


เปิดรับสมัครตั้งแต ่1-31 กรกฎาคม 2562  

      เมื่อสมัครภายใน 18 กรกฎาคม 62 รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท                         โครงการอบรมพัฒนาภาษา

อาเซียนส าหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รุน่ที่ 75 

เรียนวันท่ี 17 สิงหาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2562 

รวม 36 ชัว่โมง ราคา 4,500 บาท 

ภาษาเวียดนาม I ส าหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษา

เวียดนามมาก่อน เน้นปูพ้ืนฐาน การฟัง พูด อ่าน 

เขียน  

 เรียนอักษรและไวยากรณ์ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน 

 เรียนส านวนการทักทาย การแนะน าตัว และบท

สนทนาง่ายๆในชีวิตประจ าวัน 

 

 ภาษาเวียดนาม II  

ส าหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาเวียดนาม I มาแล้ว เน้นฝึกฝน

ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับที่สูงข้ึน  

 เรียนไวยากรณ์ ส านวนที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ และ

บทสนทนาในชีวิตประจ าวันต่อจากภาษาเวียดนาม I  

 

 ภาษาเวียดนาม III 

ส าหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาเวียดนาม II มาแล้ว  เน้น

เสริมทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับทีสู่งข้ึน 

 เรียนไวยากรณ์ ส านวนที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 

และบทสนทนาในชีวิตประจ าวันต่อจากภาษา 

เวียดนาม II  

 เน้นเรียนฟัง-พูดกับอาจารย์เจ้าของภาษา 

เวลาเรียน วันเสาร์ เวลา 9.00-12.15 น.  

ผู้สอน  (อาจารย์ ดร. พิสิฐ อ านวยเงินตรา) 

 เวลาเรียน วันเสาร์ เวลา 13.00-16.15 น.  

ผู้สอน  (อาจารย์ ดร. พิสิฐ อ านวยเงินตรา) 

 เวลาเรียน วันเสาร์ เวลา 13.00-16.15 น.  

ผู้สอน  (อาจารย์ Tran Thi Bich Thao) 

ภาษาพม่า I 

ส าหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาพม่ามาก่อน เน้นปูพ้ืนฐาน 

การฟัง พูด อ่าน เขียน  

 เรียนระบบเสียงภาษาพม่าและอักขรวิธี   

 เรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 เรียนบทสนทนาง่ายๆในชีวิตประจ าวัน 

 ภาษาอินโดนีเซีย I 

ส าหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาอินโดนีเซียมาก่อน เน้นป ู

พ้ืนฐานการฟัง พูด อ่าน เขียน   

 ฝึกทักษะภาษาอินโดนีเซียข้ันพ้ืนฐาน 

 ฝึกการสนทนาในชีวิตประจ าวัน 

 

 ภาษาอินโดนีเซีย Ii 

ส าหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาอินโดนีเซีย I มาแล้ว เน้น

เสริมทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับที่สูงข้ึน 

 ฝึกทักษะภาษาอินโดนีเซียต่อจากภาษาอินโดนีเซีย I   

 ฝึกการสนทนาในชีวิตประจ าวัน 

เวลาเรียน วันอาทิตย์ เวลา 9.00-12.15 น.  

ผู้สอน  (อาจารย์ วทัญญู ฟักทอง) 

 เวลาเรียน วันเสาร์ เวลา 9.00-12.15 น.  

ผู้สอน  (อาจารย์ รังสิมา รุ่งเรือง) 

 เวลาเรียน วันเสาร์ เวลา 13.00-16.15 น.  

ผู้สอน  (อาจารย์ รังสิมา รุ่งเรือง) 

ภาษาเขมร I 

ส าหรับผู้ที่ไม่เคยศึกษาภาษาเขมรมาก่อน เน้นปูพ้ืนฐานการฟัง พูด อ่าน เขียน 

 เรียนไวยากรณ์ภาษาเขมรเบ้ืองต้น       เรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมเขมร 

 ฝึกการสนทนาในชีวิตประจ าวัน 

 ภาษาเขมร II 

ส าหรับผู้ที่เคยศึกษาภาษาเขมร I มาแล้ว เน้นเสริมทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับสูง 

 เรียนไวยากรณ์ภาษาเขมรในระดับที่สูงข้ึน      

 เรียนรู้และสัมผัสกับวัฒนธรรมเขมรควบคู่กับการพัฒนาทักษะภาษากับบทสนทนาใน 

สถานการณ์ต่างๆ 

เวลาเรียน วันเสาร์ เวลา 9.00-12.15 น.  

ผู้สอน  (อาจารย์ Chhitratha Neou) 

 เวลาเรียน วันเสาร์ เวลา 13.00-16.15 น.  

ผู้สอน  (อาจารย์ Chhitratha Neou) 

***หมายเหต ุ: วันเสาร์สดุท้าย (9 พฤศจกิายน 2562) และวนัอาทติย์สุดท้าย (10 พฤศจิกายน 2562) เรียน  09.00 - 12.30 น. (รอบเช้า) และ 13.00 - 16.30 น. (รอบบ่าย) 



 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 

           1. ใบสมัคร   

           2. ค่าธรรมเนียมการอบรม 

 

** กรณีได้รับส่วนลด ให้เตรียมส าเนา เอกสารที่

เกี่ยวข้อง เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน ร.ร.สาธิต 

มก., ส าเนาบัตรนิสิตปริญญาตรี, โท, เอก มก., ส าเนา

บัตรประจ าตัวบุคลากร มก., ส าเนา ปริญญาบัตร หรือ

ส าเนาบัตรนิสิตเก่า มก. หรือ ใบเสร็จรับเงินหลักสูตรที่

เคยเรียน แนบใบสมัคร ให้เรียบร้อย มิเช่นน้ันจะไม่ได้

รับส่วนลด... 

        

 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 

         - บุคคลทั่วไป นักเรียน (มัธยมศึกษาปีที่ 3   

        หรือเทียบเท่า) นักศึกษา นิสิตมก. และศิษย์ เก่า

มก. 

 

 

สถานที่รับสมัครและช าระเงิน 

        - ด้วยตัวเองที่ศูนย์ภาษา ช้ัน 1 ห้อง 100   

        อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (อาคารมนุษยศาสตร์   

        4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

- ออนไลน์ที่ www.lang.human.ku.ac.th และช าระ 

เงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ศูนย์ภาษา คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เลขที่ 

235-227390-3 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สาขา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) แล้วยืนยัน การ

สมัครผ่านทางโทรสารหรืออีเมล อย่างใดอย่างหนึ่ง 

1. Fax ใบสมัครพร้อมหลักฐานการช าระเงินมาที่ 02-

9428887 หรือ 

2. E-mail ใบสมัครและหลักฐานการช าระเงินมาที่ 

lang_hum@hotmail.com  

 
*หมายเหตุ: กรณชี าระเงินผา่นทางธนาคาร โปรดเก็บหลักฐาน 

การช าระเงินไว้ เพื่อน ามาแลกใบเสร็จตัวจริงในวันแรกที่เรียน              

   โครงการอบรมพัฒนาภาษาอาเซียน 

ส าหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

                 รุ่นที่ 75    

    

17 สิงหาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 

 

  

 

 

         

  

 

ค่าธรรมเนียม 

        - ส าหรับบุคคลทั่วไปหลักสูตรละ 4,500 บาท 

          (รวมเอกสาร) 

- ส าหรับนร.สาธิตเกษตร, นิสิตป.ตรี, โท, เอก,  

บุคลากรและศิษย์เก่า มก. หลักสูตรละ 4,400 บาท (แนบหลักฐาน

ตามระบุ)        

- ส าหรับผู้ที่เรียนต่อเน่ืองมาแล้ว 2 หลักสูตร จะ

ได้รับส่วนลดในหลักสูตรที่ 3 จ านวน 200 บาท (แนบ

หลักฐานตามระบุ) 

สมัครภายใน 18 ก.ค. 62 รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท              

   

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 

คุณปนัดดา  คุณสุวรรณีย์  คุณสุภานัน 

และคุณเจตน์ ได้ที่ส านักงานศูนย์ภาษา ช้ัน 1 

ห้อง 100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (อาคาร

มนุษยศาสตร์ 4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โทร. 02-579-0113  ต่อ 2022, 2023, 2024              

และ 02-9428888-9 โทรสาร 02-9428887 

 

 

 

 

 

www.lang.human.ku.ac.th 

https://www.facebook.com/KULANGUAGECENTRE 

หมายเหตุ: 1. ในกรณีทีม่ีผู้สมัครเรียนในแต่ละหลักสูตรไม่มากพอ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ไมเ่ปิดอบรมใน   

                หลกัสูตรนัน้ๆ และจะคืนเงินค่าอบรมให้กับผู้สมัครเรียนตอ่ไป  

             2. ทางโครงการจะคนืเงินค่าอบรมให้ในกรณีทีไ่ม่สามารถเปิดหลักสูตรได้เท่านัน้ 

3. การเปลี่ยนวิชาเรียน หรอืการพักการเรียน (Drop) ต้องยื่นเรือ่งภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเรยีนการสอน และ ในกรณีพักการ

เรียนจะต้องกลับมาเรียนในภาคการศึกษาถัดไปเท่านัน้ มิเช่นนัน้จะถือว่าสละสิทธิ ์

4. เนื่องจากอาจมีการเปล่ียนแปลงต่างๆ เกี่ยวกับวนั เวลา ของการอบรม อันเนื่องมาจากปัจจัยและเหตุสุดวิสัยต่างๆ จึงขอให้ผู้เข้า

อบรมติดตามข่าวสารจากศูนย์ภาษาผ่านทาง เว็บไซต ์www.lang.human.ku.ac.th หรือทาง Facebook 

https://www.facebook.com/KULANGUAGECENTRE เป็นประจ า 

 



 
      

      โครงการอบรมพฒันาภาษาองักฤษส าหรับนิสติ นักศึกษา และบคุคลทั่วไป รุ่นที่ 75 

             เรียนวันที่ 17 สิงหาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2562  

                    รวม 36 ชั่วโมง  
 

      เปิดรับสมัครตั้งแต ่1-31 กรกฎาคม 2562  

          สมัครภายใน 18 กรกฎาคม 62 รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท 

Conversation Courses (4,500 บาท + ค่าทดสอบ 100 บาท) 

**ผู้เรียนจะต้องเข้ารับการทดสอบเพ่ือจัดระดับช้ันเรียนในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 

เวลา  9.00 - 12.00  น.  และ 13.00 - 15.00 น.  ที่ ชั้น  5  อาคารมนุษยศาสตร์ 4   

หลักสูตร รายละเอียด เวลาเรียน ทีมผู้สอน 

1. Pre-Elementary 

Conversation 

ฝึกทักษะทางภาษาในระดับ Pre-Elementary ทั้งด้านการฟังและพูด โดยเน้นให้ผู้เรียน

สามารถน าไปใช้ส่ือสารในชีวิตประจ าวันอย่างง่ายๆ ได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ 

จ. พ.  17.30 – 19.30 น. 

