
 

 

 

 

 

 

• เพื่อประสิทธิภาพในการใช้ภาษา   • เพื่อความก้าวหน้าในการศึกษา  
• เพื่อความก้าวหน้าทางการงาน    • เพื่อเสริมรายได้ 

สมัครออนไลน์ >>> 

หรอื 

        สแกน QR Code >>>  
 
 
 

สอบถามรายละเอียด : 02-696-5645 / E-mail : ce_larts@arts.tu.ac.th / Line : arts5645 
ระยะเวลาที่เปิดอบรม : หลักสูตร 30 และ 50 ชั่วโมง  

กลุ่มอบรม เร่ิม วันทีอ่บรม หลกัสูตร 

ทุกวันจันทร์, 
พุธ 

19 ส.ค. – 30 ต.ค.  
ส.ค. = 19, 21, 26, 28   / ต.ค. = 2, 7, 9, 16, 21, 28, 30 
ก.ย. = 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30   50 ชม. 

ทกุวันอังคาร
, พฤหสับดี 

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

50 ชม. 

ทกุวันเสาร์ 

17 ส.ค. – 21 ก.ย.  
ส.ค. = 17, 24, 31   
ก.ย. =  7, 14, 21     

30 ชม. 

17 ส.ค. – 26 ต.ค.  
ส.ค. = 17, 24, 31   
ก.ย. =  7, 14, 21, 28  / ต.ค. = 5, 19, 26     

50 ชม. 

ทกุวัน
อาทติย์ 

18 ส.ค. – 22 ก.ย.  
ส.ค. = 18, 25 
ก.ย. =  1, 8, 15, 22     

30 ชม. 

18 ส.ค. – 27 ต.ค.  
ส.ค. = 18, 25 
ก.ย. =  1, 8, 15, 22, 29    / ต.ค. = 6, 20, 27 

50 ชม. 

                โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ 4/2562 (ศูนย์รังสิต) 
                คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

             เปิดอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร 30 และ 50 ชั่วโมง 

รบัสมัคร  
ถึง 

31 ก.ค. 62 
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หมายเหตุ โครงการขอสงวนสิทธ์ิ 

1.  หลังจากสมัคร เจ้าหน้าที่จะไม่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันวันเปิดเรียนอีก โดยจะติดต่อเฉพาะกรณีวิชาที่ไม่สามารถ

เปิดอบรมได้ หรือมีปัญหาเก่ียวกับการสมัครของท่าน 

2.  ผู้สนใจโปรดตรวจสอบเนือ้หาวิชาเรียน และกลุ่มเรียนให้ถูกต้อง เม่ือชําระเงินแล้ว ไม่สามารถเรียกร้องขอคืน

เงนิค่าอบรมได้ ยกเว้น ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดอบรมได้ 

3.   ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงวัน เปิด-ปิด การอบรมในแต่ละช่วง 

4.   ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการย้ายช่วงการอบรม 

การคืนเงนิ 
คืนเงนิตามบัญชีท่ีผู้เข้าอบรมแจ้งไว้  จะโอนหลังจากคอร์ส เปิดอบรมไปแล้ว ระยะเวลาดาํเนินการ 14 วัน 

สถานที่อบรม  : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
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การเขยีนอเีมลภาษาองักฤษ  (English for Email) 

ผู้ เรียนจะได้ศกึษาวิธีการเขียน E- mail ภาษาองักฤษเพ่ือการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3,800.- 
รวมค่าหนังสือ 

30 ช.ม. 

2. เปิดกลุ่ม  : ทุกวนัอาทิตย ์                  เวลา  9.00 – 15.00 น.  
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ภาษาจนีเพือ่ธุรกจิ 

พัฒนาทักษะทางภาษาจีนของผู้ เรียนทัง้การฟัง พูด อ่าน เขียน เน้นด้าน
ธุรกิจโดยเฉพาะ และเพ่ิมพูนศักยภาพของผู้ เรียนให้ดีย่ิงๆขึน้ รวมทัง้ผู้ เรียนได้
ความรู้ท่ีสามารถน าไปใช้งานได้จริงในท่ีท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4,200.- 
รวมค่าหนังสือ 

30 ช.ม. 

3. เปิดกลุ่ม  : ทุกวนัจนัทร,์ พุธ                 เวลา  17.30 – 20.00 น.  

