การใช้ งานโปรแกรม SPEEXX
ในหลักสูตรการเรี ยนของฉัน
เข้ าไปที่ https://portal.speexx.com/login

หลักสูตรการเรี ยนของฉัน
1.
1.1
1.2
1.3

รายละเอียดต่ างๆ บนหน้ าหลักโปรแกรมประกอบด้ วย
หลักสูตรการเรี ยนของฉัน คือ หน้ าแสดงบทเรี ยนหลัก
หลักสูตรใหม่ คือ บทเรี ยนต่างๆที่ผ้ เู รี ยนได้ สทิ ธิเรี ยน
ประวัติของฉัน คือ ข้ อมูลต่างๆของผู้เรี ยน

1.4

สาหรับให้ ผ้ เู รี ยนเลือกภาษาที่ต้องการ

เรี ยน
1.5 หลักสูตรการเรี ยนของฉันประกอบด้ วยบทเรี ยนหลักและ
แบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
ชื่อบัญชีผ้ ใู ช้ (อีเมล) : กรอก username ที่ทา่ นได้ รับ
รหัสผ่ าน : กรอกรหัสผ่านชัว่ คราวที่ทา่ นได้ รับ เช่ น gEGn%11!dT
แล้ วคลิกเข้ าสูร่ ะบบ ระบบจะให้ เปลีย่ นรหัสผ่านใหม่อีกครัง้

* หมายเหตุ นโยบายกาหนดรายละเอียดของรหัสผ่ าน
- ต้ องประกอบด้ วยตัวอักษรอย่างน้ อย 8 ตัว
- ต้ องเป็ นพยัญชนะอย่างน้ อย 2 ตัว
- ต้ องเป็ นตัวเลขอย่างน้ อย 2 ตัว
เช่ น demo1234
*เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่ านเรียบร้ อยแล้ ว การเ ข้ าใช้ งานครั้ งต่ อไปให้
ใช้ Username เดิมและรหัสที่คุณตั้งใหม่เข้ าใช้ งานโปรแกรม

2. การเข้ าสู่บทเรียน เลือกบทเรียนทีต่ ้ องการ
เช่ น Speexx Basic - English A1 แล้ วคลิก ชุดสื่อการเรียนรู้

3.ส่ วนประกอบในชุดสื่อการเรียนรู้ประกอบด้ วยส่ วนต่ างๆ ดังนี้
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.1.3

Grammar: ในแต่ละหน้ าของแบบฝึ กหัดจะมีไวยกรณ์ที่
สอดคล้ องกับหน้ าแบบฝึ กหัดนันๆ
้

3.1.4

Information: ข้ อมูลเพิ่มเติมในหน้ าแบบฝึ กหัดนัน่ ๆ

เมนูบาร์
วีดีโอติวเตอร์ (ทิม)
คาอธิบาย
แผนอัจฉริ ยะ (สารบัญแบบฝึ กหัด)
หน้ าต่างเรี ยน

3.1 เมนูบาร์ จะประกอบด้ วย เมนูดงั นี ้
3.1.1 Option: จะมีเมนูยอ่ ยต่างๆ เช่น วีดีโอติวเตอร์ คุณสามารถ
คลิกเพื่อเปิ ดหรื อปิ ด วีดีโอติวเตอร์ ได้

3.1.2

Help: ปุ่ มช่วยเหลือนี ้เปรี ยบเสมือนคูม่ ือที่จะคอยบอก
วิธีการใช้ งานของโปรแกรมในแต่ละหน้ าให้ กบั คุณ

3.2 วิดีโอติวเตอร์ (ทิม) เป็ นตัวละครจาลองสาหรับพูดอธิบายเนื ้อหา
และตอบสนองคาสัง่ ของผู้ใช้ ในโปรแกรม
3.3 คาอธิบาย ใช้ สาหรับอธิบายเนื ้อหาที่วิดีโอติวเตอร์ พดู ออกมาเป็ น
ลักษณะของข้ อความ
3.4 แผนอัจฉริยะ คือ ส่วนที่แสดงโครงสร้ างเนื ้อหาบทเรี ยนและ
คะแนนต่างๆ
3.5 หน้ าต่ างเรียน เมื่อทาการคลิกที่บทเรี ยนหรื อชื่อแบบฝึ กหัดที่
ต้ องการในหน้ าต่างแผนอัจฉริ ยะ เนื ้อหาที่สอดคล้ องกันจะปรากฏ
ที่หน้ าต่างเรี ยนด้ านขวา

