
     

ขั้นตอนการสมัครอบรม   

โครงการอบรมภาษาตา่งประเทศ ชว่ง 2/63 (ทา่พระจนัทร)์ 

1. คลิกลิงค์ >>>> http://203.131.210.92/trainpc/  

                                หรือ สแกน QR Code >>> 

หรือ สแกน QR Code >> 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 รูปแบบใบสมคัรออนไลน์ 

<<<<  1.  กด..สมัครอบรม 

2. กรอกขอมูลการสมัครใหครบถวน 

*****ออกใบเสร็จในนาม โปรด  ระบุชือ-นามสกุลผู้เรียน 

หรือ  กรณีออกนามใบเสร็จบริษัท 

(กรุณาพมิพ์ ชือและทีอยู่บริษัทให้ครบถ้วน)****** 

**เนืองจากใบเสร็จจะออกโดยอัตโนมัติตามข้อมูลทีท่านพิมพ์**  

3. กด...เลือกโปรแกรม 

4. กด...เลือกกลุม   **กรณีสมคัรอบรมหลายวิชา  คลิก เพ่ิมรายการ** 

5. กด...ตกลง 
6  กด...พิมพใบแจงชําระคาอบรม 

  รับสมัครวันที่ 20 ม.ค. - 20 ก.พ. 63 



 

 

 

 

** สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิ :   โทร. 0-2613-2608, 0-2613-2675                                           
: E-mail : arts.tu101@gmail.com                                                                                  

โครงการบริการสังคม  เปดทําการ  -  จันทร-ศุกร     เวลา  08.00 - 18.00 น      

                                             เสาร- อาทิตย   เวลา  08.00 - 16.00.  

 7. นําใบแจ้งชาํระค่าอบรมไปชาํระท ีธนาคารกรุงเทพ เท่านัน         

หรือ  สแกนบาร์โค๊ด ชาํระค่าอบรมผ่าน Mobile Banking  ได้ทุกธนาคาร

สถานที่อบรม :  >>>>ตึกคณะศิลปศาสตร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ทาพระจันทร 

 



โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ ช่วง 2/2563 (ท่าพระจันทร์)                           

**สมัครอบรม ครบ 3 คอรส  ฟรี 1 คอรส ** (สมัครภายใน 1 ป) 

*****วิชาที่พรี คือ วิชา  English for Beginners (ABC) , Mastering English Skills , Conversation English และ  

Grammar Made Easy เทานั้น***** 

ระยะเวลา/ตารางวันอบรม : หลกัสตูร 30  ชวัโมง  

             (ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีนกลางระดับ 1 , ภาษาละตินระดับ 1-2  

และ IELTS,TOEFL) 

กลุม่อบรม เรมิ วนัทอีบรม หลักสตูร 

ทุกวันอังคารและพฤหสับด ี

       เวลา18.00 -20.30 น. 

5 มี.ค. – 28 เม.ย. 63 

 

มี.ค. = 5, 10 ,12, 17, 19         

24 , 26 , 31                        

เม.ย. =  2 , 21 , 23 , 28            

30 ชม. 

ทุกวันเสาร 

เวลา 9.00 -12.00 น. หรอื   

      เวลา 13.00 – 16.00. น 

7 มี.ค. – 16 พ.ค. 63 

งดการเรียนการสอน 

วันเสารท่ี 11 เม.ย. 63 

(หยุดตอเนื่องวันสงกรานต) 

มี.ค. = 7, 14 , 21 , 28

เม.ย. =  4 , 18 , 25 

พ.ค. = 2 , 9 , 16  

30 ชม. 

ทุกวันอาทติย 

เวลา 9.00 -12.00 น. หรอื 

เวลา 13.00 – 16.00. น 

8 มี.ค. – 17 พ.ค. 63 

งดการเรียนการสอน 

วันเสารท่ี 12 เม.ย. 63 

(หยุดตอเนื่องวันสงกรานต) 

มี.ค. = 8, 15 , 22 , 29

เม.ย. =  5 , 19 , 26 

พ.ค. = 3 , 10 , 17 

  30 ชม. 

