
 

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 4 เม.ย. ถึง 30 เม.ย. 2564     

*รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท เมื่อสมัครภายในวันที่ 17 เม.ย. 2564* 

 

นิสิต ม.เกษตร ได้ชั่วโมงกิจกรรม 36 ชั่วโมง 

 

ภาษาอังกฤษ 

 
หมายเลข หลักสูตร รายละเอียด วันและเวลาเรียน ทีมผู้สอน 

1 TOEIC 

Preparation  

 

(5,000 บาท) 

เน้นเนื้อหาตามแนวข้อสอบ TOEIC มีการฝกึท า

ข้อสอบในส่วน Listening ส่วน Reading และ

ส่วน Structure and Expression วิทยากรจะ

แนะน าเทคนิคต่างๆในการท าข้อสอบ  

*Pre-test  ในวันแรก ของการเรียน 

เสาร ์ 13.00 – 16.15 น. อ.ณัฐพล เปรมจิตต์   

 

2 IELTS  

Preparation 

  

(5,000 บาท) 

เน้นปูพ้ืนฐานที่ใช้เพ่ือเตรียมสอบ ฝึกการฟงั 

พูด อ่าน เขียน ที่จ าเปน็ตามแนวข้อสอบ IELTS 

วิทยากรจะแนะน าเทคนิคต่าง ๆ ในการเตรยีม

ตัวเพื่อการสอบ IELTS ให้มีประสิทธิผล  

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

อ.ฤทธิศกัดิ์  

วงษ์วุฒิพงษ์ 

 

3 KU-EPT 

Preparation  

 

(5,000 บาท) 

เน้นเนื้อหาตามแนวข้อสอบ KU-EPT ผู้เรียนจะ

ได้ฝึกฝนท าข้อสอบจริง โดยวิทยากรจะแนะน า

เทคนิคในการท าข้อสอบในสว่นต่างๆอย่าง

ละเอียด เหมาะส าหรับผู้เรียนที่ต้องการใชผ้ล

คะแนนในการเข้าเรียนและจบการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ม. เกษตรศาสตร์ 

เสาร ์ 13.00 – 16.15 น. อ.นนทอ์นงค์  

โมไนยกุล 

 

4 TOEFL 

Preparation 

 

(5,000 บาท) 

เน้นเนื้อหาตามแนวข้อสอบ TOEFL (iBT) ได้แก ่

Listening and Reading Comprehension และ 

Structure and Writing วิทยากรจะแนะน า

เทคนิคต่างๆในการท าแบบฝึกหัดเพื่อให้

เชี่ยวชาญและแมน่ย าในการท าข้อสอบ 

*Pre-test ในวันแรกของการเรียน 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

อ.นริันดร์ ขุมบางลี่ 

 

โครงการอบรมพัฒนาภาษาส าหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 79 

เรียนวันที่ 8 พ.ค. 2564 ถึง 17 ก.ค. 2564 รวม 36 ชั่วโมง 



5 Basic English 

Grammar  

 

 

(4,500 บาท) 

ปูพ้ืนฐานไวยากรณ์อังกฤษทีส่ าคัญและจ าเป็น

ในการใชภ้าษา การใช้ไวยากรณ์ในภาษาเขียน

ตั้งแต่ระดับค าไปจนถึงระดับประโยครวมถงึ

ส านวนที่ใช้บ่อยๆ และการเปรียบเทียบ

โครงสร้างของประโยคแบบตา่งๆ เหมาะส าหรับ

ผู้ที่ต้องการปพูื้นหรือทบทวนไวยากรณอ์ังกฤษ 

เพื่อการใช้งานและการเตรียมตัวสอบข้อสอบ

มาตรฐานตา่งๆ 

 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

อ.ศิริกุล  พูนนาก 

6 Grammar in  

Real Life 

 

(4,500 บาท) 

 

เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้หลักไวยากรณแ์ละ

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเขียน

และการอ่าน รวมทั้งหลักไวยากรณ์และ

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิต 

ประจ าวัน เปรยีบเทียบความเหมือน/และความ

แตกต่างของ ไวยากรณ์ส าหรับการพูดและการ

เขียน เพื่อให้ผูเ้รียนได้เรียนหลักไวยากรณ์ แล้ว

สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใชใ้นการเขียนและพูด

ได้อย่างถกูต้องและเหมาะสมตามบริบทของการ

สื่อสาร 

 

เสาร ์ 13.00 – 16.15 น. อ.เบญจมาภรณ์  

วรากุลปกรณศ์ิริ 

 

7 Elementary 

Conversation 

 

(4,500 บาท) 

ฝึกทักษะทางภาษาในระดับ Elementary ทั้ง

ด้านการฟังและพูด โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถ

น าไปใชส้ื่อสารในชีวิตประจ าวันอย่างง่ายๆ ได้

อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

Mr. Folefac Tanya 

Nkenglefac 

 

8 Pre-Intermediate 

Conversation 

 

(4,500 บาท) 

ฝึกทักษะในระดับ Pre-Intermediate ทั้งด้าน

การฟังและพดู โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถ

สื่อสารในชีวิตประจ าวันหรอืพูดในหัวข้อเรือ่ง ที่

มีความซับซ้อนและยากขึ้นในระดับกลาง เช่น 

อธิบายสถานทีแ่ละสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง

มั่นใจและมีประสิทธิภาพ  

 

เสาร ์ 13.00 – 16.15 น. Mr. Folefac Tanya 

Nkenglefac 

 

9 Intermediate 

Conversation 

 

(4,500 บาท) 

 

ฝึกทักษะการฟังและพูดในระดับ Intermediate 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารในชีวิตประจ าวัน

หรือพูดในหัวข้อ เรื่องที่มคีวามซับซ้อนยากขึ้น

กว่าระดับกลาง เช่น อภิปรายข่าวสารหัวข้อต่าง 

ๆ ท่ีน่าสนใจได้อย่างมัน่ใจและมีประสิทธิภาพ 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

Mr. Chris Rajtar 

10 Upper 

Intermediate 

Conversation 

 

(4,500 บาท)  

 

ฝึกทักษะการฟังและพูดในระดับ Upper 

Intermediate เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวันในระดับค่อนขา้งสูงไดอ้ย่างมั่นใจ

และมีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์และส านวนท่ี

หลากหลาย เพื่อน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธภิาพ  

 

เสาร ์ 13.00 – 16.15 น. Mr. Chris Rajtar 



11 Conversation for 

Effective 

Business 

Communication 

 

(5,000 บาท)    

ฝึกทักษะการสนทนาเน้นการติดต่อสื่อสารใน

บริบทการท างาน การติดตอ่ธุรกิจ และการ

เจรจาธุรกิจ ผูเ้รียนควรมีความรู้ภาษาอังกฤษใน

ระดับปานกลางไปถึงค่อนข้างด ี

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

Mr. Simon Stewart 

 

12 Presentations in 

English  

 

(5,000 บาท) 

หลักสูตรนี้เหมาะส าหรับผู้เรยีนที่ต้องการพัฒนา

ทักษะการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษและฝึกฝนการ

น าเสนอหลากหลายรูปแบบ สามารถวางโครงร่างใน

การน าเสนอและมีความมั่นใจในการน าเสนอได้อย่าง

มืออาชีพ 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

ผศ.ดร.สโรชา  

รัตนเพียร 

13 Everyday English 

 

(4,500 บาท) 

 

หลักสูตรนี้เหมาะส าหรับผู้เรยีนที่ต้องการเพิ่มทักษะ

ในการใช้และสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆ 

โครงสร้างไม่ซับซ้อน เน้นการน าไปใช้ได้จริง 

ครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ เช่น ครอบครัว การเดินทาง

ท่องเที่ยว งานอดิเรก และงานท่ีท า เพื่อเพิ่มความ

มั่นใจให้กับผู้เรียนว่า “ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก”  

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

อ.ดร.ตาบทิพย์  

กาญจนภมู ิ

14 Basic Writing  

 

(4,500 บาท) 

ฝึกเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นในระดับประโยคที่มี

โครงสร้างพ้ืนฐานแล้วจึงเรียนการเขียนประโยคที่มี

ความซับซ้อนขึ้นไปจนถึงระดับเขียนเป็นย่อหน้าและ

เรียงความสั้นๆ วิทยากรจะให้ค าแนะน าในเรื่อง

ค าศัพท์และส านวนง่ายๆ ที่ใช้บ่อย เพื่อการเขียนที่ดี

และมีประสิทธิภาพ 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

ผศ.ดร.บุษบา  

ต้นทอง 

 

15 English for 

Academic Writing  

  

(5,000 บาท) 

ทบทวนไวยากรณ์พ้ืนฐานตั้งแต่ระดับประโยค เพื่อ

การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ เรียนรู้และท า

ความเข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในงานเขียนเชิง

วิชาการ ระดับย่อหน้า ฝึกท าแบบฝึกหัดด้านการใช้

ภาษาในการเขียนงานวิชาการอย่างหลากหลาย 

เสาร ์ 13.00 – 16.15 น. ผศ.ดร.บุษบา  

ต้นทอง 

16 Paraphasing : 

Sharpen Your 

Academic Writing 

Skills for Higher 

Education 

 

(5,000 บาท) 

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้ใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ

ได้หลากหลายขึ้นผ่านการ paraphrase ฝึกจับ

ใจความส าคัญและน าเสนอใจความส าคัญด้วยค าพูด

ตนเอง นอกจากนี้ผู้เรียนจะค้นพบสไตล์การเขียน

ของตนเอง มีความช านาญในการใช้ไวยากรณ์ที่

หลากหลาย และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

การศึกษาต่อระดับปริญญาตรแีละบัณฑิตศึกษา 

เสาร ์ 13.00 – 16.15 น. อ.นริันดร์ ขุมบางลี่ 

 

17 Fundamental 

English Thesis 

Writing 

 

(5,000 บาท) 

หลักสูตรที่ผู้เรียนจะได้ศึกษาและฝึกการเขียน

วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น โดยเน้นความรู้

ความเข้าใจในประเด็นการเขียนแต่ละหัวข้อของการ

เขียนวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื้อหาในหลักสูตรครอบคลุมหวัข้อต่าง ๆ อาทิ การ

เขียน Abstract, Introduction, Literature Review, 

Finding & Discussion, Conclusion, Limitation 

และ Recommendation เป็นต้น 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. ผศ.ดร.มานะชยั 

อินทรแ์ก้ว 

 

 



 

 

ภาษาจีน  

 
หมายเลข หลักสูตร รายละเอียด วันและเวลาเรยีน ทีมผู้สอน 

18 ภาษาจีน 1 

 

(4,500 บาท) 

ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารระดับต้น (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ระบบ

เสียงในภาษาจีน สัทอักษรจีน (พินอิน) การทักทายเบื้องต้น การ

แนะน าตนเอง ตัวเลขภาษาจีน การบอกเบอร์โทรศัพท์ รูป

ประโยคต่างๆ เช่น ประโยคแสดงค าถาม การแสดงความต้องการ 

ประโยคบอกเล่า เรียนรู้ค าศัพท์ ไวยากรณ์ อย่างละเอียด ฝึกท า

แบบฝึกหัดในแต่ละบท และท าข้อสอบเพื่อวัดผลหลังเรียนจบ 

เป็นพื้นฐานต่อยอดในการเรียนหลักสูตรภาษาจีน 2 ได้ 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

อ.รนิมนัส  

ศิลปเรืองชัย 

19 ภาษาจีน 1 

 

(4,500 บาท) 

ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารระดับต้น (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ระบบ

เสียงในภาษาจีน สัทอักษรจีน (พินอิน) การทักทายเบื้องต้น การ

แนะน าตนเอง ตัวเลขภาษาจีน การบอกเบอร์โทรศัพท์ รูป

ประโยคต่างๆ เช่น ประโยคแสดงค าถาม การแสดงความต้องการ 

ประโยคบอกเล่า เรียนรู้ค าศัพท์ ไวยากรณ์ อย่างละเอียด ฝึกท า

แบบฝึกหัดในแต่ละบท และท าข้อสอบเพื่อวัดผลหลังเรียนจบ 

เป็นพื้นฐานต่อยอดในการเรียนหลักสูตรภาษาจีน 2 ได้ 

เสาร ์ 13.00 – 16.15 น. อ.รนิมนัส  

ศิลปเรืองชัย 

20 ภาษาจีน 2 

 

