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ERUDITE WRITING LAB:

ภาษาอังกฤษและ 
ทักษะการเขียน
เพ่ือการศึกษาและการทํางาน



Erudite - Writing Lab คือการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษา และการ
ทํางาน หลักสูตรน้ีจะมีการทําแบบแผนการเรียนใหผูเรียนเปนรายบุคคลเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนสูงสุด
และ ตรงเปาหมายหรือจุดประสงคของผูเรียน พรอมท้ังสอนพ้ืนฐานภาษาอังกฤษระดับ Academic and 
Professional English และเทคนิคสําคัญมากมาย เน้ือหาครอบคลุม เพ่ือใหผูเรียน ประสบความสําเร็จทาง
ดานการศึกษาหรือการทํางาน 

ทักษะท่ีจําเปนประกอบดวย พ้ืนฐานการส่ือสารในภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการทํางานกระบวนการ
เขียน รูปแบบเรียงความและทักษะการวิเคราะหในบริบทภาษาอังกฤษต้ังแตระดับพ้ืนฐานระดับสูง จนไปถึง
ทางวิชาการและทางวิทยาศาสตร

การพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการทํางานและการเขียนเพื่อเตรียมตัวสําหรับ 
การเรียนในระดับอุดมศึกษาและการทํางานน้ันเปนกาวแรกสอูนาคตท่ีสดใสและการศึกษาตอในระดับท่ีสูง 
ขึ้น รวมทั้งการทํางานในระดับสากล หากผเูรียนตองการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับศึกษาในหลักสูตรภาษา 
อังกฤษในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือเพ่ือทํางานในสภาพแวดลอมนานาชาติ หรือ 
ตองการสมัครเขารวมโปรแกรมท่ีตองมีการสอบภาษาอังกฤษ (เชน IELTS 7.0+, TOEFL 101+, และการ 
สอบอ่ืนๆ ท่ีเปนการวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียนในระดับท่ีเทียบเทากับ C1-C2)  หลักสูตร 
ของ Erudite Writing Lab คือหลักสูตรเรียนภาษาท่ีออกแบบมาสําหรับคนไทยโดยตรง

การจดจำ การทำความเขาใจ การประยุกตใช

การวิเคราะห การประเมิน การสรางสรรค
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การเรียนแบบก่ึงรายบุคคล โดยเปนโปรแกรมท่ีเหมาะสําหรับผูเรียนชาวไทย
ท่ีสุด (รับรองโดย Harvard University ซ่ึงเปน สถาบันวิจัยพัฒนาการเรียน
การสอนช้ันนําของโลก)

ชวยเหลือแบบตัวตอตัว 
(ตรวจงานเขียนและใหขอเสนอแนะเปนรายบุคคลผานหองเรียนออนไลน)

สําเร็จตามคาดหวัง 100% (แผนการศึกษารายบุคคล คําแนะนําเฉพาะ
บุคคล และกลยุทธพิเศษเพ่ือ ผลสําเร็จตามเปาหมาย ของผูเรียนโดยตรง)

Erudite Writing Lab คือหลักสูตรเขมขนและประกอบดวยภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการทํางานเพ่ือ 
พัฒนาการเขียนโดยเฉพาะ (ต้ังแตระดับเร่ิมตนไปจนถึงระดับข้ันสูงสุด) ผเูรียนจะไดพัฒนาทักษะการเขียนท่ีเหมาะ 
กับเปาหมายของตนเองภายในเวลา 6 สัปดาห หลักสูตรนี้มีการสอบวัดระดับตลอดระยะเวลา ซึ่งจะตองทําทดสอบ 
กอนจะเร่ิมเรียนคร้ังแรก การสอบน้ีมีข้ึนเพ่ือประเมินทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียนและเพ่ือใหทางผูสอน ทราบ 
ขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณดานการศึกษาประสบการณสวนบุคคล และ ความสามารถในการเรียนของผ ู
เรียน เม่ือประเมินแลว ผูเรียนจะไดทราบแผนการเรียนของตัวเอง เพ่ือใหเร่ิมศึกษาไดตรงกับทักษะ และ พัฒนา 
สงผลสําเร็จตรงกับเปาหมายของตนเอง ภายใน 6 สัปดาห

หลักสูตรนมีีทงัโปรแกรมการเรียนและฝกฝนแบบตัวตอตัวและแบบกงึรายบุคคล ดําเนินโดย  Grad  P.E.  
Pavisorn Tantikul ซ่ึงไดรับรองเปนผูสอนอยางเปนทางการ จาก the Derek Bok Center for Teaching and 
Learning, Professional Education, Harvard Graduate School of Education (Hons)

