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For Montfort College

คอร์สเรียน IELTS สำหรับนักเรียนมัธยมปลำย
IELTS (International English Language Testing System)
เป็นข้อสอบวัดควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษชั้นนำของโลกที่ถูกจัดขึ้น กว่ำ 2 ล้ำนครั้งเมื่อปีที่ผ่ำนมำ
กำรสอบ IELTS ก็เหมือนกับกำรเปิดประตูสู่โลกกว้ำงที่ช่วยให้ คุณดำเนินชีวิต เรียน หรือทำงำนได้ ไม่ว่ำจะอยู่มุมใด
ของโลก โดยผลของ กำรสอบ IELTS นั้นเป็นที่ยอมรับจำกองค์กรกว่ำ 9,000 แห่ง ครอบคลุมทั้งองค์กรภำครัฐและ
เอกชน สถำน ศึกษำ และสถำบันชั้นนำ
สำหรับผู้ที่ต้องกำรเรียนต่อระดับอุดมศึกษำในประเทศที่ใช้ ภำษำ อังกฤษ เป็นสื่อกลำง คงไม่มีวิธีใดที่จะพิสูจน์ควำม
สำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษได้ดี ไปกว่ำผลคะแนนสอบ IELTS ครูผู้สอนผู้ทรงคุณวุฒิของเรำมีทั้งควำมเชี่ยวชำญ
และควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำ ขีดควำมสำมำรถ และเตรียม ควำมพร้อมให้แก่นักเรียนในกำรสอบ IELTS
ทีมงำนของเรำมีประสบกำรณ์อันยำวนำน ในกำรช่วยเหลือ ผู้เรียนให้สำมำรถรับมือกับข้อสอบ ไม่ว่ำจะเป็นทักษะกำร
ฟัง กำรอ่ำน ไปจนถึง กำรเขียน และกำรสอบสัมภำษณ์ บริติช เคำนซิล สำมำรถออกแบบหลักสูตรในรูปแบบต่ำง ๆ
เพื่อยกระดับทักษะ ของผู้เรียน เพื่อผลคะแนนที่สูงขึ้นอีกด้วย
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Course information
จุดมุ่งหมำยของหลักสูตร

นักเรียนจะได้เรียนรู้อะไรจำกคอร์สนี้

คอร์สเรียน IELTS สำหรับนักเรียนของเรำ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
 แนะนำให้รู้จักกำรสอบ และส่วนต่ำง ๆ ของข้อสอบ IELTS
 พัฒนำทักษะที่จำเป็นเพื่อใช้ ในกำรสอบ และกำรจัดกำรกับ
ปัญหำ
 สร้ำงควำมคุ้นเคยกับลักษณะของคำถำมที่มักพบในกำรสอบ
 ให้นักเรียนได้ฝึกฝนกำรทำข้อสอบกับคำถำมในรูปแบบต่ำงๆ
 ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงระดับควำมสำมำรถด้ำนภำษำ
อังกฤษของตนในแต่ละทักษะ จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง
โดยผู้สอนจะให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ ในกำรพัฒนำ
เพื่อยกระดับขีดควำมสำมำรถของนักเรียน
 เสริมสร้ำงควำมมั่นในในทักษะต่ำง ๆ เพื่อเตรียมตัวสอบ



ตัวอย่ำงข้อสอบ IELTS ในปีที่ผ่ำนมำ และสิ่งที่ต้องรู้
เกี่ยวกับ กำรสอบ
 กำรพัฒนำและฝึกฝนทักษะทั้งกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน
พร้อมเทคนิคที่เป็นประโยชน์แก่กำรทำข้อสอบ
 กำรฝึกฝนทำแบบฝึกหัด และข้อสอบ ที่ตรงกับแนวทำง
กำรสอบมำกที่สุด เพื่อให้เข้ำสอบอย่ำงมั่นใจ และใช้เวลำ
ทำข้อสอบได้อย่ำงคุ้มค่ำ
 แบบฝึกหัดที่สนุกสนำน จูงใจ เพื่อช่วยให้คุณมีส่วนร่วม
ใน ชั้นเรียน
 ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ด้วยตนเอง

What is IELTS ?
IELTS หรือ International English Language Testing System
คือกำรทดสอบวัดระดับภำษำอังกฤษมำตรำฐำนนำนำชำติ ซึ่งใช้ประเมินควำมสำมำรถทำงภำษำ
สำหรับผู้ที่ต้องกำรศึกษำต่อในสถำบันกำรศึกษำ หรือเข้ำทำงำนในประเทศที่ใช้ภำษำอังกฤษ เพื่อกำร
สื่อสำร โดยบริติช เคำนซิล เป็นผู้แทนกำรจัดสอบ IELTS อย่ำงเป็นทำงกำร และยัง เชี่ยวชำญด้ำนกำร
สอน เพื่อเตรียมควำมพร้อมอย่ำงตรงจุดและเป็นไปตำมแนวข้อสอบที่แท้จริง

ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ
นักเรียนมีควำมสะดวกสบำย สำมำรถเข้ำเรียนได้ทันทีหลังเลิกเรียน โดยไม่ต้องเดินทำง นอกจำกนี้ยังเรียนร่วมกับ
เพื่อน ในบรรยำกำศกำรเรียนและห้องเรียนที่คุ้นเคย
ครูของเรำเป็นครูผู้เชี่ยวชำญที่รู้เรื่องกำรทดสอบ IELTS ทั้งหมด นอกจำกนี้ กำรทำงำนร่วมกับโรงเรียนทำให้พวกเขำ
เข้ำใจหลักสูตรของไทย และรู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรียนไทย
และเนื่องจำกชั้นเรียนเป็นชั้นเรียนที่จัดขึ้นเฉพำะ สำหรับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัยเท่ำนั้น เรำสำมำรถที่จะ
ออกแบบหลักสูตรให้เหมำะสมกับนักเรียน เพื่อช่วยพัฒนำในทักษะที่มักเป็นปัญหำทั่วไปของนักเรียนในกำรสอบ เช่น กำร
ให้ควำมคิดเห็นและข้อโต้แย้งในหัวข้อที่นักเรียนอำจมีประสบ กำรณ์ที่จำกัด เพิ่มทักษะในกำรใช้ภำษำอังกฤษ รวมถึง
เทคนิคต่ำงๆที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนำทักษะกำรสอบเช่น กำรจัดกำรเวลำ, กำรวิเครำะห์คำถำม และควำมเร็วในกำร
ประมวลผล เพื่อให้ ได้ผลลัพธ์ที่นักเรียนต้องกำร
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เตรียมควำมมั่นใจในกำรสอบ IELTS (International English Language
Testing System) กับผู้เชี่ยวชำญ:
ครูผู้สอน


เรียนรู้กลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ
กับผลลัพธ์ ในกำรทำข้อสอบวัดระดับภำษำ
อังกฤษมำตรฐำนนำนำชำติ



สร้ำงควำมคุ้นเคยกับข้อสอบไปกับอำจำรย์
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรสอน IELTS โดยเฉพำะ



ศึกษำจุดแข็ง พัฒนำจุดอ่อนกับแบบทดสอบ
IELTS ในรูปแบบต่ำงๆ



ก้ำวตำมควำมฝันไปพร้อมกัน เพื่อให้นักเรียนได้
คะแนนตรงตำมที่คำดหวัง



มั่นใจเต็มเปี่ยม พร้อมกับกำรสอบ เพรำะเรำคือ
หนึ่งในผู้ออกแบบข้อสอบ IELTS อย่ำงเป็น
ทำงกำร ฉะนั้นไม่มีใครเหมำะสมไปกว่ำเรำอีกแล้ว
ที่จะช่วยให้คุณได้บรรลุเป้ำหมำยในกำรสอบ
IELTS ในครั้งนี้

จำนวนนักเรียน
หลักสูตรนี้ออกแบบสำหรับจำนวนนักเรียนไม่เกิน 20
คน ซึ่งกำลังศึกษำในระดับขั้นมัธยมปีที่ 4-6 และมี
พื้นฐำนภำษำอังกฤษอยู่ในระดับ CEFR level B1 หรือ
สูงกว่ำ

สอนโดยครูผู้สอนผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบกำรณ์ ใน
กำรสอนหลักสูตร IELTS ให้แก่นักเรียนอย่ำง
หลำกหลำย
เพรำะบริติช เคำนซิล คือผู้แทนกำรจัดสอบ IELTS
อย่ำงเป็นทำงกำร และยังมำกด้วย ประสบกำรณ์ด้ำน
กำรสอนภำษำอังกฤษ นักเรียนจึงมั่นใจได้ว่ำหลักสูตร
ของเรำตรงกับแนวข้อสอบ และสำมำรถช่วย พัฒนำ
ทักษะทำงภำษำได้ตรงกับมำตรฐำนที่ผู้ออกข้อสอบ
ต้องกำร

กำรติดตำมพัฒนำกำร
ที่บริติช เคำนซิล คุณไม่ ได้เรียนภำษำอังกฤษโดยลำพัง
อำจำรย์จะคอยติดตำมพัฒนำกำรควำมก้ำวหน้ำทำงทักษะ
อย่ำงใกล้ชิดผ่ำนบทเรียนและแบบฝึกหัดพร้อมให้คำปรึกษำ
ตลอดหลักสูตร
 มีกำรประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะเป็นประจำโดยใช้
เงื่อนไข เดียวกับกำรสอบ IELTS ทุกประกำร
 ให้คำปรึกษำแบบตัวต่อตัวเพื่อเพิ่มควำมก้ำวหน้ำและ
พัฒนำกำรของคุณ

