


EVENING 
CLASS
Description

EFFECTIVE
INTERACTIVE

INTERESTING
PRACTICE

Philinter evening 
classes รับประกันความ

พงึพอใจจากกจิกรรมการ

เรียนรู้ที9มีประสิทธิภาพแก่

นักเรียน

มั9นใจได้ว่า มีการโต้ตอบ

และวธีิการใหม่ๆในการ

เรียนรู้ทกัษะ 

ที9จะเป็นของภาษาอังกฤษ

เรามุ่งหวังที9จะให้นักเรียนได้

พฒันาภาษาอังกฤษมาก

กว่าเดมิ

เพิ9มเตมิคือหลังการเรียน

ระหว่างวัน



EVENING 
CLASS

TITLES

เสริมสร้างไวยากรณ์ (101-201)
การใช้ไวยาการณ์อยา่งลงตวั (301+ UP)

คลนิิกรักษาการออกเสียง (100 – 101)
การพดูอยา่งชดัเจน (201 – 301)

การอา่นอยา่งเป็นธรรมชาต ิ(100 - 101+)
การครอบคลมุและเข้าใจในการอา่น (201 – 301) 

การฟังอยา่งเข้าใจ & การสนทนา (201 – 301)

เสริมสร้างความกล้าทีJจะพดู (301+ UP)

หวัข้อการเรียน



EVENING 
CLASS
DURATION

ATTENDANCE

&

วนัจนัทร์ ถงึ วนัพฤหสับดี

18:30 ~ 19:30 น.  (60 นาที)
2 สปัดาห์

การเข้าเรียน

ราคาค่าเล่าเรียน

ระยะเวลาของการเรียน

$60 (3,000 เปโซ) / 2 สปัดาห์

นกัเรียนจะถกูเช็คชื@อโดยคณุครูผู้สอน ถ้าหาก

นกัเรียนขาดเรียนเกิน 2 ครั Hงใน 2 สปัดาห์ จะ

ถกูระงบัสทิธิKในการเรียนโดยไมคื่นคา่เลา่เรียน 

และที@นั@งในการเรียนจะถกูยกให้นกัเรียนทา่นอื@น



EVENING 
CLASS

CLASS SIZE

NUMBER OF 
STUDENTS

&

ชั #นเรียนเรามีการจํากดัจํานวนนกัเรียนอยา่งเคร่งครัดเพื6อ

ประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการเรียน

ถ้าหากจํานวนนกัเรียนตํ6ากวา่จํานวนดั6งกลา่วตามข้างบน 

คลาสเรียนนั #นจะถกูยกเลกิ และคา่เลา่เรียนจะถกูคืนเตม็จํานวน

จํานวนนกัเรียน

ห้องเรียนขนาดเลก็

อยา่งตํ6า 4 คน

มากสดุ10 คน

ห้องเรียนขนาดกลาง

อยา่งตํ6า 5 คน

มากสดุ 13 คน

ระบบการจํากดันกัเรียน



EVENING 
CLASS
REGISTRATION

วธีิสมัคร

นกัเรียนจะต้องสมคัรก่อนเข้าเรียนอยา่งน้อย 1 สปัดาห์

การสมคัรเรียนกลางคนั จะขึ :นอยูก่บัที>วา่งในห้องเรียน

นกัเรียนไมส่ามารถสมคัรปากเปลา่กบัครูได้ นกัเรียน
จะต้องทําตามกฎการสมคัรถงึจะสามารถเข้าเรียนได้



EVENING 
CLASS
CANCELLATION

การยกเลิกคลาสเรียน

ถ้าหากนกัเรียนยกเลกิการเรียนก่อนเริ0มเรียน 
จะได้รับเงินคืนเตม็จํานวน

ถ้าหากวิชาเรียนได้เริ0มเรียบร้อยแล้ว นกัเรียนจะไม่
สามารถรับเงินคืนได้ตามจํานวนสปัดาห์ที0เหลอื

ถงึแม้นกัเรียนจะเริ0มเรียนไปแล้วเพียงวนัเดียว ถ้าหาก
เปลี0ยนใจที0จะไมเ่รียนแล้วเรียกร้องเงินคืน นกัเรียนจะ
ไมส่ามารถรับเงินคืนได้



