียง ซึง่โปรแกรมจะทําการวิเคราะห์ผลและบนัทกึคะแนนในแผน
อจัฉริยะ และสดุท้ายนําไปประเมินรวมกบัคะแนนทัง้หมดของคอร์ส 
 

 
 
 คณุจะเหน็ Language laboratory อยูท่างด้านขวาของ วิดีโอติวเตอร์  ใต้ Task bar ด้านบนของแบบฝึกหดั คลิกท่ี

ประโยคในแบบฝึกหดั ประโยคนัน้จะปรากฎในแถบข้อความของ language laboratory   

 รอให้จดุข้างลา่ง วิดีโอติวเตอร์ เป็นสีแดงก่อน แล้วจงึออกเสียงประโยคใสไ่มโครโฟน 

 เปอร์เซน็ต์เทียบการออกเสียงกบัเจ้าของภาษาแสดงผลทนัทีทางด้านซ้ายของ Language laboratory พยายามพดู
ให้ได้คะแนนอยา่งน้อย 80% 
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 คลกิท่ีลําโพงด้านซ้ายของประโยค เพ่ือฟังเสียงเจ้าของภาษา คลกิท่ีลําโพงบน เพ่ือฟังเสียงของผู้ เรียนเอง 

 สีบนคอลมัน์เหนือคําในประโยค แสดงถงึผลการออกเสียงของผู้ เรียนเม่ือเทียบกบัเจ้าของภาษา ให้เน้นการฝึกออก
เสียง ในคําท่ีได้ผลสีเหลือง (ปานกลาง) หรือ สีแดง (ควรปรับปรุง) 

 

 

 

 สําหรับการฝึกออกเสียงเฉพาะคําใน Language laboratory คลิกท่ีคําศพัท์และพดูใสไ่มโครโฟน โปรแกรมทําการ
ประเมินผลการออกเสียงของคําเด่ียวในลกัษณะเดียวกบัท่ีเป็นประโยค พยายามออกเสียงให้ได้อยา่งน้อย 80% 

16. บทสนทนาโต้ตอบ 
ในบางบทเรียน จะจบด้วยบทสนทนาโต้ตอบ ซึง่เป็นการฝึกความเข้าใจด้านการเขียนและการพดู 

 เร่ิมบทสนทนา 

 เม่ือบทสนทนาหยดุ ตวัเลือกตา่ง ๆ จะปรากฎบนหน้าจอ 

 เลือก 1 คําตอบ โดยคลกิท่ีตวัเลือก หรือ ใช้เสียงพดูตอบก็ได้ แต่อยา่เว้นวรรคนานเกินไประหวา่งคําหรือประโยค 

 หากผู้ เรียนเลือกคําตอบถกู บทสนทนาจะเดินเร่ืองตอ่โดยอตัโนมติั แตห่ากเลือกคําตอบผิด จะมีคําใบ้ปรากฎขึน้ 
เพ่ือช่วยผู้ เรียนพิจารณาตวัเลือกท่ีถกูได้ 
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E   แบบทดสอบ  
 
 คลกิ Test ในหน้าตา่งเรียน หรือในแผนอจัฉริยะ เพ่ือเร่ิมทําแบบทดสอบ 

            
 ระหวา่งการทําแบบทดสอบนัน้ โปรแกรมจะปิดคําอธิบายไวยากรณ์และ Dictionary  มีการจบัเวลาในทกุ

แบบทดสอบ ซึง่ผู้ เรียนทราบเวลาท่ีเหลืออยูไ่ด้ท่ี Task bar ด้านบนสดุของหน้าตา่งเรียน 
 เม่ือทําแบบฝึกหดัหน้าหนึง่เสร็จแล้ว ให้คลิก ตรวจคาํตอบ หรือ คลิกท่ีลกูศรด้านบนขวาหรือใช้คําสัง่เสียง เพ่ือ

เล่ือนไปยงัแบบฝึกหดัถดัไป ซึง่เม่ือผู้ เรียนอยูท่ี่หน้าใหมแ่ล้ว แบบฝึกหดัท่ีผา่นมาจะถกู “ลอ็ค” ไว้และไมส่ามารถ
ย้อนกลบัไปเปล่ียนคําตอบได้ 

 คะแนนการทดสอบถกูบนัทกึไว้ในแผนอจัฉริยะ 
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F   มุ่งเน้นการเรียนรู้ไปกับแผนอัจฉริยะ 
แผนอจัฉริยะ ทําหน้าเป็นศนูย์กลางของโปรแกรมเรียนภาษา ซึง่มีหน้าท่ีดงันี ้

 เป็นแหลง่รวมข้อมลูเบือ้งต้นของบทเรียนทัง้หมด 

 รายงานผลกิจกรรมและแบบทดสอบทนัทีท่ีมีการฝึก 

1. องค์ประกอบหลักของ แผนอจัฉริยะ 
แผนอจัฉริยะ มีองค์ประกอบท่ีสําคญัอยู ่2 สว่น  
 
 สว่นของการเรียนรู้ ประกอบด้วย โฟลเดอร์ตา่ง ๆ ซึง่ถกูรวบรวมไว้เป็นลําดบัชัน้  โฟลเดอร์หลกัมีทัง้หมด 3 ประเภท

ดงันี ้
 Learning โฟลเดอร์ : ตวัอกัษรสีดํา โฟลเดอร์นีเ้ป็นสว่นของแบบฝึก ซึง่ประกอบไปด้วย โฟลเดอร์ยอ่ยตา่ง ๆ 

เช่น บทเรียนและแบบฝึกตา่ง ๆ และมีเคร่ืองหมายสามเหล่ียม (สีดํา/สีขาว) ซึง่ใช้เปิดและปิดโฟลเดอร์  
Test โฟลเดอร์ : ตวัอกัษรสีนํา้เงิน โฟลเดอร์นีเ้ป็นลกัษณะเป็นแบบทดสอบ (test mode) ซึง่จะไมมี่ตวั

ช่วยเหลือใด ๆ และจํากดัเวลาในการทํา 
Vocabulary practice โฟลเดอร์ ตวัอกัษรสีเขียว สําหรับฝึกคําศพัท์เพิ่มเติม ซึง่ประกอบไปด้วย Vocabulary 

list (คําศพัท์ตา่ง ๆ ท่ีอยูเ่ลือกจะมาปรากฏในโฟลเดอร์นี)้ My Words และ Index card boxes (กระบวนการฝึกฝน
คําศพัท์แบบเป็นขัน้ตอน) 

   
 

 สว่นของการเรียนรู้ เช่น บทสนทนารูปภาพและแบบฝึกหดัตา่ง ๆ 
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2. ข้อมูลในคอลัมน์แผนอัจฉริยะ  

ข้อมลูความก้าวหน้าของการเรียนทัง้หมดจะถกูบนัทกึในคอลมัน์ตา่ง ๆ ในแผนอจัฉริยะ ซึง่จะสามารถทราบได้ว่าแบบฝึก
ใดเสร็จสมบรูณ์แล้ว และได้รับผลคะแนนเทา่ไหร่ และรูปแบบการฝึกถดัไปคืออะไร 
 
