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CLT LAN version

คู่มือการใช้ งาน

เครื่ องหมายการค้ า
corporate language training, clt และ digital publishing ได้ จดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า หรื อเครื่ องหมายการค้ าของ digital publishing
AG และจดทะเบียนในประเทศเยอรมัน หรื ออยูใ่ นขอบเขตอํานาจการควบคุมระหว่างประเทศ ชื่อสินค้ า โลโก้ การออกแบบ หัวข้ อ คําศัพท์
หรื อวลีอื่นๆ ที่กล่าวถึงในสิง่ พิมพ์นี ้ เป็ นเครื่ องหมายการค้ า เครื่ องหมายการบริ การ หรื อชื่อทางการค้ า ของ digital publishing AG หรื อชื่ออื่น
และจดทะเบียนภายใต้ การควบคุมของกฏหมายระหว่างประเทศ
ข้ อมูลของบุคคลที่สาม
คูม่ ือนี ้ประกอบด้ วยลิงค์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึง่ ไม่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมของ digital publishing และ digital publishing
ไม่รับผิดชอบเนื ้อหาที่อยูบ่ นเว็บไซต์เหล่านัน้ ดังนันถื
้ อเป็ นความเสี่ยงของผู้เรี ยนเอง หากผู้เรี ยนเข้ าไปในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่อ้างอิงใน
คูม่ ือนี ้ digital publishing จัดหาลิงค์ไว้ ให้ เพื่อความสะดวกเท่านัน้ การรวมลิงค์อยูใ่ นคูม่ ือนี ้ ไม่ได้ หมายความว่า digital publishing รับรอง
หรื อยอบรับความรับผิดชอบต่อเนื ้อหาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
ลิขสิทธิ์© 2010 digital publishing ขอสงวนสิทธ์ ทงั ้ หมดในการคัดลอก สําเนา ทําซํา้ แปล หรือทําการเปลี่ยนแปลงใดๆกับคู่มือนี ้
ไม่ ว่าจะทัง้ หมดหรื อบางส่ วน ก่ อนได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อักษรจาก digital publishing
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A ขัน้ ตอนเริ่ มต้ น – ขัน้ ตอนสุดท้ าย
1. เริ่มต้ น
ก่อนที่คณ
ุ จะสามารถเริ่มเรียนหลักสูตรของคุณได้ ผู้ดแู ลระบบจะต้ องให้ สิทธิในการเข้ าใช้ งานกับคุณ และแจ้ งให้ คณ
ุ
ทราบว่าชื่อผู้ใช้ งาน (Username) ของคุณคืออะไร
เมื่อคุณได้ รับสิทธิในการเข้ าใช้ งานโปรแกรมแล้ ว ดับเบิ ้ลคลิกที่ไอคอนสีนํ ้าเงิน (dpLMSPlayer) จะปรากฏหน้ าต่าง
ใหม่ขึ ้นมา ให้ คณ
ุ ใส่ User name และ Password ของคุณ จากนั ้นคลิกที่ OK
เคล็ดลับ: สําหรับการเข้ าใช้ งานครัง้ แรกชื่อ password ของคุณจะเหมือนกับชื่อ user name หลังจากที่ทําการ
เชื่อมต่อกับระบบได้ แล้ ว โปรแกรมบังคับจะให้ คณ
ุ เปลี่ยน password ใหม่โดยอัตโนมัติ
ทันทีที่กระบวนการเข้ าสูต่ วั โปรแกรมสมบูรณ์แล้ ว หน้ าแรกของหลักสูตรของคุณจะปรากฏขึ ้น ให้ คณ
ุ คลิกชื่อหลักสูตร
ที่คณ
ุ ต้ องการจะเริ่มต้ น

เมื่อคุณเลือกหลักสูตรแล้ ว คลิกที่ปมุ่ Start

2. หน้ าต่ างเรียน
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ทางด้ านซ้ ายมือของหน้ าต่างเรี ยนคุณจะเห็น แผนอัจฉริยะ ซึง่ เป็ นสารบัญหลักสูตรของคุณ ตรงนี ้คุณจะได้ เห็น
รายชื่อบทเรียนที่คณ
ุ ฝึ กฝนอยู่ ผลคะแนนที่ได้ รับและสิ่งที่คณ
ุ ยังต้ องทําต่อ สําหรับการดูรายการใด ๆ ก็ตามใน
แผนอัจฉริยะ ให้ คลิกที่ชื่อบนรายการนั ้น หรื อคลิกที่ รูปสามเหลี่ยม (สีขาว) เพื่อขยายหัวข้ อและดูบทเรี ยนหรือ
แบบฝึ กหัดย่อยต่างๆ หรื อ คลิกที่รูปสามเหลี่ยม (สีดํา) เพื่อย่อหัวข้ อและเก็บรายการหรื อแบบฝึ กหัดย่อยต่างๆ



ในหน้ าต่างเรียนทางด้ านขวามือ ผู้เรียนสามารถคลิกที่รูปภาพเพื่อเลือกบทเรี ยนที่ต้องการและเข้ าทําแบบฝึ กหัด
ต่างๆที่สอดคล้ องกับบทเรี ยนนั ้นโดยจะมี วิดโี อติวเตอร์ ที่อยู่ด้านบนของหน้ าต่าง คอยช่วยเหลือและให้
คําแนะนําแก่ผ้ เู รียน ตลอดระยะเวลาการเรียน

ั ลักษณ์รูปภาพบทเรี ยนใน หน้ าต่ างเรี ยน ทาง
ชื่อบทเรียนเดียวกันจะมีปรากฏอยู่ทงสองส่
ั้
วน คุณสามารถคลิกที่สญ
ด้ านขวา หรื อคลิกเลือกชื่อบทเรี ยนใน แผนอัจฉริยะ ทางด้ านซ้ าย เพื่อเข้ าสูบ่ ทเรียนได้

3. วิดีโอติวเตอร์ และ คุยกับทิม – ท่ องไปในโปรแกรมด้ วยคําสั่งเสียง
ในการเริ่ มต้ น ให้ ดวู ่าแต่ละบทเรียนในหลักสูตรของคุณจัดโครงสร้ างไว้ อย่างไร และคุณสามารถท่องไปในโปรแกรมโดยใช้
คําสัง่ เสียงได้ อย่างไร ถึงแม้ วา่ คุณสามารถเลือกที่จะใช้ เมาส์ได้ ก็ตาม การเข้ าไปในบท คุยกับทิม จะทําให้ คณ
ุ มีโอกาสได้
ตรวจสอบไมโครโฟน และการจดจําเสียงพูด ว่าทํางานปกติหรื อไม่ อีกทั ้งคุณยังสามารถทําความรู้จกั กับวิดีโอติวเตอร์ ได้ ดี
ขึ ้นด้ วย


คลิกที่รูป คุยกับทิม (รูปสุดท้ ายในหน้ าส่วนอ้ างอิง)



ถัดจากวิดีโอติวเตอร์ คุณจะเห็นคําอธิบายหรื อคําแนะนําสั ้นๆ สามารถกดปุ่ ม Alt เพื่อดูคําแปล



ตอนนี ้ให้ ดทู ี่หน้ าต่างเรี ยนของคุณ คลิกที่รูปภาพที่แสดงแบบฝึ กหัดแรก เพื่อเข้ าฝึ กการใช้ คําสัง่ เสียง

ตรงนี ้คุณจะรู้ได้ ทนั ทีว่าไมโครโฟนของคุณทํางานปกติหรื อไม่ ระบบพร้ อมบันทึกเสียงเมื่อเครื่ องหมายวงกลมใต้ วิดีโอติว
เตอร์ เปลี่ยนเป็ นสีแดง ในขณะที่คณ
ุ พูดใส่ไมโครโฟน แถบสีฟ้าหรื อตัวชี ้วัดระดับควรเคลื่อนไหวประมาณครึ่งหนึง่ และ
หยุดนิ่งเมื่อคุณเงียบ เพื่อให้ ฟังก์ชนั่ การจดจําเสียงดีที่สดุ คุณควรทํา การปรับเทียบไมโครโฟนก่อน
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การปรับเทียบไมโครโฟน


ในการปรับเทียบไมโครโฟน คลิกที่สญ
ั ลักษณ์ไมโครโฟน ใน Windows taskbar (มุมล่างขวาของหน้ าจอ ข้ างๆ
นาฬิกา) หรือคลิกที่ Option (รูปเฟื อง) ด้ านขวาบน หน้ าต่ างเรียน จากนันเลื
้ อกเมนูย่อย ปรับเทียบ



พูดใส่ไมโครโฟนและปรับระดับของไมโครโฟน (เครื่ องหมายลูกศร) โดยให้ ตวั ชี ้วัดระดับสีนํ ้าเงินด้ านล่าง วิดีโอติว
เตอร์ หยุดนิ่งขณะที่ผ้ เู รียนเงียบ และเคลื่อนไหวประมาณครึ่งหนึง่ เมื่อผู้เรี ยนออกเสียง



คลิกที่ ปรับเทียบ และพูดใส่ไมโครโฟนประมาณ 2-3 วินาที จากนันให้
้ ผ้ เู รี ยนเงียบ รอจนกระทัง่ กล่อง Active อีก
ครัง้ ในช่วงที่เงียบนัน้ โปรแกรมจะทําการวัดเสียงรบกวนที่อยู่รอบๆไมโครโฟนประมาณ 5 วินาที โดยที่ระดับเสียง
รบกวนที่เหมาะสม ควรอยู่ที่ประมาณ 20 – 40 เดซิเบล



เมื่อปรับระดับเสียงไมโครโฟนเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ คลิกที่ ปิ ด โปรแกรมจะจดจําค่าระดับเสียงต่างๆ และบันทึกไว้
โดยโปรแกรมจะประมวลผลกับระดับเสียงที่สงู กว่าระดับเสียงรบกวนที่วดั ได้ เสียงใดที่ตํ่ากว่าระดับเสียงรบกวน
โปรแกรมจะไม่นํามาวิเคราะห์และประมวลผล

ค่าระดับเสียงของไมโครโฟนนี ้จะถูกบันทึกไว้ หากผู้เรียนใช้ ไมโครโฟนตัวอื่น หรื อเปลี่ยนสถานที่ที่มีเสียงรบกวนแตกต่าง
ไป จะต้ องทําการปรับค่าใหม่
้
กออกเสียงคําสัง่
นอกจากการใช้ เมาส์แล้ ว ผู้เรียนยังสามารถใช้ เสียงในคําสัง่ ต่างๆได้ ด้ านล่างนี ้เป็ นตัวอย่างขันตอนการฝึ
ให้ วิดีโอติวเตอร์ เข้ าใจ
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คลิกที่คําสัง่ ใน หน้ าต่างเรี ยน เพื่อฟั งการออกเสียงคําสัง่ นั ้น
ให้ ผ้ เู รียนออกเสียงคําสัง่ นันใส่
้ ไมโครโฟน ถ้ า วิดีโอติวเตอร์ เข้ าใจคําสัง่ จะปรากฏเครื่ องหมายถูกสีนํ ้าเงิน หน้ า
คําสัง่ นั ้น
ฝึ กคําสัง่ ในส่วนที่เหลือ โดยใช้ เมาส์คลิกที่ลกู ศรด้ านบนขวาเพื่อข้ ามไปแบบฝึ กหัดหน้ าถัดไป (ผู้เรียนสามารถศึกษาการพูด
คําสัง่ นี ้กับ วิดีโอติวเตอร์ ได้ ใน คุยกับทิม)
พูดชื่อ วิดโี อติวเตอร์ ก่ อนคําสั่ง
ผู้เรียนจะต้ องเรียกชื่อ วิดีโอติวเตอร์ ก่อนพูดคําสัง่ เสมอ เพื่อให้ วิดีโอติวเตอร์ ทราบว่าผู้เรียนกําลังพูดด้ วย ผู้เรียน
จําเป็ นต้ องใช้ ภาษาที่กําลังเรียนอยู่ ในการออกคําสัง่ ตัวอย่างเช่น “Tim, help”

4. การใช้ เมาส์ ในโปรแกรม
หากผู้เรียนไม่ต้องการใช้ คําสัง่ เสียงในโปรแกรม ผู้เรียนสามารถใช้ เมาส์แทนได้
 หน้ าต่ างเรียน : ใช้ ปมลู
ุ่ กศร ด้ านขวาบนแถบเมนูบาร์ เพื่อเดินหน้ าหรือย้ อนไปแบบฝึ กหัดต่างๆในคอร์ สเรี ยน
(บทสนทนารูปภาพ, แบบฝึ กหัด หรื อแบบทดสอบ) ตัวเลขข้ างลูกศรแสดงให้ ผ้ เู รียนทราบว่าอยู่ที่กิจกรรมใด และมี
จํานวนกิจกรรมเท่าไหร่ในบทเรียนนี ้




