
คู่มือการเข้าเรียนรู้และใช้งาน
สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์

โดย ทีมที่ปรึกษาวิชาการและธุรกิจต่างประเทศ  บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน)

โครงการพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษครูและผู้เรียนอาชีวศึกษา               

กระทรวงศึกษาธิการ 



LISTENING&SPEAKING
SKILLS

READING&WRITING
SKILLS

AUTO RESPONSE
SKILL

“YES !!  I  did it….”

School  Dashboard 
Administration  System 

NYCE ONLINE : 15 days 

15 วนั 

ท ำ Placement ในระบบ
Self - Learning

เลอืก หลกัสตูรการเรยีนรู ้

2. เรยีนรูแ้ละฝึกทักษะสือ่สารภาษา
องักฤษ ดว้ย NYC English Online

3.  รายงานผลความกา้วหนา้การเรยีนรู ้1. ท าแบบทดสอบกอ่น
เรยีนและจัดชัน้เรยีน

Progress Report

1.  Placement test Progress
2.  Learning Progress 
3.  Congratulation certificate

นักศกึษา   ระดบั Beginner :  A0-A1-A2

คณาจารย ์ ระดบั Intermediate : B1 – B2 

โครงการพัฒนาทักษะสือ่สารภาษาอกัฤษครูและผูเ้รยีน
อาชวีศกึษา  กระทรวงศกึษาธกิาร 

ขัน้ตอนการจัดการเรยีนรูภ้าษาองักฤษดว้ยสือ่ออนไลน์



ระบบปฏบิัตกิารรองรับ  Android    / IOS  และ  Windows

เรยีนรูไ้ดท้กุคน ทกุที ่ทกุเวลา  
ใชไ้ดก้บัอปุกรณ์หลากหลาย

มอืถอื
แทปเลต
โนต้บุก๊
คอมพวิเตอร์

ดาวนโ์หลดแอพพลเิคชัน่
NYC English

บนมอืถอื
ระบบ android และ IOS

1.  ลงทะเบยีนที่ www.nycenglish.net

ใส ่Username

ใส ่Password

คลกิ login







ข ัน้ตอนการลงทะเบยีนเขา้ใชง้าน

http://www.nycenglish.net/


2. ท าแบบทดสอบ Placement Test 25  ขอ้ ในระบบ (ท าไดค้รัง้เดยีว)

Placement test 
ทดสอบ
ความสามารถ
เบือ้งตน้
กอ่นเรยีน

Advanced
ความสามารถ
ระดับกา้วหนา้

C1และ C2

intermediate
ความสามารถ
ระดับ ปานกลาง

B1 และ B2

Beginner
ความสามารถ
ระดับ เริม่ตน้

A1 และ A2

3. เรยีนรูเ้นือ้หา ตามหลักสตูรทีก่ าหนด

ผูเ้รยีนอาชวีศกึษา
ระดบั         Beginner  
เนือ้หา       7 Themes
ระยะเวลา   15 วัน 

(เรยีนไดอ้สิระทกุที ่ทกุเวลา)

คร ู อาจารย์
ระดบั      Beginner หรอื Intermediate 
เนือ้หา    7 Themes
ระยะเวลา 15 วัน 

(เรยีนไดอ้สิระทกุที ่ทกุเวลา)

ขอ้ปฏบิตัใินการเรยีนรู ้
1. ควรเขา้เรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง สม า่เสมอ
2. ควรใชเ้วลาเขา้เรยีนรูอ้ยา่งนอ้ยวันละ 

1.30  ชัว่โมง
3. ควรเรยีนรูแ้ละฝึกทักษะใหค้รบกระบวน

การ ทกุหน่วยการเรยีนรู ้



สว่นที ่1 บทเรยีนมัลตมิเีดยี  
HD VIDEO  

สว่นที ่3  บทสนทนา / ค าอา่น
CONVERSATION / READING

สว่นที ่4 การฝึกปฏบิตั ิ
PRACTICE

สว่นที ่2 ค าศพัท ์ 
KEY WORDS

สญัลกัษณ์และการใชง้าน

แปลภาษาไทย

ฟังซ ้า ค า /ประโยค

บนัทกึเสยีง

ยอ้นกลบั

หนา้ตอ่ไป

แปลค าศพัท์

หนา้หลกั

ชือ่บทเรยีน

SE-ED Education Public Company Limited

4.  เนือ้หาการเรยีนรู ้ม ี  4  สว่น : 1. บทเรยีนมัลตมิเีดยี   2. ค าศพัท ์    3. บทสนทนา/ค าอา่น     4. การฝึกปฏบิตั ิ

ค าแนะน า  : บทเรยีนม ี4 สว่น  ผูเ้รยีนควรเขา้ปฏบิตักิารเรยีนรูแ้ละฝึกทักษะ 
ใหค้รบถว้นทัง้ 4 สว่น

