
เปิดรับสมัครตั้งแต ่1-31 กรกฎาคม 2562  

      เมื่อสมัครภายใน 18 กรกฎาคม 62 รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท                         โครงการอบรมพัฒนาภาษา

อาเซียนส าหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รุน่ที่ 75 

เรียนวันท่ี 17 สิงหาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2562 

รวม 36 ชัว่โมง ราคา 4,500 บาท 

ภาษาเวียดนาม I ส าหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษา

เวียดนามมาก่อน เน้นปูพ้ืนฐาน การฟัง พูด อ่าน 

เขียน  

 เรียนอักษรและไวยากรณ์ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน 

 เรียนส านวนการทักทาย การแนะน าตัว และบท

สนทนาง่ายๆในชีวิตประจ าวัน 

 

 ภาษาเวียดนาม II  

ส าหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาเวียดนาม I มาแล้ว เน้นฝึกฝน

ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับที่สูงข้ึน  

 เรียนไวยากรณ์ ส านวนที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ และ

บทสนทนาในชีวิตประจ าวันต่อจากภาษาเวียดนาม I  

 

 ภาษาเวียดนาม III 

ส าหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาเวียดนาม II มาแล้ว  เน้น

เสริมทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับทีสู่งข้ึน 

 เรียนไวยากรณ์ ส านวนที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 

และบทสนทนาในชีวิตประจ าวันต่อจากภาษา 

เวียดนาม II  

 เน้นเรียนฟัง-พูดกับอาจารย์เจ้าของภาษา 

เวลาเรียน วันเสาร์ เวลา 9.00-12.15 น.  

ผู้สอน  (อาจารย์ ดร. พิสิฐ อ านวยเงินตรา) 

 เวลาเรียน วันเสาร์ เวลา 13.00-16.15 น.  

ผู้สอน  (อาจารย์ ดร. พิสิฐ อ านวยเงินตรา) 

 เวลาเรียน วันเสาร์ เวลา 13.00-16.15 น.  

ผู้สอน  (อาจารย์ Tran Thi Bich Thao) 

ภาษาพม่า I 

ส าหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาพม่ามาก่อน เน้นปูพ้ืนฐาน 

การฟัง พูด อ่าน เขียน  

 เรียนระบบเสียงภาษาพม่าและอักขรวิธี   

 เรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 เรียนบทสนทนาง่ายๆในชีวิตประจ าวัน 

 ภาษาอินโดนีเซีย I 

ส าหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาอินโดนีเซียมาก่อน เน้นป ู

พ้ืนฐานการฟัง พูด อ่าน เขียน   

 ฝึกทักษะภาษาอินโดนีเซียข้ันพ้ืนฐาน 

 ฝึกการสนทนาในชีวิตประจ าวัน 

 

 ภาษาอินโดนีเซีย Ii 

ส าหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาอินโดนีเซีย I มาแล้ว เน้น

เสริมทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับที่สูงข้ึน 

 ฝึกทักษะภาษาอินโดนีเซียต่อจากภาษาอินโดนีเซีย I   

 ฝึกการสนทนาในชีวิตประจ าวัน 

เวลาเรียน วันอาทิตย์ เวลา 9.00-12.15 น.  

ผู้สอน  (อาจารย์ วทัญญู ฟักทอง) 

 เวลาเรียน วันเสาร์ เวลา 9.00-12.15 น.  

ผู้สอน  (อาจารย์ รังสิมา รุ่งเรือง) 

 เวลาเรียน วันเสาร์ เวลา 13.00-16.15 น.  

ผู้สอน  (อาจารย์ รังสิมา รุ่งเรือง) 

ภาษาเขมร I 

ส าหรับผู้ที่ไม่เคยศึกษาภาษาเขมรมาก่อน เน้นปูพ้ืนฐานการฟัง พูด อ่าน เขียน 

 เรียนไวยากรณ์ภาษาเขมรเบ้ืองต้น       เรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมเขมร 

 ฝึกการสนทนาในชีวิตประจ าวัน 

 ภาษาเขมร II 

ส าหรับผู้ที่เคยศึกษาภาษาเขมร I มาแล้ว เน้นเสริมทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับสูง 

 เรียนไวยากรณ์ภาษาเขมรในระดับที่สูงข้ึน      

 เรียนรู้และสัมผัสกับวัฒนธรรมเขมรควบคู่กับการพัฒนาทักษะภาษากับบทสนทนาใน 

สถานการณ์ต่างๆ 

เวลาเรียน วันเสาร์ เวลา 9.00-12.15 น.  

ผู้สอน  (อาจารย์ Chhitratha Neou) 

 เวลาเรียน วันเสาร์ เวลา 13.00-16.15 น.  

