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Successful TOEFL ITP Preparation
Jan 28 - April 8, 2017 (Sat : 9.00-16.00) #60 hrs.    8,000 THB
 Development of skills needed to successfully take the TOEFL 
examination; comprehensive review of grammar, reading, vocabulary, and 
listening comprehension techniques and strategies. 
 กลยุทธการทำขอสอบในสวนตางๆ ของ TOEFL ทบทวนหลักไวยากรณและคำศัพท 
ที่มักพบบอยในขอสอบ TOEFL ฝกฝนการทำขอสอบเกาเพื่อใหเกิดความคุนเคยกับลักษณะ 
ของขอสอบ

Successful IELTS Preparation
Jan 28 - April 8, 2017 (Sat : 9.00-16.00) #60 hrs.    8,000 THB
 Development of skills needed to successfully take the IELTS 
examination; comprehensive review of grammar, reading, vocabulary, and 
listening comprehension techniques and strategies.
 กลยุทธการทำขอสอบในสวนตางๆ ของ IELTS ทบทวนหลักไวยากรณและคำศัพท 
ที่มักพบบอยในขอสอบ IELTS ฝกฝนการทำขอสอบเกาเพื่อใหเกิดความคุนเคยกับลักษณะ 
ของขอสอบ

Successful TOEIC Preparation
Jan 28 - April 8, 2017 (Sat : 9.00-16.00) #60 hrs.    8,000 THB
 Development of skills needed to successfully take the TOEIC 
examination; comprehensive review of grammar, reading, vocabulary, and 
listening comprehension techniques and strategies.
 กลยุทธการทำขอสอบสวนตางๆ ของ TOEIC ทบทวนหลักไวยากรณและคำศัพท 
ที่มักพบบอยในขอสอบ TOEIC ฝกฝนการทำขอสอบเกาเพื่อใหเกิดความคุนเคยกับลักษณะ 
ของขอสอบ

Successful Listening & Speaking 
Jan 24 - Mar 2, 2017 (Tue & Thu :17.30-20.00) #30 hrs.   5,000 THB 
 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.
 ฝกฝนทักษะการพูดและการฟงในชีวิตประจำวัน ฝกออกเสียงท่ีถูกตอง สรางความ 
มั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ และเรียนรูวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ เพื่อชวยใหเกิดความเขาใจอันดี 
ในการสื่อสาร

Writing I : Sentence & Paragraph Writing 
Jan 23 - Mar 6, 2017 (Mon & Wed :17.30–20.00) #30 hrs.         5,000 THB
 Sentence and paragraph components, and patterns of sentence and 
paragraph development; practical training in writing paragraphs of various 
types.
 วิเคราะหองคประกอบและรูปแบบตางๆ ของประโยคและยอหนา ฝกฝนการเขียน 
ยอหนาในรูปแบบตางๆ



Writing II: Essay Writing
Jan 23 - Mar 6, 2017 (Mon & Wed : 17.30–20.00) #30 hrs.        5,000 THB
 Practical training in writing essays of various types: narrative, 
descriptive, expository, persuasive, and argumentative, in an academic fashion. 
Principles of, and practice in, constructingand presenting critical and logical 
arguments.
 การเขียนเรียงความวิชาการในรูปแบบตางๆ ไดแก การเขียนบรรยาย การพรรณนา 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง การแสดงเหตุผลและการโตแยง เนนฝกใชภาษา 
เขียนที่กระชับ สมเหตุสมผล ชัดเจน และถูกตองตามหลักการสรางและนำเสนอขอโตแยงอยาง 
มีเหตุมีผล

Writing III: Abstract & Research Proposal Writing
Jan 23 - Mar 6, 2017 (Mon & Wed : 17.30–20.00) #30 hrs.        5,000 THB
 The course covers key lessons on planning and organisinga research 
proposal. As well as looking at academic conventions associated with academic 
writing, the course will also concentrate on the areas such as reading primary 
and secondary sources effectively, forming an argument, creating an outline, 
structuring a research paper, developing and substantiating a thesis statement 
as well as editing skills to ensure that writing tasks are completed effectively.
 การเขียนบทคัดยอและโครงรางงานวิจัย รูปแบบการเขียนเชิงวิชาการที่สำคัญ ฝก 
อานขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิอยางมีประสิทธิภาพ การสรางขอโตแยง การวางโครงรางงาน 
วิจัย การอางอิงและใหเหตุผลสนับสนุนขอโตแยง และการตรวจแกไขงานเขียนของตัวเอง