ล ำดับ วิชำที่เปิดสอน ค่ำใช้จ่ำย 

1 
ภาษาองักฤษข ัน้พืน้ฐาน (Brush up your English) 

เน้นกลุ่มผู้ เรียนท่ีมีพืน้ฐานภาษาอังกฤษไม่มากนัก หรือขาด การฝึกฝน
ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษมานาน ผู้ เรียนจะได้ศกึษาโครงสร้างของภาษาองักฤษ
นับตัง้แต่วิ ธีการวิ เคราะห์เ พ่ือแยกประเภทของค า ไปจนถึงการสนทนา
ภาษาองักฤษในระดบัพืน้ฐาน 

3,800.- 
รวมค่าหนังสือ 

30 ช.ม. 

1. เปิดกลุ่ม  : ทุกวนัเสาร ์               เวลา  9.00 – 15.00 น. 



 

 

ล ำดับ วิชำที่เปิดสอน ค่ำใช้จ่ำย 

4 สนทนาภาษาจนี 1 

            ศกึษาค าศพัท์ รูปแบบประโยคภาษาจีนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั  ผ่านหวัข้อ

และกิจกรรมท่ีฝึกทกัษะการสนทนาต่างๆ เช่น  การสื่อสาร ทกัทายในสถานการณ์

ต่างๆ  การสัง่อาหาร ท าอาหาร การหาบ้าน ซือ้บ้าน เช่าบ้าน รวมไปถึงค าศพัท์ท่ี

เก่ียวกับการหาท่ีอยู่อาศยั สินค้าภายในบ้าน เป็นต้น  ** วิชาสนทนาภาษาจีน 1 

เหมาะส าหรับผู้ ท่ีเรียนจบภาษาจีนกลางระดบั 5 ขึน้ไป**   เพ่ือพฒันาทกัษะการ

พดูท่ีถกูต้อง คลอ่งแคลว่  สามารถสื่อสารใน  รูปประโยค  ท่ีซบัซ้อนมากย่ิงขึน้ และ

น าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 

 

 

4,200.- 
รวมค่าหนังสือ 

30 ช.ม. 

4.  เปิดกลุ่ม  : ทุกวนัอาทิตย ์                  เวลา  9.00 – 15.00 น. 

5 พฒันาทกัษะภาษาองักฤษ : ฟงั-พดู- อา่น-เขยีน  

( English Skills Development)  

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง  พูด อ่าน เขียน ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้ 
ไวยากรณ์ ค าศพัท์ ตัง้แต่ระดบัพืน้ฐาน ในหวัข้อท่ีใช้บ่อยในชีวิตประจ าวนัโดยเน้น
ให้ผู้ เรียนได้ฝึกฝนทกัษะทุกด้าน ท าให้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ได้อย่าง
ถกูต้องและมัน่ใจ 

 

4,200.- 
รวมค่าหนังสือ 

50 ช.ม. 

5. เปิดกลุ่ม  : ทุกวนัองัคาร, พฤหสับดี เวลา 17.30 – 20.00 น. 
หรอื      : ทุกวนัเสาร ์                  เวลา  9.00 – 15.00 น.  
หรอื      : ทุกวนัอาทิตย ์               เวลา  9.00 – 15.00 น. 
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สนทนาภาษาองักฤษ : ( English Conversation )  

ฝึกฝนและพัฒนาทักษะ การฟัง-การพูด ภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวนั โดยคดัเลือกหัวข้อท่ีใช้เป็นประจ า ในการสนทนากบัชาวต่างชาติ 
ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้ ค าศพัท์ และ ส านวน ท่ีใช้บอ่ย ๆ ในชีวิตประจ าวนั เป็นการเรียน
เชิงปฏิบตัิการ เน้นทัง้การฟังต้นแบบ ท่ีถกูต้องแล้ว ฝึกฝนการสนทนา จริงๆ ทัง้เป็น
คู ่และ เป็นกลุม่ ผู้ เรียนจะได้พฒันาทกัษะการฟัง  ท าให้เข้าใจชาวตา่งชาติได้ดีขึน้ 

 

4,200.- 
รวมค่าหนังสือ 

50 ช.ม. 

6. เปิดกลุ่ม  : ทุกวนัองัคาร, พฤหสับดี เวลา 17.30 - 20.00 น. 

 หรอื      : ทุกวนัเสาร ์                  เวลา  9.00 – 15.00 น.  



