รับสมัครตั้งแตวันที่ 15 ก.พ. – 3 เม.ย. 62

ขั้นตอนการสมัครอบรม

โครงการอบรมภาษาตางประเทศ ชวง 3/62 (ทาพระจันทร)
1. คลิกลิงค์ >>>> http://203.131.210.92/trainpc/
หรื อ สแกน QR Code >>>
อ สแกน QR
Code >>
รูหรืปแบบใบสมั
ครออนไลน์
<<<< 1.

กด..สมัครอบรม

2. กรอกขอมูลการสมัครใหครบถวน
กรณีออกนามใบเสร็ จบริ ษัท
(กรุ ณาพิมพ์ ชือและทีอยู่บริ ษัทให้ ครบถ้ วน)

3. กด...เลือกโปรแกรม

4. กด...เลือกกลุม
**กรณีสมัครอบรมหลายวิชา คลิก เพิ่มรายการ**
5. กด...ตกลง

6 กด...พิมพใบแจงชําระคาอบรม

7. นําใบแจ้ งชําระค่าอบรมไปชําระที ธนาคารกรุ งเทพ

สถานที่อบรม :

>>>>ตึกคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

*******วันแรกของการอบรม กรุณาติดตอรับเอกสารประกอบการอบรมบริเวณหนาลิฟต ชั้น 1
ตึกคณะศิลปศาสตร มธ.ทาพระจันทร กอนเวลาอบรมคะ*******
** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม :

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.

ระยะเวลาที่เปดอบรม : หลักสูตร 30 และ 50 ชั่วโมง
กลุม
่ อบรม

เริม

ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี

9 พ.ค. -18 ก.ค. 62

หลักสูตร

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

เวลา18.00-20.30น.

ทุกวันเสาร

วันทีอบรม

50 ชม.

11 พ.ค. – 20 ก.ค. 62 พ.ค. = 11 ,25 / มิ.ย.= 1 ,8 , 15 , 22 , 29
ก.ค. = 6, 13 ,20

เวลา 9.00-15.00 น.

50 ชม.

**งดการเรียนการสอน 18 พ.ค. 62 ....วันวิสาขบูชา

12 พ.ค. – 21 ก.ค. 62 พ.ค.= 12 , 26 / มิ.ย.= 2 , 9 , 16 , 23 , 30
ทุกวันอาทิตย

ก.ค. =7 , 14 , 21

เวลา 9.00-15.00 น.

50 ชม.

**งดการเรียนการสอน
19 พ.ค. 62 ....วันหยุดตอเนื่องวันวิสาขบูชา

ทุกวันอาทิตย

12 พ.ค. – 23 มิ.ย. 62 พ.ค. = 12 , 26 / มิ.ย.= 2 , 9 , 16 , 23

เวลา 9.00-15.00 น.

30 ชม.

**งดการเรียนการสอน
19 พ.ค. 62 ....วันหยุดตอเนื่อง วันวิสาขบูชา

**** ทานจะไดรบั ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงภายใน 2 สัปดาห นับจากวันเปดเรียน
หมายเหตุ โครงการขอสงวนสิทธิ์
1.หลังจากสมัคร เจาหนาทีจ่ ะไมตดิ ตอทานเพื่อยืนยันวันเปดเรียนอีก โดยจะติดตอเฉพาะกรณีวชิ านั้นไมสามารถเปดอบรมได หรือมีปญ
 หาเกีย่ วกับการสมัครของทาน
2. ผูสนใจโปรดตรวจสอบเนื้อหาวิชาเรียน กลุมเรียนใหถกู ตองตามตองการ เมื่อชําระเงินคาอบรมแลว ไมสามารถเรียกรองขอคืนเงินคาอบรมได ยกเวนในกรณีที่ไม
สามารถเปดอบรมได
3. ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงวัน เปด-ปด การอบรมในแตละชวง
4. ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยายชวงการอบรม
*****ทางโครงการฯ ถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขตางๆแลว*****

****โครงการจะทําบัตรผานประตูใหทานสามารถนํารถเขามาจอดในมหาวิทยาลัยในชวงวันเวลาที่อบรมเทานั้น

โปรดแจงทะเบียนรถในใบสมัคร

1 ทาน / 1 คัน ***** เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร มีพื้นที่จํากัด ทางโครงการฯ จึงขอแนะนําใหผูสมัคร
ใชบริการขนสงสาธารณะในการเดินทางมายังมหาวิทยาลัย*

เปดอบรมหลักสูตร ดังนี้
ลําดับ
ที

1.

