
เวลาเรียน  

Session 1  วนัเสาร์ (ระดบั Pre-Intermediate)  
                  เวลา 9.00-12.00 น. 
Session2  วนัเสาร์ (ระดบั Intermediate)  
                  เวลา 13.00-16.00 น. 
 

ระยะเวลา:  9 มิ.ย.—15 ก.ย. 2561 (13 บทเรียน)  

จ านวนช่ัวโมงรวม:   40 ชัว่โมง 

ราคา:   15,000 บาท 

** นกัเรียนจะได้ทดสอบ IELTS mock test และรับ
ประกาศนียบตัรจากบริตชิ เคานซิลเม่ือเรียนจบหลกัสตูร 
 

จ านวนนักเรียน 

หลกัสตูรนีอ้อกแบบส าหรับจ านวนนกัเรียนไมเ่กิน 20 คน 
ซึง่ก าลงัศกึษาในระดบัขัน้มธัยมปีท่ี 4-6 และมีพืน้ฐาน
ภาษาองักฤษอยูใ่นระดบั CEFR level B1 หรือสงูกวา่ 
 

ครูผู้สอน 

สอนโดยครูผู้สอนผู้ทรงคณุวฒุิและมีประสบการณ์ในการ

สอนหลกัสตูร IELTS ให้แก่นกัเรียนอยา่งหลากหลาย  

ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ 

นกัเรียนมีความสะดวกสบาย สามารถเข้าเรียนได้ทนัที
หลงัเลิกเรียน โดยไม่ต้องเดินทาง  นอกจากนีย้งัเรียน
ร่วมกบัเพ่ือน ในบรรยากาศการเรียนและห้องเรียนท่ี
คุ้นเคย 

ครูของเราเป็นครูผู้ เช่ียวชาญท่ีรู้เร่ืองการทดสอบ IELTS 
ทัง้หมด นอกจากนี ้การท างานร่วมกบัโรงเรียนท าให้พวก
เขาเข้าใจหลกัสตูรของไทย และรู้จกัจดุแข็งและจดุออ่น
ของนกัเรียนไทย 

และเน่ืองจากชัน้เรียนเป็นชัน้เรียนท่ีจดัขึน้เฉพาะส าหรับ
นกัเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยัเทา่นัน้  เราสามารถท่ี
จะออกแบบหลกัสตูรให้เหมาะสมกบันกัเรียน เพ่ือชว่ย
พฒันาในทกัษะท่ีมกัเป็นปัญหาทัว่ไปของนกัเรียนในการ
สอบ เชน่ การให้ความคิดเห็นและข้อโต้แย้งในหวัข้อท่ี
นกัเรียนอาจมีประสบการณ์ท่ีจ ากดั   เพิ่มทกัษะในการใช้
ภาษาองักฤษ รวมถึงเทคนิคตา่งๆท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือ
พฒันาทกัษะการสอบเชน่ การจดัการเวลา, การวิเคราะห์
ค าถาม และความเร็วในการประมวลผล เพ่ือให้ได้
ผลลพัธ์ท่ีนกัเรียนต้องการ 

For Montfort College 

 

ก าหนดการ 
 

รับสมัคร:     สมคัร on-line ได้ตัง้แตบ่ดันี ้ 
                        จนถึงวนัท่ี 17 พ.ค. 2561 
ทดสอบวัดระดับ: 18 พ.ค. 2561  

ประกาศผลและจัดกลุ่ม:  21 พ.ค. 2561 
ช าระค่าเรียน: 23 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2561 
เร่ิมเรียน:           9 มิ.ย. 2561 
 

**รับจ านวนจ ากดั  บริติช เคานซิลขอสงวนสทิธ์ิในการให้บริการ
ตามล าดบัของการลงทะเบียนเรียน (First come first serve basis)  
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่ ห้องวิชาการ  
หรือที่บริตชิ เคานซิล โทร 053 262645 
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เตรียมความม่ันใจในการสอบ IELTS (International 
English Language Testing System) กับผู้เช่ียวชาญ: 

