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พืนทีพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน

่
เรียบง่าย รวดเร็ว สือสารได้จริง

่
้
ทุกที ทุกเวลาครังละ 25 นาที
เรียนออนไลน์ สดตัวต่อตัว
กับโค้ชชาวต่างชาติ
่
่
“จากคอนเซ็ปท์ทที วั โลกยอมรับ
่
่
สู่หลักสูตรทีปรับมาเพือคนไทย”

Globish คืออะไร?
Globish คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษทางลัด
จากประเทศออสเตรเลียทีไดรบั การยอมรับในหลาย


ประเทศทัวโลก ทังในระดับคนทัวไปและองคกรจะใช

คำศัพทพนื ฐานเพียง 1500 คำ 10 Tenses และรูป


ประโยคทีเรียบงาย ไมซบั ซอน เนืองจากเปนหลักสูตร
ทีเนน “การเรียนเทาทีจำเปนเพือใหสามารถสือสาร
ไดจริง”

ทำไมต้อง

Globish?


เพราะ Globish เปนเทคนิคการเรียนภาษาที


เรียบงายและรวดเร็วที สุด ที สำคัญผูเรียน

สามารถสือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย


ไมตอ งเสียเวลาเรียนสิงทีไมไดใชตามหลักสูตร

ภาษาอังกฤษทัวๆไปในปจจุบัน

ซึงตอบโจทยทังคนยุคใหมทีตองการเรียนเพือใหใชงานไดอยาง
พอเพียงเทานันและองคกรทีมีความประสงคอยากจะยกระดับภาษา
อังกฤษใหกับบุคลากรเพือใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจอยางฉับพลัน

่
พูดอังกฤษอย่างมันใจ
สำหรับทุกระดับภาษาของคุณ
เพื่อรองรับความแตกตางในระดับภาษาของแตละบุคคล Globish Academia
ไดทำการแบงหลักสูตร Globish ออกมาเปนสามระดับตามมาตรฐาน CEFR
โดยแตละระดับจะมีองคประกอบของการเรียนและการฝกฝนที่แตกตางออกจากกัน
เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และทำใหการสื่อสารกับชาวตางชาติ
ไมใชเรื่องยากอีกตอไป
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หลักสูตร BUILD UP
คุณจะไดเรียนรูศัพท 700 คำ และไวยากรณ 6 รูปแบบเริ่มตน ซึ่งจะ
(Beginner Level)
เปนการเรียนผานรูปภาพเพื่อสรางประโยคโดยใชคำศัพท 5 ประเภท
ไดแก Things, Act, Changer, Together และ Not เหมาะสำหรับ
ผูที่ไมมีพื้นฐานภาษาอังกฤษมากอน
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หลักสูตร WARM UP
คุณจะไดฝกพูดโตตอบโคชในสถานการณสมมติตางๆ เชน การแนะนำ
(Intermediate)
ตัวภาษาอังกฤษ การใชชีวิตในตางประเทศ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การสัมภาษณงานภาษาอังกฤษ และการนำเสนองานภาษาอังกฤษ เปนตน
(คอรสนี้เหมาะสำหรับทุกเลเวล)
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หลักสูตร HANDS UP
ไมเนนบทเรียนแตเนนพูดคลอง สามารถเลือกหัวขอสนทนาที่คุณสนใจ
(Advanced Level)
ไดดว ยการแจงโคชโดยตรง หรือวางแผนกับเราผานทีป่ รึกษาทางการเรียน
และเลือกเรียนตามจำนวนครั้งที่คุณตองการ (คอรสนี้)

Globish Courses
Make New Friends

เรียนรูว ธิ กี ารแนะนำตัว ทำความรูจ กั และการใชบทสนทนาพืน้ ฐาน
อยางสนุกสนาน เพือ่ พูดคุยกับเพือ่ นชาวตางชาติ

Living Abroad 1 และ 2

เตรียมตัวกอนไปลุยตางประเทศ มาเรียนรูว ธิ กี ารสือ่ สารเพือ่ จอง
ทีพ่ กั สัง่ อาหารอรอยๆ ตอราคาสินคา และอืน่ ๆไดทน่ี ่ี

Business Globish 1, 2 และ 3

ฝกพูดภาษาอังกฤษใหเกงเพือ่ ใชในการทำงาน พรอมทุกสถานการณ
สือ่ สารไดอยางมืออาชีพ

Interview

เตรียมภาษาอังกฤษใหพรอมสำหรับการสัมภาษณงานในฝน
ฝกพูดอยางลืน่ ไหล ใชทกั ษะใหถกู ใจกรรมการ

Presentation

เรียนรูว ธิ นี ำเสนอผลงานตอหนาผูฟ ง ใหไดอยางมืออาชีพ
ฝกใชคำพูดทีถ่ กู ตอง สละสลวย และเต็มไปดวยความมัน่ ใจ

