
บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล                   โทร. 8483 (วันนิสา) 
ที ่อว 7601.23/สพบ1/55/2565      วันที ่12 เมษายน 2565 
เร่ือง  การอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร ครั้งท่ี 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 

เรียน  คณบดี  ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน  หัวหน้าภาควิชา  ประธานสายวิชา  ผู้อำนวยการสำนักงาน  
หัวหน้ากลุ่มงาน ศูนย์งานท่ีขึ้นตรงต่อรองอธิการบดี  และประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 

 

ด้วยสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ กำหนดจัดหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 หลักสูตร โดยมีกำหนดการจัดอบรมระหว่างเดือนมิถุนายน 
ถึงเดือนสิงหาคม 2565 เวลา 17.00-19.00 น. ผ่านรูปแบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมาย   
1) พนักงานสายวิชาชีพ (มหาวิทยาลัยจะยกเว้นค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานที่มีผลการทดสอบวัดระดับไม่ผ่านตามเกณฑ์

ภาษาอังกฤษ และไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาอังกฤษในแต่ละระดับตำแหน่งที่ครองอยู่เท่านั้น)  
2) บุคลากรผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สามารถเข้าอบรมตามความสนใจ  

หลักสูตร ระดับ ค่าใช้จ่ายในแต่ละระดับ จำนวนคน 

2.1 หลักสูตร Listening and Speaking ระดับต้น 
ระดับสูง 

2,750 บาท/คน 20 คน 

2.2 หลักสูตร Writing and Grammar ระดับต้น 
ระดับสูง 

1,900 บาท/คน 25 คน 

2.3 หลักสูตร Reading and Vocabulary ระดับต้น 
ระดับสูง 

1,400 บาท/คน 25 คน 

 

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงขอให้หน่วยงานแจ้งบุคลากรที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 
โดยสมัครเข้าร่วมผ่านระบบลงทะเบียนวัดระดับและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร มจธ. ที่ลิงค์ https://hrd01pro.kmutt.ac.th/reg 
ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ผ่านอีเมล์ของผู้สมัคร
เข้ารับการอบรม 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจ้งแก่บุคลากรในสังกัด และขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 
 

 
               (ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ) 
      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล 

                         รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

ผูด้ำเนินโครงการ : คุณวันนิสา ไม้สูงดี 
Ms Teams: wannisa.mai@kmutt.ac.th 

https://hrd01pro.kmutt.ac.th/reg


 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

 

 

 

   

    

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 มิ.ย. – 2 ส.ค. 2565 (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบด)ี 

เวลา 17.00 – 19.00 น. 

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร 

ครั้งที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2565 

6 มิ.ย. – 27 ก.ค. 2565 (ทุกวันจันทร์และวันพุธ) 

เวลา 17.00 – 19.00 น. 

 

 

เวลา 9.00 – 16.00 น. 

7 มิ.ย. – 7 ก.ค. 2565 (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบด)ี 

เวลา 17.00 – 19.00 น. 

“Reading and Vocabulary” 

“Writing and Grammar” 

 “Listening and Speaking”  

ช่องทางการสมัครเข้าอบรม 

วิธีที่ 1  ลงทะเบียนวัดระดับและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร มจธ. 

         1.1 พิมพ์ https://hrd01pro.kmutt.ac.th/reg  

         1.2 Login เขา้สู่ระบบ โดยกรอก Login และ Password ของมหาวิทยาลัย 

 
วิธีที่ 2  เขา้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 

 2.1 พิมพ์ https://www.kmutt.ac.th/staff/  

 2.2 เลอืกหัวข้อ “ระบบลงทะเบียนวัดระดับและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร มจธ.” 

 2.3 Login เขา้สู่ระบบ โดยกรอก Login และ Password ของมหาวิทยาลัย 
 

วิธีที่ 3  สแกน QR Code เพ่ือเขา้สู่ “ระบบลงทะเบียน 

วัดระดับและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร มจธ.” ตามภาพ 

ท่ีปรากฏด้านล่างน้ี 

หมายเหตุ: ท่านต้องท าการเชื่อมต่อ KMUTTVPN จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ 

 

รับสมัคร ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 

 

จัดโดย ส านักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สอบถามข้อมูลได้ที่ คณุวันนิสา ไม้สูงดี MS Teams : wannisa.mai@kmutt.ac.th 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม 

➔ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565  

หลักสูตรและรายละเอียด 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

1) บุคลากรของมหาวิทยาลัยผู้สนใจท่ัวไป มีค่าใช้จ่ายดังน้ี 

(สามารถช าระค่าใช้จ่ายได้ท่ีส านักงานคลัง ส านักงานอธิการบด ี

ชั้น 3) 

   - หลักสตูร Listening and Speaking ระดับต้นและสูง  

     ระดับละ 2,750 บาท/คน 

   - หลักสตูร Writing and Grammar ระดับต้นและสูง  

     ระดับละ 1,900 บาท/คน 

   - หลักสตูร Reading and Vocabulary ระดับต้นและสูง  

     ระดับละ 1,400 บาท/คน 

2) มหาวิทยาลัยจะออกคา่ใช้จ่ายให้กับพนักงานสายวิชาชีพอื่นๆท่ี

ทดสอบวัดระดับไม่ผ่านตามเกณฑท่ี์ก าหนด และเขา้รับการอบรมใน

คร้ังแรกของแต่ละระดับเท่าน้ัน  

วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือพัฒนาตนเอง และเป็นการเปิดประตูสู่ความ   

     เป็นสากล  

- เพ่ือน าไปใช้ในงานให้มีการยกระดับมาตรฐาน 

  ในการท างาน 

- เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการเลื่อนระดับส าหรับ   

  พนักงานสายสนับสนุน 
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