
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดหลักสูตรต่างๆ 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติม  โทร. 02-260-1661, 0-2260-1770-7, 0-2649-5000 ext. 16292, 16221, 16219,096-737-7129 
หรือ ดูรายละเอยีดได้ท่ี  www.swu.ac.th  คลิก ท่ี ข่าวและกิจกรรม เลือกกิจกรรม เลือกโครงการภาษาองักฤษชุมชน  เลือก เอกสารแนบเพือ่ดูใบสมคัร 

และ Print หรือดูไดท่ี้ http://hu.swu.ac.th/west/    ข่าวและกิจกกรม 

Grammar   (สอนโดย อ. ชาวไทย) 

(เร่ิมเรียน เสาร์  25  มิ.ย. 59)  กรุณาระบุระดบัเรียนในใบสมคัร 

เรียนไวยากรณ์ภาษาองักฤษโดยอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีประสบการณ์ด้านการ
สอนภาษามาเป็นเวลานานเพ่ือความเขา้ใจภาษาองักฤษอย่างถ่องแท ้ และ   
ปูพ้ืนฐานส าหรับนกัเรียนและนกัศึกษาเพ่ือท าคะแนนภาษาองักฤษให้สูงข้ึน 
แบ่งเป็น 2  ระดบั ระดบัตน้ และ ระดบักลาง  หนงัสือราคาประมาณ  500 บ.  
เรียนทุกวนัเสาร์ 9.00 -10.40 น.  (20 คาบ)  

เรียน Grammar ควบ Reading  ลดเหลอื 3,500 บ. 
 

TOEFL     
(เร่ิมเรียน อาทติย์  26  ม.ิย. 59)  สอนโดยอาจารยผ์ูมี้ประสบการณ์
ในการสอนภาษาองักฤษในไทยและอเมริกา เจาะลึกและครอบคลุมเน้ือหา
และกลยทุธ์ในการพิชิตขอ้สอบ และเตรียมผูเ้รียนให้มีทกัษะภาษาองักฤษ
ส าหรับศึกษาต่อระดบัปริญญาโท และเอก ภายในประเทศ   เรียนวนัทุก
อาทิตย ์ เวลา  09.00 -14.40 น.  

Writing   (สอนโดย ดร. ที่ช านาญการ)  

(เร่ิมเรียน เสาร์  25  ม.ิย. 59)  สอนสด ตรวจขอ้บกพร่องและฝึกเขียน
รูปแบบต่าง ๆ หนงัสือราคาประมาณ  300 บ.  เรียนทุกวนัเสาร์                                            
เวลา  9.00 -12.20 น.                                                                  
 

TOEIC   (สอนโดย อ. ชาวไทย)    

(เร่ิมเรียน อาทติย์  26  ม.ิย. 59)  ติวเขม้สอบ TOEIC  เขา้ท างานใน
บริษทัและสายการบิน  เนน้การฟัง ไวยากรณ์     ค  าศพัท ์และ การอ่านเพ่ือ
พฒันาทกัษะในการท างาน  เรียนวนัทุกวนัอาทิตย ์ เวลา  09.00 -14.40 น.  

 
 

ภาษาองักฤษเรียนแล้วได้ผล เปิดสอนตลอด
ปี 

สมัคร 1 พ.ค. 59 เป็นต้นไป 
เร่ิมเรียนจันทร์  20 มิ.ย. 59 

Business English       
(เร่ิมเรียน เสาร์  25  ม.ิย. 59)  เรียน ฟัง พดู อ่าน เขียน ภาษาองักฤษท่ี
ใชใ้นการท างาน เหมาะส าหรับ   ผูท่ี้ตอ้งการใชใ้นการติดต่อ ส่ือสารดา้น
ธุรกิจ เรียนกบัอาจารยเ์จา้ของภาษา เรียนทุกวนัเสาร์ 09.00 -12.20 น. 

Conversation    (สอนโดย อ. ชาวต่างชาติ)   

(เร่ิมเรียน เสาร์  25  ม.ิย. 59)  ฝึกส่ือสารภาษาองักฤษทัว่ไปใน
ชีวิตประจ าวนักบัอาจารยผ์ูมี้ประสบการณ์ในการสอน Conversation มาเป็น
เวลา นาน เปิดสอน 2 ระดบั ระดบัตน้  และระดบักลาง หนงัสือราคาประมาณ 
320 บ. เรียนทุกวนัเสาร์ 13.00-16.20 น.     
  กรุณาระบุระดับเรียนในใบสมัคร 

Reading  (สอนโดย อ. ชาวไทย)   

(เร่ิมเรียน เสาร์  25  ม.ิย. 59)  กรุณาระบรุะดบัเรียนในใบสมคัร 
เ รียนเทคนิคการอ่านเพ่ือปูพ้ืนฐานในการอ่านภาษาอังกฤษ  อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยอาจารยท่ี์มีประสบการณ์ด้านการสอนอ่านโดยเฉพาะ 
แบ่งเป็น 2 ระดบั ระดบัตน้ และ ระดบักลาง  หนงัสือราคาประมาณ  300 บ. 
เรียนทุกวนัเสาร์เวลา 10.40 -12.20 น. (20 คาบ)  

เรียน Reading ควบ Grammar  ลดเหลอื 3,500 บ. 
 
