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สวนที่ 1 บทนํา 
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีพันธกิจในการสงเสริมและ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากร สอดคลองกับการปรับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

สวนดุสิตในดานการจัดการคุณภาพนักศึกษา การจัดการคุณภาพของการใชทรัพยากรและ

งบประมาณ การจัดการคุณภาพดานบุคลากร มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญดังกลาว จึงจัดหา

โปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท่ีมีความยืดหยุน สามารถประยุกตเขากับการจัดการเรียนการสอนและ

การศึกษาดวยตนเองตามอัธยาศัย ตลอดจนการใหบริการจัดสอบวัดระดับความรูความสามารถตาม

เกณฑโทอิค (TOEIC) อันเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การทดสอบความรู

ความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา พ.ศ. 2560 เพ่ือสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรไดวัด

ระดับความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานระดับสากล โดยไดรับสวนลด

คาธรรมเนียมสมัครสอบสําหรับนักศึกษา นอกจากนั้น ผลการทดสอบโทอิคสามารถนําไปใชประโยชน

ในดานตาง ๆ เชน การขอสําเร็จการศึกษา การสมัครงาน การเลื่อนตําแหนง การพัฒนาความรู

ความสามารถระดับบุคคล  

โปรแกรม English Discoveries เปนซอฟตแวรสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ Online  

ที่เปนบทเรียนออนไลนและสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ถูกพัฒนาภายใตองคกร Educational 

Testing Services (ETS) แหงสหรัฐอเมริกา เปนองคกรชั้นนําซึ่งกอตั้งมานานกวา 60 ป ไดรับการ

ยอมรับจากทั่วโลกในดานการพัฒนา วิจัย บริหารจัดการ และใหคะแนนขอสอบประเมินทักษะทาง

ภาษาอังกฤษมากกวา 50 ลานฉบับตอป เชน ขอสอบ TOEFL® TOEIC® มากกวา 180 ประเทศ 

(Edusoft, 2019) 

ทั้งนี้ บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต จํากัด เปนผูนําเขาและตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑซอฟตแวร 

สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ English Discoveries แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย และได

ใหบริการกับลูกคามากกวา 2,000 แหงทั่วประเทศไทย ครอบคลุมทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

มหาวิทยาลัยชั้นนําทั่วประเทศ ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล โรงเรียนระดับ

มัธยมศกึษา โรงเรียนระดับประถมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เปนตน (Edusoft, 2019) 

ลักษณะของโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online จะมีเนื้อหา

ทั้งหมดสอดคลองตามกรอบมาตรฐาน CEFR ของสหภาพยุโรป และสอดคลองกับนโยบายการ

ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศกึษา (พ.ศ. 2559) ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ทั้งนี้โปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดียชุด English Discoveries Online มีคุณลักษณะดังนี ้
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1) เนื้อหาของบทเรียนทั้งหมดสอดคลองตามกรอบมาตรฐาน Common European 

Framework of Reference for Languages (CEFR) อยางนอย 3 ระดับ สอดคลองกับประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศกึษา 

(พ.ศ. 2559)  

2) เนื้อหาของบทเรียนสงเสริมการฝกทักษะดานการฟง การอาน การพูด ไวยากรณ คําศัพท 

ตลอดจนแบบฝกหัดการเขียนเรียงความ สอดคลองกับแบบทดสอบวัดความรูความสามารถดาน

ภาษาอังกฤษตามเกณฑโทอิค  

3) แบบทดสอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษกอนเรียน (Placement Test) ของโปรแกรมฯ 

ประเมินทักษะอยางนอย 3 ดาน เชน ทักษะการอาน การฟง และความรูดานไวยากรณ ขอสอบมี

ระดับความยากงายอยางนอย 4 ระดับ เชน ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง ระดับสูง และระดับผสม  

ผลการทดสอบจะชวยใหผูเรียนทราบระดับความสามารถดานภาษาอังกฤษ สามารถพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษที่สอดคลองกับความรูความสามารถของตนได 

4) บทเรียนในแตละระดับมีไมนอยกวา 40 บทเรียน (มีทั้งหมด 10 ระดับ) มุงเนนการใช

ภาษาอังกฤษจากสถานการณจริงในชีวิตประจําวัน 

5) การใชงานโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online สามารถ

ใชไดกับเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบตั้งโตะ (Desktop) แบบพกพา (Laptop) สมารทโฟน 

(Smartphone) แท็บเล็ต (Tablet) ผานเครือขายอินเตอรเน็ตบน Web Technology ไดตลอด 24 

ชั่วโมง 

6) ผูใชงานสามารถบันทึกเสียงของตนเองดวยไมโครโฟนและฟงเสียงของตนเองเพื่อ

เปรียบเทียบกับเสียงตนฉบับในโปรแกรมได ตลอดจนใชงานสามารถตอบคําถามดวยเสียงและพูด

โตตอบกับระบบในระหวางการทําแบบฝกการพูดได 

7) โปรแกรมฯ มีเครื่องมือชวยตรวจสอบแบบฝกการเขียนที่แนะนําหลักการเขียน

ภาษาอังกฤษที่ถูกตอง โดยจะชี้ถึงขอผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษทันที 

8) โปรแกรมฯ มีบทเรียนเสริมทักษะเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูภาษาอังกฤษ เชน นิตยสาร เกม 

สํานวนภาษาอังกฤษ กระทูสนทนาออนไลน  

9) โปรแกรมฯ มีแบบทดสอบประเมินความรูภาษาอังกฤษกลางภาค (Mid–term Test) และ

ปลายภาค (Final Test) โดยคะแนนของผูใชงานจะถูกบันทึกและแสดงไวท่ีระบบของผูสอน 

(รายงานผลการสงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาดวยโปรแกรม

ภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) 
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1.1 การขอรับรหัสผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) 

ผูใชงานสามารถเขาใชงานโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries 

Online ไดจากเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบตั้งโตะ (Desktop) แบบพกพา (Laptop) สมารท

โฟน (Smartphone) แท็บเล็ต (Tablet) และตองใช หูฟงรวมดวย หากผู ใชงานไมมี อุปกรณ

คอมพิวเตอรดังกลาวสามารถใชงานโปรแกรมฯ ไดที่ศูนยการเรียนรูภาษาดวยตนเอง หอง 1216 

อาคาร 1 ชั้น 2 หรือใชงานเครื่องคอมพิวเตอรที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ 

นักศึกษาชั้นปที่ 1–3 ทุกคน จะไดรับการจัดสรรรหัสผูใชงาน (username) และรหัสผาน (password) 

โดยอัตโนมัติ ซึ่งเปนรหัสผูใชงานและรหัสผานเดียวกันกับการเขาใชอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัย 

โปรแกรมฯ มีอายุการใชงานได 1 ปการศึกษา นักศึกษาชั้นปอ่ืน ๆ และบุคลากรจะมีอายุการใชงาน

ตาม เ งื่ อ น ไ ขที่ กํ า หน ด  โ ด ยผู ใ ช ง า นสา มาร ถสมั ค ร ใ ช ง า น โปร แกรมฯ  ดั ง ก ล า ว ได ที่  

https://goo.gl/KSUYuN  (สําหรับนักศึกษา) และ https://goo.gl/nq6f6d (สําหรับบุคลากร) หรือ สมัคร

ดวยตนเองที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม หอง 1212 อาคาร 1 ชั้น 2 ดาวนโหลดแบบฟอรมใบ

สมัครสําหรับนักศึกษา และ แบบฟอรมใบสมัครสําหรับบุคลากร หรือ กรอกใบสมัครแลวสงทางอีเมล

ที่ engdis.ilac@gmail.com ได เม่ือสมัครเขาใชงานทาง google form สมัครดวยตนเอง หรือสมัคร

ผานทางอีเมลของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมแลว สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจะ

จัดสงรหัสผูใชงาน (username) และรหัสผาน (password) ไปทางอีเมลท่ีผูสมัครแจงไว ดังภาพ 

ที่ 1.1–1.2  

 

ภาพที่ 1.1 แบบฟอรมใบสมัครสําหรับนักศึกษา (https://goo.gl/KSUYuN) 
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ภาพที่ 1.2 แบบฟอรมใบสมัครสําหรับบุคลากร (https://goo.gl/nq6f6d) 

