
neoStudy
Student Guide

v 2.0

1



สารบัญ

แนะนำ หนา 1

neoStudy - หนาจอหลัก หนา 2

วิธีการเรียน 5 ขั้นตอน หนา 3

ขั้นตอนที่ 1 – ดูเพื่อจับใจความสำคัญ หนา 4

ขั้นตอนที่ 2 – ฟง หนา 5

ขั้นตอนที่ 3 – อัดเสียง หนา 6

ขั้นตอนที่ 4 – พูด หนา 7

ขั้นตอนที่ 5 - ทบทวน หนา 10

MyLessons หนา 11

ทบทวนเนื้อหาที่ออกแบบให

เหมาะกับผูเรียนรายบุคคล  หนา 15

1



คูมือนี้จะชวยใหคุณเขาใจถึงแนวทางการเรียนรูใน neo Study App เพื่อใหการเรียนรูของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด และชวยใหความคลองแคลวในการใชภาษาเปนไปตามเปา

หมาย สรางความคุนเคยกับปุมการเรียนใน neo Study App:

 

ตั้งเปาหมายไวอยางนอย 6,000 คะแนนตอสัปดาห หรือประมาณ 3 ชั่วโมงของเวลาเรียนรวม 

หลีกเลี่ยงการเรียนมากกวา 30-40 นาทีตอครั้ง แตพยายามแบงเวลาเรียนเล็กนอยวันละครั้ง 

หลังจากคลิกที่ปุมฟงซ้ำสามครั้ง ปุมแสดงตัวอักษรจะปรากฏขึ้น คลิกที่ปุมแสดงตัวอักษรเพื่อ

แสดงรูปประโยค

ดวยการเรียนกับ Neo เรารับประกันความสำเร็จของคุณ!

คางไวเพื่ออัดเสียงของคุณ 

เพื่อฟงคำหรือประโยคซ้ำอีกครั้ง ปุมนี้จะปรากฎขึ้นเมื่อ neo เลนเสียงที่คุณอัดไวอีกครั้ง 

เพื่อฟงเสียงหรือเลนเสียงที่คุณอัดไวอีกครั้ง  
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เมื่อคุณเขาใชงานแอปพลิเคชันครั้งแรก คุณจะเห็นหนาจอหลักของ neo Study ซึ่ง

ประกอบดวยขอมูลเปาหมายการเรียนของคุณ ไดแก

เปาหมายระดับ CEFR ของคุณ

แสดงผลใหเห็นวาฟงกขัน MyLessons กำลังใชงานอยูหรือไม

แสดงคะแนนเรียนรวมที่คุณไดรับทั้งหมด และคะแนนที่คุณตองการเพื่อใหผาน

ระดับ CEFR ของคุณ

จำนวนครั้งที่เขาเรียนแลว และจำนวนครั้งที่ตองเขาเรียนกับโคชออนไลน

คุณสามารถคลิกที่ Study Now เมื่อคุณเห็นขอมูลเปาหมายทั้งหมดของคุณ

 

หนาจอหลักของ neo Study

8 : 3 0

คะแนนรวมทั้งหมดที่ไดรับ

กดเพื่อ

เริ่มเรียน

เปาหมายระดับ 

CEFR ปจจุบัน

ไอคอนรูปหัวใจจะแสดงใหเห็น

วา MyLessons มีการใชงาน

หรือไม

หาก neo Live เปดใชงานอยู 

คะแนนการเขาเรียนกับโคชจะปราก

ฎตรงนี้
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1St
ep 3St
ep

วิธีการเรียนรู 5 ขั้นตอนของ neo จะชวยใหคุณใชประโยชนจากสิ่งที่เรียนในแตละบทไดอยางเต็มที่ แตละ 5 ขั้นตอนมีวิธีการอยูในคูมือนี้ รวมทั้งคำแนะนำในการเรียนที่จะชวยคุณใน

