


เรื่อง รับสมัครนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนปี 2020 ณ National Institute of Technology, Maizuru 
College ประเทศญี่ปุ่น 
 
เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ตามที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั มีโครงการส่งนักศึกษาไปฝึกงานภาคฤดู
ร้อน  ณ National Institute of Technology, Maizuru College ประเทศญีปุ่่น ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการดา้นการแลกเปลี่ยนนักศึกษา นั้น ในปี ค.ศ. 2020 ทาง  NIT, Maizuru College มีความประสงค์จะรับ
นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 จากคณะวิศวกรรมศาสคร์ จ านวน 2 คน  (ชาย 1/หญิง 1 คน) ที่ศึกษาสาขาเก่ียวข้องทางด้าน 
Civil Engineering  เพื่อไปศึกษาวิจัยและปฏบิัติงานในห้องปฏิบัติการในหัวข้อ Seminars on the sustainable 
urban development of safer cities  ระหว่างวันที่ 8 มถิุนายน  – 4 กรกฏาคม 2563  โดยทาง NIT, Maizuru 
College จะจัดที่พักให้นักศึกษา 
 
 

สถาบนัฯ จึงขอให้คณะฯ พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาให้ตรงตามคุณสมบัติ และจัดส่งเอกสารหลกัฐาน
ครบถ้วนตามก าหนด ดังต่อไปนี ้
1. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษดี 
2. ต้องสามารถปฏบิัติตามข้อก าหนดการสมัครเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนและสมัครขอรับทุนต่างๆ และสามารถ
รับผิดชอบคา่ใช้จา่ย เช่น คา่ตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน คา่ประกนัสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางตา่งประเทศ ค่าอาหาร
และค่าใช้จา่ยส่วนตัว  (ข้อก าหนดฯ และประมาณการค่าใช้จา่ยตามเอกสารแนบ) 
3. เอกสารหลักฐาน  

3.1 กรอกเอกสาร Online ที่เวบ็ไซด์  https://oia.kmitl.ac.th/?q=user/register (แนบไฟล์รูปภาพที่เป็น

ทางการและคมชัด)    
3.2 ส าเนา Official Transcript 
3.3 ส าเนา passport 
3.4 รูปถ่ายขนาด 3X4cm 1 ใบ (รูปเหมือนกับใบสมัคร เขียนชือ่-สกุล และมหาวิทยาลัยที่ไปฝกึงานหลังรูป) 
3.5 หนังสือรับรองผู้ปกครองและสัญญาการเดินทางไปฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ดาวน์โหลดที่ 

https://oia.kmitl.ac.th/outbound/exchange-programs 
 

 
* ทั้งนีไ้ด้จัดท าประกาศเป็นภาษาอังกฤษตามเอกสารแนบ 

 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาด าเนนิการคัดเลือกและเสนอชื่อนักศึกษาพร้อมทั้งแนบเอกสาร/หลักฐานทั้งหมด 
ตามที่ก าหนดขา้งต้นมาทีส่ านักงานกิจการตา่งประเทศ ส านักงานอธิการบด ีภายในวนัที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ขอให้
คณะแจ้งข้อก าหนดการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแจ้งขั้นตอนการด าเนินงานของสถาบัน
ตาม Timetable for Summer Training ที่แนบมานี้ ให้นักศึกษาทราบด้วย   

 
 

https://oia.kmitl.ac.th/?q=user/register
https://oia.kmitl.ac.th/outbound/exchange-programs


Call for 2020 Summer Training Program 
At National Institute of Technology, Maizuru College, Japan 

 
Dear Dean, Faculty of Engineering 

According to the MOU between KMITL and National Institute of Technology, Maizuru 
College, Japan, KMITL is required to send outbound students to NIT, Maizuru College. In the 
year 2020, NIT, Maizuru College would like to accept third-year undergraduate students in 
Civil Engineering from the Faculty of Engineering to study and work in “Seminars on the 
Sustainable Architecture” between June 8th – July 4th, 2020. Four male students are to be 
accepted. NIT, Maizuru College will provide student accommodation. 

We request that you carefully select qualified students. In order to qualify, students must: 
1. Have good command of written and spoken English.  
2. Follow all student exchange rules, meet exchange requirements and also be 

responsible for all expenses related to the exchange such as airfare, insurance, food 
expenses and personal expenses (for rules and estimated expenses, please see 
attachment) 

3. Provide the following documentation: 
3.1 A completed application form with student signature. Application can be made 

online at https://oia.kmitl.ac.th/?q=user/register  (the attached photo must be 
sharp and please double check that you have completed all fields correctly 
before submission). 

3.2 (1) 3x4cm photograph (same as for application form) with student’s full name 
and their host university name written on the reverse side   

3.3 Official transcript copy 
3.4 Passport copy 
3.5 Proof of English language proficiency (TOEFL/TOEIC/IELTS or other)  
Certificate of consent from parent or legal guardian as well as the overseas 

training/study program agreement. Download at https://oia.kmitl.ac.th/outbound/exchange-
programs 

 

The students selected must be nominated by their faculty with their names and related 
documents provided as stated above and forwarded to the Office of International Affairs, 
Office of the President by February 3, 2020. Please share the Timetable for Summer Training 
with all students. 
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