 



 

 

ระยะเวลา/ตารางวันอบรม  : หลกัสตูร 50  ชวัโมง 

 (TOEIC , TU-GET และ ภาษาจีนกลางระดับ 2-6 , ญี่ปุน , รัสเซีย , อิตาเลียน  

อาหรับ , เกาหลี ,สเปน , ฝร่ังเศส , เยอรมัน  ) 

กลุม่อบรม เรมิ วนัทอีบรม หลักสตูร 

ทุกวันเสาร 

   เวลา 9.00 -15.00 น. 

7 มี.ค. – 16 พ.ค. 63 

งดการเรียนการสอน 

วันเสารท่ี 11 เม.ย. 63 

(หยุดตอเนื่องวันสงกรานต) 

มี.ค. = 7, 14 , 21 , 28

เม.ย. =  4 , 18 , 25 

พ.ค. = 2 , 9 , 16  

50 ชม. 

         ทุกวันอาทิตย 

   เวลา 9.00 -15.00 น. 

8 มี.ค. – 17 พ.ค. 63 

งดการเรียนการสอน 

วันเสารท่ี 12 เม.ย. 63 

(หยุดตอเนื่องวันสงกรานต) 

มี.ค. = 8, 15 , 22 , 29

เม.ย. =  5 , 19 , 26 

พ.ค. = 3 , 10 , 17 
   50 ชม. 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดวิชาที่เปดอบรม 

ท่ี ช่ือวิชา คําอธิบาย หนังสือ ช่ัวโมง   

/คา

อบรม 

กลุมที่เปด 

1 English for 

Beginners (ABC) 

 

ภาษาอังกฤษจะไมใชเรื่องยากสาํหรับคณุอีก

ตอไป เรียนรูหลักการใชภาษาอังกฤษต้ังแต

เริ่มตนไมวาจะเปนการออกเสียง สะกดคํา

ต้ังแต  A-Z เรียนรูหลักการฟง พูด อาน 

เขียน คาํงายๆ ประโยค งายๆเพ่ือใชใน

ชีวิตประจําวัน  เรยีนรูทักษะการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษดวยตนเองท่ีบาน 

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. 

 

- 30 ชม.

3,800.- 

-วันธรรมดา   

(อังคารและพฤหัสบด)ี 

18.00-20.30 น. 

 

-วันเสาร หรือ    

วันอาทิตย 

9.00 – 12.00 น.  

 

**เลือก กลุมใด 

กลุมหน่ึง** 

2 Mastering English 

Skills 1 

 

พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน

ภาษาอังกฤษ คาํศัพท และไวยากรณท่ี

จําเปนตองใชในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

เบื้องตน เพ่ือใหคุณสื่อสารภาษาอังกฤษ

อยางงายใหเปนธรรมชาติมากขึ้น   

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. 

 

 

Textbook: 

Touchstone 1 

 

30 ชม.

3,800.- 

- วันธรรมดา 

(อังคารและพฤหัสบด)ี 

18.00-20.30 น. 

 

- วันเสาร หรือ   

วันอาทิตย 

9.00 – 12.00 น.  

 

**เลือก กลุมใด 

กลุมหน่ึง** 

  

 

 

    

 

  

 



 

3 

 

Mastering English 

Skills 2 

 

พัฒนาทักษะการฟง พูด อานเขียน

ภาษาอังกฤษ คาํศัพท และไวยากรณท่ี

จําเปนตองใชในการสื่อสารภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวัน เรยีนรูคาํศัพท โครงสราง 

หลักการสนทนาเบื้องตนท่ีสามารถนําไปใช

ในชีวิตประจําวันและการทํางาน 

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. 

 

Textbook: 

Touchstone 2 

 

 

 

30 ชม.

3,800.- 

 

 

-วันเสาร 

9.00 – 12.00 น.  

 

 

4 Mastering English 

Skills 3 

 

พัฒนาทักษะการฟง พูด อานเขียน

ภาษาอังกฤษ คาํศัพท และไวยากรณท่ี

จําเปนตองใชในการสื่อสารภาษาอังกฤษใน

บริบทท่ีหลากหลาย ในระดับท่ีสูงขึน้ 

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. 

Textbook: 

Touchstone 3 

 

30 ชม.

3,800.- 

-วันเสาร 

9.00 – 12.00 น.  

