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SHORT COURSESHORT COURSE



TOEFL Preparation Course 
Oct 1 –  Dec 3, 2016  (Sat : 09.00-16.00) # 60 hrs.

 กลยุทธการทำขอสอบในสวนตางๆ ของ TOEFL ทบทวนหลักไวยากรณและ 
คำศัพทที่มักพบบอยในขอสอบ TOEFL ฝกฝนการทำขอสอบเกาเพื่อใหเกิดความคุนเคย 
กับลักษณะของขอสอบ
 Development of skills needed to successfully take the TOEFL 
examination; comprehensive review of grammar, reading, vocabulary, and 
listening comprehension techniques and strategies. 

IELTS Preparation Course 
Oct 1 –  Dec 3, 2016  (Sat : 09.00-16.00) # 60 hrs.

 กลยุทธการทำขอสอบในสวนตางๆ ของ IELTS ทบทวนหลักไวยากรณและ 
คำศัพทที่มักพบบอยในขอสอบ IELTS ฝกฝนการทำขอสอบเกาเพื่อใหเกิดความคุนเคย 
กับลักษณะของขอสอบ
 Development of skills needed to successfully take the IELTS 
examination; comprehensive review of grammar, reading, vocabulary, and 
listening comprehension techniques and strategies.

Basic English Structure 
Oct 1 –  Dec 3, 2016  (Sat : 09.00-12.00) # 30 hrs.

 วิเคราะหโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษโดยใชทฤษฎีวากยสัมพันธในบท 
ความวิชาการ  เพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียน
 Analysis of English sentence structure in academic texts according 
to syntactical theories to improve students’ reading and writing skills.

Sentence and Paragraph Writing 
Oct 3 –  Nov 14, 2016  (Mon, Thu : 17.30-20.00) # 30 hrs.

 วิเคราะหองคประกอบและรูปแบบตางๆ ของประโยค ฝกฝนการเขียนยอหนา 
ในรูปแบบตางๆ 
 Sentence and paragraph components, and patterns of sentence 
and paragraph development; practical training in writing paragraphs of 
various types.



Essay Writing 
Oct 3 –  Nov 14, 2016  (Mon, Thu : 17.30-20.00) # 30 hrs.

 การเขียนเรียงความวิชาการในรูปแบบตางๆ ไดแก การบรรยาย การพรรณนา 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง การแสดงเหตุผลและการโตแยง เนนฝกใช 
ภาษาเขียนที่กระชับสมเหตุสมผล ชัดเจนและถูกตองหลักการสรางและนำเสนอขอโตแยง 
อยางมีเหตุมีผล
 Practical training in writing essays of various types: narrative, 
descriptive, expository, persuasive, and argumentative, in an academic fash-
ion. Principles of, and practice in, constructing and presenting critical and 
logical arguments.

Effective Listening and Speaking 

Oct 5 –  Nov 11, 2016  (Wed, Fri : 17.30-20.00) # 30 hrs.

 ฝกทักษะการพูดและการฟงในชีวิตประจำวัน ฝกออกเสียงใหถูกตอง สราง 
ความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษและเรียนรูวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ เพื่อชวยใหเกิดความ 
เขาใจอันดีในการส่ือสาร
 Spoken English in everyday usage including basic listening through 
short dialogues and passages; pronunciation, with the aim of helping 
students to gain confidence in verbal communication in English and 
heightening their cultural awareness to increase communication abilities.

Basic Japanese 1  
Oct 10 –  Dec 2, 2016  (Mon, Fri : 17.30-19.30) # 30 hrs.

 การฝกทักษะแกผูเร่ิมตนเรียนภาษาญี่ปุน การศึกษาไวยากรณเบ้ืองตนและรูป 
ประโยคพื้นฐาน พรอมกับอานออกเสียงไดถูกตองตามหลักสัทศาสตร
 Development of listening, speaking, reading, and writing skills for 
Japanese language students at a beginner level; basic grammatical 
structure, accurate pronunciation according to phonetic principles, writing 
simple sentences using correct grammar and orthography, and speaking on 
topics related to everyday life.



Basic Mandarin Chinese 1 

Oct 3 –  Nov 23, 2016  (Mon, Wed : 18.00-20.00) # 30 hrs.

 การฝกทักษะผูเร่ิมตนเรียนภาษาจีนกลาง การศึกษาไวยากรณเบ้ืองตน และ 
รูปประโยค พื้นฐาน พรอมกับอานออกเสียงไดถูกตองตามหลักสัทศาสตร
 Development of listening, speaking, reading, and writing skills for 
Mandarin Chinese language students at a beginner level; basic grammatical 
structure, accurate pronunciation according to phonetic principles, writing 
simple sentences using correct grammar and orthography, and speaking on 
topics related to everyday life.
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