แนวทางการใชงานโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ English Discoveries Online
1. นักศึกษาชั้นป+ใดบางที่ไดรับสิทธิ์การใชโปรแกรมฯ
ตอบ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปที่ 1 – 3 ทุ ก คน สามารถใชงานโปรแกรมดวย smartphone, แท็ บ เล็ ต
(tablet) หรื อ คอมพิ ว เตอร: (computer)
โดยตองต= อ เชื่ อ มสั ญ ญาณอิ น เทอร: เ น็ ต และเขาใชงานที่
https://ed.engdis.com/dusit กรอกชื่ อผูใช (username) เปJน รหั ส นักศึกษาทุ กหลั ก และรหั สผ= า น
(password) เปJนรหัสนักศึกษา 5 หลักสุดทาย
2. นักศึกษาชั้นป+ที่ 4 และ 5 ตองการใชงานโปรแกรมตองทําอย<างไร
1. นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร: ชั้ น ปที่ 4 – ชั้ น ปที่ 5 เขาใชงานที่ https://ed.engdis.com/dusit
โดยกรอกชื่อผูใช (username) เปJนรหัสนักศึกษาทุกหลัก และรหัสผ=าน (password) เปJนรหัสนักศึกษา 5
หลักสุดทาย
2. นักศึ กษาคณะอื่นๆ สามารถดาวน:โ หลดใบสมัครที่เว็ บไซต:สถาบัน ภาษา ศิ ลปะและวัฒนธรรม
http://ilac.dusit.ac.th เลือก Tab: Language Proficiency กรอกรายละเอียดและส=งใบสมัครไดดวยตนเอง
ที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมหอง 1212 อาคาร 1 ชั้น 2 หรือทางอีเมล:ที่ engdis.ilac@gmail.com
กรณีส=งทางอีเมล:จะไดรับการยืนยันสิทธิ์รหัสผูใชงาน (username) และรหัสผ=าน (password) ทางอีเมล:ที่ระบุ
ไวในใบสมัคร โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจะขอสงวนสิทธิ์จัดสรรรหัสผูใชงานใหกับนักศึกษา
ตามลําดับการส=งใบสมัครและนักศึกษาตองมีความกาวหนาในการใชงานตามเงื่อนไขดังนี้
- รหัสผูใชงานมีอายุครั้งละ 3 เดือน นักศึกษาตองเขาใชงานโปรแกรมฯ เดือนละ 1 ระดับ (level) เช=น
Basic1, Basic2, Basic 3 และมีความกาวหนาหรือผลการใชงานในระดับนั้น ๆ ไม=ต่ํากว=ารอยละ 70
- เมื่อครบ 3 เดือนแลวหากนักศึกษาประสงค:จะใชงานโปรแกรมฯ ต=อ ใหสมัครขอรับรหัสผูใชงานใหม=
- หากการใชงานไม=เปJน ไปตามขอตกลงขางตน สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ขอสงวนสิทธิ์
ยกเลิกรหัสผูใชงานโดยไม=ตองแจงใหทราบล=วงหนา
3. ก<อนการใชงานควรทําอย<างไร
ตอบ ก=อนการใชงานตองเขาไปทําบททดสอบ Placement Test เพื่อวัดระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาตองเลือกแถบเมนูดานซายมือเลื่อนมาไอคอนลําดับที่ 5 คลิกเมนู Assessment
สังเกตคําว=า Placement Test และคลิก Start Test ที่ระดับขอสอบคลิก I am not sure จากนั้นเริ่มทํา
แบบทดสอบ โดยแบบทดสอบนี้ไม=มีผลต=อคะแนนนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะนําขอมู ลไปใชวางแผนการ
สนับสนุนดานภาษาอังกฤษแก=นักศึกษาเท=านั้น

4. บุคลากรที่ประสงค@ใชงานโปรแกรมตองทําอย<างไร
ตอบ บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถดาวน:โหลดใบสมัครไดที่เว็บไซต:สถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม http://ilac.dusit.ac.th เลือก Tab: Language Proficiency กรอกรายละเอียดและส=งใบสมัครได
ดวยตนเองที่ ส ถาบั น ภาษา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม หอง 1212 อาคาร 1 ชั้ น 2 หรื อ ทางอี เ มล: ที่
engdis.ilac@gmail.com กรณีส=งทางอีเมล:จะไดรับการยืนยันสิทธิ์ รหัสผูใชงาน (username) และรหัสผ=าน
(password) ทางอีเมล:ที่ระบุไวในใบสมัคร โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจะขอสงวนสิทธิ์จัดสรรรหัส
ผูใชงานใหกับบุคลากรตามลําดับการส=งใบสมัคร และบุคลากรตองมีความกาวหนาในการใชงานตามเงื่อนไข
ดังนี้
- รหัสผูใชงานมีอายุครั้งละ 3 เดือน บุคลากรตองเขาใชงานโปรแกรมฯ เดือนละ 1 ระดับ (level) เช=น
Basic1, Basic2, Basic 3 และมีความกาวหนาหรือผลการใชงานในระดับนั้น ๆ ไม=ต่ํากว=ารอยละ 70
- เมื่อครบ 3 เดือนแลวหากบุคลากรประสงค:จะใชงานโปรแกรมฯ ต=อ ใหสมัครขอรับรหัสผูใชงานใหม=
- หากการใชงานไม=เปJนไปตามขอตกลงขางตน สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ขอสงวนสิทธิ์
ยกเลิกรหัสผูใชงานโดยไม=ตองแจงใหทราบล=วงหนา
5. โปรแกรมสามารถใชงานผ<านอุปกรณ@อะไรไดบาง
ตอบ สามารถใชงานผ=าน smartphone แท็บเล็ต (tablet) คอมพิวเตอร: (computer) และตองมี
หูฟiงเพื่อการใชงานหรือฝkกทักษะการฟiง หากนักศึกษาไม=มีอุปกรณ:สําหรับใชงานโปรแกรมฯ สามารถใชงาน
คอมพิวเตอร:ไดที่ศูนย:การเรียนรูภาษาดวยตนเอง หอง 1216 อาคาร 1 ชั้น 2 หรือ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยตองเตรียมหูฟiงมาเอง
6. เขาโปรแกรมไม<ไดตองทําอย<างไร
ตอบ สามารถติดต=อสอบถามปiญหาการใชงานกับบริษัท IT Edusoft ไดที่
โทร. 0-22416870-2 หรือ 081-8418293
อีเมล: : ittech@edusolf.co.th
เฟสบุpค : www.facebook.com/edothailand
ไลน: ID : englishdiscoveries
หรือ ติดต=อสอบถามสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โทร. 0-22445260-2
คุณสุกัญญา จันทราภรณ: หรือคุณวลัยพร อ=อนนอมดี
อีเมล: : engdis.ilac@gmail.com
เฟสบุpค : www.facebook.com/ilacatdusit
ไลน: ID : ILAC_SDU
7. โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ English Discoveries Online ใชงานถึงเมื่อใด
ตอบ โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน: ชุด English Discoveries Online เริ่มใชงานตั้งแต=
16 ตุลาคม 2560 สิ้นสุด 15 ตุลาคม 2561

