
 

เรียนภาษาออนไลน์รุ่น 11 กับ KU Lang 

เรียน 1 ต.ค. 65 ถึง 4 ธ.ค. 65 รวม 30 ชั่วโมง 

 

หลักสูตรออนไลนม์ีรายละเอียดดังนี ้  

1. ราคาหลักสูตรเร่ิมต้น 2,800 และ 3,000 บาท สมัครได้ถึง 22 ก.ย. 65 แต่ถ้าสมัครภายใน 9 ก.ย. นี้ 

    ลด 200 บาททกุหลักสูตรเหลือเพียง 2,600 และ 2,800 บาทเท่านั้น 
2. *เรียน 1 ต.ค. 65 ถึง 27 พ.ย. 65 (สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง) รวม 30 ชั่วโมง* 
    *เรียน 1 ต.ค. 65 ถงึ 4 ธ.ค. 65 (สัปดาหล์ะ 1 วัน วันละ 3 ชั่วโมง) รวม 30 ชั่วโมง* 
    (วันและเวลาของแต่ละหลักสูตรจะแตกต่างกันตามตารางด้านล่าง) 
3. เรียนออนไลน์สดผ่านโปรแกรม ZOOM ทุกหลกัสูตร 

  

ภาษาอังกฤษ 

 
หมายเลข หลักสูตร รายละเอียด วันและเวลาเรียน ทีมผู้สอน 

1 Basic English 
Grammar 
 
(2,800 บาท) 
 
*ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน 

 

เน้นปูพ้ืนฐานไวยากรณ์อังกฤษในระดับเบื้องต้น รวมถึงการใช้
ไวยากรณ์ในภาษาเขียนตั้งแตร่ะดบัค าไปจนถึงระดับประโยค
รวมถึงส านวนท่ีใช้บ่อย และการเปรียบเทียบโครงสร้างของ
ประโยคแบบต่างๆ เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นหรือ
ทบทวนไวยากรณ์อังกฤษ เพื่อการใช้งานและการเตรียมตัว
สอบข้อสอบมาตรฐานตา่งๆ 
 

เสาร์ 9.00 – 12.00 น. อ.ลลติา  
พิพัฒน์เกษมวงศ์ 
 

2 Basic English 
Grammar 
 
(2,800 บาท) 
 
*ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน 

 

เน้นปูพ้ืนฐานไวยากรณ์อังกฤษในระดับเบื้องต้น รวมถึงการใช้
ไวยากรณ์ในภาษาเขียนตั้งแตร่ะดบัค าไปจนถึงระดับประโยค
รวมถึงส านวนท่ีใช้บ่อย และการเปรียบเทียบโครงสร้างของ
ประโยคแบบต่างๆ เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นหรือ
ทบทวนไวยากรณ์อังกฤษ เพื่อการใช้งานและการเตรียมตัว
สอบข้อสอบมาตรฐานตา่งๆ 
 

อาทิตย์ 9.00 – 12.00 น. ผศ.อนงค์นาฏ  
นุศาสตร์เลศิ 

3 Intermediate 
English Grammar 
 
(2,800 บาท) 
 
*ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน 

เน้นไวยากรณ์อังกฤษในระดับสูงขึ้น โดยเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง
จากคอร์ส Basic English Grammar เหมาะส าหรับผู้ที่ต้อง 
การศึกษาหรือทบทวนไวยากรณ์อังกฤษที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 
เพื่อการใช้งานและการเตรียมตัวสอบข้อสอบมาตรฐานตา่ง ๆ 
 

เสาร์ 9.00 – 12.00 น. ผศ.อนงค์นาฏ  
นุศาสตร์เลศิ 



4 Intermediate 
English Grammar 
 
(2,800 บาท) 
 
*ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน 

เน้นไวยากรณ์อังกฤษในระดับสูงขึ้น โดยเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง
จากคอร์ส Basic English Grammar เหมาะส าหรับผู้ที่ต้อง 
การศึกษาหรือทบทวนไวยากรณ์อังกฤษที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 
เพื่อการใช้งานและการเตรียมตัวสอบข้อสอบมาตรฐานตา่ง ๆ 

เสาร์ 13.00 – 16.00 น. อ.ลลิตา  
พิพัฒน์เกษมวงศ์ 
 

5 Basic Writing  
 
(2,800 บาท) 
 
*ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน 
 

เน้นการเขียนระดบัประโยคจนถึงระดับย่อหนา้เบื้องต้นรวมถึง
ไวยากรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการเขียน เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการ
ฟื้นฟูและปรับปรุงการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อน าไปใช้ในระดับ
การเขียนเรียงความได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง 
 

เสาร์ 9.00 – 12.00 น. 
 

อ.ชาริติ ขวัญเมือง 
 

6 Basic Writing  
 
(2,800 บาท) 
 
*ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน 

เน้นการเขียนระดบัประโยคจนถึงระดับย่อหนา้เบื้องต้นรวมถึง
ไวยากรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการเขียน เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการ
ฟื้นฟูและปรับปรุงการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อน าไปใช้ในระดับ
การเขียนเรียงความได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง 
 

จันทร์ 18.30 – 20.30 น. 
และ 
พุธ 18.30 – 20.30 น. 
 

อ.ชาริติ ขวัญเมือง 
 

7 Essay Writing 
 
(3,000 บาท) 
 
 
*ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน 

 

ทบทวนความรู้ความเข้าใจในการเขียนเรียงความ
ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับย่อหน้า (Paragraph) จนถึงระดับ
ความเรยีง  (Essay) และฝึกการเขยีนในรูปแบบที่หลากหลาย
มากขึ้น เหมาะส าหรับผู้ทีต่้องการปรับปรุงทักษะและ
พัฒนาการเขียนเพื่อน า ไปประยุกต์ต่อยอดในการเขียน
ระดับสูงได้อยา่งมั่นใจ 
 

จันทร์ 18.30 – 20.30 น. 
และ 
พุธ 18.30 – 20.30 น. 
 

ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง 

8 TOEIC  
Preparation I 
 

(2,800 บาท) 
 
*ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน 

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ เทคนิคและฝึกท าโจทย์ทั้งใน Reading 
Section และ Listening Section  อย่างมีหลักการและเป็น
ขั้นตอน รวมถึงได้เรียนรู้ค าศัพท์และส านวนที่ส าคัญในการท า
ข้อสอบ โดยโจทย์ที่ใช้ฝึกจะเป็นคนละชุดกับคอร์ส TOEIC 
Preparation II 
 

อาทิตย์ 9.00 – 12.00 น. อ.ดร.ปรารถนา  
ศิวะถาวร 

9 TOEIC  
Preparation I 
 

(2,800 บาท) 
 
*ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน 

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ เทคนิคและฝึกท าโจทย์ทั้งใน Reading 
Section และ Listening Section  อย่างมีหลักการและเป็น
ขั้นตอน รวมถึงได้เรียนรู้ค าศัพท์และส านวนที่ส าคัญในการท า
ข้อสอบ โดยโจทย์ที่ใช้ฝึกจะเป็นคนละชุดกับคอร์ส TOEIC 
Preparation II 
 

อังคาร 18.30 – 20.30 น.  
และ 
พฤหัสบด ี18.30 – 20.30 น. 

