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ชื่อหน่วยงาน  Naresuan University Language Centre 

ชื่อภาษาไทย  สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Naresuan University Language Centre :  NULC 

สังกัด   ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยนเรศวร 

ที่ตั้ง   ชั้น 4 อำคำรกองบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

   เลขที 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ต ำบลท่ำโพธิ์ 

   อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 - 5 - 
 

1.1 ประวัติความเป็นมา 

 สถำนพัฒนำวิชำกำรด้ำนภำษำ มหำวิทยำลัยนเรศวร มีประวัติกำรก่อตั้งจำกกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย

นเรศวร ครั้งที่147 (8/2552) วันที่ 22 กันยำยน 2552 คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ได้มีมติให้จัดตั้งสถำนพัฒนำ

วิชำกำรด้ำนภำษำขึ้น เพ่ือเป็นแกนหลักในกำรพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนภำษำให้กับประชำคมมหำวิทยำลัยนเรศวร อัน

ได้แก่ นิสิต อำจำรย์ และบุคลำกรมหำวิทยำลัยนเรศวร ตลอดจนผู้ที่สนใจให้มีทักษะและควำมเชี่ยวชำญในกำรใช้

ภำษำประจ ำชำติ และภำษำต่ำงประเทศได้อย่ำงถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับของตลำดแรงงำนและของสังคม

มหำวิทยำลัยนเรศวรโดยตระหนักถึงภำระหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบดังกล่ำวและได้เล็งเห็นว่ำ กำรจัดตั้งสถำน

พัฒนำวิชำกำรด้ำนภำษำ ที่มีประสิทธิภำพจะมีควำมคล่องตัวและมีประสิทธิผลมำกท่ีสุดในกำรจัดกิจกรรมด้ำนบริกำร

ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกอบรม กำรจัดกำรทดสอบมำตรฐำนด้ำนภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศให้กับบุคลำกร

และนิสิตของมหำวิทยำลัยของสถำบันอุดมศึกษำอ่ืนๆ ตลอดจนของหน่วยงำนและองค์กรต่ำงๆ ของภำครัฐและ

เอกชนทั้งในและต่ำงประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้ำน 

 มหำวิทยำลัยนเรศวรมีควำมจ ำเป็นยิ่งยวด ในกำรที่จะพัฒนำศักยภำพทำงภำษำอังกฤษของนิสิตใน

มหำวิทยำลัย  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อกำรเรียนในลักษณะกลุ่มใหญ่  จ ำเป็นต้อง

หำแนวทำงใหม่ที่ตอบรับกับควำมต้องกำรดังกล่ำว ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงกระบวนกำรทดสอบและกำรประเมินผลที่

เหมำะสม ทั้งตอนแรกเข้ำมหำวิทยำลัย ระหว่ำงกำรศึกษำในมหำวิทยำลัย และเมื่อจบกำรศึกษำของนิสิต  จึงถือว่ำ

เป็นพันธกิจของสถำนพัฒนำวิชำกำรด้ำนภำษำที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพสอดรับกับ

นโยบำยของมหำวิทยำลัยที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำบัณฑิตให้มีคุณภำพ ศักยภำพ มีขีดควำมสำมำรถตำมควำมต้องกำรของ

แหล่งจ้ำงงำนในระดับแนวหน้ำของประเทศ (Demand-based Competency)  และได้รับค่ำจ้ำงในอัตรำที่สูงกว่ำ

เกณฑ์เฉลี่ย ส่วน“กำรฝึกอบรม” ถือว่ำเป็นพันธกิจหลักของสถำนพัฒนำวิชำกำรด้ำนภำษำ ในกำรที่จะบริกำรวิชำกำร

เพ่ือสนับสนุนให้กำรเรียนกำรสอนบรรลุเป้ำหมำย และพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสู่คุณภำพ โดยมุ่งผลที่

บัณฑิตมีขีดควำมสำมำรถในกำรประยุกต์และบูรณำกำรควำมรู้โดยรวมมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมวิชำชีพ 

สถำนพัฒนำวิชำกำรด้ำนภำษำก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนที่มุ่งให้กำรด ำเนินงำนมีกำรพัฒนำและมี

ประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีกำรพัฒนำเกิดขึ้น

ในแต่ละงำนอย่ำงต่อเนื่อง และเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีควำมร่วมมืออันดีระหว่ำง 
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ผู้บริหำร ผู้ปฏิบัติงำน และผู้เข้ำรับกำรบริกำร “สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา” จึงได้รับกำรจัดตั้งขึ้นมำให้อยู่

ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนอธิกำรบดี เพ่ือควำมเหมำะสม และเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกับ

ควำมต้องกำรด้ำนกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำท้ังในปัจจุบันและอนำคตต่อไป 

 

 

ตราสัญลักษณ์ (Logo) 

        

 

สัญลักษณ์ลูกศรสีแสดบนลูกโลก หมำยถึง สถำน

พัฒนำวิชำกำรด้ำนภำษำที่เป็นหนึ่งในพลัง

ขับเคลื่อนของโลกกำรเรียนรู้แนวใหม่ ด้วยสื่อกำร

เรียนรู้หลำกหลำยช่องทำง ผ่ำนทำงเทคโนโลยี

สำรสนเทศที่ท ำหน้ำที่เชื่อมโยงผู้คนนับล้ำนทั่วโลก

ให้สำมำรถติดต่อสื่อสำรกันได้อย่ำงสะดวกฉับไว

โดยมี “ภาษา” เป็นสื่อกลำง 
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1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการบริหาร 

ปณิธาน   มุ่งมั่นด ำเนนิงำนตำมพันธกิจเพื่อเพิ่มศักยภำพของนิสิตและบคุลำกรในด้ำน      

                                   ภำษำตำ่งประเทศ เพื่อสนองตอบควำมต้องกำรของมหำวิทยำลัยและชุมชนในกำรใช ้

                                   ภำษำเปน็เครื่องมือส ำหรับเสำะแสวงหำควำมรู้และพัฒนำวชิำชพีของตนเอง 

วิสัยทัศน์             เน้นกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำต่ำงประเทศของนิสิตบุคลำกรมหำวิทยำลัย        

             นเรศวรบุคคลทั่วไปและ 

             ชุมชนใกล้เคียงให้ยกระดับสู่ระดบัสำกลและเป็นศูนย์สอบระดับภำษำต่ำงๆ  
 

พันธกิจ                   เพิ่มศักยภำพของทั้งนิสิตและบุคลำกรในด้ำนกำรใช้ภำษำ 

วัตถุประสงค์           1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำทักษะและควำมช ำนำญดำ้นภำษำให้แก่นิสิต และบุคลำกร 

                                       ของมหำวิทยำลัยและชุมชน 

     2. เพื่อจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้ำนภำษำตำ่งประเทศในกำรสรำ้งแรงจูงใจและกระตุน้ 

                                       ให้เกิดกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

     3. เพื่อให้บริกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนภำษำทีไ่ด้มำตรฐำน 

     4. เพื่อจัดหลักสูตรและเทคโนโลยีให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

เป้าหมาย                 1. เป็นองค์กรชั้นน ำด้ำนภำษำต่ำงประเทศที่มีควำมทันสมยัด้ำนเทคโนโลย ีและสื่อกำรเรียนรู้

ด้วย   

  ตนเอง พร้อมบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมซึ่งสะท้อนควำมเป็นนำนำชำต ิ

                2. เป็นองค์กรที่พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนภำษำให้แก่นิสิต และบุคลำกรของ 

                                        มหำวิทยำลยั เพื่อรองรับกำรเป็นประชำคมอำเซียนประชำคมโลก 

           3. เป็นองค์กรที่ส่งเสริม และพัฒนำทักษะภำษำของประชำคมภำคเหนือตอนล่ำง 
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กระบวนการด าเนินงาน 

   1. จัดหำชำวต่ำงประเทศเข้ำมำร่วมเป็นทีมงำนเพื่อตอบสนองนโยบำย   

      มหำวิทยำลัย 

   2. จัดอบรมจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้ำนภำษำเพื่อตอบสนองนโยบำยของ 

      มหำวิทยำลัย 

   3. จัดหำและจัดเตรียมสื่อกำรเรียนรู้ด้ำนภำษำที่หลำกหลำยทันสมัยและมี 

      ประสิทธิภำพ 

   4. มีกระบวนกำรจัดทดสอบและประเมินผลด้ำนภำษำที่มีประสิทธิภำพ 

   5. มีระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและน ำมำปรับปรุงกำร 

      ให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

   6. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้เปน็ที่รู้จักของนิสิต บุคลำกร และสำธำรณชน 

   7. มีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบันภำษำทั้งในและต่ำงประเทศที่เปน็ 

      เจ้ำของภำษำโดยตรง 

   8. จัดท ำฐำนข้อมูล Digital ของผลงำน และประมวลผลทำงสถิติเพื่อเป็นพื้นฐำนใน        

                  กำรบริหำรและตัดสินใจ   
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นโยบายการบริหารจัดการ 

1. ผู้บริหำรองค์กรต้องมีภำวะผู้น ำ มีควำมสำมำรถในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร มีควำมรอบรู้ทักษะด้ำนกำร

ประชำสัมพันธ์และกำรตลำดทำงวิชำกำร (Marketing mind) 

2. ผู้บริหำรองค์กรต้องมีควำมเข้ำใจกระบวนกำรเรียนรู้ (Learning process) ทำงด้ำนภำษำของแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย 

(Target groups) 

3. กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพในด้ำนทรัพยำกรและกำรให้บริกำร (Service management) 

4. กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 

  4.1 มีระบบประกันคุณภำพภำยใน 

  4.2 มีระบบกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 

  4.3 มีระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นธรรม 

5. กำรก ำหนดวัฒนธรรมตำมมำตรฐำนสำกลขององค์กรที่ดีจำกกำรประชุมปฏิบัติกำรส ำหรับบุคลำกรไทยและ

นำนำชำติของสถำนพัฒนำวิชำกำรด้ำนภำษำเมื่อเดือนมิถุนำยน 2558 ที่ผ่ำนมำ ได้มีมติร่วมกันให้ใช้คุณค่ำดังต่อไปนี้

เป็นค่ำหลัก ในกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 

 

 
 

 

คุณค่าทางจริยธรรม คุณค่าในการปฏิบัติงาน 

1. เคำรพซึ่งกันและกนั (Respect) 

2. สร้ำงสรรค/์ท ำงำนอยำ่งมืออำชีพ (Professionalism) 

3. รับผิดชอบต่อองค์กร (Accountability) 

4. เอ้ืออำทรเพื่อนมนุษย์ (Consideration) 

5. ที่สุดคือคณะท ำงำน (Team Spirit) 

6. มีหลักกำรและซื่อตรง (Integrity) 

1. อุทิศตน (Dedication) 

2. ตรงต่อเวลำ (Punctuality) 

3. พัฒนำตน (Self-Development) 

4. มุ่งผลงำน (Outcome-Orientedness) 

5. คุ้มค่ำ (Cost-Effectiveness) 

6. ภำษำเยี่ยม (Language Competency) 
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1.3 โครงสร้างการบริหารงานสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา  
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พันธกิจของ NULC 

 พันธกิจของ NULC แบ่งตำมประเภท 5 ประเภท ได้แก่ (1) กำรอบรม (2) กำรสอบ (3) กำรบริกำร
วิชำกำร (4) กิจกรรมแข่งขันเพ่ือพัฒนำภำษำ และ (5) งำนวิจัย 

1. การอบรม งำนหลักตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยส ำหรับ NULC คือ กำรสอนซ่อมเสริมเพ่ือพัฒนำ
ทักษะภำษำอังกฤษ โดยเน้นกลุ่มนิสิตเป็นหลัก และกำรจัดหลักสูตรอบรมภำษำส ำหรับประชำคมภำยในและ
บุคคลภำยนอก มีรำยละเอียดดังนี้ 

- หลักสูตรภาคกลางวัน เปิดหลักสูตร เพื่อภำษำอังกฤษวิชำกำร เช่น Writing for Academic Purpose 
หลักสูตรเพื่อเตรียมสอบ เช่น Cambridge Placement Test Preparation หลักสูตรเกี่ยวกับโครงสร้ำงภำษำ เช่น 
Grammar Games และหลักสูตรเพ่ือใช้งำนในชีวิตประจ ำวัน เช่น Conversation หลักสูตรอื่นๆ เป็นวิชำเพ่ือกำร
เรียนรู้อย่ำงสนุกสนำน (Edutainment) เช่น English Drama เป็นต้น 

- หลักสูตรภาคค่่าและสุดสัปดาห์ เป็นหลักสูตรระยะสั้น 150 หลักสูตร แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ทั่วไป 
วิชำชีพ/อำชีพ และธุรกิจ ตำมควำมต้องกำรของผู้เรียนและคณะและองค์กรภำยนอก โดยผู้ประสงค์จะเรียนท ำ
หนังสือขอให้จัด ตำมวัน-เวลำ และหลักสูตรที่ต้องกำรจำกรำยกำรที่มีให้เลือก หรือถ้ำต้องกำร ทำงสถำนพัฒนำ
วิชำกำรด้ำนภำษำสำมำรถพัฒนำหลักสูตรให้เป็นประโยชน์โดยตรงขึ้นมำใหม่ได้ด้วย 

- หลักสูตรซ่อมเสริมส่าหรับนิสิตปริญญาตรีแรกเข้า  โดย NULC จะเริ่มสอนในภำคกำรศึกษำที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2561 โดยจัดหลักสูตรและเอกสำรประกอบกำรสอนโดยเฉพำะ เป็นผลงำนของอำจำรย์ต่ำงชำติสังกัด 
NULC เพ่ือซ่อมเสริมทักษะภำษำทุกด้ำนให้แก่ นิสิตที่ได้คะแนน NUSET ต่ ำกว่ำ A2 เพ่ือให้พัฒนำอย่ำงเข้มข้นและ
เร่งด่วนให้ทันเพื่อนกลุ่มใหญ่ที่ได้ A2 ขึ้นไป โดยจะสอนให้จนกว่ำนิสิตทุกคนสำมำรถสอบ A2 ได้ และจัดนอกเวลำ
รำชกำร เพื่อควำมสะดวกของผู้เรียน  

- หลักสูตรสู่ความเป็นนานาชาติส่าหรับบัณฑิตศึกษา NULC ร่วมมือกับบัณฑิตวิทยำลัย จัดชุด 
หลักสูตร 3 วิชำต่อเนื่องเป็นลักษณะรำยวิชำที่ต้องกำรเรียนมำก่อน เพ่ือพัฒนำนิสิตปริญญำโท และปริญญำเอก ให้มี
สมรรถนะเบื้องต้นของกำรเป็นนักวิชำกำรระดับนำนำชำติ โดยเริ่ม (1) จำกกำรอ่ำนบทควำมทำงวิชำกำร คือ 
NULCG00083- Academic Reading for Tertiary Education (2) กำรเขียนบทคัดย่อ/บทควำมวิจัย คือ 
NULCG00043- The ABC's of Writing Research Proposal และ (3) กำรท ำ Power point เพ่ือกำรน ำเสนอต่อ
เวทีกำรประชุมนำนำชำติ คือ NULCG00086- Presentation of Research Reports 
 -   Writing Clinic เป็นบริกำรตรวจแก้ไขเอกสำรบทควำมทำงวิชำกำรในรูปแบบภำษำอังกฤษ โดยNULC 
ได้จัดบรรณำธิกำรเพ่ือตรวจแก้เอกสำรวิชำกำรครอบคลุมทั้ง 3 clusters ได้แก่ (1) วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (2) 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และ (3) มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 
 
 
 2. การสอบ 
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 NULC เป็นศูนย์ให้บริกำรจัดสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษ  
- CEPT หรือ Cambridge English Placement Test เป็นกำรจัดสอบตำมมำตรฐำน CEFR (Common 

European Framework) มีกำรจัดสอบจ ำนวนมำกพร้อมกัน ( ประมำณ 400 คน ) เดือนละ 1 ครั้ง และจัดสอบรอบ
พิเศษส ำหรับกำรตอบรับควำมต้องกำรเร่งด่วนของมหำวิทยำลัย เช่น คัดเลือกนิสิตแลกเปลี่ยน รับบุคลำกรใหม่หรือ
รับนิสิตเข้ำหลักสูตรเฉพำะทำง จะจัดให้ทุกวันจันทร์ เวลำ 9.00-12.00 น.โดยให้มีหนังสือของรับบริกำรเป็นพิเศษจำก
ต้นสังกัด 

- NUWPT คือ NU Writing Proficiency Test เป็นกำรสอบกำรเขียนเชิงวิชำกำร เพื่อผ่ำนเกณฑ์ของ
บัณฑิตวิทยำลัย โดยมีเกณฑ์วัดผล 5 ด้ำน คือ 1. เนื้อหำ/ควำมคิด 2. กำรจัดเรียง 3. ไวยำกรณ์/โครงสร้ำง4. กำร
เลือกใช้ค ำ/รูปแบบของค ำ 5. องค์ประกอบอ่ืนๆ NULC จัดให้เดือนละครั้งๆละไม่เกิน 200 คน โดยลงทะเบียน on-
line และจ่ำยเงินผ่ำนธนำคำรกรุงไทย 

- NUSET คือ ข้อสอบมำตรฐำนภำษำอังกฤษที่ทำง NULC พัฒนำขึ้น โดยให้สอดคล้อง (align) กับ CEFR 
และได้เริ่มทดลองใช้ตั้งแต่เดือน เมษำยน 2560 มีค่ำควำมเที่ยง 0.82 และมีค่ำควำมตรงตำมโครงสร้ำง (Construct 
Validity) ปัจจุบันธนำคำรข้อสอบมีข้อกระทง 8,500 ข้อ และก ำลังสร้ำงอย่ำงต่อเนื่อง NULC ได้จัดท ำข้อสอบ
สมบูรณ์ พร้อมข้อสอบกำรฟังแล้ว 2 ชุดและได้เริ่มใช้กับนิสิตในมหำวิทยำลัยทุกระดับแล้ว ตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2560 
มหำวิทยำลัยมีนโยบำยให้ NULC ให้บริกำรในภูมิภำคเหนือตอนล่ำง 9 จังหวัด โดยเริ่มจำกโรงเรียนมัธยมศึกษำใน
อนำคตอันใกล้นี้ รวมทั้งจะจัดท ำ NUSET เป็น cloud-based ต่อไป 

 
 3.การบริการวิชาการ  
 ในปีงบประมำณ 2561 NULC โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร. พรชุลี อำชวอ ำรุง เป็นหัวหน้ำโครงกำร ได้รับทุน
สนับสนุนจำกทุนบูรณำกำรของจังหวัด ให้จัดท ำโครงกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรเป็นศูนย์กลำงธุรกิจสมุนไพร
ของกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง โครงกำรนี้ตอบสนองยุทธศำสตร์ที่ 1 คือ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุน
มนุษย์ในกำรปรับตัวเท่ำกับกำรเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว (แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) ตำมนโยบำยนี้ภำคเอกชนควรร่วมกันพัฒนำมนุษย์ จึง เป็นโครงกำรที่บูรณำกับสภำอุตสำหกรรม 
เพ่ือเตรียมตนให้มีทักษะในกำรประกอบธุรกรรมนำนำชำติที่จ ำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 
 ในปัจจุบัน ภำคเหนือมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่จะพัฒนำผู้ประกอบกำรให้มีทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถใน
กำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรขับเคลื่อนธุรกรรมของตนให้ทันสมัยและทันกำร สำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยีกำรผลิตใหม่ๆได้ โดยอำศัยภำษำอังกฤษเฉพำะทำงธุรกิจนำนำชำติเป็นส ำคัญ 
 ผลผลิตที่คำดหวังว่ำจะได้รับ คือ 

1. ผู้ประกอบกำรสำมำรถน ำต้นแบบ (templates) ไปใช้ในธุรกรรมได้จริง 
2. ผู้ประกอบกำรและพนักงำนวิชำชีพ ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะภำษำอังกฤษเพ่ือตอบสนองควำม

ต้องกำรในกำรเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำระดับนำนำชำติ 
3. มีกำรถ่ำยทอดและจัดกำรอบรม 17 จังหวัดทั่วภำคเหนือ 
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ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 1 ปี เริ่มต้น ตุลำคม 2560 สิ้นสุด กันยำยน 2561 
 
4. กิจกรรมแข่งขันเพื่อพัฒนาภาษา 

 ในปีงบประมำณ 2561 NULC ได้วำงแผนจัดกิจกรรมแข่งขัน เพื่อพัฒนำภำษำ 2 กิจกรรม ได้แก่ 
1. Spelling Bees ผู้ร่วมแข่งขัน คือ นิสิตปริญญำตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชำซ่อมเสริมภำษำอังกฤษ ( 

Remedial Courses) โดยจัดทีมประกอบด้วยสมำชิก 5 คน มีคนหนึ่งเป็นประธำนและแข่งขันสะกดศัพท์
ภำษำอังกฤษผู้ชนะ จะได้รับรำงวัลที่1ถึง3 โดยมีคณะกรรมกำรจัดและคณะกรรมกำรตัดสินจำกทีมอำจำรย์สังกัด 
NULC และบุคลำกรไทยร่วมสนับสนุน 

2. Impromptu Speech ผู้ร่วมแข่งขัน คือ นิสิตปริญญำตรี ผู้ลงทะเบียนเรียนและมีสถำนภำพนิสิต
ปริญญำตรีในขณะจัดแข่งขัน กิจกรรมนี้แข่งขันกำรกล่ำวสุนทรพจน์ภำษำอังกฤษ โดยไม่ทรำบหัวข้อมำก่อน และไม่
มีเวลำเตรียมตัวมำก่อนกำรแข่งขันเป็นตัวต่อตัว มิใช่กิจกรรมทีม มีรำงวัล 3 รำงวัล ส ำหรับผู้ชนะกำรแข่งขัน 

 
5. งานวิจัย 
 NULC เตรียมแผนกำรปฏิบัติงำนวิจัยสถำบัน (R2R) ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย โดยบุคลำกรไทยได้
เสนอจะท ำงำนวิจัยดังนี้ 
 
1. เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน นำงสำวพุทธวรรณ นกเผือก ท ำวิจัยสถำบันเรื่อง 
“แนวโน้มการจัดสรรและการใช้งบประมาณของ สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา พ .ศ. 2555-2560” โดยใช้ ANOVA 
และ TREND ANALYSIS 
 
2. เจ้ำหน้ำที่พัสดุ นำยกษิเดช สุริหำร ท ำวิจัยสถำบันเรื่อง 
“อัตราการสิ้นเปลืองของครุภัณฑ์จ าแนกเป็นเครื่องเฟอร์นิเจอร์และเครื่องไฟฟ้า” โดยกำรเก็บข้อมูลจำกำกรบันทึก
กำรซื้อและกำรจ ำหน่ำยออกเพ่ือทรำบอัตรำควำมสิ้นเปลืองจำกระยะเวลำคุ้มทุน โดยเปรียบเทียบรำคำกับระยะเวลำ
ใช้งำน 
 
3. เจ้ำหน้ำที่โสตทัศนศึกษำปฏิบัติหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ นำงสำวณัฐสิณี ศรีประเสริฐ ท ำวิจัยสถำบันเรื่อง 
“การสังเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้รับบริการ จากสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา” 
 
4. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป นำย วุฒิชัย บุญเรือง )บุคลำกร แผน ประชุม (ท ำวิจัยสถำบันเรื่อง  
“ข้อสังเกตทางวัฒนธรรมและทัศนคติในการท างานกับบุคลากรนานาชาติ ณ NULC” โดยใช้กำรศึกษำวัฒนธรรมของ 
Margaret Mead ว่ำด้วย Email คือ แหล่งควำมแตกต่ำงจำกภำยในและ Etic คือแหล่งควำมแตกต่ำงจำกภำยนอก 
5. เจ้ำหน้ำที่สำรบรรณ นำงสำวอรวรรณ ไวทยกุล ท ำวิจัยสถำบันเรื่อง 
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“การศึกษาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างเอกสารกระดาษและ e-documents” ในงำนสำรบรรณของสถำนพัฒนำ
วิชำกำรด้ำนภำษำ” 
6. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป นำยชลประคัลภ์ มีสิทธ์ ท ำวิจัยสถำบันเรื่อง 
“บริการทางด้านภาษาที่มีประชาคมนิยมใช้มากที่สุดในสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา” 
7. นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ นำยคมสัน ว่องเขตรกำรณ์ ท ำวิจัยสถำบันเรื่อง 
“การประมวลผลการสอบ CEPT ของนิสิตบัณฑิตศึกษาระหว่างปี 2555-2560” 
8. นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ นำยวิทวัส พจสัณห์ ท ำวิจัยสถำบันเรื่อง 
“การประมวลการใช้บริการ Self-Access Centre ของนิสิตในปีการศึกษา 2559” 
9 . นักประชำสัมพันธ์ นงสำวเฉลิมลักษณ์ สังข์พิชัย )บุคลำกรใหม่ รับเข้ำตุลำคม 2560 ( ท ำวิจัยสถำนบันเรื่อง  

“การศึกษาหลักสูตรระยะสั้นของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ระหว่างปีการศึกษา 2555-2560 ” 
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English Lecturer 

Naresuan University Language Center 

Mobile no: 0851995414 

E-mail: amilyawaru@gmail.com 
 

Amilya Isurini Warusawitharane. A government merit scholar, publisher of research on ethnic 

issues, Chief examiner of National Syllabi Examinations at Lyceum International School, editor in 

chief of web publications for Mandalise Pte.Ltd based in Singapore and Myanmar,  Upper Division 

Honours Degree holder in Psychology and English from the University of Peradeniya in Sri Lanka.  

A former university instructor in English attached to the Department of English, University of 

Peradeniya. 

A former Project Lecturer of English attached to the Ministry of Education and the University Grants 

Commission, Sri Lanka. 

A former faculty advisor for the Sri Lanka Model United Nations. 

Former assistant course coordinator for General Education English Courses offered by Naresuan 

University, Thailand.  

Completed Cambridge Professional Development courses: How to teach IELTS and How to teach 

Cambridge English: Key (KET). 

Currently, an English Specialist Lecturer of Naresuan University Language Center, Naresuan 

University. 

SUMMARY OF QUALIFICATIONS 

 An efficient team player with over 2 years of teaching experience in Thailand as a university 

lecturer in English and over 7 years of teaching experience at both high school and university 

level. 

● A dedicated researcher and publisher of research with over 5 years of research experience 

related to the fields of English education, child development, subordinate languages and 

minority and majority ethnic issues. 

●  A character-driven initiator with strong work ethics with over 4 years of experience in editing, 

writing and compiling web content in partnership with Mandalise Pvt.Ltd based in Singapore 

and Myanmar.  

● An experienced volunteer counselor who worked in partnership with the Mental Health 

Department and the University of Peradeniya in Sri Lanka. 
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Andy Noces Cubalit, PhD 

Overseas Specialist Lecturer 

Naresuan University Language Center 

Mobile no: 0801210087 

E-mail: anc457@gmail.com 

 
Andy Noces Cubalit received his PhD in Educational Management from Philippine Christian 

University. Earned M.A. in Educational Management from the University of the Cordilleras, and a 

B.A. in Theology from Philippine Nazarene College. Completed Cambridge Professional 

Development courses: How to teach IELTS and How to teach Cambridge English: Key (KET). 

Earned Certificate in Professional Education units from the University of Texas at San Antonio. 

Completed the course Teaching Adult Learners from Central Institute of Technology and Early 

Childhood Education from Gowrie Victoria.  

Former College Instructor, High School Coordinator and Guidance Counselor at Monticello 

International College and Part-time College Instructor at Philippine Nazarene College. Subjects 

taught: Foundations of Education, Theories of Learning, Educational Psychology, and Test & 

Measurements. 

Served as an English Teacher in the English Program and Intensive English Program at 

Chalermkwansatree School. Subjects taught: Listening and Speaking, Reading and Writing, and 

English Conversation 

Worked as a TESOL Specialist at Rajamangala University of Technology Lanna. Taught courses: 

English for Specific Purpose, English for Academic Purpose, and Fundamental English. 

Presently, an Overseas Specialist Lecturer at Naresuan University Language Center. 

SUMMARY OF QUALIFICATIONS 

● A purpose-driven educator with over 10 years teaching experience in ESL, elementary, 

secondary, and tertiary education. 

●  Acquired relevant professional education training, certifications, and licenses to teach.   

● Experienced in organizing training, seminars, workshops, and international conferences. 

● Conducted research papers, and presented at various recognized international conferences in 

China, Cambodia, the Philippines, Thailand, the UK, and the USA. 

● Published researcher papers on English Language Teaching topics in scholarly journals and 

conference proceedings. 

● Served as one of the Senior Reviewers for The International Academic Forum, The Asian 

Conference on Education and International Development. 

 

mailto:anc457@gmail.com
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Mihiri Dulshani Jayawardena 

English Lecturer 

Mobile no: 0959609298 

E-mail: mihiri.jayawardena@gmail.com 

 
 

Mihiri Dulshani Jayawardena. A dedicated and experienced teacher of English Language with a 

Bachelor of Arts honors degree from the prestigious University of Peradeniya, Sri Lanka. 

 

A former course coordinator at the English Language Teaching Unit of the University of Colombo, 

Sri Lanka.  

 

A Former Temporary Lecturer in English in the English Language Teaching Units of the University 

of Colombo and University of Peradeniya, Sri Lanka. 

A Former Visiting Lecturer in English at the Institute of Indigenous Medicine, Colombo, Sri Lanka 

in 2012 and 2013. 

A Former Project Lecturer in English attached to the ministry of Education and the University Grants 

Commission, Sri Lanka. 

Currently working as a Lecturer in English Language at the Naresuan University Language Centre, 

Phitsanulok, Thailand.  

 

SUMMARY OF QUALIFICATIONS 

 

 An achievement oriented hard working person, with over two years of teaching experience in 

Thailand as a university lecturer in English and over six years of teaching experience at various 

universities in Sri Lanka. 

 Underwent several career building workshops on Teaching while in Thailand and in Sri Lanka. 

Had intensive training in developing course material, setting examination papers as well as 

developing benchmarks for English language proficiency of the undergraduates. 

 A team player and played a good and supportive role to my superiors and colleagues. Get on 

well with people of diverse cultures and communities.  

 

mailto:mihiri.jayawardena@gmail.com
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Delano Gervacio Chantengco III 

English Lecturer 

Mobile no: 0805157685 

E-mail: delgervaciochantengcoiii@yahoo.com 

 

Delano Gervacio Chantengco III. – A former President of student government at Rizal College of 

Tall (RCT) Criminology Department, Auditor of AMATHICS (AMA Mathematics Society) AMA 

College, Philippines and a University Basketball Player Scholar at Rizal College of Tall 

Philippines. 

Previously employed as an English teacher of the Intensive English Program, of the Regional Science 

School, Princess Chulabhorn’s College Phitsanulok  

Worked as an English teacher in Pinponrat Tantronjiit 12 School in Wangthong, Phitsanulok and 

Lord Shaftesbury International School in Ramkhamhaeng Bangkok, Thailand. 

Completed Cambridge Professional Development courses: How to teach IELTS and How to teach 

Cambridge English: Key (KET). 

Currently, an English Specialist Lecturer of Naresuan University Language Center, Naresuan 

University. 

 

SUMMARY OF QUALIFICATIONS 

 

● Nearly 10 years teaching experience in Thailand both young and adult learners. 

●  Dedicated, creative and passionate in teaching.  

●  Prior experience of adopting distinctive teaching methodologies, documenting all lessons, 

organizing healthy group discussions, and mentoring students.   

● Served as a Trainer for “Leadership Training for Directors” in Nanja Hotel, Muang 

Phitsanulok and Pinponrat Tantronjiit 12 School Wangthong. 

● Completing Master of Science in Education in Central Luzon State Open University 

Philippines. 
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Joan Libarra Sareno 

English Lecturer 

Mobile no: 0851995414 

E-mail: najo_07@yahoo.com 

 

Joan Libarra Sareno. A government city scholar, university student council secretary, editor-in-

chief of the university’s publication, a Dean’s Merit Awardee and a candidate for Cum Laude in the 

Department of Education, Palawan State University, Philippines.  

Formerly an English teacher of the Intensive English Program, Chalermkwansatree school.  

Worked as a Financial Analyst of different business and knowledge process outsourcing companies 

in Makati City, Philippines based in the USA.  

Completed Cambridge Professional Development courses: How to teach IELTS and How to teach 

Cambridge English: Key (KET). 

Currently, an English Specialist Lecturer of Naresuan University Language Center, Naresuan 

University. 

 

SUMMARY OF QUALIFICATIONS 

 

● A dedicated professional with over five years teaching experience in secondary and higher 

education in Phitsanulok, Thailand. 

●  An accomplished Editor-in-chief of the attended university’s publication in the Philippines 

and Filipino organization magazine in Phitsanulok, Thailand. 

●  Motivated self-starter with experience in Finance industry as a Senior Collection Specialist 

of a leading service company in-charged of international outbound calls and email 

correspondents to accountants of well-known international companies.   

● Served as a Financial Analyst of an online brokerage firm in Makati City Philippines, 

headquartered in New York City. 

● Functioned as a Senior Subject Matter Expert that liaises to the functional area taking 

managerial calls in one of the leading mortgage servicing companies based in the USA. 

Consistently received positive feedback from managers, co-workers and clients and 

recognition awards from the company. 

mailto:najo_07@yahoo.com
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Paul Freund 

English Lecturer 

Tel: (088) 481-2017 

E-mail:  paul.nulc@yahoo.com 

 

Paul Freund.  A native English speaking graduate of the University of California at Berkeley with 

over twenty years of teaching experience in Thailand, Japan, the Philippines, and South Korea.  

Originally from Seattle, Washington, United States. 

 

English Lecturer for eight years at Ubon Ratchathani University, Faculty of Liberal Arts, to students 

majoring in English or Tourism. 

 

English Instructor for 4.5 years at Oyama English School, in Oyama-shi, Tochigi-ken,  Japan, 

teaching company employees, health care workers, public school teachers, university students, high 

school students, homemakers, and children.   

 

English Literature Instructor for one year at Buriram Pittayakom School’s English Program, 

administered through BFITS, Bright Future International Training and Services, Bangkok. 

 

English Instructor for one year at E.D.I. Park Jeong English Academy, Jinju-shi, Gyeongnam-do, 

South Korea, utilizing both textbook- and computer-based curricula. 

 

U.S. Peace Corps Volunteer for two years in Bagac, Bataan, Philippines, teaching agricultural 

techniques in the village where I lived. 

 

From July 2014 to present, English Lecturer at Naresuan University Language Centre at Naresuan 

University. 

 

SUMMARY OF QUALIFICATIONS 

 

 Professional, enthusiastic teacher with an excellent knowledge of English grammar and 

pronunciation. 

 

 A gifted ability for viewing language through the eyes of learners and explaining English in 

well organized, readily understandable ways. 

 

 A careful listener and highly empathetic person, with a great ability to adapt to many unknown 

environments and connect genuinely with people there.  Highly developed cross-cultural 

communication skills. 

 

 Excellent writing and public speaking skills. 

 

 Intermediate ability in spoken and written Thai.  Previous study of German, Japanese, and 

Tagalog. 
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Rey Mijares Saluba 

Tel: (+665) 596-11-44 

Mobile Phone:  (+66) 869758703 

E-mail:  reysaluba@yahoo.com 

 
Rey M. Saluba.  A consistent honor student and university scholar:  graduated with  university honors 

(cum laude);  high school class valedictorian;  grade school class salutatorian.   

 

Won the top prize in a national essay writing competition on the life, works and writings of  Dr. Jose 

Rizal, the national hero of the Philippines;  a multi-awarded student editor in provincial, regional and 

national on-the-spot and essay writing competitions. 

 

Jack of All Trades, Master of One:   Started out as Trade and Industry Development Specialist at the 

Department of Trade and Industry, Philippines;  had a brief stint as Executive Assistant to the General 

Manager at Al Hijaz Trading and Contracting establishment in Riyadh, Saudi Arabia;  appointed 

Administrative Officer and later on Area Coordinator at a Philippine company promoting alternative 

health medicine, occasionally doing radio broadcast  on Radyo Kalusugan (Health Radio); embarked 

on a career in sales as a Sales Representative for a company selling  consumer products; worked as 

Associate Editor for a regional newspaper in the Bicol region of the Philippines;  did caregiving work 

for several employers in Rome and Milan, Italy; and finally, found the ultimate career in Thailand - 

as an Educator – a profession now spanning 12 years.  

 

SUMMARY OF QUALIFICATIONS 

 

 Over 14 years of experience teaching grade school, high school and university students in 

Thailand, China and the  Philippines 

 Awarded as one of the Ten Outstanding Teachers at Sampranwittaya School, Sampran, 

Nakhon Pathom, Thailand (February 18, 2014), 

 Holds a Certificate in Teaching English as a Foreign Language (TEFL) from Stamford 

College, UK Group, Hatyai campus (April 2007) 

 Holds a Cambridge Certificate in Teaching IELTS as well as a Certificate in Teaching 

Cambridge English Key (KET) from Cambridge University Press, United Kingdom 

 Formerly  Associate Editor of  Newslink Bicol, a regional newspaper in the Bicol region of 

the Philippines;  

 Worked as Sub-Editor for Business Day, a Bangkok-based  English language newspaper. 

 Attended numerous seminars, workshops and international conferences on the Methodologies 

of Teaching and Modern Pedagogies 

 

 

 

 

mailto:reysaluba@yahoo.com
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Prospero T. Igupen 

English Lecturer 

Mobile #: 0629458257 

E-mail: prosperot@nu.ac.th 

 

Prospero T. Igupen. A studious law and education graduate in University of Baguio, City of Pines, 

Philippines 

Formerly a dynamic English instructor of Phitsanulok Technical College, Phitsanulok Province  

Worked as an energetic ESL Teacher in an international school in the Philippines 

Completed successfully the Cambridge Professional Development courses: How to teach IELTS and 

How to teach Cambridge English: Key (KET) 

Currently, an awesome English Specialist Lecturer of Naresuan University Language Center, 

Naresuan University 

 

SUMMARY OF QUALIFICATIONS 

 

 Dynamic ESL teacher with over 13 years of experience teaching different nationalities such 

as Koreans, Chinese, Taiwanese, Japanese and Thais 

 

 More than 3 years of university experience as an energetic lecturer, effective coordinator 

and knowledgeable trainer 

 

 Highly organized freelancer with over 5 years of experience providing English tutoring, 

proofreading, writing, web content and design 

 

 Attended and completed successfully the numerous seminars, workshops and international 

conferences regarding Teaching Methodologies and Modern Pedagogies 

mailto:prosperot@nu.ac.th
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Kenje Baris Gunda 

Overseas Specialist Lecturer 

Tel: +66 9100 38360 

E-mail: kenjegunda@yahoo.com 

 

Kenje Baris Gunda. A partial scholar of UNICAF and is currently taking up Masters of Arts in 

Education (Innovation in Learning and Teaching) from University of South Wales.  

Presently, an assistant course coordinator and a lecturer of Fundamental English, Developmental 

English and English for Academic Purposes responsible for teaching 1st and 2nd year undergraduate 

students of Naresuan University teaching Grammar, Conversation, Vocabulary and Reading 

Comprehension. Serves as an evaluator of the Writing Test conducted by Naresuan University for 

their post graduate students. 

A former English teacher at Anubanchonburi School teaching Science, Math, Grammar, Phonics, 

Reading and Writing, Conversation and Health to grade 1 and 5 students. Formerly, teaching at 

English Workshop to preschool students and a part-time lecturer at Siridhorn College of Public 

Health in Chonburi. 

A graduate of Far Eastern University (Manila) with a degree of Bachelor of Science in Nursing in 

April 2008 and a Registered Nurse in the Philippines since August 2008. 

SUMMARY OF QUALIFICATIONS 

 4 years experience in teaching English as a Foreign Language in Thailand from preschool, 

grade school to university students. 

 Successfully completed the online courses: How to teach IELTS and How to teach 

Cambridge English: Key (KET) by Cambridge from their website 

(www.cambridgeenglishteacher.org) 

 Written and presented the paper ‘A Review of Flipped Learning in EFL Classes’ which was 

published in the GEN TEFL JOURNAL 2016 ELT: Pedagogies, Strategies, & 

Technologies. 

 5 years experience as a customer service specialist in telecommunications, banking and 

finance. Have been awarded Agent of the Year by American Express in 2010 for being a 

coach in one of its accounts. 

 Achieved a perfect score of 990 from TOEIC Reading and Listening Test and a score of 90 

from Cambridge English Placement Test with a CEFR level of C2. 
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Course: 

Preparation Course for the TOEIC Test 
Your Easy Guide in Passing TOIEC Test 

Course ID:  NULCG00001 

Duration:   20 Hours 

Course Designer:  P. Igupen 

 

Course Description: 
Your employer may ask you for a TOEIC score for promotion or you may have to provide a TOIEC 

score in order to apply for a certain job. Maybe you are finishing a language program and want to 

have an official score and certificate to take with you to show your employer, school, family, or 

friends. Whatever your reason, get prepared by joining this course. 

 

How you will benefit: 

 Improve your ability to understand spoken English by hearing varied accents such as US, 

British, Australian and Canadian, in order to reflect the reality of the workplace. 

 Improve your ability to understand written English, knowledge of vocabulary and grammar, as 

well as your- ability to identify main idea of a reading passage and find the answers to questions 

about details. 

 Familiarize the common distractors that confuse you in taking the TOEIC Test. 

 Learn the strategies in answering the TOEIC Test. 

 

What you will cover: 

 Offices and Personnel 

 General Business and Finance 

 Housing and Property 

 Travel 

 Technical areas 

 Grammar 

 Word Families 

 Practice Tests 

 

Who should attend: 

 People who are working or wants to work in multinational companies, schools and government 

organizations around the world. 
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หลักสูตร: 

การเตรียมสอบ TOEIC 

เลขที่:   NULCG00001 
ระยะเวลา:    20 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P. Igupen 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 

ลักษณะวิชา: 
ผู้จ้างงานอาจของคะแนน TOEIC เพื่อเลื่อนต าแหน่ง หรือใช้ในการสมัครงาน หรือผู้เรียนอาจต้องการคะแนนที่เป็น
ทางการหลังจากเรียนจบหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อน าประกาศนียบัตรไปแสดงต่อ ผู้จ้างงาน โรงเรียน ครอบครัว 
หรือเพื่อน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อเหตุผลใด ผู้เรียนควรเตรียมตัวโดยการลงทะเบียนเรียนวิชานี้ 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 ปรับปรุงความสามารถในการเข้าใจภาษาพูด โดยฟังส าเนียงที่หลากหลาย เช่น อังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลียน 
และแคนาเดียน เพื่อสะท้อนให้เห็นความจริงในสถานที่ท างาน 

 พัฒนาความสามารถในการเข้าใจภาษาเขียน ศัพท์ และไวยากรณ์รวมทั้งการจับประเด็นหลักในการอ่านและการ
ตอบค าถามในรายละเอียด 

 ท าความคุ้นเคยกับสิ่งที่ท าให้สับสนในการสอบ TOEIC 
 เรียนรู้ยุทธศาสตร์ในการตอบค าถามในการสอบ TOEIC 

บทเรียน: 

 ในการท างานและงานส่วนตัว 
 ธุรกิจทั่วไปและการเงิน 
 บ้านและที่ดิน 
 การเดินทาง 
 ด้านเทคนิค 
 ไวยากรณ์ 
 กลุ่มค า 
 แบบสอบเพื่อฝึกฝน 

เหมาะส าหรับ:  

 บุคคลที่ท างานหรือต้องการท างานในบริษัทข้ามชาติ โรงเรียน และองค์กรของรัฐทั่วโลก 
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Course:  

Master NUSET 
Become a student of the prestigious Naresuan University 

 

Course ID:  NULCG00002 

Duration:   18 Hours  

Course Designer:  D. Jayawardena 

 

Course Description: 

The Naresuan University Standard English Test was modeled on the TOEFL exam and aligned with 

CEFR. It is designed to test the English proficiency level of the university staff and the students and 

personnel from the public and private sectors and the general public. It is required for admission to 

the Naresuan University. The test consist of Four parts, namely, Listening comprehension, 

Structure and Written Expressions, Vocabulary and Reading Comprehension and Essay Writing. 

(Optional) This is a preparation course for anyone who is willing to take the NUSET. 

 

How you will benefit: 

 Get admitted to the prestigious university and follow the program you have selected 

 Improve your English language skills in reading, writing, listening and speaking 

 Pass NUSET at a higher band. 

 

What you will cover: 

 How to improve your English listening skills 

 Read and understand simple to complex texts in English 

 Understand and correctly use various grammar forms 

 Broaden your vocabulary 

 Learn to write in English 

 Participate in simple conversations and practice dialogues 

 

Who should attend: 

 Anyone who wants to take NUSET and to improve one’s English skills.
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หลักสูตร: 

พิชิต NUSET 
 

เลขที่   NULCG0002 

ระยะเวลา  18 ชั่วโมง 

ผู้พัฒนาหลักสูตร D. Jayawardena 

ผู้แปล   รองศาสตราจารย์ ดร. พรชุลี อาชวอ ารุง 
 

ลักษณะวิชา:  

แบบสอบถามภาษาอังกฤษมาตรฐานของมหาวิทยาลัยนเรศวร (NUSET) จัดท าตามรูปแบบของ TOEFL และ

เทียบเคียงได้กับเกณฑ์ CEFR ซึ่งออกแบบมาให้สอบเพื่อก าหนดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของบุคลากร

วิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตทุกระดับในมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งบุคคลภายนอกในภาครัฐและ

เอกชนด้วย แบบสอบชุดนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ความเข้าใจจากการฟัง โครงสร้างและการแสดงออกโดยการ

เขียนศัพท์และการอ่าน และการเขียนเรียงความ (เลือกได้) วิชานี้เป็นการเตรียมการสอบส าหรับผู้ที่ประสงค์จะสอบ 

NUSET 

ประโยชน์ท่ีได้รับ: 

 ได้รับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และเลือกหลักสูตรที่ต้องการ 

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด 

 สอบ NUSET ผ่านในระดับ (Band) ที่สูงขึ้น 

บทเรียน 

 ปรับปรุงทักษะการฟัง 

 อ่านและเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษทั้งง่ายและยาก 

 เข้าใจและใช้รูปแบบไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะส าหรับ 

 บุคคลที่ต้องการสอบ NUSET และต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

 ขยายความรู้ศัพท์ 

 เรียนรู้การเขียนอังกฤษ 

 มีส่วนร่วมในการสนทนา และฝึกการสนทนา 
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Course: 

Grammar Practice for Test Preparation 
Cross “the bridge of grammar awareness and understanding” through learning the rules and applying them 

hands on to maximise and realise your full potential in the CEPT and IELTS exam.   

 

Course ID:  NULCG00003 

Duration:   16 Hours 

Course Designer:  T. Elliott 

 

Course Description: 

English grammar can seem so complex and intricate as to be intimidating! Relinquish your fears as forms of 

grammar are simplified and practised to enable a better comprehension and retention of grammar.  This 

provides you with the structure you need in order to organize and put your messages and ideas across in 

English. 

How you will benefit: 

 Learn to use some of the essential forms of grammar in a comprehensive, simplified way with plenty of 

time for practise. 

 Gain more competence and confidence in your ability to communicate in a more professional and fluent 

style. 

 Feel comfortable in a classroom environment designed to allow you to practise the application of grammar 

and ask questions on any point at any time during your grammar enriching experience 

What you will cover: 

 Learn basic forms of grammar comprehensively and apply them in varied practise exercises 

 Practise doing test questions formulated to test your understanding of grammar to understand the format of 

the questions and the exam 

 Learn to analyse and systemise the English language one step at a time  

Who should attend: 

 Anyone wishing to maximise their potential in the CEPT and IELTS exams 

 Anyone wishing to enhance their personal satisfaction by achieving more competence in the expression of 

professional and personal expression in English 
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หลักสูตร: 
ฝึกฝนหลักไวยากรณ์เพื่อการเตรียมตัวสอบ 
ก้าวข้าม "สะพานแห่งการรับรู้และเข้าใจหลักไวยากรณ์" ผ่านการเรียนรู้หลักเกณฑ์และปรับใช้ทักษะเหล่านี้เพื่อ
เพิ่มพูนและตระหนักถึงศักยภาพทั้งหมดของคุณในการสอบ CEPT และ IELTS   
 
เลขที่:   NULCG00003      
ระยะเวลา:    16 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  Thomas Elliott 
ผู้แปล:   วุฒิชัย บุญเรือง 
 

ลักษณะวิชา: 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอาจดูเหมือนซับซ้อนและยุ่งยากมากจนน่ากลัว สละความกลัวของคุณด้วยการเรียนรู้รูปแบบ
ของไวยากรณ์ที่ง่ายและมีการฝึกหัดเพื่อให้มีความเข้าใจที่ดีขึ้นและการจดจ าไวยากรณ์แบบง่ายๆ นี่เป็นโครงสร้างที่
คุณต้องการเพื่อจัดระเบียบและน าข้อความและแนวคิดของคุณไปใช้ในภาษาอังกฤษ  
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   
 เรียนรู้ที่จะใช้รูปแบบของไวยากรณ์ที่จ าเป็นและคลอบคลุม ด้วยวิธีที่ง่ายและมีเวลามากในการฝึก 
 ได้รับความรู้มากขึ้นและความเชื่อมั่นในความสามารถในการสื่อสารแบบมืออาชีพและคล่องแคล่ว 
 รู้สึกสบายกับสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถฝึกการใช้ไวยากรณ์และตั้ง

ค าถามเกี่ยวกับจุดใดก็ได้ตลอดเวลาในระหว่างการปรับปรุงไวยากรณ์ของคุณ 
 
บทเรียน: 
 เรียนรู้รูปแบบพื้นฐานของไวยากรณ์ที่ครอบคลุมและน ามาประยุกต์ใช้ในการฝึกซ้อมแบบต่างๆ 
 ฝึกการท าค าถามทดสอบที่ออกแบบมาเพื่อทดสอบความเข้าใจในไวยากรณ์ เพื่อท าความเข้าใจรูปแบบของ

ค าถามและรูปแบบการสอบ 
 เรียนรู้การวิเคราะห์และจัดระบบภาษาอังกฤษทีละขั้นตอน 
 

เหมาะส าหรับ:  
 ทุกคนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการสอบ CEPT และ IELTS  
 ทุกคนที่ต้องการพัฒนาตนเองให้ยกระดับขีดความสามารถในการแสดงความคิดได้อย่างมืออาชีพใน

ภาษาอังกฤษ 
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Course: 

Speaking Practice for Test Preparation 
Become aware of the format used and practise questions to maximise and realise your potential in the IELTS 

and similar exams. Also, become more relaxed and competent in expressing yourself clearly and in detail in 

spoken English.   

 

Course ID:  NULCG00004 

Duration:   18 Hours 

Course Designer:  T. Elliott 

Course Description: 

In a speaking test, you will have a discussion with a certified examiner. It will be interactive and as close to a 

real-life situation as a test can get. Learn how to impress the examiner with your development of answers 

that target and comprehensively cover what the examiner is looking for. 

How you will benefit: 

 Utilise test example questions that will challenge your skills and identify your strengths and weaknesses 

 Learn from an experienced native English speaker who “knows the ropes” of the CEPT from both sides 

of the fence – from both an examiner’s and a student’s perspective 

 Develop speaking skills that show diversity and articulation in expressing your ideas in the exam 

What you will cover: 

 Learn what is required in the test and what the examiners value in your responses 

 Practise doing the test to understand the typical format and content of the questions and the exam 

 Develop your skills to compose a conversation on the topics you will be given in the test 

Who should attend: 

 Anyone wishing to maximise their potential in the IELTS and similar exam 

 Anyone wishing to enhance their confidence in expressing themselves clearly, precisely and concisely 
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หลักสูตร: 
ฝึกฝนการพูดเพื่อการเตรียมตัวสอบ 
เรียนรู้ถึงรูปแบบที่ใช้และค าถามฝึกฝนเพื่อเพิ่มโอกาสและตระหนักถึงศักยภาพของคุณในการสอบ IELTS และการ
สอบที่คล้ายกัน นอกจากนี้ยังท าให้ผ่อนคลายมากขึ้นและท าให้สามารถแสดงออกในการพูดภาษาอังกฤษได้อย่าง
ชัดเจนและลงในรายละเอียดได้   
 

เลขที่:   NULCG00004      
ระยะเวลา:    18 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  Thomas Elliott 
ผู้แปล:   วุฒิชัย บุญเรือง 
 

ลักษณะวิชา: 
ในการทดสอบการพูด คุณจะมีการสนทนากับผู้ทดสอบที่ได้รับการรับรอง ซึ่งจะเป็นการทดสอบแบบโต้ตอบและ
ใกล้เคียงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง เรียนรู้วิธีสร้างความประทับใจให้กับผู้ทดสอบด้วยการพัฒนาค าตอบที่ก าหนด
เป้าหมายและครอบคลุมครอบคลุมสิ่งที่ผู้ทดสอบก าลังมองหา 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   
 ใช้ตัวอย่างค าถามทดสอบที่จะท้าทายทักษะของคุณและระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ 
 เรียนรู้จากผู้พูดเจ้าของภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์ เป็นผู้ที่รู้จัก CEPT ดีจากทั้งสองด้านคือในมุมมองของผู้

ทดสอบและในมุมมองของผู้สอบ 
 พัฒนาทักษะการพูดที่แสดงถึงความหลากหลายและการออกส าเนียงในการแสดงความคิดเห็นของคุณในการ

สอบ 
 
บทเรียน: 
 เรียนรู้สิ่งที่จ าเป็นในการทดสอบและสิ่งที่ผู้ทดสอบประเมินในค าตอบของคุณ 
 ฝึกฝนการทดสอบเพื่อท าความเข้าใจรูปแบบและเน้ือหาทั่วไปของค าถามและข้อสอบ 
 พัฒนาทักษะของคุณเพื่อแต่งบทสนทนาในหัวข้อที่คุณจะได้รับในการทดสอบ 

 

เหมาะส าหรับ:  
 

 ทุกคนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการสอบ IELTS และการสอบที่คล้ายกัน 
 ใครก็ตามที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นในภาษาอังกฤษอย่างชัดเจน เที่ยงตรงและรัดกุม 
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Course: 

Reading Skill Practice for Test Preparation 

Reading in exams can be a time consuming process that can lead to difficulty in completing the exams 

efficiently. Learn the art of listening for what you need to maximise your potential in the CEPT and IELTS 

exams. 

Course ID:  NULCG0005 

Duration:   18 Hours 

Course Designer:  Thomas Elliott 

 

Course Description: 

Learn the different reading skills and styles that will bring confidence in answering questions more 

efficiently and correctly. 

How you will benefit: 

 Practise test example questions that will challenge your skills and identify your strengths and 

weaknesses 

 Learn from an experienced native English speaker who “knows the ropes” of the CEPT from both sides 

of the fence – from both an examiner’s and a student’s perspective 

 Reduce stress in the exam room by targeting questions in a more strategic and efficient style 

 Feel comfortable in a classroom environment deigned to allow you to ask questions on any point at any 

time during your CEPT and IELTS discovery experience 

What you will cover: 

 Practise the three methods of reading and learn to apply them appropriately to different questions in the 

exam 

 Practise doing the test to understand the format of the questions and the exam 

 Learn how to approach the various questions so that essential time management skills are developed 

and utilised both practically and realistically 

 Turn the tables on the examiners by discovering the techniques they use to test your English 

comprehension. You will see these in action and practise them one by one under expert, empathic and 

friendly guidance 

Who should attend: 

 Anyone wishing to maximise their potential in the CEPT and IELTS exams 

 Anyone wishing to enhance their confidence in an increasingly global market for a professional skillset 

that simply demands the English language as a go to tool on the path  towards recognition, achievement, 

reward and satisfaction 
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หลักสูตร: 

ฝึกฝนทักษะการอ่านเพื่อการเตรียมตัวสอบ 
การอ่านในการสอบต่างๆ อาจเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลามาก ซึ่งอาจท าให้เกิดความยากในการจะท าข้อสอบให้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้ศิลปะในการอ่านสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอบของ CEPT และ 
IELTS   
 

 
 

เลขที่:   NULCG00005      
ระยะเวลา:    18 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  Thomas Elliott 
ผู้แปล:   วุฒิชัย บุญเรือง 
 

ลักษณะวิชา: 
เรียนรู้ทักษะการอ่านและรูปแบบต่างๆ ที่จะสร้างความมั่นใจในการตอบค าถามได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   
 ฝึกตัวอย่างค าถามทดสอบที่จะท้าทายทักษะของคุณและระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ 
 เรียนรู้จากผู้พูดเจ้าของภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์ เป็นผู้ที่รู้จัก CEPT ดีจากทั้งสองด้านคือในมุมมองของผู้

ทดสอบและในมุมมองของผู้สอบ 
 ลดความเครียดในห้องสอบโดยก าหนดเป้าหมายค าถามในรูปแบบเชิงกลยุทธ์ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 รู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่อนุญาตให้คุณถามค าถามได้ตลอดเวลาในระหว่างเรียนรู้

ประสบการณ์การทดสอบ CEPT และ IELTS  
 
บทเรียน: 
 ฝึกฝนสามวิธีในการอ่านและเรียนรู้ที่จะใช้อย่างเหมาะสมกับค าถามต่างๆในการสอบ 
 ฝึกฝนการทดสอบเพื่อท าความเข้าใจรูปแบบและเน้ือหาทั่วไปของค าถามและข้อสอบ 
 เรียนรู้วิธีการเข้าถึงค าถามต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการจัดความส าคัญของเวลาและสามารถน าไปใช้ประโยชน์

ได้ทั้งในทางการฝึกปฏิบัติและการสอบจริง 

 เผยวิธีของผู้ทดสอบและเทคนิคที่ใช้เพื่อทดสอบความเข้าใจภาษาอังกฤษของคุณ คุณจะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ใน
การฝึกปฏิบัติแบบตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญที่เอาใจใส่ ให้ค าแนะน า และเป็นมิตร 

 
 

เหมาะส าหรับ:  
 ทุกคนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการสอบ CEPT และ IELTS 
 ทุกคนที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจ ในตลาดโลกที่ก าลังเพิ่มมากขึ้นส าหรับมืออาชีพที่ต้องการทักษะภาษาอังกฤษ

เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในเส้นทางสู่ความส าเร็จ รางวัลและความพึงพอใจ 

Course: 

Listening Skill Practice for Test Preparation 
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If you’ve ever had to sit for a second language test, you’ll know that the listening section is almost always 

the hardest. Developing competence in listening by understanding the cross matching of questions to audio 

and developing short term memory capabilities for English.   

___________________________________________________________________________ 

Course ID:  NULCG00006 

Duration:   18 Hours 

Course Designer:  T. Elliott 

 

Course Description: 

Listening to conversations in English where dialogue is varied in pronunciation clarity, accent and speed can 

be difficult for ESL learners but becomes easier with correct guidance. This course prepares students for 

IELTS and CEPT exams by allowing them to analyse exam questions and match their meaning with the 

dialogue. 

How you will benefit: 

 Practise the various types of test questions that will challenge your skills and identify your strengths and 

weaknesses 

 Become more relaxed and confident in listening thus enabling you to extract the essential meaning from a 

complex  and digressive  conversation 

What you will cover: 

 Practise doing test questions to understand the format of the questions and the exam 

 Making efficient use of preparation time before the dialogue is delivered to you in an exam 

 Learn how to differentiate between essential and non-essential information in questions and in the 

conversations so that you will target the meaning that provide the correct answers 

Who should attend: 

 Anyone wishing to maximise their potential in the CEPT and IELTS exams 

 Anyone wishing to enhance their confidence in conversations in the English language  

 Professionals who need to enhance their ability to respond effectively to requests in English made in their 

business environment 
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หลักสูตร: 

ฝึกฝนทักษะการฟังเพื่อการเตรียมตัวสอบ 
หากคุณเคยไปนั่งทดสอบภาษาที่สอง คุณจะรู้ว่าในส่วนของการฟังส่วนใหญ่คือช่วงที่ยากที่สุด การพัฒนา
ความสามารถในการฟังโดยการท าความเข้าใจ การจับคู่ค าถามกับเสียงและการพัฒนาความสามารถในการจ าระยะ
สั้นส าหรับภาษาอังกฤษ   
 
เลขที่:   NULCG00006      
ระยะเวลา:    18 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  Thomas Elliott 
ผู้แปล:   วุฒิชัย บุญเรือง 

 
ลักษณะวิชา: 
การฟังบทสนทนาในภาษาอังกฤษซึ่งการสนทนามีความแตกต่างกันในความชัดเจนของการออกเสียง ส าเนียง และ
ความเร็วในการออกเสียง อาจเป็นเร่ืองยากส าหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง แต่จะง่ายขึ้นด้วยค าแนะน าที่
ถูกต้อง หลักสูตรนี้เตรียมความพร้อมให้กับผู้ เรียนส าหรับการสอบ IELTS และ CEPT โดยให้พวกเขาสามารถ
วิเคราะห์ค าถามการสอบ และจับคู่ความหมาย ด้วยบทสนทนาได้ 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   
 ฝึกตัวอย่างค าถามทดสอบที่จะท้าทายทักษะของคุณและระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ 
 ผ่อนคลายและมั่นใจในการฟังมากขึ้นท าให้คุณสามารถแยกแยะความหมายที่ส าคัญจากบทสนทนาที่ซับซ้อน

และลึกซึ้ง 
 
บทเรียน: 
 ฝึกฝนการทดสอบเพื่อท าความเข้าใจรูปแบบและเน้ือหาของค าถามและข้อสอบ 
 ใช้เวลาในการเตรียมตัวอย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่บทสนทนาจะถูกส่งถึงคุณในการสอบ 
 เรียนรู้วิธีแยกแยะระหว่างข้อมูลส าคัญและข้อมูลที่ไม่จ าเป็นในค าถามและในบทสนทนาเพื่อให้คุณก าหนด

เป้าหมายความหมายที่ให้ค าตอบที่ถูกต้อง 
 

เหมาะส าหรับ:  
 ทุกคนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการสอบ CEPT และ IELTS 
 ทุกคนที่ต้องการเพิ่มความเชื่อมั่นในการสนทนาในภาษาอังกฤษ 
 ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อค าร้องขอเป็นภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมทาง

ธุรกิจของตนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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Course: 

Writing Skill Practice for Test Preparation 
Writing skills need to target the type of questions you will face in an exam. Creatively attacking the question 

in the correct style will give the best advantage in utilising existing skills and ones developed in a friendly 

classroom environment  

  

Course ID:  NULCG00007 

Duration:   18 Hours 

Course Designer:  T. Elliott 

 

Course Description: 

Writing in an exam needs to be structured and articulated in a way that targets the needs of the question. This 

course will enable you to identify and target questions with responses that show comprehension of the 

question and deal with them competently. 

How you will benefit: 

 Utilise test example questions that will identify the different types of questions used in the exams 

 Most students wish to obtain an IELTS score of 7.0 or more to enable working or studying abroad. 

Formulating the correct response required by the question will maximise your potential to gain these 

scores 

 Feel comfortable in a classroom environment designed to allow guidance towards a comprehensive 

written reply in an exam environment 

What you will cover: 

 Practise doing the test to understand the typical styles and content of the questions and the types of 

responses that maximise the clarity and  coverage of the key points needed to impress examiners 

 Develop vocabulary that meets the needs of exam questions 

 Learn how to approach the various questions so that essential time management skills are developed and 

utilised both practically and realistically 

Who should attend: 

 Anyone wishing to maximise their potential in the IELTS exam 

 People wishing to understand writing skills and how they can enhance their ability to meet the needs of 

communication in the global office environment 
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หลักสูตร: 

ฝึกฝนทักษะการเขียนเพื่อการเตรียมตัวสอบ 
ทักษะการเขียนต้องก าหนดเป้าหมายประเภทของค าถามที่คุณจะต้องเผชิญในการสอบ การตอบโจทย์อย่าง
สร้างสรรค์ในรูปแบบที่ถูกต้องจะให้ประโยชน์สูงสุดในการใช้ทักษะที่มีอยู่และก าลังจะได้รับการพัฒนา ด้วย
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เป็นมิตร   
 

เลขที่:   NULCG00007      
ระยะเวลา:    18 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  Thomas Elliott 
ผู้แปล:   วุฒิชัย บุญเรือง 

 
ลักษณะวิชา: 
การเขียนในการสอบต้องมีโครงสร้างและบอกเล่าอย่างชัดเจนในลักษณะที่ก าหนดเป้าหมายตามความต้องการของ
ค าถาม หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณสามารถระบุและก าหนดเป้าหมายค าถามด้วยการตอบที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ
ของค าถามและจัดการกับค าถามได้อย่างชาญฉลาด 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   
 ใช้ตัวอย่างค าถามทดสอบที่จะระบุชนิดที่แตกต่างกันของค าถามที่เคยถูกใช้ในการสอบ 
 ผู้เรียนส่วนใหญ่ต้องการได้คะแนน IELTS 7.0 หรือมากกว่าเพื่อให้สามารถท างานหรือศึกษาต่อในต่างประเทศ

ได้ การก าหนดค าตอบที่ถูกต้องตามค าถาม จะท าให้เพิ่มศักยภาพของคุณและได้รับคะแนนมากที่สุด 
 รู้สึกสบายในสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนที่ออกแบบมาเพื่อให้ค าแนะน าในการท าข้อเขียนในสภาพแวดล้อม

เดียวกับการสอบ 
 
บทเรียน: 
 ฝึกท าแบบทดสอบเพื่อท าความเข้าใจรูปแบบและเน้ือหาทั่วไปของค าถาม และประเภทของค าตอบที่เพิ่มความ

ชัดเจนและครอบคลุมประเด็นส าคัญที่จ าเป็น เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ตรวจ 
 พัฒนาค าศัพท์ที่ตรงกับความต้องการของค าถามในการสอบ 
 เรียนรู้วิธีการเข้าถึงค าถามต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการจัดความส าคัญของเวลาและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้

ทั้งในทางการฝึกปฏิบัติและการสอบจริง 
 

เหมาะส าหรับ:  
 ทุกคนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการสอบ CEPT และ IELTS 
 ผู้ที่ต้องการเข้าใจทักษะการเขียนและวิธีที่พวกเขาสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการ

ในการสื่อสารในสภาพแวดล้อมส านักงานทั่วโลก 
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Course: 

Excelling the Writing Test  
Overcome the difficulties of writing essays 

_____________________________________________________________________ 

 

Course ID:  NULCG00008 

Duration:   24 Hours 

Course Designer:  P. Igupen 

 

Course Description: 

Writing is a skill mastered through process and practice much like playing sports or musical 

instruments.  This course will assist you develop your writing skills necessary for your work and 

studies. Your greatest success will come from consistent practice and group involvement.  You will 

work with your instructor to discuss different sample essays, with your classmates for pair work 

and with yourself in private thinking sessions to grow as a writer, reader, learner and person. 

 

How you will benefit: 

 Develop the following academic essay styles such as Making an Argument, Agreeing or 

Disagreeing, Stating a Preference and Giving an Explanation 

 Become familiar with the types of questions that are asked in academic writing tests 

 Figure out the correct pattern to be used in a given topic 

 Learn important vocabulary that will appear in the writing test 

 

What you will cover: 

 Learn the conventions of spelling, punctuation and paragraph creation 

 Study the organization of good paragraphs and essays by using introductions, conclusions, and 

paragraphs 

 Use verb tenses that logically fit the topic 

 Practice using transitions in order to show the relationship between ideas 

 Write essays that demonstrate a sense of organization  

 Use topic sentences with a clear thesis or main ideas with supporting details and examples 

 

 

Who should attend: 

 Learners who want to prepare themselves for academic study and better their chances for 

success. 
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หลักสูตร: 

สอบเขียนอังกฤษให้เป็นเลิศ 

เลขที่:   NULCG00008 

ระยะเวลา:  12 ชั่วโมง 

ผู้พัฒนาหลักสูตร: P. Igupen 

ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ ดร. พรชุลี อาชวอ ารุง 

ลักษณะวิชา: 

การเขียนเป็นทักษะที่ได้มาจากกระบวนการและการฝึกฝน เช่นเดียวกับดนตรีและกีฬา วิชานี้จะช่วยผู้เรียนให้

พัฒนาทักษะการเขียนที่จ าเป็นส าหรับการท างานและการศึกษา ความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่จะได้จากการฝึกอย่างต่อเน่ือง

และการมีส่วนร่วมในกลุ่ม ผู้เรียนจะท างานกับผู้สอนโดยอภิปรายตัวอย่างบทความ จัดท างานเป็นคู่กับเพื่อน และ

การใช้เวลากับตนเองเพื่อคิดและเติบโตเป็นนักเขียน นักอ่าน ผู้เรียน และบุคคล 

ประโยชน์ท่ีได้รับ: 

 พัฒนาการเขียนเชิงวิชาการ เช่น การโต้แย้ง การเห็นด้วย

หรือไม่เห็นด้วย การให้เหตุผลในการเลือกและการอธิบาย 

 สร้างความคุ้นเคยกับประเภทค าถามที่ใช้ในการสอบการ

เขียนวิชาการ 

บทเรียน: 

 เรียนรู้หลักการสะกดตัว การใช้เคร่ืองหมาย และการเขียนย่อหน้าความ 

 ศึกษาการจัดระบบระเบียบของย่อหน้าที่ดี และเรียงความที่ดี โดยใช้บทน า บทสรุป และย่อหน้าต่างๆ 

 การใช้กริยาที่สมเหตุสมผล และเหมาะกับหัวข้อ 

 ฝึกฝนการเปลี่ยนประเด็น เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างความคิด 

 การเขียนเรียงความที่แสดงให้เห็นการจัดระบบระเบียบ 

 การใช้ประโยคหัวข้อที่มีประเด็นหรือความคิดหลักที่ชัดเจน พร้อมด้วยรายละเอียดสนับสนุนและตัวอย่าง 

เหมาะส าหรับ: 

 ผู้เรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมส าหรับการศึกษาต่อ และการก้าวสู่ความส าเร็จ 

 ระลึกรูปแบบที่ถูกต้องในการตอบแต่ละสาระ 

 เรียนรู้ศัพท์ส าคัญ ที่ปรากฏในการสอบเขียน 
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Course: 

IELTS (Academic) Mock Testing - Speaking 
Get the band score you need through mock testing and practice 

 

 

 

Course ID:  NULCG00009 

Duration:   10 Hours  

Course Designer:  I.W. Amilya 

 

 

Course Description: 

 

 Are you a student quite close to achieving his/her dream of doing higher studies in a foreign 

university? Are you one of those chosen few who had to put a break on his/her higher educational 

dream just because you couldn’t get the band score required for the speaking component of your 

IELTS Test? If so, this course is for you. To maximize the benefits of this course, it is taught in a one 

on one setting.   

 

How you will benefit: 

 Practice speaking tests in real time.  

 Get guidance from a professional IELTS trainer. 

 Learn tips and tricks to increase your score. 

 Learn how to make effective use of the allocated time. 

 

What you will cover: 

 10 speaking tests (Mock exams based on Cambridge IELTS Trainer- Six Practice Tests with 

Answers by Thomas.B & Hashemi. L and IELTS 12 –Official Examination Papers by 

Cambridge University Press.)  

 Clear guidance and explanations after each test. 

 How to identify weaknesses in your speaking competency level and learn how to address them. 

 

Who should attend: 

 Prospective test takers who plan to sit the IELTS exam in the near future. 
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หลักสูตร: 

การซ้อมสอบ IELTS (วิชาการ) - การพูด 
 

เลขที่:    NULCG00009 
ระยะเวลา:    10 ชั่วโมง (วันละ 1ชั่วโมง) 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  I.W.Amilya 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
 

ลักษณะวิชา: 
คุณเป็นคนหน่ึงที่ฝันจะเรียนระดับสูงขึ้นไปในมหาวิทยาลัยต่างชาติหรือไม่ คุณเป็นคนหน่ึงที่ฝันสลายเพราะไม่ได้คะแนน
ภาษาอังกฤษระดับสูงพอท่ีมหาวิทยาลัยต้องการ ทางด้านการพูดในการสอบ IELTS หรือไม่ ถ้าใช่หลักสูตรน้ีเหมาะส าหรับ
ทุกคน เพื่อให้ได้ประโยชน์เต็มที่วิชาน้ีจัดสอนตัวต่อตัว 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 ฝึกการสอบพูดในเวลาจริง 

 ได้รับแนวทางจากการฝึก IELTS มืออาชีพ 

 เรียนรู้กลเม็ดเด็ดพรายที่จะเพิ่มคะแนน 

 เรียนรู้ถามใช้เวลาที่มีให้ได้ผลมากท่ีสุด 
 

บทเรียน: 
 แบบทดสอบ 10 ชุด ( เพื่อซ้อม พัฒนาจาก Cambridge IELTS Trainer – Six Practice Tests with Answers by 

Thomas.B & Hashemi.L and IELTS 12-Official Examination Papers by Cambridge University Press.) 
 แนวทางและค าอธิบายที่ชัดเจนหลังจากสอบแต่ละครั้ง 
 รู้จุดอ่อนในสมรรถนะการพูด และระดับของผู้เรียน และผู้เรียนรู้จะได้แก้ไข 
 

เหมาะส าหรับ:  

 ผู้ประสงค์จะสอบ IELTS ในอนาคต 

 



 
 

 - 44 - 
 

Course: 

IELTS (Academic) Mock Testing - Reading 
Get the band score you need through mock testing and practice 

 

 

Course ID:  NULCG00010 

Duration:   25 Hours   

Course Designer:  I.W.Amilya 

 

Course Description: 

 

 Are you a student quite close to achieving his/her dream of doing higher studies in a foreign 

university? Are you one of those chosen few who had to put a break on his/her higher educational 

dream just because you couldn’t get the band score required for the reading component of your IELTS 

Test? If so, this course is for you.  