EVENING 
CLASS

SUBJECTS

CLASS SUBJECTS

Grammar

Listening

PronunciationSpeaking

ReadingEFFECTIVE

INTERACTIVE

PRACTICE



EVENING 
CLASS
GRAMMAR

เสริมสร้างไวยากรณ์
LEVEL 100 - 201

วตัถปุระสงค์

o เพื0อสร้างความเข้าใจเบื 9องต้นของรูปแบบความหมายและการใช้งานในการตั 9งคา่
วาทกรรมที0แตกตา่งกนั

o ใช้โครงสร้างไวยากรณ์ขั 9นพื 9นฐานในการสนทนาสั 9น ๆ และการอภิปราย

o ฝึกฝนทกัษะด้านไวยากรณ์ที0เกี0ยวกบัการสร้างประโยค และเขียนเรียงความ

รายละเอียด

หลกัสตูรนี 9เป็นหลกัสตูรไวยากรณ์ภาษาองักฤษระดบัต้นซึ0งจะมอบทกัษะพื 9นฐานที0จําเป็น
เพื0อให้นกัเรียนเริ0มพดูและเขียนเป็นภาษาองักฤษ
ไวยากรณ์ทกุเรื0อง ทกุการแบง่เวลา จะถกูอธิบายและฝึกฝนอย่างจริงจงั อย่างคลมุเครือ
ผา่นการฟังการพดู และการทําแบบฝึกหดั

เรื0องหลกั

ü รู้และเข้าใจโครงสร้างของไวยากรณ์
ü เรียนการสร้างประโยค

ü เลือกใช้ไวยากรณ์ที0ใชแ่ละมีความหมายที0ถกูต้องที0สดุ ทั 9งการพดู และ การเขียน

ห้องเรียนขนาดกลาง
(นกัเรียน 13 คน)



EVENING 
CLASS
GRAMMAR

การใช้ไวยาการณ์อย่างลงตวั
LEVEL 301  UP

จดุประสงค์

o เพื.อให้นกัเรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงการใช้ภาษาที.สอดคล้องและเหมาะสมใน

การสนทนาและการอภิปรายที.เพิ.มขึ Eน

o เพื.อถ่ายทอดความรู้สูน่กัเรียนเกี.ยวกบัโครงสร้างภาษาองักฤษให้มีประสทิธิภาพและ

กระชบั  เพื.อเขียนได้อย่างถกูต้องตามหลกัไวยากรณ์ เชน่การเขียนเรียงความ และ

เรื.องราวสว่นสว่นตวั

o เพื.อให้นกัเรียนให้สามารถแก้ไขการเขียนด้วยตวัเอง หรือแม้กระทั.งการพดู

รายละเอียด

หลกัสตูรระดบัสงูนี Eได้รับการออกแบบมาสําหรับการเตรียมความพร้อมทางวิชาการใน

หลกัสตูรนี Eนกัเรียนจะได้เรียนรู้เกี.ยวกบัหลากหลายของการพดูทั Eงการการสนทนาอย่างไม่

เป็นทางการรวมทั Eงการเขียนอย่างเป็นทางการ นกัเรียนแสดงความเข้าใจและการเรียนรู้

ของวสัดโุดยการพดูการฟังและแบบฝึกหดัจากตําราเรียนและโดยการกรอกตวัอยา่งการ

เขียนเป็นครั Eงคราว

เรื.องหลกั

ü เสริมทกัษะไวยากรณ์ขณะเดียวกนัก็ชว่ยพฒันาทกัษะการเขียนของนกัเรียน

ü พฒันาภาษาองักฤษเพื.อการศกึษาและอาชีพ

ü ปรับปรุงไวยากรณ์ภาษาองักฤษและโครงสร้างการเขียนภาษาองักฤษ

ห้องเรียนขนาดกลาง

(นกัเรียน 13 คน)