หน้ าต่ างเรียน : การกลับไปบทเรียนก่อนหน้ าหรือบทเรี ยนต่างๆ ให้ คลิกที่ชื่อบทเรียนที่อยู่ใน แผนอัจฉริยะ
แผนอัจฉริยะ : ผู้เรียนสามารถดูเนื ้อหาในคอร์ สเรี ยนทั ้งหมดได้ ใน แผนอัจฉริ ยะ ซึง่ จะมีลกั ษณะคล้ ายกับ
โฟลเดอร์ ใน Windows Explorer ผู้เรียนสามารถซ่อนและแสดงหัวข้ อต่างๆได้ ด้ วยการคลิกเครื่องหมาย
สามเหลี่ยม หน้ าหัวข้ อต่างๆ เมื่อผู้เรี ยนคลิกที่ชื่อบทเรี ยน หรือชื่อกิจกรรมใดก็ตามใน แผนอัจฉริ ยะ หน้ าที่
สอดคล้ องกันนั ้นจะปรากฏขึ ้นทางขวา หน้ าต่างเรี ยน ด้ วย
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5. ขัน้ ตอนการออกจากโปรแกรม
เมื่อผู้เรียนต้ องการออกจากโปรแกรม ให้ เลือกหนึง่ ในวีธีการต่อไปนี ้


กด Alt ตามด้ วย F4



ใช้ คําสัง่ เสียง “Tim, end program, please.” กับ วิดีโอติวเตอร์ (ศึกษาการใช้ คําสัง่ นี ้ได้ ใน คุยกับทิม)



คลิกที่เครื่ องหมาย X ที่มมุ ขวาด้ านบนของ หน้ าต่างเรียน

ระหว่างออกจากโปรแกรม โปรแกรมจะทําการอัพเดทข้ อมูลต่างๆ กับ Server ผู้เรียนควรรอจนกระทัง่ การอัพเดทข้ อมูลกับ
Server ทําจนสําเร็จ

หากการออกจากโปรแกรมไม่สมบูรณ์ (อาจเกิดจากปั ญหาระบบเครื อข่าย) ผู้เรียนควรจะ logon เข้ าโปรแกรมอีกครัง้ และ
คลิกที่ Please synchronize! เพื่อให้ โปรแกรมทําการ อัพเดทข้ อมูลจากเครื่องผู้เรียนเข้ าสู่ Server ให้ เสร็จสมบูรณ์

การคลิก Please synchronize! ต้ องทําที่เครื่ องล่าสุดที่เข้ าใช้ งานโปรแกรม
จากรูป : ชื่อ “dell” หมายถึง ชื่อ User ที่ logon เข้ า Window ที่เครื่องผู้เรียน และ “APT-02” หมายถึง ชื่อเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ของผู้เรียน
ไม่ว่าผู้เรียนเลือกออกจากโปรแกรมด้ วยวิธีใดก็ตาม โปรแกรมจะจดจําตําแหน่งสุดท้ ายที่ผ้ เู รียนได้ ทําไว้ ล่าสุด
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B บทสนทนารู ปภาพ
บทเรียนหลายๆบท เริ่มต้ นด้ วยกิจกรรมบทสนทนารูปภาพ ซึง่ มีเนื ้อหาที่สอดคล้ องกับแบบฝึ กหัดต่างๆ ที่ตามมา ซึง่ ผู้เรี ยน
จะได้ ศกึ ษาคําศัพท์ใหม่ๆ และโครงสร้ างประโยค การฟั งทําความเข้ าใจ และการออกเสียง ผ่านบทสนทนาของเจ้ าของ
ภาษา

1. การเรี ยนด้ วยบทสนทนารู ปภาพ


เริ่ มต้ นโดยการตังใจดู
้ และฟั ง บทสนทนารูปภาพ ทั ้งเรื่องก่อน



กลับไปที่ฉากเริ่ มต้ นและเล่น บทสนทนารูปภาพ อีกครัง้ หนึ่ง โดยครัง้ นี ้ให้ เน้ นในส่วนที่ผ้ เู รียนไม่เข้ าใจในครัง้ แรก
โดยสามารถคลิกที่ปมสี
ุ่ เหลือง
ไปทางซ้ ายเพือ่ ลดความเร็ว หรื อไปทางขวาเพื่อเพิ่มความเร็วบทสนทนา



ฟั งบทสนทนาทีละส่วน คลิกที่บทพูดเมื่อต้ องการฟั งซํ ้าว่าบทพูดนั ้นออกเสียงอย่างไร หรือกด Alt เมื่อต้ องการดูคํา
แปล



ผู้เรียนสามารถซ่อนบทพูด และเลือกเฉพาะฟั ง เนื ้อเรื่ องทังหมดได้
้
เพื่อทดสอบว่าเข้ าใจเนื ้อหาทั ้งหมดหรื อไม่



สําหรับฝึ กการออกเสียงนัน้ ให้ พดู บทสนทนานั ้นๆ ใส่ไมโครโฟนและพยายามเลียนเสียงเจ้ าของภาษา หากผู้เรียน
ออกเสียงบทพูดได้ ถกู ต้ อง โปรแกรมจะเลื่อนไปบทสนทนาภาพถัดไปให้ โดยอัตโนมัติ
โปรแกรมพร้ อมบันทึกเสียงเมื่อมีวงกลมเล็กๆอยู่ด้านล่าง วิดีโอติวเตอร์ เปลี่ยนเป็ น สีแดง
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2. สัญลักษณ์ ในบทสนทนารู ปภาพ
เริ่มเล่นบทสนทนา (ทั ้งภาพและเสียง)
หยุดบทสนทนา (ทั ้งภาพและเสียง)
ไปสู่รูปภาพถัดไป
ย้ อนกลับไปสูร่ ูปภาพที่ผ่านมา
กลับไปจุดเริ่ มต้ นบทสนทนา
สําหรับลดความเร็วของผู้พดู ให้ ใช้ เมาส์ลากตัวควบคุมเสียงสีเหลืองไปทางซ้ าย สําหรับเพิม่ ความเร็วของ
ผู้พดู ให้ ลากตัวควบคุมเสียงไปทางขวา การกลับมาที่ความเร็วปกติ (100%) ให้ ดบั เบิ ้ลคลิกที่ตวั ควบคุมเสียง
ซ่อนบทสนทนา
แสดงบทสนทนา
Alt สําหรับการแปลบทสนทนา และคําสัง่ ต่างๆ บนเมนูบาร์
คลิกที่บทสนทนา สําหรับการฟั งการออกเสียงบทสนทนาซํ ้า

3. การใช้ คาํ สั่งเสียง
ผู้เรียนสามารถใช้ คําสัง่ เสียงใน บทสนทนารูปภาพ โดยพูดคําสัง่ ต่างๆที่อยู่บนเมนูบาร์ ทางด้ านบนของหน้ าต่างเรียน กับ
วิดีโอติวเตอร์ ได้ เช่น “Tim, Stop.” ผู้เรียนสามารถศึกษาการใช้ คําสัง่ นอกเหนือจากนี ้ได้ เช่น “Tim, hide text.” ใน
บทเรียน คุยกับทิม
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C แบบฝึ กหัด
โปรแกรมนี ้ประกอบด้ วยแบบฝึ กหัดหลากหลายรูปแบบ เพื่อฝึ กทักษะภาษาในทุกๆด้ าน และมีกระบวนการเรียนที่ไม่น่า
เบื่อ ซึง่ สัญลักษณ์ตา่ งๆใน แผนอัจฉริ ยะ จะเป็ นตัวบอกชนิดของรูปแบบการฝึ ก

ทําแบบฝึ กหัดให้ สมบูรณ์ ได้ อย่ างไร ?
แบบฝึ กหัดมีฟังก์ชนั่ และแนวทางช่วยเหลือที่หลากหลาย ดังนั ้นเพื่อให้ ได้ ประโยชน์จากคอร์ สเรี ยนมากที่สดุ กรุณาทํา
แบบฝึ กหัดตามคําแนะนําด้ านล่างนี ้
คําชีแ้ จง
 ฟั งคําแนะนําของ วิดีโอติวเตอร์ ถ้ าต้ องการฟั งคําแนะนําซํ ้าอีกครัง้ คลิกที่รูป วิดีโอติวเตอร์
 อ่านคําแนะนําที่อยู่ถดั จาก วิดีโอติวเตอร์ โดยผู้เรียนสามารถกด Alt เพื่ออ่านคําแปลภาษาไทย
บางแบบฝึ กหัดมีเฉลยให้ แล้ ว เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนจดจําคําตอบล่วงหน้ า โดยสามารถสังเกตได้ จากรูปร่างของเมาส์ ที่
เปลี่ยนไป เมื่อผู้เรียนคลิกที่สว่ นใดส่วนหนึ่งของแบบฝึ กหัด ข้ อความบางอย่างในแบบฝึ กหัดจะหายไป ผู้เรียนจะต้ อง
ทําแบบฝึ กหัดนั ้นให้ กลับไปสู่สภาพเดิม (เช่น เติมคําในช่องว่าง หรือลําดับประโยคให้ ถกู ต้ อง) คําชี ้แจงใหม่จะปรากฏ
ขึ ้นด้ วยเพื่อช่วยให้ คณ
ุ ทําแบบฝึ กหัดได้
ในบางแบบฝึ กหัด จะสามารถตอบคําถามได้ หลังจากที่ได้ คลิกฟั งข้ อความไปแล้ ว โดยให้ สงั เกตที่สญ
ั ลักษณ์รูปลําโพง
และทําตามคําชี ้แจงที่ให้ มา
ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการอ่านทําความเข้ าใจ ได้ อย่างเป็ นระบบ ผู้เรียนจะได้ เจอกับข้ อความและคําถามที่
สัมพันธ์กนั ให้ คลิกที่ Text iconในแบบฝึ กหัด หน้ าต่างข้ อความใหม่จะเปิ ดขึ ้น อ่านข้ อความนั ้นอย่างถี่ถ้วนและตอบ
คําถามในแบบฝึ กหัด
การทําแบบฝึ กหัดให้ สมบูรณ์
 ก่อนอื่นผู้เรี ยนควรพยายามทําแบบฝึ กหัดให้ เสร็จโดยไม่ใช้ ตวั ช่วย ผู้เรียนสามารถคลิกที่ ตรวจคําตอบ เพื่อตรวจ
คําตอบว่าได้ คะแนนเท่าไหร่จากคะแนนเต็ม 100%
พจนานุกรม (Dictionary)
คําศัพท์ทกุ คําในทุกแบบฝึ กจะถูกแปลไว้ แล้ ว โดยให้ คลิกขวาที่คําศัพท์นั ้น คําเดี่ยวๆที่นํามาผสมกันจะนับเป็ นความหมาย
เดียว เช่น New York นอกจากนี ้ผู้เรียนยังสามารถเลือกฟั งคําศัพท์ ได้ ทั ้งแบบเสียงผู้หญิงและเสียงผู้ชาย โดยคลิกที่ลําโพง
้
ข้ างสัญลักษณ์ผ้ ชู ายและผู้หญิง ในหน้ าต่าง Dictionary สําหรับโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษนั ้น มีการออกเสียงทังแบบ
อเมริ กนั และแบบบริ ติช โดยสามารถคลิกฟั งเสียงได้ จากสัญลักษณ์รูปธงชาติ ผู้เรียนสามารถศึกษารากศัพท์ หรือคําศัพท์
ในรูปเอกพจน์เพิ่มเติมได้ โดยการคลิกที่ลิงค์สีนํ ้าเงิน
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คําอธิบายไวยากรณ์
ไวยากรณ์ที่จําเป็ นต่อการทําแบบฝึ กหัดนัน้ จะมีคําอธิบายคร่าวๆไว้ ให้ แล้ ว ซึง่ หากผู้เรียนต้ องการศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับไวยากรณ์นี ้ สามารถทําได้ โดยคลิกที่ลิงค์สีนํ ้าเงิน
การตรวจคําตอบ
คลิก ตรวจคําตอบ ที่ เมนูบาร์ ด้ านบนของ หน้ าต่างเรี ยน (กด Alt เพื่อดูคําแปลของคําสัง่ ต่างๆ ใน เมนูบาร์ ) เพื่อตรวจ
คําตอบ หรื อหากผู้เรียนทราบคําสัง่ เสียง และสามารถออกเสียงได้ อย่างถูกต้ อง ก็สามารถพูดกับ วิดีโอติวเตอร์ ได้ เลย
 หากผู้เรียนตรวจคําตอบก่อนทําแบบฝึ กหัดเสร็จ (เช่น ยังใส่คําตอบในช่องว่างไม่ครบ) วิดีโอติวเตอร์ จะแจ้ งว่ายัง
ทํากิจกรรมไม่เสร็จ แต่หากผู้เรี ยนยืนยันที่จะตรวจคําตอบ ให้ คลิกที่ ตรวจคําตอบ อีกครัง้
 แบบฝึ กหัดหลายๆประเภท เช่นเติมคําลงในช่องว่าง โปรแกรมจะชี ้จุดที่ผ้ เู รี ยนทําผิดพลาด (ตัวคําตอบจะกระพริ บ)
พร้ อมให้ คําอธิบายเพื่อช่วยให้ ผู้เรียนแก้ ไขคําตอบให้ ถกู ต้ อง แนะนําให้ ผู้เรียนทําตามขั ้นตอนดังนี ้
- อ่านข้ อความ Error จากนั ้น แก้ ไขข้ อผิดพลาดต่างๆ และคลิกที่ ตรวจคําตอบ เพื่อตรวจคําตอบอีกครัง้
 แบบฝึ กหัดจะถูกต้ องสมบูรณ์ ก็ตอ่ เมื่อทุกช่องว่างมีคําตอบและไม่มีคําตอบใดกระพริ บ
การเฉลยคําตอบ
คลิก เฉลย ใน เมนูบาร์ ของหน้ าต่างเรียน เพื่อเฉลยแบบฝึ กหัด (กด Alt ค้ างไว้ เพื่อดูคําแปลของฟั งก์ชนั่ ต่างๆ) หรื อหาก
ผู้เรียนทราบคําสัง่ เสียง ก็สามารถพูดกับ วิดีโอติวเตอร์ ได้ เลย
 พยายามทําแบบฝึ กด้ วยตนเองก่อนคลิกเฉลย หากพบว่าแบบฝึ กหัดนั ้นยาก ลองทําหลายๆครัง้ โดยใช้ ตวั ช่วยต่างๆ
ที่มีให้ เช่น คําอธิบายไวยากรณ์, Dictionary และคําอธิบายไวยากรณ์ ฯลฯ
แบบฝึ กหัดทําหน้ าที่เสมือนห้ องปฏิบัตกิ ารภาษา
หลังจากที่ทําแบบฝึ กหัดเสร็จหรื อกดเฉลย โปรแกรมจะนําแบบฝึ กหัดนี ้มาใช้ อีกครัง้ เพี่อฝึ กทักษะการฟั งทําความเข้ าใจ
หรื อการออกเสียง ซึง่ คุณจะทราบได้ จากรูปแบบของเมาส์ที่เปลี่ยนไป
การฟั งเพื่อทําความเข้ าใจ ศึกษาการทําแบบฝึ กนี ้ได้ ที่ ฟั งก์ ช่ ันเพิ่มเติม : การฟั งทําความเข้ าใจ
การออกเสียง ศึกษาการทําแบบฝึ กนี ้ได้ ที่ ฟั งก์ ช่ ันเพิ่มเติม : ห้ องปฏิบัตกิ ารภาษา
ผลคะแนน
 ใน แผนอัจฉริยะ คุณสามารถดูผลคะแนนของกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ ทําไป
สัญลักษณ์สีแดง
0 – 49% ควรปรับปรุง
สัญลักษณ์สีเหลือง
50-70% ปานกลาง – ดี
สัญลักษณ์สีเขียว
80-100% ดี – ดีมาก
 แบบฝึ กหัดที่มีการฝึ กออกเสียง คะแนนการออกเสียงจะบันทึกอยูท่ ี่คอลัมน์ที่ 2 ในแผนอัจฉริ ยะ นอกจากนี ้ยัง
แสดงเวลา (นาที) ที่ผ้ เู รียนใช้ ทําในแต่ละแบบฝึ ก และครัง้ ล่าสุดที่ทําแบบฝึ กหัดนั ้นอีกด้ วย
การไปสู่แบบฝึ กหัดถัดไป
 ผู้เรียนสามารถไปสู่แบบฝึ กหัดถัดไปได้ ด้ วยวิธีตอ่ ไปนี ้
- คลิกที่ปมลู
ุ่ กศรทางขวา บนเมนูบาร์
- ใช้ คําสัง่ เสียงกับ วิดีโอติวเตอร์
- คลิกที่แบบฝึ กหัดถัดไปใน แผนอัจฉริยะ
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1. แบบฝึ กหัดลากและปล่ อย

