เคล็ดไม่ลบั การเรี ยน CUTEP Full Package บน Online Platform ให้ ได้ ผลลัพท์ 100%
การกาหนดเป้าหมายและวางแผนเวลาเรี ยน
1.

2.

3.

ผู้เรี ยนควรวางเป้าหมายคะแนนชัดเจน เนื่องจาก ในแต่ละระดับคะแนน อาจมีกลยุทธ์ในการบริ หารข้ อสอบทังชุ
้ ด
แตกต่างกัน ซึง่ ผู้เรียนจะทราบในระหว่างเรี ยนในแต่ละ Session [15 Sessions หลัก ใน Standard Course]
วางกรอบเวลาชัดเจนในการเรี ยน เพื่อสร้ างวินยั เช่น ระยะเวลาการเรี ยน วันและเวลาการเรี ยน โดยจัดสิง่ แวดล้ อม
เหมือนกับการมาเรี ยนที่โรงเรี ยน
ควรเรี ยนให้ จบเป็ นราย Session ไม่ควรค้ างไว้ ระหว่าง Session เนื่องจากจะทาให้ กระบวนการคิดขาดช่วง

หมายเหตุ จากสถิติสอบผ่าน 93% มากกว่า 67% ที่เรี ยนจบหลักสูตรภายใน 6 – 12 สัปดาห์ โดยกาหนดการเรียนอย่างไว้
อย่างสมา่ เสมอครัง้ ละ 2.5 – 3 ชัว่ โมง อย่างน้ อย 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ โดยยอมรับจุดอ่อนของตนเอง และปรับจุดอ่อนนันๆ
้
ทันที ไม่โกงตัวเอง โดยปฏิบตั ิตาม Guidebook for CU-TEP 80+ อย่างเคร่งครัด

การกาหนดทิศทางการเรี ยนตาม CU-TEP 80+ Guidebook
ผู้เรี ยนควรปฏิบตั ติ าม CU-TEP 80+ Guidebook อย่างเคร่งครัด เพื่อประสิทธิภาพกาเรี ยนสูงสุด ดังนี ้
1.

2.

ฟื น้ ฟูพ้ ื ้นฐาน Grammar อย่างเป็ นระบบ ด้ วย Grammar Brain Map 10 ชัว่ โมง จนสามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยง
โครงสร้ างทางภาษาอังกฤษได้ อย่างเป็ นระบบ (Session 0 in CU-TEP Guidebook) ก่อนเริ่ มต้ นเรี ยนคอร์ สกลยุทธ์
CU-TEP (Standard Course) ใน Session ที่ 1
เข้ าสู่ Standard Course 15 Sessions หลัก โดยเมื่อจบแต่ละ Session ให้ สารวจจุดอ่อนผ่าน Checklist และแก้ ไข
จุดอ่อนเหล่านันตาม
้
Suggestion ใน Guidebook ทันที ด้ วยเนื ้อหาเสริ ม ซึง่ ใน Online Platform จะใช้ ชื่อว่า
Expansion Pack 3.1 หมายความว่า เป็ นเนื ้อหาเสริ มของ Session ที่ 3 เพื่อสร้ างความแข็งแกร่ งก่อนเรี ยนต่อใน
Session 4 และไม่ควรละเลยจุดอ่อนเหล่านัน้ เนื่องจากเนื ้อหามีความต่อเนื่องและเพิ่มระดับความยากขึ ้นในแต่ละ
Session

3.

หมายเหตุ
A. ในขณะเรี ยน หากมีการให้ ทาแบบฝึ กหัด ในวิดีโอจะมีการจับเวลาจริ ง ผู้เรี ยนควรตังใจท
้ าแบบฝึ กหัดให้ เสร็ จ
ภายในเวลาทีก่ าหนด ไม่ควรหยุดเพื่อใช้ เวลาเพิม่ หรื อไม่ควรเลือ่ นวิดีโอไปข้ างหน้ าเพื่อดูเฉลยทันที เนื่องจาก
ผู้เรี ยนจะเข้ าใจเมื่อเฉลยหรื อมีอาจารย์คอยแนะนา หากแต่ความท้ าทาย คือกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบด้ วย
ตนเอง ซึง่ ต้ องอาศัยการฝึ กฝน
B. ในระหว่างเรี ยนหากผู้เรี ยนตามไม่ทน
ั สามารถหยุดวิดีโอ เพื่อทาความเข้ าใจ หรื อย้ อนดูในส่วนก่อนหน้ าได้
ผู้เรี ยนควรฝึ กทักษะการฟั งด้ วย Listening Muscle Build Up ก่อนเริ่ มเรี ยน Session 10 -12 Listening Part

่ จำกัด
เอกสารฉบ ับนีเ้ ป็นสิทธิข
์ อง บริษัท อิงลิช – มี – อัพ ไฮบริด เอ็ดดูเคชัน
ห้ามทาซา้ ลอกเลียนแบบ ด ัดแปลง หรือ เผยแพร่ ไม่วำ่ ในรูปแบบใด โดยไม่ได ้รับอนุญำตเป็ นลำยลักษณ์อักษรจำกบริษัท

4.

5.

6.

นอกจากโครงสร้ าง เทคนิคและกลยุทธ์ คาศัพท์สาคัญเฉพาะการสอบ CU-TEP 600 คา เป็ นอีกส่วนสาคัญของ
ความสาเร็จ นักเรี ยนควรใช้ WORD ME UP Interactive Vocab Software อย่างสม่าเสมอทุกวัน ควบคูไ่ ปกับการ
เรี ยนตลอดหลักสูตร
ผู้เรี ยนไม่ควรเริ่ มต้ นส่วนทาข้ อสอบ Session 13 เป็ นต้ นไป จนกว่าผู้เรี ยนจะสามารถกาจัดจุดอ่อนในบทเรี ยน 12
Sessions แรกได้ อย่างครบถ้ วน
ผู้สอบเตรี ยมความพร้ อมและเวลาเพื่อทา Simulation Exam ในสภาวะแวดล้ อมเหมือนสอบจริ ง และเปิ ดวิดีโอใน
Session การสอบโดยไม่หยุด เนือ่ งจากจะเป็ นการจาลองการสอบและการจับเวลาจริ งทังหมด
้

ขอให้ ทกุ ท่านได้ รับผลที่ดี จากการตังใจจริ
้
ง และหากท่านได้ ผลลัพท์นา่ พอใจ อย่าลืมส่งข่าวถึงอาจารย์ได้
ทาง Official Line Account ของ ENG ME UP นะครับ

่ จำกัด
เอกสารฉบ ับนีเ้ ป็นสิทธิข
์ อง บริษัท อิงลิช – มี – อัพ ไฮบริด เอ็ดดูเคชัน
ห้ามทาซา้ ลอกเลียนแบบ ด ัดแปลง หรือ เผยแพร่ ไม่วำ่ ในรูปแบบใด โดยไม่ได ้รับอนุญำตเป็ นลำยลักษณ์อักษรจำกบริษัท

