Why study English at the

British Council?

ท�ำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษที่ บริตชิ เคานซิล
• บริตชิ เคานซิล เป็นองค์กรชัน้ น�ำของโลกทีม่ ชี อ่ื เสียงยาวนานด้านการสอนภาษาอังกฤษ แต่ละปีมนี กั เรียน
มากกว่า 500,000 คนทัว่ โลก
• อาจารย์ทกุ ท่านผ่านการรับรองมาตรฐานจากอังกฤษ จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย ซึง่ เป็นทีย่ อมรับ
มีวฒ
ุ กิ ารสอนจากเคมบริดจ์ (หรือเทียบเท่า) และมีประสบการณ์การสอน มากกว่า 2,000 ชม.
• การเรียนการสอนแบบใกล้ชิดในชั้นเรียน โดยอาจารย์ที่เอาใจใส่ในพัฒนาการของผู้เรียน และเข้าใจ
ความต้องการของนักเรียนแต่ละคน
• บรรยากาศการเรียนการสอนทีส่ นุกและเป็นมิตร เพือ่ เสริมสร้างประสิทธิภาพ และเน้นให้สามารถใช้งานได้จริง
• กิจกรรมในห้องเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ และเพื่อนๆ
อย่างเต็มที่
• อาจารย์ของเราใส่ใจส่งเสริมการออกเสียงอย่างถูกต้อง
• หลักสูตรของเราสร้างความมัน่ ใจในทุกทักษะอย่างแท้จริง
• We are a world leader in English language
teaching. Our global network of teaching centres
reaches more than 500,000 students each year.
• We employ UK-qualified teachers who have a first
degree, hold a Cambridge Certificate in Teaching
English as a foreign language (or equivalent), and
have more than 2,000 hours of teaching experience.
• We provide face-to-face, classroom-based
lessons with teachers who understand your
individual needs.
• We use fun, friendly and effective approaches with
a focus on how to use the English that you learn for
real-life purposes.
• We provide lots of opportunities to improve
speaking and communication with other students
in class.
• We pay attention to all aspects of pronunciation.
• We help to build your confidence in all language skills.

กรุงเทพฯ

What is
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IELTS หรือ International English Language Testing System
คือการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐานนานาชาติ ซึ่งใช้
ประเมินความสามารถทางภาษาของผู้สอบที่ต้องการศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หรือท�ำงานในประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ปัจจุบันมหาวิทยาลัย องค์กร และ
บริษัททั่วโลกรับรองผลการสอบ IELTS เป็นมาตรฐานประกอบ
การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อหรือเข้าท�ำงาน

สยามสแควร์ : ชั้น G อาคารวิทยกิตติ์
Siam Square: G fl. Wittayakit Building
ลาดพร้าว : ชั้น 2 อาคารรสา ทาวเวอร์ พหลโยธิน
Ladprao: 2nd fl. Rasa Tower Paholyothin Rd.

The International English Language Testing System (or
IELTS) is an internationally recognised exam developed
to assess the language ability of candidates who need to
study or work in countries where English is used as the
language of communication. IELTS is currently used by
universities and other academic institutions worldwide as
a key indicator to recruit successful students, researchers
and employees.

ปิ่นเกล้า : ชั้น 10 อาคารออฟฟิศ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ตึก A
Pinklao: 10th fl. Central Pinklao Office Tower A
แจ้งวัฒนะ : ชั้น 7 เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
Chaengwattana: 7th fl. CentralPlaza Chaengwattana
ศรีนครินทร์ : ชั้น 3 พาราไดซ์ พาร์ค
Srinakarin: 3rd fl. Paradise Park
เชียงใหม่ : โทร. 0 5324 2103
สี่แยกโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
Chiang Mai: Prince Royal’s College Junction

IELTS
Courses
คอร์สเตรียมสอบ IELTS

E-mail: info@britishcouncil.or.th
www.britishcouncil.or.th
www.facebook.com/BritishCouncilThailand

IELTS คืออะไร

?

