
 

 

 

 

 

 

 

ประกาศตาง ๆ  

คณะวศิวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เกี่ยวกับทุนการฝกงาน/ โครงการสหกิจศึกษา 

 ณ ตางประเทศ  

 











 
 

       
ใบสมัครทุนสนับสนุนนิสิตไปฝึกงาน/ปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา  ณ  ต่างประเทศ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา.................. 

1.  ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) .................................................. นามสกุล ............................................................................(ไทย) 
     Name……………………………………………………………………. Surname…………………………………………………………..…….(อังกฤษ) 
     เลขประจ าตัว ............................... ภาคปกติ  ภาคพิเศษ สังกัดภาควิชาวิศวกรรม ...................................................... 
     คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คะแนนเฉลี่ยสะสม.................................................................................. 

  เบอร์โทรศัพท์มือถือ...........................................................E-mail............................................................................................. 
2.  ที่อยู่ปัจจุบันขณะศึกษาในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
(    )  หอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  อาคารที่ ............................................ ห้องเลขที่ .......................................................... 
(    )  หอพักเอกชน ..........................................................................................  ห้องเลขที่ ........................................................... 
        บ้านเลขที่...............หมู่ที่.................ถนน...................................ต าบล/แขวง ...................................................................... 
        อ าเภอ/เขต.........................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์................................................. 
(    )  บ้านเลขที่...............หมู่ที่.................ถนน...................................ต าบล/แขวง ........................................................................ 
        อ าเภอ/เขต.........................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์..................................................          
3.  หลักฐานความพร้อมทางภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
4.  หลักการและเหตุผลที่ขอทุนสนับสนนุการเดินทางไปฝึกงาน/สหกิจศึกษา  ณ  ต่างประเทศ 

1........................................................................................................................................................................................ 
2........................................................................................................................................................................................ 

5. ชื่อสถานที่ฝึกงาน พร้อมที่อยู่ประเทศ......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
6.รายละเอียดของผู้ประสานงาน (ชื่อ-นามสกุล พร้อม e-mail และ/หรือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ)..................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................... 
7. ลักษณะงานที่จะไปฝึกงาน
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
8.ได้รับการสนบัสนุนทนุการศึกษาจากหน่วยงาน....................................................................จ านวนเงนิ................................บาท 
   หรือค่าอ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................................................................................................................................. 

 
ลงชื่อ........................................................ 

         (......................................................) 
วันที่ ..........เดือน...................พ.ศ. ........... 
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6.  ค ารับรองผูป้กครอง 

เขียนที่...................................................................... 
วันที่..............เดือน...........................พ.ศ. ................ 

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว.......................................................................ได้รับทราบรายละเอียดเก่ียวกับการสมัครทุน
สนับสนนุนสิิตไปฝึกงาน/สหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  โดยตลอดแล้ว  
ตกลงรับรองและยนิยอมให้  นาย/นาง/นางสาว..........................................................................เลขประจ าตวั..............................  
ภาควิชา/สาขาวิชาวิศวกรรม.............................................................................คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
สมัครรับทุนนีโ้ดยนิสิตจะไปฝึกงาน/สหกจิศึกษา ณ....................... ........................................... และขอรับรองว่ารายละเอียดที่
ระบุไว้ในใบสมัครนี้  เปน็ความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ ......................................................... ผู้ปกครอง 
            (........................................................) 

วันที่ ............. เดือน............................ พ.ศ. ............... 

7.  ค ารับรองอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ข้าพเจ้ามีความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการสมัครขอรับทุนสนับสนนุนสิิตไปฝึกงาน  ณ  ต่างประเทศ  ของ
ผู้สมัครดังนี้ ...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 

 
ลงชื่อ ................................................ อาจารย์ที่ปรึกษา 

               (........................................................) 
                                                                    วันที่ ............. เดือน......................พ.ศ. ................ 

 
8.  ค ารับรองคณะกรรมการการฝึกงานนิสิตและการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา 
 ข้าพเจ้ามีความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการสมัครขอรับทุนสนับสนนุนสิิตไปฝึกงาน/สหกิจศึกษา ณ  
ต่างประเทศ  ของผูส้มัครดังนี้ 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 

 
                                                             ลงชื่อ ................................................ คณะกรรมการการฝึกงานนิสติฯ 

                                                                 (..................................................................) 
       วันที่ ............. เดือน............................ พ.ศ. ................ 
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9.  ค ารับรองหัวหน้าภาควิชา 
 
 ข้าพเจ้ามีความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการสมัครขอรับทุนสนับสนนุนสิิตไปฝึกงาน/สหกิจศึกษา ณ  
ต่างประเทศ  ของผูส้มัครดังนี้ 
........................................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงชื่อ ................................................ หัวหน้าภาควิชา 
         (........................................................) 

วันที่ ............. เดือน............................ พ.ศ. ............... 
 
10.  ค ารับรอง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
 
 ข้าพเจ้ามีความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการสมัครขอรับทุนสนับสนนุนสิิตไปฝึกงาน/สหกิจศึกษา  ณ  
ต่างประเทศ  ของผูส้มัครดังนี้ 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

                               ลงชื่อ ........................................................รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
        ( .............................................................. )        

                              วันที่ ............. เดือน......................พ.ศ. .............. 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกงาน/สหกิจศึกษา 
ณ .................................................................................  

ระหว่างวันที่ .................................................................................. 

รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) 

 
1.  ค่าเดินทางไป-กลับ 
2.  ค่าที่พัก 
3. ....................................................... 
4. ....................................................... 
5. ....................................................... 
6. ....................................................... 

 
.......................... 
.......................... 
.......................... 
.......................... 
.......................... 
.......................... 

