
Mon, Thu

Name: __________________________________ No: _________________________________Nickname: ______________________

Course: 33101 English Fundamentals Group: M6 / 12 Room: 424

Instructor: Aj.Timothy Ralph Woodhouse Advisor: __________________________________________

ใหน้กัศกึษาจดบนัทกึส ิง่ทีไ่ดเ้รยีน หรอืปญัหาทีพ่บในช ัน้เรยีนลงในรางดา้นลา่งนีท้กุคร ัง้ทีเ่ขา้เรยีน

Week 1/1 Mon (March 10) Week 1/2 Thu (March 13)

Introduction and Independent Writing Discourse Markers and Integrated Writing

Week 2/1 Mon (March 17) Week 2/2 Thu (March 20)

Relative Clauses Error Identification

Week 3/1 Mon (March 24) Week 3/2 Thu (March 27)

Noun Clauses Mini Test

Week 4/1 Mon (May 12) Week 4/2 Thu (May 15)

Course Introduction and Pre-test (Part 1) Pre-test (Parts 2+3) and TOEFL (1) Reading

Week 5/1 Mon (May 19) Week 5/2 Thu (May 22)

Introduction to Research Obtaining Meaning from Texts

Lexis: criteria, discrete, complement, discriminate, minimal, reverse, scenario, equip, 

estimate, framework

การแปล: เกณฑ,์ โดยสิน้เชงิ, สว่นประกอบ, เห็นความแตกตา่ง, ต า่สดุ, ถอยหลัง, 

สถานการณ์, จัดให,้ ประมาณการ, กรอบ

Lexis: consume, subsidy, estate, retain, style, investigate, anticipate, domain, migrate, 

input

การแปล: กนิ, เงนิสมทบ, ทีด่นิ, รักษา, สไตล,์ สอบสวน, คาด, โดเมน, โยกยา้ย, อนิพตุ

Lexis: immense, ultrasonic, overall, contrary, mania, inhibit, perceive, norm, induce, 

specify

การแปล: เว ิง้วา้ง, ล ้าเสยีง, รวมทัง้หมด, ตรงกันขา้ม, ความบา้คลั่ง, ยับยัง้, เขา้ใจ, บรรทัด

ฐาน, ชักจงู, ระบุ

Lexis: welfare, accurate, comprise, publication, affect, diverge, equivalent, vary, evaluate,

 coincide

การแปล: สวสัดกิาร, ถกูตอ้ง, ประกอบดว้ย, สิง่พมิพ,์ มผีลตอ่, แตกตา่ง, เทา่กัน, แตกตา่ง, 

ประเมนิผล, เหมอืนกัน

Lexis: emphasis, compile, conflict, demonstrate, administrate, cite, formula, stress, 

enhance, mutual

การแปล: ความส าคัญ, รวบรวม, ขัดกัน, แสดง, ดแูล, กลา่วถงึ, สตูร, ความตงึเครยีด, เสรมิ, 

ร่วมกัน

Lexis: release, intelligent, text, outcome, select, minor, assess, index, interpret, phase

การแปล: ปลอ่ย, ฉลาด, ขอ้ความ, ผล, เลอืก, ผูเ้ยาว,์ ประเมนิผล, ดัชน,ี ตคีวาม, ระยะ

RECORD OF STUDENT’S LEARNING (PART 1)

Lexis: mettle, uncanny, scotch, breadth, begrudge, dotard, autocratic, decimate, 

trepidation, axiom

การแปล: ความกลา้หาญ, ลกึลับ, สกอ๊ต, ความกวา้ง, อจิฉา, คนแกข่ีห้ลงขีล้มื, เผด็จการ, 

ฆา่ทิง้, ความกังวลใจ, ความจรงิ

Lexis: cliché, affirm, wry, grill, rind, maudlin, trough, apocalyptic, acuity, aver

การแปล: ถอ้ยค าทีเ่บือ่ห,ู ยนืยัน, เบีย้ว, ยา่ง, เปลอืก, ฟมูฟาย, รางน ้า, สนัทราย, ความรุนแรง

, ยนืยัน

Lexis: conduct, depress, label, diverse, abandon, complex, reinforce, canyon, specific, 

exclude

การแปล: ด าเนนิ, กด, ฉลาก, หลากหลาย, ละทิง้, ซบัซอ้น, เสรมิสรา้ง, หบุเขาลกึ, 

โดยเฉพาะ, ไมร่วม

Lexis: manual, minimum, attribute, reside, classic, layer, hypothesis, decade, apparent, 

contrast

การแปล: คูม่อื, ขัน้ต า่, คณุลักษณะ, สงิสถติ, คลาสสกิ, ชัน้, สมมตฐิาน, ทศวรรษ, เห็นไดช้ัด,