Our Expertise
เราคือผูเ้ ชีย่ วชาญเรือ่ ง IELTS
เพราะบริติช เคานซิล คือผู้แทนการจัดสอบ IELTS อย่างเป็นทางการ และยังมากด้วย
ประสบการณ์ดา้ นการสอนภาษาอังกฤษ นักเรียนจึงมัน่ ใจได้วา่ หลักสูตรของเราตรงกับแนวข้อสอบ และสามารถช่วย
พัฒนาทักษะทางภาษาได้ตรงกับมาตรฐานที่ผู้ออกข้อสอบต้องการ
The British Council is Thailand’s trusted and authorised IELTS test provider. With our experience in
English teaching, you can rest assured that the curriculum offered will enhance your skills and enable
you to maximise your IELTS score.

Tips and techniques for IELTS
พบเคล็ดลับต่างๆ และค�ำแนะน�ำเพือ่ เตรียมพร้อมในวันสอบ ทัง้ ในรูปแบบบทความและวิดโี อ รวมถึงแบบฝึกหัด
และแนวข้อสอบได้ที่ www.britishcouncil.or.th/ielts และ http://learnenglish.britishcouncil.org/ielts
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www.britishcouncil.or.th

For mock test papers, video clips and articles focusing on IELTS tips and techniques, go to
http://www.britishcouncil.or.th/ielts and http://learnenglish.britishcouncil.org/ielts.

What will you get out of

Course

คุณจะได้เรียนรูอ้ ะไรจากคอร์สนี้

โครงสร้างหลักสูตร

these courses?

Structure

• ตัวอย่างข้อสอบ IELTS ในปีทผี่ า่ นมา และสิง่ ทีต่ อ้ งรูเ้ กีย่ วกับ
การสอบ
• การพั ฒ นาและฝึ ก ฝนทั ก ษะทั้ ง การฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น
พร้อมเทคนิคทีเ่ ป็นประโยชน์แก่การท�ำข้อสอบ
• การฝึกฝนท�ำแบบฝึกหัด และข้อสอบ ที่ตรงกับแนวทาง
การสอบมากที่สุด เพื่อให้เข้าสอบอย่างมั่นใจ และใช้เวลา
ท�ำข้อสอบได้อย่างคุม้ ค่า
• แบบฝึกหัดที่สนุกสนาน จูงใจ เพื่อช่วยให้คุณมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
• ส่งเสริมทักษะการเรียนรูน้ อกห้องเรียนได้ดว้ ยตนเอง
• Samples of last years’ IELTS exam and important
facts about the test
• Enhanced listening, speaking, reading and writing
skills and a range of useful techniques to reach a
higher band score
• Improved exam skills such as time management,
question analysis and processing speed.
• Engaging and motivating tasks to help you learn in class
• Increased support with your learner training and study
skills to learn out of class

หลักสูตรเตรียมพร้อมส�ำหรับการสอบ IELTS
มีทงั้ หมด 3 ระดับ แบ่งตามความสามารถของ
ผูเ้ รียน แต่ละระดับแบ่งเป็น 2 คอร์สย่อย ได้แก่
A และ B ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนส่วนใด
ก่อน หลังก็ ได้ แต่จะต้องเรียนให้ครบทัง้ สองส่วน
เพือ่ ผ่านขัน้ ไปเรียนในระดับทีส่ งู ขึน้
The British Council offers IELTS courses at
3 different levels of proficiency. Each level
is divided into 2 parts; A and B. Part A and
Part B can be taken in either order, but you
need to complete both parts to move on to
the next stage.
MAXIMISE
YOUR
SCORE

