English for
Partner Schools
ภาษาอังกฤษสำหรับโรงเร�ยน

เกี่ยวกับบร�ติช เคานซิล
บร�ติช เคานซิล เปนองคกรระหวางประเทศที่มีตนกำเนิดในสหราชอาณาจักร
จัดตั้งข�้นเพ�่อความรวมมือในดานสังคมและวัฒนธรรมกับนานาประเทศ
เราสรางสรรคโอกาสระหวางประเทศสำหรับชาวอังกฤษ
และผูคนทั่วโลก รวมถึงการสรางความไววางใจระหวาง
กันและกันอยางไรพรมแดนซึ่งเราเร�ยกสิ�งนี้วาความ
สัมพันธดานวัฒนธรรม
ความสัมพันธดานวัฒนธรรมนี้เปนองคประกอบหนึ่งของ
ความสัมพันธระหวางประเทศ ที่มุงเนนการพัฒนาความ
เชื่อมโยงระหวางบุคคลกับบุคคล สนับสนุนความรวมมือ
ระหวางรัฐบาลกับบุคคล และงานระหวางรัฐบาลประเทศ
หนึ่งกับรัฐบาลอีกประเทศหนึ่ง เรานำผูคนจากทั่วทุกมุม
โลกเขามารวมมือกันและทำงานรวมกับพันธมิตรผาน
กิจกรรมดานภาษาอังกฤษ ศิลปะ การศึกษา และภารกิจ
ทางสังคม ซึ่งถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ�ง
ของสหราชอาณาจักร

บร�ติช เคานซิล มี 6 สาขาในประเทศไทย (5 แหงในกรุงเทพฯ
และ 1 แหงที่เชียงใหม) เราแบงปนความรูความเชี่ยวชาญ
ดานว�ชาการและว�ชาชีพจากสหราชอาณาจักรโดยผาน:
•

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับทุกระดับและทุกวัยโดย
อาจารยคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนทุก
ระดับชั้น และทุกหัวขอการเร�ยนการสอน

•

โอกาสในการศึกษาตอ ณ สหราชอาณาจักร พบกับ
ตัวแทนโรงเร�ยน ว�ทยาลัย และมหาว�ทยาลัย ที่จะนำ
เสนอขอมูลทางดานคาใชจาย ทุนการศึกษา ขอมูล
การสมัคร และหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณ

•

การเขาถึงภาษาอังกฤษมาตรฐานตนฉบับอังกฤษ
โรงเร�ยน มหาว�ทยาลัย และการอบรมเพ�่อพัฒนา
คุณสมบัติทางว�ชาชีพ รวมถึงการสอบ IELTS

ปจจ�บัน บร�ติช เคานซิล มีเจาหนาที่กวา 7,000 คน
ทำงานอยูใน 191 สำนักงาน ใน 110 ประเทศทั่วโลก
พันธกิจของเราคือ การพัฒนาความสัมพันธระหวางไทย
และสหราชอาณาจักร ผานงานดานภาษาอังกฤษ
การศึกษา บร�การการสอบ ศิลปะ และสังคม

•

เคร�อขายระหวางกลุมนักคิด นักศึกษา นักว�ชาการ
ผูบร�หาร และศิลปนอิสระทั้งในไทยและสหราชอาณาจักร
ที่มารวมงานสัมนากิจกรรมอุตสาหกรรมสรางสรรค
และงานเพ�่อสังคม

About the British Council

The British Council is the United Kingdom’s international
organization for cultural and social relations.
The British Council creates international opportunities
for the people of the UK and other countries and
builds trust between them worldwide. We call this
cultural relations.
Cultural relations is a component of international
relations which focuses on developing people-topeople links and complements government-to-people
and government-to-government contact. We use
English, Arts, Education and Society - the best of the
UK’s great cultural assets - to bring people together
and to attract partners to working with the UK. The
British Council has over 7,000 staff working in 191
offices in 110 countries and territories.
We are committed to developing relationships
between the UK and Thailand through our work in
English, education, exams, the arts and society.

