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A   แนะน าการใช้งาน 

 การเข้าสู่ระบบ 

ก่อนที่คุณจะสำมำรถเริ่มเรียนหลักสูตรของคุณได้ คุณจะต้องทรำบชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่ำน  เมื่อคุณได้รับสิทธิใน

กำรเข้ำใช้งำนระบบแล้ว ท ำกำรเปิดเว็บบรำว์เซอร์(Internet Explorer) กรอกชื่อเว็บไซต์ (URL Address) ดังนี้ 

https://portal.speexx.com ซึ่งจะปรำกฏหน้ำเว็บให้คุณใส่บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่ำน จำกนั้นคลิกที่ เข้ำสู่ระบบ 

 
 

(กำรเข้ำใช้งำนครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ใช้งำนเปลี่ยนรหัสผ่ำนใหม่) 
 

หน้ำหลักสูตรกำรเรียนของฉัน จะปรำกฏหลักสูตรให้คุณคลิกชื่อหลักสูตรที่คุณต้องกำรจะเริ่มต้น 

 
  

 

 

 

 

 

https://portal.speexx.com/
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เมื่อเข้ำสู่หน้ำหลักสูตรจะแสดงรำยกำรสื่อกำรเรียน ซึ่งจะประกอบด้วย 

 แบบฝึกหัดของฉัน (My exercises) 

 ธุรกิจ (Business) 

 ไวยำกรณ์ (Grammar) 

 กำรออกเสียง (Pronunciation) 

 นิตยสำร (Magazine) 

 วิดีโอจำก New York Times (New York Times Video) 

 กำรฝึกค ำศัพท์บทสมำร์มโฟน (Mobile Vocabulary) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



  P a g e  | 5 

 

 

Copyright © 2012 digital publishing AG. All rights reserved. This manual may not be copied, photocopied, reproduced, translated, or converted to any electronic or 
machine-readable form in whole or in part without prior written approval of digital publishing 

สื่อการเรียน 

 แบบฝึกหัดของฉัน (My exercises) 
เมื่อคลิกเข้ำสู่ แบบฝึกหัดของฉัน ระบบจะท ำกำรโหลดบทเรียนเพ่ือเริ่มต้นกำรใช้งำน 

 

  
 

การใช้งานเบื้องต้น 
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 ส่วนประกอบของหน้าต่างบทเรียน 

 
 ในหน้ำต่ำงเรียนทำงด้ำนซ้ำยมือ ผู้เรียนสำมำถคลิกท่ีบทเรียนที่ต้องกำร ควรเรียนตำมล ำดับ  

 ในหน้ำต่ำงเรียนทำงด้ำนขวำมือ ผู้เรียนสำมำรถคลิกท่ีแบบฝึกหัดที่ต้องกำรและเข้ำท ำแบบฝึกหัด

ต่ำงๆที่สอดคล้องกับบทเรียนนั้นๆ 

  คลิกเพ่ือแปลภำษำเป็นภำษำไทยคลิกอีกครั้งเพ่ือสลับกลับเป็นภำษำอังกฤษ 
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 การใช้เมาส์ในโปรแกรม 

 หน้าต่างเรียน :  คลิกท่ีตัวเลข ด้ำนขวำบนแถบเมนูบำร์ เพ่ือเดินหน้ำหรือย้อนไปแบบฝึกหัดต่ำงๆใน

คอร์สเรียน  แถบสีขำวที่ตัวเลขแสดงให้ผู้เรียนทรำบว่ำอยู่ที่กิจกรรมใด และมีจ ำนวนกิจกรรมเท่ำไหร่

ในบทเรียนนี้  คลิกท่ีปุ่ม  ด้ำนขวำล่ำง เพื่อเดินหน้ำไปยังแบบฝึกหัดถัดไป 

 
 

กำรกลับไปบทเรียนก่อนหน้ำหรือบทเรียนต่ำงๆ ให้คลิกไปที่ตัวเลขของบทเรียนนั้น 

  

การออกจากโปรแกรม 

เมื่อผู้เรียนต้องกำรออกจำกโปรแกรม ให้เลือกหนึ่งในวีธีกำรต่อไปนี้  

 กด Alt ตำมด้วย F4  

 คลิกท่ีเครื่องหมำย X ที่มุมขวำด้ำนบนของ หน้ำต่ำงเรียน   

ระหว่ำงออกจำกโปรแกรม โปรแกรมจะท ำกำรอัพเดทข้อมูลต่ำงๆ กับ Server ผู้เรียนควรรอจนกระทั่ง กำรอัพเดทข้อมูล

กับ Server ท ำจนส ำเร็จ หำกกำรออกจำกโปรแกรมไม่สมบูรณ์ (อำจเกิดจำกปัญหำระบบเครือข่ำย) ผู้เรียนควรจะเข้ำใช้

โปรแกรมอีกครั้งเพ่ือให้โปรแกรมท ำกำรอัพเดทข้อมูลจำกเครื่องผู้เรียนเข้ำสู่ Server ให้เสร็จสมบูรณ์แล้วค่อยปิดโปรแกรม 
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ธุรกิจ (Business) 

เพ่ือฝึกฝนทักษะด้ำนภำษำอังกฤษเฉพำะด้ำนเพ่ือใช้ในกำรท ำงำน ตั้งแต่ระดับพ้ืนฐำน เช่น กำรรับ

โทรศัพท์ กำรประสำนงำน กำรประชุม กำรน ำเสนองำน งำนด้ำนบุคคล ไปจนถึง สถำนะกำรณ์ เหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
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ไวยากรณ์ (Grammar) 

 ส ำหรับผู้ท่ีต้องกำรฝึกใช้ทักษะด้ำนไวยำกรณ์ให้ถูกต้อง 

 
 

 

 ตัวช่วยส ำหรับกำรอธิบำยหลักกำรใช้ไวยำกรณ์ 
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การออกเสียง 

ก่อนเริ่มต้น 

 ใช้ชุดหูฟัง และหำสถำนที่เงียบๆ ส ำหรับกำรฝึก ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำชุดหูฟังของคุณเชื่อมต่อและท ำงำน

อย่ำงเหมำะสม 

 เข้ำสู่ตัวช่วยกำรตั้งค่ำเสียง เพ่ือตรวจสอบกำรตั้งค่ำเสียงของคุณ ส ำหรับกำรบันทึกและเปิดเล่นเสียง 

 ถ้ำบำงครั้งกำรบันทึกเสียงท ำงำนไม่รำบรื่น - ไม่ต้องกังวล เพียงแค่ท ำแบบฝึกหัดต่อไป กำรฝึกซ้ ำ 3 ถึง 5 

ครั้งก็เพียงพอแล้ว เหนือสิ่งอ่ืนใด แบบฝึกหัดกำรออกเสียงควรจะต้องสนุกด้วย! 

