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CLT LAN version 

คู่มือการใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เคร่ืองหมายการค้า 
corporate language training, clt และ digital publishing ได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า หรือเคร่ืองหมายการค้าของ digital publishing 
AG และจดทะเบียนในประเทศเยอรมนั หรืออยูใ่นขอบเขตอํานาจการควบคมุระหวา่งประเทศ ช่ือสนิค้า โลโก้ การออกแบบ หวัข้อ คําศพัท์ 
หรือวลีอ่ืนๆ ท่ีกลา่วถึงในสิง่พิมพ์นี ้เป็นเคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายการบริการ หรือชื่อทางการค้า ของ digital publishing AG หรือชื่ออ่ืน 
และจดทะเบียนภายใต้การควบคมุของกฏหมายระหวา่งประเทศ 
 
ข้อมูลของบุคคลที่สาม 
คูมื่อนีป้ระกอบด้วยลงิค์ท่ีเช่ือมตอ่ไปยงัเว็บไซต์ของบคุคลท่ีสามซึง่ไมอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุของ digital publishing และ digital publishing 
ไมรั่บผิดชอบเนือ้หาท่ีอยูบ่นเวบ็ไซต์เหลา่นัน้ ดงันัน้ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ เรียนเอง หากผู้ เรียนเข้าไปในเวบ็ไซต์ของบคุคลท่ีสามท่ีอ้างอิงใน
คูมื่อนี ้digital publishing จดัหาลิงค์ไว้ให้เพ่ือความสะดวกเทา่นัน้ การรวมลงิค์อยูใ่นคูมื่อนี ้ไมไ่ด้หมายความวา่ digital publishing รับรอง
หรือยอบรับความรับผิดชอบตอ่เนือ้หาบนเวบ็ไซต์ของบคุคลท่ีสาม 
 
ลิขสิทธ์ิ© 2010 digital publishing ขอสงวนสิทธ์ทัง้หมดในการคัดลอก สําเนา ทาํซํา้ แปล หรือทาํการเปล่ียนแปลงใดๆกับคู่มือนี ้
ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก digital publishing 
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A   ขัน้ตอนเร่ิมต้น – ขัน้ตอนสุดท้าย 
1. เร่ิมต้น 

ก่อนท่ีคณุจะสามารถเร่ิมเรียนหลกัสตูรของคณุได้ ผู้ดแูลระบบจะต้องให้สิทธิในการเข้าใช้งานกบัคณุ และแจ้งให้คณุ
ทราบวา่ช่ือผู้ ใช้งาน (Username) ของคณุคืออะไร 

เม่ือคณุได้รับสิทธิในการเข้าใช้งานโปรแกรมแล้ว ดบัเบิล้คลิกท่ีไอคอนสีนํา้เงิน (dpLMSPlayer) จะปรากฏหน้าตา่ง
ใหม่ขึน้มา ให้คณุใส่ User name และ Password ของคณุ จากนัน้คลิกท่ี OK 

เคล็ดลับ: สําหรับการเข้าใช้งานครัง้แรกช่ือ password ของคณุจะเหมือนกบัช่ือ user name หลงัจากท่ีทําการ
เช่ือมต่อกบัระบบได้แล้ว โปรแกรมบงัคบัจะให้คณุเปลี่ยน password ใหม่โดยอตัโนมติั 

ทนัทีท่ีกระบวนการเข้าสูต่วัโปรแกรมสมบรูณ์แล้ว หน้าแรกของหลกัสตูรของคณุจะปรากฏขึน้ ให้คณุคลิกช่ือหลกัสตูร
ท่ีคณุต้องการจะเร่ิมต้น 

 

เม่ือคณุเลือกหลกัสตูรแล้ว คลกิท่ีปุ่ ม Start 
 

2. หน้าต่างเรียน 
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 ทางด้านซ้ายมือของหน้าตา่งเรียนคณุจะเห็น แผนอัจฉริยะ ซึง่เป็นสารบญัหลกัสตูรของคณุ ตรงนีค้ณุจะได้เห็น
รายช่ือบทเรียนท่ีคณุฝึกฝนอยู่ ผลคะแนนท่ีได้รับและส่ิงท่ีคณุยงัต้องทําต่อ สําหรับการดรูายการใด ๆ ก็ตามใน 
แผนอัจฉริยะ ให้คลิกท่ีช่ือบนรายการนัน้ หรือคลิกท่ี รูปสามเหล่ียม (สีขาว) เพ่ือขยายหวัข้อและดบูทเรียนหรือ
แบบฝึกหดัย่อยตา่งๆ  หรือ คลิกท่ีรูปสามเหลี่ยม (สีดํา) เพ่ือย่อหวัข้อและเก็บรายการหรือแบบฝึกหดัย่อยตา่งๆ 

 ในหน้าตา่งเรียนทางด้านขวามือ ผู้ เรียนสามารถคลิกท่ีรูปภาพเพ่ือเลือกบทเรียนท่ีต้องการและเข้าทําแบบฝึกหดั
ตา่งๆท่ีสอดคล้องกบับทเรียนนัน้โดยจะมี วดีิโอตวิเตอร์ ท่ีอยู่ด้านบนของหน้าต่าง คอยช่วยเหลอืและให้
คําแนะนําแก่ผู้ เรียน ตลอดระยะเวลาการเรียน 

ช่ือบทเรียนเดียวกนัจะมีปรากฏอยู่ทัง้สองส่วน คณุสามารถคลิกท่ีสญัลกัษณ์รูปภาพบทเรียนใน หน้าต่างเรียน ทาง
ด้านขวา หรือคลิกเลือกช่ือบทเรียนใน แผนอัจฉริยะ ทางด้านซ้าย เพ่ือเข้าสูบ่ทเรียนได้ 
 

3. วิดีโอตวิเตอร์ และ คุยกับทมิ – ท่องไปในโปรแกรมด้วยคาํส่ังเสียง 
 

ในการเร่ิมต้น ให้ดวู่าแต่ละบทเรียนในหลกัสตูรของคณุจดัโครงสร้างไว้อย่างไร และคณุสามารถท่องไปในโปรแกรมโดยใช้
คําสัง่เสียงได้อย่างไร ถึงแม้วา่คณุสามารถเลือกท่ีจะใช้เมาส์ได้ก็ตาม การเข้าไปในบท คยุกบัทิม จะทําให้คณุมีโอกาสได้
ตรวจสอบไมโครโฟน และการจดจําเสียงพดู วา่ทํางานปกติหรือไม่ อีกทัง้คณุยงัสามารถทําความรู้จกักบัวิดีโอติวเตอร์ ได้ดี
ขึน้ด้วย 
 

 คลิกท่ีรูป คยุกบัทิม (รูปสดุท้ายในหน้าสว่นอ้างอิง) 

 ถดัจากวิดีโอติวเตอร์ คณุจะเห็นคําอธิบายหรือคําแนะนําสัน้ๆ สามารถกดปุ่ ม Alt เพ่ือดคูําแปล 

 
 
 ตอนนีใ้ห้ดท่ีูหน้าตา่งเรียนของคณุ คลิกท่ีรูปภาพท่ีแสดงแบบฝึกหดัแรก เพ่ือเข้าฝึกการใช้คําสัง่เสียง  
 

ตรงนีค้ณุจะรู้ได้ทนัทีว่าไมโครโฟนของคณุทํางานปกติหรือไม่ ระบบพร้อมบนัทกึเสียงเม่ือเคร่ืองหมายวงกลมใต้วิดีโอติว
เตอร์ เปลี่ยนเป็นสีแดง ในขณะท่ีคณุพดูใสไ่มโครโฟน แถบสีฟ้าหรือตวัชีว้ดัระดบัควรเคลื่อนไหวประมาณคร่ึงหนึง่ และ
หยดุน่ิงเม่ือคณุเงียบ เพ่ือให้ฟังก์ชัน่การจดจําเสียงดีท่ีสดุ คณุควรทํา การปรับเทียบไมโครโฟนก่อน 
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การปรับเทยีบไมโครโฟน  
 

 ในการปรับเทียบไมโครโฟน คลิกท่ีสญัลกัษณ์ไมโครโฟน ใน Windows taskbar (มมุลา่งขวาของหน้าจอ ข้างๆ
นาฬิกา) หรือคลิกท่ี Option (รูปเฟือง) ด้านขวาบน หน้าต่างเรียน จากนัน้เลือกเมนยู่อย ปรับเทยีบ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พดูใสไ่มโครโฟนและปรับระดบัของไมโครโฟน (เคร่ืองหมายลกูศร) โดยให้ตวัชีว้ดัระดบัสีนํา้เงินด้านล่าง วิดีโอติว

เตอร์ หยดุน่ิงขณะท่ีผู้ เรียนเงียบ และเคลื่อนไหวประมาณคร่ึงหนึง่ เม่ือผู้ เรียนออกเสียง 

 คลิกท่ี ปรับเทยีบ และพดูใส่ไมโครโฟนประมาณ 2-3 วินาที จากนัน้ให้ผู้ เรียนเงียบ รอจนกระทัง่กล่อง Active อีก
ครัง้ ในช่วงท่ีเงียบนัน้ โปรแกรมจะทําการวดัเสยีงรบกวนท่ีอยู่รอบๆไมโครโฟนประมาณ 5 วินาที โดยท่ีระดบัเสียง
รบกวนท่ีเหมาะสม ควรอยู่ท่ีประมาณ 20 – 40 เดซิเบล   

 เม่ือปรับระดบัเสียงไมโครโฟนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกท่ี ปิด  โปรแกรมจะจดจําค่าระดบัเสียงต่างๆ และบนัทกึไว้  
โดยโปรแกรมจะประมวลผลกบัระดบัเสียงท่ีสงูกว่าระดบัเสียงรบกวนท่ีวดัได้ เสยีงใดท่ีต่ํากวา่ระดบัเสียงรบกวน 
โปรแกรมจะไม่นํามาวิเคราะห์และประมวลผล 

คา่ระดบัเสียงของไมโครโฟนนีจ้ะถกูบนัทกึไว้ หากผู้ เรียนใช้ไมโครโฟนตวัอ่ืน หรือเปล่ียนสถานท่ีท่ีมีเสียงรบกวนแตกต่าง
ไป จะต้องทําการปรับค่าใหม่  
นอกจากการใช้เมาส์แล้ว ผู้ เรียนยงัสามารถใช้เสยีงในคําสัง่ต่างๆได้ ด้านลา่งนีเ้ป็นตวัอย่างขัน้ตอนการฝึกออกเสียงคําสัง่
ให้ วิดีโอติวเตอร์ เข้าใจ  
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 คลิกท่ีคําสัง่ใน หน้าต่างเรียน เพ่ือฟังการออกเสียงคําสัง่นัน้ 
 ให้ผู้ เรียนออกเสียงคําสัง่นัน้ใสไ่มโครโฟน ถ้า วิดีโอติวเตอร์ เข้าใจคําสัง่ จะปรากฏเคร่ืองหมายถกูสีนํา้เงิน หน้า

คําสัง่นัน้ 
ฝึกคําสัง่ในสว่นท่ีเหลือ โดยใช้เมาส์คลิกท่ีลกูศรด้านบนขวาเพ่ือข้ามไปแบบฝึกหดัหน้าถดัไป (ผู้ เรียนสามารถศกึษาการพดู
คําสัง่นีก้บั วิดีโอติวเตอร์ ได้ใน คุยกับทมิ) 
 

พดูช่ือ วิดโีอตวิเตอร์ ก่อนคาํส่ัง 
ผู้ เรียนจะต้องเรียกช่ือ วิดีโอติวเตอร์ ก่อนพดูคําสัง่เสมอ เพ่ือให้ วิดีโอติวเตอร์ ทราบวา่ผู้ เรียนกําลงัพดูด้วย ผู้ เรียน
จําเป็นต้องใช้ภาษาท่ีกําลงัเรียนอยู่ ในการออกคําสัง่  ตวัอย่างเช่น “Tim, help” 

4. การใช้เมาส์ในโปรแกรม 

หากผู้ เรียนไม่ต้องการใช้คําสัง่เสียงในโปรแกรม ผู้ เรียนสามารถใช้เมาส์แทนได้ 
 หน้าต่างเรียน :  ใช้ปุ่ มลกูศร ด้านขวาบนแถบเมนบูาร์ เพ่ือเดินหน้าหรือย้อนไปแบบฝึกหดัตา่งๆในคอร์สเรียน 

(บทสนทนารูปภาพ, แบบฝึกหดั หรือแบบทดสอบ) ตวัเลขข้างลกูศรแสดงให้ผู้ เรียนทราบวา่อยู่ท่ีกิจกรรมใด และมี
จํานวนกิจกรรมเท่าไหร่ในบทเรียนนี ้

 
      
 หน้าต่างเรียน : การกลบัไปบทเรียนก่อนหน้าหรือบทเรียนตา่งๆ ให้คลิกท่ีช่ือบทเรียนท่ีอยู่ใน แผนอจัฉริยะ 
 แผนอัจฉริยะ : ผู้ เรียนสามารถดเูนือ้หาในคอร์สเรียนทัง้หมดได้ใน แผนอจัฉริยะ ซึง่จะมีลกัษณะคล้ายกบั 