อ.ดร.ปรารถนา  
ศิวะถาวร 

10 TOEIC  
Preparation II 
 

(2,800 บาท) 
 
*ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน 

ผู้เรยีนจะได้เรียนรูเ้ทคนิคและฝึกท าโจทยท์ั้งใน Reading 
Section และ Listening Section  อย่างมีหลักการและเป็น
ขั้นตอน รวมถึงได้เรียนรู้ค าศัพท์และส านวนที่ส าคญัในการท า
ข้อสอบ โดยโจทย์ท่ีใช้ฝึกจะเป็นคนละชุดกับคอรส์ TOEIC 
Preparation I 
 

จันทร์ 18.30 – 20.30 น.  
และ 
พุธ 18.30 – 20.30 น. 

อ.ดร.ปรารถนา  
ศิวะถาวร 



11 Elementary 
Conversation 
 
(2,800 บาท) 
*ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน 

เน้นการฝึกทักษะการฟังและพดูในระดับสูง (Advanced) 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจและคลอ่งแคล่วในการสื่อสารใน
ระดับใกล้เคียงกับเจา้ของภาษา  
 

เสาร์ 9.30 – 11.30 น. 
และ 
อาทิตย์ 9.30 – 11.30 น. 

อ. Harris Hai Lin 

12 Intermediate 
Conversation 
 
(2,800 บาท) 
 
*ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน= 

เน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษใน
ระดับกลาง (Intermediate) โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถ
สื่อสารและแสดงความคิดเห็นในสถานการณต์่าง ๆ ที่มีความ
หลากหลายและซับซ้อนข้ึนได้อย่างมั่นใจ 
 
 

เสาร์ 9.00 – 12.00 น. 
 

อ. Steven Neal 
Russell  

13 Advanced 
Conversation 
 
(3,000 บาท) 
*ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน 

เน้นการฝึกทักษะการฟังและพดูในระดับสูง (Advanced) 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจและคลอ่งแคล่วในการสื่อสารใน
ระดับใกล้เคียงกับเจา้ของภาษา  
 

อาทิตย์ 9.30 – 11.30 น.
และ 
อาทิตย์ 13.30 – 15.30 น. 

อ. Simon Stewart 
 

14 Advanced 
Conversation 
 
(3,000 บาท) 
*ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน 

เน้นการฝึกทักษะการฟังและพดูในระดับสูง (Advanced) 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจและคลอ่งแคล่วในการสื่อสารใน
ระดับใกล้เคียงกับเจา้ของภาษา  
 

อาทิตย์ 13.00 – 16.00 น. อ. Harris Hai Lin 

15 KU-EPT Preparation 
 
(3,000 บาท) 
 
*ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน 

 

เน้นเนื้อหาตามแนวข้อสอบ KU-EPT ผู้เรียนจะไดฝ้ึกฝนท า
ข้อสอบจริง ครอบคลมุการท า Grammar/ Cloze Tests/ 
Reading และเรียนรู้เทคนิคในการท าข้อสอบอย่างละเอียด 
เหมาะส าหรับผูเ้รียนที่ต้องการใช้ผลคะแนนในการเข้าเรียน
และส าเรจ็การศึกษาระดับบณัฑติศึกษา ม.เกษตรศาสตร์และ
เพื่อประโยชน์ต่อการท างาน 
 

อังคาร 18.30 – 20.30 น. 
และ 
พฤหัสบดี 18.30 – 20.30 น. 

อ.ชนม์นิภา นิ่มธุภรยิะ 

16 Introduction to 
Research Writing 
 
(3,000 บาท) 
 
*ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน 

 

หลักสตูรนี้ช่วยปูพ้ืนฐานภาษา ทักษะการคิดการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ผู้เข้าอบรมจะไดร้ับการทบทวนการ
เขียนระดับประโยค จนถึงระดับยอ่หน้า รวมถึงไวยากรณ์ที่
จ าเป็นส าหรับการเขียนในรูปแบบการเขียนเชิงวิชาการ 
เหมาะกับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ เพื่อน าไปปรับปรุงการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อไปใช้ต่อยอดในการเขียนงานวิชาการ หรือ
บทความวิจัยในระดับสูงได้ต่อไป 

ศุกร์ 18.30 – 21.30 น. ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง 

17 English Grammar 
for Academic 
Writing 
 
(3,000 บาท) 
 
*ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน 

หลักสตูรนี้ช่วยพัฒนาทักษะการคดิการเขียนภาษาอังกฤษ เชิง
วิชาการ โดยเน้นพัฒนาไวยากรณใ์ห้ถูกต้อง เหมาะสม กับ
บริบทนั้นๆ และสามารถเลือกค าน ามาประยุกตไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อังคาร 18.30 – 20.30 น. 
และ 
พฤหัสบดี 18.30 – 20.30 น. 

ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง 



18 English for 
Workplace 
Communication  
 
(3,000 บาท) 
*ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน 

หลักสตูรนี้ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถสือ่สารภาษาอังกฤษส าหรับ
การท างานในองค์กรได้เป็นอย่างด ีโดยเป็นหลักสตูรที่
ออกแบบมาเพื่อฝึกฝนอบรมพนักงานให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถฝึกทักษะในการใช้ภาษาองักฤษต่างๆ พร้อมรับ
ค าแนะน าจากผู้สอนอย่างใกล้ชิด 
 

อังคาร 18.30 – 20.30 น. 
และ 
พฤหัสบดี 18.30 – 20.30 น. 

อ.วรางรัตน์ ดวงแสง 
 
 

19 English for 
Workplace 
Communication  
 
(3,000 บาท) 
*ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน 

หลักสตูรนี้ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถสือ่สารภาษาอังกฤษส าหรับ
การท างานในองค์กรได้เป็นอย่างด ีโดยเป็นหลักสตูรที่
ออกแบบมาเพื่อฝึกฝนอบรมพนักงานให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถฝึกทักษะในการใช้ภาษาองักฤษต่างๆ พร้อมรับ
ค าแนะน าจากผู้สอนอย่างใกล้ชิด 
 

อาทิตย์ 9.00 – 12.00 น. 
 

