คูม
 อ
ื การใชงานเบือ
้ งตน
สําหรับผูเ รียน

Student Tools
User Guide

1. การเริมต้ นใช้ งานโปรแกรม TeLL me More® Online
1.1 ใส่ URL ทีช่อง Address bar เพือเข้ าหน้ าเว็บ Portal ของ TeLL me More® Online
1.2 ใส่ Username และ Password บนเว็บ Portal
ช่อง Address bar
ใส่ User name
ใส่ Password
คลิก Confirm

1.3 คลิกเพือทดสอบความพร้อมของเครื องคอมพิวเตอร์
คลิก clicking here เพือเริ ม
การปฏิบตั ิการตรวจสอบ

1.4 ในกรณี ทีปรากฎ Tab Pop-up blocked นันคือมีการป้ องกันการเปิ ดหน้าต่างใหม่อย่างอัตโนมัติของ Internet
Explorer ทําให้ไม่สามารถทดสอบความพร้อมของเครื องคอมพิวเตอร์ ได้ ในกรณี ทีไม่ปรากฎให้ขา้ มไปขั1นตอน 1.8
แถบ Pop-up blocked
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1.5 คลิกทีแถบ Pop-up blocked จะปรากฎเมนูคาํ สังขึ1น ให้เลือก Always Allow Pop-ups from This Site
คลิก Always Allow Pop-ups from
This Site…

1.6 จะปรากฎเมนูข1 ึน ให้คลิก Yes เพือทําการยืนยันคําสัง

คลิก Yes

1.7 คลิก Retry เพือยืนยันการส่ งข้อมูลอีกครั1ง

คลิก Retry

1.8 Internet Explorer จะทําการ Refresh เว็บเพจและเปิ ดหน้าต่างใหม่ข1 ึนเพือทําการทดสอบความพร้อมของเครื อง
คอมพิวเตอร์ หลังการทดสอบให้คลิกที Install Auralog Components เพือติดตั1งระบบของ Auralog

คลิก Install Auralog Components

2

1.9 คลิก Continue เพือเข้าสู่
ขันตอนต่อไป

1.10 จะปรากฏ Tab Install ActiveX
ขึ <นมา ให้ คลิกทีแถบสีเหลืองด้ านบน

1.11 จากนันให้ คลิกที Install ActiveX
Control แล้ วเลือก Install

คลิก Install
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1.12 จะปรากฏหน้าต่างการติดตั1งระบบ Auralog ดังภาพข้างล่างนี1

1.13 เมือระบบติดตั1งเรี ยบร้อยแล้ว คลิกที Close

1.14 คลิกที Your Objectives เพือกําหนดวัตถุประสงค์ของการเรี ยน
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1.15 คลิกเลือกรู ปแบบการเรี ยนภาษาทีต้องการ จากตัวเลือกทีมีดงั นี1คือ
- Professional situations
- Everyday situations

คลิก Confirm เพือยืนยัน
1.16 สําหรับผูเ้ รี ยนทีใช้โปรแกรมครั1งแรกต้องทําแบบทดสอบ Placement Test เพือวัดระดับของผูเ้ รี ยน

คลิก Placement Test
เพือทําแบบทดสอบ

1.17 นีคือหน้าต่างของ Placement Test
นาฬิกาจับเวลา

- ถ้าต้องการเริ มการสอบให้คลิก

- ถ้าต้องการพักให้คลิกเครื องหมาย X
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1.18 ข้อสอบ Placement Test จะเป็ นแบบ Multiple Choices ซึ งมีคาํ ถามแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1.18.1 อ่านคําถามแล้วคลิกเลือกคําตอบข้อทีถูกทีสุ ด

อ่านคําถาม
คลิกเลือกคําตอบ

คลิก

เพือยืนยัน

1.18.2 คลิกฟังคําถามและคําตอบ จากนั1นคลิกเลือกคําตอบข้อทีถูกทีสุ ด
คลิก
เพือฟัง
โดยมีโอกาสคลิกฟัง
ปุ่ มละ 2 ครั1งเท่านั1น
คลิกเลือกคําตอบ

