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Self-Paced e-Learning
My Exercises
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การเร่ิมเรียนหลักสูตรใหม่

1

2

คลกิเลือก Speexx Basic – English A1

เม่ือแน่ใจแล้ววา่พร้อมท่ีจะเร่ิมทําแบบทดสอบให้คลกิ “ ใช่ ”

หมายเหตุ : หลกัสูตรทีแ่นะนําจะเป็นระดบัทีสู่งกว่าระดบัปัจจุบันของผู้เรียน 1 ระดบั

Presenter
Presentation Notes
Speexx works with 8 levels – for an exact classification of your learners: A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2The exact classification raises the efficiency of the learning measureConsistent high quality and quantity of all blends and their contents in all levels and all language combinationsCompare your learners‘ levels  across all subsidiaries – local and global
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แบบฝึกหดัหลกั

“My Exercises”

แบบฝึกหดัสว่นเสริม

“Skill Development 

Tools (SDT)”

หน้าหลักสูตรประกอบไปด้วย My Exercises และ Skill Development Tools (SDT)
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แบบฝึกหดัหลัก “My Exercises ”

จํานวนข้อยอ่ยใน 1 บท

ใน 1 หลกัสตูรมี 24 บท

1

2
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ขัน้ตอนในการทาํแบบฝึกหดั

1

3

กด Help เพ่ือดคํูาอธิบาย

การใช้งาน
2

อา่นคําอธิบาย (คลกิท่ีสญัลกัษณ์

ลกูศร หน้าประโยคเพ่ือดคํูาแปล)
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Presentation Notes
Speexx works with 8 levels – for an exact classification of your learners: A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2The exact classification raises the efficiency of the learning measureConsistent high quality and quantity of all blends and their contents in all levels and all language combinationsCompare your learners‘ levels  across all subsidiaries – local and global
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ขัน้ตอนในการทาํแบบฝึกหดั

คลกิท่ี Grammar เพ่ืออา่น

คําอธิบายไวยากรณ์

1
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คลกิขวาท่ีคําศพัท์

เพิ่มคําศพัท์ ไปยงัระบบฝึกคําศพัท์

สําเนียงองักฤษและสําเนียงอเมริกนั

เสียงผู้ชายและ

เสียงผู้หญิง

1

2

3

4

ขัน้ตอนในการทาํแบบฝึกหดั
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Presentation Notes
Speexx works with 8 levels – for an exact classification of your learners: A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2The exact classification raises the efficiency of the learning measureConsistent high quality and quantity of all blends and their contents in all levels and all language combinationsCompare your learners‘ levels  across all subsidiaries – local and global
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ตรวจคําตอบและแก้ไขข้อผิดพลาด

สงัเกต คําท่ีถกูจะเป็นกรอบสีเขียว 

คําท่ีผิดจะเป็นกรอบสีแดง 

นําเมาส์ไปคลกิยงัช่องท่ีผิด

เพ่ืออา่นคําแนะนําข้อผิดพลาด

และแก้ไขข้อผิดพลาด

2

1

3

ขัน้ตอนในการทาํแบบฝึกหดั
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คะแนนการทําแบบฝึกหดั

คลกิ Solution เพ่ือดเูฉลย

1

2

ขัน้ตอนในการทาํแบบฝึกหดั
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ความหมายของแถบสี

สีเขียว = 60-100%

สีเหลือง = 40-59%

สีแดง= 0-39%

การดภูาพรวมในแต่ละบท

บอกจดุประสงค์ของการเรียนรู้ 

แสดงคะแนนหลงัจากการตรวจ

คําตอบครัง้ลา่สดุ (เปอร์เซน็ต์ท่ีได้

จากการทําแบบฝึกหดัถกูต้อง) 
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Self-Paced e-Learning
Skill Development Tools (SDT)
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วิดีโอจาก New York Times และ Harvard 

Business Review คณุจะสามารถพฒันา

ทกัษะการฟังเพ่ือทําความเข้าใจ เรียนรู้

เก่ียวกบัวฒันธรรม และวิถีชีวิตคนอเมริกนั 

วิดโีอ 
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ชมุชนแลกเปลี่ยนออนไลน์ผ่านบทความจาก

แหลง่ข้อมลูตา่งๆ เช่น New York Times, Boston

Globe, Harvard Business Review และอ่ืนๆ อีก

มากมาย นําเสนอหวัข้อเหตกุารณ์ปัจจบุนัหรือ

หวัข้อท่ีเก่ียวข้องวฒันธรรม มีการอพัเดทบทความ

ใหม่ทกุ ๆ สปัดาห์เพ่ือฝึกฝนทกัษะการอ่านเพ่ิมเติม 

คอมมูนิตี ้(Community) 
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เพ่ือฝึกฝนทกัษะด้านภาษาองักฤษเฉพาะด้าน

เพ่ือใช้ในการทํางาน ตัง้แตร่ะดบัพืน้ฐาน เช่น 

การรับโทรศพัท์ การประสานงาน การประชมุ

การนําเสนองาน งานด้านบคุคลไปจนถงึ 

สถานะการณ์ เหตกุารณ์ตา่งๆ 

ธุรกิจ (Business) 
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ประกอบด้วยแบบฝึกหดัท่ีจดัเรียงไว้ตาม

หวัข้อไวยากรณ์ มากกวา่ 40 หวัข้อ

ไวยากรณ์ (Grammar) 
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ท่ีคณุสามารถฝึกการพดูได้อยา่งเป็น

ธรรมชาติ ตามต้นฉบบัเจ้าของภาษา

ฝึกออกเสียง

1

คลกิท่ี 'เลน่' เพ่ือฟังเสียงท่ีบนัทกึต้นฉบบั

คลกิท่ีไมโครโฟน และพดูตามประโยค/คํา

แถบระบวุา่คณุทําได้ดีแคไ่หน

2

3
เขียว: ดี-ดีมาก

เหลือง: พอใช้ 

แดง: ปรับปรุง

เทา: ไม่สามารถ

ประเมินได้ 
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ฝึกคําศพัท์ท่ีไมคุ่้นเคยบน ไอโฟน ไอแพด หรือ 

แอนดรอยด์ สมาร์ทโฟน ระบบฝึกคําศพัท์ท่ี

รวบรวมรายการคําศพัท์ทัง้หมด สมบรูณ์ด้วย

เสียง ทําให้คณุเรียนรู้ได้ทกุท่ี ทกุเวลา 

ฝึกคาํศัพท์

1
2

3

4
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Highlighted Features
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- Login : portal.speexx.com

- กลบัไปยงัหน้าหลกั

- เข้าทําแบบฝึกหดั

1

2

3

4

5

1
2

3 4

5

-เปล่ียนหน้า Interface

ให้เป็นภาษาตา่งๆ
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คลกิท่ี ? เพ่ือดภูาพรวมหลกัสตูร

ภาพรวมหลกัสตูรการเรียนรู้ 

แสดงผลคะแนนเฉล่ีย และ

เวลาสะสม ทัง้หลกัสตูร

การดภูาพรวมหลักสูตร

1

2
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Contact us

Speexx Support Team

Phone  :    02-5811222-5 | 081-350-8044

E-mail  :    support@speexx.co.th

Line ID :    @speexxsupport

Facebook :    Speexx@Support

Thank you, and have fun learning with Speexx!
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