 เปิ ดรับสมัครตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 

ระเบียบการโครงการอบรมภาษาอั งกฤษ รุ่นที่ 58
27 มกราคม 2561
28 มกราคม 2561
29 มกราคม 2561
30 มกราคม 2561

-

5 พฤษภาคม 2561
6 พฤษภาคม 2561
11 เมษายน 2561
12 เมษายน 2561

(เสาร์
(อาทิตย์
(จ. พ.
(อ. พฤ.

09.00 - 12.15 น. / 13.00 - 16.15 น.)
09.00 - 12.15 น. )
17.30 - 19.30 น.)
17.30 - 19.30 น.)

**หลักสู ตรที่ 1-6 ผู้สมัครทีเ่ ป็ นนิสิตและบุคลากร มก. ได้ รับส่ วนลดค่าสมัคร จานวน 200 บาท**
หลักสู ตร

วัน / เวลา

ค่ าอบรม/บาท
รวมค่ าหนังสื อ

คุณสมบัติผ้ ูเรี ยน

1. Pre-Elementary Conversation

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

นักเรี ยน นิสิต
ค่ าทดสอบ 100 บาท นักศึกษา และ
บุคคลทัว่ ไป

2. Elementary Conversation

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.

นักเรี ยน นิสิต
ค่ าทดสอบ 100 บาท นักศึกษา และ
บุคคลทัว่ ไป

3. Pre-Intermediate Conversation

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

4,500

4,500

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

แนวการเรี ยนการสอน
ฝึ กทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะในระดับ
Pre-Elementary ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน โดยเน้นการฟังและพูดเพื่อให้ผเู ้ รี ยน
สามารถนาไปใช้สื่อสารในชี วิต ประจาวันอย่าง
ง่ายๆ เช่นการทักทาย การแนะนาตัวเอง ได้อย่าง
มัน่ ใจและมีประสิ ทธิ ภาพ
ฝึ กทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะในระดับ
Elementary ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน
โดยเน้นการฟังและพูดเพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
สื่ อสารในชี วิตประจาวันเบื้องต้น เช่นการพูดคุย
กับคนในครอบครัว คุน้ เคย เพื่อน ในเรื่ องทัว่ ๆไป
ได้อย่างมัน่ ใจและอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมีการฝึ ก
ทักษะอ่านและเขียนเบื้ องต้นเพื่อเป็ นพื้นฐานใน
การอ่านและเขียน
ฝึ กทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะในระดับ
Pre-Intermediate

ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน

หมายเหตุ
- ผูเ้ รี ยนจะต้องเข้ารับการทดสอบ
เพื่อจัดระดับชั้นเรี ยน
ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561
เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
ที่ ชั้ น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 4
- วิทยากร : อาจารย์ ชาวต่ างประเทศ
- ผูเ้ รี ยนจะต้องเข้ารับการทดสอบ
เพื่อจัดระดับชั้นเรี ยน
ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561
เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
ที่ ชั้ น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 4
- วิทยากร : อาจารย์ ชาวต่ างประเทศ

- ผูเ้ รี ยนจะต้องเข้ารับการทดสอบ
เพื่อจัดระดับชั้นเรี ยน

-2บุคคลทัว่ ไป

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

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.

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

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

และเขียน โดยเน้นการฟังและพูดเพื่อให้ผเู ้ รี ยน
สามารถสื่ อสารในชี วิตประจาวันหรื อพูด
ในหัวข้อเรื่ องที่มีความซับซ้อนและยากขึ้นใน
ระดับกลางๆ เช่น ไปในสถานที่ต่างๆ ได้อย่าง

ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561

มัน่ ใจและอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการฝึ กทักษะ
อ่านและเขียนในระดับที่มีความยากขึ้นเล็กน้อย
ฝึ กทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะในระดับ
Intermediate เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถสื่ อสารใน
ชี วิตประจาวันหรื อพูดในหัวข้อเรื่ องที่มีความยาก
ขึ้นในระดับกลาง เช่นเรื่ องข่าวสารที่น่าสนใจ
ต่างๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนใช้ภาษาได้อย่างมัน่ ใจและ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการฝึ กทักษะอ่านและ
เขียนในระดับที่มีความยากเพิ่มขึ้น
ฝึ กทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะในระดับ

- วิทยากร : อาจารย์ ชาวต่ างประเทศ

ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน
และเขียน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถสื่ อสาร
ชี วิตประจาวันในระดับค่อนข้างสู งได้อย่างมัน่ ใจ
และอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการฝึ กทักษะอ่านและ
เขียนในระดับที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น
Upper Intermediate

เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
ที่ ชั้ น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 4

- ผูเ้ รี ยนจะต้องเข้ารับการทดสอบ
เพื่อจัดระดับชั้นเรี ยน
ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561
เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
ที่ ชั้ น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 4
- วิทยากร : อาจารย์ ชาวต่ างประเทศ
- ผูเ้ รี ยนจะต้องเข้ารับการทดสอบ
เพื่อจัดระดับชั้นเรี ยน

ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561
เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
ที่ ชั้ น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 4
- วิทยากร : อาจารย์ ชาวต่ างประเทศ

6. Advanced Conversation

เสาร์ 9.00 – 12.15 น.
อาทิตย์ 9.00 – 12.15 น.

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

ฝึ กทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะในระดับ
Advanced ทั้ง ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถนาไปใช้สื่อสารใน
หลากหลายสถานการณ์ โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง
มีความคล่องแคล่วในการพูด และมีความมัน่ ใจ

- ผูเ้ รี ยนจะต้องเข้ารับการทดสอบ
เพื่อจัดระดับชั้นเรี ยน
ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561
เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
ที่ ชั้ น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 4

-3ในการสื่ อสาร และสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มีการฝึ กทักษะอ่านและเขียนที่มีระดับความยาก
เพิม่ ขึ้น

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.

4,500

นักเรี ยน นิสิต
นักศึกษา และ
บุคคลทัว่ ไป

8. Public Speaking

อ. พฤ. 17.30 – 19.30 น.

4,500

นักเรี ยน นิสิต
นักศึกษา และ
บุคคลทัว่ ไป

9. English Word Skills:

เสาร์ 9.00 – 12.15 น.

4,500

นักเรี ยน นิสิต
นักศึกษา และ
บุคคลทัว่ ไป

7. Speaking and Pronunciation
Skills

Basic

- วิทยากร : อาจารย์ ชาวต่ างประเทศ

สาหรับผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งการฝึ กทักษะในด้านการ
- วิทยากร : อาจารย์ ชาวต่ างประเทศ
พูดและการฟั ง โดยผูเ้ รี ยนจะได้รับการฝึ ก
ออกเสี ยงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เพื่อให้
เหมือนเจ้าของภาษา การลงน้ าหนักคา (stress)
การออกเสี ยงสู งต่า (intonation) และการเว้น
จังหวะในการออกเสี ยงในประโยค (rhythm)
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะ
- วิทยากร : อาจารย์ ชาวต่ างประเทศ
การพูดภาษาอังกฤษและการนาเสนอเป็ น
ภาษาอังกฤษในบริ บทต่างๆโดยหัวข้อที่เรี ยน
รวมองค์ประกอบและโครงสร้างของการพูด
การหาหัวข้อในการพูด การพัฒนาสื่ อประกอบ
ในการพูด การวิเคราะห์ลกั ษณะของผูฟ้ ั งและ
การตอบผูฟ้ ั ง การพูดประเภทต่างๆ โดย
วัตถุประสงค์หลักคือการทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความ
มัน่ ใจในการพูดภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเมื่อต้อง
สื่ อสารกับผูฟ้ ั งเป็ นภาษาอังกฤษ

เน้นการเรี ยนรู ้คาศัพท์พ้นื ฐานที่ใช้
- วิทยากร : อาจารย์ ไทย
ในชีวิตประจาวันในสังคม เน้นให้ผเู ้ รี ยนมี
โอกาสเพิ่มพูนคาศัพท์ในกลุ่มหรื อหมวดหมู่
ที่มีความสัมพันธ์กนั โดยเริ่ มจากคาศัพท์
ในกลุ่มพื้นฐานง่ายๆ เช่น Talking about