คณุสามารถดคูะแนน ในแตล่ะแบบฝึกหดัได้ในแผนอจัฉริยะ ซึง่ผลคะแนนของแตล่ะโฟลเดอร์หลกั (เช่น unit, lesson และ
แบบทดสอบ) มาจากการรวมผลของแบบฝึกหดัยอ่ย ๆ ภายในโฟลเดอร์นัน้  คะแนนจะเป็นคะแนนเฉล่ียของแบบฝึกหดั
ทัง้หมด ระยะเวลาจะแสดงถงึเวลารวมทัง้หมดท่ีใช้ในการทําแบบฝึกหดัในโฟลเดอร์นัน้  และวนัท่ีจะแสดงถงึเวลาครัง้
สดุท้ายท่ีเข้ามาในแบบฝึก 
 
ในโฟลเดอร์ หรือ Unit หลกัจะแสดงคะแนน 100% เตม็ก็ตอ่เม่ือแบบฝึกหดัยอ่ยทัง้หมดในโฟลเดอร์นัน้เสร็จสมบรูณ์ด้วย
คะแนน 100% ดงันัน้คะแนนรวมจะคอ่นข้างต่ํา ถ้าทกุกิจกรรมในโฟลเดอร์ยงัไม่เสร็จสมบรูณ์  
 คะแนนจากแบบทดสอบ (Evaluation Test, Quick Check, หรือ Test ซึง่ระบดุ้วยตวัอกัษรสีนํา้เงินในแผน

อจัฉริยะ) จะไมถ่กูรวมอยูใ่นคะแนนรวมของแบบฝึก 
หัวข้อคอลัมน์    คาํอธิบาย 
เนือ้หา                  ประกอบด้วยรายช่ือบทเรียน กิจกรรม และบทสนทนารูปภาพ ซึง่เรียงลําดบัจากบนลงลา่ง 
อ่านอย่างเดียว      ข้อมลูในคอลมัน์ใช้สําหรับอา่นเทา่นัน้ ไมส่ามารถเปล่ียนช่ือหวัข้อ เปล่ียนตําแหน่ง หรือ เพิ่ม    
                                           ข้อมลูใหมไ่ด้ แตส่ามารถ Copy แบบฝึกหดัในโฟลเดอร์ได้  
บันทกึย่อ   แสดงการแทรกบนัทกึข้อความในแบบฝึกหดั 
ประเภท    สญัลกัษณ์ประเภทของแบบฝึก 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ   คําอธิบายลกัษณะของแตล่ะแบบฝึกหดั 
ผลคะแนน    แสดงคะแนนหลงัจากการตรวจคําตอบครัง้ลา่สดุ (เสร็จสมบรูณ์แล้วก่ีเปอร์เซน็ต์) 
ประเมนิการออกเสียง  แสดงผลการออกเสียง (เปอร์เซ็นต์ท่ีได้จากการเทียบเสียงกบัของเจ้าของภาษา) 
คะแนนเขียนตามคาํบอก แสดงผลแบบฝึกเขียนตามคําบอก (กิจกรรมใน Vocabulary practice เทา่นัน้) 
เวลา    ระยะเวลาท่ีใช้ในการทําแบบฝึกหดัก่อนการตรวจคําตอบกบั วิดีโอติวเตอร์ ซึง่เป็นเวลารวม
   ทัง้หมดของทกุครัง้ท่ีเข้ามาทําแบบฝึกหดั ยกเว้นเวลาท่ีใช้ในกิจกรรมฝึกออกเสียง 
วันที่     วนัท่ีลา่สดุท่ีมีการตรวจแบบฝึกหดั 
ระดับ      1 ง่าย | 2 ปานกลาง | 3 ยาก | Pronunciation การออกเสียง | Vocabulary คําศพัท์ |  
   Listening การฟัง | Reading การอา่น | Grammar ไวยากรณ์ | Translation การแปล 
 
 
 ผลคะแนนแบบฝึกหดัและการออกเสียง จะถกูคํานวณเป็นเปอร์เซน็ต์ ดงันี ้

สญัลกัษณ์สีแดง  0-49%           ควรปรับปรุง 
สญัลกัษณ์สีเหลือง  50-79 %        ปานกลาง / ดี 
สญัลกัษณ์สีเขียว   80-100 %      ดี / ดีมาก 
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 สามารถเปล่ียนลําดบัของคอลมัน์ได้ โดยคลกิซ้ายท่ีเมาส์และลากคอลมัน์ไปยงัตําแหน่งใหม ่ยกเว้นคอลมัน์ 
เนือ้หาท่ีไมส่ามารถย้ายท่ีได้ 

 
 สามารถปรับความกว้างของคอลมัน์ได้ โดยวาง Cursor ไว้ท่ีขอบของหวัข้อคอลมัน์ คลกิซ้ายท่ีเมาส์และลากเส้น

ขอบให้กว้างขึน้หรือแคบลง 
 เลือกแสดงเฉพาะคอลมัน์ได้ โดยคลกิขวาท่ีหวัข้อคอลมัน์และเลือก / ยกเลกิคอลมัน์ท่ีต้องการจากรายการ 

 
3. การใช้แผนอัจฉริยะ 

แผนอจัฉริยะ มีลกัษณะเหมือน Window Explorer ซึง่มีสญัลกัษณ์ สามเหล่ียม (สีดํา/สีขาว) สําหรับเปิดหรือปิดเนือ้หาใน 
โฟลเดอร์ ซึง่เม่ือคลกิท่ีหวัข้อในแผนอจัฉริยะ เนือ้หาท่ีสอดคล้องกบัหวัข้อนัน้จะปรากฎในหน้าตา่งเรียนด้วย 

เม่ือเปิดหลายโฟลเดอร์ขึน้พร้อมกนั จะไมส่ามารถเหน็เนือ้หาทัง้หมดได้ในคราวเดียว ให้ใช้ Scroll bar ทางด้านขวาของ 
แผนอจัฉริยะเล่ือนลง (หรือใช้ลกูกลิง้ท่ีเมาส์ก็ได้) ในลกัษณะคล้ายกนันัน้ หากไมส่ามารถเหน็คอลมัน์ทัง้หมดในแผน
อจัฉริยะได้ ให้ใช้ Scroll bar ทางด้านลา่งเล่ือนซ้ายขวา  

เมาส์เป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุในการใช้ แผนอจัฉริยะ นอกจากโปรแกรมยงัมีเมนเูสริมอ่ืน ๆ ด้วย ซึง่จะเห็นได้เม่ือคลกิขวาท่ี 
โฟลเดอร์ หรือ ท่ีแบบฝึกหดัในแผนอจัฉริยะ ฟังก์ชัน่เมนตูา่ง ๆ ท่ีสมัพนัธ์กนันัน้จะปรากฎขึน้มาให้เลือก เช่น 