การตั้งค่าเสียง 

 ปรำกฏหน้ำต่ำง “Adobe Flash Player Setting” ในครั้งแรกท่ีเข้ำใช้งำน เลือก “Allow” และ 

“Remember” 

 
หน้าจอการปรับตั้งค่าเสียง 

 กดปุ่ม “เล่น”   เพ่ือฟังเสียง ใช้ควบคุมระดับเสียงของอุปกรณ์ของคุณเพ่ือตั้งค่ำระดับเสียง 

 ควำมไวของไมโครโฟน และคุณภำพเสียงที่บันทึก คลิกท่ีรูปเฟือง  เพ่ือตั้งค่ำ  

 จะปรำกฏหน้ำจอ “Adobe Flash Player Setting” ในส่วนของ Microphone แนะน ำให้เลือกเป็น 

“Default”  เลือก “Reduce Echo” เพ่ือตัดเสียงสะท้อน ปรับระดับเสียงที่บันทึกได้ 

  กด “Closed” เพ่ือปิดหน้ำจอ 

  ปรับความไวของไมโครโฟน โดยสามารถเลื่อนระดับ สูง – ต่ าได ้

 คลิกท่ี รูปไมโครโฟน   และพูดใส่ไมโครโฟนประมำณ 2-3 วินำที จำกนั้นให้ผู้เรียนเงียบ รอ
จนกระท่ังโปรแกรมแสดงผลกำรปรับเทียบ โดยที่ระดับเสียงรบกวนที่ 
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  เมื่อปรับระดับเสียงไมโครโฟนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ ปิด  โปรแกรมจะจดจ ำค่ำระดับเสียงต่ำงๆ และ
บันทึกไว้  โดยโปรแกรมจะประมวลผลกับระดับเสียงที่สูงกว่ำระดับเสียงรบกวนที่วัดได้ เสียงใดที่ต่ ำกว่ำ
ระดับเสียงรบกวน โปรแกรมจะไม่น ำมำวิเครำะห์และประมวลผล 

 

ค่ำระดับเสียงของไมโครโฟนนี้จะถูกบันทึกไว้ หำกผู้เรียนใช้ไมโครโฟนตัวอ่ืน หรือเปลี่ยนสถำนที่

ที่มีเสียงรบกวนแตกต่ำงไป จะต้องท ำกำรปรับค่ำใหม่ 
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ท างานอย่างไร 

 คลิกท่ี 'เล่น' เพ่ือฟังเสียงที่บันทึกต้นฉบับ 

 จำกนั้นคลิกที่ไมโครโฟน และพูดตำมประโยค/ค ำ 

 จะมีแถบระบุว่ำคุณท ำได้ดีแค่ไหน 

เขียว: ดี ถึง ดีมำก 

เหลือง: พอใจ 

เทำ: ไม่พอใจ 

ขำว: ไม่สำมำรถประเมินได้ 

 คลิกท่ีปุ่มเล่นด้ำนล่ำงและฟังกำรบันทึกเสียงของคุณท ำงำนอย่ำงไร 

 
 

 

 

 

 

 



  P a g e  | 13 

 

 

Copyright © 2012 digital publishing AG. All rights reserved. This manual may not be copied, photocopied, reproduced, translated, or converted to any electronic or 
machine-readable form in whole or in part without prior written approval of digital publishing 

นิตยสาร (Magazine) 

บทควำมในหัวข้อเหตุกำรณ์ปัจจุบัน หรือ หัวข้อที่เกี่ยวข้องวัฒนธรรม มีกำรอัพเดทบทควำมใหม่ทุก ๆ สัปดำห์ 

เพ่ือฝึกฝนทักษะกำรอ่ำนเพ่ิมเติม 

 
  มีตัวอย่ำงค ำศัพท์หรือศัพท์เฉพำะที่น่ำสนใจ พร้อมอธิบำยควำมหมำย 
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วิดีโอจาก (New York Times) 

ด้วยวิดีโอจำก New York Times คุณจะสำมำรถพัฒนำทักษะกำรฟังเพ่ือท ำควำมเข้ำใจ เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม

และวิถีชีวิตคนอเมริกัน 

 
 

 คลิกเริ่มเล่นวิดีโอ 

 หลังจำกดูวิดีโอ ให้ตอบค ำถำมโดยคลิกท่ีกล่องค ำตอบที่ดีที่สุด  

 คลิกตรวจค ำตอบ: ค ำตอบที่ถูกต้องจะถูกท ำเครื่องหมำยด้วยสีเขียว ส่วนขอ้ที่ผิดจะเป็นสีแดง  

คุณสำมำรถเปลี่ยนค ำตอบได้บ่อยครั้งตำมควำมต้องกำรจนกว่ำจะพบค ำตอบที่ถูกต้อง 
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ฝึกค าศัพท์บนสมาร์ทโฟน 

ฝึกค ำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยบน ไอโฟน ไอแพด หรือ แอนดรอยด์ สมำร์ทโฟน ระบบฝึกค ำศัพท์ที่รวบรวมรำยกำรค ำศัพท์
ทั้งหมด สมบูรณ์ด้วยเสียง ท ำให้คุณเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลำ 

 การเลือกค าส าหรับฝึกค าศัพท์ 
เริ่มต้นโดยกำรเลือกค ำศัพท์จำกบทเรียนที่คุณต้องกำรฝึกเพ่ิมเติมและย้ำยค ำเหล่ำนี้มำไว้ในโฟลเดอร์ ค าศัพท์ของฉัน 