โปรแกรมการเรียนการสอนของ Erudite Writing Lab ผานการวิจัยและรับรอง และพัฒนาข้ึนจากเทคนิคการ 
สอนท่ีประกอบดวยการจดจํา การทําความเขาใจ การประยุกตใช การวิเคราะห การประเมิน และการสรางสรรค 
ซ่ึงผูเรียนจะไดเรียนรูและพัฒนาไดข้ันสูงสุด ภายใน 6 สัปดาห หลังจากเรียนจบคอรส Erudite - Writing Lab 
นอกจากสงผลสําเร็จตามเปาหมายแลว ผูเรียนยังสามารถนําทักษะท่ีไดรับไปประยุกตในภานภาคหนา ไมวาจะ 
เปน การศึกษา การทํางาน หรือ ใชในชีวิตประจําวันแบบมืออาชีพ
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ไวยากรณข้ันพ้ืนฐานจนถึงข้ันสูง ในภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการทํางาน
คําศัพทเชิงวิชาการ (คําศัพทภาษาอังกฤษ 2,000 คําท่ีพบบอยท่ีสุดในระดับมหาวิทยาลัย) 
และเรียนรูเทคนิคการใช (collocation words)
วลีสําคัญท่ีใชในการส่ือสารเชิงวิชาการและการทํางาน
กระบวนการเขียน
การเขียนอยางเปนรูปแบบ
การตระหนักถึงขอผิดพลาดทางไวยากรณท่ีพบบอย

การจดจำ

การนําพ้ืนฐานภาษาอังกฤษมาใชและกระบวนการเขียน
การเขียนอยางเปนรูปแบบท่ีเหมาะกับจุดประสงคของผูเรียน
การทําความเขาใจเกณฑท่ีทําใหคะแนนงานเขียนไปอยูในเกณฑสูงสุด 
(โดยอิงจากเปาหมายของผูเรียน)
การทบทวนจากแบบประเมิณและแนวทางจากครูผูสอนตลอด6สัปดาห

ระหวางเรียนหรือหลังเรียนพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ผูเรียนจะผานการเรียนรู 
และ การฝกฝนใหคุนเคยกับการส่ือสารดวยทาง ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
และการทํางาน

ผูเรียนจะไดเรียนรูพ้ืนฐานของภาษาอังกฤษท่ีสามารถนําไปประยุกตใช ท้ังทางดานการเขียน 
หรือ การพูด ฟง และ การอาน สําหรับการศึกษา และ การทํางาน

การเปล่ียนใหภาษาอังกฤษแบบท่ัวไปกลายเปนการส่ือสารเชิงวิชาการ
และการทํางาน
การอานเชิงวิพากษ และการฟงในบริบทเชิงวิชาการ
เรียนรูการแสดงความคิดผานการอภิปรายและการเขียน
ทักษะการวิเคราะหในภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการทํางาน
การพัฒนาการคิดอยางเปนเหตุผล เพ่ือไปสูการเขียนเรียงความ 
บทความวิชาการ งานวิจัย และการเขียนในรูปแบบอ่ืนๆ อยางมีคุณภาพ
การประยุกตใชพ้ืนฐานภาษาอังกฤษและการสังเคราะหองคความรู
ในงานเขียน

ผูเรียนจะไดรับการเรียนรู ฝกฝนใหสามารถประยุกตใชพ้ืนฐานภาษา
อังกฤษในงานเขียนของตัวเองได

การทำความเขาใจ

การประยุกตใช
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เรียนรูการอานและการฟงเพ่ือวิพากษ
การตรวจสอบขอผิดพลาดดานไวยากรณดวยตนเอง
การวิเคราะหหัวขอเรียงความ ขอความ และการอานในลักษณะอ่ืนๆ ท่ีมีเน้ือหาตรงกับเปา
หมายสวนบุคคลและขอกําหนดของสถาบัน
ความเขาใจโครงสรางไวยากรณข้ันพ้ืนฐานไปจนถึงข้ันสูง เพ่ือระบุและสราง 
“ขอโตแยงหลัก” "เหตุ" และ "ผล" ซ่ึงเปนวิธีหน่ึงในการพัฒนาการใชเหตุผลและความ
สม่ําเสมอในงานเขียน เพ่ือใหงานเขียนมีคุณภาพและผานเกณฑข้ันสูงสุดในการสอบ

การวิเคราะห

ผูเรียนจะไดรับการฝกและไดเรียนรูทักษะการวิเคราะหเพ่ือการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการและการทํางาน โดยสวนน้ีจะพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหขอความ 
เรียงความ บทความ หรือเน้ือหาเชิงวิชาการในรูปแบบอ่ืนๆ ในภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการและการทํางาน

ผลการเรียนรูภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการทํางานและการเขียน
ความคืบหนาและจุดออนดานการเขียน
มีการประเมินงานท่ีมอบหมายในแตละสัปดาห
มีการประเมินงานเขียนท่ีมอบหมายอยางยืดหยุนและงานเขียนเพ่ิมเติม 
(หากผูเรียนจําเปนตองทํางานเขียนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากหลักสูตร)
มีความเขาใจและมีการประเมินโดยอิงจากขอกําหนดของสถาบันท่ีผู
เรียนตองการ
ตระหนักและเขาใจขอผิดพลาดดานไวยากรณท่ีเกิดบอย
ตระหนักและเขาใจในโครงสรางท่ีไมสม่ําเสมอและประโยคและยอหนา
ท่ีไมเปนเหตุเปนผล

ผูเรียนจะไดเรียนรูการประเมินงานเขียนของตัวเอง และจะไดรับขอทบทวน
และขอคิดเห็นเก่ียวกับทักษะการเขียนตลอดโครงการ

การประเมิน
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การมอบหมายงานท่ีมุงเนนทักษะท่ีจะชวยใหผูเรียนบรรลุเปาหมายและขอ
กําหนดของสถาบัน
เอกสารประกอบการเรียนมีความยืดหยุน เพ่ือใหตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล
และขอกําหนดของสถาบันได
ความรูเชิงสังเคราะหสําหรับหัวขอเรียงความหรือคําถามงานวิจัยแตละประเภท โดยข้ึน
อยูกับขอกําหนดของสถาบัน
ความรูเชิงวิเคราะหสําหรับพัฒนาความสามารถในการสรางสรรคความคิดและ
ส่ือสารออกมาผานการเขียน
พัฒนาการคิดอยางมีเหตุผลและการคิดเพ่ือวิพากษเพ่ือเสริมสรางทักษะในการ
สรางไอเดียเชิงโตแยงอยางมีเหตุผล

ผูเรียนจะไดเรียนรูการพ่ึงพาตนเองเพ่ือสรางสรรคไอเดียและความรูของตัวเอง และจะไดรับ
การอบรมและฝกฝนใหพัฒนาความสามารถในการส่ือสารมุมมองท่ีส่ังสมมาจากเอกสาร
อางอิงทางวิชาการหรือวิทยาศาสตรในงานเขียน และในข้ันน้ี ผูเรียนจะสามารถส่ือความคิด
ของตัวเองผานงานเขียนได

การสรางสรรค

WEEKS / HOURS / COST

ERUDITE WRITING LAB05

6 สัปดาห หรือ 
กาํหนดเวลาเรียนเองได

Weekly Modules, 
Flexible Learning

11-15 ชม. ตอสัปดาห
ฝกปฏิบัติจริงดวยตนเอง 

มีผูสอนคอยช้ีแนะ

Reasonable Price 
18,900 บาท
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Erudite Writing Lab คือหลักสูตรท่ีเขมขนและมีประสิทธิภาพ ผูเรียนจะไดเรียนรู 
อบรม ฝกฝน และทบทวนรวมกับผูสอน ตลอดจนทีมผู

เช่ียวชาญ โดยจะใชเวลา 6 สัปดาห มีประสิธิภาพสูงสุด จากการวิจัย 
สําหรับผูท่ีไมไดพูดภาษาอังกฤ ปนภาษาแรกน้ัน 
โปรแกรมการเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรูดวยตนเองโดยมี

ผูสอนทพีรอมสนับสนุนเปนเวลา 6 สัปดาหนนัถือเปนระยะเวลาทเีหมาะสมทสุีด
ท่ีจะพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการทํางานไดอยาง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และใชงานไดจริง ย่ิงไปกวาน้ัน จากประสบการณสอน
กวา 7 ปใน Erudite Program การศึกษาเก่ียวกับการมีสวนรวมของนักเรียน
เกาน้ันแสดงใหเห็นวาสถิติความสําเร็จ พัฒนาการ และความพึงพอใจเปน 
100% ผูเรียนจะไดขยายผลทักษะการเขียนและการส่ือสารภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการและการทํางานในรูปแบบอนืเพอืการเรียนรู้และโปรแกรม
น้ีจะเปนหนทางท่ีดีท่ีสุดหนทางหน่ึงท่ีจะชวยใหผเูรียนบรรลุความคาดหวัง
ดานการศึกษาหรือการงาน 
แตอยางไรก็ตาม เพ่ือใหนักเรียนเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู 
นักเรียนสามารถกาํหนดระยะเวลาเรียนเองได

เวลาที่ใชในการเรียนรู

ERUDITE WRITING LAB06 ภาษาอังกฤษ และ ทักษะการเขียน เพ่ือการศึกษาและการทํางาน



มีพ้ืนฐานนอยมากหรือไมมีพ้ืนฐานการส่ือสารภาษา
อังกฤษเชิงวิชาการและการทํางานเลย

ตองการพัฒนาทักษะการเขียนอยางรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และใชงานไดจริง