-

ปุ่ มสามเหลีย่ มด้ านหน้ าชื่อบทเรี ยนมีไว้ เพื่อ ย่อ/ขยาย ชื่อ
บทเรี ยนเรี ยนหรื อแบบฝึ กหัดย่อย

ตัวอย่ าง เมื ่อคลิ กทีป่ มสามเหลี
ุ่
ย่ มหน้า English Course A1 ชื ่อ
บทเรี ยนหรื อแบบฝึ กหัดย่อยใน English Course A1 ก็จะแสดง

4.1.2 หน้ าต่ างเรียน: คลิกที่รูปบทเรี ยนในหน้ าต่างเรี ยน
ตัวอย่างเช่น คลิกที่บทเรี ยน Chinatown -> หน้ าต่างเรี ยนทางด้ านขวา
ก็จะเปลีย่ นไปเป็ นเนื ้อหาในบทเรี ยนของ Chinatown

4.1.3 ปุ่ มลูกศรบนเมนูบาร์ : คุณสามารถไปยังบทเรี ยน
ถัดไปหรื อบทเรี ยนก่อนหน้ าโดยการคลิกที่ปมเลื
ุ่ อ่ นซ้ ายขวาด้ าน
บานของหน้ าต่างเรี ยน

4.วิธีการนาทางในตัวโปรแกรมแบ่ งออกเป็ น 2 แบบคือ
4.1 วิธีการนาทางในตัวโปรแกรมด้ วยเมาส์
4.1.1 แผนอัจฉริยะ: เมื่อคลิกที่บทเรี ยนหรื อแบบฝึ กหัดย่อย
ในหน้ าแผนอัจฉริ ยะ หน้ าต่างเรี ยนทางด้ านขวาก็จะปรากฎเนื ้อหาที่
สอดคล้ องกันขึ ้นมา

4.2 วิธีการนาทางในตัวโปรแกรมด้ วยคาสั่งเสียง

5.1บทสนทนารูปภาพ (Photo Story)

เมื่อต้ องการใช้ คาสัง่ เสียง ให้พดู ชื่อ ทิม แล้ วหยุดสักครู่ จากนันตาม
้
ด้ วยคาสัง่ เสียง
คาสัง่ เสียงต่างๆจะสอดคล้ องกับสิง่ ที่อยูใ่ นหน้ าต่างเรี ยน
 ตัวอย่างที่ 1 “Tim, Chinatown” (จะทาการเปิ ดหน้ าต่างเรี ยน
Chinatown ขึ ้นมาให้ อตั โนมัต)ิ

5.1.1ประกอบด้ วยส่ วนควบคุม ดังนี้

 ตัวอย่างที่ 2 “Tim, Go back”
 ตัวอย่างที่ 3 “Tim, Help me please”
5.รูปแบบการฝึ กต่ างๆ ของ Speexx
5.1บทสนทนารูปภาพ (Photo Story)
5.2แบบฝึ กหัดการฟั ง พูด อ่าน เขียน
5.3ห้ องปฏิบตั ิการทางภาษา
5.4ระบบฝึ กคาศัพท์

1 -> เริ่ มบทสนทนา (ทังภาพและเสี
้
ยง)
2 -> หยุดบทสนทนา (ทังภาพและเสี
้
ยง)
3 -> ไปสูบ่ ทสนทนาถัดไป
4 -> ย้ อนกลับไปสูบ่ ทสนทนาที่ผา่ นมา
5 -> กลับไปจุดเริ่ มต้ นบทสนทนา
6 -> ซ่อน

หรื อ แสดง

บทสนทนา

กดปุ่ ม Alt เมื่อต้ องการดูคาแปลบทสนทนา
7 -> ปรับระดับความช้ าหรื อความเร็ วของบทสนทนา
หมายเหตุ : กดปุ่ ม Stop หรื อ Esc เพือ่ ฝึ กการออกเสียงโดยพูดออก
เสียงบทสนทนาใส่ไมโครโฟน ถ้าออกเสียงได้ถูกต้อง บทสนทนาจะ
เลือ่ นไปสู่หน้าถัดไปให้โดยอัตโนมัติ