EVENING 
CLASS
PRONUNCIATION

คลนิิกรักษาการออกเสียง
LEVEL 100 – 101+

จดุประสงค์

o เพื.อเจาะจงเสียงตวัอกัษรและพยญัชนะและกลุม่เสียงสระในคําแรกเริ.มกลางและคํา
สดุท้ายอย่างชํานาญ

o เพื.อเลียนแบบเสียงของภาษาองักฤษตามธรรมชาติ

o เพื.อเรียนรู้ที.จะประเมินตวัเอง และแก้ไขข้อผิดพลาดในจดุบกพร่อง

รายละเอียด

หลกัสตูรนี Nจะชว่ยให้นกัเรียนปรับปรุงความชดัเจนในการพดูและทําความคุ้นเคยกบัภาษา
พดู การใช้แบบจําลองจากไฟล์เสียงและวิดีโอนกัเรียนจะเรียนรู้ลกัษณะการออกเสียงเชน่
ที.เกิดขึ Nนในการพดูจริง การเน้นเสียง การขึ Nนลงของเสียง (สระและพยญัชนะ) รวมถึง
คําศพัท์และประโยคพื Nนฐานของประโยคผา่นการฟังและทํากิจกรรม

เรื.องหลกั
ü เสียงสระและพยญัชนะเสียง

ü คําศพัท์และรูปประโยคที.ยาก

ห้องเรียนขนาดเลก็
(นกัเรียน 10 คน)



EVENING 
CLASS

การพดูอย่างชัดเจน
LEVEL 201 – 301

จดุประสงค์

o เพื.อพดูได้อย่างชดัเจนและประยกุต์ใช้เน้นเสียงในประโยคภาษาองักฤษจงัหวะและ

การเชื.อมโยง

o เพื.อสื.อสารอย่างเข้าใจและตรงเป๊ะกบัความหมายอย่างมีประสทิธิภาพ

o เพื.อสั.งสมกลยทุธ์ให้เกิดการออกเสียงที.ถกูต้องในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ

รายละเอียด

หลกัสตูรนี Mสร้างขึ Mนมาเพื.อเพิ.มความมั.นใจในตวัเอง ควบคมุการออกเสียงของตนได้ดีขึ Mน

ในระหวา่งการสื.อสาร รวมทั Mงความลงตวัและลื.นหใูนการพดู นกัเรียนได้รับการพฒันา

ด้านความรู้สกึในการพดูและจงัหวะการพดูของภาษาองักฤษโดยมุง่เน้นไปที.จงัหวะการ

เชื.อมโยงเสียง การขึ Mนลงของเสียงและการออกเสียงในการพดูตามธรรมชาติ เนื Mอหาและ

อปุกรณ์ในการของการเรียนจะมีหลากหลาย เชน่บทบาทสมมติุ การฝึกซ้อมการพดู

โต้ตอบ และการมีPresentationแบบยอ่ย

เรื.องหลกั

ความไหลลื.นทางภาษา

ü การติดตอ่ประสานงาน

ü ความเน้นเสียงและรูปแบบการออกเสียง

PRONUNCIATION

ห้องเรียนขนาดเลก็

(นกัเรียน 10 คน)



EVENING 
CLASS
READING

การอ่านอย่างเป็นธรรมชาติ
LEVEL 100 – 101+

จดุประสงค์

o เพื.อพฒันาความคลอ่งแคลว่ในการอ่านผา่นการฝึกฝนอย่างตอ่เนื.อง

o เพื.อพฒันาและเพิ.มเติมคําศพัท์ภาษาองักฤษ

o เพื.อระบใุจความสําคญัและปัจจยัรับรองรายละเอียดอื.นๆในเรื.องสั Kนและบทความ

o เพื.อให้สามารถใช้คําที.ได้เรียนในชีวิตประจําวนั

รายละเอียด
หลกัสตูรนี Kจะเกี.ยวกบัการโต้ตอบจากการการอ่าน,กิจกรรมการถามตอบและการใช้คําพดู
หรือวลีที.แสดงออกถึงความรู้สกึจริง ๆเพื.อความเข้าใจที.ดีขึ Kน

เรื.องหลกั
ü ความเข้าใจในการอ่าน

ü มุง่เน้นไปที.การพฒันาคําศพัท์

ห้องเรียนขนาดเลก็
(นกัเรียน 10 คน)



