
Speaking 
Course

Speaking Group Course เป�นคอร�สที่เหมาะสำหรับผู�ที่ต�องการพัฒนาทักษะ
การพ�ดและการฟ�งตั้งแต�ระดับพ�้นฐานการออกเสียง และเป�ดโอกาสให�ผู�เร�ยนได�เร�ยนรู�
รูปประโยคที่เจ�าของภาษาใช�จร�งในบร�บทต�าง ๆ ครอบคลุมตั้งแต�การแนะนำตนเอง
การพ�ดและถามเกี่ยวกับเร�่องทั่วไปในชีว�ตประจำวัน เช�น สภาพอากาศ ความชื่นชอบ
สถานที่ เทศกาล มารยาทบนโต�ะอาหาร เป�นต�น นอกจากนี้ผู�เร�ยนยังจะได�เร�ยนรู�คำศัพท�
วลี และสำนวนที่เกี่ยวข�องกับหัวข�อนั้น ๆ เพ�่อให�การพ�ดและฟ�งเป�นไปอย�างราบร�่น

ในแต�ละบทเร�ยน ผู�เร�ยนจะได�ฝ�กการฟ�งควบคู�ไปกับการสนทนาอย�างเต็มที่
และเสร�มสร�างความมั่นใจเพ�่อให�ทักษะทั้งสองพัฒนาไปในระดับที่สูงข�้น

Advance you listening and speaking skills now with
Speaking Group Course by Engnow.
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รูปแบบการเร�ยนการสอนของ Speaking Group Course
เป�นการเร�ยนรู�ที่เน�นกิจกรรม ให�ผู�เร�ยนลงมือปฏิบัติจร�ง
เพ�่อให�ผู�เร�ยนได�ฝ�กฟ�งและฝ�กพ�ด โดยมีเกมสอดแทรกเป�นระยะ
ทั้งยังมีการให�ผู�เร�ยนแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับหัวข�อที่เร�ยน
รวมถึงอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข�อต�าง ๆ ร�วมกัน

เป�นการฟ�งเพ�่อให�ผู�เร�ยนสังเกตว�ธีการออกเสียงในระดับคำ
และระดับประโยครวมถึงการออกเสียงที่แสดงอารมณ�ที่หลากหลาย
นอกจากนี้ยังเป�นการฝ�กการฟ�งเพ�่อการจับใจความสำคัญ
จับประเด็นเพ�่อโต�ตอบบทสนทนาและตอบคำถาม

เพ�่อการฟ�ง (Listening)

เพ�่อการพ�ด (Speaking)

หลังจากฟ�งแล�วผู�เร�ยนจะได�นำคำศัพท�และประโยคที่ได�เร�ยน
และได�ฟ�งมาฝ�กใช�ในบทสนทนาโต�ตอบกับครูผู�สอนและเพ�่อนร�วมชั้น
โดยครูผู�สอนจะชี้ให�เห็นส�วนที่ผ�ูเร�ยนทำได�ดีแล�วและส�วนที่ผู�เร�ยนต�องปรับปรุง
เพ�่อที่ผู�เร�ยนจะได�นำไปใช�ในการพัฒนาทักษะการพ�ดต�อไป

แบ�งเนื้อหาในแต�ละ
บทเร�ยนเป�น 2 ส�วน

 รูปแบบการเร�ยนของ 

Speaking 
Course
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     ผู�เร�ยนจะได�พัฒนาทั้งทักษะการพ�ดและการฟ�ง
โดยเร��มตั้งแต�การเร�ยนรู�เสียงของสระและพยัญชนะ

ในภาษาอังกฤษ
ไปจนถึงการออกเสียงในระดับคำ

และระดับประโยคอย�างถูกต�องตามหลักสัทศาสตร� 
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    เร�ยนรู�ประโยค วลี และสำนวนที่เจ�าของภาษาใช�
จร�งในสถานการณ�ที่หลากหลาย

ครอบคลุมตั้งแต�ระดับพ�้นฐาน
ไปจนถึงระดับที่มีความซับซ�อนข�้น

    ฝ�กใช�ประโยค วลี และสำนวนที่ได�เร�ยนใน
แต�ละบทเร�ยนผ�านการทำกิจกรรมอย�างเข�มข�น

ไม�ว�าจะเป�นกิจกรรมตอบคำถาม
ที่ผู�เร�ยนมีโอกาสพบได�จร�งในชีว�ตประจำวัน

รวมถึงกิจกรรมแสดงบทบาท
สมมติเกี่ยวกับเหตุการณ�

ที่ผู�เร�ยนสามารถพบเจอได�จร�ง
เร�ยนรู�เทคนิคในการจับใจความสำคัญจากสิ�งที่ได�ฟ�ง

เพ�่อที่จะสามารถว�เคราะห�และเข�าใจข�อคำถาม
และสามารถโต�ตอบคู�สนทนาได�อย�างมีประสิทธิภาพ