ผู้สอน  (อาจารย์ Chhitratha Neou) 

***หมายเหต ุ: วันเสาร์สดุท้าย (9 พฤศจกิายน 2562) และวนัอาทติย์สุดท้าย (10 พฤศจิกายน 2562) เรียน  09.00 - 12.30 น. (รอบเช้า) และ 13.00 - 16.30 น. (รอบบ่าย) 



 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 

           1. ใบสมัคร   

           2. ค่าธรรมเนียมการอบรม 

 

** กรณีได้รับส่วนลด ให้เตรียมส าเนา เอกสารที่

เกี่ยวข้อง เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน ร.ร.สาธิต 

มก., ส าเนาบัตรนิสิตปริญญาตรี, โท, เอก มก., ส าเนา

บัตรประจ าตัวบุคลากร มก., ส าเนา ปริญญาบัตร หรือ

ส าเนาบัตรนิสิตเก่า มก. หรือ ใบเสร็จรับเงินหลักสูตรที่

เคยเรียน แนบใบสมัคร ให้เรียบร้อย มิเช่นน้ันจะไม่ได้

รับส่วนลด... 

        

 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 

         - บุคคลทั่วไป นักเรียน (มัธยมศึกษาปีที่ 3   

        หรือเทียบเท่า) นักศึกษา นิสิตมก. และศิษย์ เก่า

มก. 

 

 

สถานที่รับสมัครและช าระเงิน 

        - ด้วยตัวเองที่ศูนย์ภาษา ช้ัน 1 ห้อง 100   

        อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (อาคารมนุษยศาสตร์   

        4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

- ออนไลน์ที่ www.lang.human.ku.ac.th และช าระ 

เงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ศูนย์ภาษา คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เลขที่ 

235-227390-3 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สาขา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) แล้วยืนยัน การ

สมัครผ่านทางโทรสารหรืออีเมล อย่างใดอย่างหนึ่ง 

1. Fax ใบสมัครพร้อมหลักฐานการช าระเงินมาที่ 02-

9428887 หรือ 

2. E-mail ใบสมัครและหลักฐานการช าระเงินมาที่ 

lang_hum@hotmail.com  

 
*หมายเหตุ: กรณชี าระเงินผา่นทางธนาคาร โปรดเก็บหลักฐาน 

การช าระเงินไว้ เพื่อน ามาแลกใบเสร็จตัวจริงในวันแรกที่เรียน              

   โครงการอบรมพัฒนาภาษาอาเซียน 

ส าหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

                 รุ่นที่ 75    

    

17 สิงหาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 

 

  

 

 

         

  

 

ค่าธรรมเนียม 

        - ส าหรับบุคคลทั่วไปหลักสูตรละ 4,500 บาท 

          (รวมเอกสาร) 

- ส าหรับนร.สาธิตเกษตร, นิสิตป.ตรี, โท, เอก,  

บุคลากรและศิษย์เก่า มก. หลักสูตรละ 4,400 บาท (แนบหลักฐาน

ตามระบุ)        

- ส าหรับผู้ที่เรียนต่อเน่ืองมาแล้ว 2 หลักสูตร จะ

ได้รับส่วนลดในหลักสูตรที่ 3 จ านวน 200 บาท (แนบ

หลักฐานตามระบุ) 

สมัครภายใน 18 ก.ค. 62 รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท              

   

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 

คุณปนัดดา  คุณสุวรรณีย์  คุณสุภานัน 

และคุณเจตน์ ได้ที่ส านักงานศูนย์ภาษา ช้ัน 1 

ห้อง 100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (อาคาร

มนุษยศาสตร์ 4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โทร. 02-579-0113  ต่อ 2022, 2023, 2024              

และ 02-9428888-9 โทรสาร 02-9428887 

 

 

 

 

 

www.lang.human.ku.ac.th 

https://www.facebook.com/KULANGUAGECENTRE 

หมายเหตุ: 1. ในกรณีทีม่ีผู้สมัครเรียนในแต่ละหลักสูตรไม่มากพอ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ไมเ่ปิดอบรมใน   

                หลกัสูตรนัน้ๆ และจะคืนเงินค่าอบรมให้กับผู้สมัครเรียนตอ่ไป  

             2. ทางโครงการจะคนืเงินค่าอบรมให้ในกรณีทีไ่ม่สามารถเปิดหลักสูตรได้เท่านัน้ 

3. การเปลี่ยนวิชาเรียน หรอืการพักการเรียน (Drop) ต้องยื่นเรือ่งภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเรยีนการสอน และ ในกรณีพักการ

เรียนจะต้องกลับมาเรียนในภาคการศึกษาถัดไปเท่านัน้ มิเช่นนัน้จะถือว่าสละสิทธิ ์

4. เนื่องจากอาจมีการเปล่ียนแปลงต่างๆ เกี่ยวกับวนั เวลา ของการอบรม อันเนื่องมาจากปัจจัยและเหตุสุดวิสัยต่างๆ จึงขอให้ผู้เข้า

อบรมติดตามข่าวสารจากศูนย์ภาษาผ่านทาง เว็บไซต ์www.lang.human.ku.ac.th หรือทาง Facebook 

https://www.facebook.com/KULANGUAGECENTRE เป็นประจ า 

 



 


