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ระดับปูพนื้ (First Discoveries)
บทเรี ยนนี้เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่เริ่ มเรี ยนภาษาอังกฤษซึ่ งเป็ นการปูพ้นื จากระดับเริ่ มต้น
และมีคาศัพท์ที่ง่าย ในบทเรี ยนนี้ผเู ้ รี ยนจะได้เรี ยนรูตั้ วอักษร ตัวเลข และ
คาศัพท์ที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่ อสารในชีวติ ประจาวันที่จาเป็ นแบบง่าย ผูเ้ รี ยนจะได้ฟังและฝึ กพูดคาหรื อบทสนทนาสั้นๆ
ในบริ บทที่ต่างกัน

ระดับพืน้ ฐาน 1 (Basic 1)
บทเรี ยนนี้เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยน ที่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้และมีคาศัพท์ที่คอนข้างง่าย
ในบทเรี ยนนี้ผเู ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้คาศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสารในชีวติ ประจาวันที่จาเป็ น ผูเ้ รี ยน
จะได้ฟังและฝึ กบทสนทนาสั้นๆ ในบริ บทที่ต่างกัน เช่น ใน ร้านอาหาร, ที่ทางาน และร้านค้า
สามารถอ่านโฆษณาสั้นๆ โปสการ์ ด , บทความ และเรื่ องสั้นที่หลากหลาย และผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้
และฝึ กฝนในส่ วนของไวยากรณ์

ระดับพืน้ ฐาน 2 (Basic 2)
บทเรี ยนนี้เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยน ที่สามารถอ่านภาษาอังกฤษและมีการพัฒนาคาศัพท์ใน
ระดับง่าย บทเรี ยนนี้ ผูเ้ รี ยนจะมีการพัฒนาทักษะความรู ้ดา้ นภาษาที่จาเป็ นในชีวติ ประจาวัน ผูเ้ รี ยน
จะได้ฝึกฟังและพูดในบทสนทนาสั้นๆ เช่น การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทาง การให้คาแนะนา
การตอบรับและการตอบปฏิเสธ ผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับใจความสาคัญและรายละเอียดในเนื้อ
เรื่ องที่ต่างกัน เช่น บทความ, โปสการ์ ด และเรื่ องสั้นซึ่ งมีการรวมในส่ วนของไวยากรณ์ระดับง่าย

ระดับพืน้ ฐาน 3 (Basic 3)
บทเรี ยนนี้ มีจุดประสงค์เพื่อผูเ้ รี ยนที่มีความรู ้เกี่ยวกับคาศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น
และไวยากรณ์ง่ายๆ ในบทเรี ยนนี้ผเู ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้
เกี่ยวกับการติดต่อสื่ อสารได้คล่องมากขึ้น
ผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้คาศัพท์และภาษาที่จาเป็ นในสถานการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ในสานักงาน
สนามบินและห้างสรรพสิ นค้า ผูเ้ รี ยนจะสามารถพัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน และการพูด โดยมี

แบบฝึ กหัดและเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น โฆษณา เรื่ องสั้น บทความในสื่ อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ ,
วิทยุ ฯลฯ

ระดับกลาง 1 (Intermediate 1)
ในบทเรี ยนนี้ ผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะทางภาษาอังกฤษที่อยูใ่ นระดับค่อนข้างดีจะสามารถพัฒนา
ความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น ผูเ้ รี ยนจะได้อ่านและทาคว ามเข้าใจจากสื่ อที่หลากหลาย เช่น
โทรทัศน์, วิทยุ และเครื่ องตอบรับโทรศัพท์อตั โนมัติ ฯลฯ ผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู้โครงสร้างของ
ไวยากรณ์ที่ซบั ซ้อนขึ้นและมีคาศัพท์มากขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะในการติดต่อสื่ อสารภาษาอังกฤษ