How you will benefit: 

 Practice reading tests in real time.  

 Get guidance from a professional IELTS trainer. 

 Learn tips and tricks to increase your score. 

 Learn how to make effective use of the allocated time. 

What you will cover: 

 10 reading tests (Mock exams based on Cambridge IELTS Trainer- Six Practice Tests with 

Answers by Thomas.B & Hashemi. L and IELTS 12 –Official Examination Papers by 

Cambridge University Press.)  

 Clear guidance and explanations after each test. 

 How to identify weaknesses in your reading competency level and learn how to address them. 

Who should attend: 

 Prospective test takers who plan to sit the IELTS exam in the near future. 
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หลักสูตร: 

การซ้อมสอบ IELTS (วิชาการ) - การอ่าน 
 

เลขที่:    NULCG00010 
ระยะเวลา:    25 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  I.W.Amilya 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
 

ลักษณะวิชา: 
คุณเป็นคนหน่ึงที่ฝันจะเรียนระดับสูงขึ้นไปในมหาวิทยาลัยต่างชาติหรือไม่ คุณเป็นคนหน่ึงที่ฝันสลายเพราะไม่ได้คะแนน
ภาษาอังกฤษระดับสูงพอที่มหาวิทยาลัยต้องการ ทางด้านการอ่านในการสอบ IELTS หรือไม่ ถ้าใช่หลักสูตรน้ีเหมาะ
ส าหรับทุกคน เพื่อให้ได้ประโยชน์เต็มที่วิชาน้ีจัดสอนตัวต่อตัว 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 ฝึกการสอบอ่านในเวลาจริง 

 ได้รับแนวทางจากการฝึก IELTS มืออาชีพ 

 เรียนรู้กลเม็ดเด็ดพรายที่จะเพิ่มคะแนน 

 เรียนรู้ถามใช้เวลาที่มีให้ได้ผลมากท่ีสุด 
 

บทเรียน: 
 แบบทดสอบ 10 ชุด ( เพื่อซ้อม พัฒนาจาก Cambridge IELTS Trainer – Six Practice Tests with Answers by 

Thomas.B & Hashemi.L and IELTS 12-Official Examination Papers by Cambridge University Press.) 
 แนวทางและค าอธิบายที่ชัดเจนหลังจากสอบแต่ละครั้ง 
 รู้จุดอ่อนในสมรรถนะการอ่าน และระดับของผู้เรียน และผู้เรียนรู้จะได้แก้ไข 
 

เหมาะส าหรับ:  

 ผู้ประสงค์จะสอบ IELTS ในอนาคต 
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Course: 

IELTS (Academic) Mock Testing - Listening 
Get the band score you need through mock testing and practice 

 

 
 

Course ID:  NULCG00011 

Duration:   25 Hours (2.30 Hours per day)  

Course Designer:  I.W.Amilya 

 
 

Course Description: 

 

 Are you a student quite close to achieving his/her dream of doing higher studies in a foreign 

university? Are you one of those chosen few who had to put a break on his/her higher educational 

dream just because you couldn’t get the band score required for the listening component of your 

IELTS Test? If so, this course is for you.  
 

How you will benefit: 

 Practice listening tests in real time.  

 Get guidance from a professional IELTS trainer. 

 Learn tips and tricks to increase your score. 

 Learn how to make effective use of the allocated time. 

 

What you will cover: 

 10 listening tests (Mock exams based on Cambridge IELTS Trainer- Six Practice Tests with 

Answers by Thomas, B & Hashemi, L and IELTS 12 –Official Examination Papers by 

Cambridge University Press.)  

 Clear guidance and explanations after each test. 

 How to identify weaknesses in your listening competency level and learn how to address them. 

 

Who should attend: 

 Anyone planning to sit the IELTS exam in the near future is welcome. 
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หลักสูตร: 

แบบจ าลองการทดสอบ IELTS (เชิงวิชาการ)  - การทดสอบการฟัง  
ได้รับคะแนนที่คุณต้องการผ่านการทดสอบและการฝึกฝนในแบบจ าลอง 
 

เลขที่:   NULCG00011 
ระยะเวลา:    25 ชั่วโมง   
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  I.W. Amilya 
ผู้แปล:   วุฒิชัย บุญเรือง 
 
ลักษณะวิชา: 
คุณเป็นหนึ่งในนักเรียนหลายๆคนที่คาดหวังและใกล้เคียงกับการบรรลุความฝันของตนเองในการที่จะได้ศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือใช่ไหม? คุณเป็นหนึ่งในคนที่ถูกเลือกไม่กี่คน ที่ต้องหยุดพักความฝันในการศึกษา
ที่สูงขึ้นของตนเอง เพียงเพราะคุณไม่สามารถได้รับคะแนนที่ต้องการ ส าหรับองค์ประกอบของการฟังในการ
ทดสอบ IELTS ของคุณใช่ไหม? ถ้าใช่หลักสูตรนี้เหมาะส าหรับคุณ 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 ฝึกฝนการทดสอบการฟังในเวลาจริง 
 ได้รับการแนะน าจากผู้ฝึกสอน IELTS มืออาชีพ  
 เรียนรู้เคล็ดลับและเทคนิคเพื่อเพิ่มคะแนนของคุณ 
 เรียนรู้วิธีการ จัดสรรการใช้เวลาที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
บทเรียน: 

 การทดสอบการฟัง 10 คร้ัง (จ าลองการสอบ ตาม Cambridge IELTS Trainer- Six Practice Tests with answers 
by Thomas, B & Hashemi, L and IELTS 12 –Official Examination Papers โดยส านักพิมพ์มหาวิทยาลั ย 
Cambridge) 

 ค าแนะน าหลังจากการทดสอบและจะได้รับค าอธิบายในแต่ละคร้ัง  
 วิธีการระบุจุดอ่อนระดับความสามารถในการรับฟังของคุณและเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 
เหมาะส าหรับ:  

 ผู้สอบที่คาดหวังและวางแผนว่าจะเข้าสอบ IELTS ในอนาคตอันใกล้นี้ 
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Course: 

IELTS (Academic) Mock Testing - Writing 
Get the band score you need through mock testing and practice 

 

 

Course ID:  NULCG00012 

Duration:   25 Hours   

Course Designer:  I.W.Amilya 

 

 

Course Description: 

 

 Are you a student quite close to achieving his/her dream of doing higher studies in a foreign 

university? Are you one of those chosen few who had to put a break on his/her higher educational 

dream just because you couldn’t get the band score required for the writing component of your IELTS 

Test? If so, this course is for you.  

How you will benefit: 

 Practice writing tests in real time.  

 Get guidance from a professional IELTS trainer. 

 Learn tips and tricks to increase your score. 

 Learn how to make effective use of the allocated time. 

What you will cover: 

 10 writing tests (Mock exams based on Cambridge IELTS Trainer- Six Practice Tests with 

Answers by Thomas, B & Hashemi, L and IELTS 12 –Official Examination Papers by 

Cambridge University Press.)  

 Clear guidance and explanations after each test. 

 How to identify weaknesses in your writing competency level and learn how to address them. 

Who should attend: 

 Prospective test takers who plan to sit the IELTS exam in the near future. 



 
 

 - 49 - 
 

หลักสูตร: 

การซ้อมสอบ IELTS (วิชาการ) - การเขียน 
 

เลขที่:    NULCG00012 
ระยะเวลา:    25 ชั่วโมง  
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  I.W.Amilya 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
 

ลักษณะวิชา: 
คุณเป็นคนหน่ึงที่ฝันจะเรียนระดับสูงขึ้นไปในมหาวิทยาลัยต่างชาติหรือไม่ คุณเป็นคนหน่ึงที่ฝันสลายเพราะไม่ได้คะแนน
ภาษาอังกฤษระดับสูงพอที่มหาวิทยาลัยต้องการ ทางด้านการเขียนในการสอบ IELTS หรือไม่ ถ้าใช่หลักสูตรน้ีเหมาะ
ส าหรับทุกคน เพื่อให้ได้ประโยชน์เต็มที่วิชาน้ีจัดสอนตัวต่อตัว 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 ฝึกการสอบเขียนในเวลาจริง 

 ได้รับแนวทางจากการฝึก IELTS มืออาชีพ 

 เรียนรู้กลเม็ดเด็ดพรายที่จะเพิ่มคะแนน 

 เรียนรู้ถามใช้เวลาที่มีให้ได้ผลมากท่ีสุด 
 

บทเรียน: 
 แบบทดสอบ 10 ชุด ( เพื่อซ้อม พัฒนาจาก Cambridge IELTS Trainer – Six Practice Tests with Answers by 

Thomas.B & Hashemi.L and IELTS 12-Official Examination Papers by Cambridge University Press.) 
 แนวทางและค าอธิบายที่ชัดเจนหลังจากสอบแต่ละครั้ง 
 รู้จุดอ่อนในสมรรถนะการเขียน และระดับของผู้เรียน และผู้เรียนรู้จะได้แก้ไข 
 

เหมาะส าหรับ:  

 ผู้ประสงค์จะสอบ IELTS ในอนาคต 
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Course: 

Make small talk  
How to talk to foreign co-workers, partners and customers and make a good impression 

 

Course ID:  NULCG00013 

Duration:    6  Hours 

Course Designer:  I.W.Amilya 
 

 

Course Description: 

 

These days, many new opportunities to do business with foreign companies are pouring in to 

Thailand. This also means it is vital for Thai businessmen and women to polish up their English skills, 

especially their skills in terms of making small talk and expressing their opinions. This course aims 

to equip you with the skills needed to make excellent small talk and express your opinions in a clear 

and a precise manner in your workplace. 

 

How you will benefit: 

 

Gain insightful knowledge into the basics of making small talk 

 Acquire the skills needed to increase your chances of making a good impression 

Learn useful tips and tricks to enhance your spoken English 

 

What you will cover: 

 

 Conversation practice using real life situations based on topics covered in ‘English-

Conversations for Business’ by Akil, B. 

 How to talk to fellow workers 

 How to talk with the boss 

 How to express yourself at meetings 

 How to make small talk during lunch and breaks 

 How to talk to customers 

 

 

Who should attend: 

 

 Businessmen and women planning to find work in foreign owned companies or businessmen and 

women planning to do business with foreign business partners 
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หลักสูตร: 

คุยเล่นเจรจา 
วิธีการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน คู่ค้าและลูกค้าต่างชาติและสร้างความประทับใจ 
 

เลขที่:    NULCG00013 
ระยะเวลา:    6 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  I.W. Amilya 
ผู้แปล:   วุฒิชัย บุญเรือง 
 

ลักษณะวิชา: 
ทุกวันน้ี นักธุรกิจชายและหญิงมีโอกาสใหม่ ๆในการท าธุรกิจกับบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย นอกจากน้ียัง
มีความส าคัญต่อนักธุรกิจชายและหญิงในการขัดเกลาทักษะภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะในการพูดคุยและแสดงความ
คิดเห็น หลักสูตรน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คุณมีทักษะที่จ าเป็นในการพูดคุยและแสดงความคิดเห็นในสิ่ งที่คุณพูดได้อย่าง
ชัดเจนและแม่นย าในสถานท่ีท างานของคุณ 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 ได้รับความรู้ที่ลึกซึ้งในพื้นฐานของการพูดคุยเล็ก ๆ 

 ได้รับทักษะที่จ าเป็นเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างความประทับใจที่ดี 

 เรียนรู้เคล็ดลับและเทคนิคที่เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพูดภาษาอังกฤษของคุณ 

 

บทเรียน: 

 ฝึกการสนทนาโดยใช้สถานการณ์ในชีวิตจริงตามหัวข้อท่ีครอบคลุมใน ‘English-Conversations for Business’ by Akil, 
B. 

 วิธีการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน 

 วิธีการพูดคุยกับเจ้านายหรือหัวหน้างาน 

 วิธีการแสดงความคิดเห็นของคุณในที่ประชุม 

 วิธีการพูดคุยกันเล็ก ๆ น้อย ๆ ในช่วงรับประทานอาหารกลางวันและช่วงพัก 

 วิธีการพูดคุยกับลูกค้า 
 

เหมาะส าหรับ:  

 นักธุรกิจชายและหญิงที่วางแผนจะหางานท าใน บริษัทที่มีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติหรือนักธุรกิจชายและหญิงที่วางแผน

จะท าธุรกิจกับคู่ค้าทางธุรกิจต่างชาติ 
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Course:  

Understand Spoken English 
Listen to and understand native speakers very well 

 

Course ID:  NULCG00014 

Duration:   1 day  

Course Designer:  D. Jayawardena 

 

Course description:  

Understanding English speakers can be difficult, especially when they do not speak clearly. 

Are you struggling to understand what they are saying? The problem may be that you do not 

recognize common differences between written English and spoken English. You will notice that 

English in classrooms and textbooks could be very different from how people actually speak in real 

life. This course will provide you with valuable guidelines to understand what the native English 

speakers really say. 

 

How you will benefit: 

 Understand the unique sounds of English and how they change 

 Understand fast speakers and learn to speak fast yourself 

 Improve your personality 

 Gain self-confidence while speaking and listening 

 Become a better communicator 

 Develop your career and gain more recognition from your superiors and colleagues 

 Understand English movies and TV shows better 

 Travel around the world with increased self confidence 

 

What you will cover:  

 Pronunciation: English sound articulation, stress, rhythm, grouping (pausing, linking, focus) and 

intonation 

 Listen to native speakers through videos and audios  

 Talk to actual native speakers on one to one basis 

 Learn ways to improve your listening comprehension  

 Listen to real conversations about real topics 

 Learn real-life conversational English, including idioms and slang 

 Learn commonly used phrasal verbs  

 

Who should attend: 

 International English learners 

 Anyone who would like to work in an English-speaking company 

 Employees at international companies 

 ESL and EFL learners 

 Anyone who would like to speak with native English speakers  
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หลักสูตร: 
ท าความเข้าใจการพูดภาษาอังกฤษ 
ฟังและเข้าใจการพูดของเจ้าของภาษาได้อย่างดี 
 
เลขที่:   NULCG00014      
ระยะเวลา:    1 วัน  
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  D. Jayawardena 
ผู้แปล:   วุฒิชัย บุญเรือง 
 

ลักษณะวิชา: 
การเข้าใจผู้ที่พูดภาษาอังกฤษน้ันอาจจะสามารถเข้าใจได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือพวกเขาพูดไม่ชัดเจน คุณก าลังมีปัญหา
ในการท าความเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาก าลังพูดอยู่ไหม? บางทีปัญหาน้ันอาจเกิดจากการที่คุณไม่สามารถจดจ าความแตกต่าง
พื้นฐานระหว่างการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษ คุณจะรู้ว่าภาษาอังกฤษในห้องเรียนและแบบฝึกหัดน้ันแตกต่างกันมาก
จากสิ่งที่ผู้คนพูดคุยกันในชีวิตจริง หลักสูตรน้ีจะให้แนวทางที่มีประโยชน์ในการท าความเข้าใจในสิ่งที่เจ้าของภาษาอังกฤษ
น้ันพูดจริงๆ  
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   
 เข้าใจเสียงต่างๆท่ีเป็นเอกลักษณ์ของภาษาอังกฤษและมันเปล่ียนไปอย่างไร 
 เข้าใจผู้ที่พูดเร็วและเรียนรู้ที่จะพูดเร็วด้วยตัวคุณเอง 
 ปรับปรุงบุคลิกภาพของคุณให้ดีขึ้น 
 เสริมสร้างความม่ันใจในตนเองในขณะที่พูดและฟัง 
 เป็นผู้ที่สามารถสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น 
 พัฒนางานของคุณและได้รับการยอมรับจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน 
 เข้าใจภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 
 ท่องเที่ยวได้ทั่วโลกพร้อมความม่ันใจในตนเองที่เพิ่มขึ้น 
 

บทเรียน: 
 การออกเสียง: การออกส าเนียงภาษาอังกฤษ, การเน้นเสียง, จังหวะ, การจัดกลุ่ม (การหยุด, การเชื่อมโยง, การเน้นค า) 

และการออกเสียงสูงต่ า 
 ฟังเสียงเจ้าของภาษาผ่านวิดีโอและไฟล์เสียง ฟังบทสนทนาจริงเก่ียวกับหัวข้อจริง 
 คุยกับเจ้าของภาษาจริงๆแบบตัวต่อตัว 
 เรียนรู้วิธีการปรับปรุงความเข้าใจในการฟังของคุณ 
 เรียนรู้จากบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตจริงรวมทั้งส านวนและค าแสลง เรียนรู้ค ากริยาวลีที่นิยมใช้กัน 
 

เหมาะส าหรับ:  
 ผู้เรียนภาษาอังกฤษระหว่างประเทศ ผู้เรียน ESL และ EFL 
 ใครก็ตามท่ีต้องการท างานในบริษัทท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการพูด และต้องการพูดกับเจ้าของภาษาอังกฤษ 
 เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทต่างชาต ิ
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Course: 

Conversation 
Role plays, activities and games designed to get you speaking 

 
Course ID:  NULCG00015 

Duration:  30 Hours 

Course Designer: J. Grace 

 

Course description 

This course is designed to build the oral English skills required for non-native speakers to 

understand ad be understood when conversing in English. A major problem, for many ESL 

students, is finding people and engaging with them in conversational English. Studying from 

textbooks and reciting grammar rules rarely help when faced with real conversation. This course is 

aimed to prepare people through practice and authentic activities, simulating various types of 

conversation. 

How you will benefit: 

 Gain the confidence to engage with native speakers in a variety of conversational environments and for 

a range of purposes. 

 Learn to speak with a relaxed approached without fear of grammar or mistakes. 

 To be able to converse about a broader variety of topics away from repetitive rote memory phrases. 

 Everyday English situations won’t be daunting; allowing you to engage without hesitation. 

What you will cover: 

 Develop techniques to overcome awkward silences and keep conversations going with minimal English. 

 Work through a variety of topics to familiarise with the vocab and to gain a general sense of 

how to talk about known or unknown subjects. 

 Structured practice tackling a variety of learning styles encouraging the maximum interaction. 

 Phonics and phonetic accuracy 

 

Who should attend: 

 This is an essential course for all students who encounter at present or anticipate using English 

on a regular basis, whether this is through work, study or general daily life. 

 Business people or those who attend meetings where input is expected or desired would also 

benefit greatly from boosted confidence and an expanded arsenal of linguistic ammunition. 
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หลักสูตร: 

การสนทนา 
บทบาทการแสดง กิจกรรมและเกมที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณพูด   
 

เลขที่:   NULCG00015      
ระยะเวลา:    30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  J. Grace 
ผู้แปล:   วุฒิชัย บุญเรือง 

 

ลักษณะวิชา: 
หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่จ าเป็น ส าหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาเพื่อให้เข้าใจ
และถูกเข้าใจเมื่อพูดภาษาอังกฤษ ปัญหาส าคัญส าหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง จ านวนมากคือการหาคน
และมีส่วนร่วมกับพวกเขาในการสนทนาภาษาอังกฤษ การเรียนรู้จากต าราเรียนและท่องกฎไวยากรณ์ที่ไม่ค่อยช่วย
ในการเผชิญหน้ากับการสนทนาจริง หลักสูตรนี้มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนผ่านการฝึกฝนและ
กิจกรรมที่เป็นจริง โดยจ าลองสถานการณ์การสนทนาต่างๆ 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   
 ได้รับความม่ันใจในการมีส่วนร่วมกับเจ้าของภาษา ในสภาพแวดล้อมการสนทนาที่หลากหลายและเพื่อจุดประสงค์

ต่างๆ 
 เรียนรู้ที่จะพูดด้วยความผ่อนคลายโดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีไวยากรณ์หรือข้อผิดพลาด 
 เพื่อให้สามารถพูดคุยเก่ียวกับหัวข้อท่ีกว้างขึ้นได้ หลีกหนีจากถ้อยค าเดิมๆท่ีจ าได้ 
 สถานการณ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันจะไม่น่ากลัว ช่วยให้คุณสามารถมีส่วนร่วมโดยไม่ลังเล 
 

บทเรียน: 
 พัฒนาเทคนิคในการเอาชนะความเงียบท่ีน่าอึดอัดใจและท าให้การสนทนาภาษาอังกฤษเป็นเรื่องเล็กน้อย 
 เรียนรู้ผ่านหลายหัวข้อเพื่อท าความคุ้นเคยกับค าศัพท์และเพื่อท าความเข้าใจทั่วไปเก่ียวกับการพูดคุยเก่ียวกับเรื่องที่

รู้จักหรือไม่รู้จัก 
 ฝึกฝนตามโครงสร้างการแก้ปัญหาตามความหลากหลายของรูปแบบการเรียนรู้ ทีช่่วยกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์สูงสุด 
 การออกเสียงได้อย่างถูกต้อง 
 

เหมาะส าหรับ:  
 น่ีเป็นหลักสูตรที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคนท่ีปัจจุบันหรือคาดว่าจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจ า ไม่ว่าจะเป็นการ

ท างาน การศึกษาหรือชีวิตประจ าวันทั่วไป 

 นักธุรกิจหรือผู้ที่เข้าร่วมการประชุมที่คาดหวังหรือต้องการจะได้รับประโยชน์จากความเชื่อม่ันที่เพิ่มขึ้นและความรู้ที่
เพิ่มขึ้นทางภาษาศาสตร ์  
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Course: 

Everyday Conversations 
To improve your English conversation skills 

 

Course ID:  NULCG00016 

Duration:   12 Hours 

Course Designer:  V. Madugalle 

 

Course Description:  

In communication, languages become the primary mediator for delivering or sharing information. 

English is used in many parts of the world and is often the language that is common to people who 

have a first language other than English. This course is designed to helps students improve their 

ability to express themselves in everyday situations. 

 

How you will benefit: 

This course help students to communicate effectively in English. It focuses on a variety of everyday 

essential topics to ultimately improve the participants’ fluency, accuracy and ability to 

communicate. 

 

What you will cover: 

 Formal Greetings  

 Informal Greetings and Farewells  

 Formal Introductions  

 Informal Introductions  

 What Time Is It?  

 A Telephone Call 

 Can You Say That Again?  

 Coincidences  

 Ordering a Meal  

 Asking Directions  

 Calling For Help  

 At the Supermarket  

 At the Post Office  

 Transportation 

 What Are You Good At?  

 What’s Your Favorite Sport?  

 Giving Your Opinion  

 Hobbies  

 Giving Advice 

 

Who should attend:  

 Anyone who wants to improve their ability to speak clearly and effectively in English by using 

correct grammar and vocabulary. 

 

 

 

 

 



 
 

 - 57 - 
 

 

หลักสูตร: 

การสนทนาในชีวิตประจ าวัน 

เพื่อเพิ่มทักษะการพูดภาษาอังกฤษของคุณ 

 

เลขที:่   NULCG00016 

ระยะเวลา:   12 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  V. Madugalle 

ผู้แปล:   เฉลิมลักษณ์ สังข์พิชัย 
 

ลักษณะวิชา:  
ในการสื่อสาร ภาษากลายเป็นตัวกลางหลักในการส่งหรือแบ่งปับข้อมูล ภาษาอังกฤษได้ใช้ในหลายส่วนของโลก และมัก
เป็นภาษาที่ใช้กันทั่วไปส าหรับคนท่ีมีภาษาแรกนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ หลักสูตรน้ีออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียน
สามารถปรับปรุงความสามารถในการแสดงออกในชีวิตประจ าวัน 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ: 

หลักสูตรน้ีช่วยให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นความหลากหลายของหัวข้อที่ส าคัญใน
ชีวิตประจ าวันเพื่อปรับปรุงความคล่องแคล่ว ความถูกต้อง และความสามารถในการสื่อสาร 

 

บทเรียน: 

 ค าทักทายอย่างเป็นทางการ 

 การทักทายและบอกลาอย่างไม่เป็นทางการ  

 การแนะน าตัวอย่างเป็นทางการ 

 การแนะน าอย่างไม่เป็นทางการ 

 การถามเวลา  
 การรับโทรศัพท ์

 คุณช่วยพูดอีกรอบได้ไหม 

 ความบังเอิญ  

 การสั่งอาหาร 

 ถามทาง 
 

 

 

 

 

 

 

 การขอความช่วยเหลือ 

 ที่ซุปเปอร์มาเก็ต 

 ที่ไปรษณีย์ 
 การขนส่ง 
 อะไรที่คุณถนัด 

 กีฬาโปรดของคุณ 

 การให้ความเห็น 

 งานอดิเรก  

 ให้ค าแนะน า 

เหมาะส าหรับ:  

 ทุกคนท่ีต้องการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพโดยใช้ไวยากรณ์
และค าศัพท์ท่ีถูกต้อง 
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Course: 

English Conversation 
How to talk to foreign customers 

 

Course ID:  NULCG00017 

Duration:   15 Hours 

Course Designer:  I.W.Amilya 

Course Description: 

Nowadays many Thai businesses which are involved in tourism, textile, food and beverage 

industries get a lot of foreign customers. However more often than not, Thai staff members 

struggle to communicate with these foreign customers as they are not able to communicate in 

proper English. This course aims to equip prospective Thai employees with basic 

communication skills in English. 

How you will benefit: 

 Learn the basic vocabulary required for your field of business 

 Practice English conversations with foreigners 

 Learn useful tips and tricks to be confident when talking in English 

What you will cover: 

 This course covers topics related to situational English conversations based on the book 

“Schofield, J., Business Speaking;B1-C2 (Collins Business Skills and Communication).”  
 Networking 

 Telephoning 

 Meetings 

 Presentations and conferences 

Who should attend: 

 Businessmen and women, shop owners and shop assistants in the fields of tourism, food 

and beverages, textile and cosmetics. 
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หลักสูตร: 

การสนทนาภาษาอังกฤษ 
แนวทางการคุยกับลูกค้าต่างชาติ 

เลขที่:   NULCG00017 

ระยะเวลา:  15 ชั่วโมง 

ผู้พัฒนาหลักสูตร: I. W. Amilya 

ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ ดร. พรชุลี อาชวอ ารุง 

ลักษณะวิชา: 

ทุกวันน้ีนักธุรกิจจ านวนมากท าธุรกรรมเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สิ่งทอ อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม 

จึงจ าเป็นต้องดูแลลูกค้าต่างชาติจ านวนมากเช่นกัน อย่างไรก็ดี บ่อยคร้ัง ที่เจ้าหน้าที่ไทยรู้สึกล าบากในการ

สื่อสารกับลูกค้าเหล่านี้ เพราะไม่รู้จักการใช้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสม หลักสูตรนี้มุ่งอบรมให้บุคลากรไทยได้

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

ประโยชน์ท่ีได้รับ: 

 เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นในสายงานธุรกิจ 

 ฝึกฝนการสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ 

 รู้จักใช้เทคนิคและวิธีที่จะมั่นใจการพูดภาษาอังกฤษ 

บทเรียน: 

 หลักสูตรนี้ครอบคลุมหัวข้อการสนทนาตามสถานการณ์ในต ารา “Schofield, J., Business 

Speaking;B1-C2 (Collins Business Skills and Communication).”  

 การสร้างเครือข่าย 

 การใช้โทรศัพท์ 

 การประชุมในงาน 

 การน าเสนอและการประชุมใหญ่ 

เหมาะส าหรับ: 

 นักธุรกิจทั้งบุรุษและสตรี เจ้าของร้าน ผู้ช่วย ทางด้านการท่องเที่ยว อาหารและเคร่ืองดื่ม สิ่งทอ และ

เคร่ืองส าอางค์ 
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Course:  

Effective Presentation Skills 
Enables you to make an indelible professional impression the first time and every time. 

 

Course ID:  NULCG00018 

 Duration:  24 Hours 

Course Designer:  K. Gunda 

 

Course Description: 

Excellent presentation skills give you a platform to demonstrate your communication skills, 

influencing abilities, leadership qualities and promotion potential. The objective is to teach 

you the skills and techniques that will give you both the confidence to enjoy making 

presentations in all situations. 

 

How will you benefit: 

 Learn how to project credibility in your presentation 

 Know how to keep audience’s attention throughout the presentation 

 Be equipped on how to deliver powerful beginnings and endings 

 Know the importance of voice projection and body language 

 How to design and use visual aids to support your topic 

 

What you will cover: 

Conducting Effective Business Presentations 

 Preparation 

 Design 

 Delivery 

 Persuasion 

 Logistics 

 

Audience Perception 

 Appearance & Posture 

 Use of eye-contact, hands and gestures 

 Voice volume, pitch and emphasis 

 

Audience Comprehension 

 Understand the needs of your audience 

 Understand your own communication style 

 Creating impressive openings 

 Getting the audience's attention 

 Flow for persuasive presentations 

 

 

Who should attend: 

 People who want to be effective in presentations. 

 

Audience Interaction 

 Effective use of visuals and 

handouts 

 Overcoming objections 

 Persuading with benefits 
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หลักสูตร: 

ทักษะการน าเสนอที่ได้ผล 
 
เลขที:่   NULCG00018 
ระยะเวลา:    24 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  K. Gunda 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
 

ลักษณะวิชา: 
ทักษะการน าเสนอที่เป็นเลิศช่วยให้สามารถสาธิตทักษะการสื่อสารของผู้น าเสนอความสามารถในการโน้มน้าว 
ภาวะผู้น า และศักยภาพในการส่งเสริมภาพลักษณ์เพื่อการยอมรับ วัตถุประสงค์ของรายวิชาน้ีมีเพื่อสอนทักษะและ
เทคนิคที่ช่วยสร้างความม่ันใจและสนุกกับการน าเสนอในทุกสถานการณ์ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ:   

 เรียนรู้ที่จะสร้างความน่าเชื่อถือจากการน าเสนอ 

 รู้จักรักษาความสนใจของผู้ฟังตลอดการน าเสนอ 

 พร้อมที่จะน าเสนอบทน าและบทสรุปที่มีพลัง 

 รู้ว่าการใช้เสียงมีความส าคัญพอๆกับภาษากาย 

 รู้จักการออกแบบและการใช้โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อเสริมหัวข้อการน าเสนอได้ดี 
 

บทเรียน: 
การน าเสนอทางธุรกิจ 

 การเตรียม      การโน้มน้าว 

 การออกแบบ      ลอจิสติกส์ 

 การน าเสนอ 
การรับรู้ผู้ฟัง 

 การแต่งกายและบุคลิกภาพ 

 การประสานสายตา การใช้เครือ่งมือและท่าทาง 

 ระดับเสียง ความสูงของเสียง และการเน้นเสียง 
การปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง 

 การใช้เอกสารที่แจกและโสตทัศนูปกรณ์อย่างได้ผล 

 แก้ปัญหาการโต้แย้ง/ไม่ยอมรับได้ 

 โน้นน้าวผู้ฟังให้เห็นประโยชน์ 
 

ความเข้าใจของผู้ฟัง 

 เข้าใจความต้องการของผู้ฟัง 

 เข้าใจสไตล์การสื่อสารของตนเอง 

 เริ่มการน าเสนออย่างสร้างสรรค์ 

 ท าให้ผู้ฟังใส่ใจตลอดการน าเสนอ 

 การล่ืนไหลของการน าเสนอเพื่อโน้นน้าว 
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เหมาะส าหรับ:  

 ผู้ต้องการน าเสนออย่างได้ผลทุกคน 

Course: 

Practice Speaking English / Level 1: Beginner 
Bring your English out of deep storage and speak fluently with confidence 

 

 

Course ID:  NULCG00019 

Duration:  30 Hours 

Course Designer: P. Freund 

 

Course Description: 

You can speak beautiful English with confidence!  Let’s practice and review together!  Many 

people learn English grammar and vocabulary but have little or no chance to speak it in real 

life.  Speaking is a physical activity, like learning to ride a bicycle or play the piano.  The 

secret is practice, practice, practice.   You can do it, and this course will guide you there. 

 

 

How you will benefit: 

 Learn to form the real sounds of English and make them your own 

 Bring previously learned grammar and vocabulary to life and really use it  

 Gain control of what you say so that people will listen and understand 

 Learn the rhythms of spoken English so that you can use them naturally 

 Enjoy expressing yourself in new ways 

 Enjoy learning how English speakers think, communicate, and live together 

 Expand your mind and expand your world 

 Learn new aspects of English that you can keep adding to your tool box 

 

 

Examples of some areas practiced in Level 1:  Beginner 

 

 Using "to be", “have to”, “going to” 

 Using present continuous  

 Telling people about yourself 

 Describing other people and places 

 Short answers to questions 

 Singular and plural nouns 

 Simple present tense 

 WH- questions 

 Simple past tense 

 Describing an event 

 Language for eating out and shopping 

 And much more! 

Who should attend: 

 Anyone who wants to learn to improve their spoken English and speak beautifully 

with confidence.  Come learn in a supportive, fun environment where everyone is 

welcome and we enjoy bringing English to life together! 
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หลักสูตร: 

ฝึกพูดภาษาอังกฤษ / ระดบั 1 : เร่ิมต้น 
น าภาษาอังกฤษของคุณออกมาใช้อย่างคล่องแคล่วได้อย่างม่ันใจ 
 

เลขที่:   NULCG00019 
ระยะเวลา:  30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P. Freund 
ผู้แปล:   เฉลิมลักษณ์ สังข์พิชัย 

ลักษณะวิชา: 
คุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างสละสลวยด้วยความม่ันใจ มาฝึกฝนและทบทวนไปด้วยกัน มีคนมากมายที่
เรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและค าศัพท์ แต่มีโอกาสน้อย หรือไม่มีโอกาสที่จะพูดภาษาอังกฤษในชีวิตจริง การพูด
ภาษาอังกฤษเป็นภาคปฏิบัติคล้ายกับการฝึกขี่จักรยานหรือเล่นเปียโน ความลับคือการฝึกฝน ฝึกฝน และฝึกฝน ทุก
คนสามารถท าได้ และหลักสูตรนี้จะแนะน าทางให้คุณ 

ประโยชน์ที่ได้รับ: 
 เรียนรู้เพื่อพูดภาษาอังกฤษให้เหมือนเจ้าของภาษา 
 น าไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและค าศัพท์ที่เคยเรียนมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 เพิ่มการควบคุมในสิ่งที่พูดให้คนทั่วไปรับฟังและเข้าใจ 
 เรียนรู้จังหวะการพูดภาษาอังกฤษให้เป็นธรรมชาติ 
 สนุกกับการแสดงออกด้วยวิธีใหม่ 
 สนุกกับการเรียนรู้วิธีคิดของเจ้าของภาษา การสื่อสาร และน ามาใช้ร่วมกัน 
 ขยายความคิดของคุณและเปิดโลกทัศน์ใหม่  
 เรียนรู้แง่มุมใหม่ๆ ของภาษาอังกฤษที่คุณสามารถเพิ่มเข้าไปในความสามารถที่คุณมีอยู่ 

ตัวอย่างหัวข้อฝึกหัดในระดับ 1:  ผู้เริ่มต้น  

 การใช้ "to be" “have to” “going to” 
 การใช้ tenses  
 การแนะน าตัวเอง 
 การแนะน าคนอ่ืน และสถานท่ี 
 ค านามเอกพจน์ และพหูพจน์ 

เหมาะส าหรับ: 
 เหมาะส าหรับทุกคนท่ีต้องการเรียน และพัฒนาทักษะในการพูด และเขียนภาษาอังกฤษให้ม่ันใจยิ่งขึ้น ชวน

เชิญให้มาเรียนด้วยกันในบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเอง พวกเราเต็มใจที่จะช่วยน าภาษาอังกฤษมาใช้
ในชีวิตประจ าวันด้วยกัน 

 ค าถามแบบ WH- และการตอบค าถามสั้นๆ 
 อธิบายเหตุการณ์ 
 ภาษาเกี่ยวกับไปทานอาหารนอกบ้านและซื้อของ 
 และอื่นๆ อีกมากมาย  
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Course: 

Practice Speaking English / Level 2: Lower Intermediate 
Bring your English out of deep storage and speak fluently with confidence 

Course ID:  NULCG00020 

Duration:  30 Hours 

Course Designer: P. Freund 

 

Course Description: 

 

You can speak beautiful English with confidence!  Let’s practice and review together!  Many 

people learn English grammar and vocabulary but have little or no chance to speak it in real 

life.  Speaking is a physical activity, like learning to ride a bicycle or play the piano.  The 

secret is practice, practice, practice.   You can do it, and this course will guide you there. 

 
 

How you will benefit: 

 

 Learn to form the real sounds of English and make them your own 

 Bring previously learned grammar and vocabulary to life and really use it  

 Gain control of what you say so that people will listen and understand 

 Learn the rhythms of spoken English so that you can use them naturally 

 Enjoy expressing yourself in new ways 

 Enjoy learning how English speakers think, communicate, and live together 

 Expand your mind and expand your world 

 Learn new aspects of English that you can keep adding to your tool box 

 
 

Examples of some areas practiced in Level 2:  Lower IntermediateReview of tenses 

Likes and preferences 

Count/non-count nouns 

Eating in a restaurant 

Future tenses 

Adverbs of probability 

Comparatives / superlatives 

Describing people, places, things 

Shopping 

Imperatives 

Directions / getting around town 

 
 

Who should attend: 

 

 Anyone who wants to learn to improve their spoken English and speak beautifully with 

confidence.  Come learn in a supportive, fun environment where everyone is welcome and 

we enjoy bringing English to life together! 

Public transportation 

If clauses 

Past continuous tense 

Reflexive pronouns 

While clauses 

Might, could, should, must 

Making plans by phone 

Offering help 

And much more! 
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หลักสูตร: 

ฝึกพูดภาษาอังกฤษ / ระดบั 2 : ต่ ากว่าระดับกลาง 
น าภาษาอังกฤษของคุณออกมาใช้อย่างคล่องแคล่วได้อย่างม่ันใจ 

เลขที:่   NULCG00020 

ระยะเวลา:  30 ชั่วโมง 

ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P. Freund 

ผู้แปล:   เฉลิมลักษณ์ สังข์พิชัย 

ลักษณะวิชา: 

คุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างสละสลวยด้วยความม่ันใจ มาฝึกฝนและทบทวนไปด้วยกัน มีคนมากมายที่

เรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและค าศัพท์ แต่มีโอกาสน้อย หรือไม่มีโอกาสที่จะพูดภาษาอังกฤษในชีวิตจริง การพูด

ภาษาอังกฤษเป็นภาคปฏิบัติคล้ายกับการฝึกขี่จักรยานหรือเล่นเปียโน ความลับคือการฝึกฝน ฝึกฝน และฝึกฝน ทุก

คนสามารถท าได้ และหลักสูตรนี้จะแนะน าทางให้คุณ 

ประโยชน์ที่ได้รับ: 

 เรียนรู้เพื่อพูดภาษาอังกฤษให้เหมือนเจ้าของภาษา 
 น าไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและค าศัพท์ที่เคยเรียนมาใช้

ในชีวิตประจ าวัน 
 เพิ่มการควบคุมในสิ่งที่พูดให้คนทั่วไปรับฟังและเข้าใจ 
 เรียนรู้จังหวะการพูดภาษาอังกฤษให้เป็นธรรมชาติ 
 สนุกกับการแสดงออกด้วยวิธีใหม่ 

ตัวอย่างหัวข้อฝึกหัดในระดับ 2:  ต่ ากว่าระดับกลาง 

 ทบทวนเรื่อง tenses 
 Likes and preferences        
 นามนับได้และนับไม่ได้ 
 วิเศษณ์ของความน่าจะเป็น 
 ประโยคค าสั่ง 
 ขนส่งสาธารณะ 

 
 

 
 

 ประโยคเงื่อนไข 
 Reflexive pronouns  
 While clauses  
 อาจ, ได้, ควรจะ, ต้อง 
 นัดหมายทางโทรศัพท์ และเสนอความช่วยเหลือ 
 และอื่นๆ อีกมากมาย! 

 

 สนุกกับการเรียนรู้วิธีคิดของเจ้าของภาษา การสื่อสาร 
และน ามาใช้ร่วมกัน 

 ขยายความคิดของคุณและเปิดโลกทัศน์ใหม่  
 เรียนรู้แง่มุมใหม่ๆ ของภาษาอังกฤษที่คุณสามารถเพิ่มเข้า

ไปในความสามารถที่คุณมีอยู่ 
 

เหมาะส าหรับ: 

 เหมาะส าหรับทุกคนท่ีต้องการเรียน และพัฒนาทักษะในการพูด และเขียนภาษาอังกฤษให้ม่ันใจยิ่งขึ้น ชวนเชิญให้มาเรียน
ด้วยกันในบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเอง พวกเราเต็มใจที่จะช่วยน าภาษาอังกฤษมาใช้ในชีวิตประจ าวันด้วยกัน 
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Course: 

Practice Speaking English / Level 3: Intermediate 
Bring your English out of deep storage and speak fluently with confidence 

 

 

Course ID:  NULCG00021 

Duration:  30 Hours 

Course Designer: P. Freund 

 

Course Description: 

 

You can speak beautiful English with confidence!  Let’s practice and review together!  Many 

people learn English grammar and vocabulary but have little or no chance to speak it in real 

life.  Speaking is a physical activity, like learning to ride a bicycle or play the piano.  The secret 

is practice, practice, practice.   You can do it, and this course will guide you there. 

 

 

How you will benefit: 

 

 Learn to form the real sounds of English and make them your own 

 Bring previously learned grammar and vocabulary to life and really use it  

 Gain control of what you say so that people will listen and understand 

 Learn the rhythms of spoken English so that you can use them naturally 

 Enjoy expressing yourself in new ways 

 Enjoy learning how English speakers think, communicate, and live together 

 Expand your mind and expand your world 

 Learn new aspects of English that you can keep adding to your tool box 

 

 

Examples of some areas practiced in Level 3:  Intermediate 

Review of tenses    Describing talents and skills 

Talking on the telephone   Past perfect tense 

Asking a favor     Past perfect continuous 

Present perfect tense    Two-word verbs 

Describing experiences   Shopping for clothing 

Making recommendations   Connecting ideas 

Using since / for    Asking for and giving reasons 

Gerunds     Discussing opinions 

Talking about important decisions  Describing similarities and differences 

Present perfect continuous   And much more! 

 

Who should attend: 

 

 Anyone who wants to learn to improve their spoken English and speak beautifully with 

confidence.  Come learn in a supportive, fun environment where everyone is welcome and 

we enjoy bringing English to life together! 



67 
 

 

 สนุกกับการแสดงออกด้วยวิธีใหม่ 
 สนุกกับการเรียนรู้วิธีคิดของเจ้าของภาษา การสื่อสาร 

และน ามาใช้ร่วมกัน 
 ขยายความคิดของคุณและเปิดโลกทัศน์ใหม่  
 เรียนรู้แง่มุมใหม่ๆ ของภาษาอังกฤษที่คุณสามารถเพิ่ม

เข้าไปในความสามารถที่คุณมีอยู่ 
 

หลักสูตร: 

ฝึกพูดภาษาอังกฤษ / ระดับ 3 : ระดับปานกลาง 

น าภาษาอังกฤษของคุณออกมาใช้อย่างคล่องแคล่วได้อย่างม่ันใจ 

 

เลขที:่   NULCG00021 

ระยะเวลา:  30 ชั่วโมง 

ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P. Freund 

ผู้แปล:   เฉลิมลักษณ์ สังข์พิชัย 

ลักษณะวิชา: 

คุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างสละสลวยด้วยความม่ันใจ มาฝึกฝนและทบทวนไปด้วยกัน มีคนมากมายที่เรียนรู้

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและค าศัพท์ แต่มีโอกาสน้อย หรือไม่มีโอกาสที่จะพูดภาษาอังกฤษในชีวิตจริง การพูด

ภาษาอังกฤษเป็นภาคปฏิบัติคล้ายกับการฝึกขี่จักรยานหรือเล่นเปียโน ความลับคือการฝึกฝน ฝึกฝน และฝึกฝน ทุกคน
สามารถท าได้ และหลักสูตรน้ีจะแนะน าทางให้คุณ 

ประโยชน์ที่ได้รับ: 

 เรียนรู้เพื่อพูดภาษาอังกฤษให้เหมือนเจ้าของภาษา 
 น าไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและค าศัพท์ที่เคยเรียนมาใช้ 

ในชีวิตประจ าวัน 
 เพิ่มการควบคุมในสิ่งที่พูดให้คนทั่วไปรับฟังและเข้าใจ 
 เรียนรู้จังหวะการพูดภาษาอังกฤษให้เป็นธรรมชาติ 

ตัวอย่างหัวข้อฝึกหัดในระดับ 2:  ระดับปานกลาง 

 ทบทวนเรื่อง tenses       อธิบายความสามารถและทักษะ 
 การคุยโทรศัพท ์       การขอความช่วยเหลือ    
 Two-word verbs        อธิบายประสบการณ์  
 การท าจดหมายแนะน า      การเชื่อมโยงความคิด 
 การใช้ since / for       Gerunds (กริยาลงท้ายด้วย ing)  
 การอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง    และอื่นๆ อีกมากมาย! 
เหมาะส าหรับ: 

 เหมาะส าหรับทุกคนท่ีต้องการเรียน และพัฒนาทักษะในการพูด และเขียนภาษาอังกฤษให้ม่ันใจยิ่งขึ้น ชวนเชิญให้
มาเรียนด้วยกันในบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเอง พวกเราเต็มใจที่จะช่วยน าภาษาอังกฤษมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันด้วยกัน 
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Course: 

Practice Speaking English / Level 4: Upper Intermediate 
Bring your English out of deep storage and speak fluently with confidence 

 

 

Course ID:  NULCG00022 

Duration:  30 Hours 

Course Designer: P. Freund 

 

Course Description: 
You can speak beautiful English with confidence!  Let’s practice and review together!  Many 

people learn English grammar and vocabulary but have little or no chance to speak it in real 

life.  Speaking is a physical activity, like learning to ride a bicycle or play the piano.  The secret 

is practice, practice, practice.   You can do it, and this course will guide you there. 

 

 

How you will benefit: 

 Learn to form the real sounds of English and make them your own 

 Bring previously learned grammar and vocabulary to life and really use it  

 Gain control of what you say so that people will listen and understand 

 Learn the rhythms of spoken English so that you can use them naturally 

 Enjoy expressing yourself in new ways 

 Enjoy learning how English speakers think, communicate, and live together 

 Expand your mind and expand your world 

 Learn new aspects of English that you can keep adding to your tool box 

 

 

Examples of some areas practiced in Level 4:  Upper Intermediate 

Tense review 

Expressing concern 

Apologizing 

Recounting difficult situations 

Passive voice 

Relative pronouns 

Embedded questions 

Asking for information 

Indicating uncertainty 

Present real conditional 

Present unreal conditional 

 

 

Who should attend: 

 Anyone who wants to learn to improve their spoken English and speak beautifully with 

confidence.  Come learn in a supportive, fun environment where everyone is welcome and 

we enjoy bringing English to life together! 

Past unreal conditional 

Expressing hopes 

Making deductions 

Asking for and giving advice 

Requesting assistance 

Reported speech 

Leaving and conveying Messages 

Emphatic sentences 

And much more! 
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หลักสูตร: 

ฝึกพูดภาษาอังกฤษ / ระดับ 4 : ระดับสูงกว่าระดับกลาง 
น าภาษาอังกฤษของคุณออกมาใช้อย่างคล่องแคล่วได้อย่างมัน่ใจ 
 

เลขที:่   NULCG00022 

ระยะเวลา:  30 ชั่วโมง 

ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P. Freund 

ผู้แปล:   เฉลิมลักษณ์ สังข์พิชัย 
 

ลักษณะวิชา: 

คุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างสละสลวยด้วยความม่ันใจ มาฝึกฝนและทบทวนไปด้วยกัน มีคนมากมายที่เรียนรู้

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและค าศัพท์ แต่มีโอกาสน้อย หรือไม่มีโอกาสที่จะพูดภาษาอังกฤษในชีวิตจริง การพูด

ภาษาอังกฤษเป็นภาคปฏิบัติคล้ายกับการฝึกขี่จักรยานหรือเล่นเปียโน ความลับคือการฝึกฝน ฝึกฝน และฝึกฝน ทุกคน

สามารถท าได้ และหลักสูตรน้ีจะแนะน าทางให้คุณ 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ: 

 เรียนรู้เพื่อพูดภาษาอังกฤษให้เหมือนเจ้าของภาษา 
 เพิ่มการควบคุมในสิ่งที่พูดให้คนทั่วไปรับฟังและเข้าใจ 

 เรียนรู้จังหวะการพูดภาษาอังกฤษให้เป็นธรรมชาติ 
 สนุกกับการแสดงออกด้วยวิธีใหม่ 

 

ตัวอย่างหัวข้อฝึกหัดในระดับ 4:  ระดับสูงกว่าระดับกลาง 

 ทบทวนเรื่อง tenses      Present unreal conditional 
 การแสดงความห่วงใย     Past unreal conditional 
 การขอโทษ       การแสดงความหวัง 
 Passive voice      Relative pronouns  
 Embedded questions      การเรียบเรียงค าพูดกล่าวสนุทรพจน์  
 การแสดงความไม่แน่ใจ     Emphatic sentences    
 Present real conditional     และอื่นๆ อีกมากมาย 
เหมาส าหรับ:  

 เหมาะส าหรับทุกคนท่ีต้องการเรียน และพัฒนาทักษะในการพูด และเขียนภาษาอังกฤษให้ม่ันใจยิ่งขึ้น ชวนเชิญให้
มาเรียนด้วยกันในบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเอง พวกเราเต็มใจที่จะช่วยน าภาษาอังกฤษมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันด้วยกัน 

 สนุกกับการเรียนรู้วิธีคิดของเจ้าของภาษา การสื่อสาร 
และน ามาใช้ร่วมกัน 

 ขยายความคิดของคุณและเปิดโลกทัศน์ใหม่  
 เรียนรู้แง่มุมใหม่ๆ ของภาษาอังกฤษที่คุณสามารถ

เพิ่มเข้าไปในความสามารถที่คุณมีอยู่ 
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Course:  

Voices in Action: Enhancing Communication skills through Drama 
Engaging in a conversation with a brand 

 

Course ID:   NULCG00023 

Duration:   30 Hours 

Course Designer:  A. Cubalit 

 

Course Description: 

Step up! Engage in a conversation with a style. Develop a basic acting vocabulary by exploring 

techniques in enhancing your actor’s voice, imagination and physicality, working with others in 

the creation of character, situation and role. Drama can be used to promote active learning, 

through improvisation exercises and character development, your communication and speaking 

skills will progress. Regardless of experience and training, everyone is invited to apply to this 

course.  

 

How you will benefit: 

●   Improve sense of confidence in the student in his own ability to learn English 

●   Acquisition of meaningful, fluent interaction in English 

●   The assimilation of a whole range of pronunciation in a fully contextualized and  

      interactional manner 

●   The fully contextualized acquisition of new vocabulary and structure 

 

What you will cover: 

Communication Basics 

●   Drama can be used to bring literature to life for the students. It is more dynamic than    

      simple text and helps the learners recycle new vocabulary. 

●   It can challenge student’s perceptions about their world and about themselves. 

●   Dramatic exploration can provide students with an outlet for emotions, thoughts, and  

      dreams that they might not otherwise have means to express. 

●   Students explore new role, try out, and experiment with various personal choices and   

      solutions to very real problems from their own life. 

●   Drama allows students to communicate with and understand others in new ways. 

●   Drama provides training in the very practical aspect of communication necessary in  

      today’s increasingly information-centered world. 

●   Students in Drama will learn to work together, to cooperate, and to listen to and accept   

      the viewpoints and contributions of others. 

●   Drama is an important tool for preparing students to live and work in a world that is  

      increasingly team-oriented.  

 

 

Who should attend: 

●   Teachers, students and any interested individuals.
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หลักสูตร: 

การใช้เสียง: เพิ่มทักษะการสื่อสารโดยบทละคร 
การสนทนาที่มีเสน่ห์และน่าสนใจ  
 
เลขที:่   NULCG00023 
ระยะเวลา:    30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  A. Cubalit 
ผู้แปล:   วุฒิชัย บุญเรือง 

ลักษณะวิชา: 
ก้าวออกมา และท าให้การสนทนามีเสน่ห์และน่าสนใจอย่างมีสไตล์ พัฒนาค าศัพท์พื้นฐานในการแสดงโดยการส ารวจ
เทคนิคในการเสริมสร้างเสียงของนักแสดง จินตนาการและกายภาพ การท างานร่วมกับคนอื่น ๆ ในการสร้างตัวละคร 
สถานการณ์และบทบาท ละครสามารถใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้งานได้  ผ่านการฝึกการว่ากลอนสดและการ
พัฒนาตัวละคร การสื่อสารและทักษะการพูดของคุณจะก้าวหน้า โดยไม่ค านึงถึงประสบการณ์และการฝึกอบรม ทุก
คนได้รับเชิญให้เข้าร่วมหลักสูตรน้ี 

ประโยชน์ที่ได้รับ:   

 เพิ่มความรู้สึกม่ันใจในตัวนักเรียนด้วยความสามารถใน
การเรียนภาษาอังกฤษของตนเอง 

 การได้มาซึ่งมีความหมาย มีปฏิสัมพันธ์กันอย่าง
คล่องแคล่วในภาษาอังกฤษ 

บทเรียน: 
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการส่ือสาร 

 ละครสามารถใช้เพื่อน าวรรณคดีไปสู่ชีวิตส าหรับนักเรียน มันมีพลังมากกว่าข้อความที่เรียบง่ายและช่วยให้ผู้เรียน
น าค าศัพท์มาใช้ได้ใหม่ สามารถท้าทายการรับรู้ของนักเรียนเก่ียวกับโลกของพวกเขาและเกี่ยวกับตัวเอง 

 การส ารวจเรื่องราวในละคร สามารถท าให้นักเรียนมีทางออกส าหรับอารมณ์ความคิดและความฝันที่พวกเขาอาจ
ไม่มีวิธีแสดงออก 

 นักเรียนค้นพบบทบาทใหม่ ลองใช้และทดสอบกับทางเลือกส่วนตัวที่หลากหลาย และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
ในชีวิตของตนเอง และสามารถติดต่อสื่อสารและท าความเข้าใจกับคนอื่นด้วยวิธีการใหม่ ๆ 

 ละครช่วยให้การฝึกฝนในด้านการปฏิบัติจริงของการสื่อสารที่จ าเป็นในโลกที่มีข้อมูลเป็นศูนย์กลางในปัจจุบัน
มากขึ้น โดยเรียนรู้ที่จะท างานร่วมกันให้ความร่วมมือและฟังและยอมรับมุมมองและการมีส่วนร่วมของผู้อื่น 

 
เหมาะส าหรับ:  

 อาจารย์ นักเรียนและบุคคลทุกคนที่สนใจ 

 การเลียนแบบของการออกเสียงท้ังหมดในลักษณะ
อย่างเต็มที่ในบริบทและอิริยาบถ 

 การได้มาซึ่งค าศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ใหม่ ๆ 
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Course: 

Clear Pronunciation And Effective Communication Through 

Guided Conversation With Feedback 
Ongoing NULC Seminar   

 

Course ID:  NULCG00024 

Duration:  6 Hours 

Course Designer: P. Freund 

 

Course Description: 

Many students of English struggle with unclear pronunciation that was taught to them hastily in the past.  

Clear pronunciation in English is not a magic ability.  Most anyone can learn it.  This ongoing seminar 

draws on various conversation topics for the class to discuss, and all language output is monitored by 

the teacher.  Difficulties in pronunciation and communication are not ignored but rather addressed and 

steadily improved.  You will gain skill and confidence as you ability to express yourself in English 

grows, at the same time enjoying fun and friendly conversations with the seminar group. 

 

 

How you will benefit: 

 Rapid improvements in your English pronunciation 

 Better control of your self-expression in English 

 Instruction on the spot in your difficult areas of English 

 Development of cross-cultural communication skills 

 Greater confidence and calmness when you speak English 

 Better communication and interpersonal relationships with English speakers 

 Steady improvements in grammar and vocabulary 

 

 

Examples of areas covered: 

 The often misunderstood importance of consonant sounds in English 

 The many messy vowel sounds of English and how to say them correctly 

 The importance of volume, pacing, and rhythm 

 How learning clear pronunciation is different from learning new grammar or vocabulary 

 Cross-cultural communication skills 

 Real everyday pronunciation as opposed to technical pronunciation 

 A constant, ongoing review of essential grammar as errors arise organically 

 

 

Who should attend: 

 Anyone who wants to improve their ability to speak clearly and effectively in English by using clear 

pronunciation, correct grammar and vocabulary, and effective communication techniques, whether 

for professional purposes, personal development, or both.  Come have fun talking together in 

English, learning all the while! 
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หลักสูตร:   

การออกเสียงที่ชัดเจนและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพผ่านบทสนทนาที่ได้รบัการแนะน าและผล

ตอบรับ 
 

เลขที:่    NULCG00024 
ระยะเวลา:   6 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P. Freund  
ผู้แปล:   จิรัชต์ เรืองเอกราช 
 

ลักษณะวิชา: 

ที่ผ่านมานิสิตหลายคนท่ีเรียนภาษาอังกฤษท่ีเผชิญกับการออกเสียงท่ีไม่ชัดซึ่งสอนอย่างรีบเร่ง การออกเสียงท่ีชัดเจน

ในภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องเวทย์มนต์ คนส่วนใหญ่ก็เรียนรู้ได้ หลักสูตรน้ีจะมีหลายหัวข้อสนทนาเพือให้ผู้เรียนได้

พูดคุยกัน และสิ่งท่ีพูดออกมาทั้งหมดจะถูกตรวจโดยผู้สอน ความยากต่างๆในการออกเสียงและการสื่อสารจะไม่

มองข้ามแต่จะน ามาสอนและปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆ  คุณจะมีทักษะและความม่ันใจเพราะความสามารถของคุณในการใช้

ภาษาอังกฤษมีมากขึ้น ในขณะเดียวกันคุณก็จะได้เพลิดเพลินกับความสนุกและบทสนทนาที่เป็นกันเองกับคนอื่นๆใน

ชั้นเรียนด้วย 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ: 

●    พัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว 

●    ควบคุมการแสดงออกภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 

●    ให้ความเข้าใจในเรื่องที่ยากส าหรับคุณใน  

       ภาษาอังกฤษ 
 

บทเรียน: 

●    เรื่องส าคัญที่ผิดบ่อยในการออกเสียงพยัญชนะใน

ภาษาอังกฤษ 

●    วิธีออกเสียงกลุ่มสระในภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 

●    ความส าคัญของระดับเสียง การเว้นวรรค และจังหวะ 
 

เหมาะส าหรับ: 

 ทุกคนท่ีต้องการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการออก

เสียงท่ีชัดเจน ใช้ค าศัพท์และไวยกรณ์ที่ถูกต้องและเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งเพื่อความเป็นมือ

อาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพ มาร่วมสนุกกับการพูดภาษาอังกฤษไปด้วยกัน 

 

●    พัฒนาทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

●    มีความน่ิงและความม่ันใจมากขึ้นเวลาพูดภาษาอังกฤษ 

●    มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีขึ้นกับผู้ใช้ภาษาอังกฤษ 

●    มีการพัฒนาความรู้เรื่องค าศัพท์และไวยกรณ์อย่างต่อเน่ือง 

●    ทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

●    การออกเสียงจริงๆในปัจจุบันซึ่งตรงข้ามกับ

การออกเสียงเชิงเทคนิค 

●    ทบทวนไวยกรณ์ที่ส าคัญที่มักผิดพลาดบ่อย 
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Course:  

Learn essential idioms to sound like a native 
Broaden your vocabulary and speak like a native! 

 

Course ID:  NULCG00025 

Duration:   1 day  

Course Designer:  D. Jayawardena 

 

Course description 

English idioms are a group of words used together which have a meaning which isn’t obvious 

from looking at the individual words. They have developed over time and so they might seem 

random to you. English idioms often rely on analogies and metaphors. Because they’re used so 

often in everyday English, if you don’t know them, it’s almost impossible to understand the 

context. This course will help you to learn some most commonly used idioms by many native 

speakers of English. 

 

How you will benefit: 

 Learn and master some commonly used idioms 

 Speak with native speakers more confidently 

 Broaden your vocabulary 

 Boost your self-esteem 

 

What you will cover: 

 Learn more than 20 common English idioms 

 Learn how to use the idioms correctly 

 Learn to understand the correct contexts where you can use each idiom 

 What are the mistakes we make when we use idioms 

 Practice simple dialogues 

 Learn through real videos and audios  

 Learn with actual native speakers 

 

Who should attend: 

 Students, teachers, lecturers, administrative workers, business professionals and all the 

interested individuals with a thirst to learn the English language well.  
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หลักสูตร:  

ใช้ส านวนภาษาอังกฤษให้เหมือนเจ้าของภาษา 
เรียนรู้ค าศัพท์และพุดอย่างเจ้าของภาษา 
 

เลขที่:   NULCG00025 
ระยะเวลา:   6 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  D. Jayawardena 
ผู้แปล:   จิรัชต์ เรืองเอกราช 
 

ลักษณะวิชา: 
ส านวนภาษาอังกฤษเป็นกลุ่มของค าที่ใช้ร่วมกันซึ่งจะมีความหมายไม่ชัดเจนจากการดูค าแต่ละค า พวกเขาได้
พัฒนาไปเร่ือย ๆ และอาจดูเหมือนเป็นแบบสุ่ม ๆ ส านวนภาษาอังกฤษมักอาศัยการเปรียบเทียบและอุปมาอุป
มัย เพราะส านวนภาษาองักฤษเป็นสิ่งที่ใช้บ่อยในแต่ละวัน ถ้าคุณไม่เข้าใจมันก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะ
เข้าใจบริบทได้ หลักสูตรนี้จึงจะช่วยให้คุณได้รู้จักส านวนที่ใช้บ่อยโดยเจ้าของภาษาทั้งหลาย 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ: 
●     เรียนรู้และฝึกฝนส านวนที่ใช้บ่อยๆ  
●     พูดกับเจ้าของภาษาได้อย่างมั่นใจมากขึ้น 
●     เพิ่มความรู้ค าศัพท์ 
●     มีความนับถือตัวเองมากขึ้น 

 

บทเรียน: 
●    ได้เรียนรู้ส านวนภาษาอังกฤษมากกว่า 20 ส านวนขึ้นไป 
●     เรียนรู้วิธีใช้ส านวนอย่างถูกต้อง 
●     เรียนรู้เพื่อท าความเข้าใจบริบทที่ถูกต้องเพื่อที่จะสามารถใช้ส านวนแต่ละประเภทได้ 
●     ความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นเมื่อใช้ส านวน 
●     ฝึกบทสนทนาง่ายๆ 
●     เรียนรู้ผ่านวิดีโอและไฟล์เสียงจริง  
●     ได้เรียนรู้กับเจ้าของภาษาตัวจริง 
 

เหมาะส าหรับ: 
●     นักเรียน ครูอาจารย์ ผู้บริหาร บุคลากรทางธุรกิจ และบุคคลทุกคนที่สนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ  
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Course: 

Telephoning in English 
Your pattern in answering and making calls 

 

Course ID:  NULCG00026 

Duration:      12 Hours 

Course Designer:  P. Igupen 

 

Course Description: 

The main aim of this course is to give you practice in understanding and making phone calls in 

English. You will learn to understand British and American people and people from other parts 

of the world when they are speaking about normal business matters. You will also learn to 

speak in a way that will help you when you need to make and answer telephone calls. 

 

How you will benefit: 

 Practice in information recording techniques appropriate to telephone usage such as filling 

in tables, taking notes, and completing messages, faxes and emails. 

 Practice listening, conversations and reading comprehension. 

 Learn language items related to the unit and discuss any language difficulties. 

 Make appropriate responses in the listening activities. 

 Role play the different conversations. 

 

What you will cover: 

 Identifying people 

 Connecting people and wrong numbers 

 Enquiries for prices and discounts 

 Ordering 

 Hotel and travel arrangements 

 Changing arrangements 

 Checking up on problems 

 Making and handling complaints 

 

Who should attend: 

 The course is for people who are working, or will be working, in business and whose mother 

tongue is not English. 



78 
 

 

หลักสูตร: 

การใช้ภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ 
รูปแบบในการรับโทรศัพท์และการโทรศัพท์ 
 

เลขที่:   NULCG00026 
ระยะเวลา:      12 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P. Igupen 
ผู้แปล:   จิรัชต์ เรืองเอกราช 
 

ลักษณะวิชา: 
จุดมุ่งหมายหลักของหลักสูตรนี้คือเพื่อให้คุณได้ฝึกฝนในการท าความเข้าใจและการโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ 
คุณจะได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจคนอังกฤษและชาวอเมริกันและผู้คนจากส่วนอ่ืนๆของโลกเมื่อพวกเขาพูดถึงเร่ือง
ธุรกิจทั่วไป นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรู้ที่จะพูดในลักษณะที่จะช่วยเมื่อคุณจ าเป็นต้องรับและโทรศัพท์ 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ: 
●    ปฏิบัติตามเทคนิคการบันทึกข้อมูลที่เหมาะสมกับการใช้โทรศัพท์เช่นการกรอกข้อมูลในตารางการ      
        จดบันทึกและการกรอกข้อความแฟกซ์และอีเมล์  
●     ฝึกการฟังการสนทนาและความเข้าใจในการอ่าน 
●     เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนและพูดคุยเกี่ยวกับความยากของทางภาษา 
●    ท าการตอบได้อย่างเหมาะสมในกิจกรรมการฟัง 
●     แสดงบทบาทสนมนาต่างๆ 
 

บทเรียน: 
●     ระบุตัวบุคคล 
●     การเชื่อมต่อกับผู้คนและหมายเลขที่ไม่ถูกต้อง 
●     สอบถามราคาและส่วนลด 
●     การสั่ง 
 

เหมาะส าหรับ: 
●    หลักสูตรนี้เหมาะสมกับคนที่ก าลังท างาน หรือก าลังจะท างานในสายธุรกิจ และที่ไม่ได้ใช้ 
       ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ 

●     การเตรียมการท่องเที่ยวและโรงแรม 
●     การเปลี่ยนแปลงการเตรียมการ 
●     การตรวจสอบปัญหา 
●     การจัดการและการจัดการเรื่องร้องเรียน 
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Course:   

Telephone Etiquette 
Proper telephone etiquette and call handling is essential in providing good customer service. 

 

Course ID:  NULCG00027 

Duration:  8 Hours 

Course Designer:  K. Gunda 

 

Course Description: 

Businesses transact with customer, clients and with employees using the telephone. One of the 

most vital skill that an employee should learn is how to properly interact with people over the 

phone. This course contains telephone etiquette training activities that powerfully 

enhance telephone skills. 

 

How will you benefit: 

 Understand the importance of telephone etiquette. 

 Acquire call handling skills for improving customer service. 

 Use probing skills and learn how to build customer relationships. 

 Apply the telephone skills learned in your business. 

 

What you will cover: 

Understanding the Importance of Telephone Etiquette 

 Learn the difference between face-to-face and telephone conversations 

 Exercise: help the blind partner 

 Questionnaire: telephone etiquette 

 Learn the important components of a dialogue (PICTURE) 

Building Customer Relationships 

 Learn how to build rapport, express empathy and show ownership and accountability 

Probing Skills 

 Learn probing questions to get the main issue 

 Know how to check facts 

 Activity: probing techniques 

Telephone Etiquette Tips 

 Learn how to use non-verbal encouragement 

 Know how to use supportive statements and know the forbidden phrases 

 Use keyword repetition 

 Learn the five phases of a call (opening, collecting/verifying, listening, resolving/providing 

solutions, closing) 

 Know how to handle “dead air” 

 Role play: telephone skills 

 

Who should attend: 

 All employees in all types of work setting especially in call center agents, receptionist and 

secretaries. 
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หลักสูตร:   

มารยาทการใช้โทรศัพท์ด้วยภาษาอังกฤษ 

มารยาทที่เหมาะสมในการใช้โทรศัพท์และการจัดการสายเป็นสิ่งส าคัญในงารบริการที่ดี 
 

เลขที่:   NULCG00027 
ระยะเวลา:  8 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  K. Gunda 
ผู้แปล:    จิรัชต์ เรืองเอกราช 
 

ลักษณะวิชา: 

ท าธุรกรรมกับลูกค้าและลูกจ้างทางโทรศัพท์  หนึ่งในทักษะที่จ าเป็นที่สุดที่พนักงานควรได้เรียนรู้คือการ

สื่อสารกับผู้อื่นผ่านทางโทรศัพท์อย่างเหมาะสม หลักสูตรนี้มีกิจกรรมฝึกอบรมมารยาทการใช้โทรศัพท์ที่ช่วย

เพิ่มทักษะการใช้โทรศัพท์ 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ: 

●     เข้าใจความส าคัญของมารยาทการใช้โทรศัพท์ 

●     มีทักษะการจัดการสายเพื่อพัฒนาการบริการลูกค้า 
 

บทเรียน: 
เข้าใจมารยาทการใช้โทรศัพท์ที่ส าคัญ 
●     เรียนรู้บทสนทนาแบบตัวต่อตัวและแบบทางโทรศัพท์ 
●     แบบฝึกหัด: ช่วยเพื่อนร่วมงานที่ตาบอด 
●     แบบสอบถาม: มารยาทการคุยโทรศัพท์ 
●     เรียนรู้องค์ประกอบที่ส าคัญของการสนทนาโต้ตอบ 
 

เคล็ดลับมารยาทการคุยโทรศัพท์ 
●     เรียนรู้การให้ก าลังใจด้วยวาจา 
●     รู้จักการใช้ประโยคสนับสนุน 
●     ใช้ค าซ้ าที่ใช้เป็นค าหลัก 
●     รู้จักประโยคต้องห้ามต่างๆ 

 

เหมาะส าหรับ: 
●      พนักงานทุกประเภทที่ท างานโดยเฉพาะพนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานต้อนรับ และเลขานุการ 

 

●     ใช้ทักษะการตรวจสอบและเรียนรู้การสร้าง    

          ความสัมพันธ์กับลูกค้า 

●     ใช้ทักษะการใช้โทรศัพท์ที่เรียนรู้จากธุรกิจ 
 

สร้างความสัมพันธ์ต่อผู้บริโภค 

●    รู้จักการสร้างความสามัคคี 
●    เทคนิคการตรวจสอบ 
 

●     เรียนรูป้ระโยคทั้ง 5 ในการคุยโทรศัพท์ การเร่ิมคุย  เก็บ/ 
         ตรวจสอบ ฟัง แก้/เสนอการวางสาย 
●      เรียนรู้ขั้นตอนการรอสายที่เหมาะสม 
●      รู้การรับมือเมื่อเกิดการเงียบระหว่างคุย 
●      จ าลองสถานการณ์การต่างๆ การคุยโทรศัพท์ 
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Course: 

Presentation skills in English for Professionals. 
 

Course ID:   NULCG00028 

Course Designer:  P. Achava-Amrung 

Duration:   30 Hours 

Course Description: 

Communicate technical information effectively and professionally. Develop skills necessary in 

making presentation to all kind of audiences. In this course you will master technics in making 

any topic interesting, clear and memorable. Frequent used sentences will be offered with 

pronunciation practice. You will be taught to organize facts and figures for maximum impact. 

How you will benefit: 

 Write a speech that is both clear and appropriate. 

 Use stories and analogies to make professional and technical information and relevant 

 Use body language and nonverbal messages to add variety and clarity to presentations. 

 Familiarize with useful introductions and closings of presentations and organization of 

content. 

 Practice actual presentation with correct English pronunciation and reviewed by an 

instructor. 

What you will cover: 

 Using Standard English in effective and successful presentations. 

 Probing 

 Planning 

 Practiseing 

 Presenting and Processing Your Presentation. 

 Managing question and answer periods. 