โฟลเดอร์ ใน Windows Explorer ผู้ เรียนสามารถซอ่นและแสดงหวัข้อตา่งๆได้ ด้วยการคลิกเคร่ืองหมาย
สามเหลี่ยม หน้าหวัข้อตา่งๆ เม่ือผู้ เรียนคลิกท่ีช่ือบทเรียน หรือช่ือกิจกรรมใดก็ตามใน แผนอจัฉริยะ หน้าท่ี
สอดคล้องกนันัน้จะปรากฏขึน้ทางขวา หน้าต่างเรียน ด้วย 
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5. ขัน้ตอนการออกจากโปรแกรม 

เม่ือผู้ เรียนต้องการออกจากโปรแกรม ให้เลือกหนึง่ในวีธีการตอ่ไปนี ้ 

 กด Alt ตามด้วย F4  

 ใช้คําสัง่เสียง “Tim, end program, please.” กบั วิดีโอติวเตอร์ (ศกึษาการใช้คําสัง่นีไ้ด้ใน คุยกบัทมิ) 

 คลิกท่ีเคร่ืองหมาย X ท่ีมมุขวาด้านบนของ หน้าต่างเรียน   

ระหวา่งออกจากโปรแกรม โปรแกรมจะทําการอพัเดทข้อมลูตา่งๆ กบั Server ผู้ เรียนควรรอจนกระทัง่ การอพัเดทข้อมลูกบั 
Server ทําจนสําเร็จ 

           

 

หากการออกจากโปรแกรมไม่สมบรูณ์ (อาจเกิดจากปัญหาระบบเครือข่าย) ผู้ เรียนควรจะ logon เข้าโปรแกรมอีกครัง้และ
คลิกท่ี Please synchronize! เพ่ือให้โปรแกรมทําการ อพัเดทข้อมลูจากเคร่ืองผู้ เรียนเข้าสู ่Server ให้เสร็จสมบรูณ์ 

                

การคลิก Please synchronize!  ต้องทําท่ีเคร่ืองลา่สดุท่ีเข้าใช้งานโปรแกรม 

จากรูป : ช่ือ “dell” หมายถึง ช่ือ User ท่ี logon เข้า Window ท่ีเคร่ืองผู้ เรียน  และ  “APT-02” หมายถึง ช่ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของผู้ เรียน 

ไม่ว่าผู้ เรียนเลือกออกจากโปรแกรมด้วยวิธีใดก็ตาม โปรแกรมจะจดจําตําแหน่งสดุท้ายท่ีผู้ เรียนได้ทําไว้ล่าสดุ 
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B   บทสนทนารูปภาพ 
 

บทเรียนหลายๆบท เร่ิมต้นด้วยกิจกรรมบทสนทนารูปภาพ ซึง่มีเนือ้หาท่ีสอดคล้องกบัแบบฝึกหดัต่างๆ ท่ีตามมา ซึง่ผู้ เรียน
จะได้ศกึษาคําศพัท์ใหม่ๆ และโครงสร้างประโยค การฟังทําความเข้าใจ และการออกเสียง ผ่านบทสนทนาของเจ้าของ
ภาษา 
 

 
 

1. การเรียนด้วยบทสนทนารูปภาพ 
 

 เร่ิมต้นโดยการตัง้ใจดแูละฟัง บทสนทนารูปภาพ ทัง้เร่ืองก่อน  

 กลบัไปที่ฉากเร่ิมต้นและเลน่ บทสนทนารูปภาพ อีกครัง้หนึ่ง โดยครัง้นีใ้ห้เน้นในส่วนท่ีผู้ เรียนไม่เข้าใจในครัง้แรก 
โดยสามารถคลกิท่ีปุ่ มสีเหลือง             ไปทางซ้ายเพ่ือลดความเร็ว หรือไปทางขวาเพ่ือเพ่ิมความเร็วบทสนทนา 

 ฟังบทสนทนาทีละสว่น  คลิกท่ีบทพดูเม่ือต้องการฟังซํา้วา่บทพดูนัน้ออกเสียงอย่างไร หรือกด Alt เม่ือต้องการดคํูา
แปล 

 ผู้ เรียนสามารถซอ่นบทพดู และเลือกเฉพาะฟัง เนือ้เร่ืองทัง้หมดได้ เพ่ือทดสอบว่าเข้าใจเนือ้หาทัง้หมดหรือไม่ 

 สําหรับฝึกการออกเสียงนัน้ ให้พดูบทสนทนานัน้ๆ ใสไ่มโครโฟนและพยายามเลยีนเสียงเจ้าของภาษา หากผู้ เรียน
ออกเสียงบทพดูได้ถกูต้อง โปรแกรมจะเล่ือนไปบทสนทนาภาพถดัไปให้โดยอตัโนมติั 

                             โปรแกรมพร้อมบนัทกึเสียงเม่ือมีวงกลมเลก็ๆอยู่ด้านลา่ง วิดีโอติวเตอร์ เปลี่ยนเป็น สีแดง 
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2. สัญลักษณ์ในบทสนทนารูปภาพ 
 เร่ิมเล่นบทสนทนา (ทัง้ภาพและเสียง) 

 หยดุบทสนทนา (ทัง้ภาพและเสียง) 

 ไปสู่รูปภาพถดัไป 

 ย้อนกลบัไปสูรู่ปภาพท่ีผ่านมา 

 กลบัไปจดุเร่ิมต้นบทสนทนา 
 สําหรับลดความเร็วของผู้พดู ให้ใช้เมาส์ลากตวัควบคมุเสียงสีเหลืองไปทางซ้าย สําหรับเพิม่ความเร็วของ

ผู้พดู ให้ลากตวัควบคมุเสียงไปทางขวา การกลบัมาท่ีความเร็วปกติ (100%) ให้ดบัเบิล้คลิกท่ีตวัควบคมุเสยีง   

 ซอ่นบทสนทนา 

 แสดงบทสนทนา 
Alt   สําหรับการแปลบทสนทนา และคําสัง่ตา่งๆ บนเมนบูาร์ 
        คลิกท่ีบทสนทนา สําหรับการฟังการออกเสียงบทสนทนาซํา้ 

 

3. การใช้คาํส่ังเสียง 
ผู้ เรียนสามารถใช้คําสัง่เสียงใน บทสนทนารูปภาพ โดยพดูคําสัง่ตา่งๆท่ีอยู่บนเมนบูาร์ ทางด้านบนของหน้าต่างเรียน กบั 
วิดีโอติวเตอร์ ได้เชน่ “Tim, Stop.” ผู้ เรียนสามารถศกึษาการใช้คําสัง่นอกเหนือจากนีไ้ด้ เช่น “Tim, hide text.”  ใน
บทเรียน คุยกับทมิ 
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C   แบบฝึกหดั  
โปรแกรมนีป้ระกอบด้วยแบบฝึกหดัหลากหลายรูปแบบ เพ่ือฝึกทกัษะภาษาในทกุๆด้าน และมีกระบวนการเรียนท่ีไม่น่า
เบื่อ  ซึง่สญัลกัษณ์ตา่งๆใน แผนอจัฉริยะ จะเป็นตวับอกชนิดของรูปแบบการฝึก  

ทาํแบบฝึกหดัให้สมบูรณ์ได้อย่างไร ? 
แบบฝึกหดัมีฟังก์ชัน่และแนวทางช่วยเหลือท่ีหลากหลาย ดงันัน้เพ่ือให้ได้ประโยชน์จากคอร์สเรียนมากท่ีสดุ กรุณาทํา
แบบฝึกหดัตามคําแนะนําด้านล่างนี ้
 คาํชีแ้จง 
 ฟังคําแนะนําของ วิดีโอติวเตอร์ ถ้าต้องการฟังคําแนะนําซํา้อกีครัง้ คลิกท่ีรูป วิดีโอติวเตอร์   
 อ่านคําแนะนําท่ีอยู่ถดัจาก วิดีโอติวเตอร์ โดยผู้ เรียนสามารถกด Alt เพ่ืออ่านคําแปลภาษาไทย 

บางแบบฝึกหดัมีเฉลยให้แล้ว เพ่ือให้ผู้ เรียนจดจําคําตอบลว่งหน้า โดยสามารถสงัเกตได้จากรูปร่างของเมาส์ ท่ี
เปลี่ยนไป เม่ือผู้ เรียนคลิกท่ีสว่นใดสว่นหนึ่งของแบบฝึกหดั ข้อความบางอย่างในแบบฝึกหดัจะหายไป ผู้ เรียนจะต้อง
ทําแบบฝึกหดันัน้ให้กลบัไปสู่สภาพเดิม (เช่น เติมคําในช่องวา่ง หรือลําดบัประโยคให้ถกูต้อง) คําชีแ้จงใหม่จะปรากฏ
ขึน้ด้วยเพ่ือช่วยให้คณุทําแบบฝึกหดัได้ 

ในบางแบบฝึกหดั จะสามารถตอบคําถามได้หลงัจากที่ได้คลิกฟังข้อความไปแล้ว โดยให้สงัเกตท่ีสญัลกัษณ์รูปลําโพง 
และทําตามคําชีแ้จงท่ีให้มา 

 ผู้ เรียนสามารถพฒันาทกัษะการอ่านทําความเข้าใจ ได้อย่างเป็นระบบ ผู้ เรียนจะได้เจอกบัข้อความและคําถามท่ี
 สมัพนัธ์กนั ให้คลิกท่ี Text iconในแบบฝึกหดั หน้าตา่งข้อความใหม่จะเปิดขึน้ อา่นข้อความนัน้อย่างถ่ีถ้วนและตอบ
 คําถามในแบบฝึกหดั 
 

การทาํแบบฝึกหดัให้สมบูรณ์ 
 ก่อนอ่ืนผู้ เรียนควรพยายามทําแบบฝึกหดัให้เสร็จโดยไม่ใช้ตวัชว่ย ผู้ เรียนสามารถคลกิท่ี ตรวจคาํตอบ เพ่ือตรวจ

คําตอบวา่ได้คะแนนเท่าไหร่จากคะแนนเต็ม 100% 
 
พจนานุกรม (Dictionary)  
คําศพัท์ทกุคําในทกุแบบฝึกจะถกูแปลไว้แล้ว โดยให้คลกิขวาท่ีคําศพัท์นัน้ คําเด่ียวๆท่ีนํามาผสมกนัจะนบัเป็นความหมาย
เดียว เช่น New York นอกจากนีผู้้ เรียนยงัสามารถเลือกฟังคําศพัท์ ได้ทัง้แบบเสียงผู้หญิงและเสียงผู้ชาย โดยคลิกท่ีลําโพง
ข้างสญัลกัษณ์ผู้ชายและผู้หญิง ในหน้าตา่ง Dictionary สําหรับโปรแกรมเรียนภาษาองักฤษนัน้ มีการออกเสียงทัง้แบบ
อเมริกนัและแบบบริติช โดยสามารถคลิกฟังเสียงได้จากสญัลกัษณ์รูปธงชาติ ผู้ เรียนสามารถศกึษารากศพัท์ หรือคําศพัท์
ในรูปเอกพจน์เพ่ิมเติมได้โดยการคลิกท่ีลิงค์สีนํา้เงิน 
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คาํอธิบายไวยากรณ์ 
ไวยากรณ์ท่ีจําเป็นต่อการทําแบบฝึกหดันัน้ จะมีคําอธิบายคร่าวๆไว้ให้แล้ว ซึง่หากผู้ เรียนต้องการศกึษาข้อมลูเพ่ิมเติม
เก่ียวกบัไวยากรณ์นี ้สามารถทําได้โดยคลิกท่ีลิงค์สีนํา้เงิน 
 

การตรวจคาํตอบ 
คลิก ตรวจคาํตอบ ท่ี เมนบูาร์ ด้านบนของ หน้าต่างเรียน (กด Alt เพ่ือดคํูาแปลของคําสัง่ตา่งๆ ใน เมนบูาร์) เพ่ือตรวจ
คําตอบ หรือหากผู้ เรียนทราบคําสัง่เสียง และสามารถออกเสียงได้อย่างถกูต้อง ก็สามารถพดูกบั วิดีโอติวเตอร์ ได้เลย 
 หากผู้ เรียนตรวจคําตอบก่อนทําแบบฝึกหดัเสร็จ (เช่น ยงัใสค่ําตอบในชอ่งวา่งไม่ครบ) วิดีโอติวเตอร์ จะแจ้งวา่ยงั

ทํากิจกรรมไม่เสร็จ แตห่ากผู้ เรียนยืนยนัท่ีจะตรวจคําตอบ ให้คลิกท่ี ตรวจคาํตอบ อีกครัง้ 
 แบบฝึกหดัหลายๆประเภท เช่นเติมคําลงในช่องว่าง โปรแกรมจะชีจ้ดุท่ีผู้ เรียนทําผิดพลาด (ตวัคําตอบจะกระพริบ)  

พร้อมให้คําอธิบายเพ่ือชว่ยให้ ผู้ เรียนแก้ไขคําตอบให้ถกูต้อง แนะนําให้ ผู้ เรียนทําตามขัน้ตอนดงันี ้    
- อ่านข้อความ Error จากนัน้ แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ และคลิกท่ี ตรวจคาํตอบ เพ่ือตรวจคําตอบอีกครัง้ 

