
 

   
 
สอบถาม 0-2696-5645 
Line ID : arts5645  

E-Mail : 
ce_larts@arts.tu.ac.th 

รับสมัคร 20 มกราคม 63 – 20 กุมภาพันธ์ 63 
หลักสูตร 30 ชั่วโมง 

วิชา กลุ่ม เริ่ม ตารางเรียน 

1. English for Beginners (ABC) 
วันอังคาร, พฤหัสบดี 
 17.30 – 20.00 น. 5 มี.ค. – 21 เม.ย. 63 

มี.ค. = 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 ,31 
เม.ย. = 2, 7, 9, 21 2. Conversation English  

ระดับ 1 
ระดับ 2 

3. Grammar Made Easy  
ระดับ 1 

วันเสาร์ (เช้า) 
9.00 – 12.00 น. 

7 มี.ค. – 16 พ.ค. 63 
มี.ค. = 7, 14, 21, 28  
เม.ย. = 4, 18, 25  
พ.ค. = 2, 9, 16 

ระดับ 2 
4. การเขียนภาษาอังกฤษ 1  

**วิชาท่ี 1-4 เลือกเรียนได้ 2 กลุ่ม** 

5. Mastering English Skills  
**วิชาท่ี 5 มี 4 ระดับ  
เลือกเรียนได้ 3 กลุ่ม** 

ระดับ 1 วันอังคาร, พฤหัสบดี 
17.30 – 20.00 น. 5 มี.ค. – 21 เม.ย. 63 

มี.ค. = 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 ,31 
เม.ย. = 2, 7, 9, 21 ระดับ 2 

ระดับ 3 
วันเสาร์ (เช้า) 

9.00 – 12.00 น. 
7 มี.ค. – 16 พ.ค. 63 

มี.ค. = 7, 14, 21, 28  
เม.ย. = 4, 18, 25 / พ.ค. = 2, 9, 16 

ระดับ 4 
วันอาทิตย์ (เช้า) 
9.00 – 12.00 น. 

8 มี.ค. – 17 พ.ค. 63 
มี.ค. = 8, 15, 22, 29  
เม.ย. = 5, 19, 26 / พ.ค. = 3, 10, 17 

6. Striking Smarter Conversation at Work 
7. Building a Resume and Digital 

Professional Profile for Career Success 
8. Making Successful Presentations for 

International Audiences 
9. Business Presentations 

 10. Intercultural Communication in 
Business Contexts 

 11. Successful Professional Writing at Work 
 12. Business Translation 

**วิชาท่ี 6-12 เลือกเรียนได้ 2 กลุ่ม** 

วันจันทร์, พุธ  

 17.30 – 20.00 น. 
4 มี.ค. – 22 เม.ย. 63 

มี.ค. = 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 
เม.ย. = 1, 8, 20, 22 

วันอาทิตย์ (เช้า) 
9.00 – 12.00 น. 

8 มี.ค. – 17 พ.ค. 63 
มี.ค. = 8, 15, 22, 29  
เม.ย. = 5, 19, 26 / พ.ค. = 3, 10, 17 

 13. IELTS 
**วิชาท่ี 13 เลือกเรียนได้ 2 กลุ่ม** 

วันจันทร์, พุธ 
17.30 – 20.00 น. 4 มี.ค. – 22 เม.ย. 63 

มี.ค. = 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 
เม.ย. = 1, 8, 20, 22 



  วันอาทิตย์ (เช้า) 
9.00 – 12.00 น. 

8 มี.ค. – 17 พ.ค. 63 
มี.ค. = 8, 15, 22, 29  
เม.ย. = 5, 19, 26 / พ.ค. = 3, 10, 17 

14. IELTS Writing 
**วิชาท่ี 14 เลือกเรียนได้ 2 กลุ่ม** 

วันจันทร์, พุธ 
17.30 – 20.00 น. 4 มี.ค. – 22 เม.ย. 63 

มี.ค. = 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 
เม.ย. = 1, 8, 20, 22 

วันอาทิตย์ (บ่าย) 
13.00 – 16.00 น. 

