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ในหลักสูตรการเรียนของฉัน 
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ชื่อบัญชีผู้ใช้(อีเมล) : กรอก username ที่ทา่นได้รับ 
รหัสผ่าน : กรอกรหสัผา่นชัว่คราวที่ทา่นได้รับ เช่น gEGn%11!dT 
แล้วคลกิเข้าสูร่ะบบ ระบบจะให้เปลีย่นรหสัผา่นใหมอ่ีกครัง้ 
 

 
* หมายเหตุ นโยบายก าหนดรายละเอียดของรหัสผ่าน 

- ต้องประกอบด้วยตวัอกัษรอยา่งน้อย 8 ตวั 
- ต้องเป็นพยญัชนะอยา่งน้อย 2 ตวั 
- ต้องเป็นตวัเลขอยา่งน้อย 2 ตวั 
เช่น demo1234 

*เม่ือเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว การเ ข้าใช้งานคร้ังต่อไปให้
ใช้ Username เดิมและรหัสที่คุณต้ังใหม่เข้าใช้งานโปรแกรม 

 

 
 
 
 
 
 

หลักสูตรการเรียนของฉัน 

1. รายละเอียดต่างๆ บนหน้าหลักโปรแกรมประกอบด้วย 
1.1 หลกัสตูรการเรียนของฉนั คือ หน้าแสดงบทเรียนหลกั 
1.2 หลกัสตูรใหม ่คือ บทเรียนตา่งๆที่ผู้ เรียนได้สทิธิเรียน 
1.3 ประวตัิของฉนั คือ ข้อมลูตา่งๆของผู้ เรียน 

1.4  ส าหรับให้ผู้ เรียนเลอืกภาษาที่ต้องการ
เรียน 

1.5 หลกัสตูรการเรียนของฉนัประกอบด้วยบทเรียนหลกัและ
แบบทดสอบวดัระดบัภาษาองักฤษ  
 

 
 
2. การเข้าสู่บทเรียน เลือกบทเรียนที่ต้องการ  
เช่น Speexx Basic - English A1 แล้วคลกิ ชุดสื่อการเรียนรู้ 
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3.ส่วนประกอบในชุดสื่อการเรียนรู้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังน้ี 

3.1 เมนบูาร์ 
3.2 วีดีโอติวเตอร์ (ทิม) 
3.3 ค าอธิบาย 
3.4 แผนอจัฉริยะ (สารบญัแบบฝึกหดั) 
3.5 หน้าตา่งเรียน 

 
3.1 เมนูบาร์ จะประกอบด้วย เมนดูงันี ้
3.1.1 Option: จะมีเมนยูอ่ยตา่งๆ เช่น วีดีโอติวเตอร์ คณุสามารถ

คลกิเพื่อเปิดหรือปิด วีดีโอติวเตอร์ได้ 

 
3.1.2 Help: ปุ่ มช่วยเหลอืนีเ้ปรียบเสมือนคูม่ือที่จะคอยบอก

วิธีการใช้งานของโปรแกรมในแตล่ะหน้าให้กบัคณุ 

 

3.1.3 Grammar: ในแตล่ะหน้าของแบบฝึกหดัจะมีไวยกรณ์ที่
สอดคล้องกบัหน้าแบบฝึกหดันัน้ๆ 

 
3.1.4 Information: ข้อมลูเพิ่มเติมในหน้าแบบฝึกหดันัน่ๆ 

 
3.2 วิดีโอติวเตอร์ (ทิม) เป็นตวัละครจ าลองส าหรับพดูอธิบายเนือ้หา

และตอบสนองค าสัง่ของผู้ใช้ในโปรแกรม 
3.3 ค าอธิบาย ใช้ส าหรับอธิบายเนือ้หาที่วิดีโอติวเตอร์พดูออกมาเป็น

ลกัษณะของข้อความ 
3.4 แผนอัจฉริยะ คือ สว่นท่ีแสดงโครงสร้างเนือ้หาบทเรียนและ

คะแนนตา่งๆ 
3.5 หน้าต่างเรียน เมื่อท าการคลกิที่บทเรียนหรือช่ือแบบฝึกหดัที่

ต้องการในหน้าตา่งแผนอจัฉริยะ เนือ้หาที่สอดคล้องกนัจะปรากฏ
ที่หน้าตา่งเรียนด้านขวา 

 



