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ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เรื่อง  การรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 

ส าหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์   รุ่นที่  31  ประจ าปีการศึกษา  2564 
----------------------------- 

 
  ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถของนิสิตในการใช้
ภาษาอังกฤษ  และเพ่ือเป็นการเตรียมนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ให้มีความพร้อมในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นประโยชน์ในการท างานของนิสิตต่อไปในอนาคต คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงจัดโครงการ
อบรมวิชาภาษาอังกฤษแบบให้เปล่าแก่นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ โดยคณะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งจะเริ่มเปิดรับสมัคร
นิสิตเข้าเรียนรุ่นที่ 31  ประจ าปีการศึกษา 2564  ดังนี้ 
 
 1.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
  1.1  เป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ และโครงการฯ ภาคพิเศษ (รหัสประจ าตัวนิสิต 61XXXXXXXX) สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ไม่นับรวมนิสิตตกค้าง) 
  1.2  เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากภาควิชา/สาขาวิชาให้เข้าเรียนได้ตามที่คณะจัดสรรโควตาให้แต่ละ
สาขาวิชา 
  1.3  นิสิตต้องไม่มีหนี้ค้างช าระต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากขาดการอบรมเกินร้อยละ 20 ใน
โครงการที่ผ่านมาซ่ึงจัดโดยภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ 
 

 2.  เนื้อหาวิชาและเค้าโครงการอบรม  
  เป็นการบรรยายประกอบการฝึกสนทนาโต้ตอบภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน ฝึกทักษะการอ่าน การฟัง  
การพูด และการเขียนในระดับง่ายเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตการท างาน และ
ชีวิตประจ าวัน  การสอบแข่งขัน  โดยฝึกอบรมให้นิสิตมีความรู้ทั้ง  4  ทักษะ  คือ Listening and Pronunciation, 
Conversation Skills, Reading Comprehension และ Writing Skills Improvement   โดยสื่อที่ใช้ในการฝึกอบรมจะ
เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 
 

 3.  จ านวนรับเข้าอบรม 
          ภาควิชา/สาขาวิชาเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนตามจ านวนโควตาที่ได้รับจัดสรร (ตามแนบ) 
โดยรับผู้อบรมเพียง  5  กลุ่มๆ ละ  20  คน   รวมผู้อบรมจ านวน  100  คน 
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 4.  วัน-เวลา และสถานที่อบรม 
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม – วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom รวมทั้งสิ้น 48 ชั่วโมง  

อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom 
ระหว่างวันที่ 
23 ส .ค .- 20 ต .ค . 2564   
ในวันจันทร์ วันพุธ และศุกร์ 
(เว้นช่วงสอบ และ
วันหยุดราชการ) 

เริ่มอบรมวันแรก มี Pre test  
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 

เวลา 16.30-19.30 น.  

วันที่ 25, 27, 30 สิงหาคม 2564 

เวลา 16.30-18.30 น.  
วันที่ 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 
27, 29 กันยายน 2564   
วันที่ 1, 4, 6, 8, 18 ตุลาคม 2564 

วันสุดท้ายของการอบรม มี Post test  
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 

เวลา 16.30-19.30 น.  

 

5. การรับสมัคร 
ติดต่อสมัครอบรมได้ทีอ่าจารย์ผู้สอนวิชาสัมมนาส าหรับนิสิตปีที่ 4 ตั้งแต่บัดนี ้– 3 สิงหาคม 2564 

ทั้งนี้ภาควิชาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนิสิตที่สมควรเข้าเรียน โดยส่งรายชื่อให้คณะทราบภายในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564  
(กรณีท่ีมีผู้สนใจสมัครเรียนจ านวนน้อยคณะขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการฯ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 
 

 6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม 
          ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมไดท้ี่ www.eng.ku.ac.th, www.facebook.com/SelfLearningCenterEngKu 
และ ทีบ่อร์ดศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning Center) ในวันศุกร์ที ่6 สิงหาคม 2564  
  

 7.  เงื่อนไขของผูเ้ข้าอบรม 
  7.1  นิสิตต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมทั้งหมด จึงได้รับใบประกาศนียบัตร 
  7.2  หากนิสิตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ 7.1 นิสิตยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

7.2.1 นิสิตยอมรับการเป็นหนี้ค้างช าระต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์จ านวน 500 บาท หากขาดการ
อบรมเกินร้อยละ 20 ของเวลาอบรมทั้งหมด ซึ่งจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในครั้งต่อไปที่จัดโดยหน่วย
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ  

7.2.2 นิสิตจะไม่ได้สิทธิ์ในการสมัครก่อนผู้สมัครอ่ืน หากเคยมีประวัติขาดการอบรมเกินร้อยละ 20 
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 8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริการการศึกษา (หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
 
      ประกาศ ณ วันที่    9    กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
                      
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล) 
           คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 





ก ำหนดกำร วันท่ี เวลำ หมำยเหตุ

รับสมัครอบรม ผ่านอาจารย์ผู้สอนวิชา
สัมมนาส าหรับนิสิตปี 4

ต้ังแต่วันน้ี - 3 สิงหาคม 2564

Online

นิสิตกรอกแบบฟอร์มสมัคร 
ผ่าน Google Form อีกคร้ัง
http://bit.do/EnglishTraining-31Year64

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมอบรม วันศุกร์ท่ี 6 สิงหาคม 2564

Online

ท่ี Line Group http://bit.do/Line-EnglishTraining-31Year64

บอร์ดศูนย์การเรียนรู้, www.eng.ku.ac.th และ 

www.facebook.com/SelfLearningCenterEngKu

 ** อบรม Online 100% ผ่าน Zoom **

สอบวัดระดับภาษา (Placement test) วันจันทร์ท่ี 9 สิงหาคม 2564 16.30-18.30 น. สอบวัดระดับภาษา Online ผ่าน Zoom
**ทุกคนท่ีสมัครมีสิทธ์ิเข้าสอบวัดระดับภาษา**เร่ิมอบรมวันแรก มี Pre test 

วันจันทร์ท่ี 23 สิงหาคม 2564
16.30-19.30 น. 

วันท่ี 25, 27, 30 สิงหาคม 2564

วันท่ี 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22,
 24, 27, 29 กันยายน 2564

วันท่ี 1, 4, 6, 8, 18 ตุลาคม 2564

วันสุดท้ำยของกำรอบรม มี Post test 
วันพุธท่ี 20 ตุลาคม 2564

16.30-19.30 น. 

16.30-18.30 น. 

อบรมออนไลน์ ผ่ำน Zoom
ระหว่ำงวันท่ี
23 ส.ค. - 20 ต.ค. 2564  
ในวันจันทร์ วันพุธ และศุกร์
(เว้นช่วงสอบ และวันหยุดรำชกำร)

อบรมออนไลน์ และ Pre test, Post test 
ผ่าน Zoom

ก ำหนดกำรจัดอบรมภำษำอังกฤษ ส ำหรับนิสิตปี 4 (รหัส 61)

โครงกำรฝึกอบรมภำษำอังกฤษเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ส ำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศำสตร์

         รุ่นท่ี  31  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564

QR Code ห้อง Self

QR Code รับสมัคร


