 เปิ ดรับสมัครตั้งแต่ 17 ธันวาคม 2561 - 22 มกราคม 2562 

ระเบียบการโครงการอบรมภาษาอั งกฤษ รุ่นที่ 60
9 กุมภาพันธ์ 2562
10 กุมภาพันธ์ 2562
11 กุมภาพันธ์ 2562
12 กุมภาพันธ์ 2562

-

4 พฤษภาคม 2562
5 พฤษภาคม 2562
29 เมษายน 2562
30 เมษายน 2562

(เสาร์ 09.00 - 12.15 น. / 13.00 - 16.15 น.)
(อาทิตย์ 09.00 - 12.15 น. )
(จันทร์ , พุธ
17.30 - 19.30 น.)
(อังคาร, พฤหัสบดี 17.30 - 19.30 น.)

**หลักสู ตรที่ 1-6 ผู้สมัครทีเ่ ป็ นนิสิตและบุคลากร มก. ได้ รับส่ วนลดค่ าสมัคร จานวน 200 บาท**
หลักสู ตร
1. Pre-Elementary Conversation

2. Elementary Conversation

วัน / เวลา
จ. พ. 17.30 – 19.30 น.
อ. พฤ. 17.30 – 19.30 น.
เสาร์ 9.00 – 12.15 น.
เสาร์ 13.00 – 16.15 น.

จ. พ. 17.30 – 19.30 น.
อ. พฤ. 17.30 – 19.30 น.
เสาร์ 9.00 – 12.15 น.
เสาร์ 13.00 – 16.15 น.
อาทิตย์ 9.00 – 12.15 น.

ค่ าอบรม/บาท
รวมค่ าหนังสื อ

คุณสมบัติผ้ เู รียน

นักเรี ยน นิสิต
ค่ าทดสอบ 100 บาท นักศึกษา และ
บุคคลทัว่ ไป
4,500

นักเรี ยน นิสิต
ค่ าทดสอบ 100 บาท นักศึกษา และ
บุคคลทัว่ ไป
4,500

แนวการเรียนการสอน
ฝึ กทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะในระดับ
Pre-Elementary ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน โดยเน้นการฟังและพูดเพื่อให้ผเู ้ รี ยน
สามารถนาไปใช้สื่อสารในชีวติ ประจาวันอย่าง
ง่ายๆ เช่นการทักทาย การแนะนาตัวเอง ได้อย่าง
มัน่ ใจและมีประสิ ทธิภาพ
ฝึ กทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะในระดับ
Elementary ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน
โดยเน้นการฟังและพูดเพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
สื่ อสารในชีวติ ประจาวันเบื้องต้น เช่นการพูดคุย
กับคนในครอบครัว คุน้ เคย เพื่อน ในเรื่ องทัว่ ๆไป
ได้อย่างมัน่ ใจและอย่างมีประสิทธิภาพมีการฝึ ก
ทักษะอ่านและเขียนเบื้องต้นเพื่อเป็ นพื้นฐานใน
การอ่านและเขียน

หมายเหตุ
- ผูเ้ รี ยนจะต้องเข้ารับการทดสอบ
เพื่อจัดระดับชั้นเรี ยน
ในวันเสาร์ ที่ 26 มกราคม 2562
เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
ที่ ชั้น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 4
- วิทยากร : อาจารย์ ชาวต่ างประเทศ

- ผูเ้ รี ยนจะต้องเข้ารับการทดสอบ
เพื่อจัดระดับชั้นเรี ยน
ในวันเสาร์ ที่ 26 มกราคม 2562
เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
ที่ ชั้น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 4
- วิทยากร : อาจารย์ ชาวต่ างประเทศ

3. Pre-Intermediate Conversation

4. Intermediate Conversation

5. Upper Intermediate
Conversation

อ. พฤ. 17.30 – 19.30 น.
เสาร์ 9.00 – 12.15 น.
เสาร์ 13.00 – 16.15 น.
อาทิตย์ 9.00 – 12.15 น.

อ. พฤ. 17.30 – 19.30 น.
เสาร์ 9.00 – 12.15 น.
เสาร์ 13.00 – 16.15 น.
อาทิตย์ 9.00 – 12.15 น.

เสาร์ 9.00 – 12.15 น.
เสาร์ 13.00 – 16.15 น.
อาทิตย์ 9.00 – 12.15 น.

-2นักเรี ยน นิสิต
4,500
ค่ าทดสอบ 100 บาท นักศึกษา และ
บุคคลทัว่ ไป

นักเรี ยน นิสิต
ค่ าทดสอบ 100 บาท นักศึกษา และ
บุคคลทัว่ ไป
4,500

นักเรี ยน นิสิต
ค่ าทดสอบ 100 บาท นักศึกษา และ
บุคคลทัว่ ไป
4,500

ฝึ กทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะในระดับ
ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน
และเขียน โดยเน้นการฟังและพูดเพื่อให้ผเู ้ รี ยน
สามารถสื่ อสารในชีวติ ประจาวันหรื อพูด
ในหัวข้อเรื่ องที่มีความซับซ้อนและยากขึ้นใน
ระดับกลางๆ เช่น ไปในสถานที่ตา่ งๆ ได้อย่าง
มัน่ ใจและอย่างมีประสิ ทธิภาพ มีการฝึ กทักษะ
อ่านและเขียนในระดับที่มีความยากขึ้นเล็กน้อย
ฝึ กทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะในระดับ
Intermediate เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถสื่ อสารใน
ชีวติ ประจาวันหรื อพูดในหัวข้อเรื่ องที่มีความยาก
ขึ้นในระดับกลาง เช่นเรื่ องข่าวสารที่น่าสนใจ
ต่างๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนใช้ภาษาได้อย่างมัน่ ใจและ
อย่างมีประสิ ทธิภาพ มีการฝึ กทักษะอ่านและ
เขียนในระดับที่มีความยากเพิ่มขึ้น
ฝึ กทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะในระดับ
Pre-Intermediate

ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน
และเขียน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถสื่ อสาร
ชีวติ ประจาวันในระดับค่อนข้างสูงได้อย่างมัน่ ใจ
และอย่างมีประสิ ทธิภาพ มีการฝึ กทักษะอ่านและ
เขียนในระดับที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น
Upper Intermediate

- ผูเ้ รี ยนจะต้องเข้ารับการทดสอบ
เพื่อจัดระดับชั้นเรี ยน
ในวันเสาร์ ที่ 26 มกราคม 2562
เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
ที่ ชั้น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 4
- วิทยากร : อาจารย์ ชาวต่ างประเทศ

- ผูเ้ รี ยนจะต้องเข้ารับการทดสอบ
เพื่อจัดระดับชั้นเรี ยน
ในวันเสาร์ ที่ 26 มกราคม 2562
เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
ที่ ชั้น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 4
- วิทยากร : อาจารย์ ชาวต่ างประเทศ

- ผูเ้ รี ยนจะต้องเข้ารับการทดสอบ
เพื่อจัดระดับชั้นเรี ยน
ในวันเสาร์ ที่ 26 มกราคม 2562
เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
ที่ ชั้น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 4
- วิทยากร : อาจารย์ ชาวต่ างประเทศ

6. Advanced Conversation

เสาร์ 9.00 – 12.15 น.

นักเรี ยน นิสิต
ค่ าทดสอบ 100 บาท นักศึกษา และ
บุคคลทัว่ ไป
4,500

ฝึ กทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะในระดับ
Advanced ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถนาไปใช้สื่อสารใน
หลากหลายสถานการณ์ โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง

- ผูเ้ รี ยนจะต้องเข้ารับการทดสอบ
เพื่อจัดระดับชั้นเรี ยน
ในวันเสาร์ ที่ 26 มกราคม 2562
เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.

-3มีความคล่องแคล่วในการพูด และมีความมัน่ ใจ
ในการสื่ อสาร และสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
มีการฝึ กทักษะอ่านและเขียนที่มีระดับความยาก
เพิ่มขึ้น
7. Basic English Grammar

8. Grammar in Real Life

เสาร์ 9.00 – 12.15 น.
เสาร์ 13.00 – 16.15 น.

4,500

เสาร์ 9.00 – 12.15 น.
เสาร์ 13.00 – 16.15 น.

4,500

ที่ ชั้น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 4
- วิทยากร : อาจารย์ ชาวต่ างประเทศ

- วิทยากร : อาจารย์ไทย
นักเรี ยนระดับ
ปูพ้นื ฐานไวยากรณ์องั กฤษที่สาคัญและ
มัธยมศึกษา
จาเป็ นในการใช้ภาษา การใช้ไวยากรณ์ใน
ตอนปลายขึ้นไป ภาษาเขียนตั้งแต่ระดับคาไปจนถึงระดับ
ประโยครวมถึงสานวนที่ใช้บ่อยๆ และการ
เปรี ยบเทียบโครงสร้างของประโยคแบบ
ต่างๆเหมาะสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการปูพ้นื หรื อ
ทบทวนไวยากรณ์องั กฤษ เพื่อการใช้งาน
และการเตรี ยมตัวสอบข้อสอบมาตรฐานต่างๆ
นักเรี ยน นิสิต
เน้นให้ผเู ้ รี ยน เรี ยนรู ้หลักไวยากรณ์และ
- วิทยากร : อาจารย์ ไทย
นักศึกษา และ
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
การเขียนและการอ่าน รวมทั้งหลัก
บุคคลทัว่ ไป
ไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคภาษา
อังกฤษที่ใช้ในการพูดในชีวิตประจาวัน
เปรี ยบเทียบความเหมือน/และความ
แตกต่างของไวยากรณ์สาหรับการพูด
และการเขียน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนหลัก
ไวยากรณ์แล้วสามารถนาความรู ้ที่ได้ไปใช้
ในการเขียนและพูดได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมตามบริ บทของการสื่ อสาร

-4นักเรี ยน นิสิต
นักศึกษา และ
บุคคลทัว่ ไป

9. English at Work

เสาร์ 9.00 – 12.15 น.

4,500

10. Basic Writing

เสาร์ 9.00 – 12.15 น.

4,500

นักเรี ยน นิสิต
นักศึกษา และ
บุคคลทัว่ ไป

11. Writing Variety

เสาร์ 9.00 – 12.15 น.