วิชาทีเปิ ดสอน

ค่าใช ้จ่าย

ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEIC : (TOEIC Preparation) : วันเสาร

หล ักสูตร

ศึกษาคําศัพท สํานวน และไวยากรณเพื่อเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับการสอบเขาทํางาน โดย
เฉพาะงานสายการบิน การโรงแรม งานสํานักงานทีส่ อบเลื่อนตําแหนง โดยใชขอสอบ TOEIC ผูเรียนจะได
เรียนรูเทคนิคการอานเพื่อความเขาใจและการวิเคราะห การอานรวดเร็ว เพื่อจับประเด็น ศึกษากุญแจหลัก
10 ดอก เพื่อพิชิตขอสอบสวนไวยากรณ รวมถึงพัฒนาทักษะการฟง และฝกฝนการฟงเพือ่ หาคําตอบ วิชา

50 ชวโมง
ั
ค่าอบรม
4,600.รวมค่า
หน ังสือ

นี้เหมาะสําหรับผูท ี่ตองการเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษ เพื่อสอบเขาทํางานในธุรกิจที่ใชขอสอบ TOEIC
2.

ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEFL : ( Internet- based TOEFL iBT )
หล ักสูตร

: วันเสาร

50 ชวโมง
ั

ศึกษาเทคนิคการทําขอสอบ TOEFL iBT ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน เนน
ฝกฝนทักษะที่มักเปนปญหากับผูเขาสอบ เชนการถอดความ การเติมขอความที่เหมาะสม การ
หานัยของเนื้อความสําหรับการอาน การจับประเด็นและเนื้อความเฉพาะของบทสนทนาใน

ค่าอบรม
4,600.รวมค่า
หน ังสือ

ชีวิตประจําวันและการบรรยายเชิงวิชาการ แนวทางการเรียบเรียงความเพื่อเพิ่มคะแนนและ
เทคนิคการเขียนใหตรงประเด็นในสวนของการเขียน
3.

ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ IELTS
(International English Language Testing System Preparation)

: วันเสาร

หล ักสูตร

- ศึกษาเทคนิคการทําข้ อสอบ IELTS

50 ชวโมง
ั

- เหมาะกับผู้ทีต้ องการสอบเพือศึกษาต่ออังกฤษ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ค่าอบรม
4,600.-

- Part Writing : เทคนิคการเขียนให้ ตรงใจ ตอบให้ ตรงจุด
- Part Reading : พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความและวิเคราะห์เรื อ
- Part Listening : ฝึ กฟั งเพือจับประเด็น เน้ นฟั งเพือหาคําตอบ

- Part Speaking : การเรี ยบเรี ยงข้ อมูลเพือการพูดและสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

-

รวมค่า
หน ังสือ

4.

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TU-GET : ( English for Graduation

50 ชวโมง
ั

Examination) : วันเสาร
ฝกฝนการทําขอสอบเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท ประเภทตางๆ ตามแนวขอสอบ TUGET , CU-TEP นิดา เกษตรศาสตร และมหิดล

5.

หล ักสูตร

ค่าอบรม
4,600.รวมค่า
หน ังสือ

หล ักสูตร

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ : ฟง-พูด- อาน-เขียน English skills Development
: วันธรรมดา , วันเสาร, วันอาทิตย

**เลือกวันใดวันหนึง**

ฝกทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน เขียน ผูเรียนจะไดเรียนรู ไวยากรณ คําศัพท
ตั้งแตระดับพื้นฐาน ในหัวขอที่ใชบอยในชีวิตประจําวันโดยเนนใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะทุกดาน

50 ชวโมง
ั
ค่าอบรม
4,200.รวมค่า
หน ังสือ

ทําใหสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ไดอยางถูกตองและมั่นใจ
6.

