
 

 

   ศูนยภ์าษา คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยั 

  เกษตรศาสตร ์เปิดอบรมภาษาฝรัง่เศส สําหรบั 

  นกัเรียน นสิิต ศิษยเ์ก่า มก. และบุคคลทัว่ไป 

 

      รายวิชาและเนื้ อหา             

  

 สอืสาร่ ภาษาฝรงัเศส่ พื้นฐาน    

   ศึกษาศัพท ์สาํนวน ระดับภาษา และบทสนทนาทใีช้่

สื่อสารในชีวิตประจาํวัน 

  ไวยากรณฝ์รั่งเศสเบื้องต้น เพื่อพัฒนา ทกัษะ ฟัง พูด 

อ่าน เขยีน 

  การฝึกออกเสยีงระดับคาํ กลุ่มคาํและประโยค 

  ศึกษาวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฝรั่งเศส 

       

ผูเ้รียน –  ผูท้ีไ่ม่มีพื้ นความรูภ้าษาฝรัง่เศส 

 

 

                  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

โครงการอบรมภาษาฝรงัเศส่  รุ่นที ่ 52 
 

เรียน 19 สิงหาคม – 18 พฤศจิกายน 2560 

ทุกวนัเสาร ์ เวลา 09.00 - 12.00 น. 
 

 

- สอืสารภาษา่ ฝร ัง่เศสพื้นฐาน 
- สอืสารภาษา่ ฝรงัเศส่ ระดบักลาง 
- สอืสาร่ ภาษาฝรงัเศส่ ในงานอาชพี 
- ภาษาฝรงัเศสเพอืการศกึษา่ ่  
   วฒันธรรม และการท่องเทียว่  
   

ค่าธรรมเนียม  4,500 บาท (รวมเอกสาร) 

จํานวน 39 ชัว่โมง 
 

 สอืสาร่ ภาษาฝรงัเศส่ ระดบักลาง   

   ศึกษาศัพท ์สาํนวน ระดับภาษา และบทสนทนาทใีช้่

สื่อสารในสถานการณต์่างๆ 

   ไวยากรณ์ฝรั่งเศสในระดับสงู เพื่อพัฒนาทกัษะการ

ฟัง พูด อ่าน เขยีน 

   การฝึกออกเสยีงระดับคาํ กลุ่มคาํและประโยค 

   ศึกษาวัฒนธรรมและสงัคมฝรั่งเศส 

ผูเ้รียน-ผูท้ีม่ีพื้ นความรูภ้าษาฝรัง่เศสอย่างนอ้ย 38 ชม. 

หากเป็นนกัเรียนคือผูศ้ึกษาระดบัมธัยมปีที ่4-5 

 

 สอืสาร่ ภาษาฝรงัเ่ ศสในงานอาชพี 
  ศึกษาศัพท ์สาํนวน ภาษาฝรั่งเศสทใีช้ในอาชีพต่างๆ ่

เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
 
    

        ผูเ้รียน  –  ผูท้ีม่ีพื้ นความรูภ้าษาฝรัง่เศส 

          ไม่นอ้ยกว่า 75 ชัว่โมง 
 

 ภาษาฝรงัเศส่ เพอืการศกึษา่  
     วฒันธรรม และการท่องเทียว่    

   ศึกษาวัฒนธรรมฝรั่งเศส ภมูิศาสตร์ และแหล่ง 

ท่องเทยีวสาํคัญในแต่ละภมูิภาค่  

   ศิลปะฝรั่งเศส ภาพวาด เพลง ภาพยนตร์ และ 

ศิลปะการจัดโตะ๊อาหาร 

   ศึกษาสงัคมฝรั่งเศส แนวคิดในการดาํเนินชีวิตของ

คนฝรั่งเศส 

   ศึกษาศัพท-์สาํนวน ไวยากรณ ์ภาษาฝรั่งเศสเกยีวกบั่

วัฒนธรรม และการท่องเทยีว่  

    

        ผูเ้รียน  –  ผูท้ีม่ีพื้ นความรูภ้าษาฝรัง่เศส 

          ไม่นอ้ยกว่า 75 ชัว่โมง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

หลกัสูตร วนั เวลา 

วนัที ่19 สิงหาคม – 18 พฤศจิกายน 2560 

สือ่สารภาษาฝรัง่เศสพื้ นฐาน เสาร ์ 09.00-12.00 น. 

สือ่สารภาษาฝรัง่เศสระดบักลาง เสาร ์ 09.00-12.00 น. 

สือ่สารภาษาฝรัง่เศสในงานอาชีพ เสาร ์ 09.00-12.00 น. 