อ.ชาริติ ขวัญเมือง 

20 English for 
Effective 
Presentations 
 
(3,000 บาท) 
 
*ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน 

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรท่ีเน้นการน าเสนอผลงานทางวิชาการ โดย
เน้นการใช้ส านวนภาษาท่ีเหมาะสมในการน าเสนอผลงานในท่ี
ประชุมวิชาการ หรือการสัมมนาวิชากา การสร้างสื่อในการ
น าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ และเทคนิคท่ีเป็นประโยชน์และ
น าไปใช้ได้จริงในการน าเสนอผลงานในหลากหลายปริบทท่ี
เกี่ยวข้องกับวิชาการ เหมาะส าหรับผู้ท่ีต้องการฝึกฝนทักษะการ
น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษท่ีมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
 

อังคาร 18.30 – 20.30 น. 
และ 
พฤหัสบดี 18.30 – 20.30 น. 

อ. Harris Hai Lin 

 *หลกัสตูรเพ่ิมเติม 
71 Grammar in  

Real Life 
 
(2,800 บาท) 
 
*ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน 
 

เน้นไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
ของ ไวยากรณ์ที่ใช้ในการพูดและการเขียน เพื่อให้ผูเ้รียนได้
เรียนหลักไวยากรณ์ แล้วสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมตามบริบทของการสื่อสาร 

เสาร์ 9.00 – 12.00 น. อ.พรวดี ธรรมจินดา 

72 Basic Writing  
 
(2,800 บาท) 
 
*ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน 
 

เน้นการเขียนระดบัประโยคจนถึงระดับย่อหนา้เบื้องต้นรวมถึง
ไวยากรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการเขียน เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการ
ฟื้นฟูและปรับปรุงการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อน าไปใช้ในระดับ
การเขียนเรียงความได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง 

จันทร์ 18.30 – 20.30 น. 
และ 
พุธ 18.30 – 20.30 น. 

ผศ.ดร.ณัฐกันต์ สุขช่ืน 

73 Basic Integrated 
Skills for IELTS  
 
(3,000 บาท) 
 
*ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน 

ปูพ้ืนฐานทักษะภาษาอังกฤษท้ังฟังพูดอ่านเขียน รวมถึง
ไวยากรณ์เบื้องต้น เพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS โดยผูเ้ข้า
อบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการท าข้อสอบโดยเน้นการ
ท าแบบฝึกหัด เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ระดับต้นถึงปานกลาง และต้องใช้คะแนนสอบ IELTS เพื่อ
การศึกษาต่อท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

อาทิตย์ 9.00 – 12.00 น. อ.จารุวรรณ ปัญโญใหญ ่



 

ภาษาจีน  
 

หมายเลข หลักสูตร รายละเอียด วันและเวลาเรียน ทีมผู้สอน 

21 ภาษาจีน 1 
 
(2,800 บาท) 
 
 

หลักสูตรภาษาจีนระดับเริ่มต้นส าหรับผู้ท่ีไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อน 
ผู้เรียนจะได้รับการปูพื้นฐานทักษะในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และเรียนรู้
ระบบสัทศาสตร์ภาษาจีน (Pinyin) ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคัญในการเรียน
ภาษาจีนทุกระดับ ผู้เรียนจะได้ทดลองแต่งประโยคและฝึกสนทนาภาษาจีน
ง่าย ๆ ท่ีพบเจอบ่อย อาทิ การทักทาย การท าความรู้จักกัน การแนะน า
ตนเองและครอบครัว หมายเลขและการถามเบอร์โทรศัพท์ นอกจากนี้
ผู้เรียนยังจะได้เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้อักษรจีนท่ีมีประวัติศาสตร์
ยาวนานหลายพันปีในแง่มุมท่ีน่าสนใจ และสามารถน ามาใช้เป็นเทคนิคใน
การจดจ าตัวอักษรจีนได้อีกด้วย 
 

จันทร์ 18.30 – 20.30 น.  
และ 
พุธ 18.30 – 20.30 น. 
 

อ.เบญจมาภรณ์  
ฤาไชย 

22 ภาษาจีน 1 
 
(2,800 บาท) 
 

หลักสูตรภาษาจีนระดับเริ่มต้นส าหรับผู้ท่ีไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อน 
ผู้เรียนจะได้รับการปูพื้นฐานทักษะในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และเรียนรู้
ระบบสัทศาสตร์ภาษาจีน (Pinyin) ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคัญในการเรียน
ภาษาจีนทุกระดับ ผู้เรียนจะได้ทดลองแต่งประโยคและฝึกสนทนาภาษาจีน
ง่าย ๆ ท่ีพบเจอบ่อย อาทิ การทักทาย การท าความรู้จักกัน การแนะน า
ตนเองและครอบครัว หมายเลขและการถามเบอร์โทรศัพท์ นอกจากนี้
ผู้เรียนยังจะได้เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้อักษรจีนท่ีมีประวัติศาสตร์
ยาวนานหลายพันปีในแง่มุมท่ีน่าสนใจ และสามารถน ามาใช้เป็นเทคนิคใน
การจดจ าตัวอักษรจีนได้อีกด้วย 
 

อังคาร 18.30 – 20.30 น. 
และ 
พฤหัสบด ี18.30 – 20.30 น. 
 
 

อ.เบญจมาภรณ์  
ฤาไชย 

23 ภาษาจีน 2 
 
(2,800 บาท) 
 

หลักสูตรต่อเน่ืองจากวิชาภาษาจีน 1 เหมาะส าหรับผู้เรียนท่ีเคยมีพื้นฐานมา
ก่อน ในคลาสภาษาจีน 2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการฟัง พูด อ่าน เขียน 
พร้อมเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่และฝึกแต่งประโยคในเนื้อหาท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ การ
นัดหมาย การบอกเวลา การถามความคิดเห็น การเรียกรถแท็กซี่ การซ้ือ
ขาย การแลกเงิน การถามหาและบอกต าแหน่ง  ผู้เรียนจะได้ฝึกการออก
เสียงภาษาจีนท่ีชัดเจน ฟ้งดูเป็นธรรมชาติ ท้ังยังได้ทดลองท าข้อสอบท่ีมี
เนื้อหาจากหนังสือท่ีเรียนและข้อสอบ HSK ก่อนปิดหลักสูตรด้วย 

อังคาร 18.30 – 20.30 น. 
และ 
พฤหัสบด ี18.30 – 20.30 น. 
 

อ.วุฒิพงษ์  
ประพันธมิตร 

24 ภาษาจีน 3 
 
(3,000 บาท) 
 

หลักสูตรต่อเน่ืองจากวิชาภาษาจีน 2 เหมาะส าหรับผู้เรียนท่ีเคยมีพื้นฐานมา
ก่อน ในคลาสภาษาจีน 3 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการฟัง พูด อ่าน เขียน 
พร้อมเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่และฝึกแต่งประโยคในเนื้อหาท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ การ
บอกระยะทาง การอ่านวันเดือนปี วันเกิด ปีนักษัตรจีน การพูดประโยค
เปรียบเทียบ ฯลฯ พร้อมท้ังฝึกท าแบบฝึกหัด สอดแทรกความรู้วัฒนธรรม
จีน รวมถึงเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ใน
ระดับ 2 หรือ 3 

อังคาร 18.30 – 20.30 น. 
และ 
พฤหัสบด ี18.30 – 20.30 น. 
 

