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เคล็ดไม่ลบั การเรียน IELTS Full Package บน Online Platform ให้ได้ผลลพัท์ 100%  

การก าหนดเปา้หมายและวางแผนเวลาเรียน 
1. ผู้ เรียนควรวางเปา้หมายคะแนนชดัเจน เนื่องจาก ในแตล่ะระดบัคะแนน อาจมีกลยทุธ์ในการบริหารข้อสอบทัง้ชดุ

แตกตา่งกนั ซึง่ผู้ เรียนจะทราบในระหวา่งเรียนในแตล่ะ Session  

2. วางกรอบเวลาชดัเจนในการเรียน เพื่อสร้างวินยั เช่น ระยะเวลาการเรียน วนัและเวลาการเรียน โดยจดัสิง่แวดล้อม

เหมือนกบัการมาเรียนที่โรงเรียน  

3. ควรเรียนให้จบเป็นราย Session ไมค่วรค้างไว้ระหวา่ง Session เนื่องจากจะท าให้กระบวนการคิดขาดชว่ง 

หมายเหต ุจากสถิติสอบผา่น 93% มากกวา่ 67% ที่เรียนจบหลกัสตูรภายใน 8 – 12 สปัดาห์ โดยก าหนดการเรียนอยา่งไว้

อยา่งสม า่เสมอครัง้ละ 3 ชัว่โมง อยา่งน้อย 3 ครัง้ตอ่สปัดาห์ โดยยอมรับจดุออ่นของตนเอง และปรับจดุออ่นนัน้ๆ ทนัที ไม่

โกงตวัเอง โดยปฏิบตัติาม Guidebook for IELTS 6.5+ อยา่งเคร่งครัด  

การก าหนดทิศทางการเรียนตาม IELTS 6.5+ Guidebook 

ผู้ เรียนควรปฏิบตัติาม IELTS 6.5+ Guidebook อยา่งเคร่งครัด เพ่ือประสิทธิภาพกาเรียนสงูสดุ ดงันี ้
1. ฟืน้ฟูพ้ืน้ฐาน Grammar อยา่งเป็นระบบ ด้วย Grammar Brain Map 10 ชัว่โมง จนสามารถวิเคราะห์และเช่ือมโยง

โครงสร้างทางภาษาองักฤษได้อยา่งเป็นระบบ (Session 0 in IELTS Guidebook) ก่อนเร่ิมต้นเรียนคอร์สกลยทุธ์ 

IELTS (Standard Course) ใน Session ที่ 1  

2. เข้าสู ่Standard Course โดยเมือ่จบแตล่ะ Session ให้ส ารวจจดุออ่นผา่น Checklist และแก้ไขจดุออ่นเหลา่นัน้ตาม 

Suggestion ใน Guidebook ทนัที ด้วยเนือ้หาเสริม ซึง่ใน Online Platform จะใช้ช่ือวา่ Expansion Pack 3.1 

หมายความวา่ เป็นเนือ้หาเสริมของ Session ที่ 3 เพื่อสร้างความแข็งแกร่งก่อนเรียนตอ่ใน Session 4 และไมค่วร

ละเลยจดุออ่นเหลา่นัน้ เนื่องจากเนือ้หามคีวามตอ่เนื่องและเพิ่มระดบัความยากขึน้ในแตล่ะ Session  

หมายเหต ุ 

A. ในขณะเรียน หากมีการให้ท าแบบฝึกหดั ในวิดีโอจะมีการจบัเวลาจริง ผู้ เรียนควรตัง้ใจท าแบบฝึกหดัให้เสร็จ

ภายในเวลาทีก่ าหนด ไมค่วรหยดุเพื่อใช้เวลาเพิม่ หรือไมค่วรเลือ่นวิดีโอไปข้างหน้าเพื่อดเูฉลยทนัที เนื่องจาก 

ผู้ เรียนจะเข้าใจเมื่อเฉลยหรือมีอาจารย์คอยแนะน า หากแตค่วามท้าทาย คือกระบวนการคดิอยา่งเป็นระบบด้วย

ตนเอง ซึง่ต้องอาศยัการฝึกฝน 

B. ในระหวา่งเรียนหากผู้เรียนตามไมท่นั สามารถหยดุวิดีโอ เพื่อท าความเข้าใจ หรือย้อนดใูนสว่นก่อนหน้าได้ 

C. ในสว่น Writing Part ผู้ เรียนจะได้รับแบบฝึกหดัในระหวา่งเรียน Session หลกั กรุณาฝึกเขียนจริงตามเวลาที่

ก าหนด ก่อนดเูฉลยรูปแบบและการเขยีนที่แนะน า โดยผู้ เรียนสามารถ สง่งานเขียนเหลา่นัน้ เพื่อให้อาจารย์ตรวจ

ประเมินเหมือนใน Class เรียนสด ผา่นทาง E-Mail : EnglishMeUp@gmail.com 

mailto:EnglishMeUp@gmail.com
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3. ผู้ เรียนควรฝึกทกัษะการฟังด้วย Listening Muscle Build Up กอ่นเร่ิมเรียน Listening Part  

4. นอกจากโครงสร้าง เทคนิคและกลยทุธ์ ค าศพัท์ส าคญัเฉพาะการสอบ IELTS 600 ค า เป็นอีกสว่นส าคญัของ

ความส าเร็จ นกัเรียนควรใช้ WORD ME UP Interactive Vocab Software อยา่งสม ่าเสมอทกุวนั ควบคู่ไปกบัการ

เรียนตลอดหลกัสตูร [ศกึษาวิธีใช้และค าแนะน าการใช้ WORD ME UP ได้จากไฟล์แนบบน Platform] 

5. ผู้สอบเตรียมความพร้อมและเวลาเพื่อท า Simulation Exam ในสภาวะแวดล้อมเหมือนสอบจริง และเปิดวิดีโอใน 

Session การสอบโดยไมห่ยดุ เนือ่งจากจะเป็นการจ าลองการสอบและการจบัเวลาจริงทัง้หมด 

6. Speaking Part เป็น Hard Skill ที่ต้องอาศยัเวลาในการฝึกฝนอยา่งสม า่เสมอ ซึง่โดยปกตใินคลาสเตรียมสอบ IELTS 

Speaking ในทกุสถาบนั จะเน้นไปท่ี การออกเสยีงเบือ้งต้น,  Criteria ในการตดัสนิและให้คะแนนเพื่อตัง้หวัข้อและ

ให้นกัเรียนได้ฝึกฝนร่วมกบัอาจารย์ โดยอาจารย์จะ Comment และเสนอแนะตามมาตรฐานการให้คะแนนเหลา่นัน้ 

... ซึง่ความส าเร็จใน Part นี ้เกิดมาจากทกัษะการพดูทัว่ไปเป็นเบือ้งต้น และเตรียมตวัอยา่งถกูต้อง ซึง่ข้อมลู คลปิการ

ออกเสยีง คลปิเทคนคิการพดูให้ได้คะแนนดี แบบฝึกจากข้อสอบเก่า ถกูรวบรวมไว้ใน IELTS Blog เพื่อให้ทา่นได้รู้จกั

ทีมอาจารย์และฝึกฝนในเบือ้งต้นฟรีเรียบร้อยแล้วที่ Blog.EnglishMeUp.com/IELTS  

 

 

 

ขอให้ทกุทา่นได้รับผลที่ดี จากการตัง้ใจจริง และหากทา่นได้ผลลพัท์นา่พอใจ อยา่ลมืสง่ขา่วถึงอาจารย์ได้

ทาง Official Line Account ของ ENG ME UP นะครับ  