 แบบฝึกหดัจะถกูต้องสมบรูณ์ ก็ตอ่เม่ือทกุช่องว่างมีคําตอบและไม่มีคําตอบใดกระพริบ 
 

การเฉลยคาํตอบ 
คลิก เฉลย ใน เมนบูาร์ ของหน้าต่างเรียน เพ่ือเฉลยแบบฝึกหดั (กด Alt ค้างไว้เพ่ือดคํูาแปลของฟังก์ชัน่ตา่งๆ) หรือหาก
ผู้ เรียนทราบคําสัง่เสยีง ก็สามารถพดูกบั วิดีโอติวเตอร์ ได้เลย 
 พยายามทําแบบฝึกด้วยตนเองก่อนคลิกเฉลย หากพบวา่แบบฝึกหดันัน้ยาก ลองทําหลายๆครัง้ โดยใช้ตวัช่วยต่างๆ

ท่ีมีให้ เช่น คําอธิบายไวยากรณ์,  Dictionary และคําอธิบายไวยากรณ์ ฯลฯ 
 

แบบฝึกหัดทาํหน้าที่เสมือนห้องปฏบิัตกิารภาษา 
หลงัจากท่ีทําแบบฝึกหดัเสร็จหรือกดเฉลย โปรแกรมจะนําแบบฝึกหดันีม้าใช้อีกครัง้ เพ่ีอฝึกทกัษะการฟังทําความเข้าใจ 
หรือการออกเสียง ซึง่คณุจะทราบได้จากรูปแบบของเมาส์ท่ีเปลี่ยนไป  
  

การฟังเพ่ือทําความเข้าใจ ศกึษาการทําแบบฝึกนีไ้ด้ท่ี ฟังก์ช่ันเพิ่มเตมิ : การฟังทาํความเข้าใจ 
 

การออกเสียง ศกึษาการทําแบบฝึกนีไ้ด้ท่ี ฟังก์ช่ันเพิ่มเตมิ : ห้องปฏบิัตกิารภาษา 
 

ผลคะแนน 
 ใน แผนอจัฉริยะ  คณุสามารถดผูลคะแนนของกิจกรรมต่างๆ ท่ีได้ทําไป 

สญัลกัษณ์สีแดง     0 – 49%       ควรปรับปรุง           
สญัลกัษณ์สีเหลอืง   50-70%        ปานกลาง – ดี 
สญัลกัษณ์สีเขยีว   80-100%      ดี – ดีมาก 

 แบบฝึกหดัท่ีมีการฝึกออกเสียง คะแนนการออกเสยีงจะบนัทกึอยูท่ี่คอลมัน์ท่ี 2  ในแผนอจัฉริยะ นอกจากนีย้งั
แสดงเวลา (นาที) ท่ีผู้ เรียนใช้ทําในแต่ละแบบฝึก และครัง้ลา่สดุท่ีทําแบบฝึกหดันัน้อีกด้วย 

การไปสู่แบบฝึกหัดถัดไป 
 ผู้ เรียนสามารถไปสู่แบบฝึกหดัถดัไปได้ ด้วยวิธีตอ่ไปนี ้ 

-  คลิกท่ีปุ่ มลกูศรทางขวา บนเมนบูาร์ 
-  ใช้คําสัง่เสียงกบั วิดีโอติวเตอร์  
-  คลิกท่ีแบบฝึกหดัถดัไปใน แผนอจัฉริยะ 
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1.  แบบฝึกหดัลากและปล่อย  
 

                 
 

 
 
 
 
 
 
 

เลื่อน Cursor ไปยงัคําตอบท่ีต้องการ คลิกซ้ายท่ีเมาส์ค้างไว้และลากคําตอบไปยงัช่องวา่งท่ีต้องการ เม่ือคําตอบ “ลอ็ค” 
อยู่ในช่องว่างแล้ว จงึปลอ่ยเมาส์ได้ 
  หากผู้ เรียนเห็นสญัลกัษณ์ไมโครโฟนในแบบฝึกหดันี ้ก็สามารถใช้เสียงพดูคําตอบได้ โดยให้พดูคําตอบท่ี

ต้องการในช่องว่างท่ีมีสญัลกัษณ์ไมโครโฟน ซึง่คําตอบจะเลื่อนไปท่ีช่องวา่งนัน้เอง (คําตอบผิดก็สามารถเลื่อนไป
ได้เช่นกนั)  

 คลิกท่ี ตรวจคาํตอบ เพ่ือตรวจคาํตอบ ซึง่คําตอบผิดจะเลื่อนลงมาอยู่ท่ีด้านลา่งของหน้าต่าง 
 

2.  แบบฝึกหดัเตมิคาํลงในช่องว่าง  
  

                
 

 
 
 
 
 
 
 

คลิกท่ีช่องว่างและพิมพ์คําตอบ สามารถไปสูช่่องว่างถดัไปได้ โดยเลื่อน Cursor หรือกดปุ่ ม Enter หรือ Tab  
คลิกท่ี ตรวจคาํตอบ เพ่ือตรวจคําตอบ ซึง่คําตอบท่ีผิดจะกระพริบ เม่ือเลื่อน Cursor ไปยงัคําท่ีกระพริบอยู่ จะเห็น
ข้อความ Error ซึง่จะอธิบายข้อผิดพลาดของคําตอบนัน้ กด Alt ค้างไว้ เพ่ือดคํูาแปล สําหรับการแก้ไขคําตอบนัน้ ควรทํา
ตามขัน้ตอนต่อไปนี ้ 
 คลิกท่ี ตรวจคาํตอบ  
 เล่ือนเมาส์ไปยงัจดุท่ีผิดและอ่านข้อความ Error 
 พยายามแก้ไขข้อผิดพลาดในแต่ละคําตอบ โดยใช้ตวัช่วยตา่งๆ เช่น คําอธิบายไวยากรณ์, คําศพัท์ ฯลฯ 
 คลิกท่ี ตรวจคาํตอบ อีกครัง้ และทํากระบวนการนีซ้ํา้ จนกระทัง่ไม่มีคําตอบใดกระพริบอีก  
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การพมิพ์ตวัอักษรพเิศษ 
สําหรับการพิมพ์ตวัอกัษรท่ีไม่อยู่บน Keyboard (เช่น ç ในโปรแกรมเรียนภาษาฝร่ังเศส) กด Ctrl จากนัน้กดปุ่ มฟังก์ชัน่คีย์
สําหรับตวัอกัษรพิเศษ (เช่น เคร่ืองหมายเสียงเน้น) แล้วจงึพิมพ์ตวัอกัษรท่ีต้องการ  
ตวัอย่างเช่น ç : กด Ctrl จากนัน้กด F6 และพิมพ์ c 
 

3. แบบฝึกหดัเติมคาํในช่องว่างกับทางเลือก  
 

                
   
 
 
 
 
 
 
แบบฝึกหดันีค้อ่นข้างง่ายเม่ือเทียบกบัแบบฝึกหดั Fill-in-the-gap เน่ีองจากในช่องวา่งนัน้มีคําตอบให้คลิกเลือกได้ 
ช่องวา่ง (ช่องคําตอบ) จะมีสีขาวพร้อมกบัรูปของ Cursor เปลี่ยนเป็นลกูศร 2 ดอกต่อกนัเป็นวงกลม ให้คลิกท่ีช่องว่าง ซึง่
จะมีคําตอบปรากฎขึน้ เม่ือคลิกอีกครัง้ จะมีคําใหม่ขึน้มาแทน ให้ผู้ เรียนคลกิจนกวา่จะเจอคําตอบท่ีถกูต้อง 

 

คลิก ตรวจคาํตอบ เพ่ือตรวจคําตอบ คําตอบท่ีผิดจะกระพริบ เม่ือเลื่อน Cursor ไปยงัคําท่ีกระพริบอยู่ จะเห็นข้อความ 
Error ซึง่จะอธิบายข้อผิดพลาดของคําตอบนัน้ กด Alt ค้างไว้ เพ่ือดคํูาแปล สําหรับการแก้ไขคําตอบนัน้ ควรทําตาม
ขัน้ตอนต่อไปนี ้
 คลิก ตรวจคาํตอบ  
 เล่ือน Cursor ไปท่ีคําตอบท่ีผิดและอา่นข้อความแนะนําข้อผิดพลาด 
 พยายามแก้ไขคําตอบท่ีผิด โดยใช้ตวัชว่ยตา่งๆ เชน่ คําอธิบายไวยากรณ์ ฯลฯ 
 คลิก ตรวจคาํตอบ อีกครัง้ และทํากระบวนการนีซ้ํา้ จนกระทัง่ไม่มีคําตอบใดกระพริบอีก 
 

4. แบบฝึกหดัหลายตัวเลือก  
                
 
 
 
 
 
 
 
 
คลิกท่ีกลอ่งสีเหลี่ยมข้างคําตอบท่ีต้องการ (จดุสีนํา้เงินจะปรากฏขึน้ในกล่อง) คําถามหนึง่ อาจมีได้ 
มากกวา่หนึง่คําตอบ หลงัจากท่ีกด ตรวจคาํตอบ คําตอบท่ีผิดจะกระพริบ 
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5. แบบฝึกหดัตอบคาํถาม  
 

                
 

 

 

 

 

คลิกท่ีช่องว่างและพิมพ์คําตอบเพ่ือทําประโยคให้สมบรูณ์ กด Enter หรือ Tab เพ่ือเลื่อนไปสูช่่องว่างถดัไป 

หลงัจากท่ีกด ตรวจคาํตอบ คําตอบท่ีผิดจะกระพริบ เม่ือเลื่อน Cursor ไปยงัคําท่ีกระพริบอยู่ จะเห็นคําอธิบาย
ข้อผิดพลาด กด Alt ค้างไว้ เพ่ือดคํูาแปล สําหรับการแก้ไขคําตอบนัน้ ควรทําตามขัน้ตอนต่อไปนี ้
 เลือก ตรวจคาํตอบ  
 เล่ือน Cursor ไปท่ีจดุผิดและอ่านข้อความแนะนําข้อผิดพลาด 
 แก้ไขข้อผิดพลาดตา่งๆ 
 คลิก ตรวจคาํตอบ อีกครัง้ และทํากระบวนการนีซ้ํา้ จนกระทัง่ไม่มีคําตอบใดกระพริบอีก 
 

6. แบบฝึกหดัสลับคาํในประโยค  
 

                
 

 

 

 

 

อา่นคําศพัท์ และพยายามนกึถึง ประโยคท่ีถกูต้อง จากนัน้จงึคลิกเลื่อนคําศพัท์ เพ่ือเรียงลําดบัให้สมบรูณ์ สําหรับการ
เลื่อนคํา ให้คลิกซ้ายท่ีเมาส์ค้างไว้และลากคํานัน้ไปวางยงัตําแหน่งท่ีต้องการ ซึง่ตําแหน่งใหม่ท่ีไปวางนีจ้ะมีเส้นสีนํา้เงิน
แทรกอยู่  หากเส้นสีนํา้เงินแทรกอยูใ่นตําแหน่งพอดี จงึสามารถปล่อยเมาส์ได้ ทําเช่นเดียวกนันีก้บัคําท่ีเหลือ จนกระทัง่
ลําดบัคําในประโยคถกูต้อง  

คลิก ตรวจคาํตอบ เพ่ือตรวจคําตอบ คําท่ีอยู่ผิดตําแหน่งจะเป็นสีเทาและยงัเลือ่นไปมาได้ แบบฝึกหดันบัวา่เสร็จสมบรูณ์ 
ก็ต่อเม่ือไม่มีคําใดท่ีเป็นสีเทาเหลืออยู่  
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7. แบบฝึกหดัจับคู่สลับคู่  
 

                
 

 

 

เลื่อนเมาส์ไปท่ี คํา/สว่นของประโยค คลิกเมาส์ค้างไว้ และเลื่อนไปยงัตําแหน่งท่ีต้องการ ซึง่ตําแหน่งใหม่ท่ีวางนี ้จะมีเส้นสี
นํา้เงินแทรกอยู่ หากเส้นสีนํา้เงินแทรกอยู่ในตําแหน่งพอดี จะสามารถปลอ่ยเมาส์ได้   

คลิก ตรวจคาํตอบ เพ่ือตรวจคําตอบ คําท่ีอยู่ผิดตําแหน่งจะเป็นสีเทาและยงัเลือ่นไปมาได้ แบบฝึกหดัจะเสร็จสมบรูณ์ 
เม่ือทกุคําตอบอยู่ในตําแหน่งท่ีคงท่ี  

8. แบบฝึกหดัตัวเลือกรูปภาพ  
 

                
 
 

 

 

 

คลิกซ้ายท่ีเมาส์ค้างไว้และลากรูปภาพไปยงัช่องว่างท่ีต้องการ เม่ือรูปภาพ “ลอ็ค” อยู่ในช่องว่างแล้ว จงึปลอ่ยเมาส์ได้  

คลิก ตรวจคาํตอบ เพ่ือตรวจคําตอบ รูปภาพท่ีอยู่ผิดตําแหน่ง จะเลื่อนลงมาท่ีด้านล่างของหน้าตา่ง แบบฝึกหดัเสร็จ
สมบรูณ์เม่ือรูปภาพทกุรูปอยู่ในตําแหน่งคงท่ี 