8 มี.ค. – 17 พ.ค. 63 
มี.ค. = 8, 15, 22, 29  
เม.ย. = 5, 19, 26 / พ.ค. = 3, 10, 17 

15. TOEFL 
**วิชาท่ี 15 เลือกเรียนได้ 2 กลุ่ม** 

วันจันทร์, พุธ 
17.30 – 20.00 น. 4 มี.ค. – 22 เม.ย. 63 

มี.ค. = 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 
เม.ย. = 1, 8, 20, 22 

วันเสาร์ (เช้า) 
9.00 – 12.00 น. 

7 มี.ค. – 16 พ.ค. 63 
มี.ค. = 7, 14, 21, 28  
เม.ย. = 4, 18, 25 / พ.ค. = 2, 9, 16 

16. TOEFL Writing 
**วิชาท่ี 16 เลือกเรียนได้ 2 กลุ่ม** 

วันจันทร์, พุธ 
17.30 – 20.00 น. 4 มี.ค. – 22 เม.ย. 63 

มี.ค. = 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 
เม.ย. = 1, 8, 20, 22 

วันเสาร์ (บ่าย) 
13.00 – 16.00 น. 

7 มี.ค. – 16 พ.ค. 63 
มี.ค. = 7, 14, 21, 28  
เม.ย. = 4, 18, 25 / พ.ค. = 2, 9, 16 

17. ภาษาจีนกลาง 1 
**วิชาท่ี 17 เลือกเรียนได้ 2 กลุ่ม** 

วันเสาร์ (เช้า) 
9.00 – 12.00 น. 

7 มี.ค. – 16 พ.ค. 63 
มี.ค. = 7, 14, 21, 28  
เม.ย. = 4, 18, 25 / พ.ค. = 2, 9, 16 วันเสาร์ (บ่าย) 

13.00 – 16.00 น. 

18. ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 
วันจันทร์, พุธ 

17.30 – 20.00 น. 
4 มี.ค. – 22 เม.ย. 63 

มี.ค. = 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 
เม.ย. = 1, 8, 20, 22 

19. สนทนาภาษาจีน 1 
วันอาทิตย์  

9.00 – 15.00 น. 
8 มี.ค. – 19 เม.ย. 63 

มี.ค. = 8, 15, 22, 29  
เม.ย. = 5, 19 

หลักสูตร 50 ชั่วโมง 

วิชา กลุ่ม เริ่ม ตารางเรียน 

1. TOEIC 
**วิชาท่ี 1 เลือกเรียนได้ 2 กลุ่ม** 

วันจันทร์, พุธ  
 17.30 – 20.00 น. 

4 มี.ค. – 22 เม.ย. 63 
มี.ค. = 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 
เม.ย. = 1, 8, 20, 22 

วันอาทิตย์  
9.00 – 15.00 น. 

8 มี.ค. – 17 พ.ค. 63 
มี.ค. = 8, 15, 22, 29  
เม.ย. = 5, 19, 26 / พ.ค. = 3, 10, 17 

2. ภาษาญี่ปุ่น  
ระดับ 1 วันอังคาร, พฤหัสบดี 

17.30 – 20.00 น. 5 มี.ค. – 19 พ.ค. 63 
มี.ค. = 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 ,31 
เม.ย. = 2, 7, 9, 21, 23, 28, 30 
พ.ค. = 5, 7, 12, 14, 19 ระดับ 2 