 

Grammar ควบ  Reading   (สอนโดย อ. ชาวไทย) 

(เร่ิมเรียนจันทร์  20  มิ.ย. 59) 

 เรียนไวยากรณ์ภาษาองักฤษโดยอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีประสบการณ์ด้านการ
สอนภาษามาเป็นเวลานานเพ่ือความเขา้ใจภาษาองักฤษอย่างถ่องแท ้ และ
เรียนเทคนิคการอ่านเพื่อปูพืน้ฐานในการอ่านภาษาอังกฤษ  อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนอ่านโดยเฉพาะ    

หนังสือราคาประมาณ  500 เรียนทุกวันจันทร์, พุธ 18.00 -19.40 น.                                                                                     

เรียน Grammar ควบ Reading  ลดเหลอื 3,500 บ. 
 

English Communication   
(เร่ิมเรียนจันทร์  20  มิ.ย. 59) 

ฝึกส่ือสาร  ฟัง พูด กบัอาจารยเ์จา้ของภาษา  ปูพ้ืนฐานภาษาองักฤษในการ
ท างาน  ติดต่อส่ือสารในหน่วยงาน  เรียนทุกวนจนัทร์, พธุ 18.00 -19.40 น.                                                                                      

 

http://www.swu.ac.th/


ภาษาอังกฤษ … เรียนแล้วได้ผล  
ภาควชิาภาษาตะวนัตก  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมติร 

        โทร.02-260-1661, 0-2260-1770-7, 0-2649-5000  ต่อ 16220-21, 16292, 16293,  16251, 16219  
หรือ ดรูายละเอียดได้ที่  www.swu.ac.th  คลกิ ที่ ขา่วและกิจกรรม เลอืกกิจกรรม เลอืกโครงการภาษาองักฤษชมุชน 
เลอืก เอกสารแนบเพื่อดใูบสมคัรและ Print หรือดไูด้ที่ www.swu.ac.th  คลกิเลอืกสถาบนั  เลอืกคณะมนษุยศาสตร์  

 
หลักสูตรท่ีเปิดสอน     วันเร่ิมเรียน          วัน เวลา เรียน ราคา ระยะเวลา 
* English Communication  20  มิ.ย. 59    18.00-19.40 น. (จ, พ) 3,500 บ.   40 คาบ  
* Grammar + Reading      20  มิ.ย. 59    18.00-19.40 น. (จ, พ) 3,500 บ.   40 คาบ  
* Grammar                     25  มิ.ย. 59    09.00-10.40 น.  (ส) 2,000 บ.   20 คาบ 
* Reading                      25   มิ.ย. 59    10.40-12.20 น.  (ส) 2,000 บ.   20 คาบ 
* Business English      25  มิ.ย. 59    09.00-12.20 น.   (ส) 4,000 บ.   40 คาบ 
* Conversation                25  มิ.ย. 59    13.00-16.20 น.  (ส) 3,500 บ.   40 คาบ 
* Writing                        25  มิ.ย. 59      09.00-12.20 น.  (ส) 4,000 บ.   40 คาบ 
* TOEIC   26  มิ.ย. 59    09.00- 14.40 น. (อา) 6,000 บ.     60 คาบ 
* TOEFL                        26   มิ.ย. 59    09.00- 14.40 น. (อา) 6,000 บ.     60 คาบ  
 
 

 
 
 

(คาบละ 50 นาที   ระยะเวลาเรียนทัง้หมด จ านวน 10  สัปดาห์) 
ตอบค าถามถามบ่อย 1.  ห้องละประมาณ 20 คน  2.  สอนโดยอาจารย์ชาวไทย และชาวตา่งชาต ิ

3. เข้าเรียนไม่ต ่ากว่า 80 % จะได้รับประกาศนียบตัร   

 
  

วิธีการสมัคร 

* สมัครด้วยตนเองในเวลาราชการ และสัปดาห์สุดท้าย 
ก่อนเปิดเรียน ตัง้แต่ 9.00-18.00 น. ณ อาคาร 2 ห้อง 211, 
212 และ 228 ห้อง214/1 วันเสาร์ และวันอาทิตย์ที่มิใช่
วันหยุดราชการ ตัง้แต่ 9.00 -14.00 น. ณ ห้อง 212 และ 
228 ตึกคณะมนุษยศาสตร์  
 

