
           

 
  

    
 

  
  

 
   

  
   


   






 
       
  

     
           
             
    
   
  
  
   
        
    
        
 


 

   
             
    
    

 
       

    
      
  
         
  
  



     
    
   
  
      



    
             
     
            
 

  








   






      
         
  
   








  





   
     
         
          





      



          
         
       






         
      
     




         
        
      

    


             

      
    
        
       
          

          




              
    
    
  




     
        

  
   
   
  
  
   
  
   
     
    





 
     

    


































   

 
   
   
  

    

          
   
        
 
  
      

      
    
     
     
   
   
   
 
        

    













   
         


             
 




speexx 
 
 

 

 

 

1.ใหบุคลากรสายวชิาการ และสายสนับสนุน ทุกทาน เขาใชโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

(speexx) เพื่อทําการทดสอบ Placement test รายบุคคลในวันที่ 6 – 15 สงิหาคม 57 และหลังจากการ

ทดสอบประมาณ 2 วันใหเขาสูบทเรียนของแตละทาน โดยระบบโปรแกรม speexx จะจัดบทเรียน

อัตโนมัติใหทาน ตามระดับคะแนนที่ทานได ทํา Placement test ไว และเม่ือทานผานบทเรียนแลว 

ประสงคจะเพ่ิมบทเรยีนที่สูงข้ึน ใหตดิตอแจงขอเพ่ิมบทเรยีนกับผูประสานงานแตละคณะ/หนวยงาน   

ตัวอยาง 

คะแนน Placement test เร่ิมตนใชงานท่ีระดับ 

0 – 16 English A 1 

17 – 32 English A 2 

33 – 48 English B1.1 

49 – 64 English B1.2 

65 – 80 English B2.1 

81 – 95 English B2.2 

96 - 100 English C1.1, English C1.2 

 

2.กรณยีังไมมี Username Password ใหตดิตอผูประสานงานของแตละคณะ/หนวยงาน สําหรับ

บุคลากร สํานักงานอธกิารบดี สํานักวิทยาบริการฯ สถาบันอยุธยาศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา ให

ตดิตอกองบรกิารการศกึษา 

3.เนื่องจากเปนเรื่องใหม ทางมหาวทิยาลัยและบรษิัทจะไดประสานงาน  เพื่อแจงใหทราบเปน

ระยะ ๆ เชน ปฏิทนิการใชโปรแกรม speexx ,คําถาม-คําตอบ 

 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเตมิไดที่ ผูประสานงานของแตละคณะที่สังกัด หรอืกองบรกิารการศกึษา 

 

 

 




