 เปิ ดรับสมัครตั้งแต่ 25 มีนาคม - 25 เมษายน 2562 

ระเบียบการโครงการอบรมพัฒนาภาษาสาหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 74 (ภาษาอั งกฤษ)
11 พฤษภาคม 2562
12 พฤษภาคม 2562
27 พฤษภาคม 2562
17 มิถุนายน 2562
หลักสู ตร
1. Pre-Elementary Conversation

- 13 กรกฎาคม 2562
(เสาร์
08.30 - 12.30 น. / 12.30 - 16.30 น.)
- 14 กรกฎาคม 2562
(อาทิตย์ 08.30 - 12.30 น.)
- 11 มิถุนายน 2562 รอบแรก (จันทร์ -ศุกร์ 09.00 - 12.00 น. / 13.00 - 16.00 น.)
- 2 กรกฎาคม 2562 รอบสอง (จันทร์ -ศุกร์ 09.00 - 12.00 น. / 13.00 - 16.00 น.)

วัน / เวลา
เสาร์ 8.30–12.30 น.
ในเวลาราชการ
รอบแรก (จ.-ศ. 9.00 – 12.00 น.)
รอบสอง (จ.-ศ. 9.00 – 12.00 น.)

ค่ าอบรม/บาท

คุณสมบัติผ้ เู รียน

แนวการเรียนการสอน

หมายเหตุ

4,500

บุคคลทัว่ ไป

ฝึ กทักษะทางภาษา : การฟัง พูด อ่าน และเขียน
เพื่อสามารถนาไปใช้สื่อสารในชีวิตประจาวัน

- ผูเ้ รี ยนต้องทดสอบ เพื่อจัดระดับ
ชั้นเรี ยน ตามเวลาที่ท่านระบุไว้
ในใบสมัคร

(ค่ าทดสอบ 100 บาท)

วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2562
เวลา 13.00 - 16.00 น.
วิทยากร : อาจารย์ ชาวต่ างประเทศ

2. Elementary Conversation

เสาร์ 8.30–12.30 น.
เสาร์ 12.30–16.30 น.
อาทิตย์ 8.30–12.30 น.

4,500

บุคคลทัว่ ไป

(ค่ าทดสอบ 100 บาท)

ฝึ กทักษะทางภาษา : การฟัง พูด อ่าน และเขียน
เพื่อสามารถนาไปใช้สื่อสารในชีวิตประจาวัน

วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2562
เวลา 13.00 - 16.00 น.

ในเวลาราชการ
รอบแรก (จ.-ศ. 9-12 / 13-16 น.)
รอบสอง (จ.-ศ. 9-12 / 13-16 น.)
3. Pre-Intermediate Conversation

เสาร์ 8.30–12.30 น.
เสาร์ 12.30–16.30 น.
อาทิตย์ 8.30–12.30 น.
ในเวลาราชการ
รอบแรก (จ.-ศ. 9-12 / 13-16 น.)
รอบสอง (จ.-ศ. 9-12 / 13-16 น.)

- ผูเ้ รี ยนต้องทดสอบ เพื่อจัดระดับ
ชั้นเรี ยน ตามเวลาที่ท่านระบุไว้
ในใบสมัคร

วิทยากร : อาจารย์ ชาวต่ างประเทศ

4,500
(ค่ าทดสอบ 100 บาท)

บุคคลทัว่ ไป

ฝึ กทักษะทางภาษา : การฟัง พูด อ่าน และเขียน
เพื่อสามารถนาไปใช้สื่อสารในชีวิตประจาวัน

- ผูเ้ รี ยนต้องทดสอบ เพื่อจัดระดับ
ชั้นเรี ยน ตามเวลาที่ท่านระบุไว้
ในใบสมัคร

วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2562
เวลา 13.00 - 16.00 น.
วิทยากร : อาจารย์ ชาวต่ างประเทศ

-2หลักสู ตร
4. Intermediate Conversation

วัน / เวลา
เสาร์ 8.30–12.30 น.
เสาร์ 12.30–16.30 น.
อาทิตย์ 8.30–12.30 น.

