
 

       

   เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนีถ้ึง 11 พฤศจิกายน 2563   

   *รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท เมื่อสมัครภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563* 
 

 
 
 
 

 

Standardized Test Preparation Courses (ราคาหลักสูตรละ 5,000 บาท) 

หลักสูตร รายละเอียด รอบวันและเวลาเรียน 

1. TOEIC Preparation 

(5,000 บาท)   

เน้นเนื้อหาตามแนวข้อสอบ TOEIC มีการฝกึท า

ข้อสอบในส่วน Listening ส่วน Reading และส่วน 

Structure and Expression วิทยากรจะแนะน า

เทคนิคต่างๆในการท าข้อสอบ  

*Pre-test  ในวันแรก ของการเรียน 

 

เสาร ์ 13.00 – 16.15 น. 

2. IELTS Preparation  

(5,000 บาท) 

เน้นปูพ้ืนฐานที่ใช้เพ่ือเตรียมสอบ ฝึกการฟงั พูด 

อ่าน เขียน ทีจ่ าเป็นตามแนวข้อสอบ IELTS 

วิทยากรจะแนะน าเทคนิคต่าง ๆ ในการเตรยีมตัว

เพื่อการสอบ IELTS ให้มีประสิทธิผล  

 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

3. KU-EPT Preparation 

(5,000 บาท) 

เน้นเนื้อหาตามแนวข้อสอบ KU-EPT ผู้เรียนจะได้

ฝึกฝนท าข้อสอบจริง โดยวทิยากรจะแนะน าเทคนิค

ในการท าข้อสอบในส่วนต่างๆอย่างละเอียด เหมาะ

ส าหรับผู้เรียนท่ีต้องการใช้ผลคะแนนในการเข้า

เรียนและจบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ม. 

เกษตรศาสตร ์

 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

4. Reading and Writing for 

IELTS  

(5,000 บาท) 

การอ่านและการเขียนเพื่อการ

สอบ IELTS  

ฝึกฝนเทคนิคท่ีเป็นประโยชน์ ที่ใช้ได้จริงในการท า

ข้อสอบ IELTS ในส่วนของการอ่านและการเขียน 

ผู้เรียนจะได้สร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบ และฝึกท า

ข้อสอบจริงเพื่อให้สามารถรับมือกับข้อสอบได้ทันเวลาที่

ก าหนด เหมาะส าหรับผู้เรียนท่ีต้องการฝึกท าข้อสอบ 

ส่วน Reading และ Writing เพื่อเพิ่มคะแนนสอบ IELTS 

ในเวลาอันสั้นหรือเพื่อใช้ในการเรียนต่อต่างประเทศ 

 

เสาร ์  13.00 – 16.15 น. 

5. TOEFL Preparation 

(5,000 บาท) 

เน้นเนื้อหาตามแนวข้อสอบ TOEFL (iBT) ได้แก ่

Listening and Reading Comprehension และ 

Structure and Writing วิทยากรจะแนะน าเทคนิค

ต่างๆในการท าแบบฝึกหัดเพือ่ให้เชี่ยวชาญและ

แมน่ย าในการท าข้อสอบ 

*Pre-test ในวันแรกของการเรียน 

 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรบันิสิตและบุคคลทั่วไป (ภาษาอังกฤษ)  

รุ่นที่ 78 เรียนวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ถึง 20 กุมภาพันธ ์2564 รวม 36 ชั่วโมง 

 



Grammar Courses (4,500 บาท)  

หลักสูตร รายละเอียด รอบวันและเวลาเรียน 

6. Basic English Grammar  

 

ปูพ้ืนฐานไวยากรณ์อังกฤษทีส่ าคัญและจ าเป็นใน

การใช้ภาษา การใช้ไวยากรณ์ในภาษาเขียนตั้งแต่

ระดับค าไปจนถึงระดับประโยครวมถึงส านวนที่ใช้

บ่อยๆ และการเปรียบเทียบโครงสร้างของประโยค

แบบต่างๆ เหมาะส าหรับผู้ท่ีต้องการปูพ้ืนหรือ

ทบทวนไวยากรณ์อังกฤษ เพื่อการใช้งานและการ

เตรียมตัวสอบข้อสอบมาตรฐานต่างๆ 

 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

เสาร ์ 13.00 – 16.15 น. 

