ศูนย์ภาษา คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เปิ ดอบรมหลักสูตรภาษาอาเซียน
สาหรับนักเรียน นิสิต ศิษย์เก่า มก. และบุคคลทัว่ ไป

โครงการอบรมภาษาอาเซียน รุ่นที่ 7
(9 กุมภาพันธ์ - 5 พฤษภาคม 2562)

หลักสูตร


ภาษาพม่า I



(สำหรับผู้ท่ไี ม่เคยศึกษำภำษำเวียดนำมมำก่อน)

(สำหรับผู้ท่ไี ม่เคยศึกษำภำษำพม่ำมำก่อน)
- ศึกษำระบบเสียงภำษำพม่ำและอักขรวิธี
- เรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมของเจ้ ำของภำษำ
- ศึกษำบทสนทนำง่ำยๆ ในชีวิตประจำวัน
- เสริมทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน


ภาษาพม่า II

- ศึกษำอักษรและไวยำกรณ์ภำษำเวียดนำมพื้นฐำน
- สำนวนกำรทักทำย กำรแนะนำตัว
- บทสนทนำง่ำยๆ ในชีวิตประจำวัน
- ฝึ กฝนทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน


ภาษาพม่าเพือ่ ธุรกิจ

(เหมำะสำหรับผู้ท่มี ีพ้ ืนฐำนควำมรู้ภำษำพม่ำ
มำก่อน)
- ฝึ กฝนทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน ให้ สำมำรถ
สื่อสำรในด้ ำนธุรกิจ และเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมพม่ำ
เพื่อนำไปใช้ ในเชิงธุรกิจ
- ศึกษำสำนวนที่ใช้ ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ และบท
สนทนำในชีวิตประจำวัน

ภาษาเวียดนามพื้ นฐาน II
(สำหรับผู้ท่เี คยศึกษำภำษำเวียดนำมพื้นฐำน I มำแล้ ว)
- ศึกษำไวยำกรณ์สำนวนที่ใช้ ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ และ
บทสนทนำในชีวิตประจำวันต่อจำกภำษำเวียดนำม
พื้นฐำน I
- ฝึ กฝนเสริมทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน
ให้ สูงขึ้น

(สำหรับผู้ท่เี คยศึกษำภำษำพม่ำ I มำแล้ ว)
- ศึกษำบทสนทนำ บทอ่ำน และกำรเขียนควำม
เรียงขนำดสั้นในชีวิตประจำวัน
- ศึกษำโครงสร้ ำงของภำษำพม่ำที่ซับซ้ อนขึ้น
- เสริมทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน ให้ สูงขึ้น


ภาษาเวียดนามพื้ นฐาน I



ภาษาอินโดนีเซีย I
(สำหรับผู้ท่ไี ม่เคยศึกษำภำษำอินโดนีเซียมำก่อน)
- ฝึ กทักษะภำษำอินโดนีเซียขั้นพื้นฐำน
- ฝึ กกำรสนทนำในชีวิตประจำวัน
- เสริมทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน ให้ สูงขึ้น



ภาษาอินโดนีเซีย II
(สำหรับผู้ท่เี คยศึกษำภำษำอินโดนีเซีย I มำแล้ ว)
- ฝึ กทักษะภำษำอินโดนีเซียต่อจำกภำษำอินโดนีเซีย I
- ฝึ กกำรสนทนำในชีวิตประจำวัน
- เสริมทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน ให้ สงู ขึ้น

 ภาษาเขมร I
(สำหรับผู้ท่ไี ม่เคยศึกษำภำษำเขมรมำก่อน)

- ศึกษำไวยำกรณ์ภำษำเขมรเบื้องต้ น
- ฝี กกำรสนทนำในชีวิตประจำวัน
- เสริมทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน
 ภาษาเขมรเพือ
่ ธุรกิจ
(เหมำะสำหรับผู้ท่มี ีพ้ ืนฐำนควำมรู้ภำษำเขมร

มำก่อน)
- ฝึ กฝนทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน ให้ สำมำรถ
สื่อสำรในด้ ำนธุรกิจ และเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเขมร
เพื่อนำไปใช้ ในเชิงธุรกิจ
- ศึกษำสำนวนที่ใช้ ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ และบท
สนทนำในชีวิตประจำวัน
ระยะเวลาการอบรม






36 ชัว่ โมง

อังคาร, พฤหัสบดี วันที่ 12 ก.พ. - 30 เม.ย.
2562 เวลา 17.30 - 19.30 น.
เสาร์ วันที่ 9 ก.พ. - 4 พ.ค. 2562
เวลา 9.00 - 12.15 น./13.00 - 16.15 น.
อาทิตย์ วันที่ 10 ก.พ. - 5 พ.ค. 2562
เวลา 9.00 - 12.15 น.