* สมัครทาง Fax โดยกรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อม
หลักฐานค่าลงทะเบียนเรียน มายงัเบอร์ 0-2260-1914 ,  
0-2260-0249, 0-2258-4118 ถงึ คุณอาคม   ธูปสุวรรณ   
 
 

*** การสมัครเรียนถ้าหลักสูตรใดทีมี่ 2 ระดับคือ  
ระดับต้น และระดับกลาง ให้ระบุระดับในใบสมัครด้วย

 
 

ใบสมัครภาษาอังกฤษชุมชน 
หลักสูตรเดือน  
   มถุินายน 59– สิงหาคม 59               กันยายน 59 – พฤศจกิายน 59          ธันวาคม 59 – กุมภาพันธ์ 60         มีนาคม 60 – พฤษภาคม 60                             

(เร่ิมเรียนเดือนมถุินายน 59)                  (เร่ิมเรียนเดือนกันยายน 59)               (เร่ิมเรียนเดือนธันวาคม 59)              (เร่ิมเรียนเดือนมีนาคม 60)  
    (เร่ิมรับสมัคร 1 พฤษภาคม 59)               (เร่ิมรับสมัคร 1 สิงหาคม 59)             (เร่ิมรับสมัคร 1 พฤศจกิายน 59)         (เร่ิมรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 60)                        
 

การสมัครเรียน        ถ้าหลักสูตรใดมี 2 ระดับ คือระดับต้น และระดับกลาง  ให้ผู้เรียนระบุระดับในใบสมัครเรียน และเข้าเรียนตามระดับ     
ท่ีสมัคร  หากเข้าเรียนแล้ว 1  ครัง้  ไม่เหมาะสมกับระดับท่ีสมัครสามารถเปล่ียนระดับได้ 

 

ชื่อผู้สมัคร(ภาษาไทย) (นาย,นาง,นางสาว) ………..…………………………………………….…………………............................................................. 
ชื่อผู้สมัคร(ภาษาอังกฤษ) (Mr. , Mrs. , Ms.) …………………………………………………………….…………............................................................. 
หลักสูตรที่สมัคร…………………………………………….  ระดับที่สมัคร   ระดับต้น   ระดบักลาง ที่ท างาน .…………………………................... 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก....................................................................................เบอร์โทรศัพท์……………………Fax…………………………... 
การศึกษาสูงสุด/…………ปีที่จบ พ.ศ………ก าลังศึกษาปีที่……..โรงเรียน/มหาวิทยาลัย..................................................สาขา………………………. 

พร้อมกนันีไ้ด้ช าระเงนิ จ านวน………………….บาทโดยผ่านทาง 
 ช าระด้วยตนเอง  เงนิสด  เช็คธนาคาร......................... ที่ คุณ...................... ณ ห้อง ............. ตึกคณะมนุษยศาสตร์ มศว ประสานมิตร 
 

 ช าระทางจดหมายลงทะเบียน คุณอาคม ธูปสุวรรณ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.   10110 
  หรือ ด้วยเช็คธนาคาร............................  สั่งจ่ายในนาม ภาควชิาภาษาตะวันตก มศว ประสานมิตร   

 

 ช าระโดยโอนเงนิเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย  สาขา มศว ประสานมิตร  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 984-4-26437-5    
     ชื่อบัญชี   นางสายวรุณ  จ าปาวลัย์ และ นางสาวนิตยา  สุขเสรีทรัพย์ 
หมายเหตุ กรณีโอนผ่านบัญชี ให้ fax หลักฐานการโอนเงนิที่มีชื่อผู้สมัครและหลักสูตรที่เรียนพร้อมใบสมัครมาที่ 02-260-0249 หรือ 02-2601914 
                 และรับใบเสร็จรับเงนิในวนัเร่ิมเรียนกบัอาจารย์ผู้สอน    
  

ลงชื่อผู้สมัคร…………………….....      วันที่………………………ชื่อผู้รับเงนิ................................................. ใบเสร็จเล่มที่..................เลขที่...........        
หมายเหตุ ภาควิชาภาษาตะวันตกขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินที่ผู้สมัครได้ช าระล่วงหน้าแก่ทางภาคฯ หากผู้สมัครไม่สามารถเข้ารับการอบรม   
              ด้วยเหตุใดก็ตาม            (ระยะเวลาเรียนท้ังหมด จ านวน  10  สัปดาห์) 

พเิศษ ! เรียน  Grammar ควบ Reading  วันเสาร์ 
ลดเหลือ 3,500 บ. 

http://www.swu.ac.th/
http://www.swu.ac.th/