Free Talking

เลือกหัวขอสนทนาทีค่ ณ
ุ สนใจ เชน งานอดิเรก สัตวเลีย้ ง ศิลปน
และสนุกสนานกับการพูดคุยแบบ “ฟรีทอลคกิง้ ” กับโคช

่
จุดเด่นทีทำให้
Globish Academia เหนือกว่า

1. เรียนจากประสบการณ์จริง

- นำสถานการณในชีวิตประจำวันมาใหคุณฝกโตตอบใหคุณ
ไดลองพูดผิด พูดถูกโดยไมตองอาย
- เรียนรูไ วยากรณและคำศัพทจาก การใชงานจริงไมตอ งทอง
ไวยากรณ เพราะคุณจะไดใชมันจริงๆและซึมซับวิธี การพูดตาม
ธรรมชาติ
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คอนเซ็ปท์เป็นทียอมรับ
จากต่างประเทศ

- ใชหลักสูตร Globish จากประเทศออสเตรเลีย ทีเ่ นนภาษา
อังกฤษเพื่อการสนทนาโดยเฉพาะ
- เรียนครัง้ ละ 25 นาที เพือ่ การเรียนรูท ม่ี ปี ระสิทธิภาพ โดย
อางอิงจากผลวิจัยดานการจดจำของสมอง

3.โค้ชต่างชาติผ่านการรับรอง
- โคชผูส อนชาวตางชาติทง้ั จาก ยุโรป เอเชีย และอเมริกา
คุณสามารถเลือกที่ชอบไดดวยตัวเอง
- โคช มีใบรับรองการสอน และมีประสบการณสูงจบ
ปริญญาตรีในสาขาตางๆ เปนไดทั้งครู และเพื่อนที่แชร
ประสบการณชีวิต
- เรียนตัวตอตัว ฝกพูดไดโดยไมตอ งกลัวผิด มีโคชคอย
แกไขให
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สะดวกเรียนได้ทุกที ทุกเวลา

- เรียนออนไลน สอนสดทุกคอรส ทุกคลาส สอนออนไลน
ผานอินเตอรเน็ตมาจากตางประเทศ
- เลือกเวลา เรียนไดเองตลอด 24 ชัว่ โมงทุกวันเพียงแค
คลิกจองเวลาจากหนาเว็บไซต
- เรียนผาน คอมพิวเตอร แท็บเล็ต สมารทโฟน อยูท ไ่ี หน
ก็เรียนได ไมตองเดินทาง

ความสำเร็จของนักเรียนของเรา
“ลงเรียนกับ Globish มา 6 คอรสแลวคะ จนตอนนี้
กลาย เปนหนึง่ ในกิจวัตรประจำวันไปแลว เพราะ
เรียนกับครูทน่ี ส่ี นุก นารักมาก คุณครูนา รัก เหมือนเรา
ไดเพือ่ นทางไกลเพิม่ มาอีกคนเลย และไดเรียนรูม ากๆ”
พญ.พิชญา ตันธนวิกรัย
จิตแพทยเด็กและวัยรุน โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

“ชอบมากๆคะ อาจารยเตรียมการสอนดีมาก ชวนคุย มีเรือ่ ง
ราวกอนเขาบทเรียนตลอดคะ ทำใหเวลาเรียนไมเครียดเลย
สำเนียงฟงรูเ รือ่ งดีมากๆคะ แนะนำเพือ่ นๆไปหลายคนมาก
เพราะเรารูสึกวามันตอบโจทยกับสิ่งที่ตองการจริงๆคะ”
คุณน้ำฝน
แอรโฮสเตส สายการบินนกแอร

“ตามหาการเรียนภาษาอังกฤษแบบทีเ่ ราตองการมานาน
ทีเ่ นนการไดใชจริงๆในชีวติ จริง ตอนนีค้ ดิ วามาไกลมาก
แลวไมอยากลงไปอยูจุดเดิม เรียนกับโกลบิชเปนอะไรที่
สะดวกมาก เดินหางอยูก เ็ รียนได ไปเทีย่ วก็เรียนได ไมรจู ะ
ไปหาที่ไหนไดสะดวกกวานี้อีกแลว การดูแลและใหคำ
ปรึกษาก็มมี าตลอดเลยรูส กึ วาไมโดนลอยแพเหมือนทีอ่ น่ื ๆ
ที่พอจายเงินเสร็จก็ปลอย เปนอะไรที่มากกวาการเรียน
ภาษาอังกฤษที่ไดรับจากโกลบิช”
ชรินรัตน บาลโสง
นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสุรนารี

Globish ได้รับความไว้วางใจจาก

Expand your
possibilities with us
ให้ Globish พาคุณไปสู่เป้าหมาย
และเปิดโอกาสทางธุรกิจในระดับนานาชาติ

สนใจร่วมงานกับเรา
085-096-0506

globish.academia@gmail.com