ตองการความรูท่ีชัดเจนเก่ียวกับวิธีการเรียนรูและการ
อบรมอยางมีประสิทธิภาพในบริบททางวิชาการและทาง
วิทยาศาสตร ซ่ึงจะชวยในการทําความคุนเคยกับภาษา
อังกฤษเชิงวิชาการและการทํางานใหไดเร็วข้ึนและชวยใน
การพัฒนาการคิดแบบเปนเหตุผล เปนทักษะท่ีจําเปน
สําหรับการเขียนอยางมีคุณภาพ

ตองการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในดานการส่ือสารเชิง
วิชาการและวิชาชีพเพ่ือบรรลุเปาหมายทางการศึกษา การ
งาน หรือเปาหมายสวนบุคคล

ตองการศึกษาตอหรือทํางานในระดับนานาชาติ

โปรแกรมน้ีเหมาะสําหรับผูเรียนท่ี:

ERUDITE WRITING LAB07

หมายเหตุ:     บริบททางวิชาการและทางวิทยาศาสตร
จะข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของผูเรียน (ตัวอยาง เปาหมาย
ของนักเรียนเกาของ Erudite ไดแก การเขียนเรียงความ
เชิงวิชาการสําหรับการสอบเขามหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย การเขียนงานวิจัยในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท การเขียนงานวิจัยทางวิทยาศาสตรในระดับ
ปริญญาเอก และการเชียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและ
การทํางานในรูปแบบอ่ืนๆ)

0%

1%

ภาษาอังกฤษ และ ทักษะการเขียน เพ่ือการศึกษาและการทํางาน



ใครบางที่ควร
เขาร วมหลักสูตรนี้
Erudite Writing Lab น้ันเหมาะสมกับผูเรียนชาวไทยใน
ระดับมัธยมปลาย มหาวิทยาลัยหลักสูตรไทยและนานาชาติ 
และผูท่ีทํางานในสภาพแวดลอมแบบนานาชาติจากทุกสาขา
ท่ีตองการพัฒนาทักษะการเขียนและการใชภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ เชน การวิเคราะหภาษาอังกฤษ 
การอานเชิงวิพากษ การฟง และการอภิปราย เพ่ือการพัฒนา 
อยางตอเน่ือง

หลักสูตรน้ียังมีประโยชนเปนอยางย่ิงสําหรับผเูรียนชาวไทยท่ีมีความ 
มงุม่ันและกําลังวางแผนวาจะทํางานหรือศึกษาตอในภาคภาษาอังกฤษ 
หรือมหาวิทยาลัยนานาชาติ ทัง้ในไทยและตางประเทศ

หลักสูตรน้ีเหมาะท่ีสุดสําหรับผูท่ีมีเปาหมายเฉพาะเจาะจง โดยวิทยากร
จะออกแบบแผนการศึกษาเปนรายบุคคลท่ีเหมาะกับการศึกษาและ
ประสบการณของผูเรียน รวมท้ังเปาหมายสวนบุคคลดวย และจะชวย
ประเมินผลงานเขียนและการใชภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการทํางานโดย
อิงจากเกณฑความจําเปนของผูเรียน

ERUDITE WRITING LAB07 ภาษาอังกฤษ และ ทักษะการเขียน เพ่ือการศึกษาและการทํางาน



โมดูลในหลักสูตร

ทบทวนไวยากรณพ้ืนฐาน

ผูเรียนจะไดรับการตอนรับเขาสูหองเรียนออนไลนของ Erudite และได
ทําขอสอบวัดระดับและงานเขียนท่ีมอบหมายให เร่ิมรูจักกับวิทยากรและ
ทีมผูเช่ียวชาญ ตระหนักถึงหมุดหมายหลักๆ ในเสนทางการเรียนรู ทบทวน
แผนการศึกษาและคูมือ ซ่ึงออกแบบมาใหเหมาะสมกับเปาหมายสวนบุคคล
ของผูเรียนเพ่ือใหสามารถเรียนรูไปกับ Erudite ไดตลอดชีพ และไดทักษะ
การเขียนเพ่ือส่ือสารภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการทํางาน

การประเมินและวางแผนการศึกษา

หองปฏิบัติการการเขียน 1: 1 สัปดาห

หองปฏิบัติการการเขียน 1.2

การทบทวนและความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะการเขียนและภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการและการทํางาน

ความเขาใจเร่ืองการส่ือสารภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการทํางาน
หลักไวยากรณท่ีจําเปนสําหรับการเขียนเพ่ือส่ือสารภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการและการทํางาน

หองปฏิบัติการการเรียนรู 1

หองปฏิบัติการการเรียนรู 2

หองปฏิบัติการการเขียน 2

ฝกฝน ทบทวน และรับทราบความคิดเห็นเก่ียวกับพัฒนาการดานการเขียน

หองปฏิบัติการการเขียน 3

ฝกฝน ทบทวน และรับทราบความคิดเห็นเก่ียวกับพัฒนาการดานการเขียน

คําศัพทและวลีเชิงวิชาการท่ีเก่ียวของ
คําปรากฎรวมท่ีเก่ียวของ
การถอดความ
การอานและการฟงเน้ือหาเชิงวิชาการ

