การสมัครและชาระเงิน

ศูนย์ภาษา คณะมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิ ดอบรมหลักสูตร
ภาษาจี น สาหรับนักเรียน นิสิต และบุคคลทัวไป
่
เนื้ อหาหลักสูตร
ระดับต้น เหมาะสาหรับผูท้ ีไ่ ม่มีประสบการณ์ใน
การเรียนภาษาจี นมาก่อน หรือมีพนฐานเล็
ื้
กน้อยอบรม
การอ่านออกเสียง การฟัง การพูด และการเขียนที่
ถูกต้องทีส่ ามารถนาไปใช้ได้ในชีวิตประจาวัน
 ภาษาจี น 1
เหมาะสาหรับผู้ท่ไี ม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อนเลย
 ภาษาจี น 2-5
เหมาะสาหรั บผู้ ผ่านการอบรมภาษาจีนระดับ ต้ น
มาก่ อ น หากผู้ สมัครมีพ้ ื นฐานมาจากสถาบั น อื่ น
หรื อ ไม่ แ น่ ใจว่ า จะเข้ าอบ รม ในหลั ก สู ต รใด
สามารถขอดูตัวอย่างหนังสือได้ ณ สานักงานศูนย์
ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
 สนทนาภาษาจี น 1-2-3-4
เหมาะสาหรับผู้ท่มี ีพ้ ืนฐานความรู้ภาษาจีนเล็กน้ อย
และต้ องการเน้ นฝึ กทักษะการพูด สอนโดยอาจารย์
ชาวจีนเจ้ าของภาษา
(รับผู้เรียนไม่เกิน 20 คน/กลุ่ม)

โครงการอบรมพัฒนาภาษา
สาหรับนิสติ และบุคคลทัว่ ไป
รุ่นที่ 74 (ภาษาจีนกลาง)

1. ในเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์)
รอบแรก 27 พ.ค. – 11 มิ.ย. 2562
รอบสอง 17 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2562
2. นอกเวลาราชการ(เสาร์/อาทิตย์)
วันที่ 11 พ.ค. – 14 ก.ค. 2562
ดาเนินการโดย
ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

 ขอรับใบสมัคร และชาระเงินสดได้ ท่สี านักงาน
ศูนย์ภาษา ชั้น 1 ห้ อง 100 อาคารจุ ฬาภรณ์พิศาลศิลป์
(มน.4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หรือ
 ดาว์นโหลดใบสมัครได้ ท่ี
www.lang.human.ku.ac.th และชาระเงินผ่าน
ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ศูนย์ภาษา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 235-227390-3 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
(กรณีชาระเงินผ่านธนาคารต้องทาการยืนยันการ
สมัครกับทางศูนย์ภาษา ผ่าน Fax หรือ E-mail ดังนี้ )
- Fax ใบสมัครพร้ อมหลักฐานการชาระเงินมาที่
02-9428887 หรือ
- E-mail ใบสมัครและหลักฐานการชาระเงินมาที่

lang_hum@hotmail.com
หมายเหตุ : กรณีชาระเงินผ่านทางธนาคารโปรดเก็บหลักฐาน
การชาระเงินไว้ เพื่อนามาแลกใบเสร็จในวันแรกที่เรียน
1. ทางโครงการจะคืนเงินค่าอบรมให้ ในกรณีท่ไี ม่
สามารถเปิ ดหลักสูตรได้ เท่านั้น
2. ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิ ดอบรมในหลักสูตรที่มี
ผู้สมัครไม่ถงึ 12 คน
3. การพักการเรียน (Drop) ภาคฤดูร้อน ขอให้ ย่ นื เรื่อง
ภายใน 2 วันแรกของการเรียนการสอน และขอเรียนใน
ภาคการศึกษาถัดไปเท่านั้นมิเช่ นนั้นถือว่ าสละสิ ทธิ์
** กรณีจะเปลีย่ นวิชาหรือหมู่เรียนต้องแจ้งข้อมู ลกับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษาก่อน **

ระยะเวลาอบรม

36 ชัว่ โมง

1. ในเวลาราชการ
รอบแรก  วันจันทร์-ศุกร์ 27 พ.ค. – 11 มิ.ย. 2562
รอบสอง  วันจันทร์-ศุกร์ 17 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2562

1.ในเวลาราชการ
หลักสูตร
วัน
เวลา
รอบแรก 27 พ.ค. – 11 มิ.ย. 2562 (วันละ 3 ชม.)

