
Mythware Language Lab is the most popular Computer-Assisted Language 
Lab system. With Mythware Language Lab, the teacher can train and evaluate 
the skills of listening, speaking, reading, writing and interpreting of students. 
It simulates traditional classroom teaching process, providing functionality 
support for teacher to complete the classroom teaching tasks easily and 
efficiently. 

Mythware 
LANGUAGE LAB 
Mythware Language Lab uses breakthrough technology of combining 
software and hardware, which keeps the advantages of both software and 
hardware language lab. Specifically, it not only keeps the advantages of 
perfect sound quality, low delays and high transmission efficiency as 
hardware language lab, but also keeps the advantages of low cost and easy 
to maintain as software language lab. Besides, Mythware Language Lab has 
supported all kinds of Windows operation systems. And it also has good 
compatibility and stability that can be run with others software at the same 
time and make sure the long time teaching process. 
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MANAGE  
Class View Management 

 ผูสอนสามารถ สราง, นําเขา และสงออก Class View ไดตามตองการ 

 จัดโตะในหองเรียนไดหลากหลายแบบ และตรวจสอบหมายเลขโตะได 

 เช็คขอมูลเคร่ืองผูเรียนได เชน ชื่อเคร่ือง, IP Address, MAC address, audio device, CPU usage, ขอมูลกลุม ฯลฯ 
 
Class Management 

 เปด-ปดเคร่ืองผูเรียนทุกเคร่ืองพรอมกันได 

 เร่ิมและปดการเรียนการสอนไดแคคลิกเดียว 

 ล็อคหนาจอเคร่ืองผูเรียนได เพื่อไมใหผูเรียนแอบทํางานอื่นขณะสอน ทําใหผูเรียนสนใจกับบทเรียนมากย่ิงขึ้น 

 เช็คชื่อกอนเร่ิมการสอนและสงออกขอมูลการเขาเรียนได 
 ผูสอนสามารถต้ังคาไดวา เวบไซตใด หรือโปรแกรมใด ที่หามหรืออนุญาตใหเขาใชได  รวมถึง USB disk ดวย 

 ผูสอนสามารถตรวจสอบและควบคุมคอมพิวเตอรของผูเรียนได  
 ผูเรียนสามารถขอความชวยเหลือในขณะเรียนได 

 
File Management 

 ผูสอนสามารถสงไฟลไปยังเคร่ืองผูเรียนโดยกําหนดตําแหนงจัดเก็บเองได 
 ผูเรียนสามารถรับไฟลจากเคร่ืองผูสอนในขณะทําการเรียนการสอนได 
 ผูสอนสามารถเก็บไฟลจากเคร่ืองผูเรียนเม่ือไรก็ได 

Device Management 
 ผูสอนตรวจสอบอุปกรณเสียงท้ังหมดดวยการกดปุมเพียงคร้ังเดียวได 
 Live broadcast repeater and external device 

 ต้ังคาวาอนุญาตใหใช USB Disk หรือไมก็ได 

 มีไซดโทน (ซึ่งเปนสัญญาณท่ีบงบอกวาเสียงท่ีพูดดังมากหรือนอยที่ผูรับ) ของไมโครโฟน 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEACHING  
 

Dual monitor training 
 เปดการใชงานสองหนาจอพรอมกันได  โดยจะเปนแบงเปนหนาจอ Language lab และหนาจอโปรแกรมที่ใชสอนอยางละ 1 หนาจอ 

 
Broadcast Teaching 

 กระจายภาพหนาจอการสอนจากเครื่องผูสอนไปยังเคร่ืองผูเรียนทุกเคร่ืองได 
 ผูสอนสามารถเรียกใหผูเรียนพูด หรือสนทนาผานระบบได และสามารถตรวจสอบเสียงไมโครโฟนรวมถึงเคร่ืองผูเรียนไดอีกดวย 

 สลับหนาจอการทํางานระหวางเต็มหนาจอกับหนาจอวินโดสได 
 ดูภาพผูเรียนดวยกลองท่ีเคร่ืองผูเรียนได 
 สามารถตอเพิ่มอุปกรณภายนอกเชน CD, DVD, ฯลฯ ผาน VDO Capture Card และ Live broadcast ไดเพื่อกระจายภาพและเสียง 

 ผูสอนสามารถบันทกึเสียงขณะสอนและเสียงผูเรียนได ในขณะท่ีผูเรียนสามารถบันทึกเสียงตัวเองไดเชนกัน 

 เพิ่มความคิดเห็นโดยใช Screen pen ขณะทําการเรียนการสอนได 
 
Oral Training 

 รองรับการทดสอบแบบอานตามตนฉบับ และการอานซ้ํา 

 กระจายภาพและเสียงจากอุปกรณภายนอกขณะกําลังทดสอบแบบอานตามตนฉบับได 
 สงภาพของบทเรียนการอานซ้ําไปยังผูเรียนผานเทคโนโลยี Streaming media ได 

 ซอนหรือแสดงคําบรรยายของบทเรียน, จัดแนวคําบรรยาย, ขนาดอักษรและเลือกประโยคที่ตองการได 

 เชิญใหผูเรียนพูดขณะสอนการสนทนาได 
 พูดกับผูเรียนคนเดียวหรือหลายคนขณะสอนการสนทนาได 
 ตรวจสอบเสียงของผูเรียนคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนในขณะสอนการสนทนาได 
 ใน Repetition mode สามารถอัดเสียงผูเรียนขณะเลนไฟลเสียงตนฉบับเพื่อนํามาเปรียบเทียบกันได 

