
Cambridge Young Learners English Summer Course 

ระหวา่งวนัที� �� มีนาคม – �� เมษายน ���� (60 ชั�วโมง) 

************************************************************************************************************** 

 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ ได้จดัโครงการ Cambridge Young Learners English  

Course ขึ �นในช่วงปิดภาคเรียน ตั �งแตว่นัที� �� มีนาคม – �� เมษายน ให้กบันกัเรียนที�สนใจเพิ�มพนูความรู้ 

และฝึกฝนการฟัง พดู อา่นและเขียนภาษาองักฤษ กบัครูที�เป็นเจ้าของภาษา ครูฟิลิปปินส์และครูไทยที�จะ

มุง่เน้นในแตล่ะทกัษะของนกัเรียนเป็นพิเศษ และมีการจดัสอบวดัระดบัความสามารถ โดยการสอบ

มาตรฐานของ  Cambridge ESOL’s Young Learners English  ให้กบันกัเรียนตามระดบัที�นกัเรียนสมคัร

เข้าร่วมโครงการ  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื�อฝึกฝนนกัเรียนให้มีทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ ตามมาตรฐานของ Common European Framework    

of Reference (CEFR) ระดบั A1 และ A2 

2. เพื�อปลกูฝังให้นกัเรียนรกัการเรียนรู้ และใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 

โปรแกรมที�เปิดสอน 

 1. Young Learners English (YLE): Starters   ขั �นพื �นฐาน 

 2. Young Learners English (YLE): Movers   ขั �นขยายความรู้ 

  3. Young Learners English (YLE): Flyers      ขั �นปรูากฐานให้มั�นคง 

คา่ใช้จ่ายโครงการ 

โปรแกรม คา่เรียน คา่ตําราเรียน คา่ธรรมเนียมการสอบ รวม 

YLE Starters 3,000 500 1,300 4,800 

YLE Movers 3,000 500 1,450 4,950 

YLE Flyers 3,000 500 1,600 5,100 

 

รับสมคัรนกัเรียนตั �งแตช่ั �น ประถมศกึษาปีที� � –ประถมศกึษาปีที� � ปีการศกึษา ���� หรือนกัเรียนที�สนใจ

ติดตอ่เป็นรายกรณี 



เวลาเรียน เริ�ม ��.�� ถึง ��.�� น ตามวนัเปิดทําการเรียนภาคฤดรู้อนของโรงเรียนเซนตห์ลยุส์ ฉะเชิงเทรา 

CEFR คืออะไร 

CEFR คือตารางภาษา 6 ระดบั เป็นระบบง่ายๆ ที�ใช้ในการวดัความสามารถด้านภาษาองักฤษสําหรับทกุ

คน ข้อสอบทกุชนิดของ Cambridge ESOL มีความสอดคล้องกบัมาตรฐานทางภาษาที�ได้รับการยอมรับ

ในระดบัสากล เช่นเดียวกบั CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ซึ�ง

มีบทบาทสําคญัทางด้านภาษา และ นโยบายด้านการศกึษาทั�วโลก 

 

         CEFR ระดบั A1: 

 Can understand basic instructions or take part in a basic factual conversation on 

a predictable topic. 

 Can understand basic notices, instructions or information. 

 Can complete basic forms and write notes including times, dates and places. 

 

Cambridge ESOL’s Young Learners English (YLE)  

ใช้ในการประเมินทกัษะด้านการฟัง พดู อา่น และ เขียน ของนกัเรียน ข้อสอบออกแบบมาเพื�อให้

ความสนกุสนานในการเรียนรู้ และ สง่เสริมให้เดก็นกัเรียน สอบได้ใบระกาศนียบตัร และ ได้รับ

จํานวนโล ่เพื�อเป็นเกียรติประวตัิด้านความสามารถ ซึ�งมด้ีวยกนั 3 ระดบัที�จะสง่เสริมให้เดก็

นกัเรียนสอบได้ใบประกาศนียบตัรใน � โปรแกรมนี � คือ: Starters, Movers & Flyers คือ Starters, 



Movers และ Flyers  โดยเริ�มจากการเรียนรู้คําศพัท์ง่าย และ วลี ใน Starters และ เพิ�มระดบั

ความยากไปถึง Movers และ Flyers 

 

Cambridge ESOL’s Young Learners English ดีอย่างไร 
 การทําข้อสอบของ YLE จะไมม่ีคําวา่สอบตกหรือสอบผา่น ข้อสอบจะวดัระดบั