คลิก

เพือยืนยัน

1.19 ระบบจะประเมินผลการทดสอบทันที เมือเสร็ จสิ1 นการทํา Placement Test

ระดับคะแนนของ
ผูเ้ รี ยนทีประเมินจาก
การทดสอบ

คลิก
เพือ
เข้าสู่ ข1 นั ตอนถัดไป
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1.20 ระดับการเรี ยนทีเหมาะสมจากการประเมินผล Placement Test ของผูเ้ รี ยนจะปรากฎดังภาพ

ระดับการเรี ยนที
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน

- ผูเ้ รี ยนสามารถเริ มเรี ยนจากระดับทีระบบประเมิน หรื อเริ มเรี ยนตั1งแต่ระดับ Beginner
1.21 เลือกระดับการเรี ยน ดังภาพข้างล่างนี1 จากนั1น คลิก Confirm

ระดับการเรี ยน

คลิกเลือกระดับทีต้องการ
คลิก Confirm เพือยืนยัน

1.22 เลือกทักษะจากตัวเลือกทีให้มา จากนั1น คลิก Confirm your choices

คลิกเลือกทักษะทีต้องการ
คลิก Confirm your choices
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1.23 บทเรี ยนทีผูเ้ รี ยนสร้างขึ1นจะปรากฎดังภาพข้างล่าง คลิกทีบทเรี ยน ยกตัวอย่างเช่น Expert: All skills
เพือเข้าสู่ โปรแกรมการเรี ยน
คลิกเพือเข้าสู่ โปรแกรม
การเรี ยน
คลิกเพือดูรายละเอียด
ของโปรแกรมการเรี ยน

1.24 สําหรับการเข้าสู่ บทเรี ยนครั1งแรก จะปรากฏหน้าต่างดังภาพข้างล่างนี1

- ให้คลิกเครื องหมาย ที Tab Display tips on start-up ด้านล่างซ้ายมือออกเพือปิ ด Pop-up
- จากนั1นคลิกที Close เพือปิ ดหน้าต่างช่วยเหลือ

คลิก Close เพือปิ ด
หน้าต่างช่วยเหลือ
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2. บทเรียนและรายละเอียดต่ างๆ ใน Guided Mode (Progress chart)
ผูเ้ รี ยนจะได้รับบทเรี ยนซึ งแสดงในรู ปแบบของ Progress chart ดังภาพนี1
6
2
3
1

4
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หมายเหตุ :

ผูเ้ รี ยนควรจะเริ มทําแบบฝึ กตามลําดับ โดยทํากิจกรรมตามแนวนอนจากซ้ายไปขวา และบทเรี ยน
จากบนลงล่าง ซึงโปรแกรมได้จดั เรี ยงตามลําดับจากง่ายไปยาก ไว้ให้แล้ว

1. รายละเอียดบน Progress chart มีดงั นี1
1.1 ชือโปรแกรมการเรี ยน
1.2 ชือบทเรี ยน
1.3 เปอร์ เซ็นต์ความเสร็ จสมบูรณ์
ของแต่ละบทเรี ยน
1.4 ช่องกิจกรรมต่างๆ
2. ส่ วนแสดงว่ากิจกรรมทีเข้าทํา เป็ นกิจกรรมทีฝึ ก
ทักษะด้านไหนบ้าง (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
3. เมือผูเ้ รี ยนวางเมาส์เคอร์ เซอร์ บน Icon
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

จะปรากฎแถบสี เหลียมซึ งแสดงรายละเอียด ดังนี1

แนะนําให้ทาํ
ยังไม่เริ มทํา
ทําเสร็ จสมบูรณ์
ทําถูกต้อง
ไม่มีกิจกรรม
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4. เมือผูเ้ รี ยนคลิกทีชือบทเรี ยน โปรแกรมจะแสดงรายชือ ของกิจกรรมต่างๆทีอยูใ่ นบทเรี ยนนั1นๆ ตาม
ภาพด้านล่าง ดังนี1
4.1 ชือบทเรี ยน
4.2 คลิกเพือกลับไปที Progress chart
4.3 ชือกิจกรรม
4.4 เปอร์ เซ็นต์ทีทํากิจกรรมไป
4.5 เปอร์ เซ็นต์ทีทํากิจกรรม
และถูกต้อง
5. Quit TELL ME MORE icon
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หรื อ