(4,500 บาท) 

ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารระดับกลาง (ฟัง พูด อ่าน เขียน) เนื้อหา 

: การบอกเวลา  การถามความคิดเห็น  หน่วยเงินของจีน  การ

อ่านค่าเงิน  การอ่านจ านวนตัวเลข (หลักหน่วย-หลักล้าน)  การ

บอกทิศทาง เรียนรู้ค าศัพท์ ไวยากรณ์ อย่างละเอียด ฝึกท า

แบบฝึกหัดในแต่ละบท  ฝึกท าข้อสอบวัดระดับภาษาจีน 

(HSK1-2) ต่อยอดในการเรียนจากหลักสูตรภาษาจีน 1  

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

อ.สุทธดา โชตชลาลัย  

21 ภาษาจีน 2 

 

(4,500 บาท) 

 

ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารระดับกลาง (ฟัง พูด อ่าน เขียน) เนื้อหา 

: การบอกเวลา  การถามความคิดเห็น  หน่วยเงินของจีน  การ

อ่านค่าเงิน  การอ่านจ านวนตัวเลข (หลักหน่วย-หลักล้าน)  การ

บอกทิศทาง เรียนรู้ค าศัพท์ ไวยากรณ์ อย่างละเอียด ฝึกท า

แบบฝึกหัดในแต่ละบท  ฝึกท าข้อสอบวัดระดับภาษาจีน 

(HSK1-2) ต่อยอดในการเรียนจากหลักสูตรภาษาจีน 1 

เสาร ์ 13.00 – 16.15 น. อ.จกัรกฤษณ์   

เกษกาญจนานุช 

22 ภาษาจีน 3 

 

(4,500 บาท) 

 

ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารระดับกลาง เนื้อหา : การเดินทาง การ

บอกเส้นทาง การสอบถามอายุ ครอบครัว การเปรียบเทียบ การ

บอกเหตุและผล การบอกลักษณะสิ่งของ บุคคล การแนะน า

บุคคล สิ่งของต่างๆ เรียนรุ้ค าศัพท์ ไวยากรณ์ อย่างละเอียด ฝึก

ท าแบบฝึกหัดในแต่ละบท ฝึกท าข้อสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK2 

, HSK3) 

เสาร ์ 13.00 – 16.15 น. อ.กานตน์รี  

ไตรวิทยาคุณ 

23 ภาษาจีน 4 

 

(5,000 บาท) 

 

ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารระดับกลาง ฝึก ฟัง พูด อ่าน เขียน ใน

ระดับที่สูงขึ้น สนทนาในชีวิต ประจ าวัน และสอดแทรกความรู้

ด้านวัฒนธรรมและประเพณีจีน เนื้อหา : บอกระยะ ทางสถานที่ 

การอ่านวันเดือนปี วันเกิด ปีนักษัตรจีน เรียนรู้การใช้ค า

เปรียบเทียบในภาษาจีน ฯลฯ ฝึกท าแบบ ทดสอบ สอดแทรก

เนื้อหา HSK 3-4 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

อ.Luo Ya Da 



 

ภาษาเกาหลี 

 
หมายเลข หลักสูตร รายละเอียด วันและเวลาเรยีน ทีมผู้สอน 

24 ภาษาเกาหลี 1 

 

(4,500 บาท) 

 

เหมาะส าหรับผูท้ี่ไม่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาก่อน 

ศึกษาอักษรและไวยากรณ์ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 

ส านวนการทักทาย การแนะน าตัว 

บทสนทนาง่ายๆ ในชีวิตประจ าวัน 

ฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 

 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

ผศ.ดร.ปพนพชัร์  

กอบศิริธีร์วรา 

 

 

25 ภาษาเกาหลี 2 

 

(4,500 บาท) 