เลื่อน Cursor ไปยังคําตอบที่ต้องการ คลิกซ้ ายที่เมาส์ค้างไว้ และลากคําตอบไปยังช่องว่างที่ต้องการ เมื่อคําตอบ “ล็อค”
อยู่ในช่องว่างแล้ ว จึงปล่อยเมาส์ได้
หากผู้เรียนเห็นสัญลักษณ์ไมโครโฟนในแบบฝึ กหัดนี ้ ก็สามารถใช้ เสียงพูดคําตอบได้ โดยให้ พดู คําตอบที่

ต้ องการในช่องว่างที่มีสญ
ั ลักษณ์ไมโครโฟน ซึง่ คําตอบจะเลื่อนไปที่ช่องว่างนันเอง
้ (คําตอบผิดก็สามารถเลื่อนไป
ได้ เช่นกัน)
 คลิกที่ ตรวจคําตอบ เพื่อตรวจคําตอบ ซึง่ คําตอบผิดจะเลื่อนลงมาอยู่ที่ด้านล่างของหน้ าต่าง

2. แบบฝึ กหัดเติมคําลงในช่ องว่ าง

คลิกที่ช่องว่างและพิมพ์คําตอบ สามารถไปสูช่ ่องว่างถัดไปได้ โดยเลื่อน Cursor หรื อกดปุ่ ม Enter หรื อ Tab
คลิกที่ ตรวจคําตอบ เพื่อตรวจคําตอบ ซึง่ คําตอบที่ผิดจะกระพริ บ เมื่อเลื่อน Cursor ไปยังคําที่กระพริ บอยู่ จะเห็น
ข้ อความ Error ซึง่ จะอธิบายข้ อผิดพลาดของคําตอบนั ้น กด Alt ค้ างไว้ เพื่อดูคําแปล สําหรับการแก้ ไขคําตอบนั ้น ควรทํา
ตามขั ้นตอนต่อไปนี ้
 คลิกที่ ตรวจคําตอบ
 เลื่อนเมาส์ไปยังจุดที่ผิดและอ่านข้ อความ Error
 พยายามแก้ ไขข้ อผิดพลาดในแต่ละคําตอบ โดยใช้ ตวั ช่วยต่างๆ เช่น คําอธิบายไวยากรณ์, คําศัพท์ ฯลฯ
 คลิกที่ ตรวจคําตอบ อีกครัง้ และทํากระบวนการนี ้ซํ ้า จนกระทัง่ ไม่มีคําตอบใดกระพริบอีก
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การพิมพ์ ตวั อักษรพิเศษ
สําหรับการพิมพ์ตวั อักษรที่ไม่อยู่บน Keyboard (เช่น ç ในโปรแกรมเรี ยนภาษาฝรั่งเศส) กด Ctrl จากนั ้นกดปุ่ มฟั งก์ชนั่ คีย์
สําหรับตัวอักษรพิเศษ (เช่น เครื่องหมายเสียงเน้ น) แล้ วจึงพิมพ์ตวั อักษรที่ต้องการ
ตัวอย่างเช่น ç : กด Ctrl จากนัน้ กด F6 และพิ มพ์ c

3. แบบฝึ กหัดเติมคําในช่ องว่ างกับทางเลือก

แบบฝึ กหัดนี ้ค่อนข้ างง่ายเมื่อเทียบกับแบบฝึ กหัด Fill-in-the-gap เนี่องจากในช่องว่างนันมี
้ คําตอบให้ คลิกเลือกได้
ช่องว่าง (ช่องคําตอบ) จะมีสีขาวพร้ อมกับรูปของ Cursor เปลี่ยนเป็ นลูกศร 2 ดอกต่อกันเป็ นวงกลม ให้ คลิกที่ช่องว่าง ซึง่
จะมีคําตอบปรากฎขึ ้น เมื่อคลิกอีกครัง้ จะมีคําใหม่ขึ ้นมาแทน ให้ ผ้ เู รี ยนคลิกจนกว่าจะเจอคําตอบที่ถกู ต้ อง
คลิก ตรวจคําตอบ เพื่อตรวจคําตอบ คําตอบที่ผิดจะกระพริ บ เมื่อเลื่อน Cursor ไปยังคําที่กระพริ บอยู่ จะเห็นข้ อความ
Error ซึง่ จะอธิบายข้ อผิดพลาดของคําตอบนั ้น กด Alt ค้ างไว้ เพื่อดูคําแปล สําหรับการแก้ ไขคําตอบนัน้ ควรทําตาม
ขันตอนต่
้
อไปนี ้
 คลิก ตรวจคําตอบ
 เลื่อน Cursor ไปที่คําตอบที่ผิดและอ่านข้ อความแนะนําข้ อผิดพลาด
 พยายามแก้ ไขคําตอบที่ผิด โดยใช้ ตวั ช่วยต่างๆ เช่น คําอธิบายไวยากรณ์ ฯลฯ
 คลิก ตรวจคําตอบ อีกครัง้ และทํากระบวนการนี ้ซํ ้า จนกระทัง่ ไม่มีคาํ ตอบใดกระพริ บอีก

4. แบบฝึ กหัดหลายตัวเลือก

คลิกที่กล่องสีเหลี่ยมข้ างคําตอบที่ต้องการ (จุดสีนํ ้าเงินจะปรากฏขึ ้นในกล่อง) คําถามหนึง่ อาจมีได้
มากกว่าหนึง่ คําตอบ หลังจากที่กด ตรวจคําตอบ คําตอบที่ผิดจะกระพริบ
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5. แบบฝึ กหัดตอบคําถาม

คลิกที่ช่องว่างและพิมพ์คําตอบเพื่อทําประโยคให้ สมบูรณ์ กด Enter หรือ Tab เพื่อเลื่อนไปสูช่ ่องว่างถัดไป
หลังจากที่กด ตรวจคําตอบ คําตอบที่ผิดจะกระพริ บ เมื่อเลื่อน Cursor ไปยังคําที่กระพริ บอยู่ จะเห็นคําอธิบาย
ข้ อผิดพลาด กด Alt ค้ างไว้ เพื่อดูคําแปล สําหรับการแก้ ไขคําตอบนั ้น ควรทําตามขั ้นตอนต่อไปนี ้
 เลือก ตรวจคําตอบ
 เลื่อน Cursor ไปที่จดุ ผิดและอ่านข้ อความแนะนําข้ อผิดพลาด
 แก้ ไขข้ อผิดพลาดต่างๆ
 คลิก ตรวจคําตอบ อีกครัง้ และทํากระบวนการนี ้ซํ ้า จนกระทัง่ ไม่มีคําตอบใดกระพริ บอีก

6. แบบฝึ กหัดสลับคําในประโยค

อ่านคําศัพท์ และพยายามนึกถึง ประโยคที่ถกู ต้ อง จากนันจึ
้ งคลิกเลื่อนคําศัพท์ เพื่อเรียงลําดับให้ สมบูรณ์ สําหรับการ
เลื่อนคํา ให้ คลิกซ้ ายที่เมาส์ค้างไว้ และลากคํานั ้นไปวางยังตําแหน่งที่ต้องการ ซึง่ ตําแหน่งใหม่ที่ไปวางนี ้จะมีเส้ นสีนํ ้าเงิน
แทรกอยู่ หากเส้ นสีนํ ้าเงินแทรกอยูใ่ นตําแหน่งพอดี จึงสามารถปล่อยเมาส์ได้ ทําเช่นเดียวกันนี ้กับคําที่เหลือ จนกระทัง่
ลําดับคําในประโยคถูกต้ อง
คลิก ตรวจคําตอบ เพื่อตรวจคําตอบ คําที่อยู่ผิดตําแหน่งจะเป็ นสีเทาและยังเลือ่ นไปมาได้ แบบฝึ กหัดนับว่าเสร็จสมบรูณ์
ก็ต่อเมื่อไม่มีคําใดที่เป็ นสีเทาเหลืออยู่
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7. แบบฝึ กหัดจับคู่สลับคู่

เลื่อนเมาส์ไปที่ คํา/ส่วนของประโยค คลิกเมาส์ค้างไว้ และเลื่อนไปยังตําแหน่งที่ต้องการ ซึง่ ตําแหน่งใหม่ที่วางนี ้ จะมีเส้ นสี
นํ ้าเงินแทรกอยู่ หากเส้ นสีนํ ้าเงินแทรกอยู่ในตําแหน่งพอดี จะสามารถปล่อยเมาส์ได้
คลิก ตรวจคําตอบ เพื่อตรวจคําตอบ คําที่อยู่ผิดตําแหน่งจะเป็ นสีเทาและยังเลือ่ นไปมาได้ แบบฝึ กหัดจะเสร็จสมบรูณ์
เมื่อทุกคําตอบอยู่ในตําแหน่งที่คงที่

8. แบบฝึ กหัดตัวเลือกรู ปภาพ

คลิกซ้ ายที่เมาส์ค้างไว้ และลากรูปภาพไปยังช่องว่างที่ต้องการ เมื่อรู ปภาพ “ล็อค” อยู่ในช่องว่างแล้ ว จึงปล่อยเมาส์ได้
คลิก ตรวจคําตอบ เพื่อตรวจคําตอบ รูปภาพที่อยู่ผิดตําแหน่ง จะเลื่อนลงมาที่ด้านล่างของหน้ าต่าง แบบฝึ กหัดเสร็จ
สมบรูณ์เมื่อรูปภาพทุกรูปอยู่ในตําแหน่งคงที่

9. แบบฝึ กหัดการออกเสียง
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จุดประสงค์ของแบบฝึ กนี ้ คือให้ ผ้ เู รี ยนเลียนเสียงเจ้ าของภาษาให้ ใกล้ เคียงที่สดุ คลิกที่คําแรกเพื่อฟั งเสียงคําศัพท์ จากนัน้
พูดใส่ไมโครโฟน ซึง่ ถัดจาก วิดีโอติวเตอร์ จะมีแถบสีนํ ้าเงินและคะแนนเปรียบเทียบเสียงของผู้เรียนกับเสียงของเจ้ าของ
ภาษา เป้าหมายคือต้ องออกเสียงให้ ได้ คะแนนอย่างน้ อย 80% และโปรแกรมจึงไปสูค่ ําต่อไปโดยอัตโนมัติ แต่หากได้ ไม่ถึง
80% จะต้ องใช้ เมาส์คลิกคําต่อไปเอง หากต้ องการฝึ กออกเสียงคําใดซํ ้าอีก ให้ คลิกที่คําศัพท์ได้ เลย
แบบฝึ กหัดนื ้ไม่มีการตรวจถูกหรื อผิด คะแนนการออกเสียงในแต่ละคําจะถูกบันทึกไว้ ใน แผนอัจฉริยะ โดยอัตโนมัติ