5.1.2 แนะนาการตั้งค่ าระบบเสียง

b) เติมคาในช่องว่างจากทางเลือก

c) คาตอบหลายตัวเลือก
1. คลิกที่เมนู Options ที่เป็ นรูปเฟื อง แล้ วเลือก การตังค่
้ าระบบ
เสียง
2. คลิกเลือกการปรับเทียบไมโครโฟน แล้ วพูดใส่ไมโครโฟน ให้
ทาการสังเกตที่แถบวัดระดับเสียงสีน ้าเงินให้ วิ่งมาอยู่
ประมาณครึ่งหนึง่ ปรับลดระดับไมโครโฟน กรณีแถบวัด
ระดับเสียงสีน ้าเงินมากหรื อน้ อยเกินไป
3. คลิกที่ปรับเทียบและพูด ( 1 2 3 4) ใส่ไมโครโฟนจากนัน้
เงียบซักครู่ เพื่อให้ ระบบวัดระดับเสียงรบกวนรอบข้ าง (ระดับ
เสียงรบกวนที่เหมาะสมควรอยูร่ ะหว่าง 30-40 เดซิเบล)
4. เมื่อปรับเทียบเสียงเรี ยบร้ อยจะปรากฏข้ อความ “การ
ปรับเทียบไมโครโฟนเสร็ จสมบูรณ์”
5.2 แบบฝึ กหัดการฟั ง พูด อ่ าน เขียน

d) สลับคาในประโยค

5.2.1 สาหรั บแบบฝึ กหัด จะมีอยู่หลายรูปแบบ ได้ แก่
a) ลากและปล่อย

e) ตัวเลือกรูปภาพ

f)

สลับประโยค

g) การออกเสียง

5.2.2.3ทาแบบฝึ กหัด (พร้ อมตัวช่วยต่างๆ )

h) ฝึ กจดจาเสียงพูด

i)

ทาเครื่ องหมายข้ อความ

Grammar ไวยกรณ์ทีส่ อดคล้องกับหน้าแบบฝึ กหัด ดิ กชันนารี ่
คุณสามารถคลิ กขวาเพือ่ ดูความหมายทุกคาในหน้าแบบฝึ กหัด
สามารถเลือกฟั งได้ทงั้ สาเนียง British English และ American
English และยังสามารถเลือกได้ทงั้ เสียงผูห้ ญิ งและเสียงผูช้ ายอีกด้วย

j) เติมคาในช่องว่าง

5.2.2

5 ขั้นตอนในการทาแบบฝึ กหัด
5.2.2.1ฟั งวีดีโอติวเตอร์ (คลิกที่ติวเตอร์ หากต้ องการฟั งซ ้า)
5.2.2.2อ่านคาอธิบาย (กด Alt เพื่อดูคาแปล)

5.2.2.4 กด Correction เพื่อตรวจคาตอบและแก้ ไข
ข้ อผิดพลาด
คาตอบที่ผิดจะกระพริ บ เลือ่ นเมาส์ไปยังคาที่ผิด เพื่ออ่าน
คาแนะนาข้ อผิดพลาดและแก้ ไขข้ อผิดพลาด
ระวัง! การกดดูเฉลย จะทาให้ คะแนนในข้ อนันๆเป็
้ น0

5.2.2.5 หลังจากคุณได้ ทาแบบฝึ กหัดถูกต้ องสมบูรณ์แล้ ว
โปรแกรมจะให้ คณ
ุ ฝึ กการออกเสียง โดยรูปเมาส์ไปเปลีย่ นไป
เป็ นรูปไมโครโฟนเมื่อคุณเลือ่ นเมาส์ไปยังประโยคต่างๆ ใน
หน้ าแบบฝึ กหัด วิธีการ คือ คลิกไปที่ประโยคต่างๆ ที่คณ
ุ
ต้ องการ ฟั งเสียงจากเจ้ าของภาษา จากนันพู
้ ดประโยคใส่
ไมโครโฟน

5.3 ห้ องปฏิบัติการทางภาษา
คุณสามารถฝึ กการออกเสียงได้ ที่ห้องปฏิบตั ิการภาษา ซึง่ มี
ขันตอนดั
้
งนี ้
1. คลิกที่ลาโพงเพื่อฟั งเสียงจากเจ้ าของภาษา
2. สังเกตุวงกลมเล็กๆที่อยูด่ ้ านล่างวิดีโอติวเตอร์ จะเปลีย่ นเป็ นสี
แดง เมื่อระบบพร้ อมรับเสียงพูด
3. พูดออกเสียงประโยคใส่ไมโครโฟน
4. แถบสีดา หมายถึง เป้าหมายที่ควรทาให้ ได้
หมายเหตุ : หากการรับรู้เสียงพูดไม่ทางาน(มี เครื ่องหมายกากบาทที ่
จุดวงกลม) ให้ดบั เบิ้ ลคลิ กทีก่ ากบาทสีแดงนัน้ หรื อเลือกที ่ การรับรู้
เสียงพูด บนเมนูเสริ ม