ประมวลผล



สว่นที ่1 บทเรยีนมัลตมิเีดยี  
HD VIDEO  

สว่นที ่2 ค าศพัท ์ 
KEY WORDS

สว่นที ่1 HD VIDEO บทเรยีนมัลตมิเีดยี
คลกิที่ วดิโิอ

ฟังค าแนะน า/บทสนทนา ท าความเขา้ใจ
ค าแนะน า/เนือ้หา /บรบิททีน่ าเสนอดว้ยตนเอง

ดา้นขวา มแีถบสเีลือ่นตามขอ้ความทีน่ าเสนอ 

แสดงประโยค บรรทัดตอ่บรรทัด ท างานพรอ้ม
วดิโีอ
*หากไมเ่ขา้ใจ คลกิปุ่ มแปลเป็นภาษาไทย

Tip : *ปุ่ มแปลภาษา ควรใชเ้ฉพาะเมือ่ตอ้งการ
ความชว่ยเหลอืพเิศษ

สว่นที ่2 Key Words  การออกเสยีงค าศัพท์

คลกิทีค่ าศัพท(์แถบส)ี ฟังเสยีงตน้ฉบับ ฝึกพดู ออกเสยีงตาม

หลายๆครัง้  จนมั่นใจ ครบทกุค า / ประโยค

คลกิที ่        เริม่การบันทกึเสยีง
คลกิที ่ล าโพง ฟังประโยค ออกเสยีงตาม               
คลกิที ่ รอสญัญาณ

ออกเสยีง ค า /ประโยค เสยีงดัง ชดัเจน
ระบบบันทกึเสยีง วเิคราะหแ์ละแสดงผล  
ผา่น  ไมผ่า่น  ผูเ้รยีนฝึกซ ้าไดจ้นพอใจ

คลกิที ่       

คลกิทีล่ าโพง ฟังเสยีงตน้ฉบับ ทบทวน

คลกิที ่            เพือ่บันทกึเสยีง 

คลกิที ่ ฟังเสยีงทีบ่ันทกึกอ่นสง่ 

คลกิที ่             สง่เขา้บันทกึในระบบ

ฟังเสยีงค าศพัท ์ ฝึกออกเสยีงตาม  บนัทกึเสยีงตนเอง

Record speak

Submit Audio

Record

Replay

Submit

ฟังค าแนะน า  ศกึษาบรบิท / เนือ้หา  และฝึกภาษา

1 2



สว่นที ่3  บทสนทนา / ค าอา่น
CONVERSATION/READING

3

สว่นที ่3  บทสนทนา / ประโยค (การอา่น/พดู)
คลกิแถบส ีทีข่อ้ความ/ประโยค บรรทัดตอ่บรรทัด  

ฟังการออกเสยีง ขอ้ความ บทสนทนา  อา่น / ออกเสยีง
ตามแบบ ฝึกซ ้าหลายๆครัง้ จนออกเสยีง/อา่นได ้
อยา่งมั่นใจ

คลกิที ่       ฝึกออกเสยีงและบันทกึเสยีง 

(ปฏบิัตติามขัน้ตอน เชน่เดยีวกนักบั สว่นที ่2)

 ผา่น

 ไมผ่า่น

สว่นที ่4 ฝึกปฎบิตั ิ
PRACTICE

4

สว่นที ่4 ฝึกปฏบิัติ มรีะบบรายงาน  Progress checklist 
รายการตรวจสอบการเขา้เรยีนรู ้ 4 สว่น ครบถว้นหรอืไม่

Video / Key words / Reading / Practice
แสดงสว่น/กจิกรรม ทีเ่ขา้เรยีนรูด้ว้ยลกูบอลส ีสามระดับ

ยังไมเ่ริม่

บางสว่นยังไมไ่ดป้ฏบิัติ

ปฏบิัตคิรบถว้นแลว้

ฝึกสนทนา ฝึกอา่น ฝึกออกเสยีง และเรยีนรูร้ปูประโยค

ตรวจสอบการเขา้เรยีนรูแ้ตละสว่น/บทเรยีน ดว้ยตนเอง



5. ระบบตดิตามความกา้วหนา้และรายงานผลการเรยีนรู ้ Dashboard

My Placement test Progress
แสดงผลการทดสอบ

วดัระดับความสามารถเบือ้งตน้   
มาตรฐาน CEFR ตัง้แตร่ะดับ 
A1-A2 , B1-B2, C1-C2

My  Progress
แสดงผลความกา้วหนา้

การเขา้เรยีนรูแ้ละความส าเร็จ
รายบคุคล

ทราบผลดว้ยตนเอง

My Profile
แสดงขอ้มลูผูเ้รยีน

Upload รปูภาพได ้

Change Password
เปลีย่น Password ได ้
กรอกขอ้มลู
คลกิ Change Password

5.1 การเขา้ใชง้าน Dashboard
1. คลกิ
2. คลกิ  My Account
3. เลอืก option ทีต่อ้งการ   

Go to Dashboard

5.2 การรายงานผลการเรยีนรู ้

ขอ้ปฏบิตั ิ
1.  ระบบจัดเก็บรายงาน

ได ้3 แบบ
-Print
-Export to PDF
-Export to Excel

2. ผูเ้รยีนบนัทกึผลและ
สง่ผลการเรยีนรู ้
3 รายการ หลงัจบ 
หลกัสตูร
1.Placement Test Progress
2.Learning Progress
3.Congratulation Certificate

1

3

2

4