10. แบบฝึ กหัดฝึ กจดจําเสียงพูด

แบบฝึ กหัดนี ้มีลกั ษณะการฝึ กเหมือนกับการใช้ คําสัง่ เสียงกับ วิดีโอติวเตอร์ คลิกที่ประโยคหรื อคําเพื่อฟั ง และพูดตามใส่
ไมโครโฟน พยายามเลียนเสียงเจ้ าของภาษาให้ ใกล้ เคียงที่สดุ หากผู้เรียนออกเสียงได้ ดี เครื่ องหมายถูกสีนํ ้าเงินจะปรากฏ
ขึ ้นข้ างคําศัพท์ หากออกเสียงถูกต้ องแต่ยงั ไม่ชดั เครื่ องหมายคําถามจะปรากฎขึ ้น
ผู้เรียนจะทราบว่าออกเสียงผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรื อไม่ จากเครื่ องหมายถูกสีนํ ้าเงินที่ปรากฏขึ ้น ไม่มีการบันทึกผล
คะแนนใน แผนอัจฉริ ยะ

11. แบบฝึ กหัดทําเครื่ องหมายข้ อความ

คลิกที่คําหรื อส่วนของประโยคเพื่อทําแถบสีที่คําตอบ คลิกที่คํานันซํ
้ ้าอีกครัง้ เพื่อยกเลิกคําตอบ
คลิก ตรวจคําตอบ เพื่อตรวจคําตอบ คําตอบที่ผิดหรื อคําตอบที่ถกู แต่ผ้ เู รียนไม่ได้ ทําแถบสีไว้ จะกระพริบ
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12. ฝึ กการออกเสียง
แบบฝึ กหัดนี ้ถูกออกแบบเพื่อพัฒนาการออกเสียง ดังนั ้นคะแนนที่ปรากฏในแผนอัจฉริ ยะ คือคะแนนการออกเสียงล้ วนๆ
โปรแกรมจะทําการวิเคราะห์ผลการออกเสียง และแนะนําว่าควรฝึ กเพิ่มทั ้งประโยค บางส่วนของประโยค หรือ เฉพาะคํา
เดี่ยว เป้าหมายคือประโยคนันต้
้ องได้ คะแนนอย่างน้ อย 80% เมื่อเทียบกับเสียงเจ้ าของภาษา

เริ่มต้ นด้ วยการฟั งเสียงเจ้ าของภาษา ให้ สงั เกตวิธีการออกเสียงและการเน้ นเสียงในประโยค คลิกที่รูปลําโพงทางด้ านซ้ าย
ของประโยค เพื่อฟั งซํ ้าได้ ตามต้ องการ
โปรแกรมพร้ อมบันทึกเสียงเมื่อมีแถบสีนํ ้าเงินกระพริบที่ใต้ ประโยค ให้ ออกเสียงประโยคนั ้นใส่ไมโครโฟนและพยายาม
เลียนเสียงให้ ใกล้ เคียงเจ้ าของภาษามากที่สดุ
ผลการออกเสียงจะถูกวิเคราะห์ออกมา 3 ด้ าน ดังนี ้
 ด้ านบนของทุกคําในประโยค จะมีคอลัมน์แสดงผลการออกเสียงของผู้เรียนเมื่อเทียบกับเจ้ าของภาษา ความสูง
ของคอลัมน์หมายถึงผลคะแนนของแต่ละคํา และด้ านบนของแต่ละคอลัมน์จะมีสีกํากับไว้ ด้วย สีแดงหมายถึงการ
ออกเสียงผิดหรือไม่ชดั เจน สีเหลืองหมายถึงการออกเสียงได้ ดีปานกลาง และสีเขียวหมายถึงการออกเสียงได้ 80%
ขึ ้นไปเมื่อเปรียบเทียบกับเสียงเจ้ าของภาษา


ด้ านซ้ ายสุดของคอลัมน์แสดงผล มีสญ
ั ลักษณ์วงกลมเล็กๆ แสดงผลประเมินรวมทั ้งประโยค และสําหรับการออก
เสียงประโยคในแต่ละครัง้ มีสีบอกถึงคะแนนที่ได้ รับ (สีเขียว = ดี, สีเหลือง = ปานกลาง, และสีแดง = ควร
ปรับปรุง) คลิกที่สญ
ั ลักษณ์ลําโพงเล็กๆด้ านบน เพื่อฟั งเสียงของผู้เรียน



สัญลักษณ์วงกลมขนาดใหญ่ด้านบนค่าเปอร์ เซ็นต์ แสดงผลการออกเสียงประโยคครัง้ ที่ดีที่สดุ ซึง่ ในการออกเสียง
ครัง้ แรกนั ้น สีของสัญลักษณ์ใหญ่ และสีของสัญลักษณ์เล็กจะเหมือนกัน ซึง่ รูปแบบสีตา่ งๆ จะเหมือนกับกับการ
วิเคราะห์เสียงข้ างต้ น เปอร์ เซ็นต์ที่อยู่ด้านล่างสัญลักษณ์วงกลมใหญ่ หมายถึงคะแนนการออกเสียงของผู้เรี ยน
เทียบกับเสียงเจ้ าของภาษา และค่าเปอร์ เซ็นต์นี ้จะถูกบันทึกใน แผนอัจฉริยะ

หลังจากโปรแกรมวิเคราะห์การออกเสียงและแสดงผลแล้ ว โปรแกรมจะเลือกให้ ผ้ เู รี ยนออกเสียงซํ ้าเป็ นประโยคหรื อเฉพาะ
คําก็ได้ โดยสังเกตแถบสีนํ ้าเงินที่กระพริบอยู่ใต้ ประโยคหรือคํานัน้ เป็ นสัญญาณให้ ผ้ เู รี ยนพูดออกเสียง ซึง่ เป็ นขั ้นตอนฝึ ก
การออกเสียงของโปรแกรม

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

CLT | user manual
page 18

แบบฝึ กหัดถือว่ าสมบรู ณ์กต็ ่ อเมื่อ



ผู้เรียนได้ คะแนนการออกเสียงทั ้งประโยคเป็ นสีเขียว 2 ครัง้
ผู้เรียนออกเสียงหลายครัง้ จนกระทัง่ ไม่มีพื ้นที่วา่ งสําหรับคอลัมน์แสดงผล

ในทั ้งสองกรณีนนั ้ วิดีโอติวเตอร์ จะให้ คําแนะนํากับผลคะแนนที่ได้ รับ และคะแนนที่ดีที่สดุ จะถูกบันทึกใน แผนอัจฉริยะ
หากโปรแกรมวิเคราะห์วา่ การออกเสียงบางคําของผู้เรียนนันยั
้ งไม่ผ่านเกณฑ์ โปรแกรมจะให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กออกเสียงเฉพาะคํา
นั ้น ก่อนการฝึ กพูดทั ้งประโยคในครัง้ ต่อไป คําใดที่ต้องฝึ กเพิ่มจะมีแถบสีนํ ้าเงินกระพริบอยู่ข้างใต้ คํานั ้น ในส่วนของการ
ฝึ กคําเดี่ยวนัน้ ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบเสียงตนเองกับเสียงเจ้ าภาษาได้ เหมือนเดิม โดยคลิกที่รูปลําโพงเล็กๆ และมี
คอลัมน์สีแสดงผลการออกเสียงปรากฎอยู่ด้านบนของคําศัพท์เช่นเดิม
เส้ นแนวนอนสีขาวดําในตารางช่วยให้ ผ้ เู รียนมีเป้าหมายการออกเสียงในแต่ละครัง้ พยายามออกเสียงให้ คอลัมน์แสดงผล
แตะเส้ นแนวนอนนี ้ หากผลคะแนนของคําใดในประโยคแตกต่างกันมากหรือยังออกเสียงไม่ชดั เจน โปรแกรมจะให้ ผ้ เู รียน
้ กปรับระดับสูงขึ ้น คุณต้ องออก
ฝึ กเฉพาะคํานั ้นก่อน และจากนั ้นจึงกลับมาฝึ กเป็ นประโยคอีกครัง้ ส่วนเส้ นสีขาวดํานันจะถู
เสียงประโยคให้ ได้ สีเขียวอีก 2 ครัง้

13. ฟั งก์ ช่ ันเพิ่มเติม : การฟั งทําความเข้ าใจ
บางแบบฝึ กหัดนั ้นจะทําหน้ าที่เป็ นแบบฝึ กการฟั งเพื่อทําความเข้ าใจด้ วย หลังจากที่แบบฝึ กหัดเสร็จ (จากการคลิก ตรวจ
คําตอบ และไม่มีคําตอบใดกระพริบอีก หรือจากการคลิก เฉลย) รูปร่างของเม้ าส์จะเปลี่ยนเป็ นรูปลําโพง และแบบฝึ กหัด
เดิมที่เสร็จสมบรู ณ์แล้ ว จะเปลี่ยนเป็ นแบบฝึ กการฟั ง ให้ คลิกที่ข้อความเพือ่ ฝึ กการฟั งการออกเสียง

14. ฟั งก์ ช่ ันเพิ่มเติม : ห้ องปฏิบัตกิ ารภาษา
เมื่อทําแบบฝึ กหัดเสร็จสมบรูณ์แล้ ว (คลิก ตรวจคําตอบ และไม่มีคําตอบใดผิด หรื อคลิก เฉลย เพื่อดูคําตอบ) รู ปร่าง
ของเม้ าส์ จะเปลี่ยนเป็ นรูปไมโครโฟน แบบฝึ กหัดนันจะเปลี
้
่ยนมาทําหน้ าที่เป็ นแบบฝึ กการออกเสียง ซึง่ โปรแกรมจะทํา
้
กสูตร
การวิเคราะห์ผลและบันทึกคะแนนใน แผนอัจฉริ ยะ และสุดท้ ายนําไปประเมินรวมกับคะแนนทังหมดของหลั



คุณจะเห็นห้ องปฏิบตั ิการภาษา อยู่ทางด้ านขวาของวิดีโอติวเตอร์ ใต้ Task bar ด้ านบนของแบบฝึ กหัด คลิกที่
ประโยคในแบบฝึ กหัด ประโยคนั ้นจะปรากฎในแถบข้ อความของห้ องปฏิบตั ิการภาษา



รอให้ จดุ ข้ างล่าง วิดีโอติวเตอร์ เป็ นสีแดงก่อน แล้ วจึงออกเสียงประโยคใส่ไมโครโฟน



เปอร์ เซ็นต์เทียบการออกเสียงกับเจ้ าของภาษาแสดงผลทันทีทางด้ านซ้ ายของห้ องปฏิบตั ิการภาษา พยายามพูดให้
ได้ คะแนนอย่างน้ อย 80%



คลิกที่ลําโพงด้ านซ้ ายของประโยค เพือ่ ฟั งเสียงเจ้ าของภาษา คลิกที่ลําโพงบน เพื่อฟั งเสียงของผู้เรียนเอง
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สีบนคอลัมน์เหนือคําในประโยค แสดงถึงผลการออกเสียงของผู้เรี ยนเมื่อเทียบกับเจ้ าของภาษา ให้ เน้ นการฝึ กออก
เสียง ในคําที่ได้ ผลสีเหลือง (ปานกลาง) หรือสีแดง (ควรปรับปรุ ง)



สําหรับการฝึ กออกเสียงเฉพาะคําในห้ องปฏิบตั ิการภาษา คลิกที่คําศัพท์และพูดใส่ไมโครโฟน โปรแกรมทําการ
ประเมินผลการออกเสียงของคําเดี่ยวในลักษณะเดียวกับที่เป็ นประโยค พยายามออกเสียงให้ ได้ อย่างน้ อย 80%

15. บทสนทนาโต้ ตอบ
ในบางบทเรียน จะจบด้ วยบทสนทนาโต้ ตอบ ซึง่ เป็ นการฝึ กความเข้ าใจด้ านถ้ อยคําและการพูด


เริ่ มบทสนทนา



เมื่อบทสนทนาหยุด ตัวเลือกต่างๆ จะปรากฎบนหน้ าจอ



เลือก 1 คําตอบ โดยคลิกที่ตวั เลือก หรื อใช้ เสียงพูดตอบก็ได้ แต่อย่าเว้ นวรรคนานเกินไประหว่างคําหรื อประโยค



หากผู้เรียนเลือกคําตอบถูก บทสนทนาจะเดินเรื่ องต่อโดยอัตโนมัติ แต่หากเลือกคําตอบผิด จะมีคําใบ้ ปรากฎขึ ้น
เพื่อช่วยผู้เรี ยนพิจารณาตัวเลือกที่ถกู ได้
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D แบบทดสอบ