 

1.2 การใชงานโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries online ดวยตนเอง 

โปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online มีหนวยการเรียนรูตาม

หัวขอเรื่องที่ผูใชงานสามารถฝกทักษะทางภาษาไดครบทุกแบบ ไดแก ทักษะการฟง (Listening skill) 

ทักษะการอาน (Reading skill) ทักษะการพูด (Speaking skill) ทักษะการเขียน (Writing skill) 

ความรูดานไวยากรณ (Grammar) ความรูดานคําศัพท (Vocabulary) และความรูดานการใชเว็บ 

(Web Literacy tools) มีบทความตามหัวขอเรื่องที่เปนประเด็นภาพในวีดีโอ รายการทางวิทยุ และ

ภาพแอนนิเมชัน (Animation) ที่นําเสนอรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษดวยเทคโนโลยีทันสมัยและ

การใชสื่อที่หลากหลาย (Multimedia) 

1.2.1 การแบงเนื้อหาตามระดับการเรียนรู 

เนื้อหาของแตละบทเรียนมีการแบงระดับการเรียนรูภาษาอังกฤษ การใชงานโปรแกรม

ภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online ตามระดับความสามารถดานภาษาอังกฤษ

ของผลการทดสอบกอนเรียน (Placement Test) ระบบการใชงานของโปรแกรมภาษาอังกฤษ

มัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online ประกอบดวยระดับการเรียนรู 10 ระดับ ไดแก  

1) First Discoveries 

2) Basic 1 

3) Basic 2 

4) Basic 3 

5) Intermediate 1 

6) Intermediate 2 

7) Intermediate 3 

8)  Advanced 1 

9)  Advanced 2 

10) Advanced 3   
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ในการแบงระดับความสามารถภาษาอังกฤษ โดยการนํากรอบอางอิงมาตรฐานความสามารถ

ทางภาษาของสหภาพยุโรปตามกรอบมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of 

References Languages) มาจัดระดับความสามารถของผูเรียนเริ่มตั้งแตระดับความสามารถดาน

ภาษาอังกฤษตั้งแตระดับ CEFR: A1 ถึงระดับ CEFR: C1 ดังภาพที่ 1.3 
 

 

ภาพที่ 1.3 ระดับความสามารถดานภาษาอังกฤษของผลการทดสอบ 

Placement Test ตามกรอบอางอิง CEFR 

 

1.2.2 โครงสรางของหลักสูตร 

โปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries online หลักสูตรแตละระดับ

การเรียนรู ประกอบ 10 หัวขอเรื่อง (10 topics based) ประกอบดวยหัวขอยอย ดังตอไปนี ้

             1. ทักษะการฟง (Listening Skill) มีรูปแบบการฟงท่ีหลากหลาย เชน การแสดงทาง
ทีว ีรายการวิทยุ และกลองบันทึกขอความ 

        2. ทักษะการอาน (Reading Skill) มีรูปแบบการอานที่หลากหลาย เชน บทความ 
เรื่องเลา โฆษณา ประกาศ ฯลฯ 
              3. ทักษะการพูด (Speaking Skill) มีรูปแบบบทสนทนาในชีวิตจริงหลากหลายแบบ
โดยเนนที่หนาที่ของภาษา (Functional language) ในสถานการณตาง ๆ 
              4. ไวยากรณภาษาอังกฤษ (Grammar) มีตัวอยางการใชไวยากรณดวยภาพแอนิเมชัน 
พรอมคําอธิบายหลักไวยากรณภาษาอังกฤษ พรอมแบบฝกหัด 

        5. คําศัพท (Vocabulary) มีความหมายของคําศัพทในหนวยการเรียนตาง ๆ แบบ
บูรณาการในหนวยการเรียน  
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ภาพที่ 1.4 ตัวอยางเขาใชงานระดับการเรียนรู Basic 1 Unit 1 
 

1.2.3 องคประกอบของแตละหนวยการเรียนรู 

 ขัน้ตอนการสํารวจ (Explore) เปนการนําเสนอเนื้อหา และรูปแบบภาษา 

 ขั้นตอนการฝกทักษะ (Practice) เปนการย้ําความเขาใจเนื้อหาโดยผานรูปแบบ

กิจกรรมท่ีมีปฏิสัมพันธ 

 ขั้นตอนการทดสอบ (Test) เปนการทดสอบความสามารถทางภาษาของผูเรียนใน

เนื้อหาใหม 

องคประกอบหนวยการเรียนรู สวนทักษะการพูดจะไมมีสวนของการทําขอทดสอบ (Test)  

 

1.3 ขั้นตอนการใชงานโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online และ

อบรมการใชงาน 

1) เขาใชงานโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online ผาน 

เว็บเบราวเซอร ไดแก Google Chrome, Firefox และ Safari การเขาใชงานโปรแกรมฯ ดังกลาว 

ครั้งแรกตองใชงานผานเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบตั้งโตะ (Desktop) หรือแบบพกพา 

(Laptop) ครั้งตอไปจึงจะสามารถใชกับโทรศัพทมือถือ (Smartphone) หรือแท็บเล็ต (Tablet)  

ไดตามปกต ิ

 

 

 



7 
 

คูมือการใชงานโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2) พิมพ URL ดังนี้ https://ed.engdis.com/dusit 

 

 

 

3) พิมพรหัสผูใชงาน (username) และรหัสผาน (password) แลวคลิก การเขาใชงาน  

              (Login)  

 

 

ภาพที่ 1.5 ขั้นตอนการเขาใชงานโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย 

ชุด English Discoveries Online 

 

 

 

 

2 

3 

1 
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4) เม่ือเขาโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online ไดแลว 

หนาจอจะปรากฏแผนฟลมสีดําบาง ๆ เปนคําแนะนําวิธีการใชงาน (ปรากฏเฉพาะการใชงานครั้งแรก) 

ใหอานขอมูลหรือคลิกตอไป (Next) เรื่อย ๆ จนสุดทายแลวคลิกออก (Exit)  

 

 
 

ภาพที่ 1.6 คําแนะนําวิธีการใชงานโปรแกรมฯ ครั้งแรก 
 
5) จากนั้นผูเรียนจะพบกับเมนูตาง ๆ ของโปรแกรม ดังนี้ 
 

 

ภาพที่ 1.7 เมนูตาง ๆ ของโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย 
ชุด English Discoveries Online 

 

 

Home 

Institution Page 

Community 

Assignments 

Assessments 

Inbox 
Grammar 
Book 

4 
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1.4 การทําแบบทดสอบกอนเรียน 

การทําแบบทดสอบกอนเรียนหรือที่เรียกวา Placement Test จัดทําข้ึนเพ่ือสอบวัดระดับ

ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษของตนเอง เมื่อทราบผลการทดสอบกอนเรียนแลวจะไดเริ่มตน

พัฒนาทักษะจากระดับที่ตรงกับความสามารถที่แทจริงของตน ข้ันตอนการทําแบบทดสอบกอนเรียน 

(Placement Test) มี 4 ขั้นตอน รายละเอียดดังนี ้

1) ไปที่หนาจอ Home เลือกแถบเมนูดานซายมือ (แนวตั้ ง ) ลํ าดับที่  5 คําวา 

Assessment แลวคลิก 

 

ภาพที่ 1.8 ข้ันตอนการเขาใชงานเพ่ือทําแบบทดสอบกอนเรียน (Placement Test) 
 

2) เลือกแบบทดสอบกอนเรียน (Placement Test) แลวคลิกเริ่มตนทําแบบทดสอบ  

(Start test) 

 

ภาพที่ 1.9 ข้ันตอนการทําแบบทดสอบกอนเรียน (Placement Test) 
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3) คลิกเลือก I am not sure (ฉันไมแนใจ)  
 

 

ภาพที่ 1.10 ขั้นตอนการทําแบบทดสอบกอนเรียน (Placement Test) 

 

4) คลิกเริ่มตนทําแบบทดสอบ (Start Test) โดยแบบทดสอบกอนเรียนมีจํานวน 2 ชุด  

40 ขอ และใหทําแบบทดสอบจนเสร็จเรียบรอย 

 

 

ภาพที่ 1.11 ขั้นตอนเริ่มทําแบบทดสอบกอนเรียน (Placement Test) 

เมื่อเริ่มเขาสูแบบทดสอบกอนเรียนแลว ใหทําตามขั้นตอนตาง ๆ ดานลาง โดยมีวิธีการทํา

แบบทดสอบ ดังนี้  
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5) วิธีการทําแบบทดสอบ หากขอทดสอบเปนแบบเลือกคําตอบไปเติมในชองวาง 

(Drag and Drop) ใหใชเมาสลากคําตอบที่ถูกตองไปใสไวใน _______________. 