9. แบบฝึกหดัการออกเสียง  
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จดุประสงค์ของแบบฝึกนี ้คือให้ผู้ เรียนเลียนเสียงเจ้าของภาษาให้ใกล้เคียงท่ีสดุ คลิกท่ีคําแรกเพ่ือฟังเสียงคําศพัท์ จากนัน้
พดูใสไ่มโครโฟน ซึง่ถดัจาก วิดีโอติวเตอร์ จะมีแถบสีนํา้เงินและคะแนนเปรียบเทียบเสียงของผู้ เรียนกบัเสียงของเจ้าของ
ภาษา เป้าหมายคือต้องออกเสียงให้ได้คะแนนอย่างน้อย 80% และโปรแกรมจงึไปสูคํ่าตอ่ไปโดยอตัโนมตัิ แตห่ากได้ไม่ถึง 
80% จะต้องใช้เมาส์คลิกคําตอ่ไปเอง หากต้องการฝึกออกเสียงคําใดซํา้อีก ให้คลิกท่ีคําศพัท์ได้เลย 

แบบฝึกหดันืไ้ม่มีการตรวจถกูหรือผิด  คะแนนการออกเสียงในแต่ละคําจะถกูบนัทกึไว้ใน แผนอจัฉริยะ โดยอตัโนมติั  
 

10. แบบฝึกหดัฝึกจดจาํเสียงพูด  
 

                
 
 

 

 

แบบฝึกหดันีมี้ลกัษณะการฝึกเหมือนกบัการใช้คําสัง่เสียงกบั วิดีโอติวเตอร์ คลิกท่ีประโยคหรือคําเพ่ือฟัง และพดูตามใส่
ไมโครโฟน พยายามเลียนเสียงเจ้าของภาษาให้ใกล้เคียงท่ีสดุ หากผู้ เรียนออกเสียงได้ดี เคร่ืองหมายถกูสีนํา้เงินจะปรากฏ
ขึน้ข้างคําศพัท์ หากออกเสียงถกูต้องแตย่งัไม่ชดั เคร่ืองหมายคําถามจะปรากฎขึน้ 

ผู้ เรียนจะทราบวา่ออกเสียงผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ จากเคร่ืองหมายถกูสีนํา้เงินท่ีปรากฏขึน้ ไม่มีการบนัทกึผล
คะแนนใน แผนอจัฉริยะ 
 

11. แบบฝึกหดัทาํเคร่ืองหมายข้อความ  
                 

                 
 
 

 

 

คลิกท่ีคําหรือส่วนของประโยคเพ่ือทําแถบสีท่ีคําตอบ คลิกท่ีคํานัน้ซํา้อีกครัง้ เพ่ือยกเลิกคําตอบ                                      
คลิก ตรวจคาํตอบ เพ่ือตรวจคําตอบ คําตอบท่ีผิดหรือคําตอบท่ีถกูแต่ผู้ เรียนไม่ได้ทําแถบสีไว้ จะกระพริบ  

 

 

 



 

 
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 17 

 
CLT | user manual 

12. ฝึกการออกเสียง  
แบบฝึกหดันีถ้กูออกแบบเพ่ือพฒันาการออกเสียง ดงันัน้คะแนนท่ีปรากฏในแผนอจัฉริยะ คือคะแนนการออกเสียงล้วนๆ
โปรแกรมจะทําการวิเคราะห์ผลการออกเสียง และแนะนําว่าควรฝึกเพ่ิมทัง้ประโยค บางสว่นของประโยค หรือ เฉพาะคํา
เด่ียว เป้าหมายคือประโยคนัน้ต้องได้คะแนนอย่างน้อย 80% เม่ือเทียบกบัเสียงเจ้าของภาษา 
 

                 
 

 
 
 
 
 
เร่ิมต้นด้วยการฟังเสียงเจ้าของภาษา ให้สงัเกตวิธีการออกเสียงและการเน้นเสียงในประโยค คลิกท่ีรูปลําโพงทางด้านซ้าย
ของประโยค เพ่ือฟังซํา้ได้ตามต้องการ 
 

โปรแกรมพร้อมบนัทกึเสียงเม่ือมีแถบสีนํา้เงินกระพริบท่ีใต้ประโยค ให้ออกเสียงประโยคนัน้ใสไ่มโครโฟนและพยายาม
เลียนเสียงให้ใกล้เคียงเจ้าของภาษามากท่ีสดุ  
 

ผลการออกเสียงจะถกูวิเคราะห์ออกมา 3 ด้าน ดงันี ้
 ด้านบนของทกุคําในประโยค จะมีคอลมัน์แสดงผลการออกเสียงของผู้ เรียนเม่ือเทียบกบัเจ้าของภาษา ความสงู

ของคอลมัน์หมายถึงผลคะแนนของแต่ละคํา และด้านบนของแตล่ะคอลมัน์จะมีสีกํากบัไว้ด้วย สีแดงหมายถึงการ
ออกเสียงผิดหรือไม่ชดัเจน สีเหลืองหมายถึงการออกเสียงได้ดีปานกลาง และสีเขียวหมายถึงการออกเสียงได้ 80% 
ขึน้ไปเม่ือเปรียบเทียบกบัเสียงเจ้าของภาษา 

 

 ด้านซ้ายสดุของคอลมัน์แสดงผล มีสญัลกัษณ์วงกลมเล็กๆ แสดงผลประเมินรวมทัง้ประโยค และสําหรับการออก
เสียงประโยคในแตล่ะครัง้ มีสีบอกถึงคะแนนท่ีได้รับ  (สีเขยีว = ดี, สีเหลือง = ปานกลาง, และสแีดง = ควร
ปรับปรุง) คลิกท่ีสญัลกัษณ์ลําโพงเลก็ๆด้านบน เพ่ือฟังเสียงของผู้ เรียน 

 

 สญัลกัษณ์วงกลมขนาดใหญ่ด้านบนค่าเปอร์เซน็ต์ แสดงผลการออกเสียงประโยคครัง้ท่ีดีท่ีสดุ ซึง่ในการออกเสยีง
ครัง้แรกนัน้ สีของสญัลกัษณ์ใหญ่ และสีของสญัลกัษณ์เล็กจะเหมือนกนั ซึง่รูปแบบสีตา่งๆ จะเหมือนกบักบัการ
วิเคราะห์เสียงข้างต้น เปอร์เซ็นต์ท่ีอยู่ด้านลา่งสญัลกัษณ์วงกลมใหญ่ หมายถึงคะแนนการออกเสียงของผู้ เรียน
เทียบกบัเสียงเจ้าของภาษา และค่าเปอร์เซน็ต์นีจ้ะถกูบนัทึกใน แผนอจัฉริยะ 

 

หลงัจากโปรแกรมวิเคราะห์การออกเสียงและแสดงผลแล้ว โปรแกรมจะเลือกให้ผู้ เรียนออกเสียงซํา้เป็นประโยคหรือเฉพาะ
คําก็ได้ โดยสงัเกตแถบสีนํา้เงินท่ีกระพริบอยู่ใต้ประโยคหรือคํานัน้ เป็นสญัญาณให้ผู้ เรียนพดูออกเสียง ซึง่เป็นขัน้ตอนฝึก
การออกเสียงของโปรแกรม 
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แบบฝึกหัดถือว่าสมบรูณ์กต่็อเม่ือ 

 ผู้ เรียนได้คะแนนการออกเสียงทัง้ประโยคเป็นสีเขียว 2 ครัง้ 
 ผู้ เรียนออกเสียงหลายครัง้ จนกระทัง่ไม่มีพืน้ท่ีวา่งสําหรับคอลมัน์แสดงผล 
 

ในทัง้สองกรณีนัน้ วิดีโอติวเตอร์ จะให้คําแนะนํากบัผลคะแนนท่ีได้รับ และคะแนนท่ีดีท่ีสดุจะถกูบนัทกึใน แผนอจัฉริยะ 
หากโปรแกรมวิเคราะห์วา่การออกเสียงบางคําของผู้ เรียนนัน้ยงัไม่ผ่านเกณฑ์ โปรแกรมจะให้ผู้ เรียนฝึกออกเสียงเฉพาะคํา
นัน้ ก่อนการฝึกพดูทัง้ประโยคในครัง้ต่อไป คําใดท่ีต้องฝึกเพ่ิมจะมีแถบสีนํา้เงินกระพริบอยู่ข้างใต้คํานัน้ ในสว่นของการ
ฝึกคําเด่ียวนัน้ ผู้ เรียนสามารถเปรียบเทียบเสียงตนเองกบัเสียงเจ้าภาษาได้เหมือนเดิม โดยคลิกท่ีรูปลําโพงเล็กๆ และมี
คอลมัน์สีแสดงผลการออกเสียงปรากฎอยู่ด้านบนของคําศพัท์เช่นเดิม  

เส้นแนวนอนสีขาวดําในตารางช่วยให้ผู้ เรียนมีเป้าหมายการออกเสียงในแตล่ะครัง้ พยายามออกเสียงให้คอลมัน์แสดงผล
แตะเส้นแนวนอนนี ้หากผลคะแนนของคําใดในประโยคแตกต่างกนัมากหรือยงัออกเสียงไม่ชดัเจน โปรแกรมจะให้ผู้ เรียน
ฝึกเฉพาะคํานัน้ก่อน และจากนัน้จงึกลบัมาฝึกเป็นประโยคอกีครัง้ สว่นเส้นสีขาวดํานัน้จะถกูปรับระดบัสงูขึน้ คณุต้องออก
เสียงประโยคให้ได้สีเขียวอกี 2 ครัง้ 

13. ฟังก์ช่ันเพิ่มเตมิ : การฟังทาํความเข้าใจ 
บางแบบฝึกหดันัน้จะทําหน้าท่ีเป็นแบบฝึกการฟังเพ่ือทําความเข้าใจด้วย หลงัจากท่ีแบบฝึกหดัเสร็จ (จากการคลิก ตรวจ
คาํตอบ และไม่มีคําตอบใดกระพริบอีก หรือจากการคลิก เฉลย)  รูปร่างของเม้าส์จะเปล่ียนเป็นรูปลําโพง และแบบฝึกหดั
เดิมท่ีเสร็จสมบรูณ์แล้ว จะเปลี่ยนเป็นแบบฝึกการฟัง ให้คลิกท่ีข้อความเพ่ือฝึกการฟังการออกเสียง 

14. ฟังก์ช่ันเพิ่มเตมิ :  ห้องปฏิบัตกิารภาษา 
เม่ือทําแบบฝึกหดัเสร็จสมบรูณ์แล้ว (คลิก ตรวจคาํตอบ และไม่มีคําตอบใดผิด หรือคลิก เฉลย เพ่ือดคูําตอบ) รูปร่าง
ของเม้าส์ จะเปลี่ยนเป็นรูปไมโครโฟน แบบฝึกหดันัน้จะเปล่ียนมาทําหน้าท่ีเป็นแบบฝึกการออกเสียง ซึง่โปรแกรมจะทํา
การวิเคราะห์ผลและบนัทกึคะแนนใน แผนอจัฉริยะ และสดุท้ายนําไปประเมินรวมกบัคะแนนทัง้หมดของหลกัสตูร 
 
 
 
 
 
 คณุจะเห็นห้องปฏิบติัการภาษา  อยู่ทางด้านขวาของวิดีโอติวเตอร์  ใต้ Task bar ด้านบนของแบบฝึกหดั คลกิท่ี

ประโยคในแบบฝึกหดั ประโยคนัน้จะปรากฎในแถบข้อความของห้องปฏิบติัการภาษา   

 รอให้จดุข้างล่าง วิดีโอติวเตอร์ เป็นสีแดงก่อน แล้วจงึออกเสียงประโยคใสไ่มโครโฟน 

 เปอร์เซน็ต์เทียบการออกเสียงกบัเจ้าของภาษาแสดงผลทนัทีทางด้านซ้ายของห้องปฏิบติัการภาษา พยายามพดูให้
ได้คะแนนอย่างน้อย 80% 

 คลิกท่ีลําโพงด้านซ้ายของประโยค เพือ่ฟังเสียงเจ้าของภาษา คลิกท่ีลําโพงบน เพ่ือฟังเสียงของผู้ เรียนเอง 
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 สีบนคอลมัน์เหนือคําในประโยค แสดงถึงผลการออกเสียงของผู้ เรียนเม่ือเทียบกบัเจ้าของภาษา ให้เน้นการฝึกออก
เสียง ในคําท่ีได้ผลสีเหลือง (ปานกลาง) หรือสีแดง (ควรปรับปรุง) 

 

 

 

 สําหรับการฝึกออกเสียงเฉพาะคําในห้องปฏิบติัการภาษา  คลิกท่ีคําศพัท์และพดูใสไ่มโครโฟน โปรแกรมทําการ
ประเมินผลการออกเสียงของคําเด่ียวในลกัษณะเดียวกบัท่ีเป็นประโยค พยายามออกเสียงให้ได้อย่างน้อย 80% 

15. บทสนทนาโต้ตอบ 
ในบางบทเรียน จะจบด้วยบทสนทนาโต้ตอบ ซึง่เป็นการฝึกความเข้าใจด้านถ้อยคําและการพดู 