ระดับกลาง 2 (Intermediate 2)
ในบทเรี ยนนี้ ผูเ้ รี ยน สามารถเพิม่ ความรู ้ในด้านคาศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะทางภาษา และจะ
ได้ทาความเข้าใจ ฝึ กฝนในส่ วนของโครงสร้างทางไวยากรณ์มากขึ้น และรู ้คาศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันตามสถานการณ์ต่างๆ มากขึ้น ผูเ้ รี ยนจะได้บทอ่านที่หลากหลายมากขึ้นไม่วา่ จาก
คาแนะนา, ประกาศ, เรื่ องสั้นและบทความ ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้วธิ ีการสอบถามข้อมูลที่
หลากหลายในการสื่ อสาร และรู ้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น

ระดับกลาง 3 (Intermediate 3)
ในบทเรี ยนนี้ ผูเ้ รี ยนจะพัฒนาความรู ้ทางด้านภาษาอังกฤษ โดยมีการพัฒนาทักษะและ
ฝึ กฝนในเรื่ องคาศัพท์ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และภาษ าที่จาเป็ นต้องใช้ในการติดต่อสื่ อสารอย่าง
อิสระมากขึ้น ผูเ้ รี ยนจะมีความเชี่ยวชาญในด้านคาศัพท์และเนื้อหาที่หลากหลายสถานการณ์มากขึ้น
เช่น การไปทานอาหารเย็นนอกบ้าน, การโฆษณา, ประเพณี ทอ้ งถิ่นและความบันเทิงในด้านต่างๆ
ในบทเรี ยนนี้ ภาษาที่เป็ นวิธีการใช้ , คาแนะนา, ประกาศ และการสอบถามจะเป็ นการฝึ ก
ทักษะที่ช่วยผูเ้ รี ยนเรื่ องการสื่ อสารในทักษะทางภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น

ระดับสู ง 1 (Advanced 1)
บทเรี ยนนี้ เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความรู ้ภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับค่อนข้างดี และมีความ
สนใจที่จะพัฒนามากขึ้น ในบทเรี ยนนี้ผเู ้ รี ยนจะเข้ าใจและฝึ กเนื้อหาและบทสนทนาซึ่ งมีหวั ข้อที่
หลากหลาย เช่น เรื่ องครอบครัว , ธุ รกิจ, เรื่ องราวเกี่ยวกับความรัก , สภาพอากาศ, ดนตรี ฯลฯ ผูเ้ รี ยน
จะได้เห็นรู ปแบบโครงสร้างของคาศัพท์ที่ซบั ซ้อนและหลากหลาย สามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้
อย่างอิสระในรู ปแบบของบริ บทเสมือนจริ ง

ระดับสู ง 2 (Advanced 2)
บทเรี ยนนี้เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความรู ้ภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับดี ซึ่ งสนใจจะพัฒนา
ภาษาอังกฤษให้คล่องขึ้น ในบทเรี ยนนี้ผเู ้ รี ยนจะเข้าใจเนื้อหา บทสนทนาและรู ้โครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ที่ซบั ซ้อนและคล่องแคล่วขึ้น ผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้และได้รับปฏิ กิริยาโต้ตอบที่หลากหลาย
เช่น จดหมาย , เรื่ องสั้น, บทความและรายงานข่าวต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์จริ ง ทั้งหัวข้อและ
เนื้อหาและผูเ้ รี ยนจะรู ้สึกมัน่ ใจในการสื่ อสารภาษาอังกฤษ และพูดได้อย่างเป็ นธรรมชาติมากขึ้น

ระดับสู ง 3 (Advanced 3)
บทเรี ยนนี้ เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยน ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีมากและสนใจที่จะมี
ความก้าวหน้าทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น ในบทเรี ยนนี้ ผูเ้ รี ยนจะมีทกั ษะในการฟัง และมีทกั ษะในการ
อ่านเนื้อหาและบทความที่สูงขึ้น ผูเ้ รี ยนจะพบคาศัพท์และโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่ซบั ซ้อนมาก
ขึ้น ภาษาในการสื่ อสารที่สูงขึ้น เช่ น การแสดงความรู้สึก , ความเชื่อ, ความมุ่งมัน่ ตั้งใจ, การยอมรับ
(เห็นด้วย), การไม่ยอมรับ(ไม่เห็นด้วย) ฯลฯ ดังนั้น ผูเ้ รี ยนจะมีความมัน่ ใจในการพูดภาษาอังกฤษ
ได้คล่องขึ้นอย่างเป็ นธรรมชาติ

