โครงการอบรมภาษาต่ างประเทศ 4/2561 (ศูนย์ รังสิต)
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิ ดอบรมภาษาต่ างประเทศ หลักสูตร 30 และ 50 ชั่วโมง

ขยายการรับ
สมัครถึง
31 ก.ค. 61

• เพื่อประสิทธิภาพในการใช้ ภาษา
• เพื่อความก้ าวหน้ าทางการงาน

• เพื่อความก้ าวหน้ าในการศึกษา
• เพื่อเสริมรายได้

สมัครออนไลน >>>
หรือ
สแกน QR Code >>>
สอบถามรายละเอียด : 02-696-5645, 083-425-4630 / E-mail : ce_larts@arts.tu.ac.th / Line : arts5645

ระยะเวลาที่เปิ ดอบรม : หลักสู ตร 30 และ 50 ชั่วโมง
กลุ่มอบรม

เริ่ม

วันทีอ่ บรม

หลักสู ตร

ทุกวันจันทร์ , พุธ

1 ส.ค. – 10 ต.ค.

ส.ค. = 1, 6, 8, 15, 20, 22, 27, 29
ก.ย. = 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 / ต.ค. = 1, 3, 8, 10

50 ชม.

ทุกวันอังคาร,
พฤหัสบดี

2 ส.ค. – 9 ต.ค.

ส.ค. = 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30
ก.ย. = 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 / ต.ค. = 2, 4, 9

50 ชม.

4 ส.ค. – 8 ก.ย.

ส.ค. = 4, 11, 18, 25
ก.ย. = 1, 8

30 ชม.

4 ส.ค. – 6 ต.ค.

ส.ค. = 4, 11, 18, 25
ก.ย. = 1, 8, 15, 22, 29 / ต.ค. = 6

50 ชม.

5 ส.ค. – 21 ต.ค.

ส.ค. = 5, 19, 26
ก.ย. = 2, 9, 16, 23, 30 / ต.ค. = 7, 21

50 ชม.

ทุกวันเสาร์

ทุกวันอาทิตย์

หมายเหตุ โครงการขอสงวนสิทธิ์
1.

หลังจากสมัคร เจาหนาที่จะไมติดตอทานเพื่อยืนยันวันเปดเรียนอีก โดยจะติดตอเฉพาะกรณีวิชาที่ไม
สามารถเปดอบรมได หรือมีปญหาเกี่ยวกับการสมัครของทาน
2. ผูสนใจโปรดตรวจสอบเนื้อหาวิชาเรียน และกลุมเรียนใหถูกตอง เมื่อชําระเงินแลว ไมสามารถเรียกรองขอ
คืนเงินคาอบรมได ยกเวน ในกรณีที่ไมสามารถเปดอบรมได
3. ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัน เปด-ปด การอบรมในแตละชวง
4. ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยายชวงการอบรม
การคืนเงิน
คืนเงินตามบัญชีที่ผูเขาอบรมแจงไว จะโอนหลังจากคอรสเปดอบรมไปแลว ระยะเวลาดําเนินการ 14 วัน
สถานที่อบรม : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ลําดับ
1

วิชาที่เปดสอน

คาใชจาย

้ ฐาน (Brush up your English)
ภาษาอ ังกฤษขนพื
ั้ น

3,800.-

เน้ นกลุ่มผู้เรี ยนที่มีพืน้ ฐานภาษาอังกฤษไม่มากนัก หรื อขาด การฝึ กฝนทักษะ
รวมค่ าหนังสือ
การใช้ ภาษาอังกฤษมานาน ผู้เรี ยนจะได้ ศึกษาโครงสร้ างของภาษาอังกฤษ
30 ช.ม.
นั บ ตั ง้ แต่ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ เ พื่ อ แยกประเภทของคํ า ไปจนถึ ง การสนทนา
ภาษาอังกฤษในระดับพื ้นฐาน

1. เปิ ดกลุ่ม : ทุกวันเสาร์

เวลา 9.00 – 15.00 น.

ลําดับ
2

วิชาที่เปดสอน

คาใชจาย

พ ัฒนาท ักษะภาษาอ ังกฤษ : ฟัง-พูด- อ่าน-เขียน
( English Skills Development)

ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษด้ านการฟั ง พูด อ่าน เขียน ผู้เรี ยนจะได้ เรี ยนรู้
ไวยากรณ์ คําศัพท์ ตังแต่
้ ระดับพื ้นฐาน ในหัวข้ อที่ใช้ บ่อยในชีวิตประจําวันโดย
เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกฝนทักษะทุกด้ าน ทําให้ สามารถนําไปใช้ ในชีวิตประจําวัน ได้
อย่างถูกต้ องและมัน่ ใจ

3,800.รวมค่ าหนังสือ

50 ช.ม.