ค่ าอบรม/บาท

คุณสมบัติผ้ เู รียน

แนวการเรียนการสอน

หมายเหตุ

4,500

บุคคลทัว่ ไป

ฝึ กทักษะทางภาษา : การฟัง พูด อ่าน และเขียน
เพื่อสามารถนาไปใช้สื่อสารในชีวิตประจาวัน

- ผูเ้ รี ยนต้องทดสอบ เพื่อจัดระดับ
ชั้นเรี ยน ตามเวลาที่ท่านระบุไว้
ในใบสมัคร

(ค่ าทดสอบ 100 บาท)

วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2562
เวลา 13.00 - 16.00 น.

ในเวลาราชการ
รอบแรก (จ.-ศ. 9.00 – 12.00 น.)
รอบสอง (จ.-ศ. 9.00 – 12.00 น.)
5. Upper Intermediate
Conversation

เสาร์ 8.30–12.30 น.
เสาร์ 12.30–16.30 น.
อาทิตย์ 8.30–12.30 น.

วิทยากร : อาจารย์ ชาวต่ างประเทศ

4,500

บุคคลทัว่ ไป

(ค่ าทดสอบ 100 บาท)

ฝึ กทักษะทางภาษา : การฟัง พูด อ่าน และเขียน
เพื่อสามารถนาไปใช้สื่อสารในชีวิตประจาวัน

วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2562
เวลา 13.00 - 16.00 น.

ในเวลาราชการ
รอบแรก (จ.-ศ. 9.00 – 12.00 น.)
รอบสอง (จ.-ศ. 9.00 – 12.00 น.)
6. Advanced Conversation

เสาร์ 8.30–12.30 น.
ในเวลาราชการ
รอบแรก (จ.-ศ. 9.00 – 12.00 น.)
รอบสอง (จ.-ศ. 9.00 – 12.00 น.)

- ผูเ้ รี ยนต้องทดสอบ เพื่อจัดระดับ
ชั้นเรี ยน ตามเวลาที่ท่านระบุไว้
ในใบสมัคร

วิทยากร : อาจารย์ ชาวต่ างประเทศ

4,500

บุคคลทัว่ ไป

(ค่ าทดสอบ 100 บาท)

ฝึ กทักษะทางภาษา : การฟัง พูด อ่าน และเขียน
เพื่อสามารถนาไปใช้สื่อสารในชีวิตประจาวัน

- ผูเ้ รี ยนต้องทดสอบ เพื่อจัดระดับ
ชั้นเรี ยน ตามเวลาที่ท่านระบุไว้
ในใบสมัคร

วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2562
เวลา 13.00 - 16.00 น.
วิทยากร : อาจารย์ ชาวต่ างประเทศ

7. Speaking and Pronunciation
Skills

เสาร์ 8.30–12.30 น.
เสาร์ 12.30–16.30 น.
อาทิตย์ 8.30–12.30 น.
ในเวลาราชการ
รอบแรก (จ.-ศ. 9.00 – 12.00 น.)
รอบสอง (จ.-ศ. 9.00 – 12.00 น.)

4,500

บุคคลทัว่ ไป

สาหรับผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งการฝึ กทักษะในด้านการ
พูดและการฟัง โดยผูเ้ รี ยนจะได้รับการฝึ ก
ออกเสี ยงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เพื่อให้
เหมือนเจ้าของภาษา การลงน้ าหนักคา (stress)
การออกเสี ยงสู งต่า (intonation) และการเว้น
จังหวะในการออกเสี ยงในประโยค (rhythm)

วิทยากร : อาจารย์ ชาวต่ างประเทศ

-3หลักสู ตร
8. TOEIC Preparation

วัน / เวลา
เสาร์ 8.30–12.30 น.
เสาร์ 12.30–16.30 น.
อาทิตย์ 8.30–12.30 น.