- ปุ่ มสามเหลีย่มด้านหน้าช่ือบทเรียนมีไว้เพื่อ ยอ่/ขยาย ช่ือ
บทเรียนเรียนหรือแบบฝึกหดัยอ่ย 

ตัวอย่าง เมื่อคลิกทีป่ ุ่ มสามเหลีย่มหนา้ English Course A1 ชื่อ

บทเรียนหรือแบบฝึกหดัย่อยใน English Course A1 ก็จะแสดง 

 
4.วิธีการน าทางในตัวโปรแกรมแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 

4.1 วิธีการน าทางในตัวโปรแกรมด้วยเมาส์ 

  4.1.1 แผนอัจฉริยะ: เมื่อคลกิที่บทเรียนหรือแบบฝึกหดัยอ่ย

ในหน้าแผนอจัฉริยะ หน้าตา่งเรียนทางด้านขวาก็จะปรากฎเนือ้หาที่

สอดคล้องกนัขึน้มา 

 

 

 

 

 

4.1.2 หน้าต่างเรียน: คลกิที่รูปบทเรียนในหน้าตา่งเรียน 

ตวัอยา่งเช่น คลกิที่บทเรียน Chinatown -> หน้าตา่งเรียนทางด้านขวา

ก็จะเปลีย่นไปเป็นเนือ้หาในบทเรียนของ Chinatown 

 
4.1.3 ปุ่มลูกศรบนเมนูบาร์: คณุสามารถไปยงับทเรียน

ถดัไปหรือบทเรียนก่อนหน้าโดยการคลกิที่ปุ่ มเลือ่นซ้ายขวาด้าน

บานของหน้าตา่งเรียน 

 



4.2 วิธีการน าทางในตัวโปรแกรมด้วยค าส่ังเสียง 

เมื่อต้องการใช้ค าสัง่เสยีง ให้พดูช่ือ ทิม แล้วหยดุสกัครู่ จากนัน้ตาม

ด้วยค าสัง่เสยีง 

ค าสัง่เสยีงตา่งๆจะสอดคล้องกบัสิง่ที่อยูใ่นหน้าตา่งเรียน 

 ตวัอยา่งที่ 1 “Tim, Chinatown” (จะท าการเปิดหน้าตา่งเรียน 

Chinatown ขึน้มาให้อตัโนมตั)ิ 

 

 ตวัอยา่งที่ 2 “Tim, Go back” 

 ตวัอยา่งที่ 3 “Tim, Help me please” 

5.รูปแบบการฝึกต่างๆ ของ Speexx 

5.1บทสนทนารูปภาพ (Photo Story) 

5.2แบบฝึกหดัการฟัง พดู อา่น เขียน 

5.3ห้องปฏิบตัิการทางภาษา 

5.4ระบบฝึกค าศพัท์ 

 
 

 

 

5.1บทสนทนารูปภาพ (Photo Story) 

 
5.1.1ประกอบด้วยส่วนควบคุม ดังน้ี 

 
1 -> เร่ิมบทสนทนา (ทัง้ภาพและเสยีง) 

2 -> หยดุบทสนทนา (ทัง้ภาพและเสยีง) 

3 -> ไปสูบ่ทสนทนาถดัไป 

4 -> ย้อนกลบัไปสูบ่ทสนทนาที่ผา่นมา 

5 -> กลบัไปจดุเร่ิมต้นบทสนทนา 

 6 -> ซอ่น  หรือ แสดง  บทสนทนา 

       กดปุ่ ม Alt เมื่อต้องการดคู าแปลบทสนทนา 

7 -> ปรับระดบัความช้าหรือความเร็วของบทสนทนา 

 
หมายเหต ุ: กดปุ่ ม Stop หรือ Esc เพือ่ฝึกการออกเสียงโดยพูดออก
เสียงบทสนทนาใส่ไมโครโฟน  ถา้ออกเสียงไดถู้กตอ้ง บทสนทนาจะ
เลือ่นไปสู่หนา้ถดัไปใหโ้ดยอตัโนมติั 

 

 

 

 



5.1.2 แนะน าการต้ังค่าระบบเสียง 

 
1. คลกิที่เมน ูOptions ที่เป็นรูปเฟือง แล้วเลอืก การตัง้คา่ระบบ

เสยีง 
2. คลกิเลอืกการปรับเทียบไมโครโฟน แล้วพดูใสไ่มโครโฟน ให้

ท าการสงัเกตที่แถบวดัระดบัเสยีงสนี า้เงินให้วิ่งมาอยู่
ประมาณคร่ึงหนึง่ ปรับลดระดบัไมโครโฟน กรณีแถบวดั
ระดบัเสยีงสนี า้เงินมากหรือน้อยเกินไป 