อ.ศัลยา เอ้งฉ้วน               

25 ภาษาจีน 4 
 
(3,000 บาท) 
 

ภาษาจีนระดับกลาง ปูพื้นฐาน ฟัง พูด อ่าน เขียน ฝึกสนทนาใน
ชีวิตประจ าวัน และสอดแทรกความรู้ด้านวัฒนธรรมและประเพณีจีน 
เนื้อหา : บอกต าแหน่งสิ่งของ รู้จักการใช้รูปประโยคท่ีเน้นผู้กระท า เน้นการ
อ่านข้อความสั้นๆ เรียนรู้การใช้ค าสันธาน ค าบุพบท ฯลฯ ฝึกท าแบบฝึกหัด 
สอดแทรกเนื้อหา HSK 3-4 

เสาร์ 09.30 – 11.30 น. 
และ  
พุธ 19.00 – 21.00 น. 

อ.จักรกฤษณ์  
เกษกาญจนานุช 



26 ภาษาจีน 5 
 
(3,000 บาท) 
 

ฟัง พูด อ่าน เขียน และหลักไวยากรณ์ของภาษาจีนระดับกลาง ฝึกสนทนา
ในชีวิตประจ าวัน สนทนาทางธุรกิจพื้นฐานและสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมจีน  
เนื้อหา : การสั่งอาหาร การพบแพทย์และบอกอาการเจ็บป่วย เทศกาล
ตรุษจีน การร่วมมือทางธุรกิจกับคนจีน 

อังคาร 19.00 – 21.00 น. 
และ 
พฤหัสบด ี19.00 – 21.00 น. 
 

อ.จักรกฤษณ์  
เกษกาญจนานุช 

27 ภาษาจีน 6 
 
(3,000 บาท) 
 

ฟัง พูด อ่าน เขียน และหลักไวยากรณ์ของภาษาจีนระดับกลาง อ่านเน้ือ
เรื่องภาษาจีนท่ีซับซ้อนขึ้น รวมถึงเรียนรู้ความแตกต่างของค าไวพจน์ใน
ภาษาจีน เพื่อเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน  
(HSK) ในระดับ 4 หรือ 5 

จันทร์ 19.00 – 21.00 น. 
และ 
พุธ 19.00 – 21.00 น. 
 

อ.กานต์นรี  
ไตรวิทยาคุณ 

28 ภาษาจีน 7 
 
(3,000 บาท) 
 
 
 

ต่อยอดจากภาษาจีน 6 เน้นเรื่องการใช้ภาษาจีนท่ีซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เรียนรู้

บทความ ค าศัพท์ใกล้เคียงกัน (ค าไวพจน์) ผู้เรียนเรียนรู้และสนุกสนานไป

กับการอ่านบทความ เรื่องสั้น ประวัติบุคคลส าคัญ วัฒนธรรมของคนจีน ดูซี

รี่ย์จีนสนุกมากยิ่งขึ้น ค าศัพท์และไวยากรณ์อยู่ประมาณ HSK4-5 และ

ต้องการต่อยอดการเรียนในระดับกลาง 

อังคาร 19.00 – 21.00 น. 
และ 
พฤหัสบด ี19.00 – 21.00 น. 
 

อ.กานต์นรี  
ไตรวิทยาคุณ 

 

ภาษาเกาหลี 
 

หมายเลข หลักสูตร รายละเอียด วันและเวลาเรียน ทีมผู้สอน 

29 ภาษาเกาหลี 1 
 
(2,800 บาท) 
 

เหมาะส าหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาก่อน ศึกษาอักษรและ

ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีเบื้องต้น เช่น –이에요 /예요 , 

N 있어요/없어요 , N 주세요 , –이/가 , –에 , –얼마예요? , 

안, –도 , – (으)러 가요/와요 , – (으)로 , –으세요, –지 

마세요 , –고 싶어요  ส านวนการทักทาย การแนะน าตัว บท
สนทนางา่ยๆ ในชีวิตประจ าวันฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
 

อังคาร 18.30 – 20.30 น. 
และ 
พฤหัสบดี 18.30 – 20.30 น. 

ผศ.ดร.ปพนพัชร์  
กอบศิริธีร์วรา 
 
 

30 ภาษาเกาหลี 1 
 
(2,800 บาท) 
 

เหมาะส าหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาก่อน ศึกษาอักษรและ

ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีเบื้องต้น เช่น –이에요 /예요 , 

N 있어요/없어요 , N 주세요 , –이/가 , –에 , –얼마예요? , 

안, –도 , – (으)러 가요/와요 , – (으)로 , –으세요, –지 

마세요 , –고 싶어요   ส านวนการทักทาย การแนะน าตัว บท
สนทนางา่ยๆ ในชีวิตประจ าวันฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
 

เสาร์ 9.30 – 11.30 น.  
และ 
อาทิตย์ 9.30 – 11.30 น. 

อ.ษิญาภา พาน ามา 

31 ภาษาเกาหลี 2 
 
(2,800 บาท) 
 
 

เหมาะส าหรับผู้ที่เคยศึกษาภาษาเกาหลีมาแล้ว  
30-40 ชม. ศึกษาไวยากรณ์ภาษาเกาหลีเบื้องต้นต่อจากภาษาเกาหลี

เบื้องต้น 1 เช่น –을 수 있어요/ 없어요 , 아/어 보세요, –을 

줄 알다/모르다, –으려고 하다, 못 , -아/어 봤어요, -

아/어 주세요 , -보다 (더),  제일 ศึกษาส านวนที่ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ และบทสนทนาง่ายๆ ในชีวิตประจ าวันและฝึกฝน
เสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้สูงขึ้น 
 

อังคาร 18.30 – 20.30 น. 
และ 
พฤหัสบดี 18.30 – 20.30 น. 

อ.มินท์ธิตา  
ธนพิบูลโรจน ์
 



32 ภาษาเกาหลี 3 
 
(3,000 บาท) 
 

เหมาะส าหรับผู้ที่เคยศึกษาภาษาเกาหลีมาแล้ว  
60-80 ชม. ศึกษาไวยากรณ์ภาษาเกาหลีเบื้องต้นต่อจากภาษาเกาหลี

เบื้องต้น 2 เช่น –아/어 드릴게요 , –고 있다, –은 다음에, –

으려고 , –을 때, –기 전에, –아/어서 , –으면, –을까요?, –을 

거예요, -다가 , –는 것, –기로 했어요, –으니까, -읍시다 , –

아/어도 되다, –으면 안 되다, –은데요/는데요 , 이/그/저, 

-아/어 드릴까요? ศึกษาส านวนและบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ 
    

จันทร์ 18.30 – 20.30 น.  
และ 
พุธ 18.30 – 20.30 น. 