คุณสมบัติผ้ เู รียน

4,500

นิสิต นักศึกษา
และบุคคลทัว่ ไป
ที่เตรี ยมสอบ
เข้าทางานกับ
บริ ษทั หรื อสาย
การบินต่างๆ
บุคคลทัว่ ไป
ที่เตรี ยมสอบ
ไปเรี ยนต่อ ณ
ต่างประเทศหรื อ
ผูท้ ี่ตอ้ งการพัฒนา
การฟัง การอ่าน
คาศัพท์ ไวยากรณ์

เนื้อหาที่สอนจะอิงตามแนวข้อสอบ TOEIC
มีท้ งั Listening, Structure and
Expression และ Reading วิทยากรจะ
แนะนาเทคนิคต่างๆในการทาแบบฝึ กหัด
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความเชี่ยวชาญและแม่นยา
มากขึ้น

ผูท้ ี่กาลังศึกษา
ระดับ ปริ ญญาโท–
เอก และนักวิจยั ที่
ต้องเขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้า
วิจยั เป็ น
ภาษาอังกฤษ

วิชานี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู ้ดา้ นไวยากรณ์ที่
วิทยากร : อาจารย์ ไทย
จาเป็ นต่อการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ในการ
เขียนรายงานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ พร้อม
ตัวอย่างของจริ งผูเ้ ข้าอบรมจะได้เรี ยนรู ้รูปแบบ
และฝึ กทักษะการเขียนรายงาน หรื อบทความงานวิจยั
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์
ผูเ้ ข้าอบรมสามารถปรึ กษาซักถามเพื่อความเข้าใจได้
อย่างละเอียดเนื่องจากวิทยากรเป็ นอาจารย์ชาวไทย
ผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นการอบรม การสอนการเขียนเชิง
วิชาการ

ในเวลาราชการ
รอบแรก (จ.-ศ. 9-12 / 13-16 น.)
รอบสอง (จ.-ศ. 9-12 / 13-16 น.)
9. TOEFL

10. English for Academic
Writing

แนวการเรียนการสอน

ค่ าอบรม/บาท

เสาร์ 8.30–12.30 น.
เสาร์ 12.30–16.30 น.

5,000

เสาร์ 12.30–16.30 น.

5,000

เนื้อหาที่สอนจะอิงตามแนวข้อสอบ
TOEFL (iBT) มีท้ งั Listening and
Reading Comprehension และ Structure
and Writing วิทยากรจะแนะนาเทคนิ ค
ต่างๆในการทาแบบฝึ กหัด เพื่อให้เชี่ยวชาญ
และแม่นยาในการทาข้อสอบ

หมายเหตุ
Pre-test ในวันแรก ของการเรี ยน

วิทยากร : อาจารย์ไทย

Pre-test

ในวันแรก ของการเรี ยน

วิทยากร : อาจารย์ ไทย

-4หลักสู ตร
11. Reading and Writing for
IELTS

วัน / เวลา

ค่ าอบรม/บาท

คุณสมบัติผ้ เู รียน

ในเวลาราชการ
รอบแรก (จ.-ศ. 9.00 – 12.00 น.)

4,500

บุคคลทัว่ ไป

5,000

บุคคลทัว่ ไปเตรี ยม
สอบเรี ยนต่อต่าง
ประเทศ หรื อผูท้ ี่
ต้องการฝึ กทักษะ
อังกฤษแนวข้อสอบ

รอบสอง (จ.-ศ. 9.00 – 12.00 น.)

12. Preparation for IELTS

เสาร์ 8.30–12.30 น.
เสาร์ 12.30–16.30 น.
อาทิตย์ 8.30–12.30 น.
ในเวลาราชการ
รอบแรก (จ.-ศ. 9-12 / 13-16 น.)
รอบสอง (จ.-ศ. 9-12 / 13-16 น.)