ผลคะแนน จะปรากฎขึ ้นเมื่อคุณพูดประโยคแล้ ว
หมายเหตุ : ผลคะแนนจะเป็ นตัวบอกว่าคุณออกเสียงได้ดีแค่ไหน
เทียบกับเจ้าของภาษา เป้ าหมายคือได้อย่างน้อย 80%

5. เมื่อฝึ กออกเสียงประโยคต่างๆไประยะหนึง่ ระบบจะให้ คณ
ุ
ฝึ กคาศัพท์ในประโยค ที่คณ
ุ ยังออกเสียงไม่ชดั เจนโดย
อัตโนมัติ
หมายเหตุ : เมื ่อคุณฝึ กออกเสียงแต่ละคาผ่านเกณฑ์แล้ว ซอฟต์แวร์ จะ
ย้อนกลับมาให้คณ
ุ ฝึ กออกเสียงเป็ นประโยคอีกครัง้ นึง (เป้ าหมายคือ
เส้นประสีดาทีอ่ ยู่เหนือคาศัพท์)
5.4 ระบบฝึ กคาศัพท์
5.4.1 ศูนย์ ฝึกคาศัพท์ 2 วิธีการเลือกคา สาหรับฝึ กคาศัพท์
วิธีท่ี 1 คลิกขวาที่คาศัพท์ในแบบฝึ กหัด : เลือกเมนูเพิ่มคาศัพท์ ที่เป็ น
สัญลักษณ์รูปตัว V

วิธีท่ี 2 คลิกขวาที่ชื่อแบบฝึ กหัด เลือกเมนูเพิ่มคาศัพท์ คาศัพท์ทงหมด
ั้
ในแบบฝึ กหัดก็จะถูกเพิ่มเข้ าไปอยูใ่ นโฟลเดอร์ คาศัพท์

5.4.2

รูปแบบการฝึ กคาศัพท์
5.4.2.1การจดจา

วิธีการก็คือ นึกคาศัพท์หรื อความหมายจากโจทย์ที่ให้ มา จากนันกด
้
ALT เพื่อเช็คคาตอบ ว่าถูกต้ องหรื อไม่

ระบบฝึ กคาศัพท์ --- การฝึ กคาศัพท์ : โฟลเดอร์ สเี ขียวใน แผน
อัจฉริ ยะ เป็ นที่ๆ คุณสามารถฝึ กคาศัพท์ของคุณ โฟลเดอร์ คาศัพท์

 Vocabulary list (รายการคาศัพท์): รวบรวมคาศัพท์ตา่ ง ๆ
ทังหมด
้
ในบทเรี ยน

1.) คลิกที่รูปตา เพื่อสลับรูปแบบการจดจา (จาคาศัพท์ หรื อ
จาความหมาย)
2.) หากคาตอบถูกต้ องให้ คลิกที่ลกู ศรสีเขียว หมายถึง รู้
คาศัพท์ และไปยังคาศัพท์ถดั ไป หากไม่ถกู ต้ องให้ คลิกที่
ลูกศรสีแดง หมายถึง ไม่ร้ ูคาศัพท์ และข้ ามไปยังคาศัพท์
ถัดไป

5.4.2.2 การแปล
1.) พิมพ์คาศัพท์ที่ถกู ต้ องลงในช่องว่าง หรื อพูดออกเสียง
คาศัพท์ใส่ไมโครโฟนถ้ าออกเสียงถูกต้ อง
2.) จากนันคลิ
้ กที่ Correction เพื่อทาการตรวจคาตอบ

 Basic Vocabulary (คาศัพท์พื ้นฐาน): รวบรวมคาศัพท์
พื ้นฐานที่ควรฝึ ก
 Business Vocabulary (คาศัพท์ธุรกิจ) : รวบรวมคาศัพท์
ทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
 My words (คาศัพท์ของฉัน): สาหรับฝึ กและจัดการกับ
คาศัพท์ที่เลือกไว้
 My index card boxes (กล่องบัตรคาศัพท์ของฉัน) : เพื่อฝึ ก
คาศัพท์ใหม่ ๆ และทบทวนคาศัพท์เก่า ๆ อย่างเป็ นขันตอน
้