คลิกขวำที่ค ำศัพท์ในแบบฝึกหัด เพ่ือเปิดหน้ำต่ำงพจนำนุกรม จำกนั้นให้คลิกท่ีสัญลักษณ์ ซึ่งคุณจะเห็นได้ที่แถบด้ำนบน
ของหน้ำต่ำงพจนำนุกรม 

 

 แสดงเว็บไซต์ส ำหรับกำรฝึกค ำศัพท์บนสมำร์ทโฟนของคุณ 

 
 

 แสดงและจัดระเบียบค ำศัพท์ 
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จำกนั้นเลือกโฟลเดอร์เพ่ือดูค ำศัพท์ที่น ำเสนอแบบรำยกำร มีตัวเลือกดังต่อไปนี้: 

o รำยกำร: จัดระเบียบค ำศัพท์ตำมล ำดับตัวอักษร หรือตำมคะแนน 

o ตำ: เริ่มแบบฝึกหัด กำรจดจ ำ ส ำหรับรำยกำรค ำศัพท์ที่เลือก 

o ถังขยะ: เอำค ำออกจำกรำยกำรค ำศัพท์ 

o แตะที่ค ำเพ่ือฟังเสียงที่บันทึกไว้ 

 
 รูปแบบกำรเรียนรู้ค ำศัพท์ 

ในกำรสลับไปยังโหมดกำรฝึก เลือกสัญลักษณ์รูปตำจำกเมนู ค ำศัพท์จะปรำกฎขึ้นทีละค ำ และในล ำดับแบบสุ่ม  

คูณรู้ควำมหมำยของค ำศัพท์หรือไม่? คลิกท่ี หลอดไฟ เพ่ือดูค ำแปล เลือก "นิ้วโป้งขึ้น" ถ้ำคุณรู้ค ำแปลที่ถูกต้องนั้นอยู่แล้ว 

หรือ "นิ้วโป้งลง" ถ้ำคุณไม่รู้ 
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ฝ่ายสนันสนุนด้านเทคนิค   

เรำได้รวบรวมรำยกำรค ำถำมที่พบบ่อย จำกค ำถำมที่คุณถำมและค ำตอบมำไว้ในส่วนนี้ หำกมีค ำถำมเพ่ิมเติมหรือ

มีปัญหำกำรใช้งำนอื่นๆ สำมำรถสอบถำมได้ที่ support@speexx.co.th 

B   บทสนทนาวิดีโอ 
บทสนทนำวิดีโอมีเนื้อหำที่ควำมสอดคล้องกับแบบฝึกหัดต่ำงๆ ที่ตำมมำ ซึ่งเป็นส่วนที่คุณจะได้เรียนรู้ค ำศัพท์ใหม่

และโครงสร้ำงไวยำกรณ์ และเป็นส่วนที่คุณจะได้ฝึกกำรอ่ำนและกำรฟัง ยิ่งคุณใช้เวลำในบทสนทนำวิดีโอมำกเท่ำไร คุณก็

ได้เตรียมตัวส ำหรับแบบฝึกหัดต่ำงๆ ที่ตำมมำมำกเท่ำนั้น 

 
กำรเรียนด้วยบทสนทนำรูปภำพ 

o เริ่มบทสนทนำวิดีโอและตั้งใจฟัง ครั้งแรก ดูบทสนทนำทั้งเรื่องก่อน 

o จำกนั้น กลับไปที่จุดเริ่มต้นและเริ่มบทสนทนำใหม่อีกครั้ง โดยให้เน้นในสิ่งที่คุณอำจข้ำมไปจำกกำรฟัง

ครั้งแรก 

o ฟังบทสนทนำทีละส่วน ใช้สัญลักษณ์กำรแปลเพื่อให้ค ำบรรยำยแปลเป็นภำษำไทยถ้ำคุณไม่เข้ำใจบท

สนทนำ 

o ซ่อนค ำบรรยำยและฟังบทสนทนำทั้งเรื่องอีกครั้ง ตอนนี้คุณสำมำรถเข้ำใจทุกอย่ำงแล้วหรือยัง? 
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สัญลักษณ์ในบทสนทนำรูปภำพ 

 กดเพ่ือดูค ำอธิบำยกำรใช้งำน 

 กดปุ่มเพ่ือเล่น 

   แสดงจ ำนวนเวลำที่เล่นไปแล้ว จำกจ ำนวนเวลำทั้งหมด 

  เลื่อนเดินหน้ำ หรือ ถอยหลังได้ 

 กดเพ่ือเลือก ค ำบรรยำย 

  ปิดค ำบรรยำย 

  เลือกค ำบรรยำยภำษำอังกฤษ 

 เลือกค ำบรรยำยภำษำไทย 

  เพ่ิม / ลด เสียง 

  ขยำยเต็มหน้ำจอ 

 

C   แบบฝึกหัด  
โปรแกรมนี้ประกอบด้วยแบบฝึกหัดหลำกหลำยรูปแบบ เพ่ือฝึกทักษะภำษำในทุกๆด้ำน และมี

กระบวนกำรเรียนที่ไม่น่ำเบื่อ  ซึ่งสัญลักษณ์ต่ำงๆใน แผนอัจฉริยะ จะเป็นตัวบอกชนิดของรูปแบบกำรฝึก ท ำ

แบบฝึกหัดให้สมบูรณ์ได้อย่างไร ? 