3. ภาษาสเปน  
ระดับ 1 วันเสาร์  

9.00 – 15.00 น. 
7 มี.ค. – 16 พ.ค. 63 

มี.ค. = 7, 14, 21, 28  
เม.ย. = 4, 18, 25 / พ.ค. = 2, 9, 16 ระดับ 2 

4. ภาษาจีนกลาง  
ระดับ 2 วันเสาร์  

9.00 – 15.00 น. 
7 มี.ค. – 16 พ.ค. 63 

มี.ค. = 7, 14, 21, 28  
เม.ย. = 4, 18, 25 / พ.ค. = 2, 9, 16 ระดับ 3 

5. ภาษาฝรั่งเศส 
ระดับ 1 วันเสาร์  

9.00 – 15.00 น. 
7 มี.ค. – 16 พ.ค. 63 

มี.ค. = 7, 14, 21, 28  
เม.ย. = 4, 18, 25 / พ.ค. = 2, 9, 16 ระดับ 2 

6. ภาษาเยอรมัน 

ระดับ 1 
วันเสาร์  

9.00 – 15.00 น. 
7 มี.ค. – 16 พ.ค. 63 

มี.ค. = 7, 14, 21, 28  
เม.ย. = 4, 18, 25 / พ.ค. = 2, 9, 16 

ระดับ 2 
วันอาทิตย์  

9.00 – 15.00 น. 
8 มี.ค. – 17 พ.ค. 63 

มี.ค. = 8, 15, 22, 29  
เม.ย. = 5, 19, 26 / พ.ค. = 3, 10, 17 

7. ภาษารัสเซีย ระดับ 1 
วันเสาร์  

9.00 – 15.00 น. 
7 มี.ค. – 16 พ.ค. 63 

มี.ค. = 7, 14, 21, 28  
เม.ย. = 4, 18, 25 / พ.ค. = 2, 9, 16 

สถานทีเ่รียน  : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )ศูนย์รังสิต( 



 

+++ Promotion +++ 

*** สมัครอบรมครบ  คอร์ส 3!! ฟรี  ส์รอค 1!! *** สมัครภายใน  ปป 1 

เงื่อนไขการใช้ Promotion : วิชาที่ “ฟร ี”ไดแ้ก่ English for Beginners (ABC), Mastering 
English Skills, Conversation English และ Grammar Made Easy เท่านั้น 

 

หมายเหต ุโครงการขอสงวนสิทธิ ์

 หลังจากสมัคร เจ้าหน้าที่จะไม่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันวันเปิดเรียนอีก โดยจะติดต่อเฉพาะกรณีวิชาที่ไม่สามารถเปิดอบรม
ได้ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครของท่าน 

 ผู้สนใจโปรดตรวจสอบเนื้อหาวิชาเรียน และกลุ่มเรียนให้ถูกต้อง เม่ือชําระเงินแล้ว ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนเงินค่า
อบรมได้ ยกเว้น ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดอบรมได้ 

 ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัน เปิด -ปิด การอบรมในแต่ละช่วง 

 ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายช่วงการอบรม 



 

 กลุม่ วชิาพฒันาทกัษะ 
ภาษาองักฤษท ัว่ไป 

English for Beginners (ABC) : 30 ชม. / ราคา 3,800 บาท  

ภาษาอังกฤษจะไม่ใช่เรื่องยากส าหรับคุณอีกต่อไป เรียนรู้หลักการใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นการออกเสียง 
สะกดค าตั้งแต่  A-Z เรียนรู้หลักการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าง่ายๆ ประโยค ง่ายๆเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน  เรียนรู้ทักษะการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองท่ีบ้าน  

An introduction to the English language. Review the basic rules of English, starting from the 

pronunciation of the English alphabet A – Z. Learn the basic skills of writing, reading, speaking, and 

listening through lectures and practices. 

Mastering English Skills 1 : 30 ชม. / ราคา 3,800 บาท  

พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ค าศัพท์ และไวยากรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

เพ่ือให้คุณสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่ายให้เป็นธรรมชาติมากข้ึน   

Learn basic English skills for listening, speaking, reading and writing to build confidence in everyday 

situations. Explore practical vocabulary and grammar in conversation to increase exposure to 

natural English. 

Mastering English Skills 2 : 30 ชม. / ราคา 3,800 บาท 

พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านเขียนภาษาอังกฤษ ค าศัพท์และไวยากรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน เรียนรู้ค าศัพท์ โครงสร้าง หลักการสนทนาเบื้องต้นที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการท างาน  

Develop the use of English in a wide range of everyday situations. Build more confidence in 

listening and speaking skills. Practice of new vocabulary, structures and conversation strategies in 

real life and work contexts. 

Mastering English Skills 3 : 30 ชม. / ราคา 3,800 บาท 

พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านเขียนภาษาอังกฤษ ค าศัพท์ และไวยากรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบท
ที่หลากหลาย ในระดับที่สูงขึ้น  

Develop the use of English in a wider range of everyday situations and work contexts. Practice skills 

in reading, writing, listening and speaking necessary to continue to study English at a higher level. 
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Mastering English Skills 4 : 30 ชม. / ราคา 3,800 บาท 

ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและคล่องแคล่ว ในระดับท่ีใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Build and acquire a greater understanding of the English language structure, including grammar 

points, reading skills, writing fluency and conversation skills. 