แตละขั้นตอน

วิธีการเรียนรู 5 ขั้นตอน

2St
ep 4St
ep

5St
ep

จับใจความสำคัญ

ฟงซ้ำ

อัดเสียง

พูด

ทบทวน
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จับใจความสำคัญ

สังเกตวาคุณมีความเขาใจจากสิ่งที่ไดยินในครั้งแรกมากนอย

แคไหน

ตอบคำถามใหถูกตองเพื่อใหไดคะแนน

พยายามตอบคำถามอีกครั้งหากวาคุณตอบผิด คุณจะไดรับ

คะแนนหากคุณสามารถตอบคำถามครั้งที่สองไดอยางถูกตอง

ขั้นตอนที่ 1: จับใจความ

สำคัญ

Answer Question Screen

ฟง ตอบคำถาม

ดูภาพรวมของบทเรียนทั้งหมด
8 : 3 0

1St
ep
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กดปุมฟงซ้ำเพื่อฟงประโยคที่ไดยินจนกวาจะเขาใจ

หลังจากกดปุมฟงซ้ำ 2 ครั้ง ปุมแสดงตัวอักษรจะปรากฏขึ้น 

คุณสามารถคลิกที่ปุมแสดงตัวอักษรเพื่ออานขอความ

ตอบคำถามใหถูกเพื่อรับคะแนน ถาคุณตอบถูกนอยกวา 

80% จากคำถามทั้งหมด neo จะแนะนำใหคุณเรียนบทเรียน

นั้น ๆ อีกครั้ง

ฟงซ้ำ2St
ep

พัฒนาความเขาใจในการฟง

ปุ่มฟังซ้ำ ปุ่มยังไม่สา
มารถใช้งานได้

ขั้นตอนที่ 2: 
ฟังซ้ำ

ปุ่มแสดงตัว
อักษรที่ใช้งานได้

What is your name?
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กอนอัดเสียง ใหฝกพูดแตละประโยคกอน

เมื่อคุณสามารถพูดไดอยางชัดเจน ใหกดปุมอัดเสียงคางไว และพูด

ประโยคนั้น ๆ

neo จะเลนเสียงที่อัดไวอีกครั้ง ดังนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบการ

ออกเสียงกับเจาของภาษา

หากคุณตองการฟงเสียงที่อัดไวอีกครั้ง ใหกดที่ปุมเลนซ้ำ

อัดเสียง3St
ep

พัฒนาการออกเสียง

ปุ่มอัดเสียงปุ่มฟังซ้ำ ปุ่มแสดง
ตัวอักษร

ขั้นตอนที่ 3: 
อัดเสียง

ปุ่มเล่นซ้ำ
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1

ควรอยูในสถานที่ที่เงียบ ไมมีเสียงรบกวนกอนที่คุณจะเริ่มทำแบบ

ฝกหัด Speech Recognition

กอนอัดเสียง ใหผูเรียนฝกพูดแตละประโยค

เมื่อคุณสามารถพูดประโยคนั้น ๆ ไดอยางราบรื่น ใหกดปุม Speech 

Recognition เพื่ออัดเสียง

พูด4St
ep

เทคโนโลยี Speeech Recognition ของ neo จะชวยแนะแนวทางการออกเสียง

ของคุณ

ปุ่มฟังซ้ำ ปุ่ม 
Speech 

Recognition

ขั้นตอนที่ 4: 
พูด
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ในทุก ๆ ประโยค neo จะใหโอกาสคุณพูดทั้งหมด 3 ครั้ง และจะแสดงสีบนตัวอักษรหลัง

จากที่คุณปลอยปุม Speech Recognition ระบบจะใหฟดแบคโดยการใชสี โดยมีความ

หมายดังตอไปนี้

สีเขียวหากพูดไดดีมาก

สีดำหากพูดไดในระดับดีี

สีแดงหากระบบจับเสียงไมได

ถาหากวาระบบสามารถตรวจจับเสียงของคุณได neo จะเปรียบเทียบเสียงของคุณกับ

เสียงของเขาของภาษา และใหคะแนนตามความแมนยำในการออกเสียงของคุณ

4St
ep

พูดไดในระดับดีมาก

พูดไดในระดับดี

ไมสามารถตรวจ

จับเสียง

ทำความเขาใจกับฟดแบคจาก Speech Recognition
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ถาหากวาระบบสามารถตรวจจับเสียงพูดของคุณไดตั้งแตครั้งแรกที่พูด คุณ