แบบฝึกหัดมีฟังก์ชั่นและแนวทำงช่วยเหลือที่หลำกหลำย ดังนั้นเพื่อให้ได้ประโยชน์จำกคอร์ส เรียนมำก

ที่สุด กรุณำท ำแบบฝึกหัดตำมค ำแนะน ำด้ำนล่ำงนี้ 

 ค ำชี้แจง 

  คลิกเพ่ืออ่ำนค ำแนะน ำในกำรท ำแบบฝึกหัด ซึ่งสำมำรถเปลี่ยนเป็นภำษำไทยได้  

 อ่ำนค ำแนะน ำที่อยู่ถัดจำก วิดีโอติวเตอร์ โดยผู้เรียนสำมำรถกด Alt เพ่ืออ่ำนค ำแปลภำษำไทย 
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  บำงแบบฝึกหัดมีเฉลยให้แล้ว เพ่ือให้ผู้เรียนจดจ ำค ำตอบล่วงหน้ำ โดยสังเกตได้จำกค ำสั่ง 

หรือปุ่มเริ่ม คลิกท่ี 'เริ่ม' เพ่ือเลื่อนไปยังโหมดแบบฝึกหัด (จะมีกำรแทรกช่องว่ำงขึ้น หรือกำรผสมกันของ

ประโยค) 

 ในบำงแบบฝึกหัด จะสำมำรถตอบค ำถำมได้หลังจำกที่ได้คลิกฟังข้อควำมไปแล้ว โดยให้สังเกตที่

สัญลักษณ์รูปล ำโพง และท ำตำมค ำชี้แจงที่ให้มำ 
 

 ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำทักษะกำรอ่ำนท ำควำมเข้ำใจ ได้อย่ำงเป็นระบบ ผู้เรียนจะได้เจอกับข้อควำมและ

ค ำถำมที่สัมพันธ์กัน ให้คลิกที่ Text iconในแบบฝึกหัด หน้ำต่ำงข้อควำมใหม่จะเปิดขึ้น อ่ำนข้อควำมนั้น

อย่ำงถี่ถ้วนและตอบค ำถำมในแบบฝึกหัด 

กำรท ำแบบฝึกหัดให้สมบูรณ์ 

ก่อนอ่ืนผู้เรียนควรพยำยำมท ำแบบฝึกหัดให้เสร็จโดยไม่ใช้ตัวช่วย ผู้เรียนสำมำรถคลิกท่ี  (ตรวจ

ค าตอบ) เพ่ือตรวจค ำตอบว่ำได้คะแนนเท่ำไหร่จำกคะแนนเต็ม 100% 

พจนำนุกรม (Dictionary)  

ค ำศัพท์ทุกค ำในทุกแบบฝึกจะถูกแปลไว้แล้ว โดยให้คลิกขวำที่ค ำศัพท์นั้น ค ำเดี่ยวๆที่น ำมำผสมกันจะนับเป็น

ควำมหมำยเดียว เช่น New York นอกจำกนี้ผู้เรียนยังสำมำรถเลือกฟังค ำศัพท์ ได้ทั้งแบบเสียงผู้หญิงและเสียง

ผู้ชำย โดยคลิกที่ล ำโพงข้ำงสัญลักษณ์ผู้ชำยและผู้หญิง ในหน้ำต่ำง Dictionary ส ำหรับโปรแกรมเรียน

ภำษำอังกฤษนั้น มีกำรออกเสียงทั้งแบบอเมริกันและแบบบริติช โดยสำมำรถคลิกฟังเสียงได้จำกสัญลักษณ์รูปธง

ชำติ ผู้เรียนสำมำรถศึกษำรำกศัพท์ หรือค ำศัพท์ในรูปเอกพจน์เพิ่มเติมได้โดยกำรคลิกที่ลิงค์สีน้ ำเงิน 
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ค ำอธิบำยไวยำกรณ์ 

ไวยำกรณ์ท่ีจ ำเป็นต่อกำรท ำแบบฝึกหัดนั้น จะมีค ำอธิบำยคร่ำวๆไว้ให้แล้ว ซึ่งหำกผู้เรียนต้องกำรศึกษำข้อมูล

เพ่ิมเติมเก่ียวกับไวยำกรณ์นี้ สำมำรถท ำได้โดยคลิกที่ลิงค์สีน้ ำเงิน 

กำรตรวจค ำตอบ 

คลิก ตรวจค าตอบ ที่ เมนูบำร์ ด้ำนบนของ หน้ำต่ำงเรียน  เพ่ือดูค ำแปลของค ำสั่งต่ำงๆ ใน เมนูบำร์) เพื่อ

ตรวจค ำตอบ  

 หำกผู้เรียนตรวจค ำตอบก่อนท ำแบบฝึกหัดเสร็จ (เช่น ยังใส่ค ำตอบในช่องว่ำงไม่ครบ) จะปรำกฏกรอบสี

แดง ขึ้นในช่องค ำตอบที่ยังว่ำงอยู่     

 แบบฝึกหัดหลำยๆประเภท เช่นเติมค ำลงในช่องว่ำง โปรแกรมจะชี้จุดที่ผู้เรียนท ำผิดพลำด (ตัวค ำตอบ

ปรำกฏกรอบสีแดง)  พร้อมให้ค ำอธิบำยเพ่ือช่วยให้ ผู้เรียนแก้ไขค ำตอบให้ถูกต้อง แนะน ำให้ ผู้เรียนท ำ

ตำมข้ันตอนดังนี้     

- อ่ำนข้อควำม Error จำกนั้น แก้ไขข้อผิดพลำดต่ำงๆ และคลิกท่ี ตรวจค าตอบ เพ่ือตรวจค ำตอบอีก

ครั้ง 

 แบบฝึกหัดจะถูกต้องสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อทุกช่องว่ำงมีค ำตอบและไม่มีค ำตอบใดกระพริบ 

กำรเฉลยค ำตอบ 

คลิก เฉลย  ใน เมนูบำร์ด้ำนล่ำง ของหน้ำต่ำงเรียน เพ่ือเฉลยแบบฝึกหัด (กด   ค้ำงไว้เพ่ือดูค ำแปลของ

ฟังก์ชั่นต่ำงๆ)  

 พยำยำมท ำแบบฝึกด้วยตนเองก่อนคลิกเฉลย หำกพบว่ำแบบฝึกหัดนั้นยำก ลองท ำหลำยๆครั้ง โดยใช้ตัว

ช่วยต่ำงๆที่มีให้ เช่น ค ำอธิบำยไวยำกรณ์  Dictionary และค ำอธิบำยไวยำกรณ์ ฯลฯ 

แบบฝึกหัดท ำหน้ำที่เสมือนห้องปฏิบัติกำรภำษำ 

หลังจำกท่ีท ำแบบฝึกหัดเสร็จหรือกดเฉลย โปรแกรมจะน ำแบบฝึกหัดนี้มำใช้อีกครั้ง เพี่อฝึกทักษะกำรฟังท ำควำม