ภาษาฝรัง่เศสเพือ่การศึกษา 

วฒันธรรมและการท่องเทีย่ว 
เสาร ์ 09.00-12.00 น. 

 

 

 

        คุณสมบตัิของผูเ้ขา้รบัการอบรม 

        นักเรียน นิสติ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป 

 

               สถานทีอ่บรม 

คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 
 

 

  

 4,500 บาท (รวมค่าเอกสาร) 39 ชัว่โมง 

พิเศษ นิสติปริญญาตรี, โท, เอก, บุคลากร, ศิษย์เก่า 

มก.และนักเรียนสาธติเกษตร 4,300 บาท  
(แนบหลักฐาน) 

 

 

 

          การสมคัรและวิธีการชําระเงิน 

  

  ขอรับใบสมัคร และชาํระเงินสดได้ที่สาํนักงาน 

ศูนย์ภาษา ชั้น 1 ห้อง 100 อาคารจุฬาภรณพ์ิศาลศิลป์ 

(อาคารมนุษยศาสตร์ 4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

บางเขน หรือ 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.lang.human.ku.ac.th  

และชาํระเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณชิย์ ชื่อบัญชี ศูนย์

ภาษา คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

เลขที่บัญชี 235-227390-3 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 

สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 
 

(กรณชีาํระเงินผ่านธนาคารต้องทาํการยืนยันการสมัคร

กบัทางศนูย์ภาษา ผ่าน Fax หรือ E‐mail ดังนี้) 

(**โปรดเลือกส่งอย่างใดอย่างหนึง่**) 

- Fax ใบสมัครพร้อมหลักฐานการชาํระเงินมาที่ 

 02-9428887 หรือ 

- E‐mail ใบสมัครและหลักฐานการชาํระเงินมาท ี่
lang_hum@hotmail.com 

หมายเหตุ :  กรณชีาํระเงินผ่านทางธนาคารโปรดเกบ็
หลักฐานการชาํระเงินไว้ เพื่อนาํมาแลกใบเสรจ็ในวันแรก

ทเีรียน่  
 

 รบัสมคัรตั้งแต่  
วนัที ่3 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560 

 

 

 
 

 

 

 

 

คุณเจตน์ คุณปนัดดา คุณสวุรรณยี์ และคุณสภุานัน 

สาํนักงานศนูย์ภาษา ชั้น 1 ห้อง 100 อาคารจุฬาภรณ์
พิศาลศิลป์ (อาคารมนุษยศาสตร์ 4) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

โทร. 0-2942-8888-9 หรือ 0-2579-0113 ต่อ 

2022, 2023, 2024 โทรสาร 0-2942-8887 

www.lang.human.ku.ac.th  
https://www.facebook.com/KULANGUAGECENTRE 

หมายเหตุ :   
1. ทางโครงการจะคืนเงินค่าอบรมให้ในกรณทีไีม่่

สามารถเปิดหลักสตูรได้เท่านั้น 

2. การพักการเรียน (Drop) ขอให้ยื่นเรื่อง ภายใน 2 

สปัดาหแ์รก ของการเรียนการสอนและขอเรียนในภาค

การศึกษาถดัไปเท่านั้น มิเช่นนั้นถอืว่าสละสิทธิ์ 

3. ในกรณทีผีู้เรียนประสงค์จะเปลียนวิชาเรียนให้่ ่

ดาํเนินการภายใน 2 สปัดาห์แรกของการเรียนการสอน

เท่านั้น หากมีการเปลียนแปลงภายหลังจากนั้นผู้เรียน่

ต้องยื่นคาํร้องขอเปลียนแปลงและชาํระค่าดาํเนินการ ่        
 

 บุคคลที่เขา้รับการอบรมตอเนื่องกน ่ ั 2 หลกัสูตร  

ศูนยภ์าษาจะมอบสวนลดให ้ในอตัราเดียวกบนิสิต่ ั

ปริญญาตรี มก. ในหลกัสูตรที่ 3 เมื่อเรียนตอเนื่องทนัที่ ... 

โดยผูเ้ขา้อบรมจะตอ้ง นาํใบเสร็จรับเงินหรือสาํเนาใบ

ประกาศนียบตัรเป็นหลกัฐานแนบใบสมคัรยืน่ที่

สาํนกังานศูนยภ์าษาเทานนั  มิเชนนนัจะไมไดร้ับสวนลด่ ่ ่ ่้ ้  

ตารางเวลาอบรม 
ติดต่อสอบถามรายละเอียด

ค่าธรรมเนยีมการสมคัร 


