
หนวยงาน   สํานักงานกิจการตางประเทศ  โทร. 2620

บันทึกขอความ  
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เรื่อง รับสมัครนักศึกษาฝกงานภาคฤดูรอนป 2020 ณ Tokai University ประเทศญี่ปุน (แกไข)

เรียน คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร/คณะศิลปศาสตร

ตามท่ี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังมีโครงการสงนักศึกษาไปฝกงานภาคฤดูรอน
ณ Tokai University ประเทศญี่ปุน ภายใตขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการแลกเปลี่ยนนักศึกษา นั้น ในป
ค.ศ. 2020  ทาง Tokai University ยินดีท่ีจะรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 3 จํานวนiรวม 24 คน (ชาย 6-7
คน/หญิง 17 คน)   โดยรับนักศึกษาจากสาขาท่ีเก่ียวของกับ Laboratory Training Program 2020 at Tokai
University ที่แนบ เพ่ือไปศึกษาวิจัยและปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการตางๆ ท้ังนี ้Professor แตละทานสามารถรับ
นักศึกษาไดไมเกินท่ีระบ ุmax number of labo เทานั้น หากนักศึกษาเลือก Professor ซํ้ากันหรืองานวิจัยไมตรง
กับ lab ท่ีเลือก ทาง Tokai University จะเปนผูพิจารณาเปลี่ยน Lab ใหกับนักศึกษาเอง จํานวนรับนักศึกษาจาก
คณะตางๆ ตามระบุดานลางระยะเวลาฝกงานระหวางวันที ่25 พฤษภาคม – 4 กรกฏาคม 2563 โดยทาง Tokai
University จะจัดท่ีพักใหนักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน 15 คน  (ช 4/ญ 11) (รวมบัณฑิตศึกษาไมเกิน 5คน) 
คณะศิลปศาสตร (ภาษาญี่ปุน)  จํานวน  2  คน  (ญ 2)
คณะวิทยาศาสตร  จํานวน  2  คน  (ช 1/ญ 1)
คณะสถาปตยกรรมศาสตร  จํานวน  2  คน  (ช 1/ญ 1)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน  1  คน  (ญ 1)
วิทยาเขตชุมพร  จํานวน  2  คน  (ช 1/ญ 1)

สถาบันฯ จึงขอใหคณะฯ พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาใหตรงตามคุณสมบัติ และจัดสงเอกสารหลักฐานครบ
ถวนตามกําหนด ดังตอไปนี้
1. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
2. ตองสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดการสมัครเปนนักศึกษาแลกเปลี่ยนและสมัครขอรับทุนตางๆ และสามารถรับผิด

ชอบคาใชจาย เชน คาตั๋วโดยสารเครื่องบิน คาประกันสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางตางประเทศ คาอาหารและ
คาใชจายสวนตัว  (ขอกําหนดฯ และประมาณการคาใชจายตามเอกสารแนบ)

3. เอกสารหลักฐาน 
3.1 กรอกเอกสาร Online ท่ีเว็บไซด  https://oia.kmitl.ac.th/?q=user/register (แนบไฟลรูปภาพที่เปน

ทางการและคมชัด)   
3.2 สําเนา Official Transcript
3.3 สําเนา passport
3.4 รูปถายขนาด 3X4 cm 1 ใบ (รูปเหมือนกับใบสมัคร เขียนช่ือ-สกุล และมหาวิทยาลัยที่ไปฝกงานหลังรูป)
3.5 ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL/TOEIC/IELTS หรืออื่นๆ (ถามี)
3.6 หนังสือรับรองผูปกครองและสัญญาการเดินทางไปฝกงาน ณ ตางประเทศ ดาวนโหลดที ่          
     https://oia.kmitl.ac.th/outbound/exchange-programs

* ท้ังนี้ไดจัดทําประกาศเปนภาษาอังกฤษตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการคัดเลือกและเสนอช่ือนักศึกษาพรอมทั้งแนบเอกสาร/หลักฐานทั้งหมด ตาม
ที่กําหนดขางตนมาที่สํานักงานกิจการตางประเทศ สํานักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ 2563 ทั้งนี้ขอให
คณะแจงขอกําหนดการเปนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ขอมูลที่เกี่ยวของพรอมท้ังแจงขั้นตอนการดําเนินงานของสถาบัน
ตาม Timetable for Summer Training ท่ีแนบมานี้ ใหนักศึกษาทราบดวย  

https://oia.kmitl.ac.th/?q=user/register
https://oia.kmitl.ac.th/outbound/exchange-programs
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Call for 2020 Summer Training Program 
At Tokai University, Japan 

 
Dear Dean,  
 
According to the MOU between KMITL and Tokai University Japan, KMITL is required to send 
outbound students to Tokai University. In the year 2020, Tokai University would like to accept 
third-year undergraduate students in the Laboratory Training Program 2020 at Tokai University (in 
attached file) to study and work in various labs between May 25th - June 4th, 2020. Twenty-four 
(24) students are to be accepted (10 male/14 female). Please note, the number of accepting for 
each professor is follow the maximum number of laboratories. If the students choose the same 
professor or research field which not match to the student, Tokai University will decide the 
laboratory for students. Tokai University will provide student accommodation. The number of 
accepting of each faculty is shown below; 

 Faculty of Engineering = 15 students (6 male/ 9 female) including 5 graduate students  
 Faculty of Liberal Arts (Japanese major) = 2 students (1 male/ 1 female)  
 Faculty of Science = 2 students (1 male/ 1 female)  
 Faculty of Architecture = 2 students (1 male/ 1 female)  
 Faculty of Information Technology = 1 male student  
 Chumphon Campus = 2 students (1 male/ 1 female)  

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 Official transcript copy 
3.3 Passport copy 
3.4 (1) 3x4cm photograph (same as for application form) with student’s full name and 

their host university name written on the reverse side   
3.5 Proof of English language proficiency (TOEFL/TOEIC/IELTS or other) if any 
3.6 Certificate of consent from parent or legal guardian as well as the overseas 

training/study program agreement download: 
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. 
 

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