 

ภาพที่ 1.12 วิธีการทําแบบทดสอบแบบเลือกคําตอบเติมในชองวาง (Drag and Drop) 

 

6) วิธีการทําแบบทดสอบ หากขอทดสอบเปนแบบเลือกคําตอบท่ีถูกตอง (Multiple 

choice) ใหใชเมาสคลิกคําตอบที่ถูกตองไดเลย 

 

 

ภาพที่ 1.13 วิธีการทําแบบทดสอบแบบเลือกคําตอบท่ีถูกตอง (Multiple choice) 
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7) วิธีการทําแบบทดสอบ หากขอทดสอบเปนแบบคลิกเลือกคําตอบที่ ถูกตอง 

(Drop Down) ใหใชเมาสคลิก   แลวเลือกคําตอบที่ถูกตอง 

 

ภาพที่ 1.14 วิธีการทําแบบทดสอบแบบคลิกเลือกคําตอบท่ีถูกตอง (Drop Down) 

 

8) เมื่อทําแบบทดสอบกอนเรียน (Placement Test) จนเสร็จสิ้นแลว จะมีกราฟ

แสดงผลการทดสอบกอนเรียนใหเริ่มทําแบบฝกหัดไดทันที  

 

ภาพที่ 1.15 กราฟแสดงผลการทดสอบกอนเรียน 

 

9) เมื่อทราบระดับผลการทดสอบกอนเรียน (Placement Test) แลว ใหเริ่มทําแบบฝกหัด 

สามารถเลือกทําระดับ (level) ที่ตรงกับผลการทดสอบกอนเรียนของตนเอง ซึ่งแบบฝกหัดในแตละ

ระดับ (level) จะมีหนวยการเรียนรู 10 หนวย (units) และมีบทเรียนไมนอยกวา 40 บทเรียน 

(lessons) ซึ่งในหนาหลักของผูใชงานโปรแกรมฯ จะเห็นระดับการเรียนรู สามารถเลื่อนดูและเริ่ม

เรียนในระดับตาง ๆ ไดตามผลการทดสอบกอนเรียน (Placement Test) โดยคลิกที่ A และ B เพ่ือ

เลือกระดับการเรียนรู จากนั้นคลิกที่ Continue เพ่ือเขาสูบทเรียน นอกจากนี้ผูใชงานโปรแกรมฯ 

สามารถเลื่อนขึน้ลงเพ่ือเลือกเรียนในแตละหนวยการเรียนรู (Unit) ได ดังภาพที่ 1.16  



13 
 

คูมือการใชงานโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

 

ภาพที่ 1.16 วิธีเลือกระดับการเรียนรู 
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สวนที่ 2 การจัดการบัญชีผูใชงาน 
 

2.1 การจัดการบัญชผีูใชงานดวยตนเอง (Self –Service)  

 2.1.1 การเขาใชงาน (Log in) 

ผูใชงานโปรแกรมมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online สามารถใชรหัสผูใชงาน 

(Username) และรหัสผาน (Password) เขาใชงานโปรแกรมฯ ผานระบบอินเตอรเน็ตดวยอุปกรณที่

เชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ต ไดแก คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (Desktop) คอมพิวเตอรแบบพกพา 

(Laptop) รวมถึง แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท มือถือ (Smartphone) เชื่อมตอผาน Web 

browser ไดแก Chrome, Firefox และSafari เทานั้น โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี ้

1) เชื่อมตอเขาระบบอินเตอรเน็ต เลือกเชื่อมตอผาน Web browser ไดแก Chrome, 

Firefox และSafari เลือกพิมพที่อยูเว็บไซต https://ed.engdis.com/dusit ในชอง URL  

 

ภาพที่ 2.1 การพิมพที่อยูเว็บไซตเพ่ือเขาใชงานโปรแกรมฯ  

2) พิมพ รหัสผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) ตามชองที่กําหนด 

 

ภาพที่ 2.2 การพิมพรหัสผูใชงานและรหัสผานเพ่ือเขาใชงานโปรแกรมฯ  

https://ed.engdis.com/dusit 

ใสรหัสผูใชงาน และรหัสผาน 
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3) เม่ือเขาสูระบบของโปรแกรมมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online เรียบรอยแลว 

สามารถตรวจสอบ ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ของผูใชงานไดที่บริเวณดานบน หากเปนอาจารย 

บุคลากรและนักศึกษาชั้นปที่ 4 ขึ้นไปจะเปนรหัสผูใชงาน (Username) 

 

 ภาพที่ 2.3 การตรวจสอบชื่อ – นามสกุล หรือรหัสผูใชงาน  

 2.1.2 การออกจากระบบ (Log out) 

 ผูใชงานโปรแกรมฯ เขาใชงาน (Log in) แลวจําเปนตองออกจากระบบ (Log out) ทุกครั้ง 

เมื่อเลิกใชงานโปรแกรมฯ มิฉะนั้น จะไมสามารถเขาใชงานครั้งตอไปได เนื่องจากระบบจะบันทึกวา

ผูใชงานยังอยูในระบบ การออกจากระบบ (Log out) มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1) กดเลือกเมนูรูปคน  ท่ีแถบมุมขวาบน จะปรากฏหนาตางตัวเลือกหัวขอ ไดแก My 

Profile, Study Planner และ logout 

 

ภาพที่ 2.4 การเลือกเมนูรูปคน  เพ่ือออกจากโปรแกรมฯ 

ช่ือ – นามสกุลผูใชงาน หรือรหัสผูใชงาน  

กดเลอืกเมนูรูปคน  
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 2) กดเลือกหัวขอ logout  

 

ภาพที่ 2.5 การเลือกหัวขอ Log out เพ่ือออกจากโปรแกรมฯ 

3) หนาตางคาํถามปรากฏขึ้น เพ่ือยืนยันการออกจากระบบ (Log out)  ผูใชงานกดเลือก 

continue เพ่ือออกจากระบบ 

  

ภาพที่ 2.6 หนาจอหนาตางคําถามเพื่อยืนยันการออกจากระบบ  

และการเลือกคําสั่งเพ่ือยืนยันการออกจากระบบ 

 

 

 

 

กดเลือก Continue 

เพ่ือออกจากระบบ 

กดเลือกหัวขอ Log out 

หนาตางคําถาม 
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4) หากออกจากระบบสําเร็จสามารถตรวจสอบไดจากหนาจอที่จะปรากฏเปนหนาจอเขาใช

งานโปรแกรมฯ (Log In)  

 

ภาพที่ 2.7 หนาจอที่ปรากฏหลังจากออกจากระบบสําเร็จ 

 2.1.3 การเขาใชงาน (Log In) ไมสําเร็จ 

 กรณผีูใชงานโปรแกรมฯ เขาใชงานโปรแกรมไมสําเร็จ หรือไมสามารถเขาใชงาน (Log in) 

ครั้งตอไปได อาจเกิดจาก 3 กรณี ดังนี ้

  2.1.3.1 ผูใชงานไมไดออกจากระบบ (Log out) เมื่อเลิกใชงานโปรแกรมฯ ในครั้ง

กอน หรือออกจากระบบไมสมบูรณ ผูใชงานสามารถดําเนินการ ดังตอไปนี ้

 1) เมื่อเขาใชงาน (Log in) แลวหนาจอปรากฏรูปภาพนาฬิกาทราย แสดงวาการใช

งานครั้งลาสุดไมไดออกจากระบบ (Log out) การใชงานโปรแกรมฯ หรือการออกจากระบบ (Log 

out) ไมสมบูรณ 

 

ภาพที่ 2.8 หนาจอแสดงภาพนาฬิกาทรายหากออกจากระบบ (Log out) ไมสมบูรณ 
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  2) หนาจอจะปรากฏหนาตางขอความแจงวาการใชงานครั้งกอน ผูใชงานโปรแกรมฯ 

