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Memrise คืออะไร
แอปพลิเคชันสาหรับการเรี ยนรู้คาศัพท์ภาษาต่างๆ ที่มากกว่า 90 ภาษา ด้ วยการทาแบบฝึ กหัดที่มีรูปแบบคล้ ายกับการ
เล่นเกมส์ เช่น การทายภาพ การฟั งเสียง การทายความหมาย หรื อการทายคา ซึง่ จะช่วยทาให้ จดจาคาศัพท์ภาษาต่างๆ ได้ ง่ายขึ ้น
และสนุกมากขึ ้น ด้ วยเวลาเพียงสันๆ
้ เพียงไม่กี่นาทีต่อวัน โดย Memrise จะทาการเปรี ยบเทียบความจา เหมือนกับการปลูกต้ นไม้
โดยเริ่ มแรกจะเหมือนกับการหยอดเมล็ด คะแนนจากแบบฝึ กหัดคือการรดน ้า เมื่อไรที่ดอกไม้ บาน ก็แปลว่า คุณสามารถจาคาศัพท์
คานันได้
้ แล้ ว
การเข้ าใช้ งาน
1. สามารถเข้ าใช้ งานผ่านแอปพลิเคชัน Memrise บทสมาร์ ทโฟน ที่มีระบบปฎิบตั ิการ iOS และ Android หรื อ เข้ าใช้
งานผ่านเว็บไซต์ https://www.memrise.com
2. กด Log in เพื่อเข้ าใช้ งาน โดยสามารถ Log in ได้ 2 แบบ คือ
- Log in ด้ วยบัญชีของ Facebook
- Log in ด้ วย E-mail ที่ลงทะเบียนไว้ กบั Memrise

การเรี ยนในบทเรี ยนต่างๆ
1. เมื่อ Log in เข้ าใช้ งานเรี ยบร้ อยแล้ ว จะเจอหน้ าจอสาหรับใช้ เลือก ภาษา ที่เมนู Languages (1.1) หรื อเลือก วิชา
เรี ยน ที่สนใจที่เมนู Other Topics (1.2) โดยภาษาทังหมดใน
้
Memrise จะมีมากกว่า 90 ภาษาให้ เลือกเรี ยน โดยทุกภาษาจะถูก
แปลความหมายและคาอธิบายต่างๆ เป็ นภาษาอังกฤษ
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2. เมื่ อ เลือ กภาษาหรื อ วิ ช าที่ ต้ อ งการเรี ย นได้ แ ล้ ว ขัน้ ตอนต่อ มา คื อ การเลื อ ก
บทเรี ย นที่สนใจ และกด Start Learning เพื่ อทาการเริ่ มเรี ยนในบทเรี ย นนัน้ ๆ หรื อกด
Continue เพื่อเรี ยนต่อสาหรับบทเรี ยนที่เคยเรี ยนไปแล้ ว (ในตัวอย่าง จะเป็ นการเรี ยน ใน
บทเรี ยนที่เป็ นภาษาไทย สาหรั บนักศึกษาชาวต่างชาติที่สนใจอยากฝึ กฝนทักษะและ
คาศัพท์ภาษาไทย)
3. เมื่อเข้ าสูบ่ ทเรี ยนแล้ ว Memrise จะเริ่ มต้ นด้ วยการอธิบายคาศัพท์และความหมายต่างๆ ของคาศัพท์นนๆ
ั ้ ก่อนที่
จะเริ่ มทาแบบฝึ กหัด โดยผู้เรี ยนสามารถกาหนดได้ วา่ ต้ องการเรี ยนคาศัพท์ในบทเรี ยนนันๆ
้ ครัง้ ละกี่คา เช่น ครัง้ ละ 3, 5 หรื อ 10 ที่
เมนู Setting และเข้ าไปที่ Learning & sound settings
การอธิบายคาศัพท์
ถ้ าต้ องการตั ว ช่ ว ยในการอธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม
สามารถกดดูได้ ที่ Help me learn this จะเป็ น
การนารู ปภาพ หรื อการยกตัวอย่างประโยคใน
เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆเพื่ อ ท าให้ สามารถเข้ าใจ
ความหมายของคาศัพท์คานันได้
้ ง่ายขึ ้น

4. การทาแบบฝึ กหัด จะมีหลากหลายรูปแบบการสอนในลักษณะที่คล้ ายกับการเล่นเกมส์ เพื่อให้ จดจาคาศัพท์ ตา่ งๆ
ได้ ง่ายขึ ้น เช่น การฟั งเสียง การทายภาพ การทายคา การฝึ กสะกดคา และการจาความหมาย (ในรูป จะเป็ นตัวอย่างลักษณะของ
แบบฝึ กหัด) และ Memrise จะมีการนาคาศัพท์เก่าๆ ที่เคยเรี ยนไปแล้ วในบทเรี ยนก่อนหน้ ามาสลับกับคาศัพท์ใหม่ๆ เพื่อทบทวน
ความจาให้ อีกด้ วย สาหรับคาไหนที่จาไม่ได้ แล้ วตอบผิด Memrise จะมีเฉลย และอธิบายความหมายของคาศัพท์คานันอี
้ กครัง้
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5. ถ้ าบทเรี ยนไหนที่ยงั เรี ยนไม่จบ สามารถเข้ าไปเรี ยนต่อได้ ที่เมนู Learn ด้ านล่าง
ซึง่ จะเป็ นที่เก็บรวบรวมบทเรี ยนต่างๆ ที่ได้ เรี ยนแล้ ว และบทเรี ยนต่างๆ ที่เคยเข้ าไปดู
นอกจากนี ้
เมนูสาหรับดาวน์โหลดบทเรี ยนต่างๆ ในหน้ านี ้ไว้ เรี ยนในขณะที่ออฟไลน์
เมนูสาหรับดูรายละเอียดของแต่ละบทเรี ยน เช่น ในบทเรี ยนนี ้ เรี ยนคาศัพท์ไป
แล้ วกี่คา และเหลืออีกกี่แบบฝึ กหัดที่ยงั ไม่ได้ เรี ยน
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