ERUDITE WRITING LAB08

ขอตอนรับเขาสูหองปฏิบัติการการเขียนของ Erudite สัปดาหท่ี

1

สัปดาหท่ี

2

สัปดาหท่ี

3

ภาษาอังกฤษ และ ทักษะการเขียน เพ่ือการศึกษาและการทํางาน



หองปฏิบัติการการเขียน 4

ฝกฝน ทบทวน และรับทราบความคิดเห็นเก่ียวกับ
พัฒนาการดานการเขียน

หองปฏิบัติการการเขียน 5

การทดลองทําขอสอบการเขียน ทบทวน และรับทราบ
ความคิดเห็นเก่ียวกับพัฒนาการดานการเขียน

หองปฏิบัติการการเขียน 6

ผูเรียนบรรลุเปาหมาย มีความกาวหนาในระดับสูงสุด
ในดานทักษะการเขียนและการส่ือสาร ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการและการทํางาน

หองปฏิบัติการการเรียนรู 3

กระบวนการเขียน
สรางรูปแบบเรียงความใหเหมาะสมกับจุดประสงค
การอานเชิงวิพากษและการอภิปราย
เรียนรูการถามคําถามขณะอานและฟง
การวิเคราะหหัวขอเรียงความ
การประยุกตใชความรูพ้ืนฐานและความรูการวิเคราะหและ
สังเคราะหในการเขียน

สัปดาหสุดทาย

หองปฏิบัติการการเรียนรู 4

หลักไวยากรณท่ีจําเปนและสามารถนํามาใชได คําศัพทวิชาการ และ
ความรูการวิเคราะหและสังเคราะหในการเขียน
กระบวนการเขียนในแตละยอหนา ข้ึนอยูกับขอกําหนดของขอสอบการ
เขียนภาษาอังกฤษของผูเรียน
ประยุกตใชพ้ืนฐานไวยากรณและความรูการสังเคราะหเพ่ือใหทํางาน
เขียนไดอยางมีคุณภาพ โดยอิงจากขอกําหนดของการทดสอบการ
เขียนภาษาอังกฤษของผูเรียน

สัปดาหท่ี

4

สัปดาหท่ี

5

สัปดาหท่ี

6

ERUDITE WRITING LAB09 ภาษาอังกฤษ และ ทักษะการเขียน เพ่ือการศึกษาและการทํางาน



ผูเรียนจะไดเรียนรู

กร
ะบ

วน
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รเ
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น
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บข
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กา

รเ
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น

และพัฒนาหลักไวยากรณท่ีสําคัญอะไรบางในโปรแกรมน้ี

1

2

1

2

คว
าม

ถูก
ตอ

งข
อง

กา
รเ

ขีย
น 1

2

ความเปนมาของการเขียน
การอาน: การหาแหลงขอมูลท่ีเหมาะสม
การอาน: การพัฒนาวิธีการเชิงวิพากษ
การหลีกเล่ียงการลอกเลียนผลงาน

การโตแยงและการอภิปราย
เหตุและผล
การเช่ือมประโยค
การเปรียบเทียบ
การใหคําจํากัดความ

การถอดความ 
การยอความ
การอางอิงและอางคํากลาว
การรวมแหลงขอมูล

การจัดระเบียบยอหนา
การจับคูการเปล่ียนรูปกริยา
ภาษาอังกฤษในบทนํา ใจความ
หลัก และบทสรุป

ตัวอยาง 
การสรุปรวม
ตัวเลข

ปญหาและวิธีแกไข
รูปแบบ
ขอมูลภาพ

ตัวยอ
คลังคําศัพททางวิชาการ
วลีเชิงวิชาการ
บทความ

ขอควรระวัง
คําเช่ือม
คํานามและคําคุณศัพท
อุปสรรคและปจจัย

คําบุพบท
เคร่ืองหมายวรรคตอน
เอกพจนหรือพหูพจน
คําเหมือน

คําเก่ียวกับเวลา
คํากริยารูปถูกกระทํา
คํากริยาสําหรับการอางอิง
การเปล่ียนรูปกริยา

ERUDITE WRITING LAB10 ภาษาอังกฤษ และ ทักษะการเขียน เพ่ือการศึกษาและการทํางาน



ทราบขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับเปาหมาย
ของผูเรียน

ประเมินความสามารถ
ของผูเรียน

ออกแบบแผนการศึกษาเฉพาะ
ตัวสําหรับผูเรียน

พัฒนาความสามารถดานการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการทํางาน

มุงไปท่ีการพัฒนาทักษะการเขียน
ของผูเรียน เพ่ือบรรลุความคาดหวัง

ดานการศึกษา

1 2

3 4 5

ERUDITE WRITING LAB11

ERUDITE - WRITING LAB 
จะสอนและรวมเรียนรูไปกับผูเรียนอยางไร

ภาษาอังกฤษ และ ทักษะการเขียน เพ่ือการศึกษาและการทํางาน



GRAD. P.E. PAVISORN TANTIKUL
Harvard’s Bok Center,
Teaching and Learning (Hons.)