Who should attend: 

 Any professionals and technicians who need to speak in front of groups, make 

presentations of reports or sell ideas and products to target groups. 
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หลักสูตร:  

ทักษะการน าเสนอด้วยภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ   
พัฒนาความเป็นมืออาชีพในการน าเสนองานด้วยภาษาอังกฤษ   
 

 

เลขที่:    NULCG00028 
ระยะเวลา:   30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P. Achava-Amrung   
ผู้แปล:   ชลประคัลภ์ มีสิทธิ ์
 

ลักษณะวิชา: 
เทคนิคการสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการน าเสนอต่อผู้ ชม
ทุกประเภท ในหลักสูตรนี้คุณจะเชี่ยวชาญด้านเทคนิคในการสร้างหัวข้อที่น่าสนใจ ตรงประเด็น และน่าจดจ า 
จะมีการใช้ประโยคที่ถูกใช้บ่อยคร้ังพร้อมกับการฝึกออกเสียง คุณจะได้รับการสอนให้จัดระเบียบข้อมูลและ
ตัวเลขเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด  

ประโยชน์ท่ีได้รับ:  
●       เขียนค าพูดที่ชัดเจนและเหมาะสมถูกกาลเทศะ   
●       ใช้การเล่าเร่ืองและการเปรียบเทียบ ผูกข้อมูลต่างๆ เข้าเป็นเร่ืองราว ท าให้ดูเป็นมืออาชีพ 
●       การใช้ภาษากายและใช้ท่าทางประกอบ เพื่อเพิ่มความหลากหลายและความชัดเจนในการน าเสนอ 
●       ท าความคุ้นเคยกับการน าเสนอที่มีประโยชน์และการปิดการน าเสนอและการจัดระเบียบเนื้อหา 
●       ฝึกน าเสนอจริงด้วยการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและได้รับการขัดเกลาโดยอาจารย์ผู้สอน 
 

บทเรียน: 
●      ใช้ภาษาอังกฤษมาตรฐานการน าเสนอที่ให้บรรลุผลและมีประสิทธิภาพ 
●      การเจาะประเด็น 
●      การวางแผน 
●      การฝึกฝน 
●      การน าเสนอและการประมวลผลการน าเสนอ 
●      การจัดการกับค าถามและค าตอบ 
 

เหมาะส าหรับ: 
●     นักวิชาชีพและช่างเทคนิคที่ต้องการน าเสนอรายงาน ผลงาน แนวคิด หรือผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
เป็นภาษาอังกฤษ 
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Course: 

English Argument! Debates 

Call; Presentations; Meetings; Conversation; Negotiation. 

 

Course ID:  NULCG00029 

Duration:  30 Hours 

Course Designer: J. Grace 

Course description 

How often do you argue? Most people will be inclined to answer with a relatively low adverb 

of frequency so as to avoid appearing aggressive. Arguing is not indicative of violence or 

aggression, but is instead part of everyday life. From choosing where to eat, to political 

debates, arguments make up a vast amount the reason for using language. Essential to everyday 

life using English, so you have the ability to say what you want to happen in your life and the 

world around. Whether this be applied to choosing a film, making a business decision or 

writing an academic argument, the ability to; form opinions, argue for your beliefs, and 

influence others to follow you is invaluable. 

How you will benefit: 

 Develop the confidence to give your opinions regardless of whether they are counter or 

fought against 

 To be able to structure arguments in and out of academic settings in a comprehensive way. 

 To develop the ability to see and argue for both sides of an argument, therefore leading to 

better presented, unbiased reasoning. 

What you will cover: 

 Basic sentence structures for, generating resolutions, giving opinions, comparing, 

contrasting and presenting a cause and effect. 

 Learn how to counter arguments 

 Debate techniques both in a formal debates and informal situations. 

 Tackling common errors in second language English debate, with a specific focus on 

mistakes made in academic written English.  

 Games and activities which aimed to motivate students to create compelling and 

enthusiastic arguments. 

Who should attend: 

 This is an essential course for all students learning English for academic purposes as it 

tackles one of the key aspects of academic English. 

 Preparation for Writing Test, such as “Naresuan University Writing Proficiency Test”. 

 Business people or those who attend meetings where input is expected or desired. 
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หลักสูตร: 

การโต้แย้งด้วยภาษาอังกฤษ! การโต้วาท ี

 

เลขที่:   NULCG00029 
ระยะเวลา:      30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:   J. Grace 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ ดร. พรชุลี อาชวอ ารุง 
 

ลักษณะวิชา: 
คุณโต้แย้งบ่อยคร้ังแค่ไหน คนส่วนใหญ่คงตอบว่าน้อยถึงมาก เพื่อแสดงว่ามิใช่คนก้าวร้าว อันที่จริง การ
โต้แย้งมิได้แสดงถึงความรุนแรง หรือความก้าวร้าว แต่เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจ าวัน  ในการใช้ชีวิต
ด้วยภาษาอังกฤษ คุณต้องมีความสามารถในการพูดว่า มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตและในโลกรอบๆ ตัวคุณ ไม่ว่าจะ
เป็นการเลือกดูภาพยนตร์ การตัดสินใจทางธุรกิจ หรือเขียนข้อโต้แย้งทางวิชาการ นั่นคือ ความสามารถในการ
ประมวลความคิดเห็น โต้แย้งยืนยันความเชื่อ โน้มน้าวผู้อ่ืน ทุกอย่างนี้มีคุณค่าในชีวิตสูงมาก 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ: 
●  พัฒนาความมั่นใจในการแสดงความเห็น ไม่ว่าจะมีผู้แย้งหรือไม่เห็นด้วยก็ตาม 
●  สามารถสร้างข้อโต้แย้งจากสถานการณ์วิชาการที่ผู้คนเข้าใจได้ 
●  พัฒนาความสามารถเห็นและโต้แย้งทั้งสองฝ่าย จึงน าไปสู่การน าเสนอที่ดีกว่า และใช้เหตุผลที่ไม่มี 
      อคติ 
 

บทเรียน: 
●  โครงสร้างประโยคพื้นฐานส าหรับการแก้ปัญหา การให้ความเห็น การเปรียบเทียบ การเห็นตรงข้าม  
      และการน าเสนอเหตุและผล 
●  เรียนรู้การโต้และลมล้างประเด็น 
●  เทคนิคการโต้วาที ทั้งในการโต้วาทีอย่างเป็นทางการและในสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการ 
●  เกมส์และกิจกรรมที่มุ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างข้อโต้แย้งที่น่าเชื่อถือ และกอปรด้วยความกระตือรือร้น 

 

เหมาะส าหรับ: 
●  รายวิชานี้เหมาะส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาผู้ต้องการเรียนภาษาอังกฤษวิชาการ อันเป็นหัวใจของ 

    ภาษาอังกฤษ 

●  เตรียมการสอบการเขียนภาษาอังกฤษ เช่น Naresuan University Writing Proficiency Test ของ 

     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

●  นักธุรกิจผู้ร่วมประชุมและมีความต้องการให้ความเห็น 
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Course:  

Learning English through Debating 
Agreeing and Disagreeing in English 

 

Course ID:   NULCG00030 

Duration:   30 Hours 

Course Designer:  A. Cubalit 

 

Course Description: 

English through debating is designed to develop students’ ability to support and present logical, 

researched, argument. Students must have strong reading comprehension and writing skills. 

Students will learn the basics of debate and the valuable skills of argumentation that will assist 

them with their educational careers and beyond. Students will have ample opportunities to 

enhance their presentation, argumentation, critical thinking, collaboration, and information 

skills, increase their world knowledge and develop self-confidence through engaging in a broad 

range of debating activities. 

 

How you will benefit: 

●    Understand the basics of debates 

●    Express, respond to and argue about points of view persuasively and confidently 

●    Collaborate with others in planning, preparing for and conducting a debate 

●    Research, develop, and justify ideas 

●    Analyse and solve problems by considering related factors, exploring and comparing  

      different perspectives 

●    Reflect on how language is used to create effects in the context of a debate 

 

What you will cover: 

●    Review grammar rules through lyric analysis 
●    Understanding the Fundamental Idea of Debating 

●    Eliciting, Confirming and Establishing Knowledge about Debating 

●    Identifying and Using Underlying Principles 

●    Language of Persuasion 

●    Supporting Arguments (Logical Appeal) 

●    Researching 

●    Speech Writing 

●    Using Questions in Debating 

●    Summary Speeches 

●    Teamwork 

●    Presentation Skills 

 

Who should attend: 

●    Law students or anyone who would like to improve their English debating skills. 
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หลักสูตร: 

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการโต้วาท ี
การเห็นด้วยและการไม่เห็นด้วยในภาษาอังกฤษ 
 

เลขที:่   NULCG00030 
ระยะเวลา:    30 ชั่วโมง  
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  A. Cubalit 
ผู้แปล:   วุฒิชัย บุญเรือง 

ลักษณะวิชา: 
ภาษาอังกฤษผ่านการโต้วาทีได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการสนับสนุนและน าเสนอ
เหตุผลตรรกะ, การวิจัย และข้อโต้แย้ง นักเรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานของการอภิปรายและทักษะที่มีคุณค่าของการ
ถกเถียงท่ีจะช่วยพวกเขากับการศึกษาในอาชีพต่างๆต่อไป และมีโอกาสที่ดีในการเสริมสร้างการน าเสนอ การถกเถียง 
การคิดเชิงวิพากษ์ การท างานร่วมกันและทักษะด้านข้อมูล เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในโลกของตนเองและพัฒนา
ความม่ันใจในตนเองโดยการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในรูปแบบต่างๆ 

ประโยชน์ที่ได้รับ:   

 เข้าใจพื้นฐานของการอภิปราย 
 การแสดงออก การตอบสนองและการโต้แย้งเก่ียวกับมุมมองอย่างน่าเชื่อถือและมั่นใจ 
 การท างานร่วมกันกับคนอื่น ๆ ในการวางแผนเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินการและการอภิปราย 
 วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยการพิจารณาปัจจัยที่เก่ียวข้อง ส ารวจและเปรียบเทียบมุมมอง 
 ที่แตกต่างกัน 
 สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ภาษาเพื่อสร้างผลกระทบในบริบทของการอภิปราย    

บทเรียน: 

 ทบทวนกฎไวยากรณ์ผ่านการวิเคราะห์เน้ือเรื่อง 
 การท าความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการโต้วาที 
 การดึงความ การยืนยันและการสร้างความรู้เกี่ยวกับการโต้วาที 
 การระบุและการใช้หลักการพื้นฐาน 
 ภาษาของการโน้มน้าว ชักน า 
 ข้อโต้แย้งท่ีสนับสนุน (อุทธรณ์ตรรกะ) 
 
เหมาะส าหรับ:  

 นักศึกษากฎหมายหรือใครก็ตามที่ต้องการพัฒนาทักษะการโต้วาทีภาษาอังกฤษ 
 

 การวิจัย 
 การเขียนสุนทรพจน์ 
 การใช้ค าถามในการโต้วาที 
 สรุปสุนทรพจน์ 
 การท างานเป็นทีม 
 ทักษะการน าเสนอ 
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Course: 

Reading English Made Easy: Brain-based Approach 
 

Course ID:  NULCG00031 

Duration:   30 Hours 

Course Designer:  P. Achava-Amrung 

 

Course Description 

Textbook: Australian Institute of Management, Executive Reading and Writing Solution.  

Analysis of learner’s entering behaviors in terms of speed, comprehension and retention. Lay 

bare common reading faults and introduce strategies of effective reading; using brain-based 

guidelines, eye-training exercises and reading cues. Explore factors disrupting or developing 

concentration, together with memory training. Mind-mapping, powerful note-taking are 

practiced at length. Introduce skills of skimming, and scanning to attain complete 

comprehension and retention. 

How you will benefit: 

 Know your current level of reading ability 

 Discover competencies critical to efficient and effective reading 

 Learn how to use brain-based reading strategies such as eye-movements and mind-

mapping 

 Build up your reading speed via skimming and scanning 

 Master the keys to excellent reading 

What you will cover: 

 Participant’s current reading ability in terms of speed, comprehension, and retention 

 Common reading mistakes 

 Brain-based reading strategies 

 Techniques in eye-movements and reading leverage 

 What makes or breaks concentration 

 Skills of skimming and scanning to gain comprehension and retention 

 Tools i.e. mind-mapping, high visual input speeds and tasks 

 Materials directly related to participant needs 

Who should attend: 

 Anyone seeking to add-on to their reading competencies by brain-based instruction with 

time-on-task practices using effective strategies.  
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หลักสูตร:  

การอ่านอังกฤษอย่างง่าย: แนวทางการท างานของสมอง 
 
เลขที:่    NULCG00031          
ระยะเวลา:   30 ชั่วโมง  
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P.A. Amrung  
ผู้แปล:   ชลประคัลภ์ มีสิทธ์ิ  
 

ลักษณะวิชา: 
การวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้าน ความว่องไว ความเข้าใจ และความทรงจ า ตีแผ่ข้อผิดพลาดใน
การอ่านที่พบเห็นทั่วไป และแนะน ากลยุทธ์การอ่านที่มีประสิทธิภาพ ใช้แนวทางการท างานของสมอง ฝึกการใช้
สายตา และการอ่านแบบเดาความหมาย ส ารวจปัจจัยที่ก่อกวนหรือการพัฒนาสมาธิ ร่วมกับการฝึกใช้ความจ า การใช้
แผนผังความคิด การจดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการฝึกฝนอย่างต่อเน่ือง แนะน าทักษะการอ่านแบบสกิมม่ิง 
(Skimming) และสแกนน่ิง (Scanning) เพื่อท าความเข้าใจและจดจ าข้อมูล            
 

ประโยชน์ที่ได้รับ: 
●       รู้จักระดับความสามารถในการอ่านของคุณ 
●       ค้นพบสมรรถนะที่ส าคัญต่อการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
●   เรียนรู้วิธีใช้กลยุทธ์การอ่านตามแนวทางการท างานของสมอง เช่น การเคลื่อนไหวสายตา และการท าแผนที่

ความคิด 
●       เพิ่มความเร็วในการอ่านผ่านการสกิมม่ิงและสแกนน่ิง (skimming and scanning)  
●       กุญแจส าคัญสู่การอ่านที่เป็นเลิศ 
บทเรียน:  
●      ความสามารถในการอ่านของผู้เรียน ด้านความเร็ว ความเข้าใจ และการจดจ า  
●      ข้อผิดพลาดในการอ่านที่พบได้ท่ัวไป 
●      กลยุทธ์การอ่านตามการท างานสมอง 
●      เทคนิคการเคล่ือนไหวสายตาและการเพิ่มพลังให้การอ่าน 
●      สิ่งที่ท าให้เกิดสมาธิหรือก่อกวนสมาธิ  
●      ทักษะการสกิมม่ิงและสแกนน่ิง (skimming and scanning) เพื่อท าความเข้าใจและจดจ าข้อมูล  
●      เครื่องมือ ได้แก่ การท าแผนที่ความคิด การมองแบบภาพรวมเพื่ออ่านเร็ว 
●      สื่อการสอนต่างๆ ตามความต้องการของผู้เรียน 
เหมาะส าหรับ: 
●     ใครก็ตามท่ีต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการอ่านด้วยการสอนพร้อมกับฝึกปฏิบัติ ตามแนวทางการ 
         ท างานของสมอง โดยใช้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ      
 



90 
 

 

Course: 

Read faster, read better 
Learn to speed read and comprehend better 

 

Course ID:  NULCG00032 

Duration:   12 Hours 

Course Designer:  D. Jayawardena 

 

Course description: 

If you do a lot of reading in your day to day routine, maybe you understand just how much of a 

time consuming process it can be. Reading can be fun and enjoyable, but at the same time it 

might be required as part of your job, or school work. Perhaps you would be interested in being 

able to read much faster than you are able to now, while still being capable of retaining the 

same amount of information. Speed reading is the key to your interest, and can effectively help 

you in becoming a faster and more efficient reader. 

 

How you will benefit: 

 Unlock the power of your mind to become a faster reader 

 Read your favorite book faster 

 Do better at school or in your job 

 Spend less time reading your daily material, and less time re-reading misunderstood 

sections  

 Become more confident in your skills of reading and comprehension 

 Enhance your ability to learn 

 Reverse bad reading habits 

 

What you will cover: 

 How to break old reading habits 

 Reading faster on the computer screen and other digital devices 

 Approaching various types of reading material more efficiently 

 Memorizing information through practical methods 

 How to better increase your focus and concentration while reading 

 Practice drills and exercises to reinforce learned techniques 

 

Who should attend: 

 Anyone who is interested above the age 12 and whose English proficiency level is 

adequate to read and understand learning material provided in English.  
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หลักสูตร: 

เคล็ดลับอ่านเร็ว อ่านดีขึ้น 
เรียนรู้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการอ่านและความเข้าใจที่ดีขึ้น 
 

เลขที่:   NULCG00032 
ระยะเวลา:   12 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  D. Jayawardena 
ผู้แปล:   จิรัชต์ เรืองเอกราช 

ลักษณะวิชา: 
ถ้าคุณอ่านหนังสือในแต่ละวันเป็นประจ าทุกวันบางทีคุณอาจเข้าใจว่ากระบวนการนี้ใช้เวลามากแค่ไหน การ
อ่านอาจท าให้สนุกสนานเพลิดเพลิน แต่ในเวลาเดียวกันก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพ หรืองานของโรงเรียน 
บางทีคุณอาจสนใจที่จะอ่านข้อมูลได้เร็วขึ้นกว่าที่คุณท าได้ในขณะนี้ แต่ยังสามารถเก็บข้อมูลได้เท่าเดิม 
ความเร็วในการอ่านเป็นกุญแจส าคัญในความสนใจของคุณและมีประสิทธิภาพในการช่วยคุณให้เป็นผู้อ่านที่
เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ประโยชน์ท่ีได้รับ: 
●   ท าให้คุณกลายเป็นผู้ที่อ่านได้เร็วขึ้น 
●   อ่านหนังสือเล่มโปรดของคุณได้รวดเร็วมากขึ้น 
●   ท างานหรือเรียนได้ดีขึ้น 
●   ใช้เวลาน้อยลงในการอ่านเนื้อหาประจ าวันของ   
บทเรียน: 
●   วิธีเลิกนิสัยการอ่านแบบเดิมๆ 
●   อ่านได้เร็วขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดิจิตอลอ่ืนๆ 
●   เข้าถึงวัสดุการอ่านประเภทต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

●   จดจ าข้อมูลได้โดยผ่านวิธีปฏิบัติ 
●   วิธีการเพิ่มโฟกัสและสมาธิของคุณให้ดียิ่งขึ้นขณะอ่าน  
●   ฝึกซ้อมและท าแบบฝึกหัดเพื่อเสริมสร้างเทคนิคการเรียนรู้ 

เหมาะส าหรับ: 
●  ผู้สนใจที่มีอายุ 12 ปีขึ้น และบุคคลไปที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่เพียงพอที่จะสามารถอ่านและท า
ความเข้าใจสื่อการเรียนรู้ที่ถูกจัดท าขึ้นในรูปแบบภาษาอังกฤษ 
 

 

       คุณและใช้เวลาน้อยลงในการอ่านส่วนที่ยังเข้าใจผิด 

●   มีความมั่นใจในทักษะการอ่านและความเข้าใจมากขึ้น 
●   เพิ่มความสามารถในการอ่านของคุณ 
●   เปลี่ยนนิสัยการอ่านที่ไม่ดี 
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Course:  

Write Professional Emails 
Write clear, accurate, and effective emails in English 

 

Course ID:  NULCG00033 

Duration:   6 Hours 

Course Designer:  D. Jayawardena 

 

Course description 

Isn't writing email something everyone knows how to do? After all, in today's world, most of us 

know how to read and write. We know our spelling and grammar. Isn't that enough? Just 

because a person can talk doesn't make them a good public speaker. Similarly, just because a 

person can write doesn't mean they can write good emails. Writing effective emails is a skill, 

and it's one you can learn.  

 

How you will benefit: 

 Write effective business emails in English  

 Improve your grammar and vocabulary skills for email writing  

 You will look at different email formats to analyze tone, formality levels, and various 

organizational styles  

 You will be able to improve your emails of introduction, announcements, requests and 

emails that apologize or revise a request 

 Improve your overall written English skills 

 

What you will cover: 

 Understand basic professional email structures in English 

 See differences and similarities among the different email formats 

 Write more effective subject lines and email text 

 Apply various key language to different types of emails 

 Correct common errors such as punctuation and capitalization 

 Study tone and level of formality in emails 

 Understand how culture affects what is appropriate in a business emails 

 Write powerful business emails for professional needs 

 

 

Who should attend: 

 All professionals from the private and the public sector who write emails and look for 

practical tips to make your work more successful.  
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หลักสูตร:  

เขียนอีเมล์อย่างมืออาชีพ 
เขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และชัดเจน 

เลขที่:    NULCG00033 
ระยะเวลา:   6 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร: D. Jayawardena 
ผู้แปล:   จิรัชต์ เรืองเอกราช 

ลักษณะวิชา: 
การเขียนอีเมล์เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่รู้ใช่ไหม? เพราะในโลกปัจจุบัน คนส่วนใหญ่รู้การเขียนและอ่าน เรารู้การ
สะกดและไวยากรณ์ แล้วมันเพียงพอเหรอ?เพียงแค่การพูดได้ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นผู้พูดที่เก่งได้ ซึ่งก็
เหมือนกับการเขียนก็ไม่ได้แปลว่าเขียนได้จะต้องเขียนอีเมล์เก่ง การเขียนอีเมล์ก็เป็นทักษะหนึ่ง และเราก็
สามารถเรียนรู้ได้  

ประโยชน์ท่ีได้รับ: 

 เขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ  
 พัฒนาทักษะค าศัพท์และไวยากรณ์ในการเขียนอีเมล์  โดยผู้เรียนจะเห็นรูปแบบอีเมล์ที่แตกต่างกันเพื่อ

วิเคราะห์รูปเสียง ระดับความทางการและรูปแบบขององค์กรต่างๆ  
 ผู้เรียนสามารถพัฒนาอีเมล์ การแนะน า ประกาศ ค าร้องขอและอีเมล์เพื่อขอโทษหรือแก้ไขค าร้อง 
 พัฒนาทักษะโดยรวมในการเขียนภาษาอังกฤษ 

บทเรียน: 

 เข้าใจโครงสร้างอีเมล์ภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพเบื้องต้น เห็นถึงความแตกต่างและความคล้ายในรูปแบบ
ที่หลากหลายของอีเมล์ โดยสามารถเขียนหัวเร่ืองและเนื้อหาของอีเมล์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ใช้ภาษาที่หลากหลายในอีเมล์แบบต่างๆ  
 ศึกษาน้ าเสียงและระดับความเป็นทางการของอีเมล์ 
 เข้าใจผลของวัฒนธรรมที่มีต่อความเหมาะสมของอีเมล์ทางธุรกิจ 
 เขียนอีเมล์ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพส าหรับความต้องการระดับมืออาชีพ 

เหมาะส าหรับ: 
    มืออาชีพทุกคนที่ท างานในภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องเขียนอีเมล์และอยากเรียนรู้เคล็ดลับที่น าไปใช้ได้
จริงเพื่อท าให้งานของคุณประสบผลส าเร็จมากขึ้น  
 

 



94 
 

 

 

 

Course: 

Be Proficient, Write Now 
Improve your writing today through a straightforward process presented in this course 

 

Course ID:  NULCG00034 

Duration:  18 Hours 

Course Designer:  Joan Sareno 

 

Course Description: 

What makes writing important? We may be living in a world where communication across the 

globe has been made instantaneous by technology, but the importance of writing skills can’t be 

undervalued. In fact, it is now a more significant skill more than in the past. It’s always been 

important for professionals and academics to communicate well either spoken or written. Most 

importantly, most communications we do at work are passed on through online and in text. 

This short course offers easy to follow steps that surely address your writing problems and get 

you writing immediately. 

 

How you will benefit: 

●  Answer three questions about people, problems and promise 

●  Deal with commons writers’ problems of not knowing where to start 

●  Develop techniques on how to maintain coherence in your writing 

●  Make your write-ups more interesting and appealing to the readers 

●  Avoid ambiguity and wordiness instead snap your ideas into line with a long view edit 

●  Improve writing skills through peer and group sharing 

 

What you will cover: 

●  Understand the common problems in getting to point in starting a writing piece 

●  Get the style right in various types of writing 

●  Organize and present your material clearly, concisely and coherently 

●  Select the appropriate language use depending on the type of your writing piece 

●  Learn the fast tactics that help you write with clarity and power 

●  Edit your own write-ups from grammar, spelling to usage mistakes 

 

Who should attend: 

●  All professionals who want to improve their writing skills that can be applied to any areas  

of work or field of study. 
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หลักสูตร: 

เก่งให้ได้ เขียนเลย 
พัฒนาการเขียนของคุณด้วยวิธีที่ตรงไปตรงมาที่จะน ามาสอนในหลักสูตรนี้ 
 

เลขที่:    NULCG00034 
ระยะเวลา:  18 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  J. Sareno 
ผู้แปล:   จิรัชต์ เรืองเอกราช 
 

ลักษณะวิชา: 
อะไรท าให้การเขียนเป็นสิ่งส าคัญ เราอาจจะก าลังอยู่ในโลกที่การสื่อสารข้ามโลกถูกสร้างขึ้นโดยเทคโนโลยี 
แต่ความส าคัญของทักษะการเขียนก็ไม่ถูกลดความส าคัญลง  ในปัจจุบันการเขียนเป็นทักษะที่ส าคัญมากกว่า
ในอดีต ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการทุกคนให้ความส าคัญกับการพูดหรือเขียนเป็นอย่างดี สิ่งส าคัญคือการ
สื่อสารส่วนใหญ่ที่เราท าในที่ท างานจะถูกส่งผ่านทางออนไลน์และในข้อความ หลักสูตรสั้น ๆ นี้ช่วยให้คุณ
สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆได้อย่างง่ายดายซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาในการเขียนของคุณและช่วยให้คุณ
สามารถเขียนได้ทันที 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ: 
●     ตอบ 3 ค าถามที่เกี่ยวกับ ผู้คน ปัญหา ค าสัญญา 
●     จัดการกับปัญหาที่พบบ่อยของนักเขียนที่ไม่ทราบว่าจะเร่ิมอย่างไร 
●     พัฒนาเทคนิคในการรักษาความสอดคล้องกับการเขียนของคุณ 
●     ท าการเขียนของคุณให้น่าสนใจและน่าอ่านมากขึ้น 
●     หลีกเลี่ยงความคลุมเครือด้วยการท าให้ความคิดของคุณสอดคล้องกับการแก้ไขในมุมมองที่ยาว 
●     พัฒนาทักษะการเขียนโดยการช่วยกันดู 
 

บทเรียน: 
●     เข้าใจปัญหาที่พบบ่อยในการเร่ิมต้นการเขียน 
●     มีรูปแบบการเขียนที่หลากหลาย 
●     จัดการและน าเสนองานของคุณได้อย่างชัดเจน รัดกลุมและสอดคล้องกัน 
●     เลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมตามประเภทของการเขียน 
●     เรียนรู้เคล็ดลับอย่างรวดเร็วที่จะช่วยให้คุณเขียนได้ชัดเจนและดีขึ้น 
●     แก้ไขบทความของคุณเองจากไวยากรณ์การสะกด 
 

เหมาะส าหรับ: 
●     ส าหรับมืออาชีพที่ต้องการพัฒนาทักษะการเขียนที่น าไปใช้กับทุกสายอาชีพหรือการเรียนได้ 
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Course: 

Creative Writing 
Stronger written fundamentals; creative approach to logical writing 

Course ID:  NULCG00035 

Duration:  30 Hours 

Course Designer: J. Grace 

 

Course description 

Creative writing usually takes the form of poems or stories, though there are other ways to 

write creatively. These could be Letters, journal entries, blogs, essays, travelogues, as they all 

have a creative or could have a creative element. Much of what makes up Creative writing is 

found in Academic writing with a fluency in the fundamentals crucial to both. Creative writing 

texts draw more heavily on intuition, close observation, imagination, and personal memories 

than academic texts.   

 

How you will benefit: 

 CW aids language development at all levels: grammar, vocabulary, phonology and 

discourse.  

 The gains in grammatical accuracy and range, in the appropriacy and originality of lexical 

choice, in sensitivity to rhyme, rhythm, stress and intonation, and in the way texts hang 

together are significant.  

 A key characteristic of CW is a willingness to play with the language. In recent years there 

has been a resurgence of interest in the role of play in language acquisition. As Crystal 

(1998) states, ‘Reading and writing do not have to be a prison house. Release is possible. 

And maybe language play can provide the key.’  

 Perhaps most notable is the dramatic increase in self-confidence and self-esteem which 

CW tends to develop among learners. Learners also tend to discover things for themselves 

about the language… and about themselves too, thus promoting personal as well as 

linguistic growth.  

 

What you will cover: 

 Narrative writing in a variety of forms (letters, diaries, plays, biographies) 

 Work on key creative writing skills (plot, characters, dialogue, descriptions) 

 Learn to rework sentences, playing with the grammar and vocabulary to fit creative forms 

such as found in poetry. 

 Through attempting different styles of writing; and experimenting with it naturally in the 

same way native speakers initially learn to use it, students will learn to write naturally with 

more fluidity and variety. 

 Basic writing skills incorporated into the course but not the focus: 

 

Who should attend: 

 This course is for anyone who is for student of an A2 level and above who would like to 

improve their written English through lots of fun and engaging practices.  

 

 

 

 



97 
 

 

 

หลักสูตร: 

การเขียนอย่างสร้างสรรค ์

เลขที:่     NULCG00035 

ระยะเวลา:  30 ชั่วโมง 

ผู้พัฒนาหลักสูตร:  J. Grace 

ผู้แปล:    รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 

ลักษณะวิชา:  

ส่วนใหญ่การเขียนเชิงสร้างสรรค์มักอยู่ในรูปของฉันทลักษณ์ และเรื่องเล่าต่างๆอย่างไรก็ดีมีวิธีอื่นที่จะเขียนได้อย่าง

สร้างสรรค์เช่นกัน เช่น จดหมาย บันทึกประจ าวัน บล๊อก เรียงความ บันทึกการเดินทาง ซึ่งมีลักษณะเป็นการ

สร้างสรรค์หรืออาจท าให้เกิดองค์ประกอบของการสร้างสรรคไ์ด้ การเขียนเชิงสร้างสรรค์จ านวนมาก พบในการเขียน

เชิงวิชาการอันประกอบด้วยการเขียนอย่างล่ืนไหล และมีรากฐานที่ส าคัญ ข้อเขียนเชิงสร้างสรรค์ใช้จินตนาการ การ

สังเกตอย่างใกล้ชิด และความทรงจ าส่วนบุคคลสูงมากกว่าการเขียนบทความทางวิชาการ 

ประโยชน์ที่ได้รับ: 

 CW ช่วยพัฒนาภาษาทุกระดับ: ไวยากรณ์ ศัพท์ เสียง และการโต้ตอบ 

 ได้ความถูกต้องและครอบคลุมทางไวยากรณ์ อย่างเหมาะสมและเลือกศัพท์ได้อย่างผู้อื่นไม่เคยใช้มาก่อน และ
การที่องค์ประกอบของบทเขียนเข้ากันได้นับส าคัญมาก 

 ลักษณะเฉพาะที่ส าคัญของ CW คือ ความเต็มใจที่จะเล่นกับภาษาในช่วงเวลาปัจจุบัน มีผู้คนสนใจเล่นบทบาท
เพื่อให้ได้เก่งภาษา  

 น่าสังเกตมากคือ ความภาคภูมิใจในตนและเชื่อม่ัน ที่ CW พฒันาให้เกิดขึ้นในผู้เรียน ผู้เรียนค้นพบตัวเองที่
เก่ียวกับภาษา ดังน้ันจึงกระตุ้นให้เกิดความงอกงามในตนและภาษาศาสตร์ 
บทเรียน: 

 การขียนเพื่อเล่าในรูปแบบต่างๆ(จดหมาย บันทึกประจ าวัน บทละคร ประวัติบุคคล) 

 การท างานกับทักษะหลักของ CW ( พล๊อต ตัวละคร บทสนทนา และการบรรยาย) 

 เรียนรู้ที่จะปรับประโยคใหม่ เล่นกับไวยากรณ์และศัพท์เพื่อให้เข้าใจรูปแบบสร้างสรรค์ดังท่ีพบในฉันทลักษณ์ 
ทักษะการเขียนพื้นฐานแทรกในหลักสูตร แต่ไม่เป็นจุดเด่น 

 การลองสไตล์การเขียนที่หลากหลาย ทดลองความธรรมชาติเสมือนเจ้าของภาษาเริ่มเรียนรู้การใช้ภาษา ผู้เรียนจะ
เขียนได้เป็นธรรมชาติมีความคล่องและหลากหลาย 
เหมาะส าหรับ: 

 ผู้เรียนทุกคนที่มีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ A2 ขึ้นไป ผู้ต้องการปรับปรุงการเขียนด้วยการฝึกฝน
ที่ปฏิบัติเองและสนุกสนาน 
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Course: 

Write Right! : How to Make Your Writing Clear, Concise with 

Style to Suit the Reader 

 
Course ID:  NULCG00036 

Duration:   3.0 Hours 

Course Designer:  P. Achava-Amrung 

 

Course Description: 

How to use plain English to make your writing clear and concise. Select right words from your 

current vocabulary, identify strong verbs and use well-structured sentences and purposeful 

paragraphs. Learn necessary punctuation and grammar. Outline logical sequences of ideas and 

information to align with the purpose. Match your writing style with the reader. Become a guru 

at editing and learn all important business writing rules and apply them to your own material. 

How You Will Benefit: 

 Possess clearer and more precise writing skills 

 Meet the demands of information technology 

 Written documents can be read quickly and understood easily 

 Learn how to effectively write contracts, making sales and locating jobs 

 Present yourself as a clear thinker and a good communicator 

What You Will Cover: 

 Self-test for writers 

 The writing process 

 Planning, organizing information 

 Preferences – plain English, strong verbs, well-structured sentences 

 Clear paragraph writing 

 Writing style – tone analysis 

 Editing 

 Proof- reading 

 Writing emails 

Who Should Attend: 

 Those striving for writing skills in clear and concise manner appropriate for business in 

this digital world. 
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หลักสูตร:  

เขียนให้ถูก! เขยีนอย่างไรให้ชัดเจน สังเขป และมีสไตล์เหมาะสมกับผู้อ่าน 

 

เลขที่:    NULCG00036        
ระยะเวลา:   30 ชั่วโมง  
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P. Achava-Amrung   
ผู้แปล:   ชลประคัลภ์ มีสิทธิ์  
 

ลักษณะวิชา: 
วิธีใช้ภาษาอังกฤษแบบเรียบง่ายเพื่อให้การเขียนของคุณชัดเจนและกระชับ เลือกค าที่เหมาะสมจากค าศัพท์ที่
คุณรู้จัก แยกแยะค ากริยาให้ออกและใช้ประโยคที่มีโครงสร้างดี และย่อหน้าให้ถูกจุดประสงค์ เรียนรู้ไวยากรณ์
และเคร่ืองหมายวรรคตอนที่ส าคัญ ก าหนดโครงร่างล าดับความคิดและข้อมูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
จับคู่สไตล์การเขียนของคุณกับผู้อ่านให้เป็นผู้แนะน าการแก้ไขและเรียนรู้ทุกกฎการเขียนเชิงธุรกิจที่ส าคัญ 
และน าไปใช้กับงานเขียนของคุณเอง              
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ: 
●       ท่านจะได้รับทักษะการเขียนที่มีความชัดเจนและแม่นย ายิ่งขึ้น 

●       ก้าวทันความต้องการของยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 
●       สามารถอ่านเอกสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและท าความเข้าใจได้อย่างง่ายดาย 
●       เรียนรู้วิธีการเขียนสัญญา ท าจดหมายเสนอขาย และระบุสถานที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

●       น าเสนอตัวเองในแบบผู้มีความคิดคมชัดและเป็นผู้สื่อสารที่ดี 
 

บทเรียน:  
●      การทดสอบความพร้อมของตัวเองส าหรับการเป็นนักเขียน 
●      กระบวนการเขียน 
●      การวางแผน การจัดระเบียบข้อมูล 
●      การตั้งค่า - ภาษาอังกฤษแบบเรียบง่าย ค ากริยา strong verb ประโยคที่มีโครงสร้างดี 
●      การเขียนย่อหน้าให้ชัดเจน 
●      สไตล์การเขียน - การวิเคราะห์โทน 
●      การตัดต่อ (Editing)  
●      การตรวจค าผิด 
●      การเขียนอีเมล์ 
 

เหมาะส าหรับ: 
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●     ผู้ที่มุ่งมั่นในทักษะการเขียนให้ชัดเจนและกระชับ และเหมาะส าหรับธุรกิจในโลกยุคดิจิทัลนี้       
Course: 

Copywriting that Rocks 
Hone your writing skill, build connections and boost your confidence 

 

Course ID:  NULCG00037 

Duration:  18 Hours 

Course Designer: J. Sareno 

 

Course Description: 

Persuading people to buy your products is an important skill any entrepreneur should possess. 

Even the finest product or an excellent service won’t have an advantage over the other if you 

don’t know how to sell it. Creating a piece of writing that can convey a product in an appealing, 

innovative and informative way can be done through learning the art of copywriting. This 

workshop offers straightforward, practical and easy to follow approaches for convincing your 

customers to purchase your products or any services you offer. 

 

How you will benefit: 

●   Be abreast with new ideas, examples and observations that can help increase your products’ 

selling power 

●   Write good, clean, crisp, hardworking copy that can entice your customers 

●   Communicate your message and connect with customers 

     ●   Tailor your writing to meet the needs of the audience and understand how humans interpret  

information 

●   Avoid being misconstrued by presenting the information correctly 

 
What you will cover: 

●   Understand the essence of copywriting 

●   Get readers’ attention through your Headlines 

●   Create an effective Print Advertising through using techniques and samples 

●   Customize your brochure, catalogs and other sales materials 

●   Polish your public relation materials 

●   Develop Commercials and Multimedia Presentations 

 
Who should attend:  

●   All salespeople whose job is to convince people to buy their products. 
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หลักสูตร: 

คอปปี้ไลท์เพลงร๊อค 
เหลาทักษะการเขียน สร้างการเชื่อมต่อและเพิ่มความมั่นใจของคุณ 

 

เลขที่:   NULCG00037 
ระยะเวลา:  18 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร: J.  Sareno 
ผู้แปล:   จิรัชต์ เรืองเอกราช 
 

ลักษณะวิชา: 
การชักชวนลูกค้าให้ซื้อสินค้าคุณนั้นเป็นทักษะที่ส าคัญซึ่งผู้ประกอบการควรมี แม้กระทั่งสินค้าที่ดีที่สุดหรือ
บริการชั้นยอดก็ไม่มีประโยชน์ใดๆหากคุณไม่รู้จักการขาย  การสร้างงานเขียนที่สามารถถ่ายทอดสินค้าได้
อย่างน่าสนใจ วิธีการใหม่ๆและข้อมูลสามารถท าได้ผ่านการเรียนรู้ศิลปะการเขียนค าโฆษณา  หลักสูตรนี้จะ
สอนแนวทางที่ตรงไปตรงมาและง่ายต่อการปฏิบัติตามเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าของคุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่
คุณน าเสนอ 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ: 
●    ติดตามความคิดใหม่ๆตัวอย่างและข้อสังเกตที่สามารถช่วยเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ของคุณได้ 
●    เขียนโฆษณาที่ดี ชัดเจน สะอาด ที่ล่อตาลูกค้า 
●    สื่อสารข้อความของคุณและเชื่อมต่อกับลูกค้า 
●    ปรับการเขียนของคุณให้ตรงกับความต้องการของผู้ชมและเข้าใจว่าลูกค้าเข้าใจข้อมูลว่าอย่างไร 
●    หลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดด้วยการน าเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง 
  

บทเรียน: 
●    เข้าใจถึงความส าคัญของการเขียนโฆษณา 
●    หัวข้อที่เรียกความสนใจจากลูกค้า 
●    สร้างสิ่งพิมพ์โฆษณาที่มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคนิคและตัวอย่าง 
●    ก าหนดโบรชัวร์แคตตาล็อกและเอกสารการขายอ่ืน ๆ ของคุณ 
●    เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ของคุณ 
●    พัฒนาโฆษณาและการน าเสนอมัลติมีเดีย 
 

เหมาะส าหรับ:  
●    พนักงานขายที่ต้องชักชวนลูกค้าให้ซื้อผลิตภัณฑ์ 
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Course: 

Fill it up and Send it in 
How to fill in application forms for study abroad programs 

 

Course ID:  NULCG00038 

Duration:   6 Hours 

Course Designer:  I.W. Amilya 

 

Course Description: 

Nowadays many Thai students prefer to enroll in foreign universities for their graduate and 

undergraduate studies. A common problem they encounter along the way is the lack of adequate 

knowledge and skills to fill in their application forms. This course aims to equip prospective 

students with the academic knowledge and language skills required to properly fill in application 

forms for study abroad programs. In order to meet individual needs this course will be conducted 

in a one on one setting. 

 

How you will benefit: 

Learn the proper way to fill in application forms 

 Acquire the skills needed to increase your chances of getting accepted 

Learn useful tips and tricks to enhance the quality of your application 

Get access to the latest information on study abroad program requirements 

 

What you will cover: 

Insightful knowledge related to filling in college applications based on the book ‘How to 

Prepare a Standout College Application’ by Chisolm, C.A & Ivey, A. 

w to write a personal statement 

How to write a study/project proposal 

 Step by step guidelines to fill in your application form 

 

Who should attend: 

 Graduate and undergraduate students who plan to study abroad. 
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หลักสูตร: 
เติมให้ครบและส่งได้เลย 
วิธีการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครส าหรับหลักสูตรการศึกษาในต่างประเทศ 
 

เลขที่:   NULCG00038 
ระยะเวลา:    6 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  I.W. Amilya 
ผู้แปล:   วุฒิชัย บุญเรือง 
 

ลักษณะวิชา: 
ปัจจุบันนักศึกษาไทยจ านวนมากชอบที่จะลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศส าหรับการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีและปริญญาโท ปัญหาที่พบบ่อยคือการขาดความรู้และทักษะที่เพียงพอในการกรอกใบสมัคร 
หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาที่คาดหวังมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะที่จ าเป็นใน
การกรอกแบบฟอร์มใบสมัครส าหรับหลักสูตรการศึกษาต่างๆในต่างประเทศอย่างถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตาม
ความต้องการส่วนบุคคลหลักสูตรนี้จะด าเนินการในแบบตัวต่อตัว 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 เรียนรู้วิธีการที่เหมาะสมในการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครต่างๆ 
 ได้รับทักษะที่จ าเป็นเพื่อเพิ่มโอกาสของคุณในการได้รับการตอบรับ 
 เรียนรู้เคล็ดลับและเทคนิคที่เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มคุณภาพใบสมัครของคุณ 
 เข้าถึงข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับข้อก าหนดต่างๆของหลักสูตรการศึกษาในต่างประเทศ 
 

บทเรียน: 

  ความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการกรอกใบสมัครของวิทยาลัย ตามหนังสือ ‘How to Prepare a Standout 
College Application’ by Chisolm, C.A & Ivey, A. 

 วิธีการเขียนค าแถลงส่วนบุคคล 
 ค าแนะน าทีละขั้นตอนเพื่อกรอกแบบฟอร์มใบสมัครของคุณ 
 วิธีเขียนข้อเสนอเพื่อการศึกษา / โครงการ 

 

เหมาะส าหรับ:  

 บัณฑิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่วางแผนที่จะศึกษาในต่างประเทศ 
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Course: 

Introduction to Academic Writing 
Express yourself well in writing, with clear organization and maximum effect 

 

 

Course ID:  NULCG00039 

Duration:  30 Hours 

Course Designer: P. Freund 

 

Course Description: 
You can learn to write well!  Gain essential tools to master basic academic writing.  Learn 

about paragraph organization, sentence structure, mechanics, written grammar, and the writing 

process.  This course leads you to build strong academic writing skills that will enable you to 

express yourself effectively at school, at work, and any other time you need to write formally. 

 

 

How you will benefit: 

 Communicate your ideas and information clearly to your readers. 

 Write documents that are easy to understand and pleasant to read. 

 Increased effectiveness and productivity in any academic or office setting. 

 Improvements in writing mechanics and style. 

 The pen is mightier than the sword! 

 

 

Examples of areas covered: 

 Effective organization and creation of paragraphs 

 Descriptive writing 

 Chronological writing 

 Expressing your opinion 

 Stating reasons and examples 

 Transition signals and conclusion signals  

 Avoiding common writing mistakes  

 Correct punctuation in academic writing 

 

 

Who should attend: 

 Anyone who wants to improve their ability to write clearly and effectively in English, 

whether for academic, professional, or personal settings.  Come have fun learning to write 

beautifully in English! 
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หลักสูตร: 

การเขียนเชิงวิชาการข้ันน า 
ถ่ายทอดการเขียนที่ดีกับการจัดการที่ชัดเจนและใช้ได้ผลสูง 
 
เลขที:่   NULCG00039 
ระยะเวลา:  30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P. Freund 
ผู้แปล:   จิรัชต์ เรืองเอกราช 
 
ลักษณะวิชา: 
คุณสามารถเรียนรู้การเขียนให้ดีได้ มีเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้การเขียนบทความทางวิชาการเบื้องต้น เรียน
เก่ียวกับการจัดการย่อหน้า ประโยค โครงสร้าง กลไก ไวยกรณ์ที่เขียนและขั้นตอนการเขียน หลักสูตรน้ีจะช่วยให้คุณ
สร้างทักษะการเขียนเชิงวิชาการที่แข็งแรงซึ่งจะท าให้คุณถ่ายทอดตัวคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สถานศึกษา ที่
ท างาน หรือเวลาใดก็ตามที่ต้องการเขียนให้เป็นทางการ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ: 
●       สื่อสารความคิดของคุณและข้อมูลได้อย่างชัดเจนถึงผู้อ่าน 
●       เขียนเอกสารที่เข้าใจง่ายและน่าอ่าน 
●       เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในงานวิชาการหรือส านักงานต่างๆ 
●       การพัฒนาของรูปแบบและกลไกการเขียน 
●       ปากกาจะมีพลังมากกว่าดาบ 
 
บทเรียน: 
●       การจัดการและการสร้างย่อหน้าที่มีประสิทธิภาพ 
●       การบรรยายเชิงพรรณนา 
●       การเขียนเชิงล าดับเหตุการณ ์
●       การถ่ายทอดความคิดเห็น 
●       การกล่าวตัวอย่างและเหตุผล 
●       สัญญาณการเปล่ียนแปลงและสัญญาณการสรุป  
●       หลีกเล่ียงข้อผิดพลาดในการเขียนที่เกิดขึ้นบ่อย  
●       แก้ไขเครื่องหมายวรรคตอนในการเขียนเชิงวิชาการ 
เหมาะส าหรับ: 
●       ใครก็ตามท่ีต้องการพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเชิงวิชาการ มือ
อาชีพ หรือส่วนตัว มาสนุกกับการเรียนเขียนกันเถอะ 
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Course:  

The ABC’s of Writing Research Proposal 
Share and distribute knowledge in a credible and convincing way 

 

Course ID:   NULCG00040 

Duration:   30 Hours 

Course Designer:  A. Cubalit 

 

Course Description: 
Be smart, share and distribute knowledge and expertise in a credible and convincing way. In 

graduate school the final and main thing you have to do is your thesis project. This course is 

designed to support graduate students in developing their thesis project. It is designed to 

introduce basic principles of writing proposal across a range of disciplines. It will present 

practical strategies, and it will include examples of successful proposals. 

 

How you will benefit: 

●  Gain confidence by learning research tools, methods, and practical strategies in writing  

    proposals 

●  Make use of and evaluate a variety of research tools and strategies 

●  Communicate with colleagues in the same and the other disciplines of research  

●  Articulate, reflect on and critically evaluate their chosen subject of research and its  

    methods 

●  Enhance productivity by pursuing specific research method in details 

 

What you will cover: 

●  Understand and discuss the parts of proposal paper 

●  Get ready, be aware of proposal writing anxiety, get over it 

●  Get start quickly: framework and structure of proposal paper 

●  Get to the point: order in which to write the proposal 

●  Tips and resources 

 

Who should attend: 

●  Graduate students who are about to write their thesis proposals. 
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หลักสูตร: 

ABC ในการเขียนโครงการวิจัย 
แบ่งปันและเผยแพร่ความรู้ในทางที่น่าเชื่อถือและน่าไว้ใจได้ 
 

เลขที่:   NULCG00040 
ระยะเวลา:    30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  A. Cubalit 
ผู้แปล:   วุฒิชัย บุญเรือง 
 

ลักษณะวิชา: 
เป็นคนที่ฉลาด แบ่งปันและแจกจ่ายความรู้และความเชี่ยวชาญในทางที่น่าเชื่อถือและน่าไว้ใจได้ ในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาสิ่งสุดท้ายและที่ส าคัญที่คุณต้องท าคือโครงการวิทยานิพนธ์ของคุณ หลักสูตรน้ีออกแบบมาเพื่อ
สนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการพัฒนาโครงการวิทยานิพนธ์ของตนเอง มันถูกออกแบบมาเพื่อแนะน า
หลักการพื้นฐานของการเขียนข้อเสนอในหลากหลายสาขาวิชา จะน าเสนอกลยุทธ์เชิงปฏิบัติและจะรวมถึงตัวอย่าง
ข้อเสนอท่ีประสบความส าเร็จ 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   
 เพิ่มความเชื่อม่ันโดยการเรียนรู้เครื่องมือในการวิจัย วิธีการและกลยุทธ์การปฏิบัติ ในการเขียนการเสนอความ

คิดเห็นต่างๆ 
 ใช้ประโยชน์และประเมินความหลากหลายของเครื่องมือในการวิจัยและกลยุทธ์ต่างๆ 
 สื่อสารกับเพื่อนร่วมงานในสาขาวิชาเดียวกันและสาขาอื่น ๆ ของการวิจัย 
 เรียบเรียง สะท้อนให้เห็น และวิจารณ์ประเมินผลทางเลือกของการวิจัยและวิธีการของการวิจัย 
 เพิ่มประสิทธิภาพโดยการแสวงหารายละเอียดในขั้นตอนการวิจัยโดยเฉพาะ 
 

บทเรียน: 

 ท าความเข้าใจและหารือเก่ียวกับส่วนต่างๆของเอกสารที่น าเสนอ 

 เตรียมพร้อม ตระหนักถึงความวิตกกังวลในการเขียนที่น าเสนอ และมองข้ามมันไป 

 เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว: ตีกรอบและโครงสร้างของเอกสารที่น าเสนอ 

 มุ่งไปท่ีประเด็น: ล าดับที่จะเขียนข้อเสนอ 

 เคล็ดลับและแหล่งข้อมูล 
 

เหมาะส าหรับ:  
 นักศึกษาปริญญาโทท่ีก าลังจะเขียนข้อเสนอวิทยานิพนธ์ของตน 
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Course: 

Writing Effective Research Proposals  
How to write an effective research proposal 

 

Course ID:  NULCG00041 

Duration:    24 Hours 

Course Designer:  I.W. Amilya 

 

Course Description: 

 

Both graduate and undergraduate students struggle when writing their research proposals in their 

final year in the university. Most of them find it difficult to clearly express their ideas in English 

and lose valuable points due to this reason. Thus, this course aims to enable both graduate and 

undergraduate students to write up effective and precise research proposals which would 

guarantee them success. 

 

How you will benefit: 

Learn quick and effective writing techniques 

 Gain access to the latest research proposal writing templates 

 Practice writing up research proposals 

 Get individual guidance to write your research proposal 



 

What you will cover: 

Basic skills in research proposal writing based on topics covered in the book “Punch, K.F., 

Developing Effective Research proposals.”  

 How to use theory and deal with the literature 

 Presenting methods and methodologies 

 Writing the proposal 

 Examples of research proposals 

 

 

Who should attend: 

 Graduate and undergraduate students who need guidance in research proposal writing should 

attend. 
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หลักสูตร: 

เขียนโครงการเสนองานวจิัยที่มีคุณภาพ 

เลขที่:   NULCG00041 

ระยะเวลา:  24 ชั่วโมง 

ผู้พัฒนาหลักสูตร: I. W. Amilya 

ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ ดร. พรชุลี  อาชวอ ารุง 

ลักษณะวิชา: 

นิสิตไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา เพียรพยายามมากในการเขียนโครงการเสนองานวิจัย ในปี

สุดท้ายของการเรียนในมหาวิทยาลัย หลายคนพบปัญหาในการแสดงความคิดอย่างชัดเจนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 

และท าให้ประเด็นที่มีค่าสูญหายไปด้วยเหตุผลนี้ ดังนั้น วิชานี้มีเป้าหมายช่วยให้นิสิตทุกระดับสามารถเขียน

โครงการเสนองานวิจัยได้อย่างตรงตามประเด็นและมีคุณภาพเพื่อประกันความส าเร็จต่อไป 

ประโยชน์ท่ีได้รับ: 

 เรียนรู้เทคนิคการเขียนอย่างได้ผลและรวดเร็ว 

 เข้าถึงรูปแบบการเขียนโครงการเสนองานวิจัยที่เป็นปัจจุบัน 

 ฝึกฝนการเขียนโครงการเสนองานวิจัย 

 ได้รับค าแนะน าในการเขียนเป็นการส่วนตัวแบบหนึ่งต่อหนึ่ง 

บทเรียน: 

 ทักษะพื้นฐานในการเขียนโครงการเสนองานวิจัยตามหนังสือ “Punch, K.F., Developing Effective 

Research proposals.” 

 วิธีการและระเบียบวิธีการน าเสนอ 

 การเขียนโครงการเสนองานวิจัย 

 ตัวอย่างโครงการเสนองานวิจัย 

เหมาะส าหรับ: 

 นิสิตปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่ต้องการแนวทางการเขียนโครงการเสนองานวิจัย 
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Course: 

How to Write a Winning Statement of Purpose  
Make a good first impression when you apply for higher studies.  

 

Course ID:   NULCG00042 

Duration:   1 day  

Course Designer:  V. Balachandran  

 

Course Description:  
The most important part of an application for higher studies is the Statement of Purpose - an 

essay students write describing their achievements as well as future goals and interests. It is 

important that the students write an excellent statement of purpose, because it is the only 

chance that the students get to speak to the admissions committee and convince them. 

Therefore, it is of utmost importance that the students know how to write a good statement of 

purpose. The objective of this course is to teach students how to write, edit, and rewrite a 

statement of purpose.   

 

How you will benefit: 

 Get familiar with the university application process. 

 Understand what a “statement of purpose” is and what colleges and universities expect to 

see in a statement of purpose.  

 Learn to organize thoughts and ideas, and transform them into an essay structure. 

 Learn to differentiate the content and the process so as to incorporate both successfully.  

 Increase the chance of getting selected to your university of choice. 

 

 

What the course will cover: 

 An Introduction to applying for higher studies abroad-general requirements.  

 Five different ways of writing a statement of purpose. 

 A chance to brainstorm different ideas and write them down in templates for future 

reference.  

 A chance to practice writing and get immediate feedback.  

 

 

Who should attend:  

 All the prospective students who want to apply for higher studies abroad. 
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หลักสูตร: 

การเขียนวัตถุประสงค์ให้ชนะใจผู้อ่าน 
 

เลขที่:   NULCG00042 
ระยะเวลา:    6 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  V. Balachandran 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
 

ลักษณะวิชา: 
ส่วนส าคัญที่สุดในการศึกษาขั้นอุดมศึกษา คือ การเขียนข้อความที่เป็นวัตถุประสงค์ น้ันคือ การเขียนเรียงความ
บรรยายสัมฤทธิผลและเป้าหมายอนาคตและความสนใจ นิสิตนักศึกษาต้องสามารถเขียนได้เพราะเป็นโอกาสที่จะ
แสดงตัวกับคณะกรรมการรับเข้าและท าให้คณะกรรมการเชื่อม่ัน ดังน้ัน ส าคัญที่สุดที่จะต้องเขียนเป็น เป้าหมายของ
วิชาน้ี คือ การสอนให้นิสิตเขียน ตรวจพิสูจน์อักษรและเขียนใหม่ให้ดี ข้อความวัตถุประสงค์ที่ดี  
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 คุ้นเคยกับกระบวนการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย 

 เข้าใจ ” ข้อความวัตถุประสงค์ ” และทราบว่ามหาวิทยาลัยต้องการเห็นอะไร 

 เรียนรู้ที่จักระบบระเบียบความคิด และเปล่ียนเป็นโครงสร้างเรียงความ 

 รู้จักแยกแยะระหว่างสาระกับกระบวนการและบูรณาการทั้งสองเข้าด้วยกันได้ส าเร็จ 

 เพิ่มโอกาสที่จะได้รับคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการ 
 

บทเรียน: 
 บทเรียนสู่การสมัครเข้าเรียนอุดมศึกษาต่างประเทศตามเง่ือนไขทั่วไป 
 5 วิธีในการเขียนข้อความที่เป็นวัตถุประสงค์ 
 โอกาสทีจ่ะคิดค้นหาหลากหลายความคิดและเขียนใน templates เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต 

 โอกาสฝึกการเขียนและรับการวิพากษ์วิจารณ์ 
 

เหมาะส าหรับ:  

 นิสิตนักศึกษาผู้ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ  
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Course: 

ESL for Beginners 
The simplest and fun way to improve learners’ English skills 

 

Course ID:  NULCG00043 

Duration:   6 Hours 

Course designer: P. Igupen 

 

Course Description: 

ESL for Beginners aims to prepare learners to enter intermediate level courses within three 

sessions. To achieve this goal, instruction focuses on developing students’ English competency 

by helping them to acquire skills in all basic skill areas, i.e., listening, speaking, reading, and 

writing. It emphasizes listening comprehension, speaking practice, extensive reading, and 

intensive general vocabulary development.  

 

How you will benefit: 

 Engage in spontaneous conversations by making relevant comments and asking 

 questions 

 Solicit and offer opinions in pair and group work activities 

 Ask for clarification of conversation and presentation content 

 Discuss topics related to the content of a presentation 

 Demonstrate pronunciation that is intelligible to native speakers accustomed to dealing 

with international students 

 Follow basic instructions and directions to complete a task 

 Listen to a presentation on a topic and take notes that include the main idea 

 Recognizing that a word can have more than one meaning, and 

 Recognizing that certain suffixes give clues as to the class of words. 

 Guess vocabulary from context by recognizing clues, prefixes, suffixes, and roots and 

discerning their meanings  

 Expand active vocabulary by writing definitions and using the words in a sentences 

 Learning prefixes, suffixes, roots, synonyms and antonyms, 

 Recognizing that a word can have more than one meaning 

 

What you will cover: 

 Practice listening regarding directions/instructions, presentation comprehension and note-

taking skills 

 Do speaking activities such as communication strategies, small group discussion 

techniques and oral presentation techniques 

 Reading for vocabulary expansion and fluency 

 

Who should attend: 

 Learners with limited English experience who, based on placement test results, instructors’ 

recommendations and test scores, place below ESL intermediate level courses. 
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หลักสูตร: 

การเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองส าหรับผู้เร่ิมต้น 

วิธีที่สนุกและง่ายที่สุดที่จะชว่ยผู้เรียนให้พัฒนาภาษาอังกฤษได้ 
 

เลขที่:   NULCG00043 
ระยะเวลา:   6 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร: P. Igupen 
ผู้แปล:   จิรัชต์ เรืองเอกราช 

ลักษณะวิชา: 
หลักสูตรน้ีมีเป้าหมายเพื่อเตรียมผู้เรียนเข้าเรียนในหลักสูตรระดับกลางภายใน 3 ครั้งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายน้ีการเรียน
การสอนมุ่งเน้นที่การพัฒนาขีดความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยการช่วยให้พวกเขาได้รับทักษะในด้าน
ทักษะพื้นฐานทั้งหมด ได้แก่ การฟังการพูดการอ่านและการเขียน โดยเน้นการฟังความเข้าใจการพูดการอ่านหนังสือ
และการพัฒนาค าศัพท์ทั่วไปอย่างเข้มข้น  

ประโยชน์ที่ได้รับ: 
●     มีส่วนร่วมในการสนทนาที่เกิดขึ้นเองโดยการแสดงความคิดเห็นที่เก่ียวข้องและถาม 
●     ชักชวนและเสนอความคิดเห็นในกิจกรรมการท างานแบบคู่และกลุ่ม 
●     ขอความชัดเจนในเน้ือหาการสนทนาและการน าเสนอ อภิปรายหัวข้อที่เก่ียวข้องกับเน้ือหาของงานน าเสนอ 
●     สาธิตการออกเสียงท่ีเข้าใจได้ง่ายแก่เจ้าของภาษาที่คุ้นเคยกับการติดต่อกับนักศึกษาต่างชาติ 
●     ปฏิบัติตามค าแนะน าเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ 
●     ฟังการน าเสนอในหัวข้อและจดบันทึกที่มีแนวคิดหลักรวมอยู่ด้วย 
●     ตระหนักว่าค าหน่ึงค าอาจมีมากกว่าหน่ึงความหมายและค าต่อท้ายบางค าก็บอกถึงระดับของค า 
●     คาดเดาค าศัพท์จากบริบทโดยการดูจากค าน าหน้า ค าต่อท้าย และรากศัพท์ และเข้าใจความหมาย         
●     ขยายค าศัพท์ท่ีใช้งานโดยการเขียนค าจ ากัดความและใช้ค าในการแต่งประโยค 
●     เรียนรู้ค าน าหน้า ค าต่อท้าย รากศัพท์ ค าตรงข้ามและค าทีค่วามหมายเหมือนกัน 
●     ตระหนักว่าค าหน่ึงค าอาจมีมากกว่าหน่ึงความหมาย 

บทเรียน: 
●     ฝึกฟังเก่ียวกับทิศทาง / ค าแนะน า ความเข้าใจในการน าเสนอและทักษะในการจดบันทึก 
●     ท ากิจกรรมพูดเช่นกลยุทธ์การสื่อสาร เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อยและเทคนิคการน าเสนอด้วย    
         ปากเปล่า 
●     การอ่านเพื่อต่อยอดค าศัพท์และความคล่องแคล่ว 

เหมาะส าหรับ: 
●       ผู้เรียนที่มีประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษอย่างจ ากัด ขึ้นอยู่กับผลการทดสอบวัดระดับ ค าแนะน า    
           ของอาจารย์และผลการทดสอบท่ีจัดไว้ต่ ากว่าระดับ ESL ระดับกลาง 
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Course : 

Positive Professional Choice of Words in English 
 

Course ID:  NULCG00044 

Duration:   6 Hours 

Course Designer: P. Achave – Amrung 

 

Course Description: 

Word are tools that we have always had access to and have used every day. Words are often 

taken for granted without second thoughts, not being aware of their impact. 

How you will benefit: 

 Write and speak to convey your positive mind. 

 Polish your professional speech and documents. 

 Be aware of the impact of words.  

 How one uses word to make wonders. 

 Learn how to use Kind words and bring joy to life. 

What you will cover: 

 Words and their influence 

 Kind of positive words. 

 Joyful Words 

 Affirming Words 

 Luring Words 

 Gracious Words 

 Funny Words 

 Words the make wonders. 

 Affectionate Words 

 Gentle Words 

 Supportive Words 

 Encouraging Words 

Who should attend : 

 This workshop is designed for upwardly mobile executives, professionals and salespeople 

who want to be well-liked and to project a positive professional image in all occasion. 
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หลักสูตร:  

การเลือกศัพท์ภาษาอังกฤษเชิงบวกอย่างมืออาชีพ  
 

เลขที่:    NULCG00044             
ระยะเวลา:   6 ชั่วโมง  
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P.Achava-Amrung 
ผู้แปล:   ชลประคัลภ์ มีสิทธิ์  
 

ลักษณะวิชา: 
ค ำพูด (word) เป็นเคร่ืองมือที่เราพบเห็นอยู่เสมอและถูกใช้ในทุกวัน มักถูกใช้จนเคยชินโดยไม่ลังเล และไม่ได้
ค านึงถึงผลกระทบของมัน ดังนั้น สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้ คือ               
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ: 
●       การเขียนและพูดเพื่อถ่ายทอดความคิดเชิงบวก  
●       ขัดเกลาค าพูดและถ้อยค าในเอกสารของคุณให้สละสลวยระดับมืออาชีพ 

●       ตระหนักถึงผลกระทบของค าพูด   
●       การใช้ค าพูดเพียงหนึ่งค าท าให้เกิดสิ่งที่แสนวิเศษ  
●       เรียนรู้วิธีใช้ค าพูดปิยวาจา เพื่อน าสันติสุขมาสู่ชีวิต  
 

บทเรียน:  
●      ค าพูดและอิทธิพลของมัน 

●      ชนิดของค าพูดเชิงบวก 

- ค าพูดที่แสดงถึงความชื่นชมยินดี 
- ค าพูดที่แสดงการยืนยัน 

- ค าพูดที่สร้างเสน่ห์ดึงดูดใจ   
- ค าพูดที่แสดงความมีน้ าใจ 
- ค าพูดตลก  

เหมาะส าหรับ: 
●     เวิร์กช็อปนี้ถูกออกแบบมาส าหรับผู้บริหารที่รับการเลื่อนระดับ ผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานขาย ที่ต้องการ
เป็นที่ชื่นชอบและสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นเลิศในทุกโอกาส         
 

  

 
 

●      ค าพูดที่ท าให้เกิดสิ่งที่แสนวิเศษ  
- ค าพูดซึ่งแสดงถึงความรัก  
- ค าสุภาพ 
- ค าพูดแสดงการสนับสนุน 
- ค าพูดสร้างแรงบันดาลใจ 
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Course: 

Learn English Vocabulary  
A step-by-step, cumulative approach  

 

Course ID:  NULCG00045 

Duration:   18 Hours 

Course Designer:  V. Madugalle 

 

Course Description: Words are all around us. Sitting down and looking up words in a 

dictionary is not the only way to learn new vocabulary. This course is designed to help you 

improve your vocabulary in the English language 

 

How you will benefit: 

This course allows students to master the most needed vocabulary in their day-to- day life. It is 

an opportunity to improve your vocabulary which in turn will help develop fluency in the 

English language. 

 

 

What you will cover: 

 Body  

a/an, plurals, this/these, What?  

 Clothes 

this/these, that/those, or, very, and, "to be" questions, yes/no questions, not, 

possessive adjectives, colours, Whose?  

 Food 

too, some, on/off, nouns used as adjectives, "to be" present tense, numbers, 

money, How much ? 

 World 

the, but, of, in/out of, between, to/from, only, "to be" past tense, much, many, where?, 

continents and nations, months, What time is it? 

 School 

at, with/without, about, for, prepositions and pronouns, "to be" future tense, 

there is/are, it, some, any, who?, when?, how?, why?, because, how much?, 

how many?, days, ordinal numbers 

 

 

Who should attend:  

 Anyone who wants to improve their ability to speak fluently in English by using correct 

vocabulary. 
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หลักสูตร: 

เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  
เป็นขั้นเป็นตอน สะสมค าศัพท์  
 

เลขที่:   NULCG00045 
ระยะเวลา:   18 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  V. Madugalle 
ผู้แปล:   จิรัชต์ เรืองเอกราช 
 

ลักษณะวิชา: 
ค าศัพท์อยู่รอบๆตัวเรา การเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ๆไม่ใช่แค่นั่งเปิดดูค าศัพท์จากพจนานุกรมอย่างเดียว หลักสูตรนี้
จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ในภาษาอังกฤษ 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ: 
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ค าศัพท์ที่จ าเป็นที่สุดในชีวิตประจ าวัน มันจะเป็นโอกาสที่ให้คุณพัฒนา
ค าศัพท์ของคุณซึ่งในอีกทางก็ช่วยพัฒนาความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษด้วย 
 

บทเรียน: 
●       ร่างกาย  
           การใช ้a/an, พหูพจน์, this/these, What?  

●       เสื้อผ้า 
           การใช ้this/these, that/those, or, very, and, ค าถามท่ีใช้กริยา "to be", ค าถาม yes/no, not, 

           ค าคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ, สีต่างๆ, Whose?  

●       อาหาร 
            การใช้ too, some, on/off, ค านามท่ีใช้เป็นค าคุณศพัท์, "to be" present tense, ตัวเลข, 

            เงิน, How much ? 

●       โลก 

            การใช้ the, but, of, in/out of, between, to/from, only, "to be" past tense, much, many,      
             where?, continents and nations, months, What time is it? 

●       โรงเรียน 

            การใช้ at, with/without, about, for, prepositions and pronouns, "to be" future tense, 

              there is/are, it, some, any, who?, when?, how?, why?, because, how much?, 

              how many?, days, ordinal numbers 
 

เหมาะส าหรับ: 

 ●       ทุกคนที่อยากพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่วและใช้ค าศัพท์ที่ถูกต้อง 
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Course: 

Grammar with Laughter 
Learning and teaching grammar in a humorous way 

 

Course ID:  NULCG00046 

Duration:   12 Hours 

Course Designer:  P. Igupen 

 

Course Description: 

Are you bored in teaching and learning grammar? Join Grammar with laughter now. It uses 

jokes to highlight grammatical patterns. Humorous learning materials have a number of 

advantages. Firstly, they increase motivation by being potentially amusing. Secondly, they are 

memorable and can help the learner to remember grammar. Lastly, they lead to spontaneous 

practice and consolidation of grammar through the learner's natural desire to share jokes with 

others. 

 

How you will benefit: 

 Help the leaner personalize the grammar focus item 

 Involve learners in producing information about themselves, their attitudes and opinions 

 Be encouraged to practice grammar in daily life 

 Enjoy learning or teaching grammar in class 

 

What you will cover: 

 Tenses 

 Modal verbs 

 Conditionals 

 Passives 

 Verb patterns 

 Articles 

 Adjectives and adverbs 

 Clauses 

 Questions and reported speech 

 Prepositions 

 

Who should attend: 

 All learners who wanted to improve their grammar skill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

 

หลักสูตร: 

ไวยากรณ์หรรษามหาสนุก 
เรียนรู้และสอนไวยากรณ์ในแบบที่สนุกสนาน 
 

เลขที่:   NULCG00046 
ระยะเวลา:   12 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P. Igupen 
ผู้แปล:   จิรัชต์ เรืองเอกราช 
 

ลักษณะวิชา: 
คุณเบื่อการเรียนการสอนไวยากรณ์หรือไม่? มาเรียนหลักสูตรนี้กัน ใช้เร่ืองความสนุกสนานเพื่อเน้นรูปแบบ
ไวยากรณ์ สื่อการเรียนที่มีความตลกมีข้อดีหลายประการ ประการแรกพวกเขาจะเพิ่มแรงจูงใจโดยใช้ความ
สนุกสนาน ประการที่สองการเรียนแบบนี้จะเป็นสิ่งที่น่าจดจ าและสามารถช่วยให้ผู้เรียนจดจ าไวยากรณ์ได้ 
สุดท้ายการเรียนแบบนี้จะน าไปสู่การปฏิบัติตามธรรมชาติและการรวมไวยากรณ์ผ่านความต้องการตาม
ธรรมชาติของผู้เรียนในการแบ่งปันเร่ืองตลกกับคนอ่ืนๆ 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ: 
●       ช่วยให้ learner ปรับแต่งรายการเน้นไวยากรณ์ 
●       ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง ทัศนคติและความคิดเห็นของพวกเขา 
●       สนับสนุนไวยากรณ์ในชีวิตประจ าวัน 
●       สนุกกับการเรียนรู้หรือสอนไวยากรณ์ในชั้นเรียน 
 

บทเรียน: 
●       Tenses 
●       ค ากริยา (Modal verbs) 
●        เงื่อนไขต่างๆ 
●       ประโยครูป Passives 
●       รูปแบบการใช้ Verb patterns 
●       ค าน าหน้า (Articles) 
 
เหมาะส าหรับ: 
●       ผู้เรียนทุกคนที่ต้องการพัฒนาทักษะไวยากรณ์ 
  

●      คุณศัพท์และกริยาวิเศษณ์ (Adjectives and adverbs) 
●       ประโยค Clauses 
●       การถามและกล่าวรายงาน 
●       ค าบุพบท (Prepositions) 
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Course: 

Singing Grammar 
Teaching grammar through songs 

 

Course ID:  NULCG00047 

Duration:   12 Hours 

Course designer:  P. Igupen 

 

Course Description: 

Are you tired of using the same pattern in teaching grammar? This course uses songs to teach 

grammar in a fun way.  Music motivates. People listen to music for pleasure. Teachers have 

recognized for a long time that they can use songs to motivate students to learn and provide a 

variety in lesson. Variety is especially important for young learners particularly this generation 

called millennials who have very short attention span. They have very little internal motivation 

for entering a language classroom but we can use the widespread interest in pop songs because 

such songs exploit language-learning activities. Thus, this course focuses on learning grammar 

through songs and many other possibilities such as listening, vocabulary, pronunciation and 

discussion. 

