หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อปรับพืน
้ ฐาน
(PRE-SESSIONAL ENGLISH)

มีคุณสมบัติตามข้อกำ�หนดด้านภาษาสำ�หรับหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทของคุณ –
สมัครหลักสูตร University English: www.brookes.ac.uk/international/pathway/english

พัฒนาภาษาและทักษะทางการเรียนรู้
ของคุณ
การเรียนหลักสูตร University English เพื่อปรับพื้นฐาน ช่วย
ให้คุณมีคุณสมบัติด้านภาษาตรงตามข้อกำ�หนดในการศึกษาต่อ
และช่วยให้คุณมีทักษะที่จำ�เป็นจนสำ�เร็จการศึกษา หลักจาก จบ
หลักสูตรแล้ว คุณไม่จำ�เป็นต้องทำ�แบบทดสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ
อย่างเช่น IELTS เพื่อสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรของคุณ

รับประกัน

ความพึงพอใจ 100%
นักศึกษาต่างชาติทุกคนในหลักสูตร
เตรียมความพร้อมของเรามีความ
'พึงพอใจ' หรือ 'พึงพอใจมาก' กับ
ประสบการณ์ในการเรียนรู้โดยรวม
ของตนเอง
แบบสำ�รวจอิสระของนักศึกษาต่างชาติทว
ั่
สหราชอาณาจักร ซึ่งจัดทำ�โดย i-graduate
บริษท
ั วิจัยทางการตลาด

การเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐาน
จะทำ�ให้คุณมีความมัน
่ ใจอย่างเต็มที่ในทุกๆ
ด้านเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทางวิชาการ:
การเขียน

 พ
 ัฒนาทักษะทางการเขียนของคุณ
สำ�หรับงานเขียนประเภทต่างๆ
 พัฒนาทักษะทางการวางแผนของ
คุณ ซึ่งรวมถึงขัน
้ ตอนก่อนการ
เขียน การระดมความคิด การจัด
เรียงข้อความ และการแก้ไข

นั กศึกษา

คนจาก 28 ประเทศลง
ทะเบียนเรียนในหลักสูตรภาษา
อังกฤษเพื่อปรับพืน
้ ฐานในปี ที่ผ่าน
มา สัมผัสกับประสบการณ์ของสภาพ
แวดล้อมในชัน
้ เรียนนานาชาติ

การอ่าน
 เรียนรู้วิธีการทำ�ความเข้าใจ
และได้ประโยชน์สูงสุดจาก
แหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน
 พัฒนาทักษะย่อยในการจด
บันทึก การสรุป การสแกน การ
อ่านแบบคร่าวๆ และการอ้างอิง
การพัฒนาภาษาและไวยากรณ์ เชิงวิชาการ
 เพิ่มคำ�ศัพท์ของคุณและ
พัฒนาการออกเสียง
 พัฒนาความเข้าใจโครงสร้าง
ประโยคและรูปแบบคำ�
 เรียนรู้เทคนิคการแก้ไขด้วยตนเอง
การฟั งและการพูด
 พัฒนาการนำ �เสนอ เทคนิคการตัง้
คำ�ถามและการแสดงความคิดเห็น
 เรียนรู้วิธีการฟั งใจความ
สำ�คัญและรายละเอียด

การค้นคว้า
 พัฒนาความสามารถของคุณในการ
ค้นคว้าและการวิเคราะห์ข้อมูล
 เรียนรู้วิธีการถ่ายทอดข้อมูล
และแนวความคิดของคุณ
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“หลักสูตรนี้พัฒนาภาษาอังกฤษและ
ทักษะการเรียนรู้เชิงวิชาการของฉัน
ช่วยให้ฉันประสบความสำ�เร็จมาก
ขึ้นในหลักสูตรระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ในชั้นเรียนมีการผสม
ผสานนักศึกษาจากหลากเชื้อชาติ และ
ฉันได้พบนักศึกษาจากหลายวัฒนธรรม
และต่างความสามารถ – พวกเราทุก
คนต่างได้เรียนรู้จากกันและกัน”
Ameerah Al-Maski, Saudi Arabia
University English ตามด้วย MSc Applied
Human Nutrition และ PhD ด้านการดูแล
สุขภาพ

18

จำ�นวนนักศึกษาสูงสุดต่อ
ห้องเรียน
จำ�นวนชัว
่ โมงการเรียน
การสอนต่อสัปดาห์

พลิกอีกด้านเพื่อดูข้อมูลเกี่ยว
กับค่าธรรมเนี ยม วันที่ และ
ข้อกำ�หนดในการเข้าเรียน

