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เร ิม่เขา้โปรแกรม

เปิดเบราเซอรเ์พือ่เขา้เว็บไซต์ reg ของสถาบนัเพือ่คน้หา

Username / Password

http//:reg.speexx.co.th/rmutp
ตัวอยา่ง



นักศึกษาระบุ : รหสันักศึกษา
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ : ระบุช่ือ-นามสกุล





เร ิม่เขา้โปรแกรม
เปิดเบราเซอรเ์พือ่เขา้เว็บไซต์ speexx login โดยเลอืกใชไ้ดทั้ง้

Chrome(แนะน า), Internet Explorer(V.9 ขึน้ไป), Firefox, Safari

www.speexx.co.th/rmutp
/speexxmobile



Video แนะน าวธีิการใช้งาน



1. Copy Username และ
Password มาวางลงในชอ่ง 
และคลกิที ่Log in



1. กรอก Username และ
รหสัผา่นช ัว่คราว

วธิกีารดรูหสัผา่นช ัว่คราว
I = ไอใหญ,่ i = ไอเล็ก, L = แอลใหญ,่ 
l = แอลเล็ก, O = โอ, 0 = ศนูย์



2. ต ัง้รหสัผา่นใหม่

ก ำหนด Password 

นักศึกษำ : rmutp ตำมด้วยรหัสนักศึกษำ
อำจำรย์และเจ้ำหน้ำที ่: rmutp ตำมด้วยรหัสบัตรประชำชน



-กรอกอีเมลล์ที่ใช้ได้จริง
-ช่องช่ือเล่นไม่ต้อง
เปล่ียนแปลง

กดบันทกึ



My Courses  หลกัสตูรของผูเ้รยีน

แบบทดสอบวดัระดบั

หลกัสูตรกำรเรียนต่ำง ๆ ของผู้เรียน



ตวัอยา่งเนือ้หาโปรแกรม http://portal.speexx.com

http://portal.speexx.com/




ศนูยธ์รุกจิ (Business)



ศนูยฝึ์กไวยากรณ์ (Grammar)



ศนูยฝึ์กการออกเสยีง (Pronunciation)



นติยสารออนไลน์ (Magazine) อพัเดททกุๆ 7 วนั



วดิโีอจาก New York Times อพัเดททกุๆ 1 เดอืน



ระบบฝึกค าศพัทผ์า่นบนสมารท์โฟน (Mobile Vocabulary)



5 ข ัน้ตอนในการท าแบบฝึกหดั

2. คลิกท่ี Grammar เพื่อ
อ่านค าอธิบายไวยากรณ์

1. อ่านอธิบาย (คลิกท่ีสญัลกัษณ์ ลูกศร หนา้ประโยค เพื่อดูค าแปล)



5 ข ัน้ตอนในการท าแบบฝึกหดั

กด Help เพื่อดูค าอธิบายการใชง้าน



5 ข ัน้ตอนในการท าแบบฝึกหดั

3. ท าแบบฝึกหดัดว้ยตนเอง

4. คลิกขวาท่ีค าศพัท ์เพื่อแปล
และฟังเสียงพดู

เพิ่มค าศพัทไ์ปยงัระบบฝึกค าศพัท์



5 ข ัน้ตอนในการท าแบบฝึกหดั

น าเมาส์ไปคลิกยงัช่องท่ีผดิ เพื่ออ่านค าแนะน า
ขอ้ผดิพลาดและแกไ้ขขอ้ผดิพลาด

สงัเกต ค าท่ีผดิจะเป็นกรอบสีแดง

5. ตรวจค าตอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาด



5 ข ัน้ตอนในการท าแบบฝึกหดั

คลิก Solution เพื่อดูเฉลยคะแนนการท าแบบฝึกหดั



แบบฝึกหดัทีต่อ้งฟงัเสยีงกอ่นเร ิม่ท า 

สงัเกตุท่ีสญัลกัษณ์รูปล าโพง
คลิกเพื่อฟังเสียงก่อนเร่ิมท าแบบฝึกหดั 



แนะน าการต ัง้คา่ระบบเสยีง ในศนูยฝึ์กการออกเสยีง

ปรากฏหน้าต่าง “Adobe Flash 
Player Setting”

ในครัง้แรกท่ีเข้าใช้งาน เลือก “Allow” 
และ “Remember”กดปุ่ ม         เพ่ือฟังเสียง ใช้เปรียบเทียบระดบัเสียง

ของอปุกรณ์ของคณุเพ่ือตัง้ค่าระดบัเสียง



แนะน าการต ัง้คา่ระบบเสยีง ในศนูยฝึ์กการออกเสยีง

คลกิที่รูปเฟือง เพ่ือตัง้ค่าไมโครโฟน 
และคณุภาพเสียงท่ีบนัทกึ

จะปรากฏหน้าจอ “Adobe Flash Player 
Setting” ในสว่นของ Microphone แนะน าให้เลือก
เป็น “Default” เลือก “Reduce Echo” เพ่ือ