อ. พฤ. 17.30 – 19.30 น.  

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

Ms.Caroline Angelique Favier  

Mr.Folefac Tanya 

Nkenglefac 

2. Elementary Conversation ฝึกทักษะทางภาษาในระดับ Elementary ทั้งด้านการฟังและพูด โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถ

สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ต่าง ๆ แบบเบ้ืองต้นได้ 

จ. พ.  17.30 – 19.30 น. 

อ. พฤ. 17.30 – 19.30 น. 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

เสาร์  13.00 – 16.15 น. 

Ms.Caroline Angelique Favier  

Mr.Folefac Tanya 

Nkenglefac 
Mr. Derek Hopper 

3. Pre-Intermediate 

Conversation 

ฝึกทักษะในระดับPre-Intermediate ทั้งด้านการฟังและพูด โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถ

สื่อสารในชีวิตประจ าวันหรือพูดในหัวข้อเรื่อง ที่มีความซับซ้อนและยากข้ึนในระดับกลาง 

เช่น อธิบายสถานที่ต่างๆ ได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ  

อ. พฤ. 17.30 – 19.30 น. 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

เสาร์  13.00 – 16.15 น. 

อาทิตย์  9.00 – 12.15 น. 

Mr. Craig  Perkins 
Mr.Jonathan Kenneth Day 

Mr.Derek Hopper 

4. Intermediate 

Conversation 

ฝึกทักษะการฟังและพูดในระดับ Intermediate เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารใน 

ชีวิตประจ าวันหรือพูดในหัวข้อเรื่องที่มีความซับซ้อนยากข้ึนกว่าระดับกลาง เช่น อภิปราย

ข่าวสารหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ  

อ. พฤ. 17.30 – 19.30 น. 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

เสาร์  13.00 – 16.15 น. 

อาทิตย์ 9.00 – 12.15 น. 

Mr. David Nigel Price 

Mr. Simon Stewart 

Mr. Brian Michael 

Swerdlow 



5. Upper Intermediate 

Conversation 

ฝึกทักษะการฟังและพูดในระดับ Upper Intermediate เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสาร

ชีวิตประจ าวันในระดับค่อนข้างสูงได้อย่างมั่นใจและอย่างมีประสิทธิภาพ  

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

เสาร์  13.00 – 16.15 น. 

อาทิตย์  9.00 – 12.15 น. 

Mr. G.L.Cannon 

Mr. Steven Russell 

6. Advanced Conversation ฝึกทักษะการฟังและพูดในระดับ Advanced เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ส่ือสารใน

หลากหลายสถานการณ์โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง มีความคล่องแคล่วในการพูด และมีความ

มั่นใจในการสื่อสาร  

เสาร์  9.00 – 12.15 น. Mr. G.L.Cannon 

Mr. Steven Russell 

Grammar Courses (4,500 บาท)  

หลักสูตร รายละเอียด เวลาเรียน ทีมผู้สอน 

7. Basic English Grammar   

(รับผู้เรียนตั้งแต่ระดับม.ปลายขึ้นไป) 

ปูพ้ืนฐานไวยากรณ์อังกฤษที่ส าคัญและจ าเป็นในการใช้ภาษา การใช้ไวยากรณ์ใน 

ภาษาเขียนตั้งแต่ระดับค าไปจนถึงระดับประโยครวมถึงส านวนที่ใช้บ่อยๆ และการ 

เปรียบเทียบโครงสร้างของประโยคแบบต่างๆ เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการปูพ้ืนหรือ 

ทบทวนไวยากรณ์อังกฤษ เพื่อการใช้งานและการเตรียมตัวสอบข้อสอบมาตรฐานต่างๆ 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

เสาร์  13.00 – 16.15 น. 

อาจารย์ศิริกุล  พูนนาก 

8. Grammar in Real Life เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้หลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเขียนและ

การอ่าน รวมทั้งหลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เปรียบเทียบความเหมือน/และความแตกต่างของ ไวยากรณ์ส าหรับการพูดและการเขียน 

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนหลักไวยากรณ์ แล้วสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเขียนและพูดได้

อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามบริบทของการสื่อสาร 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

เสาร์  13.00 – 16.15 น. 

อาจารย์เบญจมาภรณ์  

วรากุลปกรณ์ศิริ 

9. Advanced English 

Grammar 

ส าหรับผู้เรียนทั่วไปที่มีพ้ืนฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษค่อนข้างดี แต่ยังต้องการศึกษา

เพิ่มเติมเพ่ือฝึกฝนและพัฒนาตนเองเพื่อให้เข้าใจไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษข้ันสูง

และน าไปพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

เสาร์   9.00 – 12.15 น. อาจารย์ติโรธ  ทองนวล 

Standardized Test Preparation Courses (ราคาแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร) 

หลักสูตร รายละเอียด เวลาเรียน ทีมผู้สอน 

10. TOEIC Preparation 

(4,500 บาท)   

เน้นเนื้อหาตามแนวข้อสอบ TOEIC มีการฝึกท าข้อสอบในส่วน Listening ส่วน Reading 

และส่วน Structure and Expression วิทยากรจะแนะน าเทคนิคต่างๆในการท าข้อสอบ  

*Pre-test  ในวันแรก ของการเรียน 

อ. พฤ. 17.30 – 19.30 น. 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

เสาร์  13.00 – 16.15 น. 

อาทิตย์  9.00 – 12.15 น. 

อาจารย์ปรารถนา  ศิวะถาวร 

อาจารย์นิรนัดร์  ขมุบางลี่

อาจารย์ลดาวัลย์  รจุิพรวศนิ 

11. Preparation for IELTS 
(5,000 บาท) 

เน้นปูพ้ืนฐานที่ใช้เพื่อเตรียมสอบ ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่จ าเป็นตามแนวข้อสอบ IELTS 

วิทยากรจะแนะน าเทคนิคต่าง ๆ ในการเตรียมตัวเพ่ือการสอบ IELTS ให้มีประสิทธิผล  

อ. พฤ. 17.30 – 19.30 น. 

เสาร์   9.00 – 12.15 น. 

เสาร์   13.00 – 16.15 น. 

Mr. Simon Stewart 
Mr.Jonathan Kenneth Day 

 



12. Reading and Writing for 

IELTS  

(4.500 บาท) 

การอา่นและการเขยีนเพื่อการสอบ 

IELTS  

ฝึกฝนเทคนิคที่เป็นประโยชน์ ที่ใช้ได้จริงในการท าข้อสอบ IELTS ในส่วนของการอ่านและ

การเขียน ผู้เรียนจะได้สร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบ และฝึกท าข้อสอบจริงเพ่ือให้สามารถ

รับมือกับข้อสอบได้ทันเวลาที่ก าหนด เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ต้องการฝึกท าข้อสอบส่วน 

Reading และ Writing เพื่อเพิ่มคะแนนสอบ IELTS ในเวลาอันสั้นหรือเพื่อใช้ในการเรียนต่อ

ต่างประเทศ 

เสาร์     9.00 – 12.15 น. อาจารย์ฤทธิศักดิ์   

วงษ์วุฒิพงษ์ 

13. TOEFL  

(5,000 บาท) 

เน้นเนื้อหาที่สอนจะอิงตามแนวข้อสอบ TOEFL (iBT) ได้แก่ Listening and Reading 

Comprehension และ Structure and Writing วิทยากรจะแนะน าเทคนิคต่างๆในการท า

แบบฝึกหัดเพื่อให้เชี่ยวชาญและแม่นย าในการท าข้อสอบ*Pre-testในวันแรกของการเรียน 

เสาร์      9.00 – 12.15 น. 

อาทิตย์   9.00 – 12.15 น. 

