ขยายการ
รับสมัครถึง
1 พ.ย. 61

โครงการอบรมภาษาต่ างประเทศ 1/2562 (ศูนย์ รังสิต)
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิ ดอบรมภาษาต่ างประเทศ หลักสูตร 30 และ 50 ชั่วโมง

• เพื่อประสิทธิภาพในการใช้ ภาษา
• เพื่อความก้ าวหน้ าทางการงาน

• เพื่อความก้ าวหน้ าในการศึกษา
• เพื่อเสริมรายได้

สมัครออนไลน์ >>>
หรือ
สแกน QR Code >>>
สอบถามรายละเอียด : 02-696-5645 / E-mail : ce_larts@arts.tu.ac.th / Line : arts5645
ระยะเวลาที่เปิ ดอบรม : หลักสู ตร 30 และ 50 ชั่วโมง

หมายเหตุ โครงการขอสงวนสิทธิ์
1. หลังจากสมัคร เจ้ าหน้ าที่จะไม่ ติดต่ อท่ านเพื่อยืนยันวันเปิ ดเรี ยนอีก โดยจะติดต่ อเฉพาะกรณีวิชาที่ไม่ สามารถ
เปิ ดอบรมได้ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครของท่ าน
2. ผู้สนใจโปรดตรวจสอบเนือ้ หาวิชาเรี ยน และกลุ่มเรี ยนให้ ถูกต้ อง เมื่อชําระเงินแล้ ว ไม่ สามารถเรี ยกร้ องขอคืน
เงินค่ าอบรมได้ ยกเว้ น ในกรณีท่ ไี ม่ สามารถเปิ ดอบรมได้
3. ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัน เปิ ด-ปิ ด การอบรมในแต่ ละช่ วง
4. ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ ายช่ วงการอบรม

การคืนเงิน
คืนเงินตามบัญชีท่ ผี ้ ูเข้ าอบรมแจ้ งไว้ จะโอนหลังจากคอร์ สเปิ ดอบรมไปแล้ ว ระยะเวลาดําเนินการ 14 วัน

สถานที่อบรม : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต

ลำดับ
1

วิชำที่เปิดสอน
้ ฐาน (Brush up your English)
ภาษาอ ังกฤษขนพื
ั้ น

3,800.-

เน้ นกลุ่มผู้เรี ยนที่มีพื ้นฐานภาษาอังกฤษไม่มากนัก หรื อขาด การฝึ กฝนทักษะการใช้ รวมค่ าหนังสือ
ภาษาอังกฤษมานาน ผู้เรี ยนจะได้ ศกึ ษาโครงสร้ างของภาษาอังกฤษนับตังแต่
้ วิธีการ
30 ช.ม.
วิเคราะห์เพื่อแยกประเภทของคา ไปจนถึงการสนทนาภาษาอังกฤษในระดับพื ้นฐาน

1. เปิ ดกลุ่ม : ทุกวันอาทิตย์

2

ค่ำใช้จ่ำย

เวลา 9.00 – 15.00 น.

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

ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษด้ านการฟั ง พูด อ่าน เขียน ผู้เรี ยนจะได้ เรี ยนรู้
ไวยากรณ์ คาศัพท์ ตัง้ แต่ระดับพื ้นฐาน ในหัวข้ อที่ใช้ บ่อยในชีวิตประจาวันโดย
เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกฝนทักษะทุกด้ าน ทาให้ สามารถนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน ได้
อย่างถูกต้ องและมัน่ ใจ

2. เปิ ดกลุ่ม : ทุกวันเสาร์

4,200.รวมค่ าหนังสือ

50 ช.ม.

เวลา 9.00 – 15.00 น.
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โครงสร้า งประโยคภาษาอ งั กฤษเพือ
่ การอ่า นและการ
เขียน

(Sentence Structure for Reading and Writing)

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

3. เปิ ดกลุ่ม : ทุกวันอาทิตย์
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4,200.รวมค่ าหนังสือ

50 ช.ม.

เวลา 9.00 – 15.00 น.

สนทนาภาษาอ ังกฤษ : ( English Conversation )

ฝึ กฝนและพัฒนาทักษะ การฟั ง-การพูด ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้
สื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน โดยคัดเลือกหัวข้ อที่ใช้ เป็ นประจา ในการสนทนากับ
ชาวต่างชาติ ผู้เรี ยนจะได้ เรี ยนรู้ คาศัพท์ และ สานวน ที่ใช้ บ่อย ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน เป็ นการเรี ยนเชิงปฏิบตั ิการ เน้ นทังการฟั
้
งต้ นแบบ ที่ถกู ต้ อง
แล้ ว ฝึ กฝนการสนทนา จริ งๆ ทังเป็
้ นคู่ และ เป็ นกลุ่ม ผู้เรี ยนจะได้ พฒ
ั นา
ทักษะการฟั ง ทาให้ เข้ าใจชาวต่างชาติได้ ดีขึ ้น

4,200.รวมค่ าหนังสือ

50 ช.ม.

