
ศูนยภ์าษา คณะมนุษยศาสตร ์

     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์เปิดอบรม    

     ภาษายุโรป สําหรบับุคคลทัว่ไป นกัเรียน   

     นสิิต บุคลากร มก. และศิษยเ์ก่า มก. 
 

          หลกัสูตร 

   1.  ภาษาสเปนเบื้ องตน้ 1  

   2.  ภาษาสเปนเบื้ องตน้ 2 

   3.  สนทนาภาษาสเปน 1 

   4.  ภาษารสัเซียเบื้ องตน้ 1**  

   5.  ภาษารสัเซียเบื้ องตน้ 2 

   6.  ภาษาอิตาเลียนเบื้ องตน้ 1 

   7.  ภาษาอิตาเลียนเบื้ องตน้ 2  

   8.  สนทนาภาษาอิตาเลียน 1** 

   9.  ภาษาโปรตุเกสเบื้ องตน้ 1 
           

   รายละเอียดของหลกัสูตร  

   ภาษาสเปน/รสัเซีย/อิตาเลียน/โปรตุเกส เบื้ องตน้ 1 
 

   -  ศึกษาไวยากรณ์เบ้ืองต้น เร่ิมตั้งแต่ไม่มีพ้ืนความรู้ 

   -  ฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ต้ังแต่พ้ืนฐาน   

   -  ศึกษาศัพท ์สาํนวน และบทสนทนาต้ังแต่ระดับเบ้ืองต้น        

   -  เรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาติที่ใช้ 

       ภาษาน้ันๆ 
 
 

 

      ระยะเวลาการอบรม       39  ชัว่โมง 

 

 

   โครงการอบรมภาษายุโรป 

              รุ่นท่ี 6 

(วนัที ่19 สิงหาคม – 18 พฤศจิกายน 2560) 
 

 

 

  รายละเอียดของหลกัสูตร  

ภาษาสเปน/รสัเซีย/อิตาเลียน เบื้ องตน้ 2 

 

-  สาํหรับผู้ที่ผ่านการเรียนวิชาเบ้ืองต้น 1 หรือเคยเรียนมา

บ้างแล้ว 
 

รายละเอียดของหลกัสูตร  

สนทนา ภาษาสเปน/อิตาเลียน 
 

-  สาํหรับผู้ที่ผ่านการเรียนวิชาเบ้ืองต้น 1 หรือเคยเรียนมา

บ้างแล้ว 

 

(ท่านสามารถขอดูเคา้โครงรายวิชาหรือตําราเรียนไดจ้าก

เจา้หนา้ที ่เพือ่เลือกเรียนหลกัสูตรทีเ่หมาะสม) 

 
                    
      ค่าธรรมเนยีม      

   สาํหรับบุคคลทั่วไปหลกัสูตรละ 4,500 บาท 
   

    สาํหรับนักเรียน ร.ร. สาธติเกษตร,นิสติปริญญาตรี,      

     โท, เอก, บุคลากร มก. และศิษย์เก่า มก. หลกัสูตรละ  
4,300 บาท (แนบสาํเนาบัตรนิสติหรือใบปริญญาบัตร 

มิเช่นนั้นจะไม่ไดร้บัส่วนลด)  

 

 
   

  

 

 

   วนัเวลาอบรม 

 
หลกัสูตร วนั เวลา 

1. ภาษาสเปนเบื้ องตน้ 1 
อ.,พฤ. 17.30-19.30 

เสาร ์ 09.00-12.00 

2. ภาษาสเปนเบื้ องตน้ 2 
จ., พ. 17.30-19.30 

อาทิตย ์ 09.00-12.00 

3. สนทนาภาษาสเปน 1 เสาร ์ 13.00-16.00 

4. ภาษารสัเซียเบื้ องตน้ 1** เสาร ์ 09.00-12.00 

5. ภาษารสัเซียเบื้ องตน้ 2 เสาร ์ 09.00-12.00 

6. ภาษาอิตาเลียนเบื้ องตน้ 1** อ., พฤ. 17.30-19.30 

7. ภาษาอิตาเลียนเบื้ องตน้ 1 เสาร ์ 13.00-16.00 

8. ภาษาอิตาเลียนเบื้ องตน้ 2 เสาร ์ 09.00-12.00 

9. สนทนาภาษาอิตาเลียน 1** เสาร ์ 13.00-16.00 

10. ภาษาโปรตุเกสเบื้ องตน้ 1 อ., พฤ. 17.30-19.30 

 

