
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-31 กรกฎาคม 2562  

      เม่ือสมัครภายใน 18 กรกฎาคม 62 รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท 

                       โครงการอบรมพัฒนาภาษาเกาหลีส าหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป รุ่นท่ี 75 

                  เรียนวันที่ 17 สิงหาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2562  

                       รวม 36 ช่ัวโมง  
 

ภาษาเกาหลีเบ้ืองต้น I (4,500 บาท รวมเอกสาร)  ภาษาเกาหลีเบ้ืองต้น II (4,500 บาท รวมเอกสาร)  ภาษาเกาหลีเบ้ืองต้น III (4,500 บาท รวมเอกสาร) 

ส าหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาก่อน  ส าหรับผู้ที่เคยศกึษาภาษาเกาหลีมาแล้ว 30-50 ชม.  ส าหรับผู้ที่เคยศกึษาภาษาเกาหลีมาแล้ว 80-100 ชม.  

❖ ศึกษาอักษรและไวยากรณ์ภาษาเกาหล ี  ❖ ศึกษาไวยากรณ์ภาษาเกาหลเีบ้ืองต้นต่อจากภาษา   ❖ ศึกษาไวยากรณ์ภาษาเกาหลเีบ้ืองต้นต่อจาก 

    เบ้ืองต้น      เกาหลีเบ้ืองต้น I      ภาษาเกาหลเีบ้ืองต้น II 

❖ ศึกษาส านวนการทักทาย การแนะน าตัว  ❖ ศึกษาส านวนที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ และบท  ❖ ศึกษาส านวนและบทสนทนาในสถานการณ์ตา่งๆ    

    บทสนทนาง่ายๆ ในชีวิตประจ าวัน      สนทนาง่ายๆ ในชีวิตประจ าวัน  ส 9.00-12.15 น.         อาจารย์ คิม 

❖ ฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน  ❖ ฝึกฝนเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ใหสู้งข้ึน   

อ, พฤ 17.30-19.30 น.  อาจารย์ ดร. ปพนพัชร์  อ, พฤ 17.30-19.30 น.    อาจารย์ มินท์ธิดา  ภาษาเกาหลีเบ้ืองต้น IV (4,700 บาท รวมเอกสาร)     

ส 9.00-12.15 น.         อาจารย์ ดร. ปพนพัชร์  ส 9.00-12.15 น.           อาจารย์ มินท์ธิดา  ส าหรับผู้ที่เคยศกึษาภาษาเกาหลีมาแล้ว 130-150 ชม. 

ส 13.00-16.15 น.        อาจารย์ ดร. ปพนพัชร์  ส 13.00-16.15 น.          อาจารย์ มินท์ธิดา  ❖ ศึกษาไวยากรณ์ภาษาเกาหลเีบ้ืองต้นต่อจาก 

อา 9.00-12.15 น.        อาจารย์ ดร. ปพนพัชร์  อา 9.00-12.15 น.          อาจารย์ มินท์ธิดา      ภาษาเกาหลเีบ้ืองต้น III 

    ❖ ศึกษาส านวนและบทสนทนาในสถานการณ์ตา่งๆ 

ภาษาเกาหลีขั้นกลาง I (4,700 บาท รวมเอกสาร)  ภาษาเกาหลีขั้นกลาง II (4,700 บาท รวมเอกสาร)    ❖ ฝึกฝนเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนให้สงูข้ึน 

ส าหรับผู้ที่เคยศกึษาภาษาเกาหลีมาแล้ว 180-200 ชม.   ส าหรับผู้ที่เคยศกึษาภาษาเกาหลีมาแล้ว 230-250 ชม.  ส 13.00-16.15 น.        อาจารย์ คิม 

❖ ศึกษาไวยากรณ์ภาษาเกาหลีข้ันกลาง  ❖ ศึกษาไวยากรณ์ต่อจากภาษาเกาหลีข้ันกลาง I   

❖ ศึกษาส านวนและบทสนทนาต่างๆ  ❖ ศึกษาส านวนและบทสนทนาต่างๆ   

❖ ฝึกฝนเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน  ❖ ฝึกฝนเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนให้สงูข้ึน       