3. คลกิที่ปรับเทียบและพดู ( 1 2 3 4) ใสไ่มโครโฟนจากนัน้
เงียบซกัครู่ เพื่อให้ระบบวดัระดบัเสยีงรบกวนรอบข้าง (ระดบั
เสยีงรบกวนท่ีเหมาะสมควรอยูร่ะหวา่ง 30-40 เดซิเบล) 

4. เมื่อปรับเทียบเสยีงเรียบร้อยจะปรากฏข้อความ “การ
ปรับเทียบไมโครโฟนเสร็จสมบรูณ์” 

5.2 แบบฝึกหัดการฟัง พูด อ่าน เขียน 

5.2.1 ส าหรับแบบฝึกหัด จะมีอยู่หลายรูปแบบ ได้แก่ 

a) ลากและปลอ่ย 

 
 

 

b) เติมค าในช่องวา่งจากทางเลอืก 

 
c) ค าตอบหลายตวัเลอืก 

 
d) สลบัค าในประโยค 

 
e) ตวัเลอืกรูปภาพ 

 
f)  สลบัประโยค 

 



g) การออกเสยีง 

 
h)  ฝึกจดจ าเสยีงพดู 

 
i)  ท าเคร่ืองหมายข้อความ 

 
j) เติมค าในช่องวา่ง 

 
5.2.2  5 ข้ันตอนในการท าแบบฝึกหัด 

5.2.2.1ฟังวีดีโอติวเตอร์ (คลกิที่ติวเตอร์หากต้องการฟังซ า้) 

5.2.2.2อา่นค าอธิบาย (กด Alt เพื่อดคู าแปล) 

5.2.2.3ท าแบบฝึกหดั (พร้อมตวัช่วยตา่งๆ )
 

 
Grammar ไวยกรณ์ทีส่อดคลอ้งกบัหนา้แบบฝึกหดั ดิกชนันาร่ี 

คณุสามารถคลิกขวาเพือ่ดูความหมายทกุค าในหนา้แบบฝึกหดั 
สามารถเลือกฟังไดท้ัง้ส าเนียง British English และ American 
English และยงัสามารถเลือกไดท้ัง้เสียงผูห้ญิงและเสียงผูช้ายอีกดว้ย 

 
5.2.2.4 กด Correction เพื่อตรวจค าตอบและแก้ไข

ข้อผิดพลาด 
- ค าตอบที่ผิดจะกระพริบ เลือ่นเมาส์ไปยงัค าที่ผิด เพื่ออา่น

ค าแนะน าข้อผิดพลาดและแก้ไขข้อผิดพลาด 

- ระวงั! การกดดเูฉลย จะท าให้คะแนนในข้อนัน้ๆเป็น 0 

 
 



5.2.2.5 หลงัจากคณุได้ท าแบบฝึกหดัถกูต้องสมบรูณ์แล้ว 

โปรแกรมจะให้คณุฝึกการออกเสยีง โดยรูปเมาส์ไปเปลีย่นไป

เป็นรูปไมโครโฟนเมื่อคณุเลือ่นเมาส์ไปยงัประโยคตา่งๆ ใน

หน้าแบบฝึกหดั วิธีการ คือ คลกิไปที่ประโยคตา่งๆ ท่ีคณุ

ต้องการ ฟังเสยีงจากเจ้าของภาษา จากนัน้พดูประโยคใส่

ไมโครโฟน 

 
5.3 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

คณุสามารถฝึกการออกเสยีงได้ที่ห้องปฏิบตัิการภาษา ซึง่มี

ขัน้ตอนดงันี ้

1. คลกิที่ล าโพงเพื่อฟังเสยีงจากเจ้าของภาษา 

2. สงัเกตวุงกลมเลก็ๆที่อยูด้่านลา่งวิดีโอติวเตอร์จะเปลีย่นเป็นสี

แดง เมื่อระบบพร้อมรับเสยีงพดู  

3. พดูออกเสยีงประโยคใสไ่มโครโฟน 

4. แถบสดี า หมายถึง เป้าหมายที่ควรท าให้ได้ 

หมายเหตุ : หากการรบัรู้เสียงพูดไม่ท างาน(มีเคร่ืองหมายกากบาทที่

จุดวงกลม) ใหด้บัเบ้ิลคลิกทีก่ากบาทสีแดงนัน้ หรือเลือกที ่การรบัรู้

เสียงพูด บนเมนูเสริม  

 