 เร่ิมบทสนทนา 

 เม่ือบทสนทนาหยดุ ตวัเลือกตา่งๆ จะปรากฎบนหน้าจอ 

 เลือก 1 คําตอบ โดยคลิกท่ีตวัเลอืก หรือใช้เสียงพดูตอบก็ได้ แต่อย่าเว้นวรรคนานเกินไประหวา่งคําหรือประโยค 

 หากผู้ เรียนเลือกคําตอบถกู บทสนทนาจะเดินเร่ืองต่อโดยอตัโนมติั แตห่ากเลือกคําตอบผิด จะมีคําใบ้ปรากฎขึน้ 
เพ่ือชว่ยผู้ เรียนพิจารณาตวัเลือกท่ีถกูได้ 
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D   แบบทดสอบ  
 

 คลิก ปุ่มลูกศร บนเมนบูาร์ในหน้าตา่งเรียน เพ่ือเร่ิมทําแบบทดสอบ 

            
 ระหวา่งการทําแบบทดสอบนัน้ โปรแกรมจะปิดคําอธิบายไวยากรณ์และ Dictionary  มีการจบัเวลาในทกุ

แบบทดสอบ ซึง่ผู้ เรียนทราบเวลาท่ีเหลืออยู่ได้ท่ี Task bar ด้านบนสดุของ หน้าตา่งเรียน 
 เม่ือทําแบบฝึกหดัหน้าหนึง่เสร็จแล้ว ให้คลิก ตรวจคาํตอบ หรือคลิกท่ีลกูศรด้านบนขวา เพ่ือเลื่อนไปยงั

แบบฝึกหดัถดัไป ซึง่เม่ือผู้ เรียนอยู่ท่ีหน้าใหม่แล้ว แบบฝึกหดัท่ีผา่นมาจะถกู “ลอ็ค” ไว้และไม่สามารถย้อนกลบัไป
เปลี่ยนคําตอบได้ 

 คะแนนการทดสอบถกูบนัทกึไว้ใน แผนอจัฉริยะ 
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E   มุ่งเน้นการเรียนรู้ไปกับแผนอัจฉริยะ 
 

แผนอจัฉริยะ ทําหน้าเป็นศนูย์กลางของโปรแกรมเรียนภาษา ซึง่มีหน้าท่ีดงันี ้

 นําเสนอภาพรวมของบทเรียนทัง้หมด 
 แสดงผลคะแนนแบบฝึกหดัและแบบทดสอบที่มีการฝึก 
 ให้ผู้ เรียนเลือกแบบฝึกหดัใดก็ได้ท่ีต้องการฝึก 
 เพ่ิมเติมขอบเขตฟังก์ชัน่โปรแกรมท่ีสําคญัผ่านเมน ู

 

1. องค์ประกอบหลักของแผนอัจฉริยะ 
 

แผนอจัฉริยะจดัไว้เป็นโฟลเดอร์ตา่งๆซึง่ถกูรวบรวมไว้เป็นลําดบัชัน้ โฟลเดอร์หลกัมีทัง้หมด 3 ประเภทดงันี ้
 โฟลเดอร์หลักสูตร: ตวัอกัษรสีดํา ประกอบไปด้วย โฟลเดอร์ย่อยตา่งๆ เช่น บทสนทนารูปภาพและแบบฝึกหดั

ตา่งๆ และมีเคร่ืองหมายสามเหลี่ยม (สีดํา/สีขาว) ซึง่ใช้เปิดและปิดโฟลเดอร์ 
 โฟลเดอร์แบบทดสอบ: ตวัอกัษรสีนํา้เงิน  แบบฝึกหดัตา่งๆในนีเ้ป็นลกัษณะของแบบทดสอบ (test mode) ซึง่  

จะไม่มีตวัชว่ยเหลือใดๆ และจํากดัเวลาในการทํา 
 แบบฝึกคาํศัพท์ (Vocabulary practice):  ตวัอกัษรสีเขียว สําหรับฝึกคําศพัท์เพ่ิมเติม ซึง่ประกอบไปด้วย           

Vocabulary list (คําศพัท์ต่างๆท่ีอยู่เลือกจะมาปรากฏในโฟลเดอร์นี ้แสดงในรูปแบบบตัรคําศพัท์) My words และ 
Index card boxes (กระบวนการฝึกฝนคําศพัท์แบบเป็นขัน้ตอน) 

   
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนของการเรียนรู้ เช่นบทสนทนารูปภาพและแบบฝึกหดัต่างๆ จะมีสญัลกัษณ์ในคอลมัน์ “ประเภท” แสดงได้ทราบวา่
เป็นบทสนทนารูปภาพหรือแบบฝึกหดั และแสดงถึงประเภทของแบบฝึกหดัด้วย 
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2. ข้อมูลในคอลัมน์แผนอัจฉริยะ  
ข้อมลูความก้าวหน้าของการเรียนทัง้หมดจะถกูบนัทกึในคอลมัน์ตา่งๆ ในแผนอจัฉริยะ ซึง่จะสามารถทราบได้วา่แบบฝึก
ใดเสร็จสมบรูณ์แล้ว และได้รับผลคะแนนเท่าไหร่ และรูปแบบการฝึกถดัไปคืออะไร 
คณุสามารถดคูะแนน ในแต่ละแบบฝึกหดัได้ในแผนอจัฉริยะ ซึง่ผลคะแนนของแต่ละโฟลเดอร์ (เช่นบทเรียนและ
แบบทดสอบ) มาจากการรวมผลของแบบฝึกหดัย่อยๆ ภายในโฟลเดอร์นัน้  คะแนนจะเป็นคะแนนเฉลี่ยของแบบฝึกหดั
ทัง้หมด ระยะเวลาจะแสดงถึงเวลารวมทัง้หมดท่ีใช้ในการทําแบบฝึกหดัในโฟลเดอร์นัน้  และวนัท่ีจะแสดงถึงเวลาครัง้
สดุท้ายท่ีเข้ามาในแบบฝึก 
ในโฟลเดอร์หรือบทเรียนจะแสดงคะแนน 100% เต็มก็ตอ่เม่ือแบบฝึกหดัย่อยทัง้หมดในโฟลเดอร์นัน้เสร็จสมบรูณ์ด้วย
คะแนน 100% ดงันัน้คะแนนรวมจะค่อนข้างต่ํา ถ้าทกุกิจกรรมใน โฟลเดอร์ ยงัไม่เสร็จสมบรูณ์  
 

หวัข้อคอลัมน์    คาํอธิบาย 
เนือ้หา                  ประกอบด้วยรายช่ือบทเรียน กิจกรรม และบทสนทนารูปภาพ ซึง่เรียงลําดบัจากบนลงลา่ง 
บันทกึย่อ   แสดงการแทรกบนัทกึข้อความ ในแบบฝึกหดั 
ประเภท    สญัลกัษณ์ประเภทของแบบฝึก 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ   สญัลกัษณ์ฟังก์ชัน่เพิ่มเติม: การฟังทําความเข้าใจ และ / หรือ การจดจําเสียงพดู 
ผลคะแนน  แสดงคะแนนหลงัจากการตรวจคําตอบครัง้ลา่สดุ (เปอร์เซน็ต์ท่ีได้จากการทําแบบฝึกหดั

ถกูต้อง) 
ประเมนิการออกเสียง  แสดงผลคะแนนการออกเสียง (เปอร์เซน็ต์ท่ีได้จากการเทียบเสียงกบัของเจ้าของภาษา) 
คะแนนเขียนตามคาํบอก ผลคะแนนแบบฝึกหดัเขียนตามคําบอก (กิจกรรมในแบบฝึกคําศพัท์เท่านัน้) 
เวลา    ระยะเวลาท่ีใช้ในการทําแบบฝึกหดัก่อนการตรวจคําตอบกบั วิดีโอติวเตอร์ ซึง่เป็นเวลารวม
   ทัง้หมดของทกุครัง้ท่ีเข้ามาทําแบบฝึกหดั ยกเว้นเวลาท่ีใช้ในกิจกรรมฝึกออกเสียง 
วันที่     วนัท่ีล่าสดุท่ีมีการตรวจแบบฝึกหดั 
ระดบั      1 ง่าย | 2 ปานกลาง | 3 ยาก 
ทกัษะ Pronunciation การออกเสียง | Vocabulary คําศพัท์ | Listening การฟัง |  

Reading การอา่น | Grammar ไวยากรณ์ | Translation การแปล 
 
 ผลคะแนนแบบฝึกหดัและการออกเสียง จะถกูคํานวณเป็นเปอร์เซ็นต์ ดงันี ้

สญัลกัษณ์สีแดง  0-49%           ควรปรับปรุง 
สญัลกัษณ์สีเหลอืง  50-79 %        ปานกลาง / ดี 
สญัลกัษณ์สีเขยีว   80-100 %      ดี / ดีมาก 

 สามารถเปล่ียนลําดบัของคอลมัน์ได้ โดยคลิกเมาส์ซ้ายท่ีคอลมัน์ท่ีต้องการและลากคอลมัน์นัน้ไปยงัตําแหน่งใหม่ 
ยกเว้นคอลมัน์ เนือ้หา ท่ีไม่สามารถย้ายท่ีได้ 

 สามารถปรับความกว้างของคอลมัน์ได้ โดยวาง Cursor ไว้ท่ีขอบของหวัข้อคอลมัน์ คลิกเมาส์ซ้ายและลากเส้น
ขอบให้กว้างขึน้หรือแคบลง 

 เลือกแสดงเฉพาะคอลมัน์ได้ โดยคลิกขวาท่ีหวัข้อคอลมัน์และเลือก / ยกเลกิคอลมัน์ท่ีต้องการจากรายการ 
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3. การใช้แผนอัจฉริยะ 
แผนอจัฉริยะมีลกัษณะเหมือน Window Explorer ซึง่มีสญัลกัษณ์ สามเหลี่ยม (สีดํา/สีขาว) สําหรับเปิดหรือปิดเนือ้หาใน 
โฟลเดอร์ ซึง่เม่ือคลิกท่ีหวัข้อโฟลเดอร์หรือแบบฝึกหดัในแผนอจัฉริยะ เนือ้หาท่ีสอดคล้องกบัหวัข้อนัน้ จะปรากฏใน
หน้าต่างเรียน ด้วย 

เม่ือเปิดหลายโฟลเดอร์ขึน้พร้อมกนั จะไม่สามารถเห็นเนือ้หาทัง้หมดได้ในคราวเดียว ให้ใช้ Scroll bar ทางด้านขวาของ 
แผนอจัฉริยะ เลื่อนลง (หรือใช้ลกูกลิง้ท่ีเมาส์ก็ได้) ในลกัษณะคล้ายกนันัน้ หากไม่สามารถเห็นคอลมัน์ทัง้หมดในแผน
อจัฉริยะได้ ให้ใช้ Scroll bar ทางด้านลา่งเลื่อนซ้ายขวา  

เมาส์เป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุในการใช้แผนอจัฉริยะ นอกจาก โปรแกรมยงัมีเมนเูสริมอ่ืนๆด้วย ซึง่จะเห็นได้เม่ือคลิกขวาท่ี โฟลเดอร์ 
หรือท่ีแบบฝึกหดัใน แผนอจัฉริยะ ฟังก์ชัน่เมนตูา่งๆ ท่ีสมัพนัธ์กนันัน้จะปรากฏขึน้มาให้เลือก เช่น 

 แทรกบนัทกึย่อในแบบฝึกหดัท่ีเลือก 
 ลบบนัทกึย่อท่ีแทรกไว้ 
 พิมพ์แผนอจัฉริยะ แบบฝึกหดั บทสนทนา หรือบตัรคําศพัท์  
 นําคําศพัท์จากโฟลเดอร์ท่ีต้องการ มาใสใ่นกิจกรรมแบบฝึกคําศพัท์ 
 จดัการเนือ้หาของโฟลเดอร์ตา่งๆในแบบฝึกคําศพัท์ 

 
 
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าถดัไปเป็นภาพรวมฟังก์ชัน่การทํางานของเมาส์และคีย์บอร์ดในแผนอจัฉริยะ 
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ฟังก์ช่ัน   การใช้เมาส์   ผลที่ได้รับ 
การเลือกหวัข้อ  คลิกซ้ายท่ีหวัข้อ   หวัข้อท่ีเลือกใน แผนอจัฉริยะ จะปรากฏเนือ้หาของ                             
                                 หวัข้อนัน้ในหน้าตา่งเรียน ด้วย  
แสดงหรือซ่อน โฟลเดอร์  คลิกท่ีเคร่ืองสามเหลีย่ม               รายละเอียดต่างๆในโฟลเดอร์ ปรากฏขึน้หรือซ่อนไว้ 
   หน้าช่ือโฟลเดอร์                                                                      
การเลือกหวัข้อท่ีตอ่กนั ลากเมาส์ครอบหวัข้อหรือกด Shift กลุ่มของหวัข้อถกูเลือก (สามารถลบหรือคดัลอกได้)                             

   และคลิกท่ีหวัข้อแรกและหวัข้อสดุท้าย                                                                                

การเลือกหวัข้อท่ีไม่ต่อกนั กด Ctrl และคลิกท่ีหวัข้อท่ีต้องการ กลุ่มของหวัข้อถกูเลือก (สามารถลบหรือคดัลอกได้)                    