ไมไดออกจากระบบ (Log out) อยางสมบูรณ 

 

ภาพที่ 2.9 หนาตางขอความแจงผูใชงานโปรแกรมไมไดออกจากระบบ (Log out) อยางสมบูรณ 

 3) ผูใชงานจะตองดําเนินการปดระบบ (Shut Down, Turn Off) อุปกรณที่เขาใช

งานโปรแกรมฯ ในครั้งกอน เชน ปดคอมพิวเตอร ปดโทรศัพท เพื่อยกเลิกการเขาระบบการใชงาน

โปรแกรมฯ ในครั้งกอน ผูใชงานจึงจะสามารถเขาใชงานโปรแกรมฯ ไดอีกครั้ง 

 

ภาพที่ 2.10 การปดระบบคอมพิวเตอร เพ่ือยกเลิกการเขาระบบการใชงานโปรแกรมฯ ในครั้งกอน 

 

  2.1.3.2 กรณีที่เขาใชโปรแกรมไมไดเนื่องจาก URL ผิด  

 1) ผูใชงานอาจจะพิมพ URL หรือพิมพชื่อเว็บไซตไมถูกตอง เนื่องจากผูใชงานใช

วิ ธี ก า รสื บค น  URL ห รื อ เ ว็ บ ไซต ในช อ ง  Google search ร ะบบอาจจะแส ดง  URL ของ

สถาบันการศกึษาอื่นๆ ซึ่งคลายคลึงกัน ทําใหผูใชงานเกิดความสับสนเลือก URL หรือเว็บไซตที่จะเขา

ใชโปรแกรมมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตผิดพลาด 

เลือก Shut Down 

เพื่อปดระบบ 
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ภาพที่ 2.11 การคนหาเว็บไซตโปรแกรมฯ ในชอง Google search 

 

ภาพที่ 2.12 ปรากฏเว็บไซตของสถานศึกษาที่ใชงานโปรแกรมฯ 

  2) ใหผูใชงานตรวจสอบ และพิมพที่อยูคือ https://ed.engdis.com/dusit ในชอง

พิมพ URL เพ่ือเขาใชงานระบบโปรแกรมฯ 

 

ภาพที่ 2.13 การพิมพที่อยูเว็บไซตเพ่ือเขาใชงานโปรแกรมฯ  

พิมพหาชือ่เว็บไซตในชอง Google search 

ปรากฏเว็บไซตของสถาบันการศึกษาที่ใชโปรแกรมฯ 

https://ed.engdis.com/dusit 
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  2.1.3.3 กรณีที่เขาใชโปรแกรมฯ ไมไดเนื่องจากหา URL ไมพบ 

  1) สาเหตุอาจเกิดจากผูใชงานพิมพ URL ไมถูกตอง เชนwww.ed.engdis.com จะ

ไมสามารถเขาระบบโปรแกรมฯ ได โดยระบบจะแสดงขอความ “ไมสามารถเขาถึงเว็บไซตนี”้  

 

ภาพที่ 2.14 การพิมพที่อยูเว็บไซตผิดพลาดในการเขาใชงานโปรแกรมฯ  

 

 

ภาพที่ 2.15 หนาจอจะปรากฏขอความ “ไมสามารถเขาถึงเว็บไซตนี”้  

2) ใหผูใชงานสามารถตรวจสอบ และพิมพที่อยูที่ถูกตอง คือ https://ed.engdis.com/dusit 

ในชองพิมพ URL เพ่ือเขาใชงานระบบโปรแกรมฯ 

พิมพ www.ed.engdis.com ในชอง URL 
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 ภาพที่ 2.16 ตรวจสอบและพิมพที่อยูที่ถูกตองเพ่ือเขาระบบใชงานโปรแกรมฯ 
 

 2.1.4 การใชเมนูอื่นๆ 

  2.1.4.1 การเปลี่ยนภาษาแปลหลัก 

  ผู ใชงานโปรแกรมมัลติมี เดีย ชุด English Discoveries Online ฯ สามารถใช

พจนานุกรมเปนเครื่องมือชวยในการเรียนในโปรแกรมฯ ได โดยแปลจากภาษาอังกฤษ เปนภาษาไทย 

หรือภาษาตางประเทศอื่นๆ ได โดยผูใชงานสามารถเลือกแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักที่

ตนเองถนัดได โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

  1) กดเลือกเมนูรูปคน  ที่แถบมุมขวาบน จะปรากฏหนาตางตัวเลือกหัวขอ 

ไดแก My Profile, Study Planner และ logout 

 

ภาพที่ 2.17 การเลือกเมนูเพ่ือเปลี่ยนภาษา 

   

 

กดเลอืกเมนูรูปคน  

https://ed.engdis.com/dusit 
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2) กดเลือก My Profile จะปรากฏหนาตางพิเศษ My Profile 

 

ภาพที่ 2.18 เลือกหัวขอ My Profile เพ่ือเปลี่ยนภาษา 

  3) หนาตางพิเศษ My Profile จะปรากฏข้ึน 

 

ภาพที่ 2.19 หนาตางพิเศษ My Profile 

    

 

 

 

 

 

 

กดเลือก หัวขอ My Profile 

หนาตางพิเศษ My Profile 
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  4) เลือกเปลี่ยนภาษาที่หัวขอ Support Language โดยกดเลือก  จะปรากฏ

กลองใหเลือกภาษา ซึ่งจะเรียงตามลําดับตัวอักษรภาษาอังกฤษ เชน เลือกเปลี่ยนเปนภาษาไทย 

 

ภาพที่ 2.20 การเลือกเปลี่ยนภาษา ที่หัวขอ Support Language 

  5) เม่ือเปลี่ยนสําเร็จภาษาหลัก (ภาษาอังกฤษ) จะถูกแปลเปนภาษาท่ีเลือก เชน

ภาษาไทย 

 
ภาพที่ 2.21 เมนู Dictionary ที่ปรากฏภาษาหลัก (ภาษาอังกฤษ) และภาษาแปลที่เลือก (ภาษาไทย) 

2.2 การจัดการบัญชผีูใชงานโดย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดการปญหาเบื้องตนแกผูใชงานตามชองทางที่ผูใชงาน

ประสานงานมา เชน โทรศัพท Facebook Line หรือมาพบดวยตนเอง โดยปญหาที่พบบอย และชวย

ตรวจสอบการใชงานเบื้องตน ไดแก ผูใชงานลืมรหัสผาน (Password)  ระบุรหัสผาน (Password) ไม

ถูกตอง กกรอก URL ไมถูกตอง รวมทั้ง การประสานงานกับบริษัท IT Edusoft ใหเปดระบบเพ่ือแกไข

ขอมูลในเมนู My Profile โดยแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเปนดังตอไปนี้ 

เลือกหัวขอ 

Support 

Language 

เปล่ียนเปนภาษา 

Thai 

ภาษาหลัก (ภาษาอังกฤษ) 

และภาษาแปลที่เลือก (ภาษาไทย) 
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 2.2.1 การลืมรหัสเขาใชงาน 

 1. กรณีผูใชงาน ลืมรหัสผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) กรณีนี้มักจะเกิด

ขึ้นกับผูใชงานที่เปน นักศึกษาชั้นป 4 บุคลากรและอาจารยท่ียื่นขอบัญชีผูใชงาน (Username) จาก

บัญชีผูใชงานจากสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เจาหนาที่จะขอขอมูล ชื่อ – นามสกุล สังกัดของ

บุคลากร/อาจารย หากเปนนักศึกษาจะขอรหัสนักศึกษา ชั้นป และคณะ/โรงเรียน เพื่อใชตรวจสอบ

ฐานขอมูลบัญชีผู ใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) ที่สถาบันภาษา ศิลปะและ

วัฒนธรรมจัดสรรให 

 2. กรณีผูใชงานเขาใชงานไมไดเนื่องจากใสรหัสนักศึกษาผิด ซึ่งมักจะเกิดกับนักศึกษาชั้นป 1 ที่

จํารหัสนักศกึษาไมแมนยํา เนื่องจากรหัสผูใชงาน (Username) ของนักศึกษาจะใชรหัสนักศึกษาเปนหลัก 