 แทรกข้อความในแบบฝึกหดัท่ีเลือก 
 ลบข้อความท่ีแทรกไว้ 
 พิมพ์ แผนอจัฉริยะ แบบฝึกหดั บทสนทนา หรือ คําศพัท์ใน Vocabulary index cards  
 นําคําศพัท์จากโฟลเดอร์ท่ีต้องการ มาใสใ่นกิจกรรม Vocabulary practice 
 จดัการเนือ้หาของโฟลเดอร์ตา่ง ๆ ใน Vocabulary practice 

 
 
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าถดัไปเป็นสรุปฟังก์ชัน่การทํางานของเมาส์และKeyboard ในแผนอจัฉริยะ 
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Task   การใช้เมาส์   ผลที่ได้รับ 
การเลือกหวัข้อ  คลกิซ้ายท่ีหวัข้อ   หวัข้อท่ีเลือกในแผนอจัฉริยะจะปรากฏเนือ้หาของ                               
                                 หวัข้อนัน้ในหน้าตา่งเรียนด้วย  
แสดงหรือซอ่นโฟลเดอร์  คลกิท่ีเคร่ืองสามเหล่ียม               รายละเอียดตา่ง ๆ ในโฟลเดอร์ ปรากฎขึน้หรือซอ่นไว้ 
   หน้าช่ือโฟลเดอร์                                                                      
การเลือกหวัข้อท่ีตอ่กนั ลากเมาส์ครอบหวัข้อหรือกด Shift กลุม่ของหวัข้อท่ีถกูเลือก (สามารถลบ หรือ copy ได้)                          

   และคลกิท่ีหวัข้อแรกและหวัข้อสดุท้าย                                                                                

การเลือกหวัข้อท่ีไมต่อ่กนั กด Ctrl และคลิกท่ีหวัข้อท่ีต้องการ กลุม่ของหวัข้อถกูเลือก (สามารถลบ หรือ Copyได้)                    

แสดงเมนเูสริม               คลกิขวาท่ีหวัข้อในแผนอจัฉริยะ  สามารถ เพิ่ม / ลบ บนัทกึยอ่ในแบบฝึกหดั เพิ่ม / ลบ                          

แผนอจัฉริยะ                                                                                 คําศพัท์ใน Vocabulary practice  ฯลฯ 

Function      คาํส่ังบนแป้นพมิพ์  วธีิการทาํ         
การเลือกลงลา่ง     Shift และ ลูกศรลง  กด Shift และลกูศรลงเพ่ือเลือกกลุม่หวัข้อจากบนลงลา่ง 
การเลือกย้อนขึน้บน  Shift และ ลูกศรขึน้  กด Shift และลกูศรขึน้เพ่ือเลือกกลุม่หวัข้อจากลา่งขึน้บน                

ขยายหรือปิดรายการ Ctrl และ + หรือ -  คลกิท่ี โฟลเดอร์ กดปุ่ ม Ctrl กบัเคร่ืองหมาย + เพ่ือขยาย 
                                      คลิกท่ี โฟลเดอร์ กดปุ่ ม Ctrl กบัเคร่ืองหมาย  - เพ่ือยอ่                      
เลือกหวัข้อแรก    Home    กด Home                                                                     

เลือกหวัข้อสดุท้าย    End    กด End 

  
 
เนีอ้หาสาํหรับอ่านเท่านัน้ 
เนือ้หาในโปรแกรมการเรียนมีไว้เพ่ืออา่นเทา่นัน้ (สญัลกัษณ์แมก่ญุแจในคอลมัน์ท่ีสอง) ซึง่ไม่สามารถทําการแก้ไขเปล่ียน
ได้เนีอ้หาในคอลมัน์นัน้ได้ 
การแทรกบันทกึย่อ 
คลกิขวาท่ีแบบฝึกหดั หรือ โฟลเดอร์ เพ่ือแสดงเมน ูและเลือก แทรกบันทกึย่อ จะมีกระดาษโน๊ตสีเหลืองแทรกอยูใ่นแบบ
ฝึก และมีสญัลกัษณ์กระดาษสีเหลืองคล้ายกนันัน้ปรากฏท่ีคอลมัน์ “บนัทกึยอ่” ในแผนอจัฉริยะด้วย  

o หากผู้ เรียนต้องการเพิ่มขนาด บนัทกึยอ่ ให้คลกิท่ีมมุลา่งด้านขวา และลากปรับขนาดตามต้องการ  

o หากผู้ เรียนต้องการย้ายตําแหน่งวางกระดาษโน้ต ให้คลกิท่ีหวักระดาษและลากไปตําแหน่งท่ีต้องการ 

o หากผู้ เรียนต้องการยอ่ขนาด ให้คลกิท่ีเคร่ืองหมายลบท่ีมมุขวาบน  

o หากต้องการดวู่ามี บนัทกึยอ่ แทรกอยูท่ี่ใดบ้าง ให้ปิด โฟลเดอร์ ทัง้หมดและมองหาสญัลกัษณ์กระดาษ 
โปร่งใส ในคอลมัน์ “บนัทกึยอ่” ท่ีระดบัชัน้ โฟลเดอร์ สญัลกัษณ์โปร่งใสนี ้หมายถงึ มีการแทรกบนัทกึยอ่อยู่
ในแบบฝึกหดัของโฟลเดอร์นัน้ หากต้องการลบบนัทกึยอ่ คลกิขวาท่ีแบบฝึกหดั และเลือกเมน ูลบบันทกึ
ย่อ  
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4. เมนูตัวเลือก 

              

               

Actions   Functions 
วิดีโอติวเตอร์   เปิด / ปิด วิดีโอติวเตอร์ 
การรับรู้เสียงพดู  เปิด / ปิด ระบบการสงัเคราะห์เสียง     
ปรับเทียบไมโครโฟน…         ปรับเทียบไมโครโฟน เพ่ือให้ผลการสงัเคราะห์เสียงให้มีประสทิธิภาพดีท่ีสดุ 
ข้อมลู   ข้อมลูเก่ียวกบัเวอร์ชัน่ของโปรแกรมและข้อมลูเก่ียวกบัระบบของคณุ                                                             
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G   แบบฝึกคาํศัพท์ 
ภายในสว่นของเอกสารอ้างอิง (Reference Section) คณุจะได้พบกบั Vocabulary Practice (ตวัหนาสีเขียว) ซึง่มีไว้
สําหรับการฝึกคําศพัท์ 
 Vocabulary  list เป็นท่ีเก็บคําศพัท์ตา่ง ๆ ทัง้หมด ซึง่โฟลเดอร์นีจ้ะวา่งเปลา่จนกระทัง่ผู้ เรียนได้มีการเลือกคําศพัท์

ไว้ฝึกเพิ่มเติมขณะเรียน 
 My words สําหรับฝึกและจดัการกบัคําศพัท์ท่ีต้องการฝึกเพิ่มเติม 
 My index card boxes เพ่ือฝึกคําศพัท์ใหม ่ๆ และทบทวนคําศพัท์เก่า ๆ อยา่งเป็นขัน้ตอน 
 