อ. Park Je Wook 
 

33 ภาษาเกาหลี 4 
 
(3,000 บาท) 
 

ส าหรับผู้ที่เคยศึกษาภาษาเกาหลีมาแล้ว  
90-120 ชม.ศึกษาไวยากรณ์ภาษาเกาหลีเบื้องต้นต่อจากภาษาเกาหลี

เบื้องต้น 3 เช่น –아/어 드릴게요 , –은/는 것 같다 , –을 것 

같다, -자고 하다 , –은/는데 , –아/어도, –아/어지다, –

으라고 하다 , –은 적이 있다, –도  , –은/는지 알다, -겠- , -

습니다, -으십니다, -냐고 하다 ศึกษาส านวนและบทสนทนาใน
สถานการณ์ต่างๆ ฝึกฝนเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนให้สูงขึ้น 
 

อังคาร 18.30 – 20.30 น. 
และ 
พฤหัสบดี 18.30 – 20.30 น. 

อ. Park Je Wook 
 

 
ภาษาญี่ปุ่น 

 
หมายเลข หลักสูตร รายละเอียด วันและเวลาเรยีน ทีมผู้สอน 

34 ภาษาญ่ีปุ่น 1 
 
(2,800 บาท) 

ส าหรับผู้ที่ไมเ่คยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน เน้นปูพื้นฐาน ฟัง พูด 
อ่าน เขียน เรียนอักษรฮิระงะนะ คะตะคะนะ และไวยากรณ์
เบื้องต้น เรียนการทักทาย การแนะน าตัว และบทสนทนา
พื้นฐาน ในชีวิตประจ าวัน 

จันทร์ 18.30 – 20.30 น.  
และ 
ศุกร์ 18.30 – 20.30 น. 

อ.ดร.ปรัชญาภรณ์  
รัตนพงศ์ภิญโญ และ 
อ. Natsuko TADA 
 

35 ภาษาญ่ีปุ่น 2 
 
(2,800 บาท) 
 

ส าหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว 30 ชั่วโมง เรียนไวยากรณ์

และอกัษรคันจิต่อจากภาษาญี่ปุ่น1  โดยใช้ต าราเรียนภาษาญี่ปุ่น 

ไดจิ 1 (บท6-12) เน้นการผันค าคุณศัพท์ การเปรียบเทียบ การ

แสดงเหตุผล ลักษณะนาม เป็นต้น 

เสาร์ 13.30 – 15.30 น. 
และ 
อาทิตย์ 13.30 – 15.30 น. 

อ.ดร.พัชราพรรณ  
สุวรรณกูฏ 

36 ภาษาญ่ีปุ่น 3 
 
(3,000 บาท) 
 

ส าหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว 60 ชั่วโมง เรียนไวยากรณ์

และอกัษรคันจิต่อจากภาษาญี่ปุ่น2 โดยใช้ต าราเรียนภาษาญี่ปุ่น 

ไดจิ 2 (บท13-19) เน้นการผันกริยารูปต่างๆ เช่น รูป

พจนานุกรม รูปทั่วไป เป็นต้น เน้ือหาเทียบเคียงการสอบวัด

ระดับ N5 

อังคาร 18.30 – 20.30 น.  
และ 
พฤหัสบดี 18.30 – 20.30 น. 

อ.ภัสพร ธาราสุข 

37 ภาษาญ่ีปุ่น 4 
 
(3,000 บาท) 
 

ส าหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว 90 ชั่วโมง เรียนไวยากรณ์

และอกัษรคันจิต่อจากภาษาญี่ปุ่น3  โดยใช้ต าราเรียนภาษาญี่ปุ่น 

ไดจิ 2และ3 (บท20-27) เน้นการผนักริยารูปสามารถ การแสดง

การเปลี่ยนแปลง การแสดงเงือ่นไข เป็นต้น เน้ือหาเทียบเคียง

การสอบวัดระดับ N4 

 

อังคาร 18.30 – 20.30 น.  
และ 
พฤหัสบดี 18.30 – 20.30 น. 

อ.ดร.ปรัชญาภรณ์  
รัตนพงศ์ภิญโญ และ 
อ. Masahide 
MARUYAMA 



38 สนทนาภาษาญ่ีปุ่น 
ขั้นกลาง 1 
 
(3,000 บาท) 

ส าหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว 180 ชั่วโมง เน้นเสริม

ทักษะการฟัง พูด ในขั้นกลาง โดยใช้ต าราเรียน Minna no 

Nihongo Chukyu (บท1-3) เน้ือหาเทียบเคียงการสอบวัดระดับ 

N3 

อังคาร 18.30 – 20.30 น.  
และ 
พฤหัสบดี 18.30 – 20.30 น. 

อ. Natsuko TADA 
 

39 เตรียมสอบวัดระดับ
ภาษาญ่ีปุ่น JLPT 
N4  
 
(3,000 บาท) 
 

ส าหรับผู้ที่ผา่นคอร์สภาษาญี่ปุ่น 4-5 หรือเรียนมาประมาณ  

120-150 ชม. เน้นตะลุยโจทย์จากข้อสอบ JLPT N4 และสอด 

แทรกเน้ือหาไวยากรณ์ และค าศพัท์ คันจิ เพื่อการเตรียมตัว

ส าหรับการสอบวัดระดับ JLPT N4 

จันทร์ 18.30 – 20.30 น.  
และ 
พุธ 18.30 – 20.30 น. 

อ.กันต์ อาลัยญาติ       

40 เตรียมสอบวัดระดับ
ภาษาญ่ีปุ่น JLPT 
N5 
(3,000 บาท) 

ส าหรับผู้ที่ผา่นคอร์สภาษาญี่ปุ่น 3 หรือเรียนมาประมาณ 100 

ชม. เน้นตะลุยโจทย์จากข้อสอบ JLPT N5 และสอด แทรก

เน้ือหาไวยากรณ์ และค าศัพท์ คันจิ เพื่อการเตรียมตัวส าหรับ

การสอบวัดระดับ JLPT N5 

อังคาร 18.30 – 20.30 น.  
และ 
พฤหัสบดี 18.30 – 20.30 น. 

อ.พรรัตน ์เย็นใจ  

 
ภาษาอาเซียน 

 
หมายเลข หลักสูตร รายละเอียด วันและเวลาเรียน ทีมผู้สอน 

41 ภาษาเวียดนาม 1 
 
(2,800 บาท) 
 

(ส าหรับผู้ที่ไมเ่คยเรียนภาษาเวียดนามมาก่อน) ปูพ้ืนฐาน การฟัง 
พูด อ่าน เขียน ภาษาเวียดนาม พร้อมเรยีนพยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต์ และไวยากรณ์พื้นฐาน ส านวนการทักทาย การแนะน า
ตัว และบทสนทนาท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน 
 

เสาร์ 9.30 – 11.30 น.  
และ 
อาทิตย์ 9.30 – 11.30 น. 