ผศ. ดร. ดรุณี  ดุจสิค 

อาจารย์นิรันดร์  ขุมบางลี่ 

Writing Courses (ราคาแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร) 

หลักสูตร รายละเอียด เวลาเรียน ทีมผู้สอน 

14. Basic Writing  

(4.500 บาท) 

ฝึกเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นในระดับประโยคที่มีโครงสร้างพ้ืนฐานแล้วจึงเรียนการ 

เขียนประโยคที่มีความซับซ้อนข้ึนไปจนถึงระดับเขียนเป็นย่อหน้าและเรียงความสั้นๆ 

วิทยากรจะให้ค าแนะน าในเรื่องค าศัพท์และส านวนง่ายๆ ที่ใช้บ่อย เพ่ือการเขียนที่ดี 

และมีประสิทธิภาพ 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. ผศ. องค์อร  ตู้จินดา 

15. Improving Writing Skills  

(5,000 บาท) 

(รับผู้เรียนระดับป.ตรีข้ึนไปใน

ทุกสาขา)  

เหมาะส าหรับผู้ที่ชอบเขียนความเรียงเป็นภาษาอังกฤษ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการเขียนความเรียงเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตในเรื่องทั่วไป 

ผู้เรียนจะได้ฝึกเขียนและแก้ไขปรับปรุงงานเขียนและซักถามเพื่อความเข้าใจได้อย่างละเอียด 

 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. ผศ. ดร. บุษบา  ต้นทอง 

16. English for Academic 

Writing  

(5,000 บาท) 

หลักการเขียนงานวิจัย หรือ 

วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ

เบ้ืองต้น  

เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเขียนรายงานการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่มุ่งเน้น

การให้ความรู้และความเข้าใจ และฝึกทักษะการเขียนรายงานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติจริง และซักถาม เพื่อความเข้าใจได้ละเอียดเนื่องจากวิทยากรเป็นอาจารย์

ชาวไทยที่มีประสบการณ์ด้าน การสอนการเขียน 

เสาร์  13.00 – 16.15 น. ผศ. ดร. บุษบา  ต้นทอง 

17. Research Writing  

(5,000 บาท) 

(รับผู้เรียนที่ก าลังศึกษา

ระดับป.โท-เอก และนักวิจัยที่

ต้องเขียนรายงานการวิจัยเป็น

ภาษาอังกฤษ)  

เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องเขียนรายงานการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการเขียนรายงาน

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ หรือการเขียนรายงานการวิจัย โดยมุ่งเน้นถึงความรู้และความ

เข้าใจที่ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนรายงานการวิจัย  

อาทิตย์  9.00 – 12.15 น. ผศ. ดร. บุษบา  ต้นทอง 



18. (English Thesis Writing)  

(5,000 บาท) 

หลักการเขียนงานวิจัยหรือ

วิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษ

เบ้ืองต้น  

เหมาะกับนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้เรียนจะได้ศึกษาและฝึกการเขียนวิทยานิพนธ์

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น โดยเน้นความรู้ความเข้าใจในประเด็นการเขียนแต่ละหัวข้อของการ

เขียนวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาในหลักสูตรครอบคลุมหัวข้อ

ต่างๆ อาทิ การเขียน Abstract, Introduction, Literature Review, Finding & 

Discussion, Conclusion, Limitation, Implication และ Recommendation เป็นต้น 

เสาร ์ 13.00 – 16.15 น. อาจารย์ ดร. มานะชัย  

อินทร์แก้ว 

19. Writing Effective 

Business Emails  

(4,500 บาท) 

ส าหรับผู้ที่ต้องเขียน email เป็นภาษาอังกฤษในการท างานหรือใช้ email ติดต่อสื่อสาร 

ประจ าวัน เพ่ือการสื่อสารที่ชัดเจนและประสบความส าเร็จมากข้ึน ผู้เรียนจะได้ทราบ

มารยาทในการเขียน email สิ่งที่ควรท า สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง เรียนโครงสร้างการเขียน email 

เป็นภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ พ้ืนฐานการใช้ไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอนตัวพิมพ์ใหญ่ 

ค าศัพท์ที่พบบ่อยในการเขียน email ประเภทต่างๆ ฝึกฝนและลงมือเชียน 

email ประเภทต่างๆทั้งแบบภายในองค์กรและระหว่างองค์กร 

อ. พฤ. 17.30-19.30 น. 

เสาร์   9.00 – 12.15 น. 

อาจารย์เบญจมาภรณ์  

วรากุลปกรณ์ศิริ 

 

English for Work/ Business Courses (ราคาแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร) 

หลักสูตร รายละเอียด เวลาเรียน ทีมผู้สอน 

20. English Skills for 

Business I  

(5,000 บาท +  

ค่าทดสอบ 100 บาท)    

 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ท างานด้านธุรกิจหรือสนใจด้านธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนมีความ

ความสามารถทั้ง 4 ทักษะโดยเน้นพัฒนาการฟัง/พูดและการเขียน เรียนรู้ค าศัพท์ทางธุรกิจ

ในด้านต่าง ๆ เบ้ืองต้นเพื่อให้น าไปใช้ได้รวมทั้งศึกษาความรู้ทางธุรกิจจากการอ่านบทความ

ทางธุรกิจเบื้องต้นและอภิปรายปัญหาที่ปรากฏในบทความ ฝึกเขียนเพ่ือการสื่อสารงานด้าน

ธุรกิจในลักษณะต่าง ๆ เช่นการเขียน E-mail  และรายงานการประชุมเบ้ืองต้น เป็นต้น  

**ผู้เรียนจะต้องเข้ารับการทดสอบเพ่ือจัดระดับช้ันเรียนในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 

เวลา  9.00 - 12.00  น.  และ 13.00 - 15.00 น.  ที่ ชั้น  5  อาคารมนุษยศาสตร์ 4 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

เสาร์  13.00 – 16.15 น. 

Mr. Jonathan Kenneth 

Day 

Mr. Jamie Christopher  

Pierce 

21. English Skills for 

Business II  

(5,000 บาท +  

ค่าทดสอบ 100 บาท)    

 

เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ท างานด้านธุรกิจหรือสนใจด้านธุรกิจ โดยเน้นทักษะการเขียนและ

การฟัง/พูด รวมทั้งเรียนรู้ค าศัพท์ ส านวน ที่ใช้ทางธุรกิจในด้านต่าง ๆที่มีความยากเพิ่มข้ึน 

ได้อ่านบทความทางธุรกิจที่ซับซ้อนขึ้น และอภิปรายปัญหาที่ปรากฏในบทความและเสนอ

แนวทางแก้ไข ผู้เรียนจะได้ฝึกเขียนเพ่ือการ สื่อสารงานด้านธุรกิจในลักษณะต่าง ๆ เช่น 

การเขียนบันทึกข้อความ จดหมาย  รายงานด้านธุรกิจ รายงานและการประชุม เป็นต้น  

**ผู้เรียนจะต้องเข้ารับการทดสอบเพ่ือจัดระดับช้ันเรียนในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 

เวลา  9.00 - 12.00  น.  และ 13.00 - 15.00 น.  ที่ ชั้น  5  อาคารมนุษยศาสตร์ 4   

 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

เสาร์  13.00 – 16.15 น. 

Mr. Jamie Christopher  

Pierce 

Mr. Jonathan Kenneth 

Day 

 



22. English Skills for 

Business III  

(5,000 บาท +  

ค่าทดสอบ 100 บาท)    

 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความความสามารถทั้ง 4 ทักษะโดยเน้นการฟัง พูด อภิปรายและ เขียน 

เรียนรู้ค าศัพท์ส านวน ที่ใช้ทางธุรกิจในด้านต่างๆ ที่มีความยากเพิ่มข้ึน รวมทั้งได้ศึกษา

ความรู้ทางธุรกิจจากการอ่านบทความที่ซับซ้อนข้ึนและอภิปรายปัญหาที่ปรากฏในบทความ

และเสนอแนวคิดของตนเอง รวมทั้งวิธีในการแก้ปัญหา  

**ผู้เรียนจะต้องเข้ารับการทดสอบเพ่ือจัดระดับช้ันเรียนในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 

เวลา  9.00 - 12.00  น.  และ 13.00 - 15.00 น.  ที่ ชั้น  5  อาคารมนุษยศาสตร์ 4   

เสาร์  13.00 – 16.15 น. Mr. David Nigel  Price 

Mr. Jamie Christopher  

Pierce 

Mr. Jonathan Kenneth 

Day 

23. English at Work 

(4,500 บาท) 

ส าหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเตรียมความพร้อมและเพ่ิมความมั่นใจ 

ในการใช้ภาษาอังกฤษในการท างาน โดยเน้นการพัฒนาทักษะการส่ือสารใน 

สถานการณ์ทางธุรกิจต่างๆ เช่น การพูด โทรศัพท์ในส านักงาน การบรรยาย 

กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ การน าเยี่ยมชมบริษัท และการน าเสนอเป็น 

ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. อาจารย์ตาบทิพย์   

กาญจนภูมิ 

24. Grammar for Business 

(4,500 บาท) 

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อ

ธุรกิจ  

หลักสูตรนี้เหมาะส าหรับผู้ที่สนใจเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษผ่านวงค าศัพท์และหัวข้อต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ครอบคลุมหลักไวยากรณ์ที่จ าเป็นต่อการใช้งานเน้นการอธิบายที่ชัดเจน 

เข้าใจง่าย ฝึกฝนทักษะด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลาย มีหัวข้อที่ทันสมัย ได้เรียนรู้ส านวน 

อันหลากหลายในเชิงธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานการประกอบธุรกิจต่างๆ 

อ. พฤ. 17.30 – 19.30 น. อาจารย์ตาบทิพย์   

กาญจนภูมิ 

25. English for Workplace   

     Communication  

(4,500 บาท) 

ภาษาอังกฤษส าหรับการ

สื่อสารในองค์กร  

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับการท างานในองค์กร 

ทั้งภาครัฐและเอกชนได้เป็นอย่างดี เหมาะส าหรับพนักงานในส านักงาน 

โดยเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อฝึกอบรมพนักงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถฝึกทักษะในการใช้ 

ภาษาอังกฤษต่างๆ พร้อมรับค าแนะน าจากผู้สอนอย่างใกล้ชิด 

จ. พ.  17.30 – 19.30 น. 

เสาร์  13.00 – 16.15 น. 