Research,
Publication for Master or PhD Students

SCIENCE
RESEARCH

WRITING

GRAD. P.E. PAVISORN TANTIKUL
Harvard’s Bok Center,
Teaching and Learning (Hons.)

Email, Business Report

BUSINESS
WRITING

GRAD. P.E. PAVISORN TANTIKUL
Harvard’s Bok Center,
Teaching and Learning (Hons.)

For college of university studies

ACADEMIC WRITING,
REPORT & REFERENCE

ESSAY

ผูเรียนบอกเปาหมายของตัวเองใหเราทราบและรับทราบแผนการศึกษาสําหรับผูเรียนโดยเฉพาะ
ตัวอยาง: เปาหมายและแผนการศึกษาของนักเรียนเกา Erudite

1

เม่ือผูเรียนยืนยันวาจะเขารวมหลักสูตร Erudite - Writing Lab ผูเรียนจะไดเขารวมในสวนของหองปฏิบัติการการเขียนของ  Erudite 
กอนจะเขารวมช้ันเรียนจริงๆ เปนคร้ังแรก (หองปฏิบัติการการเรียนรู) ตลอดโปรแกรม วิทยากรและทีมผูเช่ียวชาญของ Erudite 
พรอมใหความชวยเหลือและสนับสนุนเพ่ือใหผูเรียนสําเร็จหลักสูตร เพ่ือใหม่ันใจวาผูเรียนจะบรรลุเปาหมาย

ERUDITE WRITING LAB12

GRAD. P.E. PAVISORN TANTIKUL
Harvard’s Bok Center,
Teaching and Learning (Hons.)

6.50-7.0+

Writing For

IELTS
91-101+

Writing For

TOEFL

GRAD. P.E. PAVISORN TANTIKUL
Harvard’s Bok Center,
Teaching and Learning (Hons.)

(MUCI, BAS/BEC/BJM TU, BALAC CU)

WRITING
FOUNDATIONS
FOR THAI UNIVERSITY ADMISSION

GRAD. P.E. PAVISORN TANTIKUL
Harvard’s Bok Center,
Teaching and Learning (Hons.)

PLAN 1

PLAN 2

PLAN 3

PLAN 4

PLAN 5

PLAN 6

ผูเรียนจะพัฒนาทักษะ
การเขียน การทํางาน ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

ผานหลักสูตร ERUDITE - WRITING LAB ไดอยางไร

ภาษาอังกฤษ และ ทักษะการเขียน เพ่ือการศึกษาและการทํางาน



หลังจากผูเรียนไดยืนยันวาจะเขารวมหลักสูตร Erudite - Writing Lab เปนเวลา 6 สัปดาห และไดแจงใหเรา
ทราบเปาหมายและความคาดหวังแลว จะไดรับลิงกและรหัสสําหรับเขารวมช้ันเรียนออนไลนของ Erudite 
writing lab ผาน Edmodo โดยผูเรียนสามารถติดตอกับวิทยากรและทีมผูเช่ียวชาญของ Erudite และติดตาม
ช้ันเรียนไดดวยตนเอง

ผูเรียนจะไดทําขอสอบวัดระดับและไดรับมอบหมายงานเขียนอยางละ 1 ฉบับ (ในข้ันตอนน้ี หากผูเรียนยังไม
สามารถเขียนหรือสรางรูปแบบเรียงความได ไมตองกังวลไป สามารถพูดกับท่ีปรึกษาไดทุกเม่ือ เราพรอม
ชวยเหลือเสมอ)

เม่ือผูเรียนสงขอสอบวัดระดับและงานเขียนท่ีไดรับมอบหมายแลว ผูเรียนจะไดรับคูมือพรอมแผนการศึกษา
ของตัวเอง เอกสารประกอบการเรียนรู และแนวทางอ่ืนๆ เพ่ือชวยใหมีทักษะในการเขียนสําหรับบรรลุเปาหมาย
ดานการศึกษาหรือเปาหมายเฉพาะเจาะจงภายใน 6 สัปดาห

เม่ือทําขอสอบวัดระดับและงานเขียนท่ีไดรับมอบหมายแลว ผูเรียนจะไดทราบแผนการศึกษาสําหรับตัวเองโดย
เฉพาะเพ่ือการพัฒนาทักษะการเขียน ซ่ึงจะเหมาะสมกับประสบการณ ความตองการ และเปาหมายดานวิชาการ
และวิชาชีพของผูเรียน