 ตรงกันขา้ม



Week 6/1 Mon (May 26) Week 6/2 Thu (May 29)

Finding Academic Sources TOEFL Listening and (3) Writing

Week 7/1 Mon (June 2) Week 7/2 Thu (June 5)

TOEFL (4) Integrated Writing TOEFL (4) Integrated Reading

Week 8/1 Mon (June 9) Week 8/2 Thu (June 12)

TOEFL (3) Speaking GAT Introduction

Week 9/1 Mon (June 16) Week 9/2 Thu (June 19)

GAT (3) and TOFEL Speaking (3) Midterm Preparation

Week 10/1 Mon (June 23) Week 10/2 Thu (June 26)

Exam Exam

The most important thing that I learned in this class was

What I liked most about this class was  

What should be improved in this class is 

Lexis: haven, persist, draft, implement, file, predominant, error, volatile, context, 

counterpart

การแปล: ทา่เรอื, ยนืกราน, ร่าง, ใช,้ ไฟล,์ เดน่, ความผดิพลาด, ระเหย, สิง่แวดลอ้ม, ส าเนา

Lexis: regulatory, concurrent, exceed, objective, establish, rigid, culture, aware, output, 

dominate

การแปล: กฎระเบยีบ, พรอ้มกัน, เกนิกวา่, วตัถปุระสงค,์ สรา้ง, เขม้งวด, วฒันธรรม, ทราบ, 

เอาทพ์ตุ, ครอบง า

Lexis: dominate, chemical, violate, underlying, monitor, ignorant, converse, influence, 

volume, simulate

การแปล: ครอบง า, สารเคม,ี ละเมดิ, เป็นมลู, ตรวจสอบ, ไมรู่,้ สนทนา, มอีทิธพิล, ปรมิาณ, 

แกลง้ท า

Lexis: pursue, cello, disrepute, companion, silversmith, cannibalism, hardware, sanction, 

as yet, obscure

การแปล: ตดิตาม, ซอขนาดใหญ,่ ความไมน่่าไวว้างใจ, สหาย, ชา่งเงนิ, การกนิเนื้อพวก

เดยีวกันเอง, ฮารด์แวร,์ อนุมัต,ิ เป็นยัง, ปิดบัง

Lexis: limestone, radiation, utilitarian, jolt, tub, spiral, shepherd, stabilize, elliptical, 

irrevocable

การแปล: หนิปนู, การแผรั่งส,ี ถอืประโยชน์เป็นส าคัญ, เขยา่, อา่งอาบน ้า, เกลยีว, คนเลีย้ง

แกะ, ท าใหม้เีสถยีรภาพ, รูปไข,่ เอาคนืไมไ่ด ้

Lexis: submerge, acclaim, posthumous, renounce, opaque, spray, accommodating, auger, 

hurl, fencing

การแปล: จมลงใตน้ ้า, เสยีงไชโยโหร่อ้ง, ซึง่เกดิขึน้หลังจากทีเ่จา้ของตายแลว้, สละ, ทบึ

แสง, สเปรย,์ อาร,ี สวา่น, ขวา้ง, รัว้

Lexis: inherit, haunt, disproportionate, feat, telegraph, domination, shield, assorted, 

monopolise, fragment

การแปล: สบืทอด, หลอกหลอน, ไมส่มสว่น, ความส าเร็จ, สง่โทรเลข, การปกครอง, โล,่ 

สารพัน, ปิดประตคูา้, สว่น

Lexis: carbohydrate, barrier, staggering, tyrannical, characterise, purification, extend, 

disposed, pine, morale

การแปล: คารโ์บไฮเดรต, อปุสรรค, ทีส่า่ย, เผด็จการ, อธบิายลักษณะ, การฟอก, ขยายออก,

 ชอบ, ตน้สน, คตธิรรม

Lexis: pivotal, insert, frigid, scheme, behalf, mediate, enable, faction, ethic, internal

การแปล: เป็นหวัใจ, แทรก, เยอืกเย็น, โครงการ, ตัวแทน, ไกลเ่กลีย่, ชว่ยให,้ ฝ่าย, หลัก