สนทนาภาษาอังกฤษ : (English Conversation)
:วันธรรมดา , วันเสาร , วันอาทิตย

**เลือกวันใดวันหนึง**

ฝกฝนและพัฒนาทักษะ การฟง-การพูด ภาษาอังกฤษ เพื่อใชสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน โดยคัดเลือกหัวขอที่ใชเปนประจํา ในการสนทนากับชาวตางชาติ ผูเรียนจะได
เรียนรู คําศัพท และ สํานวน ที่ใชบอย ๆ ในชีวิตประจําวัน เปนการเรียนเชิงปฏิบัติการ เนนทั้ง
การฟงตนแบบ ที่ถูกตองแลว ฝกฝนการสนทนา จริงๆ ทั้งเปนคู และ เปนกลุม ผูเรียนจะได
พัฒนาทักษะการฟง ทําใหเขาใจชาวตางชาติไดดีขึ้น

หล ักสูตร
50 ชวโมง
ั

ค่าอบรม
4,200.รวมค่า
หน ังสือ

7.

ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอ ังกฤษ : (English Grammar and Uses)
: ว ันธรรมดา , ว ันเสาร์, ว ันอาทิตย์ **เลือกวันใดวันหนึง**

ศึกษาไวยากรณภาษาอังกฤษ ตั้งแตระดับพื้นฐาน ผูเรียนจะเขาใจไวยากรณภาษาอังกฤษ

หล ักสูตร
50 ชวโมง
ั

อยางถองแท เนนการฝกฝนใหผูเรียนจดจํากฎเกณฑไวยากรณไดเปนอยางดี แลวจึงฝกฝนการ
ใชความรูไวยากรณในการอานบทความสัน้ ๆ และเขียนประโยค ทําใหผูเรียนเขาใจไมเพียงแต
ทองจํากฎไดเทานั้น แตยังสามารถนําไวยากรณไปใชไดจริงดวย มีการแบงบทเรียนชัดเจนตั้งแต
ระดับพื้นฐานและระดับสูงขึ้น เพื่อเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ และ ไดฝกฝนอยางเต็มที่
8.

การออกเสียงภาษาอ ังกฤษ
:

(English Pronunciation)

ว ันอาทิตย์

ศึกษาระบบเสียงภาษาอังกฤษ และฝกฝนการออกเสียงที่ถูกตองทั้งในระดับตัวอักษร คํา วลี
และ ประโยค
9.

การฟัง- พูดภาษาอ ังกฤษเชิงธุรกิจ : (Listening – Speaking in
business) : ว ันอาทิตย์

ฝกทักษะการฟง-พูด การสนทนาทั่วไปและการสนทนาธุรกิจ เชน การสนทนาทาง
โทรศัพท เพื่อการขาย การตลาด การนําเสนอผลงาน การนัดหมาย การสัมภาษณงาน

ค่าอบรม
4,200.รวมค่า
หน ังสือ

หล ักสูตร
50 ชวโมง
ั
ค่าอบรม
4,200.รวมค่า
หน ังสือ

หล ักสูตร
50 ชวโมง
ั
ค่าอบรม
4,200.รวมค่า
หน ังสือ

10.

โครงสรางประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการอานและการเขียน
(Sentence Structure for Reading and Writing ): วันอาทิตย

หล ักสูตร
50 ชวโมง
ั

ผูเรียนจะไดศึกษาโครงสรางประโยคพื้นฐานไปจนถึงประโยคซับซอนแบบตาง ๆ และ
ประโยคความรวม รวมทั้งสามารถวิเคราะหโครงสรางประโยคได เพื่อนํามาประยุกตใชใน
การอานและการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในการเรียน
และในชีวิตประจําวัน

ค่าอบรม
4,200.รวมค่า
หน ังสือ

11.

- ภาษาจีนกลางระด ับ 1 : ว ันเสาร์ , ว ันอาทิตย์ **เลือกวันใดวันหนึง**

12.

- ภาษาจีนกลางระด ับ 2 : ว ันเสาร์ , ว ันอาทิตย์ **เลือกวันใดวันหนึง**
13.
14.
15.

