
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-31 กรกฎาคม 2562  

              เมื่อสมัครภายใน 18 กรกฎาคม 62 รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท 

                                         โครงการอบรมพัฒนาภาษายุโรปส าหรับนสิิต นักศึกษา และบคุคลทั่วไป รุ่นที่ 75 

เรียนวันท่ี 17 สิงหาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2562 

รวม 36 ชัว่โมง ราคา 4,500 บาท 

ภาษาฝรั่งเศส                   เวลาเรียน/ ผู้สอน       ภาษาเยอรมัน เวลาเรียน/ ผู้สอน  ภาษาสเปน เวลาเรียน/ ผู้สอน 

 

ภาษาฝรัง่เศสเพื่อการสื่อสาร 1 

 

จ,พ 17.30-19.30 น. 

อ.วันถวิล / อ. David 

  

 

ภาษาเยอรมันเบื้องต้น  

(A1-1) 

อ,พฤ 17.30-19.30 น. 

อ.นันทิพร 

 ภาษาสเปนเบื้องต้น 1 อ,พฤ 17.30-19.30 น. 

อ. ยอดยิ่ง 

ส    9.00-12.15 น. 

อ.พลากร / อ. David 

ส    9.00-12.15 น. 

อ.ดร.กฤษฏ์/อ.วสุธน/อ.นันทิพร 

ส     9.00-12.15 น. 

อ. ชินดนัย 

ภาษาฝรัง่เศสเพื่อการสื่อสาร 2 ส    9.00-12.15 น. 

อ.วันถวิล / อ. David 

ส    13.00-16.15 น. 

อ.ดร.กฤษฏ์/อ.วสุธน 

ส     13.00-16.15 น. 

อ. ยอดยิ่ง 

ภาษาฝรัง่เศสเพื่อการสื่อสาร 3 ส    9.00-12.15 น. 

อ.วนิช /อ. Sylvain 

ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 

(A1-2) 

ส    9.00-12.15 น. 

อ.ดร.กฤษฏ์/อ.วสุธน/อ.นันทิพร 

อา    9.00-12.15 น. 

อ. ยอดยิ่ง 

ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการเตรียม 

ความพร้อมสอบวัดระดับ  

DELF A1-A2* 
*มีพื้นฐานมาแล้วอยา่งน้อย 45 

ชม. 

ส    9.00-12.15 น. 

อ. กมลชนก /  

อ. David 

 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น  

(A1-3) 

ส    9.00-12.15 น. 

อ.ดร.กฤษฏ์/อ.วสุธน 

 สนทนาภาษาสเปน 1 อา    9.00-12.15 น. 

อ. ชินดนัย 

 ภาษาเยอรมันส าหรับ

ผู้สูงอายุ (50+) 

ส    9.00-12.15 น.  

อ.ดร.กฤษฏ ์
 สนทนาภาษาสเปน 2 ส.  13.00-16.15 น. 

อ. ชินดนัย 

   สั่งซื้อหนังสอืประกอบการเรียนชุด Menschen A1 ได้ที่ศูนย์

ภาษาราคาประมาณ 1,000 บาท (ใช้ได้ 4 หลักสูตร) และรับ

หนังสือได้ในวันแรกของการเรียน มิเช่นนัน้ท่านต้อง

ด าเนินการซื้อหนังสือ ด้วยตนเอง 

 

 ภาษารัสเซีย เวลาเรียน/ ผู้สอน 

ภาษาโปรตุเกส เวลาเรียน/ ผู้สอน   ภาษารัสเซียเบ้ืองต้น 1 อ,พฤ 17.30-19.30 น. 

รศ.ดร. Olga Zhilina 

ภาษาโปรตุเกสเบ้ืองต้น 1 ส    9.00-12.15 น. 

 

  ส     09.00-12.15 น. 

อ.ศิริรัตน์ คงสิริพิพฒัน ์

รายละเอียดของหลักสูตรระดับเบื้องต้น 1 

 เหมาะกับผู้ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ในภาษานั้นๆ        ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ต้ังแต่พ้ืนฐาน 

 เรียนไวยากรณ์เบ้ืองต้น                            เรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาติที่ใช้ภาษานั้นๆ 

 ภาษารัสเซียเบ้ืองต้น 2 ส     13.00-16.15 น. 

รศ.ดร. Olga Zhilina 

ภาษาอิตาเลียน เวลาเรียน/ผูส้อน 

รายละเอียดหลักสูตรระดับเบื้องต้น 2, 3 

ส าหรับผู้ที่ผ่านการเรียนในหลักสูตรระดับเบ้ืองต้น 1 และ 2 มาแล้วตามล าดับ 

 ภาษาอิตาเลียนเบ้ืองต้น 1       ส    13.00-16.15 น. 

อ.วรรธิดา วิรัชวงศ์ 

** ผู้สมัครสามารถขอดูเคา้โครงรายวิชาหรอืต าราเรียน ไดท้ี่ส านักงานศูนยภ์าษา ม.เกษตร เพือ่ช่วยประกอบการตัดสินใจในการเลือกหลักสตูรอบรมที่เหมาะสมกับตัวทา่น 
 



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              

    โครงการอบรมพฒันาภาษายุโรป 

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 

หมายเหต:ุ 1. ในกรณีที่มีผู้สมัครเรียนในแต่ละหลักสูตรไม่มากพอ ทางโครงการขอสงวนสิทธิไ์ม่เปิดอบรมใน   

                หลักสูตรนั้นๆ และจะคืนเงินค่าอบรมให้กับผู้สมัครเรียนต่อไป  

             2. ทางโครงการจะคืนเงนิค่าอบรมใหใ้นกรณีท่ีไม่สามารถเปดิหลักสูตรได้เท่าน้ัน 

3. การเปล่ียนวิชาเรยีน หรือการพกัการเรียน (Drop) ต้องยื่นเรือ่งภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเรียนการสอน และ ในกรณพีักการเรยีนจะตอ้ง

กลับมาเรียนในภาคการศึกษาถัดไปเท่าน้ัน มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ ์

4. เน่ืองจากอาจมีการเปล่ียนแปลงตา่งๆ เกี่ยวกับวัน เวลา ของการอบรม อันเนือ่งมาจากปัจจยัและเหตุสุดวิสัยต่างๆ จึงขอใหผู้้เข้าอบรมติดตาม

ข่าวสารจากศูนย์ภาษาผ่านทาง เว็บไซต ์www.lang.human.ku.ac.th หรอืทาง Facebook https://www.facebook.com/KULANGUAGECENTRE 

เป็นประจ า 

 

 


