
 

Page | 1  
 

 

บริษัท แอพลิเทค  โซลูชั่น  จ ำกดั 
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ศูนยธ์ุรกิจ (Business) 
เพื่อฝึกฝนทักษะดา้นภาษาอังกฤษเฉพาะด้านเพื่อใช้ในการท างาน ตัง้แต่ระดับพ้ืนฐาน เช่น การรับโทรศัพท์ การ

ประสานงาน การประชุม การน าเสนองาน งานด้านบุคคล ไปจนถึง สถานะการณ์ เหตุการณ์ต่างๆ 

 
 

รูปแบบฝึกหดัที่หลากหลาย เช่น แบบฝึกหัดตัวเลือกรูปภาพ, แบบฝึกหัดลากและปล่อย, แบบฝึกหัดสลับประโยค, 

แบบฝึกหัดเติมค าลงในช่องว่างจากตัวเลือก 
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ศูนยไ์วยำกรณ์ (Grammar) 
 ส าหรับผู้ที่ต้องการฝึกใช้ทักษะด้านไวยากรณ์ให้ถูกต้อง 

 
 

 

 ตัวช่วยส าหรับการอธิบายหลักการใช้ไวยากรณ์ 
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ศูนย์กำรออกเสียง 
กำรตั้งค่ำเสียง 

 ปรากฏหน้าต่าง “Adobe Flash Player Setting” ในครั้งแรกที่เข้าใช้งาน เลือก “Allow” และ 

“Remember” 

 
หน้ำจอกำรปรับต้ังค่ำเสียง 

 กดปุ่ม “เล่น”   เพื่อฟังเสียง ใช้ควบคุมระดับเสียงของอุปกรณ์ของคุณเพื่อตั้งค่าระดับเสียง 

 ความไวของไมโครโฟน และคณุภาพเสียงท่ีบันทึก คลิกท่ีรูปเฟือง  เพื่อตั้งค่า  

 จะปรากฏหน้าจอ “Adobe Flash Player Setting” ในส่วนของ Microphone แนะน าให้เลือกเปน็ 

“Default”  เลือก “Reduce Echo” เพื่อตัดเสยีงสะท้อน ปรับระดับเสยีงท่ีบันทึกได้   

กด “Closed” เพื่อปิดหน้าจอ 

  ปรับความไวของไมโครโฟน โดยสามารถเลื่อนระดับ สูง – ต่ าได ้

 คลิกท่ี รูปไมโครโฟน   และพูดใสไ่มโครโฟนประมาณ 2-3 วินาที จากน้ันให้ผู้เรียนเงียบ รอจนกระทั่ง
โปรแกรมแสดงผลการปรับเทียบ โดยที่ระดับเสียงรบกวนท่ี 

  เมื่อปรับระดับเสียงไมโครโฟนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกท่ี ปิด  โปรแกรมจะจดจ าค่าระดับเสียงตา่งๆ และบันทึก
ไว้  โดยโปรแกรมจะประมวลผลกบัระดับเสียงท่ีสูงกว่าระดับเสยีงรบกวนท่ีวัดได้ เสียงใดที่ต่ ากว่าระดบัเสียง
รบกวน โปรแกรมจะไม่น ามาวิเคราะห์และประมวลผล 

 
ค่าระดบัเสยีงของไมโครโฟนนี้จะถกูบันทึกไว้ หากผู้เรียนใช้ไมโครโฟนตัวอ่ืน หรือเปลีย่นสถานท่ีที่มีเสยีงรบกวนแตกต่าง

ไป จะต้องท าการปรับค่าใหม ่
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ท ำงำนอย่ำงไร 

 คลิกท่ี 'เล่น' เพื่อฟังเสียงท่ีบันทึกต้นฉบับ 

 จากนั้นคลิกท่ีไมโครโฟน และพดูตามประโยค/ค า 

 จะมีแถบระบุว่าคณุท าไดด้ีแค่ไหน 

เขียว: ดี ถึง ดีมาก 

เหลือง: พอใจ 

เทา: ไม่พอใจ 

ขาว: ไม่สามารถประเมินได ้

 คลิกท่ีปุ่มเล่นด้านล่างและฟังการบันทึกเสียงของคุณท างานอย่างไร 
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นิตยสำรออนไลน์ (Magazine) 
บทความในหัวข้อเหตุการณ์ปัจจบุนั หรือ หัวข้อท่ีเกี่ยวข้องวัฒนธรรม มีการอัพเดทบทความใหม่ทุก ๆ สัปดาห์ เพื่อ

ฝึกฝนทักษะการอ่านเพิ่มเติม 

 
 