อาจารย์ตาบทิพย์   

กาญจนภูมิ 

Everyday English Courses (4,500 บาท) 

หลักสูตร รายละเอียด เวลาเรียน ทีมผู้สอน 

26. English for Everyday 

Use  

เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการเรียนเพ่ือใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในชีวิตประจ าวันในระดับ 

พ้ืนฐาน ซึ่งจะเรียนภาษาอังกฤษในหัวข้อเรื่องในชีวิตประจ าวัน มีการอธิบายหลักไวยากรณ์ 

ประกอบเพ่ือให้เข้าใจมากข้ึน การเรียนจะประกอบด้วยการฝึกฟัง ฝึกออกเสียงและสนทนา 

โดยการแสดงบทบาทสมมติหรือจ าลองสถานการณ์ช่วงท้ายของหลักสูตรในหัวข้อการสมัครงาน 

และสัมภาษณ์งาน 

เสาร์    9.00 – 12.15 น. ผศ. ดร. ณัฐกันต์  สุขช่ืน 

 

 



 
English for Specific Purposes Courses  (4,500 บาท) 

หลักสูตร รายละเอียด เวลาเรียน ทีมผู้สอน 

27. English for Flight 

Attendants  

ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน

ต้อนรับบนเคร่ืองบิน  

เหมาะส าหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบิน 

ต่างๆ ตลอดหลักสูตรผู้เรียนจะได้เรียนรู้ศัพท์และบทสนทนาที่ใช้ในบริบทต่างๆ ของพนักงาน

ต้อนรับบนเครื่องบิน รวมถึงความรู้และความเข้าใจในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพนี้ 

ผ่านการฝึกสนทนาและฝึกปฏิบัติพร้อมค าแนะน าอย่างใกล้ชิดจากผู้สอนที่มีประสบการณ์

ตรง หลักสูตรนี้ยังเป็นหลักสูตรเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการสัมภาษณ์งานสายการบิน

ของผู้เรียนอีกด้วย 

 

อาทิตย์  9.00 – 12.15 น. อาจารย์ ดร. มานะชัย  

อินทร์แก้ว 

28. Introduction to 

Translation  

(5,000 บาท) 

พ้ืนฐานการแปล(รับผู้เรียนที่

ส าเร็จการศึกษาระดับป.ตรีข้ึน

ไป หรือก าลังศึกษาสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษในระดับป.ตรี 

และผู้ที่ ท างานเกี่ยวข้องกับ

ภาษาอังกฤษ มีความรู้

ภาษาอังกฤษในระดับดี 

เป็นหลักสูตรการแปลเบ้ืองต้น เป็นการให้ความรู้พ้ืนฐานอันจะเป็นประโยชน์แก่การท างาน

แปลเช่น ความรู้ด้านลักษณะภาษาไวยากรณ์ ศัพท์ ส านวน เครื่องมือและแหล่งค้นคว้าอัน

จะเป็นประโยชน์แก่การแปล การฝึกฝนการสื่อสารเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเสริม

ทักษะการแปล เหมาะส าหรับผู้ต้องการปูพ้ืนความรู้การแปลเบ้ืองต้น 

**มีการทดสอบวัดผลการเรียน 

เสาร์  13.00 – 16.15 น. ผศ. วารี  ตัณฑุลากร 

29. Speaking and 

Pronunciation Skills 

ส าหรับผู้เรียนที่ต้องการฝึกทักษะในด้านการ พูดและการฟัง โดยผู้เรียนจะได้รับการฝึก 

ออกเสียงภาษาอังกฤษใหถู้กต้อง ให้เหมือนเจ้าของภาษา การลงน้ าหนักค า (stress)   

การออกเสียงสูงต่ า (intonation) และการเว้นจังหวะในการออกเสียงในประโยค (rhythm) 

 

จ. พ.   17.30 – 19.30 น. 

เสาร์    9.00 – 12.15 น. 

อาทิตย์  9.00 – 12.15 น. 

Mr. Jamie Christopher  

Pierce 

 



30. English for Intercultural  

    Communication  

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

บนความต่างทางวัฒนธรรม 

หลกัสตูรนี้เป็นการเรยีนภาษาองักฤษดว้ยการน าเน้ือหาและกรอบแนวคดิดา้นการสือ่สารระหวา่ง
วฒันธรรม(การสือ่สารบนความต่าง)มาประยุกตใ์ช ้ซึง่เป็นแนวคดิทีป่ระสบความส าเรจ็เป็นอย่าง
มากในการสือ่สารของกลุ่มสหภาพยุโรปเพื่อใหค้นหลากหลายวฒันธรรมในภมูภิาคอยู่รว่มกนัไดอ้ย่าง
สนัตสิขุ แนวความคดิการสือ่สารบนความต่างสามารถสรา้งความตระหนกัรูด้า้นการสือ่สารระหว่าง 
วฒันธรรมอนัประกอบดว้ยทศันคต ิ(attitudes) ความรูค้วามเขา้ใจ (knowledge and  
understanding) ทกัษะความสามารถ(skills) และการกระท า(actions) ซึง่เป็นคุณสมบตัเิบือ้งตน้ของ
ผูม้คีวามตระหนกัรูด้า้นการสือ่สารระหว่างวฒันธรรมระหว่างการเรยีน ผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจ
หลกัการของแต่ละแนวคดิเพื่อใหเ้หน็วธิคีดิ ตวัอย่างในทางปฏบิตั ิวธิคีดิ ตวัอย่างในทางปฏบิตั ิ
วธิกีารในการแกปั้ญหา ทีจ่ะน าไปปรบัใชใ้นรปูแบบของสถานการณ์ในองคก์รเพื่อการสือ่สารที ่
เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้(อาท ิการปรบัลดอคตขิองคนในองคก์รและ 
หลกีเลีย่งความขดัแยง้ในองคก์ร เป็นตน้) 

เสาร์   9.00 – 12.15 น. อาจารย์ ดร. มานะชัย  

อินทร์แก้ว 

31. English Public Speaking 

(5,000 บาท) 

หลักสูตรนี้เน้นการฝึกพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณชนและเสริมสร้างความมั่นใจในการพูด

ภาษาอังกฤษ แนะน าการวางแผนการพูด การวิเคราะห์ผู้ฟัง การเลือกหัวข้อ การเตรียมเค้า

โครงเรื่องที่จะพูด การเตรียมเนื้อหาที่สอดคล้องกับวิธีการน าเสนอ มารยาทในการพูด 

บุคลิกภาพ และการน าเสนอ ผู้เรียนจะได้รับค าแนะน าเป็นรายบุคคลเพ่ือพัฒนาทักษะการ

พูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณชนให้มีประสิทธิภาพ 

 

เสาร์      13.00–16.15 น. 

อาทิตย์   9.00 – 12.15 น. 

ผศ. ดร. ดรุณี  ดุจสิค 

32. Presentations in English 

(5,000 บาท) 

 เสาร์      9.00 – 12.15 น. ผศ. ดร. ดรุณี  ดุจสิค 

 
 



คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 

         - บุคคลทั่วไป นักเรียน (มัธยมศึกษาปีที่ 3   

        หรือเทียบเท่า) นักศึกษา นิสิตมก. และศิษย์ 

เก่ามก. 

 

 สถานที่อบรม 

            - อาคารศูนย์เรียนรวม 4, อาคารคณะ    

           มนุษยศาสตร์ 2, อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 4 

 

หรือสามารถตรวจสอบห้องเรียนได้ท่ี 

www.lang.human.ku.ac.th 

 

 

 

ส่วนลดค่าธรรมเนียม 

         - ส าหรับนร.สาธิตเกษตร, นิสิตป.ตรี, โท,  

           เอก, บุคลากรและศิษย์เก่า มก. ได้รับ 

ส่วนลดหลักสูตรที่ 1-6 จ านวน 100 บาท  

(แนบหลักฐานตามระบุ)  

       

- ส าหรับผู้ที่เรียนต่อเน่ืองมาแล้ว 2 หลักสูตร จะ

ได้รับส่วนลดในหลักสูตรที่ 3 (ทุกหลักสูตร)  

จ านวน 200 บาท (แนบหลักฐานตามระบุ) 

สมัครภายใน 18 ก.ค. 62 รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท   

 

 

 สถานที่รับสมัครและช าระเงิน 

        - ด้วยตัวเองที่ศูนย์ภาษา ช้ัน 1 ห้อง 100   

        อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์  

        (อาคารมนุษยศาสตร์ 4) มหาวิทยาลัย  

        เกษตรศาสตร์ บางเขน 

- ออนไลน์ที่ www.lang.human.ku.ac.th และช าระ 

เงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ศูนย์ภาษา 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 

เลขที่ 235-227390-3 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สาขา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) แล้วยืนยัน การ

สมัครผ่านทางโทรสารหรืออีเมล อย่างใดอย่างหนึ่ง 

1. Fax ใบสมัครพร้อมหลักฐานการช าระเงินมาที่ 02-

9428887 หรือ 

2. E-mail ใบสมัครและหลักฐานการช าระเงินมาที่ 

lang_hum@hotmail.com  
*หมายเหตุ: กรณชี าระเงินผา่นทางธนาคาร โปรดเก็บหลักฐาน 

การช าระเงินไว้ เพื่อน ามาแลกใบเสร็จตัวจริงในวันแรกที่เรียน              

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 

คุณปนัดดา  คุณสุวรรณีย์  คุณสุภานัน 

และคุณเจตน์ ได้ที่ส านักงานศูนย์ภาษา ช้ัน 1 

ห้อง 100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (อาคาร

มนุษยศาสตร์ 4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โทร. 02-579-0113  ต่อ 2022, 2023, 2024              

และ 02-9428888-9 โทรสาร 02-9428887 

 

 

 

 

 

www.lang.human.ku.ac.th 

https://www.facebook.com/KULANGUAGECENTRE 

 

 

 เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 

           1. ใบสมัคร   

           2. ค่าธรรมเนียมการอบรม 

 

** กรณีได้รับส่วนลด ให้เตรียมส าเนา เอกสารที่

เกี่ยวข้อง เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน ร.ร.สาธิต 

มก., ส าเนาบัตรนิสิตปริญญาตรี, โท, เอก มก., ส าเนา

บัตรประจ าตัวบุคลากร มก., ส าเนา ปริญญาบัตร หรือ

ส าเนาบัตรนิสิตเก่า มก. หรือ ใบเสร็จรับเงินหลักสูตรที่

เคยเรียน แนบใบสมัคร ให้เรียบร้อย มิเช่นน้ันจะไม่ได้

รับส่วนลด...  