The British Council has 6 offices in Thailand sharing
UK expertise in academic and professional
opportunities through:
• English courses for adults and children delivered
by highly qualified teachers across a range of
levels and course types
• Opportunities to engage with UK education
institutions from schools through to colleges and
universities
• Access to the best of UK English, schools and
professional qualifications including IELTS
• Connections between Thailand and the UK
through events and collaborations in the Arts,
Creative Industries and Society

ความรวมมือระหวาง
บร�ติช เคานซิล
และโรงเร�ยนตางๆ
ในประเทศไทย
ดวยประสบการณกวา 10 ป ใน
การทำงานกับโรงเร�ยนที่รวมเปน
พันธมิตรของเราในประเทศไทย
บร�ติช เคานซิล ดำเนินการสอนภาษาอังกฤษใหแก
นักเร�ยนมากกวา 4,000 คน จากโรงเร�ยน 5 แหง
ทั่วประเทศในทุกระดับ ตั้งแตอนุบาล ประถม และมัธยม
โดยว�ธีการสอนของเรามุงเสร�มสรางความมั่นใจในการใช
ภาษาอังกฤษทั้งเพ�่อการสื่อสารในหองเร�ยน และการใช
นอกหองเร�ยนในสถานการณตางๆ เชน การเร�ยนตอใน
มหาว�ทยาลัย การทำงาน และการเขาสังคม
เราคัดสรรเฉพาะอาจารยภาษาอังกฤษคุณภาพ เพราะ
เราเชื่อวา อาจารยคือกุญแจสำคัญสูความสำเร็จทาง
การศึกษา อาจารยทุกทานผานการรับรองมาตรฐาน
อังกฤษ และมีประสบการณยาวนานในการสอนภาษา
อังกฤษในที่ตางๆ ทั่วโลก ทั้งยังมีความเขาใจดีถึงความ
ตองการ รวมทั้งความสนใจของเด็กและวัยรุน
อาจารยของเราจะกระตุนใหนักเร�ยนกระตือร�อรนที่จะมี
สวนรวมในกิจกรรมการเร�ยนรู และชวยใหนักเร�ยนทุกคน
ไดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอยางเต็มศักยภาพ

อาจารยของเรามุงมั่นที่จะพัฒนาทักษะการสอนของตนเอง
เพ�่อคงไวซึ่งการสอนระดับคุณภาพผานการอบรมอยาง
สม่ำเสมอ รวมถึงการตอยอดการเร�ยนรู ในหลักสูตร
อบรมสำหรับครูภาษาอังกฤษ เพ�่อใหมั่นใจวานักเร�ยน
ของเราจะไดเร�ยนภาษาอังกฤษกับอาจารยผูเชี่ยวชาญที่
สามารถทำใหแตละบทเร�ยนมีความนาสนใจ เพลิดเพลิน
และมีประสิทธิภาพสูงสุด

การถือกำเนิดของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออก
เฉียงใตหร�ออาเซียน จะทำใหภาษาอังกฤษมีบทบาท
สำคัญมากข�้นในภูมิภาคนี้ บร�ติช เคานซิล พรอมสงเสร�ม
การพัฒนาทุกทักษะภาษาอังกฤษ และเสร�มสรางความ
มั่นใจในการสื่อสาร เพ�่อใหนักเร�ยนพรอมรับมือกับความ
ทาทายและโอกาสที่จะเกิดข�้นในอนาคต

The British Council has over 10 years of experience
in working with Partner Schools in Thailand.
Working within the Thai education system, we
teach English to over 4000 Kindergarten, Primary
and Secondary students in 5 partnership schools
across Thailand. Through our English teaching we
promote the confidence to use English for real
communication not just in the classroom but in the
outside world through university study, work and
social situations. We promote creativity and learner
autonomy through fun yet challenging activities.
At the British Council, we employ the best English
language teachers because we believe they are
the key to successful learning. Our teachers are
highly qualified with many years of experience and
understand the needs and interests of young
learners. They encourage students to be actively
involved in the learning process and help them to
develop their full potential.

To maintain high quality English teaching, our
teachers focus on their own professional
development. They do this through regular
training seminars and validated further teaching
qualification courses. This ensures that our
students learn from experts who make lessons
engaging, enjoyable and effective.
With the advent of ASEAN we believe English plays
an increasingly important role in the region and
that the British Council can provide your children
with the English skills and confidence to meet the
challenges and opportunities of the future.

