
หลักสูตรภาษาอังกฤษ CEFR จากองคก์รผู้สร้างแบบทดสอบ TOEFL และ TOEIC 

 Effective 

Flexible 

Interactive 

สถานศึกษาไทย 
2,000 + แห่ง 

องค์กร 
100 + แห่ง   

ผู้เรียนกว่า 
5 ล้าน 

             ระบบเทคโนโลยีตอบโจทย์การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
 เทคโนโลย ีAWE E-Rater® Engine ประเมินการเขียนโดยระบบซอฟตแ์วร์ 
 เทคโนโลย ีSpeech Recognition ประเมินการพูดโดยระบบซอฟตแ์วร์ 
 เทคโนโลยกีารฝกึพูด Interactive Dialogue และ Voice Responsive  

 เทคโนโลยีการฝกึพูดเสมือนการสอบ TOEFL iBT® 

 เทคโนโลยีช่วยเหลือในการเรียนรู้ส าหรับทกุทกัษะภาษา 
 เครื่องมือสร้างหลักสตูร แบบฝึกหดั แบบทดสอบ เพ่ิมเตมิโดยผู้สอน 
 เนื้อหามคีวามทนัสมัย อัพเดทอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทยก์ารเตรียมพร้อมเพื่อการสอบแบบสากล 

English Discoveries 
  โซลูชั่นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหลักสูตร CEFR 

English Discoveries® Program 

 หลักสตูรอ้างองิตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดบั ตัง้แต ่A1 – C1 

 ครอบคลมุทกุทกัษะภาษา รวมถึงไวยากรณ ์ค าศัพท ์และส านวนภาษา 
 เรียนรู้อย่างเปน็แบบแผน : เตรียมพร้อม ส ารวจ ฝกึหัด และทดสอบ 
 แบบทดสอบวดัสมทิธิภาพทางภาษาอังกฤษ ก่อนเรียน และ หลังเรียน 
 สอดแทรกเนื้อหาแบบฝกึใช้ในแบบทดสอบ TOEFL และ TOEIC 
 การเรียนการสอนแบบส่วนบุคคล เริม่จากระดบัความสามารถของตน 
 ทฤษฎีการเรียนรู ้Assessment Driven และ Data Driven 

 รูปแบบการเรียนรู้ทัง้ Skill-based และ Integrated Skills Lessons 

 Cloud Technology รองรับทกุระบบปฏิบตักิาร ทกุที ่ทุกเวลา 

          ระบบจัดการฐานข้อมูลของผู้เรียน LMS (ส าหรับสถานศึกษา ศูนย์ฝึกฯ) 
 การตดิตามและรายงานผล ระดบัสถานศกึษา ระดบัชั้นเรียน หรือรายบุคคล 
 การบรหิารการจดัการหลักสตูรตามแผนการสอน และความสามารถของผู้เรียน 
 เครื่องมือสร้างหลักสตูร แบบฝึกหดั แบบทดสอบ เพ่ิมเตมิโดยผู้สอน 
 บรกิารหลังการขายครอบคลุม อบรม คมุสอบ การลงทะเบียน ท ารายงานผล เป็นตน้ 
 บรกิารช่วยเหลือ ผ่านช่องทางโทรศัพท ์และออนไลน์ เช่น Facebook , Line etc. 

บริษัท ไอท ีเอ็ดดูซอฟต์ จ ากัด : 15/1, 15/3 ซอยวัดราชาธิวาส ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร : +662 241 6870  
เว็บไซต ์: www.itedusoft.co.th  อีเมล์ : info@edusoft.co.th   เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/edothailand   ไลน ์: @edothailand (มี @) 



English Discoveries CEFR TOEFL TOEIC 

First Discoveries, Basic 1 A1 n/a 120/220 

Basic 2, Basic 3 A2 n/a 225/545 

Intermediate 1, Intermediate 2 B1 31/45 550/780 

Intermediate 3, Advanced 1 B2 46/93 785/940 

Advanced 2, Advanced 3 C1 94/114 945/990 

ภาพตัวอย่างในระบบ 

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า 
ตารางเทียบ CEFR และแบบทดสอบของ Educational Testing Service (ETS) 

 -   ชุดข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR 
     English Discoveries Placement Test แบบ Online 

 -   หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ CEFR 
     English Discoveries แบบ Online และ Offline 

 -   โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
     โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ (Seminar Training Course) 

 Effective 

Flexible 

Interactive 

https://www.etsglobal.org/content/download/14240/232932/version/1/fileEDO_Complete_Alignment_with_CEFR_2014.pdf 

บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จ ากัด ส่งเสริมการยกระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยเน้นรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
แบบ e-learning มีความภูมิใจน าเสนอผลิตภัณฑ์ และการให้บริการทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาแบบครบวงจร ดังต่อไปนี้ :- 

 -   ห้องปฏิบัติการภาษาแบบมัลติมีเดีย 
     (Computer Language Lab) 

บริษัท ไอท ีเอ็ดดูซอฟต์ จ ากัด : 15/1, 15/3 ซอยวัดราชาธิวาส ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร : +662 241 6870  
เว็บไซต ์: www.itedusoft.co.th  อีเมล์ : info@edusoft.co.th   เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/edothailand   ไลน ์: @edothailand (มี @) 

English Discoveries 
  โซลูชั่นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหลักสูตร CEFR 