แสดงเมนเูสริม               คลิกขวาท่ีหวัข้อในแผนอจัฉริยะ สามารถ เพ่ิม/ลบ บนัทกึย่อในแบบฝึกหดั เพ่ิม/ลบ                               

                                                                                      คําศพัท์ในแบบฝึกคําศพัท์ หรือเลือกฟังก์ชัน่การพิมพ์     

                                                                                                   ตา่งๆ  ฯลฯ 

ฟังก์ช่ัน      คาํส่ังบนแป้นพมิพ์  วธีิการทาํ         
การเลือกลงล่าง      Shift และ ลูกศรลง  กด Shift และลกูศรลงเพ่ือเลือกกลุม่หวัข้อจากบนลงล่าง 
การเลือกย้อนขึน้บน   Shift และ ลูกศรขึน้  กดShift และลกูศรขึน้เพ่ือเลือกกลุม่หวัข้อจากล่างขึน้บน                

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

เลือกหวัข้อสดุท้าย     End    กด End 

  
 
การแทรกบนัทกึย่อ 
คลิกขวาท่ีช่ือแบบฝึกหดัหรือ ช่ือโฟลเดอร์ เพ่ือแสดงเมนแูละเลือก แทรกบันทกึย่อ จะมีกระดาษโน้ตสีเหลืองแทรกอยู่ใน
แบบฝึก และมีสญัลกัษณ์กระดาษสีเหลอืงคล้ายกนันัน้ปรากฏท่ีคอลมัน์ “บนัทึกย่อ” ในแผนอจัฉริยะด้วย  

หากผู้ เรียนต้องการเพ่ิมขนาด บนัทึกย่อ ให้คลิกท่ีมมุลา่งด้านขวา และลากปรับขนาดตามต้องการ  

หากผู้ เรียนต้องการย้ายตําแหน่งวางกระดาษโน้ต ให้คลิกท่ีหวักระดาษและลากไปตําแหน่งท่ีต้องการ 

หากผู้ เรียนต้องการย่อขนาด ให้คลิกท่ีเคร่ืองหมายลบท่ีมมุขวาบน  

หากต้องการดวูา่มี บนัทกึย่อ แทรกอยู่ท่ีใดบ้าง ให้ปิดโฟลเดอร์ทัง้หมดและมองหาสญัลกัษณ์กระดาษโปร่งใส 
ในคอลมัน์ “บนัทกึย่อ” ท่ีระดบัชัน้โฟลเดอร์ สญัลกัษณ์โปร่งใสนี ้หมายถึงมีการแทรกบนัทกึย่ออยู่ในแบบฝึกหดั
ของโฟลเดอร์นัน้ หากต้องการลบบนัทึกย่อ คลิกขวาท่ีบรรทดัแบบฝึกหดั และเลือกเมน ูลบบันทกึย่อ  
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4. เมนูตัวเลือก 
               

               

เมนูย่อย   ฟังก์ชัน่ 
วิดีโอติวเตอร์   เปิด/ปิด วิดีโอติวเตอร์ 
การรับรู้เสียงพดู  เปิด/ปิด ระบบการสงัเคราะห์เสียง  เช่นการใช้เสียงตอบคําสัง่ ใช้เสียงสัง่งานวิดีโอติวเตอร์   
ปรับเทียบไมโครโฟน…         ปรับเทียบไมโครโฟน วดัคา่และตดัเสียงรบกวน เพ่ือให้ผลการสงัเคราะห์เสียง ให้มี 
                                           ประสิทธิภาพดีท่ีสดุ 
ข้อมลู   ข้อมลูเก่ียวกบัเวอร์ชัน่ของโปรแกรมและข้อมลูเก่ียวกบัระบบของคณุ                                                             
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F   แบบฝึกคาํศัพท์ 
ภายในสว่นอ้างอิง (Reference Section) คณุจะได้พบกบั แบบฝึกคาํศัพท์ (Vocabulary practice) (ตวัอกัษรสีเขียว) ซึง่
มีไว้สําหรับการฝึกคําศพัท์ 
 รายการคาํศัพท์ (Vocabulary list) เป็นท่ีเก็บคําศพัท์ต่างๆ ทัง้หมด ซึง่โฟลเดอร์นีจ้ะวา่งเปลา่จนกระทัง่ผู้ เรียนได้

มีการเลือกคําศพัท์ไว้ฝึกเพ่ิมเติมขณะเรียน 
 คาํศัพท์ของฉัน (My words) สําหรับฝึกและจดักบักลุ่มคําศพัท์ท่ีต้องการฝึกเพ่ิมเติม 
 กล่องบัตรคาํศัพท์ของฉัน (My index card boxes) เพ่ือฝึกคําศพัท์ใหม่ๆ และทบทวนคําศพัท์เก่าๆ อย่างเป็น

ขัน้ตอน 
 

1. การเลือกคาํศัพท์ท่ีต้องการฝึกใน “รายการคาํศัพท์” 
เร่ิมต้นโดยการเลือกคําศพัท์จากโปรแกรมเรียนภาษา ท่ีต้องการฝึกเพ่ิม และย้ายคําเหล่านัน้มาไว้ใน คาํศัพท์ของ
ฉัน ซึง่มี 2 วิธีดงันี ้

 คลิกขวาท่ีคําศพัท์ในแบบฝึกหดั ซึง่จะปรากฏหน้าตา่ง Dictionary จากนัน้ให้คลิกท่ีสญัลกัษณ์ A  

 

 เลือกแบบฝึกหดั หรือ โฟลเดอร์ ท่ีต้องการในแผนอจัฉริยะ คลิกขวาเพื่อแสดงเมน ูและเลือก เพิ่มคาํศัพท์  

2. การจัดคาํศัพท์ ใน “คาํศัพท์ของฉัน” 
คําศพัท์ท่ีอยู่ใน คาํศัพท์ของฉัน จะมีปรากฏขึน้ใน รายการคาํศัพท์ด้วย ด้วย ซึง่ผู้ เรียนสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน 

คาํศัพท์ของฉัน ได้ตามต้องการ โดยใช้ฟังก์ชัน่ทัว่ไปของแผนอจัฉริยะ เช่น สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ลบ และอ่ืนๆ 
ถ้าต้องการเปล่ียนแปลงช่ือโฟลเดอร์ ให้กดปุ่ ม F2 
 

การลบคาํศัพท์  
เลือกคําศพัท์ท่ีต้องการลบในแผนอจัฉริยะ คลิกขวาเพื่อแสดงเมน ูและเลือก ลบ  
การลบคําศพัท์จาก คาํศัพท์ของฉัน หรือ กล่องบัตรคาํศัพท์ของฉัน คําศพัท์จะถกูลบเฉพาะในโฟลเดอร์ท่ีลบเท่านัน้ 
แตห่ากลบคําศพัท์จาก รายการคาํศัพท์ คําศพัท์ในโฟลเดอร์อ่ืนๆ ท่ีอยู่ด้านล่างจะถกูลบด้วยทัง้หมด 
 

การเรียงลาํดบัคาํศัพท์ในโฟลเดอร์  
คลิกขวาท่ีโฟลเดอร์ และเลือก จัดเรียง จากเมน ูซึง่สามารถเลอืกวิธีการเรียงลําดบัคําศพัท์ได้ โดยคลิกท่ีหวัข้อของคอลมัน์ 
หากต้องการเปล่ียนลําดบัของคอลมัน์ ให้คลิกท่ีคอลมัน์และลากไปยงัตําแหน่งท่ีต้องการ เม่ือต้องการจดัลําดบัคําศพัท์ให้
เหมือนเดิม (ตามลําดบัอกัษร) คลิกท่ีสญัลกัษณ์ลกูศรด้านซ้าย 
 

3. การเรียนรู้คาํศัพท์  
โฟลเดอร์คําศพัท์ แสดงสญัลกัษณ์ 4 แบบ ดงันี ้
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 รายการคาํศัพท์ (Vocabulary list) แสดงคําศพัท์ทัง้หมดในโฟลเดอร์ ในรูปแบบบตัรคําศพัท์ 

 การจดจาํ (Memorize) ในแบบฝึกหดันี ้คําศพัท์จะถกูซ่อนไว้ ให้คลิกท่ีสญัลกัษณ์รูปตา และพยายามจํา
ความหมาย จากนัน้ กด Alt เพื่อตรวจคําตอบ หากผู้ เรียนทราบคําศพัท์นัน้ กดลกูศรสีเขียวด้านบนขวา บนเมนบูาร์ 
เพ่ือไปสูคํ่าถดัไปได้เลย หากผู้ เรียนไม่ทราบคําศพัท์นัน้ คลิกท่ีลกูศรสีแดง เพ่ือข้ามไปยงัคําถดัไปก่อน 

 การแปล (Translate) พิมพ์คําศพัท์ท่ีถกูต้องลงในช่องวา่งด้านซ้ายของหน้าจอ จากนัน้คลิก ตรวจคาํตอบ หรือ 
Enter เพ่ือตรวจคําตอบ ในการฝึกรูปแบบนี ้ผู้ เรียนสามารถ พดูคําศพัท์ใสไ่มโครโฟนแทนการพิมพ์คําศพัท์ได้เลย 
ถ้าออกเสียงคําศพัท์ได้ถกูต้อง คําศพัท์คํานัน้จะปรากฏขึน้ท่ีด้านซ้ายของหน้าจอโดยอตัโนมติั  และเพ่ือไปสู่ศพัท์
คําถดัไป ให้กด Enter หรือกดลกูศรเดินหน้าบนเมนบูาร์ 

 เขียนตามคาํบอก (Dictation) ฟังเสียงคําศพัท์ หรือคลิกท่ีสญัลกัษณ์ลําโพงทางด้านซ้ายเพ่ือฟังเสียงคําศพัท์ 
และพิมพ์คําศพัท์ท่ีได้ยินลงในชอ่งวา่งด้านซ้ายมือของบตัรคําศพัท์ คลิก ตรวจคาํตอบ หรือกด Enter เพ่ือตรวจ
คําตอบ และกด Enter อีกครัง้หรือ คลิกท่ีลกูศรเดินหน้า เพื่อเลื่อนไปสู่คําถดัไป 
 

ไม่มีการโกง! 
เม่ือเลือกประเภทของแบบฝึกแล้ว คําศพัท์ในแผนอจัฉริยะจะถกูซอ่นไว้และคําศพัท์ทัง้หมดจะสุ่มปรากฏขึน้ให้ฝึก 
 

ฝึกการออกเสียง 

ผู้ เรียนสามารถฝึกการออกเสียงของคําศพัท์ได้บ่อยครัง้ตามต้องการ ซึง่ผลประเมินการออกเสียงจะแสดงอยู่ทางด้านขวา
ของ วดีิโอตวิเตอร์ และผลการออกเสียงในแต่ละครัง้จะบนัทกึไว้ในแผนอจัฉริยะ  
 

การทบทวนคาํศัพท์ 
สําหรับการทบทวนกลุม่คําศพัท์ท่ีต้องการเน้นเฉพาะนัน้ ให้ทํา Highlight เพ่ือเลือกคําศพัท์ในแผนอจัฉริยะ จากนัน้คลิก
ขวาและเลือก การทบทวน จากเมน ูซึง่คําศพัท์เหล่านีจ้ะถกู Copy ลงในโฟลเดอร์ใหม่ช่ือ การทบทวน เม่ือลบคําศพัท์
ออกจาก โฟลเดอร์นี ้จะไม่มีผลกระทบกบัการฝึกคําศพัท์ในโฟลเดอร์อ่ืน และผลคะแนนจะยงัถกูบนัทึกไว้ใน รายการ
คาํศัพท์ 
 

4. การเรียนรู้คาํศัพท์ใหม่ด้วยกล่องบัตรคาํศัพท์ 
การใช้บตัรคําศพัท์เพ่ือฝึกคําศพัท์ท่ีต้องการเน้นเฉพาะท่ีอยู่ในแผนอจัฉริยะนัน้ ให้ Highlight เลือกคําศพัท์ และ Copy 
หรือลากคําเหล่านัน้ไปวางใน โฟลเดอร์ ช่ือ กล่องบัตรคาํศัพท์ ซึง่เป็น โฟลเดอร์ย่อยของ กล่องบัตรคาํศัพท์ของฉัน 

จากนัน้เลือกวา่ต้องการฝึกคําศพัท์ด้วยรูปแบบใด โดยคลิกท่ีประเภทของแบบฝึก 



 

 
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 28 

 
CLT | user manual 

ระบบการทํางานของบตัรคําศพัท์นัน้ ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ซึง่คําศพัท์คําใดท่ีผู้ เรียนจดจําไม่ได้ คําศพัท์คํานัน้จะถกู
ย้อนกลบัขึน้มา 1 ขัน้ตอนเพ่ือนํากลบัมาให้ฝึกซํา้อย่างเป็นระบบ จนกระทัง่ผู้ เรียนจดจําคําศพัท์นัน้ได้อย่างแม่นยํา โดย
กระบวนการนี ้เร่ิมขึน้ทนัทีท่ีผู้ เรียนเลือกประเภทของแบบฝึก  

เม่ือฝึกคําศพัท์ในรายการ คําท่ีผู้ เรียนจดจําได้ถกูต้อง คําศพัท์นัน้จะถกูส่งไปสู่ ส่วนแยก ถดัไป สว่นคําท่ียงัจําไม่ได้ จะถกู
ส่งกลบัไปยงั ส่วนแยก ก่อนหน้าโดยอตัโนมติั เพ่ือให้ทําการฝึกซํา้ 