13. Basic English Grammar

เสาร์ 8.30–12.30 น.
เสาร์ 12.30–16.30 น.
ในเวลาราชการ
รอบแรก (จ.-ศ. 13.00 – 16.00 น.)
รอบสอง (จ.-ศ.13.00 – 16.00 น.)

แนวการเรียนการสอน

หมายเหตุ

ฝึ กฝนเทคนิคที่เป็ นประโยชน์ และใช้งาน
ได้และใช้งานได้จริ งในการทาข้อสอบ
IELTS ในส่ วนของการอ่านและการเขียน
ผูเ้ รี ยนจะได้สร้างความคุน้ เคยกับข้อสอบ
และฝึ กทาข้อสอบจริ ง เพื่อให้สามารถ
รับมือกับข้อสอบได้ทนั เวลาที่กาหนด
ฝึ กการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ตามแนวข้อสอบ IELTS วิทยากรจะแนะนา
เทคนิคต่าง ๆ ในการเตรี ยมตัวทดสอบ

วิทยากร : อาจารย์ ไทย

ปูพ้นื ฐานไวยากรณ์องั กฤษที่สาคัญและ
จาเป็ นในการใช้ภาษา การใช้ไวยากรณ์ใน
ภาษาเขียนตั้งแต่ระดับคาไปจนถึงระดับ
ประโยครวมถึงสานวนที่ใช้บ่อย ๆ
และการเปรี ยบเทียบโครงสร้างของ
ประโยคแบบต่างๆ หลักสู ตรนี้เหมาะ
สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการปูพ้นื หรื อทบทวน
ไวยากรณ์องั กฤษ เพื่อการใช้งานและการ
เตรี ยมตัวสอบข้อสอบมาตรฐานต่าง ๆ

วิทยากร : อาจารย์ ไทย

วิทยากร : อาจารย์ ชาวต่ างประเทศ

IELTS

4,500

บุคคลทัว่ ไป

-5หลักสู ตร

วัน / เวลา

ค่ าอบรม/บาท

คุณสมบัติผ้ เู รียน

เสาร์ 12.30–16.30 น.
อาทิตย์ 8.30–12.30 น.
ในเวลาราชการ
รอบแรก (จ.-ศ. 9.00-12.00 น.)

4,500

บุคคลทัว่ ไป

เน้นให้ผเู ้ รี ยน เรี ยนรู ้หลักไวยากรณ์และ
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
การเขียนและการอ่าน รวมทั้งหลัก
ไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคภาษา
อังกฤษที่ใช้ในการพูดในชีวิตประจาวัน
เปรี ยบเทียบความเหมือน/และความ
แตกต่างของไวยากรณ์สาหรับการพูด
และการเขียน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนหลัก
ไวยากรณ์แล้วสามารถนาความรู ้ที่ได้ไปใช้
ในการเขียนและพูดได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมตามบริ บทของการสื่ อสาร

วิทยากร : อาจารย์ไทย

15. Basic Writing

เสาร์ 8.30–12.30 น.

4,500

บุคคลทัว่ ไป

ผูเ้ รี ยนควรมีความรู ้ ไวยากรณ์พ้ืนฐาน
พอสมควร การเรี ยนการสอนจะเริ่ มต้นจากการ
เขียนในระดับประโยคไปจนถึงระดับย่อหน้า
และเรี ยงความสั้นๆ วิทยากรจะให้คาศัพท์
และสานวนง่ายๆ ที่ใช้บ่อย เพื่อการเขียน
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

วิทยากร : อาจารย์ ไทย

16. Improving Writing Skills

เสาร์ 8.30–12.30 น.

5,000

บุคคลทัว่ ไป

เป็ นการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อพัฒนาทักษะ
วิทยากร : อาจารย์ไทย
ความสามารถในการเขียนความเรี ยงเป็ นภาษาอังกฤษ
เชิงสร้างสรรค์ ฝึ กการเขียนที่มีความหลากหลาย
เพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อสื่ อสารความคิดคานึง

14. Grammar in Real Life

แนวการเรียนการสอน

เพื่อให้เหตุผล เพื่อให้ขอ้ คิด

etc.