เข้ำใจ หรือกำรออกเสียง ซึ่งคุณจะทรำบได้จำกรูปแบบของเมำส์ที่เปลี่ยนไป   

กำรฟังเพ่ือท ำควำมเข้ำใจ  

 กำรออกเสียง ศึกษำกำรท ำแบบฝึกนี้ได้ กิจกรรมเสริม : กำรออกเสียง  
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ผลคะแนน 

 ใน แผนอัจฉริยะ  คุณสำมำรถดูผลคะแนนของกิจกรรมต่ำงๆ ที่ได้ท ำไป 

 สัญลักษณ์สีแดง     0 – 49%       ควรปรับปรุง           

 สัญลักษณ์สีเหลือง   50-70%        ปำนกลำง – ดี 

 สัญลักษณ์สีเขียว   80-100%      ดี – ดีมำก 

 

กำรไปสู่แบบฝึกหัดถัดไป 

 ผู้เรียนสำมำรถไปสู่แบบฝึกหัดถัดไปได้ ด้วยวิธีต่อไปนี้  

 -  คลิกท่ีบนเมนูบำร์ด้ำนซ้ำยมือเพ่ือเลือกบทเรียน  

-  จำกนั้นเลือกแบบฝึกหัดจำกเมนูบำร์ด้ำนขวำมือ คลิกท่ี  แบบฝึกหัดถัดไปใน แผนอัจฉริยะ 
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1. แบบฝึกหัดลากและปล่อย  

      
ใช้นิ้วหรือเมำส์ เลื่อนกล่องข้อควำมไปยังช่องว่ำงที่ถูกต้อง เมื่อเลื่อนแล้ว กล่องข้อควำมก็จะล๊อคในต ำแหน่ง คุณ

ยังสำมำรถใช้เมำส์หรือแตะด้วยนิ้วของคุณเพ่ือเลือกช่องว่ำง ช่องว่ำงที่ถูกเลือกจะประกฎเป็นสีส้ม ตอนนี้ให้คลิก

หรือสัมผัสกล่องข้อควำมท่ีต้องกำรเพื่อเลื่อนไปยังช่องว่ำงสีส้ม  

ตรวจค ำตอบ: ช่องค ำตอบที่ถูกต้องจะแสดงด้วยสีเขียว ช่องค ำตอบที่ผิดจะแสดงด้วยสีแดง 

2.  แบบฝึกหัดเติมค าลงในช่องว่าง  

                
 

คลิกหรือแตะที่ช่องว่ำง และป้อนค ำตอบที่ถูกต้องโดยใช้แป้นพิมพ์ คุณสำมำรถเลือกตัวอักษรพิเศษได้ที่สัญลักษณ์ภำพ
ทำงขวำ ไปที่ช่องว่ำงถัดไปโดยกำรใช้เมำส์หรือ ปุ่ม Tab หรือแตะช่องว่ำงถัดไป 
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ตรวจค ำตอบของคุณทีละข้อ: 

 เลือก ตรวจค ำตอบ 
 คลิกหรือแตะที่ช่องว่ำงสีแดง และอ่ำนข้อควำมท่ีผิดพลำด ถ้ำคุณไม่เข้ำใจข้อควำมนั้น คลิกที่สัญลักษณ์กำรแปล

เพ่ือแสดงภำษำแปล 
 แก้ไขข้อผิดพลำดของคุณ 
 คลิกท่ี ตรวจค ำตอบ อีกครั้ง และท ำตำมข้ันตอนเดิมส ำหรับข้อผิดพลำดถัดไป 

3. แบบฝึกหัดเติมค าในช่องว่างกับทางเลือก  

 
           

คลิกหรือแตะที่ลูกศรคู่ข้ำงๆ ช่องว่ำงจนกว่ำจะพบค ำตอบที่ถูกต้อง  
ตรวจค ำตอบของคุณทีละข้อ: 

 คลิก ตรวจค ำตอบ 
 คลิกหรือแตะที่ช่องว่ำงสีแดง และอ่ำนค ำแนะน ำข้อผิดพลำด ถ้ำคุณไม่เข้ำใจข้อควำม ใช้สัญลักษณ์ลูกศรเพ่ือดูค ำ

แปลไทย 
 แก้ไขข้อผิดพลำด 
 คลิก ตรวจค ำตอบ อีกครั้ง และท ำตำมขั้นตอนเดิมส ำหรับข้อผิดพลำดถัดไป 
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4. แบบฝึกหัดหลายตัวเลือก  

 
 

ส ำหรับเลือกค ำตอบที่ถูกต้อง คลิกหรือแตะกล่องที่อยู่ข้ำงๆ ค ำตอบ (เครื่องหมำยถูกจะปรำกฎขึ้นในกล่อง) ใน

หนึ่งค ำถำมอำจมีมำกกว่ำหนึ่งค ำตอบที่ถูกต้อง  

ตรวจค ำตอบ: ค ำตอบผิดจะเป็นสีแดง ค ำตอบถูกจะเป็นสีเขียว 

 

คลิกท่ีกล่องสีเหลี่ยมข้ำงค ำตอบที่ต้องกำร (เครื่องหมำยถูก) ค ำถำมหนึ่ง อำจมีได้มำกกว่ำหนึ่งค ำตอบ หลังจำกท่ี

กด ตรวจค ำตอบ ค ำตอบที่ผิดจะกระพริบ 
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5. แบบฝึกหัดตอบค าถาม  

 
                

คลิกหรือแตะที่ช่องว่ำง และป้อนค ำตอบที่ถูกต้องโดยใช้แป้นพิมพ์ คุณสำมำรถเลือกตัวอักษรพิเศษได้ที่สัญลักษณ์ภำพ
ทำงขวำ ไปที่ช่องว่ำงถัดไปโดยกำรใช้เมำส์หรือ ปุ่ม Tab หรือแตะช่องว่ำงถัดไป  
 
ตรวจค ำตอบของคุณทีละข้อ: 

 เลือก ตรวจค ำตอบ 
 คลิกหรือแตะที่ช่องว่ำงสีแดง และอ่ำนข้อควำมท่ีผิดพลำด ถ้ำคุณไม่เข้ำใจข้อควำมนั้น คลิกที่สัญลักษณ์กำรแปล

