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                                            คือการรวมตัวของ

ประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ ไดแก ไทย พมา ลาวเวียดนาม 

มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนิเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา บรูไน เพื่อ

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน เปนยุคเปดเสรีใหสามารถ

ลงทุนธุรกิจและประกอบอาชีพไดในทุกที่ในภูมิภาคอาเซียน 

ยกระดับการแขงขันในภูมิภาคนี้ใหเขมขนขึ้น โดยมีขอตกลง

ใหใช  ภาษาอังกฤษ  เปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสาร และ

ประเทศไทยจะเขาสู  AEC 2015 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ในป 2558

เม่ือถึงยุค  AEC 2015 อาจจะมีการทำงานรวมกับชาวตางชาติ

ที่หลั่งไหลกันเขามาในประเทศไทย   มีการตกลงธุรกิจกับชาว

ตางชาติ หรือแมกระท่ังอาจไดมีโอกาสไปทำงานในตางประเทศ 

ความชำนาญในสายงานของตัวเองเพียงอยางเดียวอาจจะไม

เพียงพอ ถาคุณไมสามารถติดตอส่ือสารดวย ภาษาอังกฤษ ซ่ึง

จะเปนภาษาหลักในการติดตอสื่อสารกันระหวางประชาชนใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ELLIS จะเปนตัวชวยในการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษ

ใหกับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา  ใหประสบความสำเร็จในอนาคต

กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    ดวยรูปแบบการเรียนภาษา

อังกฤษแบบ  Video Multimedia Interactive มาใชในการเรียนรู

โดยบทเรียนครอบคลุมเนื้อหาและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

อยางครบถวน



ELLIS  
PRODUCTS
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ELLIS  PRODUCTS

ระดับพื้นฐาน สำหรับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา 
และมหาวิทยาลัย เรียนรูพื้นฐานที่มั่นคง
ดวย 18 บทเรียน 

Basics Intro 

Middle Mastery  

ระดับเริ่มตน สำหรับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา 
และมหาวิทยาลัย เรียนรูทักษะการอาน การฟง 
การออกเสียง คำศัพท และไวยากรณ 
ดวย 35 บทเรียน 

ระดับกลาง สำหรับอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย  
เรียนรูภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
ดวย 25 บทเรียน 

Placement  

ชุดฝกฝนการออกเสียง สำหรับอาชีวศึกษา 
และมหาวิทยาลัย  เรียนรูหลักเกณฑ
การออกเสียงอยางเจาของภาษา 

ชุดทดสอบ สำหรับอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย  
จัดระดับความรู ดานคำศัพท ไวยากรณ และ
การฟง 

ระดับสูง สำหรับอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย  
เรียนรูภาษาอังกฤษในสถานที่ทำงาน 
ดวย 47 บทเรียน 
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ELLIS Basics 
สำหรับผูที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษหรือผูที่ตอง

การสรางพื้นฐานของการออกเสียงภาษา

อังกฤษใหถูกตอง

บทเรียนเนนที่การฝกออกเสียงตัวอักษรและ

การผสมเสียงตัวอักษรใหถูกตองดวยคำศัพท

และประโยคงาย ๆ สำหรับกิจวัตรประจำวัน

บทเรียนระดับพื้นฐาน ประกอบดวย 18 บท

เรียน
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ELLIS Intro 
สำหรับผูท่ีตองการสรางทักษะการติดตอ