 



 

 

 

 
 

   

5 Conversation English 

1-2 

 

ฝกฝนทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษใน

สถานการณตางๆ  โดยเนนพัฒนาทักษะ

การฟงและการออกเสยีง การพูดถาม-ตอบ 

เพ่ิมพูนความรูศัพทสาํนวนภาษาอังกฤษ

และหลักไวยากรณเพ่ือใชในการสนทนาใน

หัวขอท่ีหลากหลายเชน  การทักทายและ

แนะนําตัวเอง การถามเพ่ือขอขอมูล การ

พูดคุยและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง

ตางๆ การเลาเรื่องราวหรือประสบการณใน

อดีต  การพูดถึงแผนการในอนาคต การ

กลาวขอโทษและขอความชวยเหลือ รวมท้ัง

การใหคําแนะนํา 

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. 

Interchange 2 

(5th Edition) 

30 ชม.

3,800.- 

/ 1 ระดับ 

-Conversation 

English          

ระดับ 1  

-วันเสาร         

9.00-12.00  น.  

 

 

-Conversation 

English     

ระดับ 2  

-วันเสาร         

13.00 –16.00 น.  
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Grammar Made Easy 

1 

 

 

ศึกษาโครงสรางทางไวยากรณภาษาอังกฤษ

และฝกฝนการใชโครงสรางไวยากรณใน

ระดับเบื้องตนอยางถูกตอง เขาใจ

องคประกอบของประโยคพรอมเรียนรูผาน

การเขียนประโยคท่ีไมซบัซอน 

Improve skills in recognizing and using 

basic grammatical structures. This 

course deals with usage, the 

mechanics of a sentence, spelling and 

frequent errors associated with 

grammar and usage. 

 

 

- 

 

 

30 ชม.

3,800.- 

 

 

 

-วันธรรมดา  

(อังคารและ

พฤหัสบด)ี 

18.00-20.30 น. 

 

วันเสาร หรือ     

วันอาทิตย 

9.00 – 12.00 น.  

 

**เลือก กลุมใด 

กลุมหน่ึง* 

 

7 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 เรียนรูหลักการเขียนระดับประโยคและยอ

หนา กระบวนการเขียน การรวมรวมขอมลู

และลําดับความคิด  ฝกฝนทักษะการเขียน

ประโยคใจความสําคญั การนาํเสนอ

ตัวอยางและรายละเอียดเพ่ือขยายใจความ

สําคัญ การเชื่อมโยงความคิดอยางเปน

ตรรกะเพ่ือเขียนงานประเภทตางๆเพ่ือให

เหมาะสมกับวัตถุประสงคและระดับของ

ผูอาน เรียนรูหลักไวยากรณ ศัพทสาํนวน

เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการเลือกใชคาํ

และลีลาภาษาใหเหมาะสม 

- 30 ชม.

3,800.- 

/ระดับ 

 

 - วันเสาร               

หรือ  วันอาทิตย 

9.00-12.00  น.  

 

 

 

8 

 

Striking Smarter 

Conversation at 

Work 

 - ฝกทักษะภาษาอังกฤษท่ีเนนการสื่อสาร 

การเริ่มสนทนาและการตอบโตโดยใชภาษา

ท่ีเปนธรรมชาติ 

- ฝกทักษะการตอรองหรือลดทอนความ

ขัดแยงท่ีอาจเกิดขึ้นในขณะสนทนา 

- ฝกเปนผูฟงท่ีดี และใชภาษากายในการ

สื่อสารไดอยางเหมาะสม 

- ฝกปฏิบัติในสถานการณจําลองตางๆ เพ่ือ

เพ่ิมพูนทักษะและเสริมสรางความมั่นใจใน

การสื่อสาร 

- 30 ชม.

3,800.- 

- วันเสาร 

9.00 – 12.00 น. 
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Building a Resume 

and Digital 

Professional Profile 

for Career Success 

 

- ฝกเขียน Resume และ Online Digital 

Profile บนPlatform ยอดนิยม เชน 

LinkedIn เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการสมคัรงาน

ไดในมาตรฐานสากล 

- เรียนรูและฝกฝนเทคนิคเด็ดๆ ในการสราง

มูลคาเพ่ิมใน Profile เพ่ือให Resume มี

ความนาสนใจ 

- สอนโดยอาจารยผูมากดวยประสบการณ 

 

- 

 

 

30 ชม.