 

How you will benefit: 

 Learn grammar, vocabulary and pronunciation in a fun and exciting way 

 Practice and improve your listening skill 

 Share ideas and opinions during the discussion 

 

What you will cover: 

 Elementary grammar topics such as present continuous, present simple (statement and wh-

questions), affection verbs (like, hate… + v-ing), can, have got and irregular past verbs 

 Pre-intermediate grammar topics such as present simple (affirmative and negative), 

countable and uncountable nouns, adjective order, comparatives, would like to do/ like 

doing and past continuous/ past simple 

 Intermediate grammar topics such as first conditional, past simple narrative, present perfect 

for experiences, used to for past habits and states, past perfect and present perfect simple/ 

continuous 

 

Who should attend: 

 Suitable for younger students from elementary to intermediate level. 
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หลักสูตร: 

ไวยากรณ์เป็นเพลง 
สอนไวยากรณ์ผ่านเพลง 
 

เลขที่:   NULCG00047 
ระยะเวลา:   6 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P. Igupen 
ผู้แปล:   จิรัชต์ เรืองเอกราช 

ลักษณะวิชา: 
คุณเบื่อกับการสอนไวยกรณ์ในแบบเดิมๆหรือไม่? หลักสูตรน้ีจะใช้เพลงในการสอนไวยกรณ์ในแบบที่สนุกสนาน 
เพลงสร้างแรงบันดาลใจ คนฟังเพลงเพื่อความสุข ครูได้รับรู้มาเป็นเวลานานแล้วว่าพวกเขาสามารถใช้เพลงเพื่อ
กระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และให้เกิดความหลากหลายในบทเรียน ความหลากหลายเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับ
ผู้เรียนทีอายุน้อยโดยเฉพาะคนรุ่นปัจจุบัน ความหลากหลายเป็นสิ่งส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้เรียนที่มีอายุน้อย
โดยเฉพาะคนรุ่นน้ีที่เรียกว่า Millennials คนท่ีมีช่วงความสนใจสั้น ๆ พวกเขามีแรงจูงใจภายในน้อยมากส าหรับการ
เข้าชั้นเรียนภาษา แต่เราสามารถใช้ความน่าสนใจที่กว้างขวางในเพลงป๊อปให้เกิดประโยชน์ได้ในกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษา ดังน้ันหลักสูตรน้ีจึงเน้นการเรียนรู้ไวยากรณ์ผ่านเพลงและความเป็นไปได้อ่ืน ๆ อีกมากมายเช่นการฟังค าศัพท์ 
การออกเสียงและการสนทนา 

ประโยชน์ที่ได้รับ: 
●       เรียนรู้ไวยากรณ์ ค าศัพท ์และการออกเสียงในวิธีที่สนุกและตื่นเต้น 
●       ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการฟังของคุณ 
●       แบ่งปันแนวคิดและความคิดเห็นในระหว่างการสนทนา 

บทเรียน: 
●       หัวข้อไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานเช่น present continuous, present simple (การบอกเล่า และ Wh-questions) ค ากริยา
เก่ียวกับอารมณ์ (เช่น like, hate ... + v-ing) และค ากริยาที่ไม่สม่ าเสมอในอดีต 
●       หัวข้อไวยากรณ์ก่อนระดับปานกลางเช่น Present Simple (บอกเล่าและปฏิเสธ) ค านามที่นับได้    
           และไม่ได้ ต าแหน่งการวางค าคุณศัพท์ ขั้นกว่าของค าคุณศัพท์ การใช้ Would like to do/like doing  
           และ past continuous/ past simple 
●       หัวข้อไวยกรณ์ระดับกลางเช่น first condition, past simple narrative, present perfect for  
           experiences, การใช้ used to for กับนิสัยหรือสถานะในอดีต การใช้ perfect และ present perfect  
           simple/  

เหมาะส าหรับ: 
●      เหมาะส าหรับนักเรียนท่ีอายุน้อยตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับปานกลาง 
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Course: 

Gamification 

 

Course ID:  NULCG00048 

Duration:   12 Hours 

Course Designer:  D. Chantengco III 

Course Description 

Gamification is the use of gaming principles in the field of education in order to get students 

involved, engaged, and excited about learning. Students are rewarded with these concepts when 

they succeed, but are not penalized when they don’t by introducing a system of rewards without 

harsh penalties, students are not afraid to step outside of their comfort zone and fail.  

How you will benefit: 

 Discover the Key Components of Gamification 

 Increase Student Engagement and Achievement 

 Learn Teacher-friendly, Timesaving Ways to Integrate Gamification Techniques into Your 

Curricular Content 

 Give Your Students Voice and Choice 

 Guide Your Students to Learn the Critical Thinking Skills They Need 

 Create Easy, Quick Ways to Give Feedback and Allow for Revision 

 Discover How Students Can “Level Up” to Show Content Mastery 

 

What you will cover: 

 A clear understanding of what is encompassed in gamification designed lessons 

 The key components for effectively using gamification learning in your own classroom 

 Step-by-step techniques for creating engaging lessons based on gamification principles that 

truly enhance student engagement, motivation and learning 

 The most effective websites, apps and online tools for getting started with gamification 

 Multiple techniques to give and receive immediate, useful feedback to keep students on 

track with their academic progress 

Who should attend : 

 All primary, secondary and university teachers who want to improve their teaching skills 

using gamification. 

 Classroom Teachers, Special Education Staff, ELL Teachers, Literacy and Math Coaches, 

Title I Staff, Technology Specialists and Administrators. 
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หลักสูตร: 

การจัดเกมส์เพ่ือการสอน 

 

เลขที่:   NULCG00048 
ระยะเวลา:      12 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:   D. Chantengo III 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ ดร. พรชุลี อาชวอ ารุง 
 

ลักษณะวิชา: 
การใช้เกมส์ในการสอน เป็นการน าหลักการทางการศึกษามาช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เข้าถึงและสนุกสนาน 
ผู้เรียนได้รับรางวัลเมื่อท าส าเร็จ แต่ไม่ถูกลงโทษถ้าล้มเหลว ทั้งนี้ เน้นการให้รางวัลมากกว่าการต าหนิหรือท า
ให้เสียหน้า ผู้เรียนจึงกล้าแสดงออก 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ: 
●  ค้นพบองค์ประกอบหลักของเกมส์การศึกษา 
●  เพิ่มสัมฤทธิผลและการมีส่วนรวม 
●  เรียนรู้วิธีการใช้เกมส์ในการน าเสนอระยะหลักสูตร โดยลดเวลาและใช้ง่าย 
●  ให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกและแสดงความคิดเห็น 
●  แนะแนวทางให้ผู้เรียนพัฒนาการคิดวิจารณญาณที่จ าเป็น 
●  สร้างสรรค์หนทางวิพากษ์ผู้เรียนแบบง่ายๆ และเร็วๆ เพื่อให้เกิดการทบทวน 
●  ค้นพบว่าผู้เรียนยกระดับสมรรถนะด้วยตนเองให้เก่งกาจในการใช้ภาษาได้ 
 

บทเรียน: 
●  เข้าใจบทเรียนที่ใช้เกมส์ในการออกแบบ 
●  องค์ประกอบหลักในการใช้เกมส์เพื่อการเรียนรู้ให้ได้ผลในชั้นเรียน 
●  ขั้นตอนของเทคนิคในการสร้างบทเรียนโดยหลักการของเกมส์ เพื่อเพิ่มพูนการมีส่วนร่วม แรงจูงใจ และ
การเรียนรู้ 
●  Websites, applications และเครื่องมือ On-line เพื่อการใช้เกมส์ในชั้นเรียน 
●  เทคนิคหลากหลายในการให้และรับข้อมูลจากผู้เรียนและติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน 
 

เหมาะส าหรับ: 
●  ครู อาจารย์ทุกระดับที่ต้องการปรับปรุงทักษะการสอนโดยใช้เกมส์ 

●  ครูผู้สอนในชั้นเรียน ครูพิเศษ ครูภาษาอังกฤษ โค้ชภาษาและคณิตศาสตร์ ผู้ช านาญการเทคโนโลยี 

      และผู้บริหาร 
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Course:  

Multimodal Learning: English through Songs 
Practice your English listening skills and improve your pronunciation 

 

Course ID:   NULCG00049 

Duration:   20 Hours 

Course Designer:  A. Cubalit 

 

Course Description: 

Songs can create a fun and memorable learning experience. Songs are fun and effective tools in 

learning and reviewing grammar, vocabulary (including idioms and useful expressions), 

pronunciation, culture, and social issues. They can also be used to improve listening and 

reading comprehension. English through Songs is a course created for students to enjoy, relax 

and learn English in a fun way.  
 

How you will benefit: 

●      Develop listening skills 

●      Invite intuitive responses 

●      Strengthens aural discrimination 

●      Stimulate students fast memory 

●      Enhance students’ talents in singing tunefully 

●      Develop speaking skills- speak clearly and pay attention 

●      Develop cooperation, critical thinking, and problem-solving skills 

●      Provide beginning experiences in pitch, timbre, and texture – musical instruments 

●      Have FUN! 

 

What you will cover: 

●      Review grammar rules through lyric analysis 

●      Improve your vocabulary skills including idiomatic and useful expressions 

●      Understand culture and social issues from the themes of the songs 

●      Deepen your appreciation of arts and music 

●      Exposure to spoken English 

●      Get clear purpose for listening to English and trying to understand 

●      A fun avenue (context) for using English 

●      Have a reason for reading and writing 

 

Who should attend: 

●      Anyone interested in learning FUN English through songs. 
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หลักสูตร: 

การเรียนหลากหลายแบบ: ภาษาอังกฤษจากเพลง 
ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษของคุณและปรับปรุงการออกเสียงของคุณ 
 

เลขที:่   NULCG00049 
ระยะเวลา:    20 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  A. Cubalit 
ผู้แปล:   วุฒิชัย บุญเรือง 
 

ลักษณะวิชา: 
เพลงสามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกและน่าจดจ า เพลงเป็นเครื่องมือที่สนุกและมีประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้และทบทวนไวยากรณ์ ค าศัพท์ (รวมทั้งส านวนและการแสดงออกที่เป็นประโยชน์) การออกเสียงวัฒนธรรม 
และประเด็นทางสังคม นอกจากน้ียังสามารถใช้เพื่อปรับปรุงการฟังและการอ่าน ภาษาอังกฤษผ่านเพลงเป็นหลักสูตร
ที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ผ่อนคลายและเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนาน 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ:   

 พัฒนาทักษะการฟัง 

 เชิญชวนการตอบสนองที่ใช้งานง่าย 

 เสริมสร้างการแยกแยะการฟัง 
 กระตุ้นความจ าของนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว 
 เพิ่มพูนความสามารถของนักเรียนในการร้อง เพลง

อย่างไพเราะ 
 พัฒนาทักษะการพูด – พูดอย่างชัดเจนและใส่ใจ 
 

บทเรียน: 

 ทบทวนกฎไวยากรณ์โดยการวิเคราะห์เน้ือเพลง 

 พัฒนาทักษะด้านค าศัพท์รวมถึงส านวนและการแสดง
ความคิดที่เป็นประโยชน์ 

 ท าความเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและประเด็นทางสังคม
จากรูปแบบของเพลง 

 ให้ความส าคัญกับศิลปะและดนตรีของคุณมากขึ้น 

 การเปิดเผยที่จะพูดภาษาอังกฤษ 
 

เหมาะส าหรับ:  

 ทุกคนท่ีสนใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสนุกผ่านเพลง 

 พัฒนาความร่วมมือ การคิดเชิงวิพากษ์และทักษะการ
แก้ปัญหา 

 ให้ประสบการณ์เริ่มต้นในระดับเสียง ลักษณะของ
เสียงร้องหรือเสียงจากเครื่องดนตรี และเนื้อเพลง – 
เครื่องดนตรี 

 ให้ความสนุกสนาน! 
 

 มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการฟังภาษาอังกฤษ
และพยายามท าความเข้าใจ 

 เส้นทางท่ีสนุกสนาน (บริบท) ส าหรับการใช้
ภาษาอังกฤษ 

 มีเหตุผลในการอ่านและเขียน 
 



127 
 

 

 

Course: 

Lecturing Skills in English  

 

Course ID:  NULCG00050 

Duration:   30 Hours 

Course Designer:  D. Chantengco III 

 

Course Description: 

The course is suitable for university and college lecturers who are not native speakers but who 

increasingly need to use English as the language of instruction. The course provides substantial 

practice opportunities which include giving mini-lectures and leading seminars and tutorials. 

This intensive course provides lecturers with a range of practical techniques which are applicable 

across multiple disciplines. 

 

How you will benefit: 

 Ways of emphasizing, highlighting and hedging 

 Enhanced understanding of different learning styles 

 Socialize and network more confidently 

 Work more effectively in a cross-cultural environment 

 Use an increased active vocabulary 

 Deliver the lecture with clarity in delivery 

 Speak with greater confidence, fluency and accuracy 

 

What you will cover: 

 ways of emphasizing, highlighting and hedging 

 eliciting techniques, dealing with questions and responding to student evaluation 

 encouraging and giving feedback when interacting with students 

 a focus on levels of formality in spoken English 

 

Who should attend: 

 Teachers and lecturers in both public and private schools and universities 
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หลักสูตร: 

ทักษะการบรรยายด้วยภาษาอังกฤษ 
 

เลขที่:    NULCG00050 
ระยะเวลา:    30 ชั่วโมง  
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  D. Chantengo III 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
 

ลักษณะวิชา: 
วิชาน้ีเหมาะส าหรับอาจารย์อุดมศึกษาที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ แต่จ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
วิชาน้ีให้โอกาสฝึกฝนอย่างเต็มที่ ครอบคลุมการบรรยายสั้นๆ และการท าวิชาสัมมนา รวมทั้งการสอนแบบติว การ
สอนแบบเข้มข้นท าให้ผู้เรียนได้เทคนิคที่ใช้ได้ ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ในการสอนหลายศาสตร์ 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 การเน้น การจ าประเด็นส าคัญ และการก าหนดขอบเขต 

 เพิ่มความเข้าใจการใช้สไตล์การสอนแบบต่างๆ 

 ท าความรู้จักผู้คนและสร้างเครือข่ายอย่างม่ันใจ 

 ปฏิบตัิงานได้ผลทามกลางสิ่งแวดล้อมต่างวัฒนธรรม 

 รู้จักใช้ศัพท์ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น 

 ชัดเจนในการบรรยาย 

 บรรยายได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว และมั่นใจ 
 

บทเรียน: 
 วิธีการเน้น การจับประเด็นส าคัญ และการก าหนดขอบเขต 
 เทคนิคการกระตุ้น โดยใช้ค าถามและค าตอบเพื่อประเมินผู้เรียน 
 สนับสนุนและแก้ไขข้อผิดพลาดหรือชมเชยผู้เรียน 
 เน้นวิธีการพูดอย่างเป็นทางการระดับต่างๆ ในภาษาอังกฤษ 
 

เหมาะส าหรับ:  

 ครู อาจารย ์ทั้งในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน 
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Course:  
Teach Smart with Smart Devices  

How to use smart devices as learning tools  

 

Course ID:  NULCG00051 

Duration:   6  Hours  

Course Designer:  I.W.Amilya 

 

 

Course Description: 

 

The reality in most schools and universities in Thailand is that students have phones in their 

pockets, purses, or coats. Why not get these tools out in plain sight and use them for effective 

teaching and learning? This course aims to train in-service teachers how to integrate smart 

devices into their classroom teaching practice. 

 

How you will benefit: 

 Learn valuable and up-to-date teaching techniques. 

 Learn to manipulate latest apps and devices as teaching tools 

 Learn to teach in a more student friendly manner 

 Learn about smart device ethics of use 

 Gain insightful knowledge about how to avoid cyber bullying and the misuse of smart 

devices by students 

 

What you will cover: 

 This course will cover essential topics based on the book ‘Bringing technology into the 

classroom’ by Lewis, G. 

 Defining your teaching model 

 Being aware of the issues 

 Emails, chats and text-messaging 

 The world wide web 

 Virtual Learning Environments and applications 

 Social networks 

 

Who should attend: 

 School teachers, university lecturers and educators involved in the field of education should 

attend 
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หลักสูตร: 

การสอนอย่างฉลาดด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะ 

วิธีใช้อุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

 
เลขที:่   NULCG00051 
ระยะเวลา:    6 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  I.W. Amilya 
ผู้แปล:   วุฒิชัย บุญเรือง 
ลักษณะวิชา: 
ความเป็นจริงในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในประเทศไทยส่วนใหญ่ นักเรียนมีโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าเสื้อ  กางเกง 
กระเป๋าเงินหรือในเสื้อคลุม ท าไมไม่เอาเครื่องมือเหล่าน้ีออกมาและใช้เพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ? 
หลักสูตรน้ีมีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมครูผู้สอน วิธีการรวมอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆในการปฏิบัติการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนของพวกเขา 
ประโยชน์ที่ได้รับ:   

 เรียนรู้เทคนิคการสอนที่มีคุณค่าและเป็นปัจจุบัน 

 เรียนรู้การจัดการแอปพลิเคชั่นและอุปกรณ์ล่าสุดเป็นเครื่องมือการสอน 

 เรียนรู้ที่จะสอนในลักษณะที่เป็นมิตรกับนักเรียนมากขึ้น 

 เรียนรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณในการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะ 

 ได้รับความรู้ที่ลึกซึ้งเก่ียวกับวิธีหลีกเล่ียงการกล่ันแกล้งทางไซเบอร์และการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะในทางท่ีผิดโดย
นักเรียน 

บทเรียน: 

 หลักสูตรน้ีครอบคลุมหัวข้อที่จ าเป็นตามหนังสือ ‘Bringing technology into the classroom’ by Lewis, G. 

 การก าหนดรูปแบบการสอนของคุณ 

 การตระหนักถึงปัญหาต่างๆ 

 อีเมล แชทและการส่งข้อความ 

 เว็บทั่วโลก 

 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนจริงและการประยุกต์ใช้ 

 สังคมออนไลน์ 
เหมาะส าหรับ:  

 ครูโรงเรียนอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักการศึกษาที่เก่ียวข้องในด้านการศึกษาควรเข้าร่วม 
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Course:  

Teaching English to Thai Learners 
Understand the best ways to connect with the average Thai student 

 

Course ID:  NULCG00052 

Duration:   6 Hours  

Course Designer:  D. Jayawardena 

 

Course description 

The influence of the English language has not been much on the Thai society mainly because 

they were not colonized by any foreign country unlike many others in the region. Thailand is 

now focusing on improving their English language skills to be more competitive in the global 

markets. The government allocates a lot of funds to hire native speakers to teach English. This 

course aims to provide clear insights into teaching English in Thai high schools, universities 

and other educational institutions. 

 

How you will benefit: 

 Learn the best ways to motivate the learners and become a successful teacher 

 Increase your chances on finding a high paid teaching job in the country 

 

What you will cover: 

 Understand the Thai culture better 

 Learn different expectations of learners from different age groups 

 How to motivate the Thai learners 

 Understand Thai-English pronunciation 

 Understand Thai learner preferences 

 

Who should attend: 

 All educators from abroad who are already working in educational institutions in Thailand 

and are hoping to get a better understanding of how to motivate Thai students should find 

the course very useful. The course will provide you with valuable insights into motivating 

the Thai students and getting them to pay attention to you, therefore even if you are not a 

teacher of English you can benefit from taking the course. 
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หลักสูตร:  

การสอนภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนคนไทย 
เข้าใจวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าถึงผู้เรียนคนไทย 
 

เลขที่:  NULCG00052 
ระยะเวลา:  6 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนา:  D. Jayawardena 
ผู้แปล:  จิรัชต์ เรืองเอกราช 
 

ลักษณะวิชา: 
อิทธิพลของภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยมีผลต่อสังคมไทยส่วนใหญ่เพราะพวกเขาไม่ได้อยู่ภายใต้อาณานิคมของ
ต่างประเทศซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ขณะนี้ประเทศไทยก าลังมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้น รัฐบาลจัดสรรเงินเป็นจ านวนมากเพื่อจ้าง
ชาวต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนในการสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ: 
●       เรียนรู้วิธีที่ดีที่สุดในการกระตุ้นผู้เรียนเพื่อให้กลายเป็นครูที่ประสบความส าเร็จ 
●       เพิ่มโอกาสในการหางานสอนที่มีค่าตอบแทนสูงในประเทศ 
 

บทเรียน: 
●       เข้าใจวัฒนธรรมไทยมากขึ้น 
●       เรียนรู้ความคาดหวังของผู้เรียนที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอายุ 
●       วิธีกระตุ้นนักเรียนชาวไทย 
●       เข้าใจการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบไทย 
●       เข้าใจกับความชอบของผู้เรียนไทย 
 

เหมาะส าหรับ: 
●       นักการศึกษาทุกคนจากต่างประเทศที่ก าลังท างานอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยและหวัง 

ว่าจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการจูงใจให้นักเรียนไทยมีความรู้ความสามารถมากขึ้น นักเรียนไทย
ควรหาหลักสูตรที่มีประโยชน์มาก หลักสูตรนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าแก่คุณในการสร้างแรงจูงใจ
ให้กับนักเรียนชาวไทยและให้ความส าคัญกับคุณดังนั้นแม้ว่าคุณจะไม่ใช่ครูภาษาอังกฤษคุณก็สามารถ
ได้รับประโยชน์จากการเรียนการสอน 
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Course: 

Learning English through Games 
Teach English and have fun 

 

Course ID:  NULCG00053 

Duration:   6 Hours 

Course Designer:  V. Madugalle 

 

Course Description:  

Entertainment plays a significant role in the Thai classroom. It helps to shift a teacher-centred 

classroom to a student-centred classroom. Thai students are mainly kinesthetic learners 

therefore they prefer carrying out physical activities. Games will help retain interest levels of 

students and, in return, build a stress-free environment. This course focuses on games that can 

be incorporated in a lesson to increase students’ interest and participation. 

 

How you will benefit: 

 Students become more engaged in the lesson. 

 Playing games will increase student motivation. 

 Games will create a positive attitude towards learning English. 

 Games can further enhance class cooperation. 

 

What you will cover: 

 Slap the board 

 Ball throwing games 

 Memory game 

 Find someone who 

 Favourite things  

 Noughts and crosses 

 True/false sentences 

 Wordchain 

 Word bags/boxes 

 Balloon debate 

 Favourite things picture mingle 

 Spelling 

 Board race 

 

Who should attend:  

 Teachers in primary and secondary schools who need insight and practical tips to enhance 

English language skills of their students. 
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หลักสูตร: 

เรียนภาษาอังกฤษจากเกมส์ 
สอนภาษาอังกฤษ และสนุกสนานกัน 
 

เลขที่:   NULCG00053 
ระยะเวลา:   6 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  V. Madugalle 
ผู้แปล:   จิรัชต์ เรืองเอกราช 
 

ลักษณะวิชา:  

ความบันเทิงมีบทบาทส าคัญในชั้นเรียนภาษาไทย มันช่วยเปลี่ยนห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางไปสู่
ห้องเรียนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนไทยส่วนใหญ่ชอบการเคลื่อนไหวร่างกายจึงที่จะชอบกิจกรรม
ที่ได้ขยับร่างกายมากกว่า เกมจะช่วยรักษาระดับความสนใจของนักเรียนและในทางกลับกันก็สร้าง
สภาพแวดล้อมที่ปราศจากความเครียดด้วย หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่เกมที่รวมไว้ในบทเรียนเพื่อเอาไว้เพิ่มความ
สนใจและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ: 
●       ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้นกับบทเรียน 
●       การเล่นเกมส์จะช่วยกระตุ้นผู้เรียนได้ 
●       เกมส์จะสร้างทัศคติด้านบวกเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ 
●       เกมส์สามารถเพิ่มความร่วมมือกันภายในชั้นเรียนได้ 
 

บทเรียน: 
●       ตบกระดาน 
●       เกมส์ขว้างบอล 
●       เกมส์ความจ า  
●       เกมส์หาคน 
●       สิ่งที่ชื่นชอบ  
●       ศูนย์หรือกากบาท 
●       ประโยคผิด หรือถูก 
 

เหมาะส าหรับ:  
●       ครูในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศกึษาที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกและเคล็ดลับการปฏิบัติเพื่อเพิ่ม 
           ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน 

●       โซ่ค าศัพท์ 
●       กล่อง/กระเป๋าค าศัพท์ 
●       การอภิปรายบอลลูน 
●       รูปภาพสิ่งที่ชอบ 
●       การสะกด 
●       แข่งบอร์ด 
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Course:   

Using Technology in Enhancing Students’ Class Participation 
To enhance student participation, improve presentation skills, and conduct formative 

evaluation using technology. 

 

Course ID:  NULCG00054 

Duration:  6 Hours 

Course Designer:  K. Gunda 

 

Course Description: 

Technology is ubiquitous in this modern world. Since students are becoming tech-savvy, 

teachers should also adapt and incorporate technology in their lessons to increase student 

participation in class. This course will help teachers in using different technologies that they 

can use to improve their lessons. The participants will be equipped with the skills to deal with 

these technologies so they can apply them in their classes. The goal is to increase students’ 

outcome in class by allowing teachers to incorporate these technologies in their lessons. 

How will you benefit: 

 Get familiar with the apps and websites that can be used as teaching materials. 

 Incorporate technology in their lessons. 

 Learn how to use technologies to increase students’ participation in class. 

 Use technology to enhance presentation skills. 

 Using social media to expand instruction and class participation. 

 Utilize technology to conduct formative evaluation. 

What you will cover: 

Increasing Student Participation 

 Students’ level analysis: identify which technology is appropriate for your students 

 Know which equipment can be used in the classroom and their availability 

 Introduction of apps and websites that can be used to increase student participation 

 Using social media as a tool to increase student participation 

 

Enhancing Presentation Skills 

 Using screen-capturing apps to record lectures. 

 Using videos to differentiate instruction 

 Developing visually impacting and interactive PowerPoint presentations 

 

Conducting Formative Evaluation 

 Understanding the importance of formative evaluation 

 Using apps and websites to conduct quizzes and games to gather feedback and data 

 Fostering a competitive environment for students as motivation to participate in class 

 

Who should attend: 

 Teachers and educators from all levels of the academe who want to increase their students’ 

participation in class. 
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หลักสูตร:   

การใช้เทคโนโลยีในการกระตุ้นให้มีส่วนร่วม 

เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียน ปรับปรุงทักษะการน าเสนอและด าเนินการประเมินผลโดยใช้เทคโนโลยี   

เลขที่:   NULCG00054 
ระยะเวลา:  6 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  K. Gunda 
ผู้แปล:   จิรัชต์ เรืองเอกราช 

ลักษณะวิชา: 
เทคโนโลยีแพร่หลายในโลกสมัยใหม่น้ี เมื่อนักเรียนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีครูควรปรับตัวและรวมเอา
เทคโนโลยีเข้าไว้ในบทเรียนเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียนในชั้นเรียน หลักสูตรน้ีจะช่วยครูในการใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ ที่พวกเขาสามารถใช้เพื่อปรับปรุงบทเรียนของพวกเขา ผู้เข้าอบรมจะได้รับทักษะในการจัดการกับเทคโนโลยี
เหล่านี้เพื่อให้สามารถน าไปใช้ในชั้นเรียนได้ จุ่งประสงค์คือการเพิ่มผลการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียนโดยการ
อนุญาตให้ครูน าเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ในบทเรียน 

ประโยชน์ที่ได้รับ: 
●     ท าความคุ้นเคยกับแอปและเว็บไซต์ท่ีสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้และใช้เทคโนโลยีในบทเรียน 
●     เรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียนในชั้นเรียน และเพิ่มทักษะการน าเสนอ 
●     ใช้ social media เพื่อต่อยอดการสอนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

บทเรียน: 
เพิ่มความสนใจของนักเรียน 
●     การวิเคราะห์ระดับนักเรียน 
●     การแนะน าสื่อสังคมออนไลน์ แอปและเว็บไซต์ท่ีสามารถใช้เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
เพิ่มทักษะการน าเสนอ 
●     การใช้แอปจับภาพหน้าจอเพื่อบันทึกการบรรยาย และการใช้วิดีโอเพื่อแยกแยะค าแนะน า 
●     การพัฒนางานน าเสนอ PowerPoint ที่มีผลต่อภาพและการโต้ตอบ 
การประเมินผลแบบเป็นขั้นตอน 
●     การท าความเข้าใจถึงความส าคัญของการประเมินผล 
●     ใช้แอปและเว็บไซต์เพื่อท าแบบทดสอบและเกมเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูล 
●     ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการแข่งขันให้กับนักเรียนเป็นแรงจูงใจในการเข้าร่วมชั้นเรียน 

เหมาะส าหรับ: 
●     ครูและนักการศึกษาจากทุกระดับของสถาบันการศึกษาที่ต้องการเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
         ในชั้นเรียน 
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Course:  

Teaching English to Young Learners: Arts and Crafts 
A course for early childhood teachers! 

 

Course ID:   NULCG00055 

Duration:   30 Hours 

Course Designer:  A. Cubalit 

 

Course Description: 

Teachers who understand the cognitive and social process of language acquisition for Teaching 

English to Young learners (TEYL) are better equipped to teach students as well as creating a 

fun-filled learning environment. Many teachers have limited time to reach their class goals on 

the use of specified or required texts, exams, and other activities. In this course, participants 

explore solutions for such challenges through an overview of current research and “best” 

practices for TEYL plus hands-on experimentation on the usage of arts and crafts in the 

classroom.  

 

How you will benefit: 

●  Gain understanding of the variety of stimulating and age-appropriate arts and craft     

    materials to existing or new EFL curriculum, tailored to EFL learners’ needs and  

        interests 

●      Learn how to apply strategies for both motivating and managing classroom-based  

        language activities for young learners, with a "tool set" for rewarding desired individual  

        and group behaviors 

●      Gather collections of new resources and materials for strategic application to the local  

        TEYL-related context 

●      Learn how to clearly articulate language learning goals and appropriately aligned  

         measures to be able to justify and evaluate any new approaches, activities and/or  

         materials applied to local contexts 

●      Develop a learner profile and unit/lesson plans which would be appropriate for young  

        learners in a specific local context 

●      Develop oneself professionally in the field of TEYL by preparing materials to share in   

        their local community of peers, parents and other professionals 

 

What you will cover: 

●      Challenges and Tips for teaching young English learners 

●      Teaching strategies for language teaching 

●      Issues of Motivation and Class management 

●      Listening and Speaking 

●      Reading Comprehension 

●      Vocabulary and writing Skills 

●      What is project based teaching? 

●      Tools for teaching: Arts and Crafts 

 

Who should attend: 

●      Pre-school and kindergarten teachers and all interested teachers who want to learn about  

         teaching English to young learners. 
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หลักสูตร: 

การสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน: ศิลปะและงานฝมีือ 
หลักสูตรส าหรับครูผู้สอนนักเรียนวัยเด็ก! 
 

เลขที:่   NULCG00055 
ระยะเวลา:    30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  A. Cubalit 
ผู้แปล:   วุฒิชัย บุญเรือง 

ลกัษณะวิชา: 
ครูที่เข้าใจขั้นตอนการเรียนรู้และสังคมในการเรียนรู้ภาษาเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่เด็กนักเรียน มีความ
พร้อมในการสอนนักเรียนและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน  ในหลักสูตรน้ีผู้เข้าอบรมจะ
ได้เสาะหาแนวทางส าหรับความท้าทายดังกล่าว ผ่านภาพรวมของการวิจัยในปัจจุบันและการปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับ
การสอนภาษาอังกฤษแก่เด็กนักเรียน รวมทั้งลงมือในการทดลองเก่ียวกับการใช้งานศิลปะและงานฝีมือในห้องเรียน 

ประโยชน์ที่ได้รับ:   

 ท าความเข้าใจเก่ียวกับความหลากหลายของศิลปะและงานฝีมือที่ช่วยกระตุ้นและเหมาะสมกับวัยที่มีอยู่ หรือ
หลักสูตรใหม่ ของ EFL ปรับปรุงความต้องการและความสนใจของผู้เรียน EFL  

 เรียนรู้วิธีใช้กลยุทธ์ทั้งในการสร้างแรงจูงใจและจัดการห้องเรียน  
 เก็บรวบรวมทรัพยากรและวัสดุใหม่ ๆ ในท้องถ่ิน เพื่อการประยุกต์ใช้เชิงกลยุทธ์กับการสอนภาษาอังกฤษแก่

เด็กนักเรียน 
 เรียนรู้วิธีการพูดถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างชัดเจนและจัดแนวมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้

สามารถปรับและประเมินแนวทาง กิจกรรม และหรือวัสดุใหม่ ๆในท้องถ่ิน  
 พัฒนาข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียน วางแผนบทเรียนท่ีเหมาะส าหรับผู้เรียนวัยเยาว์ในสิ่งแวดล้อมเฉพาะท้องถ่ิน 

บทเรียน: 

 ความท้าทายและเคล็ดลับในการสอนภาษาอังกฤษ กลยุทธ์
การสอนเพื่อการสอนภาษา 

 ประเด็นของการสร้างแรงจูงใจและการจัดการชั้นเรียน 

 การฟังและการพูด 

 การอ่านจับใจความ 

เหมาะส าหรับ:  

 ครูเตรียมอนุบาลและอนุบาลและครูที่สนใจทุกคนท่ีต้องการเรียนรู้เก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษแก่เด็ก
นักเรียนวัยเยาว์ 

 ค าศัพท์และทักษะการเขียน 

 การสอนตามโครงงานคืออะไร? 

 เครื่องมือส าหรับการสอน: ศิลปะและงานฝีมือ 
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Course: 

Presentation skills 
How to attract your audience with great presentation skills 

 

Course ID:  NULCG00056 

Duration:    12 Hours 

Course Designer:  I.W.Amilya 

 

 

Course Description: 

 

Nowadays many Thai businesses which are involved in tourism, textile, food and beverage 

industries get a lot of foreign trade deals. Most often these foreign trade deals involve extensive 

presentations and negotiations. However we struggle to convey our ideas in a clear way and tend 

to struggle when making international trade deals. Thus this course aims to develop English 

presentation skills and polish up effective oral communication skills. 

 

 

How you will benefit: 

 

Learn quick and effective presentation techniques 

 Practice oral presentations  

Learn useful tips and tricks to become confident when presenting information

 

 

What you will cover: 

 

Basic presentation techniques based on the book ‘How to design TED worthy presentation 

slides (Black & White Edition’ by Karia, A 

 How to express your message 

 How to prepare the slides  

 How to deliver effectively 

  Practice English oral presentations (Group) 

  Practice English oral presentations (Individual) 

 

 

Who should attend: 

 

 Businessmen and women and anyone interested in improving English presentation skills 
 



141 
 

 

หลักสูตร: 
ทักษะการน าเสนอ 
 

เลขที่:   NULCG00056  
ระยะเวลา:    12 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  I.W. Amilya 
ผู้แปล:   วุฒิชัย บุญเรือง 
 

ลักษณะวิชา: 
ปัจจุบันธุรกิจไทยหลายแห่งที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สิ่งทอ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มได้รับ
ข้อเสนอการค้าต่างประเทศจ านวนมาก ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศส่วนใหญ่มักเก่ียวข้องกับการน าเสนอที่
ครอบคลุมและการเจรจาต่างๆ อย่างไรก็ตามเราพยายามถ่ายทอดความคิดของเราอย่างชัดเจนและมีแนวโน้มที่จะ
พยายามเม่ือท าข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ดังน้ันหลักสูตรน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการน าเสนอ
ภาษาอังกฤษและการขัดเกลาทักษะการสื่อสารด้วยวาจาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 เรียนรู้เทคนิคการน าเสนอที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 ฝึกฝนการน าเสนอด้วยปากเปล่า 

 เรียนรู้เคล็ดลับและเทคนิคที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ม่ันใจเม่ือน าเสนอข้อมูล 
 

บทเรียน: 

 เทคนิคการน าเสนอพื้นฐานตามหนังสือ ‘How to design TED worthy presentation slides (Black & White 
Edition’ by Karia, A 

 วิธีการแสดงออกด้วยข้อความของคุณ 

 วิธีการเตรียมสไลด์ 

 วิธีการส่งมอบอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ฝึกฝนการน าเสนอภาษาอังกฤษด้วยปากเปล่า (กลุ่ม) 

 ฝึกฝนการน าเสนอภาษาอังกฤษด้วยปากเปล่า (รายบุคคล) 
 

เหมาะส าหรับ:  
 นักธุรกิจชายและหญิง และทุกคนท่ีสนใจในการพัฒนาทักษะการน าเสนอภาษาอังกฤษ 
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Course:  

English for Presentations 
In depth training for professionals wanting to use English to Persuade, Influence, Inspire and Win. 

 

Course ID: NULCG00057 

Duration:  18 Hours 

Instructor:  T. Elliott 

 

Course Description: 

Speaking in presentations can be challenging even for native English speakers, but far more so for 

People learning English as a second language. This course will provide you with more ease in the 

delivery of a presentation in English. This course emphasizes language development and confidence 

building in public speaking for academic presentation. Theory and practise are covered. 

 

How you will benefit: 

 Practise preparing and giving presentations in English in a way that will build structure and 

confidence in your own style 

 Learn from an experienced native English speaker who “knows the ropes” of presentations. He will 

enjoy guiding you personally, not only through the essential vocabulary required to lead your 

audience, but also vocabulary that will make your presentations more vivid and enticing through 

audience sensory stimulation. 

 Understand the key parts of a presentation so your delivery may be encompassed in a more 

strategic and efficient style 

 Reduce anxiety that results in interference in message transference in the presentation venue by 

learning stress reduction techniques  

 Feel comfortable in a classroom environment deigned to allow you to ask questions on any point at 

any time during your presentation discovery experience 

 

What you will cover: 

 Learn and practise the key elements of a presentation and vocabulary that will not only guide your 

audience but keep them deeply involved in your pathway to message transference 

 Learn how to encourage and approach the various audience questions  

 Development of essential time management skills to allow more cohesion and continuity 

 

Who should attend: 

 Anyone wishing to maximise their potential in an English presentation environment 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ 
การฝึกอบรมเชิงลึกส าหรับมืออาชีพที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการโน้มน้าวใจ มีอิทธิพล สร้างแรงบันดาลใจ
และชนะใจผู้ฟัง   
 

เลขที่:   NULCG00057      
ระยะเวลา:    18 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  Thomas Elliott 
ผู้แปล:   วุฒิชัย บุญเรือง 
 

ลักษณะวิชา: 
การพูดในการน าเสนออาจเป็นเรื่องท้าทายแม้กระทั่งส าหรับเจ้าของภาษาอังกฤษ แต่ท้าทายยิ่งกว่าส าหรับคนที่เรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง หลักสูตรน้ีจะช่วยให้คุณสามารถน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น หลักสูตรน้ีเน้น
การพัฒนาภาษาและการสร้างความเชื่อ ม่ันในการพูดในที่สาธารณะเพื่อการน าเสนอผลงานทางวิชาการ และ
ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   
 ฝึกเตรียมตัวและน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษในแบบที่จะสร้างโครงสร้างและความเชื่อม่ันในสไตล์ของคุณ

เอง 
 เรียนรู้จากผู้พูดเจ้าของภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์ซึ่งรู้จักวิธีของการน าเสนอ เขาจะสนุกกับการให้ค าแนะน า

คุณ ไม่เพียงแต่จะแนะน าค าศัพท์ที่จ าเป็นเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงค าศัพท์ที่จะท าให้งานน าเสนอของคุณมีชีวิตชีวา
ขึ้น และกระตุ้นประสาทสัมผัสของผู้ฟังท าให้การน าเสนอน้ันน่าหลงใหล 

 เข้าใจถึงส่วนส าคัญของการน าเสนอ เพื่อใหคุ้ณน าเสนอได้อย่างมีกลยุทธ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ลดความวิตกกังวลที่ส่งผลให้เกิดการรบกวนในการน าเสนอ โดยการเรียนรู้เทคนิคการลดความเครียด 
 รู้สึกผ่อนคลายในสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่อนุญาตให้คุณถามค าถามได้ตลอดเวลา ในระหว่างประสบการณ์

การเรียนรู้ในการน าเสนอของคุณ 
 

บทเรียน: 
 เรียนรู้และฝึกฝนองค์ประกอบหลักของการน าเสนอและค าศัพท์ท่ีจะไม่เพียงแต่น าทางผู้ฟังของคุณเท่าน้ัน แต่ยัง

ท าให้พวกเขามีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งตลอดเส้นทางของการน าเสนอ 
 เรียนรู้วิธีกระตุ้นและเข้าถึงค าถามต่างๆของผู้ฟัง 
 พัฒนาทักษะการจัดการเวลา สิ่งจ าเป็นที่จะช่วยใหเ้กิดความร่วมมือและความต่อเน่ืองมากขึ้น 

 

เหมาะส าหรับ:  
 ทุกคนท่ีต้องการเพิ่มศักยภาพในการน าเสนอภาษาอังกฤษ 
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Course: 

English for EP Teachers 
Maximize your effectiveness in the classroom through using English as a medium of instruction 

 

Course ID:  NULCG00058 

Duration:  30 Hours 

Course Designer: J. Sareno 

 

Course Description: 

As teachers, we are always looking for innovative and varied ways to help our students achieve 

their goals. Teachers are indeed the most important person in organizing instructions. No 

matter what subject you teach, this course develops your confidence to use English effectively 

in your classroom. This course focuses on the use of the different functions at a different phases 

of your instructions. There’s no need to worry about your level in English because we are here 

to help you learn new phrases every week that you can surely apply in your class and soon 

switch to a more effective English usage for your students. 

 

How you will benefit: 

● Identify instructional language that you can try out in your lessons 

● Address some of the potential difficulties in using English in your context 

● Reflect on how your use of English in the classroom can help your learners succeed 

● Identify parts of a lesson where you can improve the English that you use to teach your 

subject 

● Put a range of instructional language into practice in your teaching context 

● Develop confidence to speak English in class and instill this confidence to your students 

 

What you will cover: 

● Unlock creativity through collaborative workshop with peers 

● Learn the language for getting learners ready to learn 

● Acquire useful phrases for conveying ideas and information 

● Be familiarized with the different skills such as predicting, hypothesizing, reasoning and   

   acquire the language you need to develop these skills 

● Apply appropriate language for giving instructions and managing classroom activities 

● Express yourself clearly in monitoring your students and in checking learning  

 

Who should attend: 

● This course is designed for secondary school subject teachers who deliver lessons in  

    English. 

 

 

 

 

 

 
 
 
หลักสูตร: 
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ภาษาอังกฤษส าหรับครู EP 
สอนอย่างมีผลสูงสุดในชั้นเรียน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
เลขที:่   NULCG00058 
ระยะเวลา:    30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  J. Sareno 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย ์ดร. พรชุลี อาชวอ ารุง 
 

ลักษณะวิชา: 
ในฐานะครู  เราควรแสวงหาวิ ธีใหม่ๆ และหลากหลายเพื่อช่วยให้ผู้ เรียนบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้   
ครู คือบุคคลส าคัญในการจัดการเรียนรู้ ไม่ว่าครูจะสอนวิชาอะไร หลักสูตรน้ีจะพัฒนาความม่ันใจในการใช้
ภาษาอังกฤษให้สัมฤทธ์ิผล หลักสูตรน้ีเน้นการใช้ภาษาที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในแต่ละขั้นตอนของการจัดการ
เรียนรู้ ไม่จ าเป็นต้องกังวลว่า ผู้เรียนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับใด เพราะวิทยากรจะช่วยให้ครูเรียนรู้ 
วลี/ประโยคใหม่ๆ ทุกสัปดาห์ ที่สามารถน าไปใช้ได้ทันทีในชั้นเรียน และครูผู้ เรียนในหลักสูตรน้ี จะมีสมรรถนะใน
การสอนด้วยภาษาอังกฤษได้ดีในที่สุด 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ:   

 พัฒนาความม่ันใจในการพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียนและปลูกฝังความม่ันใจสู่นักเรียน 
 รู้จักใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสอนและน าไปทดลองใช้ในการสอนจริง 
 จัดการกับสิ่งที่อาจเป็นปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษตามบริบทของแต่ละคน 
 ทบทวนการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนท่ีช่วยให้ผู้เรียนสัมฤทธ์ิผลในการเรียนจริง 
 บ่งชี้ส่วนต่างๆ ของบทเรียนว่า ตรงไหนควรพัฒนาเป็นพิเศษในการวิชาของครู 
 น าภาษาอังกฤษเพื่อการสอนมาใช้ในการฝึกฝนจริงในบริบทการสอนจริงของแต่ละคน 
บทเรียน: 

 ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ในการประชุมปฏิบัติการร่วมกับเพื่อนครู 
 เรียนรู้ภาษาที่ใช้เตรยีมผู้เรียนให้พร้อมก้าวสู่บทเรียน 

 ได้วลี/ประโยคที่สื่อความคิดและข้อมูล 
 คุ้นเคยกับวลี/ประโยคด้วยทักษะหลากหลาย เช่น การท านาย การตั้งสมมุติฐาน การใช้เหตุผลและการได้

ภาษาอังกฤษใหม่ๆ  ที่จ าเป็นในการพัฒนาทักษะเหล่านี้ 
 ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤาที่เหมาะสมในการสอนและจัดกิจกรรมในชั้นเรียน 
 แสดงออกอย่างชัดเจนในการดูแลนักเรียนและตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 
 

เหมาะส าหรับ: 

 หลักสูตรน้ีออกแบบเพื่อครู/อาจารย์ผู้สอนวิชาต่างๆ ในระดับมัธยมศึกษา โดยเฉพาะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อการสอน 
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Course:  

English for Academic Presentation 
Do presentations – Speak like a PRO! 

 

Course ID:   NULCG00059 

Duration:   30 Hours 

Course Designer:  A. Cubalit 

 

Course Description: 

Academic presentation introduces you to the basic theories and techniques of oral 

communication. We will study the basic principles of developing and delivering effective oral 

presentations, including getting to the point and staying there, developing clear and audible 

structures, engaging and gauging your audience, using effective delivery techniques, choosing 

and designing visual aids, and using technical assistance like Power Point etc. Participants will 

practice these skills in a variety of situations, from short impromptu talks to long, speeches. 

How you will benefit: 

●  Have a thorough understanding of basic principles, theories and practices of oral        

       communication in making and giving successful academic presentations using different    

       avenues.  

●    Develop, improve and practice oral skills in presenting a given topic. 

●    Deepen your appreciation of human communication. 

●    Create an enjoyable and stimulating place for learning. 

 

What you will cover: 

●    Understand goals and objectives for presentation 

●    Learn different ways to communicate: inform, train, persuade, and sell 

●    Get start quickly: presentation preparation, presentation equipment 

●    Get to the point: preparation for delivery, presentation language 

●    Talk: Presentation delivery 

●    Polish your presentation: presentation review, presentation practicum 

 

Who should attend: 

●    Anyone interested in doing public presentations. 
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หลักสูตร:  

ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอเชิงวิชาการ 
ท าการน าเสนอ พูดอย่างมืออาชีพ 

 

เลขที่:    NULCG00059 
ระยะเวลา:   30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  A. Cubalit 
ผู้แปล:   จิรัชต์ เรืองเอกราช 
 

ลักษณะวิชา: 
การน าเสนอเชิงวิชาการจะท าให้ผู้เรียนรู้จักทฤษฎีเบื้องต้นและเทคนิคการสื่อสารโดยการพูด ผู้เรียนจะได้เรียน
เน้ือหาหลักที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาและการส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพในการน าเสนอรวมถึงการเข้าถึง
เป้าหมาย พัฒนาโครงสร้างได้อย่างชัดเจนและฟังรู้เร่ือง เชื่อมความสัมพันธ์และวัดผู้ฟัง ใช้เทคนิคการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกและออกแบบโสตทัศนูปกรณ์ และใช้ตัวช่วยทางเทคนิคเช่น โปรแกรมPower Point 
หรืออ่ืนๆ ผู้เข้าร่วมจะได้ฝึกทักษะเหล่านี้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่การคุยแบบเฉพาะหน้าจนไปถึง
สุนทรพจน์ยาวๆ 
ประโยชน์ท่ีได้รับ: 
●       เข้าใจถึงเน้ือหาหลักพื้นฐาน ทฤษฎีและการฝึกพูดเพื่อท าให้การน าเสนอประสบผลส าเร็จ  
●       พัฒนา ปรับปรุงและฝึกฝนทักษะการพูดน าเสนอในหัวข้อต่างๆ 
●       เข้าใจทราบซึ้งถึงการสื่อสารของมนุษย์มากขึ้น 
●       คิดค้นสถานที่ที่จะกระตุ้นและเพลิดเพลินในการเรียนรู้ 
 

บทเรียน: 
●      เข้าใจเป้าหมายและจุดประสงค์ของการน าเสนอ 
●      เรียนรู้วิธีต่างๆในการสื่อสาร การให้ข้อมูล การฝึกฝน การชวนเชื่อ และการขาย 
●      เร่ิมต้นอย่างรวดเร็ว: การเตรียมตัวน าเสนอ และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ 
●      เข้าใจถึง: การเตรียมตัวก่อนกล่าว ภาษาที่ใช้น าเสนอ 
●      พูด: การพูดน าเสนอ 
●      ขัดเกลาการน าเสนอ: ทบทวนการน าเสนอ การฝึกการน าเสนอ 
 

เหมาะส าหรับ: 
●     บุคคลที่สนใจในการน าเสนอในที่สาธารณะ 
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Course: 

Effective Social Media Communication 

How to communicate effectively using social media 

 

Course ID:  NULCG00060 

Duration:    6 Hours  

Course Designer:  I.W.Amilya 

 

Course Description: 

 

Nowadays businesses which are involved in tourism, textile, food and beverage industries require 

a heavy social media presence to promote their businesses. It’s a great advantage to have an 

officer in your company who is capable of handling effective social media communication with 

national and international partners, dealers and customers. Thus, this course aims to equip you 

with the language skills required to maintain an effective social media presence. 

 

How you will benefit: 

 

Learn quick and effective social media communication techniques 

 Learn specific English vocabulary required for social media communication 

 Practice specific situational distant communication scenarios

 Learn useful tips and tricks to polish up your written communication techniques


 

What you will cover: 

This course covers essential topics based on the book ‘Social Media Marketing- Beginner 

Guide for Business and Marketing’ by Jackson, J. 

 Facebook marketing 

 Pinterest 

 Twitter 

 Instagram 

 Linkedin 

 Google plus 

 Video marketing 

  Practice specific distant communication scenarios (Group/Individual) 

 

 

Who should attend: 

 

 Businessmen and women involved in advertizing using social media. (Recommended for 

anyone interested in improving social media communication skills) 
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หลักสูตร: 

การสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้ได้ผล 
วิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
 

เลขที่:   NULCG00060 
ระยะเวลา:    6 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  I.W. Amilya 
ผู้แปล:   วุฒิชัย บุญเรือง 
 

ลักษณะวิชา: 
ปัจจุบันธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สิ่งทอ อาหารและเคร่ืองดื่มจ าเป็นที่จะต้องใช้สื่อสังคม
ออนไลนอ์ย่างมากในการส่งเสริมธุรกิจของตน และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่มีเจ้าหน้าที่ในบริษัทของคุณที่มี
ความสามารถในการจัดการกับสื่อทางสังคมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารกับคู่ค้า ตัวแทน
จ าหน่ายและลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณมีทักษะด้านภาษา
ที่จ าเป็นต่อการรักษาสถานะ การมีสื่อสังคมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 เรียนรู้ค าศัพท์เฉพาะภาษาอังกฤษที่จ าเป็นส าหรับการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
 ฝึกฝนสถานการณ์การสื่อสารระยะไกลที่เฉพาะเจาะจง  
 เรียนรู้เคล็ดลับและเทคนิคที่เป็นประโยชน์ในการขัดเกลาเทคนิคการสื่อสารที่เป็นการเขียนของคุณ 
 

บทเรียน: 

 หลักสูตรนี้ครอบคลุมหัวข้อที่จ าเป็นตามหนังสือ  
‘Social Media Marketing- Beginner Guide for 
Business and Marketing’ by Jackson, J. 

 การตลาดผ่าน Facebook  
 Pinterest  
 Twitter 
 

เหมาะส าหรับ:  

 นักธุรกิจชายและหญิงที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ (แนะน าส าหรับทุกคนที่สนใจ

ในการปรับปรุงทักษะการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์) 

 Instagram 
 Linkedin 
 Google plus 
 การตลาดผ่านวิดีโอ 
 ฝึกฝนสถานการณ์การสื่อสารระยะไกลที่

เฉพาะเจาะจง (กลุ่ม / รายบุคคล) 
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Course:  

Movie English 
Watch, analyze, evaluate and convey to others 

Course ID:  NULCG00061 

Duration:  18 Hours 

Course Designer: J. Grace 

 

Course description 

Language teachers have been using films in their classes for decades, and there are a number of reasons 

why film is an excellent teaching and learning tool. Learning from films is motivating and enjoyable so 

you will want to study and be intrigued to learn more. Films also give us authentic and varied language 

in a way that it is naturally heard and used by native speakers. Film gives a visual context from which 

you are able to build up a bank of visual clues from gestures to interactions with the surroundings. As 

well as variety and flexibility of tasks to do pre-, during and post watching. 

What you will benefit: 

 Students can expect to have better awareness of natural spoken English in realistic environments.  

 Increased visual and listening skills, through amalgamation of natural cue awareness, from which 

comprehension can deduced.  

 By increasing comprehension it is possible to critically analyse the various meanings that could be 

connoted.  

 This ability can be applied to answering listening questions in language proficiency tests. 

 The ability to review and compose written reviews directly aids in the skills needed for anyone 

looking to take writing tests. 

What’s you will cover: 

 The most up to date lesson plans based on a variety of different videos from film clips to viral 

videos. 

 Interactive stories for engaging “screenagers” and other 21st century students. 

 Stories linking to curricular subjects (art, science, citizenship, media studies, etc.). 

 Collaboration through analysis and communication. 

 Optional written tasks working on analysis and opinion writing. 

 Flexible and expansive source of course materials so each course will always be fresh. 

Who should join this course: 

 This course is essential for anyone who wants to expand their English abilities in a relaxed setting on 

a wide variety of topics, preparing all who need to use English in their daily lives, for their work or 

within academic contexts. 
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หลักสูตร :  

ภาษาอังกฤษในภาพยนตร์ 
ดูหนัง วิเคราะห์ ประเมินและถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนต่อ 

เลขที:่   NULCG00061 
ระยะเวลา:  18 Hours 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  J. Grace 
ผู้แปล:   จิรัชต์ เรืองเอกราช 

ลักษณะวิชา: 
ครูสอนภาษาได้ใช้ภาพยนตร์ในชั้นเรียนมาหลายทศวรรษแล้วและมีเหตุผลหลายประการที่ท าให้ภาพยนตร์เป็น
เครื่องมือการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยม การเรียนรู้จากภาพยนตร์เป็นแรงจูงใจและสนุกสนานดังน้ันคุณจึงควรศึกษา
และสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม ภาพยนตร์ยังให้ภาษาที่แท้จริงและหลากหลายแตกต่างกันไปและอย่างเป็นธรรมชาติ
โดยเจ้าของภาษา ภาพยนตร์ให้บริบทที่เป็นภาพที่คุณสามารถสร้างคลังข้อมูลภาพจากท่าทางเพื่อปฏิสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อม  

ประโยชน์ที่ได้รับ: 
●       นักเรียนจะสามารถมีการรับรู้ภาษาอังกฤษท่ีพูดอย่างเป็นธรรมชาติได้ดีขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ 
           เหมือนจริง  
●       เพิ่มทักษะการมองเห็นและการฟังผ่านการควบรวมการรับรู้ความรู้สึกตามธรรมชาติจากความ 
           เขา้ใจท่ีสามารถสรุปได้ และเพิ่มความเข้าใจว่าเป็นไปได้ที่จะวิเคราะห์ความหมายต่างๆ 

●       ความสามารถน้ีสามารถใช้เพื่อตอบค าถามการฟังในการทดสอบความสามารถทางภาษา  
●       ความสามารถในการทบทวนและเขียนบทวิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นทักษะที่จะช่วย 
          โดยตรงส าหรับทุกคนท่ีต้องการทดสอบการเขียน 

บทเรียน: 
●       แผนการสอนที่ทันสมัยที่สุดด้วยวิดีโอท่ีหลากหลายจากวิดีโอคลิปต่างๆไปจนถึงวิดีโอแบบ viral 
●       เรื่องราวเชิงโต้ตอบส าหรับการมีส่วนร่วมกับ "screenagers" และนักเรียนคนอื่น ๆ  
●       เรื่องราวท่ีเชื่อมโยงกับเน้ือหาหลักสูตร (ศิลปะ วิทยาศาสตร์ การเป็นพลเมือง การศึกษาสื่อ ฯลฯ) 
●       การท างานร่วมกันผ่านการวิเคราะห์และการสื่อสาร 
●       งานเขียนเป็นตัวเลือกที่ใช้ในการวิเคราะห์และเขียนความคิดเห็น 

เหมาะส าหรับ: 
●       หลักสูตรน้ีมีความส าคัญส าหรับทุกคนท่ีต้องการต่อยอดความสามารถทางภาษาอังกฤษในแบบที่ 
           ผ่อนคลายในหัวข้อ เตรียมตัวทุกคนที่จ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันส าหรับการ 
           ท างานของพวกเขาหรือแม้กระทั่งในบริบทวิชาการ  
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Course: 

English Drama 
If you can’t use English, pretend that you can and so you will 

Course ID:  NULCG00062 

Duration:  18 Hours 

Course Designer: J. Grace 

 

Course description 

This course helps students improve their English while preparing to perform on stage as well as 

develop a basic knowledge of acting. Students will learn such skills as characterization, 

expressing emotion, voice projection, body movement and facial expressions. All of these skills 

transfer directly into being able to use English in a variety of ways, with clearly conveyed 

meanings. 

How you will benefit: 

 Cope effectively with change, extended speaking tasks and unplanned impromptu speaking 

 Develop positive attitudes towards constructive ideas and values. 

 Develop confidence in spoken English, panned and spontaneous. 

 Learn to manipulate body movements and facial expressions to convey meaning and 

emotion. 

 Become proficient at reading, comprehending and responding to written English. 

What you will cover: 

 Project based tasks – work over the entire course for an ultimate production. 

 Skill focused tasks working on stress, intonation and pronunciation. 

 Text analysis and experimentation with material. 

 Consistent aural reading practice. 

 Games and activates aimed to engage, instruct and allow for the freedom to add personality 

and expression using the English language. 

Who should attend: 

 This course is aimed to support any students on a quest to acquire English communication 

skills. A basic ability to read and speak English is preferred before attending the course as 

the tasks will be to challenging for elementary learners.  
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หลักสูตร: 

บทละครอังกฤษ 

ถ้าคุณใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้ จงให้คุณแกล้งว่าท าได้แล้วคุณจะท าได้เอง 

เลขที่:    NULCG00062 
ระยะเวลา:   18 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  J. Grace 
ผู้แปล:   จิรัชต์ เรืองเอกราช 

ลักษณะวิชา: 
หลักสูตรนี้ช่วยให้นักเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองไปพร้อมๆกับเตรียมตัวเพื่อการแสดงบนเวทีและ
พัฒนาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแสดงไปด้วย นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะเช่น การสวมบทบาท การถ่ายทอด
อารมณ์ การถ่ายทอดน้ าเสียง การขยับสีหน้าและท่าทาง ทักษะเหล่านี้ถ่ายทอดโดยตรงไปสู่ความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษในหลายรูปแบบด้วยความหมายที่สื่อถึงได้อย่างชัดเจน 

ประโยชน์ท่ีได้รับ: 
●       รับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพกับการเปลี่ยนแปลงการพูดและการพูดโดยไม่ได้เตรียมการ 
●       พัฒนาทัศนคติเชิงบวกต่อแนวคิดและคุณค่าที่สร้างสรรค์ 
●       พัฒนาความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษแบบคล่องแคล่วต่อเน่ือง 
●       เรียนรู้การจัดการการเคลื่อนไหวของร่างกายและการแสดงออกทางสีหน้าเพื่อถ่ายทอดความหมาย 
           และอารมณ์ 
●       มีความช านาญในการอ่านท าความเข้าใจและตอบสนองต่อการเขียนภาษาอังกฤษ 

บทเรียน: 
●       งานโครงการ งานในชั้นเรียนเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 
●       ทักษะที่เน้นการท างานเกี่ยวกับการเน้นน้ าเสียงและการออกเสียง 
●       การวิเคราะห์ข้อความและน ามาทดลองกับเนื้อหา 
●       การอ่านหนังสือที่สอดคล้องกัน 
●       เกมและกิจกรรมที่มุ่งเป้าไปที่การมีส่วนร่วมสั่งสอนและอนุญาตให้มีอิสระในการเพิ่มบุคลิกภาพ 
           และการแสดงออกโดยใช้ภาษาอังกฤษ 

เหมาะส าหรับ: 

●       หลักสูตรนี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนนักเรียนทุกคนที่แสวงหาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
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           ความสามารถพื้นฐานในการอ่านและพูดภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ควรมีส าหรับการเรียนหลักสูตร 

           เพราะงานที่จะท้าทายส าหรับผู้เรียนขั้นเบื้องต้น  
Course: 

Listen well, listen better 
Master your listening ability and become a better communicator 

 

 

Course ID:  NULCG00063 

Duration:    7 Hours 

Course Designer:  D. Jayawardena 

 

Course Description: 

There is a difference between hearing and listening. Good listening skills are not something we 

are born with but they are habits we create throughout our life. Being a good listener can earn 

you respect, appreciation and help you build stronger relationships in your social and business 

dealings. The main objective of this course is to develop your listening ability and make you a 

better communicator. 

 

How you will benefit: 

 The course helps you determine what type of listener you are 

 Know activities that improve listening skills 

 Avoid misunderstandings that threaten any healthy relationship 

 Broaden your knowledge in any area you are interested in by listening to information 

actively 

 Communicate successfully with your colleagues 

 Detect and solve problems quickly where necessary 

 Gain respect and trust from everyone around you 

 

What you will cover: 

 What are listening skills and why are they so important in your life 

 What kind of listener are you 

 How to listen well 

 Learn basic skills of listening 

 What are the barriers to listening  

 What are good and bad listening habits  

 Understand body language  

 Activities to improve listening habits 

 

Who should attend: 

 Business professionals, managers, team leaders, fathers, mothers, friends, students, 

teachers and just anyone with a good knowledge in English and is interested in becoming a 

successful listener and gain acceptance wherever you go.  
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หลักสูตร: 

ฟังได้ด ีฟังให้ดีขึ้น 
 

เลขที่:   NULCG00063 
ระยะเวลา:    7 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  D.Jayawardena  
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
ลักษณะวิชา: 
การฟังแตกต่างจากการได้ยิน ทักษะการฟังท่ีดีไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติ แต่เป็นนิสัยที่มนุษย์ตั้งใจสร้างและสั่งสม
มานานตลอดชีวิต การเป็นผู้ฟังที่ดีจะท าให้เป็นที่นับถือ เป็นที่ยอมรับและช่วยให้สร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นใน
การด าเนินงานและการเข้าสังคม วัตถุประสงค์หลักของวิชาน้ีคือ เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการฟัง และท าให้เป็นบุคคล
ที่สามารถสื่อสารได้ดี  
 
ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 วิชาน้ีสอนให้คุณก าหนดได้ว่าคุณเป็นนักฟังแบบไหน 

 เรียนรู้กิจกรรมที่ใช้ปรับปรุงทักษะการฟัง 

 หลีกเล่ียงการเข้าใจผิดที่ท าลายความสัมพันธ์ที่ดี 

 เพิ่มพูนความรู้ในเรื่องที่สนใจโดยรับฟังข้อมูลอย่างมีส่วนร่วมจริงจัง 

 สื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้ส าเร็จด้วยด ี

 เล็งเห็นและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วตามความจ าเป็น 

 ได้รับการยกย่องนับถือและไว้วางใจจากทุกคนรอบตัว 
 
บทเรียน:                                                      
 อะไรคือทักษะการฟังและท าไมจึงมีความส าคัญ 
 คุณคือนักฟังประเภทใด 
 ท าอย่างไรจะฟังได้ดี 
 เรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการฟัง 
 
เหมาะสมส าหรับ:  
 นักธุรกิจ ผู้จัดการ ผู้น าทีม ผู้ปกครอง เพื่อน นิสิตนักศึกษา นักเรียน ครู และทุกคนท่ีมีภาษาอังกฤษดีและสนใจ

ที่จะเป็นนักฟังผู้ประสบความส าเร็จและได้รับการยอมรับโดยทั่วไป  

 อะไรคืออุปสรรคในการฟัง 
 อะไรคือนิสัยการฟังท่ีดีและไม่ดี 
 เข้าใจภาษารา่งกาย 
 กิจกรรมที่ปรับปรุงนิสัยการฟัง 
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Course: 

English for Media 1 
 

Course ID:   NULCG00064 

Course Designer:   P.Achava-Amrung 

Duration:   30 Hours 

 

Course Description: 

Textbook used: Ceramella, N. and Lee, Elizabeth, Cambridge English for the Media. 

The main aim of the four courses in the series of English for Media is based on the textbook 

used, that is, to improve your communication skills at work and your English language 
knowledge in key areas of the media. Media situations are portrayed and practice exercises are 

provided by a CD filled with audio scripts and video clips and other reality-based activities. 

Examples are editorial meeting, briefing over the phone, shooting on location, giving a pitch, 

designing a homepage, presenting an advertisement to a client and analyzing feedback. 

How you will benefit: 

 Discussion of the media topic 

 Listening activities reflecting everyday media scenarios which allow you to learn the 

language used in different working situations, for example, meetings, dealing with clients, 

and giving feedback 

 Realistic speaking activities  that give you plenty of practice of the language you’ve look at 

 Reading and writing practice, based on authentic media documents 

 Engaging Topic and articles which ensure that learning is interesting and motivating 

What will you cover: 

 Newspapers 

- writing headlines 

- Analysing newspaper articles 

- Practicing interview skills 

- Planning and writing a newspaper article 

 Radio 

- Understanding the language of radio presenters 

- Understanding the production process 

- Planning a news list 

- Giving post-production feedback 

 

Who should attend: 

 All involved in the Media 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อสารมวลชน 1 
 

เลขที่:    NULCG00064 
ระยะเวลา:    30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P.Achava-Amrung 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 

ลักษณะวิชา: 
ต าราที่ใช้ Ceramella, N. and Lee, Elizabeth, Cambridge English for the Media.เป้าหมายหลักของ 4 
รายวิชาในชุดภาษาอังกฤษส าหรับสื่อมวลชนจัดสอนตามต ารานี้ เพื่อยกระดับทักษะการสื่อสารในการท างาน
และสมรรถนะความรู้ภาษาอังกฤษในขอบเขตที่ใช้ในงานสื่อสารมวลชน ในวิชานี้มีการแสดงสถานการณ์
ปรากฏในวงการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยแบบฝึกหัดในการใช้งานจริง โดยบรรจุในแผ่นซีดี ที่ประมวลส
คลิปและภาพยนตร์สั้นตามกิจกรรมที่เป็นจริง ตัวอย่าง ได้แก่ การประชุมบรรณาธิการ การสรุปโดยใช้
โทรศัพท์ การถ่ายภาพยนตร์ในสถานที่จริง การให้คิว การออกแบบ homepage การน าเสนอโครงการโฆษณา
ต่อลูกค้า และการวิเคราะห์ความเห็นที่ได้รับ  

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 อภิปรายเก่ียวกับสื่อสารมวลชน 

 กิจกรรมการท าเพื่อทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นประจ าในวงการสื่อสารมวลชน เพื่อเรียนรู้ภาษาที่ใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ เช่น การประชุม การติดตอ่กับลูกค้า และการวิพากษ์งาน   

 กิจกรรมการสนทนาจริงๆเพื่อให้ฝึกฝนการใช้ภาษาให้ตรงงาน 

 การฝึกฝนการอ่านและการเขียนจากเอกสารที่ใช้จริง 

 ศึกษาหัวข้อและบทความอย่างลึกซึ้งเพื่อให้ม่ันใจว่าการเรียนรู้น่าสนใจและกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน 

บทเรียน: 

 หนังสือพิมพ์ 
- เขียนหัวข่าว 
- การวิเคราะห์บทความในหนังสือพิมพ์ 
- การฝึกฝนทักษะการสัมภาษณ์ 
- การวางแผนและการเขียนบทความใน

หนังสือพิมพ์ 
เหมาะส าหรับ:  

 ทุกคนในวงการสื่อสารมวลชน  

 

 วิทยุ 
- เข้าใจภาษาของผู้ประกาศวิทย ุ
- เข้าใจกระบวนการผลิตสื่อสารทางวิทยุ 
- วางแผนรายการข่าว 
- การประเมินหลังการผลิต 
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Course: 

English for media2 

Course ID:   NULCG00065 

Course Designer:   P.A. Amrung 

Duration:    30 Hours 

 

Course Description: 

Textbook used: Ceramella, N. and Lee, Elizabeth, Cambridge English for the Media. 

The main aim of the four courses in the series of English for Media is based on the textbook 

used, that is, to improve your communication skills at work and your English language 
knowledge in key areas of the media. Media situations are portrayed and practice exercises are 

provided by a CD filled with audio scripts and video clips and other reality-based activities. 

Examples are editorial meeting, briefing over the phone, shooting on location, giving a pitch, 

designing a homepage, presenting an advertisement to a client and analyzing feedback. 

How you will benefit: 

 Discussion of the media topic 

 Listening activities reflecting everyday media scenarios which allow you to learn the 

language used in different working situations, for example, meetings, dealing with clients, 

and giving feedback 

 Realistic speaking activities  that give you plenty of practice of the language you’ve look at 

 Reading and writing practice, based on authentic media documents 

 Engaging Topic and articles which ensure that learning is interesting and motivating 

What you will cover: 

 Magazines 

- Composing magazine covers 

- Planning the contents of a magazine 

- Giving instructions for a photo shoot 

- Planning and writing a true-life story 

 Television 

- Understanding the pre-production process 

- Organizing a filming schedule 

- Filming on location 

- Editing a TV documentary 

Who should attend: 

 As in “English for Media 1” 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อสารมวลชน 2 
 
เลขที:่    NULCG00065 
ระยะเวลา:    30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P.Achava-Amrung 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
 
ลักษณะวิชา: 

ต าราที่ใช้ Ceramella, N. and Lee, Elizabeth, Cambridge English for the Media.เป้าหมายหลักของ 4 รายวิชาในชุด
ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อมวลชนจัดสอนตามต าราน้ี เพื่อยกระดับทักษะการสื่อสารในการท างานและสมรรถนะความรู้
ภาษาอังกฤษในขอบเขตที่ใช้ในงานสื่อสารมวลชน ในวิชาน้ีมีการแสดงสถานการณ์ปรากฏในวงการสื่อสารมวลชน 
พร้อมด้วยแบบฝึกหัดในการใช้งานจริง โดยบรรจุในแผ่นซีดี ที่ประมวลสคลิปและภาพยนตร์สั้นตามกิจกรรมที่เป็น
จริง ตัวอย่าง ได้แก่ การประชุมบรรณาธิการ การสรุปโดยใช้โทรศัพท์ การถ่ายภาพยนตร์ในสถานที่จริง การให้คิว 
หรือการแนะ การออกแบบ homepage การน าเสนอโครงการโฆษณาต่อลูกค้า และการวิเคราะห์ความเห็นที่ได้รับ  

ประโยชน์ที่ได้รับ:   

 อภิปรายเก่ียวกับสื่อสารมวลชน 

 กิจกรรมการท าเพื่อทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นประจ าในวงการสื่อสารมวลชน เมื่อเรียนรู้ภาษาที่ใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ เช่น การประชุม การติดตอ่กับลูกค้า และการวิพากษ์งาน   

 กิจกรรมการสนทนาจริงๆเพื่อให้ฝึกฝนการใช้ภาษาให้ตรงงาน 

 การฝึกฝนการอ่านและการเขียนจากเอกสารที่ใช้จริง 

 ศึกษาหัวข้อและบทความอย่างลึกซึ้งเพื่อให้ม่ันใจว่าการเรียนรู้น่าสนใจและกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน 
บทเรียน: 

 นิตยสาร 
- ออกแบบและเขียนข้อความบนปก 
- วางแผนสาระในเล่ม 
- ก าหนดเง่ือนไขในการถ่ายภาพ 
- วางแผนและเขียนเรื่องชีวิตจริง 

เหมาะส าหรับ:  

 ทุกคนในวงการสื่อสารมวลชน  

 

 

Course: 

English for Media 3 

 โทรทัศน ์
- เข้าใจกระบานการก่อนถ่ายท าเพื่อออกอากาศ 
- วางระบบการจัดผังรายการภาพยนตร์และการถ่ายท า 
- การถ่ายภาพยนตร์ในฉาก/สถานที่จริง 
- ตรวจแก้สารคดีส าหรับโทรทัศน์ 
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Course ID:   NULCG00066 

Course Designer:   P.A. Amrung 

Duration:    30 Hours 

 

Course Description: 

Textbook used: Ceramella, N. and Lee, Elizabeth, Cambridge English for the Media. 