 
............................. 
............................. 
............................. 
............................. 
............................. 
............................. 
 

 
............................ 
............................ 
............................ 
............................ 
............................ 
............................ 

 
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ................................ บาท 
     (..................................................................... ...)      ตัวอักษร 
หลักฐานการสมัครของรับทุนการศึกษา 
1.  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 
2.  รูปถ่าย  1 น้ิว  จ านวน  1  ใบ 
3.  ส าเนาทรานสคริปถึงภาคการศึกษาก่อนขอทุนไปฝึกงาน/สหกิจศึกษา   และส าเนาหลักฐานการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ขอ  
    ทุนการศึกษา  (KU 2) 
4.  หลักฐานการตอบรับจากหน่วยงานที่รับนิสิตเข้าฝึกงาน/สหกิจศกึษา   ที่มีการระบุชื่อนิสิตอยา่งชัดเจน 
5.  หลักฐานความพร้อมทางภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืนๆ (อย่างใดอย่างหน่ึง) 

5.1 มีคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 หรือคะแนน TOEFL (iBT score) ไม่น้อยกว่า 61  หรือ IELTS ไม่น้อย 
     กว่า 5.5 คะแนน  
5.2 ต้องผ่านการลงทะเบยีนเรยีนวิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตร  ไม่ต่ ากว่า 9  หน่วยกิต และเกรดเฉลี่ย 
     ภาษาอังกฤษเฉลี่ยทุกรายวิชาไม่ต่ ากว่า B 
5.3 มีความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ ของประเทศท่ีนิสติจะไปฝึกงานหรือโครงการสหกิจศึกษา 

หมายเหตุ  นิสิตต้องส่งหลักฐานให้ครบท้ัง  5  รายการ  ภายในวันที่คณะฯ ก าหนด  หากนสิติส่งหลกัฐานไม่ครบ  คณะกรรมการการ
ฝึกงานนิสิตและการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา จะไม่รับพิจารณา  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

การเบิกจ่ายทุน 
1. นิสิตผู้ขอรับทุนต้องส่งใบประเมินผลการฝึกงานและใบลงเวลาการฝึกงาน พร้อมรายงานการฝึกงานฉบับสมบรูณ์เป็นภาษาอังกฤษโดย

ต้องส่งกรรมการการฝึกงานนิสติและโครงการพัฒนาสหกิจศึกษาของภาควิชาท่ีนิสิตสังกัดภายใน 2 สปัดาห์หลังเสรจ็สิ้นการฝึกงาน 
2. นิสิตผูร้ับทุนจะต้องน าเสนอสาระส าคัญที่ได้รับจากการไปฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ตอ่คณะกรรมการการฝึกงานนิสิตฯ ภาควิชาต้น  
    สังกัดนิสิต และจัดท าโปสเตอร ์
3.นิสิตจะต้องส่งเอกสาร (ใบเสรจ็รับเงินค่าท่ีพัก และค่าเดินทาง กากตั๋วเครื่องบิน และ Boading Pass) ที่สมบูรณ์ เพื่อหน่วยกิจการนสิติ

ด าเนินเบิกจ่ายทุนฯ ภายใน 1 เดือน  หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย   หากพ้นก าหนดจะถือว่านิสิตสละสิทธ์ิในการรบัการสนับสนุน
ทุนการศึกษา 

 







Application Form 

Academic Exchange/Training courses abroad 

Faculty of Engineering, Kasetsart University 
Academic year..................... 

 

1. First Name (Mr./Ms.):................................................................. Family Name:................................................................ 

Student ID:............................................................... Department:.......................................................................................... 

Major Field of Study:..........................................e-mail:…………………………………..…..Telephone: ……............................ 

Student’s academic status: 

 Undergraduate:        First year       Second year      Third year       Fourth year  

 Master:        First year        Second year   

PhD:            First year        Second year      Third year      Fourth year 

Cumulative GPA......................  

2. Current address while studying at Kasetsart University: ……………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

Permanent address: 

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

3. Officially recognized English standard test score (If available): 

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

4. Reasons for applying in the exchange program abroad: 

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

5. Name and address of institute at which you wish to participate: 

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

6. Duration you intend to do your exchange: From (dd/mm/yy)……………..…….to (dd/mm/yy)……………..…….. 

7. Contact person details, if any,  at host institute(Name, E-mail, Telephone number): 

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

8. Interested Courses or Activities you intend to participate 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 



9. I have attached the following documents: 

        Transcript 

        Resume/CV 

        Other (Please specify):…………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Parents Confirmation 

Written at.................................................................... 

  Date.............................................................. 

 

  I (Mr./Ms.) ..........................................................................................................................(a parent/guardian) of 

(Mr./Ms.)………………………………………….………..……………………acknowledge the details of the program, including the 

expenses that may occur, and  permit (Mr./Ms.)............................................................................................................... 

Student ID.................................................................. Major field of study………………........................................................... 

Faculty of Engineering, Kasetsart University, to apply for this exchange program in order to further his/her 

academic development. 

Signature................................................................(Parent/Guardian) 

                                                                              (..................................................................) 

  Date................................................................. 

11. Advisor Certification 

 Comment on student’s attitude and conduct 

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

Signature...................................................................Advisor 

                                                                                         (.......................................................................) 

                                                                             Date..................................................................... 

12. I,…………………………………….………………..., (student’s name) confirm that every detail written on this 

application form is absolutely true. 

Signature...................................................................(Student) 

                                                                           (.......................................................................) 

                                                                  Date....................................................................... 

For IUP officers only 

 This student has been admitted to ………………………………………………Country………… 

from:……………….to……………. 

 This student cannot participate in the exchange program at this time because…………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

Date;………………………………… 
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