จรยิธรรม, ภายใน

Lexis: specialize, monochromatic, alternative, initial, explicit, perch, coordinate, unify, 

bulk, section

การแปล: เชีย่วชาญ, เดยีว, ทางเลอืก, แรกเริม่, ชัดเจน, เกาะ, ประสานงาน, รวมกัน, สว่น

ใหญ,่ สว่น



Name: __________________________________ Nickname: _________________________________

Course: 33101 English Fundamentals Group: M6 / 12

Instructor: Aj.Timothy Ralph Woodhouse Advisor: __________________________________________

ใหน้กัศกึษาจดบนัทกึส ิง่ทีไ่ดเ้รยีน หรอืปญัหาทีพ่บในช ัน้เรยีนลงในรางดา้นลา่งนีท้กุคร ัง้ทีเ่ขา้เรยีน

Week 11/1 Mon (June 30) Week 11/2 Thu (July 3)

Writing Corrections GAT and Determiners

Week 12/1 Mon (July 7) Week 12/2 Thu (July 10)

GAT Situational Dialogues TOEFL Integrated Writing

Week 13/1 Mon (July 14) Week 13/2 Thu (July 17)

Determiners and Conjunctions Vocabulary and Sentence Correction

Week 14/1 Mon (July 21) Week 14/2 Thu (July 24)

GAT Exam Structure Introduction GAT synonyms 'Odd One Out'

Week 15/1 Mon (July 28) Week 15/2 Thu (July 31)

GAT Error Correction Time Prepositions

Lexis: individual, locate, impact, project, extract, substitute, define, integrate, intensive, 

widespread

การแปล: บคุคล, คน้หา, สง่ผลกระทบ, โครงการ, สารสกัด, แทนคา่, ก าหนด, รวบรวม, เขม้, 

แพร่หลาย

Lexis: promote, guarantee, consent, motive, pose, comment, version, drama, occur, 

preliminary

การแปล: สง่เสรมิ, รับประกัน, ความยนิยอม, เหตจุงูใจ, ทา่ทาง, ความเห็น, รุน่, ละคร, เกดิขึน้

, เบือ้งตน้

Lexis: stable, obtain, blend, inflation, constitute, focus, calibrate, duration, derive, dispose

การแปล: มั่นคง, ไดรั้บ, การผสมผสาน, เงนิเฟ้อ, เป็น, โฟกัส, วดัขนาด, ระยะเวลา, ไดรั้บมา,

 ก าจัด

Lexis: enforce, immigrate, trace, principle, coherent, antiquated, site, transfer, image, 

acquire

การแปล: บังคับใช,้ อพยพ, ตดิตาม, หลัก, เชือ่มโยงกัน, โบราณ, สถาน, โอน, ภาพ, ไดรั้บ

Lexis: considerable, mechanism, disproportionate, economy, arbitrary, subsequent, labour,

 justify, region, construct

การแปล: มาก, กลไก, ไมส่มสว่น, เศรษฐกจิ, โดยพลการ, ภายหลัง, แรงงาน, แสดงใหเ้ห็น

ถงึ, ภมูภิาค, สรา้ง

Lexis: intermediate, nuclear, institute, devote, export, distribute, academy, legal, integral, 

ambiguous

การแปล: สือ่กลาง, นวิเคลยีร,์ สถาบัน, อทุศิ, สง่ออก, กระจาย, วทิยาลัย, ถกูกฎหมาย, 

ส าคัญ, คลมุเครอื

Lexis: aggregate, debate, dynamic, alter, constrain, thesis, abode, append, consult, 

practitioner

การแปล: สรุป, การอภปิราย, พลวตั, เปลีย่นแปลง, จ ากัด, วทิยานพินธ,์ พักพงิ, ผนวก, 

ปรกึษา, แพทย์

Lexis: revolution, injure, assign, adjacent, authority, require, isolate, rely, minimise, 

exhibit

การแปล: การปฏวิตั,ิ ท ารา้ย, ก าหนด, ตดิกัน, อ านาจ, ตอ้งการ, เก็บเนื้อเก็บตัว, วางใจ, ลด, 

แสดง

RECORD OF STUDENT’S LEARNING (PART 2)

Lexis: incidence, vehicle, similar, resource, community, trigger, consist, issue, 

accompany, significant

การแปล: เหตกุารณ์, พาหนะ, เหมอืนกัน, ทรัพยากร, ชมุชน, ไก, ประกอบดว้ย, ปัญหา, มากับ