 2.2.2 การแกไขขอมูลในระบบ 

  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจะประสานงานกับบริษัท IT Edusoft ใหแกไขขอมูลใน

ระบบหากพบขอผิดพลาด เชน บริษัทฯ ปอนขอมูลรหัสประจําตัวนักศึกษาหรือหลักสูตรของนักศึกษา

ผิดพลาด รวมทั้งใหเปดระบบเพื่อแกไขขอมูลในเมนู My Profile ในกรณีนี้ สถาบันภาษา ศิลปะและ

วัฒนธรรมจะประสานงาน และกําหนดระยะเวลาเพ่ือเปดระบบใหแกไข ซึ่งจะเปนชวงระยะเวลาการ

อบรมนักศึกษาใหมใชโปรแกรมฯ เพื่อเจาหนาที่สถาบันภาษาฯ ที่รับผิดชอบไดตรวจสอบ และแกไข

เบื้องตนได  

2.3 การจัดการบัญชผีูใชงานโดย โดย บริษัท IT Edusoft 

 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะประสานงานกับบริษัท IT Edusoft หลังจากจัดการ

ปญหาเบื้องตนใหแกนักศึกษาแลวแตยังไมสามารถจัดการได เชน นักศึกษาเขาใชงานโปรแกรมฯ ไมได

กรณีรหัสผานผิดพลาด ซึ่งเจาหนาที่สถาบันภาษาทดลองเขาโปรแกรมฯ แลว รวมทั้งการประสานงาน

เรื่องการขอใหเปดระบบ My Profile เพ่ือตรวจสอบ และแกไขปญหาเบื้องตน  
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สวนที่ 3 การใชงานโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries online 
 

 โปรแกรม English Discoveries Online ใชระบบสื่อผสม (Multimedia) ที่ ช วยเสริม

ประสบการณทางภาษาเขาสูชีวิตจริงของผูใชงาน โดยหนวยการเรียนรูทีผู่ใชงานสามารถฝกทักษะทาง

ภาษา ไดแก ทักษะการฟง (Listening) ทักษะการอาน (Reading skill) ทักษะการพูด (Speaking 

skill) ทั กษะกา ร เ ขี ยน  (Writing skill) หลั ก ไวย ากรณภ าษา อังกฤษ  (Grammar) คํ าศัพท  

(Vocabulary) และความรูดานการใชเว็บ (Web Literacy) มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1. ทักษะการฟง (Listening skill) 

ทักษะการฟงออกแบบไวเพ่ือสงเสริมความเขาใจของผูใชงานในการฟง โดยผานการเปด

โอกาสใหใชสื่อที่เก่ียวกับทักษะการฟงหลายๆ อยาง เชน วีดีโอคลิป การแสดงทางทีวี รายการวิทยุ 

การฝากขอความในเครื่องบันทึกเสียง เปนตน 

ทักษะการฟงนี้จะแบงเนื้อหาการใชงานตาง ๆ ออกเปน 3 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนการสํารวจ (Explore) นําเสนอเน้ือหาใหผูใชงานฝกฟงบทสนทนาในสถานการณตาง ๆ 

ที่หลากหลาย 

 ขั้นตอนการฝก (Practice) เสริมเนื้อหาในการพัฒนาการฟงผานการฝกหัดโดยการมี

ปฏิสัมพันธเชิงสื่อสารท่ีหลากหลาย 

 ขั้นตอนการทดสอบ(Test) ซึ่งใชทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษในการใชเนื้อหาใหม ๆ 

ของผูใชงาน ดังรายละเอียดตอไปนี ้

3.1.1 Explore การสํารวจเนื้อหาการฝกปฏิบัตทิักษะการฟง  

ในเรื่องท่ี 1 ดานทักษะการฟง ผูใชงานจะพบกับ Step ของการเรียนรูทักษะการฟง

ภาษาอังกฤษ โดยคลิก Next เพ่ือเริ่มเขาสูกิจกรรมที่ 1 คือ Explore ขั้นการสํารวจเนื้อหา ขั้นตอนท่ี 

1 (Step 1) ดังรายละเอียดภาพที่ 3.1 

 
ภาพที่ 3.1 Step 1: Explore (ทักษะการฟง) 
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3.1.2 วิธีฝกปฏิบัติทักษะการฟง  

จากภาพที่ 3.4 หลังจากผูใชงานเขาสูกิจกรรม Explore สํารวจเนื้อหา Step 1 ใหผูใชงาน

เริ่มเรียนที่กิจกรรม Explore เพ่ือเริ่มฟงบทสนทนาภาษาอังกฤษและหากผูใชงานตองการเพ่ิมหรือลด

เสียงในการฟงบทสนทนาในบทเรียนโดยคลิกรูปลําโพง ดังตัวอยางภาพที่ 3.2 

 
ภาพที่ 3.2 Step 1: Explore การเปดฟงบทสนทนา 

 

3.1.3 เมนู See text เพื่อเปดดูสคริปตบทสนทนา 

จากรูปภาพที่ 3.5 ผูใชงานสามารถคลิก See Text เพ่ือเปดดูสคริปตบทสนทนา คําศัพท 

เนื้อหาเพื่อประกอบการฟงและผูใชงานสามารถฟงซ้ําไดจนกวาผูใชงานจะมีความเขาใจในเนื้อหา

สําคัญของบทสนทนามากยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดภาพที่ 3.3  

 

 
ภาพที่ 3.3 Step 1 : การเปดดูบทสนทนา (See text) 

3.1.4 Hear Part การฝกทักษะการฟงแบบทีละประโยคพรอมเปดคําแปล 

จากภาพที่ 3.6 ผูใชงานสามารถฝกการฟงภาษาอังกฤษทีละประโยคจากบทสนทนาที่เรียน

อยู โดยเลือกประโยคที่ตองการแลวคลิกที ่Hear Part ผูใชงานสามารถดูคําแปลของประโยคตาง ๆ ใน

บทสนทนาได โดยคลิกที่ See Translation เพ่ือดูคําแปล นอกจากนี้ผูใชงานยังสามารถฝกการออก

เสียงทีละประโยค โดยเลือกประโยคท่ีตองการ ดังรายละเอียดภาพที่ 3.4 
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ภาพที่ 3.4 ขั้นตอนการฟง (Hear Part) 

3.1.5 การเขาสูแบบฝกหัด 

เมื่อเขาสูขั้นตอนแบบฝกหัด (Practice) จะมีแบบฝกหัดที่หลากหลาย เชน ลากคําตอบไปวาง

และเลือกคําตอบ เปนตน5 โดยจะมีเครื่องมือในการทํา Practice ดังตัวอยางภาพที่ 3.5  ไดแก  

1) Check Answer (ตรวจดูคําตอบ) คือ ผูใชงานสามารถตรวจดูคําตอบที่ถูกตองไดดวย

ตนเอง  

2) See answer (ดูคําตอบ) คือ ผูใชงานสามารถดูเฉลยไดในแบบฝกหัด  

3) Clear (ลบคําตอบ) คือ ผูใชงานสามารถลบคําตอบและตอบคําตอบใหม  

 

ภาพที่ 3.5 Step 2: Practice 

3.2 ทักษะการพูด (Speaking skill) 

3.2.1 Explore การสํารวจเนื้อหาการฝกปฏบิัติทักษะการพดู 

ทกัษะการพูด ประกอบดวยบทสนทนาในชีวิตจริงตามสถานการณตาง ๆ โดยเนนเรื่องหนาท่ี

ของภาษาตางๆ (Language Function) เปนกิจกรรมเก่ียวกับการพูดที่ใชกันอยูประจําวัน 
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3.2.2 วิธีฝกปฏิบัติทักษะการพดู 

 ขัน้ตอนการสํารวจ (Explore) ซึ่งจะเสนอบทสนทนาในรูปแบบที่มีชีวติชีวา มีภาพเคลื่อนไหว

ประกอบเสียงสนทนา 

 ขั้นตอนการฝก (Practice) ซึ่งผูใชงานจะเขารวมสนทนา โดยแสดงบทบาทเปนตัวแสดงตัว

หนึ่ง ในการนี้ ทําไดโดยใชเทคโนโลยี การจําคําพูดได หรือ โดยเลือกการบันทึกเสียงแลวเปด