Course Term & Period
คอร์สเรียนนี้ถูกออกแบบขึ้นมำสำหรับ 1 ปีกำรศึกษำ โดยแบ่งเป็น 2 เทอม คือ
เทอม 1 : พฤษภำคม - กันยำยน
เทอม 2 : ตุลำคม - กุมภำพันธ์
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โครงสร้ำงหลักสูตร
หลักสูตรเตรียมพร้อมสำหรับกำรสอบ IELTS มีทั้งหมด 3
ระดับ แบ่งตำมควำมสำมำรถของ ผู้เรียน แต่ละระดับแบ่งเป็น 2
คอร์ส ย่อย ได้แก่ A และ B ผู้เรียนสำมำรถเลือกเรียนส่วนใด
ก่อน หลังก็ ได้ แต่จะต้องเรียนให้ครบทั้งสองส่วน เพื่อผ่ำนขั้นไป
เรียนในระดับทีส่ ูงขึ้น
กำรเรียนกับบริติช เคำนซิล นักเรียนไม่ ได้เรียนภำษำอังกฤษ
โดยลำพัง อำจำรย์จะคอยติดตำมพัฒนำกำรควำมก้ำวหน้ำ
ทำงทักษะ อย่ำงใกล้ชิดผ่ำนบทเรียนและแบบฝึกหัดพร้อมให้
คำปรึกษำ ตลอดหลักสูตร
ทั้ง 3 คอร์สนี้ มีเนื้อหำครอบคลุมหัวข้อต่ำงๆ ตำม แนวข้อสอบ
โดยอำจำรย์จะใช้เวลำในกำรฝึกฝนทั้ง 4 ทักษะ ทั้งในด้ำน กำร
ฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียนเท่ำๆ กัน นอกจำกนี้อำจำรย์
ผู้สอนจะให้โอกำสนักเรียนได้ฝึกฝนทั้ง ในและนอกห้องเรียนโดย
ใช้แบบเรียน เอกสำรเสริม และ แบบฝึกหัด

ในทุกระดับ จะประกอบด้วย
• หัวข้อเนื้อหำที่จะพบในข้อสอบ IELTS
• เรียนรู้คำศัพท์
• แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนำทักษะด้ำนต่ำงๆ
• กำรฝึกฝนทดลองทำข้อสอบ
• ข้อมูลเกี่ยวกับกำรสอบ IELTS ส่วนต่ำงๆ อย่ำง ละเอียด
• คำแนะนำ เทคนิคกำรทำข้อสอบ และข้อควรจำ ในกำรทำ
ข้อสอบ
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STAGE 1
For Pre-intermediate level
PART A

• ค้นพบโลกของเรำ
• กำรพัฒนำและเทคโนโลย
• ควำมเข้ำใจในโลกของเรำ
• แผ่นดินของเรำ
• พัฒนำกำรและกำรเติบโตของชีวิต
• อิสระในกำรอ่ำน
PART B

• จิตใจกับควำมรู้สึก
• น้ำกับโลกของเรำ
• กำรเงิน
• ธรรมชำติและวิทยำศำสตร
• วัฒนธรรมและศิลปะ
• กำรสื่อสำรและภำษำ
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STAGE 2

STAGE 3

For Intermediate level

For Upper-intermediate level

PART A

PART A

• กำรศึกษำต่อต่ำงประเทศ
• กำรช้อปปิ้งและอินเตอร์เน็ต
• งำนและกำรหำงำน
• อำชญำกรรมและบทลงโทษ

• กิจกรรมยำมว่ำง
• กำรศึกษำ
• เทคโนโลยี
• สถำนที่ทำงำน

PART B

PART B

• กำรขนส่งเดินทำงและกำรประดิษฐ์คิดค้น
• โลกแห่งธรรมชำติ
• อำหำรกำรกิน
• สุขภำพและกำรเจ็บป่วย

• สภำพอำกำศและสิ่งแวดล้อม
• โลกำภิวัตน์
• กำรสื่อสำร
• กำรเจริญเติบโตและกำรพัฒนำ
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Why study English at the British Council?
ทำไมต้องเรียนภำษำอังกฤษที่ บริติช เคำนซิล












บริติช เคำนซิล เป็นองค์กรชั้นนำของโลกที่มีชื่อเสียงยำวนำนด้ำนกำรสอนภำษำอังกฤษ แต่ละปีมีนักเรียน
มำกกว่ำ 500,000 คนทั่วโลก
อำจำรย์ทุกท่ำนผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนจำกอังกฤษ จบปริญญำตรีจำกมหำวิทยำลัย ซึ่งเป็นที่ยอมรับ มี
วุฒิกำรสอนจำกเคมบริดจ์ (หรือเทียบเท่ำ) และมีประสบกำรณ์กำรสอน มำกกว่ำ 2,000 ชม.
กำรเรียนกำรสอนแบบใกล้ชิดในชั้นเรียน โดยอำจำรย์ที่เอำใจใส่ในพัฒนำกำรของผู้เรียน และเข้ำใจ ควำม
ต้องกำรของนักเรียนแต่ละคน
บรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนที่สนุกและเป็นมิตร เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ และเน้นให้สำมำรถใช้งำนได้จริง
กิจกรรมในห้องเรียนที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษกับอำจำรย์ และเพื่อนๆ อย่ำง
เต็มที่
อำจำรย์ของเรำใส่ใจส่งเสริมกำรออกเสียงอย่ำงถูกต้อง
หลักสูตรของเรำสร้ำงควำมมั่นใจในทุกทักษะอย่ำงแท้จริง
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