หล ักสูตร

- ภาษาจีนกลางระด ับ 3 : ว ันเสาร์ , ว ันอาทิตย์ **เลือกวันใดวันหนึง**

50 ชวโมง
ั

- ภาษาจีนกลางระด ับ 4 :ว ันเสาร์ , ว ันอาทิตย์ **เลือกวันใดวันหนึง**

ค่าอบรม
4,200.-

- ภาษาจีนกลางระด ับ 5 :ว ันเสาร์ , ว ันอาทิตย์ **เลือกวันใดวันหนึง**

ศึกษาระบบเสียง เรียนรูการฝกออกเสียงโดยอาศัยสัทอักษรระบบ Pinyin เพื่อใหพูด
ออกเสียงภาษาจีนกลางไดถูกตองตามมาตรฐาน และศึกษาระบบไวยากรณ เพื่อใหเขาใจ

รวมค่า
หน ังสือ
/ 1 ระด ับ

ระเบียบโครงสราง ของภาษาจีนกลาง สามารถผูกประโยคงายๆ ไดดวยตนเอง เพื่อสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน นอกจากนี้

ยังศึกษาหลักการเขียน วิธีการจํา และความหมายของตัวอักษร

จีน ในระดับที่สูงขึ้นตามลําดั

16.

- ภาษาญี่ปุนระดับ 1

: วันเสาร , วันอาทิตย

17.

- ภาษาญี่ปุนระดับ 2

: วันเสาร , วันอาทิตย

18.

- ภาษาญี่ปุนระดับ

3

: วันเสาร

ค่าอบรม
4,200.-

19.

- ภาษาญี่ปุนระดับ 4

: วันเสาร

รวมค่า
หน ังสือ

**เลือกวันใดวันหนึง**
**เลือกวันใดวันหนึง**

ศึกษาระบบเสียงและอักษรญี่ปุน (Hiragana และ Katakana) คําทักทาย ในชีวิตประจําวัน
การแนะนําตนเอง ฯลฯ ผูเรียนจะไดเรียนรูคําศัพท และ โครงสรางประโยคขั้นพื้นฐานและได
ฝกฝนทั้ง 4 ทักษะ โดยแบงเปนระดับตางๆ ซึ่งจะมีความซับซอนและกวางมากขึ้นในเชิง
โครงสรางทางไวยากรณและหัวขอ ศึกษาเนื้อหาหรือสถานการณตางๆ

หล ักสูตร
50 ชวโมง
ั

/ 1 ระด ับ

20.

21.

22.

- ภาษาสเปนระดับ 1

: วันเสาร , วันอาทิตย

- ภาษาสเปนระดับ 2

: วันเสาร ,วันอาทิตย

**เลือกวันใดวันหนึง**

- ภาษาสเปนระดับ 3

: วันเสาร ,วันอาทิตย

**เลือกวันใดวันหนึง

**เลือกวันใดวันหนึง**
หล ักสูตร
50 ชวโมง
ั
ค่าอบรม
4,200.-

เรียนรูการออกเสียง ฝกทักษะ ฟง พูด อานและเขียน เรียนรูไวยากรณพื้นฐาน ที่จําเปนสําหรับ
นําไปใช ในการสนทนาสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

รวมค่า
หน ังสือ
/ 1 ระด ับ

สถานการณตางๆพรอมสอดแทรกความรูดานวัฒนธรรมของกลุมประเทศที่ใชภาษาสเปน โดย
แบงเปนระดับตางๆซึ่งจะมีความซับซอนและกวาง มากขึ้นในเชิงโครงสรางทางไวยากรณและ
หัวขอ ศึกษา เนื้อหาหรือสถานการณตางๆที่นําเสนอตามลําดับ

23.

- ภาษาเยอรมันระดับ 1

: วันเสาร , วันอาทิตย

**เลือกวันใดวันหนึง**
หล ักสูตร

24.

- ภาษาเยอรมันระดับ 3

: วันเสาร

25

- ภาษาเยอรมันระดับ 4

: วันเสาร

ค่าอบรม
4,200.-

26.

- ภาษาเยอรมันระดับ 7 : วันเสาร

รวมค่า
หน ังสือ

.

ฝกทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน ควบคูกับไวยากรณพื้นฐาน เพื่อใชสื่อสารใน
สถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันพรอมฝกฝนผานสือ่ กิจกรรม และสถานการณจาํ ลอง
ตางๆและ แนะนําแนวทางใหผูเรียนไดสามารถฝกฝนทักษะภาษาดวยตนเอง
โดยระดับตางๆ อางอิงตาม กรอบความตกลงรวมกันของสภายุโรปทางดานภาษา
(Common European Framework) โดยเริม่ ตั้งแตระดับตน (A1) ไปจนถึงระดับสูง

50 ชวโมง
ั

/ 1 ระด ับ

2 7.