ผูเ้ รี ยนจะได้ฝึกเขียนและแก้ไขปรับปรุ งงานเขียนใน

หมายเหตุ

-6หลักสู ตร

วัน / เวลา

ค่ าอบรม/บาท

คุณสมบัติผ้ เู รียน

แนวการเรียนการสอน

หมายเหตุ

หลาหลายรู ปแบบ ผูเ้ ขียนสามารถซักถามเพื่อความ
เข้าใจได้อย่างละเอียดเนื่องจากวิทยากรเป็ นอาจารย์
ชาวไทย ผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นการสอนการเขียน
ภาษาอังกฤษ
17. English for Everyday Use

18. English for Workplace
Communication

เสาร์ 8.30–12.30 น.
เสาร์ 12.30–16.30 น.

4,500

บุคคลทัว่ ไป

เสาร์ 8.30–12.30 น.
เสาร์ 12.30–16.30 น.
อาทิตย์ 8.30–12.30 น.

4,500

บุคคลทัว่ ไป

คอร์ สนี้เหมาะสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการเรี ยนเพื่อ
วิทยากร : อาจารย์ ไทย
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารได้ใน
ชีวติ ประจาวันในระดับพื้นฐาน ซึ่ งจะนาเสนอ
ภาษาอังกฤษในหัวข้อเรื่ องในชีวติ ประจาวัน มี
การอธิบายหลักไวยากรณ์ประกอบเพื่อให้เข้าใจ
มากขึ้น การเรี ยนในห้องเรี ยนประกอบด้วยการ
ฝึ กฟัง ฝึ กออกเสี ยงและสนทนาโดยการแสดง
บทบาทสมมติ หรื อจาลองสถานการณ์ช่วงท้าย
ของคอร์ สเป็ นเรื่ อง เกี่ยวกับการสมัครงาน
และสัมภาษณ์งาน
หลักสู ตรนี้ช่วยให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถสื่ อสาร
วิทยากร : อาจารย์ ไทย
ภาษาอังกฤษสาหรับการทางานในองค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ เป็ นอย่างดี เหมาะ
สาหรับพนักงานในสานักงานโดยเป็ นหลักสู ตร
ที่ออกแบบมาเพื่อฝึ กอบรมพนักงานให้มีความ
พร้อมในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
โดยผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถฝึ กทักษะ
ในการใช้ภาษาอังกฤษต่างๆ พร้อมรับคาแนะนา
จากผูส้ อนอย่างใกล้ชิด
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19. Writing Effective Business
Emails

วัน / เวลา
เสาร์ 8.30–12.30 น.

ค่ าอบรม/บาท

คุณสมบัติผ้ เู รียน

4,500

บุคคลทัว่ ไป

แนวการเรียนการสอน

หมายเหตุ

หากคุณเป็ นคนหนึ่งที่จาเป็ นต้องเขียน email วิทยากร : อาจารย์ ไทย
เป็ นภาษาอังกฤษในการทางานหรื อใช้ email
ติดต่อสื่ อสารแทบทุกวัน แต่พบว่าไม่สามารถ
เขียนออกมาได้อย่างมืออาชี พและไม่สามารถ
สื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หลักสู ตรนี้ จะเปลี่ยนแปลง การเขียน email
ของคุณ จากที่เป็ นอุปสรรคให้กลายเป็ นประตู
สู่ การสื่ อสารที่ชดั เจน และประสบความสาเร็ จ
เนื้อหาของหลักสู ตรประกอบด้วย
* มารยาทในการเขียน email สิ่ งที่ควรทา
สิ่ งที่ควรหลีกเลี่ยง
* โครงสร้างการเขียน email เป็ นภาษา
อังกฤษประเภทต่างๆ
* พื้นฐานการใช้ไวยากรณ์ เครื่ องหมาย
วรรคตอน ตัวพิมพ์ใหญ่ คาศัพท์ที่พบบ่อย
ในการเขียน email ประเภทต่างๆ
* ฝึ กฝนและลงมือเขียน email ประเภทต่างๆ
ทั้งแบบภายในองค์กรและข้ามองค์กร
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20. English Skills for Business