เหตุผลที่ควรรวมเปนพันธมิตรกับเรา
ผูนำดานการสอนภาษา
และการอบรมภาษาอังกฤษ
เราคือผูนำการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษทั้งในไทย
และตางประเทศ โดยในแตะปเราสอนภาษาอังกฤษใหแก
นักเร�ยนมากกวา 500,000 คนในโรงเร�ยนสอนภาษา
อังกฤษของเราทั่วโลก
เรามีประสบการณ ในการสอนภาษาอังกฤษทั่วโลก
มายาวนานกวา 70 ป เราจ�งทราบดีถึงว�ธีการสอน
ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และการพัฒนาให
นักเร�ยนของเราสามารถเพ��มพ�นศักยภาพทางภาษา
ไดอยางเต็มความสามารถในระยะเวลาอันรวดเร็ว

ว�ธีการสอน
ที่ผานการพ�สูจนแลว
เราเชื่อวา นักเร�ยนจะเร�ยนรู ไดอยางเต็มความสามารถ
ผานกิจกรรมการเร�ยนรูที่สมจร�งในหองเร�ยน และการ
สนับสนุนจากอาจารยคุณภาพมากประสบการณ
เราใหความสำคัญแกนักเร�ยนแตละคน อาจารยของเรา
จะคอยรายงานพัฒนาการของนักเร�ยนอยางสม่ำเสมอ
ตลอดทั้งหลักสูตร
ดวยเทคนิคการสอนที่ผานการพ�สูจนแลว นักเร�ยนจะได
เร�ยนรูภาษาอังกฤษอยางเต็มที่และไดพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษไดอยางเต็มศักยภาพ

อาจารยคุณภาพ
มาตรฐานอังกฤษ
อาจารยของเรา
•

สำเร็จการศึกษาระดับปร�ญญาตร�หร�อเทียบเทา

•

มีใบประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ รับรองโดยมหาว�ทยาลัยเคมบร�ดจ
หร�อเทียบเทา

•

มีวุฒิการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโดยเฉพาะ

•

มีประสบการณการสอนภาษาอังกฤษจากหลาก
หลายประเทศทั่วโลก

•

มีความรูอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมและระบบ
การศึกษาของสหราชอาณาจักร

•

มีความเขาใจในระบบการศึกษาของไทยเปนอยางดี

อาจารยหลายทานสำเร็จการศึกษาระดับปร�ญญาโท
มีใบประกาศนียบัตรชั้นสูงดานการสอนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศชั้นสูง อีกทั้งยังมีประสบการณ ในสาขา
ว�ชาชีพอื่นนอกเหนือจากการสอนภาษาอังกฤษ เรามุงมั่น
ที่จะพัฒนา และสนับสนุนอาจารยของเราผานการอบรม
ภายในสถาบัน การสังเกตการสอน และการสนับสนุนทุน
การศึกษา

World Authority
in English
We are a world leader in English language
teaching. Our global network of teaching centres
reaches more than 500,000 students each year.

With more than 70 years of English language
teaching experience around the world, we know
how to teach English efficiently and how to
enhance our students to make progress more
quickly and effectively.

Proven
Methodology
We believe that students learn best through doing
real-life classroom tasks with the support of
experienced, fully-qualified, teachers

We value each learner and our professional
teachers always reflect on their students’
development through-out the courses.

With our proven teaching techniques, students get
the most out of their classes and will improve their
English language skills to reach their full potential.

UK-qualified
English instructors
All British Council teachers have
• a first degree,
• a Cambridge Certificate in Teaching English as a
Foreign language (or equivalent)
• specific Young Learner qualifications
• substantial teaching experience in a variety of
teaching contexts worldwide
• extensive knowledge of British culture and the
British educational system.
• a good understanding of the Thai education
system

Many also have a second degree (Masters), a
Cambridge Diploma in Teaching English as a
Foreign Lan-guage and experience in fields outside
of teaching. We are committed to ongoing
professional development and support our
instructors through regular in-house training, class
observations and funding for courses.

จ�ดมุงหมายของเรา

Our aims

เรามีจ�ดมุงหมายที่จะทำใหเด็กทุกคน

We aim for every child to

•

ไดเร�ยนภาษาอังกฤษในสภาพแวดลอมที่สงเสร�มการ
เร�ยนรู และปลอดภัย

• study in a safe, secure and supportive
environment.

•

ใชภาษาอังกฤษเพ�่อการสื่อสารไดอยางฉะฉาน และมั่นใจ

• communicate clearly and confidently in English.

•

แสดงออกอยางสรางสรรค และเต็มไปดวยจ�นตนาการ

• express themselves creatively and imaginatively.