7. Grammar in Real Life 

 

เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้หลักไวยากรณแ์ละโครงสร้าง

ประโยคภาษาอังกฤษที่ใชใ้นการเขียนและการอ่าน 

รวมทั้งหลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยค

ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เปรียบเทียบ

ความเหมือน/และความแตกต่างของ ไวยากรณ์

ส าหรับการพดูและการเขียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียน

หลักไวยากรณ์ แล้วสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ใน

การเขียนและพูดไดอ้ย่างถูกต้องและเหมาะสมตาม

บริบทของการสื่อสาร 

 

เสาร ์ 13.00 – 16.15 น. 

Conversation Courses (4,500 บาท และ 5,000 บาท) 

 

*ผู้เรียนจะต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อจัดระดบัชั้นเรียนในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจกิายน 2563 

เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น. 

 

หลักสูตร รายละเอียด รอบวันและเวลาเรียน 

8. Elementary Conversation 

(4,500 บาท) 

ฝึกทักษะทางภาษาในระดับ  

Elementary ทั้งด้านการฟังและพูด โดยเน้นให้

ผู้เรียนสามารถน าไปใช้สือ่สารในชีวิตประจ าวัน

อย่างง่ายๆ ได้อย่างมัน่ใจและมีประสิทธิภาพ 

 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

เสาร ์ 13.00 – 16.15 น. 

9. Pre-Intermediate 

Conversation 

(4,500 บาท) 

ฝึกทักษะในระดับ Pre-Intermediate ทั้งด้านการ

ฟังและพูด โดยเนน้ให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวันหรือพูดในหัวข้อเรื่อง ที่มีความ

ซับซ้อนและยากขึ้นในระดับกลาง เช่น อธิบาย

สถานทีแ่ละสถานการณ์ต่างๆ ได้อยา่งมัน่ใจและมี

ประสิทธิภาพ  

 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

เสาร ์ 13.00 – 16.15 น. 

10. Intermediate 

Conversation 

(4,500 บาท) 

 

ฝึกทักษะการฟังและพูดในระดับ Intermediate 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารในชีวิตประจ าวันหรือ

พูดในหัวข้อ เรื่องที่มีความซบัซ้อนยากขึ้นกว่า 

ระดับกลาง เช่น อภิปรายข่าวสารหัวข้อต่าง ๆ ท่ี

น่าสนใจได้อยา่งมั่นใจและมปีระสิทธิภาพ 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

เสาร ์ 13.00 – 16.15 น. 



11. Upper Intermediate 

Conversation 

(4,500 บาท)  

 

ฝึกทักษะการฟังและพูดในระดับ Upper 

Intermediate เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวันในระดับค่อนขา้งสูงไดอ้ย่างมั่นใจและ

มีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์และส านวนที่หลากหลาย 

เพื่อน าไปใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

12. Advanced Conversation 

(5,000) 

ฝึกทักษะการฟังและพูดในระดับAdvanced เพื่อให้

ผู้เรียนสามารถน าไปใช้สือ่สารในหลากหลาย

สถานการณ์โดยใช้ ภาษาอย่างถูกตอ้ง มคีวาม

คล่องแคล่วในการพูด ใกล้เคยีงกับเจ้าของภาษา 

และมีความมั่นใจในการสือ่สาร 

 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

Writing Courses (ราคาแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสตูร) 

หลักสูตร รายละเอียด รอบวันและเวลาเรียน 

13. Basic Writing  

(4,500 บาท) 

ฝึกเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน้ในระดับประโยคที่มี

โครงสร้างพ้ืนฐานแล้วจึงเรียนการเขียนประโยคที่มี

ความซับซ้อนขึน้ไปจนถึงระดับเขียนเป็นยอ่หน้าและ

เรียงความสัน้ๆ วิทยากรจะให้ค าแนะน า 

ในเรือ่งค าศัพท์และส านวนง่ายๆ ที่ใช้บ่อย เพื่อการ

เขียนที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

14. Improving Writing Skills  

(5,000 บาท) 

(รับผู้เรียนระดับ ป.ตรีขึ้นไปใน

ทุกสาขา) 

 
ต้องการทราบรายละเอียดหรือ

ค าแนะน าสามารถสอบถามทางอีเมล์ 

drbussba@hotmail.com  

เน้นกระบวนการปรับปรุงการเขียน เพื่อพฒันาการ

เขียนให้สือ่สารอย่างมีประสทิธิภาพ ท้ังทางด้าน

เนื้อหา ภาษา และรูปแบบการสื่อสาร อนั

ประกอบด้วย การเขียนแนะน าตนเองอย่างมี

ประสิทธิภาพ การเขียนเพือ่การสือ่สารทั่วไปในชีวิต

และการเขียนเพ่ือใช้ในการศกึษา ผู้เข้าอบรมจะได้

ฝึกเขียน ตั้งแต่ระดับประโยค ระดับยอ่หน้า และ

ระดับเรียงความ 

 

เสาร ์ 13.00 – 16.15 น. 

15. Paraphasing : Sharpen 

Your Academic Writing 

Skills for Higher Education 

(5,000 บาท) 

 

หลักสูตรนี้ผู้เรยีนจะได้ใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ

ได้หลากหลายขึ้นผ่านการ paraphrase ฝึกจับ

ใจความส าคญัและน าเสนอใจความส าคญัด้วยค าพูด

ตนเอง นอกจากนี้ผู้เรียนจะค้นพบสไตล์การเขียน

ของตนเอง มคีวามช านาญในการใช้ไวยากรณ์ที่

หลากหลาย และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

การศึกษาตอ่ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

 

เสาร ์ 13.00 – 16.15 น. 

16. Research Writing  

(5,000 บาท) 

หลักการเขียนงานวิจัย และการ

น าเสนอ 

 
ต้องการทราบรายละเอียดหรือ

ค าแนะน าสามารถสอบถามทางอีเมล์ 

drbussba@hotmail.com 

ฝึกเขียนรายงานการวิจัย รายงานการศึกษา

ค้นคว้าวิจัย บทความวิจัย และการน าเสนองานวิจยั

ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเป็น

ภาษาอังกฤษ เหมาะส าหรับผู้ที่มีงานวิจัยแล้ว หรือ

ก าลังเขียนรายงานการวิจัยเพื่อน าไปตีพิมพ์หรือ

น าเสนอในที่ประชุมเชิงวิชาการระดับชาตแิละระดับ

นานาชาต ิ

 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 



17. Fundamental English 

Thesis Writing 

(5,000 บาท) 

หลักสูตรที่ผู้เรียนจะได้ศึกษาและฝึกการเขียน

วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น โดยเน้นความรู้ความ

เข้าใจในประเด็นการเขียนแต่ละหัวข้อของการเขียน

วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหา

ในหลักสูตรครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การเขียน 

Abstract, Introduction, Literature Review, Finding & 

Discussion, Conclusion, Limitation และ 

Recommendation เป็นต้น 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

Business Courses  

 

*ผู้เรียนจะต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อจัดระดบัชั้นเรียนในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจกิายน 2563 

เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น. 

