รับสมัครนักศึกษาฝึ กงาน
รับสมัครนศ ชั้นปี ที่ 3 ที่สนใจฝึ กงานในห้องปฎิบตั ิการวิจยั
หรื อในโรงงานอุตสาหกรรม ในต่างประเทศ ดังนี้

1. BK Birla Institute of Engineering and
Technology, India – 5 คน ME, ECE
2. Zhanjian deni vehicle parts (China) - 9 คน
(ME/IE) China (1 month in June) +
Thailand (1 month in July)
3. Waterford Institute of Technology - 6-10
คน ทุกสาขา
4. Industrial Internship ฝึ กในโรงงานในประเทศญี่ปนุ่
อย่างน้ อย 3 เดือน – 5 คน
5. Texas Instrument Singapore - IE 4 คน
6. National Institute of Technology, Japan
10 คน – all fields

• รับสมัครตังแต่
้ วนั นี ้ ถึง: December 15, 2017
• Download application from –
www.engr.tu.ac.th --> หน่วยงาน  วิเทศ
สัมพันธ์  ดาวน์โหลดใบสมัคร
• ในแบบฟอร์ ม ให้ เชียนระบุตรงโครงการที่สมัคร ว่าสนใจ
สมัครฝึ กงานในสถาบันใดใน ข้ อ 1-5 (ให้ เลือกเพียงข้ อ
เดียว)
• ยื่นใบสมัครที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ห้ อง วศ 501
• นัดสัมภาษณ์ : December 27, 2017

1.BK Birla Institute of Engineering and Technology (BKBIET)
Internship opportunities
• รับสมัคร 5 คน นศ ปี 2, 3, 4 และปริ ญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
• สมัครเข้ าฝึ กงานที่ BKBIET ประเทศอินเดีย เป็ นเวลาไม่เกิน 3 เดือน

• ค่าห้ องพัก (2500 บาทต่อเดือน) – ฟรี
• ค่าอาหาร (มังสวิรัติ – เช้ า กลางวัน เย็น) (2000 บาทต่อเดือน) – นศ ชาระ 50 %
• ค่าเดินทางไป-กลับ สนามบิน Delhi ไปยังเมือง Pilani (2500 บาท) - ฟรี

2. Zhanjian deni vehicle parts (China)

บ จ้านเจียงเดนิวิเอเคิล ประเทศจีน

• China (1 month in June) + Thailand (1 month in July)
• 9 students from IE / ME

• ต้ องไปปฐมนิเทศน์ที่คณะศิลปศาสตร์ (เม.ย)

3.Waterford Institute of Technology(WIT), Ireland
• ฝึ กงานในห้ องปฎิบตั ิการวิจยั และอาจมีโอกาสเข้ า
เยี่ยมชมโรงงานด้ วย (8 weeks)
Estimated expenses
• Charge to WIT for 8 weeks: €1,500
• Cost of accommodation: €70/week
(€560)
• Budget for food, travel etc. €100/week
(€800)

• Total Budget Cost: €2,860 (for 8 weeks)

รับสมัคร 10 คน ในสาขา
a. Chemical Engineering
b. Mechanical Engineering
c. Supply Chain (Industrial)
Engineering
d. Civil Engineering
e. Renewable / Energy
Engineering
f. Construction Engineering
g. Electrical Engineering

4. Industrial internship ฝึ กงานในประเทศญี่ปุ่น
• รับนศ จานวน 5 คนในสาขา IE, ME, ECE
• ฝึ กงานแถบเมือง Nagaoka
• ฝึ กงาน 3 เดือน ค่าใช้ จ่ายนศ ออกเอง
• ค่าหอ ประมาณ 9600 เยน
• ค่ากิน 45,000 เยน
• ค่าไฟ น ้า แก๊ ส 8000 เยน
• ค่ารถบัส 10,200 เยน (แล้ วแต่ระยะทาง)
• ค่าโทรศัพท์ 1600 เยน
• รวมทังหมด
้
ประมาณ 74,400 เยน

5. Texas Instrument, Singapore
• ฝึ กงานในบริ ษัท Texas Instrument Singapore
• รับนศ IE จานวน 4 คน (ค่าใช้ จ่ายนศ ออกเอง)

6. National Institute of Technology, Japan
• ฝึ กงานในห้ องปฎิบตั ิการวิจยั ในสถาบันในญี่ปนุ่ (กระจายกันหลายแห่งทัว่ ประเทศ)
ตามหัวข้ อวิจยั ที่จะแจ้ งภายหลัง
• รับนศ จานวน 10 คน (ค่าใช้ จ่ายนศ ออกเอง)
• ประกาศหัวข้ อวิจยั และรับสมัคร ปลายเดือนมกราคม 2561