ฟงเสียงพูดของตนเอง 

ผูใชงานสามารถฝกการออกเสียงภาษาอังกฤษทีละประโยค โดยเลือกประโยคที่ตองการแลว

คลิกที่ Record Yourself และคลิกที่ Next (ขอถัดไป) เพ่ือเขาสูขอคําถามถัดไป ดังตัวอยางภาพที่ 

3.6 

 

 

ภาพที่ 3.6 Step 1: Explore (Speaking skill) 

ผูใชงานคลิกเพ่ือฟงเสียงตนฉบับและคลิกที่รอใหขอความ Speak (ใหเริ่มพูด) แสดงขึ้นมา 

จากนั้นใหผูใชงานพูดประโยคท่ีเลือก ดังตัวอยางภาพที ่3.7 

 

ภาพที่ 3.7 Step 2: Practice 1 (Speaking skill) 
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ผูใชงานสังเกตที่หนาจอโปรแกรมจะนับถอยหลัง 3...2...1 บนประโยคที่เลือก แลวใหผูใชงาน

เริ่มพูดประโยคนั้น เพ่ืออัดเสียงพูดของตนเอง   

 

ภาพที่ 3.8 Step 2: Practice 2 (Speaking skill) 

3.3 ทักษะการอาน 

3.3.1 Explore การสํารวจเนื้อหาการฝกปฏิบัติทักษะการพูดเขียน 

ทักษะการอานนี้ไดออกแบบเพื่อใหผูใชงานไดฝกทักษะการอานกับเนื้อหาภาษา (Text) 

ประเภทตาง ๆ เชน นิทาน การโฆษณา จดหมาย ไปรษณียบัตรและบทความตางๆ เปนตน โดยไดเนน

ใหเห็นชัดเก่ียวกับกลวิธีการอานภาษาอังกฤษ เชน การเดาคําศัพทตาง ๆ จากเนื้อหาบทความ การหา

ใจความสําคัญ ความคิดหลัก และคําสําคัญ (Keywords) เปนตน 

ทักษะการอาน แบงการใชงานตาง ๆ 3 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนการสํารวจ (Explore) ซึ่งจะนําเสนอเนื้อหาตาง ๆ 

 ขั้นตอนการฝก (Practice) ที่จะเสริมเนื้อหา โดยผานการฝกหัด ที่ใหผูใชงานมีปฏิสัมพันธกับ

สื่ออยางหลากหลาย 

 ขั้นตอนการทดสอบ (Test) ซึ่งใชทดสอบความสามารถใชเนื้อหาใหม ๆ ของผูใชงาน 

3.3.2 วิธีการฝกปฏิบตัทิักษะการอาน 
การเขาใชงานหลังจากคลิก Next ผูใชงานจะพบกับ Step การเรียนรูของทักษะการอาน ให

ผูใชงานคลิก A เพื่อเขาสูเนื้อหา โดยมีรายละเอียด คือ เพ่ือฟงขอความ   คลิก  เพ่ือดู

ใจความสําคัญ (Main Idea) เพ่ือดูคําสําคัญ (Keyword) และคลิก Next เพื่อทํากิจกรรมถัดไปคือ 

กิจกรรมแบบฝกหัด (Practice) ดังตัวอยางภาพที่ 3.9 
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ภาพที่ 3.9 Step 1: Explore (ทักษะการอาน) 

3.3.3 การเปดดูความหมายคําศัพท 

ผูใชงานสามารถเลือกดูความหมายของคําศัพทไดโดยคลิกขวาที่คําศัพทนั้น จากนั้น

พจนานุกรมจะแสดงข้ึนมาพรอมกับความหมายของคําศัพทนั้น ดังตัวอยางภาพที่ 3.10 

 
ภาพที่ 3.10 การเปดดูความหมายของคาํศัพท (ทักษะการอาน) 

3.4 ทักษะการเขียน (Writing skill) 

3.4.1 Explore การสํารวจเนื้อหาการฝกปฏิบัติทักษะการพูดเขียน 

ทักษะการเขียน ประกอบดวย แบบการเขียน Writing models ที่กําหนดใหหลายแบบ 

ผูใชงานจะเขียนจดหมาย (แบบเปนทางการ และไมเปนทางการ) และรายงานตางๆ การกรอก

แบบฟอรมตางๆ เปนตน โดยการใชระบบงานที่ใหผูใชเขียน และแกไขขอความในเอกสารไดแทน

พิมพดีด (Word Processor) แบบงายๆ ซึ่งสามารถตรวจสอบคําผิดดวย พรอมกับมีขอแนะนําในการ

เขียนทีเ่ปนประโยชน  แตละกิจกรรมการเขียนจะแบงออกไวดังนี้ 

 ขัน้ตอนการสํารวจ (Explore) ซึ่งแสดงหนวยการเขียน (Writing module) 

 ขั้นตอนการฝก (Practice) ซึ่งผูใชงานจะฝกเขียนจริงๆ กับแบบฟอรมตางๆ ในการเขียน 
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3.4.2 วิธีฝกปฏิบัติทักษะการเขียน 

เมื่อผูใชงานทํา Practice ถึงขอสุดทาย จะมีแบบฝกทักษะการเขียน (Automated Writing) 

เพ่ือใหผูใชงานฝกการเขียนภาษาอังกฤษและสงใหระบบตรวจสอบอัตโนมัติ โดยในแบบฝกทักษะการ

เขียนจะมีเครื่องมือ ดังตัวอยางภาพที่ 3.11 หลังจากผูใชงานเขียนขอความของตนเองเสร็จแลว 

ผูใชงานสามารถสงใหตรวจเพ่ือขอดู Feedback ตอไป ดังตัวอยางภาพที่ 3.12 

  

ภาพที่ 3.11 Step 1:  Explore (Writing skill) 

 

ภาพที่ 3.12 การสงภาระงานทักษะการเขียน 

3.4.3 การเปดดู Feedback งานเขียนของตนเอง 

จากภาพที่ 3.13 ผูใชงานคลิกที่ See feedback เพ่ือเปดดูผลการตรวจงานเขียนของตนเอง

วา มีคําศัพทที่ผิด (1) ตามที่ระบบแจงเตือน เชน Misspelling และ Capital Letter หรือ Grammar 

หรือไม แลวผูใชงานแกไขขอความดานขวามือ (2) จากนั้นคลิก Did It ทําครบทุกคําศัพท หรือทุก
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ประโยค เปนตน เมื่อแกไขหมดทุกสวนแลวสามารถคลิก Submit อีกครั้งเพ่ือสงใหครูออนไลน

ตรวจสอบการเขียนภาษาอังกฤษของผูใชงาน 

 

ภาพที่ 3.13 การเปดดู Feedback ของภาระงานทักษะการเขียน 

 

ภาพที่ 3.14 ตัวอยางการให Feedback ของภาระงานทักษะการเขียน 

3.4.4 การใชงานคําศัพท (Vocabulary)  

โดยหลังจากคลิก Next ผูใชงานจะพบกับขั้นตอนการเรียนรูของคําศัพท เพียงคลิกเพ่ือเขาสู

เนื้อหาผูใชงานสามารถคลิกฟงการออกเสียงคําศัพท บันทึกเสียง และเปดดูตัวอยางประโยค ดัง

ตัวอยางภาพที่ 3.15 
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ภาพที่ 3.15 การใชงานคําศัพท 

3.5 ไวยากรณภาษาอังกฤษ 

3.5.1 การฝกปฏิบัติความรูดานไวยากรณ (Grammar)  

 ความรูดานไวยากรณไดออกแบบไว เพ่ือแนะนําโครงสรางไวยากรณ ในเนื้อหา และมีแบบ

ฝกตามตัวอยางตางๆ ท่ีมีชีวิตชีวา และอารมณขัน แสดงถึงการใชโครงสรางทางไวยากรณ และอํานวย