ค่าธรรมเนียม
- บุคคลทั่วไป 4,500 บาท (รวมเอกสำร)
- นิสติ ปริญญำตรี, โท, เอก, บุคลำกร, ศิษย์เก่ำ มก.
และนักเรียนสำธิตเกษตร 4,300 บาท
(รวมเอกสำร) กรุณำแนบหลักฐำน

คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการอบรม
 บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษำ นิสติ หรือศิษย์เก่ำ มก.
 ผู้ท่มี ีวุฒิกำรศึกษำตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3
หรือเทียบเท่ำ
สถานทีอ่ บรม
อำคำรมนุษยศำสตร์ 4 และอำคำรศูนย์เรียนรวม 4
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
หมายเหตุ
1. โครงกำรขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิ ดอบรมในหลักสูตรที่มี
ผู้สมัครไม่ถึง 15 คน
2. โครงกำรจะคืนเงินค่ำอบรมให้ ในกรณีท่ไี ม่สำมำรถ
เปิ ดหลักสูตรได้ เท่านั้น
3. กำรพักกำรเรียน (Drop) ขอให้ ย่นื เรื่องภายใน 2
ครั้งแรกของการเรียนการสอน และขอเรียนใน
ภำคกำรศึกษำถัดไปเท่ำนั้น มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์

หลักสูตร
วัน
เวลา
เริม่ เรียน 9 กุมภาพันธ์ - 5 พฤษภาคม 2562
ภาษาเวียดนาม
พื้ นฐาน I

อังคาร,
พฤหัสบดี

17.30 - 19.30

เสาร์

09.00 - 12.15

เสาร์

13.00 – 16.15

เสาร์

09.00 - 12.15

ภาษาพม่า II

เสาร์

13.00 - 16.15

ภาษาพม่าเพือ่ ธุรกิจ

อาทิตย์

09.00 – 12.15

ภาษาอินโดนีเซีย I

เสาร์

13.00 – 16.15

ภาษาเวียดนาม
พื้ นฐาน II
ภาษาพม่า I

ภาษาอินโดนีเซีย II
ภาษาเขมร I
ภาษาเขมรเพือ่ ธุรกิจ

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่
สำนักงำนศูนย์ภำษำ อำคำรจุฬำภรณ์พิศำลศิลป์
(มนุษยศำสตร์ 4) ชั้น 1 ห้ อง 100 ม. เกษตรศำสตร์
โทร. 0-2579-0113 ต่อ 2022-2024
และ 0-2942-8888-9 โทรสำร 0-2942-8887
www.lang.human.ku.ac.th
www.facebook.com/KULanguageCentre

การสมัครและชาระเงิน

ตารางวันเวลาอบรม

อาทิตย์ 09.00 – 12.15
เสาร์ 09.00 – 12.15
เสาร์

13.00 – 16.15

หมายเหตุ : วันเสำร์สดุ ท้ ำย และวันอำทิตย์สดุ ท้ ำย
**วันเสำร์ท่ี 4 พฤษภำคม 2562
เรียน 09.00 - 12.30 น. (รอบเช้ ำ)
เรียน 13.00 - 16.30 น. (รอบบ่ำย)
**วันอำทิตย์ท่ี 5 พฤษภำคม 2562
เรียน 09.00 - 12.30 น.

 ขอรับใบสมัคร และชำระเงินสดได้ ท่สี ำนักงำน
ศูนย์ภำษำ ชั้น 1 ห้ อง 100 อำคำรจุฬำภรณ์พิศำลศิลป์
(มนุษยศำสตร์ 4) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน หรือ
 ดำวน์โหลดใบสมัครได้ ท่ี
www.lang.human.ku.ac.th และชำระเงินผ่ำนธนำคำร
ไทยพำณิชย์ ชื่อบัญชี ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 235-227390-3
บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ สำขำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
(กรณีชำระเงินผ่ำนธนำคำรต้ องทำกำรยืนยันกำรสมัคร
กับทำงศูนย์ภำษำ ผ่ำน Fax หรือ E-mail ดังนี้)
(**โปรดเลือกส่งอย่างใดอย่างหนึง่ **)
- Fax ใบสมัครพร้ อมหลักฐำนกำรชำระเงินมำที่
02-9428887 หรือ
- E-mail ใบสมัครและหลักฐำนกำรชำระเงินมำที่
lang_hum@hotmail.com

หมายเหตุ : กรณีชำระเงินผ่ำนทำงธนำคำรโปรดเก็บหลักฐำน
กำรชำระเงินไว้ เพื่อนำมำแลกใบเสร็จในวันแรกที่เรียน

เปิ ดรับสมัครตั้งแต่วนั ที่ 17 ธ.ค. 61 - 22 ม.ค. 62
 บุคคลที่เข้ ำรับกำรอบรมต่อเนื่องกัน 2 หลักสูตร
ศูนย์ภาษามอบส่วนลดให้ 200 บาท ในหลักสูตรที่ 3
เมือ่ เรียนต่อเนือ่ งทันที... โดยผู้เข้ ำอบรมจะต้ องนำ
ใบเสร็จรับเงินหรือสำเนำใบประกำศนียบัตรเป็ นหลักฐำน
แนบใบสมัคร มิเช่นนั้นจะไม่ได้รบั ส่วนลด.....