และเป�นธรรมชาติ

ผู�เร�ยนสามารถพ�ดและ
อธิบายเกี่ยวกับตนเอง

และสิ�งที่เกี่ยวกับตนเองรวมทั้งผู�อื่นได�

Speaking 
Courseสิ�งที่ผู�เร�ยนจะได�รับ



Group Class

เร�ยนกลุ�ม 1-6 คน

ที่ปร�กษาส�วนตัว Pretest สนามสอบจำลอง
(GAT,Toeic,กพ,CU TEP,)

เลือกได� 1 สนาม

หนังสือ
Words Upon a Time

ดูดวง

We care
(รับคำปร�กษาจากนักจ�ตว�ทยา)

อัดว�ดีโอที่สอนไว�ทุกคาบเร�ยน
สามารถทบทวนได�ตลอดชีพ

เกร็ดความรู�
ด�านภาษา(ส�งทุกวัน)

E-book คำศัพท�
(ส�งทุกวัน)

แบบทดสอบ
รายสัปดาห�

บร�การดูแลด�านภาษา 1 ป�

คร้ังละ 60 นาที  

24

รูปแบบการเร�ยน ENGNOW LEVEL 1

Disscussion
/week  

เร�ยนกลุ�ม 1-6 คน
ครั้งละ 50 นาที  

2
Video ( 1 ป� )

บุฟเฟต� 1 ป�

18 คอร�ส
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Know the Sounds
of Each Alphabet

English alphabets and  examples บทเร�ยนนำเสนอพยัญชนะทุกตัวในภาษาอังกฤษว�าแต�ละตัวสามารถออกเสียงได�อย�างไรบ�าง
รวมทั้งยกตัวอย�างคำศัพท�ประกอบ นอกจากนี้ผู�เร�ยนจะได�ฝ�กออกเสียงพยัญชนะและคำศัพท�

Greetings
expressions used for greeting
expressions used for asking
and responding about health 

บทเร�ยนนำเสนอรูปประโยคที่ใช�ในการทักทาย และการถามไถ�และโต�ตอบสารทุกข�สุกดิบ
ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะได�ฝ�กพ�ดเพ�่อทักทาย ถามไถ�เป�นภาษาอังกฤษอย�างถูกต�อง

Self Introduction introducing one's self
numbers

ผู�เร�ยนจะได�เร�ยนรู�รูปประโยคที่ใช�สำหรับการแนะนำตนเอง ไม�ว�าจะเป�นชื่อ อายุ บ�านเกิด
และที่อยู�อาศัย เร�ยนรู�คำศัพท�เกี่ยวกับลำดับเลข จากนั้นจะได�ฝ�กแนะนำตนเองแก�ผู�อื่น

Family vocabularies about members in a family ในบทเร�ยนนี้ ผู�เร�ยนจะได�เร�ยนรู�คำศัพท�เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได�ฝ�กออกเสียงตัวอย�างประโยคอย�างถูกต�อง

5 Mini Test testing on previous lessons ผูู�เร�ยนจะได�รับการทดสอบคำศัพท�ที่ได�เร�ยนไปในบทเร�ยนก�อนหน�านี้ ทดสอบการฟ�งโดยการฟ�งคำถาม
และทดสอบการพ�ดด�วยการตอบคำถาม และทดสอบคำศัพท�ด�วยการจับคู�คำศัพท�กับภาพ

Weather

Food:
Fruits and Vegatables

Food:
Meat Dishes

Mini Test

Hobby 

Food: Dessert and Drinks

vocabularies related to weather
asking and answering about weather conditions

vocabularies related to fruits and vegatables 
asking and answering about fruits and vegetables

testing on previous lessons

names of hobbies
mock up conversation about hobbies 

Music names of each type of music
mock up conversation about music

vocabularies related to desserts and drinks
asking and answering about desserts and drinks
fun facts about desserts

vocabularies related to meat dishes
asking and answering about meat dishes
fun facts about meat

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�เกี่ยวกับสภาพอากาศ รวมไปถึงรูปประโยคที่ใช�ในการถามเกี่ยวกับ
สภาพอากาศ จากนั้นผู�เร�ยนจะได�ฝ�กการสนทนาโดยการถามและโต�ตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศ
ในบร�เวณที่อาศัยอยู�โดยใช�คำศัพท�และรูปประโยคที่ได�เร�ยนมา

