
หลกัสูตรภาษาเกาหล ี

หลกัสูตรเหมาะส าหรับผูท่ี้ตอ้งการปูพื้นฐานภาษาเกาหลี

ตั้งแต่ระดบัเบ้ืองตน้ จนถึงระดบัสูง  เรียนครบทั้ง 4 

ทกัษะ  ไดแ้ก่ ฟัง พดู อ่าน เขียน สามารถแต่งประโยค

เองไดเ้พื่อน ามาใชก้ารส่ือสารในชีวติประจ าวนั 

 

คอร์สละ 40 ชม. / 4,600 บาท* 

(*รวมค่าเอกสารประกอบการเรียน*) 

จ านวนผูเ้รียนขั้นต ่า 8 ท่าน 

รอบเรียน: วนัเสาร์ / วนัอาทิตย์ 

เวลาเรียน: เช้า 10.30–13.30 น. 

บ่าย 14.00–17.00 น. 

*ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง ตัง้แตว่นัท่ี 1 เม.ย.2563* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ส าหรับผู้ทีไ่ม่มพีืน้ฐานมาก่อน 

เร่ิมตน้เรียนอกัษรภาษาเกาหลีและไวยากรณ์เบ้ืองตน้ ฝึกฝนการสนทนาอยา่งง่าย

เช่น การแนะน าตวัและการทกัทาย เรียนรู้ค  าศพัทท่ี์ใชส้นทนาในชีวติประจ าวนั 

รหัสคอร์ส วนัเวลาเรียน ปิดรับสมัคร วนัเปิด – วนัจบ/สอบ 

KB01-19-R003H อาทิตย ์/ เชา้ 26 ก.พ.63  1 มี.ค. – 31 พ.ค.63 
 

         

 

      ส าหรับผู้ทีม่พีืน้ฐานมาแล้ว  

เรียนเน้ือหาไวยากรณ์และค าศพัทท่ี์ซบัซอ้นมากข้ึนเพื่อน ามาใชแ้ต่งประโยค

ส าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง          

รหัสคอร์ส วนัเวลาเรียน ปิดรับสมัคร วนัเปิด-วนัจบ/สอบ 

KB02-19-R002I อาทิตย ์/ บ่าย 19 ก.พ. 23 ก.พ. – 24 พ.ค. 63 
KB03-19-R001H อาทิตย ์/ เชา้ 8 ม.ค. 12 ม.ค. – 12 เม.ย.63 
KB06-19-R001G เสาร์ / บ่าย 11 ก.พ. 15 ก.พ. – 16 พ.ค.63 

คอร์สเบือ้งต้น 
 

คอร์สต่อเน่ือง 
 



โรงเรียนภาษาและวฒันธรรม 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุ่ น) 
ปรัชญาโรงเรียน 

“ คุณภาพ (Quality) คุณธรรม (Integrity) คุณประโยชน์(Utility) ” 
เร่ิมด าเนินกิจกรรมสอนภาษาญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย และสอนภาษาไทย
ใหก้บัคนญ่ีปุ่นพร้อมกบัการก่อตั้งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-
ญ่ีปุ่น) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516  ดว้ยเห็นความส าคญัของภาษาท่ีเป็นส่ือกลาง
ส าคญัในการส่ือสารและถ่ายทอดความรู้ดา้นเทคโนโลยจีากประเทศ
ญ่ีปุ่นสู่ประเทศไทยอนัเป็นหน่ึงในวตัถุประสงคห์ลกัของสมาคม 
โรงเรียนภาษาและวฒันธรรม  จดัตั้งเป็นโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา
นอกระบบ สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากการใหบ้ริการสอน 5 ภาษา ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น 
ไทย จีน องักฤษ เกาหลี ตั้งแต่ระดบัพ้ืนฐานจนถึงระดบัสาขาวชิาชีพ
ต่างๆ ภายในโรงเรียน แลว้ยงัมีบริการจดัสอนนอกสถานที่ (In house) 
และสอนตวัต่อตวัใหก้บัพนกังานบริษทั โดยอาจารยผ์ูช้  านาญการท่ี
ผา่นการสัมภาษณ์ และทดสอบทกัษะการสอนทั้งชาวต่างชาติและชาว
ไทย ดว้ยเทคนิควธีิการสอนท่ีผสมผสานระหวา่งผูส้อนเจา้ของภาษา
และผูส้อนชาวไทย ท าใหโ้รงเรียนสามารถจดัโปรแกรมการสอนให้
เหมาะกบัผูเ้รียน ไดห้ลากหลายและมีประสิทธิผลสูงสุด   
 