2. เปิ ดกลุ่ม : ทุกวันอังคาร, พฤหัสบดี เวลา 17.30 – 20.00 น.
หรือ : ทุกวันเสาร์
เวลา 9.00 – 15.00 น.

3

สนทนาภาษาอ ังกฤษ : ( English Conversation )

ฝึ กฝนและพัฒนาทักษะ การฟั ง-การพูด ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ สื่อสารใน
ชี วิ ต ประจํ า วัน โดยคัด เลื อ กหัว ข้ อ ที่ ใ ช้ เ ป็ น ประจํ า ในการสนทนากับ
ชาวต่า งชาติ ผู้เ รี ย นจะได้ เ รี ย นรู้ คํ า ศัพ ท์ และ สํา นวน ที่ ใ ช้ บ่อ ย ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน เป็ นการเรี ยนเชิงปฏิบตั ิการ เน้ นทัง้ การฟั งต้ นแบบ ที่ถูกต้ อง
แล้ ว ฝึ กฝนการสนทนา จริ งๆ ทัง้ เป็ นคู่ และ เป็ นกลุ่ม ผู้เรี ยนจะได้ พัฒนา
ทักษะการฟั ง ทําให้ เข้ าใจชาวต่างชาติได้ ดีขึ ้น

3. เปิ ดกลุ่ม : ทุกวันเสาร์

4

รวมค่ าหนังสือ

50 ช.ม.

เวลา 9.00 – 15.00 น.

้ าษาอ ังกฤษ
ไวยากรณ์และการใชภ
( English Grammar and Uses )

3,800.-

ศึกษาไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ ตัง้ แต่ระดับพืน้ ฐาน ผู้เรี ยนจะเข้ าใจ
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ เน้ นการฝึ กฝนให้ ผ้ เู รี ยนจดจํากฎเกณฑ์
ไวยากรณ์ ได้ เป็ นอย่างดี แล้ วจึงฝึ กฝนการใช้ ความรู้ ไวยากรณ์ ในการอ่าน
บทความสัน้ ๆ และเขียนประโยค ทําให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจไม่เพียงแต่ท่องจํากฎได้
เท่านัน้ แต่ยงั สามารถนําไวยากรณ์ไปใช้ ได้ จริ งด้ วย มีการแบ่งบทเรี ยนชัดเจน
ตังแต่
้ ระดับพืน้ ฐานและระดับสูงขึ ้น เพื่อเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ
และ ได้ ฝึกฝนอย่างเต็มที่

4. เปิ ดกลุ่ม : ทุกวันเสาร์

3,800.-

รวมค่ าหนังสือ

50 ช.ม.

เวลา 9.00 – 15.00 น.

ลําดับ

วิชาที่เปดสอน

คาใชจาย

5

โครงสร้างประโยคภาษาอ ังกฤษเพือ
่ การอ่านและการเขียน

(Sentence Structure for Reading and Writing)

ผู้เรียนจะได้ ศกึ ษาโครงสร้ างประโยคพื ้นฐานไปจนถึงประโยคซับซ้ อน
แบบต่าง ๆ และประโยคความรวม รวมทังสามารถวิ
้
เคราะห์โครงสร้ าง
ประโยคได้ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ ในการอ่านและการเขียนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ทังในการเรี
้
ยนและในชีวิตประจําวัน

5. เปิ ดกลุ่ม : ทุกวันอาทิตย์

6

รวมค่ าหนังสือ

50 ช.ม.

เวลา 9.00 – 15.00 น.