ส 13.00-16.15 น.       อาจารย์ คิม  ส 13.00-16.15 น.        อาจารย์ คิม   

ภาษาเกาหลีขั้นกลาง III (4,700 บาท รวมเอกสาร)  ภาษาเกาหลีขั้นกลาง IV (4,700 บาท รวมเอกสาร)   ** หมายเหตุ: วันเสาร์สุดท้าย (9 พฤศจิกายน 2562) 

ส าหรับผู้ที่เคยศกึษาภาษาเกาหลีมาแล้ว 280-300 ชม.  ส าหรับผู้ที่เคยศกึษาภาษาเกาหลีมาแล้ว 330-350 ชม.  และวันอาทิตย์สุดท้าย (10 พฤศจิกายน 2562) เรียน 

❖ ศึกษาไวยากรณ์ต่อจากภาษาเกาหลีข้ันกลาง II  ❖ ศึกษาไวยากรณ์ต่อจากภาษาเกาหลีข้ันกลาง III  09.00 - 12.30 น. (รอบเช้า) และ  

❖ ศึกษาส านวนและบทสนทนาต่างๆ  ❖ ศึกษาส านวนและบทสนทนาต่างๆ  13.00 - 16.30 น. (รอบบ่าย) 

❖ ฝึกฝนเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนให้สงูข้ึน  ❖ ฝึกฝนเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนให้สงูข้ึน   

ส 13.00-16.15 น.      อาจารย์ คิม  ส 13.00-16.15 น.       อาจารย์ คิม   



เอกสารหลักฐานที่ใชใ้นการสมัคร 

           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 ใหเ้รียบร้อย มิเช่นนั้นจะไม่ได้

รับส่วนลด... 

          

 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 

         - บุคคลทัว่ไป นักเรียน (มัธยมศึกษาปีที่ 3   

        หรือเทยีบเท่า) นักศกึษา นิสติมก. และศษิย์ เก่า

มก. 

 

 

สถานที่รับสมัครและช าระเงิน 

        - ด้วยตวัเองที่ศูนย์ภาษา ช้ัน 1 ห้อง 100   

        อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (อาคารมนุษยศาสตร์   

        4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

- ออนไลนท์ี่ 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: กรณีช าระเงินผ่านทางธนาคาร โปรดเก็บหลักฐาน 

การช าระเงินไว้ เพ่ือน ามาแลกใบเสร็จตัวจริงในวันแรกท่ีเรียน              

    โครงการอบรมพัฒนาภาษาเกาหลี 

ส าหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป 

                 รุ่นท่ี 75    

    

17 สิงหาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 

 

  

 

 

         

  

 

ส่วนลดค่าธรรมเนียม 

         - ส าหรับนร.สาธิตเกษตร, นิสติป.ตรี, โท,  

           เอก, บุคลากรและศิษย์เก่า มก. ได้รับ 

ส่วนลดจ านวน 100 บาท (แนบหลักฐานตามระบุ)        

- ส าหรับผู้ที่เรียนต่อเนื่องมาแล้ว 2 หลักสูตร จะ

ได้รับส่วนลดในหลักสตูรที่ 3 (ทุกหลกัสูตร)  

จ านวน 200 บาท (แนบหลักฐานตามระบุ) 

สมัครภายใน 18 ก.ค. 62 รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท              

  รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 

คุณปนัดดา  คุณสวุรรณีย์  คุณสุภานัน 

และคุณเจตน์ ได้ที่ส านกังานศูนย์ภาษา ช้ัน 1 

ห้อง 100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (อาคาร

มนุษยศาสตร์ 4) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

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. ในกรณีที่มีผู้สมัครเรียนในแต่ละหลักสูตรไม่มากพอ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดอบรมใน   

                หลกัสูตรนั้นๆ และจะคืนเงินค่าอบรมให้กับผู้สมัครเรียนต่อไป  

             2. ทางโครงการจะคืนเงินค่าอบรมให้ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดหลักสตูรได้เท่านัน้ 

3. การเปลี่ยนวิชาเรียน หรือการพักการเรียน (Drop) ต้องยื่นเร่ืองภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเรียนการสอน และ 

ในกรณีพักการเรียนจะต้องกลับมาเรียนในภาคการศึกษาถัดไปเท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ ์

4. เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกี่ยวกบัวัน เวลา ของการอบรม อันเนื่องมาจากปัจจัยและเหตุสุดวิสยัต่างๆ 

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

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

 



 