5,000

เหมาะสาหรับ ผูท้ ี่ เป็ นการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อพัฒนา

ชอบเขียนความ
เรี ยงเป็ นภาษา
อังกฤษ ผูเ้ ข้า
อบรมมีพ้นื ฐาน
ภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่ระดับ
ปริ ญญาตรี ในทุก
สาขา

ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อเตรี ยมความพร้อม - วิทยากร : อาจารย์ไทย
และเพิม่ ความมัน่ ใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการทางาน โดยเน้นการพัฒนาทักษะใน
การสื่ อสารในสถานการณ์ทางธุ รกิจต่าง ๆ
เช่น การพูด โทรศัพท์ในสานักงาน การ
บรรยายกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
การนาเยีย่ มชมบริ ษทั การนาเสนอเป็ น
ภาษาอังกฤษ เป็ นต้น
ฝึ กเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นในระดับ
- วิทยากร : อาจารย์ไทย
ประโยคที่มีโครงสร้างพื้นฐานแล้วจึงเรี ยนการ
เขียนประโยคที่มีความซับซ้อนขึ้นไปจนถึง
ระดับเขียนเป็ นย่อหน้าและเขียนเป็ นเรี ยงความ
สั้นๆ วิทยากรจะให้คาแนะนาในเรื่ องคาศัพท์
และสานวนง่ายๆ ที่ใช้บ่อย เพื่อการเขียน
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิ ทธิภาพ

ทักษะความสามารถในการเขียนความเรี ยง
เป็ นภาษาอังกฤษในชีวติ ในเรื่ องทัว่ ไป เพื่อ
ความเพลิดเพลิน เพื่อสื่ อสารความคิดคานึง
เพื่อให้ขอ้ คิด ให้เหตุผล มีสาระ
ผูเ้ รี ยนจะได้ฝึกเขียนและแก้ไขปรับปรุ งงาน
เขียนและซักถามเพื่อความเข้าใจได้อย่าง
ละเอียด เนื่องจากวิทยากรเป็ นอาจารย์ชาว
ไทย ผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นการสอนการเขียน
ภาษาอังกฤษ

- วิทยากร : อาจารย์ไทย

-512. Research Writing

เสาร์ 13.00 – 16.15 น.

5,000

ผูท้ ี่กาลังศึกษา
ระดับปริ ญญา
โท-เอกและนักวิจยั
ที่ตอ้ งเขียน
รายงานการวิจยั
เป็ นภาษาอังกฤษ

13. English for Everyday Use

เสาร์ 9.00 – 12.15 น.

4,500

นักเรี ยน นิสิต
นักศึกษา และ
บุคคลทัว่ ไป

เสาร์ 9.00 – 12.15 น.
เสาร์ 13.00 – 16.15 น.

5,000

14. English Skills for
Business I

ผูท้ ี่จบการศึกษา
ค่ าทดสอบ 100 บาท ระดับปริ ญญาตรี
ขึ้นไป

วิชานี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู ้และ
- วิทยากร : อาจารย์ไทย
ความเข้าใจ และฝึ กทักษะการเขียน
รายงานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการการเขียน
รายงานการวิจยั หรื อวิทยานิพนธ์
ผูเ้ รี ยนจะได้ปฏิบตั ิจริ ง และซักถามเพื่อความ
เข้าใจได้ละเอียดเนื่องจากวิทยากรเป็ น
อาจารย์ชาวไทยที่มีประสบการณ์ดา้ น
การสอนการเขียน
เหมาะสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการเรี ยนเพื่อสามารถ
- วิทยากร : อาจารย์ ไทย
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารได้ในชีวิตประจาวัน
ในระดับพื้นฐาน ซึ่ งจะนาเสนอภาษาอังกฤษใน
หัวข้อเรื่ องในชีวิตประจาวัน มีการอธิบายหลัก
ไวยากรณ์ประกอบเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น การเรี ยน
ประกอบด้วยการฝึ กฟัง ฝึ กออกเสี ยงและสนทนา
โดยการแสดงบทบาทสมมติ หรื อจาลอง
สถานการณ์ช่วงท้ายของคอร์ ส เป็ นเรื่ อง
เกี่ยวกับการสมัครงาน และสัมภาษณ์งาน
- ผูเ้ รี ยนจะต้องเข้ารับการทดสอบ
เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ทางานด้านธุรกิจ
จุดประสงค์ของหลักสู ตรนี้เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
เพื่อจัดระดับชั้นเรี ยน
มีความความสามารถทั้ง 4 ทักษะโดยเน้นการ ในวันเสาร์ ที่ 26 มกราคม 2562
ฟัง/พูดและการเขียน เรี ยนรู ้คาศัพท์ทาง
ธุรกิจในด้านต่าง ๆ เบื้องต้นเพื่อให้นาไปใช้ได้
รวมทั้งศึกษาความรู ้ทางธุรกิจจากการอ่าน
บทความทางธุรกิจเบื้องต้นและอภิปราย
ปัญหาที่ปรากฏในบทความ ฝึ กเขียนเพื่อการ

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

ที่ ชั้น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 4

-6สื่ อสารงานด้านธุรกิจในลักษณะต่าง ๆ เช่นการ - วิทยากร :
เขียน E-mail เขียนบันทึกข้อความอย่างง่าย
อาจารย์ไทย หรื ออาจารย์
และรายงานการประชุม เป็ นต้น ดังนั้นผูเ้ รี ยน ชาวต่ างประเทศ
จะได้ฝึกทุกทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน
และเขียนในบริ บททางธุรกิจ
15. English Skills for
Business II

16. English Skills for
Business III

เสาร์ 9.00 – 12.15 น.
เสาร์ 13.00 – 16.15 น.