  

หมายเหตุ:  

             1. ในกรณีที่มีผู้สมัครเรียนในแต่ละหลักสูตรไม่มากพอ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดอบรมใน   

                หลักสูตรนั้นๆ และจะคืนเงินค่าอบรมให้กับผู้สมัครเรียนต่อไป  

             2. ทางโครงการจะคืนเงินค่าอบรมให้ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดหลักสูตรได้เท่านั้น 

3. การเปลี่ยนวิชาเรียน หรือการพักการเรียน (Drop) ต้องยื่นเรื่องภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเรียนการสอน และ 

ในกรณีพักการเรียนจะต้องกลับมาเรียนในภาคการศึกษาถัดไปเท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 

4. เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกี่ยวกับวัน เวลา ของการอบรม อันเนื่องมาจากปัจจัยและเหตุสุดวิสัยต่างๆ 

จึงขอให้ผู้เข้าอบรมติดตามข่าวสารจากศูนย์ภาษาผ่านทาง เว็บไซต์ www.lang.human.ku.ac.th หรือทาง Facebook 

https://www.facebook.com/KULANGUAGECENTRE เป็นประจ า 

 



เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-31 กรกฎาคม 2562  

              เมื่อสมัครภายใน 18 กรกฎาคม 62 รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท 

                                         โครงการอบรมพัฒนาภาษายุโรปส าหรับนสิิต นักศึกษา และบคุคลทั่วไป รุ่นที่ 75 

เรียนวันท่ี 17 สิงหาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2562 

รวม 36 ชัว่โมง ราคา 4,500 บาท 

ภาษาฝรั่งเศส                   เวลาเรียน/ ผู้สอน       ภาษาเยอรมัน เวลาเรียน/ ผู้สอน  ภาษาสเปน เวลาเรียน/ ผู้สอน 

 

ภาษาฝรัง่เศสเพื่อการสื่อสาร 1 

 

จ,พ 17.30-19.30 น. 

อ.วันถวิล / อ. David 

  

 

ภาษาเยอรมันเบื้องต้น  

(A1-1) 

อ,พฤ 17.30-19.30 น. 

อ.นันทิพร 

 ภาษาสเปนเบื้องต้น 1 อ,พฤ 17.30-19.30 น. 

อ. ยอดยิ่ง 

ส    9.00-12.15 น. 

อ.พลากร / อ. David 

ส    9.00-12.15 น. 

อ.ดร.กฤษฏ์/อ.วสุธน/อ.นันทิพร 

ส     9.00-12.15 น. 

อ. ชินดนัย 

ภาษาฝรัง่เศสเพื่อการสื่อสาร 2 ส    9.00-12.15 น. 

อ.วันถวิล / อ. David 

ส    13.00-16.15 น. 

อ.ดร.กฤษฏ์/อ.วสุธน 

ส     13.00-16.15 น. 

อ. ยอดยิ่ง 

ภาษาฝรัง่เศสเพื่อการสื่อสาร 3 ส    9.00-12.15 น. 

อ.วนิช /อ. Sylvain 

ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 

(A1-2) 

ส    9.00-12.15 น. 

อ.ดร.กฤษฏ์/อ.วสุธน/อ.นันทิพร 

อา    9.00-12.15 น. 

อ. ยอดยิ่ง 

ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการเตรียม 

ความพร้อมสอบวัดระดับ  

DELF A1-A2* 
*มีพื้นฐานมาแล้วอยา่งน้อย 45 

ชม. 

ส    9.00-12.15 น. 

อ. กมลชนก /  

อ. David 

 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น  

(A1-3) 

ส    9.00-12.15 น. 

อ.ดร.กฤษฏ์/อ.วสุธน 

 สนทนาภาษาสเปน 1 อา    9.00-12.15 น. 

อ. ชินดนัย 

 ภาษาเยอรมันส าหรับ

ผู้สูงอายุ (50+) 

ส    9.00-12.15 น.  

อ.ดร.กฤษฏ ์
 สนทนาภาษาสเปน 2 ส.  13.00-16.15 น. 

อ. ชินดนัย 

   สั่งซื้อหนังสอืประกอบการเรียนชุด Menschen A1 ได้ที่ศูนย์

ภาษาราคาประมาณ 1,000 บาท (ใช้ได้ 4 หลักสูตร) และรับ

หนังสือได้ในวันแรกของการเรียน มิเช่นนัน้ท่านต้อง

ด าเนินการซื้อหนังสือ ด้วยตนเอง 

 

 ภาษารัสเซีย เวลาเรียน/ ผู้สอน 

ภาษาโปรตุเกส เวลาเรียน/ ผู้สอน   ภาษารัสเซียเบ้ืองต้น 1 อ,พฤ 17.30-19.30 น. 

รศ.ดร. Olga Zhilina 

ภาษาโปรตุเกสเบ้ืองต้น 1 ส    9.00-12.15 น. 

 

  ส     09.00-12.15 น. 

อ.ศิริรัตน์ คงสิริพิพฒัน ์

รายละเอียดของหลักสูตรระดับเบื้องต้น 1 

 เหมาะกับผู้ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ในภาษานั้นๆ        ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ต้ังแต่พ้ืนฐาน 

 เรียนไวยากรณ์เบ้ืองต้น                            เรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาติที่ใช้ภาษานั้นๆ 

 ภาษารัสเซียเบ้ืองต้น 2 ส     13.00-16.15 น. 

รศ.ดร. Olga Zhilina 

ภาษาอิตาเลียน เวลาเรียน/ผูส้อน 

รายละเอียดหลักสูตรระดับเบื้องต้น 2, 3 

ส าหรับผู้ที่ผ่านการเรียนในหลักสูตรระดับเบ้ืองต้น 1 และ 2 มาแล้วตามล าดับ 

 ภาษาอิตาเลียนเบ้ืองต้น 1       ส    13.00-16.15 น. 

อ.วรรธิดา วิรัชวงศ์ 

** ผู้สมัครสามารถขอดูเคา้โครงรายวิชาหรอืต าราเรียน ไดท้ี่ส านักงานศูนยภ์าษา ม.เกษตร เพือ่ช่วยประกอบการตัดสินใจในการเลือกหลักสตูรอบรมที่เหมาะสมกับตัวทา่น 
 



เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 

           1. ใบสมัคร   

           2. ค่าธรรมเนียมการอบรม 

 

** กรณีได้รับส่วนลด ให้เตรียมส าเนา เอกสารที่

เกี่ยวข้อง เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน ร.ร.สาธิต 

มก., ส าเนาบัตรนิสิตปริญญาตรี, โท, เอก มก., ส าเนา

บัตรประจ าตัวบุคลากร มก., ส าเนา ปริญญาบัตร หรือ

ส าเนาบัตรนิสิตเก่า มก. หรือ ใบเสร็จรับเงินหลักสูตรที่

เคยเรียน แนบใบสมัคร ให้เรียบร้อย มิเช่นน้ันจะไม่ได้

รับส่วนลด... 

        

 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 

         - บุคคลทั่วไป นักเรียน (มัธยมศึกษาปีที่ 3   

        หรือเทียบเท่า) นักศึกษา นิสิตมก. และศิษย์ เก่า

มก. 

 

 

สถานที่รับสมัครและช าระเงิน 

        - ด้วยตัวเองที่ศูนย์ภาษา ช้ัน 1 ห้อง 100   

        อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (อาคารมนุษยศาสตร์   

        4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

- ออนไลน์ที่ www.lang.human.ku.ac.th และช าระ 

เงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ศูนย์ภาษา คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เลขที่ 

235-227390-3 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สาขา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) แล้วยืนยัน การ

สมัครผ่านทางโทรสารหรืออีเมล อย่างใดอย่างหนึ่ง 

1. Fax ใบสมัครพร้อมหลักฐานการช าระเงินมาที่ 02-

9428887 หรือ 

2. E-mail ใบสมัครและหลักฐานการช าระเงินมาที่ 

lang_hum@hotmail.com  
*หมายเหตุ: กรณชี าระเงินผา่นทางธนาคาร โปรดเก็บหลักฐาน 

การช าระเงินไว้ เพื่อน ามาแลกใบเสร็จตัวจริงในวันแรกที่เรียน              

    โครงการอบรมพฒันาภาษายุโรป 

ส าหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

                 รุ่นที่ 75    

    

17 สิงหาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 

 

  

 

 

         

  

 

ค่าธรรมเนียม 

        - ส าหรับบุคคลทั่วไปหลักสูตรละ 4,500 บาท 

          (รวมเอกสาร) 

- ส าหรับนร.สาธิตเกษตร, นิสิตป.ตรี, โท, เอก,  

บุคลากรและศิษย์เก่า มก. หลักสูตรละ 4,400 บาท (แนบหลักฐาน

ตามระบุ)        

- ส าหรับผู้ที่เรียนต่อเน่ืองมาแล้ว 2 หลักสูตร จะ

ได้รับส่วนลดในหลักสูตรที่ 3 จ านวน 200 บาท (แนบ

หลักฐานตามระบุ) 

สมัครภายใน 18 ก.ค. 62 รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท              

  รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 

คุณปนัดดา  คุณสุวรรณีย์  คุณสุภานัน 

และคุณเจตน์ ได้ที่ส านักงานศูนย์ภาษา ช้ัน 1 

ห้อง 100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (อาคาร

มนุษยศาสตร์ 4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โทร. 02-579-0113  ต่อ 2022, 2023, 2024              

และ 02-9428888-9 โทรสาร 02-9428887 

 

 

 

 