Conversation English 1 : 30 ชม. / ราคา 3,800 บาท 

Conversation English 2 : 30 ชม. / ราคา 3,800 บาท 

ฝึกฝนทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ  โดยเน้นพัฒนาทักษะการฟังและการออกเสียง การพูดถาม -ตอบ  

เพ่ิมพูนความรู้ศัพท์ส านวนภาษาอังกฤษและหลักไวยากรณ์เพ่ือใช้ในการสนทนาในหัวข้อที่หลากหลายเช่น  การทักทาย
และแนะน าตัวเอง การถามเพ่ือขอข้อมูล การพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ การเล่าเรื่องราวหรือ
ประสบการณ์ในอดีต  การพูดถึงแผนการในอนาคต การกล่าวขอโทษและขอความช่วยเหลือ รวมทั้งการให้ค าแนะน า 
Instruction in and practice speaking and understanding conversational English with focus on 

improving conversational ability while emphasizing listening comprehension skills, the proper use of 

English grammar, vocabulary development, common idiom usage, and practice in pronunciation and 

intonation. Topics including greeting and introduction, asking for and giving information, expressing 

opinions, talking about past experiences and future plans, apologizing, making requests, and giving 

suggestions. 

Grammar Made Easy 1 : 30 ชม. / ราคา 3,800 บาท 

ศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและฝึกฝนการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ในระดับเบื้องต้นอย่างถูกต้อง เข้าใจ
องคป์ระกอบของประโยคพร้อมเรียนรู้ผ่านการเขียนประโยคท่ีไม่ซับซ้อน  
 

Improve skills in recognizing and using complex sentence structures. This course deals with usage, 

the mechanics of longer sentences, and frequent errors associated with grammar and usage. 

Grammar Made Easy 2 : 30 ชม. / ราคา 3,800 บาท 

ศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและฝึกฝนการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ในระดับประโยคที่มีมากกว่าหนึ่งความได้
อย่างถูกต้อง เข้าใจองค์ประกอบของประโยคที่ซับซ้อนพร้อมเรียนรู้วิธีการใช้ค าเชื่อมอย่างเหมาะสม 
 

Improve skills in recognizing and using complex sentence structures. This course deals with usage, 

the mechanics of longer sentences, and frequent errors associated with grammar and usage. 

การเขียนภาษาอังกฤษ 1 : 30 ชม. / ราคา 3,800 บาท 
เรียนรู้หลักการเขียนระดับประโยคและย่อหน้า กระบวนการเขียน การรวมรวมข้อมูลและล าดับความคิด  ฝึกฝนทักษะการ
เขียนประโยคใจความส าคัญ การน าเสนอตัวอย่างและรายละเอียดเพ่ือขยายใจความส าคัญ การเชื่อมโยงความคิดอย่างเป็น
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ตรรกะเพ่ือเขียนงานประเภทต่างๆเพ่ือให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และระดับของผู้อ่าน เรียนรู้หลักไวยากรณ์ ศัพท์ส านวน
เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการเลือกใช้ค าและลีลาภาษาให้เหมาะสม 

Identify components of a paragraph and construct complex and compound sentences. Practice on 

writing process: planning, organizing, developing, drafting, and revising. This course provides an 

opportunity to write paragraphs of various types that exhibit depth, thoughtfulness, and the 

conventions and principles of English writing. 



 

 กลุม่ วชิาภาษาองักฤษธุรกจิ 

 

Striking Smarter Conversation at work : 30 ชม. / ราคา 3,800 บาท  

- ฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสาร การเริ่มสนทนาและการตอบโต้โดยใช้ภาษาท่ีเป็นธรรมชาติ 
- ฝึกทักษะการต่อรองหรือลดทอนความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในขณะสนทนา 
- ฝึกเป็นผู้ฟังที่ดี และใช้ภาษากายในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
- ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลองต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสาร 

Building a Resume and Digital Professional Profile for Career Success  

: 30 ชม. / ราคา 3,800 บาท  

- ฝึกเขียน Resume และ Online Digital Profile บนPlatform ยอดนิยม เช่น LinkedIn เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการสมัครงานได้ในมาตรฐานสากล 

- เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคเด็ดๆ ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมใน Profile เพ่ือให้ Resume มีความน่าสนใจ 

- สอนโดยอาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์ 

Making Successful Presentations for International Audiences 

 : 30 ชม. / ราคา 3,800 บาท 

- เรียนรู้กลยุทธ์และฝึกฝนทักษะการน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษส าหรับเวทีน าเสนองานระดับนานาชาติ 
- ฝึกการใช้สื่อประกอบการน าเสนองานในรูปแบบต่างๆให้เหมาะกับประเภทของงาน 