คลิก ปุ่ มลูกศร บนเมนูบาร์ ในหน้ าต่างเรี ยน เพื่อเริ่ มทําแบบทดสอบ



ระหว่างการทําแบบทดสอบนั ้น โปรแกรมจะปิ ดคําอธิบายไวยากรณ์และ Dictionary มีการจับเวลาในทุก
แบบทดสอบ ซึง่ ผู้เรี ยนทราบเวลาที่เหลืออยู่ได้ ที่ Task bar ด้ านบนสุดของ หน้ าต่างเรี ยน
เมื่อทําแบบฝึ กหัดหน้ าหนึง่ เสร็จแล้ ว ให้ คลิก ตรวจคําตอบ หรื อคลิกที่ลกู ศรด้ านบนขวา เพื่อเลื่อนไปยัง
แบบฝึ กหัดถัดไป ซึง่ เมื่อผู้เรียนอยู่ที่หน้ าใหม่แล้ ว แบบฝึ กหัดที่ผา่ นมาจะถูก “ล็อค” ไว้ และไม่สามารถย้ อนกลับไป
เปลี่ยนคําตอบได้
คะแนนการทดสอบถูกบันทึกไว้ ใน แผนอัจฉริยะ
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E มุ่งเน้ นการเรี ยนรู้ ไปกับแผนอัจฉริยะ
แผนอัจฉริ ยะ ทําหน้ าเป็ นศูนย์กลางของโปรแกรมเรี ยนภาษา ซึง่ มีหน้ าที่ดงั นี ้





นําเสนอภาพรวมของบทเรี ยนทั ้งหมด
แสดงผลคะแนนแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบที่มีการฝึ ก
ให้ ผ้ เู รียนเลือกแบบฝึ กหัดใดก็ได้ ที่ต้องการฝึ ก
เพิ่มเติมขอบเขตฟั งก์ชนั่ โปรแกรมที่สําคัญผ่านเมนู

1. องค์ ประกอบหลักของแผนอัจฉริยะ
แผนอัจฉริ ยะจัดไว้ เป็ นโฟลเดอร์ ตา่ งๆซึง่ ถูกรวบรวมไว้ เป็ นลําดับชั ้น โฟลเดอร์ หลักมีทั ้งหมด 3 ประเภทดังนี ้
 โฟลเดอร์ หลักสูตร: ตัวอักษรสีดํา ประกอบไปด้ วย โฟลเดอร์ ย่อยต่างๆ เช่น บทสนทนารูปภาพและแบบฝึ กหัด
ต่างๆ และมีเครื่ องหมายสามเหลี่ยม (สีดํา/สีขาว) ซึง่ ใช้ เปิ ดและปิ ดโฟลเดอร์
 โฟลเดอร์ แบบทดสอบ: ตัวอักษรสีนํ ้าเงิน แบบฝึ กหัดต่างๆในนี ้เป็ นลักษณะของแบบทดสอบ (test mode) ซึง่
จะไม่มีตวั ช่วยเหลือใดๆ และจํากัดเวลาในการทํา
 แบบฝึ กคําศัพท์ (Vocabulary practice): ตัวอักษรสีเขียว สําหรับฝึ กคําศัพท์เพิ่มเติม ซึง่ ประกอบไปด้ วย
Vocabulary list (คําศัพท์ต่างๆที่อยู่เลือกจะมาปรากฏในโฟลเดอร์ นี ้ แสดงในรูปแบบบัตรคําศัพท์) My words และ
Index card boxes (กระบวนการฝึ กฝนคําศัพท์แบบเป็ นขั ้นตอน)

ส่ วนของการเรี ยนรู้ เช่นบทสนทนารูปภาพและแบบฝึ กหัดต่างๆ จะมีสญ
ั ลักษณ์ในคอลัมน์ “ประเภท” แสดงได้ ทราบว่า
เป็ นบทสนทนารูปภาพหรือแบบฝึ กหัด และแสดงถึงประเภทของแบบฝึ กหัดด้ วย
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2. ข้ อมูลในคอลัมน์ แผนอัจฉริยะ
ข้ อมูลความก้ าวหน้ าของการเรี ยนทั ้งหมดจะถูกบันทึกในคอลัมน์ตา่ งๆ ในแผนอัจฉริยะ ซึง่ จะสามารถทราบได้ วา่ แบบฝึ ก
ใดเสร็จสมบรูณ์แล้ ว และได้ รับผลคะแนนเท่าไหร่ และรูปแบบการฝึ กถัดไปคืออะไร
คุณสามารถดูคะแนน ในแต่ละแบบฝึ กหัดได้ ในแผนอัจฉริยะ ซึง่ ผลคะแนนของแต่ละโฟลเดอร์ (เช่นบทเรียนและ
แบบทดสอบ) มาจากการรวมผลของแบบฝึ กหัดย่อยๆ ภายในโฟลเดอร์ นั ้น คะแนนจะเป็ นคะแนนเฉลี่ยของแบบฝึ กหัด
ทั ้งหมด ระยะเวลาจะแสดงถึงเวลารวมทั ้งหมดที่ใช้ ในการทําแบบฝึ กหัดในโฟลเดอร์ นนั ้ และวันที่จะแสดงถึงเวลาครัง้
สุดท้ ายที่เข้ ามาในแบบฝึ ก
ในโฟลเดอร์ หรื อบทเรียนจะแสดงคะแนน 100% เต็มก็ตอ่ เมื่อแบบฝึ กหัดย่อยทังหมดในโฟลเดอร์
้
นั ้นเสร็จสมบรูณ์ด้วย
คะแนน 100% ดังนั ้นคะแนนรวมจะค่อนข้ างตํ่า ถ้ าทุกกิจกรรมใน โฟลเดอร์ ยังไม่เสร็จสมบรูณ์
หัวข้ อคอลัมน์
เนือ้ หา
บันทึกย่ อ
ประเภท
ข้ อมูลเพิ่มเติม
ผลคะแนน

คําอธิบาย
ประกอบด้ วยรายชื่อบทเรียน กิจกรรม และบทสนทนารูปภาพ ซึง่ เรี ยงลําดับจากบนลงล่าง
แสดงการแทรกบันทึกข้ อความ ในแบบฝึ กหัด
สัญลักษณ์ประเภทของแบบฝึ ก
สัญลักษณ์ฟังก์ชนั่ เพิ่มเติม: การฟั งทําความเข้ าใจ และ / หรือ การจดจําเสียงพูด
แสดงคะแนนหลังจากการตรวจคําตอบครัง้ ล่าสุด (เปอร์ เซ็นต์ที่ได้ จากการทําแบบฝึ กหัด
ถูกต้ อง)
ประเมินการออกเสียง แสดงผลคะแนนการออกเสียง (เปอร์ เซ็นต์ที่ได้ จากการเทียบเสียงกับของเจ้ าของภาษา)
คะแนนเขียนตามคําบอก ผลคะแนนแบบฝึ กหัดเขียนตามคําบอก (กิจกรรมในแบบฝึ กคําศัพท์เท่านั ้น)
เวลา
ระยะเวลาที่ใช้ ในการทําแบบฝึ กหัดก่อนการตรวจคําตอบกับ วิดีโอติวเตอร์ ซึง่ เป็ นเวลารวม
ทังหมดของทุ
้
กครัง้ ที่เข้ ามาทําแบบฝึ กหัด ยกเว้ นเวลาที่ใช้ ในกิจกรรมฝึ กออกเสียง
วันที่
วันที่ล่าสุดที่มีการตรวจแบบฝึ กหัด
ระดับ
1 ง่าย | 2 ปานกลาง | 3 ยาก
ทักษะ
Pronunciation การออกเสียง | Vocabulary คําศัพท์ | Listening การฟั ง |
Reading การอ่าน | Grammar ไวยากรณ์ | Translation การแปล






ผลคะแนนแบบฝึ กหัดและการออกเสียง จะถูกคํานวณเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ดังนี ้
สัญลักษณ์สีแดง
0-49%
ควรปรับปรุง
สัญลักษณ์สีเหลือง
50-79 % ปานกลาง / ดี
สัญลักษณ์สีเขียว
80-100 % ดี / ดีมาก
สามารถเปลี่ยนลําดับของคอลัมน์ได้ โดยคลิกเมาส์ซ้ายที่คอลัมน์ที่ต้องการและลากคอลัมน์นนไปยั
ั ้ งตําแหน่งใหม่
ยกเว้ นคอลัมน์ เนือ้ หา ที่ไม่สามารถย้ ายที่ได้
สามารถปรับความกว้ างของคอลัมน์ได้ โดยวาง Cursor ไว้ ที่ขอบของหัวข้ อคอลัมน์ คลิกเมาส์ซ้ายและลากเส้ น
ขอบให้ กว้ างขึ ้นหรือแคบลง
เลือกแสดงเฉพาะคอลัมน์ได้ โดยคลิกขวาที่หวั ข้ อคอลัมน์และเลือก / ยกเลิกคอลัมน์ที่ต้องการจากรายการ
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3. การใช้ แผนอัจฉริยะ
แผนอัจฉริ ยะมีลกั ษณะเหมือน Window Explorer ซึง่ มีสญ
ั ลักษณ์ สามเหลี่ยม (สีดํา/สีขาว) สําหรับเปิ ดหรื อปิ ดเนื ้อหาใน
โฟลเดอร์ ซึง่ เมื่อคลิกที่หวั ข้ อโฟลเดอร์ หรื อแบบฝึ กหัดในแผนอัจฉริ ยะ เนื ้อหาที่สอดคล้ องกับหัวข้ อนั ้น จะปรากฏใน
หน้ าต่างเรี ยน ด้ วย
เมื่อเปิ ดหลายโฟลเดอร์ ขึ ้นพร้ อมกัน จะไม่สามารถเห็นเนื ้อหาทังหมดได้
้
ในคราวเดียว ให้ ใช้ Scroll bar ทางด้ านขวาของ
แผนอัจฉริ ยะ เลื่อนลง (หรื อใช้ ลกู กลิ ้งที่เมาส์ก็ได้ ) ในลักษณะคล้ ายกันนั ้น หากไม่สามารถเห็นคอลัมน์ทั ้งหมดในแผน
อัจฉริ ยะได้ ให้ ใช้ Scroll bar ทางด้ านล่างเลื่อนซ้ ายขวา
เมาส์เป็ นวิธีที่ดีที่สดุ ในการใช้ แผนอัจฉริ ยะ นอกจาก โปรแกรมยังมีเมนูเสริมอืน่ ๆด้ วย ซึง่ จะเห็นได้ เมื่อคลิกขวาที่ โฟลเดอร์
หรือที่แบบฝึ กหัดใน แผนอัจฉริ ยะ ฟั งก์ชนั่ เมนูตา่ งๆ ที่สมั พันธ์กนั นันจะปรากฏขึ
้
้นมาให้ เลือก เช่น






แทรกบันทึกย่อในแบบฝึ กหัดที่เลือก
ลบบันทึกย่อที่แทรกไว้
พิมพ์แผนอัจฉริ ยะ แบบฝึ กหัด บทสนทนา หรือบัตรคําศัพท์
นําคําศัพท์จากโฟลเดอร์ ที่ต้องการ มาใส่ในกิจกรรมแบบฝึ กคําศัพท์
จัดการเนื ้อหาของโฟลเดอร์ ตา่ งๆในแบบฝึ กคําศัพท์

หน้ าถัดไปเป็ นภาพรวมฟั งก์ชนั่ การทํางานของเมาส์และคีย์บอร์ ดในแผนอัจฉริยะ
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ฟั งก์ ช่ ัน
การเลือกหัวข้ อ

การใช้ เมาส์
คลิกซ้ ายที่หวั ข้ อ

แสดงหรือซ่อน โฟลเดอร์

คลิกที่เครื่องสามเหลีย่ ม
หน้ าชื่อโฟลเดอร์
ลากเมาส์ครอบหัวข้ อหรื อกด Shift

การเลือกหัวข้ อที่ตอ่ กัน

ผลที่ได้ รับ
หัวข้ อที่เลือกใน แผนอัจฉริ ยะ จะปรากฏเนื ้อหาของ
หัวข้ อนันในหน้
้
าต่างเรี ยน ด้ วย
รายละเอียดต่างๆในโฟลเดอร์ ปรากฏขึ ้นหรื อซ่อนไว้
กลุ่มของหัวข้ อถูกเลือก (สามารถลบหรื อคัดลอกได้ )

และคลิกที่หวั ข้ อแรกและหัวข้ อสุดท้ าย
การเลือกหัวข้ อที่ไม่ต่อกัน กด Ctrl และคลิกที่หวั ข้ อที่ต้องการ

กลุ่มของหัวข้ อถูกเลือก (สามารถลบหรื อคัดลอกได้ )

แสดงเมนูเสริ ม

สามารถ เพิ่ม/ลบ บันทึกย่อในแบบฝึ กหัด เพิ่ม/ลบ

คลิกขวาที่หวั ข้ อในแผนอัจฉริยะ

คําศัพท์ในแบบฝึ กคําศัพท์ หรื อเลือกฟั งก์ชนั่ การพิมพ์
ต่างๆ ฯลฯ
ฟั งก์ ช่ ัน
การเลือกลงล่าง
การเลือกย้ อนขึ ้นบน
ขยายหรื อปิ ดรายการ