2. นอกเวลาราชการ
วันเสาร์  11 พฤษภาคม – 13 กรกฎาคม 2562
วันอาทิตย์  12 พฤษภาคม – 14 กรกฎาคม 2562

2. นอกเวลาราชการ (วันเสาร์/วันอาทิตย์)

ตารางเวลาอบรม

จันทร์-ศุกร์ 09.00-12.00 น.
ภาษาจี น 1

หลักสูตร
วัน
เวลา
11 พฤษภาคม – 14 กรกฎาคม 2562
(วันเสาร์ / วันอาทิตย์ วันละ 4 ชม.)
ภาษาจี น 1

จันทร์-ศุกร์ 13.00-16.00 น.
จันทร์-ศุกร์ 09.00-12.00 น.

สถานทีอ่ บรม
อาคารมนุษยศาสตร์ 1, 2, 4 หรืออาคารศูนย์
เรียนรวม 2, 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
คุณสมบัติผเู ้ ข้ารับการอบรม
 นักเรียน นิสติ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมต้ นขึ้นไป
ค่าธรรมเนียม
ภาษาจี น 1, 2, 3 และสนทนาภาษาจี น 1, 2, 3, 4
หลักสูตรละ 4,500 บาท (รวมตารา)
 ภาษาจี น 4, 5
หลักสูตรละ 4,700 บาท (รวมตารา)

ภาษาจี น 2
จันทร์-ศุกร์ 13.00-16.00 น.

08.30-12.30 น.

เสาร์

12.30-16.30 น.

อาทิตย์

08.30-12.30 น.

เสาร์

08.30-12.30 น.

อาทิตย์

08.30-12.30 น.

ภาษาจี น 2

ภาษาจี น 3

จันทร์-ศุกร์ 09.00-12.00 น.

ภาษาจี น 3

เสาร์

08.30-12.30 น.

สนทนาภาษาจี น 1

จันทร์-ศุกร์ 09.00-12.00 น.

ภาษาจี น 4

เสาร์

08.30-12.30 น.

สนทนาภาษาจี น 2

จันทร์-ศุกร์ 13.00-16.00 น.

ภาษาจี น 5

เสาร์

12.30-16.30 น.

สนทนาภาษาจี น 1

เสาร์

12.30-16.30 น.

สนทนาภาษาจี น 2

เสาร์

12.30-16.30 น.

สนทนาภาษาจี น 3

เสาร์

08.30-12.30 น.

สนทนาภาษาจี น 4

เสาร์

08.30-12.30 น.

หลักสูตร
วัน
เวลา
รอบสอง 17 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2562 (วันละ 3 ชม.)
จันทร์-ศุกร์ 09.00-12.00 น.
ภาษาจี น 1
จันทร์-ศุกร์ 13.00-16.00 น.
จันทร์-ศุกร์ 09.00-12.00 น.
ภาษาจี น 2
จันทร์-ศุกร์ 13.00-16.00 น.
ภาษาจี น 3

จันทร์-ศุกร์ 09.00-12.00 น.

สนทนาภาษาจี น 1

จันทร์-ศุกร์ 09.00-12.00 น.

สนทนาภาษาจี น 2

จันทร์-ศุกร์ 13.00-16.00 น.

เปิ ดรับสมัคร

*** รับสมัครตั้งแต่วันที่ ***
25 มีนาคม – 25 เมษายน 2562

เสาร์

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่:
ณ สานักงานศูนย์ภาษา ชั้น 1 ห้ อง 100
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน.4)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
โทร. 0-2942-8888-9 โทรสาร 0-2942-8887
และ 0-2579-0113 ต่อ 2022, 2023, 2024

www.lang.human.ku.ac.th
https://www.facebook.com/KULANGUAGECENTRE

