
ตามท่ีไดมี้การลงนามสญัญา MOU ระหวา่งสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่นกบั Chiba Institute of Technology (CIT) ประเทศญ่ีปุ่น 
ดงันั้นจึงประกาศรับนกัศึกษา TNI ไปแลกเปล่ียนระยะสั้นท่ี CIT เป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561  
นกัศึกษาจะไดเ้รียนร่วมกบันกัศึกษาญ่ีปุ่นท่ี CIT

1. ช่วงระยะเวลา: ประมาณวนัที ่16 เมษายน – 7 มถิุนายน 2562 (2 เดอืน)
2. จ านวนท่ีรบั: 1-2 คน
3. คณุสมบติัของนักศึกษาผู้สมคัร:

1.  นักศึกษาชาย และหญิง ชัน้ปีท่ี 3 ทุกคณะ ทุกสาขา
2. มคีวามสามารถในการสนทนา/ฟงัภาษาญีปุ่น่หรอืภาษาองักฤษในชวีติประจ าวนัได ้
*ตอ้งมผีลสอบวดัระดบัทางภาษาองักฤษ (TOEIC 500) หรอืผลสอบวดัระดบัทางภาษาญีปุ่น่ (JLPT N3) ใหแ้นบมาดว้ย 

3. นกัศกึษาทีส่นใจอยากจะศกึษาเขา้ Laboratory ที่ Chiba Institute of Technology (CIT) 
โดยนักศึกษาต้องเลือกแลบ็ของอาจารย ์Dr.Konozu ท่ีอยากจะเข้าร่วม ตามน้ี
- Project Management, Communication Management, Social Psychology และ Ergonomics

4. ก าหนดการเดินทาง (โดยประมาณ) *ก าหนดการท่ีแน่นอนจะแจ้ง/ประกาศให้ทราบในภายหลงั*
วนัที ่16 มนีาคม 2562 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ
วนัที ่17 มนีาคม 2562 ถงึสนามบนิฮาเนดะ/นารติะ และเดนิทางเขา้หอพกัที ่CIT จดัเตรยีมไวใ้ห้

เริม่เขา้เรยีนตามที่ CIT ก าหนด และเขา้ Laboratory
วนัที ่6 มถิุนายน 2562                                เตรยีมตวัเดนิทางกลบัประเทศไทย
วนัที ่7 มถิุนายน 2562                                เดนิทางกลบักรงุเทพฯ    

5. การศึกษา:
- นกัศกึษาตอ้งปฏบิตัติามค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษาและลงเรยีนตามทีอ่าจารยก์ าหนด
- นักศึกษาจะต้องเลือกแลบ็ท่ีอยากจะเรียนและเข้าร่วม - Project Management, Communication Management, 

Social Psychology และ Ergonomics
- ในระหว่างศกึษาอยู ่นกัศกึษาจะไดร้บัค าแนะน าจากผูด้แูลว่าจะตอ้งลงเรยีนวชิาหรอืเขา้รว่มสมัมนาใดบ้าง   
- CHIBA INSTITUTE OF TECHNOLOGY : www.it-chiba.ac.jp
6. ท่ีพกัและค่าครองชีพ:
- CIT จะเตรยีมทีห่อพกัใหแ้ต่ไมร่วมคา่อาหารเชา้ และเยน็ นกัศกึษาตอ้งเตรยีมคา่อาหาร
- นักศึกษาจะพกัท่ีหอท่ี ทาง CIT เตรียมไว้ให้ ไม่รวมค่าอาหารเช้า และเยน็ นักศึกษาต้องเตรียมค่าอาหาร และค่าไฟ
คนละ 30,000 เยนต่อเดือน (รวม 2 เดือน เท่ากบั 60,000 เยน) ไปด้วย โดยน าไปช าระท่ีหอพกั รวมทัง้หมด 60,000
เยน = 18,600 บาท)

- นักศึกษาต้องเตรียมเงินค่าครองชีพส าหรบัการพ านักท่ีญ่ีปุ่ น 2 เดือน  เป็นเงินประมาณ 70,000-80,000 เยน  
(ประมาณ 21,700 – 24,800 บาท) อตัรา แลกเปล่ียน 100 เยน = 31 บาท

ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ ์และประชาสมัพนัธ ์โทร: 02 763 2780, 02 763 2781, 02 763 2782 1

http://www.it-chiba.ac.jp/


ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ ์และประชาสมัพนัธ ์โทร: 02 763 2780, 02 763 2781, 02 763 2782 2

7. ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ: 37,500 บาท*
*ค่าใช้จ่ายสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม*

(รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าประกนัภยั และค่าด าเนินการแล้ว) 
**ราคาน้ียงั ไม่รวมค่าอาหารเช้า และเยน็ ต้องเตรียมค่าอาหาร และค่าไฟคนละ 30,000 เยนต่อเดือน (รวม 2 
เดือน เท่ากบั 60,000 เยน)  ไปด้วย โดยช าระท่ีหอพกั และไม่รวมค่าอาหารมือ้กลางวนั ค่าอาหาร 3 มือ้ในวนั
เสาร-์อาทิตย ์ค่าใช้จ่ายส่วนตวั และค่าเดินทางท่องเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่ น

8. การสมคัร: 1. ดาวน์โหลดใบสมคัรได้ท่ี   Website: www.tni.ac.th
2. พร้อมแนบ Transcript  หรือรายงานผลการเรียนของนักศึกษาทางระบบ REG
3. แนบส าเนา  Passport   ของนักศึกษา (ถ้ามี)
4. และส่งมาท่ีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ ์คณุไดซึเกะ  (disuke@tni.ac.th) 
และคณุกาญจนา (karnjana@tni.ac.th)
โทร: 02-763-2780 / 02-763-2781 Fax: 02-763-2606

**รบัสมคัรจนถึงวนัที ่ 12 กมุภาพนัธ ์2562**!
สอบสมัภาษณ์และประกาศรายชือ่ภายในเดือนกมุภาพนัธ ์2562

หมายเหต:ุ (1) หลงัจากประกาศรายช่ือแล้วนักศึกษาท่ีต้องการเข้าร่วมโครงการฯ  ต้องช าระค่ามดัจ า 

เป็นจ านวน เงิน 30,000 บาท เพ่ือใช้เป็นค่าจองตัว๋เคร่ืองบิน ตามวนัท่ีก าหนดเท่านัน้ ...ทางสถาบนัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนเงินค่ามดัจ าจ านวน 30,000 บาทน้ี เม่ือมีการช าระแล้วสละสิทธ์ิในภายหลงั...

(2) นักศึกษาท่ีเข้าร่วมจะต้องส่งรายงานหรือไดอาร่ีหลงัจากท่ีกลบัมาแล้วให้กบัฝ่ายวิเทศสมัพนัธฯ์ โดยตรงด้วย 

อย่างน้อย  3 หน้าขึน้ไป  **กรณุาส่งเป็นไฟลล ์Microsoft Word / Power Point**

**รายละเอียดและค่าใช้จ่ายอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

*สอบถามเก่ียวกบัประสบการณ์การเรียนท่ี Chiba Institute of Technology กบันักศึกษาท่ีเคยไปเมื่อเมษายน 2561 ไดท่ี้

นายกฤตเมธ สิริปิลนัธนากร IM ปี4 si.krittamate_st@tni.ac.th และน.ส.สิริภทัร นาคเกษม IM ปี4  rasri_tun@hotmail.com

เมื่อมีนาคมปี 2560 ไดท่ี้ น.ส.ปภาดา จ๋ีมะลิ  IM (จบการศึกษาแล้ว) (myfriend_min@hotmail.com) เมื่อเมษายน 2559 

ไดท่ี้ น.ส.ปาริชาติ รกัษ์พฤษชาติ  AE (จบการศึกษาแล้ว) ra.parichat_st@tni.ac.th และประสบการณ์จากนักศึกษาท่ีเดินทาง

ไปมาแล้วได้ท่ี  น.ส.กฤษณา  ประชาราษฎรน์ิยม BJ (จบการศกึษาแลว้) และจบการศกึษาระดบัปรญิญาโทจาก CIT 

นายศรณัย ์พลูผล สาขา IM (จบการศกึษาแลว้) first_cl@hotmail.com และนายธรีนยั กาญจนาวลิาส สาขา IM (จบการศกึษาแลว้) 

kkteeranai@hotmail.com
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