- รับค าปรึกษาและค าแนะน าจากอาจารย์เป็นรายบุคคล เพ่ือน าเสนองานอย่างมืออาชีพ 

Business Presentations : 30 ชม. / ราคา 3,800 บาท 

- เรียนรู้องค์ประกอบทีส าคัญของการน าเสนองานทางธุรกิจ  

- ฝึกฝนทักษะการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจ เทคนิคการใช้น้ าเสียงและภาษากายในการน าเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่างๆในการน าเสนองาน 
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Intercultural Communication in Business Contexts : 30 ชม. / ราคา 3,800 บาท 

- เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและการท าธุรกิจ 

- ฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่จ าเป็นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างชนต่างวัฒนธรรมในบริบททางธุรกิจ 

Successful Professional Writing at work : 30 ชม. / ราคา 3,800 บาท 

- เรียนรู้เกี่ยวกับงานเขียนประเภทต่างๆ เช่น การเขียนอีเมล การเขียนรายงาน การเขียนบรรยายสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ การเขียนอธิบายสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ และอ่ืนๆ 

- เน้นการฝึกฝนปฏิบัติการเขียนในหัวข้อต่างๆ ตามความต้องการของผู้เรียน 

Business Translation : 30 ชม. / ราคา 3,800 บาท 
- ฝึกฝนทักษะการแปลงานเขียนทางธุรกิจประเภทต่างๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 

- ศึกษาปัญหาที่มักพบบ่อยในการแปลและวิธีแก้ปัญหาการแปลตัวบททางธุรกิจ 

- รับค าปรึกษาและค าแนะน าจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้านการสอนแปลทางธุรกิจ 



 

 

 
กลุม่ วชิาภาษาองักฤษ 
เพ ือ่เตรยีบสอบ  

IELTS : 30 ชม. / ราคา 3,800 

- เรียนรู้เทคนิคการฝึกฝน และการสอบ IELTS จากอาจารย์ผูม้ากด้วยประสบการณ ์ฝึกการท าข้อสอบส่วนการอ่าน ฟังและพดู
อย่างเข้มข้น  

- เรียนรู้แนวค าถาม และวิธีในการตอบค าถามในแตล่ะพาร์ท ฝกึฝนทักษะภาษาอังกฤษเชิงวชิาการที่จ าเป็น (note taking, 

paraphrasing, summarizing and synthesizing) 

ทบทวนหลักไวยากรณ์ ค าศัพท์ การออกเสียง ที่จะช่วยให้คุณเข้าสอบด้วยความมั่นใจยิง่ขึ้น 

 

IELTS Writing : 30 ชม. / ราคา 3,800 บาท  

เรียนรู้เทคนิคการฝึกฝน และการสอบ IELTS จากอาจารยผ์ูม้ากด้วยประสบการณ์ ฝึกการท าข้อสอบส่วนการเขียนโดยเฉพาะ  
ฝึกทักษะการอธิบายความ สรปุความ เปรียบเทียบ วิเคราะห์ข้อมูลในแผนภูม ิแผนผัง ตาราง รปูแบบตา่งๆ ฝึกฝนวธิีการเขียนความ
เรียง (Essay) รูปแบบต่างๆ ทบทวนค าศัพท์ ไวยากรณ์ ฝึกทักษะที่จ าเป็นเพื่อให้งานเขียนของคุณถูกต้องและสละสลวยยิง่ขึ้น 

TOEFL : 30 ชม. / ราคา 3,800 บาท 

- เรียนรู้เทคนิคการฝึกฝน และการสอบ TOEFL อย่างเป็นขั้นเป็นตอน จากอาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์ ฝึกการท าข้อสอบส่วน
การอ่าน ฟังและพูดอย่างเข้มข้น  

- เรียนรู้แนวค าถาม และวิธีในการตอบค าถามในแตล่ะพาร์ท ฝกึฝนทักษะภาษาอังกฤษเชิงวชิาการที่จ าเป็น (note taking, 

paraphrasing, summarizing and synthesizing) 

ทบทวนหลักไวยากรณ์ ค าศัพท์ การออกเสียง ที่จะช่วยให้คุณเข้าสอบด้วยความมั่นใจยิง่ขึ้น 