สื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 

บทเรียนเนนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการ

ดำรงชีวิต เชน การทักทาย สังสรรค 

การสมัครงาน การพบแพทย การเดินทาง 

บทเรียนประกอบดวยทักษะการอาน การ

ฟง การออกเสียง คำศัพท และไวยากรณ  

โดยในสวนของไวยากรณ  

บทเรียนเนนท่ีการสรางประโยชน การใชคำ 

article,  prepositions,  adjectives, 

adverbs, tense และคำเชื่อมในระดับ

เริ่มตน 

บทเรียนสอนการเนนเสียง และระดับ

ของเสียงท่ีควรออกเสียงสำหรับประโยค

รูปแบบตาง ๆ 

บทเรียนระดับเริ่มตน ประกอบดวย 35 

บทเรียน
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ELLIS Middle  

สำหรับผูที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ ในระดับหนึ่ง

สามารถ ใชชีวิตอยูในตางประเทศไดอยางมั่นใจ 

บทเรียนใชระบบ Dialogue Branching พรอม

ทัง้ระบบบทบาทสมมุติ Role Play เพ่ือใหผูเรียน

สามารถฝกทักษะในสถานการณนั้นๆ ได   

บทเรียนจะครอบคลุมถึงการใช  Vocabulary, 

Adjectives และ Adverbs ท่ีมีความหมายคล้าย

กัน แตมีระดับของการใชที่ตางกัน 

บทเรียนสอนการสรางประโยคดวยหลักการตาง ๆ 

การแสดงความรูสึก การสรางบทสนทนายาว ๆ 

บทเรียนสอนการใชภาษาท่ีมีบริบททางวัฒนธรรม

เขามาเกี่ยวของ เชน การใชสายตาประกอบ คำ

พูด การใหคำชม วิธีปฏิเสธที่สุภาพ และการนัด

พบเพื่อนตางเพศ 

บทเรียนระดับกลาง ประกอบดวย 25 บทเรียน

Mastery 
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สำหรับผูท่ีตองใชภาษาอังกฤษในการติดตอ ส่ือสาร

อยูเปนประจำ

สำหรับผูที่เตรียมตัวสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ 

เชน TOEIC, TOEFL หรือผูที่เตรียมตัวไปเรียน

ตอ หรือทำงานในตางประเทศ 

บทเรียนจะครอบคลุมถึงเนื้อหาที่ยากขึ้น เชน 

การสัมภาษณงาน   การสนทนาเชิงธุรกิจ  การ

พูดคุยเกี่ยวกับวรรณกรรม  การขอความชวย

เหลือในเรื่อง Technical 

บทเรียนจะครอบคลุมถึงการใช Clauses รูปแบบ

ตางๆ การใช Infinitives, Prefixes and Suffixes, 

Comparatives และการสรางประโยคดวย 

Tense หลายประเภท 

บทเรียนเนนการใชภาษาอังกฤษที่ตองคำนึงถึง

บริบททางวัฒนธรรมมากขึ้น เชน การเขียน 

Resume การอธิบายถึงนิสัย ประโยคท่ีควรหลีก

เลี่ยงในบทสนทนา การใชภาษาที่สื่อเจตนาที่

แทจริงของผูพูด การใชภาษาท่ีแสดงความม่ันใจ

บทเรียนระดับสูง ประกอบดวย 47 บทเรียน
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เปนชุดฝกฝนการออกเสียง ที่แสดงภาพวิธีการ

ออกเสียงของท้ังผูหญิง ผูชาย และภาพเอ็กซเรย 

ใหเห็นถึงตำแหนงของลำคอ เพื่อใหวิธีการออก

เสียงที่ถูกตองยิ่งขึ้น พรอมทั้งอธิบายการวาง

ตำแหนงของลิ้นและฟนในแตละเสียง 

ผูเรียนสามารถฝกการฟงในสำเนียงของประเทศ

ตางๆ   

บทเรียนฝกฝนการออกเสียง สามารถเรียนไดใน

ทุกระดับ

บทเรียนนี้ใชสำหรับฝกออกเสียงโดยเฉพาะ 

บทเรียนจะแบงออกเปนสองสวน ใหญ ๆ    คือ 

Instruction และ Practice
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ELLIS Placement  
เปนชุดทดสอบความรูความเขาใจทางดานภาษา

อังกฤษ

ชุดทดสอบจะวัดทักษะของผูสอบในดานคำศัพท 

(Vocabulary) ไวยากรณ (Grammar) และการ

ฟง (Listening) 

ชุดทดสอบในโปรแกรม ELLIS สามมารถปรับ

ระดับความยากงายของขอสอบ ตามความสามารถ

ของผูสอบไดอยางอัตโนมัติ

เมื่อทำการทดสอบครบทั้ง 3ทักษะ โปรแกรมจะ

รายงานผลอยางละเอียดทั้งคะแนนการทดสอบ 

และคำแนะนำในการพัฒนาภาษาอังกฤษวาผู

ทดสอบควรเริ่มเรียนชุดบทเรียนในระดับใด 
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ELLIS     

เปนชุดบริหารการจัดการ ควบคุม ดูแล ติดตาม

ความกาวหนาของผูเรียนและรายงานระดับความ

รู เพื่อวางแผนการเรียนอยางเหมาะสม 

สามารถบันทึกการใชงาน ประวัติคะแนนในแบบ

ทดสอบยอย (Quiz) และแบบทดสอบรวม (Test) 