คําสั่งบนแป้นพิมพ์
Shift และ ลูกศรลง
Shift และ ลูกศรขึน้
Ctrl และ + หรือ -

เลือกหัวข้ อแรก
เลือกหัวข้ อสุดท้ าย

Home
End

วิธีการทํา
กด Shift และลูกศรลงเพื่อเลือกกลุม่ หัวข้ อจากบนลงล่าง
กดShift และลูกศรขึ ้นเพื่อเลือกกลุม่ หัวข้ อจากล่างขึ ้นบน
คลิกที่ โฟลเดอร์ กดปุ่ ม Ctrl กับเครื่ องหมาย + เพื่อขยาย
คลิกที่ โฟลเดอร์ กดปุ่ ม Ctrl กับเครื่องหมาย - เพื่อย่อ
กด Home
กด End

การแทรกบันทึกย่ อ
คลิกขวาที่ชื่อแบบฝึ กหัดหรือ ชื่อโฟลเดอร์ เพื่อแสดงเมนูและเลือก แทรกบันทึกย่ อ จะมีกระดาษโน้ ตสีเหลืองแทรกอยู่ใน
้
่คอลัมน์ “บันทึกย่อ” ในแผนอัจฉริยะด้ วย
แบบฝึ ก และมีสญ
ั ลักษณ์กระดาษสีเหลืองคล้ ายกันนันปรากฏที
หากผู้เรียนต้ องการเพิ่มขนาด บันทึกย่อ ให้ คลิกที่มมุ ล่างด้ านขวา และลากปรับขนาดตามต้ องการ
หากผู้เรียนต้ องการย้ ายตําแหน่งวางกระดาษโน้ ต ให้ คลิกที่หวั กระดาษและลากไปตําแหน่งที่ต้องการ
หากผู้เรียนต้ องการย่อขนาด ให้ คลิกที่เครื่องหมายลบที่มมุ ขวาบน
หากต้ องการดูวา่ มี บันทึกย่อ แทรกอยู่ที่ใดบ้ าง ให้ ปิดโฟลเดอร์ ทั ้งหมดและมองหาสัญลักษณ์กระดาษโปร่งใส
ในคอลัมน์ “บันทึกย่อ” ที่ระดับชั ้นโฟลเดอร์ สัญลักษณ์โปร่งใสนี ้ หมายถึงมีการแทรกบันทึกย่ออยู่ในแบบฝึ กหัด
ของโฟลเดอร์ นั ้น หากต้ องการลบบันทึกย่อ คลิกขวาที่บรรทัดแบบฝึ กหัด และเลือกเมนู ลบบันทึกย่ อ
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4. เมนูตัวเลือก

เมนูย่อย
วิดีโอติวเตอร์
การรับรู้เสียงพูด
ปรับเทียบไมโครโฟน…
ข้ อมูล

ฟั งก์ชนั่
เปิ ด/ปิ ด วิดีโอติวเตอร์
เปิ ด/ปิ ด ระบบการสังเคราะห์เสียง เช่นการใช้ เสียงตอบคําสัง่ ใช้ เสียงสัง่ งานวิดีโอติวเตอร์
ปรับเทียบไมโครโฟน วัดค่าและตัดเสียงรบกวน เพื่อให้ ผลการสังเคราะห์เสียง ให้ มี
ประสิทธิภาพดีที่สดุ
ข้ อมูลเกี่ยวกับเวอร์ ชนั่ ของโปรแกรมและข้ อมูลเกี่ยวกับระบบของคุณ
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F แบบฝึ กคําศัพท์
ภายในส่วนอ้ างอิง (Reference Section) คุณจะได้ พบกับ แบบฝึ กคําศัพท์ (Vocabulary practice) (ตัวอักษรสีเขียว) ซึง่
มีไว้ สําหรับการฝึ กคําศัพท์
 รายการคําศัพท์ (Vocabulary list) เป็ นที่เก็บคําศัพท์ต่างๆ ทังหมด
้
ซึง่ โฟลเดอร์ นี ้จะว่างเปล่าจนกระทัง่ ผู้เรียนได้
มีการเลือกคําศัพท์ไว้ ฝึกเพิ่มเติมขณะเรี ยน
 คําศัพท์ ของฉัน (My words) สําหรับฝึ กและจัดกับกลุ่มคําศัพท์ที่ต้องการฝึ กเพิ่มเติม
 กล่ องบัตรคําศัพท์ ของฉัน (My index card boxes) เพื่อฝึ กคําศัพท์ใหม่ๆ และทบทวนคําศัพท์เก่าๆ อย่างเป็ น
ขั ้นตอน

1. การเลือกคําศัพท์ ท่ ตี ้ องการฝึ กใน “รายการคําศัพท์ ”
เริ่ มต้ นโดยการเลือกคําศัพท์จากโปรแกรมเรียนภาษา ที่ต้องการฝึ กเพิ่ม และย้ ายคําเหล่านันมาไว้
้
ใน คําศัพท์ ของ
ฉัน ซึง่ มี 2 วิธีดงั นี ้
 คลิกขวาที่คําศัพท์ในแบบฝึ กหัด ซึง่ จะปรากฏหน้ าต่าง Dictionary จากนั ้นให้ คลิกที่สญ
ั ลักษณ์ A

 เลือกแบบฝึ กหัด หรือ โฟลเดอร์ ที่ต้องการในแผนอัจฉริ ยะ คลิกขวาเพื่อแสดงเมนู และเลือก เพิ่มคําศัพท์

2. การจัดคําศัพท์ ใน “คําศัพท์ ของฉัน”
คําศัพท์ที่อยู่ใน คําศัพท์ ของฉัน จะมีปรากฏขึ ้นใน รายการคําศัพท์ ด้วย ด้ วย ซึง่ ผู้เรี ยนสามารถสร้ างโฟลเดอร์ ใหม่ใน
คําศัพท์ ของฉัน ได้ ตามต้ องการ โดยใช้ ฟังก์ชนั่ ทัว่ ไปของแผนอัจฉริยะ เช่น สร้ างโฟลเดอร์ ใหม่ ลบ และอื่นๆ
ถ้ าต้ องการเปลี่ยนแปลงชื่อโฟลเดอร์ ให้ กดปุ่ ม F2
การลบคําศัพท์
เลือกคําศัพท์ที่ต้องการลบในแผนอัจฉริ ยะ คลิกขวาเพื่อแสดงเมนู และเลือก ลบ
การลบคําศัพท์จาก คําศัพท์ ของฉัน หรื อ กล่ องบัตรคําศัพท์ ของฉัน คําศัพท์จะถูกลบเฉพาะในโฟลเดอร์ ที่ลบเท่านัน้
แต่หากลบคําศัพท์จาก รายการคําศัพท์ คําศัพท์ในโฟลเดอร์ อื่นๆ ที่อยู่ด้านล่างจะถูกลบด้ วยทั ้งหมด
การเรี ยงลําดับคําศัพท์ ในโฟลเดอร์
คลิกขวาที่โฟลเดอร์ และเลือก จัดเรี ยง จากเมนู ซึง่ สามารถเลือกวิธีการเรี ยงลําดับคําศัพท์ได้ โดยคลิกที่หวั ข้ อของคอลัมน์
หากต้ องการเปลี่ยนลําดับของคอลัมน์ ให้ คลิกที่คอลัมน์และลากไปยังตําแหน่งที่ต้องการ เมื่อต้ องการจัดลําดับคําศัพท์ให้
เหมือนเดิม (ตามลําดับอักษร) คลิกที่สญ
ั ลักษณ์ลกู ศรด้ านซ้ าย

3. การเรี ยนรู้ คาํ ศัพท์
โฟลเดอร์ คําศัพท์ แสดงสัญลักษณ์ 4 แบบ ดังนี ้
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รายการคําศัพท์ (Vocabulary list) แสดงคําศัพท์ทั ้งหมดในโฟลเดอร์ ในรูปแบบบัตรคําศัพท์



การจดจํา (Memorize) ในแบบฝึ กหัดนี ้ คําศัพท์จะถูกซ่อนไว้ ให้ คลิกที่สญ
ั ลักษณ์รูปตา และพยายามจํา
ความหมาย จากนัน้ กด Alt เพื่อตรวจคําตอบ หากผู้เรียนทราบคําศัพท์นั ้น กดลูกศรสีเขียวด้ านบนขวา บนเมนูบาร์
เพื่อไปสูค่ ําถัดไปได้ เลย หากผู้เรี ยนไม่ทราบคําศัพท์นนั ้ คลิกที่ลกู ศรสีแดง เพื่อข้ ามไปยังคําถัดไปก่อน



การแปล (Translate) พิมพ์คําศัพท์ที่ถกู ต้ องลงในช่องว่างด้ านซ้ ายของหน้ าจอ จากนั ้นคลิก ตรวจคําตอบ หรือ
Enter เพื่อตรวจคําตอบ ในการฝึ กรูปแบบนี ้ ผู้เรี ยนสามารถ พูดคําศัพท์ใส่ไมโครโฟนแทนการพิมพ์คําศัพท์ได้ เลย
ถ้ าออกเสียงคําศัพท์ได้ ถกู ต้ อง คําศัพท์คํานั ้นจะปรากฏขึ ้นที่ด้านซ้ ายของหน้ าจอโดยอัตโนมัติ และเพื่อไปสู่ศพั ท์
คําถัดไป ให้ กด Enter หรือกดลูกศรเดินหน้ าบนเมนูบาร์



เขียนตามคําบอก (Dictation) ฟั งเสียงคําศัพท์ หรือคลิกที่สญ
ั ลักษณ์ลําโพงทางด้ านซ้ ายเพื่อฟั งเสียงคําศัพท์
และพิมพ์คําศัพท์ที่ได้ ยินลงในช่องว่างด้ านซ้ ายมือของบัตรคําศัพท์ คลิก ตรวจคําตอบ หรื อกด Enter เพื่อตรวจ
คําตอบ และกด Enter อีกครัง้ หรื อ คลิกที่ลกู ศรเดินหน้ า เพื่อเลื่อนไปสู่คําถัดไป

ไม่ มีการโกง!
เมื่อเลือกประเภทของแบบฝึ กแล้ ว คําศัพท์ในแผนอัจฉริยะจะถูกซ่อนไว้ และคําศัพท์ทั ้งหมดจะสุ่มปรากฏขึ ้นให้ ฝึก
ฝึ กการออกเสียง
ผู้เรียนสามารถฝึ กการออกเสียงของคําศัพท์ได้ บ่อยครัง้ ตามต้ องการ ซึง่ ผลประเมินการออกเสียงจะแสดงอยู่ทางด้ านขวา
ของ วิดโี อติวเตอร์ และผลการออกเสียงในแต่ละครัง้ จะบันทึกไว้ ในแผนอัจฉริ ยะ
การทบทวนคําศัพท์
สําหรับการทบทวนกลุม่ คําศัพท์ที่ต้องการเน้ นเฉพาะนั ้น ให้ ทํา Highlight เพื่อเลือกคําศัพท์ในแผนอัจฉริยะ จากนั ้นคลิก
ขวาและเลือก การทบทวน จากเมนู ซึง่ คําศัพท์เหล่านี ้จะถูก Copy ลงในโฟลเดอร์ ใหม่ชื่อ การทบทวน เมื่อลบคําศัพท์
ออกจาก โฟลเดอร์ นี ้ จะไม่มีผลกระทบกับการฝึ กคําศัพท์ในโฟลเดอร์ อื่น และผลคะแนนจะยังถูกบันทึกไว้ ใน รายการ
คําศัพท์

4. การเรี ยนรู้ คาํ ศัพท์ ใหม่ ด้วยกล่ องบัตรคําศัพท์
การใช้ บตั รคําศัพท์เพื่อฝึ กคําศัพท์ที่ต้องการเน้ นเฉพาะที่อยู่ในแผนอัจฉริ ยะนั ้น ให้ Highlight เลือกคําศัพท์ และ Copy
หรือลากคําเหล่านั ้นไปวางใน โฟลเดอร์ ชื่อ กล่ องบัตรคําศัพท์ ซึง่ เป็ น โฟลเดอร์ ย่อยของ กล่ องบัตรคําศัพท์ ของฉัน
จากนั ้นเลือกว่าต้ องการฝึ กคําศัพท์ด้วยรูปแบบใด โดยคลิกที่ประเภทของแบบฝึ ก
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ระบบการทํางานของบัตรคําศัพท์นนั ้ ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ซึง่ คําศัพท์คําใดที่ผ้ เู รียนจดจําไม่ได้ คําศัพท์คํานั ้นจะถูก
ั ้ อย่างแม่นยํา โดย
ย้ อนกลับขึ ้นมา 1 ขันตอนเพื
้
่อนํากลับมาให้ ฝึกซํ ้าอย่างเป็ นระบบ จนกระทัง่ ผู้เรียนจดจําคําศัพท์นนได้
กระบวนการนี ้ เริ่ มขึ ้นทันทีที่ผ้ เู รี ยนเลือกประเภทของแบบฝึ ก
เมื่อฝึ กคําศัพท์ในรายการ คําที่ผ้ เู รี ยนจดจําได้ ถกู ต้ อง คําศัพท์นั ้นจะถูกส่งไปสู่ ส่ วนแยก ถัดไป ส่วนคําที่ยงั จําไม่ได้ จะถูก
ส่งกลับไปยัง ส่ วนแยก ก่อนหน้ าโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ ทําการฝึ กซํ ้า
โปรแกรมทําการแยกและเรียบเรียงคําศัพท์สําหรับการทบทวนโดยอัตโนมัติ ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนประเภทของแบบฝึ ก
คําศัพท์ได้ เรื่อยๆ จนกระทัง่ คําศัพท์ทั ้งหมดอยู่รวมกันใน ส่ วนแยกที่ 5