•

ไดพัฒนาแผนการเร�ยนรูของตัวเองเพ�่อเพ��มความ
สามารถในการเร�ยนรู

•

มีพ�้นฐานไวยากรณและการเข�ยนภาษาอังกฤษที่ดี

•

ไดรับการกระตุนใหเกิดความรับผิดชอบตอการเร�ยน
ของตนเอง

• be encouraged to take responsibility for their
own learning.

•

มองการเร�ยนภาษาอังกฤษวาเปนประสบการณที่
สนุกสนาน และแสนทาทาย

• value learning as a fun and challenging
experience.

• develop study strategies that will enhance their
academic performance.
• establish a solid foundation in grammatical
structures and writing.

หลักสูตรที่เปดสอน

Course Offerings

เรามีหลักสูตรภาษาอังกฤษหลากหลายซึ่งไดรับการออก
แบบตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของประชากรในประเทศกลุมสหภาพยุโรป หร�อ CEFR
เพ�่อใหตรงกับความตองการที่แตกตางกันของโรงเร�ยนที่
เขารวมเปนพันธมิตรกับเรา ไดแก

We offer a range of Common European Framework
CEFR benchmarked options to suit the needs of
different partners including:

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบบูรณาการโดยมี บร�ติช
เคานซิลเปนผูจัดการเร�ยนการสอนแตเพ�ยงผูเดียว
ระยะเวลาของหลักสูตร: ใชเวลาประมาณ 180 ชั่วโมง
ตอปการศึกษา ตอชั้นเร�ยน
เนื้อหาที่สำคัญ: ทุกทักษะภาษาอังกฤษ (การอาน การ
เข�ยน การฟ�ง และการพ�ด โดยเนนการออกเสียงภาษา
อังกฤษที่ถูกตอง) รวมทั้งพ�้นฐานภาษาอังกฤษ
(ไวยากรณ และคำศัพท)

Fully integrated daytime programme with the
British Council as the sole provider of
English language in-put
Class hours: Approximately 180 class hours per
academic year per class
Course focus: The skills (reading, writing, listening
and speaking with an emphasis on clear pronunciation) and the Foundation (grammar and vocabulary)

หลักสูตรเสร�มภาษาอังกฤษซึ่งบร�ติช เคานซิล เปนผูจัด
การเร�ยนการสอนควบคู ไปกับการเร�ยนการสอนของ
คณาจารยของทางโรงเร�ยน
ระยะเวลาของหลักสูตร: ใชเวลาประมาณ 70 ชั่วโมง
ตอปการศึกษา ตอชั้นเร�ยน
เนื้อหาที่สำคัญ: การสื่อสารภาษาอังกฤษ (เลือกเฉพาะ
ทักษะที่จำเปนสำหรับนักเร�ยน)

Supplementary daytime programme with the
British Council providing English language
input for the learners alongside schools’ own
language teachers
Class hours: Approximately 70 class hours per
academic year per class
Course focuses: Communicative abilities (tailored
to the skills needs of students)

หลักสูตรภาษาอังกฤษภาคฤดูรอน ดำเนินการสอน
โดยอาจารยของบร�ติช เคานซิล ในชวงปดภาคเร�ยน
ระยะเวลาของหลักสูตร: ใชเวลาประมาณ 30 ชั่วโมง
ตอปการศึกษา ตอชั้นเร�ยน
เนื้อหาที่สำคัญ:
โดยเนนการสื่อสารภาษาอังกฤษเปนหลัก

An intensive English summer course with
British Council teachers during school breaks
Class hours: Approximately 30 class hours per
course per class
Course focuses: All skills with an emphasis on
communicative abilities

หลักสูตรภาษาอังกฤษชวงวันหยุดสุดสัปดาหและชวง
หลังเลิกเร�ยน

Weekend & after-school classes

การสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูใน
โรงเร�ยน

English language support for teachers in
schools

ระดับของการศึกษา

• กำหนดเปาหมายที่สามารถบรรลุผลเพ�่อชวยสราง

ความมั่นใจ

• เนนการเร�ยนรูภาษาอังกฤษผานกิจกรรมในหองเร�ยน

อนุบาล 1-3

ที่สนุกสนาน

วัตถุประสงคและว�ธีการสอน

• ใชเพลง คำสัมผัส และบทขับรองเพ�่อเสร�มทักษะความรู

• สนับสนุนการพัฒนาแบบองครวมในดานการสื่อสาร
ทักษะทางภาษา และทักษะการเร�ยนรูภาษาอังกฤษ