, ส าคัญ

Lexis: bias, sphere, grade, parallel, transform, forthcoming, assume, purchase, underlie, 

so-called

การแปล: อคต,ิ วง, เกรด, คูข่นานกับ, แปลง, เตรยีมพรอ้ม, สมมต,ิ ซือ้, รองรับ, ดังทีเ่รยีกกัน



Week 16/1 Mon (August 4) Week 16/2 Thu (August 7)

Independent Writing Direction and Location Prepositions

Week 17/1 Mon (August 11) Week 17/2 Thu (August 14)

Conversational Aptitude Review Error Identification and Vocabulary Review

Week 18/1 Mon (August 18) Week 18/2 Thu (August 21)

Reading Comprehension Final Exam Preparation

Week 19/1 Mon (August 25) Week 19/2 Thu (August 28)

Exam Exam

Week 20/1 Mon (September 1) Week 20/2 Thu (September 4)

Exam Exam

The most important thing that I learned in this class was

What I liked most about this class was  

What should be improved in this class is 

Lexis: veil, string, affiliate, hinge, dazzling, charcoal, aptly, fringe, score, moisture

การแปล: ผา้คลมุหนา้, เชอืก, เขา้ร่วม, หลักการ, พราว, ถา่น, เหมาะเจาะ, ชายขอบ, คะแนน,

 ความชืน้

Lexis: supernatural, exert, violence, comparable, exception, concrete, protectionist, 

preservation, succinct, luminary

การแปล: อภนิหิาร, ออกแรง, ความรุนแรง, เปรยีบ, ขอ้ยกเวน้, คอนกรตี, ผูส้นับสนุนลัทธติัง้

อัตราภาษีศลุกากรสงู, การเก็บรักษา, รวบรัด, ดวงประทปี

Lexis: deteriorate, predecessor, prestige, intervention, signify, willow, well-organized, 

lumber, feign, summit

การแปล: เสือ่มสภาพ, บรรพบรุุษ, ศักดิศ์ร,ี การแทรกแซง, มคีวามหมายวา่, วลิโลว,์ อยา่งดี

จัด, ไมแ้ปรรูป, ประดษิฐ,์ ประชมุสดุยอด

Lexis: stellar, transparent, content, precipitation, transplant, recreation, obstacle, 

custodian, foresee, onslaught

การแปล: เป็นตัวเอก, โปร่งใส, เนื้อหา, การเร่งรัด, โยกยา้ย, นันทนาการ, อปุสรรค, 

ผูป้กครอง, ลว่งรู,้ การโจมตี

Lexis: daunting, clause, assist, intrinsic, expose, interval, fluctuate, restrain, ethnic, logic

การแปล: ทีน่่ากลัว, ประโยค, ชว่ยเหลอื, เนื้อแท,้ เปิดเผย, ระยะหา่ง, ขึน้ ๆ ลง ๆ, ยับยัง้, 

ชาตพัินธุ,์ ตรรกะ

Lexis: compensate, ratio, factor, regime, component, proportion, symbol, deny, 

consequent, rational

การแปล: ชดเชย, อัตราสว่น, ปัจจัย, ระบบการปกครอง, สว่นประกอบ, สดัสว่น, สญัญลักษณ์,

 ปฏเิสธ, เป็นผลลัพธ,์ มเีหตผุล

Lexis: commission, convince, contradict, confine, amend, ministry, diversify, finite, 

attach, negate

การแปล: คณะกรรมาธกิาร, โนม้นา้วใจ, เถยีง, ขดีขัน้, แกไ้ข, กระทรวง, เปลีย่น, จ ากัด, แนบ,

 ลบลา้ง

Lexis: grant, ensure, passive, insight, denote, positive, deform, voluntary, purification, 

integrity

การแปล: ให,้ ท าใหม้ั่นใจ, อดทน, วปัิสสนา, แสดงวา่, บวก, เบีย้ว, สมัครใจ, การฟอก, ความ

สมบรูณ์

Lexis: integrity, instructor, herculean, assure, fertile, mental, military, notion, entity, chart

การแปล: ความสมบรูณ์, อาจารยผ์ูส้อน, ยากมาก, รับประกัน, อดุม, ทางใจ, ทหาร, ความคดิ, 

เอกลักษณ์, แผนภมูิ

Lexis: numerous, orientate, thunderstorm, typify, herd, circumscribe, proper, ductile, 

barter, sample

การแปล: นานา, ปรับการ, พายฟุ้าคะนอง, เป็นสญัลักษณ์, ฝงูสตัว,์ จ ากัด วง, เหมาะสม, น่วม

, แลกเปลีย่น, ตัวอยา่ง