3,800.- 

 

 

- วันอาทิตย 

9.00 – 12.00 น. 
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Making Successful 

Presentations for 

International 

Audiences 

 

-เรียนรูกลยุทธและฝกฝนทักษะการนําเสนอ

งานเปนภาษาอังกฤษสาํหรับเวทีนาํเสนอ

งานระดับนานาชาติ 

- ฝกการใชสื่อประกอบการนําเสนองานใน

รูปแบบตางๆใหเหมาะกับประเภทของงาน 

- รับคําปรึกษาและคําแนะนําจากอาจารย

เปนรายบุคคล เพ่ือนําเสนองานอยางมือ

อาชีพ 

 

- 

 

30 ชม.

3,800.- 

 

- วันอาทิตย 

9.00 – 12.00 น. 

11 

 

Business 

Presentations 

- เรียนรูองคประกอบทีสาํคัญของการ

นําเสนองานทางธุรกิจ  

- ฝกฝนทักษะการสื่อสารเพ่ือโนมนาวใจ 

เทคนิคการใชน้ําเสียงและภาษากายในการ

นําเสนองานอยางมปีระสิทธิภาพ 

- เรียนรูการใชเทคโนโลยีรูปแบบตางๆใน

การนําเสนองาน 

 

          - 30 ชม.

3,800.- 

- วันเสาร 

9.00 – 12.00 น. 

12 

 

Intercultural 

Communication in 

Business Contexts 

- เรียนรู้ความสัมพนัธ์ระหว่างการสือสาร

ระหว่างวฒันธรรมและการทําธุรกจิ 

- ฝึกฝนทกัษะการสือสารภาษาองักฤษที

จาํเป็นเพอืเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างชน

ต่างวฒันธรรมในบริบททางธุรกจิ 

 

 

- 

30 ชม.

3,800.- 

-วันเสาร 

9.00 – 12.00 น. 
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Successful 

Professional Writing 

at Work 

 

- เรียนรูเก่ียวกับงานเขียนประเภทตางๆ 

เชน การเขียนอีเมล การเขียนรายงาน การ

เขียนบรรยายสินคาผานชองทางออนไลน 

การเขียนอธบิายสินคาบนบรรจุภัณฑ และ

อ่ืนๆ 

- เนนการฝกฝนปฏิบัติการเขียนในหัวขอ

ตางๆ ตามความตองการของผูเรยีน 

 

 

 

- 

 

30 ชม.

3,800.- 

 

  

- วันอาทิตย 

9.00 – 12.00 น. 
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TOEIC 

 

ฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือพิชิตขอสอบ 

TOEIC ซึ่งเปนขอสอบวัดระดับความรู

ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ  โดยเนนการเจาะลึก

ดานการฟง ไวยากรณ  คาํศัพท และการ

อานตามโครงสรางของขอสอบ TOEIC 

รูปแบบใหม ฝกฝนเทคนิคการทําขอสอบใน

สวนการฟงและการอาน 

 

Guide to The 

TOEIC Test 

(Bruce Rogers) 

 

50 ชม.

4,600.- 

 

- วันเสาร  

9.00 – 15.00 น. 
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TU-GET 

  

ฝกฝนการทําขอสอบเขาศึกษาตอระดับ

ปริญญาโท ประเภทตางๆตามแนวขอสอบ 

TU-GET, CU-TEPนิดา  เกษตรศาสตร และ

มหิดล 

 

 

- 

 

50 ชม.

4,600.- 

 

- วันเสาร  

9.00 – 15.00 น. 

 

 

 

 

 



 

16 

 

IELTS 

 

เรียนรูเทคนิคการฝกฝน และการสอบ 

IELTS จากอาจารยผูมากดวย

ประสบการณ ฝกการทําขอสอบสวนการ

อาน ฟงและพูดอยางเขมขน เรียนรูแนว

คําถาม และวิธีในการตอบคําถามในแต

ละพารท ฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษเชิง

วิชาการท่ีจําเปน  (note taking, 

paraphrasing, summarizing and 

synthesizing)ทบทวนหลักไวยากรณ 

คําศัพท การออกเสียง ท่ีจะชวยใหคุณ

เขาสอบดวยความมัน่ใจยิ่งขึ้น 

 

 

Cambridge 

IELTS 

Trainer 

 

 

30 ชม.