4. เปิ ดกลุ่ม : ทุกวันอังคาร, พฤหัสบดี เวลา 17.30 - 20.00 น.
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้ าษาอ ังกฤษ
ไวยากรณ์และการใชภ
( English Grammar and Uses )

4,200.-

ศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ตังแต่
้ ระดับพื ้นฐาน ผู้เรี ยนจะเข้ าใจ
ไวยากรณ์ ภ าษาอัง กฤษอย่า งถ่อ งแท้ เน้ นการฝึ ก ฝนให้ ผ้ ูเ รี ย นจดจ า
กฎเกณฑ์ไวยากรณ์ได้ เป็ นอย่างดี แล้ วจึงฝึ กฝนการใช้ ความรู้ ไวยากรณ์ใน
การอ่านบทความสัน้ ๆ และเขียนประโยค ทาให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจไม่เพียงแต่
ท่องจากฎได้ เท่านัน้ แต่ยงั สามารถนาไวยากรณ์ไปใช้ ได้ จริ งด้ วย มีการแบ่ง
บทเรี ยนชัดเจนตัง้ แต่ระดับพืน้ ฐานและระดับสูงขึ ้น เพื่อเน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนมี
ความรู้ความเข้ าใจ และ ได้ ฝึกฝนอย่างเต็มที่

5. เปิ ดกลุ่ม : ทุกวันเสาร์

รวมค่ าหนังสือ

เวลา 9.00 – 15.00 น.

50 ช.ม.

6

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

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

6. เปิ ดกลุ่ม : ทุกวันอาทิตย์
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4,600.รวมค่ าหนังสือ

50 ช.ม.

เวลา 9.00 – 15.00 น.

ภาษาอ ังกฤษเพือ
่ การเตรียมสอบ TOEIC :
(TOEIC Preparation )

ศึก ษาค าศัพ ท์ สานวน และไวยากรณ์ เ พื่ อ เตรี ย มความพร้ อมภาษาอังกฤษ
สาหรับการสอบเข้ าทางาน โดยเฉพาะงานสายการบิน การโรงแรม งานสานักงานที่สอบ
4,600.เลื่อนตาแหน่ง โดยใช้ ข้อสอบ TOEIC ผู้เรี ยนจะได้ เรี ยนรู้เทคนิคการอ่านเพื่อความเข้ าใจ รวมค่ าหนังสือ
และการวิเคราะห์ การอ่านรวดเร็ ว เพื่อจับประเด็น ศึกษากุญแจหลัก 10 ดอก เพื่อพิชิต
50 ช.ม.
ข้ อสอบส่วนไวยากรณ์ รวมถึงพัฒนาทักษะการฟั ง และฝึ กฝนการฟั งเพื่อหาคาตอบ วิชา
นี ้เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการเตรี ยมความพร้ อมภาษาอังกฤษ เพื่อสอบเข้ าทางานในธุรกิจ
ที่ใช้ ข้อสอบ TOEIC

7. เปิ ดกลุ่ม : ทุกวันอาทิตย์
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ภาษาจีนกลางระด ับ 1

ศึกษาระบบเสียง เรี ยนรู้ การฝึ กออกเสียงโดยอาศัยสัทอักษรระบบ Pinyin เพื่อ
การออกเสียงภาษาจีนกลางอย่างถูกต้ องตามมาตรฐาน และศึกษาระบบไวยากรณ์
เพื่ อเข้ าใจระเบี ย บโครงสร้ างของภาษาจี น กลาง สามารถผูก ประโยคง่ายๆได้ ด้ วย
ตนเอง เพื่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน นอกจากนี ้ยังศึกษาหลักการเขียน วิธี การจา และ
ความหมายของตัวอักษรจีน

8. เปิ ดกลุ่ม : ทุกวันจันทร์, พุธ
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เวลา 9.00 – 15.00 น.

รวมค่ าหนังสือ

50 ช.ม.

เวลา 17.30 – 20.00 น.

ภาษาเยอรม ันระด ับ 1
ภาษาเยอรม ันระด ับ 2

4,200.-

ศึกษาระบบเสียงและกฎไวยากรณ์ พืน้ ฐาน ฝึ กทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน
และการเขียน เพื่อใช้ สื่อสารได้ ในชีวิตประจาวัน และซับซ้ อนตามระดับวิชา

9. เปิ ดกลุ่ม : ทุกวันเสาร์

4,200.-

เวลา 9.00 - 15.00 น.

รวมค่ าหนังสือ

50 ช.ม.
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ภาษาสเปนระด ับ 1

เรี ยน รู้การออกเสียง ฝึ กทักษะฟั ง พูด อ่านและเขียน เรี ยนรู้ไวยากรณ์ระดับที่
จาเป็ นสาหรับไปใช้ ในการสนทนาเหมาะสมกับสถานการณ์ ต่างๆ พร้ อมสอดแทรก
วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสเปน โดยแบ่งเป็ นระดับต่างๆ ที่มีความซับซ้ อนและ
กว้ างมากขึ ้นในเชิงโครงสร้ างไวยากรณ์และหัวข้ อศึกษา เนื ้อหาหรื อ สถานการณ์
ต่างๆที่นาเสนอตามลาดับ

4,200.รวมค่ าหนังสือ

50 ช.ม.

10. เปิ ดกลุ่ม : ทุกวันอังคาร, พฤหัสบดี เวลา 17.30 – 20.00 น.
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ภาษาญีป
่ ่ นระด
ุ
ับ 1

ศึกษาระบบเสียงและอักษรญี่ปนุ่ คือ Hiragana และ Katakana คาทักทาย ใน
ชี วิตประจาวัน การแนะนาตนเอง ฯลฯ ผู้เรี ยนจะได้ เรี ย นรู้ คาศัพ ท์ และ โครงสร้ าง
ประโยคขันพื
้ ้นฐาน และได้ ฝึกฝนทัง้ 4 ทักษะ โดยแบ่งเป็ นระดับต่างๆ ซึง่ จะมีความ
ซับซ้ อนและกว้ างมากขึ ้นในเชิง โครงสร้ างทางไวยากรณ์และหัวข้ อ ศึกษาเนื ้อหาหรื อ
สถานการณ์ตา่ งๆที่เสนอตามลาดับ

4,200.รวมค่ าหนังสือ

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

50 ช.ม.