ผลคะแนน จะปรากฎขึน้เมื่อคณุพดูประโยคแล้ว 

หมายเหตุ : ผลคะแนนจะเป็นตวับอกว่าคณุออกเสียงไดดี้แค่ไหน 

เทียบกบัเจ้าของภาษา เป้าหมายคือไดอ้ย่างนอ้ย 80% 

 

5. เมื่อฝึกออกเสยีงประโยคตา่งๆไประยะหนึง่ ระบบจะให้คณุ
ฝึกค าศพัท์ในประโยค ท่ีคณุยงัออกเสยีงไมช่ดัเจนโดย
อตัโนมตั ิ

หมายเหต ุ: เมื่อคณุฝึกออกเสียงแต่ละค าผ่านเกณฑ์แลว้ ซอฟต์แวร์จะ

ยอ้นกลบัมาใหค้ณุฝึกออกเสียงเป็นประโยคอีกครัง้นึง (เป้าหมายคือ

เสน้ประสีด าทีอ่ยู่เหนือค าศพัท์) 

5.4 ระบบฝึกค าศัพท์ 

5.4.1 ศูนย์ฝึกค าศัพท์ 2 วิธีการเลอืกค า ส าหรับฝึกค าศพัท์ 

วิธีที่ 1 คลกิขวาที่ค าศพัท์ในแบบฝึกหดั : เลอืกเมนเูพิ่มค าศพัท์ ท่ีเป็น
สญัลกัษณ์รูปตวั V 

 



วิธีที่ 2 คลกิขวาที่ช่ือแบบฝึกหดั เลอืกเมนเูพิ่มค าศพัท์ ค าศพัท์ทัง้หมด
ในแบบฝึกหดัก็จะถกูเพิ่มเข้าไปอยูใ่นโฟลเดอร์ค าศพัท์ 

 
 

ระบบฝึกค าศัพท์ --- การฝึกค าศัพท์ : โฟลเดอร์สเีขียวใน แผน
อจัฉริยะ เป็นท่ีๆ คณุสามารถฝึกค าศพัท์ของคณุ โฟลเดอร์ค าศพัท์ 

 
 Vocabulary list (รายการค าศพัท์): รวบรวมค าศพัท์ตา่ง ๆ 

ทัง้หมด ในบทเรียน 

 Basic Vocabulary (ค าศพัท์พืน้ฐาน): รวบรวมค าศพัท์
พืน้ฐานท่ีควรฝึก 

 Business Vocabulary (ค าศพัท์ธุรกิจ) : รวบรวมค าศพัท์
ทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ 

 My words (ค าศพัท์ของฉนั): ส าหรับฝึกและจดัการกบั
ค าศพัท์ที่เลอืกไว้ 

 My index card boxes (กลอ่งบตัรค าศพัท์ของฉนั) : เพื่อฝึก
ค าศพัท์ใหม ่ๆ และทบทวนค าศพัท์เก่า ๆ อยา่งเป็นขัน้ตอน 

 

 

 

5.4.2 รูปแบบการฝึกค าศัพท์ 

5.4.2.1การจดจ า 

วิธีการก็คือ นกึค าศพัท์หรือความหมายจากโจทย์ที่ให้มา จากนัน้กด 
ALT เพื่อเช็คค าตอบ วา่ถกูต้องหรือไม ่

1.) คลกิที่รูปตา เพื่อสลบัรูปแบบการจดจ า (จ าค าศพัท์ หรือ 
จ าความหมาย) 

2.) หากค าตอบถกูต้องให้คลกิที่ลกูศรสเีขียว หมายถึง รู้
ค าศพัท์ และไปยงัค าศพัท์ถดัไป หากไมถ่กูต้องให้คลกิที่
ลกูศรสแีดง หมายถึง ไมรู้่ค าศพัท์ และข้ามไปยงัค าศพัท์
ถดัไป 

 
5.4.2.2 การแปล 
1.) พิมพ์ค าศพัท์ที่ถกูต้องลงในช่องวา่ง หรือพดูออกเสยีง

ค าศพัท์ใสไ่มโครโฟนถ้าออกเสยีงถกูต้อง 
2.) จากนัน้คลกิที่ Correction เพื่อท าการตรวจค าตอบ  