The main aim of the four courses in the series of English for Media is based on the textbook 

used, that is, to improve your communication skills at work and your English language 
knowledge in key areas of the media. Media situations are portrayed and practice exercises are 

provided by a CD filled with audio scripts and video clips and other reality-based activities. 

Examples are editorial meeting, briefing over the phone, shooting on location, giving a pitch, 

designing a homepage, presenting an advertisement to a client and analyzing feedback 

 

How you will benefit: 

 Discussion of the media topic 

 Listening activities reflecting everyday media scenarios which allow you to learn the 

language used in different working situations, for example, meetings, dealing with 

clients, and giving feedback 

 Realistic speaking activities  that give you plenty of practice of the language you’ve 

look at 

 Reading and writing practice, based on authentic media documents 

 Engaging Topic and articles which ensure that learning is interesting and motivating 

 

What will you cover: 

 Film  

- Writing a screenplay 

- Pitching successfully 

- Organizing a shoot  

- Writing a film review 

 New media 

- Briefing a website designer 

- Analyzing problems and providing solutions 

- Planning and writing a blog 

- Creating a podcast 

Who should attend: 

 As in “English for Media 1” 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อสารมวลชน 3 
เลขที:่    NULCG00066 
ระยะเวลา:    30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P.Achava-Amrung 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 

ลักษณะวิชา: 

ต าราที่ใช้ Ceramella, N. and Lee, Elizabeth, Cambridge English for the Media.เป้าหมายหลักของ 4 รายวิชาในชุด
ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อมวลชนจัดสอนตามต าราน้ี เพื่อยกระดับทักษะการสื่อสารในการท างานและสมรรถนะความรู้
ภาษาอังกฤษในขอบเขตที่ใช้ในงานสื่อสารมวลชน ในวิชาน้ีมีการแสดงสถานการณ์ปรากฏในวงการสื่อสารมวลชน 
พร้อมด้วยแบบฝึกหัดในการใช้งานจริง โดยบรรจุในแผ่นซีดี ที่ประมวลสคลิปและภาพยนตร์สั้นตามกิจกรรมที่เป็น
จริง ตัวอย่าง ได้แก่ การประชุมบรรณาธิการ การสรุปโดยใช้โทรศัพท์ การถ่ายภาพยนตร์ในสถานท่ีจริง การให้คิว การ
ออกแบบ homepage การน าเสนอโครงการโฆษณาต่อลูกค้า และการวิเคราะห์ความเห็นที่ได้รับ  

ประโยชน์ที่ได้รับ:   

 อภิปรายเก่ียวกับสื่อสารมวลชน 

 กิจกรรมการท าเพื่อทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นประจ าในวงการสื่อสารมวลชน เพื่อเรียนรู้ภาษาที่ใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ เช่น การประชุม การติดตอ่กับลูกค้า และการวิพากษ์งาน   

 กิจกรรมการสนทนาจริงๆเพื่อให้ฝึกฝนการใช้ภาษาให้ตรงงาน 

 การฝึกฝนการอ่านและการเขียนจากเอกสารที่ใช้จริง 

 ศึกษาหัวข้อและบทความอย่างลึกซึ้งเพื่อให้ม่ันใจว่าการเรียนรู้น่าสนใจและกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน 
บทเรียน: 

 ภาพยนตร์ 
- เขียนสคริปส์ภาพยนตร์เป็นฉากๆ 
- ให้คิวการแสดงได้เป็นอย่างดี 
- จัดระบบการถ่ายท า 
- เขียนบทวิพากษ์ภาพยนตร์ 

 
เหมาะส าหรับ:  

 ทุกคนในวงการสื่อสารมวลชน  
 

 

Course: 

 สื่อสารมวลชนใหม่ 
- สรุปการออกแบบ Website 
- วิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไข 
- วางแผนการเขียน Blog 
- สร้าง Podcast 

 



163 
 

 

English for media4                                                                             
 

Course ID:   NULCG00067 

Course Designer:   P.A. Amrung 

Duration:    30 Hours 

 

Course Description: 

Textbook used: Ceramella, N. and Lee, Elizabeth, Cambridge English for the Media. 

The main aim of the four courses in the series of English for Media is based on the textbook 

used, that is, to improve your communication skills at work and your English language 
knowledge in key areas of the media. Media situations are portrayed and practice exercises are 

provided by a CD filled with audio scripts and video clips and other reality-based activities. 

Examples are editorial meeting, briefing over the phone, shooting on location, giving a pitch, 

designing a homepage, presenting an advertisement to a client and analyzing feedback. 

How you will benefit: 

 Discussion of the media topic 

 Listening activities reflecting everyday media scenarios which allow you to learn the 

language used in different working situations, for example, meetings, dealing with clients, 

and giving feedback 

 Realistic speaking activities  that give you plenty of practice of the language you’ve look at 

 Reading and writing practice, based on authentic media documents 

 Engaging Topic and articles which ensure that learning is interesting and motivating 

 

What you will cover: 

 Magazines 

- Composing magazine covers 

- Planning the contents of a magazine 

- Giving instructions for a photo shoot 

- Planning and writing a true-life story 

 Television 

- Understanding the pre-production process 

- Organizing a filming schedule 

- Filming on location 

- Editing a TV documentary 

Who should attend: 

 As in “English for Media 1” 

 

 

 

 

หลักสูตร: 
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ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อสารมวลชน 4 
 
เลขที:่    NULCG00067 
ระยะเวลา:    30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P.Achava-Amrung 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 

ลักษณะวิชา: 
ต าราที่ใช้ Ceramella, N. and Lee, Elizabeth, Cambridge English for the Media.เป้าหมายหลักของ 4 รายวิชาในชุด
ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อมวลชนจัดสอนตามต าราน้ี เพื่อยกระดับทักษะการสื่อสารในการท างานและสมรรถนะความรู้
ภาษาอังกฤษในขอบเขตที่ใช้ในงานสื่อสารมวลชน ในวิชาน้ีมีการแสดงสถานการณ์ปรากฏในวงการสื่อสารมวลชน 
พร้อมด้วยแบบฝึกหัดในการใช้งานจริง โดยบรรจุในแผ่นซีดี ที่ประมวลสคลิปและภาพยนตร์สั้นตามกิจกรรมที่เป็น
จริง ตัวอย่าง ได้แก่ การประชุมบรรณาธิการ การสรุปโดยใช้โทรศัพท์ การถ่ายภาพยนตร์ในสถานที่จริง การให้คิว 
หรือการแนะ การออกแบบ homepage การน าเสนอโครงการโฆษณาต่อลูกค้า และการวิเคราะห์ความเห็นที่ได้รับ  

ประโยชน์ที่ได้รับ:   

 อภิปรายเก่ียวกับสื่อสารมวลชน 

 กิจกรรมการท าเพื่อทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นประจ าในวงการสื่อสารมวลชน เมื่อเรียนรู้ภาษาที่ใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ เช่น การประชุม การติดตอ่กับลูกค้า และการวิพากษ์งาน   

 กิจกรรมการสนทนาจริงๆเพื่อให้ฝึกฝนการใช้ภาษาให้ตรงงาน 

 การฝึกฝนการอ่านและการเขียนจากเอกสารที่ใช้จริง 

 ศึกษาหัวข้อและบทความอย่างลึกซึ้งเพื่อให้ม่ันใจว่าการเรียนรู้น่าสนใจและกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน 
บทเรียน: 

 นิตยสาร 
- ออกแบบและเขียนข้อความบนปก 
- วางแผนสาระในเล่ม 
- ก าหนดเง่ือนไขในการถ่ายภาพ 
- วางแผนและเขียนเรื่องชีวิตจริง 

 
เหมาะส าหรับ:  

 ทุกคนในวงการสื่อสารมวลชน  

 

Course: 

English for Social Purposes 
Develop linguistic and intercultural competence to communicate effectively 

 โทรทัศน ์
- เข้าใจกระบานการก่อนถ่ายท าเพื่อออกอากาศ 
- วางระบบการจัดผังรายการภาพยนตร์และการถ่ายท า 
- การถ่ายภาพยนตร์ในฉาก/สถานที่จริง 
- ตรวจแก้สารคดีส าหรับโทรทัศน์ 
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Course ID:  NULCG00068 

Duration:  30 Hours 

Course Designer: J. Sareno 

 

Course Description: 

Cultural references from geography, occupations, pastimes and historical events and 

personalities always play vital roles in language. Each culture follow special rules regarding 

formal and informal address and conversation routines. It is therefore, not only important for 

you to have a wide range of vocabulary and memorize grammar rules, for you to be proficient 

in English language, you must also acquire sufficient background of the social cultural rules 

that native speakers use when they converse with each other. This course focuses on fluency, 

like using natural English to communicate in different social contexts. You will learn more 

about the different communication skills such as keeping up a conversation on a range or 

everyday topics. 

 

How you will benefit: 

● Learn the different strategies for effective listening  

● Develop awareness of everyday life, social structures and cultures associated with the 

language 

● Improve your oral-aural skills in English for social purposes 

  ● Avoid misunderstanding through having cultural and social awareness of language 

● Develop mastery of language structures and vocabulary useful for various situations 

 

What you will cover: 

●  Learn the different useful English greetings and expressions 

●  Initiate a conversation, maintain it and close it appropriately 

●  Understand the audience you are talking to and converse in a socially appropriate manner 

●  Read verbal and nonverbal social cues in a conversation 

●  Practice previewing skill to be a more effective conversationalist 

●  Improve your problem-solving skills in every social interactions  

 

 

Who should attend: 

● This course is designed for all professionals who want to improve their proficiency level in 

the English language.  
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษในการเข้าสังคม 

เลขที:่   NULCG00068 

ระยะเวลา:  30 ชั่วโมง 

ผู้พัฒนาหลักสูตร: J. Sareno 

ผู้แปล:   รองศาสตราจารย ์ดร. พรชุลี  อาชวอ ารุง 

ลักษณะวิชา: 

มิติทางภูมิศาสตร์ อาชีพ การใชเ้วลาว่าง และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ และบุคลิกภาพ มีบทบาทสูงในการใช้ภาษา 

แต่ละวัฒนธรรมให้กฎเฉพาะเกี่ยวกับการเรียกคู่สนทนาอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และยังมีบทสนทนาที่

แตกต่างกันด้วย ดังน้ัน การที่จะมีสมรรถนะสูงทางภาษา เพียงแต่รู้จักศัพท์หลากหลาย จ านวนมาก และรู้จักใช้

ไวยากรณ์ ยังไม่เพียงพอ ผู้เรียนต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎของวัฒนธรรมทางสังคม ที่ผู้เป็นเจ้าของภาษาใช้ด้วยในเวลา

สนทนากัน หลักสูตรน้ีเน้นการพูดให้คล่อง เหมือนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษแต่ก าเนิดสื่อสารกันในบริบททางสังคม ผู้เรียน

จะรู้จักทักษะการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น การสนทนาโต้ตอบตามหัวข้อประจ าวันต่างๆ 

ประโยชน์ที่ได้รับ: 

 เรียนรู้ยุทธศาสตร์การฟังท่ีหลากหลาย 

 พัฒนาความตระหนักในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โครงสร้างสังคมท่ีสัมพันธ์กับภาษา 

 ปรับปรุงทักษะการฟังและการพูดเพื่อการเข้าสังคม 

 หลีกเล่ียงความเข้าใจผิดจากภาษาวัฒนธรรมและสังคมท่ีแตกต่างกัน 

 พัฒนาสมรรถนะในการใช้โครงสร้างภาษาและศัพท์ที่มีประโยชน์ในสถานการณ์สังคมต่างๆ   

บทเรียน: 

 เรียนการทักทายที่จ าเป็น และวิธีการแสดงออกต่างๆ ที่หลากหลาย 

 เริ่มต้นบทสนทนา ด าเนินการสนทนา และจบบทสนทนาอย่างเหมาะสม 

 อ่านภาษาทางการและภาษากายในการสนทนาได้ 

 ฝึกฝนทักษะการน าเข้าสู่บทสนทนาที่ได้ผล 

 พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

 

เหมาะส าหรับ: 

 หลักสูตรน้ีพัฒนาขึ้นมาส าหรับนักวิชาชีพทุกคน ที่ต้องการเพิ่มระดับสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ 
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Course: 

English for Job Search 1 
 

Course ID:   NULCG00069 

Course Designer:  P.Achava-Amrung 

Duration:    30 Hours 

 

Course Description: 

The textbook used for this course is Downes, C. Cambridge English for Job Hunt. 

The aim is to develop the English language and communication skills needed to get a job you 

want. Specifically designed for both new and experienced professionals. Authentic materials are 

used such as genuine CD and cover letters you can use as a model. On the audio you will hear a 

lot of interview extracts, from both strong candidates giving model responses to interview 

question, as well as weaker candidates making common mistakes. Examples of successful 

techniques are given with opportunities for practices. 

 

What you will benefit: 

 Researching the market 

 Preparing a CV 

 Writing a cover letter 

 Answering interview questions 

 Answer competency based interview questions 

 Turning negatives into positives 

 Telephone interviews 

 Negotiating terms and conditions of service 

 

What you will cover: 

 Research and preparation 

- Identifying the stages in job application 

- Researching yourself 

- Highlighting your skills and experience 

- Researching the market 

 Writing an impressive CV 

- Structuring your CV 

- Avoiding common CV mistakes 

- Creating a strong first impression 

- Identifying your key skills 

- Highlighting your work experience 

- Detailing your education and qualification 

- Demonstrating your interests 

- Providing references 

 

Who should attend: 

 Job seekers at all levels in any occupation or profession. 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษในการหางาน 1 
เลขท่ี :   NULCG00069 
ระยะเวลา :  30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร :  P.Achava-Amrung 
ผู้แปล :   ชลประคัลภ์ มีสิทธิ์ 
 

ลักษณะวิชา: 
ต าราเรียนที่ใช้ในหลักสูตรนี้คอื Cambridge English for Job Hunt เขียนโดย Downes, C. จุดมุ่งหมายคือ การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษและการสื่อสารท่ีจ าเป็น เพ่ือให้ได้งานที่คุณตอ้งการ ออกแบบมาเฉพาะส าหรับคนท างานทั้งมือใหม่
และผู้มีประสบการณ์ ภายในเล่มใช้สื่อการสอน เช่น แผ่นเสียงซีดีและตัวอย่างจดหมายสมัครงานที่เป็นแบบจ าลองให้คุณ
สามารถน าไปปรับใช้ได้ ในแผ่นซีดีรวบรวมไฟล์เสียงบทสนทนาจากการสัมภาษณ์งานไว้เป็นจ านวนมาก ทั้งจากผู้สมัคร
งานที่เตรียมตัวมาอย่างดีในการตอบค าถาม รวมถึงตัวอย่างข้อผดิพลาดท่ีพบเจอบ่อยๆ ในผู้สมัครงานที่อ่อนหัด ตัวอย่าง
ของเทคนิคท่ีประสบความส าเร็จถูกรวบรวมไว้ใหแ้ล้วพร้อมกบัโอกาสในการฝึกฝน 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ: 
● การส ารวจตลาดงาน    ● การตอบค าถามในการสัมภาษณ์เพ่ือทดสอบสมรรถนะ 
● การเตรียมประวัติส่วนตัวโดยสังเขป CV  ● การเปลี่ยนค าพูดเชิงลบให้เป็นข้อมูลเชิงบวก 
● การเขียนจดหมายแนะน าตัว   ● การให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
● การตอบค าถามในการสัมภาษณ์งาน  ● การเจรจาต่อรองเงือ่นไขและข้อตกลงในการท างาน 
 

บทเรียน: 
● การค้นคว้าและการเตรียมตัว 
- การระบุช่วงเวลาในการสมัครงาน 
- การส ารวจตัวเอง 
- แสดงจุดเด่นด้านทักษะและประสบการณ์ของคุณ 
- การวิจัยตลาด 
 

● การเขียนประวัติส่วนตัวให้นา่ประทับใจ 
- การจัดโครงสร้างในประวัติส่วนตัวของคณุ  - การแสดงจุดเด่นในประสบการณ์ท างานของคุณ 
- หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดท่ัวไปในประวัติย่อ  - แสดงรายละเอียดทางการศึกษาและคุณสมบัติ 
- การสร้างความประทับใจในครั้งแรกให้ตรึงใจ  - การระบุความสนใจพิเศษ 
- การระบุทักษะท่ีส าคัญของคุณ   - การเลือกบุคคลอ้างอิง 
 

เหมาะส าหรับ: 
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● ผูห้างานทุกระดับในทุกสาขาอาชีพหรือสายงานวิชาชีพ 
 

Courses: 

English for Job Search 2 
 

Course ID:   NULCG00070 

Course Designer:   P.Achava-Amrung 

Duration:    30 Hours 

 

Course Description. 

The textbook used for this course is Downes, C. Cambridge English for Job Hunt. 

The aim is to develop the English language and communication skills needed to get a job you 

want. Specifically designed for both new and experienced professionals. Authentic materials are 

used such as genuine CD and cover letters you can use as a model. On the audio you will hear a 

lot of interview extracts, from both strong candidates giving model responses to interview 

question, as well as weaker candidates making common mistakes. Examples of successful 

techniques are given with opportunities for practices. 

 

What you will benefit: 

 Researching the market 

 Preparing a CV 

 Writing a cover letter 

 Answering interview questions 

 Answer competency based interview questions 

 Turning negatives into positives 

 Telephone interviews 

 Negotiating terms and conditions of service 

 

What you will cover: 

 Effective cover letters 

- Identifying features of cover letters 

- Beginning a cover letter 

- Writing the main body of the letter 

- Writing an effective final paragraph 

- Using appropriate language 

- Writing a cover latter 

 Successful interviews 

- Preparing for the interview 

- Making a positive first impression 

- Dealing effectively with interview questions 

- Talking about yourself 

- Avoiding common mistakes 

- Proving you’ve done your research 

- Demonstrating you’ve got what it takes. 

 

Who should attend: 
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 Job seekers at all levels in any occupation or profession. 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษในการหางาน 2 

เลขที่:    NULCG00070 

ระยะเวลา:   30 ชั่วโมง 

ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P.Achava-Amrung 

ผู้แปล:    ชลประคัลภ์ มีสิทธ์ิ 

ลักษณะวิชา: 

ต าราเรียนที่ใช้ในหลักสูตรน้ีคือ Cambridge English for Job Hunt เขียนโดย Downes, C. จุดมุ่งหมายคือ การพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษและการสื่อสารที่จ าเป็น เพื่อให้ได้งานที่คุณต้องการ ออกแบบมาเฉพาะส าหรับคนท างานท้ัง

มือใหม่และผู้มีประสบการณ์ ภายในเล่มใช้สื่อการสอน เช่น แผ่นเสียงซีดีและตัวอย่างจดหมายสมัครงานท่ีเป็น

แบบจ าลองให้คุณสามารถน าไปปรับใช้ได้ ในแผ่นซีดีรวบรวมไฟล์เสียงบทสนทนาจากการสัมภาษณ์งานไว้เป็น

จ านวนมาก ทั้งจากผู้สมัครงานที่เตรียมตัวมาอย่างดีในการตอบค าถาม รวมถึงตัวอย่างข้อผิดพลาดที่พบเจอบ่อยๆ ใน

ผู้สมัครงานที่อ่อนหัด ตัวอย่างของเทคนิคที่ประสบความส าเร็จถูกรวบรวมไว้ให้แล้วพร้อมกับโอกาสในการฝึกฝน 

ประโยชน์ที่ได้รับ: 

● การส ารวจตลาดงาน   ● การตอบค าถามในการสัมภาษณ์เพื่อทดสอบสมรรถนะ 

● การเตรียมประวัติส่วนตัวโดยสังเขป CV ● การเปล่ียนค าพูดเชิงลบให้เป็นข้อมูลเชิงบวก 

● การเขียนจดหมายแนะน าตัว  ● การให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 

● การตอบค าถามในการสัมภาษณ์งาน ● การเจรจาต่อรองเง่ือนไขและข้อตกลงในการท างาน 

บทเรียน: 

● จดหมายแนะน าตัวท่ีมีประสิทธิภาพ 

- การก าหนดคุณลักษณะของจดหมายแนะน าตัว - การเขียนย่อหน้าสุดท้ายที่มีประสิทธิภาพ 

- หลักการเขียนส่วนเริ่มต้นของจดหมายแนะน าตัว - หลักการใช้ภาษาที่เหมาะสม 

- การเขียนใจความหลักของจดหมาย   - ฝึกเขียนจดหมายแนะน าตัว 

● การสัมภาษณ์งานท่ีประสบความส าเร็จ 

- การเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งาน   - หลีกเล่ียงข้อผิดพลาดทั่วไป 

- การสร้างความประทับใจครั้งแรกที่พบ  - การพิสูจน์ว่าคุณได้ท าการค้นคว้าข้อมูลมาล่วงหน้าแล้ว 

- การจัดการกับค าถามสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ - แสดงให้เห็นว่าคุณมีคุณสมบัติพอส าหรับงานน้ี 

- การพูดเก่ียวกับตัวเอง 

เหมาะส าหรับ: 

● ผู้หางานทุกระดับในทุกสาขาอาชีพหรือสายงานวิชาชีพ 
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Course: 

English for Job Search 3 
 

Course ID:   NULCG00071 

Course Designer:  P.Achava-Amrung 

Duration:     30 Hours 

 

Course Description: 

The textbook used for this course is Downes, C. Cambridge English for Job Hunt. 

The aim is to develop the English language and communication skills needed to get a job you 

want. Specifically designed for both new and experienced professionals. Authentic materials are 

used such as genuine CD and cover letters you can use as a model. On the audio you will hear a 

lot of interview extracts, from both strong candidates giving model responses to interview 

question, as well as weaker candidates making common mistakes. Examples of successful 

techniques are given with opportunities for practices. 

 

What you will benefit: 

 Researching the market 

 Preparing a CV 

 Writing a cover letter 

 Answering interview questions 

 Answer competency based interview questions 

 Turning negatives into positives 

 Telephone interviews 

 Negotiating terms and conditions of service 

 

What will you cover: 

 Successful interviews 

- Preparing for the interview 

- Making a positive first impression 

- Dealing effectively with interview questions 

- Talking about yourself 

- Avoiding common mistakes 

- Proving you’ve done your research 

- Demonstrating you’ve got what it takes. 

 

Who should attend: 

 Job seekers at all levels in any occupation or profession. 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษในการหางาน 3 
เลขที่ :   NULCG00071 
ระยะเวลา :  30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร : P.Achava-Amrung  
ผู้แปล :   รองศาสตราจารย์ ดร. พรชุลี  อาชวอ ารุง 
ลกัษณะวิชา: 
ต าราเรียนที่ใช้ในหลักสูตรนี้คือ Cambridge English for Job Hunt เขียนโดย Downes, C. จุดมุ่งหมายคือ การ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการสื่อสารที่จ าเป็น เพื่อให้ได้งานที่คุณต้องการ ออกแบบมาเฉพาะส าหรับ
คนท างานทั้งมือใหม่และผู้มีประสบการณ์ ภายในเล่มใช้สื่อการสอน เช่น แผ่นเสียงซีดีและตัวอย่างจดหมาย
สมัครงานที่เป็นแบบจ าลองให้คุณสามารถน าไปปรับใช้ได้ ในแผ่นซีดีรวบรวมไฟล์เสียงบทสนทนาจากการ
สัมภาษณ์งานไว้เป็นจ านวนมาก ทั้งจากผู้สมัครงานที่เตรียมตัวมาอย่างดีในการตอบค าถาม รวมถึงตัวอย่าง
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยๆ จากผู้สมัครงานที่อ่อนหัด ตัวอย่างของเทคนิคที่ประสบความส าเร็จถูกรวบรวมไว้ให้
แล้วพร้อมกับโอกาสในการฝึกฝน 

ประโยชน์ท่ีได้รับ: 
● การส ารวจตลาดงาน        ● การตอบค าถามในการสัมภาษณ์เพื่อทดสอบสมรรถนะ 
● การเตรียมประวัติส่วนตัวโดยสังเขป CV     ● การเปลี่ยนค าพูดเชิงลบให้เป็นข้อมูลเชิงบวก 
● การเขียนจดหมายแนะน าตัว        ● การให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
● การตอบค าถามในการสัมภาษณ์งาน      ● การเจรจาต่อรองเงื่อนไขและข้อตกลงในการท างาน 

บทเรียน: 
● การสัมภาษณ์ที่ได้ผล 
- การเตรียมสัมภาษณ์ 
- การสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ 

- จัดการตอบค าถามให้ได้ผล 

- การกล่าวถึงตนเอง 

เหมาะส าหรับ: 
● ผู้หางานทุกระดับในทุกสาขาอาชีพหรือสายงานวิชาชีพเหมาะส าหรับ: 
● ผู้หางานทุกระดับในทุกสาขาอาชีพหรือสายงานวิชาชีพ 

- การหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

- การพิสูจน์ว่าคุณได้ท างานวิจัยได้ด้วยตนเอง 
- การสาธิตว่าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสม 
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Course: 

English for Job Search 4 
 

Course ID:    NULCG00072 

Course Designer:   P.Achava-Amrung 

Duration:    30 Hours 

 

Course Description: 

The textbook used for this course is Downes, C. Cambridge English for Job Hunt. 
The aim is to develop the English language and communication skills needed to get a job you 

want. Specifically designed for both new and experienced professionals. Authentic materials are 

used such as genuine CD and cover letters you can use as a model. On the audio you will hear a 

lot of interview extracts, from both strong candidates giving model responses to interview 

question, as well as weaker candidates making common mistakes. Examples of successful 

techniques are given with opportunities for practices. 

 

What you will benefit: 

 Researching the market 

 Preparing a CV 

 Writing a cover letter 

 Answering interview questions 

 Answer competency based interview questions 

 Turning negatives into positives 

 Telephone interviews 

 Negotiating terms and conditions of service 

 

What will you cover: 

 Advanced interview techniques. 

- Handling competency-based questions 

- Demonstrating your skills 

- Talking about your weaknesses 

- Asking questions of your own 

- Dealing with telephone interviews 

 Follow-up 

- Keeping in touch 

- Handling rejection 

- Dealing with Job offers 

- Negotiating terms and conditions 

 

Who should attend: 

 Job seekers at all levels in any occupation or profession. 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษในการหางาน 4 

เลขที ่:   NULCG00072 
ระยะเวลา :  30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร : P.Achava-Amrung 
ผู้แปล :   รองศาสตราจารย ์ดร. พรชุลี อาชวอ ารุง 
ลักษณะวิชา: 
ต าราเรียนที่ใช้ในหลักสูตรน้ีคือ Cambridge English for Job Hunt เขียนโดย Downes, C. จุดมุ่งหมายคือ การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษและการสื่อสารที่จ าเป็น เพื่อให้ได้งานที่คุณต้องการ ออกแบบมาเฉพาะส าหรับคนท างานท้ัง
มือใหม่และผู้มีประสบการณ์ ภายในเล่มใช้สื่อการสอน เช่น แผ่นเสียงซีดีและตัวอย่างจดหมายสมัครงานท่ีเป็น
แบบจ าลองให้คุณสามารถน าไปปรับใช้ได้ ในแผ่นซีดีรวบรวมไฟล์เสียงบทสนทนาจากการสัมภาษณ์งานไว้เป็น
จ านวนมาก ทั้งจากผู้สมัครงานที่เตรียมตัวมาอย่างดีในการตอบค าถาม รวมถึงตัวอย่างข้อผิดพลาดที่พบเจอบ่อยๆ ใน
ผู้สมัครงานที่อ่อนหัด ตัวอย่างของเทคนิคที่ประสบความส าเร็จถูกรวบรวมไว้ให้แล้วพร้อมกับโอกาสในการฝึกฝน 

ประโยชน์ที่ได้รับ: 
● การส ารวจตลาดงาน   ● การตอบค าถามในการสัมภาษณ์เพื่อทดสอบสมรรถนะ 
● การเตรียมประวัติส่วนตัวโดยสังเขป CV ● การเปล่ียนค าพูดเชิงลบให้เป็นข้อมูลเชิงบวก 
● การเขียนจดหมายแนะน าตัว  ● การให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
● การตอบค าถามในการสัมภาษณ์งาน ● การเจรจาต่อรองเง่ือนไขและข้อตกลงในการท างาน 

บทเรียน: 
● เทคนิคการสัมภาษณ์ขั้นสูง 

- จัดการตอบค าถามท่ีเน้นสมรรถนะ  
- สาธิตทักษะที่มี  

- กล่าวถึงจุดอ่อนของตน  
- ถามค าถามกรรมการผู้สัมภาษณ์  

- การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  
 

เหมาะส าหรับ: 
● ผู้หางานทุกระดับในทุกสาขาอาชีพหรือสายงานวิชาชีพ 

● การติดตามผล 
- ติดต่ออย่างต่อเน่ือง  

- ท าอย่างไรเมื่อถูกปฏิเสธ  

- ท าอย่างไรเมื่อได้รับการเสนองาน  

- การเจรจาต่อรองเง่ือนไขและลักษณะงาน 
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Course: 

English for Public Sector 

 

Course ID:  NULCG00073 

Duration:   30 Hours 

Course Designer:  D. Chantengco III 

 

Course Description: 

This course is for officials working in the state or public sectors who attend international 

meetings. It may also suit those who work alongside such people. Typical participants come from 

government ministries or other public authorities, and work with organizations domestically or 

internationally. 

 

How you will benefit: 

 To communicate more confidently 

 To speak more accurately and fluently 

 To participate more successfully in meetings 

 To improve your written English including emails 

 To expand your professional vocabulary 

 To improve your understanding of grammar 

 To socialize and network with greater confidence 

 To work successfully in a cross-cultural environment 

 

What you will cover: 

 Presentation of one's own area of work and organizational structure 

 Simulated negotiations and meetings 

 Aspects of international relations including intercultural understanding 

 Communication in an international context including lobbying 

 

Who should attend: 

 Public sector employees, managers and anyone working with public sectors. 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับภาครัฐ 
 
เลขที่:   NULCG00073 
ระยะเวลา:    30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  D. Chantengco III 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
ลักษณะวิชา: 
หลักสูตรน้ีพัฒนาขึ้นเพื่อข้าราชการหรือบุคลากรประเภทอื่นๆที่ท างานในภาครัฐและต้องเข้าประชุมนานาชาติ หรือ
ส าหรับผู้ที่ท างานร่วมหรือเป็นผู้ช่วยของบุคคลกลุ่มดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนมากมาจากกระทรวง ทบวง กรม
ต่างๆ และองค์กรอื่นๆในภาครัฐ รวมทั้งผู้ท างานองค์กรในประเทศหรือต่างประเทศผู้ 
 ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 สื่อสารได้ด้วยความม่ันใจ 

 พูดได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว 

 มีส่วนร่วมในการประชุมได้ดี 

 ปรับปรุงการเขียนภาษาอังกฤษ เช่น e-mails 

 เรียนรู้ศัพท์ทางวิชาชีพมากขึ้น 

 ปรับปรุงความเข้าใจไวยากรณ์ 

 สามารถเข้าสังคมและสร้างเครอืข่ายด้วยความม่ันใจสูง 

 ท างานได้ส าเร็จในสิ่งแวดล้อมข้ามวัฒนธรรม 
บทเรียน:                                                      
 การน าเสนองานและโครงสร้างขององค์กร 
 สถานการณ์จ าลองในการต่อรองและการประชุม 
 มิติของความสัมพันธ์ในบริบทนานาชาติรวมทั้งการล๊อบบี้ 
เหมาะส าหรับ:  
 บุคลากร ผู้จัดการ และทุกคนท่ีท างานในภาครัฐ  
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Course: 

English for Music Students 

 
Course ID:  NULCG00074 

Duration:   24 Hours 

Course Designer:  V. Balachandran 

 

Course Description: 

A beginner’s course on specialized English for music, aims at introducing the students to the 

language, knowledge, and communication skills required for the study and practice of music. 

Based on research regarding the modern dynamics and articulation in the field, it will a 

motivating tool for anyone who is interested in learning music. 

 

How you will benefit: 

 Become a learned consumer and an insightful critique of music 

 Gain the foundation knowledge needed for the music classroom 

 Guide the self-study of aspiring musician 

 

What you will cover: 

 Lists of words most commonly used with the information about their part of speech -noun 

(n), verb (v), adjective (adj), adverb (adv) and their pronunciation. 

 Reading passages and comprehension activities aimed at improving students understanding 

of the meaning. 

 Get involved in English language practice and language immersion activities in a music 

discipline setting, with music content. 

 

Who should attend: 

 Beginner students of music whose first language is not English. 

 Musicians wishing to learn the concepts and technical language of music in English 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนดนตรี 
 

เลขที่:   NULCG00074 
ระยะเวลา:    24 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  V. Balachandran 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
 

ลักษณะวิชา: 
หลักสูตรเริ่มต้นภาษาอังกฤษเฉพาะทางด้านดนตรี เพื่อแนะน าผู้เรียนให้ใช้ภาษา ความรู้ และทักษะการสื่อสารที่
จ าเป็นส าหรับการเรียนและฝึกฝนดนตรี จากผลการวิจัยเก่ียวกับผลวัตและการบูรณาการทางดนตรีในปัจจุบัน วิชาน้ี
จะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ทุกคนท่ีสนใจเรียนดนตรีเริ่มต้นพัฒนาตนเอง 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 ท าให้เป็นผู้บริโภคที่มีความรู้ และผู้วิจารณ์ดนตรีได้อย่างลึกซึ้ง 

 ได้รับความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการเรียนดนตรี 

 ได้แนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเองส าหรับผู้ต้องการเป็นนักดนตรี 
 

บทเรียน:                                                      
 ประมวลศัพท์ที่ใช้ทั่วไปในข้อความคือ องค์ประกอบของภาษา-ค านาม ค ากริยา ค าคณุศัพท์ ค าวิเศษณ์ และการ

ออกเสียง 
 การอ่านบทต่างๆและกิจกรรมที่จัดไว้เพื่อช่วยผู้เรียนให้เข้าใจความหมาย 
 ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมในศาสตร์การดนตรีและสาระของดนตรี 
 

เหมาะส าหรับ:  
 ผู้เริ่มเรียนดนตรี ที่ภาษาแม่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ 
 นักดนตรีผู้ต้องการเรียนรู้มโนทัศน์และภาษาอังกฤษในศาสตร์การดนตรี 
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Course: 

6 Skills to expand your English (Part 1) 
Stretch your English skills 

 

Course ID:  NULCG00075 

Duration:   30 Hours 

Course designer: P. Igupen 

 

Course Description: 

When you stretch to reach new goals in improving you English skills, you need support. Worry 

no more because this course teaches listening, speaking, reading, writing, viewing, and 

presenting skills to prepare learners for success in personal, academic and professional life.  

 

How you will benefit: 

 Expand your Vocabulary and improve your Listening 

 Have more opportunities to do Speaking such as making dialogues 

 Learn Grammar the easy way 

 Enrich your knowledge through Reading and Writing 

 Watch videos that will develop cross-cultural awareness and expand critical thinking 

 Help you become a better public speaker 

 Learn other countries’ cultures through Culture Talk 

 

What you will cover: 

 Jobs 

 Daily activities 

 At the moment 

 Feelings 

 On the weekend 

 Downtown 

 People we admire 

 At a supermarket 

 Health problems 

 Cities 

 Music 

 Travel plans 

 

Who should attend: 

 Any Naresuan University students who would like to improve their English skills. 
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หลักสูตร: 

หกทักษะเพื่อเพิ่มความสามารถภาษาอังกฤษ 1 
 

เลขที่:    NULCG00075 
ระยะเวลา:    30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P. Igupen 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
 

ลักษณะวิชา: 
เพื่อผู้เรียนเพียรพยายามให้ถึงเป้าหมายใหม่ในการปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษจ าเป็นต้องมีผู้ช่วยสนับสนุน ไม่ต้อง
วิตกกังวลอีกต่อไป เพราะหลักสูตรน้ีสอนทักษะการฟัง การพูด การเขียน การพิจารณา และการน าเสนอ  ทั้งน้ี เพื่อ
เตรียมผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จในชีวิตส่วนตัว วิชาการและวิชาชีพ  
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 เพิ่มพูนศัพท์และปรับปรุงการฟัง 

 มีโอกาสได้พูดจริงโดยใช้บทสนทนา 

 เรียนไวยากรณ์แบบง่าย 

 เสริมสร้างความรู้จากการอ่านและการเขียน 

 ชมวิดีทัศน์ที่ช่วยพัฒนาความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมและพัฒนาการคิดวิจารณญาณ 

 ช่วยให้เป็นนักพูดต่อสาธารณะ 

 เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นจากการสนทนาทางวัฒนธรรม 
 

บทเรียน: 
 งาน 
 กิจกรรมประจ าวัน 
 ณ ขณะนี ้
 ความรู้สึก 
 วันสุดสัปดาห์ 
 ในเมือง 
 

เหมาะส าหรับ:  

 นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ต้องการปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษ  

 

 ผู้คนท่ีเราชื่นชม 
 ในซุปเปอร์มาร์เก็ต 
 ปัญหาสุขภาพ 
 เมืองต่างๆ 

- ดนตรี 
- แผนการเดินทาง 
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Course: 

6 Skills to expand your English (Part 2) 
Stretch your English skills 

 

Course ID:  NULCG00076 

Duration:   30 Hours 

Course designer: P. Igupen 

 

Course Description: 
When you stretch to reach new goals in improving you English skills, you need support. Worry 

no more because this course teaches listening, speaking, reading, writing, viewing, and 

presenting skills to prepare learners for success in personal, academic and professional life.  

 

How you will benefit: 

 Expand your Vocabulary and improve your Listening 

 Have more opportunities to do Speaking such as making dialogues 

 Learn Grammar the easy way 

 Enrich your knowledge through Reading and Writing 

 Watch videos that will develop cross-cultural awareness and expand critical thinking 

 Help you become a better public speaker 

 Learn other countries’ cultures through Culture Talk 

 

What you will cover: 

 Hobbies 

 Clothes and colors 

 An active life 

 Getting around 

 Personality 

 Cooking 

 Weather 

 Everyday activities 

 Math, history and art 

 A busy semester 

 Favors and requests 

 Before you travel 

 

Who should attend: 
 Any Naresuan University students who would like to improve their English skills. 
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หลักสูตร: 

หกทักษะเพื่อเพิ่มความสามารถภาษาอังกฤษ 2 
 

เลขที่:    NULCG00076 
ระยะเวลา:    30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P. Igupen 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
 

ลักษณะวิชา: 
เพื่อผู้เรียนเพียรพยายามให้ถึงเป้าหมายใหม่ในการปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษจ าเป็นต้องมีผู้ช่วยสนับสนุน ไม่ต้อง
วิตกกังวลอีกต่อไป เพราะหลักสูตรน้ีสอนทักษะการฟัง การพูด การเขียน การพิจารณา และการน าเสนอ  ทั้งน้ีเพื่อ
เตรียมผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จในชีวิตส่วนตัว วิชาการและวิชาชีพ  
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 เพิ่มพูนศัพท์และปรับปรุงการฟัง 

 มีโอกาสได้พูดจริงโดยใช้บทสนทนา 

 เรียนไวยากรณ์แบบง่าย 

 เสริมสร้างความรู้จากการอ่านและการเขียน 

 ชมวิดีทัศน์ที่ช่วยพัฒนาความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมและพัฒนาการคิดวิจารณญาณ 

 ช่วยให้เป็นนักพูดต่อสาธารณะ 

 เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นจากการสนทนาทางวัฒนธรรม 
 

บทเรียน: 
 งานอดิเรก 
 เสื้อผ้าและสีสัน 
 ชีวิตที่มีชีวา 
 ไปไหนมาไหน 
 บุคลิกภาพ 
 การท าอาหาร 
 ดินฟ้าอากาศ 
 

เหมาะส าหรับ:  

 นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ต้องการปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษ  

 

 กิจกรรมประจ าวัน 
 คณิตศาสตร ์ประวัติศาสตร์และศิลปะ 
 ภาคการศึกษาที่มีงานมาก 
 การให้และการขอ 
 ก่อนออกเดินทาง 
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Course: 

Academic Reading for Tertiary Education 

 
Course ID:  NULCG00077 

Duration:   24 Hours 

Course Designer:  V. Balachandran 

Course Description 

You are not strange if you dislike reading, because “Reading is Atypical”- Language 

evolved about 100,000 years ago, and the human brain is fully adapted for language processing. 

However, the human brain is not naturally wired to read (and write). Thus, we have to put a 

conscious effort to learn to read. But it doesn’t have to be painful; it can be methodical, yet 

simple.  

The ability to read fluently and to be able to learn from text is perhaps the most important 

foundational skill for an adult individual's health, well-being, academic development, and 

social and economic advancement. Therefore, this course aims to teach students Best Practices 

in Reading for Tertiary Education.   

How you will benefit: 

 Know your current level of reading ability. 

 Discover competencies necessary for efficient and effective reading. 

 Develop your reading fluency and comprehension through evidence based metacognitive 

reading strategies.  

 Learn to develop knowledge through text. 

What you will cover: 

 Explicit instruction in vocabulary development. 

 Explicit instruction in pronunciation.  

 Learn to identify syntax (word order, sentence structure, and language rule) to strengthen 

comprehension. 

 Learn to Read academic papers, including graphs and charts.   

 Understand and avoid common reading mistakes. 

 

Who should attend: 

 Undergraduate students 

 Graduate students 

 Employees who wish to improve their reading skills 
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หลักสูตร: 

การอ่านเชิงวิชาการส าหรับระดับอุดมศึกษา 

เลขที:่   NULCG00077 

ระยะเวลา:  24 ชั่วโมง 

ผู้พัฒนาหลักสูตร:  V. Balachandran 

ผู้แปล:   รองศาสตราจารย ์ดร. พรชุลี  อาชวอ ารุง 

ลักษณะวิชา: 

คุณไม่ใช่คนประหลาดที่ไม่ชอบอ่าน เพราะการอ่านไม่ใช่เรื่องธรรมดา ภาษาวิวัฒนาการมา 100,000 ปีแล้ว สมอง

มนุษย์ปรับให้เข้ากับการจัดกระท ากับภาษาแล้ว อย่างไรก็ดี สมองมนุษย์ไม่โยงใยกันเพื่อการอ่าน (การเขียน) ดังน้ัน 

เราต้องตั้งใจและเพียรพยายามท่ีจะเรียนรู้การอ่าน ทั้งน้ี ไม่จ าเป็นต้องยากล าบาก การอ่านมีวิธีการที่เฉพาะแต่ง่ายดาย 

ความสามารถในการอ่านให้คล่องและเรียนรู้จากตัวอักษรเป็นทักษะที่ส าคัญท่ีสุด อันเป็นพื้นฐานของสุขภาพผู้ใหญ่

แต่ละคน ดีต่อความรู้สึกดีกับตนเอง การพัฒนาทางวิชาการ และความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคมด้วย วิชาน้ีจึงมุ่ง

สอนผู้เรียน แนวปฏิบัติท่ีดีที่สุดในการอ่านส าหรับระดับอุดมศึกษา 

ประโยชน์ที่ได้รับ: 

 ทราบระดับความสามารถในการอ่านของตนเองในปัจจุบัน 

 ค้นพบสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการอ่านที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 พัฒนาความคล่องแคล่วในการอ่านและความเข้าใจจากยุทธศาสตร์การอ่านจากปัญญาสูง 

 เรียนรู้ที่จะพัฒนาความรู้จากตัวอักษรและบทความ 

บทเรียน: 

 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศัพท์อย่างชัดเจน 

 การเรียนการสอนการออกเสียง 

 เรียนรู้ที่จะบ่งชี้การเรียงค า (การจัดเรียงศัพท์ โครงสร้างประโยคและกฎภาษา) เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจ 

 เรียนรู้ที่จะอ่านบทความทางวิชาการ รวมทั้งกราฟและชาร์ต 

 เข้าใจและสามารถหลีกเล่ียงความผิดพลาดในการอ่านที่พบกันเป็นส่วนใหญ่ 

เหมาะส าหรับ: 

    นิสิตปริญญาตร ี

    นิสิตบัณฑิตศึกษา 

    บุคคลท่ีต้องเพิ่มพูนทักษะการอ่านทั่วไป 
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Course: 

Develop a Notetaking Method that Works For You 

 
Course ID:  NULCG00078 

Duration:   15 Hours 

Course Designer:  V. Balachandran 

Course Description 

Taking notes is NOT about surviving university, it’s about developing a basic skill that is 

useful throughout life. But it can be challenging as it involves various skills like recalling, 

reorganizing, restructuring, and summarizing. The good news is that we know how to make the 

entire process innovative and fun. This course aims to give individuals step-by-step guidelines 

on how to take notes using methods that suits the individual’s preference.  

 

How you will benefit: 

 Decrease time individuals spend on organizing and summarizing notes.  

 Learn metacognitive learning strategies to boost one’s memory.  

 Learn to selectively process important information, and avoid information overload.  

 Succeed in both academic and career life.  

 

What you will cover: 

 How humans process information.  

 How to adopt information processing strategies and styles that suits the individual. 

 How to pay close attention to content and improve listening skills. 

 How to take, review, and edit notes.  

 

Who should attend: 

 Undergraduate students, graduate students, and employees who wish to learn basic life 

skills useful for academic and career success.  
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หลักสูตร: 

การพัฒนาวิธีการจดโน้ตที่ใช้ได้ส าหรับทุกคน 

เลขที่:   NULCG00078 

ระยะเวลา:  15 ชั่วโมง 

ผู้พัฒนาหลักสูตร: V. Balachandran 

ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ ดร. พรชุลี  อาชวอ ารุง 

ลักษณะวิชา: 

ความสามารถในการจดโน้ต มิใช่เพื่อผ่านพ้นการเรียนระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่เป็นทักษะพื้นฐานที่มี

ประโยชน์ตลอดชีวิต เป็นการท้าทายที่ใช้หลายทักษะประกอบกัน เช่นเดียวกับการระลึก การจัดระบบระเบียบ

ความคิดใหม่ การจัดโครงสร้างใหม่ ข่าวดีก็คือ เราอาจท าให้กระบวนการเป็นเรื่องใหม่และสนุกสนานได้ วิชา

นี้มุ่งให้ผู้เรียนปฏิบัติตามขั้นตอนจัดโน้ต โดยใช้วิธีการที่ชอบและเหมาะสมกับแต่ละบุคคล 

ประโยชน์ท่ีได้รับ: 

 ลดเวลาที่ใช้ในการจัดระบบและสรุปโน้ต 

 เรียนรู้ยุทธศาสตร์เหนือปัญญา เพื่อช่วยพัฒนาความจ า 

 เรียนรู้กระบวนการคัดสรรข้อสนเทศที่ส าคัญ และหลีกเลี่ยงข้อสนเทศที่มากและไม่จ าเป็น 

 ประสบความส าเร็จในชีวิตการงานและการศึกษา 

บทเรียน: 

 มนุษย์จัดการกับข้อสนเทศอย่างไร 

 ใช้ยุทธศาสตร์ปรับข้อสนเทศด้วยสไตล์ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล 

 ใส่ใจกับสาระและพัฒนาทักษะการฟังได้อย่างไร 

 จด ทบทวน และพิสูจน์อักษรโน้ตได้อย่างไร 

เหมาะส าหรับ: 

    นิสิตปริญญาตรี นิสิตบัณฑิตศึกษา และบุคคลที่ต้องการเรียนรู้ทักษะชีวิตพื้นฐาน ที่มีประโยชน์ต่อ

ความส าเร็จในงานและวิชาการ 
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Course: 

Academic Speaking for Tertiary Education 
Discover the secrets to effective academic speaking 

Course ID:  NULCG00079 

Duration:   24 Hours 

Course Designer:  V. Madugalle 

Course Description: 

Would you like to improve your academic speaking skills? Are you looking to learn more 

about presentations, participating in seminars and group discussions and other academic 

speaking skills? Then this is the course for you. 

Academic Speaking for Tertiary Education is designed to strengthen aspects of speaking 

ability, especially in academic contexts. It covers participating in seminars and discussions and 

giving presentations which in turn will enhance individual speaking skills.  

How you will benefit: 

 Learn commutative strategies useful in academic contexts. 

 Recognize and use academic grammar and vocabulary for formal speech. 

 Evaluate your own performance. 

 Help build your confidence and self-esteem. 

 

What you will cover: 

 Understanding and presenting information 

 Perspective and stance 

 Definition and explanation 

 Description 

 Reporting and summarizing 

 Using sources 

 Contextualizing 

 Comparison and contrast 

 Argument and evidence 

 Problem and solution 

 Cause and effect 

 

Who should attend: 

 Undergraduate students 

 Graduate students 
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หลักสูตร: 

การพูดทางวิชาการส าหรับระดับอุดมศึกษา 

เลขที่:   NULCG00079 
ระยะเวลา:    24 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  V. Madugalle 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร. พรชุลี อาชวอ ารุง 

ลักษณะวิชา: 
คุณต้องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการไหม ถ้าคุณมองหาทักษะการน าเสนอ การมีส่วนร่วม
ในการสัมมนา และการอภิปรายกลุ่มหรือทักษะการพูดอื่นๆทางวิชาการ วิชานี้เหมาะส าหรับคุณ 
การพูดทางวิชาการส าหรับระดับอุดมศึกษานี้ออกแบบเพื่อช่วยเสริมสมรรถนะการพูด โดยเฉพาะในบริบท
วิชาการ ครอบคลุมการมีส่วนร่วมในการสัมมนาและการอภิปราย และการน าเสนอ ซึ่งถูกกิจกรรมช่วยเสริม
ความสามารถการพูดทั้งสิ้น 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 เรียนรู้ยุทธศาสตร์ที่มีประโยชน์ในการพูดตามบริบทวิชาการ 
 รู้จักและสามารถใช้ไวยากรณ์ในการพูดและการใช้ศัพท์ในการพูดอย่างเป็นทางการ 
 ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความภูมิใจในตน 

บทเรียน: 

 เข้าใจและรู้จักน าเสนอสาระ 
 มุมมองและจุดยืน 
 นิยามและค าอธิบาย 
 การบรรยาย 
 การรายงานและการสรุปผล 
 การท าให้เข้ากับบริบท 

เหมาะส าหรับ:  

 นิสิตนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 การเปรียบเทียบและชี้ความแตกต่าง 
 การโต้แย้งและหลักฐาน 
 ปัญหาและทางแก้ปัญหา 
 เหตุและผล 
 



190 
 

 

 

Course: 

Presentation of Research Reports 

Discover the Secrets to Effective Presentations 

Course ID:  NULCG00080 

Duration:   24 Hours 

Course Designer:  V. Madugalle 

Course Description: 

Would you like to improve your presentation skills? Are you a student looking to learn more 

about the process of creating effective presentations? Then this is the course for you. 

Presenting information clearly and effectively is a key skill that is required from a university 

student. However, presenting one’s research report can be the most challenging task as students 

are required to cram the data gathered for months or years into a 10-15 minutes presentation.  

Presentation of Research Reports is a step-by-step approach to develop presentation skills that 

are required to present your research report effectively.  
 

How you will benefit: 

 Enhance presentation skills for successfully delivering presentations. 

 Learn to set targets, do analysis, make a presentation and get personal feedback. 

 Build your confidence to make effective presentations. 

What you will cover: 

 This course covers topics based on the book ‘Presentations in English’ by Erica J. 

Williams. 

 How to lay solid foundations 

 How to connect with your audience 

 How to use visuals to connect 

 How to top up your techniques 

 How to be positive and dramatic 

 How to face questions effectively.  

 

Who should attend: 

 Faculty members 

 Undergraduate students 

 Graduate students 
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หลักสูตร: 

การน าเสนอรายงานการวิจัย 
 

เลขที่:   NULCG00080 
ระยะเวลา:    24 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  V. Madugalle 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
ลักษณะวิชา: 
ต้องการปรับปรุงทักษะการน าเสนอหรือไม่ เป็นผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้เก่ียวกับกระบวนการสร้างการน าเสนอที่มี
ประสิทธิภาพหรือไม่ ถ้าใช่ หลักสูตรน้ีเหมาะส าหรับคุณ การน าเสนอข้อสนเทศในชัดเจนและมีประสิทธิภาพเป็น
ทักษะหลักที่จ าเป็นส าหรับผู้ เรียนในมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ดี การน าเสนอรายงานการวิจัยเป็นงานที่ท้าทาย
ความสามารถของผู้เรียนและจ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลที่เก็บมาได้จากหลายเดือน หรือเป็นปีให้น าเสนอได้ภายในเวลา 
10-15 นาที การน าเสนอรายงานการวิจัยน้ีเป็นการใช้ขั้นตอนเพื่อพัฒนาทักษะการน าเสนอให้ได้ผล 
 ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 เพิ่มพูนทักษะการน าเสนอให้ประสบความส าเร็จ 

 เรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมาย วิเคราะห์ และน าเสนอตลอดจนรับการวิพากษ์ 

 สร้างความม่ันใจเพื่อน าเสนออย่างมีประสิทธิผล 
บทเรียน:                                                      

 หลักสูตรน้ีใช้ต ารา “ Presentations in English” เขียนโดย E. T.Williams  
 การวางรากฐานที่ม่ันคง 
 การเชื่อมสัมพันธ์กับผู้ฟัง 
 การใช้สื่อ 
 การใช้เทคนิค 
 การสร้างเรื่องราวท่ีจับใจและเป็นบวก 
 การตอบรับค าถามอย่างได้ผลดี 
เหมาะส าหรับ:  
 อาจารย์ 
 นิสิตบัณฑิตศึกษา 
 นิสิตปริญญาตรี 
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Course: 

Advancing Your Career through Perfect Phrases 
Express yourself in English confidently and be an asset of your company  

 

Course ID:  NULCP00001   

Duration:  18 Hours 

Course Designer:  J. Sareno 

 

Course Description: 

Communicating confidently plays a vital role in whatever field of work we do on a day to day 

basis. Different situations call for our ability to express ourselves intelligibly and respond 

appropriately. Whether it’s a meeting, interview, waiting for an appointment, or simply meeting 

someone from another country or making friendly conversations at work, the various phrases 

that you’ll learn in this course will definitely be your ticket to surely deal with the many 

different areas of your career. 

 

How you will benefit: 

●     Express yourself easily and effectively in your workplace to build a positive working    

environment  

●     Answer interview questions readily and spontaneously without having to translate from 

your  native language to English 

●     Write different communication letters efficiently and contribute to your work’s overall 

success. 

●     Create good impression to any prospect employers through letters and resumés you send  

● Build a harmonious working environment and prevent conflict through the use of 

appropriate expressions 

  

What you will cover: 

●     Learn about the different attitudinal phrases (Positive and Negative Feelings) 

     ●     Be familiarized with and utilize different idioms and vocabulary commonly used in the 

workplace 

●     Structure the following correspondents: Faxes, E-mails, Memos, Notes, and Letters 

●     Get acquainted with the different job interview questions and answers 

●     Compose a job application letter, resumés and cover letter 

●     Apply the different phrases for giving and accepting feedback 

 

Who should attend: 

●     All working professionals who want to improve the communication skills in both spoken 

and written English. 
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หลักสูตร: 

ก้าวหน้าในงานด้วยวลีเดด็ 

ถ่ายทอดตัวเองเป็นภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจและเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานคุณ  
 

เลขที่:    NULCP00001  
ระยะเวลา:  18 Hours 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  J. Sareno 
ผู้แปล:   จิรัชต์ เรืองเอกราช 
 

ลักษณะวิชา: 
การสื่อสารอย่างม่ันใจมีบทบาทส าคัญในทุกสายอาชีพที่เราท าในแต่ละวัน สถานการณ์ที่ต่างกันจ าท าให้เราสามารถ
แสดงออกได้อย่างชาญฉลาดและโต้ตอบได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการประชุม การสัมภาษณ์ การรอนัดหมาย 
หรือเพียงการพบปะกับใครบางคนจากประเทศอื่นหรือการพูดคุยอย่างเป็นกันเองในที่ท างาน วลีต่างๆท่ีคุณจะได้
เรียนรู้ในหลักสูตรน้ีจะเป็นตั๋วของคุณที่ใช้รับมือกับท่ีต่างๆในสายอาชีพของคุณได้อย่างแนนอน 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ: 
●      ถ่ายทอดตัวเองอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพในที่ท างานของคุณเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดี 
●      ตอบค าถามสัมภาษณ์ได้อย่างง่ายดายและเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องแปลจากภาษาแม่เป็น 
         ภาษาอังกฤษ 
●      เขียนตัวอักษรสื่อสารที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและน าไปสู่ความส าเร็จโดยรวมได้ 
●      สร้างความประทับใจให้กับนายจ้างด้วยจดหมายและประวัติวังเขปที่เขียนไป 
●      สร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่กลมกลืนและป้องกันความขัดแย้งด้วยการใช้ส านวนที่เหมาะสม 
  

บทเรียน: 
●      เรียนรู้เก่ียวกับวลีเก่ียวกับทัศนคติท่ีแตกต่างกัน (แง่บวกและเชิงลบ) 

     ●      ท าความคุ้นเคยกับการใช้ส านวนและค าศัพท์ท่ีใช้กันทั่วไปในที่ท างาน 
●      จัดโครงสร้างผู้ติดต่อต่อไปน้ี: โทรสาร, อีเมล, บันทึกช่วยจ า, บันทึกย่อและตัวอักษร 
●      ท าความคุ้นเคยกับค าถามการสัมภาษณ์งานและค าตอบท่ีแตกต่างกัน 
●        เขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติโดยสังเขปและปกจดหมาย 
●      ใช้วล่ีต่างๆในการให้และยอมรับข้อเสนอแนะ 

เหมาะส าหรับ: 
●      ผู้เชี่ยวชาญด้านการท างานทุกคนที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษท้ังพูดและเขียน 
 

 

 

 



196 
 

 

Course: 

English for Occupational Purposes 

 

Course ID:  NULCP00002 

Duration:   12 Hours 

Course Designer:  D. Chantengco III 

 

Course Description: 

This course offers learners of English a comprehensive introduction to English for Occupational 

Purposes. Through a dynamic, all-skills approach, students learn the language they need to obtain 

employment and communicate effectively with supervisors, co-workers, and costumers.; work 

with English exercises provide vocabulary and grammar practice in work-related contexts and 

listening comprehension exercises that build students’ confidence in understanding spoken 

English. 

 

How you will benefit: 

 Interactive conversational exercises 

 It will provide students practice with the language for occupational communication. 

 Effective work English exercises 

 It provides vocabulary and grammar practice in work-related contexts and listening 

comprehension exercises that build students’ confidence in understanding spoken English. 

 Enhances team work activities 

 It engages students in cooperative learning experiences. 

 Provides cultural information about workplace 

 It provides important cultural information about workplace expectations and employee rights 

and responsibilities. 

 

What you will cover: 

 Getting a job such as responding to ‘Help Wanted’ signs, calling for an interview, 

calling about skills and qualifications, describing previous employment, asking job 

responsibilities, asking about work schedules and the salary and describing background 

and interests. 

 Communication with co-workers and supervisors such as requests, obligations, offering 

to help, apologizing and admitting mistakes, apologizing and explaining, interrupting, 

asking permission, and asking for a day off. 

Who should attend: 

 Employers and employees from public and private sectors. 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษเชิงอาชีพ 
 

เลขที่:   NULCP00002 
ระยะเวลา:    12 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  D.Chantengco III 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
ลักษณะวิชา: 
หลักสูตรน้ีสอนพูดเรียนภาษาอังกฤษบทน าสู่ภาษาอังกฤษเชิงอาชีพ โดยวิธีที่มีพลวัต และเน้นทุกทักษะ ผู้เรียนได้
พัฒนาภาษาตามต้องการในการท าอาชีพและสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลกับผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน และลูกค้า ท างาน
ด้วยการฝึกฝนตามแบบฝึกหัด ทั้งศัพท์และไวยากรณ์ ในบริบทของการปฏิบัติงาน ทวนฝึกฝนการฟังอย่างครอบคลุม 
และสร้างความม่ันใจในการท าความเข้าใจและพูดภาษาอังกฤษสนใจเรียนดนตรีเริ่มต้นพัฒนาตนเอง 
ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 ได้ฝึกหัดการสนทนา 

 ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาในการสื่อสารทางอาชีพ 

 ได้รู้จักพัฒนาจากแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษในงาน 

 ได้ฝึกการใช้ศัพท์และไวยากรณ์ในบริบทการท างาน และฟังบทเรียนการฟังอย่างครอบคลุม เพื่อสร้างความ
ม่ันใจในการเข้าใจและการพูดอังกฤษ 

 ได้ท ากิจกรรมที่เสริมสร้างการท างานเป็นทีม 

 ได้ประสบการณ์การเรียนรู้แบบพึ่งพากัน 

 ได้รู้จักวัฒนธรรมในหน่วยงานต่างๆ 

 ได้รับข้อสนเทศทางวัฒนธรรมเก่ียวกับความคาดหวังในงานรวมทั้งสิทธิและหน้าที่ในงาน 
บทเรียน:                                                      
 การหางานโดยการตอบรับการโฆษณา การเรียกสัมภาษณ์ การใช้โทรศัพท์ขอข้อมูลทักษะและคุณสมบัติ การ

ถามเก่ียวกับความรับผิดชอบ ตารางปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน และอธิบายภูมิหลังและความสนใจ 
 การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและผู้บริหาร เช่น ค าร้อง ภารกิจ เสนอตัวช่วยงาน การขออภัย และการยอมรับความ

ผิดพลาด การขออภัยและอธิบาย ขออนุญาต และขอวันลา 
เหมาะส าหรับ:  
 นายจ้างและลูกจ้างทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  
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Course: 

3 Easy Steps To Write A Purpose Statement For Your (Next) Job 

 

Course ID:  NULCP00003 

Duration:   I day (9 am - 4pm) 

Course Designer:  V. Balachandran 

Course Description 

What do you wish to achieve in your life? Have you ever questioned yourself regarding why 

you are doing a particular thing? If you know the answer, it’s great; If you don’t know the 

answer it’s still great, because this course is all about finding your life’s goals and expressing 

them in three 3 easy steps.  

A purpose statement is THE most important aspect of a job application, because it illuminates 

your unique identity among the numerous applicants with qualifications and experiences equal 

to yours or even more. Thus, it is of utmost importance that you make your statement of 

purpose unique and worthy to remember.  

How you will benefit: 

 Learn to understand your Career Expectations (Wants, Needs & Fears) 

 Learn to market yourself while being true to your hopes and dreams.  

 Learn to write a Formal Essay with a “Conversational Tone”. 

 Learn from the best and get immediate feedback.  

 Learn to face your job interview with confidence and Make Your Statement! 

What you will cover: 

 Get familiar with the job application process. 

 Understand what a “job statement of purpose” is and what employers expect to see in a 

statement of purpose.  

 Learn to organize thoughts and ideas, and transform them into an essay structure. 

 Increase the chance of getting selected to your dream workplace.  

Who should attend: 

 All the prospective job applicants. 

 Those who wish to make a change in their career. 

 Those who wish to apply to work abroad.  
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หลักสูตร: 

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเขียนค าแถลงวัตถปุระสงค์ส าหรับงาน (ถัดไป) ของคุณ 

 

เลขที:่   NULCP00003 

ระยะเวลา:   1 วัน (09.00 – 16.00) 

ผู้พัฒนาหลักสูตร:  V. Balachandran 

ผู้แปล:   เฉลิมลักษณ์  สังข์พิชัย 

ลักษณะวิชา: 

คุณต้องกำรอะไรในชีวิต? คุณเคยถำมตัวเองเกี่ยวกับเหตุผลที่คุณก ำลังท ำในสิ่งใดส่ิงหน่ึงไหม? ถ้าคุณรู้ค าตอบ นั่น

เป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าคุณไม่ทราบค าตอบ ก็ยังเป็นเรื่องที่ดี เพราะหลักสูตรน้ีจะเกี่ยวกับการค้นหาเป้าหมายในชีวิตของ

คุณเอง และการแสดงออกใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ  

การแถลงวัตถุประสงค์เป็นสิ่งส าคัญที่สุดของหารสมัครงานเพราะจะช่วยให้คุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในกลุ่มผู้สมัคร

เป็นจ านวนมากที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์เท่ากับคุณหรือมากกว่า ดังน้ันจึงเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่คุณสร้างความ
ประทับใจที่ดีเก่ียวกับตัวคุณ ที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร และเป็นที่น่าจดจ า 

ประโยชน์ที่ได้รับ: 

 เรียนรู้เพื่อท าความเข้าใจเก่ียวกับความคาดหวังของอาชีพ (ความต้องการและความกลัว)  

 เรียนรู้ที่จะโปรโมทตัวคุณเอง ท าให้ความฝันของคุณเป็นจริง  

 เรียนรู้การเขียนเรียงความแบบเป็นทางการด้วย “Conversational Tone”. 

 เรียนรู้จากสิ่งที่ดีท่ีสุดและรับข้อเสนอแนะทันที  

 เรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับการสัมภาษณ์งานด้วยความม่ันใจและ สร้างความประทับใจที่ดีส าหรับตัวคุณ  

บทเรียน: 

 คุ้นเคยกับการสมัครงาน และเข้าใจจุดประสงค์หลักและความคาดหวัง 

 การจัดระเบียบและถ่ายทอดความคิดเป็นเรียงความ และ เพิ่มโอกาสในการเลือกงาน 

เหมาะส าหรับ: 

 ผู้ที่ก าลังจะสมัครงานทุกคน 

 ผู้ที่คาดหวังจะเปล่ียนงาน 

 ผู้ที่คาดหวังจะสมัครงานในต่างประเทศ 
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Course: 

English for Work 
Your Guide to the Business World 

 

Course ID:   NULCP00004 

Duration:   12 Hours 

Course Designer:  P. Igupen 

 

Course Description: 

The course presents and practices spoken English and practical writing for everyday 

communication. It features key words and expressions which will help learners in a wide range 

of work situations. The target language is introduced through short dialogues and texts, and 

developed in language notes and practice exercises. 

 

How you will benefit: 

 Use English in their business lives. 

 Find language to help you work more effectively in the business world. 

 Use English effectively in meetings, presentations and on the phone or emails. 

 Build your everyday business English skills. 

 Learn phrases which are important for business. 

 Note some differences between everyday British and American usage. 

 

What you will cover: 

 Telephoning 

 Visiting a company 

 Talking about job information 

 Giving presentations 

 Meetings 

 Entertaining and Socialising 

 Traveling 

 Emailing 

 

Who should attend: 

 It is suitable for anyone who needs to work in the business world, and for students in adults 

education classes, schools, colleges and universities 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษเพ่ือคนท างาน 

น าทางคุณสู่โลกของธุรกิจ 
 

เลขที่:    NULCP00004 
ระยะเวลา:   12 Hours 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P. Igupen 
ผู้แปล:   จิรัชต์ เรืองเอกราช 
 

ลักษะรายวิชา: 
หลักสูตรนี้น าเสนอและฝึกการพูดภาษาอังกฤษและการเขียนเชิงปฏิบัติเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน มีค า
และส านวนที่ส าคัญซึ่งจะช่วยผู้เรียนในสถานการณ์การท างานที่หลากหลาย ภาษาเป้าหมายถูกสอนโดยผ่าน
บทสนทนาและเน้ือหาสั้น ๆ รวมถึงการพัฒนาภาษาและการฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ: 
●       ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตธุรกิจ 
●       ค้นหาภาษาเพื่อช่วยให้คุณท างานได้ดียิ่งขึ้นในโลกธุรกิจ 
●       ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพในการประชุม งานน าเสนอ และทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ 
●       สร้างทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของคุณ 
●       เรียนรู้วลีที่มีความส าคัญต่อธุรกิจ 
●      สังเกตความแตกต่างระหว่างการใช้ภาษาอังกฤษประจ าวันในแบบอังกฤษและอเมริกัน 
 

บทเรียน: 
●      การโทรศัพท์ 
●      การเยี่ยมชมบริษัท 
●      พูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดงาน 
●      การน าเสนอ 

 

เหมาะส าหรับ: 
●      เหมาะส าหรับทุกคนที่ต้องการท างานในโลกธุรกิจและส าหรับนักเรียนในชั้นเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ 
          โรงเรียนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
. 

 

  

●      ประชุมพบปะ 
●      ความบันเทิงและการเข้าสังคม 
●      การท่องเที่ยว 
●      การส่งอีเมล์ 
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Course:  

English for Career 
Get ready, be equipped, get employed 

 

Course ID:   NULCG00005 

Duration:   30 Hours 

Course Developer:  A. Cubalit 

 

Course Description: 
English for Career is designed to help you develop the English capacity that will assist you to 

obtain employment or advance in careers that require English. The careers currently covered 

airlines, tourism, banking, hotels, business, and import/export. The dialogs for each of these 

career modules identify a set of Business Vocabulary that corresponds to that career. In 

addition, Basic Vocabulary and Basic Verb study are also included. 

 

How you will benefit: 

●  Obtain English vocabulary and usage for career preparation 

●  Upgrade language use in job application 

●  Enhance writing skills through writing an application letter and resume  

●  Be confident in speaking English 

 

What you will cover: 

●  Practice basic vocabulary, expressions, and specific terms used relevant to your career 

●  Enhance language use in job application including reading job advertisements 

●  Practice how to fill out job a application form 

●  Write application letter and resume 

●   Enhance reading, writing, speaking and listening skills 

 

Who should attend: 

● This course is intended to anyone who is looking for a job that requires English. 
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หลักสูตร:  

ภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพ 

เตรียมพร้อม, อุปกรณ์ครบ, พร้อมท างาน 

 

เลขที่:    NULCP00005 
ระยะเวลา:   30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  A. Cubalit 
ผู้แปล:    จิรัชต์ เรืองเอกราช 
 

ลักษณะวิชา: 
ภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพถูกพัฒนาขึ้นเพื่อที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการหางานท า หรือ
งานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ อาชีพต่างๆได้แก่ สายการบิน การท่องเที่ยว การธนาคาร โรงแรม ธุรกิจ และน าเข้า/
ส่งออก รูปแบบบทสนทนาจะแบ่งเป็นแต่ละสายอาชีพรวมไปถึงค าศัพท์และค ากริยาพืน้ฐานเช่นกัน 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ: 
●      ได้รู้ค าศัพท์และการใช้เพื่อการเตรียมตัวส าหรับแต่ละอาชีพ 
●      ยกระดับการใช้ภาษาในการสมัครงาน 
●      เพิ่มทักษะการเขียนโดยการเขียนประวัติสังเขปและกรอกใบสมัครงาน  
●      มีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ 
 

บทเรียน: 
●      ฝึกฝนค าศัพท์เบื้องต้น การถ่ายทอด และค าเฉพาะที่ใช้บ่อยในแต่ละสายอาชีพ 
●      เสริมสร้างการใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงานรวมไปถึงการอ่านประกาศรับสมัครงานต่างๆ 
●      ฝึกวิธีกรอกใบสมัครงาน 
●      เขียนใบสมัครงานและประวัติสังเขป 
●      เสริมสร้างทักษะการอ่าน เขียน พูดและฟัง 
 

เหมาะส าหรับ: 
●      หลักสูตรนี้เหมาะกับทุกคนที่ก าลังมองหางานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ 
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Course: 

English for young professionals 
Improve your career prospects with English  
 

Course ID:  NULCP00006 

Duration:    12 Hours 

Course Designer:  I.W. Amilya 

 

Course Description: 

If you are a young professional at the beginning of your career, you can make use of this course 

in order to enhance your career prospects.  This course aims to boost your confidence in spoken 

and written English using diverse work-related situations.   