 

www.lang.human.ku.ac.th 

https://www.facebook.com/KULANGUAGECENTRE 

หมายเหต:ุ 1. ในกรณีที่มีผู้สมัครเรียนในแต่ละหลักสูตรไม่มากพอ ทางโครงการขอสงวนสิทธิไ์ม่เปิดอบรมใน   

                หลักสูตรนั้นๆ และจะคืนเงินค่าอบรมให้กับผู้สมัครเรียนต่อไป  

             2. ทางโครงการจะคืนเงนิค่าอบรมใหใ้นกรณีท่ีไม่สามารถเปดิหลักสูตรได้เท่าน้ัน 

3. การเปล่ียนวิชาเรยีน หรือการพกัการเรียน (Drop) ต้องยื่นเรือ่งภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเรียนการสอน และ ในกรณพีักการเรยีนจะตอ้ง

กลับมาเรียนในภาคการศึกษาถัดไปเท่าน้ัน มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ ์

4. เน่ืองจากอาจมีการเปล่ียนแปลงตา่งๆ เกี่ยวกับวัน เวลา ของการอบรม อันเนือ่งมาจากปัจจยัและเหตุสุดวิสัยต่างๆ จึงขอใหผู้้เข้าอบรมติดตาม

ข่าวสารจากศูนย์ภาษาผ่านทาง เว็บไซต ์www.lang.human.ku.ac.th หรอืทาง Facebook https://www.facebook.com/KULANGUAGECENTRE 

เป็นประจ า 

 

 



เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-31 กรกฎาคม 2562  

                                เม่ือสมัครภายใน 18 กรกฎาคม 62 รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท 

                       โครงการอบรมพัฒนาภาษาญ่ีปุ่นส าหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป รุ่นท่ี 75    

                  เรียนวันที่ 17 สิงหาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2562  

              รวม 36 ช่ัวโมง ราคา 4, 500 บาท 

ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น I ส าหรับผู้ที่ไม่เคยเรียน

ภาษาญี่ปุ่นมาก่อน เน้นปูพ้ืน ฐานฟัง พูด อ่าน เขียน  

 เรียนอักษรฮิระงะนะ คะตะคะนะ และไวยากรณ์ 

เบ้ืองต้น 

 เรียนการทักทาย การแนะน าตัว และบทสนทนา 

พื้นฐานในชีวิตประจ าวัน 

~ ใช้ต าราไดจิ 1 บทที่ 1-5 

 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น II  

ส าหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว 30-50 ช่ัวโมง 

เน้นฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับที่สูงข้ึน  

 เรียนไวยากรณต์่อจากภาษาญี่ปุ่น เบ้ืองต้น I และ 

อักษรคันจิ 

 เรียนการสนทนาในสถานการณต์่างๆ ใน

ชีวิตประจ าวัน ~ ใช้ต าราไดจิ 1 บทที่ 6-12 

 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น III 

ส าหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว 80-100 ช่ัวโมง 

เน้นเสริมทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน ให้ สูงข้ึน 

 เรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้นต่อจาก 

ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้น II และอักษรคันจิ 

 เรียนส านวนและบทสนทนาในสถานการณ์ ตา่งๆ   

~ ใช้ต าราไดจิ 2 บทที ่13 - 22 

เวลาเรียน/ ผู้สอน 

กลุ่ม 1 อ,พฤ เวลา 17.30-19.30 น. อ.ดร. ณรงค์ศักดิ ์

กลุ่ม 2 ส     เวลา 9.00-12.15 น.  ผศ.ดร. ยุพกา 

กลุ่ม 3 ส     เวลา 9.00-12.15 น. 

กลุ่ม 4 ส     เวลา 13.00-16.15 น.  อ.ดร. ธนภัส 

กลุ่ม 5 อา    เวลา 9.00-12.15 น.   อ.ดร. กุลรัมภา 

 เวลาเรียน/ ผู้สอน  

กลุ่ม 1 อ,พฤ  เวลา 17.30-19.30 น.  อ.ดร. ธนภัส 

กลุ่ม 2 ส     เวลา 9.00-12.15 น.    อ.ดร. กุลรัมภา 

กลุ่ม 3 อา    เวลา 9.00-12.15 น.    อ.ดร. ณรงค์ศักดิ ์

 

 เวลาเรียน/ ผู้สอน  

กลุ่ม 1 ส     เวลา 9.00-12.15 น.     อ.ดร. ธนภัส 

กลุ่ม 2 อา   เวลา 9.00-12.15 น.     อ.ดร. กุลรัมภา 

 

ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น IV  

ส าหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว 120-140 ช่ัวโมง 

เน้นเสริมทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน ให้ สูงข้ึน 

 เรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้นต่อจาก 

ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้น III และอักษรคันจิ      

 เรียนส านวนและบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ 

~ ใช้ต าราไดจิ 3 บทที ่23 - 32 

 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น V  

ส าหรับผู้ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว 140-160 ช่ัวโมง เน้น

เสริมทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน ให ้สูงข้ึน 

 เรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้นต่อจาก 

ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้น IV และอักษรคันจิ 

 เรียนส านวนและบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ 

~ ใช้ต าราไดจิ 4 บทที่ 33 - 42 

 สนทนาภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น I 

ส าหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้น I มาแล้ว เน้น

ฝึกฝนให้สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง 

 เพิ่มพูนค าศัพท์ ส านวน และไวยากรณ์ที่ใช้ใน การ

สนทนาในชีวิตประจ าวัน  

เวลาเรียน/ ผู้สอน  

วันเสาร์ เวลา 9.00-12.15 น.   อ.ดร. ณรงค์ศักดิ์ 

 เวลาเรียน/ ผู้สอน  

วันเสาร์ เวลา 9.00-12.15 น.     อ.วราล ี

 เวลาเรียน/ ผู้สอน  

วันเสาร์ เวลา 9.00-12.15 น.   อ.สุภารัตน์ 

สถานที่อบรม: อาคารศูนย์เรียนรวม 4, อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 2, อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 4 หรือสามารถตรวจสอบห้องเรียนได้ที่ www.lang.human.ku.ac.th 

http://www.lang.human.ku.ac.th/


เอกสารหลักฐานที่ใชใ้นการสมัคร 

           1. ใบสมัคร   

           2. ค่าธรรมเนียมการอบรม 

 

** กรณีได้รับส่วนลด ให้เตรียมส าเนา เอกสารที่

เกี่ยวข้อง เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน ร.ร.สาธิต 

มก., ส าเนาบัตรนิสิตปริญญาตรี, โท, เอก มก., ส าเนา

บัตรประจ าตัวบุคลากร มก., ส าเนา ปริญญาบัตร หรือ

ส าเนาบัตรนิสิตเก่า มก. หรือ ใบเสร็จรับเงินหลักสูตรที่

เคยเรียน แนบใบสมัคร ใหเ้รียบร้อย มิเช่นนั้นจะไม่ได้

รับส่วนลด... 

          

 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 

         - บุคคลทัว่ไป นักเรียน (มัธยมศึกษาปีที่ 3   

        หรือเทยีบเท่า) นักศกึษา นิสติมก. และศษิย์ เก่า

มก. 

 

 

สถานที่รับสมัครและช าระเงิน 

        - ด้วยตวัเองที่ศูนย์ภาษา ช้ัน 1 ห้อง 100   

        อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (อาคารมนุษยศาสตร์   

        4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

- ออนไลนท์ี่ www.lang.human.ku.ac.th และช าระ 

เงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ศูนย์ภาษา คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เลขที่ 

235-227390-3 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สาขา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) แล้วยืนยัน การ

สมัครผ่านทางโทรสารหรืออีเมล อย่างใดอย่างหนึ่ง 

1. Fax ใบสมัครพร้อมหลักฐานการช าระเงินมาที่  

02-9428887 หรือ 

2. E-mail ใบสมัครและหลักฐานการช าระเงินมาที่ 

lang_hum@hotmail.com  

 
*หมายเหตุ: กรณีช าระเงินผ่านทางธนาคาร โปรดเก็บหลักฐาน 

การช าระเงินไว้ เพ่ือน ามาแลกใบเสร็จตัวจริงในวันแรกท่ีเรียน              

    โครงการอบรมพัฒนาภาษาญี่ปุ่น 

ส าหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป 

                 รุ่นท่ี 75    

    

17 สิงหาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 

 

  

 

 

         

  

ค่าธรรมเนียม 

        - ส าหรับบุคคลทั่วไปหลักสตูรละ 4, าทบ500  

          (รวมเอกสาร) 

- ส าหรับนร. สาธิตเกษตร/ นิสติป.ตรี/ โท/ เอก/  

บุคลากรและศิษย์เก่า มก .หลักสตูรละ 4,400 บาท  

 (แนบหลักฐานตามระบุ)        

- ส าหรับผู้ที่เรียนต่อเนื่องมาแล้ว 2 หลักสูตร  

จะได้รับส่วนลดในหลักสูตรที ่ 3  

จ านวน 002   บาท (แนบหลักฐานตามระบุ) 

สมัครภายใน 18 ก.ค. 62 รับส่วนลดเพิ่ม 200            

   

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 

คุณปนัดดา  คุณสวุรรณีย์  คุณสุภานัน 

และคุณเจตน์ ได้ที่ส านกังานศูนย์ภาษา ช้ัน 1 

ห้อง 100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (อาคาร

มนุษยศาสตร์ 4) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

โทร. 02-579-0113  ต่อ 2022, 2023, 2024              

และ 02-9428888-9 โทรสาร 02-9428887 

 

 

 

 

 

www.lang.human.ku.ac.th 

https://www.facebook.com/KULANGUAGECENTRE 

หมายเหตุ: 1. ในกรณีที่มีผู้สมัครเรียนในแต่ละหลักสูตรไม่มากพอ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดอบรมใน  