Public Speaking & Presentation Skills
Jan 28 - Mar 4, 2017 (Sat : 9.00-16.00) #30 hrs.   5,000 THB
 This course aims to develop students’ communication and language 
skills in order to plan and deliver an effective presentation. Students will be 
taken systematically through the key stages of giving presentations, from 
planning and introducing to concluding and handling questions. Additionally, 
students will experience not only how to give an effective presentation, but also 
how to become an effective listener. 
 พัฒนาทักษะทางภาษาและการพูดในการนำเสนองานอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง 
การใชกลยุทธในการพูดในที่สาธารณะและโอกาสตางๆ ไดอยางเหมาะสม อีกทั้งเปนการพัฒนา 
ศักยภาพดานการฟงในฐานะผูฟงที่ดีไดเชนกัน

English Communication for the Workplace 
Jan 28 - Mar 4, 2017 (Sat : 9.00-16.00) #30 hrs.      5,000 THB
 This course provides students with practical writing skills for 
communicating with other people in the workplace, businesses, and other 
institutions, where effective and appropriate professional interaction in English 
is required. The course combines activities including communicating in English 
on the phone or Line, communicating in-group meetings, giving oral 
presentations with PowerPoint or some other presentation methodologies. 
 การใชภาษาอังกฤษสื่อสารในที่ทำงาน รวมถึง การติดตอในหนวยงานตางๆ ฝก 
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเชียน ไดอยางเหมาะสม รวมถึงการเขียนอีเมลบันทึก 
การประชุม การติดตองานทางโทรศัพท และการนำเสนองานโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลาง



Intensive Grammar for Standardised Tests 
Jan 24 - Mar 23, 2017 (Tue & Thu : 17.30-20.00) #45 hrs.       6,500 THB
 The course presents a systematic and extensive review of essential 
grammatical lessons such as the active and passive, complex and compound 
sentence structures, reporting verbs and tenses, comparatives and superlatives, 
parallel structures, articles, and prepositions. Aimed at improving students’ 
grammatical accuracy, the course will also involve the practice of identifying 
grammatical errors and of analysis of key aspects of grammatical structures 
within an academic context. Students will also have the opportunity to practice 
checking and correcting their writing independently.
 หลักไวยากรณตางๆ ที่จำเปนสำหรับการทำขอสอบ TOEFL, IELTS, TOEIC, MU 
GRAD TEST พัฒนาการใชไวยากรณอยางถูกตองและเหมาะสมกบับริบท ฝกหาความผดิพลาด 
เพื่อใหนักศึกษาสามารถตรวจแกไขความผิดพลาดทางไวยากรณไดดวยตัวเอง

Essential Vocabulary & Reading Comprehension
Jan 24 - Mar 2, 2017 (Tue & Thu :17.30-20.00) #30 hrs.       5,000 THB
 Reading comprehension of various text types; critical reading of the 
selected articles; analysis of structure and language of the materials; strategies 
to guess the meanings of new lexicon in context.
 การอานเพ่ือความเขาใจจากตวับทคัดสรรหลากหลายประเภท หลักการอานวิพากษ 
ตัวบทวเิคราะหโครงสรางทางภาษาและกลยทุธในการเดาคำศพัทใหมๆ  จากบรบิท

Basic Japanese 
Jan 29 - Mar 5, 2017 (Sun : 9.00-16.00) #30 hrs.     5,000 THB
 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.
 การฝกทักษะผูเริ่มเรียนภาษาญี่ปุน การศึกษาไวยากรณเบื้องตน และรูปประโยค 
พื้นฐาน พรอมกับอานออกเสียงไดถูกตองตามหลักสัทศาสตร

Basic Mandarin Chinese 
Jan 23 - Mar 6, 2017 (Mon & Wed : 17.30-20.00) #30 hrs.   5,000 THB
 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.
 การฝกทักษะผูเริ่มเรียนภาษาจีนกลาง การศึกษาไวยากรณเบื้องตน และรูปประโยค 
พื้นฐาน พรอมกับอานออกเสียงไดถูกตองตามหลักสัทศาสตร
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