 

How you will benefit: 

 Gain insightful knowledge into the basics of English vocabulary related to your career 

 Acquire the English skills needed to increase your chances of making a good impression at 

work 

 Learn useful tips and tricks to enhance your spoken English at work 

 

What you will cover: 

 This course will cover business English skills based on the book ‘Business Essentials B1- 

The Key Skills for English in the Workplace’ by Oxford University Press 

 How to take and leave telephone messages 

 How to make an invitation or offer 

 How to present your company to guests and visitors 

 How to explain visual information (Presentations) 

 How to write formal letters 

 

Who should attend: 

 Young professionals in their early 20s and 30s who are at the threshold of their careers 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับคนหนุ่มสาวมืออาชีพ 
เพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพของคุณด้วยภาษาอังกฤษ 
 

เลขที่:   NULCP00006 
ระยะเวลา:    12 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  I.W. Amilya 
ผู้แปล:   วุฒิชัย บุญเรือง 
 
ลักษณะวิชา: 
ถ้าคุณเป็นคนที่เพิ่งเร่ิมต้นการท างานในอาชีพของคุณ คุณสามารถใช้หลักสูตรนี้เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้า
ในอาชีพการท างานได้ หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษโดย
ใช้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการท างานที่หลากหลาย 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 ได้รับความรู้ที่ลึกซึ้งในพื้นฐานของค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของคุณ 

 ได้รับทักษะภาษาอังกฤษที่จ าเป็นในการเพิ่มโอกาสในการสร้างความประทับใจในที่ท างาน 
 เรียนรู้เคล็ดลับและกลเม็ดที่เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพูดภาษาอังกฤษในที่ท างาน 
 
บทเรียน: 

 หลักสูตรนี้จะครอบคลุมทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจตามหนังสือ ‘Business Essentials B1- The Key Skills 
for English in the Workplace’ โดยส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย Oxford 

 วิธีรับและฝากข้อความทางโทรศัพท์ 
 วิธีการท าค าเชิญหรือข้อเสนอ 
 วิธีน าเสนอบริษัทของคุณให้กับแขกและผู้เยี่ยมชม 
 วิธีการอธิบายข้อมูลภาพ (การน าเสนอต่างๆ) 
 วิธีการเขียนจดหมายอย่างเป็นทางการ 
 
เหมาะส าหรับ:  

 คนท างานมือใหม่ในช่วงอายุต้น 20 ปีหรือ 30 ปี ผู้ซึ่งก าลังเร่ิมต้นในอาชีพการท างาน 
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Course: 

English for Taxi Drivers 
Effectively use the English language for better service and customer satisfaction 

 

Course ID:  NULCP00007 

Duration:    2 days (9:00 – 16.00) 

Course Designer:  D. Jayawardena 

 

Course Description: 

A taxi driver is more than just a quick and efficient driving machine who remains calm in 

traffic and smiles at unhappy clients. They are usually friendly, knowledgeable locals who are 

willing to carry on a conversation about any topic. They can recommend a good restaurant or 

tell you the best places to go for a hike. Good customer service is good for business and smart 

taxi drivers may well be able to have an extra incentive from satisfied clients. This course aims 

at providing the necessary communication skills in the English language to become smarter. 

 

How you will benefit: 

 You will be better able to handle foreign, non-native clients 

 Get extra tips from satisfied clients 

 Have a nice conversation with a friendly client willing to speak in English 

 Improve your life skills by being able to speak English 

 

What you will cover: 

 Learn many English phrases and terms related to the job 

 Practice simple and useful dialogues 

 Greet your client and welcome him or her in a friendly manner 

 Ask for and understand what the destination is clearly 

 Make requests or convey special instructions if there are any to the clients clearly 

 

Who should attend: 

 All experienced and non-experienced taxi drivers, those who would like to be a driver in 

the future, drivers in any other field and any interested individuals. 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ขับแท็กซ่ี 
 

เลขที่:   NULCP00007 
ระยะเวลา:    12 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  D.Jayawardena 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
ลักษณะวิชา: 
ผู้ขับแท็กซี่มิใช่เครื่องจักรที่ขับอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเท่านั้น มิใช่จะมีใจเย็นและยิ้มให้กับลูกค้าอารมณ์เสีย
ได้เสมอไป ส่วนใหญ่ทักษะเป็นมิตร เป็นคนท้องถ่ินที่รู้จักพื้นที่ดี และเต็มใจที่จะสนทนาได้หลายๆหัวข้อ สามารถ
แนะน าร้านอาหารดีๆ และเสนอแนะสถานที่เที่ยว การให้บริการลูกค้าที่ดีช่วยให้ธุรกิจดีขึ้น ผู้ขับแท็กซี่จึงควร 
กระตือรือร้นที่จะท าให้ลูกค้าพึงพอใจ หลักสูตรน้ีมุ่งให้เกิดทักษะการสื่อสารที่จ าเป็นในภาษาอังกฤษและท าให้ผู้ขับ
แท๊กซี่สมาร์ทขึ้น 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 สามารถจัดการกับลูกค้าต่างชาติ และลูกค้าที่มาจากต่างแดนได้ 

 ได้รับทิปสูงขึ้นจากลูกค้าที่พอใจ 

 ได้สนทนากับลูกค้าที่เป็นมิตรและพูดภาษาอังกฤษได้ 

 พัฒนาทักษะชีวิตโดยความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 

บทเรียน:                                                      
 เรียนรู้วลีและศัพท์ท่ีสัมพันธ์กับงาน 
 ฝึกฝนบทสนทนาง่ายๆและเป็นประโยชน์ 
 ทักทายลูกค้าและต้อนรับอย่างเป็นมิตร 
 ถามเป้าหมายการเดินทางและเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน 
 ขอร้องหรือให้ค าแนะน าพิเศษแก่ลูกค้าได้อย่างชัดเจน 

เหมาะส าหรับ:  
 ผู้ขับแท็กซี่ทั้งที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ ผู้ต้องการขับแท็กซี่ในอนาคต ผู้ขับรถในงานอ่ืนๆและ

ผู้สนใจ 
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Course: 

English for hairdressers and other salon workers 
Cater to a diverse range of customers both local and foreign  

 

Course ID:  NULCP00008 

Duration:   1 day (9:00 – 16:00) 

Course Designer:  D.Jayawardena 

 

Course description: 

A hairdresser generally works in the commercial sector, offering a range of services and 

treatments to the hair for individual clients. Hairdressing also has an important therapeutic role 

in supporting individuals’ self- esteem and confidence.  This course guides you on using 

English language skills to cater to your valued clients. The course provides an introduction to 

terminology associated with hairdressing and other common salon work.  

 

How you will benefit:  

 Learn some salon vocabulary for different hair treatments, equipment and products 

 Opportunity to practice typical salon communication between salon staff and 

 Increase your ability to cater to foreign clients 

 Improve your self-value 

 

What you will cover: 

 Recognize vocabulary for various types of treatments commonly offered in a hair salon 

 Recognize and use vocabulary for some equipment or products commonly used in a hair 

salon which are also used in everyday life  

 Use prompts to carry out simple dialogues at a salon 

 Read, write and say prices 

 Greet a client in a simple dialogue 

 Make an appointment for a treatment 

 

Who should attend: 

 All professional hairdressers, beauticians, and those who are still studying  to become  

professionals in this field and looking forward to providing the best possible service for a 

wide range of clients, both local and foreign.  
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับช่างผมและผู้ท างานในซาลอน 
 

เลขที่:   NULCP00008 
ระยะเวลา:    6 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  D. Jayawardena 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
ลักษณะวิชา: 
ช่างผมมักจะท างานในแหล่งการค้า เป็นผู้ให้บริการและการปรับปรุงแต่งหลากหลายส าหรับลูกค้าแต่ละคน การท าผม
เป็นบทบาทส าคัญในการช่วยเสริมสร้างความภูมิใจและความม่ันใจในผู้รับริการ หลักสูตรน้ีแนะน าให้ใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อดูแลลูกค้าที่มีค่าของคุณ วิชาน้ี น าค าศัพท์เฉพาะที่สัมพันธ์กับการท าผมและงานอื่นๆที่ให้บริการ  
ซาลอน 
ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 รู้จักศัพท์ส าหรับการบริการประเภทต่างๆท่ีจัดให้ในซาลอน 

 มีโอกาสฝึกฝนการสื่อสารในซาลอนระหว่างบุคคลและลูกค้า 

 เพิ่มความสามารถในการให้บริการลูกค้า 

 พัฒนาคุณค่าในตน 
บทเรียน: 
 ศัพท์ส าหรับบริการต่างๆในซาลอน 
 รู้จักใช้ศัพท์ส าหรับเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในซาลอนและชีวิตประจ าวัน 
 ริเริ่มบทสนทนาง่ายๆในซาลอนได้ 
 อ่าน เขียน และบอกเวลาได้ 
 ใช้บทสนทนาง่ายๆต้อนรับลูกค้า 
 จัดการนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ 
เหมาะส าหรับ:  

 นักวิชาชีพช่างผม ช่างเสริมความงาม และผู้ก าลังศึกษาเพื่อเข้าสู่อาชีพเสริมความงาม และต้องการให้บริการที่ดี

ที่สุดแก่ลูกค้าหลากหลายประเภท ทั้งในท้องถ่ินและต่างชาติ  
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Course: 

English for Export Professionals  

 

Course ID:  NULCP00009 

Duration:   30 Hours 

Course Designer:  D. Chantengco III 

 

Course Description 

English for Export Professionals training course will provide: 

 More effective and persuasive representation of your organization 

 Increased interpersonal skills 

 Demonstrable competitive advantage when working internationally 

 More effective liaison with your international colleagues 

 Improved sales proposals using English 

 

How you will benefit: 

The course provides substantial practice opportunities which include giving mini-lectures and 

leading seminars and tutorials. The key language skills and communication strategies you will 

learn in the course include: 

 ways of emphasizing, highlighting and hedging 

 enhanced understanding of different learning styles 

 socialize and network more confidently 

 work more effectively in a cross-cultural environment 

 use an increased active vocabulary 

 increased clarity in delivery 

 speak with greater confidence, fluency and accuracy 

 

What you will cover: 

As well as formal classroom teaching, study activities include role-play, case studies and 

simulations, video recording and language laboratory self-access study. The focus of the course 

is on practical and effective communication in: 

 Meetings and discussions 

 Negotiations 

 Making presentations 

 Telephoning 

 Socializing and entertaining 

 E-mail, fax, letter and report writing 

 Cross-cultural awareness 

 

Who should attend: 

 Exporters, importers, custom officials, and business owners. 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านส่งออก 
เพื่อให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษขั้นเร่ิมต้นได้เตรียมตัวอย่างมีประสิทธิภาพส าหรับโลกแห่งการท างาน 

 

เลขที่:   NULCP00009 
ระยะเวลา:  30 ชั่วโมง  
ผู้พัฒนาหลักสูตร: D. Chantengco III 
ผู้แปล:    จิรัชต์ เรืองเอกราช 
 

ลักษณะวิชา: 
หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของพนักงานอาวุโสด้านการส่งออกและ
พนักงานขายในการติดต่อกับลูกค้า ผู้น าเข้าต่างประเทศ ผู้ผลิตด้านการบริการขนส่งสินค้า การติดต่อและ
ความสัมพันธ์อื่นๆ ในสาขาการจัดการส่งออกระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถใช้
ค าศัพท์ด้านการส่งออก การขนส่งได้อย่างเหมาะสมกับรูปแบบและบริบทของภาษา 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ: 
สิ่งที่จะได้จากหลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านส่งออก 
●       เป็นตัวแทนขององค์กรที่น่าเชิญชวนและมีประสิทธิภาพและมีทักษะมนุษยสัมพันธ์เพิ่มขึ้น 
●       ข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างเห็นได้ชัดเมื่อท างานในระดับสากล 
●       การประสานงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกับผู้ร่วมงานต่างชาติ 
●       ได้พัฒนาข้อเสนอการขายเป็นภาษาอังกฤษ 
 

บทเรียน: 
●       การประชุมและการสนทนา 
●       การเจรจาต่อรอง 

●       การท าการน าเสนอ 

●       การจัดการกับข้อมูลตัวเลข 

 

เหมาะส าหรับ: 

 ผู้ส่งออก ผู้น าเข้า เจ้าหน้าที่ และเจ้าของกิจการ 

 

 

 

 

●       การโทรศัพท์ 
●       การเข้าสังคมและการสร้างความบันเทิง 
●       การเขียน อีเมลล์ แฟ๊กซ์ จดหมายและรายงาน 
●       การตระหนักข้ามวัฒนธรรม 
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Course: 

English for Information and Communication Technology  
Improve your career prospects with English  

 

Course ID:  NULCP00010 

Duration:   12 Hours  

Course Designer:  I.W.Amilya 

Course Description: 

If you are a young professional, a student or a teacher working in the field of ICT, you can make 

use of this course in order to enhance your career and work prospects.  This course aims to boost 

your confidence in using specific English terms and vocabulary related to the field of ICT. 

How you will benefit: 

 Gain insightful knowledge into the basics of English vocabulary related to your field 

 Acquire English vocabulary needed to increase your chances of making a good impression 

at work, school or university 

 Learn useful tips and tricks to enhance your English skills needed to excel at work, school 

or university 

What you will cover: 

 This course will cover essential language functions in ICT based on the book ‘Professional 

English in use-ICT student’s book’ by Esteras, S.R & Fabre, E.M 

 Learning vocabulary: tips and techniques 

 A typical PC 

 Word building 

 Typical language functions in ICT 

 Describing technical processes 

 Troubleshooting 

Who should attend: 

 Young professionals, students and teachers involved in the field of ICT should attend. 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปรับปรุงโอกาสในการท างานของคุณด้วยภาษาอังกฤษ 
 

เลขที่:   NULCP00010 
ระยะเวลา:    12 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  I.W. Amilya 
ผู้แปล:   วุฒิชัย บุญเรือง 
 
ลักษณะวิชา: 
หากคุณเป็นเจ้าหน้าที่ส านักงาน, นักเรียน หรืออาจารย์ที่ท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณสามารถ
ใช้หลักสูตรนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างานและโอกาสในการท างานของคุณ หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มความมั่นใจในการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษและศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 ได้รับความรู้ที่ลึกซึ้งในพื้นฐานของค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของคุณ 

 มีค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นในการเพิ่มโอกาสในการสร้างความประทับใจในที่ท างาน,  
ที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย 
 เรียนรู้เคล็ดลับและเทคนิคที่เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษของคุณให้ดีกว่า ที่จ าเป็นต้องใช้ใน

การท างาน, ที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย 
 
บทเรียน: 

 วิธีการพูด, เขียนและน าเสนอในภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิค 
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 วิธีจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการท างานด้วยภาษาอังกฤษที่ชัดเจนและแม่นย า 
 
เหมาะส าหรับ:  

 เจ้าหน้าที่ส านักงาน, นักเรียน, หรืออาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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Course: 

How to Understand what your Therapist Say: Mental Health 

Language 
Learn the meaning behind the labels that your therapist/counselor/doctor /psychologist/ 

psychiatrist uses. 

_________________________________________________________________________ 

 

Course ID:  NULCP00011 

Duration:   12 Hours  

Course Designer:  V Balachandran  

Course Description:  
Consumers hear a lot of jargons when they consult mental health practitioners in Thailand. 

However, consumers have difficulty understanding and acting on mental health information as 

they do not know the professional language. This course offers an opportunity to learn and 

understand the professional vocabulary, their meaning, and connotation.  

How you will benefit: 

 Break down the barriers between the consumers and the mental health practitioners- 

approach them without being embarrassed or anxious.  

 Learn to communicate your problems, and concerns with the professionals.  

 Understand what your mental health practitioner is trying to say with ease.  

 Comprehend the content of the reports with needed amount of skepticism.  

 Help yourself and your loved ones to live healthy.  

What the course will cover: 

 The most frequently used words and phrases in mental health practice.  

 How to understand the labels used during consultation. 

 How to interpret your report.  

 In addition to this, clients can also learn how to approach for help related to mental health 

concerns in Thailand.  

 Learn two Simple Relaxation Techniques that you can use anywhere! 

Who should attend: 

 Anyone who is interested in increasing their awareness on mental health.  
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หลักสูตร: 

เข้าใจว่านักจิตบ าบัดพูดอะไร : ภาษาจิตเวช 

 

เลขที่:   NULCP00011 

ระยะเวลา:  12 ชั่วโมง 

ผู้พัฒนาหลักสูตร: V. Balachandran 

ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ ดร. พรชุลี อาชวอ ารุง 
 

ลักษณะวิชา: 

ผู้รับบริการได้ยินค าศัพท์เฉพาะมากมายเวลาปรึกษานักจิตบ าบัดในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ผู้รับบริการเข้าใจ

ภาษาและพฤติกรรมตลอดจนข้อมูลจากภาษาวิชาชีพได้ยาก วิชานี้ให้โอกาสผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาวิชาชีพ 

ความหมาย และนัยยะของภาษา 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ: 

 ลดช่องว่างระหว่างผู้รับบริการและนักวิชาชีพทางจิตเวช ท าให้ลดความเครียด 

 รู้จักสื่อสารปัญหา และความกังวลที่มีกับนักจิตเวช 

 ท าความเข้าใจและสนทนาได้อย่างง่ายดายมากขึ้น 

 เข้าใจสาระของรายงานที่จ าเป็นโดยไม่มีความสงสัย 

 ชว่ยให้ตัวผู้เรียนใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพจิตที่ดี 

 เรียนเทคนิคผ่อนคลาย 2 เทคนิคที่ใช้ได้ทุกที่ 
 

บทเรียน: 

 ศัพท์และวลีที่ใช้ในการปฏิบตัิงานด้านจิตเวช 

 เข้าใจภาษาที่ใช้บ่งบอกอาการในช่วงการบ าบัด 

 การตีความจากรายงาน 

 เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือที่เกี่ยวกับอาการทางจิตในประเทศไทย 
 

เหมาะส าหรับ: 

 บุคคลผู้สนใจเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับจิตเวช 
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Course: 

English for Sports Training 
 

Course ID:  NULCP00012 

Duration:   30 Hours 

Course Designer:  D. Chantengco III 

 

Course Description: 

English for Sports Training is designed for sports enthusiasts. Learners will explore the world of 

sports focusing on sports terminology and concepts. This course is designed to introduce the 

students to the role of effective communication in the sport industry. The nature and function of 

communication will be examined in a variety of settings.  

 

How you will benefit: 

 To improve general proficiency to access higher level courses. 

 To improve English for everyday use in the field of sports. 

 To learn common slang and idioms that are used when discussing sports, find out how to use 

verbs and collocations in the context of sports and learn how to answer conversation 

questions relating to this topic.  

 

What you will cover: 

 Sports vocabulary 

 Sports reading and analysis 

 Presentation communication skills related to sports 

 Role plays of different sports events 

 Giving short presentations on sports topics 

 Reading and discussion of sports events 

 Vocabulary building exercises 

 

Who should attend: 

 Participants include sport coaches, physical education teachers and lecturers, business 

owners, students and sports enthusiasts. 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับฝึกกีฬา 
 

เลขที่:   NULCP000012 
ระยะเวลา:    30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  D.Chantengco III 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 

ลักษณะวิชา: 
ภาษาอังกฤษส าหรับการฝึกนักกีฬาออกแบบมาเพื่อผู้เรียนที่กระตือรือร้น ผู้เรียนจะได้ส ารวจโลกของกีฬาโดย ศัพท์ 
และมโนทัศน์ต่างๆ วิชาออกแบบเพื่อแนะน าผู้เรียนเก่ียวกับบทบาทการสื่อสารที่ได้ผลดีในอุตสาหกรรมการกีฬา จะมี
การศึกษาธรรมชาติและบทบาทของการสื่อสารในบริบทที่หลากหลาย 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 พัฒนาสมิทธิภาพเพื่อก้าวสู่หลักสูตรที่สูงขึ้น 

 ปรับปรุงการใช้ภาษาอังกฤษท่ีใช้ประจ าวันในเรื่องกีฬา 

 เรียนรู้สแลงและส านวนที่ใช้ในการอภิปรายเรื่องกีฬา รู้จักใช้ค ากริยาและการเลือกภาษาในบริบทของกีฬา และ
รู้จักโต้ตอบในการสนทนาในเรื่องกีฬา 

บทเรียน:                                                      
 ศัพท์กีฬา 
 การอ่านและการวิเคราะห์กีฬา 
 ทักษะการสื่อสารเพื่อน าเสนอที่สัมพันธ์กับกีฬา 
 การสวมบทบาทของกีฬาประเภทต่างๆ 
 น าเสนอเรื่องกีฬาอย่างสังเขป 
 อ่านและอภิปรายการแข่งกีฬา 
 แบบฝึกหัดเพื่อเรียนรู้ค าศัพท์ 

เหมาะส าหรับ:  
 โค้ชกีฬา ผู้สอนพลศึกษา อาจารย์กีฬา เจ้าของธุรกิจกีฬา ผู้เรียนทุกระดับและผู้สนใจการกีฬา  
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Course: 

English for Real Estate Agents 
Become the best real estate agent in town 

 

Course ID:  NULCP00013 

Duration:   12 Hours 

Course Designer:  V. Madugalle 

 

Course Description:  

A professional real estate agent must know the right vocabulary to describe the property and 

give basic information. This course is designed to help its participants to communicate with 

English-speaking clients in their business field in a friendly and convincing manner. After 

completing this course you will be able to represent your company with style and sell more 

properties.   

 

How you will benefit: 

 enhance the positive image of the company 

 welcome English-speaking clients appropriately 

 describe the object in idiomatically correct English 

 write grammatically-correct, well-structured emails  

 explain the main advantages of buying or renting 

 

 

What you will cover: 

 How to welcome clients  

 How to deal with clients on the phone 

 Real estate vocabulary  

 Designing office material  

 Email writing basics  

 Professionalizing phone-calls  

 Work on personal interaction 

 Professionalize interaction 

 

Who should attend:  

 Employees of the real estate sector who have direct contact with customers and who intend 

to improve their knowledge of the English language. 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 

เลขที่:    NULCP00013 
ระยะเวลา:    12 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  V.  Madugalle 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
 

ลักษณะวิชา: 
นักวิชาชีพสังหาริมทรัพย์ต้องรู้จักศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อบรรยายอสังหาริมทรัพย์และให้ข้อมูลพื้นฐาน วิชาน้ีออกแบบมา
ช่วยผู้เรียนให้สื่อสารกับลูกค้าที่พูดภาษาอังกฤษในธุรกิจอย่างฉันมิตรและน่าเชื่อถือเม่ือจบวิชาน้ี ผู้เรียนจะเป็น
ตัวแทนบริษัทอย่างมีสไตล์และขายทรัพย์สินได้มากขึ้น  
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท 

 ต้อนรับลูกค้าที่พูดภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม 

 บรรยายสิ่งต่างๆได้ด้วยภาษาทีส่ละสลวยและถูกต้อง 

 เขียนถูกไวยากรณ์ เขียน e-mail ได้ด ี

 อธิบายข้อได้เปรียบในการซื้อหรือเช่าทรัพย์สิน 
 

บทเรียน: 
 การต้อนรับลูกค้า 
 การพูดทางโทรศัพท์ 
 ศัพท์ทางอสังหาริมทรัพย์ 
 การออกแบบเอกสารในส านักงาน 
 การเขียน e-mail ขั้นพื้นฐาน 

 การใช้โทรศัพท์อย่างมืออาชีพ 
 ฝึกการมีปฏิสัมพันธ์ 
 ปฏิสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ 
 

เหมาะส าหรับ:  

 ผู้ท างานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ติดต่อโดยตรงกับลูกค้าและประสงค์จะปรับปรุงความรู้ภาษาอังกฤษ 
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Course: 

Aim High with English for Aviation 1 
Clearly and precisely express yourself without hesitation for the overall efficiency of your 

functions at work. 

 
Course ID:  NULCP00014 

Duration:  15 Hours 

Course Designer: J. Sareno 

 

Course Description: 

The ability to express yourself in English is not only important but mandatory if you want to fly 

across many countries. In fact, this course is intended for those who need to comply with the 

requirements of the International Civil Aviation Organization on language proficiency skill. 

This course provides you an interactive discussions to ensure you meet the English 

requirements and be able to communicate effectively. You will be presented with various 

situations based on real workplace situations to improve your Aviation English skills. 

 

How you will benefit: 

●     Be familiarized with the different sequences of flight 

●     Handle regular and irregular operations and emergencies 

●     Apply Aviation English in everyday operational context 

●     Reduce stress by learning how to bridge language skills-gaps quickly 

●     Increase productivity by learning how to think in English rather than translate from one’s 

mother tongue 

 

What you will cover: 

●     Get to the basics of air communication and non-routine situation 

●     Learn the appropriate phrases in handling Pre-flight situations and problems 

●     Express permission, obligation and prohibition pertaining to airport markings and airside 

vehicles 

●     How to say any particular weather problem has been solved 

●     Check and ask for different take-off alternatives 

●     Use prepositions of position in encountering air traffic 

     ●     Structure different phrases in saying how much, warnings, requests, time expressions and 

in giving reasons and practice saying those phrases 

 

Who should attend: 

     ●     Air Traffic Controllers and assistants or people involve in air-ground voice 

communications for international air operations. 
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หลักสูตร: 

ตั้งเป้าหมายสูงส าหรับภาษาอังกฤษในการบิน 1 
 

เลขที่:    NULCP00014 
ระยะเวลา:    15 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  J. Sareno 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
 

ลักษณะวิชา: 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษจ าเป็นอย่างยิ่ง ถ้าท่านต้องการเดินทางผ่านหลายประเทศ อันที่จริงวิชาน้ีสร้างขึ้น
เพื่อผู้ที่ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขขององค์การบินพลเรือนนานาชาติ โดยใช้ภาษาที่ดี วิชาน้ีสอนให้อภิปรายโต้ตอบโดย
แน่ใจว่าจะได้ตามเง่ือนไสมรรถนะภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารได้ผลดี ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้สถานการณ์
หลากหลายจากสถานท่ีท างานจริง เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการบิน 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 คุ้นเคยกับล าดับกระบานการบิน 

 จัดการกับการด าเนินงานปกติและไม่ปกติ และฉุกเฉิน 

 ใช้ภาษาอังกฤษประจ าวันในบริษัทการบิน 

 ลดความเครียดจากการลดช่องว่าง ทางทักษะภาษาอย่างรวดเร็ว 

 เพิ่มพูนผลงานโดยเรียนความคิดเป็นภาษาอังกฤษ มิใช้การแปลจากภาษาแม่ 
 

บทเรียน: 
 พื้นฐานการสื่อสารในอากาศและสถานการณ์ที่ไม่ธรรมดา 
 เรียนรู้วลีต่างๆในการจัดการก่อนบินและปัญหา 
 แสดงการอนุญาต หน้าที่และข้อห้ามเก่ียวกับเครื่องหมายในสนามบินและพาหนะในการบิน 
 ตรวจสอบและขอทางบิน 
 ใช้ค าขอต าแหน่งในการจราจรทางอากาศ 
 ใช้โครงสร้างวลีในการแจ้ง จ านวน การเตือน การร้องขอเวลา และเหตุผลรวมทั้งการฝึกใช้จริง 
 

เหมาะส าหรับ:  

 ผู้ควบคุมการบินและผู้ช่วยเหลือและผู้ที่เก่ียวข้องกับเสียงสื่อสารบนอากาศ-บนดิน เพื่อการด าเนินงานการบิน

นานาชาติ 
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Course: 

Aim High with English for Aviation 2 

Clearly and precisely express yourself without hesitation for the overall efficiency of your 

function/s at work. 

 
Course ID:  NULCP00015 

Duration:  18 Hours 

Course Designer: J. Sareno 

 

Course Description: 

The ability to express yourself in English is not only important but mandatory if you want to fly 

across many countries. In fact, this course is intended for those who need to comply with the 

requirements of the International Civil Aviation Organization on language proficiency skill. 

This advanced course provides you an interactive discussions to ensure you meet the English 

requirements and be able to communicate effectively. You will be presented with various 

situations based on real workplace situations to improve your Aviation English skills. 

 

How you will benefit: 

● Be familiarized with the different sequences of flight 

● Handle regular and irregular operations and emergencies 

● Apply Aviation English in everyday operational context 

●  Reduce stress by learning how to bridge language skills-gaps quickly 

●  Increase productivity by learning how to think in English rather than translate from one’s 

mother tongue 

 

What you will cover: 

●  Compare things in different operational situations 

●  Talk about probability in unusual events and medical situations 

●   Learn about telling the time and numbers in calculating descent 

●   Explain changes in plans in cases of weather changes 

●   State cause and effect of an aircraft Approach and landing problems 

●   Structure a reported speech for various landing incidents 

●   Offer help and give advice and opinions in circuit joining and landing hazards 

●   Explain what happened and say what will happen in taxiing and getting to the gate 

 

Who should attend: 

●  Air Traffic Controllers and assistants or anyone using air-ground voice communications 

forinternational air operations. 
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หลักสูตร: 

ตั้งเป้าหมายสูงส าหรับภาษาอังกฤษในการบิน 2 
 

เลขที่:    NULCP00015 
ระยะเวลา:    18 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  J. Sareno 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
 

ลักษณะวิชา: 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษจ าเป็นอย่างยิ่ง ถ้าท่านต้องการเดินทางผ่านหลายประเทศ อันที่จริงวิชาน้ีสร้างขึ้น
เพื่อผู้ที่ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขขององค์การบินพลเรือนนานาชาติ โดยใช้ภาษาที่ดี วิชาน้ีสอนให้อภิปรายโต้ตอบโดย
แน่ใจว่าจะได้ตามเง่ือนไสมรรถนะภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารได้ผลดี ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้สถานการณ์
หลากหลายจากสถานท่ีท างานจริง เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการบิน 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 คุ้นเคยกับล าดับกระบวนการบิน 

 จัดการกับการด าเนินงานปกติและไม่ปกติ และฉุกเฉิน 

 ใช้ภาษาอังกฤษประจ าวันในบริษัทการบิน 

 ลดความเครียดจากการลดช่องว่าง ทางทักษะภาษาอย่างรวดเร็ว 

 เพิ่มพูนผลงานโดยเรียนความคิดเป็นภาษาอังกฤษ มิใช้การแปลจากภาษาแม่ 
 

บทเรียน: 
 เปรียบเทียบสิ่งต่างๆในแต่ละสถานการณ์ด าเนินงาน 
 กล่าวถึงความเป็นไปได้ในสถานการณ์ที่ผิดปกติ และสถานการณ์ทางการแพทย์ 
 รู้จักบอกเวลาและจ านวนในการค านวณการร่อนลง 
 อธิบายการเปลี่ยนแปลงในแผนในกรณีที่อากาศเปล่ียน 
 บ่งบอกเหตุและผลเก่ียวกับปัญหาการขึ้นและลงของอากาศยาน 
 จัดโครงสร้างอธิบายเหตุการณ์ในการบินลงหลายๆกรณี 
 เสนอความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาและความเห็นเก่ียวกับอันตารายในการขึ้น-ลง 
 อธิบายสิ่งท่ีได้เกิดขึ้น และกล่าวถึงการแท๊กซี่และเข้าประตู 
 

เหมาะส าหรับ:  

 ผู้ควบคุมการบินและผู้ช่วยเหลือและผู้ที่เก่ียวข้องกับเสียงสื่อสารบนอากาศ-บนดิน เพื่อการด าเนินงานการบิน

นานาชาติ 
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Course:   

Interviewing Skills Training 

Helps participants to improve their ability to hire the right candidate by using new and innovative 

interviewing tips. 

 

Course ID:  NULCP00017 

Duration:  8 Hours 

Course Designer:  K. Gunda 
 

Course Description: 

Today's job market has become very competitive. As representatives of the organization, HR 

professionals must choose the most suitable candidate for a job. This training will provide 

the interview skills that interviewers need to develop to hire the right candidates. 
 

How will you benefit: 

 Interviewing to Elicit the core competencies of  the candidate 

 Probing with effective use of questions 

 Essential interviewing skills 

 Interviewing skills for managers 
 

What you will cover: 

Probing with Right Types of Questions 

 Open-ended questions 

 Close-ended questions 

 Factual Questions 

 Questions about Opinion and Feelings  
 

Imaginative Questions 

 Exploratory Questions 

 Acceptable and Unacceptable Questions  

 Key Areas of Interviewing 
 

Interviewing Skills for Managers  

 Preparing for an interview 

 Conducting the interview 

 Body language in interview 
 

Essential Interviewing Skills  

 Effective listening skills 

 Being emotionally intelligent  

 Asking effective questions 
 

Who should attend: 

 Hiring managers and trainees who are responsible in hiring people in their companies. 
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หลักสูตร:   

การฝึกอบรมทักษะการสัมภาษณ์ 
ช่วยผู้เข้าอบรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการจ้างผู้สมัครงานท่ีเหมาะสมด้วยการใช้เคล็ดลับและนวัตกรรมใหม่ใน

การสัมภาษณ์ 

 

เลขที:่   NULCP00016 

ระยะเวลา:  8 ชั่วโมง 

ผู้พัฒนาหลักสูตร:  K. Gunda 

ผู้แปล:   เฉลิมลักษณ์ สังข์พิชัย 
 

ลักษณะวิชา: 

ตลาดงานวันน้ีมีการแข่งขันที่สูงมาก ในฐานะตัวแทนขององค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านฝ่ายบุคคลตอ้งเลือกผู้สมัครที่

เหมาะสมที่สุดส าหรับงาน การฝึกอบรมน้ีจะให้ทักษะในการสัมภาษณ์ที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการพัฒนาเพื่อจ้างผู้สมัครที่

เหมาะสม 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ: 

 การสัมภาษณ์เพื่อสรุปความสามารถหลักของผู้สมัคร 

 เลือกใช้ค าถามท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ทักษะการสัมภาษณ์ที่ส าคัญ 

 ทักษะการสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหาร 

 

บทเรียน: 

 การตั้งค าถามท่ีถูกประเภท 

 ค าถามเชิงจินตนาการ 

 ทักษะการสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหาร 

 ทักษะที่จ าเป็นในการสัมภาษณ์ 
 

เหมาะส าหรับ: 

 ผู้จัดการฝ่ายว่าจ้างและผู้รับการฝึกอบรมท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบในการว่าจ้างคนในบริษัทของตน  
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Course: 

English for Massage Therapists 
Effectively use the English language for better service and customer satisfaction 

 

Course ID:  NULCP00017 

Duration:    12 Hours 

Course Designer:  D. Jayawardena 

 

Course description: 

Today, people use many different types of massage therapy for a variety of health-related 

purposes. Thai massage, also called lazy man’s yoga, has been used for healing purposes in 

Thailand for hundreds of years. Talking to the clients about symptoms, medical history and the 

desired results and providing guidance on various matters are imperative roles of any 

professional massage therapist. Reach out to a wide variety of clients by improving your 

English speaking ability through this course. 

 

How you will benefit: 

 Understand the needs of your foreign clients better 

 Speak with your clients well 

 Offer your foreign clients valued advice about additional relaxation techniques to practice 

between sessions  

 Develop confidence in yourself and build your self-esteem 

 

What you will cover: 

 Identify and label different parts of the body in English 

 Understand health and injury vocabulary in English 

 Understand adjectives of pain and pressure, and verbs to use in context and guide a client 

through a massage therapy session 

 Understand grammatical structures for asking questions, polite requests and giving 

recommendations and be able to apply this knowledge to the context of a massage therapy 

session 

 Recommend different types of massages to clients in English based on their needs 

 Practice simple dialogues through role-play and task based learning exercises 

 

Who should attend: 

 All professional and non-professional massage therapists working in public or private 

hospitals, spas and other massaging centers.  
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับแพทย์แผนไทยในการนวด 

 

เลขที่:   NULCP00017 

ระยะเวลา:  12 ชั่วโมง 

ผู้พัฒนาหลักสูตร: D. Jayawardena 

ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ ดร. พรชุลี  อาชวอ ารุง 

ลักษณะวิชา: 

ทุกวันน้ี ผู้คนอาศัยการรักษาโดยการนวดบ าบัดที่การนวดแผนไทย เรียกกันว่า “โยคะส าหรับคนเกียจคร้าน” 

ใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บในประเทศไทยมาหลายร้อยปีแล้ว บทบาทที่จ าเป็นส าหรับแพทย์แผนไทย คือ การพูดคุย

กับคนไข้เกี่ยวกับอาการ ประวัติสุขภาพ การรักษาที่ต้องการ ตลอดจนการให้ค าแนะน าต่างๆ แพทย์แผนไทย

สามารถพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษตามวิชาชีพได้จากวิชานี้ 

ประโยชน์ท่ีได้รับ: 

 เข้าใจความต้องการของคนไข้ต่างชาติได้ดีขึ้น 

 พูดกับคนไข้ได้ดี 

บทเรียน: 

 บ่งชี้และกล่าวถึงอวัยวะต่างๆ ของร่างกายเป็นภาษาอังกฤษ 

 เข้าใจศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้เกี่ยวกับสุขภาพและการบาดเจ็บ 

 เข้าใจค าวิเศษณ์ที่อธิบายความเจ็บปวด การกด และกริยาที่ใช้ในบริบท และสามารถแนะน าคนไข้ได้

ระหว่างการบ าบัด 

 เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์เพื่อถามค าถาม ขอร้องอย่างสุภาพ ให้ข้อเสนอแนะ และใช้ความรู้ในบริบท

ของการนวดบ าบัด 

 เสนอแนะการนวดหลายหลากประเภท เป็นภาษาอังกฤษตามความต้องการของคนไข้ 

 ฝึกฝน บทสนทนาอย่างง่าย จากการสวมบทบาท และการท าแบบฝึกหัด 

เหมาะส าหรับ: 

 แพทย์แผนไทยที่นวดบ าบัดรวมทั้งวิชาชีพและอ่ืนๆ ที่ท างานในภาครัฐ และภาคเอกชน โรงพยาบาล สปา 

และศูนย์การนวดต่างๆ 

 สามารถชี้แนะและแนะน าเทคนิคการผ่อนคลายได้ 

 พัฒนาความมั่นใจในตนเองและสร้างความเชื่อมั่น

ในความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
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Course:  

English for Secretaries I  
A course to be effective and efficient secretaries 

 

Course ID:   NULCP00018 

Duration:   20 Hours 

Course Designer:  A. Cubalit 

 

Course Description: 

Secretaries may be it be in a small or big companies require the ability to communicate 

effectively in English. In today’s age, secretaries needed to be more sophisticated as they are on 

the front lines of the company. Secretaries are in charge of their boss’ agenda, make 

arrangements, organize meetings, write communication letters, take minutes of the meeting, 

answer phone calls and others. This course will help you improve your communication skills in 

English to perform your role effectively and efficiently. 

 

How you will benefit: 

●      Understand the basics of debates 

●      Improve your English communication skills 

●      Build and develop your professional skills  

●      Increase knowledge of general as well as job related vocabulary 

●      Become aware of relevant areas of grammar and language structure 

●      Become more effective and efficient  

●      Develop accuracy in editing work and production of writing in professional pieces of  

        work 

 

What you will cover: 

●      Part One: 20-hr session of General English for secretaries 

●      Basic speaking, listening, reading, and writing in the discipline 

●      Project work forms and course assessment 

 

Who should attend: 

●      Personal Assistants (PA), secretaries, and interested individuals who are planning to     

        work as a secretary or personal assistant. 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับเลขานุการ 1 
หลักสูตรเพื่อเลขานุการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

เลขที่:   NULCP00018 
ระยะเวลา:    20 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  A. Cubalit 
ผู้แปล:   วุฒิชัย บุญเรือง 
 

ลักษณะวิชา: 
เลขานุการที่อยู่ในบริษัทขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ต้องมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในยุคปัจจุบันเลขานุการจ าเป็นต้องมีความทันสมัยมากขึ้นเนื่องจากอยู่ในแนวหน้าของบริษัท 
เลขานุการรับผิดชอบในวาระการประชุมของเจ้านาย จัดเตรียมการประชุม เขียนจดหมายสื่อสาร จดรายงาน
การประชุม ตอบรับโทรศัพท์และอ่ืนๆ หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการสื่อสารในภาษาอังกฤษของ
คุณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 เข้าใจพื้นฐานของการอภิปราย 
 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณ 
 สร้างและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของคุณ 

 เพิ่มความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ทั่วไปและค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงาน 
 ท าความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างไวยากรณ์และภาษา 
 มีประสิทธิภาพและประสิทธผิลมากขึ้น 
 พัฒนาความถูกต้องในการแก้ไขงานและการผลิตงานเขียนในระดับมืออาชีพ 
 

บทเรียน: 

 ส่วนที่หน่ึง: ใช้เวลา 20 ชั่วโมง ภาษาอังกฤษทั่วไปส าหรับเลขานุการ 
 การพูดขั้นพื้นฐาน การฟัง การอ่านและการเขียนตามกฎระเบียบ 

 แบบฟอร์มโครงการและการประเมินหลักสูตร 
 

เหมาะส าหรับ:  
 ผู้ช่วยส่วนตัว เลขานุการและบุคคลที่สนใจที่วางแผนจะท างานเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยส่วนตัว 
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Course:  

English for Secretaries II 
A course to master your English Communication Skills 

 

Course ID:   NULCP00019 

Duration:   20 Hours 

Course Designer:  A. Cubalit 

 

Course Description: 

This is an advance course for English for Secretaries. As we all know, secretaries are required 

to be able to communicate effectively in English. In today’s age, secretaries needed to be more 

sophisticated as they are on the front lines of the company. Secretaries are in charge of their 

boss’ agenda, make arrangements, organize meetings, write communication letters, take 

minutes of the meeting, answer phone calls and others. This course will help you master your 

communication skills in English to perform your role effectively and efficiently. 

 

How you will benefit: 

●      Master your English communication skills 

●      Develop and master your professional skills  

●      Advance knowledge of general as well as job-related vocabulary 

●      Master relevant areas of grammar and language structure 

●      Become more effective and efficient  

●      Master accuracy in editing work and production of writing in professional pieces of  

         work 

 

What you will cover: 

●      Part Two: 20-hr session of Advanced English for secretaries 

●      Advanced speaking, listening, reading, and writing in the discipline 

●      Project work forms and course assessment 

 

Who should attend: 

●      Personal Assistants (PA), secretaries, and interested individuals who are planning to  

         work as a secretary or personal assistant. 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับเลขานุการ 2 
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณให้เชี่ยวชาญ 
 

เลขที่:    NULCP00019 
ระยะเวลา:    20 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  A. Cubalit 
ผู้แปล:   วุฒิชัย บุญเรือง 

ลักษณะวิชา: 
นี่คือหลักสูตรยกระดับไปอีกขั้นของการเรียนภาษาอังกฤษส าหรับเลขานุการ อย่างที่เราทุกคนทราบดี
เลขานุการจ าเป็นต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในยุคปัจจุบันเลขานุการจ าเป็นต้องมี
ความทันสมัยมากขึ้นเน่ืองจากอยู่ในแนวหน้าของ บริษัท เลขานุการรับผิดชอบในวาระการประชุมของเจ้านาย 
จัดเตรียมการประชุม เขียนจดหมายสื่อสาร จดรายงานการประชุม ตอบรับโทรศัพท์และอ่ืนๆ หลักสูตรนี้จะ
ช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการสื่อสารในภาษาอังกฤษของคุณให้เชี่ยวชาญ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 ยกระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณให้เชี่ยวชาญ 
 พัฒนาและยกระดับทักษะทางวิชาชีพของคุณ 
 ความรู้ขั้นสูงของเร่ืองทั่วไปและค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงาน 
 ความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับโครงสร้างไวยากรณ์และภาษา 
 มีประสิทธิภาพและประสิทธผิลมากขึ้น 
 ยกระดับความถูกต้องในการแก้ไขงานและการผลิตงานเขียนในระดับมืออาชีพ 
 

บทเรียน: 

 ส่วนที่สอง: ใช้เวลา 20 ชั่วโมง ภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับเลขานุการ 
 การพูด การฟัง การอ่านและการเขียนตามกฎระเบียบขั้นสูง 
 แบบฟอร์มโครงการและการประเมินหลักสูตร 
 

เหมาะส าหรับ:  

 ผู้ช่วยส่วนตัว เลขานุการและบุคคลที่สนใจที่วางแผนจะท างานเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยส่วนตัว 

 
 

 
Course:   
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English for Dentists 
To equip Dentistry students and professionals with English language skills that they can use in 

their profession. 

 

Course ID:  NULCP00020  

Duration:  24 Hours 

Course Designer:  K. Gunda 

 

Course Description: 

Due to the increase of foreign clients in Thailand and with the high possibility of working overseas, 

students should be ready to practice their profession both locally and abroad. This course will augment 

student’s current learning with the necessary English knowledge about Dentistry. It will also enhance 

Dentistry students’ listening, speaking, reading and writing skills in English. This course will also help 

students to become confident in using English in their profession. 

 

How will you benefit: 

 Learn the various Dental terminologies in English 

 Practice scenarios interacting with patients that can be applied in the future 

 Develop the necessary reading, listening, writing and speaking skills in English 

 Achieve confidence in using the English language 

 

What you will cover: 

 Talk about Dentistry and learn idioms about teeth and bite 

 Learn the different roles of the Dentist 

 Review the parts of the head, mouth, teeth and tonsils 

 Practice on how to take a patient history and how to talk about pain 

 Review the different diseases of the mouth and teeth 

 Discuss the available treatments and learn how to describe appearance 

 

Who should attend: 

 Dentistry students and professionals who would like to improve their English skills. 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับทันตแพทย์ 
 

เลขที่:   NULCP00020 

ระยะเวลา:  24 ชั่วโมง 

ผู้พัฒนาหลักสูตร: K. Gunda 

ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ ดร. พรชุลี  อาชวอ ารุง 
 

ลักษณะวิชา: 

ตามที่มีจ านวนคนไข้ต่างชาติในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น และทันตแพทย์มีโอกาสไปท างานในต่างประเทศ นิสิต

ทันตแพทย์ควรมีความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนั้นวิชานี้จะเสริมการ

เรียนให้หลักสูตรวิชาชีพทันตแพทย์ทางด้านภาษาอังกฤษที่จ าเป็นส าหรับทันตแพทย์ วิชานี้ยังช่วยพัฒนาการ

ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ จึงท าให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพ

ทันตแพทย์ด้วย 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ: 

 เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในวิชาชีพทันตแพทย์ 

 ฝึกฝนการปฏิสัมพันธ์กับคนไข้จากสถานการณ์จ าลองที่จะน าไปใช้ได้ในอนาคต 

 พัฒนาการอ่าน การฟัง การเขียน และการพูดภาษาอังกฤษ 

 เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

บทเรียน: 

 พูดเกี่ยวกับทันตแพทยศาสตร์ และเรียนรู้ส านวนที่เกี่ยวกับฟันและการกัด 

 เรียนรู้บทบาทต่างๆ ของทันตแพทย์ 

 ทบทวนส่วนต่างๆ ของศีรษะ ปาก ฟัน และทอนซิล 

 ฝึกการบันทึกประวัติคนไข้ และการกล่าวถึงความเจ็บปวด 

 ทบทวนโรคต่างๆ ในปากและฟัน 

 อภิปรายการรักษาที่เป็นไปได้ และเรียนรู้ที่จะอธิบายสภาพปรากฏ 

เหมาะส าหรับ: 

 นิสิตและนักวิชาชีพทันตแพทย์ ผู้ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
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Course: 

Medical English  
Improve your career prospects with English  

 

Course ID:  NULCP00021 

Duration:    12 Hours  

Course Designer:  I.W.Amilya 

 
Course Description: 

If you are a young medical professional at the beginning of your career, you can make use of this 

course in order to enhance your career prospects.  This course aims to boost your confidence in 

spoken English using diverse work-related situations by enabling you to practice your language 

skills with the aid of real life medical scenarios.  

 

How you will benefit: 

 Gain insightful knowledge into the basics of English vocabulary related to your career 

 Acquire the English skills needed to increase your chances of making a good impression at 

work among your patients and colleagues 

 Learn useful tips and tricks to enhance your spoken English at work 

 

What you will cover: 

 This course covers topics based on the book ‘Professional English in use-Medicine’ by 

Glendinning, E.H & Howard, R 

 Basics- health and sickness 

 Taking medical history of patients 

 Examining a patient 

 Explaining diagnosis and management 

 Discussing treatment 

 Giving bad news  

 

Who should attend: 

 Young medical professionals in their early 20s and 30s who are at the threshold of their 

careers should attend. 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแพทย์ 
เพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพของคุณด้วยภาษาอังกฤษ 
 

เลขที่:   NULCP00021 
ระยะเวลา:    12 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  I.W. Amilya 
ผู้แปล:   วุฒิชัย บุญเรือง 
 

ลักษณะวิชา: 
ถ้าคุณคือแพทย์ที่เพิ่งเร่ิมต้นการท างานในอาชีพของคุณ คุณสามารถใช้หลักสูตรนี้เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้า
ในอาชีพการท างานได้ หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษโดย
ใช้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการท างานที่หลากหลาย โดยช่วยให้คุณสามารถฝึกทักษะภาษาของคุณด้วยความ
ช่วยเหลือของสถานการณ์ทางการแพทย์ในชีวิตจริง 
ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 ได้รับความรู้ที่ลึกซึ้งในพื้นฐานของค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของคุณ 

 ได้รับทักษะภาษาอังกฤษที่จ าเป็นในการเพิ่มโอกาสในการสร้างความประทับใจในที่ท างานกับเหล่าผู้ป่วย
และเพื่อนร่วมงานของคุณ 

 เรียนรู้เคล็ดลับและเทคนิคที่เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพูดภาษาอังกฤษในที่ท างาน 
 

บทเรียน: 

 หลักสูตรนี้ครอบคลุมหัวข้อตามหนังสือ ‘Professional English in use-Medicine’ by Glendinning, E.H & 
Howard, R 

 พื้นฐาน – สุขภาพและความเจ็บป่วย 
 การซักประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วย 
 การตรวจสอบผู้ป่วย 
 การอธิบาย วินิจฉัยและการจัดการ 
 การพูดคุยเร่ืองการรักษา 
 การแจ้งข่าวร้าย 
 

เหมาะส าหรับ:  

 แพทย์มือใหม่ในช่วงอายุต้น 20 ปีหรือ 30 ปี ผู้ซึ่งก าลังเร่ิมต้นในอาชีพการท างาน 
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Course: 

English for Nurses 1 
 

Course ID:   NULCP00022 

Course Designer:  P.Achava-Amrung 

Duration:   30 Hours 

 

Course Description: 

The purposes of this series of 4 courses are to improve communication skills at work and 

English language knowledge in key areas of nursing. On the audio you hear people in the kind 

of healthcare situations that you encounter as a nurse, for example, admitting a patient, 

explaining procedures, discussing lifestyle changes, and making referral, In addition, online 

activities focusing on advances in technology to keep up-to-date with the latest medical 

equipment are provided. Textbook: Allum, V. and McGarr,P. Cambridge English for nurses. 

How you will benefit: 

 Discussion of the nursing topic 

 Listening activities reflecting everyday nursing scenarios 

 A focus on communication, for example, showing empathy 

 A medical focus, for example, using IV infusion equipment 

 Charting and documentation-medical forms and how to use them 

 

What you will cover: 

 Admitting Patients 

- Welcoming a patient on admission 

- Checking a patient’s identity (ID) bracelet 

- Describing a parts of the body 

- Using equipment to take patient observation 

- Giving instructions to a patient 

- Taking and recording patient observations 

 Caring for patient after operation 

- Caring in recovery 

- Returning a patient to the ward 

- Talking about pain 

- Checking an IV prescription 

- Using IV infusion equipment 

Who should attend: 

 Head nurses, registered nurses, nurse aids and other healthcare professionals. 
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หลักสูตร:  

ภาษาอังกฤษส าหรับพยาบาล 1    
 
เลขที:่    NULCP00022   
ระยะเวลา:   30 ชั่วโมง  
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P.Achava-Amrung 
ผู้แปล:   ชลประคัลภ์ มีสิทธ์ิ  
ลักษณะวิชา: 
วัตถุประสงค์ของชุดหลักสูตรที่มี 4 วิชา น้ี คือการปรับปรุงทักษะการสื่อสารในที่ท างานและความรู้ภาษาอังกฤษใน
สาขาที่ส าคัญของการพยาบาล เก่ียวกับการฟังเสียงของผู้คนในสถานการณ์  การดูแลสุขภาพที่คุณพบในงานพยาบาล 
ตัวอย่าง เช่น การรับผู้ป่วย การอธิบายขั้นตอน การพูดคุยเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต และการแนะน าผลิตภัณฑ์ 
นอกจากน้ี ยังมีบทเรียนออนไลน์ที่เน้นด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมเรียนรู้อุปกรณ์ทางการแพทย์ล่าสุด ซึ่งถอด
บทเรียนมาจากต าราเรียนชื่อ Cambridge English for Nurses (ภาษาอังกฤษส าหรับพยาบาล) เขียนโดย Allum, V. และ 
McGarr, P.   
ประโยชน์ที่ได้รับ: 
●       การสนทนาในหัวข้อการพยาบาล 
●       กิจกรรมการฟังเก่ียวกับสถานการณ์การพยาบาลในชีวิตประจ าวัน 
●       ใช้การสื่อสาร เช่น แสดงความเห็นอกเห็นใจ  
●       ความรู้ทางการแพทย์ เชน่ การใช้อุปกรณ์ให้น้ าเกลือ  
●       การจัดท าแฟ้มประวัติและแบบฟอร์มทางการแพทย์และวิธีการใช้ 
บทเรียน: 
●      การรับผู้ป่วยเข้ารับการรกัษา  

 การกล่าวต้อนรับผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษา 
 การตรวจสอบบัตรระบุตัวตนของผู้ป่วย 
 การอธิบายส่วนต่างๆของร่างกาย 
 การใช้อุปกรณ์เพื่อสังเกตอาการผู้ป่วย 
 การให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วย 
 การจดบันทึกและสังเกตอาการผู้ป่วย 

เหมาะส าหรับ: 
●     หัวหน้าพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ผูช้่วยพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อ่ืน ๆ   

●      การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด 
 การดูแลให้ฟื้นตัว  
 การส่งตัวผู้ป่วยกลับไปที่หอผู้ป่วย  
 สนทนาเกี่ยวกับความเจ็บปวด  
 การตรวจสอบใบสั่งการให้ยาในน้ าเกลือ  
 การใช้อุปกรณ์ให้น้ าเกลือ  
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Course: 

English for Nurses 2 
 

Course ID:    NULCP00023 

Course Designer:   P.Achava-Amrung 

Duration:    30 Hours 

 

Course Description: 

As in “English for Nurses 1.” 

How will you benefit. 

-  As in “ English for Nurses 1 ” 

What you will cover: 

 Caring for terminal ill patients. 

- Talking about feelings 

- Showing empathy 

- Discussing pain relief 

- Using palliative Care Pair Assessment 

- Telephone skills: managing a patient’s inquiry 

- Using patient information leaflets 

 The District nurse 

- Describing your nurse role  

- Describing wounds 

- Helping a patient with Activities of Daily Living (ADLS ) 

- Managing embarrassing moments 

- Using a District Nurse Prescription Sheet 

- Reading medical labels 

Who should attend; 

 As in “English for Nurses1” 
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หลักสูตร:  

ภาษาอังกฤษส าหรับพยาบาล 2    
 
เลขที:่    NULCP00023    
ระยะเวลา:   30 ชั่วโมง  
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P.Achava-Amrung 
ผู้แปล:   ชลประคัลภ์ มีสิทธ์ิ  
 
ลักษณะวิชา: 
วัตถุประสงค์ของชุดหลักสูตรที่มี 4 วิชา น้ี คือการปรับปรุงทักษะการสื่อสารในที่ท างานและความรู้ภาษาอังกฤษใน
สาขาที่ส าคัญของการพยาบาล เก่ียวกับการฟังเสียงของผู้คนในสถานการณ์  การดูแลสุขภาพที่คุณพบในงานพยาบาล 
ตัวอย่าง เช่น การรับผู้ป่วย การอธิบายขั้นตอน การพูดคุยเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต และการแนะน าผลิตภัณฑ์
นอกจากน้ี ยังมีบทเรียนออนไลน์ที่เน้นด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมเรียนรู้อุปกรณ์ทางการแพทย์ล่าสุด ซึ่งถอด
บทเรียนมาจากต าราเรียนชื่อ Cambridge English for Nurses  (ภาษาอังกฤษส าหรับพยาบาล) เขียนโดย Allum, V. 
และ McGarr, P.    
 
ประโยชน์ที่ได้รับ: 
●       การสนทนาในหัวข้อการพยาบาล 
●       กิจกรรมการฟังเก่ียวกับสถานการณ์การพยาบาลในชีวิตประจ าวัน 
●       ใช้การสื่อสาร เช่น แสดงความเห็นอกเห็นใจ  
●       ความรู้ทางการแพทย์ เชน่ การใช้อุปกรณ์ให้น้ าเกลือ  
●       การจัดท าแฟ้มประวัติและแบบฟอร์มทางการแพทย์และวิธีการใช้ 
 
บทเรียน: 
●      การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
- การพูดเรื่องความรู้สึก 
- การแสดงความเห็นอกเห็นใจ 
- การสนทนาการพยาบาลเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด  
- การประเมินความเจ็บปวดของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  
- ทักษะการพูดโทรศัพท์: การสอบถามอาการผู้ป่วย 
- การใช้แผ่นพับข้อมูลต่างๆ กับผู้ป่วย    

 
เหมาะส าหรับ: 
●     หัวหน้าพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อ่ืน ๆ   
 

●      การพยาบาลต่อเน่ืองที่บ้าน 
- การอธิบายเกี่ยวกับบทบาทพยาบาล 
- การอธิบายเกี่ยวกับบาดแผล 
- การช่วยเหลือผู้ป่วยด้านกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน (ADLS) 
- การจัดการช่วงเวลาที่น่าอับอาย  
- การใช้ใบสั่งยา 
- การอ่านฉลากทางการแพทย์ 
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Course:  

English for Nurses 3 
 

Course ID:   NULCP00024 

Course Designer:  P.Achava-Amrung 

Duration:   30 Hours 

 

Course Description: 

The purposes of this series of 4 courses are to improve communication skills at work and 

English language knowledge in key areas of nursing. On the audio you hear people in the kind 

of healthcare situations that you encounter as a nurse, for example, admitting a patient, 

explaining procedures, discussing lifestyle changes, and making referral, In addition, online 

activities focusing on advances in technology to keep up-to-date with the latest medical 

equipment are provided. Textbook: Allum, V. and McGarr,P. Cambridge English for nurses. 

How you will benefit: 

 Discussion of the nursing topic 

 Listening activities reflecting everyday nursing scenarios 

 A focus on communication, for example, showing empathy 

 A medical focus, for example, using IV infusion equipment 

 Charting and documentation-medical forms and how to use them 

What will you cover: 

 Helping patients with rehabilitation 

- Discussing a patient’s progress 

- Helping patients with meals 

- Explaining safe swallowing 

- Reassuming a patient before an unpleasant procedure 

- Using a food chart 

- Telephone skill: making a referral 

 Mobilizing patient 

- Helping a patient with mobility aids 

- Getting a patient out of bed 

- Using a slide sheet 

- Using a hoist 

- Completing Moving and Handling Assessment 

Who should attend 

 Head nurses, registered nurses, nurse aids and other healthcare professionals. 
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หลักสูตร:  

ภาษาอังกฤษส าหรับพยาบาล 3     
 

เลขที:่    NULCP00024   
ระยะเวลา:   30 ชั่วโมง  
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P. Achava-Amrung 
ผู้แปล:   ชลประคัลภ์ มีสิทธ์ิ  
 
ลักษณะวิชา: 
วัตถุประสงค์ของชุดหลักสูตรที่มี 4 วิชา น้ี คือการปรับปรุงทักษะการสื่อสารในที่ท างานและความรู้ภาษาอังกฤษใน
สาขาที่ส าคัญของการพยาบาล เก่ียวกับการฟังเสียงของผู้คนในสถานการณ์ การดูแลสุขภาพที่คุณพบในงานพยาบาล 
ตัวอย่าง เช่น การรับผู้ป่วย การอธิบายขั้นตอน การพูดคุยเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต และการแนะน าผลิตภัณฑ์
นอกจากน้ี ยังมีบทเรียนออนไลน์ที่เน้นด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมเรียนรู้อุปกรณ์ทางการแพทย์ล่าสุด ซึ่งถอด
บทเรียนมาจากต าราเรียนชื่อ Cambridge English for Nurses  (ภาษาอังกฤษส าหรับพยาบาล) เขียนโดย Allum, V. 
และ McGarr, P.    
ประโยชน์ที่ได้รับ: 
●       การสนทนาในหัวข้อการพยาบาล 
●       กิจกรรมการฟังเก่ียวกับสถานการณ์การพยาบาลในชีวิตประจ าวัน 

●       ใช้การสื่อสาร เช่น แสดงความเห็นอกเห็นใจ  
●       ความรู้ทางการแพทย์ เชน่ การใช้อุปกรณ์ให้น้ าเกลือ  
●       การจัดท าแฟ้มประวัติและแบบฟอร์มทางการแพทย์และวิธีการใช้ 
บทเรียน: 
●      การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะฟื้นฟู   
- สนทนาเกี่ยวกับความก้าวหน้าของผู้ป่วย  
- การช่วยเหลือผู้ป่วยในการรับประทานอาหาร 
- การอธิบายเกี่ยวกับการกลืนอาหารให้ปลอดภัย 
- การพูดให้ผู้ป่วยเตรียมตัวก่อนท าขั้นตอนใดๆ  

กับร่างกายผู้ป่วย   
●      การเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ป่วย    

 การช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีเครื่องมือช่วยการเคลื่อนไหว 
 การน าผู้ป่วยลุกออกจากเตียง 
 การใช้อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรง slide sheet ในการ  
     เคลื่อนย้ายผู้ป่วย   

เหมาะส าหรับ: 

- การใช้รอกเป็นเครื่องช่วยยกตัวผู้ป่วย  
- การกรอกแบบประเมินการเคลื่อนไหวและ

การจัดการกับผู้ป่วย  
 

- การใช้แผนภาพเมนูอาหาร 
- ทักษะการพูดโทรศัพท์: การส่งต่อผู้ป่วย 
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●     หัวหน้าพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อ่ืน ๆ   
Course:  

English for Nurses 4 
 

Course ID:   NULCP00025 

Course Designer:  P. Achava-Amrung 

Duration:   30 Hours 

 

Course Description: 

The purposes of this series of 4 courses are to improve communication skills at work and 

English language knowledge in key areas of nursing. On the audio you hear people in the kind 

of healthcare situations that you encounter as a nurse, for example, admitting a patient, 

explaining procedures, discussing lifestyle changes, and making referral, In addition, online 

activities focusing on advances in technology to keep up-to-date with the latest medical 

equipment are provided. Textbook: Allum, V. and McGarr,P. Cambridge English for nurses. 

How you will benefit: 

 Discussion of the nursing topic 

 Listening activities reflecting everyday nursing scenarios 

 A focus on communication, for example, showing empathy 

 A medical focus, for example, using IV infusion equipment 

 Charting and documentation-medical forms and how to use them 

What will you cover: 

 Medical Imaging 

- Describing medical imaging equipment 

- Completing an X-ray Contrast Consent Form 

- Preparing a patient for Radiology 

- Telephone skills making an appointment 

- Giving directions in the hospital 

 Helping patients with diabetes management: 

- Doing blood sugar test 

- Asking a patient for contest 

- Describing blood glucose levels 

- Completing a Personal Diabetes Care Plan 

- Talking about lifestyle and diabetes 

- Explaining how to use an insulin pen 

Who should attend 

 Head nurses, registered nurses, nurse aids and other healthcare professionals. 
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หลักสูตร:  

ภาษาอังกฤษส าหรับพยาบาล 4     
เลขที:่    NULCP00025   
ระยะเวลา:   30 ชั่วโมง  
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P. Achava-Amrung 
ผู้แปล:   ชลประคัลภ์ มีสิทธ์ิ  

ลักษณะวิชา: 
วัตถุประสงค์ของชุดหลักสูตรที่มี 4 วิชา น้ี คือการปรับปรุงทักษะการสื่อสารในที่ท างานและความรู้ภาษาอังกฤษใน
สาขาที่ส าคัญของการพยาบาล เก่ียวกับการฟังเสียงของผู้คนในสถานการณ์ การดูแลสุขภาพที่คุณพบในงานพยาบาล 
ตัวอย่าง เช่น การรับผู้ป่วย การอธิบายขั้นตอน การพูดคุยเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต และการแนะน าผลิตภัณฑ์
นอกจากน้ี ยังมีบทเรียนออนไลน์ที่เน้นด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมเรียนรู้อุปกรณ์ทางการแพทย์ล่าสุด ซึ่งถอด
บทเรียนมาจากต าราเรียนชื่อ Cambridge English for Nurses  (ภาษาอังกฤษส าหรับพยาบาล) เขียนโดย Allum, V. 
และ McGarr, P.    
ประโยชน์ที่ได้รับ: 
●       การสนทนาในหัวข้อการพยาบาล 
●       กิจกรรมการฟังเก่ียวกับสถานการณ์การพยาบาลในชีวิตประจ าวัน 
●       ใช้การสื่อสาร เช่น แสดงความเห็นอกเห็นใจ  
●       ความรู้ทางการแพทย์ เชน่ การใช้อุปกรณ์ให้น้ าเกลือ  
●       การจัดท าแฟ้มประวัติและแบบฟอร์มทางการแพทย์และวิธีการใช้ 
บทเรียน: 
●      รังสีวินิจฉัย   

 การอธิบายเกี่ยวกับเครื่องฉายรังสี  
 การกรอกแบบฟอร์มยินยอมให้ฉายรังสี X-ray  
 การเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนการฉายรังสี  
 ทักษะการโทรศัพท์นัดหมาย 
 การบอกทางในโรงพยาบาล 

●      การช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
 การทดสอบระดับน้ าตาลในเลือด  
 การขอความยินยอมจากผู้ป่วย  
 การอธิบายเกี่ยวกับระดับน้ าตาลในเลือด 

เหมาะส าหรับ: 
●     หัวหน้าพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ผูช้่วยพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์อ่ืน ๆ   
  

 การวางแผนการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน  
 การพูดคุยเก่ียวกับวิถีชีวิตและโรคเบาหวาน 
 การอธิบายวิธีใช้ปากกาอินซูลิน 
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Course:   

English for Nurses and Hospital Staff 
To equip nurses and hospital staff with communicative English for servicing patients. 

 

Course ID:  NULCP00026 

Duration:  8 Hours 

Course Designer: K. Gunda 

 

Course Description: 

Medical Tourism is a vital source of employment and livelihood for developing countries. 

Since more foreign clients and patients seek medical and aesthetic treatments in Thailand 

because of the quality of procedures as well as the relative affordability than in their own 

countries, it is therefore imperative that nurses and hospital staff be equipped with the 

necessary communicative English skills needed to transact, deal and treat these patients and 

clients. The goal is to improve nurses and hospital staff’s ability to use English in their job and 

to familiarize them with scenarios that they might encounter in their daily routine. 

How will you benefit: 

 Get familiar with the common scenarios in hospital and clinical setting 

 Develop communicative skills in English 

 Improve customer service in their workplace 

 Use appropriate empathy and tact in dealing with patients and clients 

 

What you will cover: 

Developing Communicative Skills in English 

 Know the proper greetings in English 

 Learn the words in English regarding hospitals and treatments 

 Know how to build rapport with patients and clients 

 Understand patients enquiries and services needed 

 

Common Scenarios in Hospitals and Clinics 

 Know the services provided by the hospital and clinic 

 Understand the patients’ concern and provide the appropriate treatment 

 Making the patients and clients comfortable with empathy and tactfulness 

 Establishing rapport with family and friends of the patient 

 

Learn How to Communicate with Insurance Providers 

 Know the ways how to communicate effectively with insurance providers 

 Dealing with sensitive personal information from the patients and clients 

 Use English in sending out emails and making calls 

 Know how to deal with hardship and financial situations 

 

Who should attend: 

 Nurses and hospital or clinical staff 



245 
 

 

หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับพยาบาลและบุคลากรในโรงพยาบาล 
 

เลขที่:    NULCP00026 
ระยะเวลา:    8 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  K. Guda 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
 

ลักษณะวิชา: 
การท่องเที่ยวอิงการแพทย์เป็นแหล่งส าคัญของการจ้างงานและรายได้ของประเทศที่ก าลังพัฒนา ลูกค้าและคนไข้
ต่างชาติแสวงหาการรักษาและปรับปรุงความงามในประเทศไทย เพราะคุณภาพของกระบวนการและราคาที่สามารถ
จ่ายได้มากกว่าในประเทศของตน ดังน้ัน พยาบาลและบุคลากรในโรงพยาบาลจึงจ าเป็นต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ได้ดี เพื่อจัดการและดูแลรักษาบุคลากรเหล่านี้ เป้าหมายคือการยกระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษในงานและ
ท าให้เข้าใจบริบทที่อาจพบในการท างานเป็นประจ าทุกวัน  
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 คุ้นเคยกับบริบทในโรงพยาบาลและคลินิก 

 พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 

 ปรับปรุงการให้บริการลูกค้าในที่ท างาน 

 จัดการกับคนไข้และลูกค้าด้วยความเห็นอกเห็นใจและเหมาะสม 
 

บทเรียน: 
การพัฒนาการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
 รู้จักการทักทายด้วยภาษาอังกฤษ 
 เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษเก่ียวกับโรงพยาบาลและการรักษา 
 รู้จักการสร้างความไว้วางใจกับคนไข้และลูกค้า 
 เข้าใจการสอบถามและบริการที่คนไข้ต้องการ 
 

เหมาะส าหรับ:  
 พยาบาลและบุคลากรในโรงพยาบาล        

การเรียนรู้ที่จะสื่อสารกับบริษัทประกัน 

 รู้จักสื่อสารอย่างได้ผลกับบริษัทประกัน 
 จัดการกับข้อมูลละเอียดอ่อนของคนไข้กับลูกค้า 
 ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ง e-mail และโทรศัพท์ 

 รู้จักจัดการกับความล าบากและสถานการณ์การเงิน 
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Course: 

English for Legal Professionals 
 

Course ID:  NULCP00027 

Duration:   30 Hours 

Course Designer:  D. Chantengco III 

 

Course Description  

 

English for Legal Professionals is designed for beginners to intermediate level English speakers 

interested in improving their English language skills for success in legal-oriented careers. The 

course also gives participants the opportunity to extend and activate their legal vocabulary in 

English; to increase fluency and confidence in using English in professional contexts; and enables 

participants to prioritize their own language learning needs with a view to continued English 

language development after the course.  

 

How you will benefit: 

 Lectures, discussions and optional informal activities enable participants to improve their 

command of English legal terminology. 

 Invaluable networking opportunities for participants. 

 Improving your English language skills in a variety of legal contexts. 

 Benchmarking your knowledge with other legal professionals. 

 Improving the skill and speed at which you read legal documents. 

 Discussing case studies and presenting cases in English to be more persuasive and effective. 

 Building on your skills in drafting legal letters, contracts and reports in English. 

 Fast tracking the development in your overall language ability. 

What you will cover: 

 Legal vocabulary, Legal reading and analysis and Legal writing 

 Presentation communication skills / Workplace vocabulary 

 Role plays of meetings and negotiations and Giving short presentations on legal topics 

 Reading and discussion of legal text, including case reports and Vocabulary building 

exercises 

 

Who should attend: 

 Participants include solicitors, barristers, court personnel, legal secretaries, law enforcement 

personnel, judges, pre-LL.M. students, business professionals, and any person dealing with 

law and order. 
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หลักสูตร:  

ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 

เพื่อเสริมสร้างทักษะทางกฎหมาย   
 

เลขที:่    NULCP00027 
ระยะเวลา:   30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  D. Chantengco III  
ผู้แปล:   จิรัชต์ เรืองเอกราช 

ลักษณะวิชา: 
ภาษาอังกฤษในสายอาชีพกฎหมายถูกออกแบบส าหรับผู้ท่ีเพิ่งเริ่มต้นการพูดภาษาอังกฤษจนถึงระดับปานกลางที่
สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทางกฎหมายหลักสูตรน้ีจะเปิดโอกาสผู้เรียนต่อยอดและใช้ค าศัพท์ทางกฎหมาย
เพื่อเพิ่มความม่ันใจและความคล่องแคล่วในการการภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ และสามารถจัดล าดับความส าคัญ
ความต้องการในการเรียนรู้ภาษา ไปจนถึงอยากท่ีจะมีการพัฒนาภาษาต่อไปถึงแม้จะเรียนจบจากหลักสูตรน้ีไปแล้วก็
ตาม  

ประโยชน์ที่ได้รับ: 
●       การจดบันทึก การหารือร่วมกัน และกิจกรรมต่างๆจะท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาภาษาและค าศัพท์ทาง 
           กฎหมาย ตลอดจนโอกาสในการติดต่อที่มีประโยชน์ส าหรับผู้เรียน 
●       พัฒนาความสามารถของคุณในการสื่อสารค าศัพท์ทางกฎหมายเชิงวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ 
●     ร่วมหารือสถานการณ์ตัวอย่างและน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความดึงดูดและมี 

           ประสิทธิภาพมากขึ้น   

●       เพิ่มทักษะโดยการร่างจดหมายที่เก่ียวกับกฎหมาย สัญญา และรายงานเป็นภาษาอังกฤษ 

●     เพิ่มความม่ันใจของคุณเม่ือติดต่อกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงานเป็นภาษาอังกฤษแบตัวต่อตัว  

           ทางโทรศัพท์ และการเขยีนจดหมาย  

บทเรียน: 

หลักสูตรน้ีประกอบไปด้วยองค์เนื้อหาหลักเหล่านี้ 

●      ค าศัพท์ทางกฎหมาย 
●      การอ่านและการวิเคราะห์เชิงกฎหมาย 
●      การเขียนเชิงกฎหมาย 
●      ทักษะการสื่อสารในการน าเสนอ 
●      ค าศัพท์ในที่ท างาน 
เหมาะส าหรับ: 
●  เหมาะกับผู้เข้าร่วมเช่น นักกฎหมาย ทนายความ บุคคลในศาล เลขานุการที่เก่ียวกับกฎหมาย เจ้าหน้าที่ 
      บังคับใช้กฎหมาย ผู้พิพากษา ผู้เรียนกฎหมาย นักธุรกิจ หรือบุคคลท่ีมีการติดต่อเก่ียวกับกฎหมาย 

●      จ าลองบทบาทการประชุมและการเจรจาต่อรอง 
●      การน าเสนอแบบสั้นๆในหัวข้อเก่ียวกับกฎหมาย 
●       การอ่านและถกข้อความทางกฎหมายรวมไปถึงการ   
          รายงานสถานการณ ์

●      แบบฝึกหัดการสร้างค าศพัท์ 
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Course: 

English for HR Professionals 
 

 

Course ID:  NULCP00028 

Duration:   30 Hours 

Course Designer:  D. Chantengco III 

 

Course Description: 

This course provides HR professionals with the key English language skills they need in human 

resources and labor law. It includes practice in language appropriate for interviewing applicants 

for jobs, conducting appraisal interviews, participating in discussions on HR issues, travelling 

abroad for fact-finding visits and to conferences, receiving visitors, socializing, telephoning, 

understanding written materials and producing written English as well as awareness of cross-

cultural issues. Formal and informal contexts are included. 