                หลักสูตรน้ันๆ และจะคืนเงินค่าอบรมให้กับผู้สมัครเรียนต่อไป  

             2. ทางโครงการจะคืนเงินค่าอบรมให้ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดหลักสูตรได้เท่าน้ัน 

3. การเปลี่ยนวิชาเรียน หรือการพักการเรียน (Drop) ต้องย่ืนเร่ืองภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเรียนการสอน และ ในกรณีพัก

การเรียนจะต้องกลับมาเรียนในภาคการศึกษาถัดไปเท่าน้ัน มิเช่นน้ันจะถือว่าสละสิทธิ ์

4. เน่ืองจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เก่ียวกับวัน เวลา ของการอบรม อันเน่ืองมาจากปัจจัยและเหตุสุดวิสัยต่างๆ จึงขอให้ผู้

เข้าอบรมติดตามข่าวสารจากศูนย์ภาษาผ่านทาง เว็บไซต์ www.lang.human.ku.ac.th หรือทาง Facebook 

https://www.facebook.com/KULANGUAGECENTRE เป็นประจ า    

 



เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-31 กรกฎาคม 2562  

      เม่ือสมัครภายใน 18 กรกฎาคม 62 รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท 

โครงการอบรมพัฒนาภาษาจีนกลางส าหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป รุ่นท่ี 75 

เรียนวันที่ 17 สิงหาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2562 

รวม 36 ช่ัวโมง 

ภาษาจีน 1 (4,500 บาท รวมเอกสาร)  ภาษาจีน 2-5  สนทนาภาษาจีน (รับไม่เกิน 20 คน/กลุ่ม) 

ส าหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาจนีมาก่อน  ส าหรับผู้สมัครที่มีพื้นฐานมาก่อน สามารถขอดูตัวอย่าง   ส าหรับผู้สมัครที่มีพื้นฐานภาษาจีนเล็กน้อย  

อ, พฤ  17.30-19.30 น.  (อ.ดร. ศริิวรรณ)  หนังสือได้ที่ส านักงานศูนย์ภาษา เพื่อที่ท่านจะได้เลือก   และต้องการเน้นฝึกทักษะการพูด 

  สมัครหลักสูตรที่เหมาะสมมากท่ีสุด  **สอนโดยอาจารย์ชาวจีนเจ้าของภาษา 

ส        9.00-12.15 น.  (อ.ดร. ณัฐกานต์)  ภาษาจีน 2 (4,500 บาท รวมเอกสาร)  สนทนาภาษาจีน 1 (4,500 บาท รวมเอกสาร) 

  อ, พฤ  17.30-19.30 น.  (อ. ลลิดา)  ส        9.00-12.15 น.  (อ. Pan Lei) 

ส       13.00-16.15 น.  (ผศ.ดร. จตุวิทย์)     

  ส        9.00-12.15 น.  (ผศ.ดร. จตุวิทย์)  สนทนาภาษาจีน 2 (4,500 บาท รวมเอกสาร) 

อา       9.00-12.15 น.  (อ.ดร. นภ)    ส       13.00-16.15 น.  (อ. Pan Lei) 

  อา       9.00-12.15 น.  (อ. จิรายุทธ)์   

    สนทนาภาษาจีน 3 (4,500 บาท รวมเอกสาร) 

  ภาษาจีน 3 (4,500 บาท รวมเอกสาร)  อ, พฤ  17.30-19.30 น.  (อ. Pan Lei) 

ภาษาจีนผ่านสื่อ (4,700 บาท รวมเอกสาร)  ส        9.00-12.15 น.  (อ. ลลิดา)   

ส าหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจนีมาก่อน (ภาษาจีน 3)  อา       9.00-12.15 น.  (อ. กานต์นรี)  สนทนาภาษาจีน 5 (4,500 บาท รวมเอกสาร) 

เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาจีนผ่านส่ือต่างๆ เช่น  ภาษาจีน 4 (4,700 บาท รวมเอกสาร)  ส        9.00-12.15 น.   (อ. Pan Lei) 

การ์ตูน, ภาพยนตร,์ สารคดี  ส       13.00-16.15 น.  (อ. ลลิดา)   

ส       13.00-16.15 น.  (อ. Ng)    หน่วยงานใดมีความประสงค์จะจัดโครงการ 

  ภาษาจีน 5 (4,700 บาท รวมเอกสาร)  เฉพาะกิจเก่ียวกับภาษาจีน สามารถติดต่อ 

  ส       13.00-16.15 น.  (อ. กานต์นรี)  สอบถามเข้ามาได้ท่ีศูนย์ภาษา 

 

***หมายเหตุ : วนัเสาร์สุดท้าย (9 พฤศจกิายน 2562) และวันอาทิตย์สุดท้าย (10 พฤศจกิายน 2562) เรียน  09.00 - 12.30 น. (รอบเช้า) และ 13.00 - 16.30 น. (รอบบ่าย) 

 



 
 
 
 

เอกสารหลักฐานที่ใชใ้นการสมัคร 

           1. ใบสมัคร   

           2. ค่าธรรมเนียมการอบรม 

 

** กรณีได้รับส่วนลด ให้เตรียมส าเนา เอกสารที่

เกี่ยวข้อง เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน ร.ร.สาธิต 

มก., ส าเนาบัตรนิสิตปริญญาตรี, โท, เอก มก., ส าเนา

บัตรประจ าตัวบุคลากร มก., ส าเนา ปริญญาบัตร หรือ

ส าเนาบัตรนิสิตเก่า มก. หรือ ใบเสร็จรับเงินหลักสูตรที่

เคยเรียน แนบใบสมัคร ใหเ้รียบร้อย มิเช่นนั้นจะไม่ได้

รับส่วนลด... 

          

 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 

         - บุคคลทัว่ไป นักเรียน (มัธยมศึกษาปีที่ 3   

        หรือเทยีบเท่า) นักศกึษา นิสติมก. และศษิย์ เก่า

มก. 

 

สถานที่รับสมัครและช าระเงิน 

        - ด้วยตวัเองที่ศูนย์ภาษา ช้ัน 1 ห้อง 100   

        อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (อาคารมนุษยศาสตร์   

        4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

- ออนไลนท์ี่ www.lang.human.ku.ac.th และช าระ 

เงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ศูนย์ภาษา คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เลขที่ 

235-227390-3 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สาขา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) แล้วยืนยัน การ

สมัครผ่านทางโทรสารหรืออีเมล อย่างใดอย่างหนึ่ง 

1. Fax ใบสมัครพร้อมหลักฐานการช าระเงินมาที่ 02-

9428887 หรือ 

2. E-mail ใบสมัครและหลักฐานการช าระเงินมาที่ 

lang_hum@hotmail.com  
*หมายเหตุ: กรณีช าระเงินผ่านทางธนาคาร โปรดเก็บหลักฐาน 

การช าระเงินไว้ เพ่ือน ามาแลกใบเสร็จตัวจริงในวันแรกท่ีเรียน              

   โครงการอบรมพัฒนาภาษาจีนกลาง 

ส าหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป 

                 รุ่นท่ี 75    

    

17 สิงหาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 

 

  

 

 

         

  

 

ส่วนลดค่าธรรมเนียม 

         - ส าหรับนร.สาธิตเกษตร, นิสติป.ตรี, โท,  

           เอก, บุคลากรและศิษย์เก่า มก. ได้รับ 

ส่วนลดหลักสตูรภาษาจีน 1-5 จ านวน 100 บาท  

(แนบหลักฐานตามระบุ)        

- ส าหรับผู้ที่เรียนต่อเนื่องมาแล้ว 2 หลักสูตร จะ

ได้รับส่วนลดในหลักสตูรที่ 3 (ทุกหลกัสูตร)  

จ านวน 200 บาท (แนบหลักฐานตามระบุ) 

สมัครภายใน 18 ก.ค. 62 รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท              

   

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 

คุณปนัดดา  คุณสวุรรณีย์  คุณสุภานัน 

และคุณเจตน์ ได้ที่ส านกังานศูนย์ภาษา ช้ัน 1 

ห้อง 100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (อาคาร

มนุษยศาสตร์ 4) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

โทร. 02-579-0113  ต่อ 2022, 2023, 2024              

และ 02-9428888-9 โทรสาร 02-9428887 

 

 

 

 

 

www.lang.human.ku.ac.th 

https://www.facebook.com/KULANGUAGECENTRE 

หมายเหตุ: 1. ในกรณีทีม่ีผู้สมัครเรียนในแต่ละหลักสูตรไม่มากพอ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดอบรมใน   

                หลักสูตรน้ันๆ และจะคืนเงินคา่อบรมให้กบัผู้สมัครเรียนต่อไป  

             2. ทางโครงการจะคืนเงินค่าอบรมให้ในกรณีท่ีไม่สามารถเปิดหลักสตูรได้เท่าน้ัน 

3. การเปลีย่นวิชาเรียน หรือการพักการเรียน (Drop) ต้องยืน่เร่ืองภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเรียนการสอน และ ในกรณีพักการเรียนจะต้อง

กลับมาเรียนในภาคการศึกษาถดัไปเท่าน้ัน มิเช่นน้ันจะถือวา่สละสิทธิ ์

4. เน่ืองจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ เกีย่วกับวัน เวลา ของการอบรม อันเน่ืองมาจากปัจจัยและเหตุสดุวสิัยตา่งๆ จงึขอให้ผู้เข้าอบรมติดตาม

ข่าวสารจากศูนย์ภาษาผ่านทาง เว็บไซต์ www.lang.human.ku.ac.th หรือทาง Facebook https://www.facebook.com/KULANGUAGECENTRE 

เป็นประจ า 

 



เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-31 กรกฎาคม 2562  

      เม่ือสมัครภายใน 18 กรกฎาคม 62 รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท 

                       โครงการอบรมพัฒนาภาษาเกาหลีส าหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป รุ่นท่ี 75 

                  เรียนวันที่ 17 สิงหาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2562  

                       รวม 36 ช่ัวโมง  
 

ภาษาเกาหลีเบ้ืองต้น I (4,500 บาท รวมเอกสาร)  ภาษาเกาหลีเบ้ืองต้น II (4,500 บาท รวมเอกสาร)  ภาษาเกาหลีเบ้ืองต้น III (4,500 บาท รวมเอกสาร) 

ส าหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาก่อน  ส าหรับผู้ที่เคยศกึษาภาษาเกาหลีมาแล้ว 30-50 ชม.  ส าหรับผู้ที่เคยศกึษาภาษาเกาหลีมาแล้ว 80-100 ชม.  