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�เกี่ยวกับผักและผลไม�ชนิดต�าง ๆ รวมไปถึงรูปประโยคที่ใช�ในการถาม
เกี่ยวกับผักและผลไม�  จากนั้นผู�เร�ยนจะได�ฝ�กการสนทนาโดยการถามและโต�ตอบเกี่ยวกับผักผลไม�ที่ชอบ
โดยใช�คำศัพท�และรูปประโยคที่ได�เร�ยนมา รวมทั้งได�ฝ�กการคิดและได�รับความรู�รอบตัว
จากการถามตอบเกี่ยวกับผลไม�ที่มีลักษณะต�าง ๆ เช�น ผลไม�ที่มีสีเข�ยวหร�อผลไม�ที่เกิดในเขตร�อน เป�นต�น

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�เกี่ยวกับอาหารคาว เช�น เนื้อสัตว�ชนิดต�าง ๆ คาร�โบไฮเดรตชนิดต�าง ๆ
และได�เร�ยนรู�รูปประโยคที่ใช�ในการถามเกี่ยวกับอาหาร รวมถึงข�อเท็จจร�งที่น�าสนใจเกี่ยวกับอาหาร
นอกจากนี้ผู�เร�ยนจะได�ฝ�กการสนทนาโดยการถามและโต�ตอบเกี่ยวกับอาหารที่ชอบโดยใช�คำศัพท�และ
รูปประโยคที่ได�เร�ยนมา ในตอนท�าย ผู�เร�ยนจะได�รังสรรค�แซนด�ว�ชในรูปแบบของตนเองว�าจะมีส�วนผสมอะไรบ�าง

ผูู�เร�ยนจะได�รับการทดสอบคำศัพท�ที่ได�เร�ยนไปในบทเร�ยนก�อนหน�านี้ ทดสอบการฟ�งโดยการฟ�งคำถาม
และทดสอบการพ�ดด�วยการตอบคำถาม

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�เกี่ยวกับชื่อของงานอดิเรกต�าง ๆ และได�เร�ยนรู�รูปประโยคที่ใช�
ในการถามเกี่ยวกับงานอดิเรกจากการฟ�งตัวอย�างบทสนทนาตัวอย�างบทสนทนาก�อนแล�ว
จะได�ฝ�กตอบคำถามในบทสนทนาด�วยคำตอบของตนเอง จากนั้นจะได�เล�นเกมทายคำจากคำใบ�ที่ครูผู�สอนให��

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�เกี่ยวกับดนตร�ประเภทต�าง ๆ และได�เร�ยนรู�รูปประโยคที่ใช�ในการถาม
เกี่ยวกับดนตร�จากการฟ�งตัวอย�างบทสนทนาจากตัวอย�างบทสนทนาก�อนแล�วจะได�ฝ�กตอบคำถาม
ในบทสนทนาด�วยคำตอบของตนเอง จากนั้นจะได�ทายประเภทของเพลงที่ได�ฟ�ง
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Movie

Sports

15 Mini Test

names of each type of movies
mock up conversation about movies

names of each type of sports
mock up conversation about movies

testing on previous lessons

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�เกี่ยวกับหนังประเภทต�าง ๆ และได�เร�ยนรู�รูปประโยคที่ใช�ในการถามเกี่ยว
กับหนังจากการฟ�งตัวอย�างบทสนทนาก�อนแล�วจะได�ฝ�กตอบคำถามในบทสนทนาด�วยคำตอบของตนเอง
จากนั้นจะได�เล�นเกมทายคำโดยในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเป�นผู�ให�คำใบ�เป�นภาษาอังกฤษ

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�เกี่ยวกับกีฬาประเภทต�าง ๆ และกร�ยาที่เกี่ยวข�อง รวมถึงได�เร�ยนรู�
รูปประโยคที่ใช�ในการถามเกี่ยวกับกีฬาจากการฟ�งตัวอย�างบทสนทนาก�อนแล�วจะได�ฝ�กตอบคำถาม
ในบทสนทนาด�วยคำตอบของตนเอง จากนั้นจะได�เล�นเกมทายชื่อของกีฬาจากภาพที่ครูผู�สอนให�ดู

ผูู�เร�ยนจะได�รับการทดสอบคำศัพท�ที่ได�เร�ยนไปในบทเร�ยนก�อนหน�านี้โดยจับคู�คำศัพท�กับความหมายภาษาไทย
ทดสอบการฟ�งโดยการฟ�งคำถามและทดสอบการพ�ดด�วยการตอบคำถาม