วัน / เวลา
เสาร์ 8.30–12.30 น.
เสาร์ 12.30–16.30 น.
อาทิตย์ 8.30–12.30 น.

ค่ าอบรม/บาท

คุณสมบัติผ้ เู รียน

แนวการเรียนการสอน

หมายเหตุ

5,000

บุคคลทัว่ ไป

ต้องการดาเนินงานธุรกิจ โดยจะฝึ กให้ผเู ้ รี ยน
มีความความสามารถทั้งในการพูดและการเขียน

- ผูเ้ รี ยนต้องทดสอบ เพื่อจัดระดับ

เพื่อเสริ มสร้างให้ทาธุรกิจได้ในระดับผูน้ า

ในใบสมัคร

ในหลักสู ตรนี้ผเู ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้คาศัพท์ทาง

วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2562
เวลา 13.00 - 16.00 น.

(ค่ าทดสอบ 100 บาท)

ชั้นเรี ยน ตามเวลาที่ท่านระบุไว้

ธุรกิจในด้านต่าง ๆ ในระดับที่จะนาไปใช้ได้
รวมทั้งจะได้ศึกษาความรู ้ทางธุ รกิจจากการอ่าน
บทความทางธุรกิจและอภิปรายปัญหาที่ปรากฏ วิทยากร : อาจารย์ ชาวต่ างประเทศ
ในบทความ ผูเ้ รี ยนจะได้ฝึกเขียนเพื่อการสื่ อสาร และ/หรื ออาจารย์ ไทย
งานด้านธุรกิจในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเขียน
บันทึกข้อความจดหมายรายงานด้านธุรกิจรายงาน
การประชุม และ E-mail เป็ นต้น ดังนั้นผูเ้ รี ยน
จะได้ฝึกทุกทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน
21. Business English for
Presentations

เสาร์ 8.30–12.30 น.
อาทิตย์ 8.30–12.30 น.

4,500

บุคคลทัว่ ไป

หลักสู ตรนี้เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งการ
พัฒนาทักษะการนาเสนอในเชิงธุ รกิจและ
ฝึ กฝนการนาเสนอหลากหลายรู ปแบบ
สามารถวางโครงร่ างในการนาเสนอและมี
ความมัน่ ใจในการนาเสนอได้อย่างมืออาชีพ

วิทยากร : อาจารย์ ชาวต่ างประเทศ
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การสมัครและชาระเงิน
 ขอรับใบสมัคร และชาระเงินสดได้ที่สานักงานศูนย์ภาษา ชั้น 1 ห้อง 100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน. 4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หรื อ
 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.lang.human.ku.ac.th และชาระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิ ชย์ ชื่อบัญชี ศู นย์ ภาษา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 235-227390-3 บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
(กรณี ชาระเงินผ่านธนาคารต้องทาการยืนยันการสมัครกับศูนย์ภาษา ผ่าน Fax หรื อ E-mail ดังนี้)
- Fax ใบสมัครพร้อมหลักฐานการชาระเงินมาที่ 02-942-8887 หรื อ E-mail ใบสมัครและหลักฐานการชาระเงินมาที่ lang_hum@hotmail.com
(**โปรดเลือกส่ งอย่ างใดอย่ างหนึ่ง**)
หมายเหตุ : กรณีชาระเงินผ่ านทางธนาคารโปรดเก็บหลักฐานการชาระเงินไว้ เพื่อนามาแสดงและรับใบเสร็จรับเงินในวันแรกที่อบรม