เสาร์ 13.00 – 16.15 น.

5,000

ผูท้ ี่จบการศึกษา
ค่ าทดสอบ 100 บาท ระดับปริ ญญาตรี
ขึ้นไป

5,000

ผูท้ ี่จบการศึกษา
ค่ าทดสอบ 100 บาท ระดับปริ ญญาตรี

เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ทางานด้านธุรกิจ
จุดประสงค์ของหลักสู ตรนี้เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
มีความสามารถทั้ง 4 ทักษะโดยเน้นการ
เขียนและการฟัง/พูด เพื่อเสริ มสร้างให้ผเู ้ รี ยนนา
ความรู ้ความสามารถที่ได้รับไปใช้เพื่อการทา
ธุรกิจในระดับนี้ผเู ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้คาศัพท์
สานวน ที่ใช้ทางธุรกิจในด้านต่าง ๆที่มีความ
ยากเพิ่มขึ้นรวมทั้งจะได้ศึกษาความรู ้ทางธุรกิจ
จากการอ่านบทความทางธุรกิจที่ซบั ซ้อนขึ้น
และอภิปรายปัญหาที่ปรากฏในบทความและ
เสนอแนวทางแก้ไข ผูเ้ รี ยนจะได้ฝึกเขียนเพื่อการ
สื่ อสารงานด้านธุรกิจในลักษณะต่าง ๆ เช่น การ
เขียนบันทึกข้อความ จดหมาย รายงานด้านธุรกิจ
รายงานและการประชุม เป็ นต้น ดังนั้นผูเ้ รี ยน
จะได้ฝึกทุกทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน
และเขียนในบริ บททางธุรกิจเน้นการเขียน
รวมทั้งจะได้ศึกษาความรู ้ทางธุ รกิจจากการอ่าน
อีกด้วย

- ผูเ้ รี ยนจะต้องเข้ารับการทดสอบ
เพื่อจัดระดับชั้นเรี ยน
ในวันเสาร์ ที่ 26 มกราคม 2562

เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ทางานด้านธุ รกิจ
จุดประสงค์ของหลักสู ตรนี้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยน

- ผูเ้ รี ยนจะต้องเข้ารับการทดสอบ
เพื่อจัดระดับชั้นเรี ยน

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

ที่ ชั้น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 4
- วิทยากร :
อาจารย์ไทย หรื ออาจารย์
ชาวต่ างประเทศ

-7มีความความสามารถทั้ง 4 ทักษะโดยเน้น
การฟัง พูด อภิปรายและ เขียน เรี ยนรู ้คาศัพท์
สานวน ที่ใช้ทางธุ รกิจในด้านต่าง ๆที่มีความ
ยากเพิม่ ขึ้นรวมทั้งได้ศึกษาความรู ้ทางธุ รกิจ
จากการอ่านบทความทางธุ รกิจที่ซบั ซ้อนขึ้น
และอภิปรายปัญหาที่ปรากฏในบทความและ
เสนอแนวคิดของตนเอง รวมทั้งวิธีในการ
แก้ปัญหา ผูเ้ รี ยนจะได้ฝึกเขียนเพื่อการ
สื่ อสารงานด้านธุ รกิจในลักษณะต่าง ๆ
โดยสรุ ปผูเ้ รี ยนจะได้ฝึกทุกทักษะ คือ การฟัง
พูด อ่านและเขียนในบริ บททางธุ รกิจ เน้นการ
พูด และการเจรจาทางธุ รกิจ
เนื้อหาที่สอนจะอิงตามแนวข้อสอบ TOEIC
นักเรี ยน นิสิต
มีท้ งั Listening, Structure and
นักศึกษาและ
Expression และ Reading วิทยากรจะ
บุคคลทัว่ ไป ที่
เตรี ยมสอบเพื่อ แนะนาเทคนิ คต่างๆในการทาแบบฝึ กหัด
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความเชี่ยวชาญและแม่นยา
การทางาน
ในการทาข้อสอบ
บุคคลทัว่ ไปที่
ฝึ กการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
เตรี ยมสอบไปเรี ยน ตามแนวข้อสอบ IELTS วิทยากรจะแนะนา
ต่อต่างประเทศ หรื อ เทคนิคต่าง ๆ ในการเตรี ยมตัวเพื่อการสอบ
ผูท้ ี่ตอ้ งการฝึ กทักษะ IELTS ให้มีประสิ ทธิ ผล
ขึ้นไป

17. TOEIC Preparation Course

18. Preparation for IELTS

อ. พฤ. 17.30 – 19.30 น.
เสาร์ 9.00 – 12.15 น.
เสาร์ 13.00 – 16.15 น.
อาทิตย์ 9.00 – 12.15 น.