TOEFL Writing : 30 ชม. / ราคา 3,800 บาท 

เรียนรู้เทคนิค เพื่อท าข้อสอบพาร์ทการเขียน ไม่วา่จะเปน็ Integrated หรือ Independent Writing ให้ได้คะแนนสูง จาก
อาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ ์ฝึกรวบรวม และจัดระบบความคิด เพื่อเขียนงานในระดับความเรียงให้ถูกต้องและสละสลวย 
ทบทวนค าศัพท์ ไวยากรณ์ ฝึกทกัษะที่จ าเปน็เพื่อให้งานเขียนของคุณถูกต้องและสละสลวยยิ่งขึ้น 
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TOEIC : 50 ชม. / ราคา 4,600 บาท 

ฝกึฝนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพิชิตข้อสอบ TOEIC ซึ่งเป็นขอ้สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ  โดยเน้นการเจาะลึก
ด้านการฟัง ไวยากรณ ์ ค าศัพท์ และการอ่านตามโครงสรา้งของข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ ฝึกฝนเทคนิคการท าข้อสอบในส่วน
การฟังและการอ่าน 

สอบ 

 



 

 

 
กลุม่ วชิาภาษาต่างประเทศ 

 

ภาษาสเปนระดับ 1 : 50 ชม. / ราคา 4,200 

ภาษาสเปนระดับ 2 : 50 ชม. / ราคา 4,200 

เรียนรู้การอ่านออกเสียง ฝึกทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน ควบคู่กับไวยากรณ์ เพ่ือน าไปใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ พร้อม
เรียนรู้ค าศัพท์ และส านวนในหัวข้อต่างๆ สอดแทรกความรู้ด้านวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาสเปน เนื้อหาการเรียน
การสอนครอบคลุมระดับ A1-B1 ตามกรอบมาตรฐานอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR  )ในทุกชั้นเรียน  สอน
โดยอาจารย์ชาวไทย และอาจารย์เจ้าของภาษาทั้งจากสเปน /ลาตินอเมริกา  

สเปน 1 (A1.1) สเปน 2 (A1.2) 

- การอ่านออกเสียง การลงเสียงหนัก 

- การแนะน าตัว : ชื่อ นามสกุล สัญชาติ อายุ อีเมล์ เบอร์
โทรศัพท์ การบอกอาชีพ 

- การแนะน าให้บุคคลอ่ืนรู้จักกัน 

- การบรรยายครอบครัว ความสัมพันธ์ การบรรยาย
ลักษณะและนิสัยบุคคล 

- การบอกที่พักอาศัย : ประเภทที่อยู่ เฟอร์นิเจอร์ 
ลักษณะของบ้าน 

- การบรรยายเมือง และบอกท่ีตั้งสถานที่ส าคัญต่างๆ 

-  การสอบถามและบอกทาง วิ ธีการเดินทาง โดย
ยานพาหนะต่างๆ 

- การบอกเวลาเบื้องต้น 

- การแสดงความชอบ และพูดถึงกิจกรรมยามว่าง 

- อาหารการกิน : วัฒนธรรมการกินดื่ม การสั่งอาหารและ
เครื่องดื่ม การไปจ่ายตลาด 

 

ภาษารัสเซียระดับ 1 : 50 ชม. / ราคา 4,200 บาท 

เรียนรู้การออกเสียง  และกฎไวยากรณ์พ้ืนฐานฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพ่ือสื่อสารง่ายๆ วิชานี้เหมาะ
ส าหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษารัสเซียและส าหรับผู้ที่ต้องการฟ้ืนฟูความรู้เพื่อการศึกษาและการสอบ 
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ภาษาจีนกลางระดับ 1 : 30 ชม. / ราคา 3,800 บาท 

เรียนระบบการเขียน อ่าน และออกเสียงด้วยสัทอักษรพินอิน  พ้ืนฐานของตัวอักษรจีน ค าศัพท์และบทสนทนาว่าด้วยการ

ทักทาย การแนะน าตัว การแนะน าอาชีพ สัญชาติ สมาชิกในครอบครัว รวมถึงการบรรยายรูปร่างหน้าตาของบุคคล   
 