ภาษาองักฤษของนกัเรียนวา่อยูใ่นระดบัใด เมื�อนกัเรียนไมต้่องกงัวลวา่จะสอบตกก็จะเป็น

การง่ายที�จะกระตุ้นให้นกัเรียนพฒันาทกัษะด้านภาษาองักฤษในอนาคต 

 เสริมสร้างทกัษะภาษาองักฤษไปตลอดชีวิต 

 เดก็ๆ ที�เรียนภาษาองักฤษตั �งแตเ่นิ�นๆ จะได้เปรียบกวา่เดก็ทั�วไป และ ทกัษะก็จะ

อยู่กบัพวกเขาไปตลอดชีวิต การเรียนภาษาองักฤษจะทําให้ ผู้ เรียนเริ�มต้นในสิ�งดีๆ ที�มีคณุคา่กบั

ชีวิต ซึ�งนําไปสู ่โอกาสในการจ้างงาน และ เป็นการเปิดประตสููโ่ลกของการศกึษา และ ไปทํางาน

ยงัตา่งประเทศ 

 

Young Learners English (YLE): Starters  
เป็นข้อสอบแบบที� � ในจํานวน � รูปแบบของ Cambridge English: Young Learners ออกแบบ

เป็นพิเศษสําหรับ ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้ภาษาองักฤษ ซึ�งจะสอนให้ฝึกฝนพดู และ เขยีนภาษาองักฤษ

ด้วยความสนกุสนาน และ กระตือรือร้นในการเรียนรู้ 

  

ตอ่มาคือ ขยายฐานความรู้: YLE Movers 

Young Learners English (YLE): Movers เป็นข้อสอบแบบที�สองในจํานวน � รูปแบบ ซึ�ง

ออกแบบโดยเฉพาะสําหรับผู้ เรียน ซึ�งสามารถบอกถึงความสามารถในการพดู และ เขียน

ภาษาองักฤษในชีวิตประจําวนัของเดก็นกัเรียนในระดบัเริ�มต้นมากๆ 

 

อนัสดุท้ายคือ ปรูากฐานให้มั�นคง: YLE Flyers 

Young Learners English (YLE): Flyers เป็นข้อสอบแบบที�สามที�ยากที�สดุ ซึ�งออกแบบ

เป็นพิเศษสําหรับผู้ เรียนซึ�งสามารถบอกถึงความสามารถในการพดู และ เขียนภาษาองักฤษใน

ชีวิตประจําวนัของนกัเรียนในระดบัเริ�มต้น 

 
 
 

 



รางวัลสาํหรับนักเรียนทุกคนที�สอบผ่าน 

 นกัเรียนทกุคนที�สอบ จะได้รับใบประกาศนียบตัร ซึ�งคะแนนเตม็ของแตล่ะทกัษะคือ � โล ่

แบ่งเป็น ทกัษะด้านการฟัง  ทกัษะด้านอา่นเขยีน และ ทกัษะด้านการพดูสิ�งนี �เป็นการแสดงให้เหน็

ได้อย่างชดัเจนวา่บตุรหลานของคณุมีพฒันาการอย่างไรบ้าง และ จะกระตุ้นให้เดก็ๆ สนใจเรียน

ภาษาองักฤษมากยิ�งขึ �น 

 

แหลง่ข้อมลู: http://vantage-siam.com/cambridge-th.php?contantid=103&PageShow=2 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



ใบสมคัรเข้าร่วมโครงการ 

Cambridge Young Learners English Summer Course 

ระหวา่งวนัที� 30 มีนาคม – 30 เมษายน 2558 (60 ชั�วโมง) 

ข้าพเจ้า................................................................... ผู้ปกครองของ 

นกัเรียนชื�อ ..............................................................................................................................

ระดบัชั �น ...........................หมายเลขโทรศพัท์...........................ยินดีอนญุาตให้นกัเรียนสมคัรเข้าร่วม

โครงการในโปรแกรม  

ทาํเครื�องหมายกากบาทหน้าโปรแกรมที�เลือก 

 No. โปรแกรม คา่ใช้จ่าย 

 1 YLE Starters 4,800 

 2 YLE Movers 4,950 

 3 YLE Flyers 5,100 

 

พร้อมกนันี �ได้ชําระคา่สมคัรเป็นจํานวนเงิน  …………..   มาพร้อมกบัใบสมคัรนี �แล้ว   

      

     ลงชื�อ .....................................................ผู้ปกครอง 

                    

             (.....................................................) 


