
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดหลักสูตรต่างๆ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 02-260-1661, 0-2260-1770-7, 0-2649-5000 ext. 16292, 16220-21, 16219, 
หรือ ดูรายละเอียดไดท้ี่  www.swu.ac.th  คลิก ที ่ข่าวและกิจกรรม เลอืกกิจกรรม เลอืกโครงการภาษาองักฤษชุมชน  เลอืก เอกสารแนบเพือ่ดูใบสมัคร 

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

Grammar   (สอนโดย อ. ชาวไทย) 

(เร่ิมเรียน เสาร ์ 4 ต.ค. 57)   กรุณาระบุระดับเรียนในใบสมัคร 
เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ด้านการ
สอนภาษามาเป็นเวลานานเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้  และ   
ปูพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนและนักศึกษาเพื่อท าคะแนนภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น 
แบ่งเป็น 2  ระดับ ระดับต้น และ ระดับกลาง  หนังสือราคาประมาณ  500 บ.  
เรียนทุกวันเสาร์ 9.00 -10.40 น.  (20 คาบ)  

เรียน Grammar ควบ Reading  ลดเหลือ 3,500 บ. 
 

Reading  (สอนโดย อ. ชาวไทย)   

(เร่ิมเรียน เสาร์  4 ต.ค. 57)     กรุณาระบุระดับเรียนในใบสมัคร 
เรียนเทคนิคการอ่านเพื่อปูพ้ืนฐานในการอ่านภาษาอังกฤษ  อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนอ่านโดยเฉพาะ 
แบ่งเป็น 2 ระดับ ระดับต้น และ ระดับกลาง  หนังสือราคาประมาณ  300 บ. 
เรียนทุกวันเสาร์เวลา 10.40 -12.20 น. (20 คาบ)  

เรียน Reading ควบ Grammar  ลดเหลือ 3,500 บ. 
 
 

Conversation    (สอนโดย อ. ชาวไทย และ อ. ชาวต่างชาติ)   

(เร่ิมเรียน เสาร์  4 ต.ค. 57) 
ฝึกสื่อสารภาษาอังกฤษทั่วไปในชีวิตประจ าวันกับอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ใน
การสอน Conversation มาเป็นเวลา นาน เปิดสอน 2 ระดับ ระดับต้น  และ
ระดับกลาง หนังสือราคาประมาณ 320 บ. เรียนทุกวันเสาร์ 13.00-16.20 น.    
  กรุณาระบุระดับเรียนในใบสมัคร 

TOEFL     
(เร่ิมเรียน อาทิตย์ 2 พ.ย.  57)  สอนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการ
สอนภาษาอังกฤษในไทยและอเมริกา เจาะลึกและครอบคลุมเนื้อหาและกล
ยุทธ์ในการพิชิตข้อสอบ และเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก ภายในประเทศ   เรียนวันทุกอาทิตย์  
เวลา  10.00 -16.20 น. 

Writing   (สอนโดย ดร. ที่ช านาญการ)  

(เร่ิมเรียน อาทิตย์ 12  ต.ค.  57)                                      
สอนสด ตรวจข้อบกพร่องและฝึกเขียนรูปแบบต่าง ๆ หนังสือราคาประมาณ  
300 บ.  เรียนทุกวันอาทิตย์  เวลา  9.00 -12.20 น.   กรุณาระบุระดับเรียน
ในใบสมัคร 
 

TOEIC   (สอนโดย อ. ชาวไทย)    

(เร่ิมเรียน อาทิตย์ 2 พ.ย.  57)    
ติวเข้มสอบ TOEIC   เข้าท างานในบริษัทและสายการบิน เน้นฟังไวยากรณ์  
และการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะในการท างาน   เรียนวันทุกวันอาทิตย์                  
เวลา 10.00 -16.20 น.     
 
 

Business English       
(เร่ิมเรียน อาทิตย์ 12  ต.ค.  57)      
เรียน ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการท างาน เหมาะส าหรับ       
ผู้ที่ต้องการใช้ในการติดต่อ สื่อสารด้านธุรกิจ เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา 
เรียนทุกวันอาทิตย์ 13.00 -16.20 น. 