 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ วิชำที่เปิดสอน ค่ำใช้จ่ำย 
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ไวยากรณแ์ละการใชภ้าษาองักฤษ  

( English Grammar and Uses )  

ศกึษาไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ตัง้แตร่ะดบัพืน้ฐาน ผู้ เรียนจะเข้าใจไวยากรณ์
ภาษาองักฤษอย่างถ่องแท้ เน้นการฝึกฝนให้ผู้ เรียนจดจ ากฎเกณฑ์ไวยากรณ์ได้เป็น
อย่างดี แล้วจึงฝึกฝนการใช้ความรู้ไวยากรณ์ในการอ่านบทความสัน้ ๆ และเขียน
ประโยค ท าให้ผู้ เรียนเข้าใจไม่เพียงแต่ท่องจ ากฎได้เท่านัน้ แต่ยังสามารถน า
ไวยากรณ์ไปใช้ได้จริงด้วย มีการแบ่งบทเรียนชัดเจนตัง้แต่ระดับพืน้ฐานและ
ระดบัสงูขึน้ เพ่ือเน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และ ได้ฝึกฝนอย่างเตม็ท่ี 

 

4,200.- 
รวมค่าหนังสือ 

50 ช.ม. 

7.  เปิดกลุ่ม  : ทุกวนัองัคาร, พฤหสับดี   เวลา 17.30 – 20.00 น. 

 หรอื    : ทุกวนัเสาร ์                 เวลา  9.00 – 15.00 น.  
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โครงสรา้งประโยคภาษาองักฤษเพือ่การอา่นและการเขยีน      
(Sentence Structure for Reading and Writing) 

ผู้ เรียนจะได้ศกึษาโครงสร้างประโยคพืน้ฐานไปจนถงึประโยคซบัซ้อนแบบ
ตา่ง ๆ  และประโยคความรวม   รวมทัง้สามารถวิเคราะห์โครงสร้างประโยคได้  เพ่ือ
น ามาประยกุต์ใช้ในการอา่นและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  ทัง้ใน
การเรียนและในชีวิตประจ าวนั 

 

 

4,200.- 
รวมค่าหนังสือ 

50 ช.ม.  
 

8. เปิดกลุ่ม  : ทุกวนัอาทิตย ์       เวลา  9.00 – 15.00 น. 

9 การฟงั-พดูภาษาองักฤษเชงิธุรกจิ 

( Listening – Speaking in business ) 

ฝึกทักษะการฟัง – พูด การสนทนาทั่วไปและการสนทนาธุรกิจ เช่น การ
สนทนาทางโทรศพัท์เพ่ือการขาย การตลาด การน าเสนอผลงาน การนดัหมายการ
สมัภาษณ์งาน 

4,200.- 
รวมค่าหนังสือ 

50 ช.ม. 

9. เปิดกลุ่ม  : ทุกวนัจนัทร,์ พุธ   เวลา 17.30 – 20.00 น. 
หรอื    : ทุกวนัอาทิตย ์     เวลา  9.00 – 15.00 น. 
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ภาษาองักฤษเพือ่การเตรยีมสอบ IELTS :  

(International English Language Testing  System) 

- ศกึษาเทคนิคการท าข้อสอบ IELTS     
- เหมาะกบัผู้ ท่ีต้องการสอบเพ่ือศกึษาตอ่องักฤษ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
- Part Writing : เทคนิคการเขียนให้ตรงใจ ตอบให้ตรงจดุ  
- Part Reading : พฒันาทกัษะการอา่นจบัใจความและวิเคราะห์เร่ือง 
- Part Listening : ฝึกฟังเพ่ือจบัประเดน็ เน้นฟังเพ่ือหาค าตอบ 
- Part Speaking : การเรียบเรียงข้อมลูเพ่ือการพดูและสมัภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 

 

4,600.- 
รวมค่าหนังสือ 

50 ช.ม. 

12. เปิดกลุ่ม  : ทุกวนัจนัทร,์ พุธ    เวลา 17.30 - 20.00 น. 

    หรอื    : ทุกวนัอาทิตย ์      เวลา  9.00 – 15.00 น. 