How can I

track my progress?
ท�ำอย่างไรจึงจะทราบพัฒนาการของตนเอง

ที่บริติช เคานซิล คุณไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษโดยล�ำพัง
อาจารย์จะคอยติดตามพัฒนาการความก้าวหน้าทางทักษะ
อย่างใกล้ชดิ ผ่านบทเรียนและแบบฝึกหัดพร้อมให้คำ� ปรึกษา
ตลอดหลักสูตร
• มีการประเมินผลและให้ขอ้ เสนอแนะเป็นประจ�ำโดยใช้เงือ่ นไข
เดียวกับการสอบ IELTS ทุกประการ
• ให้ค�ำปรึกษาแบบตัวต่อตัวเพื่อเพิ่มความก้าวหน้าและ
พัฒนาการของคุณ

เนือ้ หาทีส่ อนในแต่ละระดับชัน้ เรียน

Topics you will learn in each stage

Our professional teachers help monitor your
progress throughout the course, using a number
of assessment tasks. They will counsel you
during the course.
• Regular assessments and feedback under
authentic IELTS examination conditions
• One to one counselling on your progress and
development

ทั้ง 3 คอร์สนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ตาม
แนวข้อสอบ โดยอาจารย์จะใช้เวลาในการฝึกฝนทัง้ 4 ทักษะ
ทัง้ ในด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเท่าๆ กัน
นอกจากนีอ้ าจารย์ผสู้ อนจะให้โอกาสนักเรียนได้ฝกึ ฝนทัง้
ในและนอกห้องเรียนโดยใช้แบบเรียน เอกสารเสริม และ
แบบฝึกหัด
Each stage covers typical exam topics. Teachers
will focus equally on improving listening, speaking,
reading, and writing. Teachers will also give you
opportunities to practise exam questions both inside
and outside the classroom using the course book
and supplementary materials.

ในทุกระดับ จะประกอบด้วย

• หัวข้อเนือ้ หาทีจ่ ะพบในข้อสอบ IELTS
• เรียนรูค้ ำ� ศัพท์
• แบบฝึกหัดเพือ่ พัฒนาทักษะด้านต่างๆ
• การฝึกฝนทดลองท�ำข้อสอบ
• ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ IELTS ส่วนต่างๆ อย่าง
ละเอียด
• ค�ำแนะน�ำ เทคนิคการท�ำข้อสอบ และข้อควรจ�ำ
ในการท�ำข้อสอบ

Each stage covers :

• Common IELTS exam topics
• Vocabulary
• Skills development tasks
• Exam practice tasks
• Detailed information on the various parts of
the IELTS exam
• Advice for successful performance on the day
of the exam

IELTS
Pre-intermediate
Part A

IELTS
Intermediate
Part A

IELTS
Upper-intermediate
Part A

IELTS
Pre-intermediate
Part B

IELTS
Intermediate
Part B

IELTS
Upper-intermediate
Part B

STAGE 1

STAGE 2

STAGE 3

For Pre-intermediate level

For Intermediate level

For Upper-intermediate level

PART A

PART A

PART A

• ค้นพบโลกของเรา
• การพัฒนาและเทคโนโลยี
• ความเข้าใจในโลกของเรา
• แผ่นดินของเรา
• พัฒนาการและการเติบโตของชีวติ
• อิสระในการอ่าน
• Finding out about the World
• In search of Time
• Giving Structure to our World
• The Land
• The Processes in Life
• Read What you Want

• การศึกษาต่อต่างประเทศ
• การช้อปปิง้ และอินเตอร์เน็ต
• งานและการหางาน
• อาชญากรรมและบทลงโทษ
• Studying overseas
• Shopping and the internet
• Jobs and job hunting
• Crime and punishment

• กิจกรรมยามว่าง
• การศึกษา
• เทคโนโลยี
• สถานทีท่ ำ� งาน
• Leisure activities
• Education
• Technology
• The workplace

PART B

PART B

• การขนส่งเดินทางและการประดิษฐ์คดิ ค้น
• โลกแห่งธรรมชาติ
• อาหารการกิน
• สุขภาพและการเจ็บป่วย
• Transportation and inventions
• The natural world
• Food and diet
• Health and sickness