-4Clothes and Buying Clothes, Hobbies
and Interests Food and Drink, Study

เป็ นต้น ฝึ กออกเสี ยงคาศัพท์อย่าง
ถูกต้องเรี ยนรู ้ความหมายของคาศัพท์
นาไปใช้ในรู ปประโยคที่ถูกต้อง เรี ยนรู ้
สานวนที่ใช้ในชีวิตประจาวันจากศัพท์
เหล่านี้ และสามารถเขียน/พูดเป็ นประโยค
เพื่อสื่ อความหมายได้ดียงิ่ ขึ้น
นักเรี ยน นิสิต
สาหรับหลักสู ตรการเรี ยนรู ้คาศัพท์ในระดับ - วิทยากร : อาจารย์ ไทย
นักศึกษา และ
Intermediate นี้ เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้มีความรู ้
บุคคลทัว่ ไป
ในด้านศัพท์ สานวน การไปใช้ในประโยค
เพื่อพูด/เขียนสื่ อสาร รวมทั้งออกเสี ยงคาศัพท์
ที่เป็ นศัพท์ที่มีความยากและซับซ้อนยิง่ ขึ้นๆ
เช่น Describing my Progress and Aims,
Fature Goals, เป็ นกลุ่มของคาศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา อนาคต เทคโนโลยี
สุ ขภาพ การออกกาลังกาย อาหาร เป็ นต้น
ในระดับนี้ผเู ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้ idiom,
Exprenion และการนาคาศัพท์เหล่านี้ไปใช้
ในสถานการณ์ที่มีความยากเพิ่มขึ้นอีกด้วย
- วิทยากร : อาจารย์ ไทย
นักเรี ยนระดับ
ปูพ้นื ฐานไวยากรณ์องั กฤษที่สาคัญและ
มัธยมศึกษา
จาเป็ นในการใช้ภาษา การใช้ไวยากรณ์ใน
ตอนปลายขึ้นไป ภาษาเขียนตั้งแต่ระดับคาไปจนถึงระดับ
ประโยครวมถึงสานวนที่ใช้บ่อยๆ และการ
เปรี ยบเทียบโครงสร้างของประโยคแบบ
ต่างๆเหมาะสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการปูพ้นื หรื อ
and Work

10. English Word Skills:

เสาร์ 13.00 – 16.15 น.

4,500

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

4,500

Intermediate

11. English Grammar
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12. Grammar in Real Life I

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

4,500

นักเรี ยน นิสิต
นักศึกษา และ
บุคคลทัว่ ไป

13. Grammar in Real Life II

เสาร์ 13.00 – 16.15 น.

4,500

นักเรี ยน นิสิต
นักศึกษา และ
บุคคลทัว่ ไป

ทบทวนไวยากรณ์องั กฤษ เพื่อการใช้งาน
และการเตรี ยมตัวสอบข้อสอบมาตรฐานต่างๆ
เน้นให้ผเู ้ รี ยน เรี ยนรู ้หลักไวยากรณ์และ
- วิทยากร : อาจารย์ ไทย
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
การเขียนและการอ่าน รวมทั้งหลัก
ไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคภาษา
อังกฤษที่ใช้ในการพูดในชีวิตประจาวัน
เปรี ยบเทียบความเหมือน/และความ
แตกต่างของไวยากรณ์สาหรับการพูด
และการเขียน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนหลัก
ไวยากรณ์แล้วสามารถนาความรู ้ที่ได้ไปใช้
ในการเขียนและพูดได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมตามบริ บทของการสื่ อสาร
เน้นให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้หลัก ไวยากรณ์และ
- วิทยากร : อาจารย์ ไทย
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
การเขียนและการอ่านรวมทั้งหลัก
ไวยากรณ์และโครงสร้างของประโยคภาษา
อังกฤษที่ใช้ในการพูดในชีวิตประจาวัน
เปรี ยบเทียบความเหมือน/และความ
แตกต่างของไวยากรณ์สาหรับการพูด
และการเขียน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนหลัก
ไวยากรณ์แล้วสามารถเขียนและพูดได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามบริ บทของ
การสื่ อสารในระดับที่มีความยากเพิ่มขึ้น

-614. Basic Integrated Skills

เสาร์ 13.00 – 16.15 น.

