ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิ ดอบรม
ภาษายุโรป สาหรับบุคคลทัว่ ไป นักเรียน
นิสิต บุคลากร มก. และศิษย์เก่า มก.
หลักสูตร
1. ภาษาฝรังเศส
่
1.1 ภาษาฝรังเศสเบื้
่
องต้น 1
1.2 ภาษาฝรังเศสเบื้
่
องต้น 2
1.3 ภาษาฝรังเศสเพื
่
อ่ งานอาชีพ
1.4 ภาษาฝรัง่ เศสเพือ่ การศึกษาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
2. ภาษาเยอรมัน
2.1 ภาษาเยอรมันเบื้ องต้น (A1-1)
2.2 ภาษาเยอรมันเบื้ องต้น (A1-2)
2.3 ภาษาเยอรมันเบื้ องต้น (A1-3)
3 ภาษาสเปน
3.1 ภาษาสเปนเบื้ องต้น 1
3.2 ภาษาสเปนเบื้ องต้น 2
3.3 สนทนาภาษาสเปน 1
4. ภาษารัสเซี ย
4.1 ภาษารัสเซี ยเบื้ องต้น 1
4.2 ภาษารัสเซี ยเบื้ องต้น 2
5. ภาษาอิตาเลียน
5.1 ภาษาอิตาเลียนเบื้ องต้น 1
5.2 ภาษาอิตาเลียนเบื้ องต้น 2
5.3 สนทนาภาษาอิตาเลียน 1
5.4 สนทนาภาษาอิตาเลียน 2
6. ภาษาโปรตุเกส
6.1 ภาษาโปรตุเกสเบื้ องต้น 1

โครงการอบรมภาษายุโรป รุ่นที่ 10
(วันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 5 พฤษภาคม 2562)
หลักสูตร

วัน

เวลา

ภาษาฝรังเศสเบื้
่
องต้น 1

เสาร์

9.00-12.15

ภาษาฝรังเศสเบื้
่
องต้น 2

เสาร์

9.00-12.15

ภาษาฝรังเศสเพื
่
อ่ งานอาชีพ

เสาร์

9.00-12.15

ภาษาฝรังเศสเพื
่
อ่ การศึกษา
วัฒนธรรมและการท่องเทีย่ ว

เสาร์

9.00-12.15

อ., พฤ.

17.30-19.30

เสาร์

9.00-12.15

ภาษาเยอรมันเบื้ องต้น (A1-2)

เสาร์

9.00-12.15

ภาษาเยอรมันเบื้ องต้น (A1-3)

เสาร์

9.00-12.15

จ., พ.

17.30-19.30

เสาร์

9.00-12.15

อาทิตย์

9.00-12.15

อ., พฤ.

17.30-19.30

เสาร์

9.00-12.15

สนทนาภาษาสเปน 1

เสาร์

13.00-16.15

ภาษารัสเซียเบื้ องต้น 1

เสาร์

9.00-12.15

ภาษารัสเซียเบื้ องต้น 2

เสาร์

13.00-16.15

ภาษาอิตาเลียนเบื้ องต้น 1

เสาร์

13.00-16.15

ภาษาอิตาเลียนเบื้ องต้น 2

เสาร์

9.00-12.15

สนทนาภาษาอิตาเลียน 1

เสาร์

13.00-16.15

สนทนาภาษาอิตาเลียน 2

เสาร์

9.00-12.15

อ., พฤ.

17.30-19.30

เสาร์

13.00-16.15

รายละเอียดหลักสูตรระดับเบื้ องต้น 2, 3
- สาหรับผู้ท่ผี ่านการเรียนในหลักสูตรระดับเบื้องต้ น 1 และ 2
มาแล้ วตามลาดับ
รายละเอียดหลักสูตรสนทนา/เพือ่ วัตถุประสงค์อื่นๆ
- หลั ก สูต รภาษาฝรั่ง เศสเพื่ อ งานอาชี พ และ ภาษาฝรั่ง เศสเพื่ อ การศึก ษา
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวต้ องมีพ้ ืนฐานภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้ น 2 มาก่อน

ภาษาเยอรมันเบื้ องต้น (A1-1)

ภาษาสเปนเบื้ องต้น 1

รายละเอียดของหลักสูตรระดับเบื้ องต้น 1
- ศึกษาไวยกรณ์เบื้องต้ น เริ่มตั้งแต่ไม่มพี ้ ืนฐานความรู้
- ฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ตั้งแต่พ้ นื ฐาน
- ศึกษาศัพท์ สานวน และบทสนทนาตั้งแต่ระดับพื้นฐาน
- เรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตความเป็ นอยู่ของชนชาติท่ใี ช้ ภาษานั้นๆ