ภาษาอังกฤษเรียนแล้วไดผ้ล 
เปิดสอนตลอดป ีสมัคร 1 ส.ค. 57 เป็นตน้ไป 

เร่ิมเรียนจันทร์ 22 ก.ย. 57 

English Communication   
(เริ่มเรียน จันทร์  22 ก.ย. 57) 

ฝึกสื่อสาร  ฟัง พูด กับอาจารย์เจ้าของภาษา เน้นด้านภาษาในการท างาน    
สอน  2 ระดับ   หนังสือราคาประมาณ 320 บ.  ปูพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษใน
การท างาน ติดต่อสื่อสารในหน่วยงาน เรียนทุกวนจันทร์, พุธ ทั้งระดับต้นและ
ระดับกลาง 18.00 -19.40 น.                                               กรุณาระบุ
ระดับเรียนในใบสมัคร  

 

English for Graduate Studies   
 (สอนโดย อ. ชาวไทย) 

(เริ่มเรียน จันทร์  22 ก.ย. 57)    

ทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญา
โทและปริญญาเอก ด้านการสอนภาษาอังกฤษ   
เรียนทุกวันจันทร,์ พุธ  18.00 -19.40 น.  (40 คาบ)  

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


ภาษาอังกฤษ … เรียนแล้วได้ผล  
ภาควิชาภาษาตะวันตก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

โทร.02-260-1661, 0-2260-1770-7, 0-2649-5000      ต่อ 16220-21, 16310, 16292, 16293,  16251, 16219  

หรือ ดูรายละเอียดได้ที่  www.swu.ac.th  คลิก ที่ ข่าวและกิจกรรม เลือกกิจกรรม เลือกโครงการภาษาองักฤษชมุชน 
เลือก เอกสารแนบเพื่อดใูบสมัครและ Print หรือดูได้ที่ www.swu.ac.th  คลิกเลือกสถาบัน  เลือกคณะมนุษยศาสตร ์ 

 
หลักสูตรท่ีเปิดสอน     วันเร่ิมเรียน          วัน เวลา เรียน ราคา ระยะเวลา 
* English Communication 22 ก.ย. 57    18.00-19.40 น. (จ, พ) 3,500 บ.   40 คาบ 
* English for Graduate     22 ก.ย. 57    18.00-19.40 น.  (จ,พ) 3,500 บ.   40 คาบ 
   Studies 
* Grammar                  4 ต.ค. 57    09.00-10.40 น.  (ส) 2,000 บ.   20 คาบ 
* Reading                      4 ต.ค. 57    10.40-12.20 น. (ส) 2,000 บ.   20 คาบ 
* Conversation             4 ต.ค. 57    13.00-16.20 น. (ส) 3,500 บ.   40 คาบ 
* Writing                        12 ต.ค. 57     09.00-12.20 น  (อา) 4,000 บ.   40 คาบ 
* Business English       12 ต.ค. 57 13.00-16.20 น. (อา) 4,000 บ.   40 คาบ 
* TOEIC   2 พ.ย. 57     10.00-16.20 น. (อา) 6,000 บ.     60 คาบ 
* TOEFL                    2 พ.ย. 57 10.00-16.20 น. (อา) 6,000 บ .    60 คาบ  
 
 
 

 
 
 

(คาบละ 50 นาที   ระยะเวลาเรียนทั้งหมด จ านวน 10  สัปดาห)์ 
ตอบค าถามถามบ่อย 1.  ห้องละประมาณ 20 คน  2.  สอนโดยอาจารย์ชาวไทย และชาวต่างชาติ 

3. เข้าเรียนไม่ต่่ากว่า 80 % จะได้รับประกาศนียบัตร   
 

 

วิธีการสมัคร 

* สมัครด้วยตนเองในเวลาราชการ และสัปดาห์สุดท้าย 
ก่อนเปดิเรียน ตั้งแต่ 9.00-18.00 น. ณ อาคาร 2 หอ้ง 211, 
212 และ 228 ห้อง214/1 วันเสาร์ และวันอาทิตยท์ี่มิใช่
วันหยุดราชการ ตั้งแต่ 9.00 -14.00 น. ณ ห้อง 212 และ 
228 ตึกคณะมนษุยศาสตร์  
 

