
 

การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ในระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
ส าหรับอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

************************************ 
 

  ผู้สนใจสามารถเลือกเข้าร่วมงานโครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ในระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ ส าหรับอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ ๒ รูปแบบ ดังนี้ 
 

- รูปแบบที่ ๑  เข้าร่วมงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จ ากัดจ านวน ๑๐๐ คน  
                  (รับเฉพาะอาจารย์แนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น) 

                            โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ผ่านทางระบบออนไลน์ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

                               (คณะขอสงวนสิทธิ์ในการปิดระบบการลงทะเบียนก่อนก าหนด หากมผีู้เข้าร่วมเต็มจ านวนที่ก าหนดแล้ว) 
                ทัง้นี้คณะจะแจ้งข้อมูลรายละเอียดการเข้าร่วมงานให้กับผู้ทีล่งทะเบียนทราบทางอีเมลต่อไป 

 

- รูปแบบที่ ๒  เข้าร่วมงานแบบรับชมการถ่ายทอดสดแบบออนไลน์ เวลา ๙.๐๐-๙.๕๐ น. 
        ไม่จ ากัดจ านวน และผู้เข้าร่วม 
        (อาจารย์แนะแนว นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ  สามารถเข้าร่วมรับชมได้) 

                   โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดแบบออนไลน์ ไดท้ี่เพจ facebook  
                  “คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์”ที่ www.facebook.com/EngineeringKasetsart  
                   (สามารถรับชมย้อนหลังได้) 
 
  ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมงานทุกท่าน (เข้าร่วมงานรูปแบบที่ ๑ และ เข้าร่วมงานรูปแบบที่ ๒) จะต้องลงทะเบียน

เข้าร่วมงานตามลิ้งค์ หรือ  QR CODE  ด้านล่างนี้ 
                   

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  
รูปแบบที่ ๑  เข้าร่วมงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์     

                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
(รับเฉพาะอาจารย์แนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเท่าน้ัน) 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  
   รูปแบบที่ ๒  เข้าร่วมงานแบบรับชมการถ่ายทอดสด 
                   แบบออนไลน์ เวลา ๙.๐๐-๙.๕๐ น. 
(อาจารย์แนะแนว นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าร่วมรับชมได้) 

 

 

 

 
bit.ly/3DFopFa bit.ly/3DCpI7I 

 

http://www.facebook.com/EngineeringKasetsart


-๑- 
 

 ก าหนดการโครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ในระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

ส าหรับอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕   

เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมนานาชาติ ชั้น ๒ อาคารนานาชาติ (IUP) อาคาร ๑๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 (รูปแบบที่ ๑  เข้าร่วมงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
(เฉพาะอาจารย์แนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น) 

******************************************* 
 
 วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  
  

 ๘.๓๐-๙.๐๐ น.  ลงทะเบียนนเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมนานาชาติ ชั้น ๒ อาคารนานาชาติ (IUP) อาคาร ๑๗ 
                                          คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
          ๙.๐๐-๙.๑๐ น.  พิธีเปิดการประชุม  
     โดย  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.ดร.พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล) 
          ๙.๑๐-๙-๒๐ น.  ชมวีดิทัศน์แนะน าคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
          ๙.๒๐-๙.๕๐ น.  ชี้แจงข้อมูลการรับเข้าศึกษาต่อ และแนะน าสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์   
                                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     โดย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร.วชิระ  จงบุรี) 
 ๙.๕๐-๑๒.๐๐ น.  เยี่ยมชมภาควิชาต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามกลุ่ม 

- กลุ่มที่ A ประกอบด้วย   
- ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ  - ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   

                     -  ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ                  - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   
- กลุ่มท่ี B ประกอบด้วย   
         - ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์         - ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   
                     - ภาควิชาวศิวกรรมเคมี 
- กลุ่มที่ C ประกอบด้วย   

- ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล             - ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   
                     - ภาควิชาวศิวกรรมทรัพยากรน้ า 

 ๑๒.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 

******************************************* 
 
 หมายเหตุ :  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 



-๒- 
 

ก าหนดการเยี่ยมชมภาควิชาต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามกลุ่ม 
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.  
 

 ๐๙.๕๐ น.  ออกจากห้องประชุมนานาชาติ ชั้น ๒ อาคารนานาชาติ (IUP) อาคาร ๑๗ 
                                          คณะวิศวกรรมศาสตร์  เพ่ือไปเยี่ยมชมภาควิชา 
 ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. เยี่ยมชมภาควิชาต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามกลุ่ม 
    ดังนี้ 
 
       กลุ่มที่ A 

๑๐.๐๐-๑๐.๒๕ น. เยียมชมภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ  
๑๐.๒๕-๑๐.๓๕ น. เดินจากวิศวกรรมการบินและอวกาศไปยังภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
๑๐.๓๕-๑๐.๕๕ น. เยียมชมภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
๑๐.๕๕-๑๑-๑๐ น. เดินทางจากวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไปยังภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 
๑๑.๑๐-๑๑.๔๕ น. เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 
๑๑.๔๕-๑๑.๕๕ น. เดินทางจากวิศวกรรมวัสดุไปยังภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
๑๑.๕๕-๑๒.๓๐ น. เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

 
 
       กลุ่มที่ B 

๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น. เดินทางจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มายังภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
๑๐.๔๐-๑๑.๑๕ น. เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
๑๐.๑๕-๑๑-๓๐ น. เดินทางจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามายังภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

 
       กลุ่มที่ C 

๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น. เดินทางจากภาควิชาวิศวกรรมเครืองกลไปยังภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
๑๐.๔๐-๑๑.๑๕ น. เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
๑๑.๑๕-๑๑-๓๐ น. เดินทางจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการมายังภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า 
๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า 

 
 
 

 



 
ก าหนดการโครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ในระดับปริญญาตรีประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖  
ส าหรับอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๙.๐๐-๙.๕๐ น.  

ถ่ายทอดสดแบบออนไลน์ 
 (รูปแบบที่ ๒  เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดแบบออนไลน์) 

************************************* 
 
     วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  (เวลา ๙.๐๐-๙.๕๐ น.) 
 

เข้าร่วมงานแบบรับชมการถ่ายทอดสดแบบออนไลน์   (ไม่จ ากัดจ านวน และผู้เข้าร่วม) 
อาจารย์แนะแนว นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมรับชมได้ (ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงาน) 
โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดแบบออนไลน์ ได้ที่เพจ facebook “คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์” 
ที่ www.facebook.com/EngineeringKasetsart (สามารถรับชมย้อนหลังได้) 
  เพ่ือรับฟังการชี้แจงข้อมูลการรับเข้าศึกษาต่อ และแนะน าสาขาวิชาต่างๆ ของ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และรับชมการถ่ายทอดสดแบบออนไลน์ได้ที ่
 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  
   รูปแบบที่ ๒  เข้าร่วมงานแบบรับชมการถ่ายทอดสด 
                   แบบออนไลน์ เวลา ๙.๐๐-๙.๕๐ น. 
(อาจารย์แนะแนว นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าร่วมรับชมได้) 

รับชมการถ่ายทอดสดแบบออนไลน์ 
เวลา ๙.๐๐-๙.๕๐ น.  
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