
 

โครงการอบรมภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 

 
1. ลักษณะกจิกรรม 

 ทางโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ได้มีการจัดโครงการอบรมภาษาเขมรเพ่ือการ
สื่อสาร เพ่ือการบริการความรู้สู่ท้องถิ่นเพ่ือให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถสื่อสารภาษาเขมรกับชาวกัมพูชาได้ โครงการนี้ 
เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของผู้อบรมได้ทุกระดับ จึงได้แบ่งระดับการอบรมไว้สองระดับคือ ระดับต้นและ ระดับสูง  

โดยระดับต้นจะเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และประโยคการใช้ในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น พร้อมปูพ้ืนสู่การเรียนใน
ระดับสูงต่อไป  

ส าหรับการอบรมระดับสูง จะเน้นทักษะการสนทนาในชีวิตประจ าวันที่ยากขึ้น ยาวขึ้น มีรูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้นเพ่ือ
เตรียมเข้าสู่ระดับสนทนาธุระกิจต่อไป และระดับนี้มีโอกาสได้ไปสัมผัสสถานการณ์จริงยังประเทศกัมพูชาหากผู้เข้าอบรมมีความ
ประสงค์จะไป แต่ต้องมีจ านวนผู้สนใจที่มากพอและจะเก็บค่าใช้จ่ายจะจ่ายตามจริงนอกเหนือจากค่าลงทะเบียนอบรม 
 

  *** อบรมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาและวัฒนธรรมเขมรโดยตรง ( อ.กชกร ม่ิมกระโทก ) 

 
2. ระยะเวลาการอบรม 

 ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤภาคม - 7 กรกฎาคม 2562 โดยอบรมวันละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้นระดับละ 21 ชั่วโมง  

 ระดับต้นอบรมเวลา 09.00 - 12.00 น. 

  ระดับสูงจะอบรมเวลา 13.00 - 16.00 น.  

 

ครั้ง
ที ่

วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที ่ คอฟฟี่เบรค 
หมาย
เหตุ 

๑ 
๒๖ 

พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร

ระดับต้น ห้องเพชร
อุตสาหกรรม 

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.  

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร

ระดับสูง 
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.  

๒ 
๒ มิถุนายน 

๒๕๖๒ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร
ระดับต้น 

ห้องเพชร
อุตสาหกรรม 

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.  



 
 หมายเหตุ กิจกรรมอาจเป็นมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   
 

3. สถานที่ในการอบรม 

 อบรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ห้องเพชรอุตสาหกรรม อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลังเก่า)  

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร
ระดับสูง ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.  

๓ 
๙ มิถุนายน 

๒๕๖๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร
ระดับต้น ห้องเพชร

อุตสาหกรรม 

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.  

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร
ระดับสูง ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.  

๔ 
๑๖ 

มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร
ระดับต้น ห้องเพชร

อุตสาหกรรม 

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.  

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร
ระดับสูง ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.  

๕ 
๒๓ 

มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร
ระดับต้น ห้องเพชร

อุตสาหกรรม 

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.  

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร
ระดับสูง ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.  

๖ 
๓๐ 

มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร
ระดับต้น ห้องเพชร

อุตสาหกรรม 

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.  

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร
ระดับสูง ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.  

๗ 
๗ 

กรกฏาคม
๒๕๖๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร
ระดับต้น ห้องเพชร

อุตสาหกรรม 

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.  

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร
ระดับสูง ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.  



 

4. ธรรมเนียมในการอบรม  

 ระดับละ 1,800 บาท (รวมค่าคอฟฟ่ีเบรค ค่าเอกสารเกี่ยวเนื่องกับการอบรมแล้ว)  

 ** หากท่านต้องการเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบการอบรม ให้ท่านแจ้งในวันอบรม    

5. ขั้นตอนการสมัคร 
 1.ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนมาที่ Email: inter@rbru.ac.th และรอการยืนยันการรับสมัครจากทางสถาบัน 
 2.ช าระเงินภายในระยะเวลา 3 วันหลังจากได้รับแจ้งการยืนยันการรับสมัคร ผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเขาไร่
ยา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 178-1-48957-9 ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ”ี (ปิดรับการช าระเงินวันที่ 21 
พฤษภาคม 2562)  
 3.ส่งส าเนาใบน าฝากเงิน (Pay in) หรือหลักฐานการชาระเงินมาที่ Email: inter@rbru.ac.th  

6. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมหรือส ารองที่นั่งได้ที่โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ตึก 
35) ห้อง 35206 โทร. 039-319-111 ต่อ 10171 

 

                                                                       
                                        สถาบันนานาชาติ       เพจสถาบันนานาชาติ         ใบสมัครอบรม 

*** โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การสมัครหากไม่ได้รับแจ้งการชาระเงิน ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *** 

mailto:inter@rbru.ac.th