• สรางความรูความเขาใจในการทำงานรวมกันเปนทีม

•

•

สรางปฏิสัมพันธเชิงบวกระหวางนักเร�ยนกับเพ�่อน
วัยเดียวกัน และระหวางนักเร�ยนกับผู ใหญ สนับสนุนให
เกิดพัฒนาการในดานตางๆ ทั้งดานรางกายดานการ
ชวยเหลือตัวเอง ดานสังคม และอารมณ รวมถึงการ
แก ไขปญหาดานเหตุผลและตัวเลข ดานความรู
ความเขาใจโลกกวาง และดานความคิดสรางสรรค
เพ��มความมั่นใจในการพ�ดและเข�ยนภาษาอังฤษ ชวย
เตร�ยมความพรอมใหแกนักเร�ยนชั้น อ.3 สำหรับการ
เร�ยนตอในระดับประถมศึกษา

•

นำกิจกรรมที่เนนผูเร�ยนเปนสำคัญมาใชเพ�่อพัฒนา
การเร�ยนรูของนักเร�ยน

•

สรางเสร�มและพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเร�ยนผาน
การเร�่องเลา เพลง และกิจกรรม

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1-2
วัตถุประสงคและว�ธีการสอน
• สรางพ�้นฐานที่แข็งแกรงทางดานภาษาอังกฤษ
• สรางเสร�มความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษผาน

การเร�ยนในสภาพแวดลอมที่สงเสร�มการเร�ยนรู
และปลอดภัย

ทางภาษา และคำศัพท

ประถมศึกษาปที่ 3-6
วัตถุประสงคและว�ธีการสอน
• ชวยใหนักเร�ยนไดเร��มตนพัฒนาทักษะการแสวงหา

ความรูดวยตนเอง ซึ่งจะชวยสนับสนุนความสำเร็จใน
การเร�ยนระดับมัธยมศึกษา และการเร�ยนตอในระดับ
ที่สูงข�้น

• กระตุนการพัฒนาทักษะการคิดอยางมีว�จารณญาน

เพ�่อชวยใหนักเร�ยนสามารถแสดงความรูสึกนึกคิด
ออกมาไดอยางสรางสรรคตอแนวคิดใหมๆ และชวย
เตร�ยมนักเร�ยนใหพรอมสำหรับการพบปะผูคนจาก
ว�ถีชีว�ตที่หลากหลาย

• สนับสนุนใหนักเร�ยนสามารถทำงานรวมกันได ทั้งใน

กลุมเล็ก และกลุมใหญ เพ�่อทำงานที่ไดรับมอบหมายให
สำเร็จลุลวง

• สงเสร�มการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผานกิจกรรม

หลากหลายที่จำลองจากสถานการณจร�ง

• กระตุนใหนักเร�ยนมีความกลาในการใชภาษาอังกฤษ

เพ�่อแสดงความคิดเห็น

• เนนการสรางความมั่นใจ และเพ��มความคลองแคลวใน

การใชภาษาอังกฤษ

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปที่ 1-3
วัตถุประสงคและว�ธีการสอน
• พัฒนาทุกทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการอาน การเข�ยน

การฟ�ง และการพ�ด

• เพ��มความสามารถในการใชหลักไวยากรณอยางถูกตอง

รวมถึงเร�ยนรูคำศัพท ใหมๆ จากบร�บทที่อยูรอบตัว
เด็กวัยรุน

• สนับสนุนใหนักเร�ยนกำหนดรูปแบบการเร�ยนรู และ

เทคนิคการเร�ยนภาษาอังกฤษตามความถนัดของตน

• สงเสร�มการพัฒนาทักษะการเร�ยนรูที่มีประโยชน ไมวา

จะเปนการทำงานรวมกันเปนทีม ทักษะการคิดว�เคราะห
รวมถึงทักษะการทำขอสอบ

• สนับสนุนการพัฒนาทักษะตางๆ ที่จำเปนสำหรับ

การสอบ

• ชวยนักเร�ยนเตร�ยมพรอมสำหรับการศึกษาในระดับที่

สูงข�้น ดวยการผสมผสานการเร�ยนภาษาอังกฤษเขากับ
ว�ชาอื่นๆ

• กระตุนการเร�ยนรูดวยตัวเองผานการมอบหมาย

การบาน

• มอบโอกาสในการทำความเขาใจวัฒนธรรม และว�ถี

ชีว�ตที่แตกตาง

มัธยมศึกษาปที่ 4-6
วัตถุประสงคและว�ธีการสอน
• เพ��มความสามารถในการทำขอสอบ ทั้งการฟ�ง การอาน