ล ำดับ วิชำที่เปิดสอน ค่ำใช้จ่ำย 

11 

 

ภาษาองักฤษเพือ่การเตรยีมสอบ TOEIC  : 

(TOEIC  Preparation ) 

ศึกษาค าศัพท์ ส านวน และไวยากรณ์เพ่ือเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ
ส าหรับการสอบเข้าท างาน โดยเฉพาะงานสายการบิน การโรงแรม งานส านักงานที่สอบ
เลื่อนต าแหน่ง โดยใช้ข้อสอบ TOEIC ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการอ่านเพ่ือความเข้าใจ
และการวิเคราะห์ การอ่านรวดเร็ว เพ่ือจับประเด็น ศึกษากุญแจหลกั 10 ดอก เพ่ือพิชิต
ข้อสอบสว่นไวยากรณ์ รวมถึงพฒันาทกัษะการฟัง และฝึกฝนการฟังเพ่ือหาค าตอบ วิชานี ้
เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมภาษาองักฤษ เพ่ือสอบเข้าท างานในธุรกิจที่
ใช้ข้อสอบ TOEIC 

 

 

 

4,600.- 
รวมค่าหนังสือ 

50 ช.ม. 

11.  เปิดกลุ่ม  : ทุกวนัจนัทร,์ พุธ เวลา 17.30 – 20.00 น. 
     หรอื    : ทุกวนัอาทิตย ์     เวลา  9.00 – 15.00 น. 
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ภาษาองักฤษเพือ่การเตรยีมสอบ TOEFL : 

(Internet-based TOEFL iBT ) 

ศกึษาเทคนิคการท าข้อสอบ TOEFL iBT ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน  และการ
เขียน เน้นฝึกฝนทกัษะท่ีมกัเป็นปัญหากบัผู้ เข้าสอบ เช่นการถอดความ การเติมข้อความท่ี
เหมาะสม การหานยัของเนือ้ความส าหรับการอ่าน การจบัประเด็นและเนือ้ความเฉพาะของ
บทสนทนาในชีวิตประจ าวนัและการบรรยายเชิงวิชาการ แนวทางการเรียบเรียงความเพ่ือ
เพ่ิมคะแนนและเทคนิคการเขียนให้ตรงประเดน็ในสว่นของการเขียน 

 

  

4,600.- 
รวมค่าหนังสือ 

50 ช.ม. 

    10. เปิดกลุ่ม  : ทุกวนัเสาร ์         เวลา 9.00 - 15.00 น.          
     หรอื     : ทุกวนัอาทิตย ์      เวลา 9.00 – 15.00 น.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ วิชำที่เปิดสอน ค่ำใช้จ่ำย 

13. เปิดกลุ่ม  : ทุกวนัจนัทร,์ พุธ เวลา 17.30 – 20.00 น. 
 หรอื    : ทุกวนัอาทิตย ์     เวลา  9.00 – 15.00 น. 

14 

 

ภาษาจนีกลางระดบั 1 

ภาษาจนีกลางระดบั 2 

ศกึษาระบบเสียง  เรียนรู้การฝึกออกเสียงโดยอาศยัสทัอกัษรระบบ Pinyin เพ่ือการ
ออกเสียงภาษาจีนกลางอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน  และศึกษาระบบไวยากรณ์  เพ่ือ
เข้าใจระเบียบโครงสร้างของภาษาจีนกลาง สามารถผูกประโยคง่ายๆได้ด้วยตนเอง เพ่ือ
สื่อสารในชีวิตประจ าวนั นอกจากนีย้งัศกึษาหลกัการเขียน วิธีการจ า  และความหมายของ
ตวัอกัษรจีน 

 

4,200.- 
รวมค่าหนังสือ 

50 ช.ม. 

14.   เปิดกลุ่ม : ทุกวนัเสาร ์       เวลา 9.00 – 15.00 น. 

15 ภาษารสัเซยีระดบั 1 
เรียนรู้การออกเสียง  และกฎไวยากรณ์พืน้ฐานฝึกทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน การ

เขียน เพ่ือสื่อสารง่ายๆ วิชานีเ้หมาะส าหรับผู้ ท่ีไม่มีความรู้ภาษารัสเซียและส าหรับผู้ ท่ี
ต้องการฟืน้ฟคูวามรู้เพ่ือการศกึษาและการสอบ 

4,200.- 
รวมค่าหนังสือ 

50 ช.ม. 

15. เปิดกลุ่ม : ทุกวนัเสาร ์        เวลา 9.00 - 15.00 น. 