เพ่ือแสดงภำษำแปล 
 แก้ไขข้อผิดพลำดของคุณ 
 คลิกท่ี ตรวจค ำตอบ อีกครั้ง และท ำตำมข้ันตอนเดิมส ำหรับข้อผิดพลำดถัดไป 
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6. แบบฝึกหัดสลับค าในประโยค  

 
                

ใช้เมำส์หรือนิ้วของคุณเลื่อนกล่องข้อควำมไปยังต ำแหน่งที่ถูกต้อง  

ตรวจค ำตอบ: กล่องค ำตอบที่วำงถูกต้องจะเป็นสีเขียว กล่องค ำตอบที่วำงผิดจะเป็นสีแดง 

 

7. แบบฝึกหัดจับคู่สลับคู่  
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ใช้เมำส์หรือนิ้วของคุณเลื่อนกล่องข้อควำมไปยังต ำแหน่งที่ถูกต้อง ต ำแหน่งใหม่จะเป็นสีส้ม  

ตรวจค ำตอบ: กล่องค ำตอบที่วำงถูกต้องจะเป็นสีเขียว กล่องค ำตอบที่วำงผิดจะเป็นสีแดง 

8. แบบฝึกหัดตัวเลือกรูปภาพ  

 
 

ใช้เมำส์หรือนิ้วของคุณเลื่อนรูปภำพไปยังช่องว่ำงที่ถูกต้อง  

 

คุณยังสำมำรถคลิกหรือใช้นิ้วแตะที่ช่องว่ำง ซึ่งจะท ำให้ช่องว่ำงเปลี่ยนเป็นสีส้ม ตอนนี้คลิกหรือแตะรูปภำพที่

ถูกต้อง รูปภำพจะถูกเลื่อนไปยังช่องว่ำงที่ถูกเลือกไว้  

 

ตรวจค ำตอบ: รูปภำพที่วำงถูกต้องจะเป็นสีเขียว รูปภำพที่วำงผิดจะเป็นสีแดง 
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D   แบบทดสอบ  
ทดสอบวัดระดับทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของคุณ 

 คลิก   ในหน้ำต่ำงเรียน เพ่ือเริ่มท ำแบบทดสอบ 

 
 ระหว่ำงกำรท ำแบบทดสอบนั้น โปรแกรมจะปิดค ำอธิบำยไวยำกรณ์และ Dictionary  มีกำรจับเวลำใน

ทุกแบบทดสอบ ซึ่งผู้เรียนทรำบเวลำที่เหลืออยู่ได้ที่ Task bar ด้ำนบนสุดของหน้ำต่ำงเรียน 

 
 

 เมื่อท ำแบบฝึกหัดหน้ำหนึ่งเสร็จแล้ว ให้คลิก ตรวจค ำตอบ หรือคลิกท่ีลูกศรด้ำนบนขวำ เพ่ือเลื่อนไปยัง

แบบฝึกหัดถัดไป ซึ่งเมื่อผู้เรียนอยู่ที่หน้ำใหม่แล้ว แบบฝึกหัดที่ผ่ำนมำจะถูก “ล็อค” ไว้และไม่สำมำรถ

ย้อนกลับไปเปลี่ยนค ำตอบได้ 
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E   มุ่งเน้นการเรียนรู้ไปกับแผนอัจฉริยะ 
 

แผนอัจฉริยะ ท ำหน้ำเป็นศูนย์กลำงของโปรแกรมเรียนภำษำ ซึ่งมีหน้ำที่ดังนี้ 

 น ำเสนอภำพรวมของบทเรียนทั้งหมด 

 แสดงผลคะแนนแบบฝึกหัดและแบบทดสอบที่มีกำรฝึก 

 ให้ผู้เรียนเลือกแบบฝึกหัดใดก็ได้ที่ต้องกำรฝึก 

 เพ่ิมเติมขอบเขตฟังก์ชั่นโปรแกรมท่ีส ำคัญผ่ำนเมนู 
 

1. องค์ประกอบหลักของแผนอัจฉริยะ 

แผนอัจฉริยะที่มีกำรจัดเนื้อหำบทเรียนไว้ตำมล ำดับกำรเรียนรู้ จำกระดับง่ำยไปจนถึงระดับยำก 

 ส่วนของแบบฝึกหัดของฉัน: ประกอบไปด้วย แบบฝึกหัดย่อยต่ำงๆ เช่น บทสนทนำรูปภำพและ

แบบฝึกหัดต่ำงๆ  โดยจะมีหลักสูตรทั้งหมด 8 หลักสูตร  แต่ละหลักสูตรจะประกอบได้เนื้อหำบทเรียน

ประมำณ 24 บทเรียน และแบบฝึกหัดย่อยแต่ละบทอีกประมำณ 13 แบบฝึกหัด 
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2. ข้อมูลในคอลัมน์แผนอัจฉริยะ  

ข้อมูลควำมก้ำวหน้ำของกำรเรียนทั้งหมดจะถูกบันทึก ซึ่งจะสำมำรถทรำบได้ว่ำแบบฝึกใดเสร็จสมบรูณ์แล้ว และ

ได้รับผลคะแนนเท่ำไหร่ และรูปแบบกำรฝึกถัดไปคืออะไร 
 

คุณสำมำรถดูคะแนน ในแต่ละแบบฝึกหัดได้ในแผนอัจฉริยะ ซึ่งผลคะแนนของแต่ละหลักสูตร (เช่นบทเรียนและ

แบบทดสอบ) มำจำกกำรรวมผลของแบบฝึกหัดย่อยๆ ภำยในบทเรียนนั้น  คะแนนจะเป็นคะแนนเฉลี่ยของ

แบบฝึกหัดทั้งหมด ระยะเวลำจะแสดงถึงเวลำรวมทั้งหมดที่ใช้ในกำรท ำแบบฝึกหัดนั้น  และวันที่จะแสดงถึงเวลำ

ครั้งสุดท้ำยที่เข้ำมำในแบบฝึก 
 

ในบทเรียนจะแสดงคะแนน 100% เต็มก็ต่อเมื่อแบบฝึกหัดย่อยท้ังหมดในโฟลเดอร์นั้นเสร็จสมบรูณ์ด้วยคะแนน 

