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Successful TOEFL ITP Preparation
Jul 7 - Aug 25, 2018 (Sat: 9.00-15.00) #30 hrs.

5,000 THB

Development of skills needed to successfully take the TOEFL ITP
examination; comprehensive review of grammar, reading, vocabulary, and
listening comprehension techniques and strategies.
กลยุทธการทำขอสอบในสวนตางๆ ของ TOEFL ทบทวนหลักไวยากรณและคำศัพท
ที่มักพบบอยในขอสอบ TOEFL ฝกฝนการทำขอสอบเกา เพื่อใหเกิดความคุนเคยกับลักษณะ
ของขอสอบ

Successful IELTS Preparation

Jul 7 - Aug 25, 2018 (Sat: 9.00-15.00) #30 hrs.

5,000 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 ฝกฝนการทำขอสอบเกา เพื่อใหเกิดความคุนเคยกับลักษณะ
ของขอสอบ

English Communication for the Workplace
Jul 7 - Aug 25, 2018 (Sat: 9.00-15.00) #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 and Line, communicating in-group meetings, giving oral
presentations with PowerPoint or some other presentation methodologies.
การใชภาษาอังกฤษสื่อสารในที่ทำงาน รวมถึงการติดตอหนวยงานตางๆ ฝกทักษะ
การฟง การพูด การอาน และการเขียนไดอยางเหมาะสม รวมถึงการเขียนอีเมล การบันทึก
การประชุม การติดตองานทางโทรศัพท และการนำเสนองานโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลาง

Effective Writing I : Sentence & Paragraph Writing
Jul 10 - Aug 9, 2018 (Tue & Thu: 17.00-20.00) #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

Effective Writing II: Essay & Research Writing
Jul 10 - Aug 9, 2018 (Tue & Thu: 17.00-20.00) #30 hrs.

5,000 THB

This course offers an intensive training in writing essays of various types:
narrative, descriptive, expository, persuasive, and argumentative, in an
academic fashion. Students will be introduced to the principles of and practice in
constructing and presenting critical and logical arguments. The course starts
with writing at the essay level and is concluded with the construction of a
research paper. In addition, it allows detailed attention to the purposes,
structures, and styles of particular kinds of texts. Emphasis is, therefore, placed
upon scrutinising texts from their own chosen ﬁelds so that they come to
recognise the discourse conventions operating in the ﬁelds.
ฝกฝนการเขียนเรียงความในรูปแบบตางๆ ไดแก การบรรยาย พรรณา การแสดง
เหตุผล การโนมนาวและการโตแยง เรียนรูหลักการและฝกฝนการสรางและนำเสนอขอโตแยง
และการวิพากษอยางมีเหตุผล วิเคราะหลักษณะทางภาษาศาสตร จุดประสงค โครงสรางและ
รูปแบบการเขียนเฉพาะในแตละสาขาวิชา เพื่อสรางความคุนเคยใหกับนักศึกษาและผูเขาอบรม
เกี่ยวกับแบบแผนในการเขียนงานวิจัยในสาขาของตนเอง

Intensive Grammar for Standardised Tests
Jul 7 - Aug 25, 2018 (Sat: 9.00-15.00) #30 hrs.

5,000 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.
ทบทวนไวยากรณอยางเปนระบบ ครอบคลุมหลักไวยากรณทส
่ี ำคัญ อาทิ กรรมวาจก
กัตตุวาจก ประโยคความรวม ประโยคความซอน ประโยคคูขนาน คำนำหนานาม หนาที่ของคำ
เปนตน มุงเนนการฝกฝนหาความผิดพลาดทางไวยากรณในประโยค และวิเคราะหโครงสราง
ไวยากรณในบริบททางวิชาการ ผูเรียนไดมีโอกาสฝกฝนการตรวจแกไขงานเขียนของตนเอง

Essential Vocabulary & Reading Comprehension
Jul 10 - Aug 9, 2018 (Tue & Thu: 17.00-20.00) #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.

การอานเพือ
่ ความเขาใจจากตัวบทคัดสรรหลากหลายประเภท หลักการอานวิพากษ
ตัวบท วิเคราะหโครงสรางทางภาษาและกลยุทธในการเดาคำศัพทใหมๆ จากบริบท

Successful Public Speaking & Presentation Skills
Jul 7 - Aug 25, 2018 (Sat: 9.00-15.00) #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 อีกทั้ง เปนการ
พัฒนาศักยภาพดานการฟงในฐานะผูฟงที่ดีไดเชนกัน

Effective Speaking & Listening

JuJul 10 - Aug 9, 2018 (Tue & Thu: 17.00-20.00) #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.

ฝกฝนทักษะการพูดและการฟงในชีวต
ิ ประจำวัน ฝกออกเสียงทีถ
่ ก
ู ตอง สรางความ
มั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ และเรียนรูวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ เพื่อชวยใหเกิดความเขาใจอันดี
ในการสื่อสาร

Basic Mandarin Chinese

Jul 10 - Aug 9, 2018 (Tue & Thu: 17.00-20.00) #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

Basic Japanese

Jul 7 - Aug 25, 2018 (Sat: 9.00-15.00) #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
พื้นฐาน พรอมกับอานออกเสียงไดถูกตองตามหลักสัทศาสตร

และรูปประโยค