16 Situation: Restaurant
vocabularies related to restaurants
mock up conversation in a restaurant 

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�ที่เกี่ยวกับร�านอาหาร รวมถึงได�เร�ยนรู�รูปประโยคที่ใช�ในการสั่งอาหาร
จากการฟ�งตัวอย�างบทสนทนาก�อนแล�วจะได�ฝ�กตอบคำถามในบทสนทนาด�วยคำตอบของตนเอง
จากนั้นผู�เร�ยนจะได�ทดลองสั่งอาหารที่ชอบด�วยตนเองโดยใช�รูปประโยคที่ได�เร�ยนมา

Situation: Train Station vocabularies related to train stations
mock up conversation at a train station

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�ที่เกี่ยวข�องกับสถานีรถไฟ รวมถึงได�เร�ยนรู�รูปประโยคที่ใช�
ในการซื้อตั๋วรถไฟจากการฟ�งตัวอย�างบทสนทนาก�อนแล�วจะได�ฝ�กตอบคำถามในบทสนทนาด�วยคำตอบ
ของตนเอง จากนั้นผู�เร�ยนจะได�ทดลองจองตั๋วรถไฟจากเว็บไซต�ใดก็ได�

Situation: Market vocabularies related to markets
mock up conversation at a market

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�ที่เกี่ยวข�องกับตลาด รวมถึงได�เร�ยนรู�รูปประโยคที่ใช�ในการซื้อสินค�า
และจ�ายตังค�จากการฟ�งตัวอย�างบทสนทนาก�อนแล�วจะได�ฝ�กตอบคำถามในบทสนทนาด�วยคำตอบของตนเอง
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Situation: Directions
vocabularies used for giving directions
mock up conversation about asking for
and giving directions

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�ที่เกี่ยวข�องกับการบอกทิศทาง รวมถึงได�เร�ยนรู�รูปประโยคที่ใช�ในการถาม
และบอกทางจากการฟ�งตัวอย�างบทสนทนาก�อนแล�วจะได�ฝ�กตอบคำถามในบทสนทนาด�วยคำตอบของตนเอง
จากนั้นผู�เร�ยนจะได�ฟ�งครูผู�สอนบอกตำแหน�งของสถานที่และจะต�องวาดสถานที่นั้นออกมาให�ถูกต�อง

18

Mini Test testing on previous lessons
ผูู�เร�ยนจะได�รับการทดสอบคำศัพท�ที่ได�เร�ยนไปในบทเร�ยนก�อนหน�านี้โดยจับคู�คำศัพท�
กับความหมายภาษาไทย ทดสอบการฟ�งโดยการฟ�งคำถามและทดสอบการพ�ดด�วยการตอบคำถาม
และถามครูผู�สอนหนึ่งคำถามเกี่ยวกับหัวข�อที่ได�เร�ยนไป

19

20

21 School

22 Career

vocabularies about levels of education
asking and answering about school

vocabularies about careers
sentences used for asking about careers

23

24 Final Test testing on every lesson in the course

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�เกี่ยวกับระดับชั้นของการศึกษา รวมถึงได�เร�ยนรู�รูปประโยคที่ใช�
ในการถามเกี่ยวกับการศึกษา จากนั้นผู�เร�ยนจะได�ฟ�งและตอบคำถามโดยใช�ข�อมูลจร�งของตนเอง

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�เกี่ยวกับอาชีพ รวมถึงได�เร�ยนรู�รูปประโยคที่ใช�ในการถามเกี่ยวกับอาชีพ
รวมถึงจะได�ฟ�งตัวอย�างบทสนทนาเกี่ยวกับอาชีพ จากนั้นผู�เร�ยนจะได�ฝ�กการฟ�งและพ�ดจากการจับคู�
ถามตอบเกี่ยวกับอาชีพโดยใช�รูปประโยคและคำศัพท�ที่ได�เร�ยนมา

Game interesting facts about my classmates ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะได�ใช�สิ�งที่เร�ยนมาในการถามเพ�่อนร�วมชั้นแล�วนำเสนอเร�่อง
ของเพ�่อนร�วมชั้นให�แก�ผู�อื่นในชั้นเร�ยน

ผูู�เร�ยนจะได�รับการทดสอบคำศัพท�ที่ได�เร�ยนไปในทุกบทเร�ยนก�อนหน�านี้โดยจับคู�คำศัพท�กับภาพ
ทดสอบการพ�ดโดยการพ�ดเกี่ยวกับตนเองโดยครอบคลุมหัวข�อที่ได�เร�ยนไป และต�องทดสอบการฟ�ง
โดยฟ�งบทสนทนาสามบทสนทนาแล�วตอบคำถามให�ถูกต�อง

