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Course Description 

 

Course 1: Public Speech (อาจารย์อุบลรัตน์  ตรีพงษ์พนัธ์ุ) 

วนัศุกร์  เวลา  12.30 น.-14.30 น.   และ  14.30 น-16.30 น. 

The course aims to focus speaking skill and the manner of speaking. The 

purpose of this course is to communicate and persuade the audience. Public speaking 

can range from simply transmitting information to simply telling a story. 

 

Course 2: Oral Presentation (อาจารย์สุรชัย  อยู่สุข) 

วนัองัคาร  เวลา  12.30 น.-14.30 น.   และ  14.30 น-16.30 น. 

The course is mainly designed for speaking skill to develop essential 

communication skills. Students will learn how to organize ideas and deliver oral 

presentations with useful techniques. 

 

Course 3: Vocabulary for Common Use (อาจารย์พศิกา  ธารณธรรม) 

วนัพฤหสับดี  เวลา 12.30 น.-14.30 น. 

Essential vocabularies are provided in the course. Students will learn 

necessary words and apply for everyday use in a variety of situations. 

 

Course 4: English for Movie (อาจารย์ปภังกร  กจิทว)ี 

วนัจนัทร์  เวลา 12.30 น.-14.30 น.  วนัพฤหสับดี  เวลา 12.30 น.- 14.30 น. 

 Movies are used as a media to develop listening skill. Students are required to 

watch cartoons to practice basic English words and phrases. Then students will be 

able to answer the questions from a video. 

 

Course 5: English for Everyday Communication (อาจารย์อทิธินันทน์  คมิหะจนัทร์) 

วนัศุกร์  เวลา 8.30 น.-10.30 น.   

 Basic conversations and useful language are emphasized in the course. 

Students are required to practice conversations with their partners.  

 



Course 6: English for Test Preparation (อาจารย์รณกร  ธรรมจติต์) 

วนัองัคาร  เวลา 10.30 น.- 12.30 น.  และ วนัพฤหสับดี  เวลา 8.30 – 10.30 น. 

 The basic course aims to focus English grammar and vocabularies for 

standardized test preparation. Students will learn the tips for taking important tests.  

 

Course 7: Extemporaneous and Impromptu Speaking (Aj. Norberto T.Bondoc) 

วนัองัคาร  เวลา 8.30 – 10.30 น. 

 Improvement of oral expression of thought and development of confidence in 

public speaking and communication skills. 

 

Course 8: English Through Music (อาจารย์พงศกร  เม่นลาภเหมาะ) 

วนัพธุ  เวลา 12.30 น. – 14.30 น. , เวลา 14.30 – 16.30 น.  และ  วนัพฤหสับดี  เวลา 10.30 น.- 12.30 น. 

 The course is suitable for intermediate learners for writing skill. This course 

provides students with how to write English sentences and paragraph correctly 

 

Course 9: English for Listening (อาจารย์ณัฐกฤตา  บุญบงกชรัตน์/ อาจารย์ณัฐฐิรา  ปุยะกลุ ซวคิ) 

วนัศุกร์  เวลา 8.30 น. – 10.30 น. 

 The course aims to focus listening skill students are required to practice 

communication by using edutainment. 

 