100% ดังนั้นคะแนนรวมจะค่อนข้ำงต่ ำ ถ้ำทุกกิจกรรมใน โฟลเดอร์ ยังไม่เสร็จสมบรูณ์ 

 
 

หัวข้อคอลัมน์    ค ำอธิบำย 

เป้าหมาย    บอกจุดประสงค์ของกำรเรียนรู้     

ไวยำกรณ์   เนื้อหำไวยำกรณ์ท่ีจะได้เรียนรู้ในบทเรียน 

ค ำศัพท์    ค ำศัพท์ที่จะได้เรียนรู้ในบทเรียน 

เวลาสะสม  เวลำสะสมในกำรท ำแบบฝึกหัด 

ผลคะแนน   แสดงคะแนนหลังจำกกำรตรวจค ำตอบครั้งล่ำสุด  

   (เปอร์เซ็นต์ที่ได้จำกกำรท ำแบบฝึกหัดถูกต้อง) 

แถบสี                แสดงผลคะแนนกำรออกเสียง (แสดงเป็นแถบสี) 
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 ผลคะแนนแบบฝึกหัดและกำรออกเสียง จะถูกค ำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ ดังนี้ 

แถบสีแดง  0-49%           ควรปรับปรุง 

แถบสีเหลือง  50-79 %        ปำนกลำง / ดี 

แถบสีเขียว  80-100 %       ดี / ดีมำก  

                                                             

F   เคล็ดลับการเรียนด้วยตนเอง  
 ตั้งเป้าหมายในการเรียน 

 กำรเรียนภำษำแบบ E-learning นั้น ต้องอำศัยแรงจูงใจจำกตัวผู้เรียนมำกขึ้น กว่ำกำรเรียนในรูป

แบบเดิม 

 พิจำรณำดูว่ำปัจจัยใดเป็นแรงจูงใจที่ดีที่สุด และส ำคัญที่สุดที่จะเรียนภำษำ ให้ตั้งเป้ำหมำยที่สำมำรถ

ปฏิบัติได้จริง 

 ล ำดับควำมส ำคัญ 

 เอำชนะกำรต่อต้ำนและควำมขึ้เกียจของตนเอง โดยกำรยึดเหนี่ยวกับแผนกำรเรียน ก ำหนดเวลำของกำร

กระท ำกำรสิ่งหนึ่งๆ เพ่ือให้ส ำเร็จลุล่วง 

 ให้ควำมส ำคัญกับเป้ำหมำยที่ตั้งไว้และก ำหนดเวลำเรียนที่แน่นอน ดังเช่นโลกธุรกิจในปัจจุบัน 

จัดการกับเวลาเรียน  

 บอกเพ่ือนร่วมงำนและเจ้ำนำย ถึงควำมจ ำเป็นและควำมตั้งใจที่จะเรียนรู้ รวมถึงเป้ำหมำยที่คุณต้องท ำ

ให้ส ำเร็จ 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยในช่วงเวลำที่ก ำหนดไว้ ดังนั้นเพ่ือยึดอยู่กับแผน ควรก ำหนดตำรำงเวลำเรียนในช่วง

ระหว่ำงสัปดำห์ และเผื่อเวลำส ำรองไว้ด้วย 

 เริ่มเรียนจำกระยะเวลำสั้นๆ ประมำณ 30 นำท ี

 เมื่อชั่วโมงกำรเรียนยำวนำน ควรหำเวลำพักบ้ำง 

ใช้วิธีการที่เหมาะสมกับการเรียน  

 ทบทวนเนี้อหำที่เป็นควำมรู้ใหม่ให้บ่อยครั้ง 
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 ไม่ลืมที่จะทบทวนสิ่งที่เคยคิดว่ำยำกในตอนแรก 

 จัดตำรำงเพื่อทบทวนบทเรียนที่ผ่ำนมำในแผนกำรเรียนด้วย 

 เมื่อเรียนอย่ำงคร่ ำเคร่ง อย่ำลืมพักบ้ำง 

 ให้รำงวัลตนเองเมื่อบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 

 

น าสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเองไปประยุกต์ใช้ 

 ใช้วิธีกำรสื่อสำรต่ำงๆให้เป็นประโยชน์ (อีเมล์ หรือ โทรศัพท์) เพื่อโต้ตอบกับผู้เรียนคนอ่ืนและติวเตอร์ 

 แบ่งปันเคล็ดลับกำรเรียนรู้และควำมก้ำวหน้ำของกำรเรียนกับเพ่ือนร่วมงำน 

ลดสิ่งท่ีจะมารบกวนช่วงระหว่างการเรียน  

 วิเครำะห์ปัจจัยที่อำจรบกวนกำรเรียน (โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ลักษณะสถำนที่เรียน เพ่ือนร่วมงำน

บริเวณนั้น) 

 สร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนที่ปลอดปัจจัยกำรรบกวนข้ำงต้น โอนสำยเรียกเข้ำให้เพ่ือนร่วมงำนระหว่ำงกำร

เรียน และพูดคุยถึงผลที่ได้กับเพ่ือนร่วมงำนและเจ้ำนำย 

 

G    ค าถามที่พบบ่อย 

 “ฉันไม่ทราบวิธีการใช้งานตัวโปรแกรมเลย โปรแกรมภาษานี้ท างานอย่างไรและฉันสามารถเรียนรู้ได้

อย่างไร?” 
 หำกกำรเรียนแบบ E-learning นี้ เป็นสิ่งใหม่ส ำหรับคุณ กรุณำอ่ำนคู่มือกำรใช้งำนอย่ำงละเอียด โดยเน้น

จุดสนใจที่บทแรกๆ และดูกำรแนะน ำเนื้อหำเบี้องต้น (Product tour) ประมำณ 10 นำทีได้ที่ 

https://d2d81dmxsitsnp.cloudfront.net/static/guidedtour/en/ 

 “ฉันจะท าแบบฝึกหัดได้อย่างไร?” 