4,500

บุคคลทัว่ ไป และ
นิ สิตระดับ
ปริ ญญาตรี ผู ้
ต้องการปรับ
พื้นฐานภาษา
อังกฤษ

15. Basic Writing

เสาร์ 9.00 – 12.15 น.

4,500

นักเรี ยน นิสิต
นักศึกษา และ
บุคคลทัว่ ไป

สาหรับผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งการฟื้ นความรู ้
- วิทยากร : อาจารย์ ไทย
ภาษาอังกฤษหลังจากทิ้ งไปนาน หรื อผูท้ ี่
ต้องการปูพ้นื ภาษาอังกฤษ และฝึ กฝนทักษะ
- เป็ นวิชาระดับพืน้ ฐาน
การใช้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน ทั้งฟั ง พูด
อ่าน (อ่านออกเสี ยง และอ่านเพื่อความเข้าใจ)
และเขียน ในระดับวลี และประโยค อีกทั้ง
เรี ยนรู ้ ไวยากรณ์พ้นื ฐานอันจะเป็ นประโยชน์
แก่การใช้ภาษา
ฝึ กเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นในระดับ
- วิทยากร : อาจารย์ ไทย
ประโยคที่มีโครงสร้างพื้นฐานแล้วจึงเรี ยนการ
เขียนประโยคที่มีความซับซ้อนขึ้นไปจนถึง
ระดับเขียนเป็ นย่อหน้าและเขียนเป็ นเรี ยงความ
สั้นๆ วิทยากรจะให้คาแนะนาในเรื่ องคาศัพท์
และสานวนง่ายๆ ที่ใช้บ่อย เพื่อการเขียน
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ผู้เรียนควรมีความรู้ ไวยากรณ์ พื้นฐานพอสมควร

16. English for Research

อ. พฤ. 17.30 – 19.30 น.

5,000

Writing

**รับจานวน 20 คนเท่ านั้น**
17. Introduction to English
for Academic Purposes

**รับจานวน 25 คนเท่ านั้น**

เสาร์ 9.00 – 12.15 น.

5,200

นิ สิต นักศึกษาใน เป็ นแนวอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อการ
ระดับบัณฑิตศึกษา ปรับแก้ตน้ ฉบับงานเขียนให้เป็ นไป
นักวิชาการ นักวิจยั ตามรู ปแบบที่ใช้ในการเขียนงานวิจยั

ผู้เรี ยนต้ องทาการทดสอบข้ อเขียน
- วิทยากร : อาจารย์ ไทย

สามารถนาไปพัฒนาการเขียนเพื่อการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้
นิ สิต นักศึกษาใน เป็ นแนวอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ฝึ กเขียนใน
ผู้เรี ยนต้ องทาการทดสอบข้ อเขียน
ระดับบัณฑิตศึกษา รู ปแบบการเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น
- วิทยากร : อาจารย์ ไทย
นักวิชาการ นักวิจยั เพิ่มพูนความรู ้ความเข้าใจกระบวนการเขียน
ที่ตอ้ งการปรับปรุ ง ลักษณะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการ
พัฒนา ทักษะการ เขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ รวมถึงการอ่าน

-7เขียนภาษาอังกฤษ เชิงวิชาการสามารถนาไปต่อยอดในการเขียน
เชิงวิชาการ
เรี ยงความเชิงวิชาการ รายงานการวิจยั

เสาร์ 13.00 – 16.15 น.

5,000

19. English for Everyday Use

เสาร์ 9.00 – 12.15 น.