หมายเหตุ      สถาบันและการทดสอบระดับสากลแตละแหงมีมาตรฐานและขอกําหนดดานการเขียนตาง
กัน ดังน้ัน วิทยากรของ Erudite จึงใหความสําคัญกับการออกแบบแผนการศึกษาสําหรับผูเรียนแตละ
คนโดยเฉพาะ เพ่ือชวยใหผูเรียนบรรลุเปาหมายในการเขียนเรียงความ บทความ หรือการเขียนเชิง
วิชาการ งานวิจัย หรือการเขียนเชิงวิชาชีพอยางมีคุณภาพ)

ขอสอบวัดระดับ – เพ่ือใหทราบวาพ้ืนฐานการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการ
ทํางานของผูเรียนอยูในระดับใด

งานเขียนท่ีมอบหมายให – เพ่ือใหทราบเก่ียวกับทักษะการ
เขียนท่ีผูเรียนมีอยูแลวและทราบขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับความ
จําเปนและเปาหมายสวนบุคคล
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5. เร่ิมเรียน
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โครงสรางหลักสูตร

อาทิตยท่ี

1-5

6

7

-

1

ERUDITE
หองปฏิบัติการการเขียน

ERUDITE
หองปฏิบัติการการเขียน

ERUDITE
หองปฏิบัติการการเรียนรู

ERUDITE
หองปฏิบัติการการเรียนรู

การประเมิน

การประเมิน

Student's  Study Performance 

งาน

วันแรกของช้ันเรียน: 5 ช่ัวโมง
หองปฏิบัติการการเขียน 1

Learn / Train / Practice / Reflect

การสอบวัดระดับและมอบหมายงานเขียน
บรรลุแผนการศึกษากอนเร่ิมช้ันเรียนแรกจากทีมงานของ Erudite
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อาทิตยท่ี

8-12

13

7

-

2
ช้ันเรียนคร้ังท่ีสอง: 5 ช่ัวโมง
หองปฏิบัติการการเขียน 2

ความคิดเห็นจากวิทยากรและทีมผูเช่ียวชาญท่ีมีตองานท่ี 1

งานท่ี 2

ทํางานท่ี 1 - สงกอนเร่ิมหองปฏิบัติการการเรียนรูคร้ังท่ี 2
 เรียนรู อบรม ฝกฝน และทบทวนออนไลนกับทีม Erudite success

Erudite - Learning Lab หมายถึงหองเรียนจริงๆ ซ่ึงผูเรียนสามารถ
เขารวมช้ันเรียน (สัปดาหละ 1 วัน) เพ่ือเรียนรูพ้ืนฐานภาษาอังกฤษและ
การเขียน

ผูเรียนแตละคนจะไดรับแผนการศึกษาท่ีแตกตางกันออกไป โดยจะมีกา
ประเมินและอิงจากทักษะและเปาหมายดานวิชาการเปนรายบุคคล 
นอกจากน้ี งานแตละช้ินท่ีมอบหมายจะออกแบบโดยอิงจากเปาหมาย
สวนบุคคลของและเสนทางการเรียนรูผูเรียน ดังน้ัน ผูเรียนแตละคนจะ
มีแผนการศึกษาและไดรับมอบหมายงานไมเหมือนกันตลอดโปรแกรม

นอกหองเรียนจริง เราสนับสนุนใหผูเรียนเรียนรู ฝกฝน อบรม และ
ทบทวนรวมกับวิทยากรและทีมผูเช่ียวชาญของ Erudite

Erudite - Writing Lab หมายถึงหองเรียนออนไลนท่ีผูเรียนจะสามารถ
ติดตอกับวิทยากรและทีมผูเช่ียวชาญของ Erudite เพ่ือฝกทักษะการ
เขียนและติดตามกิจกรรมตางๆ ในช้ันเรียน

ภาษาอังกฤษ และ ทักษะการเขียน เพ่ือการศึกษาและการทํางาน



ERUDITE WRITING LAB15

ERUDITE
หองปฏิบัติการการเขียน

ERUDITE
หองปฏิบัติการการเขียน

ERUDITE
หองปฏิบัติการการเขียน

ERUDITE
หองปฏิบัติการการเขียน

ERUDITE
หองปฏิบัติการการเรียนรู

ERUDITE
หองปฏิบัติการการเรียนรู

ERUDITE
หองปฏิบัติการการเรียนรู

ERUDITE
หองปฏิบัติการการเรียนรู

การประเมิน

การประเมิน

การประเมิน

การประเมิน

งาน

งาน

งาน

อาทิตยท่ี

15
-

19

20

21

-

3
ช้ันเรียนคร้ังท่ีสาม: 5 ช่ัวโมง
หองปฏิบัติการการเขียน 3

ความคิดเห็นจากวิทยากรและทีมผูเช่ียวชาญท่ีมีตองานท่ี 2

งานท่ี 3

ทํางานท่ี 2 วันสง: กอนเร่ิมหองปฏิบัติการการเรียนรูคร้ังท่ีสาม
เรียนรู อบรม ฝกฝน และทบทวนออนไลนกับทีม Erudite success