 
3.) หากค าตอบถกูต้องโปรแกรมจะให้คณุได้ฝึกการออก

เสยีง คณุสามารถกด Enter ส าหรับไปสูค่ าศพัท์ถดัไป  
หรือคลกิที่ปุ่ มลกูศรเดินหน้า ทางด้านบนขวาของ
หน้าตา่งเรียน 



 
5.4.2.3 เขียนตามค าบอก 
1.) คลกิที่สญัลกัษณ์รูปล าโพงเพื่อฟังค าศพัท์  
2.) จากนัน้พิมพ์ค าศพัท์ที่ได้ยินลงในช่องวา่ง  
3.) คลกิ Correction เพื่อท าการตรวจค าตอบ หากค าตอบ

ถกูต้องโปรแกรมจะให้คณุได้ฝึกการออกเสยีง คณุ
สามารถกด Enter ส าหรับไปสูค่ าศพัท์ถดัไป  หรือคลกิ
ที่ปุ่ มลกูศรเดินหน้า ทางด้านบนขวาของหน้าตา่งเรียน 

หมายเหตุ : สามารถกด Enter ส าหรบัไปสู่ค าศพัท์ถดัไป  หรือคลิกที่

ปุ่ มลูกศรเดินหนา้ ทางดา้นบนขวาของหนา้ต่างเรียน 

 

5.4.3 ระบบฝึกค าศัพท์แบบเป็นข้ันตอน  

5.4.3.1 การทบทวนค าศัพท์ 
- เลอืกค าศพัท์ในโฟลเดอร์ค าศพัท์ของฉนั (My words) 
- คลกิขวาและเลอืกการทบทวน 

 
หมายเหตุ : ซ่ึงค าสัง่นีจ้ะ Copy ค าทีเ่ลือกไวล้งใน โฟลเดอร์ ใหม่ที่
ชื่อ การทบทวน คณุสามารถลบค าศพัท์ต่าง ๆ ออกจาก โฟลเดอร์ นี ้
เมื่อใดก็ได ้โดยค าศพัท์เหล่านัน้จะไม่ถูกลบออกจากระบบฝึกค าศพัท์ 
ผลคะแนนของแต่ละค า จะยงัคงถูกบนัทึกไวใ้น รายการค าศพัท์. 

5.4.3.2 กล่องบัตรค าศัพท์ 
- เลอืกค าศพัท์ในโฟลเดอร์ค าศพัท์ของฉนั (My words) 
- เลอืกเมน ูเพิ่มในกลอ่งบตัรค าศพัท์ → Index card box 

 
 

 

 

 

 

 



จะปรากฏหน้าจอกล่องบัตรค าศัพท์ 

กล่องบตัรค าศพัท์ นัน้ ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ค าศพัท์จะถูก
ยอ้นกลบัมาใหฝึ้กซ ้าอย่างเป็นระบบ จนกระทัง่ผูเ้รียนจดจ าค าศพัท์นัน้ 
ไดอ้ย่างแม่นย า  

 
การจดัการค าศพัท์ →  การลบค าศพัท์ 

- คลกิขวาที่ค าศพัท์ที่ต้องการลบ ในโฟลเดอร์ Vocabulary list 
- เลอืกค าสัง่ลบหรือกด Delete บนแป้นคีย์บอร์ด 

 
การพิมพ์รูปแบบต่างๆ ในแผนอจัฉริยะ 

- คลกิขวาที่ต าแหนง่ที่ต้องการในแผนอจัฉริยะ 
- เลอืกค าสัง่ตา่งๆ 

พิมพ์ คือการพิมพ์บทเรียนหรือแบบฝึกหดัที่เลอืกไว้ 

พิมพ์แผนอจัฉริยะ คือการพิมพ์ผลคะแนน 

พิมพ์ บตัรค าศพัท์ คือการพิมพ์บตัรค าศพัท์ 

 
  

ตวัอย่างการพิมพ์(พิมพ์แบบฝึกหดั) 

 
 ตวัอย่างการพิมพ์แผนอจัฉริยะ (คะแนน) 

 
 

การออกจากโปรแกรม 

มีหลากหลายวิธีส าหรับการออกจากโปรแกรม ดงันี ้

• กด Alt ตามด้วยปุ่ มฟังก์ชัน่ F4  

• คลกิที่เคร่ืองหมาย  ที่มมุขวาบนของหน้าตา่งเรียน 