1. การเลือกคาํศัพท์ที่ต้องการฝึกใน  “รายการคําศพัท์” 
เร่ิมต้นโดยการเลือกคําศพัท์จากโปรแกรมเรียนภาษาท่ีต้องการฝึกเพิ่ม และย้ายคําเหลา่นัน้มาไว้ใน My Words ซึง่
มี 2 วิธีดงันี ้

 คลกิขวาท่ีคําศพัท์ในแบบฝึกหดั ซึง่จะปรากฎหน้าตา่ง Dictionary จากนัน้ให้คลิกท่ีสญัลกัษณ์ A  

 

 เลือกแบบฝึกหดั หรือ โฟลเดอร์ ท่ีต้องการในแผนอจัฉริยะ คลิกขวาเพ่ือแสดงเมน ูและเลือก เพิ่มคาํศัพท์  

2. การจัดคาํศัพท์ใน “คําศพัท์ของฉนั” 
 คําศพัท์ท่ีอยูใ่น คาํศัพท์ของฉัน จะมีปรากฏขึน้ใน รายการคาํศัพท์ด้วย ด้วย ซึง่สามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน 

คาํศัพท์ของฉัน ได้ตามต้องการ โดยใช้ฟังก์ชัน่ทัว่ไปของแผนอจัฉริยะ เช่น สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ลบโฟลเดอร์ และอ่ืน ๆ 
ถ้าต้องการเปล่ียนแปลงช่ือโฟลเดอร์ให้กดปุ่ ม F2 
 
การลบคาํศัพท์ ! 
เลือกคําศพัท์ท่ีต้องการลบในแผนอจัฉริยะ คลิกขวาเพ่ือแสดงเมน ูและเลือก ลบ  
การลบคําศพัท์จาก คาํศัพท์ของฉัน หรือ กล่องบัตรคาํศัพท์ของฉัน คําศพัท์จะถกูลบจากใน 2 โฟลเดอร์นีเ้ท่านัน้ แต่
หากลบคําศพัท์จาก รายการคาํศัพท์ คําศพัท์ในโฟลเดอร์อ่ืน ๆ ท่ีอยูด้่านลา่งจะถกูลบด้วย 
 
การเรียงลาํดับคาํศัพท์ใน โฟลเดอร์  
คลกิขวาท่ี โฟลเดอร์ และเลือก จัดเรียง จากเมน ูซึง่เลือกวิธีการเรียงลําดบัคําศพัท์ได้ โดยคลกิท่ีหวัข้อของคอลมัน์ หาก
ต้องการเปล่ียนลําดบัของแตล่ะคอลมัน์ ให้คลิกคอลมัน์และลากไปยงัตําแหน่งท่ีต้องการ เม่ือต้องการจดัลําดบัคําศพัท์ให้
เหมือนเดิม (ตามลําดบัอกัษร) คลกิท่ีลกูศรด้านซ้าย 
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3. การเรียนรู้คาํศัพท์  
โฟลเดอร์ คําศพัท์ ประกอบด้วยสญัลกัษณ์ 4 แบบ ดงันี ้

 

 Vocabulary list (รายการคาํศัพท์) แสดงคําศพัท์ทัง้หมดในโฟลเดอร์ ในรูปแบบบตัรคําศพัท์ 

 Memorize (การจดจาํ) ในแบบฝึกหดันี ้คําศพัท์จะถกูซอ่นไว้ ให้คลกิท่ีสญัลกัษณ์รูปตา และพยายามจํา
ความหมาย จากนัน้ กด Alt เพ่ือตรวจคําตอบ หากผู้ เรียนทราบคําศพัท์นัน้ กดลกูศรสีเขียวด้านบนขวา บนเมนบูาร์ 
เพ่ือไปสูคํ่าถดัไปได้เลย หากผู้ เรียนไมท่ราบคําศพัท์นัน้ คลกิท่ีลกูศรสีแดง เพ่ือข้ามไปยงัคําถดัไปก่อน 

 Translate (การแปล) พิมพ์คําศพัท์ท่ีถกูต้องลงในช่องวา่งด้านซ้ายของหน้าจอ คลกิ ตรวจคาํตอบ หรือ Enter 

เพ่ือตรวจคําตอบ ในการฝึกรูปแบบนี ้ผู้ เรียนสามารถ พดูคําศพัท์ใสไ่มโครโฟนแทนการพิมพ์คําศพัท์ได้เลย ถ้าออก
เสียงคําศพัท์ได้ถกูต้อง คําศพัท์คํานัน้จะปรากฏขึน้ท่ีด้านซ้ายของหน้าจอโดยอตัโนมติั  และเพ่ือไปสูศ่พัท์คําถดัไป 
ให้กด Enter หรือ กดลกูศรเดินหน้าบนเมนบูาร์ 

 Dictation (เขียนตามคาํบอก) ฟังคําเสียงคําศพัท์ หรือ คลกิท่ีสญัลกัษณ์ลําโพงตา่ง ๆ ทางด้านซ้ายเพ่ือฟังเสียง
คําศพัท์ และพิมพ์คําศพัท์ท่ีได้ยินลงในช่องวา่งด้านซ้ายมือของบตัรคําศพัท์ คลิก ตรวจคาํตอบ หรือ กด Enter 

เพ่ือตรวจคําตอบ และกด Enter อีกครัง้ หรือ คลิกท่ีลกูศรเดินหน้า เพ่ือเล่ือนไปสูคํ่าถดัไป 
 

ไม่มีการโกง! 
เม่ือเลือกประเภทของแบบฝึกแล้ว คําศพัท์ในแผนอจัฉริยะ จะถกูซอ่นไว้และคําศพัท์ทัง้หมดจะสุม่ปรากฏขึน้ให้ฝึก 
 
ฝึกการออกเสียง 

ผู้ เรียนสามารถฝึกการออกเสียงของคําศพัท์ได้บอ่ยครัง้ตามต้องการ ซึง่ผลประเมินการออกเสียงจะแสดงอยูท่างด้านขวา
ของ วดิีโอตวิเตอร์ และผลการออกเสียงในแต่ละครัง้จะบนัทกึไว้ในแผนอจัฉริยะ  

 
การทบทวนคาํศัพท์ 
สําหรับการทบทวนกลุม่คําศพัท์ท่ีต้องการเน้นเฉพาะนัน้ ให้ Highlight เลือกคําศพัท์ในแผนอจัฉริยะ คลกิขวาและเลือก 
Review จากเมน ูซึง่คําศพัท์เหลา่นีจ้ะถกู Copy ลงในโฟลเดอร์ใหมช่ื่อ Review เม่ือลบคําศพัท์ออกจากโฟลเดอร์นี ้จะไม่
มีผลกระทบกบัการฝึกคําศพัท์ในโฟลเดอร์อ่ืน และผลคะแนนจะยงัถกูบนัทกึไว้ใน  Vocabulary List  
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4. การเรียนรู้คาํศัพท์ใหม่ด้วย Index card boxes 
การใช้บตัรคําศพัท์ เพ่ือฝึกคําศพัท์ท่ีต้องการเน้นเฉพาะท่ีอยูใ่นแผนอจัฉริยะนัน้ ให้ Highlight เลือกคําศพัท์ และ Copy 
หรือ ลากคําเหลา่นัน้ไปวางในโฟลเดอร์ช่ือ Index card box ซึง่เป็นโฟลเดอร์ยอ่ยของ My Index card boxes จากนัน้
เลือกวา่ต้องการฝึกคําศพัท์ด้วยรูปแบบใด โดยคลกิท่ีประเภทของแบบฝึก 