4,500

20. English for Office Work:

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

4,500

18. Essay Writing

**รับจานวน 20 คนเท่ านั้น**

Basic

บทความวิจยั ที่จาเป็ นต่อการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นิ สิต นักศึกษา ผูท้ ี่ ฝึ กทักษะการคิดและการเขียนตามกระบวน
จบการศึกษาระดับ การเขียนที่ถูกวิธีเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ใน
ปริ ญญาตรี โท
การสอบเขียน essay ผูเ้ รี ยนจะได้ฝึกปฏิบตั ิ
หรื อปริ ญญาเอก จริ งและซักถามเพื่อความเข้าใจได้อย่าง
ที่ตอ้ งสอบเขียน ละเอียดเนื่องจากวิทยากรเป็ นอาจารย์
essay เพื่อ
ชาวไทยผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นการสอน
การศึกษาต่อ
การเขียน
นักเรี ยน นิสิต
เหมาะสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการเรี ยนเพื่อสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารได้ในชีวิตประจาวัน
นักศึกษา และ
บุคคลทัว่ ไป
ในระดับพื้นฐาน ซึ่ งจะนาเสนอภาษาอังกฤษใน
หัวข้อเรื่ องในชีวิตประจาวัน มีการอธิบายหลัก
ไวยากรณ์ประกอบเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น การเรี ยน
ประกอบด้วยการฝึ กฟั ง ฝึ กออกเสี ยงและสนทนา
โดยการแสดงบทบาทสมมติ หรื อจาลอง
สถานการณ์ช่วงท้ายของคอร์ส เป็ นเรื่ อง
เกี่ยวกับการสมัครงาน และสัมภาษณ์งาน
นักเรี ยน นิสิต
ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ พื้นฐานทีใ่ ช้เพื่อการ
ทางาน ในสถานที่ทางานต่างๆ เช่น บริ ษทั
นักศึกษา และ
ธนาคารโรงงาน-อุตสาหกรรม หน่ วยงาน
บุคคลทัว่ ไป
ราชการ เน้นฝึ กทักษะการฟั ง/พูดและการ
เขียนเพื่อการสื่ อสาร การทาความเข้าใจกับ
ลูกค้าเพื่อนร่ วมงาน หัวหน้างาน รวมทั้งการ

ผู้เรี ยนต้ องทาการทดสอบข้ อเขียน
- วิทยากร : อาจารย์ ไทย

- วิทยากร : อาจารย์ ไทย

- วิทยากร : อาจารย์ ไทย

-8พูดนาเสนอเป็ นภาษาอังกฤษ
21. English Skills for
Business I

22. English Skills for
Business II

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

เสาร์ 9.00 – 12.15 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
ขึ้นไป

เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ทางานด้านธุ รกิจ
จุดประสงค์ของหลักสู ตรนี้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
มีความความสามารถทั้ง 4 ทักษะโดยเน้นการ
ฟั ง/พูดและการเขียน เรี ยนรู ้คาศัพท์ทาง
ธุ รกิจในด้านต่าง ๆ เบื้องต้นเพือ่ ให้นาไปใช้ได้
รวมทั้งศึกษาความรู ้ทางธุ รกิจจากการอ่าน
บทความทางธุ รกิจเบื้องต้นและอภิปราย
ปั ญหาที่ปรากฏในบทความ ฝึ กเขียนเพื่อการ
สื่ อสารงานด้านธุ รกิจในลักษณะต่าง ๆ เช่นการ
เขียน E-mail เขียนบันทึกข้อความอย่างง่าย
และรายงานการประชุม เป็ นต้น ดังนั้นผูเ้ รี ยน
จะได้ฝึกทุกทักษะ คือ การฟั ง พูด อ่าน
และเขียนในบริ บททางธุ รกิจ

- ผูเ้ รี ยนจะต้องเข้ารับการทดสอบ
เพื่อจัดระดับชั้นเรี ยน
ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561

เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ทางานด้านธุ รกิจ
จุดประสงค์ของหลักสู ตรนี้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
มีความสามารถทั้ง 4 ทักษะโดยเน้นการ
เขียนและการฟั ง/พูด เพือ่ เสริ มสร้างให้ผเู ้ รี ยนนา
ความรู ้ความสามารถที่ได้รับไปใช้เพื่อการทา
ธุ รกิจในระดับนี้ ผเู ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้คาศัพท์
สานวน ที่ใช้ทางธุ รกิจในด้านต่าง ๆที่มีความ
ยากเพิ่มขึ้นรวมทั้งจะได้ศึกษาความรู ้ทางธุ รกิจ
จากการอ่านบทความทางธุ รกิจที่ซบั ซ้อนขึ้น
และอภิปรายปั ญหาที่ปรากฏในบทความและ
เสนอแนวทางแก้ไข ผูเ้ รี ยนจะได้ฝึกเขียนเพื่อการ
สื่ อสารงานด้านธุ รกิจในลักษณะต่าง ๆ เช่น การ

- ผูเ้ รี ยนจะต้องเข้ารับการทดสอบ
เพื่อจัดระดับชั้นเรี ยน
ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561

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

ที่ ชั้ น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 4
- วิทยากร :
อาจารย์ ไทย หรื ออาจารย์
ชาวต่ างประเทศ

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

ที่ ชั้ น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 4
- วิทยากร :
อาจารย์ ไทย หรื ออาจารย์
ชาวต่ างประเทศ

-9เขียนบันทึกข้อความ จดหมาย รายงานด้านธุรกิจ
รายงานและการประชุม เป็ นต้น ดังนั้นผูเ้ รี ยน
จะได้ฝึกทุกทักษะ คือ การฟั ง พูด อ่าน
และเขียนในบริ บททางธุ รกิจเน้นการเขียน
รวมทั้งจะได้ศึกษาความรู ้ทางธุ รกิจจากการอ่าน
อีกด้วย
23. English Skills for

เสาร์ 13.00 – 16.15 น.

Business III

24. TOEIC Preparation Course

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.

5,000

ผูท้ ี่จบการศึกษา
ค่ าทดสอบ 100 บาท ระดับปริ ญญาตรี
ขึ้นไป

4,500

นักเรี ยน นิสิต
นักศึกษาและ
บุคคลทัว่ ไป ที่
เตรี ยมสอบเพื่อ
การทางาน

เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ทางานด้านธุรกิจ
จุดประสงค์ของหลักสู ตรนี้เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
มีความความสามารถทั้ง 4 ทักษะโดยเน้น
การฟั ง พูด อภิปรายและ เขียน เรี ยนรู ้คาศัพท์
สานวน ที่ใช้ทางธุรกิจในด้านต่าง ๆที่มีความ
ยากเพิ่มขึ้นรวมทั้งได้ศึกษาความรู ้ทางธุรกิจ
จากการอ่านบทความทางธุรกิจที่ซบั ซ้อนขึ้น
และอภิปรายปั ญหาที่ปรากฏในบทความและ
เสนอแนวคิดของตนเอง รวมทั้งวิธีในการ
แก้ปัญหา ผูเ้ รี ยนจะได้ฝึกเขียนเพื่อการ
สื่ อสารงานด้านธุรกิจในลักษณะต่าง ๆ
โดยสรุ ปผูเ้ รี ยนจะได้ฝึกทุกทักษะ คือ การฟั ง
พูด อ่านและเขียนในบริ บททางธุรกิจ เน้นการ
พูด และการเจรจาทางธุรกิจ
เนื้อหาที่สอนจะอิงตามแนวข้อสอบ TOEIC
มีท้ งั Listening, Structure and
Expression และ Reading วิทยากรจะ
แนะนาเทคนิคต่างๆในการทาแบบฝึ กหัด
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความเชี่ยวชาญและแม่นยา

- ผูเ้ รี ยนจะต้องเข้ารับการทดสอบ
เพื่อจัดระดับชั้นเรี ยน
ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561
เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.