3,800.- 

 

- วันเสาร  

9.00 – 12.00 น. 

 

 

 

 

17 IELTS  Writing เรียนรูเทคนิคการฝกฝน และการสอบ 

IELTS จากอาจารยผูมากดวย

ประสบการณ ฝกการทําขอสอบสวนการ

เขียนโดยเฉพาะ  ฝกทักษะการอธบิาย

ความ สรุปความ เปรียบเทียบ วิเคราะห

ขอมูลในแผนภูมิ แผนผัง ตาราง รูปแบบ

ตางๆ ฝกฝนวิธีการเขียนความเรยีง 

(Essay) รูปแบบตางๆ ทบทวนคําศัพท 

ไวยากรณ ฝกทักษะท่ีจําเปนเพ่ือใหงาน

เขียนของคณุถูกตองและสละสลวยยิ่งขึ้น 

Barron’s 

Writing for 

the IELTS 

 

 

30 ชม.

3,800.- 

 

- วันเสาร  

13.00 – 16.00 น. 

 

 

 

18 

 

TOEFL 

 

เรียนรูเทคนิคการฝกฝน และการสอบ 

TOEFL อยางเปนขั้นเปนตอน จาก

อาจารยผูมากดวยประสบการณ ฝกการ

ทําขอสอบสวนการอาน ฟงและพูดอยาง

เขมขน เรยีนรูแนวคําถาม และวิธีในการ

ตอบคําถามในแตละพารท ฝกฝนทักษะ

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการท่ีจําเปน (note 

taking, paraphrasing, summarizing 

and synthesizing) ทบทวนหลัก

ไวยากรณ คําศัพท การออกเสยีง ท่ีจะ

ชวยใหคุณเขาสอบดวยความมัน่ใจยิ่งขึ้น 

 

Barron’s 

TOEFL iBT 

 

30 ชม.

3,800.- 

 

 

- วันอาทิตย 

9.00 – 12.00 น. 



 

 

19 

 

 

TOEFL Writing 

 

 

เรียนรูเทคนคิ เพ่ือทําขอสอบพารทการ

เขียน ไมวาจะเปน Integrated หรือ 

Independent Writing ใหไดคะแนน

สูง จากอาจารยผูมากดวย

ประสบการณ ฝกรวบรวม และ

จัดระบบความคิด เพ่ือเขียนงานใน

ระดับความเรยีงใหถูกตองและ

สละสลวยทบทวนคําศัพท ไวยากรณ 

ฝกทักษะท่ีจําเปนเพ่ือใหงานเขยีนของ

คุณถูกตองและสละสลวยยิ่งขึ้น 

 

 

Barron’s 

TOEFL iBT 

 

 

30 ชม.

3,800.- 

 

 

 

- วันอาทิตย 

13.00 – 16.00 น. 

20 

 

Business Translation -ฝกฝนทักษะการแปลงานเขียนทาง

ธุรกิจประเภทตางๆ จากภาษาอังกฤษ

เปนภาษาไทย 

-ศึกษาปญหาท่ีมักพบบอยในการแปล

และวิธีแกปญหาการแปลตัวบททาง

ธุรกิจ 

-รับคําปรึกษาและคําแนะนําจาก

อาจารยผูมีประสบการณเฉพาะดาน

การสอนแปลทางธรุกิจ 

- 30 ชม.

3,800.- 

 

- วันอาทิตย 

9.00 – 12.00 น. 

 

21 

 

 

 

- ภาษาจีนกลางระดับ  1   
 

                

 

 

เรียนระบบการเขยีน อาน และออก

เสียงดวยสัทอักษรพินอิน  พ้ืนฐานของ

ตัวอักษรจีน คําศัพทและบทสนทนาวา

ดวยการทักทาย การแนะนําตัว การ

แนะนําอาชีพ สัญชาติ สมาชิกใน

ครอบครัว รวมถึงการบรรยายรูปราง

หนาตาของบุคคล 

 

 

Discover Chin 

Book 1  

(Unit 1-4) 

 

จีนกลาง

ระดับ 1 

(30ชม.)/ 

3,800.- 

 

 

 

 

