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เรียนภาษา Onsite รุน่ที่ 11 กับ KU Lang 
เรียน 1 ต.ค. 65 ถึง 18 ธ.ค. 65 รวม 36 ชั่วโมง 

 
หลักสูตรออนไลนม์ีรายละเอียดดังนี ้  

1. ราคาหลักสูตรเร่ิมต้น 4,800 และ 5,000 บาท สมัครได้ถึง 22 ก.ย. 65 แต่ถ้าสมัครภายใน 9 ก.ย. นี้ 

    ลด 200 บาททกุหลักสูตรเหลือเพียง 4,600 และ 4,800 บาทเท่านั้น 
2. *เรียน 1 ต.ค. 65 ถึง 18 ธ.ค. 65 (สปัดาห์ละ 1 วัน วันละ 3 ชั่วโมง) รวม 36 ชั่วโมง* 
    (วันและเวลาของแต่ละหลักสูตรจะแตกต่างกันตามตารางด้านล่าง) 
3. เรียน Onsite ที่คณะมนุษยศาสตร์ มก.  

  

ภาษาอังกฤษ 

 
หมายเลข หลักสูตร รายละเอียด วันและเวลาเรียน ทีมผู้สอน 

1 Basic English 
Grammar 
 
(4,800 บาท) 
 
*ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน 

เน้นปูพืน้ฐานไวยากรณ์อังกฤษในระดับเบื้องตน้ รวมถึงการ
ใช้ไวยากรณ์ในภาษาเขียนตั้งแตร่ะดับค าไปจนถึงระดับ
ประโยครวมถึงส านวนที่ใชบ้่อย และการเปรียบเทียบ
โครงสร้างของประโยคแบบต่างๆ เหมาะส าหรับผูท้ี่ต้องการ
ปูพื้นหรือทบทวนไวยากรณ์อังกฤษ เพื่อการใช้งานและการ
เตรียมตัวสอบข้อสอบมาตรฐานต่างๆ 
 

เสาร์ 9.00 – 12.00 น. อ.ศิริกุล พูนนาก 
 

2 Elementary 
Conversation 
 
(4,800 บาท) 
 
*ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน 

หลักสูตรนี้เป็นการฝึกทักษะการฟังและพูดในระดับ 
Advanced เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้สื่อสาร ใน
หลากหลายสถานการณ์โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง มีความ
คล่องแคล่วในการพูด ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาและ มี
ความมั่นใจในการสื่อสาร 
 

เสาร์ 9.00 – 12.00 น. อ. Folefac Tanya  
 

3 Elementary 
Conversation 
 
(4,800 บาท) 
 
*ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน 

หลักสูตรนี้เป็นการฝึกทักษะการฟังและพูดในระดับ 
Advanced เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้สื่อสาร ใน
หลากหลายสถานการณ์โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง มีความ
คล่องแคล่วในการพูด ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาและ มี
ความมั่นใจในการสื่อสาร 
 
 

อาทิตย์ 9.00 – 12.00 น. อ. Folefac Tanya 
 



4 Intermediate 
Conversation 
 
(4,800 บาท) 
 
*ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน 

หลักสูตรนี้เป็นการฝึกทักษะการฟังและพูดในระดับกลาง 
(Intermediate) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวนัหรือพูดในหัวข้อเรื่องที่มีความซับซ้อนยากข้ึน 
เช่น อภิปรายข่าวสารหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจได้อย่างมัน่ใจ
และมีประสิทธิภาพ 
 

เสาร์ 9.00 – 12.00 น. อ. Simon Stewart 
 

5 Intermediate 
Conversation 
 
(4,800 บาท) 
 
*ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน 

หลักสูตรนี้เป็นการฝึกทักษะการฟังและพูดในระดับกลาง 
(Intermediate) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวนัหรือพูดในหัวข้อเรื่องที่มีความซับซ้อนยากข้ึน 
เช่น อภิปรายข่าวสารหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจได้อย่างมัน่ใจ
และมีประสิทธิภาพ 
 

เสาร์ 13.00 – 16.00 น. อ. Folefac Tanya 
 

6 Advanced 
Conversation 
 
(5,000 บาท) 
 
*ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน 

เน้นการฝึกทักษะการฟังและพดูในระดับสงู (Advanced) 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจและคล่องแคล่วในการสื่อสารใน
ระดับใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา  
 

เสาร์ 13.00 – 16.00 น. 
 