ระบบการทํางาน Index cards นัน้ ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ซึง่คําศพัท์จะถกูย้อนกลบัมาให้ฝึกซํา้อยา่งเป็นระบบ 
จนกระทัง่ผู้ เรียนจดจําคําศพัท์นัน้ได้อยา่งแมน่ยํา โดยกระบวนการนีเ้ร่ิมขึน้ทนัทีท่ีผู้ เรียนเลือกประเภทของแบบฝึก  

เม่ือฝึกครบทกุคําในรายการแล้ว คําท่ีผู้ เรียนจดจําได้ถกูต้อง จะถกูสง่ไปสู ่ส่วนแยกที่ ถดัไป สว่นคําท่ียงัจําไมไ่ด้ จะถกู
สง่กลบัไปยงั ส่วนแยกที่ 1 โดยอตัโนมติั เพ่ือฝึกซํา้ 

โปรแกรมทําการแยกและเรียบเรียงคําศพัท์สําหรับการทบทวนโดยอตัโนมติั ซึง่สามารถเปล่ียนประเภทของแบบฝึกคําศพัท์
ได้เร่ือย ๆ จนกระทัง่ คําทัง้หมดอยูร่วมกนัใน ส่วนแยกที่ 5 

5. ผลคะแนน 
ผลคะแนนของทกุคําจะถกูบนัทกึในแผนอจัฉริยะ ซึง่แสดงด้วยสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ตามระดบัคะแนนท่ีได้รับ ซึง่ผล
คะแนนแรกของคําศพัท์ ท่ีบนัทกึในแผนอจัฉริยะนัน้ จะแสดงด้วยสีเขียว (รู้คําศพัท์) หรือ สีแดง (ไมรู้่คําศพัท์) หากผลครัง้
ท่ีสองแยล่ง สีเขียวจะกลายเป็นสีเหลือง หากผลครัง้ท่ีสามแย่ลงอีก สีเหลืองจะกลายเป็นสีแดง ในทางกลบักนั สีแดงก็
สามารถเปล่ียนเป็นสีเหลือง และสีเขียวได้ 
 สีเขียว :  ผู้ เรียนรู้คําศพัท์ 
 สีเหลือง :  ผู้ เรียนไมแ่น่ใจคําศพัท์ 
 สีแดง :  ผู้ เรียนไมรู้่คําศพัท์ 
ข้อมลูตอ่ไปนีจ้ะถกูบนัทกึในแผนอจัฉริยะ สําหรับแตล่ะคํา 
 Result :  ผลคะแนนในแบบฝึกหดั Memorize และ Translation  
 Pronunciation : ผลคะแนนประเมินการออกเสียง 
 Dictation :  ผลคะแนนในแบบฝึกหดั Dictation 
 Date :  วนัท่ีลา่สดุท่ีเข้ามาทบทวนคําศพัท์ 
 
นอกจากนี ้ท่ีระดบัโฟลเดอร์ มีเวลารวมทัง้หมดท่ีใช้ในแตล่ะ Section ด้วย 
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6. การพมิพ์บัตรคาํศัพท์  

สามารถพิมพ์บตัรคําศพัท์ หรือรายการคําศพัท์ได้ โดยเลือกคําศพัท์ หรือ โฟลเดอร์คําศพัท์ท่ีต้องการ จากนัน้คลกิขวา และ
เลือก พมิพ์ หรือ พมิพ์ บัตรคาํศัพท์... จากเมน ู

พิมพ์บตัรคําศพัท์แบบสองด้าน ซึง่สามารถพิมพ์บตัรคําศพัท์ได้ 8 ใบตอ่หนึง่หน้ากระดาษ ซึง่พิมพ์บนกระดาษหนาและตดั
ออกเอง หรือจะพิมพ์บนบตัรคําศพัท์สําเร็จรูปก็ได้ 

ในบตัรคําศพัท์ ประกอบด้วยคําศพัท์ท่ีต้องการฝึก พร้อมทัง้ตวัอยา่งประโยค และมีคําแปลท่ีด้านหลงั 

หากเคร่ืองพิมพ์ไมส่ามารถพิมพ์แบบสองด้านได้ ให้ตัง้คา่กระดาษเองและพิมพ์ด้านหน้า จากนัน้ใสก่ระดาษแผน่เดิม และ
พิมพ์ด้านหลงัของกระดาษ 

พมิพ์รายการคาํศัพท์  
ในแผนอจัฉริยะ เลือกคําศพัท์ หรือ โฟลเดอร์คําศพัท์ท่ีต้องการพิมพ์ คลกิขวาเพ่ือแสดงเมน ูและเลือก พมิพ์  
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H    คุยกับทมิ 
 

คูมื่อนีไ้ด้มีการพดูถงึการใช้คําสัง่เสียงมาบ้างแล้ว ซึง่ในโปรแกรมการเรียนภาษานี ้ผู้ เรียนสามารถใช้เสียงในคําสัง่ทัง้หมด
ได้ในภาษาท่ีเรียน 

ระบบการทํางานของคยุกบัทิม 
IntelliSpeech Voice Pilot เป็นโปรแกรมท่ีใช้เสียงพดูโต้ตอบได้ ซึง่ วิดีโอติวเตอร์ สามารถเข้าใจคําสัง่เสียงในภาษาท่ีเรียน 
และปฏิบติัตาม คําสัง่ ท่ีได้ยิน 

 การใช้คําสัง่เสียงทกุครัง้ ต้องเร่ิมด้วยการพดูช่ือของ วิดีโอติวเตอร์ เพ่ือเปิดการสงัเคราะห์เสียงของ คยุกบัทิม 

 คยุกบัทิม เข้าใจคําสัง่เสียงท่ีสอดคล้องกบักิจกรรมหน้าปัจจบุนัเทา่นัน้ ตวัอยา่งเช่น หากผู้ เรียนอยูท่ี่หน้า 
Overview page (ไมใ่ช่หน้าแบบฝึกหดั) คําสัง่เสียง “Tim, correction” จะไมทํ่างาน เน่ืองจากในหน้านัน้ไมมี่
แบบฝึกหดัให้ตรวจคําตอบ 

 หมายเหตุ:  คยุกบัทิม พร้อมบนัทกึเสียงเม่ือจดุกลม ๆ ข้างใต้ วิดีโอติวเตอร์ เป็นสีแดง ซึง่จะเช่นเดียวกบักิจกรรม
อ่ืนท่ีอยูใ่นโปรแกรม 