- ภาษารัสเซียระดับ 1

: วันเสาร

หล ักสูตร
50 ชวโมง
ั

เรียนรูการออกเสียง และกฎไวยากรณพื้นฐานฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และ
การเขียน เพื่อสื่อสารงายๆ วิชานี้เหมาะสําหรับผูที่ไมมีความรูภาษารัสเซียและสําหรับผูที่
ตองการฟนฟูความรู เพื่อการศึกษาและการสอบ

ค่าอบรม
4,200.รวมค่า
หน ังสือ

หล ักสูตร
28.

-ภาษาอิตาเลียนระดับ

1

: วันเสาร

เรียนรูการออกเสียงและกฎไวยากรณพื้นฐาน ฝกทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนใน
ระดับตน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน

29.

-ภาษาอาหรับระดับ 1

: วันอาทิตย

50 ชวโมง
ั
ค่าอบรม
4,200.รวมค่า
หน ังสือ
หล ักสูตร
50 ชวโมง
ั

ศึกษาและพัฒนาทักษะการฟง-พูด-อาน-เขียน ภาษาอาหรับเพื่อใชสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน โดยคัดเลือกหัวขอที่ใชเปนประจํา ผูเ รียนจะไดเรียนรูคําศัพทและสํานวนที่ใช
บอยๆ ฝกการสนทนาจริงๆ ทั้งเปนคูและเปนกลุม เพื่อใชในชีวิตประจําวัน และสนทนาธุรกิจ
พรอมทั้งเรียนรูประวัติศาสตรโลก อาหรับ

30.

- ภาษาฝรั่งเศสระดับ 1

: วันอาทิตย

ค่าอบรม
4,200.รวมค่า
หน ังสือ

หล ักสูตร

ศึกษาภาษาฝรั่งเศสระดับพื้นฐาน โดยเนนการฝกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ดาน ฟง-พูด อาน-

50 ชวโมง
ั

เขียน มุงเนนใหมีการฝกทักษะการสื่อสารในสถานการณตางๆ ที่มีอยูจริงในชีวิตประจําวัน โดย

ค่าอบรม
4,200.-

มีการสอดแทรกความรูดานสังคมวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส เพื่อใหผูเรียนสามารถนําไปใช
ในสถานการณไดจริงเมื่อตองการสื่อสารกับผูพ ูดชาวฝรั่งเศสนอกจากนี้ผูเรียนจะไดฝกทํา
แบบทดสอบทางภาษาเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF A1.1
และ A 1.2 ตามลําดับ

รวมค่า
หน ังสือ
/ 1 ระด ับ

3 1.
3 2.

- ภาษาเกาหลีระดับ 1
- ภาษาเกาหลีระดับ 2

33. - ภาษาเกาหลีระดับ
3 4.

3

- ภาษาเกาหลีระดับ 4

: วันอาทิตย์
: วันเสาร์
: วันเสาร์
: วันอาทิตย์

เรียนรูการออกเสียงและกฎไวยากรณพื้นฐาน ฝกทักษะการฟง การพูด
การอานและการเขียนในระดับตน

เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ในระดับที่สูงขึ้น

ตามลําดับ

3 5.

- ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

50 ชวโมง
ั
ค่าอบรม
4,200.รวมค่า
หน ังสือ
/ 1 ระด ับ

(Brush up your English) : วันอาทิตย

หล ักสูตร
30 ชวโมง
ั

เนนกลุมผูเรียนที่มพี ื้นฐานภาษาอังกฤษไมมากนัก หรือขาดการฝกฝนทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษมานาน ผูเรียนจะไดศึกษาโครงสรางของภาษาอังกฤษนับตั้งแตวิธีการวิเคราะห
เพื่อแยกประเภทของคํา ไปจนถึงการสนทนาภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน

36.

หล ักสูตร

- การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ (English for Email) : วันอาทิตย

ค่าอบรม
3,800.รวมค่า
หน ังสือ

หล ักสูตร
30 ชวโมง
ั

ผูเรียนจะไดศึกษาวิธีการเขียน E- mail ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

ค่าอบรม
3,800.รวมค่า
หน ังสือ

