โครงการอบรมภาษาประเทศเพือ่ นบ้าน
รุ่นที่ 6
(25 สิงหาคม - 25 พฤศจิกายน 2561)

ศูนย์ภาษา คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เปิ ดอบรมหลักสูตรภาษาประเทศเพือ่ นบ้าน
สําหรับนักเรียน นิสิต ศิษย์เก่า มก. และบุคคลทัว่ ไป
หลักสูตร




ภาษาพม่า I

(สําหรับผูท้ ีไ่ ม่เคยศึกษาภาษาอินโดนีเซี ยมาก่อน)

(สําหรับผูท้ ีไ่ ม่เคยศึกษาภาษาพม่ามาก่อน)



ศึกษาระบบเสียงภาษาพม่าและอักขรวิธี
เรียนรู้สงั คมและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา
ศึกษาบทสนทนาง่ายๆ ในชีวิตประจําวัน
เสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน

ภาษาพม่า II
(สําหรับผูท้ ีเ่ คยศึกษาภาษาพม่า I มาแล้ว )

ภาษาอินโดนีเซี ย I
- ฝึ กทักษะภาษาอินโดนีเซียขั้นพื้นฐาน
- ฝึ กการสนทนาในชีวติ ประจําวัน
- เสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้ สงู ขึ้น



ภาษาเขมร I
(สําหรับผูท้ ีไ่ ม่เคยศึกษาภาษาเขมรมาก่อน )

- ศึกษาไวยากรณ์ภาษาเขมรเบื้องต้ น
- ฝี กการสนทนาในชีวิตประจําวัน
- เสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนให้ สงู ขึ้น

- ศึกษาบทสนทนา บทอ่าน และการเขียนความเรียง
 การสนทนาภาษาเขมร I
ขนาดสั้นในชีวติ ประจําวัน
(เหมาะสําหรับผูท้ ีไ่ ม่มีพนฐานความรู
ื้
ภ้ าษาเขมร
- ศึกษาโครงสร้ างของภาษาพม่าที่ซับซ้ อนขึ้น
มาก่อน)
- เสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้ สงู ขึ้น
- ต้ องการฝึ กทักษะ การฟัง-พูด พร้ อมกับเรียนรู้สงั คม
 ปริทรรศน์สงั คมและวัฒนธรรมพม่า
และวัฒนธรรมเขมร
(เหมาะสําหรับผูท้ ีไ่ ม่มีพนฐานความรู
ื้
ภ้ าษาพม่า
 ภาษาเวียดนามพื้ นฐาน I
มาก่อน)
(สําหรับผูท้ ีไ่ ม่เคยศึกษาภาษาเวียดนามมาก่อน)
- เรียนรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพม่าศึกษาในหลากมิติ
- ศึกษาอักษรและไวยากรณ์ภาษาเวียดนามพื้นฐาน
มุมมอง เช่นภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม เพื่อนําไป
- สํานวนการทักทาย การแนะนําตัว
ต่อยอดในงานด้ านการท่องเที่ยว การค้ าการลงทุน
- บทสนทนาง่ายๆ ในชีวติ ประจําวัน
การต่างประเทศ ฯลฯ
- ฝึ กฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
- เหมาะสําหรับผู้ท่ตี ้ องการเสริมความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับประเทศพม่า



ภาษาเวียดนามพื้ นฐาน II

(สําหรับผูท้ ีศ่ ึกษาภาษาเวียดนามมาแล้ว 30-50 ชัว่ โมง)
- ศึกษาไวยากรณ์ภาษาเวียดนามพื้นฐาน II
ต่อจากภาษาเวียดนามพื้นฐาน I
- ศึกษาสํานวนที่ใช้ ในสถานการณ์ต่างๆ และ
บทสนทนาง่ายๆ ในชีวิตประจําวัน
- ฝึ กฝนเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ให้ มีระดับสูงขึ้น


ภาษาเวียดนามพื้ นฐาน III

(สําหรับผูท้ ีศ่ ึกษาภาษาเวียดนามมาแล้ว 50-70 ชัว่ โมง)
- ศึกษาไวยากรณ์ภาษาเวียดนามพื้นฐาน III
ต่อจากภาษาเวียดนามพื้นฐาน II
- ศึกษาสํานวนที่ใช้ ในสถานการณ์ต่างๆ และ
บทสนทนาง่ายๆ ในชีวิตประจําวัน
- ฝึ กฝนเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ให้ มีระดับสูงขึ้น
ระยะเวลาการอบรม






39 ชัว่ โมง

จันทร์, พุธ วันที่ 27 ส.ค. - 14 พ.ย. 2561
เวลา 17.30 - 19.30 น.
อังคาร, พฤหัสบดี วันที่ 28 ส.ค. - 13 พ.ย.
2561 เวลา 17.30 - 19.30 น.
เสาร์ วันที่ 25 ส.ค. - 24 พ.ย. 2561
เวลา 9.00 - 12.30 น./13.00 - 16.30 น.
อาทิตย์ วันที่ 26 ส.ค. - 25 พ.ย. 2561
เวลา 9.00 - 12.30 น.