 ฝึกเก่ียวกบัคําสัง่เสียงตา่ง ๆ ได้ท่ี คยุกบัทิม ในสว่นอ้างอิง 
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I    เคล็ดลับการเรียนด้วยตนเอง  
 
ตัง้เป้าหมายในการเรียน 
 การเรียนภาษาแบบ E-learning นัน้ ต้องอาศยัแรงจงูใจจากตวัผู้ เรียนมากขึน้กว่าการเรียนในรูปแบบเดิม 
 พิจารณาดวูา่ปัจจยัใดเป็นแรงจงูใจท่ีดีท่ีสดุและสําคญัท่ีสดุท่ีจะเรียนภาษา ให้ตัง้เป้าหมายท่ีสามารถปฏิบติัได้จริง 
 ลําดบัความสําคญั 
 เอาชนะการตอ่ต้านและความขึเ้กียจของตนเอง โดยการยดึเหน่ียวกบัแผนการเรียน กําหนดเวลาของการกระทํา

การสิง่หนึง่ ๆ ให้สําเร็จลลุว่ง 
 ให้ความสําคญักบัเป้าหมายท่ีตัง้ไว้และกําหนดเวลาเรียนท่ีแน่นอน เหมือนอยูใ่นโลกธุรกิจ 
 
จัดการกับเวลาเรียน  
 บอกเพ่ือนร่วมงานและเจ้านาย ถงึความจําเป็นและความตัง้ใจท่ีจะเรียนรู้ รวมถงึเป้าหมายท่ีคณุต้องทําให้สําเร็จ 
 การบรรลเุป้าหมายในช่วงเวลาท่ีกําหนดไว้ ดงันัน้เพ่ือยดึอยูก่บัแผน ควรกําหนดตารางเวลาเรียนในช่วงระหวา่ง

สปัดาห์ และเผ่ือเวลาสํารองไว้ด้วย 
 เร่ิมเรียนจากระยะเวลาสัน้ ๆ ประมาณ 30 นาที 
 เม่ือชัว่โมงการเรียนยาวนานขึน้ ควรหาเวลาพกับ้าง 
 
ใช้วธีิการที่เหมาะสมกับการเรียน  
 ทบทวนเนีอ้หาท่ีเป็นความรู้ใหมใ่ห้บอ่ยครัง้ 
 ไมลื่มท่ีจะทบทวนสิง่ท่ีเคยคิดวา่ยากในตอนแรก 
 จดัตารางเพ่ือทบทวนบทเรียนท่ีผา่นมาในแผนการเรียนด้วย 
 เม่ือเรียนอยา่งคร่ําเคร่ง อยา่ลืมพกับ้าง 
 ให้รางวลัตนเองเม่ือบรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 

นําสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเองไปประยุกต์ใช้ 
 ใช้วิธีการส่ือสารตา่ง ๆ ให้เป็นประโยชน์ (อีเมล์ หรือ โทรศพัท์) เพ่ือโต้ตอบกบัผู้ เรียนคนอ่ืนและติวเตอร์ 
 แบง่ปันเคลด็ลบัการเรียนรู้และความก้าวหน้าของการเรียนกบัเพ่ือนร่วมงาน 
 
ลดสิ่งที่จะมารบกวนช่วงระหว่างการเรียน  
 วิเคราะห์ปัจจยัท่ีอาจรบกวนการเรียน (โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่ืน ลกัษณะสถานท่ีเรียน เพ่ือนร่วมงานบริเวณนัน้) 
 สร้างบรรยากาศการเรียนท่ีปลอดปัจจยัการรบกวนข้างต้น โอนสายเรียกเข้าให้เพ่ือนร่วมงานระหวา่งการเรียน และ

พดูคยุถงึผลท่ีได้กบัเพ่ือนร่วมงานและเจ้านาย 
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J    คาํถามที่พบบ่อย 
 
 “ฉันไม่ทราบวธีิการใช้งานตัวโปรแกรมเลย โปรแกรมภาษานีท้าํงานอย่างไรและฉันสามารถเรียนรู้ได้

อย่างไร ?” 
หากการเรียนแบบ E-learning นี ้เป็นสิง่ใหมสํ่าหรับคณุ กรุณาอา่นคูมื่อการใช้งานอยา่งละเอียด โดยเน้นจดุสนใจท่ี
บทแรก ๆ (Warm up) และดกูารแนะนําเนือ้หาเบีอ้งต้น (Product tour) ประมาณ 10 นาที ได้ท่ี http://www.clt-
net.in.th/demo 

 “ฉันจะทาํแบบฝึกหัดได้อย่างไร ?” 
แบบฝึกหดัมี 4 ประเภทหลกั บางแบบฝึกหดัสามารถตรวจคําตอบได้เม่ือมีการฟังมากกวา่ 1 ครัง้ ตัง้ใจฟังท่ี วิดีโอติว
เตอร์ พดูก่อนพยายามตรวจคําตอบ ในแบบฝึกหดัหลายประเภท โปรแกรมสามารถแสดงการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด 
ซึง่แนะนําให้ปฏิบติัตามขัน้ตอน คือ อา่นข้อความวิเคราะห์ (Error) จากนัน้แก้ไขคําตอบให้ถกูต้อง แบบฝึกหดัเสร็จ
สมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือ ไมมี่คําตอบใดกระพริบ หลงัจากท่ีคลิก ตรวจคาํตอบ 

 “ฉันจะทาํแบบฝึกหัดได้อย่างไร หากไม่เข้าใจคาํศัพท์ในแบบฝึกหัด ?” 
คําศพัท์ทกุคําในทกุแบบฝึกจะถกูแปลไว้ โดยให้คลกิขวาท่ีคํานัน้ คําเด่ียว ๆ ท่ีนํามาผสมกนัจะนบัเป็นความหมาย
เดียว เช่น New York นอกจากนีผู้้ เรียนยงัสามารถเลือกฟังคําศพัท์ได้ทัง้แบบเสียงผู้หญิงและเสียงผู้ชาย โดยคลกิท่ี
ลําโพงข้างสญัลกัษณ์ผู้ชายและผู้หญิงในหน้าต่าง Dictionary สําหรับโปรแกรมเรียนภาษาองักฤษนัน้ มีการออกเสียง
ทัง้แบบอเมริกนัและแบบบริติช ผู้ เรียนสามารถศกึษารากศพัท์ หรือ คําศพัท์ในรูปเอกพจน์เพิ่มเติมได้โดยคลกิท่ีลงิค์สี
นํา้เงิน คําศพัท์ทกุคําในแบบฝึกหดัมีคําแปล เพียงแคค่ลกิขวาท่ีคําเทา่นัน้ 