การเข�ยน และการฟ�ง

• พัฒนาความสามารถในการออกเสียงอยางถูกตอง โดย

เนนภาษาอังกฤษเชิงว�ชาการ ซึ่งเปนสวนประกอบสำคัญ
ของการทำขอสอบภาษาอังฤษในระดับที่สูงข�้น

• สนับสนุนการพัฒนาทักษะการเข�ยนเชิงว�ชาการ รวมถึง

ทักษะอื่นๆ ที่จำเปนสำหรับการอานขอความ และการฟ�ง
เทปบันทึกเสียง ซึ่งมีเนื้อหาที่ยาก และซับซอนมากข�้น

• ชวยใหนักเร�ยนสามารถใชภาษาอังกฤษในการสนทนาได

ในหลากหลายหัวขอ อีกทั้งยังสามารถแสดงความคิดเห็น
และเสนอขอโตแยง

• จัดกิจกรรมในชั้นเร�ยน โดยเนนการสนทนากลุมยอยเพ�่อ

ชวยใหนักเร�ยนไดฝกการเตร�ยมความพรอมการนำเสนอ
และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวขอที่สำคัญไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

• ทำงานอยางใกลชิดกับโรงเร�ยน เพ�่อสรางความเชื่อมั่นวา

เปาหมายทางว�ชาการเปนไปในทางเดียวกันกับวัตถุประสงค
ที่ทางโรงเร�ยนไดวางไว

• เลือกหัวขอทางว�ชาการที่สำคัญมาใชเพ�่อการพัฒนาทักษะ

การอาน การฟ�ง และการเข�ยน

• แนะนำแหลงการเร�ยนรูตางๆ เพ�่อชวยเตร�ยมนักเร�ยนให

พรอมสำหรับการเร�ยนทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตร
นานาชาติในระดับมหาว�ทยาลัยตอไป

• กระตุนใหนักเร�ยนเกิดการพัฒนาการเร�ยนรู ในแบบเฉพาะ

ของตัวเอง รวมถึงการพัฒนาทักษะการทบทวนตนเอง

Levels

• To build understanding of team-working
• Provide models of natural language through
genuine communication

Kindergarten 1-3

• Encourage independent learning through
homework tasks

Course objectives & methodology
• To provide all-round holistic development of
communication, language and literacy skills in
English.

Prathom 3-6
Course objectives & methodology

• To create learners’ positive interactions with
peers and adults.

• Help learners to start to develop independent
study skills that will facilitate their success in
secondary school and beyond.

• To support physical, personal, social and
emotional development, problem solving,
reasoning and nu-meracy, knowledge and
understanding of the world and creative
development.
• To increase confidence in the English language
skills of speaking and writing which will help
prepare K3 students for primary school.
• We employ child-centred activities to develop
students’ learning.
• We build and consolidate language skills through
stories, songs and focused activities.
• Prepare students to develop the skills they will
need to succeed in primary school.

Primary
Prathom 1-2
Course objectives & methodology
• To establish a solid foundation in English
language.
• To build confidence in using English in real ways
in a safe, relaxed and positive environment.
• To set clear achievable goals to build confidence
• Focus on learning English through fun and
games.
• Songs, rhymes and chants to reinforce language
and vocabulary

• Develop critical thinking skills that enable them to
respond creatively to new ideas, preparing them
to engage with people from all cultures
• Encourage students to work together in small
and large groups to achieve tasks
• Develop skills in English use through real-life
tasks
• Encourage use of English for self-expression
• Focus on building confidence and supporting
fluency

Secondary
Mathayom 1-3
Course objectives & methodology
• Improve the skills of reading, writing, listening
and speaking.
• Increase accuracy in grammar and expand
vocabulary in contexts that are relevant to young
teenagers.
• Help students build up their own particular
strategies and techniques in language learning.
• Develop useful learning skills such as team
working and analytical skills as well as exam skills
• Develop key skills needed to prepare for examinations Combine general and academic subjects
to in-crease exposure to more academic topics
as preparation for higher year groups.