ภาษาจีนกลางระดับ 2 : 50 ชม. / ราคา 4,200 บาท 

ภาษาจีนกลางระดับ 3 : 50 ชม. / ราคา 4,200 บาท 

ศึกษาระบบเสียง  เรียนรู้การฝึกออกเสียงโดยอาศัยสัทอักษรระบบ Pinyin เพ่ือการออกเสียงภาษาจีนกลางอย่างถูกต้อง
ตามมาตรฐาน  และศึกษาระบบไวยากรณ์  เพ่ือเข้าใจระเบียบโครงสร้างของภาษาจีนกลาง สามารถผูกประโยคง่ายๆได้ด้วย
ตนเอง เพื่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ยังศึกษาหลักการเขียน วิธีการจ า  และความหมายของตัวอักษรจีน 

 

ภาษาเยอรมันระดับ 1 (A1.1) : 50 ชม. / ราคา 4,200 บาท 

การออกเสียงพยัญชนะ, การแนะน าตัว : ชื่อ นามสกุล สัญชาติ อายุ ที่อยู่ อาชีพ เบอร์โทรศัพท์, จ านวนตัวเลข, สถานที่
ท างานและแผนกต่างๆ ในที่ท างาน, การถาม-ตอบ ราคาสิ่งของต่างๆ, การบอกวัน และกิจกรรมยามว่าง 
 

ภาษาเยอรมันระดับ 2 (A1.2): 50 ชม. / ราคา 4,200 บาท  

การจองโรงแรม และการบอกปัญหาเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรม, สถานที่ต่างๆ ในเมือง, การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยว : เวลาเปิด-ปิด ค่าเข้าชม, การบอกเวลา, อาหารการกิน : การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม, การจ่ายตลาด 
 

ภาษาฝรั่งเศสระดับ 1 : 50 ชม. / ราคา 4,200 บาท 

ภาษาฝรั่งเศสระดับ 2 : 50 ชม. / ราคา 4,200 บาท 

เรียนรู้การออกเสียงและกฎไวยากรณ์พ้ืนฐาน ฝึกทักษะการฟัง การพูด  การอ่านและการเขียนเพ่ือใช้สื่อสารได้ใน
ชีวิตประจ าวัน และซับซ้อนตามระดับวิชา 
 

ภาษาญี่ปุ่นระดับ 1 : 50 ชม. / ราคา 4,200 บาท 

ภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 : 50 ชม. / ราคา 4,200 บาท 

ศึกษาระบบเสียงและอักษรญี่ปุ่น คือ Hiragana และ  Katakana  ค าทักทาย ในชีวิตประจ าวัน การแนะน าตนเอง ลลล 
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ค าศัพท์และ โครงสร้างประโยคขั้นพ้ืนฐาน และได้ฝึกฝนทั้ง   4  ทักษะ โดยแบ่งเป็นระดับต่างๆ  ซึ่งจะมี
ความซับซ้อนและกว้างมากขึ้นในเชิง  โครงสร้างทางไวยากรณ์และหัวข้อ  ศึกษาเนื้อหาหรือสถานการณ์ต่างๆที่เสนอ
ตามล าดับ 
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ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ : 30 ชม. / ราคา 4,200 บาท 

พัฒนาทักษะทางภาษาจีนของผู้เรียนทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน เน้นด้านธุรกิจโดยเฉพาะ และเพ่ิมพูนศักยภาพของผู้เรียนให้ 
ดียิ่งๆขึ้น รวมทั้งผู้เรียนได้ความรู้ที่สามารถน าไปใช้งานได้จริงในที่ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

สนทนาภาษาจีน1 : 30 ชม. / ราคา 4,200 บาท 

ศึกษาค าศัพท์ รูปแบบประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ผ่านหัวข้อและกิจกรรมที่ฝึกทักษะการสนทนาต่างๆ เช่น  การ
สื่อสาร ทักทายในสถานการณ์ต่างๆ  การสั่งอาหาร ท าอาหาร การหาบ้าน ซื้อบ้าน เช่าบ้าน รวมไปถึงค าศัพท์ที่เก่ียวกับการ
หาที่อยู่อาศัย สินค้าภายในบ้าน เป็นต้น  ** วิชาสนทนาภาษาจีน 1 เหมาะส าหรับผู้ที่เรียนจบภาษาจีนกลางระดับ 5 ขึ้น
ไป**   เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดที่ถูกต้อง คล่องแคล่ว  สามารถสื่อสารใน  รูปประโยค  ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
 