ตดัเสียงสะท้อน ปรับระดบัเสียงบนัทกึได้ท่ีแถบ 
Record Volume



แนะน าการต ัง้คา่ระบบเสยีง ในศนูยฝึ์กการออกเสยีง

ปรับความไวของไมโครโฟน โดย
สามารถเลื่อนระดบั สงู – ต ่าได้

คลกิท่ี และพดูใสไ่มโครโฟนประมาณ 2-3 วินาที จากนัน้
ให้ผู้ เรียนเงียบ รอจนกระทัง่โปรแกรมแสดงผลการปรับเทียบ



แนะน าการต ัง้คา่ระบบเสยีง ในศนูยฝึ์กการออกเสยีง

คลกิที่รูป เพ่ือตรวจสอบคณุภาพ
เสียงท่ีบนัทกึ



แนะน าศนูยก์ารออกเสยีง

คลิกท่ีรูป เพื่อฟังเสียงจากเจา้ของภาษาคลิกท่ีรูป และออกเสียงใส่ไมโครโฟน 
จากนั้นใหผู้เ้รียนเงียบ รอจนกระทัง่โปรแกรมแสดงผลคะแนน

โปรแกรมจะแสดงผลคะแนนออกมาเป็นแถบสี

คะแนน 80-100% (ด-ีดมีาก)

คะแนน 50-79% (ปานกลาง-ด)ี

คะแนน 0-49% (ควรปรบัปรงุ)



ขั้นตอนในกำรปฏิบัตหิำกท่ำนลืมรหัสผ่ำน
1. คลกิที่ “ ลืมรหัสผ่ำน? ”

2. กรอก Username ของท่ำนลงในช่อง ช่ือบัญชีผู้ใช้ แล้วคลกิที่ “ ขอรหัสผ่ำนใหม่ ” 



3. ระบบจะส่ง Link สำหรับเปลีย่นรหัสผ่ำนไปยงั E-mail ของท่ำนที่กรอกไว้ในประวตัขิองฉัน 

4. เม่ือคลกิ Link ที่ได้รับทำง E-mail จะปรำฏหน้ำเวป็สำหรับเปลีย่นรหัสผ่ำน จำกน้ันให้กรอกรหัสผ่ำนใหม่ตำม
ต้องกำร 

แล้วคลกิที่ “ เปลีย่นรหัสผ่ำน ” 



- กด เพือ่ดคู าแปล

- คลกิขวาทีค่ าศพัท ์เพือ่ฟังเสยีงเจา้ของภาษา (ชาย/หญงิ, อเมรกินั/บรติชิ) 
และดคูวามหมายภาษาไทย

- กด Help เพือ่ดคู าอธบิายการใชง้าน

- เมือ่ท าแบบฝึกหดัเสร็จ ใหก้ดทีปุ่่ ม ตรวจค าตอบ หรอื ปุ่ ม Correction เพือ่ให ้
โปรแกรมตรวจค าตอบและบนัทกึคะแนน

- น าเมา้สไ์ปวางค าตอบทีม่กีรอบสแีดง (ค าตอบผดิ) เพือ่ดคู าอธบิายชว่ยเหลอื

สรปุฟังกช์ัน่ส าคญัของโปรแกรม 



My Courses  หลกัสตูรของผูเ้รยีน

แบบทดสอบวดัระดบั



ค าแนะน า
1. แบบทดสอบสามารถท าไดค้รัง้เดยีวเทา่นัน้
2. มกีารจับเวลาในการท าแตล่ะขอ้ไมเ่ทา่กนั
3. ไมส่ามารถยอ้นกลบัไปแกไ้ขขอ้ทีท่ าไปแลว้
4. ผูท้ดสอบแตล่ะทา่นจะใชเ้วลาในการท าแบบทดสอบไมเ่ทา่กนั แบบทดสอบจะ
สิน้สดุลงทันท ีเมือ่ทักษะทางภาษาองักฤษ ของผูเ้รยีนถกูประเมนิเรยีบรอ้ยแลว้

อ่ำนเง่ือนไขกำรทดสอบก่อน



ขัน้ตอนการท าแบบทดสอบวดัระดบั (Placement Test)

คลิกท่ีสญัลกัษณ์ ลูกศร หนา้ประโยค เพ่ือดูค าแปล กด Help เพื่อดูค าอธิบายการใชง้าน

สงัเกตุท่ีสญัลกัษณ์รูปล าโพง
คลิกเพื่อฟังเสียงก่อนเร่ิมท าแบบทดสอบ 





• Send us by mail :  support@speexx.co.th                

• Give us a call : 02-5811222-5 | 081 350 8044

• Facebook Support : Speexx@Support

• Line ID :  speexxsupport

Contact Us



การเขา้ใชผ้า่น Mobile

http://portal.speexx.com

Downlond App:Speexx

pronunciation

Enjoy!

http://portal.speexx.com/

