
 

        ศูนยภ์าษา คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร ์

เปิดอบรมหลกัสูตรภาษาญี่ปุ่ น สําหรบันกัเรียน นิสิตนกัศึกษา 

บุคคลทัว่ไป และ ศิษยเ์ก่า มก.  

   หลกัสูตร 

    ภาษาญี่ปุ่นเบื้ องตน้ I  

       (สําหรบัผูท่ี้ไม่เคยศึกษาภาษาญี่ปุ่ นมาก่อน) 
   -  อกัษรฮิระงะนะ คะตะคะนะและไวยากรณ ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 

   - สาํนวนการทกัทาย การแนะนาํตวั 

   -    บทสนทนาง่ายๆ ในชีวิตประจาํวัน 

   -     ฝึกฝนทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขยีน 

   ภาษาญี่ปุ่นเบื้ องตน้ II 

     (สําหรบัผูท่ี้ศึกษาภาษาญี่ปุ่ นมาแลว้ 30-50 ชัว่โมง) 

   - ศึกษาไวยากรณภ์าษาญี่ปุ่นเบื้องต้นต่อจาก 

       ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น I และอกัษรคนัจิ 

   -   ศึกษาสาํนวนที่ใช้ในสถานการณต่์างๆ และ  

 บทสนทนาง่ายๆ ในชีวิตประจาํวัน 

   -  ฝึกฝนเสริมทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขยีน  

        ให้สงูขึ้น 

    ภาษาญี่ปุ่นเบื้ องตน้ III 
       (สําหรบัผูท่ี้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นมาแลว้ 80-100 ชัว่โมง) 

-   ศึกษาไวยากรณภ์าษาญี่ปุ่นเบื้องต้นต่อจาก 
 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น II และอกัษรคนัจิ 

-   ศึกษาสาํนวนและบทสนทนาในสถานการณต่์างๆ 
  -    ฝึกฝนเสริมทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขยีน ให้สงูขึ้น 

 

    โครงการอบรมภาษาญีปุ่่น 

      เพือ่พฒันางานอาชีพ  รุ่นท่ี 46 

(วนัที ่19 สิงหาคม – 19 พฤศจกิายน 2560) 

     
   ภาษาญี่ปุ่นเบื้ องตน้ IV 
      (สําหรบัผูท่ี้ศึกษาภาษาญี่ปุ่ นมาแลว้ 120-140 ชัว่โมง) 

-   ศึกษาไวยากรณภ์าษาญี่ปุ่นเบื้องต้นต่อจาก 
 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น III และอกัษรคนัจิ 

-   ศึกษาสาํนวนและบทสนทนาในสถานการณต่์างๆ 
-   ฝึกฝนเสริมทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขยีน ให้สงูขึ้น 

 

 
   ภาษาญี่ปุ่นเบื้ องตน้ V 
      (สําหรบัผูท่ี้ศึกษาภาษาญี่ปุ่ นมาแลว้ 140-160 ชัว่โมง) 

-   ศึกษาไวยากรณภ์าษาญี่ปุ่นเบื้องต้นต่อจาก 
 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น IV และอกัษรคนัจิ 

-   ศึกษาสาํนวนและบทสนทนาในสถานการณต่์างๆ 
-   ฝึกฝนเสริมทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขยีน ให้สงูขึ้น 
 
   สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้ องตน้ I 
      (สําหรบัผูท่ี้มีพื้ นฐานภาษาญี่ปุ่ นมาแลว้ 140-160 ชัว่โมง) 

-   เพ่ิมพูนคาํศัพท ์สาํนวน ไวยกรณท์ี่ใช้ในการสนทนา 
     ในชีวิตประจาํวัน  

-   ฝึกฝนให้สามารถประยุกตใ์ช้ได้จริง 
 

     

 

 

  หลกัสูตร วนั เวลา 

ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองตน้  I    กลุ่ม 1 จ. พ. 17.30-19.30 

ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองตน้  I    กลุ่ม 2 อ. พฤ. 17.30-19.30 

ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองตน้  I    กลุ่ม 3 เสาร ์ 09.00-12.00 

ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองตน้  I    กลุ่ม 4 เสาร ์ 09.00-12.00 

ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองตน้  I    กลุ่ม 5 เสาร ์ 09.00-12.00 

ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองตน้  I    กลุ่ม 6 เสาร ์ 13.00-16.00 

ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองตน้  I    กลุ่ม 7 อาทิตย ์ 09.00-12.00 

ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองตน้  II   กลุ่ม 1 จ. พ. 17.30-19.30 

ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองตน้  II   กลุ่ม 2 อ. พฤ. 17.30-19.30 

ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองตน้  II   กลุ่ม 3 เสาร ์ 09.00-12.00 

ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองตน้  II   กลุ่ม 4 เสาร ์ 09.00-12.00 

ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองตน้  II   กลุ่ม 5 เสาร ์ 13.00-16.00 

ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองตน้  II   กลุ่ม 6 อาทิตย ์ 09.00-12.00 

ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองตน้  III  กลุ่ม 1 เสาร ์ 09.00-12.00 

ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองตน้  III  กลุ่ม 2 อาทิตย ์ 09.00-12.00 

ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองตน้  IV เสาร ์ 09.00-12.00 

ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองตน้  V เสาร ์ 09.00-12.00 

สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองตน้ I เสาร ์ 09.00-12.00 

    
 ระยะเวลาการอบรม    39  ชัว่โมง   

 

      ระยะเวลาการรบัสมคัร 
 

  รบัสมคัรตั้งแต่ 

 วนัที ่3 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560 

     



 

 

    คุณสมบติัของผูเ้ขา้รบัการอบรม 

     •   บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา  นิสติ มก. และ       

         ศิษย์เก่า มก.  