4,500

อ. พฤ. 17.30 – 19.30 น.
เสาร์ 9.00 – 12.15 น.
เสาร์ 13.00 – 16.15 น.

5,000

ภาษาอังกฤษตาม
แนวข้อสอบ IELTS

ในวันเสาร์ ที่ 26 มกราคม 2562
เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.

ที่ ชั้น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 4

- วิทยากร :
อาจารย์ไทย หรื ออาจารย์
ชาวต่ างประเทศ

ในวันแรก ของการเรียน
- วิทยากร : อาจารย์ไทย
Pre-test

- วิทยากร : อาจารย์ชาวต่ างประเทศ

19. Reading and Writing for

เสาร์ 9.00 – 12.15 น.

4,500

เสาร์ 9.00 – 12.15 น.

5,000

IELTS

(การอ่านและการเขียนเพื่อการสอบ
IELTS)

20. TOEFL

-8บุคคลทัว่ ไป

ฝึ กฝนเทคนิคที่เป็ นประโยชน์ และใช้งาน
- วิทยากร : อาจารย์ ไทย
ได้และใช้งานได้จริ งในการทาข้อสอบ
IELTS ในส่ วนของการอ่านและการเขียน
ผูเ้ รี ยนจะได้สร้างความคุน้ เคยกับข้อสอบ
และฝึ กทาข้อสอบจริ ง เพื่อให้สามารถ
รับมือกับข้อสอบได้ทนั เวลาที่กาหนด
เหมาะสาหรับนักเรี ยนที่ตอ้ งการเพิ่ม
คะแนนสอบ IELTS ในเวลาอันสั้น
เพื่อใช้ในการเรี ยนต่อต่างประเทศ
บุคคลทัว่ ไป
เนื้อหาที่สอนจะอิงตามแนวข้อสอบ TOEFL Pre-test ในวันแรก ของการเรียน
ที่เตรี ยมสอบ
- วิทยากร : อาจารย์ไทย
(iBT) มีท้ งั Listening and Reading
ไปเรี ยนต่อ ณ
Comprehension และ Structure and
ต่างประเทศหรื อ Writing วิทยากรจะแนะนาเทคนิคต่างๆใน
ผูท้ ี่ตอ้ งการพัฒนา การทาแบบฝึ กหัด เพื่อให้เชี่ยวชาญและ
การฟัง การอ่าน
แม่นยาในการทาข้อสอบ
คาศัพท์ ไวยากรณ์

21. Survival English

เสาร์ 13.00 – 16.15 น.

4,500

บุคคลทัว่ ไป

ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อการเอาตัวรอดใน - วิทยากร : อาจารย์ ไทย
สถานการณ์ต่างๆในชีวติ ประจาวัน คาศัพท์
วลี และประโยคพื้นฐานในการสื่ อสาร
รู ปแบบ และเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การจองการ
เดินทาง การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
การเข้าพักในโรงแรม การซื้ อของ
ในร้านสะดวกซื้ อ การเข้าพิพิธภัณฑ์
การรับประทานอาหารในร้านอาหาร
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22. Grammar for Business
(ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ)

อ. พฤ. 17.30 – 19.30 น.

4,500

บุคคลทัว่ ไป

Communications
(ภาษาอังกฤษสาหรั บพนักงาน

สานักงาน)

- วิทยากร : อาจารย์ ไทย

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษผ่านวงคาศัพท์และ

New

23. English for Workplace

การอ่านและทาความเข้าใจเอกสารกากับยา
การเข้าโรงพยาบาล รวมถึงมารยาทต่างๆ
ที่สาคัญและคาสแลงต่างๆ ในประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่ อสาร
หลักสู ตรนี้เหมาะสาหรับผูท้ ี่สนใจเรี ยน

จ. พ. 17.30 – 19.30 น.
เสาร์ 13.00 – 16.15 น.
อาทิตย์ 9.00 – 12.15 น.

4,500

บุคคลทัว่ ไป

หัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ
ครอบคลุมหลักไวยากรณ์ที่จาเป็ นต่อการ
ใช้งาน เน้นการอธิ บายที่ชดั เจน เข้าใจง่าย
ภายใต้บรรยากาศการเรี ยนการสอนที่เป็ น
กันเอง ฝึ กฝนทักษะด้วยแบบฝึ กหัดที่
หลากหลาย มีหวั ข้อที่ทนั สมัย ได้เรี ยนรู ้
สานวนอันหลากหลายในเชิงธุ รกิจ
ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการทางาน
การประกอบธุ รกิจต่างๆ
หลักสู ตรนี้ช่วยให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถสื่ อสาร - วิทยากร : อาจารย์ ไทย
ภาษาอังกฤษสาหรับการทางานในองค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ เป็ นอย่างดี
เหมาะสาหรับพนักงานในสานักงาน
โดยเป็ นหลักสู ตรที่ออกแบบมาเพื่อฝึ กอบรม
พนักงานให้มีความพร้อมในการปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมสามารถฝึ กทักษะในการใช้
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24. English for Intercultural
Communications (ภาษาอังกฤษ

สาหรับการสื่ อสารบนความต่ างทาง
วัฒนธรรม)

เสาร์ 9.00 – 12.15 น.