 

How you will benefit: 

 To communicate more fluently and effectively in a range of professional situations 

 To use a greater range of professional and work-related vocabulary 

 To socialize more confidently to build relationships 

 To handle written communication more effectively 

 To use the telephone for effective communication 

 To work more successfully in a cross-cultural environment 

 

What you will cover: 

 recruitment 

 training, motivation and rewards 

 redundancies and settlements 

 organization and leadership 

 insurance and pensions 

 working abroad 

 managing change 

 social welfare 

 labor law 

 national and international labor market 

 

Who should attend: 

 Participants in Consultants, managers, HR professionals, trainers and Educators, counselors, 

etc. 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพผู้บริหารบุคลากร 
 

เลขที่:   NULCP00028 
ระยะเวลา:    30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  D. Chantengco III 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
ลักษณะวิชา: 
หลักสูตรน้ีจัดให้ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ได้ทักษะภาษาอังกฤษที่ส าคัญและจ าเป็นในเรื่ องทรัพยากรมนุษย์ 
และกฎหมายแรงงานครอบคลุมการทดลองปฏิบัติในการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานอย่างเหมาะสม หัดสัมภาษณ์เพื่อการ
ประเมิน มีส่วนร่วมในการอภิปรายเก่ียวกับประเด็นทางทรัพยากรมนุษย์ การเดินทางต่างประเทศเพื่อหาข้อมูลจากการ
ประชุม การรับรองแขกผู้มาเยือน การเข้าสังคม การใช้โทรศัพท์ ท าความเข้าใจกับเอกสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตระหนักในปัญหาข้ามวัฒนธรรม หลักสูตรน้ีสอบบริบททางการและไม่เป็นทางการด้วย 
ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 สามารถสื่อสารได้คล่องแคล่วและได้ผลในหลายสถานการณ์อย่างนักวิชาชีพ 

 ใช้ศัพท์ท่ีสัมพันธ์กับงานได้อย่างกว้างขวาง 

 เข้าสังคมได้อย่างม่ันใจและสร้างสัมพันธ์ได้ดี 

 จัดการการสื่อสารด้วยการเขียนได้ดี 

 ใช้โทรศัพท์เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล 

 ท างานส าเร็จด้วยดีในบริบทข้ามวัฒนธรรม 
บทเรียน:                                                      
 การรับบุคลากร  
 การฝึก แรงจูงใจและรางวัล 
 งานทับซ้อนและการแก้ปัญหา 
 การจัดระบบระเบียบและภาวะผู้น า 
 การประกันและบ าเหน็จบ านาญ 
เหมาะส าหรับ:  
 ที่ปรึกษา ผู้จัดการ นักวิชาชีพทรัพยากรมนุษย์ วิทยากรและนักการศึกษา 

 

 

 

 

 การท างานต่างประเทศ 

 การจัดการการเปล่ียนแปลง 

 สวัสดิการสังคม 

 กฎหมายแรงงาน 

 ตลาดแรงงานระดับชาติและนานาชาต ิ
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Course: 

English for Engineer 1 

 

Course ID:    NULCP00029 

Course Designer:  P.Achava-Amrung 

Duration:    30 Hours 

 

Course Description: 

The course covers high priority language that is functional in any type of engineering (Civil, 

environmental, mechanical, etc.) Focus is on skills such as drawings, explaining technical 

problems and discussing dimensions, vectors and precision. This first course covers 3 units 

from the textbook: Day, J. (Ed.) Cambridge English for Engineering. 

 

How you will benefit: 

 Describing technical functions and applications. 

 Explaining now technology works. 

 Ernphasising technical advantages. 

 Simplifying and illustrating technical explanations. 

 Describing specific materials. 

 Specifying and describing properties. 

 Discussing quality issues. 

 Describing cornponent shapes and features. 

 Explaining and assessing manufacturing techniques. 

 Explaining jointing and fixing techniques. 

 Describing positions of assembled components. 

What you will cover: 

 Technology in use. 

 Materials technology. 

 Components and assembles. 

Who should attend: 

 Engineers, engineering technicians or technical managers and consultants to improve 

professional communication skills of English. 
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หลักสูตร:  

ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร 1   
 

เลขที่:    NULCP00029 
ระยะเวลา:   30 ชั่วโมง  
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P.  Achava-Amrung 
ผู้แปล:   ชลประคัลภ์ มีสิทธิ์  
 

ลักษณะวิชา: 
หลักสูตรนี้ครอบคลุมถึงภาษาที่มีความส าคัญระดับสูงซึ่งสามารถใช้งานได้กับวิศวกรรมทุกประเภท (โยธา , 
สิ่งแวดล้อม, เคร่ืองกล, และอ่ืนๆ) มุ่งเน้นที่ทักษะ เช่น แผนภาพ การอธิบายปัญหาด้านเทคนิค และการสนทนา
เกี่ยวกับมิติ ข้อมูลเวกเตอร์และความแม่นย า หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหา 3 บท จากต าราเรียน Cambridge 
English for Engineering เขียนโดย Day, J.   
 
ประโยชน์ท่ีได้รับ: 
●  การอธิบายถึงหน้าที่การใช้งานและ 
     การประยุกต์ใช้ 
● การอธิบายถึงเทคโนโลยีในงานในปัจจุบัน 
● การบอกประโยชน์ในการใช้งาน 
● การอธิบายให้เข้าใจง่ายและยกตัวอย่าง 
     ค าอธิบายทางเทคนิค 
● การอธิบายวัสดุที่ใช้งานเฉพาะ 
 

บทเรียน: 
●      เทคโนโลยีที่ใช้ในงาน 
●      เทคโนโลยีวัสดุ 
●      ส่วนประกอบและการประกอบชิ้นส่วน  
 

เหมาะส าหรับ: 
●     วิศวกร ช่างเทคนิคหรือผู้จัดการด้านเทคนิคทางวิศวกรรม และที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ  

● การระบุและอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติ 
● การสนทนาเกี่ยวกับคุณภาพ 
●  การอธิบายรูปร่างและการท าหน้าที่ของส่วนประกอบ 
●  การอธิบายและการประเมินเทคนิคการผลิต 
●  การอธิบายเกี่ยวกับข้อต่อและการยึด 
●  การบอกต าแหน่งของชิ้นส่วนที่ประกอบขึ้น 
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Course: 

English for Engineer 2 

 

Course ID:    NULCP00030 

Course Designer:   P. Achava-Amrung 

Duration:   30 Hours 

 

Course Description: 

The same as NULCP 0006. This is the second course in the Engineering. Series, covering Unit 

4 to 6 in the textbook: Day, J. (Ed). Cambridge English for Engineering. 

 

How you will benefit: 

 Working with drawings 

 Discussing dimensions and precision 

 Describing design phases and procedures 

 Resolving design problems 

 Describing types of technical problem 

 Assessing and interpreting faults 

 Describing the causes of faults 

 Discussing repairs and maintenance 

 Discussing technical requirements 

 Suggesting feasibility 

 Assessing feasibility 

 Describing improvements and redesigns 

 

What you will cover: 

 Engineering Design 

 Breaking Point 

 Technical Development 

Who should attend: 

 Engineers, engineering technicians or technical managers and consultants, who wish to 

improve professional communication skills of English. 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร 2 

เลขที:่    NULCP00030 
ระยะเวลา :  30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร : P. Achava-Amrung 
ผู้แปล :   ชลประคัลภ์ มีสิทธ์ิ 

ลักษณะวิชา: 
หลักสูตรน้ีครอบคลุมถึงภาษาที่มีความส าคัญระดับสูง ซึ่งสามารถใช้งานได้กับวิศวกรรมทุกประเภท )โยธา , 
สิ่งแวดล้อม, เครื่องกล, และอื่นๆ  (มุ่งเน้นที่ทักษะ เช่น แผนภาพ การอธิบายปัญหาด้านเทคนิค และการสนทนา
เก่ียวกับมิติ ข้อมูลเวกเตอร์และความแม่นย า เป็นวิชาที่ 2 ของหลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร วิชาน้ีครอบคลุม
เน้ือหาของบทท่ี 4 ถึง 6 ในหนังสือ Cambridge English for Engineering เขียนโดย Day, J. 

ประโยชน์ที่ได้รับ: 
● การท างานกับแบบแปลน 
● การสนทนาเรื่องมิติและความแม่นย า 
● อธิบายขั้นตอนและกระบวนการออกแบบ 
● การแก้ปัญหาการออกแบบ 
● การอธิบายประเภทของปัญหาทางเทคนิค 
● การประเมินและตีความข้อผิดพลาด 
● การอธิบายสาเหตุของความผิดพลาด 
● การสนทนาเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
● การอธิบายเกี่ยวกับข้อก าหนดทางเทคนิค 
● การเสนอแนะความเป็นไปได้ 
● การประเมินความเป็นไปได้ 
● การอธิบายการปรับปรุงและออกแบบใหม่ 

บทเรียน: 
● การออกแบบทางวิศวกรรม 
● จุดแตกหัก 
● การพัฒนาด้านเทคนิค 

เหมาะส าหรับ: 
● วิศวกร ช่างเทคนิคหรือผู้จัดการด้านเทคนิคทางวิศวกรรม และที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ 
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Course: 

English for Engineer 3 

 

Course ID:   NULCP00031 

Course Designer:  P. Achava-Amrung 

Duration: 30 Hours 

 

Course Description: 

The same as NULC P0006. This is the third course in the Engineering Series, cover units 7 to 9 

in the textbook: Day, J. (Ed.) Cambridge English for Engineering. 

 

How you will benefit: 

 Describing health and safety precautions 

 Emphasising the importance of precautions 

 Discussing regulations and standards 

 Working with written instructions and notices 

 Describing automated system 

 Referring to measurable parameters 

 Discussing readings and trends 

 Giving approximate figures 

 Explaining tests and experiments 

 Exchanging views on predictions and theories 

 Comparing results with expectations 

 Discussing causes and effects 

 

What will you cover: 

 Procedures and Precautions 

 Monitoring and Control 

 Theory and Practice 

 

Who should attend: 

 Engineers, engineering technicians or technical managers and consultants, who wish to 

improve professional communication skill of English. 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร 3 
 
เลขที ่:   NULCP00031 
ระยะเวลา :  30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร : P. Achava-Amrung 
ผู้แปล :   ชลประคัลภ์ มีสิทธ์ิ 

ลักษณะวิชา: 
หลักสูตรน้ีครอบคลุมถึงภาษาที่มีความส าคัญระดับสูง ซึ่งสามารถใช้งานได้กับวิศวกรรมทุกประเภท )โยธา , 
สิ่งแวดล้อม, เครื่องกล, และอื่นๆ  (มุ่งเน้นที่ทักษะ เช่น แผนภาพ การอธิบายปัญหาด้านเทคนิค และการสนทนา
เก่ียวกับมิติ ข้อมูลเวกเตอร์และความแม่นย า เป็นวิชาที่ 3 ของหลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร วิชาน้ีครอบคลุม
เน้ือหาของบทท่ี 7 ถึง 9 ในหนังสือ Cambridge English for Engineering เขียนโดย Day, J. 

ประโยชน์ที่ได้รับ: 
● การอธิบายถึงข้อควรระวังเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพ 
● การเน้นย้ าให้ตระหนักถึงความส าคัญของข้อควรระวัง 
● อภิปรายเก่ียวกับกฎข้อบังคับและมาตรฐาน 
● การท างานกับค าสั่งและประกาศที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
● การอธิบายระบบอัตโนมัติ 
● การอ้างอิงค่าพารามิเตอร์ท่ีวัดได้ 
● การอภิปรายเก่ียวกับข้อมูลและแนวโน้ม 
● การบอกตัวเลขโดยประมาณค่า 
● การอธิบายการทดสอบและการทดลอง 
● การแลกเปล่ียนมุมมองเก่ียวกับการพยากรณ์และทฤษฎี 
● การเปรียบเทียบผลลัพธ์กับความคาดหวัง 
● การอภิปรายสาเหตุและผลกระทบ 

บทเรียน: 
● ขั้นตอนปฏิบัติและข้อควรระวัง 
● การตรวจสอบและควบคุม 
● ทฤษฎีและการปฏิบัติ 

เหมาะส าหรับ: 
● วิศวกร ช่างเทคนิคหรือผู้จัดการด้านเทคนิคทางวิศวกรรม และที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ 
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Course: 

English for Engineer 4 

 

Course ID:   NULCP00032 

Course Designer:  P. Achava-Amrung 

Duration:   30 Hours 

 

Course Description: 

The same as NULCP 0006. This is the last course in the Engineering Series, covering unit 10 in 

the textbook: Day, J. (Ed.) Cambridge English for Engineering. Additionally, Each participant 

will write one’s individual future plan in their career, including an up-to-date resume with 

consultations. 

 

How you will benefit: 

 Discussing performance and suitability 

 Describing physical forces 

 Discussing relative performance 

 Describing capabilities and limitations 

 Putting together a working resume 

 

What you will cover: 

 Pushing the boundaries 

 Projecting a successful future through effective planning 

 Resume writing 

 

Who should attend: 

 Engineers, engineering technicians or technical managers and consultants, who wish to 

improve professional communication skill of English.#     



257 
 

 

หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร 4 

 
เลขที:่    NULCP00032 
ระยะเวลา :  30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร : P. Achava-Amrung 
ผู้แปล :   ชลประคัลภ์ มีสิทธ์ิ 
 
ลักษณะวิชา: 
หลักสูตรน้ีครอบคลุมถึงภาษาที่มีความส าคัญระดับสูง ซึ่งสามารถใช้งานได้กับวิศวกรรมทุกประเภท )โยธา , 
สิ่งแวดล้อม, เครื่องกล, และอื่นๆ  (มุ่งเน้นที่ทักษะ เช่น แผนภาพ การอธิบายปัญหาด้านเทคนิค และการสนทนา
เก่ียวกับมิติ ข้อมูลเวกเตอร์และความแม่นย า เป็นวิชาสุดท้ายของหลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร ครอบคลุม
เน้ือหาของบทที่ 10 ในหนังสือ Cambridge English for Engineering เขียนโดย Day, J. นอกจากน้ี ผู้เข้าเรียนแต่ละคน
จะเขียนแผนอนาคตรายบุคคลเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง รวมถึงประวัติการท างานล่าสุด โดยค าแนะน า
จากผู้สอน 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ: 
● การอภิปรายเก่ียวกับประสิทธิภาพและความเหมาะสม 
● การอธิบายเรื่องแรงทางกายภาพ 
● การอภิปรายเก่ียวกับการวัดประสิทธิภาพของงานโดยเปรียบเทียบ 
● การอธิบายถึงขีดความสามารถและข้อจ ากัด 
● การรวบรวมประวัติการท างานไว้ด้วยกัน 
 
บทเรียน: 
● การผลักดันตัวเองเพื่อพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง 
● การวางโครงการอนาคตที่ประสบความส าเร็จผ่านการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ 
● การเขียนประวัติส่วนตัว 
 
เหมาะส าหรับ: 
● วิศวกร ช่างเทคนิคหรือผู้จัดการด้านเทคนิคทางวิศวกรรม และที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ 
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Course: 

English for Performing Arts 
 

Course ID:  NULCP00033 

Duration:   30 Hours 

Course Designer:  V. Balachandran 

 

Course Description 
The English for Performing Arts provides a combination of lessons for studies in music, film, 

the visual arts, drama and performing arts. The course will guide you from working with the 

written word to the spoken word with increased confidence and fluency. Find your English 

voice by embracing the different tones, colors, textures, and rhythms of the language! 

 

How you will benefit: 

 Improve your English language by progressing from shorter to longer written pieces; from 

dialogues to storytelling; and from imagination to production. 

 Improve your self confidence in public speaking so that you can take your art and introduce 

it to the public. 

 

What you will cover: 

 English for performing arts- film, theatre and dance and music 

 Differences between the British and American English in the filed 

 Develop your English through the task of creating and producing 

 Explore the creative side of English through dramatic role-play, storytelling, music, and 

poetry  

 

Who should attend: 

 Anyone seeking to advance their basic English to use in Performing Arts  
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับศิลปะการแสดง 
 
เลขที่:   NULCP00033 
ระยะเวลา:    30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  V. Balachandran 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 

 
ลักษณะวิชา: 
ภาษาอังกฤษส าหรับศิลปะการแสดงจัดบทเรียนที่ประมวลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เก่ียวกับ ดนตรี ภาพ ยนตร์ 
ภาพเขียน ปฏิมากรรม ละครและศิลปะการแสดง วิชาน้ีแนะแนวทางให้ผู้เรียนรู้จักท างานกับภาษาเขียนไปสู่ภาษาพูด
ด้วยความม่ันใจและความคล่องแคล่วสูงขึ้น ผู้เรียนจะค้นพบพรสวรรค์ในการใช้ภาษาอังกฤษที่มีจังหวะ สัมผัส สีสัน 
และระดับเสียงท่ีแตกต่างกัน 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 ปรับปรุงภาษาอังกฤษจากบทเขียนสั้นสู่บทเขียนที่ยาวขึ้น จากบทสนทนาสู่การเล่าเรื่องและจากจินตนาการสู่การ
สร้าง 

 สร้างความม่ันใจในการพูดต่อสาธารณะเพื่อท างานศิลปะยาวไปแนะน าสู่สาธารณะ 
 

บทเรียน: 

 ภาษาอังกฤษส าหรับศิลปะการแสดง: ภาพยนตร์ ละคร การเต้นร า และดนตรี 

 ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและอเมริกันในสาขาน้ี 

 พัฒนาภาษาอังกฤษโดยการสร้างสรรค์และสร้างงานแสดง 

 ส ารวจภาษาอังกฤษในด้านสร้างสรรค์โดยการสวมบทบาท เล่าเรื่องดนตรี และฉันทลักษณ์ 
 

เหมาะส าหรับ:  

 ทุกคนท่ีต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษพื้นฐานสู่การใช้ในศิลปะการแสดง 
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Course:  

English for IT professionals 
Learn basic English and communicate better 

 

 

Course ID:  NULCP00034 

Duration:   12 Hours.  

Course Designer:  D. Jayawardene 

 

Course description: 

Globalization has resulted in increased demands on IT managers and their departments to 

communicate simply and clearly in English. Moreover, as IT managers move beyond 

technology management and expand into the business of IT, they must now be able to 

communicate convincingly on strategy, marketing, staffing, suppliers, service portfolio and 

investment. Our course aims to provide the necessary background knowledge in the English 

language to make your work more successful. 

 

How you will benefit: 

 Emphasize your role within the organization more effectively 

 Speak more accurately and fluently 

 Participate more successfully in meetings 

 Gain better comprehension skills 

 Expand your range of IT-specific and professional vocabulary 

 Improve your understanding of grammar 

 Socialize and network with greater confidence 

 Speak more clearly with better pronunciation 

 Work successfully in a cross-cultural environment 

 

What you will cover: 

Use the English language to, 

 simplify complex technical language and communicate your key message to non-

specialists 

 compare and contrast multiple technologies while emphasizing their relative advantages 

and disadvantages 

 identify technical problems and evaluating options 

 give advice on and present innovative solutions clearly 

 mentor your team members and build team rapport 

 give instructions to your team 

 ask targeted questions to get the exact information you need 

 describe technical processes  

 

Who should attend: 

 Professionals in the field of Information Technology and related areas and students of IT 

and computer science who want to improve their knowledge of English in the relevant 

field. 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับนักวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เลขที่:   NULCP00034 
ระยะเวลา:    12 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  D. Jayawardene 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 

 
ลักษณะวิชา: 
กระแสโลกาภิวัฒน์ส่งผลให้มีความต้องการผู้ จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานเพื่อสื่อสารง่ายๆและ
ชัดเจนด้วยภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกจากน้ัน ผู้จัดการ IT ยังก้าวล่วงเกินเทคโนโลยีไปสู่การท าธุรกรรม IT จึง
จ าเป็นต้องสื่อสารเพื่อก่อให้เกิดความเชื่อถือเก่ียวกับยุทธศาสตร์ การตลาด การจัดก าลังคน การขาย การบริ การและ
การลงทุน หลักสูตรน้ีมุ่งให้ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อท าให้บุคคลเหล่านี้ประสบความส าเร็จสูงขึ้น 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 เพิ่มบทบาทในการท างานในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล 

 พูดคล่องและถูกต้อง 

 มีส่วนร่วมในการประชุมต่างๆ 

 มีทักษะการเข้าใจมากขึ้น 

 ขยายความเข้าใจศัพท์ใน IT และศัพท์อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
 

บทเรียน: 
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ 

 ท าภาษาเทคนิคให้ง่าย และสื่อสารกับคนนอกวงการได้ดี 

 เปรียบเทียบเทคโนโลยีต่างๆโดยเน้นข้อดีข้อเสีย 

 บ่งชี้ปัญหาเทคนิคและทางแก้ 

 ให้ค าแนะน าเก่ียวกับนวัตกรรมได้ชัดเจน 
 

เหมาะส าหรับ:  

 นักวิชาชีพในศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง ผู้เรียน IT และคอมพิวเตอร์ศาสตร์ ที่

ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในงานที่เก่ียวข้องกับ IT 

 พัฒนาความเข้าใจไวยากรณ์ 

 เข้าสังคมและสร้างเครือข่ายด้วยความม่ันใจสูง 

 พูดได้ชัดเจนและส าเนียงดีขึ้น 

 ท างานได้ส าเร็จในสิ่งแวดล้อมข้ามวัฒนธรรม 
 

 น าทีมและสร้างความเป็นทีม 

 สอนทีมงานได้ 

 ถามค าถามตรงประเด็น ให้ได้ค าตอบที่ต้องการ 

 บรรยายกระบวนการทางเทคนิคได้ดี 
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Course: 

Sure Success in Banking through English  
Build solid background and use financial terms in English efficiently  

 

Course ID:  NULCP00035 

Duration:  20 Hours 

Course Designer: J. Sareno 

 

Course Description: 

As English is the primary communication tool in today’s world, almost all industries need to 

keep up to guarantee success through employees, managers and supervisors’ ability to 

communicate with confidence and effectively. The main aim of this course is, therefore, to 

provide a tailor made course for people in this field to be proficient conversationalist in 

English. This course is for both specialists and non-specialists who need to improve their 

communication skills in English. 

 

How you will benefit: 

●     Cover key facts and concepts from the discipline 

●     Provide you a flying start when you meet the same points in your faculty of work 

●     Enable you to get the most out of lectures and written texts 

●     Present skills required to take part in seminars and tutorials 

●     Produce written outputs in English such as essay assignments  

●     Practice using terms in a range of communication activities 

●     Develop and practice language around specific topics related to finance 

 

What you will cover: 

     ●     Learn about the different vocabulary skills such as word-building, use of affixes, use of 

synonyms and paraphrasing 

●     Understand about the different types of banks and their ownership 

●     Develop your knowledge of finance concepts such as financial planning, company finance,  

etc. 

●     Enhance your communication skills for discussing financial strategies, presenting financial    

policy and the like 

●     Increase your knowledge of financial terms around important areas like costs, budgets, 

profitability etc. 

 

Who should attend: 

     ●     All finance specialists or specialists from other areas who need to develop their financial 

English. 
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หลักสตูร: 

ความส าเร็จในการสนทนาด้วยภาษาอังกฤษ 

 

เลขที:่     NULCP00035 

ระยะเวลา:  20 ชั่วโมง 

ผู้พัฒนาหลักสูตร:  J. Sareno 

ผู้แปล:    รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 

ลักษณะวิชา:  

ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารหลักในโลกปัจจุบัน อุตสาหกรรมเกือบทุกประเภทจ าเป็นที่จะประกันความส าเร็จ

จากความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในบุคลากรทุกคน ทั้งผู้ปฏิบัติงาน ผู้จัดการที่ใช้ภาษาได้อย่างม่ันคงและ

ได้ผล เป้าหมายหลักของหลักสูตรน้ี คือ การจัดหลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะในการสนทนาส าหรับวงการธนาคาร 

หลักสูตรน้ีใช้ได้ส าหรับทั้งผู้ช านาญการและผู้อื่นที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

ประโยชน์ที่ได้รับ: 

 ครอบคลุมข้อเท็จจริงและมโนทัศน์ในการธนาคาร 

 ช่วยเริ่มต้นให้เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานจริงได้ 

 ช่วยให้ได้ประเด็นจากกการฟังบรรยายและข้อเขียนในเอกสารต่างๆ 

 เขียนเรียงความภาษาอังกฤษเป็นแบบฝึกหัดได้ 

 ฝึกใช้ศัพท์ต่างๆในกิจกรรมการสื่อสาร 

 พัฒนาและฝึกใช้ภาษาในหัวข้อที่เก่ียวกับการเงิน 

บทเรียน: 

 เรียนรู้เก่ียวกับทักษะการใช้ศัพท์ เช่น การสร้างศัพท์ การใช้สว่นเติม การใช้ค าเหมือน และการเขียนใหม่ได้ความ
เดิม 

 เข้าใจความแตกต่างของธนาคารประเภทต่างๆและผู้เป็นเจ้าของ 

 พัฒนาความรู้ด้านการเงิน เช่น การวางแผน การเงินบริษัท ฯลฯ 

 ปรับปรุงทักษะการสื่อสารเพื่ออภิปราย เช่น ยุทธศาสตร์การเงิน การน าเสนอ นโยบายการเงิน เป็นต้น 

 เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับศัพท์การเงินในประเด็นส าคัญ เช่น ค่าใช้จ่าย งบประมาณ และก าไร เป็นต้น 

เหมาะส าหรับ: 

 ผู้ช านาญการด้านการเงินและด้านอื่นๆท่ีจ าเป็นต้องพัฒนาภาษาอังกฤษ 
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Course: 

English for Scientists 1 
 

Course ID:    NULCP00036 

Course Designer:   P. Achava-Amrung 
Duration:    30 Hours 

 

Course Description 

Textbook selected is “Armor, J. Cambridge English for Scientists.  The objective at this 

Scientist English series is to improve your professional communication skills for those in the 

field of sciences, whether students or professionals. As in the framework of the textbook 

chosen, each unit allows you to practise in carrying out the most common communication tasks 

in English. 

How you will benefit 

 Situation-based activities so you can practise the language and skills you have learned in 

realistic contexts 

 Engaging topics based on examples of published scientific research 

 Realistic listening activities so you can learn the language you need to participate in 

meetings and discussions with colleagues and supervisors 

 Relevant vocabulary presented and practised in professional contexts 

 Common glossary of words and phases, including audioscripts are available from the 

textbook and will be trained by the teacher in class. 

What you will cover: 

 Getting started in research 

- Planning a career in science 

- Applying for research funding 

- Writing up a resume or CV 

- Preparing for an interview 

 The scientific community 

- Communicating with scientific communities 

- Writing a critical review 

- Completing a Material Transfer Agreement 

 Finding a director in your research 

- Doing a literature review 

- Using evidence in arguing a point 

- Taking part in a meeting 

Who should attend: 

 Students and researchers in all areas of Sciences and Science Education 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับนักวิทยาศาสตร์ 1 
 

เลขที่:    NULCP00036 
ระยะเวลา:    30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P. Achava-Amrung 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 

ลักษณะวิชา: 
ต าราที่ใช้ Armor, J. Cambridge English for Scientists.วัตถุประสงค์ชุดหลักสูตรนี้เพื่อพัฒนาทักษะการ
สื่อสารอย่างนักวิชาชีพส าหรับบุคคลในสาขาวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นนิสิตหรือนักวิทยาศาสตร์ตามกรอบของ
ต่างๆแต่ละหน่วยจัดให้ผู้เรียนฝึกฝนในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นประจ า  

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 กิจกรรมตามสถานการณ์ เพื่อให้ฝึกฝน ทักษะและภาษาที่เรียนรู้จากบริบทจริง 

 ให้มีส่วนร่วมในหัวข้อตามตัวอย่างผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 

 กิจกรรมการฟังตามจริงที่เรียนได้จากการมีส่วนร่วมในการประชุมและอภิปรายกับเพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา 

 ศัพท์ที่เกี่ยวข้องในการน าเสนอและใช้ในบริบทนักวิทยาศาสตร์ ศัพท์ทั่วไปและวลีต่างๆ รวมทั้ง
บทสคริปที่ฟัง มีอยู่ในต่างๆ และได้รับการฝึกฝนโดยอาจารย์ในชั้นเรียน 

บทเรียน: 

 เร่ิมท าวิจัย 
- วางแผนอาชีพทางวิทยาศาสตร์ 
- เสนอขอทุนการวิจัย 
- เขียนประวัติย่อ 
- เตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์ 

 ชุมชนนักวิทยาศาสตร์ 
 - การสื่อสารในชุมชนนักวิทยาศาสตร์  - การเขียนข้อตกลงการถ่ายโอนงาน 

 - การเขียนวิพากษ์อย่างมีวิจารณญาณ 
เหมาะส าหรับ: 

 นิสิตและนักวิจัยในสาขาต่างๆ ของวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ศึกษา 

 การหาผู้อ านวยการในงานวิจัย 
- การสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- การใช้หลักฐานในการโต้แย้ง 
- การมีส่วนร่วมในการประชุม 
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Course: 

English for Scientist 2 

Course ID:   NULCP00037 
Course Designer:   P. Achava-Amrung 

Duration:    30 Hours 

 

Course Description: 

Textbook selected is “Armor, J. Cambridge English for Scientists.  The objective at this 

Scientist English series is to improve your professional communication skills for those in the 

field of sciences, whether students or professionals. As in the framework of the textbook 

chosen, each unit allow you to practise in carrying out the most common communication tasks 

in English. 

How you will benefit: 

 Situation-based activities so you can practise the language and skills you have learned in 

realistic contexts 

 Engaging topics based on examples of published scientific research 

 Realistic listening activities so you can learn the language you need to participate in 

meetings and discussions with colleagues and supervisors 

 Relevant vocabulary presented and practised in professional contexts 

 Common glossary of words and phases, including audioscripts are available from the 

textbook and will be trained by the teacher in class. 

How will you cover: 

 Designing an experiment 

- Describing approaches to data collection 

- Designing an experiment set-up 

- Describing material phenomena and forces 

- Making predictions of experimental results 

 

 Describing a process 

- Describing a process 

- Evaluating the results of an experiment 

- Describing problems with an experiment 

- Keeping a lab notebook 

 

 Writing up research: materials and methods 

- Describing states and processes 

- Describing data: numbers/numerical values 

- Writing up from lab note 

Who should attend: 

 Students and researchers in all areas of Sciences and Science Education. 
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หลักสูตร: 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักวิทยาศาสตร์ 2 

 
เลขที:่    NULCP00037 
ระยะเวลา:    30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P. Achava-Amrung 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 

ลักษณะวิชา: 
ต าราที่ใช้ Armor, J. Cambridge English for Scientists.วัตถุประสงค์ชุดหลักสูตรน้ีเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่าง
นักวิชาชีพส าหรับบุคคลในสาขาวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นนิสิตหรือนักวิทยาศาสตร์ตามกรอบของต่างๆแต่ละหน่วย
จัดให้ผู้เรียนฝึกฝนในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษท่ีใช้เป็นประจ า  

ประโยชน์ที่ได้รับ:   

 กิจกรรมตามสถานการณ์ เพื่อให้ฝึกฝน ทักษะและภาษาที่เรียนรู้จากบริบทจริง 

 ให้มีส่วนร่วมในหัวข้อตามตัวอย่างผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 

 กิจกรรมการฟังตามจริงที่เรียนได้จากการมีส่วนร่วมในการประชุมและอภิปรายกับเพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา 

 ศัพท์ที่เก่ียวข้องในการน าเสนอและใช้ในบริบทนักวิทยาศาสตร์ 

 ศัพท์ทั่วไปและวลีต่างๆ รวมทั้งบทสคริปท่ีฟัง มีอยู่ในต่างๆ และได้รับการฝึกฝนโดยอาจารย์ในชั้นเรียน 

บทเรียน: 

 การออกแบบการวิจัย 
- อธิบายแนวทางการเก็บข้อมูล 
- ออกแบบการทดลอง 
- อธิบายปรากฏการณ์ของวัสดุและพลัง 
- ท านายผลการทดลอง 

 อธิบายกระบวนการ 
- อธิบายกระบวนการ 
- ประเมินผลการทดลอง 

เหมาะส าหรับ: 

 นิสิตและนักวิจัยในสาขาต่างๆ ของวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ศึกษา 
 

 

 เขียนรายงานการวิจัย :  วัสดุและวิธีการ 
- อธิบายสภาพและกระบวนการ 
- อธิบายข้อมูล: ตัวเลข/ค่า ที่เป็นตัวเลข 
- เขียนรายงานจากบันทึกจากห้องปฏิบัติการ 

 

- อธิบายปัญหาจากการทดลอง 
- จดบันทึกการท างานในห้องปฏิบัติการ 
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Course: 

English for Scientist 3 
 

Course ID:   NULCP00038 

Course Designer:   P. Achava-Amrung 

Duration:    30 Hours 

 

Course Description: 

Textbook selected is “Armor, J. Cambridge English for Scientists.  The objective at this 

Scientist English series is to improve your professional communication skills for those in the 

field of sciences, whether students or professionals. As in the framework of the textbook 

chosen, each unit allow you to practise in carrying out the most common communication tasks 

in English. 

How will you benefit: 

 Situation-based activities so you can practise the language and skills you have learned in 

realistic contexts 

 Engaging topics based on examples of published scientific research 

 Realistic listening activities so you can learn the language you need to participate in 

meetings and discussions with colleagues and supervisors 

 Relevant vocabulary presented and practised in professional contexts 

 Common glossary of words and phases, including audioscripts are available from the 

textbook and will be trained by the teacher in class. 

How you will cover: 

 Writing up research2: presenting data 

- Analyzing data (Statistical analysis) 

- Summarizing data in visual form 

- Writing captions for figures 

- Describing visual data 

 Writing up research3: results and discussion 

- Writing the introduction 

- Writing the abstract 

- Giving a title to your paper 

- Contacting journals 

Who should attend: 

 Students and researchers in all areas of Sciences and Science Education. 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับนักวิทยาศาสตร์ 3 
 

เลขที่:    NULCP00038 
ระยะเวลา:    30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P. Achava-Amrung 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
 

ลักษณะวิชา: 
ต าราที่ใช้ Armor, J. Cambridge English for Scientists.วัตถุประสงค์ชุดหลักสูตรนี้เพื่อพัฒนาทักษะการ
สื่อสารอย่างนักวิชาชีพส าหรับบุคคลในสาขาวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นนิสิตหรือนักวิทยาศาสตร์ตามกรอบของ
ต่างๆแต่ละหน่วยจัดให้ผู้เรียนฝึกฝนในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นประจ า  

 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 กิจกรรมตามสถานการณ์เพื่อให้ฝึกฝนทักษะและภาษาที่เรียนรู้จากบริบทจริง 

 ให้มีส่วนร่วมในหัวข้อตามจริงที่เรียนได้จากการมีส่วนร่วมในการประชุมและอภิปรายเพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา 

 ศัพท์ที่เก่ียวข้องในการน าเสนอและใช้ในบริบทนักวิทยาศาสตร์ 

 ศัพท์ทั่วไปและวลีต่างๆรวมทั้งบทสคริปท่ีฟังมีอยู่ต่างๆและได้รับการฝึกฝนโดยอาจารย์ในชั้นเรียน 
 

บทเรียน: 

 การเขียนรายงานการวิจัย 2: น าเสนอข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูล( การวิเคราะห์สถิติ ) 
 สรุปข้อมูลให้เป็นภาพ 

 การเขียนรายงานการวิจัย 3: ผลและอภิปราย 
 เขียนบทน า   - ตั้งชื่อบทความ 
 เขียนบทคัดย่อ   - ติดต่อวารสาร 

 

เหมาะส าหรับ:  

 นิสิตและนักวิจัยในสาขาต่างๆ ของวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา  

 

 

 

 เขียนอธิบายภาพ 
 อธิบายข้อมูลเป็นภาพ 



270 
 

 

Course: 

English for Scientist 4 
 

Course ID:    NULCP00039 
Couse Designer:   P. Achava-Amrung 

Duration:    30 Hours 

 

Course Description: 

Textbook selected is “Armor, J. Cambridge English for Scientists.  The objective at this 

Scientist English series is to improve your professional communication skills for those in the 

field of sciences, whether students or professionals. As in the framework of the textbook 

chosen, each unit allow you to practise in carrying out the most common communication tasks 

in English. 

How will you benefit: 

 Situation-based activities so you can practise the language and skills you have learned in 

realistic contexts 

 Engaging topics based on examples of published scientific research 

 Realistic listening activities so you can learn the language you need to participate in 

meetings and discussions with colleagues and supervisors 

 Relevant vocabulary presented and practised in professional contexts 

 Common glossary of words and phases, including audioscripts are available from the 

textbook and will be trained by the teacher in class. 

How you will cover: 

 Presenting researches at a conference 

 Giving a paper at a conference 

 Helping an audience understand the organization of a presentation 

 Socializing at a conference 

 Organizing a poster 

 Presenting a poster 

 Summarizing the content of a poster 

Who should attend: 

 Students and researchers in all areas of Sciences and Science Education. 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับนักวิทยาศาสตร์ 4 
 

เลขที่:    NULCP00039 
ระยะเวลา:    30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P. Achava-Amrung 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
 

ลักษณะวิชา: 
ต าราที่ใช้ Armor, J. Cambridge English for Scientists.วัตถุประสงค์ชุดหลักสูตรนี้เพื่อพัฒนาทักษะการ
สื่อสารอย่างนักวิชาชีพส าหรับบุคคลในสาขาวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นนิสิตหรือนักวิทยาศาสตร์ตามกรอบของ
ต่างๆแต่ละหน่วยจัดให้ผู้เรียนฝึกฝนในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นประจ า  
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 กิจกรรมตามสถานการณ์เพื่อให้ฝึกฝนทักษะและภาษาที่เรียนรู้จากบริบทจริง 

 ให้มีส่วนร่วมในหัวข้อตามจริงที่เรียนได้จากการมีส่วนร่วมในการประชุมและอภิปรายเพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา 

 ศัพท์ที่เก่ียวข้องในการน าเสนอและใช้ในบริบทนักวิทยาศาสตร์ 

 ศัพท์ทั่วไปและวลีต่างๆรวมทั้งบทสคริปท่ีฟังมีอยู่ต่างๆและได้รับการฝึกฝนโดยอาจารย์ในชั้นเรียน 
 

บทเรียน: 

 การน าเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการ 

 การน าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ 

 การช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจระบบระเบียบในการน าเสนอ 

 การเข้าสังคมในการประชุมวิชาการ 

 การจัดระบบระเบียบโปสเตอร์ 

 การน าเสนอโปสเตอร์ 

 การสรุปสาระในโปสเตอร์ 
 

เหมาะส าหรับ:  
 นิสิตและนักวิจัยในสาขาต่างๆ ของวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา 
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Course: 

Business Basics Made Easy 
Your Success with English at Work 

 

Course ID:  NULCB00001 

Duration:   12 Hours 

Course Designer:  P. Igupen 

 

Course Description: 

Business Basics Made Easy attempts to provide effective and efficient solutions to language 

learners whose goal is to improve their English skills at work. Therefore, this course will assist 

business people in enhancing not ถonly their productive English skills but also their professional 

business skills. This will be your stepping-stone to be fully qualified in this competitive global 

society. 

 

How you will benefit: 

 Enhance workplace communication skills by providing a variety of business activities in 

order to build global competency 

 Help business learners improve their productive proficiency in English speaking, listening 

and writing 

 Receive productive proficiency through constant classroom interactions and systematic 

self-study 

 Experience a variety of meaningful business tasks that results to an effective learning 

 

What you will cover: 

 Careers 

 Organization 

 Business Morality 

 Managing People 

 Leadership 

 Stress 

 Planning 

 Money Management 

 Trade 

 Marketing 

 Presentation 

 Meetings 

 Negotiation 

 Dealing with Problems 

 On the Telephone 

 Going on a Business Trip 

 

Who should attend: 

 Learners who are ready or planning for international business.  
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หลักสูตร: 

พื้นฐานธุรกิจอย่างง่าย 
ความส าเร็จของคุณกับภาษาอังกฤษในที่ท างาน 

 
เลขที่:   NULCB00001 
ระยะเวลา:   12 Hours 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P. Igupen 
ผู้แปล:   จิรัชต์ เรืองเอกราช 
 

ลักษณะวิชา: 
หลักสูตรพื้นฐานธุรกิจอย่างง่าย พยายามที่จะน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพส าหรับ
ผู้เรียนภาษาซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในที่ท างาน ดังน้ัน หลักสูตรน้ีจะช่วยให้นักธุรกิจในการ
เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษของพวกเขาซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิผล แต่ยังได้ทักษะทางธุรกิจ
ระดับมืออาชีพด้วย นี่เป็นก้าวส าคัญของคุณที่จะมีคุณสมบัติครบถ้วนในสังคมโลกที่มีการแข่งขันกันน้ี 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ: 
●       เพิ่มทักษะในการสื่อสารในที่ท างาน โดยการจัดกิจกรรมทางธุรกิจที่หลากหลาย 
●       ช่วยให้ผู้เรียนในธุรกิจสามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ฟังและเขียนภาษาอังกฤษ  
●       รับความช านาญอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยการโต้ตอบในชั้นเรียนอย่างสม่ าเสมอและการศึกษา  
           ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ 
●       สัมผัสกับงานทางธุรกิจที่หลากหลายซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

 
บทเรียน: 
●       สายอาชีพ 
●       องค์กร 
●       ศีลธรรมในธุกิจ 
●       การจัดการคน 
●       ความเป็นผู้น า 
●       ความเครยีด 
●       การวางแผน 
●       การบริหารเงิน 
 
เหมาะส าหรับ: 
●       ผู้เรยีนที่พร้อมหรือก าลังวางแผนส าหรับธุรกิจนานาชาติ 

●       การคา้ 
●       การตลาด 
●       การน าเสนอ 
●       การประชุม 
●       การเจรจาต่อรอง 
●       การเผชิญหน้ากับปัญหา 
●       การคุยโทรศัพท์ 
●       การเดินทางไปท าธุรกิจ 
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Course: 

Everyday Business English 
Develop strong communication skills 

 

Course ID:  NULCB00002 

Duration:   12 Hours 

Course Designer:  V. Madugalle 

 

Course Description:  

This course aims to improve your business English language skills by introducing you to key 

words and expressions used in a wide range of work situations. The course will cover a number 

of real-life business situations that professionals would encounter. 

 

How you will benefit: 

 Build your confidence in speaking English in business contexts  

 Increase your vocabulary used in everyday business situations  

 Learn valuable communication skills and gain knowledge to succeed in the global 

marketplace 

 

What you will cover: 

 Basic conversation 

- Introduction and opening a conversation 

- Congratulations 

- Saying goodbye 

- Thanking the host 

- Apologizing 

 Business trip 

- A the airport 

- Talking a taxi 

- Talking the train/subway 

- At the hotel 

- At the bank 

 Business Conversation 

- Making an appointment 

- Ordering a meal 

- Starting a conversation 

- Asking people to repeat 

- Request 

 

Who should attend:  

 Employees of business organizations who need to improve their communication skills. 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษธุรกิจในชีวิตประจ าวัน 
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 

เลขที่:   NULCB00002  
ระยะเวลา:    12 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  V. Madugalle 
ผู้แปล:   วุฒิชัย บุญเรือง 
 

ลักษณะวิชา: 
หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจของคุณ โดยการแนะน า ค าส าคัญต่างๆ และ
ส านวนที่ใช้ในสถานการณ์การท างานที่หลากหลาย หลักสูตรจะครอบคลุม สถานการณ์ทางธุรกิจบางอย่างที่ผู้
ท างานจะได้เผชิญในชีวิตจริง 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 สร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ 
 เพิ่มเติมค าศัพท์ที่ใช้ในสถานการณ์ธุรกิจในชีวิตประจ าวัน 
 เรียนรู้ทักษะในการสื่อสารที่มีคุณค่าและได้รับความรู้ที่จะประสบความส าเร็จในตลาดโลก 
 

บทเรียน: 

 การพูดโทรศัพท์ 
 การเยี่ยมชมบริษัท 
 ข้อมูลการท างาน 
 การน าเสนอผลงาน 
 การประชุม 
 การเลี้ยงรับรองและการพบปะทางสังคม 
 

เหมาะส าหรับ:  
 พนักงานขององค์กรธุรกิจที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
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Course: 

Business English Training 
 

Course ID:  NULCB00003 

Duration:   12 Hours  

Course Designer:  D. Chantengco III 

Course Description: 

Business English is a basic course designed for students of English as a second language who 

wish to improve their written and spoken business communication skills. The course focuses on 

level-appropriate grammar, introduces vocabulary specific to various business domains, and 

familiarizes students with the finer points of business etiquette and business correspondence. 

 

How you will benefit: 

 Learn Specific Business English Skills 

 Understand Economy and Business Theory 

 Focus on Current News and Trends 

 Cooperation and teamwork 

 Gain Confidence 

What you will cover: 

 Introduction Protocol & Meeting People in Business  

 The Importance of Politeness in Business – Structures and Expressions of Politeness  

 Asking Questions (Embedded Question Structure)  

 The Present perfect Tense (in the context of the job interview)  

 The Basics of Customer Service  

 Techniques to Calm an Angry Customer  

 Getting Back on the Good Side of an Injured Customer  

 Powerful Presentation Skills  

 How to Say Negative Things in a Positive Way  

 Editing for Agreement in Business Writing and Parallelism in Business Writing  

 Professional Telephone Etiquette / Taking and Leaving Messages  

 Guidelines for Business Letters & Email and Parts of a Business Letter    

 Claim and Adjustment Letters  

 Various Idioms/Expressions/Vocabulary Related to Business  

 General Punctuation Review (Commas, Capital Letters, and other punctuation, as needed) 

 

Who should attend: 

 Anyone wanting to communicate successfully in general business situations, including 

managers, sales people, account managers, and business leaders. 
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หลักสูตร: 

การฝึกภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 

เลขที:่   NULCB00003  
ระยะเวลา:    30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  D. Chantengco III 
ผู้แปล:   วุฒิชัย บุญเรือง 
 

ลักษณะวิชา: 
ภาษาอังกฤษธุรกิจเป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานได้รับการออกแบบส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองที่
ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารในการเขียนและการพูดทางธุรกิจของพวกเขา หลักสูตรมุ่งเน้นไปท่ีไวยากรณ์ระดับที่
เหมาะสม แนะน าค าศัพท์ท่ีใช้ประจ าในการด าเนินธุรกิจต่างๆ และท าให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับการใช้ตามประเด็นทางธุรกิจ
และการติดต่อทางธุรกิจ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ:   

 เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษด้านธุรกิจโดยเฉพาะ 
 ท าความเข้าใจเก่ียวกับทฤษฎีเศรษฐกิจและธุรกิจ 
 มุ่งเน้นธุรกิจในปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต 

 

บทเรียน: 

 รูปแบบการแนะน าตัวเองและพบปะกับผู้คน ภาษาสุภาพ
ในการท าธุรกิจ – ลักษณะและการแสดงความคิดเห็น
อย่างสุภาพ 

 การถามค าถาม (นัยยะของการถาม) และรูปประโยค 

 เทคนิคในการท าให้ลูกค้าระงับอารมณ์ 

 ทักษะการน าเสนอที่มีประสิทธิภาพ 

 วิธีการพูดที่เปลี่ยนลบเป็นบวก 
 
เหมาะส าหรับ:  

 ทุกคนท่ีต้องการสื่อสารได้อย่างประสบความส าเร็จในสถานการณ์ทางธุรกิจทั่วไป รวมถึงผู้จัดการผู้ขาย ผู้จัดการ
บัญชีและผู้น าทางธุรกิจ 

 ความร่วมมือและการท างานเป็นทีม 
 เพิ่มความม่ันใจในการประกอบธุรกรรม 
 

 การแก้ไขข้อตกลงในการเขียนเชิงธุรกิจและการเขียนเชิง
ธุรกิจเชิงเปรียบเทียบ 

 แนวทางต่างๆส าหรับการเขียนจดหมายธุรกิจและอีเมล์ 
และส่วนประกอบต่างๆของจดหมายธุรกิจ 

 ส านวนต่างๆ / การแสดงข้อคิดเห็น / ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจ 
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Course: 

Business English 
Call; Presentations; Meetings; Conversation; Negotiation 

Course ID:  NULCB00004 

Duration:  30 Hours 

Course Designer: J. Grace 

 

Course description 

Communicating in English is daunting in the most relaxed environments with people you are 

already familiar with. Business English is often conducted in demanding situations with 

strangers where impressions are of most importance. Business English is focused on functional 

English that people need to communicate within various business environments. Working 

through the various situations and practicing how to use the acquired language ready for when 

it is required in reality. 

How you will benefit: 

 Students will be able to see how various words and fit together in conversation. 

 Key business terminology will be used in a practical sense building confidence before 

being used in the real world. 

 This is a flexible course which provides students with the knowledge which can be directly 

applied to their field. 

What you will cover: 

 Making telephone calls 

 Giving presentations 

 Participating in meetings 

 Talking with business contact 

 Negotiating agreements 

Who should attend: 

 This is a course for anyone working in or entering into an English speaking business 

environment, as well as those who wish to sound confident and comprehensible in their 

daily use of English. Courses can be tailored to specific business requirements. 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 

เลขท่ี:   NULCB00004 

ระยะเวลา:  30 ชั่วโมง 

ผู้พัฒนาหลักสูตร: J. Grace 

ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ ดร. พรชุลี อาชวอ ารุง 

ลักษณะวิชา: 

การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษง่ายมากส าหรับผู้คนที่คุ้นเคยในสิ่งแวดล้อมที่ผ่อนคลาย ภาษาอังกฤษธุรกิจมักใช้

ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดกับคนแปลกหน้า ที่ความประทับใจส าคัญที่สุด ภาษาอังกฤษธุรกิจเน้นการใช้ภาษา

ให้ได้ผลกับผู้คนที่ต้องการสื่อสารในสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่หลากหลาย การท างานในสถานการณ์ต่างๆ และ

ฝึกฝนให้ใช้ภาษาที่พร้อมใช้ จึงเป็นสิ่งจ าเป็น 

ประโยชน์ท่ีได้รับ: 

 ผู้เรียนจะเห็นว่า ศัพท์ต่างๆ ผสมผสานกันได้อย่างไรในบทสนทนา 

 ศัพท์เฉพาะหลักๆ ในทางธุรกิจที่ใช้บ่อยเพื่อเสริมความมั่นใจก่อนน าไปใช้จริง 

 วิชาที่ยืดหยุ่นได้ และให้ความรู้ที่น าไปใช้ได้จริงในวงการธุรกิจ 

บทเรียน: 

 ติดต่อทางโทรศัพท์ 

 การน าเสนอ 

 การร่วมประชุม 

 การสนทนากับผู้ติดต่อธุรกิจ 

 การต่อรองเพื่อการตกลงกัน 

เหมาะส าหรับ: 

 ทุกคนที่ท าธุรกิจและเร่ิมเข้าสู่วงการธุรกิจ และผู้ต้องการความมั่นใจในการท าความเข้าใจในการใช้

ภาษาอังกฤษประจ าวัน อาจจัดวิชาให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะทางธุรกิจ 
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Course: 

Business English Grammar 
Learning business English can be just that easy 

 

Course ID:  NULCB00005 

Duration:   6 Hours 

Course Designer:  P. Igupen 

 

Course Description: 

Many of you will be entering or returning to the world of work soon, and you want to brush up 

your language skills. This course can help you refresh your knowledge of grammar and usage so 

that you will be confident in today’s workplace where communication skills are increasingly 

important. It can also improve your oral and written communication skills. This course makes 

grammar less intimidating and easier to grasp by providing small learning blocks that proceed 

from simple to complex, thus helping you understand and remember. 

 

How you will benefit: 

 Review the grammar, punctuation and usage guidelines necessary for you to succeed in 

your business or professional career 

 Learn how to use English language proficiently 

 Enable you to apply your learning so that you can internalize and retain your new skills 

 Give you even more opportunities to improve through practice 

 Offer you guidelines, model documents, and writing tips necessary to compose e-mails, 

memos, letters, and short reports 

 

What you will cover: 

 Laying the Foundation – Reference Skills, Parts of Speech and Sentences 

 Knowing the Namers – Nouns and Pronouns 

 Showing the Action – Verbs and Subject/ verb Agreement 

 Modifying and Connecting Words – Modifiers, Prepositions and Conjunctions 

 

Who should attend: 

 Students who are taking up business courses and professionals who are already in the 

business world. 
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หลักสูตร: 

ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อธุรกิจ 
เปลี่ยนการเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจจะเป็นเร่ืองง่าย 
 

เลขที่:   NULCB00005 
ระยะเวลา:   6 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P. Igupen 
ผู้แปล:   จิรัชต์ เรืองเอกราช 
 

ลักษณะวิชา: 
ท่านทั้งหลายที่ก าลังจะเข้าหรือกลับสู่โลกแห่งการท างานเร็วๆนี้ และต้องการที่จะขัดเกลาทักษะทางด้านภาษา
ของคุณ หลักสูตรนี้สามารถช่วยให้คุณทบทวนความรู้ด้านไวยากรณ์และการใช้งานเพื่อให้คุณมั่นใจในสถานที่
ท างานในปัจจุบันซึ่งทักษะการสื่อสารมีความส าคัญมากขึ้นและนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงทั้งทักษะการ
สื่อสารด้วยปากเปล่าและเป็นการเขียนอีกด้วย หลักสูตรนี้ท าให้ไวยากรณ์ดูน่ากลัวน้อยลงและง่ายต่อการเข้าใจ
โดยการให้กลุ่มการเรียนรู้ขนาดเล็กที่เร่ิมจากง่ายไปจนถึงซับซ้อนจึงช่วยให้คุณเข้าใจและจ าได้ 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ: 
●       ทบทวนไวยากรณ์ การใส่เคร่ืองหมายและค าแนะน าการใช้ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนที่จะช่วยให้ 
           ส าเร็จลุล่วงในธุรกิจหรืออาชีพ 
●       เรียนรู้วิธีใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 

●       ช่วยให้คุณสามารถน าการเรียนรู้ของคุณมาใช้เพื่อรักษาทักษะใหม่ของคุณได้ 

●       ให้โอกาสมากขึ้นในการปรับปรุงโดยการปฏิบัติ 
●       ให้ค าแนะน า เอกสารรูปแบบและเคล็ดลับการเขียนที่จ าเป็นในการเขียนอีเมล์ บันทึกช่วยจ า  
           จดหมายและรายงานสั้น ๆ 
 

บทเรียน: 
●       การวางรากฐาน – ทักษะการอ้างอิง ส่วนต่าง ๆของสุนทรพจน์และประโยค 
●       รู้จักค านาม และค าสรรพนาม 
●       แสดงการกระท า – ค ากริยาและประธาน / verb Agreement 
●       การปรับเปลี่ยนและเชื่อมต่อค า - การปรับเปลี่ยนค าบุพบทและค าสันธาน 
 

เหมาะส าหรับ: 
●       นักเรียนที่ก าลังเรียนหลักสูตรธุรกิจและผู้ที่เชี่ยวชาญในโลกธุรกิจอยู่แล้ว 
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Course:   

Business Etiquette Training 
Protocols that are essential to make a good first and lasting impression in the international business 

environment. 
 

Course ID:  NULCB00006 

Duration:  8 Hours 

Course Designer:  K. Gunda 
 

Course Description: 

The Business Etiquette Training program focuses on presenting oneself with finesse and 

making others comfortable in a business setting. This program also has a component 

of personal grooming that is targeted at young professionals who are just entering a business 

environment. Greater awareness of grooming and etiquette skills will help you to increase your 

poise and confidence. This will significantly change the impact that you have in any formal, 

professional and social situations. 
 

How will you benefit: 

 Enhanced social skills 

 Greater confidence to interact with people from all walks of life 

 Ability to make a positive first impression 

 Ability to make a lasting impression 

 Improvement in overall appearance 
 

What you will cover: 

Making a Great First Impression 

 How to present yourself to people 

 How to make people introductions, Paying & Receiving Compliments, Small Talk & Networking  

 Developing Your Professional and Personal Image 

 Managing Different Personalities 
 

Greeting and Introductions 

 Greeting Components 

 The Protocol of Shaking Hands 

 Introductions 

 Introductory Scenarios  

 Addressing Individuals  
 

Etiquette of Dressing  

 The do’s and don’t in dressing  

 Understand various dress codes for different occasions  

 Cloths and Corporate Culture  

 Personal Props and Accessories for Men and Women  
 

 

Who should attend: 

 All employees in all types of work setting especially in multinational companies and 

businesses. 

 



285 
 

 

หลักสูตร:   

การฝึกอบรมมารยาททางธุรกิจ 

ข้อสนธิสัญญาเบื้องต้นที่จ าเป็นเพื่อสร้างความประทับใจครั้งแรกและยาวนานในแวดวงธุรกิจระหว่างประเทศ 

 

เลขที:่   NULCB00006 

ระยะเวลา:  8 ชั่วโมง 

ผู้พัฒนาหลักสูตร:  K. Gunda 

ผู้แปล:   เฉลิมลักษณ์ สังข์พิชัย 

 

ลักษณะวิชา: 

โปรแกรมการฝึกอบรมมารยาททางธุรกิจมุ่งเน้นการน าเสนอตัวเองด้วยกลเม็ดที่ดีท่ีสุดและท าให้ผู้อื่นรู้สึก

สะดวกสบายในการด าเนินธุรกิจ โปรแกรมน้ียังมีองค์ประกอบของการดูแลส่วนบุคคลท่ีมุ่งเน้นไปท่ีผู้เชี่ยวชาญท่ียัง

อายุน้อยที่เพิ่งเข้าสู่แวดวงธุรกิจ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับทักษะในการดูแลตัวเองและมารยาทท่ีดีขึ้น จะช่วยให้

ผู้เรียนเพิ่มความม่ันใจ การเปล่ียนแปลงน้ีจะมีผลให้ผู้เรียนมีความเป็นมืออาชีพอย่างเป็นทางการและทางสังคม   
 

ประโยชน์ที่ได้รับ: 

 เสริมทักษะทางสังคม 

 มีความม่ันใจมากขึ้นในการโต้ตอบกับผู้คนจากทุกสาขาอาชีพ 

 ความสามารถในการสร้างความประทับใจครั้งแรกในเชิงบวก 

 ความสามารถในการสร้างความประทับใจอันยาวนาน 

 ปรับปรุงภาพลักษณ์โดยรวม 

 

บทเรียน: 

 สร้างความประทับใจครั้งแรกที่ดี 

 การทักทายและแนะน า 

 มารยาทในการแต่งกาย 

 

เหมาะส าหรับ: 

 พนักงานทุกคนในทุกประเภทของการท างานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริษัทข้ามชาติและธุรกิจนานาชาติ 
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Course: 

English for Business Communication 
Introducing business technologies in modern scientific, educational and industrial context 

 

Course ID:  NULCB00007 

Duration:   5 Hours 

Course Designer:  P. Igupen 

 

Course Description: 

The course covers various types of activities such as Listening, Speaking, Writing, Reading, 

and Vocabulary. Each section focuses on a particular area of language use, but also integrates 

and practices other skills. The listening passages provide examples of authentic or typical 

spoken English. In reading sections, the passages have been chosen for their intrinsic interest. 

The speaking activities allows learners to practice accuracy and fluency. There are a wide range 

of exercises to master your writing skills. This course also has a variety of learning strategies to 

introduce new words, to provide opportunities to use words you already know, and to 

encourage you to use words generatively. 

 

How you will benefit: 

 Help students to activate and extend their knowledge of English. 

 Gain the necessary confidence and skills to use it for your own purposes. 

 Encourages you to think about language creativity.  

 There are opportunities for individual, pair and group work and private study at home.  

 This course includes a wide range of activities and approaches designed to appeal to 

different personal learning styles. 

 

What you will cover: 

 Introduction into Business English 

 Recruitment 

 Writing CV and Letter of Application 

 Job interviews 

 Business Etiquette 

 Types of Business Organizations 

 Company Structure 

 Money Matters 

 Telephoning 

 Giving a Successful Presentation 

 

Who should attend: 

 This course is for students of technical educational institutions (Intermediate, Upper 

Intermediate and Advanced). 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารธุรกิจ 
น าเสนอเทคโนโลยีทางธุรกิจในบริบททางวิทยาศาสตร์การศึกษาและอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 
 

เลขที่:   NULCB00007 
ระยะเวลา:   5 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P. Igupen 
ผู้แปล:   จิรัชต์ เรืองเอกราช 
 

ลักษณะวิชา: 
หลักสูตรนี้ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆเช่นการฟังการพูดการเขียนการอ่านและค าศัพท์ แต่ละส่วนจะมุ่งเน้นไปที่
การใช้ภาษาเฉพาะ แต่ก็รวมการใช้ทักษะอ่ืน ๆ ด้วย ในส่วนการฟังจะเป็นตัวอย่างของภาษาอังกฤษอย่าง
แท้จริงหรือที่ใช้พูดตามปกติ ในส่วนการอ่านซึ่งถูกคัดเลือกเพื่อประโยชน์ที่แท้จริงของผู้เรียน กิจกรรมการพูด
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกความถูกต้องและคล่องได้ มีการฝึกแบบต่างๆมากมายเพื่อให้สามารถใช้ทักษะการ
เขียนของคุณได้ หลักสูตรนี้ยังมีกลยุทธ์การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อแนะน าค าศัพท์ใหม่ ๆ ให้โอกาสในการใช้
ค าศัพท์ที่คุณรู้จักและกระตุ้นให้คุณใช้ค าพูดในใจ 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ: 
●       ช่วยผู้เรียนให้น าความรู้ภาษาอังกฤษและมาต่อยอดได้ 
●       มีความมั่นใจและทักษะที่ส าคัญและน ามาใช้ตามความต้องการของคุณ 
●       กระตุ้นให้คุณนกึถึงความคิดสร้างสรรค์ทางภาษา  
●       เปิดโอกาสส าหรับการท างานเป็นคู่และกลุ่มและการศึกษาค้นคว้าส่วนตัวที่บ้าน 
●       หลักสูตรนี้มีหลากหลายกิจกรรมและแนวทางที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดลักษณะการเรียนรู้ส่วน           
           บุคคลที่แตกต่างกัน 
 

บทเรียน: 
●       บทน าสู่ธุรกิจภาษาอังกฤษ 
●       การรับสมัครงาน 
●       การเขียนประวัติบุคคลโดยสังเขปและจดหมาย 
           สมัครงาน 
●       การสัมภาษณ์งาน 

เหมาะส าหรับ: 
●       หลักสูตรนี้เหมาะส าหรับนักศึกษาสถาบันการศึกษาด้านเทคนิค (หรือระดับกลางและระดับ 
           สูงขึ้นไป) 

●       มารยาททางธุรกิจ 
●       ชนิดขององค์กรธุรกิจ 
●       โครงสร้างบริษัท 
●       เร่ืองเงิน 
●       การใช้โทรศัพท์ 
●       การน าเสนอที่ประสบความส าเร็จ 
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Course:   

English for Business Negotiations 
Enhancing English skills for business negotiations 

 
Course ID:    NULCB00008 

Duration:    30 Hours 

Course Designer:    R. M. Saluba 

 

Course Description  

Negotiation skills, if used appropriately, are a powerful tool in the arsenal of each successful manager.  

Although many methods can be used to solve business conflicts, it is still considered a better solution for 

satisfying the short-term needs and maximizing long-term benefits of both negotiating parties. The 

relationships among stake holders have been evolved from single transactions to strategic alliances or 

integration partnerships. Negotiators seek power for more advantages or leverage over the other party to 

secure a greater share of the outcome or to achieve the preferred solution.  

 

How will you benefit? 

This course will: 

 provide the students with negotiating skills to seal business deals or  handle conflicts  

 enhance the participants’ bargaining abilities. 

 help businessmen sustain competitive advantage 

 outline the methods and techniques that can be effectively used in the process of negotiation 

 

 

What you will cover:  

During the English course, the participants will learn: 

 The theories of negotiation 

 The Heart of a Negotiator 

 Negotiation Process 

 Negotiation Skills 

 Negotiation Practices 

 Social Context and Ethics in Negotiation 

 Negotiation Tactics 

 Mediation and Arbitration 

 International Negotiation 

 

 

Who should attend this course: 

 This course is specifically tailored for businessmen, business managers, business owners, sales 

representatives, sales managers, manufacturers, suppliers, etc.   
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หลักสูตร:   

ภาษาอังกฤษเพ่ือการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 
เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษในการเจรจาทางธุรกิจ 
 

เลขที่:     NULCB00008 
ระยะเวลา:    30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:    R. M. Saluba 
ผู้แปล:    จิรัชต์ เรืองเอกราช 
 

ลักษณะวิชา:  
ทักษะการเจรจาต่อรองหากใช้อย่างเหมาะสมจะเป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพของผู้จัดการที่ประสบ
ความส าเร็จแต่ละคน  แม้ว่าจะสามารถใช้วิธีการต่างๆเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งทางธุรกิจ แต่ก็ยังถือว่าเป็น
ทางออกที่ดีกว่าส าหรับการตอบสนองความต้องการในระยะสั้นและเพิ่มผลประโยชน์ระยะยาวของทั้งสองฝ่าย
ที่เจรจาต่อรอง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการพัฒนาจากการท าธุรกรรมเดี่ยวไปเป็น
พันธมิตรเชิงกลยุทธ์หรือการรวมกลุ่ม ผู้เจรจาที่มองหาก าลังเพื่อให้ได้เปรียบมากขึ้นหรือใช้ประโยชน์จาก
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อรักษาส่วนแบ่งผลประโยชน์หรือเพื่อให้ได้แนวทางที่ 
 

 ประโยชน์ท่ีได้รับ: 
●       ให้นักเรียนมีทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อปิดผนึกข้อตกลงทางธุรกิจหรือจัดการกับความขัดแย้ง  
●       เพิ่มความสามารถในการต่อรองของผู้เข้าเรียน 
●       ช่วยนักธุรกิจรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน 
●       ร่างวิธีการและเทคนิคที่สามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการเจรจาต่อรอง 

 

บทเรียน:  
●       ทฤษฎีการเจรจาต่อรอง 
●       หัวใจของการเจรจา 
●       ขั้นตอนการเจรจา 
●       ทักษะการเจรจา 
●       การฝึกการเจรจาต่อรอง 
 

เหมาะส าหรับ: 

●       หลักสูตรนี้ออกแบบเฉพาะส าหรับนักธุรกิจ ผู้จัดการธุรกิจ เจ้าของธุรกิจ ตัวแทนฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย 

ผู้ผลิตซัพพลายเออร์ 
 

●       บริบทสังคมและจริยธรรมในการเจรจาต่อรอง 
●       เคล็ดลับในการเจรจา 
●       ไกล่เกลี่ยและอนุญาโตตุลาการ 
●       การเจรจาระหว่างประเทศ 
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Course: 

English for Business Success 
To improve your confidence in business environments 

 

Course ID:  NULCB00009 

Duration:   12 Hours 

Course Designer:  V. Madugalle 

 

Course Description:  

In communication, language enables us to communicate with each other. Further, it enables us 

to exchange ideas, opinions and information. English is used in many parts of the world and is 

considered to be a language that links the world together. This course is designed to empower 

you to take control of your business and career success by improving your English language 

skills. 

 

How you will benefit: 

This course allows students to master the principles of quality writing in English. Constant 

reinforcement is provided through examples and exercises. It focuses on building a foundation 

for written requirements in business communication by paying attention to basics.  

 

What you will cover: 

 What Makes a Good Sentence?  

 Punctuation 

 Which Word Is Right? 

 Effective Business Writing 

 Organizing your Writing 

 

 

Who should attend:  

 Employees of business organizations who need to improve written communication in order 

to express thoughts and ideas in a clear, concise, and effective manner. 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกิจ 
เพื่อเพิ่มความมั่นใจในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
 

เลขที่:   NULCB00009 
ระยะเวลา:   12 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  V. Madugalle 
ผู้แปล:   จิรัชต์ เรืองเอกราช 
 

ลักษณะวิชา: 
ภาษาช่วยท าให้เราสามารถสื่อสารกับผู้คนได้ และก็ยังช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อมูล 
ภาษาอังกฤษถูกใช้ในหลายทีบ่นโลกนี้และถือเป็นภาษาที่เชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกัน หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อ
ช่วยให้คุณสามารถควบคุมธุรกิจและความส าเร็จในอาชีพได้โดยการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของคุณ 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ: 
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจหลักของการเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ การฝึกฝนอย่างต่อเน่ืองโดย
การท าตัวอย่างและแบบฝึกหัด เน้นการสร้างรากฐานการเขียนความต้องการในการสื่อสารทางธุรกิจโดยให้
ความส าคัญกับพื้นฐาน  
 

บทเรียน: 
●       ส่วนประกอบของประโยคสมบูรณ์  
●       การใส่เคร่ืองหมายต่าง 
●       ค าศัพท์ไหนที่ควรใช้ 
●       การเขียนเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ 
●       การจัดการกับการเขียนของคุณ 
 

เหมาะส าหรับ:  
●       พนักงานขององค์กรธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงการเขียนเพื่อแสดงความคิดและแนวคิดอย่างชัดเจน   
           กระชับและมีประสิทธิภาพ 
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Course: 

Business Writing Fundamentals 
Discover the secrets to effective business writing 

 

Course ID:  NULCB00010 

Duration:   12 Hours 

Course Designer:  V. Madugalle 

 

Course Description: 

Business communication comes in many different forms. The three primary forms of 

communication are verbal, written and expressed (body language). All three forms of 

communication are used internally and externally in conducting business. This course will 

focus on effective business writing in an online environment. 

 

How you will benefit:  

 Effective communication builds strong business and personal relationships.  

 Effective communication is a prime requisite for promotion. 

 Effective communication contributes to the transparency of the organization. 

 

 

What you will cover: 

 Review of writing basics 

 Appropriate workplace language 

 Plan before writing 

 Creating a document 

 Formatting 

 Email 

 Writing improvement plan 

 

 

Who should attend:  

 Employees of business organizations who feel the need to improve their writing skills in 

order to communicate effectively.  
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หลักสูตร: 

พื้นฐานการเขียนเชิงธุรกิจ 
เรียนรู้เคล็ดลับที่ท าให้การเขียนเชิงธุรกิจมีประสิทธิภาพ 

 

เลขที่:   NULCB00010 
ระยะเวลา:   12 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  V. Madugalle 
ผู้แปล:   จิรัชต์ เรืองเอกราช 
 

ลักษณะวิชา: 
การสื่อสารทางธุรกิจมีหลายรูปแบบ สามรูปแบบหลักของการสื่อสารได้แก่การพุด เขียน และแสดง(ภาษากาย) 
และทั้งสามรุปแบบนี้ก็ถูกใช้ทั้งภายในและภายนอกในการด าเนินธุรกิจ หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นไปที่การเขียนเชิง
ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพในสิ่งแวดล้อมออนไลน์ 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:  
●       การสื่อสารที่มีประสิทธิผลก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางธุรกิจและความสัมพันธ์ส่วนตัว 

●       การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการส่งเสริมการขาย 

●       การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความโปร่งใสขององค์กร 
 

บทเรียน: 
●       ทบทวนพื้นฐานการเขียน 
●       ภาษาที่เหมาะกับการใช้ในที่ท างาน 
●       วางแผนก่อนการเขียน 
●       การสร้างเอกสาร 
●       การวางรูปแบบ 
●       อีเมล์ 
●       การเขียนแผนพัฒนา 
 

เหมาะส าหรับ:  
●       พนักงานขององค์กรธุรกิจที่ต้องการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
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Course: 

Business Letters for Busy People 
Learn how to write business letters 

 

Course ID:  NULCB00011 

Duration:   12 Hours 

Course Designer:  V. Madugalle 

 

Course Description:  

Letters still represent a vital means of communication between an organization and its 

customers. This course will expose you to different types of business letters, exercises and 

examples to provide you with the training you need to write clear, effective, high-quality 

business letters. 

