
บันทึกนําเสนอบันทึกนําเสนอ  
สํานักงานกิจการตางประเทศ โทร ๒๖๒๐สํานักงานกิจการตางประเทศ โทร ๒๖๒๐

ท่ีท่ี   วันที่วันที่   ๔ มกราคม ๒๕๖๒

เร่ืองเร่ือง รับสมัครฝกงานภาคฤดูรอนโครงการ Summer Training 2019 ณ  Université de

Franche-Comté – UFC   ประเทศฝรั่งเศส   

เรียนเรียน ผูชวยอธิการบดีฝายตางประเทศ

หนังสือจากหนังสือจาก

สาระสําคัญสาระสําคัญ ดวย   Université de Franche-Comté – UFC ประเทศฝรั่งเศส ยินดีรับ

นักศึกษาช้ันปที ่3 เพื่อไปฝกงานแลกเปลี่ยนประสบการณยังFEMTO-STดูรายละเอียด

สาขาท่ี  http://www.femto-st.fr/en/Research-departments/   โดยใหนักศึกษา

แจงคณะ/ สาขาวิชาท่ีมีความประสงคไปฝกงานมายังสํานักงานกิจการตางประเทศเพื่อ

ประสานงานการตอบรับนักศึกษา ดังนั้นขอใหนักศึกษาที่สนใจดําเนินการและสงเอกสาร

ดังนี้
 

1. ตรวจสอบขอมูลสาขาวิชาที่ตนเรียนใหตรงกับที่ UFC เปดสอน กรอกราย
ละเอียดขอมูลสาขา ช่ือ Advisor (ถามี) ในใบสมัครในขอ 2

2. สมัคร Online ที่เว็บไซด https://oia.kmitl.ac.th/?
q=user/register (แนบไฟลรูปภาพทางการและคมชัด)   

3. นําเอกสารการสมัครยื่นคณะท่ีตนศึกษา ตามระยะเวลาที่คณะกําหนด เอกสาร

ดังนี้

    3.1   ใบสมัครท่ี Print จาก Online application ในขอ 2
    3.2   Official Transcript ภาษาอังกฤษขอที่สํานักทะเบียนฯ
    3.3   เอกสารยืนยันการตอบรับจาก Advisor เชน หนังสือตอบรับ

หรือ email ตอบรับ
    3.4   สําเนา passport
    3.5   ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL/TOEIC/IELTSหรืออื่นๆ (ถามี)

ขอมูลท่ีเก่ียวของขอมูลท่ีเก่ียวของ

ขอเสนอเพ่ือพิจารณาขอเสนอเพ่ือพิจารณา จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นควรแจง คณะวิศวกรรมศาสตร/ คณะวิทยาศาสตร /
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง / วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
/ วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาเขตชุมพร เพื่อประชาสัมพันธและรับสมัครนักศึกษา และ
ขอใหคณะสงเอกสารประกอบการสมัครของนักศึกษาตามขอ 3 มายังสํานักงานกิจการตาง
ประเทศภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 ทั้งนี้หากนักศึกษาไดรับการตอบรับหามยกเลิก
การเดินทางโดยเด็ดขาด

 

 

(นางสาวเข็มทอง อามาตย)

นักวิเทศสัมพันธ
๐๔ ม.ค. ๖๒ เวลา  ๑๕:๕๒:๑๖  Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : QQA2A-EEARg-A0ADA-ANgBD

 

่

http://www.femto-st.fr/en/Research-departments/
https://oia.kmitl.ac.th/?q=user/register


11 ตรวจสอบเรียบรอยแลวสมควร
ใหดําเนินการตามเสนอ

  

 
 
 

(นางลลิตา วิศิษฎอนุพงษ)

ผูอํานวยการสํานักงานกิจการ

ตางประเทศ
 ๐๘ ม.ค. ๖๒  เวลา ๐๘:๕๙:๔๙ ,  Non-PKI

Server Sign-LN , Signature Code : MgAxA-

EEARg-BGADc-ANQA1

22 แจงคณะตางๆ ตามเสนอ เพือ
ประชาสัมพันธแกนักศึกษา

 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย

ดร.ชัยยันต เจตนาเสน)

ผูชวยอธิการบดีฝายตางประเทศ
 ๐๘ ม.ค. ๖๒  เวลา ๐๙:๑๔:๑๘ ,  Non-PKI

Server Sign-LN , Signature Code : QQA1A-

DQAMQ-BBAEQ-AQgA0

 

 



ประมาณการค่าใช้จ่าย Estimated cost in Europe 

รายการ Item จ านวนเงิน Amount(THB) หมายเหตุ Remark 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ) 
Air fare (round trip) 

24,900 – 40,000 THB ราคาข้ึนอยู่กับสนามบินปลายทาง จ านวนวัน
เดินทาง และจ านวนนักศึกษา 
The price is based on the destination 
airport, days of travel and number of 
students in group. 

2. ค่าวีซ่า+ค่าธรรมเนียมยื่น 
VISA fee  

3,800 THB  

3. ค่าประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ 
Insurance 

4,186 THB 30-60days trip 

4. ค่าท่ีพัก/ ค่าเช่าที่นอน /น้ า/ ไฟฟ้า 
Dormitory cost (water supply, electric and intranet is 
included) 

21,200 THB/month 
 

The price is based on room type 

5. ค่าอาหาร (กรณีทานในหอพัก) 
Meal cost 

15,000 THB/month 
 

18 EUR/ day (720THB) Cheaper to cook 
at dorm and eating out will be double 
price 

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ Total 
 

69,000 – 84,100 THB/ month 
 

*ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเดินทางจากมหาวิทยาลัยเข้าไปในเมือง  
This estimated cost does not include personal expenses. 

**รายละเอียดที่แจ้งเป็นเพียงรายการและประมาณการจากปีที่ผ่านมา หากมีรายการค่าใช้จ่ายจริงที่ระบุได้จะแจ้งนักศึกษาทาง Email address ที่ให้ไว้ในใบสมัครอีกครั้ง 
Details above are estimated from last year. If there is an identifiable expense, the student will be notified by email later. 