จะไดรับ 10 คะแนนถึงแมวาจะไมขึ้นสีเขียวทุกคำ

ถาหากวาทุกคำที่พูดเปนสีเขียวในครั้งแรก คุณจะไดรับ 20 คะแนน

คุณสามารถกดปุมทำซ้ำเพื่อลองออกเสียงใหมได

ถาหากวาระบบไมสามารถตรวจจับเสียงของคุณ neo จะใหผูเรียนฟงเสียง

ของเจาของภาษาโดยอัตโนมัติ และใหคุณลองพูดอีกครั้งเพื่อใหระบบตรวจ

จับเสียงได หลังจากที่พูดและระบบไมสามารถตรวจจับเสียงไดครบ 3 

ครั้ง neo จะขามประโยคนั้น ๆ และไปสูประโยคถัดไป

4St
ep

เขาใจเกี่ยวกับคะแนนของ Speech Recognition

ระบบเขาใจคำที่ออกเสียงในประ

โยคไดเกือบทั้งหมดตั้งแตการพูดครั้งแรก
ระบบเขาใจคำที่ออกเสียงในประ

โยคไดทั้งหมดตั้งแตการพูดครั้งแรก วิดีโอ SR 
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อยูในสถานที่ที่ไมมีเสียงรบกวนกอนเริ่ม

ฝกฝนและอัดเสียงในทุก ๆ ประโยคที่ไดยินจนกวาจะพูดไดอยาง

งายดาย

ทบทวน5St
ep

ในขั้นตอนสุดทาย คุณจำเปนตองนำสิ่งที่เรียนรูจากขั้นตอนกอนหนามาใช

ปุมฟงซ้ำ ปุม 

Speech 

Recognition

ขั้นตอนที่ 5 ทบทวน
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MyLessons
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หนาจอนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเรียนจบบทเรียน ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติดังตอไป

นี้:

ถาหากวาอัตราความแมนยำของคุณนอยกวา 80% ในบทเรียนใด ๆ หรือนอย

กวา 50% ในบทเรียน Speech Recognition คุณจำเปนที่จะตองเรียนบท

เรียนนั้น ๆ อีก กอนที่คุณจะสามารถเรียนไดในบทถัดไป

คุณยังสามารถเรียนบทเรียนที่ตองการซ้ำอีกเพื่อเปนการฝกฝนเพิ่มเติม แมวา

คุณจะไดคะแนนการเรียนถึงเกณฑตั้งแตครั้งแรกที่เรียน

สรุปบทเรียน

ขอความให

ทำขั้นตอน

การเรียน

นั้นๆ ซ้ำ

ไปสูบท

เรียนถัดไป

8 : 3 0

คะแนนที่ตองการ

เพื่อเปดขอสอบ

ถัดไป

รับคะแนนการเรียน

8 : 3 0

Your comprehension 
is less than 80%.

 Please repeat this lesson.

เรียนบทเรียนนั้น ๆ

 ซ้ำอีกครั้ง
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หลังจากเรียนจบในแตละขั้นตอนการเรียน (จับใจความสำคัญ, ฟงซ้ำ, อัดเสียง, 

พูดและทบทวน) ระบบจะใหคุณใหคะแนนบทเรียน

คุณสามารถบอกเราไดวา บทเรียนที่เรียนเปนบทเรียนที่ไมชอบ นาพึงพอใจ

หรือวาคุณชอบบทเรียนนั้น ๆ

หรือกดขามขั้นตอนนี้โดยคลิกที่ปุม x ดานขวาบน

ถาหากวาคุณชอบบทเรียนนั้น ๆ คุณสามารถบันทึกเพื่อใหกลับมาเรียนได

อีกครั้ง

MyLessons

8 : 3 0

กดที่ไอคอนเพื่อใหคะแนนบทเรียน

แตละบท

ปดหนาจอหากคุณไมตองการใหคะแนน

8 : 3 0

neo จะกระตุนใหคุณบันทึกบท

เรียนที่คุณชอบ
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เมื่อคะแนนการเรียนถึง 6,000 คะแนน ไอคอนหัวใจดานบนขวาจะปรากฏขึ้น เพื่อแจง