     •  ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
        หรือเทยีบเทา่ 

 
 

    สถานทีอ่บรม 

   อาคารศูนย์เรียนรวม 4, อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 2,4     
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ ดูห้องเรียนออนไลน์ที่    

 www.lang.human.ku.ac.th 

                                                                

 

 

 

 

                                                                    ค่าธรรมเนยีม       

 

ภาษาญีปุ่่นเบื้ องตน้ ทุกหลกัสูตร  4,500 บาท 

(รวมเอกสาร )  พิเศษเฉพาะนักเรียน  สาธิต มก.,นิสติ

ปริญญาตรี ,โท,เอก  มก.,บุคลากร มก.และศิษย์เก่า  มก. 

และผู้ที่เรียนต่อเน่ือง 2 หลักสตูร  หลักสตูร ละ 4,300 

บาท (รวมเอกสาร ) กรุณาแนบ  สาํเนาบัตรประจาํตัว

นักเรียนร .ร.สาธติมก . สาํเนาบัตรประจาํตัวนิสติ ปริญญา

ตรี,โท, เอก มก. สาํเนาบัตรประจาํตัว บุคลากร มก . กรณี

ศิษย์เก่า มก. สาํเนาปริญญาบัตร  หรือสาํเนาบัตรนิสติเก่า 

กรณีเรียนต่อเน่ือง กนั 2 หลักสตูร จะได้รับส่วนลด ใน

หลักสตูรที่ 3 ต้องนาํใบเสรจ็รับเงินทั้ง 2 หลักสตูรแนบใบ

สมัคร มิเช่นนั้นจะไม่ไดร้บัส่วนลด.... 
 

 

 

             สถานทีร่บัสมคัรและชําระเงิน 

  ขอรับใบสมัคร และชาํระเงินสดได้ที่สาํนักงาน         

ศูนย์ภาษา ช้ัน 1 ห้อง 100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์

(อาคาร มนุษยศาสตร์ 4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

บางเขน  

  ดาวน์โหลดใบสมัครได้

ที่ www.lang.human.ku.ac.th                                   

และชาํระเงินผ่าน   ธนาคารไทยพาณิชย์                        

ช่ือบัญชี ศูนยภ์าษา คณะมนุษยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์                              

เลขที่ 235-227390-3 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์                          

สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 

(กรณีชาํระเงินผ่านธนาคารต้องทาํการยืนยันการสมัครกบั

ทางศูนย์ภาษา ผ่าน Fax หรือ E-mail ดังน้ี) 

- Fax ใบสมัครพร้อมหลักฐานการชาํระเงินมาที่ 

 02-9428887 หรือ 

- E-mail ใบสมัครและหลักฐานการชาํระเงินมา

ที่ lang_hum@hotmail.com  

(**โปรดเลือกส่งอย่างใดอย่างหนึง่**) 

หมายเหตุ :กรณีชาํระเงินผ่านทางธนาคารโปรดเกบ็หลักฐาน

การชาํระเงินไว้ เพ่ือนาํมาแลกใบเสรจ็ในวันแรกที่เรียน 
 

 

  
           

 หมายเหตุ 
 

1. ทางโครงการจะคืนเงินค่าอบรมใหใ้นกรณีทีไ่ม่   

    สามารถเปิดหลกัสูตรไดเ้ท่านั้น 

2. การพกัการเรียน (Drop) ขอใหย้ืน่เรือ่ง ภายใน      

    2 สปัดาหแ์รกของการเรียนการสอน และขอเรียนใน    

    ภาคการศึกษาถดัไปเท่านั้น มิเช่นนั้นถอืว่าสละสิทธ์ิ 

3. ทางโครงการขอสงวนสิทธ์ิไม่เปิดอบรมในหลกัสูตรที ่  

    มีผูส้มคัรไม่ถงึ 13 คน 

4. ในกรณีทีผู่เ้รียนประสงคจ์ะเปลีย่นวิชาเรียนให ้  

    ดําเนนิการ ภายใน 2 สปัดาหแ์รกของการเรียนการ   

    สอนเท่านั้น หากมีการเปลีย่นแปลงภายหลงัจากนั้น 

    ผูเ้รียนตอ้งยืน่คํารอ้งขอเปลีย่นแปลงและชําระค่า 

    ดําเนนิการ 

        

   สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดที้่ 

คุณปนดัดา  คุณสุวรรณีย ์ คุณสุภานนั และคุณเจตน ์

สํานกังานศูนยภ์าษา ชั้น 1 หอ้ง 100 อาคารจุฬาภรณ์

พศิาลศิลป์(อาคารมนุษยศาสตร ์4) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์     

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 

http://www.lang.human.ku.ac.th/
http://www.lang.human.ku.ac.th/
mailto:lang_hum@hotmail.com
http://www.lang.human.ku.ac.th/
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