-จีนกลางระดับ 1

เลือก วันเสาร              

หรือ วันอาทิตย    

9.00-12.00 น. หรือ                    

13.00-16.00 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 

23 

24 

25 

26 

 

 

- ภาษาจีนกลางระดับ  2   

- ภาษาจีนกลางระดับ  3   

- ภาษาจีนกลางระดับ  4   

- ภาษาจีนกลางระดับ  5    

- ภาษาจีนกลางระดับ  6     

 

 

ศึกษาระบบเสียง เรียนรูการฝกออก

เสียงโดยอาศยัสัทอักษรระบบ Pinyin    

เพ่ือใหพูดออกเสียงภาษาจีนกลางได

ถูกตองตามมาตรฐาน  และศึกษาระบบ

ไวยากรณ   เพ่ือใหเขาใจระเบยีบ

โครงสราง   ของภาษาจีนกลาง 

สามารถผูกประโยคงายๆ ไดดวยตนเอง 

เพ่ือสื่อสารในชีวิตประจําวัน นอกจากนี ้      

ยังศึกษาหลักการเขยีน วิธีการจํา และ

ความหมายของตัวอักษรจีน ในระดบัท่ี

สูงขึ้นตามลําดบั 

 

 

จีนกลาง

ระดับ2-5 

(50 ชม.)

4,200.-/ 

1 ระดับ 

 

 

- จีนกลางระดับ2-4      

เลือก วันเสาร              

หรือ วันอาทิตย 

9.00-15.00 น. 
  

- จีนกลางระดับ 5                  

(วันอาทิตย) 

9.00-15.00 น. 

- จีนกลางระดับ 6                  

(วันเสาร) 

9.00-15.00 น. 

 

 

27 

28 

29 

30 

31 

 

- ภาษาญี่ปุนระดับ  1            

- ภาษาญี่ปุนระดับ  2            

- ภาษาญี่ปุนระดับ  3            

- ภาษาญี่ปุนระดับ  5      

- ภาษาญี่ปุนระดับ  8           

 

 

 

ศึกษาระบบเสียงและอักษรญีปุ่น 

(Hiragana  และ  Katakana)                      

คําทักทาย ในชีวิตประจําวัน                    

การแนะนําตนเอง ฯลฯ ผูเรยีนจะได

เรียนรูคําศัพท และ โครงสรางประโยค

ขั้นพ้ืนฐานและไดฝกฝนท้ัง  4  ทักษะ               

โดยแบงเปนระดบัตางๆ ซึ่งจะมีความ

ซับซอนและกวางมากขึน้ในเชงิ

โครงสรางทางไวยากรณและหัวขอ 

ศึกษาเนื้อหาหรือสถานการณตางๆ            

 

 

มินนะ โนะ 

นิฮงโกะ 

 

50 ชม.

4,200.- 

/ 1 

ระดับ 

 

-ญี่ปุนระดับ 1-2  

เลือก  วันเสาร                

หรือ อาทิตย 

9.00-15.00 น. 

 

 

-ญี่ปุน                 

ระดับ 3 , 5 , 8                  

(วันเสาร) 

  9.00-15.00 .น 

 

32 
 

33 

 

34 
 

35 

 

 
 

 

 

 

- ภาษาสเปนระดบั  1 

(A1.1)   

- ภาษาสเปนระดบั  2 

(A1.2)   

- ภาษาสเปนระดบั  3 

(A2.1)   

- ภาษาสเปนระดบั  4 

(A2.2)   

            

 

เรียนรูการอานออกเสียง ฝกทักษะการ

ฟง พูด อานและ เขียน ควบคูกับ

ไวยากรณเพ่ือนําไปใชในการสื่อสาร

สถานการณตางๆ พรอมเรียนรูคําศัพท

และสํานวนในหัวขอตางๆ สอดแทรก

ความรูดานวัฒนธรรมของกลุมประเทศ

ท่ีใชภาษาสเปน  เนื้อหาการเรียนการ

สอนควบคุมระดบั A1-B1 ตามกรอบ

มาตรฐานอางอิงทางภาษาของสหภาพ

ยุโรป (CEFR) ในทุกชั้นเรียน สอนโอน

อาจารยชาวไทยและอาจารยเจาของ

ภาษาท้ังจากสเปน/ลาตินอเมริกา 

  

50 ชม.