อ. Simon Stewart 
 

7 KU-EPT Preparation 
 
(5,000 บาท) 
 
*ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน 

หลักสูตรนี้เน้นเนื้อหาตามแนวขอ้สอบ KU-EPT ผู้เรียนจะ
ได้ฝึกฝนท าข้อสอบจริง ครอบคลุมการท า Grammar/ 
Cloze Tests/ Reading โดยวิทยากรจะแนะน าเทคนิคใน
การท าข้อสอบในส่วนต่างๆอย่างละเอียด เหมาะส าหรับ
ผู้เรียนที่ต้องการใช้ผลคะแนนในการเข้าเรียนระดับ
บัณฑิตศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ 
 

อาทิตย์ 9.00 – 12.00 น.  
 

อ.ชนม์นิภา นิ่มธุภรยิะ 

 

ภาษาจีน  
 

หมายเลข หลักสูตร รายละเอียด วันและเวลาเรียน ทีมผู้สอน 

8 ภาษาจีน 1 
 
(4,800 บาท) 

หลักสตูรภาษาจีนระดับเริ่มต้นส าหรับผู้ทีไ่ม่เคยเรยีนภาษาจีน
มาก่อน ผู้เรยีนจะได้รบัการปูพื้นฐานทักษะในด้านการฟัง พูด 
อ่าน เขียน และเรียนรูร้ะบบสัทศาสตรภ์าษาจีน (Pinyin) ซึ่ง
เป็นพื้นฐานท่ีส าคัญในการเรยีนภาษาจีนทุกระดับ ผู้เรยีนจะได้
ทดลองแต่งประโยคและฝึกสนทนาภาษาจีนง่าย ๆ ท่ีพบเจอ
บ่อย อาทิ การทักทาย การท าความรู้จักกัน การแนะน าตนเอง
และครอบครัว หมายเลขและการถามเบอร์โทรศัพท์ นอกจากน้ี
ผู้เรยีนยังจะได้เพลิดเพลินไปกับการเรยีนรู้อักษรจีนท่ีมี
ประวัติศาสตร์ยาวนานหลายพันปีในแง่มุมที่น่าสนใจ และ
สามารถน ามาใช้เป็นเทคนิคในการจดจ าตัวอักษรจีนได้อีกด้วย 

เสาร์ 9.00 – 12.00 น.  
 

อ.ดร.ศิริวรรณ  
ลิขิตเจริญธรรม 



 

9 ภาษาจีน 1 
 
(4,800 บาท) 

หลักสตูรภาษาจีนระดับเริ่มต้นส าหรับผู้ทีไ่ม่เคยเรยีนภาษาจีน
มาก่อน ผู้เรยีนจะได้รบัการปูพื้นฐานทักษะในด้านการฟัง พูด 
อ่าน เขียน และเรียนรูร้ะบบสัทศาสตรภ์าษาจีน (Pinyin) ซึ่ง
เป็นพื้นฐานท่ีส าคัญในการเรยีนภาษาจีนทุกระดับ ผู้เรยีนจะได้
ทดลองแต่งประโยคและฝึกสนทนาภาษาจีนง่าย ๆ ท่ีพบเจอ
บ่อย อาทิ การทักทาย การท าความรู้จักกัน การแนะน าตนเอง
และครอบครัว หมายเลขและการถามเบอร์โทรศัพท์ นอกจากน้ี
ผู้เรยีนยังจะได้เพลิดเพลินไปกับการเรยีนรู้อักษรจีนท่ีมี
ประวัติศาสตร์ยาวนานหลายพันปีในแง่มุมที่น่าสนใจ และ
สามารถน ามาใช้เป็นเทคนิคในการจดจ าตัวอักษรจีนได้อีกด้วย 
 
 

เสาร์ 13.00 – 16.00 น. อ.ดร.ศิริวรรณ  
ลิขิตเจริญธรรม 

10 ภาษาจีน 1 
 
(4,800 บาท) 

หลักสตูรภาษาจีนระดับเริ่มต้นส าหรับผู้ทีไ่ม่เคยเรยีนภาษาจีน
มาก่อน ผู้เรยีนจะได้รบัการปูพื้นฐานทักษะในด้านการฟัง พูด 
อ่าน เขียน และเรียนรูร้ะบบสัทศาสตรภ์าษาจีน (Pinyin) ซึ่ง
เป็นพื้นฐานท่ีส าคัญในการเรยีนภาษาจีนทุกระดับ ผู้เรยีนจะได้
ทดลองแต่งประโยคและฝึกสนทนาภาษาจีนง่าย ๆ ท่ีพบเจอ
บ่อย อาทิ การทักทาย การท าความรู้จักกัน การแนะน าตนเอง
และครอบครัว หมายเลขและการถามเบอร์โทรศัพท์ นอกจากน้ี
ผู้เรยีนยังจะได้เพลิดเพลินไปกับการเรยีนรู้อักษรจีนท่ีมี
ประวัติศาสตร์ยาวนานหลายพันปีในแง่มุมที่น่าสนใจ และ
สามารถน ามาใช้เป็นเทคนิคในการจดจ าตัวอักษรจีนได้อีกด้วย 
 
 

อาทิตย ์9.00 – 12.00 น.  
 