 

เหมาะส าหรับผูท้ี่เคยศึกษาภาษาเกาหลีมาแล้ว 

30-50 ชม. ศึกษาไวยากรณ์ภาษาเกาหลี

เบื้องต้นต่อจากภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 ศึกษา

ส านวนที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ และบทสนทนา

ง่ายๆ ในชีวิตประจ าวันและฝึกฝนเสริมทักษะ

การฟัง พูด อ่าน เขียน ให้สูงข้ึน 

 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

อ.มนิท์ธิตา  

ธนพิบูลโรจน ์

 

26 ภาษาเกาหลี 3 

 

(4,500 บาท) 

เหมาะส าหรับผูท้ี่เคยศึกษาภาษาเกาหลีมาแล้ว 

80-100 ชม. ศึกษาไวยากรณ์ภาษาเกาหลี

เบื้องต้นต่อจากภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 ศึกษา

ส านวนและบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ 

และบทสนทนาง่ายๆ ในชีวิตประจ าวันและ

ฝึกฝนเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้

สูงข้ึน    

 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

อ. Kim Chang Hee  

 

27 ภาษาเกาหลี 4 

 

(5,000 บาท) 

 

ส าหรับผู้ที่เคยศึกษาภาษาเกาหลีมาแล้ว  

130-150 ชม.ศึกษาไวยากรณ์ภาษาเกาหลี

เบื้องต้นต่อจากภาษาเกาหลีเบื้องต้น 3 ศึกษา

ส านวนและบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ 

ฝึกฝนเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนให้

สูงข้ึน 

 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

อ. Park Je Wook 

 

28 ภาษาเกาหลี 5 

 

(5,000 บาท) 

 

ส าหรับผู้ที่เคยศึกษาภาษาเกาหลีมาแล้ว  

180-200 ชม.ศึกษาไวยากรณ์ภาษาเกาหลี

เบื้องต้นต่อจากภาษาเกาหลีเบื้องต้น 4 ศึกษา

ส านวนและบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ 

ฝึกฝนเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนให้

สูงข้ึน 

 

เสาร ์ 13.00 – 16.15 น. อ. Kim Chang Hee  

 

 

 

 



  

ภาษาญี่ปุ่น 

 
หมายเลข หลักสูตร รายละเอียด วันและเวลาเรียน ทีมผู้สอน 

29 ภาษาญี่ปุ่น 1  

 

(4,500 บาท) 

ส าหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน เน้นปู

พื้นฐาน ฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนอักษรฮิระงะนะ 

คะตะคะนะ และไวยากรณ์เบื้องต้น เรียนการ

ทักทาย การแนะน าตัว และบทสนทนาพ้ืนฐาน ใน

ชีวิตประจ าวัน 

 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

อ.ดร.ปรัชญาภรณ์  

รัตนพงศ์ภญิโญ  

 

30 ภาษาญี่ปุ่น 1 

 

(4,500 บาท) 

ส าหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน เน้นปู

พื้นฐาน ฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนอักษรฮิระงะนะ 

คะตะคะนะ และไวยากรณ์เบื้องต้น เรียนการ

ทักทาย การแนะน าตัว และบทสนทนาพ้ืนฐาน ใน

ชีวิตประจ าวัน 

 

เสาร ์ 13.00 – 16.15 น. อ.ดร.ธนภัส สนธิรักษ ์

31 ภาษาญี่ปุ่น 2 

 

(4,500 บาท) 

ส าหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว 30-50 

ชั่วโมง เน้นฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ใน

ระดับที่สูงข้ึน เรียนไวยากรณ์ต่อจากภาษาญ่ีปุ่น

เบื้องต้น 1 และ อักษรคันจิเรียนการสนทนาใน

สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  

 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

อ.ดร.ธนภัส สนธิรักษ ์

32 ภาษาญี่ปุ่น 2 

 

(4,500 บาท) 

ส าหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว 30-50 

ชั่วโมง เน้นฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ใน

ระดับที่สูงข้ึน เรียนไวยากรณ์ต่อจากภาษาญ่ีปุ่น

เบื้องต้น 1 และ อักษรคันจิเรียนการสนทนาใน

สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  

 