รางวัลท่ีโรงเรียนได้รับ จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน (ส.ช.) 
1. รางวลัโรงเรียนท่ีไดรั้บการประเมินการประกนัคุณภาพภายใน 
อยูใ่นระดบัดีมาก ปี พ.ศ. 2558 
2. รางวลัโรงเรียนนอกระบบท่ีมีระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
อยูใ่นระดบัดีมาก ปี พ.ศ. 2555 
3. รางวลัโรงเรียนนอกระบบท่ีมีระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
อยูใ่นระดบัดีเด่น ปี พ.ศ. 2552 
4. รางวลัชมเชยโรงเรียนเอกชนนอกระบบดีเด่น ปี พ.ศ. 2549 

การสมคัรและช่องทางช าระค่าเรียน 
 ส าหรับผู้ที่ไม่มีพืน้ฐานมาก่อน 
1. สมคัรเรียนและช าระเงินสดหรือบตัรเครดิตท่ีเคาน์เตอร์โรงเรียนก่อน
จ านวนผูเ้รียนเตม็ หรือภายในวนัท่ีปิดรับสมคัร  
2. สมคัรเรียนผา่นทางเวบ็ไซต ์สามารถเลือกวิธีช าระเงินได ้ดงัน้ี   
วธิีที่ 1 พิมพแ์บบฟอร์มช าระเงิน (Bill Payment) แลว้ยืน่ช าระท่ีเคาน์เตอร์
ต่างๆ ดงัน้ี  (ค่าธรรมเนียมแลว้แต่ธนาคาร) 
 
 
 วธิทีี่ 2 น ารหสั Ref1., Ref2., ท่ีไดจ้ากแบบฟอร์มช าระเงินช าระท่ีตู ้ATM 
หรือ แอพลเิคช่ัน ธนาคารกสิกรไทย (K Plus) หรือ ไทยพาณิชย ์(SCB 
EASY) โดยเลือกเมนู “จ่ายบิล/ช าระค่าสินค้าและบริการ” การช าระดว้ยวิธีน้ี
ตอ้งกรอกรหสับริษทั (Com Code) ของสมาคมท่ีก าหนดโดยแต่ละธนาคาร
ก่อนใส่รหสั Ref1., Ref 2. 

Com code @ กสิกรไทย : 33188 
Com code @ ไทยพาณชิย์ : 2747 

     (ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเง่ือนไขของธนาคารก าหนด) 
** กรณกีารช าระค่าเรียนผ่านระบบ Bill Payment ต้องด าเนินการภายใน 3 วนั
หลงัจากสมคัร (ระบุไว้ในแบบฟอร์มช าระเงนิ)  มเิช่นน้ันระบบจะท าการยกเลกิโดย
อตัโนมตั ิ** 

วธิีที่ 3 ช าระผา่นบตัรเครดิตออนไลน์ 
ส าหรับผู้ที่มีพืน้ฐานมาก่อน หากตอ้งการสอบวดัระดบั สามารถสมคัรสอบ
ในวนัและเวลาท่ีก าหนด โดยช าระค่าธรรมเนียม 100 บาท ก่อนการสอบ 
(กรณหียุดเรียนไม่เกนิ 1 ปี นับจากวนัจบคอร์ส สามารถสมคัรเรียนในคอร์สทีเ่คย
เรียนหรือสอบผ่านแล้วได้ โดยไม่ต้องสอบวดัระดบัอกี) 

วนัและเวลาสอบวดัระดบั  จนัทร์ – ศุกร์ เวลา 14.00 และ 18.30 น. 
       เสาร์ - อาทิตย ์เวลา 17.00 น. 

หมายเหตุ 1. หลงัจากช าระเงินแลว้ กรณีท่ีขาดเรียนหรือไม่สามารถมาเรียนไดจ้นจบคอร์ส 
ทางโรงเรียนฯขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นค่าเรียนหรือยา้ยคอร์สไม่วา่กรณีใด  ๆ 

2. กรณีท่ีมีผูช้  าระเงินนอ้ยกวา่ 8 คน/หอ้ง อาจจะมีการเล่ือนหรือยกเลิกคอร์
สเรียน ดงันั้นกรุณาเกบ็ใบเสร็จรับเงินจนถึงวนัยืนยนัการเปิดคอร์ส 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาเกาหลี 

한국어 
โรงเรียนภาษาและวฒันธรรม 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุ่น)    

สาขา รังสิต 

ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ช้ัน 4 (โซนด้านใน) 
เวลาท าการ:   จนัทร์ – ศุกร์   10.00–20.30 น. 

                      เสาร์ - อาทิตย ์ 10.00 – 19.00 น. 

วนัช าระเงิน:  องัคาร-อาทิตย ์10.00-19.00 น. 

02-992-7169 และ 02-992-7171 

www.facebook.com/TPARangsitSchool 

www.tpa.or.th/slc , slc.tpa.or.th 

rsschool@tpa.or.th 
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