 หมายเหตุ : ** สอนโดยอาจารยเ์จา้ของภาษา 

 

   รบัสมคัรตั้งแต่ 

   วนัที ่3 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560  

 
 



 

 

 

คุณสมบติัของผูร้บัการอบรม                                   

    -  บุคคลทั่วไป 

     -  ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

     หรือเทยีบเทา่ 

 

 

            เอกสารหลกัฐานทีใ่ชใ้นการสมคัร 

1. ใบสมัคร 

2. ค่าธรรมเนียมการอบรม 

3. กรณีได้รับส่วนลด สาํเนาบัตรประจาํตัวนักเรียน 

ร.ร.สาธติ มก. สาํเนาบัตรประจาํตัวนิสติปริญญาตรี, 
โท, เอก มก. สาํเนาบัตรประจาํตัวบุคลากร มก. 

  สาํเนาปริญญาบัตรหรือสาํเนาบัตรนิสติเก่า  

 (กรณีศิษย์เก่า มก.) และผู้ที่เรียนต่อเน่ือง 2 หลักสตูร        

กรณีเรียนต่อเน่ืองกนั 2 หลักสตูรจะ ได้รับส่วนลดใน

หลักสตูรที่ 3 ต้องนาํใบเสรจ็รับเงินทั้ง 2 หลักสตูร

แนบใบสมัคร มิเช่นนั้นจะไม่ไดร้บัส่วนลด.... 
 

      สถานทีอ่บรม 

    อาคารศูนยเ์รียนรวม 4, อาคารคณะมนุษยศาสตร ์2,4 

    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์หรือ ดูหอ้งเรียนออนไลนที์่ 
  www.lang.human.ku.ac.th           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   การสมคัรและชําระเงิน    

  ขอรับใบสมัคร และชาํระเงินสดได้ที่สาํนักงาน        

ศูนย์ภาษา ช้ัน 1 ห้อง 100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์

(อาคารมนุษยศาสตร์ 4)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

หรือ 

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

และชาํระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์  ช่ือบัญชี  ศูนยภ์าษา 

คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์        

เลขที่ 235-227390-3 บัญชีออมทรัพย์                

สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 

(กรณีชาํระเงินผ่านธนาคารต้องทาํการยืนยันการสมัคร     

กบัทางศูนย์ภาษา ผ่าน Fax หรือ E-mail ดังน้ี) 

- Fax ใบสมัครพร้อมหลักฐานการชาํระเงินมาที่ 

 02-9428887 หรือ 

- E-mail ใบสมัครและหลักฐานการชาํระเงินมา

ที่ lang_hum@hotmail.com  

      (**โปรดเลือกส่งอย่างใดอย่างหนึง่**) 

หมายเหตุ : กรณีชาํระเงินผ่านทางธนาคารโปรดเกบ็

หลักฐานการชาํระเงินไว้ เพ่ือนาํมาแลกใบเสรจ็ในวันแรกที่

เรียนและรับเอกสารการเรียนกบัอาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

  

 

     สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดที้ ่

 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 

 

 

 

       หมายเหตุ    

  1. ทางโครงการจะคืนเงินค่าอบรมให้ในกรณีที่ไม่    

      สามารถเปิดหลักสตูรได้เท่านั้น 

 2. การพักการเรียน (Drop) ขอให้ย่ืนเร่ืองภายใน  

2 สปัดาห์ แรกของการเรียนการสอน  และขอเรีย น     

ในภาคการศึกษาถัดไปเทา่น้ันมิเช่นนั้นถอืว่าสละสิทธ์ิ 

3. ทางโครงการขอสงวนสทิธิ์ไม่เปิดอบรมในหลักสตูร   

  ที่มีผู้สมัครไม่ถึง 12 คน 

  4. ในกรณีที่ผู้เรียนประสงค์จะเปล่ียนวิชาเรียนให้ดาํเนิน 

      การภายใน 2 สปัดาห์แรกของการเรียนการสอนเทา่น้ัน 

   หากมีการเปล่ียนแปลงภายหลังจากน้ันผู้เรียนต้องย่ืนคาํ 

      ร้องขอเปล่ียนแปลงและชาํระค่าดาํเนินการ 

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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