ภาษาสเปนเบื้ องต้น 2

ภาษาโปรตุเกสเบื้ องต้น 1

- หลักสูตรสนทนาภาษาสเปน 1 ไม่จาเป็ นต้ องมีพ้ ืนฐานมาก่อน
- หลักสูตรสนทนาภาษาอิตาเลียน 1 ต้ องมีพ้ ืนฐานภาษาอิตาเลียน 1 มาก่อน
- หลักสูตรสนทนาภาษาอิตาเลียน 2 ต้ องมีพ้ ืนฐานภาษาอิตาเลียน 2 มาก่อน
(ท่านสามารถขอดู เค้าโครงรายวิชาหรือตาราเรียนได้ที่สานักงาน
ศูนย์ภาษา เพือ่ เลือกเรียนหลักสูตรที่เหมาะสม)
หมายเหตุ :
- หลักสูตรภาษาเยอรมันสามารถแจ้ งความประสงค์ส่งั ซื้อหนังสือ
ประกอบการเรียนชุด Menschen A1 ได้ ท่เี จ้ าหน้ าที่ศนู ย์ภาษา ราคา
ประมาณ 1,000 บาท (ใช้ ได้ 4 หลักสูตร) และรับหนังสือได้ ในวัน
แรกของการเรียน มิเช่นนั้น ท่านต้ องดาเนินการซื้อหนังสือด้ วยตนเอง
คุณสมบัติของผูร้ บั การอบรม
- บุคคลทั่วไป
- ผู้ท่มี วี ุฒิการศึกษาตั้งแต่ช้นั มัธยมศึกษาปี ที่ 3 หรือเทียบเท่า
- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษพอสมควร สามารถสื่อสารกับอาจารย์
ชาวต่างชาติได้

ระยะเวลาการอบรม 36 ชัว่ โมง
รับสมัครตั้งแต่
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 – 22 มกราคม 2562

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. ค่าธรรมเนียมการอบรม
3. กรณีได้ รับส่วนลด สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน
ร.ร.สาธิต มก. สาเนาบัตรประจาตัวนิสติ ปริญญาตรี,
โท, เอก มก. สาเนาบัตรประจาตัวบุคลากร มก.
สาเนาปริญญาบัตรหรือสาเนาบัตรนิสติ เก่า
(กรณีศิษย์เก่า มก.) และผู้ท่เี รียนต่อเนื่อง 2 หลักสูตร
กรณีเรียนต่อเนื่องกัน 2 หลักสูตรจะ ได้ รับส่วนลด
ในหลักสูตรที่ 3 ต้ องนาใบเสร็จรับเงินทั้ง 2 หลักสูตร
แนบใบสมัคร มิเช่นนั้นจะไม่ได้รบั ส่วนลด....
สถานที่อบรม
อาคารศูนย์เรียนรวม 4, อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 2,4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ ดูหอ้ งเรียนออนไลน์ที่

www.lang.human.ku.ac.th
การติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของศูนย์ภาษา
ระหว่างที่มกี ารอบรม

ค่าธรรมเนียม
 สาหรับบุคคลทั่วไปหลักสูตรละ 4,500 บาท
 สาหรับนักเรียน ร.ร. สาธิตเกษตร,นิสติ ปริญญาตรี,
โท, เอก, บุคลากร มก. และศิษย์เก่า มก. หลักสูตรละ
4,300 บาท (แนบสาเนาบัตรนิสติ หรือใบปริญญาบัตร
มิเช่นนั้นจะไม่ได้รบั ส่วนลด)
การสมัครและชาระเงิน
 ขอรับใบสมัคร และชาระเงินสดได้ ท่สี านักงานศูนย์ภาษา ชั้น 1
ห้ อง 100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (อาคารมนุษยศาสตร์ 4)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หรือ
 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ท่ี www.lang.human.ku.ac.th
และชาระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ศูนย์ภาษา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 235-227390-3 บัญชีออมทรัพย์
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
(กรณีชาระเงินผ่านธนาคารต้ องทาการยืนยันการสมัคร
กับทางศูนย์ภาษา ผ่าน Fax หรือ E-mail ดังนี้)

- Fax ใบสมัครพร้ อมหลักฐานการชาระเงินมาที่
02-9428887 หรือ

เนื่องจากระหว่างระยะเวลาการอบรมตลอด 3-4 เดือน
อาจมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกี่ยวกับวัน เวลา การอบรม
อันเนื่องมาจากหลายปัจจัยที่ไม่สามารถคาดเดาได้ จึงขอให้
ผู้เข้ าอบรมกรุณาติดตามข่าวสารจากศูนย์ภาษาผ่านเว็บไซด์
เป็ นประจาที่ www.lang.human.ku.ac.th

- E-mail ใบสมัครและหลักฐานการชาระเงินมาที่

lang_hum@hotmail.com
(**โปรดเลือกส่งอย่างใดอย่างหนึง่ **)
หมายเหตุ : กรณีชาระเงินผ่านทางธนาคารโปรดเก็บหลักฐานการ
ชาระเงินไว้ เพื่อนามาแลกใบเสร็จในวันแรกที่เรียนและรับเอกสาร
การเรียนกับอาจารย์ผ้ สู อน

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่
คุณปนัดดา คุณสุวรรณีย ์ คุณสุภานัน และคุณเจตน์
สานักงานศูนย์ภาษา ชั้น 1 ห้อง 100 อาคารจุฬาภรณ์พศิ าลศิลป์
(อาคารมนุษยศาสตร์ 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. ทางโครงการจะคืนเงินค่าอบรมให้ ในกรณีท่ไี ม่สามารถเปิ ด
หลักสูตรได้ เท่านั้น
2. การพักการเรียน (Drop) ขอให้ ย่ นื เรื่องภายใน 2 สัปดาห์แรก
ของการเรียนการสอน และขอเรียนในภาคการศึกษาถัดไป
เท่านั้นมิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์
3. ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิ ดอบรมในหลักสูตรที่มผี ้ สู มัคร
ไม่ถงึ 12 คน
4. ในกรณีท่ผี ้ เู รียนประสงค์จะเปลี่ยนวิชาเรียนให้ ดาเนินการภาย
ใน 2 สัปดาห์แรกของการเรียนการสอนเท่านั้น