5. ผลคะแนน
ผลคะแนนของทุกคําจะถูกบันทึกในแผนอัจฉริยะ โดยจะแสดงด้ วยสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ตามระดับคะแนนที่ได้ รับ ซึง่
ผลคะแนนแรกของคําศัพท์ที่บนั ทึกในแผนอัจฉริยะนัน้ จะแสดงด้ วยสีเขียว (รู้คําศัพท์) หรื อสีแดง (ไม่ร้ ูคําศัพท์) หากผล
ครัง้ ที่สอง แย่ลง สีเขียวจะกลายเป็ นสีเหลือง หากผลครัง้ ที่สาม แย่ลงอีก สีเหลืองจะกลายเป็ นสีแดง ในทางกลับกัน สีแดง
ก็สามารถเปลี่ยนเป็ นสีเหลือง และสีเขียวได้
 สีเขียว : ผู้เรียนรู้คําศัพท์
 สีเหลือง : ผู้เรียนไม่แน่ใจคําศัพท์
 สีแดง : ผู้เรียนไม่ร้ ูคําศัพท์
ข้ อมูลต่อไปนี ้จะถูกบันทึกในแผนอัจฉริยะ สําหรับคําศัพท์แต่ละคํา
 ผลคะแนน :
ผลคะแนนในแบบฝึ กหัด การจดจํา และ การแปล
 ประเมินการออกเสียง :
ผลคะแนนประเมินการออกเสียง
 คะแนนเขียนตามคําบอก : ผลคะแนนในแบบฝึ กหัด เขียนตามคําบอก
 วันที่ :
วันที่ล่าสุดที่เข้ ามาทบทวนคําศัพท์
นอกจากนี ้ ที่ระดับโฟลเดอร์ ยงั มีเวลารวมทั ้งหมดที่ใช้ ในแต่ละส่วนด้ วย

6. การพิมพ์ บัตรคําศัพท์
สามารถพิมพ์บตั รคําศัพท์ หรื อรายการคําศัพท์ได้ โดยเลือกคําศัพท์หรื อ โฟลเดอร์ คําศัพท์ที่ต้องการ จากนั ้นคลิกขวา และ
เลือก พิมพ์ (สําหรับพิมพ์รายการคําศัพท์ที่เลือก)หรื อ พิมพ์ บัตรคําศัพท์ (สําหรับพิมพ์บตั รคําศัพท์) จากเมนู
พิมพ์บตั รคําศัพท์แบบสองด้ าน ซึง่ ในหนึง่ หน้ ากระดาษ สามารถพิมพ์บตั รคําศัพท์ได้ 8 ใบ โดยพิมพ์บนกระดาษหนาและ
ตัดออกเอง หรื อจะพิมพ์บนบัตรคําศัพท์สําเร็จรูปก็ได้
ในบัตรคําศัพท์ ประกอบด้ วยคําศัพท์ที่ต้องการฝึ ก พร้ อมตัวอย่างประโยค และมีคําแปลอยู่ที่ด้านหลัง
หากเครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์แบบสองด้ านได้ ให้ ตงค่
ั ้ ากระดาษเองและพิมพ์ด้านหน้ า จากนันใส่
้ กระดาษแผ่นเดิม และ
พิมพ์ด้านหลังของกระดาษ
พิมพ์ รายการคําศัพท์
ในแผนอัจฉริยะ เลือกคําศัพท์หรื อ โฟลเดอร์ คําศัพท์ที่ต้องการพิมพ์ คลิกขวาเพื่อแสดงเมนู และเลือก พิมพ์
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G คุยกับทิม
คูม่ ือนี ้ได้ มีการพูดถึงการใช้ คําสัง่ เสียงมาบ้ างแล้ ว ด้ วยคําสัง่ เสียงนี ้ ผู้เรียนสามารถควบคุมการทํางานของโปรแกรมโดยใช้
เสียงของผู้เรียนได้ เลย – โดยใช้ ภาษาที่กําลังเรียนอยู่
ระบบการทํางานของคุยกับทิม
ระบบการรับรู้คําสัง่ เสียง เป็ นโปรแกรมที่ใช้ เสียงพูดโต้ ตอบได้ ซึง่ วิดีโอติวเตอร์ สามารถเข้ าใจคําสัง่ เสียงในภาษาที่เรียน
และปฏิบตั ิตามคําสัง่ ที่ได้ ยิน


การใช้ คําสัง่ เสียงทุกครัง้ ต้ องเริ่ มด้ วยการพูดชื่อของ วิดีโอติวเตอร์ เพื่อเปิ ดการสังเคราะห์เสียงของ คุยกับทิม



คุยกับทิม เข้ าใจคําสัง่ เสียงที่สอดคล้ องกับกิจกรรมหน้ าปั จจุบนั เท่านั ้น ตัวอย่างเช่น หากผู้เรียนอยู่ที่หน้ าภาพรวม
(ไม่ใช่หน้ าแบบฝึ กหัด) คําสัง่ เสียง “Tim, correction.” จะไม่ทํางาน เนื่องจากในหน้ านั ้นไม่มีแบบฝึ กหัดให้ ตรวจ
คําตอบ



หมายเหตุ: คุยกับทิม พร้ อมบันทึกเสียงเมื่อจุดกลมๆข้ างใต้ วิดีโอติวเตอร์ เป็ นสีแดง เช่นเดียวกับฟั งก์ชนั่ การ
บันทึกเสียงอื่นๆในโปรแกรม



ฝึ กเกี่ยวกับคําสัง่ เสียงต่างๆ ได้ ที่โฟลเดอร์ คุยกับทิม ในส่วนอ้ างอิง
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H เคล็ดลับการเรี ยนด้ วยตนเอง
ตัง้ เป้าหมายในการเรี ยน
 การเรียนภาษาแบบ E-learning นัน้ ต้ องอาศัยแรงจูงใจจากตัวผู้เรียนมากขึ ้น กว่าการเรียนในรูปแบบเดิม
 พิจารณาดูวา่ ปั จจัยใดเป็ นแรงจูงใจที่ดีที่สดุ และสําคัญที่สดุ ที่จะเรียนภาษา ให้ ตั ้งเป้าหมายที่สามารถปฏิบตั ิได้ จริ ง
 ลําดับความสําคัญ
 เอาชนะการต่อต้ านและความขึ ้เกียจของตนเอง โดยการยึดเหนี่ยวกับแผนการเรียน กําหนดเวลาของการกระทํา
การสิ่งหนึง่ ๆ เพื่อให้ สําเร็จลุล่วง
 ให้ ความสําคัญกับเป้าหมายที่ตั ้งไว้ และกําหนดเวลาเรียนที่แน่นอน ดังเช่นโลกธุรกิจในปั จจุบนั
จัดการกับเวลาเรียน
 บอกเพื่อนร่วมงานและเจ้ านาย ถึงความจําเป็ นและความตั ้งใจที่จะเรียนรู้ รวมถึงเป้าหมายที่คณ
ุ ต้ องทําให้ สําเร็จ
 การบรรลุเป้ าหมายในช่วงเวลาที่กําหนดไว้ ดังนั ้นเพื่อยึดอยู่กบั แผน ควรกําหนดตารางเวลาเรียนในช่วงระหว่าง
สัปดาห์ และเผื่อเวลาสํารองไว้ ด้วย
 เริ่ มเรี ยนจากระยะเวลาสั ้นๆ ประมาณ 30 นาที
 เมื่อชัว่ โมงการเรี ยนยาวนาน ควรหาเวลาพักบ้ าง
ใช้ วธิ ีการที่เหมาะสมกับการเรี ยน
 ทบทวนเนี ้อหาที่เป็ นความรู้ใหม่ให้ บอ่ ยครัง้
 ไม่ลืมที่จะทบทวนสิ่งที่เคยคิดว่ายากในตอนแรก
 จัดตารางเพื่อทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาในแผนการเรี ยนด้ วย
 เมื่อเรียนอย่างครํ่ าเคร่ง อย่าลืมพักบ้ าง
 ให้ รางวัลตนเองเมื่อบรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
นําสิ่งที่เรี ยนรู้ด้วยตนเองไปประยุกต์ ใช้
 ใช้ วิธีการสื่อสารต่างๆให้ เป็ นประโยชน์ (อีเมล์ หรื อ โทรศัพท์) เพื่อโต้ ตอบกับผู้เรียนคนอื่นและติวเตอร์
 แบ่งปั นเคล็ดลับการเรี ยนรู้และความก้ าวหน้ าของการเรี ยนกับเพือ่ นร่วมงาน
ลดสิ่งที่จะมารบกวนช่ วงระหว่ างการเรี ยน
 วิเคราะห์ปัจจัยที่อาจรบกวนการเรี ยน (โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อื่น ลักษณะสถานที่เรียน เพื่อนร่วมงานบริเวณนั ้น)
 สร้ างบรรยากาศการเรียนที่ปลอดปั จจัยการรบกวนข้ างต้ น โอนสายเรี ยกเข้ าให้ เพื่อนร่วมงานระหว่างการเรียน และ
พูดคุยถึงผลที่ได้ กบั เพื่อนร่วมงานและเจ้ านาย
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I คําถามที่พบบ่ อย