ความสะดวกตามความตองการอ่ืน ๆ หนวยการเรียนรูแตละหัวขอที่เก่ียวกับความรูไวยากรณ

ภาษาอังกฤษ ประกอบดวย 

 ขั้นตอนการสํารวจ (Explore) ซึ่งจะแนะนําจุดสําคัญ และคําอธิบายหลักไวยากรณที่มี

รายละเอียดตามบริบท 

 ขั้นตอนการฝกทักษะ (Practice) ซึ่งจะมีแบบฝกหัดสําหรับ การรวบรวม โครงสรางไวยากรณ

ที่ไดสอนไว 

 ขั้นตอนการทดสอบ (Test) ซึ่งจะทดสอบความสามารถดานไวยากรณภาษาอังกฤษที่จะใช

โครงสรางภาษาที่เรียนไป 

ผู ใชงานสามารถ คลิกที่  Next ผู ใชงานจะพบกับขั้นตอนการเรียนรูหลักไวยากรณ

ภาษาอังกฤษเพื่อเขาสูเนื้อหา See Explanation ผูใชงานเปดดูคําอธิบายหลักไวยากรณภาษาอังกฤษ 

จากนั้นคลิกเพ่ือทําแบบฝกหัด Practice และแบบทดสอบ Test ตามหัวขอหลักไวยากรณที่อธิบาย ดัง

ตัวอยางภาพที่ 3.16 
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      ภาพที่ 3.16 การเริ่มใชงานไวยากรณ (Grammar) 

 

 

 
ภาพที่ 3.17 การใชงานไวยากรณ (Grammar) 

 

 

 
ภาพที่ 3.17 ตัวอยางแบบฝกหัดไวยากรณ (Grammar) 
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3.6 การทําแบบทดสอบทายบทเรียน 

3.6.1 เริ่มทําแบบทดสอบ 

หลังจากที่ผูใชงานทํา Practice (แบบฝกหัด) ถึงขอสุดทายแลว ใหคลิกที่ Start test เพ่ือ

เริ่มทําแบบทดสอบประจําหนวยการเรียนรู เพ่ือเปนการทดสอบความรูที่ไดเรียนไป 

 

ภาพที่ 3.18 Test (แบบทดสอบ) 

ผูใชงานสามารถเริ่มทําแบบทดสอบโดยลากคําตอบขึ้นไปวางตรงชองวางที่ถูกตอง หลังจาก

เสร็จขอที่ 1 แลวคลิกที่ลูกศรถัดไป เพ่ือทําขอสอบขอตอไปเรื่อย ๆ จนจบ ดังตัวอยางภาพที่ 3.19 

 

ภาพที่ 3.19 ตัวอยางขอสอบในแบบทดสอบของแตละหนวยการเรียน 

3.6.2 การดูผลการทดสอบประจําบทเรียน 

เมื่อผู ใชงานทําถึงขอสอบขอสุดทายแลวใหคลิกที่ Submit เพ่ือสงคําตอบใหโปรแกรม

ประมวลผลคะแนนตอไป โปรแกรมจะแสดงผลการทําแบบทดสอบใหทราบทันที  ดังตวัอยางภาพที่ 3.20 
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ภาพที่ 3.20 ประมวลผลการทดสอบแตละหนวยการเรียน 
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สวนที่ 4 การตรวจผลเพื่อดูความกาวหนาในการเรียน (Student Progress) 
 

เมื่อผูใชงานเรียนจบในแตละบท (Unit) แลว สามารถตรวจดูความกาวหนาในการเรียนของ

ตนเองได ดังนี ้

1) ในหนา Home ผูใชงานสามารถดูจากแผงแสดงขอมูล (Dash board) ของแตละระดับ ดัง

ภาพที่ 4.1 จะแสดงภาพตัวอยางความกาวหนาในการเรียนของระดับ Basic 1 ตามกรอบสีแดง โดย

จะแสดงรายละเอียดดังนี ้

- Course Completion หมายถึง เปอรเซ็นตของการเขาใชงานในแตละขั้นตอนของบทเรียน 

ประกอบดวย (1) กิจกรรม Explore: ขั้นตอนการสํารวจ, (2) กิจกรรม Practice: ขั้นตอนการฝก

ทักษะ, และ (3) กิจกรรม Test: ขั้นตอนการทดสอบ 

- Average Test Score หมายถึง เปอรเซน็ตของกิจกรรมการทดสอบ (Test) 

- Time on Task หมายถึง จํานวนชั่วโมงที่ใชงาน 

 

 

ภาพที่ 4.1 แผงแสดงขอมูล (Dash board) 

2) ใหผูใชงานคลิกที่คําวา My Progress (ความกาวหนาของผูใชงาน) ตามลูกศรสีแดงในภาพ

ที่ 4.1 เพ่ือตรวจดูเปอรเซน็ตการเขาใชงานในแตละบท (Unit) 

เมื่อคลิกคําวา My Progress (ความกาวหนาของผูใชงาน) จากภาพที่ 4.1 แลว จะปรากฏ

แผงแสดงขอมูล (Dash board) จากนั้นใหดูเปอรเซ็นตการเขาใชงานในแตละบท (Unit) ตามลูกศร 
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สีแดงในภาพที่ 4.2 ยกตัวอยางเชน ในบทที่ 1 (Unit 1) ผูใชงานมีความกาวหนาในการเรียนโดยรวม 

คิดเปนรอยละ 47 หรือ ในบทที่ 2 (Unit 2) ผูใชงานมีความกาวหนาในการเรียนโดยรวม คิดเปนรอย

ละ 21 สําหรับบทท่ี 3-5 (Unit 3-5) ผูใชงานยังไมมีความกาวหนาในการเรียน จึงแสดงเปนรอยละ 0 

เปนตน 

 

 

ภาพที่ 4.2 หนา My Progress (ความกาวหนาของผูใชงาน) 

3) เมื่อคลิกเครื่องหมาย > หลังเปอรเซน็ตการเขาใชงานในแตละบท (Unit)  

ผูใชงานสามารถตรวจผลในแตละบท (Unit) วา ไดทําครบถวนสมบูรณทุกกิจกรรมหรือไม 

โดยคลิกบทที่ตองการตรวจผล จะปรากฏสัญลักษณ  1 หมายถึง กิจกรรม Explore: 

ขั้นตอนการสํารวจ, 2 หมายถึง กิจกรรม Practice: ขั้นตอนการฝกทักษะ และ 3 หมายถึง กิจกรรม 

Test: ข้ันตอนการทดสอบ) ของแตละบทเรียน (Lesson) ในกรอบสีแดง ดังภาพที่ 4.3 จะแสดง

ความกาวหนาในบทที่ 2 (Unit 2) 

กิจกรรมใดสมบูรณแลว สังเกตไดจากสัญลักษณ    จะปรากฏแถบสีเต็มชองในกรอบ

สี่เหลี่ยม กิจกรรมใดยังไมสมบูรณ สังเกตไดจากสัญลักษณ     จะปรากฏแถบสีครึ่งหนึ่งในชอง

กรอบสี่เหลี่ยม   และกิจกรรมใดยังไมไดเรียน สังเกตไดจากสัญลักษณ    จะไมปรากฏแถบสีใน

ชองกรอบสี่เหลี่ยม 
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ภาพที่ 4.3 การตรวจผลความกาวหนาของกิจกรรม 

ดังนั้น จากภาพที่ 4.3 บทที่ 2 บทเรียนที่ 1 กิจกรรมที่ 1 และ 3 สมบูรณแลว สวนกิจกรรมที่ 

2 ยังทําไมสมบูรณ 

4) การตรวจผลความสมบูรณในการเรียนอีกวิธีหนึ่งคอื คลิกที่คําวา Lessons (บทเรียน) ของ

แตละบท (Unit) ในหนาแผงแสดงขอมูล (Dash board) ในกรอบสีแดง ดังภาพที่ 4.4 จะแสดงผล

ความสมบูรณของบทที่ 1 (Unit 1) ซึ่งจะประกอบไปดวย 6 บทเรียน (6 Lessons) เพ่ือดูวาในแตละ

บทเรียน บทเรียนใดที่เรียนสมบูรณแลว และบทเรียนใดท่ียังเรียนไมสมบูรณ โดยสังเกตจากกรอบ

สี่เหลี่ยมหลังชื่อบทเรียนจะแสดงสถานะใหทราบ 

บทเรียนใดสมบูรณแลว สังเกตไดจากสัญลักษณ    จะปรากฏแถบสีเต็มชองในกรอบ

สี่เหลี่ยม บทเรียนในยังไมสมบูรณ สังเกตไดจากสัญลักษณ  จะปรากฏแถบสีครึ่งหนึ่งในชอง

กรอบสี่เหลี่ยม และบทเรียนใด ยังไมไดเรียน สังเกตไดจากสัญลักษณ     จะปรากฏชองกรอบ

สี่เหลี่ยมวางเปลา  
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ภาพที่ 4.4 การตรวจผลความสมบูรณของบทเรียน 