โปรแกรมทําการแยกและเรียบเรียงคําศพัท์สําหรับการทบทวนโดยอตัโนมติั ผู้ เรียนสามารถเปลี่ยนประเภทของแบบฝึก
คําศพัท์ได้เร่ือยๆ จนกระทัง่ คําศพัท์ทัง้หมดอยู่รวมกนัใน ส่วนแยกที่ 5 

5. ผลคะแนน 
ผลคะแนนของทกุคําจะถกูบนัทกึในแผนอจัฉริยะ โดยจะแสดงด้วยสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ตามระดบัคะแนนท่ีได้รับ ซึง่
ผลคะแนนแรกของคําศพัท์ท่ีบนัทกึในแผนอจัฉริยะนัน้ จะแสดงด้วยสีเขียว (รู้คําศพัท์) หรือสีแดง (ไม่รู้คําศพัท์) หากผล
ครัง้ท่ีสอง แย่ลง สีเขียวจะกลายเป็นสีเหลือง หากผลครัง้ท่ีสาม แย่ลงอีก สีเหลืองจะกลายเป็นสีแดง ในทางกลบักนั สีแดง
ก็สามารถเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และสีเขียวได้ 
 สีเขยีว :  ผู้ เรียนรู้คําศพัท์ 
 สีเหลือง :  ผู้ เรียนไม่แน่ใจคําศพัท์ 
 สีแดง :  ผู้ เรียนไม่รู้คําศพัท์ 
ข้อมลูตอ่ไปนีจ้ะถกูบนัทกึในแผนอจัฉริยะ สําหรับคําศพัท์แตล่ะคํา 
 ผลคะแนน :    ผลคะแนนในแบบฝึกหดั การจดจาํ และ การแปล  
 ประเมินการออกเสียง :  ผลคะแนนประเมินการออกเสียง 
 คะแนนเขียนตามคําบอก :  ผลคะแนนในแบบฝึกหดั เขียนตามคาํบอก 
 วนัท่ี :    วนัท่ีล่าสดุท่ีเข้ามาทบทวนคําศพัท์ 
 

นอกจากนี ้ท่ีระดบัโฟลเดอร์ยงัมีเวลารวมทัง้หมดท่ีใช้ในแต่ละสว่นด้วย 
 

6. การพมิพ์บัตรคาํศัพท์  
สามารถพิมพ์บตัรคําศพัท์ หรือรายการคําศพัท์ได้ โดยเลือกคําศพัท์หรือ โฟลเดอร์คําศพัท์ท่ีต้องการ จากนัน้คลกิขวา และ
เลือก พมิพ์ (สําหรับพิมพ์รายการคําศพัท์ท่ีเลือก)หรือ พมิพ์บัตรคาํศัพท์ (สําหรับพิมพ์บตัรคําศพัท์) จากเมน ู

พิมพ์บตัรคําศพัท์แบบสองด้าน  ซึง่ในหนึง่หน้ากระดาษ สามารถพมิพ์บตัรคําศพัท์ได้ 8 ใบ โดยพิมพ์บนกระดาษหนาและ
ตดัออกเอง หรือจะพิมพ์บนบตัรคําศพัท์สําเร็จรูปก็ได้ 

ในบตัรคําศพัท์ ประกอบด้วยคําศพัท์ท่ีต้องการฝึก พร้อมตวัอย่างประโยค และมีคําแปลอยู่ท่ีด้านหลงั 

หากเคร่ืองพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์แบบสองด้านได้ ให้ตัง้คา่กระดาษเองและพิมพ์ด้านหน้า จากนัน้ใสก่ระดาษแผน่เดิม และ
พิมพ์ด้านหลงัของกระดาษ 

พมิพ์รายการคาํศัพท์  
ในแผนอจัฉริยะ เลือกคําศพัท์หรือ โฟลเดอร์คําศพัท์ท่ีต้องการพิมพ์ คลิกขวาเพ่ือแสดงเมน ูและเลือก พมิพ์  
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G    คุยกับทมิ 
 

คูมื่อนีไ้ด้มีการพดูถึงการใช้คําสัง่เสียงมาบ้างแล้ว ด้วยคําสัง่เสียงนี ้ผู้ เรียนสามารถควบคมุการทํางานของโปรแกรมโดยใช้
เสียงของผู้ เรียนได้เลย – โดยใช้ภาษาท่ีกําลงัเรียนอยู่ 

ระบบการทาํงานของคุยกับทมิ 
ระบบการรับรู้คําสัง่เสียง เป็นโปรแกรมท่ีใช้เสียงพดูโต้ตอบได้ ซึง่วิดีโอติวเตอร์สามารถเข้าใจคําสัง่เสียงในภาษาท่ีเรียน 
และปฏิบติัตามคําสัง่ท่ีได้ยิน 

 การใช้คําสัง่เสียงทกุครัง้ ต้องเร่ิมด้วยการพดูช่ือของ วิดีโอติวเตอร์ เพ่ือเปิดการสงัเคราะห์เสียงของ คยุกบัทิม 

 คยุกบัทิม เข้าใจคําสัง่เสียงท่ีสอดคล้องกบักิจกรรมหน้าปัจจบุนัเท่านัน้ ตวัอย่างเช่น หากผู้ เรียนอยู่ท่ีหน้าภาพรวม 
(ไม่ใชห่น้าแบบฝึกหดั) คําสัง่เสียง “Tim, correction.” จะไม่ทํางาน เน่ืองจากในหน้านัน้ไม่มีแบบฝึกหดัให้ตรวจ
คําตอบ 

 หมายเหตุ:  คยุกบัทิม พร้อมบนัทกึเสยีงเม่ือจดุกลมๆข้างใต้ วิดีโอติวเตอร์ เป็นสีแดง เช่นเดียวกบัฟังก์ชัน่การ
บนัทึกเสียงอ่ืนๆในโปรแกรม 

 ฝึกเก่ียวกบัคําสัง่เสียงตา่งๆ ได้ท่ีโฟลเดอร์ คุยกับทมิ ในส่วนอ้างอิง 
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H    เคล็ดลับการเรียนด้วยตนเอง  
 

ตัง้เป้าหมายในการเรียน 
 การเรียนภาษาแบบ E-learning นัน้ ต้องอาศยัแรงจงูใจจากตวัผู้ เรียนมากขึน้ กวา่การเรียนในรูปแบบเดิม 
 พิจารณาดวูา่ปัจจยัใดเป็นแรงจงูใจที่ดีท่ีสดุ และสําคญัท่ีสดุท่ีจะเรียนภาษา ให้ตัง้เป้าหมายท่ีสามารถปฏิบติัได้จริง 
 ลําดบัความสําคญั 
 เอาชนะการต่อต้านและความขึเ้กียจของตนเอง โดยการยดึเหน่ียวกบัแผนการเรียน กําหนดเวลาของการกระทํา

การส่ิงหนึง่ๆ เพ่ือให้สําเร็จลลุ่วง 
 ให้ความสําคญักบัเป้าหมายท่ีตัง้ไว้และกําหนดเวลาเรียนท่ีแน่นอน ดงัเชน่โลกธรุกิจในปัจจบุนั 

จัดการกับเวลาเรียน  
 บอกเพ่ือนร่วมงานและเจ้านาย ถึงความจําเป็นและความตัง้ใจท่ีจะเรียนรู้ รวมถึงเป้าหมายท่ีคณุต้องทําให้สําเร็จ 
 การบรรลเุป้าหมายในชว่งเวลาท่ีกําหนดไว้ ดงันัน้เพ่ือยึดอยู่กบัแผน ควรกําหนดตารางเวลาเรียนในช่วงระหวา่ง

สปัดาห์ และเผื่อเวลาสํารองไว้ด้วย 
 เร่ิมเรียนจากระยะเวลาสัน้ๆ ประมาณ 30 นาที 
 เม่ือชัว่โมงการเรียนยาวนาน ควรหาเวลาพกับ้าง 

ใช้วธีิการที่เหมาะสมกับการเรียน  
 ทบทวนเนีอ้หาท่ีเป็นความรู้ใหม่ให้บอ่ยครัง้ 
 ไม่ลืมท่ีจะทบทวนส่ิงท่ีเคยคิดวา่ยากในตอนแรก 
 จดัตารางเพ่ือทบทวนบทเรียนท่ีผ่านมาในแผนการเรียนด้วย 
 เม่ือเรียนอย่างคร่ําเคร่ง อย่าลืมพกับ้าง 
 ให้รางวลัตนเองเม่ือบรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 

นําส่ิงที่เรียนรู้ด้วยตนเองไปประยุกต์ใช้ 
 ใช้วิธีการสื่อสารตา่งๆให้เป็นประโยชน์ (อีเมล์ หรือ โทรศพัท์) เพื่อโต้ตอบกบัผู้ เรียนคนอ่ืนและติวเตอร์ 
 แบง่ปันเคลด็ลบัการเรียนรู้และความก้าวหน้าของการเรียนกบัเพือ่นร่วมงาน 

ลดสิ่งที่จะมารบกวนช่วงระหว่างการเรียน  
 วิเคราะห์ปัจจยัท่ีอาจรบกวนการเรียน (โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่ืน ลกัษณะสถานท่ีเรียน เพื่อนร่วมงานบริเวณนัน้) 
 สร้างบรรยากาศการเรียนท่ีปลอดปัจจยัการรบกวนข้างต้น โอนสายเรียกเข้าให้เพ่ือนร่วมงานระหว่างการเรียน และ

พดูคยุถึงผลท่ีได้กบัเพื่อนร่วมงานและเจ้านาย 
 
 
 



 

 
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 31 

 
CLT | user manual 

 

I    คาํถามที่พบบ่อย 
 

 “ฉันไม่ทราบวธีิการใช้งานตวัโปรแกรมเลย โปรแกรมภาษานีท้าํงานอย่างไรและฉันสามารถเรียนรู้ได้
อย่างไร?” 

หากการเรียนแบบ E-learning นี ้เป็นสิ่งใหม่สําหรับคณุ กรุณาอ่านคูมื่อการใช้งานอย่างละเอยีด โดยเน้นจดุสนใจท่ี
บทแรกๆ (Warm up) และดกูารแนะนําเนือ้หาเบีอ้งต้น (Product tour) ประมาณ 10 นาทีได้ท่ี http://www.clt-
net.in.th/demo 

 “ฉันจะทาํแบบฝึกหดัได้อย่างไร?” 
แบบฝึกหดัมี 4 ประเภทหลกั บางแบบฝึกหดัจะสามารถตอบคําถามได้หลงัจากท่ีได้คลิกฟังข้อความไปแล้ว โดยให้
สงัเกตที่สญัลกัษณ์รูปลําโพง และทําตามคําชีแ้จงท่ีให้มา ในแบบฝึกหดัหลายประเภท โปรแกรมสามารถแสดงการ
วิเคราะห์ข้อผิดพลาด ซึง่แนะนําให้ปฏิบติัตามขัน้ตอน คือ อา่นข้อความวิเคราะห์ (Error) จากนัน้แก้ไขคําตอบให้
ถกูต้อง แบบฝึกหดัเสร็จสมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือ ไม่มีคําตอบใดกระพริบ หลงัจากท่ีคลิก ตรวจคาํตอบ 

 “ฉันจะทาํแบบฝึกหดัได้อย่างไร หากไม่เข้าใจคาํศัพท์ในแบบฝึกหัด?” 
คําศพัท์ทกุคําในทกุแบบฝึกจะถกูแปลไว้ โดยให้คลิกขวาท่ีคํานัน้ คําเด่ียวๆท่ีนํามาผสมกนัจะนบัเป็นความหมาย
เดียว เช่น New York นอกจากนีผู้้ เรียนยงัสามารถเลือกฟังคําศพัท์ได้ทัง้แบบเสียงผู้หญิงและเสียงผู้ชาย โดยคลิกท่ี
ลาํโพงข้างสญัลกัษณ์ผู้ชายและผู้หญิงในหน้าต่าง Dictionary สําหรับโปรแกรมเรียนภาษาองักฤษนัน้ มีการออกเสียง
ทัง้แบบอเมริกนัและแบบบริติช ผู้ เรียนสามารถศกึษารากศพัท์ หรือคําศพัท์ในรูปเอกพจน์เพ่ิมเติมได้โดยคลิกท่ีลิงค์สี
นํา้เงิน คําศพัท์ทกุคําในแบบฝึกหดัมีคําแปล เพียงแค่คลิกขวาท่ีคําเท่านัน้ 

