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ผูเขาอบรมสามารถใชเปนแนวทางการเขาอบรมแบบออนไลนได
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หลักสูตร TOEIC 1 มีเปาหมายเพ่ือใหผูเขาอบรม
ไดทบทวนความรูดานไวยากรณ และคําศัพทท่ีพบ
บอย รวมถึงการปูพ้ืนฐานเก่ียวกับลักษณะขอสอบ
TOEIC การฝกทําแบบฝกหัดและขอสอบตัวอยาง
ในแตละสวน (parts) พรอมท้ังฝกทําขอสอบ
ตัวอยาง (whole test) จํานวน 1 ชุด

English

ระยะเวลาอบรม 45 ช่ัวโมง 

สําหรับผูท่ีมีผลการทดสอบนอยกวา 350 คะแนน

และตองผานหลักสูตรน้ีกอนจึงจะมีสิทธ์ิอบรม

หลักสูตรพิชิต TOEIC 2 ได

ราคารวมคาหนังสือ (ภาษาอังกฤษ 100%) และการ

ทดสอบหลังเรียน (post-test) 

ขอมูลพ้ืนฐานของหลักสูตรน้ี

ผูเขาอบรมตองมีเวลาอบรมไมนอยกวา 40

ช่ัวโมงภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเทาน้ัน

จึงจะมีสิทธ์ิผานการอบรมดานเวลา

ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังเรียนจึงจะมี

สิทธ์ิผานการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ยึด

เวลาการอบรมจากระบบอบรมออนไลนของ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เทาน้ัน

เง่ือนไขการอบรม



หลักสูตร TOEIC 2 มีเปาหมายเพ่ือใหผูเขาอบรม
ไดตอยอดความรูดานไวยากรณ และคําศัพท
เรียนรูและฝกเทคนิคการทําขอสอบ TOEIC ใน
แตละสวน การบริหารเวลา การจัดการความเครียด
ในระหวางสอบ การฝกทําแบบฝกหัดและขอสอบ
ตัวอยาง (whole test) จํานวน 2 ชุด

English

ระยะเวลาอบรม 45-48 ช่ัวโมง 

สําหรับผูท่ีมีผลการทดสอบ TOEIC ต้ังแต 350

คะแนนข้ึนไป แตยังไมผานเกณฑของมหาวิทยาลัย

หรือ ผูท่ีผานการอบรมหลักสูตรพิชิต TOEIC 1 แลว

เทาน้ัน

ราคารวมคาหนังสือ (ภาษาอังกฤษ 100%) และการ

ทดสอบหลังเรียน (post-test) 

ขอมูลพ้ืนฐานของหลักสูตรน้ี

ผูเขาอบรมตองมีเวลาอบรมไมนอยกวา 40

ช่ัวโมงภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเทาน้ัน

จึงจะมีสิทธ์ิผานการอบรมดานเวลา

ผูเขาอบรมตองเขาทดสอบหลังเรียนจึงจะมี

สิทธ์ิผานการอบรม

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ยึด

เวลาการอบรมจากระบบอบรมออนไลนของ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เทาน้ัน

เง่ือนไขการอบรม



ใชงานระบบอบรม

หลักสูตรพิชิต TOEIC
online course

HOW TO

Convenience at your own pace.
Full with effective tips.

Teach by experienced tutors.



Above
หนา้จอ SDU Online Course

FOUR STEPS TO LEARN ONLINE

1. Use Google Chrome

เพื่อความเสถียร
สูงสุด

3. Go to 'Students'
section

Scroll down ไป
หัวขอ "สําหรับ
นักศึกษา" >> click
แบนเนอรหลักสูตร
"พิชิต TOEIC" ( 1
หรือ 2 ตามท่ีสมัคร)

2. Type URL

https://online
course.dusit.
ac.th

4. Put in username &
password

ใสรหัสผูใชงานและ
รหัสผานชุดเดียวกับ
ที่ใชเขาระบบ IT ของ
มหาวิทยาลัย แลวกด
>> Log in



ระบบจะบันทึกเวลาการรับชมเม่ือชมจาก
หนาจอน้ี *เทาน้ัน*
หากตองการขยายหนาจอ ใหคลิก
เคร่ืองหมายส่ีเหล่ียมท่ีมุมขวาลาง

พิชิต TOEIC 1 หรือ
พิชิต TOEIC 2

คูมือการอบรม
Information card
แบบประเมินการอบรม
เอกสารอ่ืน ๆ

เขาอบรมผานชองทาง onlinecourse.
dusit.ac.th เทาน้ัน หาก copy link 
 ไปชมชองทางอ่ืน ระบบจะไมบันทึกเวลา
การอบรมให
ตอง log out ทุกคร้ัง เม่ือส้ินสุดการใช
งาน
มีระยะเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 40
ช่ัวโมง จึงจะผานเงื่อนไขดานเวลา
ตองเขาทดสอบหลังเรียน (post-test)
จึงจะผานการอบรม
ระบบการอบรมจะปดตามวันและเวลาท่ี
กําหนดไว
หากตองการรับวุฒิบัตรการอบรม (e-
certificate) ใหประเมินการอบรมตาม
ลิงคแบบประเมินในขอ 3
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ยึด
เวลาการอบรมจากระบบของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
*เทาน้ัน*

User interface: เม่ือเขาระบบไดแลว
หนาจอการอบรมออนไลนจะปรากฏข้ึน
ประกอบดวย:

1. จอเพ่ือรับชม (screen)

 

2. คําอธิบายหลักสูตรการอบรม 

3. เมนูเอกสารสําหรับดาวนโหลด

4. เง่ือนไขการอบรม



ID
ช่ือ-สกุล ภาษาไทย
รายละเอียดอื่น ๆ
ปุม Log out

เวลารับชม เชน (0/60) มีความหมาย
ดังน้ี 

เลขศูนย (0) หมายถึง เวลาท่ีรับชม
ของตอนน้ัน ๆ 
เลขหกสิบ (60) หมายถึง เวลารวม
ของตอนน้ัน ๆ

ท่ีต้ัง: สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(กรุงเทพมหานคร) อาคาร 1 ชั้น 2 (หอง
1213)
หมายเลขโทรศัพท: 02 244 5260
FB Page: ILAC Suan Dusit
University
Line ID: ilac_sdu
YouTube: ILAC Suan Dusit
University

เม่ือเขาระบบไดแลว หนาจอการอบรม
ออนไลนจะปรากฏข้ึน ประกอบดวย:

5. รายละเอียดผูใชงาน ประกอบดวย

6. บทเรียนออนไลน (แบบ video on
demand) ท้ังหมด (all episodes) และ
ขอมูลเวลาการรับชมของแตละตอน

7. ผลการเขาใชงานรวม (ชั่วโมง) 
หมายถึง ขอมูลเวลาการรับชมทั้งหมด

8. รายละเอียดการติดตอ



Phone Number

+66 (0) 2244-5260-2

Website

https://ilac.dusit.ac.th

Facebook Page & YouTube Channel

ILAC SuanDusit University

Contact Us

Line ID.

ilac_sdu



InspireInspire

Be
confident

Embrace
your best self

Be
Successful

visit us

Institute of
language, art
and culture,
suan dusit
University