 

หลักสูตร รายละเอียด รอบวันและเวลาเรียน 

18. English Skills for 

Business I  

(5,000 บาท)    

 

เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีท างานด้านธุรกิจหรือสนใจด้าน

ธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถท้ัง 4 ทักษะโดยเน้น

พัฒนาการฟัง/พูดและการเขียน เรียนรู้ค าศัพท์ทาง

ธุรกิจในด้านต่าง ๆ เบื้องต้นเพ่ือให้น าไปใช้ได้รวมท้ัง

ศึกษาความรู้ทางธุรกิจจากการอ่านบทความทางธุรกิจ

เบื้องต้นและอภิปรายปัญหาที่ปรากฏในบทความ ฝึก

เขียนเพ่ือการสื่อสารงานด้านธุรกิจในลักษณะต่าง ๆ 

เช่นการเขียน email  และรายงานการประชุมเบื้องต้น 

เป็นต้น  

 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

19. English Skills for 

Business II  

(5,000 บาท)    

 

 

เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีท างานด้านธุรกิจหรือสนใจด้าน

ธุรกิจ โดยเน้นทักษะการเขียนและการฟัง/พูด รวมทั้ง

เรียนรู้ค าศัพท์ ส านวน ท่ีใช้ทางธุรกิจในด้านต่าง ๆที่มี

ความยากเพิ่มขึ้น ไดอ้่านบทความทางธุรกิจที่ซับซ้อนขึ้น 

และอภิปรายปญัหาท่ีปรากฏในบทความและเสนอแนว

ทางแก้ไข ผู้เรียนจะได้ฝึกเขียนเพื่อการ สื่อสารงานด้าน

ธุรกิจในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเขียนบันทึกข้อความ 

จดหมาย  รายงานด้านธุรกิจ รายงานและการประชุม 

เป็นต้น  

 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

20. English Skills for 

Business III 

(5,000 บาท)    

 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความความสามารถท้ัง 4 ทักษะโดยเน้น

การฟัง พูด อภิปรายและเขียน เรียนรู้ค าศัพท์ส านวน ที่

ใช้ทางธุรกิจในด้านต่างๆ ที่มีความยากเพ่ิมขึ้น 

รวมทั้งได้ศึกษาความรู้ทางธุรกิจจากการอ่านบทความที่

ซับซ้อนขึ้นและอภิปรายปัญหาที่ปรากฏในบทความและ

เสนอแนวคิดของตนเอง รวมทั้งวิธีในการแก้ปัญหา 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

 

 

 

 

   



   

English for Specific Purposes Courses (ราคาแตกตา่งกันไปในแต่ละหลักสูตร) 

หลักสูตร รายละเอียด รอบวันและเวลาเรียน 

21. Presentations in English  

(5,000 บาท) 

หลักสูตรนี้เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนา

ทักษะการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษและฝกึฝนการ

น าเสนอหลากหลายรูปแบบ สามารถวางโครงร่าง

ในการน าเสนอและมีความมัน่ใจในการน าเสนอได้

อย่างมืออาชีพ 

เสาร ์ 13.00 – 16.15 น. 

22. English for Workplace 

Communication  

(4,500 บาท) 

ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร

ในองค์กร  

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถส่ือสาร

ภาษาอังกฤษส าหรับการท างานในองค์กรทั้งภาครัฐและ

เอกชนได้เป็นอย่างดี เหมาะส าหรับพนักงานใน

ส านักงานโดยเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพ่ือฝึกอบรม

พนักงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถฝึก

ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษต่างๆ พร้อมรับค าแนะน า

จากผู้สอนอย่างใกล้ชิด 

 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

 

 

*หมายเหตุ : ครั้งสุดท้ายของการเรียน (20 กุมภาพันธ์ 2563)  

เรียน 09.00 -12.30 น. (รอบเช้า) และ 13.00 -16.30 น. (รอบบ่าย) 

 

*อัตราค่าเรียนทุกหลักสูตรรวมค่าเอกสารแล้ว 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานใดมีความประสงค์จะจัดโครงการ 

เฉพาะกิจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ สามารถติดต่อ 

สอบถามเข้ามาได้ที่ศูนย์ภาษา 02-942-8888-9 