 “ฉันจะทราบถงึข้อผิดพลาดที่ทาํในแบบฝึกหัดได้อย่างไร ?” 
คลกิ ตรวจคาํตอบ ท่ีเมนบูาร์ด้านบนของหน้าตา่งเรียน  (กด Alt เพ่ือดคํูาแปลของคําสัง่ในเมนบูาร์) หรือ ใช้คําสัง่
เสียงกบั วิดีโอติวเตอร์ ให้ตรวจคําตอบได้เช่นกนั หากผู้ เรียนเลือกท่ีจะตรวจคําตอบก่อนทําแบบฝึกหดัสมบรูณ์ (เช่น 
ใสคํ่าตอบยงัไม่ครบทกุข้อ) วิดีโอติวเตอร์ จะบอกผู้ เรียนวา่ยงัทําแบบฝึกหดัไมเ่สร็จ แตห่ากผู้ เรียนยืนยนัท่ีจะตรวจ
คําตอบ ให้คลกิท่ี ตรวจคาํตอบ อีกครัง้ ในแบบฝึกหดัหลายประเภท (เช่น แบบฝึกหดัเติมคําลงในช่องวา่ง) 
โปรแกรมจะแสดงจดุท่ีผิดและให้คําอธิบายสัน้ ๆ เพ่ือช่วยในการแก้ไขคําตอบ ซึง่แนะนําให้ปฏิบติัตามขัน้ตอนต่อไปนี ้
ขัน้แรก อา่นข้อความ Error จากนัน้แก้ไขให้ถกูต้อง และสดุท้ายคลกิท่ี ตรวจคาํตอบ เพ่ือตรวจอีกครัง้ แบบฝึกหดัจะ
สมบรูณ์เม่ือช่องวา่งทัง้หมดมีคําตอบ และไมมี่จดุใดกระพริบอีก 

 “ฉันสามารถฝึกการออกเสียง ในขณะที่เรียนด้วยคอมพวิเตอร์ได้อย่างไร ?” 
เม่ือทําแบบฝึกหดัเสร็จสมบรูณ์แล้ว (คลกิ ตรวจคาํตอบ และไมมี่ข้อความ Error อีก หรือ คลกิ เฉลย เพ่ือดเูฉลย) 
สญัลกัษณ์ของเมาส์ จะเปล่ียนเป็นรูปไมโครโฟน ผู้ เรียนสามารถฝึกการออกเสียงกบั   Language laboratory ท่ีอยู่
ทางด้านขวาของ วิดีโอติวเตอร์ คลกิท่ีประโยคในแบบฝึกหดั และประโยคนัน้จะปรากฎขึน้บนแถบข้อความของ 
language laboratory รอให้วงกลมข้างลา่ง วิดีโอติวเตอร์ เป็นสีแดงก่อน แล้วจงึออกเสียงประโยคใสไ่มโครโฟน 
โปรแกรมจะประเมินคะแนนการออกเสียงเทียบกบัเสียงของเจ้าของภาษาทางด้านซ้ายของ Language laboratory 
ทนัที  พยายามพดูให้ได้คะแนนอยา่งน้อย 80% และสามารถคลิกท่ีลําโพงด้านซ้ายของประโยค เพ่ือฟังเสียงเจ้าของ
ภาษา คลกิท่ีลําโพงบน เพ่ือฟังเสียงของผู้ เรียนเอง 
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 “ฉันสามารถค่ันหน้ากระดาษ หรือแทรกบันทกึย่อในคอร์สได้อย่างไร ?” 
คลกิขวาท่ีแบบฝึกหดั หรือ โฟลเดอร์ เพ่ือแสดงเมนแูละเลือกเมน ูแทรกบันทกึย่อ ซึง่ทางด้านขวาของหน้าตา่ง
เรียนจะปรากฏบนัทกึยอ่สีเหลืองแทรกอยูใ่นแบบฝึกหดั และมีสญัลกัษณ์คล้ายกนันัน้ปรากฏท่ีคอลมัน์ “บนัทกึยอ่” 
ในแผนอจัฉริยะด้วย หากผู้ เรียนต้องการเพิ่มขนาดบนัทกึยอ่ ให้คลกิท่ีมมุลา่งขวาของบนัทกึยอ่และลากเพ่ือขยาย
ขนาดตามความต้องการ ผู้ เรียนสามารถย้ายตําแหน่งของบนัทกึยอ่ไปท่ีตําแหน่งใดก็ได้ในแบบฝึกหดั หรือ คลกิท่ี
เคร่ืองหมายลบ (มมุขวาบนของบนัทกึยอ่) เพ่ือย่อบนัทกึยอ่ หากต้องการดวูา่มีบนัทกึยอ่แทรกอยู่ท่ีใดบ้าง ให้ปิด 
โฟลเดอร์ทัง้หมดและมองหาสญัลกัษณ์กระดาษโปร่งแสงในคอลมัน์ “บนัทกึย่อ” ท่ีระดบัชัน้ โฟลเดอร์  

สญัลกัษณ์โปร่งแสงนี ้หมายถงึ มีการแทรกบนัทกึยอ่ในแบบฝึกหดัท่ีอยูใ่นโฟลเดอร์นัน้ หากต้องการลบบนัทกึย่อ 
คลกิขวาท่ีแบบฝึกหดั หรือ โฟลเดอร์ และเลือกเมน ูลบบันทกึย่อ                                                                                                
บนัทกึยอ่วา่ง ๆ ก็สามารถทําเป็นท่ีคัน่หน้าหนงัสือได้ เน่ืองจากจะมีสญัลกัษณ์ บนัทกึยอ่ ปรากฎในแผนอจัฉริยะ 
ถงึแม้วา่โฟลเดอร์นัน้จะปิดอยู ่สญัลกัษณ์บนัทกึยอ่จะมีปรากฎขึน้ท่ีด้านบนสดุของระดบัโฟลเดอร์ เพ่ือบอกให้
ทราบวา่มีการแทรกบนัทกึยอ่อยูใ่นโฟลเดอร์ยอ่ยนัน้ 

 “ฉันสามารถปริน้แบบฝึกหัดได้หรือไม่ เพ่ือเรียนภาษาโดยไม่ต้องใช้คอมพวิเตอร์ ในขณะเดนิทาง ?” 

สามารถปริน้แบบฝึกหดัได้ โดยเลือกหวัข้อท่ีต้องการในแผนอจัฉริยะ จากนัน้คลิกขวา และเลือก พิมพ์ 

 “ฉันจะควบคุมบทสนทนารูปภาพได้อย่างไร ?” 