อ.ดร.พิสิฐ  
อ านวยเงินตรา 
 

42 ภาษาเวียดนาม 2 
 
(2,800 บาท) 
 

(ส าหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาเวียดนาม 1 มาแล้ว หรือผา่นการเรียน

ภาษาเวียดนามมาแล้วไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง)  

เน้นฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับที่สูงขึ้น เรยีน

ไวยากรณ์ ส านวนท่ีใช้ในสถานการณ์ตา่ง ๆ และ บทสนทนาใน

ชีวิตประจ าวันต่อจากภาษาเวยีดนาม 1 

 

เสาร์ 13.30 – 15.30 น.  
และ 
อาทิตย์ 13.30 – 15.30 น. 

อ.ดร.พิสิฐ  
อ านวยเงินตรา 

43 ภาษาเวียดนาม 3 
 
(3,000 บาท) 
 

(ส าหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาเวียดนาม 2 มาแล้ว หรือผา่นการเรียน

ภาษาเวียดนามมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 ช่ัวโมง) เน้นฝึกฝนทักษะ

ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับที่สูงขึ้น เรียนไวยากรณ์ ส านวนท่ีใช้

ในสถานการณ์ต่าง ๆ และ บทสนทนาในชีวิตประจ าวันต่อจาก

ภาษาเวียดนาม 2 เน้นเรยีนฟัง-พูดกับอาจารยเ์จ้าของภาษา 

 

เสาร์ 9.00 – 12.00 น. อ. Nguyen Thi  
Thanh Xuan 



44 ภาษาเวียดนาม 4 
 
(3,000 บาท) 
 

(ส าหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาเวียดนาม 3 มาแล้ว หรือผา่นการเรียน

ภาษาเวียดนามมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง) เน้นฝึกฝนทักษะ

ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับที่สูงขึ้น เรียนไวยากรณ์ ส านวนท่ีใช้

ในสถานการณ์ต่าง ๆ และ บทสนทนาในชีวิตประจ าวันต่อจาก

ภาษาเวียดนาม 3 เน้นเรยีนฟัง-พูดกับอาจารยเ์จ้าของภาษา 

เสาร์ 13.00 – 16.00 น.  
 

อ. Nguyen Thi  
Thanh Xuan 

45 ภาษาเวียดนาม 5 
 
(3,000 บาท) 
 

(ส าหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาเวียดนาม 4 มาแล้ว หรือผา่นการเรียน

ภาษาเวียดนามมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 ช่ัวโมง) เน้นฝึกฝนทักษะ

ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับที่สูงขึ้น เรียนไวยากรณ์ ส านวนที่ใช้

ในสถานการณ์ต่าง ๆ และ บทสนทนาในชีวิตประจ าวันต่อจาก

ภาษาเวียดนาม 4 เน้นเรยีนฟัง-พูดกับอาจารยเ์จ้าของภาษา 

เสาร์ 13.00 – 16.00 น.  
 

อ. Tran Thi  
Bich Thao 

46 ภาษาเวียดนาม 7 
 
(3,000 บาท) 
 

(ส าหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาเวียดนาม 6 มาแล้ว หรือผา่นการเรียน

ภาษาเวียดนามมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 ช่ัวโมง) เน้นฝึกฝนทักษะ

ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับที่สูงขึ้น เรียนไวยากรณ์ ส านวนท่ีใช้

ในสถานการณ์ต่าง ๆ และ บทสนทนาในชีวิตประจ าวันต่อจาก

ภาษาเวียดนาม 6 เน้นเรยีนฟัง-พูดกับอาจารยเ์จ้าของภาษา 

เสาร์ 9.00 – 12.00 น. 
 

อ. Tran Thi  
Bich Thao 

47 ภาษาเวียดนาม
เพ่ือวัฒนธรรมและ
การท่องเท่ียว 3 
 
(3,000 บาท) 

(ส าหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาเวียดนามเพื่อวัฒนธรรมและการ

ท่องเที่ยว 2 มาแล้ว หรือผ่านการเรียนภาษาเวียดนามมาแล้วไม่

น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง) เน้นเรียนค าศัพท์ ส านวน ไวยากรณ์ และ

โครงสร้างประโยคภาษาเวียดนามผ่านบทอ่านที่เกี่ยวข้องกับ

วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในประเทศเวียดนาม 

จันทร์ 18.30 – 20.30 น.  
และ 
พุธ 18.30 – 20.30 น. 

อ. Tran Thi  
Bich Thao 

48 ภาษาพม่า 1 
 
(3,000 บาท) 
 

(ส าหรับผู้ที่ไมเ่คยเรียนภาษาพม่ามาก่อน) 
ปูพ้ืนฐาน การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาพม่าพื้นฐาน พร้อมเรียน
ระบบเสียงภาษาพมา่และอักขรวิธี และฝึกสนทนาใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งเรียนรูส้ังคมและวัฒนธรรมพม่า 

เสาร์ 9.00 – 12.00 น.  
 

อ.วทัญญู ฟักทอง 
 

49 ภาษาพม่า 2  
 
(3,000 บาท) 
 

(ส าหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาพม่า 1 มาแล้ว หรือผ่านการเรียนภาษา
พม่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง) เน้นฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน 
เขียน ในระดับทีสู่งขึ้น เรียนไวยากรณ์ ส านวนที่ใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ และ บทสนทนาในชีวิตประจ าวันต่อจากภาษาพม่า 1 

เสาร์ 13.00 – 16.00 น. อ.วทัญญู ฟักทอง 
 

50 ภาษาอินโดนีเซีย 1 
 
(3,000 บาท) 
 

(ส าหรับผู้ที่ไมเ่คยเรียนภาษาอินโดนีเซียมาก่อน)  
เน้นปูพ้ืนฐาน การฟัง พูด อ่าน เขียน ฝึกทักษะภาษาอินโดนีเซยี
ขั้นพื้นฐาน พร้อมเรียนตัวอักษร หน่วยเสียง การทักทาย การ
แนะน าตัว และบทสนทนาท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน 

เสาร์ 09.30 – 11.30 น. 
และ 
พุธ 18.30 - 20.30 น. 