4,500

บุคคลทัว่ ไป

ภาษาอังกฤษต่างๆ พร้อมรับคาแนะนาจาก
ผูส้ อนอย่างใกล้ชิด
หลักสู ตรนี้เป็ นการเรี ยนภาษาอังกฤษด้วยการ - วิทยากร : อาจารย์ ไทย
นาเนื้ อหาและกรอบแนวคิดด้านการสื่ อสาร
ระหว่างวัฒนธรรม (การสื่ อสารบนความต่าง)
มาประยุกต์ใช้ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้ถูกนา
ไปใช้และประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างมาก
ในกลุ่มสหภาพยุโรป เพื่อให้คนหลากหลาย
วัฒนธรรมในภูมิภาคอยูร่ ่ วมกันได้อย่าง
สันติสุข แนวความคิดการสื่ อสารบนความ
ต่างสามารถสร้างความตระหนักรู ้ดา้ นการ
สื่ อสารระหว่างวัฒนธรรมอันประกอบด้วย
ทัศนคติ (attitudes) ความรู ้ความเข้าใจ
(knowledge and understanding) ทักษะ
ความสามารถ (skills) และการกระทา
(actions) ซึ่ งเป็ นคุณสมบัติเบื้องต้นของผูม
้ี
ความตระหนักรู ้ดา้ นการสื่ อสารระหว่าง
วัฒนธรรม ระหว่างการเรี ยน ผูเ้ รี ยนจะได้
เรี ยนรู ้และเข้าใจหลักการของแต่ละแนวคิด
เพื่อให้เห็นวิธีคิด ตัวอย่างในทางปฏิบตั ิ วิธี
คิด ตัวอย่างในทางปฏิบตั ิ วิธีการในการ
แก้ปัญหา ที่จะนาไปปรับใช้ในรู ปแบบของ
สถานการณ์ในองค์กรเพื่อการสื่ อสารที่
เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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25. English for Flight

เสาร์ 13.00 – 16.15 น.

4,500

บุคคลทัว่ ไป

อาทิตย์ 9.00 – 12.15 น.

5,000

บุคคลทัว่ ไป

Attendants (ภาษาอังกฤษสาหรั บ

พนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน)
New

26. Fundamental English
Thesis Writing

(หลักการเขียน งานวิจัยหรื อ
วิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษเบื้องต้ น)
New

(อาทิ การปรับลดอคติของคนในองค์กรและ
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งในองค์กร เป็ นต้น)
หลักสู ตรนี้จดั ทาขึ้นเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผสู ้ นใจ - วิทยากร : อาจารย์ ไทย
ในสายอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
ของสายการบินต่างๆ ตลอดหลักสู ตร
ผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้ศพั ท์และบทสนทนาที่ใช้
ในบริ บทต่างๆ ของพนักงานต้อนรับบน
เครื่ องบิน รวมถึงความรู ้และความเข้าใจ
ในเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพนี้
ผ่านการฝึ กสนทนาและฝึ กปฏิบตั ิพร้อม
คาแนะนาอย่างใกล้ชิดจากผูส้ อนที่มี
ประสบการณ์ตรงหลักสู ตรนี้ ยงั เป็ นหลักสู ตร
เพื่อการเตรี ยมพร้อมสาหรับการสัมภาษณ์
งานสายการบินของผูเ้ รี ยนอีกด้วย
หลักสู ตรนี้เป็ นหลักสู ตรที่ผเู ้ รี ยนจะได้ศึกษา - วิทยากร : อาจารย์ ไทย
และฝึ กการเขียนวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น โดยเน้นความรู ้ความเข้าใจใน
ประเด็นการเขียนแต่ละหัวข้อของการเขียน
วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เนื้อหาในหลักสู ตรครอบคลุมหัวข้อต่างๆ
อาทิ การเขียน Abstract, Introduction,
Literature Review, Finding &
Discussion, Conclusion, Limitation

และ Recommendation เป็ นต้น

27. Writing Effective Business

เสาร์ 9.00 – 12.15 น.

4,500

- 12 บุคคลทัว่ ไป

เสาร์ 13.00 – 16.15 น.

4,500

บุคคลทัว่ ไป

Emails
New

28. Basic English Pronunciation
in Workshop Style

New

หากคุณเป็ นคนหนึ่งที่จาเป็ นต้องเขียน email - วิทยากร : อาจารย์ ไทย
เป็ นภาษาอังกฤษในการทางานหรื อใช้ email
ติดต่อสื่ อสารแทบทุกวัน แต่พบว่าไม่สามารถ
เขียนออกมาได้อย่างมืออาชี พและไม่สามารถ
สื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หลักสู ตรนี้ จะเปลี่ยนแปลง การเขียน email
ของคุณ จากที่เป็ นอุปสรรคให้กลายเป็ นประตู
สู่ การสื่ อสารที่ชดั เจน และประสบความสาเร็ จ
เนื้อหาของหลักสู ตรประกอบด้วย
* มารยาทในการเขียน email สิ่ งที่ควรทา
สิ่ งที่ควรหลีกเลี่ยง
* โครงสร้างการเขียน email เป็ นภาษา
อังกฤษประเภทต่างๆ
* พื้นฐานการใช้ไวยากรณ์ เครื่ องหมาย
วรรคตอน ตัวพิมพ์ใหญ่ คาศัพท์ที่พบบ่อย
ในการเขียน email ประเภทต่างๆ
* ฝึ กฝนและลงมือเขียน email ประเภทต่างๆ
ทั้งแบบภายในองค์กรและข้ามองค์กร
หลักสู ตรนี้จดั การเรี ยนการสอนในสไตล์
- วิทยากร : อาจารย์ ไทย
เวิร์คชอป เพื่อฝึ กฝนทาให้คนเก่งและกล้า
ในการออกเสี ยงเหมาะกับนักเรี ยน นิสิต
นักศึกษา ผูส้ นใจทัว่ ไป ที่ตอ้ งการพัฒนา
ปรับปรุ งการออกเสี ยงภาษาอังกฤษเพื่อใช้
ในชีวติ ประจาวัน ตลอดจนในข่ายต่างๆที่ใช้
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29. Introduction to Translation