“ฉันไม่ ทราบวิธีการใช้ งานตัวโปรแกรมเลย โปรแกรมภาษานีท้ าํ งานอย่ างไรและฉันสามารถเรียนรู้ ได้
อย่ างไร?”
หากการเรียนแบบ E-learning นี ้ เป็ นสิ่งใหม่สําหรับคุณ กรุณาอ่านคูม่ ือการใช้ งานอย่างละเอียด โดยเน้ นจุดสนใจที่
บทแรกๆ (Warm up) และดูการแนะนําเนื ้อหาเบี ้องต้ น (Product tour) ประมาณ 10 นาทีได้ ที่ http://www.cltnet.in.th/demo
“ฉันจะทําแบบฝึ กหัดได้ อย่ างไร?”
แบบฝึ กหัดมี 4 ประเภทหลัก บางแบบฝึ กหัดจะสามารถตอบคําถามได้ หลังจากที่ได้ คลิกฟั งข้ อความไปแล้ ว โดยให้
สังเกตที่สญ
ั ลักษณ์รูปลําโพง และทําตามคําชี ้แจงที่ให้ มา ในแบบฝึ กหัดหลายประเภท โปรแกรมสามารถแสดงการ
วิเคราะห์ข้อผิดพลาด ซึง่ แนะนําให้ ปฏิบตั ิตามขั ้นตอน คือ อ่านข้ อความวิเคราะห์ (Error) จากนั ้นแก้ ไขคําตอบให้
ถูกต้ อง แบบฝึ กหัดเสร็จสมบรูณ์ก็ตอ่ เมื่อ ไม่มีคําตอบใดกระพริบ หลังจากที่คลิก ตรวจคําตอบ
“ฉันจะทําแบบฝึ กหัดได้ อย่ างไร หากไม่ เข้ าใจคําศัพท์ ในแบบฝึ กหัด?”
คําศัพท์ทกุ คําในทุกแบบฝึ กจะถูกแปลไว้ โดยให้ คลิกขวาที่คํานั ้น คําเดี่ยวๆที่นํามาผสมกันจะนับเป็ นความหมาย
เดียว เช่น New York นอกจากนี ้ผู้เรียนยังสามารถเลือกฟั งคําศัพท์ได้ ทั ้งแบบเสียงผู้หญิงและเสียงผู้ชาย โดยคลิกที่
ลําโพงข้ างสัญลักษณ์ผ้ ชู ายและผู้หญิงในหน้ าต่าง Dictionary สําหรับโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษนั ้น มีการออกเสียง
ทั ้งแบบอเมริกนั และแบบบริติช ผู้เรียนสามารถศึกษารากศัพท์ หรื อคําศัพท์ในรูปเอกพจน์เพิ่มเติมได้ โดยคลิกที่ลิงค์สี
นํ ้าเงิน คําศัพท์ทกุ คําในแบบฝึ กหัดมีคําแปล เพียงแค่คลิกขวาที่คําเท่านัน้
“ฉันจะทราบถึงข้ อผิดพลาดที่ทาํ ในแบบฝึ กหัดได้ อย่ างไร?”
คลิก ตรวจคําตอบ ที่เมนูบาร์ ด้ านบนของหน้ าต่างเรี ยน (กด Alt เพื่อดูคําแปลของคําสัง่ ในเมนูบาร์ ) หรื อใช้ คําสัง่
เสียงกับวิดีโอติวเตอร์ ให้ ตรวจคําตอบได้ เช่นกัน หากผู้เรียนเลือกที่จะตรวจคําตอบก่อนทําแบบฝึ กหัดสมบรูณ์ (เช่น
ใส่คําตอบยังไม่ครบทุกข้ อ) วิดีโอติวเตอร์ จะบอกผู้เรียนว่ายังทําแบบฝึ กหัดไม่เสร็จ แต่หากผู้เรี ยนยืนยันที่จะตรวจ
คําตอบ ให้ คลิกที่ ตรวจคําตอบ อีกครัง้ ในแบบฝึ กหัดหลายประเภท (เช่น แบบฝึ กหัดเติมคําลงในช่องว่าง)
โปรแกรมจะแสดงจุดที่ผิดและให้ คําอธิบายสันๆเพื
้ ่อช่วยในการแก้ ไขคําตอบ ซึง่ แนะนําให้ ปฏิบตั ิตามขั ้นตอนต่อไปนี ้
ขั ้นแรก อ่านข้ อความ Error จากนั ้นแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง และสุดท้ ายคลิกที่ ตรวจคําตอบ เพื่อตรวจอีกครัง้ แบบฝึ กหัดจะ
สมบรูณ์เมื่อช่องว่างทังหมดมี
้
คําตอบ และไม่มีจดุ ใดกระพริ บอีก
“ฉันสามารถฝึ กการออกเสียง ในขณะที่เรี ยนด้ วยคอมพิวเตอร์ ได้ อย่ างไร?”
เมื่อทําแบบฝึ กหัดเสร็จสมบรูณ์แล้ ว (คลิก ตรวจคําตอบ และไม่มีข้อความ Error อีก หรือคลิก เฉลย เพื่อดูเฉลย)
สัญลักษณ์ของเมาส์ จะเปลี่ยนเป็ นรูปไมโครโฟน ผู้เรี ยนสามารถฝึ กการออกเสียงกับห้ องปฏิบตั ิการภาษา ที่อยู่
ทางด้ านขวาของวิดีโอติวเตอร์ คลิกที่ประโยคต่างๆในแบบฝึ กหัด และประโยคนั ้นจะปรากฏขึ ้นบนแถบข้ อความของ
ห้ องปฏิบตั ิการภาษา รอให้ วงกลมข้ างล่าง วิดีโอติวเตอร์ เป็ นสีแดงก่อน แล้ วจึงออกเสียงประโยคใส่ไมโครโฟน
โปรแกรมจะประเมินคะแนนการออกเสียงเทียบกับเสียงของเจ้ าของภาษาไว้ ทางด้ านซ้ ายของห้ องปฏิบตั ิการภาษา
ทันที พยายามพูดให้ ได้ คะแนนอย่างน้ อย 80% และสามารถคลิกที่ลําโพงด้ านซ้ ายของประโยค เพื่อฟั งเสียงเจ้ าของ
ภาษา คลิกที่ลําโพงบน เพื่อฟั งเสียงของผู้เรี ยนเอง
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“ฉันสามารถคั่นหน้ ากระดาษ หรือแทรกโน้ ตในคอร์ สได้ อย่ างไร?”
คลิกขวาที่แบบฝึ กหัดหรื อ โฟลเดอร์ เพื่อแสดงเมนูและเลือกเมนู แทรกบันทึกย่ อ ซึง่ ทางด้ านขวาของหน้ าต่าง
่คอลัมน์ “บันทึกย่อ”
เรี ยนจะปรากฏบันทึกย่อสีเหลืองแทรกอยู่ในแบบฝึ กหัด และมีสญ
ั ลักษณ์คล้ ายกันนันปรากฏที
้
ในแผนอัจฉริ ยะด้ วย หากผู้เรี ยนต้ องการเพิ่มขนาดบันทึกย่อ ให้ คลิกที่มมุ ล่างขวาของบันทึกย่อและลากเพื่อขยาย
ขนาดตามความต้ องการ ผู้เรียนสามารถย้ ายตําแหน่งของบันทึกย่อไปที่ตําแหน่งใดก็ได้ ในแบบฝึ กหัด หรือคลิกที่
เครื่ องหมายลบ (มุมขวาบนของบันทึกย่อ) เพื่อย่อบันทึกย่อ หากต้ องการดูวา่ มีบนั ทึกย่อแทรกอยู่ที่ใดบ้ าง ให้ ปิด
โฟลเดอร์ ทั ้งหมดและมองหาสัญลักษณ์กระดาษโปร่งแสงในคอลัมน์ “บันทึกย่อ” ที่ระดับชันโฟลเดอร์
้
สัญลักษณ์โปร่งแสงนี ้ หมายถึงมีการแทรกบันทึกย่อในแบบฝึ กหัดที่อยู่ในโฟลเดอร์ นั ้น หากต้ องการลบบันทึกย่อ
คลิกขวาที่แบบฝึ กหัดหรื อ โฟลเดอร์ และเลือกเมนู ลบบันทึกย่ อ
บันทึกย่อว่างๆ ก็สามารถทําเป็ นที่คนั่ หน้ าหนังสือได้ เนื่องจากจะมีสญ
ั ลักษณ์ บันทึกย่อ ปรากฏในแผนอัจฉริ ยะ
ถึงแม้ วา่ โฟลเดอร์ นั ้นจะปิ ดอยู่ สัญลักษณ์บนั ทึกย่อจะมีปรากฏขึ ้นที่ด้านบนสุดของระดับโฟลเดอร์ เพื่อบอกให้
ทราบว่ามีการแทรกบันทึกย่ออยู่ในโฟลเดอร์ ย่อยนั ้น



“ฉันสามารถปริน้ แบบฝึ กหัดได้ หรือไม่ เพื่อเรี ยนภาษาโดยไม่ ต้องใช้ คอมพิวเตอร์ ในขณะเดินทาง?”
สามารถปริน้ แบบฝึ กหัดได้ โดยเลือกหัวข้ อที่ต้องการในแผนอัจฉริยะ จากนั ้นคลิกขวา และเลือก พิมพ์



“ฉันจะควบคุมบทสนทนารูปภาพได้ อย่ างไร?”
บทเรี ยนหลายๆบทเริ่มต้ นด้ วย บทสนทนารูปภาพ ซึง่ มีเนื ้อหาที่สอดคล้ องกับแบบฝึ กหัดที่ตามมา โดยมีปมคํ
ุ่ าสัง่
ต่างๆ เช่นเดียวกับเทปบันทึกเสียง แสดงไว้ ที่ด้านบนของบทสนทนารูปภาพ คลิกที่ลกู ศรชี ้ไปทางขวา เพื่อเริ่ มบท
สนทนารูปภาพ คลิกที่เครื่ องหมายสี่เหลี่ยมเพื่อหยุดบทสนทนารูปภาพ ปุ่ มที่มีลกู ศร 2 ดอกชี ้ไปทางขวา สําหรับ
เลื่อนบทสนทนาไปสู่รูปภาพถัดไป ปุ่ มที่มีลกู ศร 2 ดอกชี ้ไปทางซ้ าย สําหรับย้ อนกลับไปหนึง่ ภาพ ปุ่ มที่มี
เครื่ องหมายขีดและลูกศรชี ้ไปทางซ้ าย สําหรับกลับไปที่จดุ เริ่มต้ นของบทสนทนา สามารถเพิ่มหรื อลดความเร็ว
เสียงของบทสนทนาได้ โดยคลิกที่เครื่ องหมายปรับระดับสีเหลือง และเลื่อนไปทางซ้ าย สําหรับลดความเร็ว หรื อ
ทางขวาสําหรับเพิ่มความเร็ว ดับเบิ ้ลคลิกที่เครื่องหมายปรับระดับสีเหลืองเพื่อกลับสู่เสียงพูดปกติ (100%) อีกครัง้



“ฉันอยากใช้ คาํ สั่งเสียง “Talk to Tim” ในโปรแกรมเรี ยนภาษา ฉันจะทําได้ อย่ างไร?”
ระบบการรับรู้คําสัง่ เสียง เป็ นโปรแกรมที่ผ้ เู รียนใช้ เสียงพูดโต้ ตอบได้ ซึง่ วิดีโอติวเตอร์ สามารถเข้ าใจคําสัง่ เสียงใน
ภาษาที่เรี ยน และปฏิบตั ิตาม Keywords ที่ได้ ยิน การใช้ คําสัง่ เสียงทุกครัง้ ต้ องเริ่ มด้ วยการพูดชื่อของ วิดีโอติว
เตอร์ เพื่อเปิ ดการสังเคราะห์เสียงของ คุยกับทิม ซึง่ คุยกับทิม จะเข้ าใจคําสัง่ เสียงที่สอดคล้ องกับกิจกรรมหน้ า
ปั จจุบนั เท่านั ้น ตัวอย่างเช่น หากผู้เรียนอยู่ที่หน้ าภาพรวม (ไม่ใช่หน้ าแบบฝึ กหัด) คําสัง่ เสียง ตรวจคําตอบ จะไม่
ทํางาน เนื่องจากในหน้ านันไม่
้ มีแบบฝึ กหัดให้ ตรวจคําตอบ
หมายเหตุ: คุยกับทิม พร้ อมบันทึกเสียงเมื่อจุดกลมๆข้ างใต้ วิดีโอติวเตอร์ เป็ นสีแดง เช่นเดียวกับกิจกรรมอืน่ ใน
โปรแกรม ฝึ กเกี่ยวกับคําสัง่ เสียงต่างๆ ได้ ที่ คุยกับทิม ในส่วนอ้ างอิง
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“ฉันสามารถปิ ด วิดโี อติวเตอร์ ได้ อย่ างไร?”



หากผู้เรียนต้ องการใช้ สมาธิโดยไม่ให้ วิดีโอติวเตอร์ มารบกวน คลิกที่เมนูบาร์ (รูปเฟื อง) จากนั ้นเอาเครื่ องหมายถูก
หน้ าหัวข้ อ วิดีโอติวเตอร์ ออก
สําหรับการเปิ ด วิดีโอติวเตอร์ ให้ ทํางานเหมือนเดิม คลิกที่เมนูบาร์ ทําเครื่ องหมายถูกหน้ าหัวข้ อ วิดีโอติวเตอร์
“ฉันจะทราบผลการทําแบบฝึ กหัดได้ อย่ างไร?”



ผลคะแนนของแบบฝึ กหัดและการออกเสียง บันทึกอยู่ในแผนอัจฉริ ยะ ทางซ้ ายของหน้ าต่างเรี ยน ในรูปแบบ
เปอร์ เซ็นต์ 0-100% ผลที่ปรากฏด้ วยสีเขียวคือ ดี - ดีมาก สีเหลือง คือปานกลาง และสีแดง คือควรปรับปรุง
“ฉันจะศึกษาไวยากรณ์ เพิ่มเติมได้ ท่ ไี หน?”



ประการแรก คําอธิบายไวยากรณ์มีอยู่ในหน้ าแบบฝึ กหัดต่างๆ (คลิกที่หวั ข้ อ ไวยากรณ์ บนเมนูบาร์ ) และสามารถ
คลิกที่ลิงค์ข้อความสีนํ ้าเงินในคําอธิบายไวยากรณ์ เพื่อดูคําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวเรื่ องนั ้น
นอกจากนี ้ ยังมีไวยากรณ์จําแนกไว้ เป็ นหมวดหมู่ตา่ งๆ อธิบายอยู่ใน สารบัญไวยากรณ์ ใน ส่ วนอ้ างอิง ของ
แผนอัจฉริยะ ซึง่ การอธิบายนี ้ มีการยกตัวอย่างการใช้ งานด้ วย
และประการสุดท้ าย ใน ทักษะการใช้ ภาษา ใน แผนอัจฉริ ยะ ในส่วนของ ไวยากรณ์ ซึง่ ได้ มีการเรียบเรี ยงไว้ ตาม
หัวเรื่องต่างๆ มีคําอธิบาย พร้ อมทังแบบฝึ
้
กหัดอีกมากมาย เพื่อเน้ นการศึกษาเฉพาะเรื่อง ภายใน ทักษะการใช้
ภาษา ยังมีส่วนที่เป็ น การออกเสียง การสื่อสาร การฟั งทําความเข้ าใจ และ คุยกับทิม เพื่อเน้ นการเรียนรู้
อย่างเข้ มข้ น
“ฉันศึกษาข้ อแตกต่ างระหว่ าง ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน และภาษาอังกฤษแบบบริตชิ ได้ อย่ างไร?”
ข้ อแตกต่างที่สําคัญระหว่าง ภาษาอังกฤษที่ใช้ ในประเทศอเมริกา และประเทศอังกฤษ สรุปอยู่ในบทเรียน มุ่งเน้ น
ไปในสหราชอาณาจักร ใน ส่ วนอ้ างอิง



“ฉันจะออกจากโปรแกรมเรี ยนภาษาได้ อย่ างไร?”
มีหลายวิธีที่จะออกจากโปรแกรมเช่น คลิก X ที่มมุ ขวาบนของหน้ าต่างเรียน หรือ กด Alt+F4 โปรแกรมจะบันทึกผล
การเรียนไว้ และเปิ ดขึ ้นที่ตําแหน่งเดิมเมื่อกลับเข้ ามาในโปรแกรมคราวต่อไป นอกจากนี ้ ยังสามารถใช้ คําสัง่ เสียง
กับ วิดีโอติวเตอร์ ได้ (ศึกษาเพิม่ เติมได้ ที่บทเรียน คุยกับทิม ในโปรแกรม)

Contact
Technical Support: support@clt-net.in.th
digital publishing AG

Applitech Solution Co., Ltd.

corporate language training
Tumblinger Straße 32
80337 München

Head Office: 846/32 Rama II Soi 43, Bangmod
Jomthong Bangkok 10150
E-mail: info@applitech.co.th
Language Center: 105/2 Saiwatkhok Rd.
T.Bangprok, A.Muang Pathumthani 12000
Tel: 02 581 1222-5 Fax: 02 581 1221
E-mail: info@clt-net.in.th

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