อ.รังสิมา รุ่งเรือง 

51 ภาษาเขมร 1 
 
(3,000 บาท) 
 

(ส าหรับผู้ที่ไมเ่คยเรียนภาษาเขมรมาก่อน)  
เน้นปูพ้ืนฐาน การฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนไวยากรณ์ภาษาเขมร
เบื้องต้น ฝีกการสนทนาในชีวิตประจ าวัน และเรียนรู้สังคมและ
วัฒนธรรมเขมรกับอาจารย์เจา้ของภาษา 

เสาร์ 9.00 – 12.00 น. อ. Chhitratha Neou 
 

 
 



 
 

ภาษายุโรป  
   

หมายเลข หลักสูตร รายละเอียด วันและเวลาเรียน ทีมผู้สอน 

52 ภาษาเยอรมัน  1 
 
(2,800 บาท) 
 

เหมาะส าหรับผูเ้ริ่มต้นและไมเ่คยมีพื้นฐานภาษาเยอรมันมา
ก่อน ปูพ้ืนฐานวิธีการออกเสียงตัวอักษรและสะกดค าใน
ภาษาเยอรมันอย่างถูกต้อง  รวมถงึเทคนิคจดจ าค าศัพท์และ
การแต่งประโยคพื้นฐานท่ีเกีย่วข้องในชีวิตประจ าวัน 

จันทร์ 18.30 – 20.30 น.  
และ 
พุธ 18.30 – 20.30 น. 

อ.นันทิพร แก้วประดับ 
และ  
อ.วสุธน หนูสอน 
 

53 ภาษาเยอรมัน  2 
 
(2,800 บาท) 
 

เหมาะส าหรับผู้ที่มีพ้ืนฐานภาษาเยอรมันมาก่อน สามารถ
ออกเสียงตัวอักษรและสะกดค าในภาษาเยอรมันได้ ต่อยอด
หลักไวยากรณ์ที่ซันซ้อนข้ึน เช่น กริยาช่วย (Modal Verbs) 
รวมถึงการพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต (Past Simpel Tense) 
เพื่อใช้ในการสนทนาในชีวิตประจ าวัน 

อังคาร 18.30 – 20.30 น. 
และ 
พฤหัสบดี 18.30 – 20.30 น. 

อ.นันทิพร แก้วประดับ 
 

54 ภาษาเยอรมัน  3 
 
(3,000 บาท) 
 

เหมาะส าหรับผูม้ีพื้นฐานภาษาเยอรมันมาก่อน (ผ่านการ
เรียนภาษาเยอรมันมาแล้วไม่ต่ ากว่า 60 ชม.) สามารถสะกด
ค าในภาษาเยอรมันได้คล่องแคล่ว มีความรู้ในหลักไวยากรณ์
ระดับพื้นฐานแล้ว เช่น กริยาช่วย (Modalverben) กริยา
แยกได้ (trennbare Verben) และการพูดถึงเหตุการณ์ใน
อดีต (Perfekt) เพื่อน ามาใช้ในโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน
มากขึ้น เช่นการบอกทาง การบรรยายสถานท่ีและสิ่งของ 
รวมถึงการพูดคุยเกี่ยวกับโรคและอาการทางร่างกายต่างๆ 

จันทร์ 18.30 – 20.30 น.  
และ 
พุธ 18.30 – 20.30 น. 

อ. Daniel Glanzner 
 

55 ภาษาเยอรมัน 4 
 
(3,000 บาท) 
 

เหมาะส าหรับผูม้ีพื้นฐานภาษาเยอรมันมาก่อน (ผ่านการ
เรียนภาษาเยอรมันมาแล้วไม่ต่ ากว่า 80 ชม.) สามารถสะกด
ค าในภาษาเยอรมันได้คล่องแคล่ว มีความรู้ในหลักไวยากรณ์
ระดับพื้นฐานแล้ว เช่น กริยาช่วย (Modalverben) กริยา
แยกได้ (trennbare Verben) และการพูดถึงเหตุการณ์ใน
อดีต (Perfekt) เพื่อน ามาใช้ในโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน
มากขึ้น เช่นการบอกทาง การบรรยายสถานท่ีและสิ่งของ 
รวมถึงการพูดคุยเกี่ยวกับโรคและอาการทางร่างกายต่างๆ 
เพื่อเป้าหมายในการพัฒนา ต่อยอดภาษาเยอมันและสามารถ
ใช้ภาษาได้จริงในชีวิตประจ าวัน โดยผ่านฝึกทักษะ 4 ทักษะ 
ฟัง พูด อ่าน และเขียน 
 

อังคาร 18.30 – 20.30 น. 
และ 
พฤหัสบดี 18.30 – 20.30 น. 

อ. Daniel Glanzner 
 

56 ภาษาฝร่ังเศส 1 
 
(2,800 บาท) 
 

เหมาะกับผู้ไม่มีพื้นฐานความรู้ในภาษาฝรั่งเศส ฝึกทักษะการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน ตั้งแต่พื้นฐาน ได้เรียนรูไ้วยากรณเ์บื้องต้น 
และเรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาติที่ใช้
ภาษาฝรั่งเศส 
 

อังคาร 18.30 – 20.30 น. 
และ 
พฤหัสบดี 18.30 – 20.30 น. 

อ.พลากร นพดลธยิากูล 
และ  
อ.วนิช พันธุ์ยิ้ม 
 



57 ภาษาฝร่ังเศส 2 
 
(2,800 บาท) 
 

เหมาะส าหรับผู้ทีผ่่านการเรียนในหลักสตูรระดับภาษา
ฝรั่งเศส 1 มาแล้วฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และ
เรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตความเปน็อยู่ของชนชาติที่ใช้ภาษา
ฝรั่งเศส 
 

จันทร์ 18.30 – 20.30 น.  
และ 
พุธ 18.30 – 20.30 น. 

อ.พลากร นพดลธยิากูล 
และ  
อ.วนิช พันธุ์ยิ้ม 
 

58 ภาษาฝร่ังเศส 3 
 
(3,000 บาท) 
 

เหมาะส าหรับผู้ทีผ่่านการเรียนในหลักสตูรระดับภาษา
ฝรั่งเศส 2 มาแล้วฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และ
เรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตความเปน็อยู่ของชนชาติที่ใช้ภาษา
ฝรั่งเศส 
 

ศุกร์ 18.30 – 20.30 น. 
และ 
เสาร ์13.30 – 15.30 น.  
 

อ.พลากร นพดลธยิากูล 
และ  
อ.วนิช พันธุ์ยิ้ม 
 

59 ภาษาสเปน 1 
 
(2,800 บาท) 
 

เหมาะกับผู้ไม่มีพื้นฐานความรู้ในภาษาสเปน ฝึกทักษะการฟัง 
พูด อ่าน เขียน ตั้งแต่พื้นฐาน ไดเ้รยีนรู้ไวยากรณ์เบื้องต้น 
และเรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาติที่ใช้
ภาษาสเปน 
 

อังคาร 18.30 – 20.30 น. 
และ 
พฤหัสบดี 18.30 – 20.30 น. 