แบบฝึกหัดมี 4 ประเภทหลัก บำงแบบฝึกหัดจะสำมำรถตอบค ำถำมได้หลังจำกท่ีได้คลิกฟังข้อควำมไป

แล้ว โดยให้สังเกตที่สัญลักษณ์รูปล ำโพง และท ำตำมค ำชี้แจงที่ให้มำ ในแบบฝึกหัดหลำยประเภท โปรแกรม

สำมำรถแสดงกำรวิเครำะห์ข้อผิดพลำด ซึ่งแนะน ำให้ปฏิบัติตำมข้ันตอน คือ อ่ำนข้อควำมวิเครำะห์ (Error) 

https://d2d81dmxsitsnp.cloudfront.net/static/guidedtour/en/
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จำกนั้นแก้ไขค ำตอบให้ถูกต้อง แบบฝึกหัดเสร็จสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อ ไม่มีค ำตอบใดกระพริบ หลังจำกท่ีคลิก ตรวจ

ค าตอบ 

 “ฉันจะท าแบบฝึกหัดได้อย่างไร หากไม่เข้าใจค าศัพท์ในแบบฝึกหัด?” 

ค ำศัพท์ทุกค ำในทุกแบบฝึกจะถูกแปลไว้ โดยให้คลิกขวำที่ค ำนั้น ค ำเดี่ยวๆที่น ำมำผสมกันจะนับเป็น

ควำมหมำยเดียว เช่น New York นอกจำกนี้ผู้เรียนยังสำมำรถเลือกฟังค ำศัพท์ได้ทั้งแบบเสียงผู้หญิงและเสียง

ผู้ชำย โดยคลิกที่ล ำโพงข้ำงสัญลักษณ์ผู้ชำยและผู้หญิงในหน้ำต่ำง Dictionary ส ำหรับโปรแกรมเรียนภำษำอังกฤษ

นั้น มีกำรออกเสียงทั้งแบบอเมริกันและแบบบริติช ผู้เรียนสำมำรถศึกษำรำกศัพท์ หรือค ำศัพท์ในรูปเอกพจน์

เพ่ิมเติมได้โดยคลิกท่ีลิงค์สีน้ ำเงิน ค ำศัพท์ทุกค ำในแบบฝึกหัดมีค ำแปล เพียงแค่คลิกขวำที่ค ำเท่ำนั้น 

 

 “ฉันจะทราบถึงข้อผิดพลาดที่ท าในแบบฝึกหัดได้อย่างไร?” 

คลิก ตรวจค าตอบ ที่เมนูบำร์ ด้ำนบนของหน้ำต่ำงเรียน เช่นกัน หำกผู้เรียนเลือกท่ีจะตรวจค ำตอบก่อน

ท ำแบบฝึกหัดสมบรูณ์ (เช่น ใส่ค ำตอบยังไม่ครบทุกข้อ) แต่หำกผู้เรียนยืนยันที่จะตรวจค ำตอบ ให้คลิกท่ี ตรวจ

ค าตอบ อีกครั้ง ในแบบฝึกหัดหลำยประเภท (เช่น แบบฝึกหัดเติมค ำลงในช่องว่ำง) โปรแกรมจะแสดงจุดที่ผิดและ

ให้ค ำอธิบำยสั้นๆเพ่ือช่วยในกำรแก้ไขค ำตอบ ซึ่งแนะน ำให้ปฏิบัติตำมข้ันตอนต่อไปนี้ ขั้นแรก อ่ำนข้อควำม Error 

จำกนั้นแก้ไขให้ถูกต้อง และสุดท้ำยคลิกที่ ตรวจค าตอบ เพ่ือตรวจอีกครั้ง แบบฝึกหัดจะสมบรูณ์เมื่อช่องว่ำง

ทั้งหมดมีค ำตอบ และไม่มีจุดใดกระพริบอีก 

 “ฉันจะทราบผลการท าแบบฝึกหัดได้อย่างไร?” 

ผลคะแนนของแบบฝึกหัดได้ จะบันทึกอยู่ใน  ด้ำนบนของหน้ำต่ำงเรียน ในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ 0-

100% ผลที่ปรำกฏด้วยสีเขียวคือ ดี - ดีมำก สีเหลือง คือปำนกลำง และสีแดง คือควรปรับปรุง  

 “ฉันศึกษาข้อแตกต่างระหว่าง ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน และภาษาอังกฤษแบบบริติชได้อย่างไร?” 

ข้อแตกต่ำงที่ส ำคัญระหว่ำง ภำษำอังกฤษที่ใช้ในประเทศอเมริกำ และประเทศอังกฤษ สรุปอยู่ในบทเรียน 

มุ่งเน้นไปในสหรำชอำณำจักร  ใน ส่วนอ้ำงอิง  

  “ฉันจะออกจากโปรแกรมเรียนภาษาได้อย่างไร?” 

มีหลำยวิธีที่จะออกจำกโปรแกรมเช่น คลิก X ที่มุมขวำบนของหน้ำต่ำงเรียน หรือ กด Alt+F4 โปรแกรม

จะบันทึกผลกำรเรียนไว้ และเปิดขึ้นที่ต ำแหน่งเดิมเมื่อกลับเข้ำมำในโปรแกรมครำวต่อไป นอกจำกนี้ ยังสำมำรถ

ใช้ค ำสั่งเสียงกับ วิดีโอติวเตอร์ ได้  



  P a g e  | 34 

 

 

Copyright © 2012 digital publishing AG. All rights reserved. This manual may not be copied, photocopied, reproduced, translated, or converted to any electronic or 
machine-readable form in whole or in part without prior written approval of digital publishing 

 

Contact    
Technical Support:  support@speexx.co.th 
Facebook Group : speexx@support 
Line ID : speexxsupport 
 
digital publishing AG 

corporate language training 

Tumblinger Straße 32 

80337 München 

 

Applitech Solution Co., Ltd. 

Head Office: 846/32 Rama II Soi 43, Bangmod 
Jomthong Bangkok 10150  

Language Institute: 105/2 Saiwatkhok Rd. 
T.Bangprok, A.Muang Pathumthani 12000 

Tel: 02 581 1222-5  Fax: 02 581 1221 

E-mail: info@speexx.co.th 