16 

 

 

 

ภาษาญีปุ่่ นระดบั 1 

ภาษาญีปุ่่ นระดบั 2 
ศกึษาระบบเสียงและอกัษรญ่ีปุ่ น คือ Hiragana และ  Katakana  ค าทกัทาย ใน

ชีวิตประจ าวนั การแนะน าตนเอง ลลล ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้ค าศพัท์และ โครงสร้างประโยค
ขัน้พืน้ฐาน และได้ฝึกฝนทัง้   4  ทกัษะ โดยแบ่งเป็นระดบัต่างๆ  ซึง่จะมีความซบัซ้อนและ
กว้างมากขึน้ในเชิง  โครงสร้างทางไวยากรณ์และหัวข้อ  ศึกษาเนือ้หาหรือสถานการณ์
ตา่งๆท่ีเสนอตามล าดบั 

 

 

4,200.- 
รวมค่า
หนังสือ 

50 ช.ม. 

16. เปิดกลุ่ม : ทุกวนัองัคาร, พฤหสับดี  เวลา 17.30 – 20.00 น. 

13 

 

 

 

การน าเสนองานภาษาองักฤษอยา่งมอือาชพี   

(  Professional Presentation in English )  

ศกึษาศพัท์ ส านวน รูปแบบและเทคนิคการน าเสนองานเป็น
ภาษาองักฤษ ฝึกฝนการน าเสนองานแบบปากเปลา่ 

 

4,200.- 
รวมค่าหนังสือ 

50 ช.ม. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ วิชำที่เปิดสอน ค่ำใช้จ่ำย 

18.  เปิดกลุ่ม : ทุกวนัอาทิตย ์        เวลา 9.00 - 15.00 น. 

19 
 

ภาษาสเปนระดบั 1 
ภาษาสเปนระดบั 2 

         เรียน รู้การออกเสียง ฝึกทกัษะฟัง พดู อา่นและเขียน เรียนรู้ไวยากรณ์ระดบั
ท่ีจ าเป็นส าหรับไปใช้ในการสนทนาเหมาะสมกับสถานการณ์ ต่างๆ พร้อม
สอดแทรกวฒันธรรมของกลุ่มประเทศสเปน โดยแบ่งเป็นระดบัตา่งๆ ท่ีมีความ
ซบัซ้อนและกว้างมากขึน้ในเชิงโครงสร้างไวยากรณ์และหวัข้อศกึษา  เนือ้หาหรือ 
สถานการณ์ตา่งๆท่ีน าเสนอตามล าดบั 

 

 

4,200.- 
รวมค่าหนังสือ 

50 ช.ม. 

19. เปิดกลุ่ม : ทุกวนัจนัทร,์ พุธ  เวลา 17.30 – 20.00 น. 

20 
 

ภาษาฝร ัง่เศสระดบั 1 
ภาษาฝร ัง่เศสระดบั 2 
        เรียนรู้การออกเสียงและกฎไวยากรณ์พืน้ฐาน ฝึกทกัษะการฟัง การพูด  การอ่าน
และการเขียนเพ่ือใช้สื่อสารได้ในชีวิตประจ าวนั และซบัซ้อนตามระดบัวิชา 

4,200.- 
รวมค่าหนังสือ 

50 ช.ม. 

17 
ภาษาเยอรมนัระดบั 1 

ศึกษาระบบเสียงและกฎไวยากรณ์พืน้ฐาน ฝึกทักษะการฟัง  การพูด การอ่าน
และการเขียน เพ่ือใช้สื่อสารได้ในชีวิตประจ าวนั  และซบัซ้อนตามระดบัวิชา 

4,200.- 
รวมค่าหนังสือ 

50 ช.ม. 

17.  เปิดกลุ่ม : ทุกวนัเสาร ์        เวลา 9.00 - 15.00 น. 

18 ภาษาเยอรมนัระดบั 2 
ศึกษาระบบเสียงและกฎไวยากรณ์พืน้ฐาน ฝึกทักษะการฟัง  การพูด การอ่าน

และการเขียน เพ่ือใช้สื่อสารได้ในชีวิตประจ าวนั  และซบัซ้อนตามระดบัวิชา 

4,200.- 
รวมค่าหนังสือ 

50 ช.ม. 

20.   เปิดกลุ่ม : ทุกวนัเสาร ์        เวลา 9.00 - 15.00 น. 