ดังนั้น จากภาพที่ 4.4 บทที่ 1 บทเรียนที่ 1 เรียนสมบูรณแลว บทเรียนที่ 3, 4, 5, 6 ยังเรียน

ไมสมบูรณ และบทเรียนที่ 2 ยังไมไดเรียน หากบทเรียนใดยังเรียนไมสมบูรณ จะตองเขาเรียนใหม

และทํากิจกรรมใหครบตามวิธีการเขาใชงาน ในสวนที่ 3: การใชงานโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย 

ชุด English Discoveries Online 
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สรุป 
โปรแกรม English Discoveries เปนโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน ที่ไดรับการ

ยอมรับอยางแพรหลาย โดยนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจสามารถขอรหัสเขาใชงานโปรแกรมไดจาก

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จากนั้นจึงสามารถทําการทดสอบกอนใชงานโปรแกรม 

(Placement test) ซึ่งผูสอบจะถูกจัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานเทียบเทา

ของยุโรป CEFR การใชงานโปรแกรมสามารถใชอุปกรณไดหลากหลาย เชน คอมพิวเตอร แท็บเล็ต  

และ โทรศัพทมือถือ หากพบปญหาในการใชงานโปรแกรมสามารถติดตอสอบถามไดที่ สถาบันภาษา 

ศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของโปรแกรมจะแบงออกเปน 5 สวน คือ การฟง 

การอาน การพูด ไวยกรณ และคําศัพท หลังจากใชงานโปรแกรมเพ่ือฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษแลว 

ผูใชงานสามารถตรวจสอบรายละเอียดของการใชงานโปรแกรมได เชน Course completion, 

Average test score, Time on task อยางไรก็ตามการใชงานโปรแกรมจะตองมีอุปกรณอ่ืนประกอบ 

เชน หูฟง และ ไมโครโฟน เพ่ือใชในการฝกทักษะการฟงและการพูดของโปรแกรม หากตองการขอมูล

เพ่ิมเติมนอกเหนือจากในคูมือฉบับนี้สามารถติดตอไดที่  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ภาคผนวก 
 

การติดตั้งอุปกรณเพื่อใชงาน สัญญาณ อื่นๆ  

การตั้งคาอุปกรณเพื่ออดัเสียงพูด 

โปรแกรมมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online มีแบบฝกหัดเพื่อใหผูใชงานฝกทักษะ

การพูด ผูใชงานตองมีหูฟงพรอมไมโครโฟน หากคอมพิวเตอรเครื่องใดไมสามารถอัดเสียงพูดลงใน

โปรแกรมมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online ได ใหผูใชงานทําตามขั้นตอน ดังตอไปนี้  

1) ตั้งคาคอมพิวเตอรโดยเปดหนาตางใหมใน Google chrome  เลือกแถบ “การตั้งคา”  

 

 

 

 

           

           

ภาพที่ 1 แสดงแถบเมนู “การตั้งคา” ในแถบเมนูการกําหนดคาและควบคุม ของ Google chrome 
2) เมื่อเลือกการตั้งคาแลว ให เลื่อนหนาจอลงมาดานลางสุด จนเจอคําวา “ข้ันสูง” 

(advanced) คลิกตรงเครื่องหมายสามเหลี่ยม        ที่อยูดานหลัง   

           

           

       

 

 

 

 

ภาพที่ 2  เครื่องหมายสามเหลี่ยม      เพ่ือเขาสูการตั้งคาคอมพิวเตอร 
 

3) เมื่อคลิกเครื่องหมายสามเหลี่ยม      ดานหลัง “ขั้นสูง” (advanced) แลว ใหเลื่อนลงมา

ดานลาง จนถึง “ลางขอมูลการทองเว็บ” (Clear browsing data) “ลางประวัติคุกกี้ แคช และอ่ืน ๆ” 

(Clear history, cookies, cache, and more) จากนั้นคลิกเครื่องหมายสามเหลี่ยม        ที่ดานทายประโยค 
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ภาพที่ 3 แสดงแถบเมนู “ลางขอมูลการทองเว็บ” (Clear browsing data) “ลางประวัติคุกก้ี  

แคช และอ่ืน ๆ” (Clear history, cookies, cache, and more) 

4) ผูใชงานเลือกแถบเมนู “ข้ันสูง” (advanced) ที่ลางขอมูลการทองเว็บ กดเลือกที่ชอง

สี่เหลี่ยม  ดานหนาเพ่ือใหเครื่องหมายถูกปรากฏทุกชอง ตามรูป  จากนั้นเลือก “ลางขอมูล”  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงแถบเมนู “ลางขอมูลการทองเว็บ” เพ่ือตั้งคาคอมพิวเตอรใหสามารถอัดเสียงได 

ขอควรระวัง :  เมื่อทําการลางขอมูลการทองเว็บแลว ขอมูลการบันทึกรหัสผานเขาสูเว็บไซตตาง ๆ  

ที่บันทึกไวในคอมพิวเตอรจะถูกลบทั้งหมด ผูใชงานตองเขาสูเว็บไซตตาง ๆ ดวยการบันทึกรหัสใหม

อีกครั้ง 

5) เมื่อตั้งคาคอมพิวเตอรแลว ผูเรียนจะสามารถอัดเสียงพูดลงในโปรแกรมมัลติมีเดีย ชุด 

English Discoveries Online ได โดยผูเรียนสามารถตรวจสอบการอัดเสียงไดในข้ันตอนตอไป 
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ขั้นตอนการอัดเสียง 

โปรแกรมมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online มีบทเรียนเพ่ือฝกทักษะการพูด 

ผูเรียนสามารถบันทึกเสียงพูดของตนลงและกดฟงได มีข้ันตอน ดังนี ้

1) ผูเรียนกดฟงตัวอยางบทสนทนาที่ปรากฏบนหนาจอ จากนั้นตอบคําถาม เชน ตัวอยาง 

“Susan Blake’s office.” ใหผูเรียนเลือกคําตอบที่เก่ียวของจากตัวเลือกดานลางโดย กดปุม “เริ่ม” 

(start)                    เพ่ือเริ่มอัดเสียง และเลือกพูดคาํตอบที่เก่ียวของ 

 

 

 

           

           

           

           

       

ภาพที่ 5 แสดงปุมกด “เริ่ม” (start) เพ่ือเริ่มอัดเสียง 

 

 2) เมื่ออัดเสียงแตผูเรียนเลือกคาํตอบไมถูกตอง หรือพูดไมชัดเจน ระบบจะใหอัดเสียงอีกครั้ง 

ผูพูดกดปุม “ลองอีกครั้ง” (Try again)                   และพูดซ้ําอีกครั้ง    

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 ภาพที่ 6 แสดงปุมกด “ลองอีกครั้ง” (Try again) เมื่อผูเรียนเลือกคําตอบไมถูกตอง 

 

Try again 

Start 
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3) คลิกทีปุ่มตรวจดูคําตอบ (Check Answer)         เพ่ือตรวจสอบคําตอบ กรณีที่ไมสามารถ

อัดเสียงไดเนื่องจากตอบคําตอบผิด ระบบจะเฉลยคําตอบ จากนั้นผูเรียนกดปุมลบคําตอบ (clear)        

ดานลางบริเวณมุมขวาของจอ และเริ่มอัดเสียงอีกครั้ง โดยกดปุมเริ่ม (Start) ที่ปุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 แสดงแถบเมนูเพ่ือตรวจดูคําตอบและอัดเสียงใหมอีกครั้ง  

 

4) หากผูเรียนเลือกคําตอบถูกตอง ตอบคําถามชัดเจน รูปไมโครโฟน         จะเปลี่ยนเปน 

รูปสามเหลี่ยม          ผูเรียนสามารถกดเพื่อฟงเสียงของตนเอง จากนั้นกดปุมถัดไป (Next)        

เพ่ือทําแบบฝกหัดถัดไป                                    

             

 

 

           
       

 

 

 

ภาพที่ 8 แสดงแถบเมนูเพ่ือกดฟงเสียงและปุมกดสําหรับทําแบบฝกหัดถัดไป 

 

> 

Start 

 