ของผูเรียนไดโดยอัตโนมัติ

มีระบบควบคุมการเรียนการสอนไดท้ังกรณีเฉพาะ

ตัวบุคคล หรือเปนชั้นเรียนเพื่อใหการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษเปนมาตรฐานเดียวกัน

and Reporting 
Management 

System

Basic                                 Intro                              Middle    Senior

ELLIS



ELLIS 
Users in Thailand



English for AEC

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร จุฬา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รังสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สกลนคร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

มหาวิทยาลัยชินวัตร 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

กองงานในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา             

โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายรอยตำรวจ 

โรงเรียนนายเรืออากาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน

มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตการปตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตการศึกษาสุราษฏรธานี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง
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มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

วิทยาลัยพณิชยการอิทราชัย

โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต  จ.กาญจนบุรี 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหพนมทวน จ.กาญจนบุรี 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน จ.เชียงราย 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม

 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ.แมฮองสอน

โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม จ.แมฮองสอน 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารีฯ จ.ลำปาง 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 23 จ.พิษณุโลก 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห29  จ.ศรีสะเกษ 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหนางรอง จ.บุรีรัมย 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 37 จ.กระบี่ 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหสุราษฎธานี

โรงเรียนอูตอเรือ นครศรีธรรมราช

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 

โรงเรียนวัดธรรมปญญา

โรงเรียนวัดสมบูรณสามัคคี 

โรงเรียนวัดทาดาน

โรงเรียนบานนาโต

โรงเรียนเทศบาลเมืองพัทยา 1

โรงเรียนเทศบาลเมืองพัทยา 2 

โรงเรียนเทศบาลเมืองพัทยา 3

โรงเรียนเทศบาลเมืองพัทยา 4

โรงเรียนเทศบาลเมืองพัทยา 5

โรงเรียนเทศบาลเมืองพัทยา 6 

โรงเรียนเทศบาลเมืองพัทยา 7

โรงเรียนเทศบาลเมืองพัทยา 8 

โรงเรียนเทศบาลเมืองพัทยา 9

โรงเรียนเทศบาลเมืองพัทยา 10 
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โรงเรียนมัธยมบานนาโต

โรงเรียนบานหวยโกน 

โรงเรียนบานสบมาง

โรงเรียนหมอมเจาหญิงเจริญใจ 

โรงเรียนรัปปาปอรต

โรงเรียนมัธยมบอเกลือ 

โรงเรียนมัธยมเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนเทศบาลเมืองพะเยา 1 

โรงเรียนเทศบาลเมืองพะเยา 2

โรงเรียนเทศบาลเมืองพะเยา 3 

โรงเรียนเทศบาลเมืองพะเยา 4

โรงเรียนเทศบาลเมืองพะเยา 5 

โรงเรียนเทศบาลเมืองพะเยา 6

โรงเรียนเทศบาลเมืองพัทยา  7 

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด นครปฐม

โรงเรียนปากเพรียววิทยาสระบุรี 

โรงเรียนมหาไถศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนในความดูแลขององคกรบริหารสวนจังหวัดชลบุรี

โรงเรียนกุดดูพิทยาคม  

โรงเรียนทาลี่วิทยา  

โรงเรียนสังคมวิทยา  

โรงเรียนเชียงคาน  

โรงเรียนเหลายาววิทยาคาร  

โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 

โรงเรียนวังเหนือวิทยา  

โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม

โรงเรียนกาญจนดิษฐวิทยาคม  

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค  

  

โรงเรียนมหาไถศึกษาขอนแกน

โรงเรียนเขาหลวงวิทยา  

โรงเรียนโนนราศีวิทยา 

โรงเรียนคอนสาวิทยา  

โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล

โรงเรียนกูทองพิทยาคม  

โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม  

โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม  

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค  

โรงเรียนสันปายางวิทยาคม  

โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ  

โรงเรียนผานอยวิทยาคม  

โรงเรียนสันติสุข  

โรงเรียนเทพศิรินทร(น้ำบอหลวง)

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  

โรงเรียนอาจสามารถวิทยา

โรงรียนจตุรมิตรวิทยาคาร  

โรงเรียนสังขะ 

โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา  

โรงเรียนยางวิทยาคม  

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม

โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค  

โรงเรียนหนองเสาเลาวิทยาคาร 

โรงเรียนขวาววิทยาคาร  

โรงเรียนกุดรังประชาสรรค    
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