บทเรียนหลาย ๆ บทเร่ิมต้นด้วย บทสนทนารูปภาพ ซึง่มีเนือ้หาท่ีสอดคล้องกบัแบบฝึกหดัท่ีตามมา โดยมีปุ่ มคําสัง่
ตา่ง ๆ เช่นเดียวกบัเทปบนัทกึเสียง แสดงไว้ท่ีด้านบนของบทสนทนารูปภาพ คลิกท่ีลกูศรชีไ้ปทางขวา เพ่ือเร่ิมบท
สนทนารูปภาพ คลกิท่ีเคร่ืองหมายส่ีเหล่ียมเพ่ือหยดุบทสนทนารูปภาพ ปุ่ มท่ีมีลกูศร 2 ดอกชีไ้ปทางขวา สําหรับ
เล่ือนบทสนทนาไปสูรู่ปภาพถดัไป ปุ่ มท่ีมีลกูศร 2 ดอกชีไ้ปทางซ้าย สําหรับย้อนกลบัไปหนึง่ภาพ ปุ่ มท่ีมี
เคร่ืองหมายขีดและลกูศรชีไ้ปทางซ้าย สําหรับกลบัไปท่ีจดุเร่ิมต้นของบทสนทนา สามารถเพิ่มหรือลดความเร็ว
เสียงของบทสนทนาได้ โดยคลกิท่ีเคร่ืองหมายปรับระดบัสีเหลือง และเล่ือนไปทางซ้าย สําหรับลดความเร็ว หรือ
ทางขวาสําหรับเพิ่มความเร็ว ดบัเบิล้คลิกท่ีเคร่ืองหมายปรับระดบัสีเหลืองเพ่ือกลบัสูเ่สียงพดูปกติ (100%) อีกครัง้ 

 

 “ฉันอยากใช้คาํส่ังเสียง “คุยกับทมิ” ในโปรแกรมเรียนภาษา ฉันจะทาํได้อย่างไร ?” 

ระบบการรับรู้คําสัง่เสียง เป็นโปรแกรมท่ีผู้ เรียนใช้เสียงพดูโต้ตอบได้ ซึง่ วิดีโอติวเตอร์ สามารถเข้าใจคําสัง่เสียงใน
ภาษาท่ีเรียน และปฏิบติัตาม Keywords ท่ีได้ยิน การใช้คําสัง่เสียงทกุครัง้ ต้องเร่ิมด้วยการพดูช่ือของ วิดีโอติว
เตอร์ เพ่ือเปิดการสงัเคราะห์เสียงของ คยุกบัทิม ซึง่ คยุกบัทิม จะเข้าใจคําสัง่เสียงท่ีสอดคล้องกบักิจกรรมหน้า
ปัจจบุนัเทา่นัน้ ตวัอยา่งเช่น หากผู้ เรียนอยูท่ี่หน้า Overview page (ไมใ่ช่หน้าแบบฝึกหดั) คําสัง่เสียง ตรวจ
คาํตอบ จะไมทํ่างาน เน่ืองจากในหน้านัน้ไมมี่แบบฝึกหดัให้ตรวจคําตอบ 

หมายเหตุ: คยุกบัทิม พร้อมบนัทกึเสียงเม่ือจดุกลม ๆ ข้างใต้ วิดีโอติวเตอร์ เป็นสีแดง เช่นเดียวกบักิจกรรมอ่ืนใน
โปรแกรม ฝึกเก่ียวกบัคําสัง่เสียงตา่ง ๆ ได้ท่ี คยุกบัทิม ในสว่นอ้างอิง 
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  “ฉันสามารถปิด วดิีโอตวิเตอร์ ได้อย่างไร ?” 

หากผู้ เรียนต้องการใช้สมาธิโดยไมใ่ห้ วิดีโอติวเตอร์ มารบกวน ในแผนอจัฉริยะ คลกิท่ีเมนบูาร์ (รูปเฟือง) จากนัน้

เอาเคร่ืองหมายถกูหน้าหวัข้อ วิดีโอติวเตอร์ออก  

สําหรับการเปิด วิดีโอติวเตอร์ ให้ทํางานเหมือนเดิม คลกิท่ีเมนบูาร์ ทําเคร่ืองหมายถกูหน้าหวัข้อ วิดีโอติวเตอร์ 

 “ฉันจะทราบผลการทาํแบบฝึกหัดได้อย่างไร ?” 

ผลคะแนนของแบบฝึกหดัและการออกเสียง บนัทกึอยูใ่นแผนอจัฉริยะ ทางซ้ายของหน้าตา่งเรียน ในรูปแบบ

เปอร์เซน็ต์ 0-100% ผลท่ีปรากฏด้วยสีเขียว คือ ดี - ดีมาก สีเหลือง คือ ปานกลาง และสีแดง คือ ควรปรับปรุง 

 “ฉันจะศกึษาไวยากรณ์เพิ่มเตมิได้ที่ไหน ?” 

ประการแรก คําอธิบายไวยากรณ์มีอยูใ่นหน้าแบบฝึกหดัตา่ง ๆ (คลกิท่ีหวัข้อ ไวยากรณ์ บนเมนบูาร์) และสามารถ
คลกิท่ีลงิค์ข้อความสีนํา้เงินในคําอธิบายไวยากรณ์ เพ่ือดคํูาอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัหวัเร่ืองนัน้                                                       
นอกจากนี ้ยงัมีไวยากรณ์จําแนกไว้เป็นหมวดหมู่ตา่ง ๆ อธิบายอยูใ่น สารบัญไวยากรณ์ ในส่วนอ้างองิของแผน
อจัฉริยะ ซึง่การอธิบายนีมี้การยกตวัอยา่งการใช้งานด้วย                                                                              
และประการสดุท้าย ใน ทักษะการใช้ภาษา ในแผนอจัฉริยะ ในสว่นของ ไวยากรณ์ ซึง่ได้มีการเรียบเรียงไว้ตาม
หวัเร่ืองตา่ง ๆ มีคําอธิบาย พร้อมทัง้แบบฝึกหดัอีกมากมาย เพ่ือเน้นการศกึษาเฉพาะเร่ือง ภายใน ทักษะการใช้
ภาษา ยงัมีสว่นท่ีเป็น การออกเสียง การส่ือสาร การฟังทาํความเข้าใจ และ คุยกับทมิ เพ่ือเน้นการเรียนรู้
อยา่งเข้มข้น  

 “ฉันศกึษาข้อแตกต่างระหว่าง ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน และภาษาอังกฤษแบบบริตชิได้อย่างไร ?” 

ข้อแตกตา่งท่ีสําคญัระหวา่ง ภาษาองักฤษท่ีใช้ในประเทศอเมริกาและประเทศองักฤษ สรุปอยูใ่นบทเรียน Focus 

on Britain ในส่วนอ้างองิ  

  “ฉันจะออกจากโปรแกรมเรียนภาษาได้อย่างไร ?” 

มีหลายวิธีท่ีจะออกจากโปรแกรมเช่น คลกิ X ท่ีมมุขวาบนของหน้าตา่งเรียน หรือ กด Alt+F4 โปรแกรมจะบนัทกึผล

การเรียนไว้ และเปิดขึน้ท่ีตําแหน่งเดิมเม่ือกลบัเข้ามาในโปรแกรมคราวตอ่ไป นอกจากนี ้ยงัสามารถใช้คําสัง่เสียง

กบั วิดีโอติวเตอร์ ได้ (ศกึษาเพิ่มเติมได้ท่ีบทเรียน คุยกับทมิ ในโปรแกรม)  
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