การชาระเงิน
 ชำระด้วยตนเอง ที่อำคำร 2 คณะมนุษยศำสตร์ มศว
ประสำนมิตร ชั้น 1 ห้อง 217 ที่คุณประทำนพร ดวงเพชร
(มือถือ 096-753-8045) ในวันและเวลำรำชกำร
(จันทร์ – ศุกร์ เวลำ 8.30 - 16.30 น.)
 ชำระโดยโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรกรุงไทย จำกัด
(มหำชน) สำขำ มศว ประสำนมิตร บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 983-9-78155-3
ชื่อบัญชี โครงกำรอบรมภำษำตะวันออก

หมายเหตุ กรณีโอนผ่ำนบัญชีให้ส่งหลักฐำนกำร
โอนชำระเงินที่มีชื่อผูส้ มัครพร้อมใบสมัครมำยัง
อีเมล์ swu.cjk@gmail.com

*** สมัครวันนี้จนถึง 15 มกราคม 2560 ***

อบรมภาษาตะวันออก
(ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น)
เปิดอบรมทุกวันเสำร์
เวลำ 9.00 น. - 12.00 น.
และ
เวลำ 12.30 น. - 15.30 น.
เวลำ 13.00 น. - 16.00 น.

*เริ่มเรียนวันที่ 21 มกราคม 2560 *

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
02-260-1770, 02-649-5000 ต่อ 16292

(มือถือ 096-753-8045)
การเดินทาง
Facebook : facebook.com/swu.cjk

รถโดยสารประจาทาง
ถ. สุขุมวิท : 2 25 40 48 ปอ.501 ปอ.508 ปอ.511 ปอ.513
ถ. เพชรบุรี : 11 23 58 60 72 99 113 206 ปอ.512 ปอ.206
ถ. อโศกมนตรี : 38 98 136 ปอ.185
เรือโดยสารคลองแสนแสบ สะพำนผ่ำนฟ้ำลีลำศ - วัดศรีบุญเรือง
รถไฟฟ้า BTS สถำนีอโศก
รถไฟฟ้า MRT สถำนีสุขุมวิท หรือสถำนีเพชรบุรี

โครงการอบรมภาษาตะวันออก
รุ่นที่ 1/2560
(ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น)

หลักสูตรที่เปิ ดสอน 1/2560
ภาษาเกาหลี ระดับต้ น 1
เริ่ มเรียนพยัญชนะ สระ และตัวสะกด ตลอดจนฝึ กประสมคา
ภาษาเกาหลี การฝึ กออกเสียง ฝึ กเขียน โครงสร้ างประโยคเบื ้องต้ น
และฝึ กทักษะการฟังและพูดประโยคพื ้นฐานในชีวิตประจาวันพร้ อม
ทังศึ
้ กษาวัฒนธรรมเกาหลีจากบทเรียนด้ วย

ภาษาเกาหลี ระดับต้ น 2
ศึกษาไวยากรณ์และโครงสร้ างประโยคพื ้นฐาน ฝึ กทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน ซึง่ ใช้ ในชีวิตประจาวันตาม
สถานการณ์ตา่ งๆ พร้ อมทังศึ
้ กษาวัฒนธรรมเกาหลีจากบทเรียนด้ วย

ภาษาเกาหลี ระดับต้ น 3
ศึกษาไวยากรณ์และโครงสร้ างประโยคความรวมที่ใช้ คาเชื่อม ฝึ ก
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ศึกษาประโยคต่างๆ
สถานการณ์ตา่ งๆ ในชีวิตประจาวันทีต่ ้ องอธิบายเหตุผลหรือเรื่องราว
เช่น ขอความช่วยเหลือ การถามราคา การคิดเงิน แสดงคาขอบคุณ
เป็ นต้ น

ภาษาเกาหลี ระดับต้ น 4
ศึกษาภาษาเกาหลี ระดับ ต้ น เพื่ อการสื่ อสารในชีวิ ต ประจ าวัน
เรี ยนรู้คาศัพท์และรูปประโยคพื ้นฐานในสถานการณ์ ต่างๆ เพิ่มพูน
ทักษะการฟังและพูด และเรียนรู้ทกั ษะการอ่าน

ภาษาเกาหลี ระดับกลาง 1
ศึกษาภาษาเกาหลีระดับกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สื่อสาร เช่น รูปประโยคทางอ้ อม รูปกรรมวาจก เน้ นการเรียนรู้
ภาษาควบคูว่ ฒ
ั นธรรม และฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอย่าง
บูรณาการ

ติวสอบจีน PAT 7.4
เตรียมสอบ TOPIK I
เจาะลึก ข้ อ สอบ TOPIK I ศึก ษาค าศัพ ท์ ไวยากรณ์ และรู ป ประโยค
สาคัญ ฝึ กการอ่านเดาความหมายคาศัพท์และเทคนิคพิชิตข้ อสอบ