 

How you will benefit: 

This course will help you to write business letters required in many different situations. You 

will gain an insight into strategies for effective business writing. 

 

What you will cover: 

 Writing from Scratch 

 Parts of a Business Letter  

 Format of a Business Letter 

 Collection Letters 

 Sales and Promotional Letters 

 Goodwill Letters 

 Community Activities Letters 

 Letters about Employment Changes 

 Personal Business Letters 

 Customer Relations Letters 

 Media Letters 

 

Who should attend:  

 Employees of business organizations who need to improve their writing skills in order to 

express thoughts and ideas in a clear, concise, and effective manner. 
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หลักสูตร: 

จดหมายธุรกิจส าหรับคนที่มีงานมาก 
 

เลขที่:   NULCB00011 
ระยะเวลา:    12 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  V. Madugalle 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
 

ลักษณะวิชา: 
จดหมายยังคงเป็นวิธีการที่ส าคัญที่ใช้ระหว่างองค์กรและลูกค้าหลักสูตรน้ีจะท าให้คุณคุ้นเคยกับจดหมายธุรกิจแบบ
ต่างๆ แบบฝึกหัดและตัวอย่าง ที่ช่วยให้คุณได้ฝึกฝนการเขียนให้ชัดเจน ได้ผล ได้จดหมายธุรกิจที่มีคุณภาพสูง 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   
หลักสูตรน้ีจะช่วยให้คุณเขียนจดหมายธุรกิจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆคุณจะทราบยุทธศาสตร์ในการเขียนเชิง
ธุรกิจอย่างได้ผล 
 

บทเรียน: 
 เขียนจากข้อมูลดิบ 
 ส่วนต่างๆของจดหมายธุรกิจ 
 รูปแบบจดหมายธุรกิจ 
 จดหมายทีใ่ช้ในการขายและจัดรายการพิเศษ 
 จดหมายแสดงความเป็นมิตร 
 จดหมายเพื่อธุรกิจชุมชน 
 จดหมายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงในการจ้าง 
 จดหมายธุรกิจส่วนตัว 
 จดหมายลูกค้าสัมพันธ์ 
 จดหมายติดต่อสื่อสาร 
 

เหมาะส าหรับ:  

 พนักงานขององค์การธุรกิจที่จ าเป็นต้องพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจน,สังเขป และ

ได้ผล 

 

  



296 
 

 

Course: 

English for Marketing 1 
 

Course ID:   NULCB00012 

Course Designer:   P. Achava-Amrung   

Duration:    30 Hours 

 

Course Description 

Textbook used: Day, Jeremy, Cambridge English for Marketing. The series of course in 

English for Marketing aim at improving your professional communication skills in marketing 

for students, professionals and business. Audio scripts and CD with conversation, video clips 

and other activities including slides supplement the textbook. The class teacher facilitate your 

use to become skillful in the most common marketing tasks in English. 

How you will benefit: 

 An engaging context to keep you interested and motivated 

 True-to-life listening material so that you can hear how language is used in marketing 

contexts 

 Authentic text-types-that is, the types of text that marketers have to read and write 

 A focus on the vocabulary, phases and grammatical structures that you need in order to 

work in English as a marketing professional 

 Realistic and stimulating speaking and writing tasks to practice all the language you’ve 

learnt 

What you will cover: 

 The role of marketing 

- Describing your skills and qualifications 

- Talking about what an organization does 

- Describing the role of marketing within an organization 

- Identifying stakeholders 

 Marketing plan1: audit and objectives 

- Outlining a marketing plan 

- Carrying out a marketing audit and three types of analyses: a PESTEL, a SWOT 

and a Five Forces analysis 

- Setting marketing objectives 

 Marketing Plan2: strategy and tactics 

- Writing a marketing strategy 

- Planning and discussing the marketing mix 

- Presenting the marketing budget 

- Writing an executive summary 

Who should attend: 

 Business owners, marketing managers, marketing planners, marketing teams, faculty 

members, students and researchers in marketing, sales people. 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับการตลาด 1  
 

เลขที:่    NULCB00012 
ระยะเวลา:    30 ช่ัวโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:   P. Achava-Amrung   
ผู้แปล:   รองศาสตราจารยด์ร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
 

ลักษณะวิชา: 
ต าราที่ใช้ Day, Jeremy, Cambridge English for Marketing. ชุดวิชาภาษาอังกฤษส าหรับการตลาดมุ่งพัฒนาทักษะ
การส่ือสารทางการตลาด ส าหรับนิสิตและนักวิชาชีพ ตลอดจนนักธุรกิจ สคริปส์ประกอบการฟังและแผ่น CD บทสนทนา 
คลิปวิดิโอและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งแผ่นสไลด์ใช้เพื่อเสริมต าราเรียน อาจารย์ผู้สอนเอื้ ออ านวยให้ผู้เรียนรู้จักใช้เพื่อพัฒนา
ทักษะในงานที่ปฏิบัติในการตลาดโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ:   

 สร้างบริบทเพื่อใหผู้้เรียนสนใจ และมีแรงจูงใจในการเรียน 

 แบบเรียนการฟังที่สร้างจากสถานการณ์จริง ใหท้ราบว่าในบริบทการตลาดผู้คนใช้ภาษากันอย่างไร 

 ประเภทของข้อความทีต่รงตามการใช้จริง โดยนักการตลาด ทีเ่ขียนและอ่านในงาน 

 เน้นค าศัพท์ วลี และโครงสร้างไวยากรณ์ที่จ าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษโดยนักวิชาชีพการตลาด 

 งานการพูดและการเขียนที่เหมือนจริงและโน้มน้าวใหผู้้เรียนฝึกฝนภาษาที่เรียนรูจ้ากวิชานี้ 
 

บทเรียน: 

 บทบาทของการตลาด 
- บรรยายทักษะและคุณสมบัตขิองตน 
- พูดเกี่ยวกับบทบาทขององค์กร 
- บรรยายบทบาทการตลาดภายในองค์กร 
- บ่งช้ีผู้มีส่วนได้เสีย 

 การวางแผนการตลาด 1: การตรวจสอบและ
วัตถุประสงค ์
- เขียนโครงร่างของแผน 
- ตรวจสอบการตลาดและการวิเคราะห์ 3 ประเภท: PESTEL,SWOT,และการวิเคราะห์พลังทัง้5 
- การตั้งวัตถุประสงค์การตลาด 

 
เหมาะส าหรับ:  

 เจ้าของธุรกิจ ผู้จดัการฝ่ายการตลาด นักวางแผนการตลาด ทีมการตลาด อาจารย์ นิสิต และนักวิจัยการตลาด พนักงาน

ขาย  

 การวางแผนการตลาด 2: ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
- การเขียนยุทธศาสตร์การตลาด 
- การวางแผนและการอภิปรายเกี่ยวกับการผสมผสานในการตลาด 
- การน าเสนองบประมาณการตลาด 
- การเขียนรายงานสรุปบริหาร 
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Course: 

English for Marketing 2 
 

Course ID:   NULCB00013 

Course Designer:   P. Achava-Amrung   

Duration:    30 Hours 

 

Course Description:   

Textbook used: Day, Jeremy, Cambridge English for Marketing. The series of course in 

English for Marketing aim at improving your professional communication skills in marketing 

for students, professionals and business. Audio scripts and CD with conversation, video clips 

and other activities including slides supplement the textbook. The class teacher facilitate your 

use to become skillful in the most common marketing tasks in English. 

How you will benefit 

 An engaging context to keep you interested and motivated 

 True-to-life listening material so that you can hear how language is used in marketing 

contexts 

 Authentic text-types-thal is, the types of text that marketers have to read and write 

 A focus on the vocabulary, phases and grammatical structures that you need in order to 

work in English as a marketing professional 

 Realistic and stimulating speaking and writing tasks to practice all the language you’ve 

learnt 

What you will cover 

 International customer communications 

- Respecting differences in cultural attitudes and behaviors 

- Summarizing a meeting 

- Describing a target market segment 

- Adapting a message for a new market 

- Presenting and giving feedback on concepts 

 Marketing research 

- Explaining research needs 

- Formulating and explaining research plan 

- Moderating a focus group  

- Writing survey questions, explaining survey data 

 New product development (NDP) and branding 

- Discussing possibilities in an idea generation meeting 

- Developing an idea into a concept statement 

- Creating a brand 

- Writing a brief for a brand identity 

Who should attend: 

 Business owners, marketing managers, marketing planners, marketing teams, faculty 

members, students and researchers in marketing, sales people. 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับการตลาด 2  
 

เลขที่:    NULCB00013 
ระยะเวลา:    30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P. Achava-Amrung   
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
 

ลักษณะวิชา: 

ต าราที่ใช้ Day, Jeremy, Cambridge English for Marketing. ชุดวิชาภาษาอังกฤษส าหรับการตลาดมุ่งพัฒนาทักษะการ
สื่อสารทางการตลาด ส าหรับนิสิตและนักวิชาชีพ ตลอดจนนักธุรกิจ สคริปส์ประกอบการฟังและแผ่น CD บทสนทนา 
คลิปวิดิโอและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งแผ่นสไลด์ใช้เพื่อเสริมต าราเรียน อาจารย์ผู้สอนเอื้ออ านวยให้ผู้เรียนรู้จักใช้เพื่อ
พัฒนาทักษะในงานท่ีปฏิบัติในการตลาดโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 สร้างบริบทเพื่อให้ผู้เรียนสนใจ และมีแรงจูงใจในการเรียน 

 แบบเรียนการฟังท่ีสร้างจากสถานการณ์จริง ให้ทราบว่าในบริบทการตลาดผู้คนใช้ภาษากันอย่างไร 

 ประเภทของข้อความที่ตรงตามการใช้จริง โดยนักการตลาด ที่เขียนและอ่านในงาน 

 เน้นค าศัพท์ วลี และโครงสร้างไวยากรณ์ที่จ าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษโดยนักวิชาชีพการตลาด 

 งานการพูดและการเขียนที่เหมือนจริงและโน้มน้าวให้ผู้เรียนฝึกฝนภาษาที่เรียนรู้จากวิชาน้ี 
 

บทเรียน: 

 การสื่อสารลูกค้านานาชาติ 
- เคารพความแตกต่างทางพฤติกรรมและทัศนคติจาก

วัฒนธรรมต่างๆกัน 
- บรรยายเป้าหมายและส่วนแบ่งการตลาด 
- ปรับใช้ข้อความส าหรับการตลาดแห่งใหม่ 
- การน าเสนอและการวิพากษ์การตลาด 
 การวิจัยการตลาด 
- อธิบายความจ าเป็นในการท าตลาด 
- พัฒนาและอธิบายแผนการตลาด 
 

เหมาะส าหรับ:  
 เจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด นักวางแผนการตลาด ทีมการตลาด อาจารย์ นิสิต และนักวิจัยการตลาด 

พนักงานขาย  

 การพัฒนาสินค้าใหม่ (NDP) และการสร้างแบรนด ์
- อภิปรายความเป็นไปได้ของความคิดที่ได้จากการ
ประชุม 

- พัฒนาความคิดให้เป็นข้อความที่น าไปใช้ได้จริง 
- การสร้างแบรนด์ 
- การเขียนบทสรุปส าหรับการใช้แบรนด์ 

 

- จัดการประชุมกลุ่มเฉพาะ 
- เขียนค าถามเพื่อการส ารวจ อธิบายข้อมูลจากการส ารวจ 
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Course: 

English for Marketing 3 
 

Course ID:   NULCB00014 
Course Designer:   P.Achava Amrung 

Duration:    30 Hours 

 

Course Description: 

Textbook used: Day, Jeremy, Cambridge English for Marketing. The series of course in 

English for Marketing aim at improving your professional communication skills in marketing 

for students, professionals and business. Audio scripts and CD with conversation, video clips 

and other activities including slides supplement the textbook. The class teacher facilitate your 

use to become skillful in the most common marketing tasks in English. 

How will you benefit: 

 An engaging context to keep you interested and motivated 

 True-to-life listening material so that you can hear how language is used in marketing 

contexts 

 Authentic text-types-that is, the types of text that marketers have to read and write 

 A focus on the vocabulary, phases and grammatical structures that you need in order to 

work in English as a marketing professional 

 Realistic and stimulating speaking and writing tasks to practice all the language you’ve 

learnt 

 

What you will cover: 

 Product launch and promotion 

- Creating and presenting a marketing message 

-  Presenting the promotional mix 

- Communicating effectively to internal stakeholders 

- Planning and writing a press release 

 Digital marketing 

- Talking about results 

- Making your point persuasively 

- Discussing digital marketing objectives and tools 

- Writing good web copy  

 Agencies and suppliers 

- Responding to a request for information from a potential client 

- Pitching informally to a potential client 

- Choosing a supplier based or selection criteria 

- Evaluating good copy 

Who should attend: 

 Business owners, marketing managers, marketing planners, marketing teams, faculty 

members, students and researchers in marketing, sales people. 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับการตลาด 3  
 
เลขที่:    NULCB00014 
ระยะเวลา:    30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P.Achava-Amrung 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
 

ลักษณะวิชา: 
ต าราที่ใช้ Day, Jeremy, Cambridge English for Marketing. ชุดวิชาภาษาอังกฤษส าหรับการตลาดมุ่ง
พัฒนาทักษะการสื่อสารทางการตลาด ส าหรับนิสิตและนักวิชาชีพ ตลอดจนนักธุรกิจ สคริปประกอบการฟัง
และแผ่น CD บทสนทนา คลิปวิดิโอและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งแผ่นสไลด์ใช้เพื่อเสริมต าราเรียน อาจารย์
ผู้สอนเอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนรู้จักใช้เพื่อพัฒนาทักษะในงานที่ปฏิบัติในการตลาดโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 สร้างบริบทเพื่อให้ผู้เรียนสนใจ และมีแรงจูงใจในการเรียน 

 แบบเรียนการฟังท่ีสร้างจากสถานการณ์จริง ให้ทราบว่าในบริบทการตลาดผู้คนใช้ภาษากันอย่างไร 

 ประเภทของข้อความที่ตรงตามการใช้จริง โดยนักการตลาด ที่เขียนและอ่านในงาน 

 เน้นค าศัพท์ วลี และโครงสร้างไวยากรณ์ที่จ าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษโดยนักวิชาชีพการตลาด 

 งานการพูดและการเขียนที่เหมือนจริงและโน้มน้าวให้ผู้เรียนฝึกฝนภาษาที่เรียนรู้จากวิชาน้ี 
 

บทเรียน: 

 การวางตลาดสินค้าและการส่งเสริมการขาย 
- การสร้างและการน าเสนอข้อความเพื่อการตลาด 
- การน าเสนอผลการผสมผสานแบบการตลาด 

 ตัวแทนและผู้ส่งของ 
- การตอบค าถามจากลูกค้าเป้าหมาย 
- การน าเสนอให้ลูกค้าเป้าหมายสนใจ 
- เลือกผู้ส่งของตามเกณฑ์คัดสรร 

เหมาะส าหรับ:  

 เจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด นักวางแผนการตลาด ทีมการตลาด อาจารย์ นิสิต และนักวิจัยการตลาด  

พนักงานขาย 

 

- การประเมินบทโฆษณาที่ดี 
- การตั้งวัตถุประสงค์การตลาด 

 

- สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายในอย่างได้ผล 
- วางแผนและเขียนข่าว 
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Course: 

English for Marketing 4 
 

Course ID:   NULCB00015 

Course Designer:  P.Achava-Amrung 

Duration:    30 Hours 

 

Course Description: 

Textbook used: Day, Jeremy, Cambridge English for Marketing. The series of course in 

English for Marketing aim at improving your professional communication skills in marketing 

for students, professionals and business. Audio scripts and CD with conversation, video clips 

and other activities including slides supplement the textbook. The class teacher facilitate your 

use to become skillful in the most common marketing tasks in English. 

How will you benfit:  

 An engaging context to keep you interested and motivated 

 True-to-life listening material so that you can hear how language is used in marketing 

contexts 

 Authentic text-types-that is, the types of text that marketers have to read and write 

 A focus on the vocabulary, phases and grammatical structures that you need in order to 

work in English as a marketing professional 

 Realistic and stimulating speaking and writing tasks to practice all the language you’ve 

learnt 

 

What you will cover: 

Exhibitions and events 

 Vocabulary relating to a trade show 

 Booking a stand at an event 

 Negotiating: offers, and asking for a concession 

 Dealing with a visitor at a stand 

 Useful language for stand staffers 

 Networking at a social event 

 Networking topics and conversation at an event 

 Writing a follow-up e-mail 

Who should attend: 

 Business owners, marketing managers, marketing planners, marketing teams, faculty 

members, students and researchers in marketing, sales people. 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับการตลาด 4  
 
เลขที:่    NULCB00015 
ระยะเวลา:    30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P.Achava-Amrung 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
 
ลักษณะวิชา: 

ต าราที่ใช้ Day, Jeremy, Cambridge English for Marketing. ชุดวิชาภาษาอังกฤษส าหรับการตลาดมุ่งพัฒนาทักษะ
การสื่อสารทางการตลาด ส าหรับนิสิตและนักวิชาชีพ ตลอดจนนักธุรกิจ สคริปประกอบการฟังและแผ่น CD บท
สนทนา คลิปวิดิโอและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งแผ่นสไลด์ใช้เพื่อเสริมต าราเรียน อาจารย์ผู้สอนเอื้ออ านวยให้ผู้เรียนรู้จัก
ใช้เพื่อพัฒนาทักษะในงานท่ีปฏิบัติในการตลาดโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ:   

 สร้างบริบทเพื่อให้ผู้เรียนสนใจ และมีแรงจูงใจในการเรียน 

 แบบเรียนการฟังท่ีสร้างจากสถานการณ์จริง ให้ทราบว่าในบริบทการตลาดผู้คนใช้ภาษากันอย่างไร 

 ประเภทของข้อความที่ตรงตามการใช้จริง โดยนักการตลาด ที่เขียนและอ่านในงาน 

 เน้นค าศัพท์ วลี และโครงสร้างไวยากรณ์ที่จ าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษโดยนักวิชาชีพการตลาด 

 งานการพูดและการเขียนที่เหมือนจริงและโน้มน้าวให้ผู้เรียนฝึกฝนภาษาที่เรียนรู้จากวิชาน้ี 
 

บทเรียน: 

 นิทรรศการและการแสดงสินค้า 

 ศัพท์ที่สัมพันธ์กับการแสดงสินค้า 

 การจองสถานที่จัดงาน 

 การเจรจาต่อรอง: การเสนอ การขอให้ได้เป็นพิเศษ 

 ภาษาที่จ าเป็นส าหรับผู้ท างานในห้องแสดงสินค้า 
 
เหมาะส าหรับ:  

 เจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด นักวางแผนการตลาด ทีมการตลาด อาจารย์ นิสิต และนักวิจัยการตลาด 
พนักงานขาย 

 

 

 การสร้างเครือข่ายในงานสังคม 

 การสร้างเครือข่ายตามหัวข้อและบทสนทนาในงานต่างๆ 

 เขียน e-mail เพื่อติดตามผล 
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Course: 

English for Sales and Marketing 

 
Course ID:  NULCB00016 

Duration:   12 Hours 

Course Designer:  D. Chantengco III 

 

Course Description: 

This course is ideal for professionals involved in sales and marketing who have an international 

client base, or who are from multinational companies who need to communicate with 

international colleagues and costumers in English. 

How you will benefit: 

English for Sales & Marketing training course will provide you with: 

· More effective and persuasive representation of your organization 

· Demonstrable competitive advantage when working internationally 

· More effective liaison with your international colleagues 

· Increased interpersonal skills and Improved sales proposals using English 

 

What you will cover: 

The content of your English for Sales & Marketing course will be determined by your level and 

requirements. However, core subject areas for English for Sales & Marketing course will 

include: 

 Commercial vocabulary for your role 

 The language to handle objections and overcome obstacles 

 Listening skills for effective commercial meetings 

 The language for successful team management 

Sales and marketing terms, Making a sales presentation, Describing products, Describing 

services, Making arrangements, Negotiating a sale, Socializing with customers, Writing 

proposals, Market analysis, Building client relationships, Contract terms, Promotion 

campaigns, Advertising, The sales pitch, Image and brand 

Who should attend: 

 English for Sales and Marketing is aimed at business development professionals, 

international account managers, sales managers and marketers and any professionals 

working in international sales and marketing who require English to present, conduct 

negotiations and maintain effective communication with their international colleagues and 

clients. 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับการขายและการตลาด 
 
เลขที่:   NULCB00016      
ระยะเวลา:    12 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  D. Chantengco III 
ผู้แปล:   วุฒิชัย บุญเรือง 

ลักษณะวิชา: 
หลักสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่งส าหรับมืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขายและการตลาดที่มีฐานลูกค้าต่างประเทศ หรือ 
ผู้ที่มาจากบริษัทข้ามชาติที่ต้องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานต่างประเทศและลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษ  
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   
 มีประสิทธิภาพและโน้มน้าวใจมากขึ้นในการบรรยายและน าเสนอองค์กรของคุณ 
 แสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อท างานในระดับสากล 
 ประสานงานกับเพื่อนร่วมงานต่างประเทศของคุณได้ดียิ่งขึ้น 
 เพิ่มทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และปรับปรุงข้อเสนอการขายโดยใช้ภาษาอังกฤษ 

 

บทเรียน: 
เนื้อหาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการขายและการตลาดจะขึ้นอยู่กับระดับและความต้องการของคุณ อย่างไรก็
ตาม ประเด็นหลักส าหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการขายและการตลาดจะประกอบด้วย: 
 ค าศัพท์เชิงพาณิชย์ส าหรับบทบาทของคุณ 
 ภาษาเพื่อจัดการกับการคัดค้านและเอาชนะอุปสรรค 
 ทักษะการฟังในการประชุมเชิงพาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพ 
 ภาษาส าหรับการจัดการทีมงานที่ประสบความส าเร็จ 
ข้อก าหนดด้านการขายและการตลาด, การท าการน าเสนอการขาย, การอธิบายผลิตภัณฑ์, การอธิบายบริการ,
การเตรียมการ, การเจรจาต่อรองการขาย, การติดต่อกับลูกค้า, การเขียนข้อเสนอ, การวิเคราะห์ตลาด, การสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า, ข้อก าหนดสัญญา, การจัดแคมเปญและโปรโมชัน, การโฆษณา, จุดขาย, รูปภาพ และ
แบรนด์ 
 

เหมาะส าหรับ:  
 ภาษาอังกฤษเพื่อการขายและการตลาดมุ่งเน้นไปที่ผู้ เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการบัญชี

ต่างประเทศ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและนักการตลาด และผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาดต่างประเทศ
ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอ ด าเนินการเจรจาและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานและ
ลูกค้าชาวต่างชาติ 
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Course:   

English for Customer Service Training 
To gain knowledge on customer service skills and help employees in interactions with 

customers. 

 

Course ID:  NULCB00018 

Duration:  8 Hours 

Course Designer:  K. Gunda 

 

Course Description: 

Customer satisfaction is essential for continuous business success. Managing customer 

relationships require that professionals interacting with the customers need to have a proactive 

approach – to not only understand the current needs of the customer but to also have an 

awareness of the difficulties that could arise. This course addresses the importance of customer 

satisfaction, customer handling skills, and ways to deal with difficult customers. 

How will you benefit: 

 Know how to deal with external and internal customers. 

 Be informed on how colleagues treat each other and the business 

 Learn how employees should interact with clients. 

 

What you will cover: 

Introduction to Customer Service 

 Know the elements of good customer service 

 Learn how to create positive impressions 

 Get familiar with customer service qualities 

 Learn the Do’s and Don’ts of customer service 

 

Understanding and Managing Customer Expectations 

 Understand customer expectations 

 Learn how to set expectations 

 Know real life scenarios in customer service 

 Simulation: customer service situations 

 

Handling Difficult Customers 

 Learn how to show empathy 

 Learn how to do active listening 

 Learn how to reassure and affirm 

 Role play: handling irate customers 

 

Who should attend: 

 All employees that deal with internal and external customers - from the least senior to the 

most. 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับการฝึกฝนงานลูกค้าสัมพันธ์ 
 

เลขที่:   NULCB00018 
ระยะเวลา:    8 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  K.Gunda 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
 

ลักษณะวิชา: 
ความส าเร็จอย่างต่อเน่ืองเกิดจากความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส าคัญ การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
จ าเป็นต้องมีการ 
ปฏิสัมพันธ์แบบเชิงรุก ไม่เพียงแต่เข้าใจความต้องการของลูกค้าเท่าน้ัน แต่ยังต้องมีความตระหนักว่าอาจมีปัญหา
เกิดขึ้นได้เสมอ หลักสูตรน้ีครอบคลุมความส าคัญของความพึงพอใจของลูกค้า ทักษะการจัดการกับลูกค้า และวิธีการ
จัดการกับลูกค้าที่มีปัญหา 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 รู้จักการจัดการกับลูกค้าภายในและภายนอก 

 รู้ว่าเพื่อร่วมงานดูแลซึ่งกันและกันและจัดการธุรกรมมอย่างไร 

 เรียนรู้พนักงานควรปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไร 
 

บทเรียน: 
บทน าเรื่องลูกค้าสัมพันธ์ 
 รู้จักองค์ประกอบของการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 
 เรียนรู้ที่จะสร้างความประทับใจในทางบวก 
 ท าให้คุ้นเคยกับคุณภาพการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ 

 ทราบว่าควรท าอะไรและไม่ควรท าอะไรในงานลูกค้า
สัมพันธ์การจัดการกับลูกค้าที่มีปัญหา 

 เรียนรู้ที่จะแสดงความเห็นอกเห็นใจ 

 เรียนรู้ที่จะฟังอย่างจริงจัง 

 เรียนรู้ที่จะรับประกันและยืนยัน 

 การสวมบทบาท : การจัดการกับลูกค้าที่หงุดหงิด 
 

เหมาะส าหรับ:  

 พนักงานที่ดูแลลูกค้าภายในและภายนอก ตั้งแต่ขึ้นเริ่มต้นจนถึงขั้นอาวุโส 

ความเข้าใจและการจัดการตามความคาดหวังของลูกลูกค้า 

 เข้าใจความหวังของลูกค้า 

 เรียนรู้ว่าควรตั้งความหวังระดับใด 

 รู้จักภาพจริงในงานลูกค้าสัมพันธ์ 

 การจัดสภาพเหมือนจริงตามสถานการณ์ในงานลูกค้า
สัมพันธ์ 
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Course: 

Reach Your Target through English for Apparel Retail 1 
Increase fluency and creativity to ensure marketing success and make your company look 

smart 

 

Course ID:  NULCB00019 

Duration:  15 Hours 

Course Designer:  J. Sareno 

 

Course Description: 

Professionals working in apparel retail industry face new communication challenges today. It 

has become important for these professionals to understand various aspects of communication 

that can ensure increased sales, stronger customer relationship, better customer retention, 

quicker problem solving, enhanced professional image, and steadier work flow. This course 

caters to your communication related needs. It serves as your training and other professionals 

who are engaged in similar field. 

 

How you will benefit: 

●     Project a professional and confident image 

●     Boost retail performance with a productivity and innovative mindset 

●     Maximize retail sales with impactful techniques 

●     Interact and engage customers with confidence 

●     Work effectively in the retail environment 

 

What you will cover: 

●     Get to the basics of greetings and farewells in Retail 

●     Attend to customers’ requests and preferences 

●     Establish rapport with your prospect customers through making conversations 

●     Explain your products comprehensively to your customers 

●     Present your Best Sellers  

 

Who should attend: 

●      All professionals working in the retail industry and those who need insights for future 

retail business ventures. 
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หลักสูตร: 

ก้าวถึงเป้าหมายในการค้าเสื้อผ้าปลีกโดยใช้ภาษาอังกฤษ 1 
 

เลขที่:   NULCB00019 
ระยะเวลา:    15 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  J. Sareno 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
 

ลักษณะวิชา: 
ผู้ท างานในการค้าขายเสื้อผ้าปลีกพบความท้าทายในการสื่อสารทุกวันน้ี สิ่งส าคัญมากที่นักวิชาชีพจะต้องเข้าใจแง่มุม
ต่างๆของการสื่อสารที่ท าให้แน่ใจว่า การขายเพิ่มปริมาณ ความสัมพันธ์กับลูกค้าแน่นแฟ้มขึ้น รักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ดี 
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว สร้างภาพลักษณ์ทางวิชาชีพได้ดีขึ้น และมีงานเข้าอย่างต่อเน่ือง หลักสูตรน้ีสร้างขึ้นส าหรับ
ความจ าเป็นการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เป็นการอบรมท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพการขายอื่นๆด้วย 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 แสดงให้เห็นภาพของความม่ันใจและเป็นมืออาชีพ 

 สร้างผลงานเพิ่มขึ้นด้วยวิธีคิดที่มีนวัตกรรม 

  สามารถขายสินค้าปลีกได้จ านวนสูงสุดด้วยเทคนิคที่เกิดผลโดยตรง 

 ปฏิสัมพันธ์และบริการลูกค้าด้วยความม่ันใจ 

 ท างานอย่างมีประสิทธิผลในวงการขายปลีก 
 

บทเรียน: 
 รู้จักพื้นฐานการต้อนรับและลาจากในการขายปลีก 
 ดูแลตามความต้องการและความชอบพิเศษของลูกค้า 
 สร้างความผ่อนคลายกับลูกค้าใหม่โดยการสนทนา 
 อธิบายสินค้าให้ลูกค้ารับทราบอย่างสมบูรณ์ 
 น าเสนอสินค้าขายดี 
 

เหมาะส าหรับ:  

 มืออาชีพในอุตสาหกรรมค้าปลีกและผู้ต้องการแนวทางในการท าธุรกิจค้าปลีกในอนาคต 
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Course: 

Reach Your Target through English for Apparel Retail 2 
Increase fluency and creativity to ensure marketing success and make your company look 

smart 

 
Course ID:  NULCB00020 

Duration:  15 Hours 

Course Designer:  J. Sareno 

 

Course Description: 

Professionals working in apparel retail industry face new communication challenges today. It 

has become important for these professionals to understand various aspects of communication 

that can ensure increased sales, stronger customer relationship, better customer retention, 

quicker problem solving, enhanced professional image, and steadier work flow. This advanced 

course caters to your communication related needs. It serves as your training and other 

professionals who are engaged in similar field. 

 

How you will benefit: 

●     Project a professional and confident image 

●     Boost retail performance with a productivity and innovative mindset 

●     Maximize retail sales with impactful techniques 

●     Interact and engage customers with confidence 

●     Work effectively in the retail environment 

 

What you will cover: 

●     Provide good customer service through dealing with reservations, exchanges and refunds 

●     Recommend and suggest clothing 

●     Deal with alteration or any adjustments requests 

●     Handle difficult customers 

●     Acknowledge customers and address their needs 

●     Attend to emergencies that may occur in the workplace 

 

Who should attend: 

     ●     All professionals working in the retail industry or those who need insight for future retail 

business ventures. 
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หลักสูตร: 

ก้าวถึงเป้าหมายในการค้าเสื้อผ้าปลีกโดยใช้ภาษาอังกฤษ 2 
 

เลขที่:   NULCB00020 
ระยะเวลา:    15 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  J.  Sareno 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
 

ลักษณะวิชา: 
ผู้ท างานในการค้าขายเสื้อผ้าปลีกพบความท้าทายในการสื่อสารทุกวันน้ี สิ่งส าคัญมากที่นักวิชาชีพจะต้องเข้าใจแง่มุม
ต่างๆ ของการสื่อสารที่ท าให้แน่ใจว่า การขายเพิ่มปริมาณ ความสัมพันธ์กับลูกค้าแน่นแฟ้มขึ้น รักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ดี 
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว สร้างภาพลักษณ์ทางวิชาชีพได้ดีขึ้น และมีงานเข้าอย่างต่อเน่ือง หลักสูตรน้ีสร้างขึ้นส าหรับ
ความจ าเป็นการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เป็นการอบรมท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพการขายอื่นๆด้วย 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 แสดงให้เห็นภาพของความม่ันใจและเป็นมืออาชีพ 

 สร้างผลงานเพิ่มขึ้นด้วยวิธีคิดที่มีนวัตกรรม 

  สามารถขายสินค้าปลีกได้จ านวนสูงสุดด้วยเทคนิคที่เกิดผลโดยตรง 

 ปฏิสัมพันธ์และบริการลูกค้าด้วยความม่ันใจ 

 ท างานอย่างมีประสิทธิผลในวงการขายปลีก 
 

บทเรียน: 
 ให้บริการลูกค้าที่ดีด้วยการจอง เปลี่ยน และคืนเงิน 
 น าเสนอและแนะน าเสื้อผ้า 
 จัดการแก้ไขและปรับเสื้อผ้าตามที่ลูกค้าร้องขอ 
 จัดการลูกค้าที่มีปัญหา 
 ยอมรับและแก้ปัญหาให้ลูกค้า 
 จัดการเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในสถานท่ีท างาน 
 
เหมาะส าหรับ:  
  มืออาชีพในอุตสาหกรรมค้าปลีกและผู้ต้องการแนวทางในการท าธุรกิจค้าปลีกในอนาคต 
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Course: 

Master Your English for Travel and Tourism 1 
Communicate better by learning the most useful English terms and expressions used in Travel 

and Tourism 

 

Course ID:  NULCB00021 

Duration:  15 Hours 

Course Designer: J. Sareno 

 

Course Description: 

English proficiency is significant in almost all industries but it becomes more essential in the 

tourist business because of its specific features. English is extensively used for travel as well as 

in client contact and is of utmost interest on various circumstances nowadays. This course is 

designed primarily to those who are undergoing training, currently employed in the said 

industry or those who want to start a travel and tourism business. Another focus of this course 

is to build your confidence and fluency, widen vocabulary, understand spoken English easily 

and connect with people from various countries. 

 

How you will benefit: 

●     Gain knowledge on how to deal with many different situations at work 

●     Step up your career ladder in the field of travel and tourism by being an effective English  

speaker 

●     Be able to cope with the unexpected occurrences, not just the predictable 

●     Engage in conversations with clients, offer them advice and reassurance 

●     Improves one’s spoken skills in important areas such as giving directions, recommend 

excursions, and visits etc. 

 

What you will cover: 

●     Deal with different types of clients through face-to-face communications 

●     Understand the different modes of transportation: by air, sea and rail 

●     Practice the appropriate telephone etiquettes and phrases with clients through phone calls 

●     Learn how to offer food and beverage service in bars, cafés and restaurants 

●     Structure different types of correspondence depending on the situation 

 

Who should attend: 

     ●     All travel and tourism personnel who want to acquire English language proficiency related 

to this field. 
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หลักสูตร: 
เก่งภาษาอังกฤษในการเดินทางและท่องเที่ยว 1 
 

เลขที่:   NULCB00021 
ระยะเวลา:    15 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  J. Sareno 

ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
 

ลักษณะวิชา: 
สมรรถนะภาษาอังกฤษมีความส าคัญอย่างยิ่งในเกือบทุกอุตสาหกรรม และส าคัญมาในธุรกิจท่องเที่ยวเพราะธุรกิจน้ีมี
ลักษณะเฉพาะ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้มากที่สุดในการเดินทาง การติดต่อลูกค้า และส าคัญมากในทุกๆสถานการณ์
ในปัจจุบัน หลักสูตรน้ีออกแบบมาเพื่อผู้รับการอบรมที่ท างานในอุตสาหกรรมน้ี หรือผู้ที่ต้องการเริ่มธุรกิจทางภาษา
เดินทางและท่องเที่ยว จุดเน้นอีกด้านหน่ึงของหลักสูตรน้ี คือ การสร้างความม่ันใจในตนและการใช้ภาษาอย่าง
คล่องแคล่ว ความเข้าใจภาษาพูดและติดต่อประสานกับผู้คนได้จากหลายๆประเทศ 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 ได้ความรู้ว่าจะจัดการสถานการณ์ต่างๆอย่างไรในงาน 
 ก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งสูงขึ้นในวงการเดินทางและท่องเที่ยวโดยเป็นผู้พูดภาษาอังกฤษได้ดี 
 จัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย ไม่ใช่ท าตามท่ีคาดว่าจะเป็นเท่าน้ัน 
 สนทนาและแนะน า ตลอดจนให้ความม่ันใจแก่ลูกค้าได้ 
 สามารถสนทนากับลูกค้า ในเรื่องส าคัญ เช่น ทิศทาง แนะน าแหล่งท่องเที่ยว และการเยี่ยมชม 
 

บทเรียน: 
 จัดการกับลูกค้าประเภทต่างๆโดยการพบตัวต่อตัว 
 เข้าใจความแตกต่างของการเดินทางโดยหลายวิธี เช่น ทางอากาศ ทางทะเลและ ทางรถไฟ 
 ฝึกฝนมารยาทการใช้โทรศัพท์และรู้จักวลีที่ควรใช้ 
 เรียนรู้ที่จะบริการอาหารและเครื่องดื่มในบาร์ ร้านกาแฟและ ภัตตาคาร 
 
เหมาะส าหรับ:  
 บุคลากรในงานเดินทางและท่องเที่ยวผู้ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษในสายงานน้ี 
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Course: 

Master Your English for Travel and Tourism 2 
Communicate better by learning the most useful English terms and expressions used in Travel 

and Tourism 

 

Course ID:  NULCB00023 

Duration:  18 Hours 

Course Designer: J. Sareno 

 

Course Description: 

English proficiency is significant in almost all industries but it becomes more essential in the 

tourist business because of its specific features. English is extensively used for travel as well as 

in client contact and is of utmost interest on various circumstances nowadays. This course is 

designed primarily to those who are undergoing training, currently employed in the said 

industry or those who want to start a travel and tourism business. Another focus of this course 

is to build your confidence and fluency, widen vocabulary, understand spoken English easily 

and connect with people from various countries. 

 

How you will benefit: 

●    Gain knowledge on how to deal with many different situations at work 

●    Step up your career ladder in the field of travel and tourism by being and effective English 

speaker 

●    Be able to cope with the unexpected occurrences, not just the predictable 

●    Engage in conversations with clients, offer them advice and reassurance 

●    Improve one’s spoken skills in important areas such as giving directions, recommend 

excursions, and visits etc. 

 

What you will cover: 

●    Deal with guests in hotels and booking accommodation 

●    Take care of payments and foreign exchange 

     ●    Give directions and recognize the appropriate phrases and what are not in taking different 

modes of transport 

●    Help clients solve their problems through dealing with complaints and advising clients 

about safety 

●    Recommend activities to clients and describe your region 

 

Who should attend: 

●    All travel and tourism personnel who want to acquire English language proficiency related 

to this field. 
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หลักสูตร: 

เก่งภาษาอังกฤษในการเดินทางและท่องเที่ยว 2 
 

เลขที่:   NULCB00022 
ระยะเวลา:    15 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  J. Sareno 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
 

ลักษณะวิชา: 
สมรรถนะภาษาอังกฤษมีความส าคัญอย่างยิ่งในเกือบทุกอุตสาหกรรม และส าคัญมาในธุรกิจท่องเที่ยวเพราะธุรกิจน้ีมี
ลักษณะเฉพาะ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้มากที่สุดในการเดินทาง การติดต่อลูกค้า และส าคัญมากในทุกๆสถานการณ์
ในปัจจุบัน หลักสูตรน้ีออกแบบมาเพื่อผู้รับการอบรมที่ท างานในอุตสาหกรรมน้ี หรือผู้ที่ต้องการเริ่มธุรกิจทางภาษา
เดินทางและท่องเที่ยว จุดเน้นอีกด้านหน่ึงของหลักสูตรน้ี คือ การสร้างความม่ันใจในตนและการใช้ภาษาอย่าง
คล่องแคล่ว ความเข้าใจภาษาพูดและติดต่อประสานกับผู้คนได้จากหลายๆประเทศ 
ประโยชน์ท่ีได้รับ:    

 ได้ความรู้ว่าจะจัดการสถานการณ์ต่างๆอย่างไรในงาน 

 ก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งสูงขึ้นในวงการเดินทางและท่องเที่ยวโดยเป็นผู้พูดภาษาอังกฤษได้ดี 

 จัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย ไม่ใช่ท าตามท่ีคาดว่าจะเป็นเท่าน้ัน 

 สนทนาและแนะน า ตลอดจนให้ความม่ันใจแก่ลูกค้าได้ 

 สามารถสนทนากับลูกค้า ในเรื่องส าคัญ เช่น ทิศทาง แนะน าแหล่งท่องเที่ยว และการเยี่ยมชม 
บทเรียน: 
 จัดการกับแขกในโรงแรมและจองที่พัก 
 ดูแลการจ่ายเงินและการแลกเปล่ียนเงินตรา 
 บอกทางและรู้จักวลีที่เหมาะสมในการแนะน าการเดินทางหลายแบบ 
 ช่วยลูกค้าแก้ปัญหา โดยจัดการกับค าต าหนิและแนะน าลูกค้าเก่ียวกับความปลอดภัย 
 แนะน ากิจกรรมแก่ลูกค้าและบรรยายเก่ียวกับภูมิภาคจัดการกับลูกค้าประเภทต่างๆโดยการพบตัวต่อตัว 
 เข้าใจความแตกต่างของการเดินทางโดยหลายวิธี เช่น ทางอากาศ ทางทะเลและ ทางรถไฟ 
 ฝึกฝนมารยาทการใช้โทรศัพท์และรู้จักวลีที่ควรใช้ 
 เรียนรู้ที่จะบริการอาหารและเครื่องดื่มในบาร์ ร้านกาแฟและ ภัตตาคาร 
เหมาะส าหรับ:  

 บุคลากรในงานเดินทางและท่องเที่ยวผู้ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษในสายงานน้ี 
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Course: 

Fun Tourism English 
Use English in every day situation while on a holiday – FUN TOURISM ENGLISH 

 

Course ID:  NULCB00023 

Duration:   6 Hours 

Course Designer:  P. Igupen 

 

Course Description: 

We know that tourism is a dynamic and competitive industry that requires the ability to adapt 

constantly to customers' changing needs and desires. Hence, this course aims to raise learners’ 

interest and understanding of traveling and English related to travel business. Learners will 

boost their confidence in listening and speaking with rich practice using typical travel 

situations. They will also practice using English to communicate and provide services in 

tourism business.  

 

How you will benefit: 

 Broaden learners’ vocabulary bank and sentence patterns in Tourism English 

 Understand tour brochures produced by tour operators 

 Understand tour itinerary and create own tour schedule 

 Improve students’ oral communicative skills and survival English to function effectively in 

English-speaking countries when they travel abroad 

 Provide students with real-life situations and authentic materials 

 Help students learn how to introduce their home culture and to appreciate other culture 

 

What you will cover: 

 Introductions and first meetings 

 Timetables and schedules 

 Public transport and taxi 

 Express the needs while traveling 

 Travel documents 

 Charts and graphs 

 Making complaints 

 Make arrangements, booking tickets, restaurant tables and hotel rooms via phone 

 

Who should attend: 

 Learners who wish to be able to communicate effectively, in spoken English, at a customer 

liaison level within the hospitality, travel and tourism industry. 
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หลักสูตร: 

สนุกไปกับภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 
ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันในวันหยุด ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 
 

เลขที่:   NULCB00023 
ระยะเวลา:   6 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  P. Igupen 
ผู้แปล:   จิรัชต์ เรืองเอกราช 
 

ลักษณะวิชา: 
เรารู้ว่าการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีขับเคลื่อนและมีการแข่งขันที่ต้องการความสามารถในการปรับตัวให้
เข้ากับความต้องการซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของลูกค้า ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความ
สนใจและความเข้าใจในการเดินทางและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว  ผู้เรียนจะเพิ่มความ
มั่นใจในการฟังและพูดคุยกับการปฏิบัติที่มากมายโดยใช้สถานการณ์การเดินทางโดยทั่วไป พวกเขาจะได้ฝึก
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารและให้บริการในธุรกิจการท่องเที่ยว 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ: 
●       ต่อยอดคลังค าศัพท์และรูปแบบประโยคที่ใช้ในการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ 
●       ท าความเข้าใจกับแผ่นพับโฆษณาทัวร์จากโดยบริษัททัวร์ 
●       ท าความเข้าใจเกี่ยวกับก าหนดการเดินทางและสร้างตารางทัวร์ของตัวเอง  
●       พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยปากเปล่าและการเอาตัวรอดของนักเรียนเพื่อให้สามารถท างานได้  
           อย่างมีประสิทธิภาพในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ 
●       ฝึกนักเรียนแบบสถานการณ์จริงและอุปกรณ์จริง 
●       ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีแนะน าวัฒนธรรมในบ้านของตนเองและชื่นชมวัฒนธรรมอ่ืนๆ 
 

บทเรียน: 
●       การแนะน าและการประชุมครั้งแรก 
●       ตารางเวลา 
●       ขนส่งสาธารณะและแท๊กซี ่
●       แสดงความต้องการในขณะเดินทางท่องเที่ยว 
 
เหมาะส าหรับ: 
 ผู้เรียนที่ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับผู้ประสานงานลูกค้าภายใน

อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 

●       เอกสารการเดินทาง 
●       แผนภูมิและกราฟ 
●       การร้องเรียน 
●       จัดเตรียม จองตั๋วร้านอาหารและห้องพัก 
           โรงแรมผ่านโทรศัพท์ 
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Course: 

English for the Hospitality Industry 
Build a great experience for your customers 

 

Course ID:  NULCB00024 

Duration:   12 Hours 

Course Designer:  V. Madugalle 

 

Course Description:  

The universal language of the hospitality industry is English. Confident and competent use of 

the English language will increase the skill base and marketability of employees of this 

industry. This course will focus on the usage of English language as relevant to the working 

environments in hotels, restaurants and resorts.  

 

How you will benefit: 

 Improved customer service  

 Great understanding of the latest technology used by hotels  

 Boosted confidence to approach guests  

 Positive attitude towards the workplace  

 

What you will cover: 

 Greeting and Receiving Guests 

 Dealing with Guests Requests 

 Asking for Permission 

 Problems and Complaints 

 Making Comparisons 

 Giving and Receiving Compliments 

 Offering Help and Advice 

 Asking For and Giving Opinions 

 Giving Instructions 

 Asking for Repeats 

 Describing Hotel Facilities 

 Days and Time 

 Describing Jobs 

 Describing Functions and Purposes 

 Giving Directions 

 Using the Telephone 

 

Who should attend:  

 Employees of the hospitality industry who intend to improve their knowledge of the 

English language. 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจที่พักแรมและร้านอาหาร 

 
เลขที่:   NULCB00024 
ระยะเวลา:    12 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  V. Maduglle 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
 

ลกัษณะวิชา: 
ภาษาที่ใช้กันทั่วไปในธุรกิจที่พักแรมคือภาษาอังกฤษ ความเชื่อม่ันและสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษจะเพิ่มพูน
ฐานในการตลาด ส าหรับบุคลากรในธุรกิจน้ี หลักสูตรน้ีเป็นการใช้ภาษาอังกฤษให้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในการ
ท างาน ในโรงแรม ภัตตาคาร และรีสอร์ท 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 พัฒนาการบริการลูกค้าสัมพันธ์ 

 สร้างความเข้าใจเทคโนโลยีทันสมัยในโรงแรม 

 เพิ่มพูนความม่ันใจในการเข้าหาแขก 

 ทัศนคติบวกในการท างาน 
 

บทเรียน: 
 ทักทายและรับรองแขก 
 จัดการตามค าขอของแขก  
 ขออนุญาต 
 ปัญหาและข้อต าหนิ 
 การเปรียบเทียบ 
 รับและให้ค าวิจารณ์ 
 ช่วยและแนะน า 
 ขอและรับความคิดเห็น 
 
เหมาะส าหรับ:  

 พนักงานในงานธุรกิจพักแรมและร้านอาหารที่ต้องการปรับปรุงความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 

 

 

 ขอให้ทวนซ้ า 
 แนะน าเครื่องอ านวยความสะดวกในโรงแรม 
 วันและเวลา 
 บรรยายงาน 
 บรรยายหน้าที่และวัตถุประสงค์ 
 ให้ทิศทาง 
 การใช้โทรศัพท์ 
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Course: 

English for Hotels 
Improving the hotel staff’s command of English to fluently communicate with hotel guests 

 

Course ID:    NULCB00025 

Duration:  30 Hours 

Course Designer:  R. Saluba 

 

Course Description  
This course aims to help the hotel staff to improve their command of English within the framework of the 

specialized vocabulary that their job requires and to enable them to communicate clearly and fluently with 

hotel guests and other English speaking members of the staff. It is important to stress that the unit does 

not teach English from the beginning level. The hotel employees are assumed to have knowledge of the 

basic structures as well as a general vocabulary.   

How will you benefit: 

Participants will gain knowledge and understanding: 

 To know how to interact with the guests 

 To understand guests’ needs. 

 To know the methods of serving the guests  

 

 What will you cover: 

 Checking in/registration upon arrival 

 Damage problems 

 Hotel services 

 Dealing with emergencies 

 Paying the bill 

 Lost and found 

 The switch board 

 Reservation Problems 

 Medical emergencies 

 Dealing with VIP guests 

 Dealing with complaints  

 Checking out regulations 

 

Who should attend: 

 Hotel staff, hotel managers, hotel owners,  hotel guest relations officers, travel agents,  
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษในโรงแรม 
 

เลขที่:   NULCB00025 
ระยะเวลา:    30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  R. Saluba 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
 
ลักษณะวิชา: 
หลักสูตรน้ีช่วยให้พนักงานโรงแรมพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษภายในกรอบของความช านาญการจ าเป็นใน
งาน และช่วยให้สื่อสารได้อย่างชัดเจน และคล่องแคล่วกับแขกโรงแรมและพนักงานอื่นๆผู้ใช้ภาษาอังกฤษ ส าคัญมาก
ที่จะเน้นว่า วิชาน้ีมิได้สอนภาษาอังกฤษจากระยะเริ่มแรก พนักงานโรงแรมควรมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกับโครงสร้าง
และศัพท์ท่ัวไปแล้ว 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 เข้าใจการปฏิสัมพันธ์กับแขก 

 เข้าใจความต้องการของแขก 

 เข้าใจวิธีการบริการแขก 
บทเรียน: 
 ลงทะเบียนและต้อนรับแขก 
 ปัญหาความเสียหาย 
 บริการในโรงแรม 
 จัดการกับเหตุฉุกเฉิน 
 จ่ายเงิน 
 หายและพบ 
 โอเปอเรเตอร์ 
 
เหมาะส าหรับ:  

 บุคลากรโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม เจ้าของโรงแรม ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์และตัวแทนบริษัทท่องเที่ยว 

 

 ปัญหาการจองห้องพัก 
 เรื่องฉุกเฉินทางการแพทย์ 
 การจัดการกับแขกส าคัญ 
 การจัดการกับค าวิจารณ์ 
 ระเบียบการคืนห้อง 
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Course: 

English for Restaurant Workers 
Gain useful skills that could translate into career opportunities 

 

 

Course ID:  NULCB00026 

Duration:   12 Hours 

Course Designer:  V. Madugalle 

 

Course Description:  

Professional hospitality is required from the moment guests enter the restaurant until the time 

they leave. Employees who have direct contact with customers, such as waiters and waitresses, 

should maintain a professional and pleasant manner. This course is an invaluable resource for the 

trainer and trainee in restaurant work as it introduces specific job related vocabulary and language 

for each main task.  

 

How you will benefit: 

 Learn the English vocabulary needed when interacting with customers 

 Learn job-specific verbs and nouns  

 Develop professionals who are self-directed, ethical and guest-focused 

 

What you will cover: 

 Taking reservations by telephone 

 Receiving and seating guests 

 Taking a beverage order 

 Taking food orders 

 Clearing the table after courses 

 Presenting the check/bill 

 Dealing with complaints 

 

Who should attend:  

 Employees of restaurants who have direct contact with customers and who intend to improve 

their knowledge of the English language. 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษในโรงแรม 
 

เลขที่:   NULCB00026 
ระยะเวลา:    30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  R. Saluba 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 
 
ลักษณะรายวิชา: 
หลักสูตรน้ีช่วยให้พนักงานโรงแรมพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษภายในกรอบของความช านาญการจ าเป็นใน
งาน และช่วยให้สื่อสารได้อย่างชัดเจน และคล่องแคล่วกับแขกโรงแรมและพนักงานอื่นๆผู้ใช้ภาษาอังกฤษ ส าคัญมาก
ที่จะเน้นว่า วิชาน้ีมิได้สอนภาษาอังกฤษจากระยะเริ่มแรก พนักงานโรงแรมควรมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกับโครงสร้าง
และศัพท์ท่ัวไปแล้ว 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 เข้าใจการปฏิสัมพันธ์กับแขก 

 เข้าใจความต้องการของแขก 

 เข้าใจวิธีการบริการแขก 
บทเรียน: 
 ลงทะเบียนและต้อนรับแขก 
 ปัญหาความเสียหาย 
 บริการในโรงแรม 
 จัดการกับเหตุฉุกเฉิน 
 จ่ายเงิน 
 หายและพบ 
 โอเปอเรเตอร์ 
 
เหมาะส าหรับ:  

 บุคลากรโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม เจ้าของโรงแรม ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์และตัวแทนบริษัทท่องเที่ยว 

 

 ปัญหาการจองห้องพัก 
 เรื่องฉุกเฉินทางการแพทย์ 
 การจัดการกับแขกส าคัญ 
 การจัดการกับค าวิจารณ์ 
 ระเบียบการคืนห้อง 
 



324 
 

 

Course: 

English for SPA Workers 
Express yourself in English confidently and be an asset to your company  

 

Course ID:  NULCB00027 

Duration:  30 Hours 

Course Designer:  J. Sareno 

 

Course Descriptio                                                                     n: 

Good communication skills can be lucrative in the booming Spa industry. Offering different 

services such as manicures, pedicures, hair care, seaweed wraps, aromatherapy, facials, waxing, 

acupuncture, facial massages and full body massages would be more enticing to customers if 

the people running the business can communicate well with the different spa goers. This course 

is intended to those who want to pursue or are already working in the Health and Wellness 

industry. The lessons that will be covered in this course will help you communicate effectively 

with colleagues, guests and patrons as well as equip you with selected practical tips. 

 

How you will benefit: 

●     Perform proper guests check in and check out procedures 

●     Apply basic principles of professional ethics in obtaining customers’ information 

●     Use appropriate language, attitudes and cultural respect when serving the customer 

●     Manage conflict and avoid and relieve stress 

●     Understand professional terms, names of treatments, tools and products in English 

●     Communicate with the customers on practical, professional, and topical issues 

●     Give advice to customers either face to face or over the phone 

  

What you will cover: 

●     Learn the different hospitality expressions to greet, welcome and thank guests 

●     Complete guests’ reservations and itinerary 

●     Be efficient in dealing with guests’ questions, requests or concern 

●     Use appropriate phrases in describing different Spa services its benefits and precautions  

●     Acquire confidence in dealing with various types of customers  

●     Attain fluency in giving suggestions and guidelines on different types of treatment  

●     Address guests’ questions, problems and complaints at the front desk 

●     Be familiarized with the different telephone skills 

●     Schedule appointments and notify staff members of any cancellations 

●     Attend to arriving guests and unscheduled visitors 

●     Manage payments and assist guest with future bookings 

 

Who should attend: 

●     Any individual who works or who wants to land a job in Spa and Wellness industry that 

needs to draw on basic communication skills to perform his/her job efficiently. 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับงานในสปา 

 

เลขที่:    NULCB00027 

ระยะเวลา:   30  ชั่วโมง 

ผู้พัฒนาหลักสูตร:  J. Sareno 

ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลี  อาชวอ ารุง 

ลักษณะวิชา:  

การสื่อสารที่ดีช่วยให้ธุรกิจเจริญได้มากในอุตสาหกรรม สปา ที่ก าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว การให้บริการ

หลากหลายจะดึงดูดลูกค้าได้ดีเป็นพิเศษ ถ้าผู้ประกอบการสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษกับลูกค้าได้ดี 

หลักสูตรนี้จัดขึ้นส าหรับผู้ก าลังศึกษาหรือผู้ท างานในอุตสาหกรรมสุขภาพและสุขภาวะที่ดี จะช่วยให้ผู้เรียน

สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษกับเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และผู้มาเยือนอ่ืนๆ และใช้งานได้จริงในสถานประกอบการ 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:  

 รู้จักปฏิบัติตามกระบวนการรับและส่งลูกค้า 

 ในการให้บริการ รู้จักใช้ภาษา ทัศนคติ และความเคารพในวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

 เข้าใจศัพท์วิชาชีพ ชื่อเรียกการให้บริการต่างๆ เคร่ืองมือและผลิตภัณฑ์ในภาษาอังกฤษ 

 สื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ ทางวิชาชีพ และการปฏิบัติจริงได้ดี 

 

บทเรียน: 

 รู้จักส านวนที่เหมาะสมในการทักทาย ต้อนรับ และขอบคุณลูกค้า 

 ตอบค าถาม ข้อเรียกร้องข้อวิตกกังวลของลูกค้าได้ดี 

 ใช้วลีที่เหมาะสมในการอธิบายบริการสปา ประโยชน์ และข้อควรระวัง 

 เกิดความมั่นใจในการในการจัดการกับลูกค้าประเภทต่างๆ 

 จัดการกับค าถาม ปัญหา และข้อติชมของลูกค้าที่แผนกต้อนรับได้ 

 รู้จักใช้ทักษะหลากหลายในการสื่อสารทางโทรศัพท์ 

เหมาะส าหรับ:  

 ผู้ประสงค์จะท างานหรือก าลังท างานในสปา และอุตสาหกรรมสุขภาพที่จ าเป็นต้องมีทักษะพื้นฐานใน

การปฏิบัติงานอย่างได้ผล 
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Course:  

English for Food and Beverage Staff 
Effective Communication and Customer Service 

 
Course ID:   NULCB00028 

Duration:   30 Hours 

Course Designer:  A. Cubalit 

 

Course Description: 
Are you a chef, bartender, or waiter/waitress working in a tourist spot? This course is designed 

to help people who are employed, or looking for work in many different areas of the hospitality 

industry, including in the kitchen, on the floor, or behind the bar. You will learn helpful English 

vocabulary and expressions that will allow your guests to enjoy their dining experience and 

help you to communicate with your fellow staff members. Studying and practicing Food and 

Beverage English and gaining a better understanding of the industry may even help you find a 

job.  

 

How you will benefit: 
●  Learn vocabulary and expressions used in Food and Beverage Service 

●  Acquire knowledge and skills in communication and customer service 

●  Learn how to respond effectively to customer disputes 

●  Apply knowledge gained from training to deploy the service actually 

 

What you will cover: 
●  Common expressions for various functions that are likely to be encountered in food and  

     beverage industries  

●   Useful dialogues- models for practice 

●   Role play activities  

●   Internal Customer Service and practice 

●   Develop good image of working with others 

●   Speaking and listening effectively 

●   Principles of cross-departmental communication 

●   Communication with external customers and practices 

●   Operational response to customer disputes 

●   Analysis of customer needs and expectations 

 

Who should attend:  
● Interested individual especially those working in food and beverage industry. 
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หลักสูตร:  

ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการบริการลูกค้า 
 
เลขที:่    NULCB00028 
ระยะเวลา:   30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  A. Cubalit 
ผู้แปล:   จิรัชต์ เรืองเอกราช 
 
ลักษณะวิชา: 
หากคุณท างานเป็นพ่อครัว ท างานในบาร์หรือบริกรที่ท างานในสถานท่ีท่องเที่ยว หลักสูตรน้ีถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยผู้
ที่เป็นลูกจ้าง หรือมองหาอาชีพต่างๆในอุตสาหกรรมบริการ รวมถึงในครัว ภาคพื้น หรือด้านหลังบาร์ คุณจะได้เรียนรู้
ค าศัพท์ที่เป็นประโยชน์และการแสดงออกโดยการฝึกจ าลองสถานการณ์บนโต๊ะอาหารและสื่อสารกับแขก การเรียน
และฝึกการบริการอาหารและเครื่องดื่มและเข้าใจถึงอุตสาหกรรมน้ีมากขึ้นก็จะช่วยให้ผู้เรียนหางานได้มากขึ้น  

 
ประโยชน์ที่ได้รับ: 
●     เรียนรู้ค าศัพท์และการแสดงออกที่เก่ียวกับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
●     ได้รับความรู้และทักษะในการสื่อสารและการบริการลูกค้า 
●     เรียนรู้วิธีปะทะคารมกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
●     ประยุกต์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกฝนและปรับใช้กับการบริการจริงๆ 
 
บทเรียน: 
 การแสดงทั่วไปท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมบริการอาหาร 

 และเครื่องดื่ม  
●     ตัวอย่างบทสนทนาที่เป็นประโยชน์เหมาะแก่การฝึกฝน 
●      การจ าลองสถานการณ์ 
●      การบริการลูกค้าและการฝึกฝน 
●      พัฒนาภาพลักษณ์ที่ดีในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
●      ฟังและพูดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เหมาะส าหรับ:  
●       ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ท างานในอุตสาหกรรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

●      การสื่อสารกับแผนกอื่นๆ 
●      การสื่อสารกับลูกค้าภายนอก 
●      การปะทะคารมกับลูกค้า 
●      วิเคราะห์ความต้องการและการคาดหวังของลูกค้า 
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Course:  

Label Writing   
Understanding the intricacies of the labelling process and discovering how good labels 

increase profitability  

 
Course ID:     NULCB00029 

Duration:    30 Hours  

Course Designer:   R.M. Saluba                       

  

Course Description:  

Labels are a key feature of most products. They help  market the product, allow customers to set 

it apart from the competition, and give important information including ingredients, instructions 

and uses.  

Many companies often allot a fat budget as well as full staff and logistics support on planning, 

production and marketing of their products while undervaluing the importance of  product label 

and design. Sooner or later, they should realize that they are making a big blunder.   

At this internet age, social media takes customer satisfaction at a different level, and  one serious 

mistake can easily  “make or break” a product. Therefore, companies should  exert  more efforts 

towards attaining quality product label and design.  This way, they will be able to save cost, 

reduce customer complaints and maintain their corporate reputation.    

How will you benefit:  

Participants will:  

• be aware of the intricacies of the labelling process  

• discover how good labels increase profitability  

• apply the knowledge acquired in real situations  

• improve their company’s image and attract more primary sales   

• increase repeat sales and reduce customer inquiries and complaints  

• significantly reduce the time their staff spend on certain processes  

• encourage other companies to do the same  

  

Who should attend this course:  

 This  labelling course is suitable for all businesses who package products for sale directly to 

the consumers. This includes large manufacturers, such as those who operate from factories, 

as well as smaller businesses, such as bakeries and supermarkets.  
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หลักสูตร: 
การเขียนฉลาก 
เข้าใจเกี่ยวกับความซับซ้อนของการออกแบบฉลากและการค้นพบว่าฉลากที่ดีช่วยเพิ่มผลก าไรได้อย่างไร 
 
เลขที่:   NULCB00029      
ระยะเวลา:    30 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  R.M. Saluba 
ผู้แปล:   วุฒิชัย บุญเรือง 
 

ลักษณะวิชา: 
ฉลากเป็นคุณลักษณะส าคัญของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ ช่วยให้ลูกค้าสามารถแยกแยะผลิตภัณฑ์ สร้างความแตกต่างและ
ให้ข้อมูลที่ส าคัญรวมถึง ส่วนผสม ค าแนะน าและวิธีการใช้งาน 
หลายบริษัท มักจัดสรรงบประมาณที่เยอะเกินไปในการจ้างพนักงานและการวางแผนสนับสนุนด้านการขนส่ง การ
ผลิตและการตลาดของตน ในขณะที่ประเมินความส าคัญของฉลากผลิตภัณฑ์และการออกแบบน้อยเกินไป ไม่ช้าก็เร็ว
พวกเขาควรตระหนักว่าพวกเขาก าลังท าผิดพลาดครั้งใหญ่  
ในยุคอินเทอร์เน็ตน้ี สื่อสังคมออนไลน์จะสร้างความพึงพอใจของลูกค้าไปในระดับที่แตกต่างกันและข้อผิดพลาด
ร้ายแรงอย่างหน่ึงสามารถ "สร้างหรือท าลาย" ผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย ดังน้ัน บริษัท ควรใช้ความพยายามมากขึ้นใน
การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ด้วยวิธีน้ีพวกเขาจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย ลดการร้องเรียนของลูกค้า
และรักษาชื่อเสียงของบริษัทได้ 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   
 ตระหนักถึงความซับซ้อนของขั้นตอนการออกแบบและเขียนฉลาก 
 ค้นพบว่าฉลากที่ดีสามารถเพิ่มผลก าไรได้ 
 สามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
 ปรับปรุงภาพลักษณ์ของบริษัท และดึงดูดยอดขายเพิ่มขึ้น 
 เพิ่มยอดขายซ้ าและลดการสอบถามและการร้องเรียนของลูกค้า 
 ลดเวลาเจ้าหน้าที่ในการด าเนินงานอย่างอย่างมีนัยส าคัญ 
 ส่งเสริมให้บริษัทอื่น ๆ ท าเช่นเดียวกัน 
 

เหมาะส าหรับ:  
 หลักสูตรการเขียนฉลากนี้เหมาะส าหรับทุกธุรกิจที่จัดท าผลิตภัณฑ์เพื่อขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง        

ซึ่งรวมถึงผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น ผู้ที่ท างานจากโรงงาน ตลอดจนธุรกิจขนาดเล็ก เช่น เบเกอร่ีและซูเปอร์มาร์เก็ต 

เป็นต้น
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Course:   

English for Hotel Staff 
To equip hotel staff with communicative English for servicing hotel guests. 

 

Course ID:  NULCB00030 

Duration:  6 Hours 

Course Designer:  K. Gunda 

 

Course Description: 

Tourism is a major source of employment and livelihood for Thai people. Thailand is a favorite 

holiday destination for foreigners and locals alike because of its relaxing atmosphere and the 

stunning destinations. It is therefore a must for hotel staff to be equipped with the necessary 

communicative English skills needed to transact and deal with their guests to provide 

exceptional service. The goal is to improve the ability of hotel staff to use English in their job 

and to familiarize them with scenarios that they might encounter in their daily routine. 

How will you benefit: 

 Get familiar with the common scenarios in hospitality 

 Develop communicative skills in English 

 Use appropriate language in dealing with guests 

 Provide exceptional service and introduce tours and amusement 

 

What you will cover: 

Developing Communicative Skills in English 

 Know the proper greetings in English 

 Learn the words in English regarding hotels and tours 

 Know how to build rapport with guests 

 Understand guest’s enquiries and services needed 

Common Scenarios in Hotels 

 Know the services provided by the hotel 

 Understand the guest’s request and provide the appropriate solution 

 Making the guests comfortable with exceptional customer service 

 Know how to address the guest’s needs and wants 

Learn How to Provide Tours and Amusement 

 Know the ways on how to communicate effectively with Tour agencies 

 Dealing with sensitive personal information from the guests 

 Use English in providing information about tours and amusement 

 Know how to give directions and important information to the guests 

 

Who should attend: 

 Hotel staff and their managers 
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หลักสูตร: 

ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรโรงแรม 

 
เลขที่:   NULCB00030 
ระยะเวลา:    6 ชั่วโมง 
ผู้พัฒนาหลักสูตร:  K. Gunda 
ผู้แปล:   รองศาสตราจารย์ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง 

ลักษณะวิชา: 
การท่องเที่ยวไปแหล่งรายได้และเป็นอาชีพของคนไทยจ านวนมาก ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ส าหรับชาวต่างประเทศและคนในภูมิภาค รวมทั้งคนไทยด้วย เพราะมีบรรยากาศที่น่าผ่อนคลาย และสวยงามที่ตื่นตา
ตื่นใจ ดังน้ัน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรโรงแรมจะต้องมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งจ าเป็นใน
การปฏิสัมพันธ์และจัดการกับลูกค้า เพื่อให้บริการที่ดีเลิศ  เป้ าหมายคือการปรับปรุงความสามารถของพนักงาน
โรงแรมให้รู้จักใช้ภาษาอังกฤษในงาน และคุ้นเคยกับสถานการณ์ที่อาจพบในการปฏิสัมพันธ์วันต่อวัน 

ประโยชน์ท่ีได้รับ:   

 คุ้นเคยกับสถานการณ์ในงานโรงแรม 

 พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 

 ใช้ภาษาที่เหมาะสมกับแขก 

 ให้บริการชั้นเลิศ และแนะน าการท่องเที่ยวและสันทนาการได้ดี 
บทเรียน: 
 ทักทายและรับรองแขก 
 จัดการตามค าขอของแขก  
 ขออนุญาต 
 ปัญหาและข้อต าหนิ 
 การเปรียบเทียบ 
 รับและให้ค าวิจารณ์ 
 ช่วยและแนะน า 
 ขอและรับความคิดเห็น 
 

เหมาะส าหรับ:  

 พนักงานในงานธุรกิจพักแรมและร้านอาหารที่ต้องการปรับปรุงความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 

 ขอให้ทวนซ้ า 
 แนะน าเครื่องอ านวยความสะดวกในโรงแรม 
 วันและเวลา 
 บรรยายงาน 
 บรรยายหน้าที่และวัตถุประสงค์ 
 ให้ทิศทาง 
 การใช้โทรศัพท์ 
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Course:  

English Business Writing 
Equipping employees with the advanced writing techniques to enhance the efficacy of business 

communication. 

Course ID:  NULCB00031 

Duration:  8 Hours 

Course Designer:  K. Gunda 

 

Course Description: 

Learning English language can help in better communication amongst peer group and clients. 

Business communication consists of both written as well as spoken forms. This training 

focuses on improving the trainees' writing skills which is the foundation for effective business 

communication.  Hence, it is important to be equipped with the proper business writing skills in 

the workplace to be able to conduct the business effectively. 
 

How will you benefit: 

 Improve Business Writing Skills 

 Learn Techniques to Write Effectively 

 Acquire Writing Styles and Techniques 
 

What you will cover: 

Business Writing Skills 

 Understand the needs of the audience 

 Clarify the purpose for writing 

 Using channels of communication effectively  
 

Rules of Effective Writing 

 Writing to answer the reader’s question, “What is in it for me?” 

 Writing to keep the reader engaged 

 Understanding the objective 

 Organizing your thoughts 

 Getting to the point 
 

Techniques to Write Effectively 

 Structuring one’s writing  

 Writing clearly and succinctly  

 Addressing the audience’s needs 
 

Writing Style and Techniques  

 Choice of words, length and content of sentences  

 How to structure ideas – bottom line first 

 How to write good memos and summaries  

 How to improve the look of your writing  

 Using headings and visuals for impact  
 

Who should attend: 

 All employees who use E-mail, fax, memos as forms of communication. 
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หลักสูตร:  

การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 
ปลูกฝังพนักงานด้วยเทคนิคการเขียนชั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารทางธุรกิจ 

 

เลขที่:   NULCB00031 

ระยะเวลา:  8 ชั่วโมง 

ผู้พัฒนาหลักสูตร:  K. Gunda 

ผู้แปล:   เฉลิมลักษณ์ สังข์พิชัย 

ลักษณะวิชา: 

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสามารถช่วยในการสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างกลุ่มเพื่อนและลูกค้า การสื่อสารทางธุรกิจ

ประกอบด้วยการเขียนและการพูด การฝึกฝนอบรมนี้เน้นไปที่การพัฒนาทักษะของการเขียนของผู้เข้าร่วม

ฝึกอบรมซึ่งเป็นรากฐานส าหรับการสื่อสารทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องมีทักษะ

ในการเขียนธุรกิจที่เหมาะสมกับที่ท างานเพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

ประโยชน์ท่ีได้รับ: 

 พัฒนาทักษะการเขียนเชิงธุรกิจ 

 เรียนรู้เทคนิคการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 เรียนรู้รูปแบบการเขียนและเทคนิค 

 

บทเรียน: 

 ทักษะการเขียนเชิงธุรกิจ 

 กฏการเขียนที่มีประสิทธิภาพ 

 เทคนิคการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 รูปแบบและเทคนิคการเขียน 

 

เหมาะส าหรับ: 

 พนักงานทุกคนที่ใช้จดหมายอิเล็คทรอนิค แฟกซ์ บันทึกข้อความในรูปแบบของการสื่อสาร 
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