อาทิตยท่ี

22
-

26

27

28

-

4 
ช้ันเรียนคร้ังท่ีส่ี: 5 ช่ัวโมง
หองปฏิบัติการการเขียน 4

ความคิดเห็นจากผูฝกสอนและผูเช่ียวชาญท่ีมีตองานท่ี 3

งานท่ี 4

ทํางานท่ี 3 วันสง: กอนเร่ิมหองปฏิบัติการการเรียนรูคร้ังท่ีส่ี
เรียนรู อบรม ฝกฝน และทบทวนออนไลนกับทีม Erudite success

อาทิตยท่ี

29
-

31

32

33

-

5 
ความคิดเห็นจากวิทยากรและทีมผูเช่ียวชาญท่ีมีตองานท่ี 4

การประเมินทายหลักสูตร

-

ทํางานท่ี 4 วันสง: วันท่ี 31 ของโปรแกรม
เรียนรู อบรม ฝกฝน และทบทวนออนไลนกับทีม Erudite success

อาทิตยท่ี

34
-

40

20

21

6 
ความคิดเห็นจากวิทยากรและทีมผูเช่ียวชาญท่ีมีตอการ
ประเมินทายหลักสูตร

-

วันสง: วันประเมินทายหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ และ ทักษะการเขียน เพ่ือการศึกษาและการทํางาน



ผูเรียนจะไดเรียน
กับใคร

ผูเช่ียวชาญและผูสอนของ 
Erudite ทุกคนผานการทดสอบ
ภาษาอังกฤษท่ีเทียบเทากับระดับ 

Advanced English C1-C2

ผูเช่ียวชาญสาขาการอบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและ
การทํางานสําหรับผูเรียนท่ีไมไดพูดภาษาอังกฤษเปน
ภาษาแรก

วิทยากรท่ีผานการรับรองในสาขา Teaching and Learning 
in higher Education จาก The Derek Bok Center, 
Professional Education, Harvard University (เกียรตินิยม)

Educational Sciences, Erasmus University Rotterdam, 
ประเทศเนเธอรแลนด (MSc.)

Linguistics, Humanity, Leiden University ประเทศ
เนเธอรแลนด (CERT.)

Social and Behavioural Sciences, Utrecht University ประเทศ
เนเธอรแลนด (FES.)

Bachelor of Arts, Mahidol University International College 
ประเทศไทย (SOC.)

SSTC Institute ประเทศสิงคโปร

วิทยากรและผูดูแลโปรแกรมของ Erudite

ทีมผูเช่ียวชาญของ Erudite

ERUDITE WRITING LAB16 ภาษาอังกฤษ และ ทักษะการเขียน เพ่ือการศึกษาและการทํางาน
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ในการเรียนและพัฒนาทักษะการเขียนท่ี Erudite - Writing lab น้ัน จะเปนการดี
หากผูเรียนไดพูดคุยกับวิทยากรและทีมงาน Erudite นอกเวลาเรียนผานแอปพลิเคชัน 
Edmodo ดวย หลังจากยืนยันเขารวมหลักสูตรของ Erudite ผูเรียนจะไดรับทราบคํา
แนะนําในการใช Edmodo และรหัสสําหรับเขารวมช้ันเรียนออนไลนของ Erudite ผาน 
Edmodo ซ่ึงผูเรียนจะสามารถเขาถึงเอกสารการเรียนการสอน ไดแก เอกสารออนไลน
สําหรับทบทวนบทเรียน บันทึกการบรรยายในช้ันเรียน และการทบทวนบทเรียนในวีดิโอ

ดังน้ัน ผูเรียนจึงจําเปนตองมีอุปกรณท่ีสามารถดูเอกสาร
ออนไลนและควรคุนเคยกับการใชคอมพิวเตอร แล็ปท็อป หรือ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ รวมท้ังการใชอินเตอรเน็ต นอกจาก
น้ี ผูเรียนยังตองมีบัญชี Gmail เพ่ือสรางเอกสารออนไลนใน 
Google Drive และ Google Docs เพ่ือสงงานและรับทราบความ
คิดเห็นเก่ียวกับงานท่ีมอบหมาย

ขอกําหนดดานเทคโนโลยี:
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ประตูสูความรูภาษาอังกฤษเพ่ือความสําเร็จ
  ดานวิชาการและวิชาชีพ

พรอมจะพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
  วิชาการและการทํางานเพ่ือบรรลุเปาหมาย
    ของตัวเองแลวหรือยัง

www.eruditewritinglab.com
  learning@eruditewritinglab.com
   Facebook: Erudite - Writing Lab
     Line: @erudite

LEARN       TRAIN       PRACTICE       REFLECT

ลงทะเบียนตอนน้ี