 เรียนรู้กลยทุธ์ส าคญัท่ีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพกบั
ผลลพัธ์ในการท าข้อสอบวดัระดบัภาษาองักฤษ
มาตรฐานนานาชาติ  

 สร้างความคุ้นเคยกบัข้อสอบไปกบัอาจารย์ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านการสอน  IELTS โดยเฉพาะ 

 ศกึษาจดุแข็ง พฒันาจดุออ่นกบัแบบทดสอบ IELTS 
ในรูปแบบตา่งๆ 

 ก้าวตามความฝันไปพร้อมกนั เพ่ือให้นกัเรียนได้
คะแนนตรงตามท่ีคาดหวงั 

 มัน่ใจเตม็เป่ียม พร้อมกบัการสอบ เพราะเราคือหนึง่ใน
ผู้ออกแบบข้อสอบ IELTS อย่างเป็นทางการ ฉะนัน้ไม่
มีใครเหมาะสมไปกวา่เราอีกแล้วท่ีจะช่วยให้คณุได้
บรรลเุป้าหมายในการสอบ IELTS ในครัง้นี ้

คอร์สเรียน IELTS ส าหรับนักเรียนมัธยมปลาย 

IELTS (International English Language Testing System) 
เป็นข้อสอบวดัความสามารถทางภาษาองักฤษชัน้น าของโลกที่ถกู
จดั ขึน้ กวา่ 2 ล้านครัง้เมื่อปีท่ีผ่านมา  
 

การสอบ IELTS ก็เหมือนกบัการเปิดประตสููโ่ลกกว้าง ท่ีช่วยให้ 
คณุด าเนินชีวิต เรียน หรือท างานได้ ไมว่า่จะอยู่มมุใดของโลก 
โดยผลของ การสอบ IELTS นัน้เป็นท่ียอมรับจากองค์กรกวา่ 
9,000 แห่ง ครอบคลมุทัง้องค์กรภาครัฐและเอกชน สถานศกึษา 
และสถาบนัชัน้น า 
 

ส าหรับผู้ ท่ีต้องการเรียนตอ่ระดบัอดุมศกึษาในประเทศท่ีใช้ภาษา 
องักฤษ เป็นสื่อกลาง คงไมม่ีวิธีใดท่ีจะพิสจูน์ความสามารถในการ 
ใช้ภาษาองักฤษ ได้ดีไปกวา่ผลคะแนนสอบ IELTS  ครูผู้สอนผู้ทรง 
คณุวฒิุของเรา มีทัง้ความเช่ียวชาญ และความเข้าใจในการพฒันา 
ขีดความสามารถ และเตรียมความพร้อมให้แก่นกัเรียนในการสอบ 
IELTS 
 

ทีมงานของเรามีประสบการณ์อนัยาวนาน ในการช่วยเหลือผู้ เรียน 
ให้สามารถรับมือกบัข้อสอบ ไมว่า่จะเป็นทกัษะการฟัง การอา่น 
ไปจนถงึ การเขียน และการสอบสมัภาษณ์   บริติช เคานซิล 
สามารถออกแบบ หลกัสตูรในรูปแบบตา่ง ๆ เพ่ือยกระดบัทกัษะ 
ของผู้ เรียน เพ่ือผลคะแนนท่ีสงูขึน้อีกด้วย 
 

คอร์สเรียน IELTS ส าหรับนกัเรียนของเรา มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 
 แนะน าให้รู้จกัการสอบ และสว่นตา่ง ๆ ของข้อสอบ IELTS 
 พฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นเพ่ือใช้ในการสอบ และการจดัการกบั 

ปัญหา  
 สร้างความคุ้นเคยกบัลกัษณะของค าถามท่ีมกัพบในการสอบ 
 ให้นกัเรียนได้ฝึกฝนการท าข้อสอบ กบัค าถามในรูปแบบตา่ง ๆ 
 ให้นกัเรียนได้ตระหนกัถงึระดบัความสามารถด้านภาษา 

องักฤษของตนในแตล่ะทกัษะ จดุแข็งและจดุออ่นของตนเอง  
โดยผู้สอนจะให้ค าแนะน าอนัเป็นประโยชน์ในการพฒันาเพ่ือย
กระดบัขีดความสามารถของนกัเรียน 