มีตัวอย่างค าศัพท์หรือศัพท์เฉพาะที่น่าสนใจ พร้อมอธิบายความหมาย 
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วิดีโอจำก New York Times 
ด้วยวิดีโอจาก New York Times คุณจะสามารถพัฒนาทักษะการฟังเพื่อท าความเข้าใจ เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถี

ชีวิตคนอเมริกัน 

 
 

 คลิกเริม่เล่นวิดีโอ 

 หลังจากดูวิดโีอ ให้ตอบค าถามโดยคลิกท่ีกล่องค าตอบท่ีดีที่สุด  

 คลิกตรวจค าตอบ: ค าตอบท่ีถูกต้องจะถูกท าเครื่องหมายด้วยสเีขียว ส่วนข้อท่ีผิดจะเป็นสีแดง  

คุณสามารถเปลี่ยนค าตอบได้บ่อยครั้งตามความต้องการจนกว่าจะพบค าตอบท่ีถูกต้อง 
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กำรฝึกค ำศัพท์ผ่ำน Smart Phone 

ฝึกค าศัพท์ท่ีไม่คุ้นเคยบน ไอโฟน ไอแพด หรือ แอนดรอยด์ สมาร์ทโฟน ระบบฝึกค าศัพท์ท่ีรวบรวมรายการค าศัพท์
ทั้งหมด สมบรูณด์้วยเสียง ท าให้คุณเรยีนรูไ้ด้ทุกท่ี ทุกเวลา 

 

กำรเลือกค ำส ำหรับฝึกค ำศัพท์ 

เริ่มต้นโดยการเลือกค าศัพท์จากบทเรียนท่ีคุณต้องการฝึกเพิ่มเติมและย้ายค าเหล่านี้มาไว้ในโฟลเดอร์ ค ำศัพท์ของฉัน 

 คลิกขวาท่ีค าศัพท์ในแบบฝึกหดั เพื่อเปิดหน้าต่างพจนานุกรม จากนั้นให้คลิกท่ีสัญลักษณ์ ซึ่งคณุจะเห็นได้ที่แถบด้านบน
ของหน้าต่างพจนานุกรม 

  

เร่ิมระบบฝึกค ำศัพท์ 

แสดงเว็บไซตส์ าหรับการฝึกค าศัพท์บนสมาร์ทโฟนของคุณ 
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แสดงและจัดระเบียบค ำศัพท์ 

 

จากนั้นเลือกโฟลเดอร์เพื่อดูค าศัพท์ท่ีน าเสนอแบบรายการ มีตัวเลือกดังต่อไปนี้: 

 รายการ: จดัระเบียบค าศัพท์ตามล าดับตัวอักษร หรือตามคะแนน 
 ตา: เริ่มแบบฝึกหดั การจดจ า ส าหรับรายการค าศัพท์ที่เลือก 
 ถังขยะ: เอาค าออกจากรายการค าศัพท์ 
 แตะที่ค าเพื่อฟังเสยีงท่ีบันทึกไว้ 

 

รูปแบบกำรเรียนรู้ค ำศัพท์ 

ในการสลับไปยังโหมดการฝึก เลือกสัญลักษณ์รปูตาจากเมนู ค าศัพท์จะปรากฎขึ้นทลีะค า และในล าดับแบบสุ่ม  
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คูณรู้ความหมายของค าศัพท์หรือไม่? คลิกท่ี หลอดไฟ เพื่อดูค าแปล เลือก "นิ้วโป้งขึ้น" ถ้าคุณรู้ค าแปลที่ถูกต้องนั้นอยู่แล้ว หรือ 
"น้ิวโป้งลง" ถ้าคุณไมรู่ ้

 

เมื่อคุณฝึกค าศัพท์ คะแนนส าหรบัค าศัพท์แต่ละค าจะถูกบันทึกไว้ สตี่างๆ ถูกน ามาใช้เพื่อให้เห็นภาพ โดยค านึงถึงผลคะแนนท่ีได้
ก่อนหน้าน้ีส าหรับค านั้น คะแนนที่ได้ครั้งแรกส าหรับค าหนึ่งจะเป็นได้สเีขียว (รู้) หรือสีแดง (ไมรู่้) ถ้าคะแนนครั้งท่ีสองส าหรับค า "สี
เขียว" ดี ค าจะคงสเีขียวไว้ ไม่เช่นนั้นแล้ว ค าจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ถ้าคุณไม่รู้ค าในครั้งต่อไปท่ีปรากฎขึ้น คะแนนจะเปลี่ยนเป็นสี
แดง ถ้าคุณรู้ค านั้น ค าจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอีกครั้ง เป็นต้น 
 
คะแนนมีความหมาย ดังนี้: 

 สีเขียว: คณุรู้ค านี ้
 สีเหลือง: คุณไม่แน่ใจกับค านี ้
 สีแดง: คุณไมรู่้ค านี ้
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