เสาร์ 13.00 – 16.15 น.

4,500

ผูส้ นใจการแปล
ที่ได้มาตรฐาน
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี
หรื อกาลังศึกษา
สาขาภาษาอังกฤษ
ในระดับปริ ญญา
ตรี หรื อผูท้ ี่ทางาน
เกี่ยวข้องกับภาษา
อังกฤษ มีความรู ้
ภาษาอังกฤษระดับ
ที่ใช้งานได้

เสาร์ 13.00 – 16.15 น.

4,500

นักเรี ยน นิสิต
นักศึกษา และ
บุคคลทัว่ ไป

(พืน้ ฐานการแปล)
New

30. Words and Grammar for
Communication

ภาษาอังกฤษ และผูต้ อ้ งการเพิ่มความมัน่ ใจ
ในการออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
เนื้อหาของหลักสู ตรประกอบด้วย เทคนิค
ต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการออกเสี ยงภาษา
อังกฤษ เสี ยงพยัญชนะและสระ ควบกล้ า
การออกเสี ยงเน้นพยางค์ในคา การฝึ ก
ออกเสี ยงประโยคบทบาทสมมติ การเล่า
เรื่ อง การประกาศและโจทย์ทา้ ทายต่างๆของ
การออกเสี ยงในสถานการณ์ที่หลากหลาย
เป็ นหลักสู ตรการแปลเบื้อต้น เป็ นการให้
- วิทยากร : อาจารย์ ไทย
ความรู ้พ้นื ฐานอันจะเป็ นประโยชน์แก่การ
ทางานแปลเช่น ความรู ้ดา้ นลักษณะภาษา
*มีการทดสอบวัดผลการเรียน*
ไวยากรณ์ ศัพท์ สานวน เครื่ องมือ และแหล่ง
ค้นคว้าอันจะเป็ นประโยชน์แก่การแปล การ
ฝึ กฝนการสื่ อสารเป็ นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อเสริ มทักษะการแปล
อนึ่ง จะไม่เป็ นประโยชน์แก่ผเู ้ ชี่ยวชาญการ
แปลหรื อนักแปลอาชีพหรื อผูส้ อน
วิชาการแปลอยูเ่ พราะเป็ นการปูพ้นื ความรู ้
เบื้องต้น
เรี ยนรู ้วิธีการสร้างคาศัพท์ และหลักไวยากรณ์ - วิทยากร : อาจารย์ไทย
การเลือกใช้คาและไวยากรณ์ให้เหมาะสมกับ
ภาษาพูดและภาษาเขียนในสถานการณ์ต่างๆ

31. Advanced English Grammar

เสาร์ 9.00 – 12.15 น.

4,500

เสาร์ 13.00 – 16.15 น.

4,500

New

32. Essential Grammar and
Vocabulary for High School
Students

- 14 นักเรี ยน นิสิต
นักศึกษา และ
บุคคลทัว่ ไป

นักเรี ยนระดับ
ม. ปลาย

หลักสู ตรนี้เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนทัว่ ไปที่มี
- วิทยากร : อาจารย์ไทย
พื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษค่อนข้างดี
แต่ยงั ต้องการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อฝึ กฝนและ
พัฒนาตนเองเพื่อให้เข้าใจไวยากรณ์และ
โครงสร้างภาษาอังกฤษขั้นสู งและนาไป
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
เสริ มความรู ้ทางด้านไวยากรณ์ คาศัพท์
- วิทยากร : อาจารย์ไทย
สานวนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา
เพื่อการเพิ่มเกรดในโรงเรี ยน และการเตรี ยม
ตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งระบบรับตรง
และระบบมาตรฐาน