ใหคุณทราบวา MyLessons เปดใหใชงานไดภายใน 72 ชั่วโมงแลว

คุณสามารถจัดเก็บบทเรียนที่ชอบไดถึง 12 บทเรียน

ถาหากวาคุณตองการบันทึกบทเรียนที่ชื่นชอบบทใหม แต MyLessons มีจำนวน

ครบแลว neo จะแจงใหคุณลบบทเรียนที่บันทึกไวแลวออก

คุณยังสามารถลบบทเรียนไดโดยการคลิกที่แกไข (Edit)

แบบฝกหัดจากบทเรียนเดียวกันจะปรากฏขึ้นบนภาพขยาดยอเดียวกัน คุณ

สามารถกดที่ไอคอน ‘i’ เพื่อดูหัวขอของบทเรียนนั้นๆ

 

MyLessons

8 : 3 0

ไอคอนหัวใจจะขึ้นเปนสีแดงถา 

MyLessons เปดอยู

บันทึกไดสูงสุดถึง 12 บท

เรียน

คลิกที่ไอคอน i เพื่อ

ดูหัวขอของบทเรียน

ที่บันทึกไว

คลิกที่ แกไข เพื่อลบ

บทเรียนที่คุณไม

ตองการบันทึกอีกตอ

ไป

8 : 3 0

14

วิดีโอ MyLessons



Personalized
Review Lessons
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AI ของ neo จะชวยใหคุณไดเตรียมตัวสำหรับขอสอบรับรองระดับ โดยใหคุณทบทวน

บทเรียนที่ระบบประมวลวายากที่สุดสำหรับคุณ

เริ่มตนไดงาย ๆ โดยกดที่ Certification Test

ถาคุณตองการทบทวนบทเรียนที่ neo แนะนำกอนทำการสอบ ใหคลิกที่ Review 

Lessons

neo จะเลือกบทเรียนที่คุณมีปญหาระหวางเรียนมากที่สุดทั้งหมด 12 บท

คุณสามารถเลือกเรียนแคหนึ่งบทเรียน หรือเรียนทุกบทเรียนก็ได

Click on
the i icon to 
view the title 
of the saved 
lesson step.

บทเรียนทบทวน
บทเรียนทบทวนกอนสอบ

8 : 3 0

neo จะเลือกบทเรียน 

12 บทเพื่อใหคุณ

ทบทวน

8 : 3 0

ถาคุณตองการทบทวนบทเรียนที่ neo 

แนะนำ ใหคลิกที่บทเรียนสำหรับทบทวน 

(Review Lessons)
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ถาคุณสอบไมผานในขอสอบวัดระดับ AI ของ neo จะเลือกบทเรียนทบทวนที่เหมาะสม

กับคุณโดยเลือกจากคำถามที่คุณตอบผิด

คุณสามารถเริ่มทบทวนไดโดยคลิกที่ Review Lessons

neo จะเลือกบทเรียนทบทวน 12 บทที่คุณสามารถเลือกเรียนไดตามตองการ

neo จะติดตามผลวาคุณตองเรียนใหครบอีกกี่บทเรียนกอนที่ขอสอบรับรองระดับ

จะปลดล็อคอีกครั้ง

ขอสอบจะปลดล็อคอีกครั้งหลังจากที่คุณทบทวนครบทั้ง 12 บทเรียน

Review Lessons
ถาคุณสอบไมผานในขอสอบวัดระดับ 

8 : 3 0

neo จะแจงใหคุณทราบวาเหลือบทเรียนทบทวน

ที่คุณตองเรียนใหครบกอนขอสอบรับรองระดับ

จะปลดอีกครั้งอีกกี่บทเรียน

8 : 3 0

neo จะแจงใหคุณทราบหากคุณไมผานแบบ

ทดสอบ และจะเลือกบทเรียนทบทวนที่

เหมาะสมใหกับคุณ
17

วิดีโอ Review Lessons 



ขอใหโชคดี!