• Encourage more autonomous learning through
assigned homework tasks
• Provide opportunities for students to understand
different cultures and lifestyles

Mathayom 4-6
Course objectives & methodology
• Enhance students’ ability to deal with listening,
reading, writing, and speaking tasks.
• Increase accuracy in pronunciation with an
emphasis on dealing with academic topics which
are a princi-ple feature of higher level English
tests.
• Develop academic writing skils to deal effectively
with denser texts and recordings.
Help students to maintain a conversation on a
wide range of topics, expressing opinions and
presenting arguments.
• Classes focus on small group discussions to help
students learn to prepare, present, and discuss
key top-ics effectively.
• Work closely with the school to ensure academic
targets are in line with school objectives
• Use key academic topics to develop reading,
listening, and writing skills.
• Introduce a range of academic sources to help
prepare for national and international university
courses
• Encourage students to develop critical
self-access and self-reflection skills.

การประเมินผล
เราใชเกณฑที่หลากหลายในการประเมินความกาวหนาของการเร�ยนรู
และจะรายงานผลการประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของนักเร�ยน ปละ 2 ครั้ง
เคร�่องมือในการวัดและประเมินผลการศึกษา ไดแก:
• การทดสอบ
• การทำโครงงาน
• การสอบการพ�ด
• การมอบหมายการบาน
หากนักเร�ยนของคุณตองการที่จะวัดระดับภาษาอังกฤษของ
ตัวเอง ผานการทดสอบมาตรฐานสากล
แผนกบร�การการสอบของบร�ติช เคานซิล
พรอมใหบร�การดำเนินการจัดการสอบ ทั้งการสอบIELTS
การสอบ IGCSE และการสอบ APTIS
โดยว�ธีการจัดสอบของเรานั้น มีความเปนมืออาชีพ ยุติธรรม
และเชื่อถือได

การจัดการแขงขันและกิจกรรมพ�เศษ
การทำงานรวมกับ บร�ติช เคานซิล เปนเสมือนการเปด
ประตูเชื่อมนักเร�ยนของคุณสูสมาคมประชาชาติเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต หร�ออาเซียน รวมถึงประชาคมระหวาง
ประเทศอื่นๆ ตลอดทั้งป เราไดสนับสนุนองคกรพันธมิตร
ของเรา ทั้งในการจัดการแขงขัน การจัดงานและกิจกรรม
ตางๆ ไมวาจะเปน โครงการ Reading Challenge เพ�่อ
สงเสร�มการอาน การแขงขัน Global Art Competition
กิจกรรม Anti-Bullying Week กิจกรรมพบนักเข�ยน
รวมไปถึงการเร�ยนรูและมีสวนรวมในเทศกาลตางๆ
ทั้งของไทยและตางประเทศ

Assessment

We assess learners on their progress in class against a range of criteria and provide
feedback reports on a range of language competencies twice a year.
Key assessments are done through:
• Modular tests
• Project tasks
• Speaking assessment
• Homework
If your students need formal independent
assessment then our professional examinations
team can help with organising tests such as, IELTS,
iGCSE or APTIS. In each case, our approach to
assessment is positive, professional and fair.

Competitions and Extra Activities
Working with the British Council serves as a
gateway between your students, ASEAN and the
wider international community. Throughout the year
we support our partners through competitions,
activities and events such as the UK summer reading
challenge, global art competition, anti-bullying week,
visits by international authors as well as exploring
and taking part in festivals both local and
international.

Contact us

ติดตอทีม Partner Schools
กรุงเทพฯ

Bangkok

254 จ�ฬาลงกรณ ซอย 64 สยามสแควร ถนนพญาไท
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02 657 5615

partnerschools.enquiries@britishcouncil.or.th

เชียงใหม และภาคเหนือ

198 บำรุงราษฏร อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000
053 262 645

254 Chulalongkorn Soi 64, Siam Square
Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330

Chiang Mai & Northern Thailand
198 Bumrungraj Road, Amphur Muang,
Chiang Mai 50000

chiangmai@britishcouncil.or.th
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254 จ�ฬาลงกรณ ซอย 64 สยามสแควร ถนนพญาไท
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02 657 5615

partnerschools.enquiries@britishcouncil.or.th

Chiang Mai & Northern Thailand
198 Bumrungraj Road, Amphur Muang,
Chiang Mai 50000

เชียงใหม และภาคเหนือ

198 บำรุงราษฏร อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000
053 262 645
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