 เสริมสร้างความมัน่ในในทกัษะตา่ง ๆ เพ่ือเตรียมตวัสอบ 
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โครงสร้างหลักสูตร  

หลกัสตูรเตรียมพร้อมส าหรับการสอบ IELTS มีทัง้หมด 3 ระดบั 

แบ่งตามความสามารถของ ผู้ เรียน แตล่ะระดบัแบ่งเป็น 2 คอร์ส 

ย่อย ได้แก่ A และ B ผู้ เรียนสามารถเลือกเรียนสว่นใด ก่อน หลงั

ก็ได้ แตจ่ะต้องเรียนให้ครบทัง้สองสว่น เพ่ือผ่านขัน้ไปเรียนใน

ระดบัท่ีสงูขึน้  

การเรียนกบับริติช เคานซิล นกัเรียนไมไ่ด้เรียนภาษาองักฤษโดย

ล าพงั อาจารย์จะคอยติดตามพฒันาการความก้าวหน้าทาง

ทกัษะ อย่างใกล้ชิดผ่านบทเรียนและแบบฝึกหดัพร้อมให้

ค าปรึกษา ตลอดหลกัสตูร   

ทัง้ 3 คอร์สนี ้มีเนือ้หาครอบคลมุหวัข้อตา่งๆ ตาม แนวข้อสอบ 

โดยอาจารย์จะใช้เวลาในการฝึกฝนทัง้ 4 ทกัษะ ทัง้ในด้าน การ

ฟัง การพดู การอา่น และการเขียนเท่าๆ กนั นอกจากนีอ้าจารย์

ผู้สอนจะให้โอกาสนกัเรียนได้ฝึกฝนทัง้ ในและนอกห้องเรียนโดย

ใช้แบบเรียน เอกสารเสริม และ แบบฝึกหดั  

 

ในทุกระดับ จะประกอบด้วย  

• หวัข้อเนือ้หาท่ีจะพบในข้อสอบ IELTS  

• เรียนรู้ค าศพัท์  

• แบบฝึกหดัเพ่ือพฒันาทกัษะด้านตา่งๆ  

• การฝึกฝนทดลองท าข้อสอบ  

• ข้อมลูเก่ียวกบัการสอบ IELTS สว่นตา่งๆ อย่าง ละเอียด  

• ค าแนะน า เทคนิคการท าข้อสอบ และข้อควรจ า ในการท า  

ข้อสอบ  

STAGE 1  

For Pre-intermediate level  

PART A 

• ค้นพบโลกของเรา  
• การพฒันาและเทคโนโลย  
• ความเข้าใจในโลกของเรา  
• แผ่นดินของเรา  
• พฒันาการและการเติบโตของชีวิต  
• อิสระในการอา่น  
 

PART B 

• จิตใจกบัความรู้สกึ  
• น า้กบัโลกของเรา  
• การเงิน  
• ธรรมชาติและวิทยาศาสตร  
• วฒันธรรมและศิลปะ  
• การสื่อสารและภาษา  

ระดับชัน้เรียนที่เหมาะสม  

ก่อนเร่ิมเรียน ผู้ เรียนจะต้องสอบวดัระดบัเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา เลือกชัน้เรียนท่ีเหมาะสมและตรงความสามารถ โดยผู้ เรียน
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STAGE 3  

For Upper-intermediate level  

PART A 

• กิจกรรมยามว่าง  
• การศกึษา  
• เทคโนโลยี  
• สถานท่ีท างาน  
 

PART B 

• สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม  
• โลกาภิวตัน์  
• การส่ือสาร  
• การเจริญเติบโตและการพฒันา  

STAGE 2 

For Intermediate level  

PART A 

• การศกึษาตอ่ตา่งประเทศ  
• การช้อปปิง้และอินเตอร์เน็ต  
• งานและการหางาน  
• อาชญากรรมและบทลงโทษ  
 
PART B 

• การขนสง่เดนิทางและการประดษิฐ์คิดค้น  
• โลกแหง่ธรรมชาต ิ 
• อาหารการกิน  
• สขุภาพและการเจ็บป่วย  