 
Interactive Teaching 

 สามารถทําการแขงขันตอบคําถามในระหวางทําการเรียนการสอนได 
 ผูสอนสามารถอธิบายหรือแปลไปพรอมๆกับการสอนการแปลได 
 ฟงกชั่น Group student สามารถจัดกลุมผูเรียนและต้ังหัวหนากลุม โดยระบุไดวาหัวหนากลุมสามารถใชฟงกชั่นใดไดบาง 

 ผูเรียนและผูสอนสามารถติดตอกันไดหลายรูปแบบ เชน ขอความ, ไอคอนแสดงอารมณ (Emoticons), ภาพ, ลายมือ และเสียง  

 ผูเรียนสามารถเลือกหัวขอการสนทนาท่ีสนใจและเขากลุมนั้นๆเองได 

 

 ผูสอนสามารถดึงหนาจอผูเรียนคนใดคนหน่ึงและเผยแพรไปยัง
เคร่ืองผูเรียนเคร่ืองอื่นเพื่อสาธิตได 

 มีฟงกชั่น Net Movie ที่สามารถเลนไฟลมีเดียตางๆไปยังเคร่ือง

ผูเรียนทุกคนไดโดยไมกระตุก 

 มีฟงกชั่น Conference call ที่ชวยใหผูเรียนสามารถติดตอ

กันเองไดงาย 

 ผูเรียนสามารถเลนไฟลบทเรียนซ้ําหลังเลิกเรียนแลวได 
 
 
 
 



QUIZ  
Oral Test 

 สอบสนทนากับผูเรียนคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนพรอมกันได 
 สามารถทดสอบลําโพงและไมโครโฟนกอนทําการทดสอบ พรอมทั้งแสดงช่ือและสถานะของผูเรียนไดในเวลาเดียวกัน 

 หนาจอเครื่องผูสอนสามารถแสดง รายชื่อผูเรียน, สถานะของผูเรียน, ตาราง  การสอบ และเวลาที่เหลือ 

 ผูเรียนตองลงทะเบียนและกรอกขอมูลที่เก่ียวของกอนทําการสอบสนทนา 

 ผลการสอบของผูเรียนแตละคนสามารถบันทึกเปนไฟล และผูสอนสามารถสง
ไฟลนี้ไปยังโฟลเดอรที่ตองการได 

 รองรับการอัดวีดีโอแบบกลุม 

 รองรับการสอบแบบ Oral interpretation และ TEM 

Standard Quiz 
 รองรับแบบทดสอบไดหลายรูปแบบ รองรับการเลนไฟลมีเดีย และผูสอนสามารถต้ังเวลาเลนเองได 

 ผูสอนสามารถหยุด, เล่ือน และทําการทดสอบตอได  

 ในกรณีที่เน็ตเวิรคขัดของ ผูเรียนสามารถทําการสอบตอไดหลังจากท่ีเน็ตเวิรคเชื่อมตอใหมไดแลว 

 ผูสอนสามารถกระจายไฟลเสียงหรือวีดีโอขณะทําการทดสอบและต้ังเวลาการเลนไฟลได 
 ผูสอนสามารถต้ังเวลาการทดสอบได 
 แสดงรายช่ือผูเรียน, ระยะเวลาท่ีเหลือ และสถานะของผูเรียน 

 หลังสอบเสร็จ ระบบสามารถเก็บกระดาษคําตอบไดเองอัตโนมัติ และผูสอนสามารถใหระบบเก็บกระดาษคําตอบกอนเวลาไดอีกดวย 

 ผูสอนสามารถตรวจและใหคะแนนไดโดยตรงหลังจากเก็บกระดาษคําตอบเสร็จแลว 

 ผูสอนสามารถเพ่ิมหมายเหตุหรือความเห็นตางๆในคําตอบแตละขอและสงผลกลับไปใหผูเรียนในรูปแบบ HTML. 

 ผูสอนสามารถตรวจสอบขอสอบแตละขอ, คะแนนของผูเรียนแตละคน และคาทางสถิติตางๆได  

Test  
 สงกระดาษคําตอบไปใหผูเรียนคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนพรอมกันได 
 รองรับกระดาษคําตอบ 2 แบบ ไดแก : quick answer sheet และกระดาษคําตอบแบบกําหนดเอง 

 เลือกกระดาษคําตอบได 5 รูปแบบ ไดแก คําตอบแบบตัวเลือก, ตอบถูก-ผิด, เติมคําในชองวาง, ขอเขียน และสอบสนทนา 

 ผูสอนสามารถกําหนดเฉลยของขอสอบแตละขอได 
 ผูสอนสามารถเร่ิมและหยุดการสอบเวลาใดก็ได 
 ผูสอนสามารถตรวจสอบสถานะของผูเรียนแตละคน ดูคําตอบและประวัติการสอบได 

 ตรวจคําตอบที่ถูกตองไดทันที 

Survey 
 สงแบบสอบถามใหกับผูเรียนคนใดคนหนึ่งหรือทุกคนได  
 รองรับแบบสอบถามทั้งแบบ ตัวเลือกและตอบถูกผิด  

 ผูสอนสามารถใสภาพและกําหนดคําตอบที่ถูกใหกับแตละคําถามได  
 แสดงผลในรูปของกราฟ 
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