 “ฉันจะทราบถงึข้อผิดพลาดที่ทาํในแบบฝึกหัดได้อย่างไร?” 
คลิก ตรวจคาํตอบ ท่ีเมนบูาร์ ด้านบนของหน้าต่างเรียน (กด Alt เพ่ือดคํูาแปลของคําสัง่ในเมนบูาร์) หรือใช้คําสัง่
เสียงกบัวิดีโอติวเตอร์ ให้ตรวจคําตอบได้เช่นกนั หากผู้ เรียนเลือกท่ีจะตรวจคําตอบก่อนทําแบบฝึกหดัสมบรูณ์ (เช่น 
ใส่คําตอบยงัไม่ครบทกุข้อ) วิดีโอติวเตอร์จะบอกผู้ เรียนวา่ยงัทําแบบฝึกหดัไม่เสร็จ แต่หากผู้ เรียนยืนยนัท่ีจะตรวจ
คําตอบ ให้คลิกท่ี ตรวจคาํตอบ อีกครัง้ ในแบบฝึกหดัหลายประเภท (เช่น แบบฝึกหดัเติมคําลงในช่องว่าง) 
โปรแกรมจะแสดงจดุท่ีผิดและให้คําอธิบายสัน้ๆเพ่ือช่วยในการแก้ไขคําตอบ ซึง่แนะนําให้ปฏิบติัตามขัน้ตอนต่อไปนี ้
ขัน้แรก อา่นข้อความ Error จากนัน้แก้ไขให้ถกูต้อง และสดุท้ายคลกิท่ี ตรวจคาํตอบ เพ่ือตรวจอกีครัง้ แบบฝึกหดัจะ
สมบรูณ์เม่ือช่องวา่งทัง้หมดมีคําตอบ และไม่มีจดุใดกระพริบอีก 

 “ฉันสามารถฝึกการออกเสยีง ในขณะที่เรียนด้วยคอมพวิเตอร์ได้อย่างไร?” 
เม่ือทําแบบฝึกหดัเสร็จสมบรูณ์แล้ว (คลิก ตรวจคาํตอบ และไม่มีข้อความ Error อีก หรือคลิก เฉลย เพ่ือดเูฉลย) 
สญัลกัษณ์ของเมาส์ จะเปลี่ยนเป็นรูปไมโครโฟน ผู้ เรียนสามารถฝึกการออกเสียงกบัห้องปฏิบติัการภาษา ท่ีอยู่
ทางด้านขวาของวิดีโอติวเตอร์  คลิกท่ีประโยคต่างๆในแบบฝึกหดั และประโยคนัน้จะปรากฏขึน้บนแถบข้อความของ 
ห้องปฏิบตัิการภาษา รอให้วงกลมข้างล่าง วิดีโอติวเตอร์ เป็นสีแดงก่อน แล้วจงึออกเสียงประโยคใส่ไมโครโฟน 
โปรแกรมจะประเมินคะแนนการออกเสียงเทียบกบัเสยีงของเจ้าของภาษาไว้ทางด้านซ้ายของห้องปฏิบติัการภาษา 
ทนัที  พยายามพดูให้ได้คะแนนอย่างน้อย 80% และสามารถคลกิท่ีลําโพงด้านซ้ายของประโยค เพ่ือฟังเสียงเจ้าของ
ภาษา คลิกท่ีลําโพงบน เพื่อฟังเสียงของผู้ เรียนเอง 
 
 



 

 
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 32 

 
CLT | user manual 

 “ฉันสามารถคั่นหน้ากระดาษ หรือแทรกโน้ตในคอร์สได้อย่างไร?” 
คลิกขวาท่ีแบบฝึกหดัหรือ โฟลเดอร์ เพ่ือแสดงเมนแูละเลือกเมน ูแทรกบันทกึย่อ ซึง่ทางด้านขวาของหน้าตา่ง
เรียนจะปรากฏบนัทกึย่อสีเหลืองแทรกอยู่ในแบบฝึกหดั และมีสญัลกัษณ์คล้ายกนันัน้ปรากฏท่ีคอลมัน์ “บนัทกึย่อ” 
ในแผนอจัฉริยะด้วย หากผู้ เรียนต้องการเพ่ิมขนาดบนัทึกย่อ ให้คลิกท่ีมมุล่างขวาของบนัทกึย่อและลากเพ่ือขยาย
ขนาดตามความต้องการ ผู้ เรียนสามารถย้ายตําแหน่งของบนัทกึย่อไปท่ีตําแหน่งใดก็ได้ในแบบฝึกหดั หรือคลิกท่ี
เคร่ืองหมายลบ (มมุขวาบนของบนัทกึย่อ) เพ่ือย่อบนัทึกย่อ หากต้องการดวูา่มีบนัทึกย่อแทรกอยู่ท่ีใดบ้าง ให้ปิด 
โฟลเดอร์ทัง้หมดและมองหาสญัลกัษณ์กระดาษโปร่งแสงในคอลมัน์ “บนัทกึย่อ” ท่ีระดบัชัน้โฟลเดอร์  

สญัลกัษณ์โปร่งแสงนี ้หมายถึงมีการแทรกบนัทกึย่อในแบบฝึกหดัท่ีอยู่ในโฟลเดอร์นัน้ หากต้องการลบบนัทกึยอ่ 
คลิกขวาท่ีแบบฝึกหดัหรือ โฟลเดอร์ และเลือกเมน ูลบบันทกึย่อ                                                                                                
บนัทึกย่อว่างๆ ก็สามารถทําเป็นท่ีคัน่หน้าหนงัสือได้ เน่ืองจากจะมีสญัลกัษณ์ บนัทกึย่อ ปรากฏในแผนอจัฉริยะ 
ถึงแม้วา่โฟลเดอร์นัน้จะปิดอยู่ สญัลกัษณ์บนัทึกย่อจะมีปรากฏขึน้ท่ีด้านบนสดุของระดบัโฟลเดอร์ เพ่ือบอกให้
ทราบวา่มีการแทรกบนัทกึย่ออยู่ในโฟลเดอร์ย่อยนัน้ 

 “ฉันสามารถปริน้แบบฝึกหัดได้หรือไม่ เพื่อเรียนภาษาโดยไม่ต้องใช้คอมพวิเตอร์ ในขณะเดนิทาง?” 
สามารถปริน้แบบฝึกหดัได้ โดยเลือกหวัข้อท่ีต้องการในแผนอจัฉริยะ จากนัน้คลกิขวา และเลือก พมิพ์ 

 “ฉันจะควบคุมบทสนทนารูปภาพได้อย่างไร?” 
บทเรียนหลายๆบทเร่ิมต้นด้วย บทสนทนารูปภาพ ซึง่มีเนือ้หาท่ีสอดคล้องกบัแบบฝึกหดัท่ีตามมา โดยมีปุ่ มคําสัง่
ตา่งๆ เช่นเดียวกบัเทปบนัทกึเสียง แสดงไว้ท่ีด้านบนของบทสนทนารูปภาพ คลิกท่ีลกูศรชีไ้ปทางขวา เพ่ือเร่ิมบท
สนทนารูปภาพ คลิกท่ีเคร่ืองหมายส่ีเหลี่ยมเพ่ือหยดุบทสนทนารูปภาพ ปุ่ มท่ีมีลกูศร 2 ดอกชีไ้ปทางขวา สําหรับ
เล่ือนบทสนทนาไปสู่รูปภาพถดัไป ปุ่ มท่ีมีลกูศร 2 ดอกชีไ้ปทางซ้าย สาํหรับย้อนกลบัไปหนึง่ภาพ ปุ่ มท่ีมี
เคร่ืองหมายขีดและลกูศรชีไ้ปทางซ้าย สําหรับกลบัไปท่ีจดุเร่ิมต้นของบทสนทนา สามารถเพ่ิมหรือลดความเร็ว
เสียงของบทสนทนาได้ โดยคลิกท่ีเคร่ืองหมายปรับระดบัสีเหลือง และเล่ือนไปทางซ้าย สําหรับลดความเร็ว หรือ
ทางขวาสําหรับเพิ่มความเร็ว ดบัเบิล้คลิกท่ีเคร่ืองหมายปรับระดบัสีเหลืองเพ่ือกลบัสู่เสียงพดูปกติ (100%) อีกครัง้ 

 
 

 “ฉันอยากใช้คาํส่ังเสียง “Talk to Tim” ในโปรแกรมเรียนภาษา ฉันจะทาํได้อย่างไร?” 

ระบบการรับรู้คําสัง่เสียง เป็นโปรแกรมท่ีผู้ เรียนใช้เสียงพดูโต้ตอบได้ ซึง่วิดีโอติวเตอร์สามารถเข้าใจคําสัง่เสียงใน
ภาษาท่ีเรียน และปฏิบตัิตาม Keywords ท่ีได้ยิน การใช้คําสัง่เสียงทกุครัง้ ต้องเร่ิมด้วยการพดูช่ือของ วิดีโอติว
เตอร์ เพ่ือเปิดการสงัเคราะห์เสียงของ คยุกบัทิม ซึง่ คยุกบัทิม จะเข้าใจคําสัง่เสียงท่ีสอดคล้องกบักิจกรรมหน้า
ปัจจบุนัเท่านัน้ ตวัอย่างเช่น หากผู้ เรียนอยู่ท่ีหน้าภาพรวม (ไม่ใชห่น้าแบบฝึกหดั) คําสัง่เสียง ตรวจคาํตอบ จะไม่
ทํางาน เน่ืองจากในหน้านัน้ไม่มีแบบฝึกหดัให้ตรวจคําตอบ 

หมายเหตุ: คยุกบัทิม พร้อมบนัทกึเสยีงเม่ือจดุกลมๆข้างใต้ วิดีโอติวเตอร์ เป็นสีแดง เช่นเดียวกบักิจกรรมอืน่ใน
โปรแกรม ฝึกเก่ียวกบัคําสัง่เสียงตา่งๆ ได้ท่ี คุยกับทมิ ในสว่นอ้างอิง 
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  “ฉันสามารถปิด วิดีโอตวิเตอร์ ได้อย่างไร?” 

หากผู้ เรียนต้องการใช้สมาธิโดยไม่ให้วิดีโอติวเตอร์มารบกวน คลิกท่ีเมนบูาร์ (รูปเฟือง) จากนัน้เอาเคร่ืองหมายถกู
หน้าหวัข้อ วิดีโอติวเตอร์ ออก  
สําหรับการเปิด วิดีโอติวเตอร์ ให้ทํางานเหมือนเดิม คลิกท่ีเมนบูาร์ ทําเคร่ืองหมายถกูหน้าหวัข้อ วิดีโอติวเตอร์ 

 “ฉันจะทราบผลการทาํแบบฝึกหัดได้อย่างไร?” 

ผลคะแนนของแบบฝึกหดัและการออกเสียง บนัทกึอยู่ในแผนอจัฉริยะ ทางซ้ายของหน้าต่างเรียน ในรูปแบบ
เปอร์เซน็ต์ 0-100% ผลท่ีปรากฏด้วยสเีขียวคือ ดี - ดีมาก สีเหลือง คือปานกลาง และสีแดง คือควรปรับปรุง 

 “ฉันจะศกึษาไวยากรณ์เพิ่มเตมิได้ที่ไหน?” 

ประการแรก คําอธิบายไวยากรณ์มีอยู่ในหน้าแบบฝึกหดัตา่งๆ (คลิกท่ีหวัข้อ ไวยากรณ์ บนเมนบูาร์) และสามารถ
คลิกท่ีลิงค์ข้อความสีนํา้เงินในคําอธิบายไวยากรณ์ เพ่ือดคํูาอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหวัเร่ืองนัน้                                                       
นอกจากนี ้ยงัมีไวยากรณ์จําแนกไว้เป็นหมวดหมู่ตา่งๆ อธิบายอยู่ใน สารบัญไวยากรณ์ ใน ส่วนอ้างองิ ของ 
แผนอจัฉริยะ ซึง่การอธิบายนี ้มีการยกตวัอย่างการใช้งานด้วย                                                                              
และประการสดุท้าย ใน ทกัษะการใช้ภาษา ใน แผนอจัฉริยะ ในส่วนของ ไวยากรณ์ ซึง่ได้มีการเรียบเรียงไว้ตาม
หวัเร่ืองตา่งๆ มีคําอธิบาย พร้อมทัง้แบบฝึกหดัอกีมากมาย เพ่ือเน้นการศกึษาเฉพาะเร่ือง ภายใน ทกัษะการใช้
ภาษา ยงัมีส่วนท่ีเป็น การออกเสียง การส่ือสาร การฟังทาํความเข้าใจ และ คุยกับทมิ เพ่ือเน้นการเรียนรู้
อย่างเข้มข้น  

 “ฉันศกึษาข้อแตกต่างระหว่าง ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน และภาษาอังกฤษแบบบริตชิได้อย่างไร?” 

ข้อแตกตา่งท่ีสําคญัระหวา่ง ภาษาองักฤษท่ีใช้ในประเทศอเมริกา และประเทศองักฤษ สรุปอยู่ในบทเรียน มุ่งเน้น

ไปในสหราชอาณาจักร  ใน ส่วนอ้างองิ  

  “ฉันจะออกจากโปรแกรมเรียนภาษาได้อย่างไร?” 

มีหลายวิธีท่ีจะออกจากโปรแกรมเช่น คลิก X ท่ีมมุขวาบนของหน้าตา่งเรียน หรือ กด Alt+F4 โปรแกรมจะบนัทกึผล
การเรียนไว้ และเปิดขึน้ท่ีตําแหน่งเดิมเม่ือกลบัเข้ามาในโปรแกรมคราวต่อไป นอกจากนี ้ยงัสามารถใช้คําสัง่เสียง
กบั วิดีโอติวเตอร์ ได้ (ศกึษาเพิม่เติมได้ท่ีบทเรียน คุยกับทมิ ในโปรแกรม)  
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