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ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เรื่อง  การรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC  

ส าหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
----------------------------- 

 
  ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถของนิสิตในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ และเพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษแก่นิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี  และในการสอบ TOEIC เพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยที่
ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การท างานประสบความส าเร็จ คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสอบ TOEIC แบบให้เปล่าแก่นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ โดยคณะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งจะเริ่มเปิดรับ
สมัครโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ TOEIC ส าหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
5264 ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1.1 นิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผ่าน

การเรียนภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
1.2 นิสิตต้องเข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมวันพุธที่ 56 มกราคม 5262   
1.3 นิสิตต้องสมัครและเข้าสอบ TOEIC ตามท่ีคณะจัดในโครงการการสนับสนุนการจัดสอบ TOEIC 

 
2. เนื้อหาวิชาและเค้าโครงการอบรม 

  เป็นการบรรยายประกอบการฝึกสนทนาโต้ตอบภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน   ฝึกทักษะการอ่าน      
การฟัง การพูด และการเขียนในระดับง่ายเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตการ
ท างาน และชีวิตประจ าวัน  และการสอบ TOEIC  โดยฝึกอบรมให้นิสิตมีความรู้ทั้ง  4  ทักษะ  คือ Listening and 
Pronunciation, Conversation Skills,  Reading Comprehension และ Writing Skills Improvement  โดย
สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรมจะเป็นภาษาอังกฤษท้ังหมด 
   

3. จ านวนรับสมัครเข้าอบรม  
 รับสมัครผู้เข้าอบรมเพียง  5  กลุ่มๆ ละ  52  คน   รวมผู้อบรมจ านวน  20  คน 
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4. วัน-เวลา และสถานที่อบรม 
  เริ่มวันศุกร์ที ่58 มกราคม – วันพุธที่ 9 มีนาคม 5262 เวลา 16.30-19.30 (เว้นช่วงสอบและวันหยุดราชการ) 
ระยะเวลาในการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 20  ชั่วโมง   อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom  
 

5. วันเวลาและสถานที่สมัคร 
  5.1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 54  มกราคม  2526   
  2.5 สมัครฝึกอบรมภาษาอังกฤษได้ที่ลิงค์ https://shorturl.asia/jcF8y  

หรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning Center) 
 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ ชั้น 3 อาคารชูชาติ  ก าภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวัน-เวลาราชการ 
 

6. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 
-    ค่าสมัครสอบ TOEIC คนละ 900 บาท ใบคะแนนในนามมหาวิทยาลัย หรือ 
-    ค่าสมัครสอบ TOEIC คนละ 1,800 บาท ใบคะแนนแบบ Personal  
 

7. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
  7.1 ส าเนา Transcript ทีแ่สดงข้อมูลการผ่านการเรียนภาษาอังกฤษ ครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
  7.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวนิสิต 
  7.3 ส าเนาบัตรประชาชน 
  (เอกสารสมัครอย่างละ 1 ฉบับ รับรองเอกสารทุกหน้าด้วยลายเซ็นแบบอิเล็กทรอนิกส์) 
 

8. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าฝึกอบรม 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าฝึกอบรมได้ที่ www.facebook.com/SelfLearningCenter.eng.ku 

www.eng.ku.ac.th และ ที่บอร์ดศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning Center)  หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทาง

วิชาการ ชั้น 3 อาคารชูชาติ ก าภู คณะวิศวกรรมศาสตร์  ในวันที่ 54 มกราคม 5262 

  ในกรณีมีนิสิตสมัครอบรมน้อยกว่า 25 คน  ทางคณะฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการฯ  

โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะด าเนินการคืนเงินค่าสมัครให้นิสิตภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
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9. เงื่อนไขของผู้ทีเ่ข้าอบรม 

9.1  นิสิตต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมทั้งหมด จึงได้รับใบประกาศนียบัตร 
9.2  หากนิสิตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ 9.1 นิสิตยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

9.2.1 นิสิตยอมรับการเป็นหนี้ค้างช าระต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์จ านวน 500 บาท หากขาด
การอบรมเกินร้อยละ 20 ของเวลาอบรมทั้งหมด ซึ่งจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในครั้งต่อไปที่จัดโดย
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ  

.5.9 2 นิสิตจะไม่ได้สิทธิ์ในการสมัครก่อนผู้สมัครอ่ืน หากเคยมีประวัติขาดการอบรมเกินร้อยละ  50  

 

10.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งานบริการการศึกษา (หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 

      ประกาศ ณ วันที่    16    เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2564       

         
 

    (รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล) 
              คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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