อ.ศัลยา เอ้งฉ้วน 

11 ภาษาจีน 2 
 
(4,800 บาท) 
 

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารระดับกลาง (ฟัง พูด อ่าน เขียน) 

เนื้อหา : การบอกเวลา  การถามความคิดเห็น  หน่วยเงินของ

จีน  การอ่านค่าเงิน  การอ่านจ านวนตัวเลข (หลักหน่วย-หลัก

ล้าน)  การบอกทิศทาง เรียนรูค้ าศัพท์ ไวยากรณ์ อยา่งละเอยีด 

ฝึกท าแบบฝึกหดัในแต่ละบท ฝึกท าข้อสอบวัดระดับภาษาจีน 

(HSK1-2) ต่อยอดในการเรียนจากหลักสตูรภาษาจีน 1 

 

เสาร์ 9.00 – 12.00 น.  
 

อ.กานต์นรี  
ไตรวิทยาคุณ 
 

12 ภาษาจีน 2 
 
(4,800 บาท) 

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารระดับกลาง (ฟัง พูด อ่าน เขียน) 

เนื้อหา : การบอกเวลา  การถามความคิดเห็น  หน่วยเงินของ

จีน  การอ่านค่าเงิน  การอ่านจ านวนตัวเลข (หลักหน่วย-หลัก

ล้าน)  การบอกทิศทาง เรียนรูค้ าศัพท์ ไวยากรณ์ อยา่งละเอยีด 

ฝึกท าแบบฝึกหดัในแต่ละบท  ฝึกท าข้อสอบวัดระดับภาษาจีน 

(HSK1-2) ต่อยอดในการเรียนจากหลักสตูรภาษาจีน 1  

 

อาทิตย ์9.00 – 12.00 น.  
 

อ.กานต์นรี  
ไตรวิทยาคุณ 
 



13 ภาษาจีน 3 
 
(4,800 บาท) 

ภาษาจีนระดับกลาง ต่อยอดในการเรียนจากหลักสูตรภาษาจีน 

1 / 2  ปูพ้ืนฐาน ฟัง พูด อ่าน เรียนรู้ค าศัพท์ บทสนทนา พร้อม

ทั้งเรียนรู้วิธีการใช้ค าศัพท์ รูปประโยค ไวยากรณ์ ท่ีซับซ้อนมาก

ขึ้น ฝึกแต่งประโยคที่ยาว และบทความสั้นๆ ฝึกท าแบบฝึกหัด

ในแต่ละบท และเตรียมพร้อมในการสอบวัดระดบัความรู้

ภาษาจีน HSK ระดับ 2,3 

  

เสาร์ 13.00 – 16.00 น. อ.กานต์นรี  
ไตรวิทยาคุณ 
 

14 สนทนาภาษาจีน 1 
 
(4,800 บาท) 

สนทนาภาษาจีน 1 เหมาะส าหรับผู้เรยีนที่มีพ้ืนฐานพินอินแล้ว 

โดยค าศัพท์และรูปประโยคในบทเรียนจะเกี่ยวข้องกับการ

ทักทาย การสื่อสารเบื้องต้น 

 

เสาร์ 9.00 – 12.00 น.  
 

อ. Tan Tianyan 

15 สนทนาภาษาจีน 2 
 
(4,800 บาท) 

สนทนาภาษาจีน 2 เหมาะส าหรับผู้เรยีนที่มีพ้ืนฐานภาษาจีน
แล้ว โดยค าศัพท์และรูปประโยคในบทเรียนจะเกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารที่ซับซ้อนข้ึน 
 

เสาร์ 9.00 – 12.00 น.  
 

อ. Yang Xiaoman 

16 สนทนาภาษาจีน 3 
 
(4,800 บาท) 

สนทนาภาษาจีน 3 เหมาะส าหรับผู้เรยีนที่มีพ้ืนฐานภาษาจีน
แล้ว โดยค าศัพท์และรูปประโยคในบทเรียนจะเกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารที่ซับซ้อนข้ึน 
 

อาทิตย ์9.00 – 12.00 น.  
 