เสาร ์ 13.00 – 16.15 น. อ.ดร.ณรงค์ศกัดิ์ 

พิชญพิศุทธิ ์

 

 

 

 

 

 

 



  

ภาษาอาเซียน 

 
หมายเลข หลักสูตร รายละเอียด วันและเวลาเรยีน ทีมผู้สอน 

33 ภาษาเวียดนาม 1 

 

(4,500 บาท) 

ปูพ้ืนฐาน การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษา

เวียดนามพื้นฐาน พร้อมเรียนอกัษรและ

ไวยากรณ์พืน้ฐาน ส านวนการทักทาย การ

แนะน าตัว และบทสนทนาทัว่ไปใน

ชีวิตประจ าวัน 

 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

อ.พัชรี ตาสาย 

 

34 ภาษาเวียดนาม 2 

 

(4,500 บาท) 

ส าหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาเวียดนาม 1  

มาแล้ว เน้นฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน 

ในระดับที่สูงขึน้ เรียนไวยากรณ์ ส านวนที่ใช้

ในสถานการณ์ต่างๆ และ บทสนทนาในชวีิต 

ประจ าวันตอ่จากภาษาเวียดนาม 1  

 

เสาร ์ 13.00 – 16.15 น. อ.พัชรี ตาสาย 

 

35 ภาษาเขมร 1 

 

(5,000 บาท) 

(ส าหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาเขมรมาก่อน) 

เน้นปูพ้ืนฐาน การฟัง พูด อา่น เขียน เรียน

ไวยากรณภ์าษาเขมรเบื้องต้น ฝีกการ

สนทนาในชีวิตประจ าวัน และเรียนรูส้ังคม

และวัฒนธรรมเขมร 

 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

อ.Chhitratha Neou 

 

36 ภาษาเขมร 2 

 

(5,000 บาท) 

ส าหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาเขมร 1  มาแล้ว

เน้นฝกึฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ใน

ระดับที่สูงข้ึน เรียนไวยากรณ์ ส านวนที่ใช้ใน

สถานการณ์ตา่งๆ และ บทสนทนาในชีวิต 

ประจ าวันตอ่จากภาษาเขมร 1  

เสาร ์ 13.00 – 16.15 น. อ.Chhitratha Neou 

 

37 ภาษาอินโดนีเซีย 1 

 

(5,000 บาท) 

(ส าหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาอินโดนีเซียมา

ก่อน) เนน้ปูพื้นฐาน การฟัง พูด อ่าน เขียน 

ฝึกทักษะภาษาอินโดนีเซียข้ันพื้นฐาน ฝึก

การสนทนาในชีวิตประจ าวัน 

 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

อ.รังสมิา รุ่งเรอืง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาษายุโรป 

   
หมายเลข หลักสูตร รายละเอียด วันและเวลาเรยีน ทีมผู้สอน 

38 ภาษาเยอรมัน  1 

(A1-1) 

 

(4,500 บาท) 

เหมาะส าหรับผูเ้ริ่มต้นและไม่เคยมีพื้นฐาน

ภาษาเยอรมันมาก่อน ปูพื้นฐานวิธีการออก

เสียงตัวอักษรและสะกดค าในภาษาเยอรมัน

อย่างถูกต้อง  รวมถึงเทคนิคจดจ าค าศัพท์และ

การแต่งประโยคพื้นฐานที่เกี่ยวข้องใน

ชีวิตประจ าวัน  

 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

อ.วสุธน หนูสอน 

39 ภาษาเยอรมัน  2 

(A1-2) 

 

(4,500 บาท) 

เหมาะส าหรับผูท้ี่มีพื้นฐานภาษาเยอรมันมา

ก่อน สามารถออกเสียงตัวอักษรและสะกดค า

ในภาษาเยอรมันได้  ต่อยอดหลักไวยากรณ์ที่

ซับซ้อนขึ้น เช่น กริยาช่วย (Modal Verbs) 

รวมถึงการพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต (Past 

Simple Tense) เป็นต้น 

 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

อ.นันทิพร  

แก้วประดับ 

 