ระยะเวลาการเรียนที่กำ�หนดสำ�หรับหลักสูตร UNIVERSITY ENGLISH เพื่อปรับพืน
้ ฐาน
ระยะเวลาการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐานทัง้ หมดจะขึ้นอยู่กับระดับ IELTS ปั จจุบันของคุณและข้อกำ�หนด
ด้านภาษาของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา ระยะเวลาการเรียนที่แสดงในเอกสารนี้เป็ นเพียงการ
ประมาณการ และจะแตกต่างออกไปตามคะแนนผ่านหลักสูตรของคุณ ปรึกษาเราเกี่ยวกับแผนการศึกษาของคุณ และเรา
จะหาระดับและวันที่เริ่มต้นที่เหมาะสมให้กับคุณ: pathways@brookes.ac.uk
ระดับปั จจุบันของคุณ:

IELTS
สำ�หรับ
UKVI

4.5

อย่างน้ อย 4.0
ในทุกทักษะ

ระดับปริญญาตรี
24 สัปดาห์
ระดับบัณฑิตศึกษา
36 สัปดาห์

วันที่เริ่มต้น

ระดับปั จจุบันของคุณ:

IELTS
สำ�หรับ
UKVI

5.0

อย่างน้ อย 4.5
ในทุกทักษะ

ระดับปริญญาตรี
12 สัปดาห์
ระดับบัณฑิตศึกษา
24 สัปดาห์

วันที่ของหลักสูตร
(รวมถึงวันปฐมนิ เทศ)

ระดับปั จจุบันของคุณ:

IELTS
สำ�หรับ
UKVI

5.5

ระดับปั จจุบันของคุณ:

อย่างน้ อย 5.0
ในทุกทักษะ

ระดับปริญญาตรี
6-12 สัปดาห์
ระดับบัณฑิตศึกษา
12 สัปดาห์

ระยะเวลาของ
หลักสูตร

IELTS
สำ�หรับ
UKVI

6.0

ระดับปั จจุบันของคุณ:

IELTS
สำ�หรับ
UKVI

6.5

อย่างน้ อย 5.5
ในทุกทักษะ

อย่างน้ อย 5.5
ในทุกทักษะ

ระดับปริญญาตรี
6 สัปดาห์
ระดับบัณฑิตศึกษา
6-12 สัปดาห์

ระดับปริญญาตรี
ไม่เกี่ยวข้อง
ระดับบัณฑิตศึกษา
6 สัปดาห์

ค่าธรรมเนี ยม

มกราคม 2560

26 ม.ค. – 19 พ.ค. 2560

12 สัปดาห์

£3,690

มิถุนายน 2560

8 มิ.ย. - 1 ก.ย. 2560

12 สัปดาห์

£3,690

กรกฎาคม 2560

20 ก.ค. – 1 ก.ย. 2560

6 สัปดาห์

£1,950

กันยายน 2560

18 ก.ย. – 18 ธ.ค. 2560

12 สัปดาห์

£3,760

มกราคม 2561

25 ม.ค. – 19 พ.ค. 2561

12 สัปดาห์

£3,760

"คุณจะได้รับประสบการณ์ของ
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยตั้งแต่
วันแรกและสร้างเสริมทักษะด้าน
ภาษา ความรู้ และการศึกษา
ของคุณที่คุณสามารถนำ�มาใช้
ด้วยความมั่นใจในชั้นเรียนของ
คุณ นอกจากนี้ คุณยังได้พัฒนา
ความสัมพันธ์กับเพื่อนๆ และ
ความสัมพันธ์กับทางวิชาชีพที่
จะอยู่ยาวนานกว่าเวลาที่คุณ
ได้ใช้ใน Oxford Brookes"
คุณได้รับข้อเสนอเรียนต่อหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ Oxford Brookes
แล้วหรือยัง

หากคุณต้องการเพิ่มระดับความรู้ด้านภาษาของ
คุณเพื่อให้ตรงตามข้อกำ�หนดของข้อเสนอของคุณ
โปรดติดต่อเราพร้อมระบุข้อมูล ID ระดับบัณฑิต
ศึกษาของ UCAS/UCAS และภาพถ่าย/ภาพ
สแกนของ IELTS ของคุณสำ�หรับใบรับรองของ
UKVI เนื่องจากมีความจำ�เป็ นในการรับเข้าศึกษา
จากนัน
้ เราจะหาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้น
ฐานที่เหมาะสำ�หรับคุณ:
pathways@brookes.ac.uk

โปรดติดต่อทีมงานการรับเข้าศึกษาสำ�หรับนั กศึกษาต่างชาติของเรา:
+44 (0) 1865 483206 หรืออีเมล pathways@brookes.ac.uk
6461_CC_0716

Lisa Hale, ผู้บรรยายอาวุโส,
University English

/OxfordBrookesInternational
@BrookesPathways
@BrookesPathways