ภาษาอ ังกฤษเพือ
่ การเตรียมสอบ TOEIC :
(TOEIC Preparation )

ศึกษาคํ าศัพท์ สํานวน และไวยากรณ์ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมภาษาอังกฤษ
สําหรั บการสอบเข้ าทํางาน โดยเฉพาะงานสายการบิน การโรงแรม งานสํานักงานที่
สอบเลื่อนตํ าแหน่ง โดยใช้ ข้อสอบ TOEIC ผู้เรี ยนจะได้ เรี ยนรู้ เทคนิคการอ่านเพื่ อ
ความเข้ าใจและการวิเคราะห์ การอ่านรวดเร็ ว เพื่อจับประเด็น ศึกษากุญแจหลัก 10
ดอก เพื่ อพิชิตข้ อสอบส่วนไวยากรณ์ รวมถึงพัฒนาทักษะการฟั ง และฝึ กฝนการฟั ง
เพื่อหาคําตอบ วิชานี ้เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการเตรี ยมความพร้ อมภาษาอังกฤษ เพื่อ
สอบเข้ าทํางานในธุรกิจที่ใช้ ข้อสอบ TOEIC

6. เปิ ดกลุ่ม : ทุกวันอาทิตย์

7

3,800.-

4,200.รวมค่ าหนังสือ

50 ช.ม.

เวลา 9.00 – 15.00 น.

ภาษาอ ังกฤษเพือ
่ การเตรียมสอบ IELTS :
(International English Language Testing System)

- ศึกษาเทคนิคการทําข้ อสอบ IELTS
- เหมาะกับผู้ที่ต้องการสอบเพื่อศึกษาต่ออังกฤษ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
- Part Writing : เทคนิคการเขียนให้ ตรงใจ ตอบให้ ตรงจุด
- Part Reading : พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความและวิเคราะห์เรื่ อง
- Part Listening : ฝึ กฟั งเพื่อจับประเด็น เน้ นฟั งเพื่อหาคําตอบ
- Part Speaking : การเรี ยบเรี ยงข้ อมูลเพื่อการพูดและสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

7. เปิ ดกลุ่ม : ทุกวันจันทร์, พุธ เวลา 17.30 – 20.00 น.
หรือ : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 15.00 น.

4,200.รวมค่ าหนังสือ

50 ช.ม.

ลําดับ
8

วิชาที่เปดสอน

คาใชจาย

ภาษาสเปนระด ับ 1

เรี ยน รู้การออกเสียง ฝึ กทักษะฟั ง พูด อ่านและเขียน เรี ยนรู้ไวยากรณ์ระดับ
ที่ จํ าเป็ น สํ าหรั บไปใช้ ใ นการสนทนาเหมาะสมกับสถานการณ์ ต่างๆ พร้ อม
สอดแทรกวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสเปน โดยแบ่งเป็ นระดับต่างๆ ที่มีความ
ซับซ้ อนและกว้ างมากขึ ้นในเชิงโครงสร้ างไวยากรณ์และหัวข้ อศึกษา เนื ้อหาหรื อ
สถานการณ์ตา่ งๆที่นําเสนอตามลําดับ

3,800.รวมค่ าหนังสือ

50 ช.ม.

8. เปิ ดกลุ่ม : ทุกวันอังคาร, พฤหัสบดี เวลา 17.30 – 20.00 น.

9

ภาษาเยอรม ันระด ับ 1

ศึกษาระบบเสี ยงและกฎไวยากรณ์ พืน้ ฐาน ฝึ กทักษะการฟั ง การพูด การ
อ่านและการเขียน เพื่อใช้ สื่อสารได้ ในชีวิตประจําวัน และซับซ้ อนตามระดับวิชา

9. เปิ ดกลุ่ม : ทุกวันเสาร์

10

3,800.รวมค่ าหนังสือ

50 ช.ม.

เวลา 9.00 - 15.00 น.

ภาษาญีป
่ ่ นระด
ุ
ับ 1

ศึกษาระบบเสียงและอักษรญี่ปนุ่ คือ Hiragana และ Katakana คําทักทาย
ในชี วิ ต ประจํ า วัน การแนะนํ า ตนเอง ฯลฯ ผู้เ รี ย นจะได้ เ รี ย นรู้ คํ า ศัพ ท์ แ ละ
โครงสร้ างประโยคขันพื
้ ้นฐาน และได้ ฝึกฝนทัง้ 4 ทักษะ โดยแบ่งเป็ นระดับต่างๆ
ซึ่งจะมีความซับซ้ อนและกว้ างมากขึ ้นในเชิง โครงสร้ างทางไวยากรณ์และหัวข้ อ
ศึกษาเนื ้อหาหรื อสถานการณ์ตา่ งๆที่เสนอตามลําดับ

3,800.รวมค่ าหนังสือ

10. เปิ ดกลุ่ม : ทุกวันอังคาร, พฤหัสบดี เวลา 17.30 – 20.00 น.

50 ช.ม.