4,200.- 

/ 1 

ระดับ 

 

 

เปดอบรมภาษาสเปน

ระดับ 1-5 

 

- สเปนระดับ  1-2 

เลือก  วันเสาร             

หรือ อาทิตย 

  9.00-15.00 .น 

- สเปนระดับ 3             

(วันอาทิตย) 

9.00-15.00 .น 

- สเปนระดับ 4    

(วันเสาร) 

9.00-15.00 .น 

 



 

 
 

36 

37 

38 

39 

 

 

-  ภาษาเยอรมันระดับ 1 

-  ภาษาเยอรมันระดับ 2 

-  ภาษาเยอรมันระดับ 3 

-  ภาษาเยอรมันระดับ 4 

 

 

 

 

 

ฝกทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน 

ควบคูกับไวยากรณพ้ืนฐาน เพ่ือใช

สื่อสารในสถานการณตางๆ                               

ในชีวิตประจําวันพรอมฝกฝนผานสื่อ

กิจกรรม และสถานการณจําลองตางๆ

และ แนะนําแนวทางใหผูเรยีนได

สามารถ  ฝกฝนทักษะภาษาดวย

ตนเอง โดยระดบัตางๆ                                    

อางอิงตามกรอบความตกลง รวมกัน

ของสภายุโรปทางดานภาษา 

(Common   European 

Framework)  โดยเริ่มตั้งแตระดับตน  

(A1) ไปจนถึงระดับสูง 

 

 

- 

 

 

50 ชม.

4,200.- 

/ 1 

ระดับ 

 

 

-เยอรมันระดับ 1 

เลือก วันเสาร               

หรือ วันอาทิตย 

9.00-15.00 .น 

 

- เยอรมันระดับ 2             

(วันอาทิตย) 

9.00-15.00 .น 

- เยอรมันระดับ 3     

(วันเสาร) 

9.00-15.00 .น 

- เยอรมันระดับ 4             

(วันอาทิตย) 

9.00-15.00 .น 

 

 

40 

 

- ภาษาฝรั่งเศสระดับ  1      

 

ศึกษาภาษาฝรั่งเศสระดับพ้ืนฐาน โดยเนน

การฝกทกัษะทางภาษาทั้ง 4 ดาน ฟง-พูด  

อาน-เขียน มุงเนนใหมีการฝกทกัษะการ

ส่ือสารในสถานการณตางๆ ที่มีอยูจริงใน

ชีวิตประจําวัน โดยมีการสอดแทรกความรู

ดานสังคมวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส 

เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําไปใชใน

สถานการณไดจริงเม่ือตองการส่ือสารกับผู

พูดชาวฝรั่งเศสนอกจากน้ีผูเรียนจะไดฝก

ทําแบบทดสอบทางภาษาเพ่ือเตรียมพรอม

สําหรับการสอบวดัระดับภาษาฝรั่งเศส 

DELF A1.1 และ A 1.2 ตามลําดับ 

 

-  

50 ชม.

4,200.- 

/ 1 

ระดับ 

 

-ฝรั่งเศสระดับ 1  

(วันอาทิตย) 

9.00-15.00 .น 



 

41 

42 

43 

 

-  ภาษาเกาหลีระดบั   1     

-  ภาษาเกาหลีระดบั   2     

-  ภาษาเกาหลีระดบั   3      

 

เรียนรูการออกเสียงและกฎไวยากรณ

พ้ืนฐาน ฝกทักษะการฟง การพูด  การ

อานและการเขียนในระดับตน     เพ่ือ

การสื่อสารในชีวิตประจําวัน ในระดบัท่ี

สูงขึ้นตามลําดบั 

 

 

- 

 

50 ชม.

4,200.- 

/ 1 

ระดับ 

 

-เกาหลีระดับ 1 

เลือก วันเสาร               

หรือ วันอาทิตย 

9.00-15.00 .น 

 

 

-เกาหลีระดับ 2-3 

(วันอาทิตย) 

9.00-15.00 .น 

 

 

44 

 

-ภาษารัสเซยีระดับ  1 

 

เรียนรูการออกเสียง  และกฎไวยากรณ

พ้ืนฐานฝกทักษะการฟง การพูด การ

อาน และการเขยีน เพ่ือสื่อสารงายๆ 

วิชานี้เหมาะสําหรับผูท่ีไมมีความรู

ภาษารัสเซียและสําหรบัผูท่ีตองการ

ฟนฟูความรู เพ่ือการศึกษาและการ

สอบ 

 

- 

 

50 ชม.