ค่าธรรมเนียม
- บุคคลทั่วไป 4,500 บาท
- นิสติ ปริญญาตรี, โท, เอก, บุคลากร, ศิษย์เก่า มก.
และนักเรียนสาธิตเกษตร 4,300 บาท
(แนบหลักฐาน)
คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการอบรม
 บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา นิสติ หรือศิษย์เก่า มก.
สถานทีอ่ บรม
อาคารมนุษยศาสตร์ 4 และอาคารศูนย์เรียนรวม 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเหตุ
1. โครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิ ดอบรมในหลักสูตรที่มี
ผู้สมัครไม่ถงึ 15 คน
2. โครงการจะคืนเงินค่าอบรมให้ ในกรณีท่ไี ม่สามารถ
เปิ ดหลักสูตรได้ เท่านั้น
3. การพักการเรียน (Drop) ขอให้ ย่ นื เรื่องภายใน 2
ครั้งแรกของการเรียนการสอน และขอเรียนใน
ภาคการศึกษาถัดไปเท่านั้น มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์

ตารางวันเวลาอบรม

การสมัครและชําระเงิน

หลักสูตร
วัน
เวลา
เริม่ เรียน 25 สิงหาคม - 25 พฤศจิ กายน 2561
ภาษาพม่า I
ภาษาพม่า II

จันทร์, พุธ

17.30 - 19.30

เสาร์

09.00 - 12.30

เสาร์

13.00 - 16.30

อังคาร,

ปริทรรศน์สงั คม พฤหัสบดี
และวัฒนธรรมพม่า
อาทิตย์

17.30 - 19.30

09.00 - 12.30

09.00 - 12.30
ภาษาอินโดนีเซีย I
เสาร์
ภาษาเขมร I
เสาร์
09.00 - 12.30
การสนทนา
เสาร์
13.00 - 16.30
ภาษาเขมร I
ภาษาเวียดนาม จันทร์, พุธ 17.30 – 19.30
พื้ นฐาน I
13.00 – 16.30
เสาร์
ภาษาเวียดนาม
เสาร์
9.00 – 12.30
พื้ นฐาน II
ภาษาเวียดนาม
เสาร์
9.00 – 12.30
พื้ นฐาน III

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่
สํานักงานศูนย์ภาษา อาคารอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
(มนุษยศาสตร์ 4) ชั้น 1 ห้ อง 100 ม. เกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-0113 ต่อ 2022-2024
และ 0-2942-8888-9 โทรสาร 0-2942-8887
www.lang.human.ku.ac.th

หมายเหตุ : วันเสาร์สุดท้าย และวันอาทิตย์สุดท้าย
**วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิ กายน 2561
เรียน 08.30 - 12.30 น. (รอบเช้า)
เรียน 13.00 - 17.00 น. (รอบบ่าย)
**วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิ กายน 2561
เรียน 08.30 - 12.30 น.

 ขอรับใบสมัคร และชําระเงินสดได้ ท่สี าํ นักงาน
ศูนย์ภาษา ชั้น 1 ห้ อง 100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
(มนุษยศาสตร์ 4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หรือ
 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ท่ี
www.lang.human.ku.ac.th

และชําระเงินผ่านธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 235-227390-3
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(กรณีชาํ ระเงินผ่านธนาคารต้ องทําการยืนยันการสมัคร
กับทางศูนย์ภาษา ผ่าน Fax หรือ E‐mail ดังนี้)
(**โปรดเลือกส่งอย่างใดอย่างหนึง่ **)
‐ Fax ใบสมัครพร้ อมหลักฐานการชําระเงินมาที่
02-9428887 หรือ
‐ E‐mail ใบสมัครและหลักฐานการชําระเงินมาที่
lang_hum@hotmail.com

หมายเหตุ : กรณีชาํ ระเงินผ่านทางธนาคารโปรดเก็บหลักฐาน
การชําระเงินไว้ เพื่อนํามาแลกใบเสร็จในวันแรกที่เรียน

เปิ ดรับสมัครตั้งแต่วนั ที่ 11 ก.ค. - 8 ส.ค. 2561
 บุคคลที่เข้ ารับการอบรมต่อเนื่องกัน 2 หลักสูตร
ศูนย์ภาษามอบส่วนลดให้ 200 บาท ในหลักสูตรที่ 3
เมือ่ เรียนต่อเนือ่ งทันที... โดยผู้เข้ าอบรมจะต้ องนํา
ใบเสร็จรับเงินหรือสําเนาใบประกาศนียบัตรเป็ นหลักฐาน
แนบใบสมัคร มิเช่นนั้นจะไม่ได้รบั ส่วนลด.....