ที่ ชั้ น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 4
- วิทยากร :
อาจารย์ ไทย หรื ออาจารย์
ชาวต่ างประเทศ

Pre-test ในวันแรก ของการเรี ยน

- วิทยากร : อาจารย์ ไทย

- 10 25. Preparation for IELTS

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

5,000

ในการทาข้อสอบ
บุคคลทัว่ ไปที่
ฝึ กการฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน
เตรี ยมสอบไปเรี ยน ตามแนวข้อสอบ IELTS วิทยากรจะแนะนา
ต่อต่างประเทศ หรื อ เทคนิคต่าง ๆ ในการเตรี ยมตัวเพื่อการสอบ
ผูท้ ี่ตอ้ งการฝึ กทักษะ IELTS ให้มีประสิ ทธิผล

- วิทยากร : อาจารย์ ชาวต่ างประเทศ

ภาษาอังกฤษตาม
แนวข้อสอบ IELTS
26. Reading and Writing for
IELTS

จ. พ. 17.30 – 19.30 น.
เสาร์ 9.00 – 12.15 น.

4,500

บุคคลทัว่ ไป

เสาร์ 13.00 – 16.15 น.

5,000

บุคคลที่เคยสอบ
หรื อเคยผ่านการ
อบรม Reading

(การอ่านและการเขียนเพื่อการสอบ
IELTS)

27. Intensive IELTS

And Writing for
IELTS มาก่อน

ฝึ กฝนเทคนิ คที่เป็ นประโยชน์ และใช้งาน
- วิทยากร : อาจารย์ไทย
ได้และใช้งานได้จริ งในการทาข้อสอบ
IELTS ในส่ วนของการอ่านและการเขียน
ผูเ้ รี ยนจะได้สร้างความคุน้ เคยกับข้อสอบ
และฝึ กทาข้อสอบจริ ง เพื่อให้สามารถ
รับมือกับข้อสอบได้ทนั เวลาที่กาหนด
เหมาะสาหรับนักเรี ยนที่ตอ้ งการเพิ่ม
คะแนนสอบ IELTS ในเวลาอันสั้น
เพื่อใช้ในการเรี ยนต่อต่างประเทศ
คอร์สเรี ยนนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มคะแนน - วิทยากร : อาจารย์ไทย
IELTS ซึ่ งเหมาะสาหรับผูท
้ ี่เคยมี
ประสบการณ์การสอบมาแล้ว หรื อเคยผ่าน
การอบรมหลักสู ตร Reading and Writing
for IELTS มาแล้ว โดยเน้นการฝึ กทักษะ
การทาข้อสอบจริ งทั้งสี่ ดา้ น และเน้นเรื่ อง
การเขียนที่ถูกต้องและการอ่านอย่างรวดเร็ ว
(รับจานวนจากัด ไม่เกิน15 คน และมีการให้
ฟี ดแบคงานเขียน)

28. TOEFL (Intensive Reading
and Writing for iBT TOEFL)

เสาร์ 13.00 – 16.15 น.

4,500

- 11 บุคคลทัว่ ไป
เนื้อหาที่สอนจะอิงตามแนวข้อสอบ TOEFL Pre-test ในวันแรก ของการเรี ยน
ที่เตรี ยมสอบ
- วิทยากร : อาจารย์ ไทย
(iBT) มีท้ งั Listening and Reading
ไปเรี ยนต่อ ณ
Comprehension และ Structure and
ต่างประเทศหรื อ Writing วิทยากรจะแนะนาเทคนิ คต่างๆใน
ผูท้ ี่ตอ้ งการพัฒนา การทาแบบฝึ กหัด เพื่อให้เชี่ยวชาญและ
การฟั ง การอ่าน แม่นยาในการทาข้อสอบ
คาศัพท์
ไวยากรณ์

การสมัครและชาระเงิน

 ขอรับใบสมัคร และชาระเงินสดได้ที่สานักงานศูนย์ภาษา ชั้น 1 ห้อง 100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน. 4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หรื อ
 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.lang.human.ku.ac.th และชาระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ศูนย์ ภาษา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 235-227390-3 บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
(กรณีชาระเงินผ่านธนาคารต้องทาการยืนยันการสมัครกับศูนย์ภาษา 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 เพื่อนามาแสดงและรับใบเสร็จรับเงินในวันแรกทีอ่ บรม