ภาษาจีน ระดับต้ น 1
ศึกษาระบบเสียงภาษาจีนกลาง (พินอิน) เน้ นการออกเสียงให้ ถกู ต้ องตาม
มาตรฐาน พร้ อมเรี ย นรู้ ตัว อัก ษรจี น ค าศัพ ท์ และรู ป ประโยคภาษาจี น
บต้น 1 ยนภาษาจีนอย่าง
พืน้ ฐานที่ใช้ ในการสื่อภาษาเกาหลี
สาร ปูพืน้ ฐานสูระดั
่ก้า วแรกในการเรี
มัน่ ใจ

ภาษาจีน ระดับต้ น 2
ศึกษาภาษาจีนระดับต้ นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน เรี ยนรู้คาศัพท์
และรูป ประโยคพืน้ ฐานในสถานการณ์ ต่างๆ เน้ นฝึ กทักษะการฟั งและพูด
พร้ อมกฎเกณฑ์ ของตัวอักษรจีนและเทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยให้ จาและเขียน
ตัวอักษรจีนได้ ดียิ่งขึ ้น

ภาษาจีน ระดับต้ น 3
ศึกษาภาษาจีนระดับต้ นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน เรียนรู้คาศัพท์
และรู ปประโยคพืน้ ฐานในสถานการณ์ ต่างๆ เพิ่มพูนทักษะการฟั งและพูด
และเรียนรู้ทกั ษะการอ่าน

ภาษาจีน ระดับต้ น 4
ศึกษาภาษาจีนระดับต้ นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน เรี ยนรู้คาศัพท์
และรูปประโยคพืน้ ฐานในสถานการณ์ ต่างๆ เพิ่มพูนทักษะการฟั ง การพูด
และการอ่าน และเรียนรู้ทกั ษะการเขียน

เจาะลึกข้ อสอบ PAT 7.4 ติวเข้ มตัวอักษรจีน คาศัพท์ ไวยากรณ์
และรูปประโยคสาคัญ ฝึ กการอ่านเร็ ว เดาความหมายคาศัพท์และ
เสริมความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับจีน พร้ อมเทคนิคพิชิตข้ อสอบมากมาย

ภาษาญี่ปุ่น ระดับต้ น 1
ศึกษาระบบเสียงภาษาญี่ปนุ่ (โระมันจิ) อ่านและเขียน
ตัวอักษรฮิระงะนะ อักษรคะตะกะนะ ศึกษาคาศัพท์และรูป
ประโยคพื ้นฐานที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน เช่น การพูดแนะนาตนเอง
การซื ้อของ การนับตัวเลข

ภาษาญี่ปุ่น ระดับต้ น 2
(สาหรับผู้ที่อ่านและเขียนอักษรฮิระงะนะ คะตะกะนะ ได้ แล้ ว)
ศึกษาภาษาญี่ ปุ่ นระดับ ต้ น เพื่ อการสื่ อสารในชีวิ ต ประจาวัน ฝึ ก
ทักษะการฟั ง การพูด การอ่า น และการเขี ยน เรี ย นรู้ ค าศัพ ท์ รู ป
ประโยคและฝึ กฟั งพูด ประโยคพื น้ ฐานที่ ใช้ ในชีวิต ประจาวัน เช่น
การบอกเวลา วันเดือนปี การพูดประโยคชักชวน

ภาษาญี่ปุ่น ระดับต้ น 3
ศึกษาภาษาญี่ปนระดั
ุ่
บต้ นเพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจาวัน
ฝึ กทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เรียนรู้คาศัพท์
ตัวอักษรคันจิ และรูปประโยคพื ้นฐานในสถานการณ์ตา่ งๆ เช่น การ
บอกเหตุผล การนับสิ่งของและจานวนคน การพูดเปรียบเทียบ การ
พูดแสดงความต้ องการของตนเอง

เตรียมสอบวัดระดับ N 4, N3 และ N2

ภาษาจีน ระดับกลาง 1
ศึกษาภาษาจีนระดับกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้ ดียิ่งขึ ้น
เน้ น การเรี ยนรู้ ภาษาควบคู่วัฒ นธรรม และฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและ
เขียนอย่างบูรณาการ

เจาะลึกเนื อ้ หาการสอบวัด ระดับ ภาษาญี่ ปุ่ นระดั บ N 4, N3
และ N2 ติวเข้ มคาศัพท์ และไวยากรณ์สาคัญ เน้ นฝึ กทักษะการฟั ง
การอ่าน พร้ อมเทคนิ ค พิชิตข้ อสอบเตรี ยมสอบวัด ระดับ N 4, N3
และ N2