3.) หากคาตอบถูกต้ องโปรแกรมจะให้ คณ
ุ ได้ ฝึกการออก
เสียง คุณสามารถกด Enter สาหรับไปสูค่ าศัพท์ถดั ไป
หรื อคลิกที่ปมลู
ุ่ กศรเดินหน้ า ทางด้ านบนขวาของ
หน้ าต่างเรี ยน

5.4.3 ระบบฝึ กคาศัพท์ แบบเป็ นขั้นตอน
-

5.4.2.3 เขียนตามคาบอก
1.) คลิกที่สญ
ั ลักษณ์รูปลาโพงเพื่อฟั งคาศัพท์
2.) จากนันพิ
้ มพ์คาศัพท์ที่ได้ ยินลงในช่องว่าง
3.) คลิก Correction เพื่อทาการตรวจคาตอบ หากคาตอบ
ถูกต้ องโปรแกรมจะให้ คณ
ุ ได้ ฝึกการออกเสียง คุณ
สามารถกด Enter สาหรับไปสูค่ าศัพท์ถดั ไป หรื อคลิก
ที่ปมลู
ุ่ กศรเดินหน้ า ทางด้ านบนขวาของหน้ าต่างเรี ยน
หมายเหตุ : สามารถกด Enter สาหรับไปสู่คาศัพท์ถดั ไป หรื อคลิ กที ่
ปุ่ มลูกศรเดิ นหน้า ทางด้านบนขวาของหน้าต่างเรี ยน

5.4.3.1 การทบทวนคาศัพท์
เลือกคาศัพท์ในโฟลเดอร์ คาศัพท์ของฉัน (My words)
คลิกขวาและเลือกการทบทวน

หมายเหตุ : ซึ่ งคาสัง่ นีจ้ ะ Copy คาทีเ่ ลือกไว้ลงใน โฟลเดอร์ ใหม่ที่
ชื ่อ การทบทวน คุณสามารถลบคาศัพท์ต่าง ๆ ออกจาก โฟลเดอร์ นี ้
เมื ่อใดก็ได้ โดยคาศัพท์เหล่านัน้ จะไม่ถูกลบออกจากระบบฝึ กคาศัพท์
ผลคะแนนของแต่ละคา จะยังคงถูกบันทึกไว้ใน รายการคาศัพท์.
-

5.4.3.2 กล่ องบัตรคาศัพท์
เลือกคาศัพท์ในโฟลเดอร์ คาศัพท์ของฉัน (My words)
เลือกเมนู เพิ่มในกล่องบัตรคาศัพท์ → Index card box

จะปรากฏหน้ าจอกล่ องบัตรคาศัพท์
กล่องบัตรคาศัพท์ นัน้ ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน คาศัพท์จะถูก
ย้อนกลับมาให้ฝึกซ้ าอย่างเป็ นระบบ จนกระทัง่ ผูเ้ รี ยนจดจาคาศัพท์นนั้
ได้อย่างแม่นยา

ตัวอย่างการพิ มพ์(พิ มพ์แบบฝึ กหัด)

การจัดการคาศัพท์ → การลบคาศัพท์
-

คลิกขวาที่คาศัพท์ที่ต้องการลบ ในโฟลเดอร์ Vocabulary list
เลือกคาสัง่ ลบหรื อกด Delete บนแป้นคีย์บอร์ ด

ตัวอย่างการพิ มพ์แผนอัจฉริ ยะ (คะแนน)

การพิ มพ์รูปแบบต่างๆ ในแผนอัจฉริ ยะ
-

คลิกขวาที่ตาแหน่งที่ต้องการในแผนอัจฉริ ยะ
เลือกคาสัง่ ต่างๆ
พิมพ์ คือการพิมพ์บทเรี ยนหรื อแบบฝึ กหัดที่เลือกไว้
พิมพ์แผนอัจฉริ ยะ คือการพิมพ์ผลคะแนน
พิมพ์ บัตรคาศัพท์ คือการพิมพ์บตั รคาศัพท์

การออกจากโปรแกรม
มีหลากหลายวิธีสาหรับการออกจากโปรแกรม ดังนี ้
• กด Alt ตามด้ วยปุ่ มฟั งก์ชนั่ F4
• คลิกที่เครื่ องหมาย ที่มมุ ขวาบนของหน้ าต่างเรี ยน