: คลิกเมือผูเ้ รี ยนต้องการออกจากโปรแกรม

การใช้ เครืองมือในกิจกรรมต่ างๆ
เครืองมือทีพบในกิจกรรมทัวไป
1. Find out more about word icon
หากผูเ้ รี ยนสังเกตเห็นว่ามี icon นี1 ในกิจกรรมใด
แสดงว่ากิจกรรมนั1นสามารถ link ไปยังกิจกรรม
Word Pronunciation และ Conjugation Tool ได้

วิธีการใช้ เช่น ในกิจกรรม Glossary
1.) คลิกที Icon
2.) คลิกวางทีคําศัพท์ทีต้องการ

3.) จะได้คาํ ศัพท์ทีต้องการ
4.) คําแปล (ในกรณี ทีเลือก Interface
ของภาษาแตกต่างจากภาษาทีเรี ยน)
5.) คลิกเลือกกิจกรรมทีต้องการฝึ ก เช่น
ฝึ กออกเสี ยง ฝึ กฟังเสี ยงคําศัพท์ เป็ นต้น

2. Home icon

: สําหรับกลับไปสู่ Progress chart

3. Previous screen icon

: สําหรับกลับไปสู่ กิจกรรมทีผ่านมา

4. Next screen icon

: สําหรับไปสู่ กิจกรรมถัดไป
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5. Icon (สี เขียว)

: จะโชว์เมือทําแบบฝึ กหัดถูก

6. Correction icon

: สําหรับเช็คความถูกต้อง

7. Solution icon

: สําหรับดูเฉลย

8. Previous icon

: สําหรับกลับไปทําแบบฝึ กหัดข้อทีผ่านมา

9. Next icon

: สําหรับไปทําแบบฝึ กหัดข้อถัดไป
: สําหรับข้ามไปทํากิจกรรมถัดไป

10. Next activity icon

เครืองมือทีพบในกิจกรรมเกียวกับบทสนทนา
1. Listen icon

: สําหรับเรี ยกฟังประโยคทีคอมพิวเตอร์ พดู

2. Access the pronunciation exercise icon

: สําหรับเข้าไปฝึ กประโยคสนทนาจาก Dialogue
นั1นในกิจกรรม Sentence Pronunciation

เครืองมือทีพบในกิจกรรมเกียวกับไวยากรณ์
1. Grammar explanation icon (link)
หากผูเ้ รี ยนสังเกตเห็นว่ามี icon นี1ในกิจกรรมใด
แสดงว่ากิจกรรมนั1นสามารถ link ไปศึกษา
Grammar ได้ เช่น กิจกรรม Grammar Practice
เมือคลิกที Icon

ก็จะปรากฎหลักการใช้ Grammar ทีเกียวข้องกับแบบฝึ กหัดข้อนั1นๆให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา

2. Grammar explanations icon
: คลิกเพือดูคาํ อธิ บายไวยากรณ์
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เครืองมือและคําแนะนําสําหรับการเข้ าฝึ กกิจกรรมการออกเสี ยง

3 4

1
2

5
6
7
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1. ผูเ้ รี ยนต้องออกเสี ยง เมือแถบสี เขียวกะพริ บ
2. หากต้องการกลับไปดูคาํ ศัพท์, Phoneme, หรื อประโยคทั1งหมด ให้คลิกที Icon
3. หากต้องการฝึ กออกเสี ยงทีละคําในกิจกรรม Sentence Pronunciation ให้คลิกที Icon
และคลิกที Icon
เพือย้อนกลับไปฝึ กออกเสี ยงทั1งประโยค
4. หากต้องการฝึ กออกเสี ยงทั1งประโยคในกิจกรรม Phonetics Exercise ให้คลิกที Icon
และคลิกที Icon

เพือย้อนกลับไปฝึ กออกเสี ยงทีละคํา

5. คลิกที Icon

เพือเปลียน Phoneme

6. คลิกที Icon

เพือเลือนคําศัพท์ใน Phoneme

7. ดับเบิ1ลคลิกทีแถบคะแนนเพือฟังเสี ยงของผูเ้ รี ยน
8. คลิกเพือดูภาพการออกเสี ยงของแต่ละ Phoneme ในกิจกรรม Phonetics Exercise

เครืองมือทีพบในกิจกรรมวิดีโอ
1.
:
2.
:
3.
:
4.
:
5.
:

Video icon
คลิกเพือดูวดิ ีโอ
Full-screen video icon
คลิกเพือขยายวิดีโอให้เต็มหน้าจอ
Multiple-choice questions icon
คลิกเพือทํากิจกรรม Multiple-choice questions
Numeric icon
คลิกเพือเลือนคําถาม
Watch section icon
สําหรับย้อนดูวดิ ีโอในส่ วนทีเกียวข้องกับคําถาม
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เครืองมือทีพบในกิจกรรมทางด้ านวัฒนธรรม
1. Complete text icon
: คลิกเพืออ่านข้อมูลทางด้านวัฒนธรรม
ของประเทศเจ้าของภาษาอย่างละเอียด
2. Text summary icon
: คลิกเพืออ่านข้อมูลทางด้านวัฒนธรรม
ของประเทศเจ้าของภาษาแบบย่อ
3. Cultural text icon
: คลิกเพือย้อนกลับไปอ่านข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมหลังจาก
เฉลยปริ ศนา

4. Extra hint icon

: คลิกเพือดูคาํ ใบ้จากกิจกรรมไขปริ ศนา
โดยสามารถคลิกดูได้ท1 งั หมด 3 ครั1ง

5. Text icon

: คลิกเพือดูคาํ ใบ้ทีได้เปิ ดไปแล้ว

การใช้ เครืองมือ Tools and Info
1. คลิกที Tools and Info
Icon

2. จะปรากฎเมนูดงั ภาพนี1 ซึ งผูเ้ รี ยนสามารถ
คลิกเพือเลือกเครื องมือต่างๆได้ทีนี

14

วิธีการเข้ าใช้ Free-to-Roam Mode *
* รู ปแบบการเรี ยนนี1จะปรากฎในกรณี ทีผูเ้ รี ยนไม่มี Tutor กํากับหรื อ Tutor เป็ นผูก้ าํ หนดให้
หากผูเ้ รี ยนต้องการเรี ยนใน
Free-to-Roam Mode ให้คลิก
เครื องหมาย "+" ที Complete
access to TeLL Me More’s
content จากหน้าเว็บ Portal

จะปรากฏหน้าต่าง Free-to-Roam ดังภาพข้างล่างนี1 ให้ผเู ้ รี ยนคลิกเลือกระดับการเรี ยนทีต้องการ

ระดับการเรี ยน

คลิกเลือกระดับการเรี ยน
ทีต้องการ

จะปรากฎหน้าต่าง Lesson Workshop ในรู ปแบบของ Free-to-Roam ซึ งมีรายละเอียดต่างๆดังนี1

คลิกเพือเลือนหน้า
คลิกเพือเลือกฝึ กกิจกรรมจาก
บทเรี ยนแยกตามสถานการณ์ต่างๆ
คลิกเพือเลือกฝึ กกิจกรรมจาก
Workshop พัฒนาทักษะต่างๆ
การเรี ยนแบบ Free-to-Roam Mode เหมาะสําหรับผูท้ ีต้องการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศด้วยตัวเอง ซึ งกิจกรรม
ต่างๆได้ถูกจัดแบ่งเป็ นหมวดหมู่ในรู ปแบบของ Workshop โดยผูเ้ รี ยนสามารถเลือกทีจะพัฒนาทักษะเฉพาะที
ต้องการได้
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เครืองมือทีควรทราบใน Free-to-Roam Mode
Lesson Workshop icon

: สําหรับเลือกฝึ กกิจกรรมจากบทเรี ยนแยกตามสถานการณ์ต่างๆ

Cultural Workshop icon

: สําหรับกิจกรรมกลุ่มวัฒนธรรม

Vocabulary Workshop icon

: สําหรับกิจกรรมกลุ่มคําศัพท์

Grammar Workshop icon

: สําหรับกิจกรรมกลุ่มหลักไวยากรณ์

Oral Workshop icon

: สําหรับกิจกรรมกลุ่มทักษะการพูดและการฟัง

Written Workshop icon

: สําหรับกิจกรรมกลุ่มทักษะการเขียนและการอ่าน

Performance Evaluation icon

: สําหรับดูรายงานผลการเรี ยน

หากผูเ้ รี ยนต้องการดูผลการฝึ กฝนของตนเองให้คลิกที Performance Evaluation icon
โดยจะแสดงผลเป็ นรายกิจกรรมดังภาพด้านล่างนี1
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