❖ ศึกษาอักษรและไวยากรณ์ภาษาเกาหล ี  ❖ ศึกษาไวยากรณ์ภาษาเกาหลเีบ้ืองต้นต่อจากภาษา   ❖ ศึกษาไวยากรณ์ภาษาเกาหลเีบ้ืองต้นต่อจาก 

    เบ้ืองต้น      เกาหลีเบ้ืองต้น I      ภาษาเกาหลเีบ้ืองต้น II 

❖ ศึกษาส านวนการทักทาย การแนะน าตัว  ❖ ศึกษาส านวนที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ และบท  ❖ ศึกษาส านวนและบทสนทนาในสถานการณ์ตา่งๆ    

    บทสนทนาง่ายๆ ในชีวิตประจ าวัน      สนทนาง่ายๆ ในชีวิตประจ าวัน  ส 9.00-12.15 น.         อาจารย์ คิม 

❖ ฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน  ❖ ฝึกฝนเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ใหสู้งข้ึน   

อ, พฤ 17.30-19.30 น.  อาจารย์ ดร. ปพนพัชร์  อ, พฤ 17.30-19.30 น.    อาจารย์ มินท์ธิดา  ภาษาเกาหลีเบ้ืองต้น IV (4,700 บาท รวมเอกสาร)     

ส 9.00-12.15 น.         อาจารย์ ดร. ปพนพัชร์  ส 9.00-12.15 น.           อาจารย์ มินท์ธิดา  ส าหรับผู้ที่เคยศกึษาภาษาเกาหลีมาแล้ว 130-150 ชม. 

ส 13.00-16.15 น.        อาจารย์ ดร. ปพนพัชร์  ส 13.00-16.15 น.          อาจารย์ มินท์ธิดา  ❖ ศึกษาไวยากรณ์ภาษาเกาหลเีบ้ืองต้นต่อจาก 

อา 9.00-12.15 น.        อาจารย์ ดร. ปพนพัชร์  อา 9.00-12.15 น.          อาจารย์ มินท์ธิดา      ภาษาเกาหลเีบ้ืองต้น III 

    ❖ ศึกษาส านวนและบทสนทนาในสถานการณ์ตา่งๆ 

ภาษาเกาหลีขั้นกลาง I (4,700 บาท รวมเอกสาร)  ภาษาเกาหลีขั้นกลาง II (4,700 บาท รวมเอกสาร)    ❖ ฝึกฝนเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนให้สงูข้ึน 

ส าหรับผู้ที่เคยศกึษาภาษาเกาหลีมาแล้ว 180-200 ชม.   ส าหรับผู้ที่เคยศกึษาภาษาเกาหลีมาแล้ว 230-250 ชม.  ส 13.00-16.15 น.        อาจารย์ คิม 

❖ ศึกษาไวยากรณ์ภาษาเกาหลีข้ันกลาง  ❖ ศึกษาไวยากรณ์ต่อจากภาษาเกาหลีข้ันกลาง I   

❖ ศึกษาส านวนและบทสนทนาต่างๆ  ❖ ศึกษาส านวนและบทสนทนาต่างๆ   

❖ ฝึกฝนเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน  ❖ ฝึกฝนเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนให้สงูข้ึน       

ส 13.00-16.15 น.       อาจารย์ คิม  ส 13.00-16.15 น.        อาจารย์ คิม   

ภาษาเกาหลีขั้นกลาง III (4,700 บาท รวมเอกสาร)  ภาษาเกาหลีขั้นกลาง IV (4,700 บาท รวมเอกสาร)   ** หมายเหตุ: วันเสาร์สุดท้าย (9 พฤศจิกายน 2562) 

ส าหรับผู้ที่เคยศกึษาภาษาเกาหลีมาแล้ว 280-300 ชม.  ส าหรับผู้ที่เคยศกึษาภาษาเกาหลีมาแล้ว 330-350 ชม.  และวันอาทิตย์สุดท้าย (10 พฤศจิกายน 2562) เรียน 

❖ ศึกษาไวยากรณ์ต่อจากภาษาเกาหลีข้ันกลาง II  ❖ ศึกษาไวยากรณ์ต่อจากภาษาเกาหลีข้ันกลาง III  09.00 - 12.30 น. (รอบเช้า) และ  

❖ ศึกษาส านวนและบทสนทนาต่างๆ  ❖ ศึกษาส านวนและบทสนทนาต่างๆ  13.00 - 16.30 น. (รอบบ่าย) 

❖ ฝึกฝนเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนให้สงูข้ึน  ❖ ฝึกฝนเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนให้สงูข้ึน   

ส 13.00-16.15 น.      อาจารย์ คิม  ส 13.00-16.15 น.       อาจารย์ คิม   



เอกสารหลักฐานที่ใชใ้นการสมัคร 

           1. ใบสมัคร   

           2. ค่าธรรมเนียมการอบรม 

 

** กรณีได้รับส่วนลด ให้เตรียมส าเนา เอกสารที่

เกี่ยวข้อง เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน ร.ร.สาธิต 

มก., ส าเนาบัตรนิสิตปริญญาตรี, โท, เอก มก., ส าเนา

บัตรประจ าตัวบุคลากร มก., ส าเนา ปริญญาบัตร หรือ

ส าเนาบัตรนิสิตเก่า มก. หรือ ใบเสร็จรับเงินหลักสูตรที่

เคยเรียน แนบใบสมัคร ใหเ้รียบร้อย มิเช่นนั้นจะไม่ได้

รับส่วนลด... 

          

 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 

         - บุคคลทัว่ไป นักเรียน (มัธยมศึกษาปีที่ 3   

        หรือเทยีบเท่า) นักศกึษา นิสติมก. และศษิย์ เก่า

มก. 

 

 

สถานที่รับสมัครและช าระเงิน 

        - ด้วยตวัเองที่ศูนย์ภาษา ช้ัน 1 ห้อง 100   

        อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (อาคารมนุษยศาสตร์   

        4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

- ออนไลนท์ี่ www.lang.human.ku.ac.th และช าระ 

เงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ศูนย์ภาษา คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เลขที่ 

235-227390-3 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สาขา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) แล้วยืนยัน การ

สมัครผ่านทางโทรสารหรืออีเมล อย่างใดอย่างหนึ่ง 

1. Fax ใบสมัครพร้อมหลักฐานการช าระเงินมาที่ 02-

9428887 หรือ 

2. E-mail ใบสมัครและหลักฐานการช าระเงินมาที่ 

lang_hum@hotmail.com  

 
*หมายเหตุ: กรณีช าระเงินผ่านทางธนาคาร โปรดเก็บหลักฐาน 

การช าระเงินไว้ เพ่ือน ามาแลกใบเสร็จตัวจริงในวันแรกท่ีเรียน              

    โครงการอบรมพัฒนาภาษาเกาหลี 

ส าหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป 

                 รุ่นท่ี 75    

    

17 สิงหาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 

 

  

 

 

         

  

 

ส่วนลดค่าธรรมเนียม 

         - ส าหรับนร.สาธิตเกษตร, นิสติป.ตรี, โท,  

           เอก, บุคลากรและศิษย์เก่า มก. ได้รับ 

ส่วนลดจ านวน 100 บาท (แนบหลักฐานตามระบุ)        

- ส าหรับผู้ที่เรียนต่อเนื่องมาแล้ว 2 หลักสูตร จะ

ได้รับส่วนลดในหลักสตูรที่ 3 (ทุกหลกัสูตร)  

จ านวน 200 บาท (แนบหลักฐานตามระบุ) 

สมัครภายใน 18 ก.ค. 62 รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท              

  รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 

คุณปนัดดา  คุณสวุรรณีย์  คุณสุภานัน 

และคุณเจตน์ ได้ที่ส านกังานศูนย์ภาษา ช้ัน 1 

ห้อง 100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (อาคาร

มนุษยศาสตร์ 4) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

โทร. 02-579-0113  ต่อ 2022, 2023, 2024              

และ 02-9428888-9 โทรสาร 02-9428887 

 

 

 

 

 

www.lang.human.ku.ac.th 

https://www.facebook.com/KULANGUAGECENTRE 

 

หมายเหตุ: 1. ในกรณีที่มีผู้สมัครเรียนในแต่ละหลักสูตรไม่มากพอ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดอบรมใน   

                หลกัสูตรนั้นๆ และจะคืนเงินค่าอบรมให้กับผู้สมัครเรียนต่อไป  

             2. ทางโครงการจะคืนเงินค่าอบรมให้ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดหลักสตูรได้เท่านัน้ 

3. การเปลี่ยนวิชาเรียน หรือการพักการเรียน (Drop) ต้องยื่นเร่ืองภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเรียนการสอน และ 

ในกรณีพักการเรียนจะต้องกลับมาเรียนในภาคการศึกษาถัดไปเท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ ์

4. เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกี่ยวกบัวัน เวลา ของการอบรม อันเนื่องมาจากปัจจัยและเหตุสุดวิสยัต่างๆ 

จึงขอให้ผู้เข้าอบรมติดตามข่าวสารจากศูนย์ภาษาผ่านทาง เว็บไซต ์www.lang.human.ku.ac.th หรือทาง Facebook 

https://www.facebook.com/KULANGUAGECENTRE เป็นประจ า 

 