สถานที่เรียน

อาคารคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารศูนย์เรี ยนรวม 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถดูประกาศห้องเรี ยนในวันแรก
ของการอบรมที่บอร์ด ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน. 4)
 วันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 2561 และ วันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นช่ วงงานเกษตรแฟร์ โปรดหลีกเลี่ยงการนารถยนต์ ส่วนตัว
มาจอดรอบบริ เวณคณะมนุษยศาสตร์ ท่านสามารถนารถไปจอดที่อาคารจอดรถของมหาวิทยาลัย (ชาระค่าบริ การ ชัว่ โมงละ 10 บาท)
แล้วขึ้นรถสวัสดิการที่ศูนย์ภาษาจัดเตรี ยมไว้ให้ (บริ เวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์) หรื อรถสวัสดิการมหาวิทยาลัย ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่น้ ี

การรับรองผลการอบรม
ผูเ้ รี ยนที่เข้าอบรมครบตามเกณฑ์ที่ศูนย์ภาษากาหนดไว้ จะได้รับประกาศนียบัตรจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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การขอรับชั่วโมงกิจกรรมของนิสิต ม.เกษตรศาสตร์
1. นิสิตที่ตอ้ งการขอรับชัว่ โมงกิจกรรมกรุ ณาแนบสาเนาบัตรนิสิตด้วย
2. นิสิตต้องเรี ยนครบตามเกณฑ์ที่ศูนย์ภาษากาหนด จึงจะได้รับประกาศนียบัตร และต้องนามาแสดงเพื่อขอรับชัว่ โมงกิจกรรม
จานวน 39 ชั่วโมง ได้ที่สานักงานศูนย์ภาษา

การบริการรถรับ – ส่ง
ศูนย์ภาษาจัดรถรับ-ส่ง ผูเ้ ข้าอบรมไปยังประตู 1 ด้านถนนงามวงศ์วาน ประตูหน้าด้านถนนพหลโยธิน และประตูดา้ นถนนวิภาวดี
วันเสาร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. และวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 19.30 น.

การสมัครเรียน
ผูส้ นใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด และสมัคร ได้ที่คุณเจตน์ คุณปนัดดา คุณสุวรรณีย ์ และคุณสุภานัน 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

การรับส่วนลด
บุคคลที่เข้ารับการอบรมภาษาเดียวกันต่อเนื่อง 2 หลักสูตร จะได้ รับส่ วนลด 200 บาท เมื่อเรี ยนต่อเนื่องหลักสูตรที่ 3
โดยผูอ้ บรมจะต้องนาใบเสร็จรับเงินหรื อสาเนาใบประกาศนียบัตรเป็ นหลักฐานแนบใบสมัคร เพื่อรับส่ วนลด

การแจ้งขอพักการเรียน
1. ผูร้ ับการอบรมสามารถแจ้งความประสงค์ขอพักการเรี ยน (Drop) ขอให้ยื่นความประสงค์ ภายใน 2 สัปดาห์ แรกของการเรียนการสอน
และจะได้รับสิ ทธิ์เข้าอบรมในภาคการศึกษาถัดไปเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2. ในกรณีที่ผเู้ รี ยนประสงค์จะเปลี่ยนวิชาเรี ยนขอให้ดาเนินการภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเรี ยนเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากนั้น
ผู้เรียนต้ องยื่นคาร้ องขอเปลี่ยนแปลงและชาระค่าดาเนินการ
3. ผูร้ ับการอบรมต้องแจ้งความประสงค์ขอพักการอบรมต่ออาจารย์ผสู้ อน
4. ผูร้ ับการอบรมติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษาเพื่อกรอกใบคาร้องขอพักการเรี ยน ณ สานักงานศูนย์ภาษา ชั้น 1 ห้อง 100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน. 4)

** กรณีขอเปลี่ยนวิชาหรื อหมู่เรียน ผู้เรียนต้ องแจ้ งอาจารย์ ผู้สอนทั้ง 2 ห้ อง และเจ้ าหน้ าที่ศูนย์ภาษาก่ อนเท่ านั้น**