อ.ยอดยิ่ง ยิ้มเลิศวงศ ์

60 ภาษาสเปน 1 
 
(2,800 บาท) 
 

เหมาะกับผู้ไม่มีพื้นฐานความรู้ในภาษาสเปน ฝึกทักษะการฟัง 
พูด อ่าน เขียน ตั้งแต่พื้นฐาน ไดเ้รยีนรู้ไวยากรณ์เบื้องต้น 
และเรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาติที่ใช้
ภาษาสเปน 
 

อาทิตย์ 9.00 – 12.00 น.  
 

อ.ยอดยิ่ง ยิ้มเลิศวงศ ์

61 ภาษาสเปน 2 
 
(2,800 บาท) 
 

เหมาะส าหรับผู้ทีผ่่านการเรียนในหลักสตูรระดับภาษาสเปน 
1 มาแล้วฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และเรียนรู้
วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาติที่ใช้ภาษาสเปน 

เสาร์ 13.30 – 15.30 น.  
และ 
อาทิตย์ 13.30 – 15.30 น. 
 

อ.ดร.พรพรรณ  
พิริยะสรุวงศ ์
 

62 ภาษาสเปน 3 
 
(3,000 บาท) 
 

เหมาะส าหรับผู้ทีผ่่านการเรียนในหลักสตูรภาษาสเปน 2 
มาแล้ว หรือมีความรูภ้าษาสเปนในระดับ A2 มาแล้ว ฝึก
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับกลาง และเรียนรู้
วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาติที่ใช้ภาษาสเปน 
 

เสาร์ 9.30 – 11.30 น.  
และ 
อาทิตย์ 9.30 – 11.30 น. 
 

อ.ดร.พรพรรณ  
พิริยะสรุวงศ ์

63 ภาษาสเปนเพ่ือการ
สอบวัดระดับ DELE 
A2 
 
(3,000 บาท) 
 

เหมาะส าหรับผู้ที่มีพ้ืนฐานภาษาสเปนในระดับ A1-A2 
มาแล้ว รู้จักโครงสร้างข้อสอบ เรยีนรู้เทคนิคและฝึกท า
ข้อสอบพร้อมเฉลยและอธิบายไวยากรณ์ ค าศัพท์ ส านวน ฝึก
การฟัง พูด  อ่าน เขียน ในระดับ A1-A2    

จันทร์ 18.30 – 20.30 น.  
และ 
พุธ 18.30 – 20.30 น. 

อ.ดร.พรพรรณ  
พิริยะสรุวงศ ์
 

64 สนทนาภาษาสเปน
ระดับกลาง      
(3,000 บาท) 
   

เหมาะส าหรับผู้ที่มีพ้ืนฐานภาษาสเปนในระดับ A1 มาแล้ว 
ฝึกทักษะการฟังและพูดในชีวิตประจ าวัน เรียนรู้ค าศัพท์ 
ส านวน  บทสนทนาท่ีใช้สื่อสารในหัวข้อต่างๆ เรียนรู้
วัฒนธรรมสเปนและชนชนชาติที่ใช้ภาษาสเปน     
       

อังคาร 18.30 – 20.30 น.  
และ 
ศุกร์ 18.30 – 20.30 น. 

อ.ดร.พรพรรณ  
พิริยะสรุวงศ ์และ 
อ. Ander Yarza 
 



65 ภาษาโปรตุเกส 1 
 
(3,000 บาท) 
 

เหมาะกับผู้ไม่มีพื้นฐานความรู้ในภาษาโปรตเุกส ฝึกทักษะ
การฟัง พูด อ่าน เขียน ตั้งแต่พื้นฐาน ได้เรียนรูไ้วยากรณ์
เบื้องต้น และเรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชน
ชาติที่ใช้ภาษาโปรตเุกส 
 
 

อาทิตย์ 13.00 – 16.00 น.  
 

อ.ยอดยิ่ง ยิ้มเลิศวงศ ์

66 ภาษารัสเซีย 1 
 
(3,000 บาท) 
 

เหมาะกับผู้ไม่มีพื้นฐานความรู้ในภาษารัสเซีย ฝึกทักษะการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน ตั้งแต่พื้นฐาน ได้เรียนรูไ้วยากรณเ์บื้องต้น 
และเรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาติที่ใช้
ภาษารสัเซีย 
 
 

เสาร์ 9.30 – 11.30 น. 
และ  
อาทิตย์ 9.30 – 11.30 น. 

อ.ศิริรัตน์ คงสิริพิพัฒน ์

67 ภาษาอิตาเลียน 1 
 
(2,800 บาท) 

เหมาะกับผู้ไม่มีพื้นฐานความรู้ในภาษาอิตาเลยีน ฝึกทักษะ
การฟัง พูด อ่าน เขียน ตั้งแต่พื้นฐาน ได้เรียนรูไ้วยากรณ์
เบื้องต้น และเรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชน
ชาติที่ใช้ภาษาอิตาเลียน 
 

เสาร์ 13.00 – 16.00 น.  
 

อ.วรรธิดา วิรัชวงศ ์
 

68 ภาษาอิตาเลียน 2 
 
(2,800 บาท) 

เหมาะส าหรับผู้ทีผ่่านการเรียนในหลักสตูรระดับภาษา 
อิตาเลียน 1 มาแล้วฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และ
เรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตความเปน็อยู่ของชนชาติที่ใช้
ภาษาอิตาเลียน 
 

จันทร์ 18.30 – 20.30 น.  
และ 
พฤหัสบด ี18.30 – 20.30 น. 

อ. Fabrizio Martino 
 

69 ภาษาอิตาเลียน 3 
 
(3,000 บาท) 

เหมาะส าหรับผู้ทีผ่่านการเรียนในหลักสตูรระดับภาษา 
อิตาเลียน 2 มาแล้วฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และ
เรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตความเปน็อยู่ของชนชาติที่ใช้
ภาษาอิตาเลียน 
 

อาทิตย์ 9.00 – 12.00 น.  
 

อ.วรรธิดา วิรัชวงศ ์
 

70 สนทนาภาษา 
อิตาเลียนใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
(3,000 บาท)  
 

ฝึกทักษะการฟัง พูด ในชีวิตประจ าวัน เรียนรู้ค าศัพท์ ส านวน 
บทสนทนาท่ีใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันข้ันพ้ืนฐาน พร้อม
อธิบายไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง เรยีนรู้วัฒนธรรมอติาเลียน 

เสาร์ 13.30 – 15.30 น. 
และ  
อาทิตย์ 13.30 – 15.30 น. 

อ.กริษฐา ฮารม์ส ์

 
*หมายเหตุ   

1. ศูนย์ภาษาขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรของแต่ละหลักสูตรอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย 
ซึ่งเป็นไปตามความเหมาะสมในการจัดการของโครงการ 
2. ส าหรับจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และอาเซียน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดคอร์สเมื่อมีผู้เรียน 15 คนข้ึนไป  
ทั้งนี้อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กบัดุลยพินจิของศูนย์ภาษา 