• สภาพอากาศและสิง่ แวดล้อม
• โลกาภิวตั น์
• การสือ่ สาร
• การเจริญเติบโตและการพัฒนา
• Climate and the environment
• Globalisation
• Communication
• Growth and Development

PART B

• จิตใจกับความรูส้ กึ
• น�ำ้ กับโลกของเรา
• การเงิน
• ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์
• วัฒนธรรมและศิลปะ
• การสือ่ สารและภาษา
• The Mind
• A World with Water
• Finance
• Nature and Science
• Culture and the Arts
• Communication and Language

What is my

English level? ระดับชัน้ เรียนทีเ่ หมาะสม

ก่อนเริม่ เรียน ผูเ้ รียนจะต้องสอบวัดระดับเพือ่ ใช้ประกอบการพิจารณา We will give you a placement test to decide the
เลือกชัน้ เรียนทีเ่ หมาะสมและตรงความสามารถ โดยผูเ้ รียนสามารถ most appropriate level for you. You can then choose
เลือกชัน้ เรียน และตารางเวลาทีต่ รงตามความต้องการมากทีส่ ดุ
the class and time that most suits your needs.

หลักสูตรพิชติ ข้อสอบด้วยหลักสูตรเร่งรัด 12 ชัว่ โมง

12-HOUR INTENSIVE STRATEGIES FOR IELTS
คอร์สนี้จะช่วยเตรียมพร้อมส�ำหรับการท�ำข้อสอบ
IELTS แบบ Academic ทัง้ 4 ทักษะ คือ ทัง้ ฟัง พูด อ่าน
และเขียน โดยเน้นกลยุทธ์ และเทคนิคการท�ำข้อสอบ
IELTS

DAY

1

DAY

2

This course will help you to maximise your
performance in every section of the Academic
Module of the IELTS test by giving you the confidence
to produce your best.

ทักษะการพูดและการฟัง :
เรียนรูแ้ ละฝึกท�ำแนวข้อสอบการพูดและการฟัง
การเขียน Task 2 :
ฝึกท�ำแนวข้อสอบการเขียนส่วนที่ 2
(การเขียนแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับประเด็นต่างๆ)

Speaking and Listening skills :
Overview and practice of each part
of the speaking and listening tests
Task 2 Writing :
Task 2 questions (discursive topics),
plus exam practice

ทักษะการอ่าน :
เรียนรูแ้ ละฝึกท�ำแนวข้อสอบการอ่าน โดยฝึกฝนการ
ตอบค�ำถามแบบต่างๆ เรียนรูเ้ ทคนิคในการท�ำข้อสอบ
เช่น การอ่านแบบข้ามค�ำ (skimming) การอ่านแบบ
ค้นหา (scanning) และการเดาความหมายของค�ำที่
ไม่รจู้ กั
การเขียน Task 1 :
เรียนรูแ้ นวข้อสอบและเทคนิคการเขียนส�ำหรับข้อสอบ
การเขียนส่วนที่ 1 (การเขียนอธิบายข้อมูล)

Reading skills :
Overview and practice with different
question types, skimming and
scanning techniques, guessing the
meaning of unknown words, etc.
Task 1 Writing :
Overview and strategies for
answering Task 1 (describing data)

When can I

register
for a course?
เริม่ เรียนได้เมือ่ ไร

เราเปิดสอนคอร์สระยะเวลา 10 สัปดาห์ ตลอด
ทั้งปี รวมทั้งหลักสูตรพิเศษอื่นๆ ในช่วงปิด
ภาคเรียนฤดูรอ้ น
เทอม 1: พฤษภาคม-กรกฎาคม
เทอม 2: กรกฎาคม-ตุลาคม
เทอม 3: ตุลาคม-ธันวาคม
เทอม 4: มกราคม-มีนาคม
ช่วงปิดภาคเรียนฤดูรอ้ น: มีนาคม-พฤษภาคม

Our 10-week courses are
available throughout the year, as
well as special courses in summer.
Term 1: May-July
Term 2: July-October
Term 3: October-December
Term 4: January-March
Summer courses: March-May