ในบทเร�ยนนี้ผู�เร�ยนจะเร�ยนรู�คำศัพท�เกี่ยวกับของหวานและเคร�่องดื่มชนิดต�าง ๆ และได�เร�ยนรู�รูปประโยค
ที่ใช�ในการถามเกี่ยวกับของหวานและเคร�่องดื่ม รวมถึงข�อเท็จจร�งที่น�าสนใจ นอกจากนี้ผู�เร�ยนจะได�ฝ�ก
การสนทนาโดยการถามและโต�ตอบเกี่ยวกับของหวานและเคร�่องดื่มที่ชอบโดยใช�คำศัพท�และรูปประโยค
ที่ได�เร�ยนมา ในตอนท�าย ผู�เร�ยนจะได�เล�นเกมทายคำจากคำใบ�ที่ครูผู�สอนให�

หัวข�อบทเร�ยนลำดับ หัวข�อบทเร�ยนย�อย คำอธิบายบทเร�ยน

Level I
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ชื่อคอร�ส รายละเอียด ราคาหน�าเว็บ ครูผู�สอน

ปูพ�้นฐานภาษาอังกฤษแถม TOEIC1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Business writing เสกภาษาอังกฤษให�กลายเป�นเง�น 

มั่นมาก! ออกเสียงภาษาอังกฤษอย�างไรให�เป�ะ

ปูพ�้นฐาน + ตะลุยโจทย� GAT ภาษาอังกฤษ
พ�ชิตมหาว�ทยาลัยในฝ�น

อรุ�มเจ�าะ Basic Conversation in Daily Life
แบบใช� ได�ทุกจ�ดประสงค�

ฝ�กพ�ดภาษาอังกฤษ Speaking Pro Max

รอดชัวร�! สุดยอดเทคนิค Reading IELTS

คอร�สสุดยอดเทคนิคพ�ชิตข�อสอบ TOEIC
ข�อสอบใหม�ป� 2020

คอร�สว�เคราะห�เจาะลึกคำศัพท� TOEIC
คัดมาครบที่สุดในป� 2020

จัดเต็ม คอร�สแกรมม�า ก.พ. รู�ครบจ�ดสำคัญ
เพ�่อสอบเข�าทำงานราชการ

ฉลุยทุกออฟฟ�ศ! ภาษาอังกฤษเพ�่อการสื่อสารธุรกิจ

ติวศัพท� เตร�ยมสอบ CU-TEP & TU-GET
แบบใหม�แบบสับ

Welcome to an English Office

English for Reading Research Articles

ภาษาอังกฤษเพ�่อการเดินทาง และการท�องเที่ยว

สนทนาภาษาอังกฤษในเหตุการณ�ต�างๆ ฉบับ Basic

ทักษะภาษาอังกฤษในชีว�ตจร�ง ฝ�กพ�ดฝ�กใช� ได�จร�ง

คอร�ส Basic Grammar แกรมม�าระดับพ�้นฐาน

มุ�งเน�นปูพ�้นฐาน พาตะลุยโจทย� Toeic 2,990

2,990

2,990

2,990

2,990

2,990

2,990

2,990

2,990

2,990

2,990

2,990

2,990

2,990

2,990

2,990

2,990

2,990

ครูบี้

ครูเอิร�น

ครูเมย�

ครูเอิร�น ครูกิ�ฟ

ครูกิ�ฟ

ครูตูน

ครูโจ�ก

ครูโจ�ก

ครูโจ�ก

ครูโจ�ก

ครูรอม

ครูโจ�ก

ผศ.ดร.ฐนิษญา
 จ�ร�ยะสิน

ครูแพรว

ครูบีม

ครูบีม

ครูป�อบ

ครูป�อบ

เน�นการเข�ยนเพ�่อการทำงาน

เน�นการออกเสียง และสะกดคำ

ปูพ�้นฐาน + GAT

เน�นการสื่อสารในชีว�ตประจำวัน

เน�นการสื่อสารในชีว�ตประจำวันและทำงาน

Reading IELTS

ตะลุยโจทย� Toeic 

เน�นคำศัพท�ที่พบบ�อยในชีว�ตประจำวัน

แกรมม�าสำหรับสอบ ก.พ.

เน�นการสื่อสารเพ�่อการทำงาน

เน�นตะลุยโจทย�เข�าจ�ฬา และธรรมศาสตร�

เน�นการทำว�จัย

ภาษาอังกฤษในออฟฟ�ต

ท�องเที่ยว

เหตุการณ�ต�างๆ

พบบ�อยในชีว�ตประจำวัน

Basic Gramma

คอร�สว�ดีโอฟร�!!18 คอร�ส
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