4,200.- 

 

 

-วันเสาร 

9.00-15.00 .น 

 

 

45 -ภาษาอิตาเลียนระดับ 1  

เรียนรูการออกเสียงและกฎไวยากรณ

พ้ืนฐาน ฝกทักษะการฟง การพูด  การ

อานและการเขียนในระดับตน               

เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

 

- 50 ชม.

4,200.- 

 

-วันเสาร 

  9.00-15.00 .น 

 

46 -ภาษาอาหรับระดับ 1  

ศึกษาและพัฒนาทักษะการฟง-พูด-

อาน-เขียน ภาษาอาหรับเพ่ือใชสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน  โดยคัดเลือกหัวขอท่ี

ใชเปนประจํา  ผูเรยีนจะไดเรียนรู

คําศัพทและสํานวนท่ีใชบอยๆ ฝกการ

สนทนาจรงิๆ ท้ังเปนคูและเปนกลุม  

เพ่ือใชในชีวิตประจําวัน และสนทนา

ธุรกิจ พรอมท้ังเรยีนรูประวัติศาสตร

โลก อาหรับ 

 

- 50 ชม.

4,200.- 

 

- วันอาทิตย 

9.00-15.00 .น 

 



 

 

47 

 

 

-ภาษาละตินเบื้องตน 1-2 

  
 
  
  ภาษาละติน—“แม่ทกุภาษาตระกูลโร

มานซ์” 
เรียนคําศัพทและไวยากรณพ้ืนฐาน 

สอนแทรกเกร็ดประวัติศาสตร ตํานาน

เทพเจากรีกและโรมัน และวิถชีีวิต 

ชาวโรมัน 

 

 

 

 

 

 - 

 

 

30 ชม. 

3,800.- 

/ 1 

ระดับ 

 

 

- ละตินระดับ 1         

-วันเสาร 

13.00-16.00 น. 

 

- ละตินระดับ 2           

-วันเสาร 

9.00-12.00 น. 

 

หมายเหตุ  โครงการขอสงวนสิทธิ์                                                                                                                             

1.  หลังจากสมัคร เจาหนาที่จะไมติดตอทานเพือ่ยนืยันวันเปดเรียนอีก โดยจะตดิตอเฉพาะกรณีวิชานัน้ไม

สามารถเปดอบรมได หรือมีปญหาเกี่ยวกบัการสมัครของทาน                                                                        

2.  ผูสนใจโปรดตรวจสอบเนือ้หาวิชาเรียน กลุมเรยีนใหถูกตองตามตองการ เม่ือชําระเงนิคาอบรมแลว                  

ไมสามารถเรียกรองขอคืนเงินคาอบรมได    ยกเวน ในกรณีที่ไมสามารถเปดอบรมได                                                                                                

3. ทางโครงการฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัน เปด-ปด การอบรมในแตละชวง                                                                                                       

4. ทางโครงการฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยายชวงการอบรบ     

 (*****ทางโครงการฯ ถือวาทานรบัทราบและยอมรับเงื่อนไขตางๆแลว***** )    

     โครงการจะทําบตัรผานประตูใหทานสามารถนาํรถเขามาจอดในมหาวิทยาลัยในชวงวันเวลาที่อบรมเทานั้น   

โปรดแจงทะเบียนรถในใบสมัคร 1 ทาน / 1 คนั  ***** เนือ่งจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร     

มีพื้นที่จํากัด   ทางโครงการฯ จึงขอแนะนําใหผูสมัคร ใชบรกิารขนสงสาธารณะในการเดนิทางมายัง

มหาวิทยาลัย**** 

เง่ือนไข  ***สมัครอบรม ครบ 3 คอรส  ฟรี 1 คอรส ** (สมัครภายใน 1 ป)                                          

*****วิชาที่พรี คือ วิชา  English for Beginners (ABC) , Mastering English Skills , Conversation English และ  

Grammar Made Easy เทานั้น***** 

 

 