* สมัครทาง Fax โดยกรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อม
หลักฐานค่าลงทะเบียนเรียน มายังเบอร์ 0-2260-1914 ,  
0-2260-0249 ถึง คุณอาคม   ธูปสุวรรณ   
 
 

*** การสมัครเรียนถ้าหลักสูตรใดท่ีมี 2 ระดับคือ  
ระดับต้น และระดับกลาง ให้ระบุระดับในใบสมัครด้วย

 
 

ใบสมัครภาษาอังกฤษชุมชน 
หลักสูตรเดือน  
 กันยายน 57 – พฤศจิกายน 57            ธันวาคม 57 – กุมภาพันธ์ 58    มีนาคม 58 – พฤษภาคม 58        มิถุนายน 58 – สงิหาคม 58   
     (เร่ิมเรียนเดือนกันยายน  57)                 (เร่ิมเรียนเดือนธันวาคม 57          (เร่ิมเรียนเดือนมีนาคม 58)            (เร่ิมเรียน   8   มิถุนายน   58) 
     (เร่ิมรับสมัคร 1 สงิหาคม 57)                (เร่ิมรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 57)       (เร่ิมรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 58)       (เร่ิมรับสมัคร 1 พฤษภาคม   58)           
 

การสมัครเรียน        ถ้าหลักสูตรใดมี 2 ระดับ คือระดับต้น และระดับกลาง  ให้ผู้เรียนระบุระดับในใบสมัครเรียน และเข้าเรียนตามระดับ     
ท่ีสมัคร  หากเข้าเรียนแล้ว 1  คร้ัง  ไม่เหมาะสมกับระดับท่ีสมัครสามารถเปลี่ยนระดับได ้

 

ชื่อผู้สมัคร(ภาษาไทย) (นาย,นาง,นางสาว) ………..…………………………………………….…………………............................................................. 
ชื่อผู้สมัคร(ภาษาอังกฤษ) (Mr. , Mrs. , Ms.) …………………………………………………………….…………............................................................. 
หลักสูตรที่สมัคร…………………………………………….  ระดับทีส่มัคร   ระดับต้น   ระดบักลาง ท่ีท างาน .…………………………................... 
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้สะดวก....................................................................................เบอร์โทรศัพท…์…………………Fax…………………………... 
การศึกษาสูงสุด/…………ปีที่จบ พ.ศ………ก าลังศึกษาปีที่……..โรงเรียน/มหาวิทยาลัย..................................................สาขา………………………. 

พร้อมกันน้ีได้ช าระเงิน จ านวน………………….บาทโดยผ่านทาง 
 ช าระด้วยตนเอง  เงินสด  เช็คธนาคาร......................... ท่ี คุณ...................... ณ ห้อง ............. ตึกคณะมนุษยศาสตร์ มศว ประสานมิตร 
 

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

 

 ช าระโดยโอนเงินเขา้บัญชีธนาคารกรุงไทย  สาขา มศว ประสานมิตร  บัญชีออมทรัพย์ เลขท่ี 981-0-64747-6    
     ชื่อบัญชี   ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์     
หมายเหตุ กรณีโอนผ่านบัญชี ให้ fax หลักฐานการโอนเงินท่ีมีชื่อผู้สมัครและหลักสูตรที่เรียนพร้อมใบสมัครมาท่ี 02-260-0249 หรือ 02-2601914 
                 และรับใบเสร็จรบัเงินในวนัเริ่มเรียนกับอาจารย์ผู้สอน    
  

ลงชื่อผู้สมัคร…………………….....      วันท่ี………………………ชื่อผู้รับเงนิ................................................. ใบเสร็จเล่มท่ี..................เลขท่ี...........        
หมายเหตุ ภาควิชาภาษาตะวันตกขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท่ีผู้สมัครได้ช าระล่วงหน้าแก่ทางภาคฯ หากผู้สมัครไม่สามารถเข้ารับการอบรม   
              ด้วยเหตุใดก็ตาม            (ระยะเวลาเรียนทั้งหมด จ านวน  10  สัปดาห)์ 

พิเศษ ! เรียน  Grammar ควบ Reading  วันเสาร ์
ลดเหลือ 3,500 บ. 

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