อ. Zhang Heng 

 
ภาษาเกาหลี 

 
หมายเลข หลักสูตร รายละเอียด วันและเวลาเรียน ทีมผู้สอน 

17 ภาษาเกาหลี 1 
 
(4,800 บาท) 
 

เหมาะส าหรับผู้ทีไ่ม่เคยเรยีนภาษาเกาหลมีาก่อน 
ศึกษาอักษรและไวยากรณ์ภาษาเกาหลีเบื้องต้น เช่น 

–이에요 /예요 , N있어요/없어요 , N 

주세요 , –이/가 , –에 , –얼마예요? , 안, 

–도 , – (으)러 가요/와요 , – (으)로 , –

으세요, –지 마세요 , –고 싶어요  

ส านวนการทักทาย การแนะน าตัว บทสนทนาง่ายๆ 
ในชีวิตประจ าวันฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 

เสาร์ 9.00 – 12.00 น.  
 

อ.มินท์ธิตา  
ธนพิบูลโรจน์ 
 
 

 
 
 



 
ภาษาญี่ปุ่น 

 
หมายเลข หลักสูตร รายละเอียด วันและเวลาเรยีน ทีมผู้สอน 

18 ภาษาญ่ีปุ่น 1 
 
(4,800 บาท) 

ส าหรับผู้ที่ไมเ่คยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน เน้นปูพื้นฐาน ฟัง 
พูด อ่าน เขียน เรียนอักษรฮิระงะนะ คะตะคะนะ และ
ไวยากรณ์เบื้องต้น เรียนการทกัทาย การแนะน าตัว และบท
สนทนาพื้นฐาน ในชีวิตประจ าวัน โดยใช้ต าราเรียนภาษาญี่ปุ่น 
ไดจิ 1 (บทที่1-5) 
 

เสาร์ 9.00 – 12.00 น.  
 

รศ.ดร.บุษบา  
บรรจงมณ ีและ 
อ. Kazuko 
KOBAYASHI 

19 ภาษาญ่ีปุ่น 1 
 
(4,800 บาท) 

ส าหรับผู้ที่ไมเ่คยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน เน้นปูพื้นฐาน ฟัง 
พูด อ่าน เขียน เรียนอักษรฮิระงะนะ คะตะคะนะ และ
ไวยากรณ์เบื้องต้น เรียนการทกัทาย การแนะน าตัว และบท
สนทนาพื้นฐาน ในชีวิตประจ าวัน โดยใช้ต าราเรียนภาษาญี่ปุ่น 
ไดจิ 1 (บทที่1-5) 
 

เสาร์ 13.00 – 16.00 น. อ.กันต์ อาลัยญาติ 
และ 
อ. Masahide 
MARUYAMA   

20 ภาษาญ่ีปุ่น 2 
 
(4,800 บาท) 

ส าหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว 30 ชั่วโมง เรียน

ไวยากรณ์และอกัษรคันจิต่อจากภาษาญี่ปุ่น1  โดยใช้ต ารา

เรียนภาษาญี่ปุ่น ไดจิ 1 (บท6-12) เน้นการผันค าคุณศัพท์ การ

เปรียบเทียบ การแสดงเหตุผล ลกัษณะนาม เป็นต้น 

 

เสาร์ 9.00 – 12.00 น.  
 

อ.กันต์ อาลัยญาติ 
และ 
อ. Masahide 
MARUYAMA 

 
ภาษายุโรป 

   
หมายเลข หลักสูตร รายละเอียด วันและเวลาเรียน ทีมผู้สอน 

21 ภาษาฝรั่งเศส 1 
 
(4,800 บาท) 

เหมาะกับผูไ้ม่มีพื้นฐานความรู้ในภาษาฝรั่งเศส ฝึกทกัษะการฟัง พูด 
อ่าน เขียน ตั้งแต่พื้นฐาน ได้เรียนรู้ไวยากรณ์เบื้องต้น และเรียนรู้
วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาติที่ใช้ภาษาฝร่ังเศส 
 

เสาร์ 9.00 – 12.00 น.  
 

อ.พลากร  
นพดลธิยากูล 
 

22 ภาษาฝรั่งเศส 2 
 
(4,800 บาท) 

เหมาะส าหรับผู้ที่ผา่นการเรียนในหลักสูตรระดับภาษาฝร่ังเศส 1 
มาแล้วฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และเรียนรู้วัฒนธรรมและ
ชีวิตความเป็นอยูข่องชนชาติที่ใชภ้าษาฝร่ังเศส 

อาทิตย ์9.00 – 12.00 น.  
 

อ.พลากร  
นพดลธิยากูล 
 

*หมายเหตุ   

1. ศูนย์ภาษาขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรของแต่ละหลักสูตรอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย 
ซ่ึงเป็นไปตามความเหมาะสมในการจัดการของโครงการ 
2. ส าหรับจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และอาเซียน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดคอร์สเมื่อมีผู้เรียน 15 คนขึน้ไป  
ทั้งนี้อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของศูนยภ์าษา 