EVENING 
CLASS
READING

การครอบคลุมและเข้าใจในการอ่าน
LEVEL 201 - 301

จดุประสงค์

o มีคําศพัท์ที3เหมาะสมเพื3อใช้ในการตอบ

o เรียนรู้คําศพัท์ใหม่ๆ และการวิธีใช้

o เรียนรู้สํานวนที3ใช้กนัทั3วไปและวลีคําที3เป็นประโยชน์ในการสนทนาทกุวนั

o เพื3อพฒันาทกัษะการอ่านอย่างมีประสทิธิภาพ

รายละเอียด
หลกัสตูรนี Nนกัเรียนจะได้รับหวัข้อการอ่านที3ตรงตามระดบัของตนเองและเรียนรู้ผา่น
กิจกรรมตา่งๆเชน่กิจกรรมถามตอบเพื3อการครอบคลมุความเข้า เพื3อเป็นประโยชน์ในการ
พดูคยุและงานอื3น ๆ และเพื3อพฒันาทกัษะชํานาญและความถกูต้อง

เรื3องหลกั
ü เพื3อปรับปรุงคณุภาพและคําศพัท์จากบริบทตา่งๆรวมทั Nงเพิ3มความเข้าใจในการ

อ่าน

ห้องเรียนขนาดเลก็
(นกัเรียน 10 คน)



EVENING 
CLASS
LISTENING

การฟังอย่างเข้าใจ & การสนทนา
LEVEL 201 - 301

จดุประสงค์

o เสริมทกัษะการฟังและการสะกดของนกัเรียนให้เหมาะสมกบับริบทของการฟัง

o ให้นกัเรียนได้ฟังและทําความเข้าใจกบัวสัดเุสียงและวิดีโอประเภทตา่งๆ

o เรียนรู้และพดูคยุถึงความหมายของบริบทการฟัง

o ถ่ายทอดความคิดเห็นของนกัเรียนเกีLยวกบัหวัข้อนั Mนๆ

o พฒันาทกัษะของนกัเรียนในการตอบคําถาม

รายละเอียด

หลกัสตูรนี MออกแบบมาเพืLอให้ฝึกฝนให้นกัเรียนรู้วิธีการฟังและเข้าใจการสนทนาในชีวิต

จริง ซึLงนกัเรียนจะได้เรียนผา่นเพลง, บทสนทนา และหนงัหรือรายการทีวี นอกจากนี M
นกัเรียนยงัจะสามารถแลกเปลีLยนความคิดเห็น เพืLอการอภิปราย และขยายขอบเขตของ

การตอบคําถาม คําตอบจะไมไ่ด้อยูใ่นกรอบอีกตอ่ไป นอกจากนี Mยงัมีการโต้วาทีใน

หลกัสตูรนี Mอีกด้วย

เรืLองหลกั

ü ฝึกฝนในการฟังคําศพัท์เฉพาะทีLใช้ในบริบท

ü ทําความเข้าใจและอภิปรายเกีLยวกบัเนื MอหาทีLแตกตา่งกนัของข้อความทีLฟัง

ü การสร้างคําตอบและการตอบคําถาม

ห้องเรียนขนาดเลก็

(นกัเรียน 10 คน)



EVENING 
CLASS
SPEAKING

เสริมสร้างความกล้าที/จะพดู
LEVEL 301+ Up

จดุประสงค์

o เรียนรู้กลยทุธ์การสื7อสารในการอภิปรายกลุม่และชั Aนเรียน

o มีทกัษะในการเลือกประเภทของคําศพัท์ในการสนทนา

o ใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที7สละสลวยในการพดู

o ฝึกฝนด้านการโต้ตอบคําถามและความเชื7อมโยงในการตอบคําถาม

o ใช้กลยทุธ์และเทคนิคที7เหมาะสมและถกูจงัหวะเพื7อพดู

รายละเอียด
หลกัสตูรนี Aมุง่หวงัที7จะพฒันาประสทิธิภาพในการสื7อสารของนกัเรียนและเพิ7มความมั7นใจ
ในการพดู เพื7อให้นกัเรียนได้เรียนรู้ที7จะพดูอย่างถกูต้อง ชํานาญ เป็นธรรมชาติและใช้
สไตล์การพดูของตวัเอง โดยผา่นการพดูและอภิปรายภายในห้องเรียน

เรื7องหลกั
ü การใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์ที7ถกูต้อง
ü การจดัระเบียบความคิดเพื7อตอบคําถาม

ü สร้างความชดัเจนให้แก่หวัข้อที7นําเสนอ ให้ทกุคนเข้าใจโดยงา่ย

ห้องเรียนขนาดเลก็
(นกัเรียน 10 คน)