สถานที่เรียน
อาคารคณะมนุษยศาสตร์ และอาคารศูนย์เรี ยนรวม 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถดูประกาศห้องเรี ยนในวันแรก
ของการอบรมที่บอร์ด ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน. 4)

การรับรองผลการอบรม
ผูเ้ รี ยนที่เข้าอบรมครบตามเกณฑ์ที่ศูนย์ภาษากาหนดไว้ จะได้รับประกาศนียบัตรจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การขอรับชั่วโมงกิจกรรมของนิสิต ม.เกษตรศาสตร์
1. นิสิตที่ตอ้ งการขอรับชัว่ โมงกิจกรรมกรุ ณาแนบสาเนาบัตรนิสิตด้วย
2. นิสิตต้องเรี ยนครบตามเกณฑ์ที่ศูนย์ภาษากาหนด จึงจะได้รับประกาศนียบัตร และต้องนามาแสดงเพื่อขอรับชัว่ โมงกิจกรรม
จานวน 36 ชั่วโมง ได้ที่สานักงานศูนย์ภาษา

การบริการรถรับ – ส่ง
ศูนย์ภาษาจัดรถรับ-ส่ ง ผูเ้ ข้าอบรมไปยังประตู 1 ด้านถนนงามวงศ์วาน ประตูหน้าด้านถนนพหลโยธิน และประตูดา้ นถนนวิภาวดี
วันเสาร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

- 10 -

การสมัครเรียน
ผูส้ นใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด และสมัคร ได้ที่คุณเจตน์ คุณปนัดดา คุณสุ วรรณี ย ์ และคุณสุ ภานัน ณ สานักงานศูนย์ภาษา
ชั้น 1 ห้อง 100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน. 4) โทร. 02-942-8888-9 หรื อ 02-579-0113 ต่อ 2022-2024 โทรสาร 02-942-8887
www.lang.human.ku.ac.th , www.facebook.com/KULANGUAGECENTRE

การรับส่วนลด
บุคคลที่เข้ารับการอบรมภาษาเดียวกันต่อเนื่อง 2 หลักสู ตร จะได้ รับส่ วนลด 200 บาท เมื่อเรี ยนต่อเนื่องหลักสู ตรที่ 3
โดยผูอ้ บรมจะต้องนาใบเสร็จรับเงินหรื อสาเนาใบประกาศนียบัตรเป็ นหลักฐานแนบใบสมัคร เพื่อรับส่ วนลด

การแจ้งขอพักการเรียน
1. ผูร้ ับการอบรมสามารถแจ้งความประสงค์ขอพักการเรี ยน (Drop) ขอให้ยนื่ ความประสงค์ ภายใน 2 สั ปดาห์ แรกของการเรียนการสอน
และจะได้รับสิ ทธิ์เข้าอบรมในภาคการศึกษาถัดไปเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่ าท่านสละสิ ทธิ์
2. ในกรณี ที่ผเู ้ รี ยนประสงค์จะเปลี่ยนวิชาเรี ยนขอให้ดาเนินการภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเรี ยนเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากนั้น
ผู้เรียนต้ องยื่นคาร้ องขอเปลีย่ นแปลงและชาระค่ าดาเนินการ
3. ผูร้ ับการอบรมต้องแจ้งความประสงค์ขอพักการอบรมต่ออาจารย์ผสู ้ อน
4. ผูร้ ับการอบรมติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษาเพื่อกรอกใบคาร้องขอพักการเรี ยน ณ สานักงานศูนย์ภาษา ชั้น 1 ห้อง 100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน. 4)

** กรณีขอเปลีย่ นวิชาหรื อหมู่เรียน ผู้เรียนต้องแจ้ งอาจารย์ ผ้สู อนทั้ง 2 ห้ อง และเจ้ าหน้ าที่ศูนย์ ภาษาก่อนเท่ านั้น**