การสมัครและชาระเงิน
 ขอรับใบสมัคร และชาระเงินสดได้ที่สานักงานศูนย์ภาษา ชั้น 1 ห้อง 100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน. 4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หรื อ
 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.lang.human.ku.ac.th และชาระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิ ชย์ ชื่อบัญชี ศู นย์ ภาษา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 235-227390-3 บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
(กรณี ชาระเงินผ่านธนาคารต้องทาการยืนยันการสมัครกับศูนย์ภาษา ผ่าน Fax หรื อ E-mail ดังนี้)
- Fax ใบสมัครพร้อมหลักฐานการชาระเงินมาที่ 02-942-8887 หรื อ E-mail ใบสมัครและหลักฐานการชาระเงินมาที่ lang_hum@hotmail.com
(**โปรดเลือกส่ งอย่ างใดอย่ างหนึ่ง**)
หมายเหตุ : กรณีชาระเงินผ่ านทางธนาคารโปรดเก็บหลักฐานการชาระเงินไว้ เพื่อนามาแสดงและรับใบเสร็จรับเงินในวันแรกที่อบรม
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สถานที่เรียน
อาคารคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารศูนย์เรี ยนรวม 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศห้องเรี ยนในวันแรก
ของการอบรมที่บอร์ด ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน. 4) หรื อ www.facebook.com/KULANGUAGECENTRE
ท่านสามารถนารถไปจอดที่อาคารจอดรถของมหาวิทยาลัย (ชาระค่าบริ การ ชัว่ โมงละ 10 บาท)
แล้วขึ้นรถสวัสดิการที่ศูนย์ภาษาจัดเตรี ยมไว้ให้ (บริ เวณหน้าธนาคารไทยพาณิ ชย์) หรื อรถสวัสดิการมหาวิทยาลัย ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่น้ ี

การรับรองผลการอบรม
ผูเ้ รี ยนที่เข้าอบรมครบตามเกณฑ์ที่ศูนย์ภาษากาหนดไว้ จะได้รับประกาศนียบัตรจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การขอรับชั่วโมงกิจกรรมของนิสิต ม.เกษตรศาสตร์
1. นิสิตที่ตอ้ งการขอรับชัว่ โมงกิจกรรมกรุ ณาแนบสาเนาบัตรนิสิตด้วย
2. นิสิตต้องเรี ยนครบตามเกณฑ์ที่ศูนย์ภาษากาหนด จึงจะได้รับประกาศนียบัตร และต้องนามาแสดงเพื่อขอรับชัว่ โมงกิจกรรม
จานวน 36 ชั่วโมง ได้ที่สานักงานศูนย์ภาษา

การบริการรถรับ – ส่ง
ศูนย์ภาษาจัดรถรับ-ส่ ง ผูเ้ ข้าอบรมไปยังประตู 1 ด้านถนนงามวงศ์วาน ประตูหน้าด้านถนนพหลโยธิน และประตูดา้ นถนนวิภาวดี
วันเสาร์ เวลา 8.30 - 16.15 น. และวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 19.30 น.

การสมัครเรียน
ผูส้ นใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด และสมัคร ได้ที่คุณเจตน์ คุณปนัดดา คุณสุ วรรณี ย ์ และคุณสุ ภานัน ณ สานักงานศูนย์ภาษา
ชั้น 1 ห้อง 100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน. 4) โทร. 02-942-8888-9 หรื อ 02-579-0113 ต่อ 2022-2024 โทรสาร 02-942-8887
www.lang.human.ku.ac.th , www.facebook.com/KULANGUAGECENTRE
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การรับส่วนลด
บุคคลที่เข้ารับการอบรมภาษาเดียวกันต่อเนื่อง 2 หลักสู ตร จะได้ รับส่ วนลด 200 บาท เมื่อเรี ยนต่อเนื่องหลักสู ตรที่ 3
โดยผูอ้ บรมจะต้องนาใบเสร็จรับเงินหรื อสาเนาใบประกาศนียบัตรเป็ นหลักฐานแนบใบสมัคร เพื่อรับส่ วนลด

การติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของศูนย์ภาษาระหว่างที่มีการอบรม
เนื่องจากระหว่างระยะเวลาการอบรมตลอด 3-4 เดือน อาจมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกี่ยวกับวัน เวลา การอบรม อันเนื่องมาจากหลายปัจจัย
ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ จึงขอให้ผเู ้ ข้าอบรมกรุ ณาติดตามข่าวสารจากศูนย์ภาษาผ่านเว็บไซด์เป็ นประจา www.lang.human.ku.ac.th

การแจ้งขอพักการเรียน
1. ผูร้ ับการอบรมสามารถแจ้งความประสงค์ขอพักการเรี ยน (Drop) ขอให้ยนื่ ความประสงค์ ภายใน 2 ครั้งแรกของการเรียนการสอน
และจะได้รับสิ ทธิ์เข้าอบรมในภาคการศึกษาถัดไปเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่ าท่านสละสิ ทธิ์
2. ในกรณี ที่ผเู ้ รี ยนประสงค์จะเปลี่ยนวิชาเรี ยนขอให้ดาเนินการภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเรี ยนเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากนั้น
ผู้เรียนต้ องยื่นคาร้ องขอเปลีย่ นแปลงและชาระค่ าดาเนินการ
3. ผูร้ ับการอบรมต้องแจ้งความประสงค์ขอพักการอบรมต่ออาจารย์ผสู ้ อน
4. ผูร้ ับการอบรมติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษาเพื่อกรอกใบคาร้องขอพักการเรี ยน ณ สานักงานศูนย์ภาษา ชั้น 1 ห้อง 100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน. 4)

** กรณีขอเปลีย่ นวิชาหรื อหมู่เรียน ผู้เรียนต้องแจ้ งอาจารย์ ผ้สู อนทั้ง 2 ห้ อง และเจ้ าหน้ าที่ศูนย์ ภาษาก่อนเท่ านั้น**