40 ภาษาฝรั่งเศส 

เบื้องต้น 1  

 

(4,500 บาท) 

เหมาะกับผู้ไม่มีพื้นฐานความรู้ในภาษาฝรั่งเศส 

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ตั้งแต่พ้ืนฐาน 

ได้เรียนรู้ไวยากรณ์เบื้องต้น และเรียนรู้

วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาติที่ใช้

ภาษาฝรั่งเศส 

 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

อ.พลากร  

นพดลธยิากูล 

 

41 ภาษาฝรั่งเศส

เบื้องต้น 2  

 

(5,000 บาท) 

เหมาะส าหรับผูท้ี่ผ่านการเรียนในหลักสูตร

ระดับภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1 มาแล้วฝึกทักษะ

การฟัง พูด อ่าน เขียน และเรียนรู้วัฒนธรรม

และชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาติที่ใช้ภาษา

ฝรั่งเศส 

 

เสาร ์ 13.00 – 16.15 น. อ.พลากร  

นพดลธยิากูล 

 

42 ภาษาสเปน 

พื้นฐาน 1 

 

(4,500 บาท) 

เหมาะกับผู้ไม่มีพื้นฐานความรู้ในภาษาสเปน ฝึก

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ตั้งแต่พ้ืนฐาน ได้

เรียนรู้ไวยากรณ์เบื้องต้น และเรียนรู้วัฒนธรรม

และชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาติที่ใช้ภาษาสเปน 

เสาร ์ 13.00 – 16.15 น. อ.ยอดยิ่ง ยิม้เลิศวงศ ์

43 ภาษาสเปน 

พื้นฐาน 2 

 

(5,000 บาท) 

เหมาะส าหรับผูท้ี่ผ่านการเรียนในหลักสูตร

ระดับภาษาสเปน 1 มาแล้วฝึกทักษะการฟัง พูด 

อ่าน เขียน และเรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตความ

เป็นอยู่ของชนชาติท่ีใช้ภาษาสเปน 

เสาร ์ 13.00 – 16.15 น. อ.ปาจรยี์ ปาปะกัง 

44 ภาษาโปรตุเกส

พื้นฐาน 1 

 

(5,000 บาท) 

เหมาะกับผู้ไม่มีพื้นฐานความรู้ในภาษาโปรตุเกส 

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ตั้งแต่พ้ืนฐาน 

ได้เรียนรู้ไวยากรณ์เบื้องต้น และเรียนรู้

วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาติที่ใช้

ภาษาโปรตุเกส 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

อ.ยอดยิ่ง ยิม้เลิศวงศ ์



45 ภาษารัสเซีย 1 

 

(5,000 บาท) 

เหมาะกับผู้ไม่มีพื้นฐานความรู้ในภาษารัสเซีย 

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ตั้งแต่พ้ืนฐาน 

ได้เรียนรู้ไวยากรณ์เบื้องต้น และเรียนรู้

วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาติที่ใช้

ภาษารัสเซีย 

 

เสาร์  9.00 – 12.15 น. 

 

อ.ศิริรัตน์  

คงสิริพิพัฒน ์

46 ภาษาอิตาเลียน 1 

 

(5,000 บาท)  

 

เหมาะส าหรับผูท้ี่ผ่านการเรียนในหลักสูตร

ระดับภาษาอิตาเลียน 1 มาแล้วฝึกทักษะการฟัง 

พูด อ่าน เขียน และเรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิต

ความเป็นอยู่ของชนชาติที่ใช้ภาษาอิตาเลียน 

 

เสาร ์ 13.00 – 16.15 น. อ.วรรธิดา วิรชัวงศ์ 

 

*หมายเหตุ   
 

1. ศูนย์ภาษาขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรของแต่ละหลักสตูร 

อันเกิดจากเหตุสุดวสิัย 

 

2. ครั้งสุดท้ายของการเรียน (17 ก.ค. 2564)  

เรียน 09.00 -12.30 น. (รอบเช้า)  

และ 13.00 -16.30 น. (รอบบ่าย) 

 


