
โครงการรบันักศึกษาแลกเปล่ียนระยะยาวท่ี 
Osaka University (Maple@OsakaU)              

ระหว่างปลายเดือนกนัยายน 2019 - ปลายเดือนกนัยายน 2020 (ระยะเวลา 1 ปี)
**นักศึกษามีโอกาสขอรบัทนุ JASSO (80,000 เยน = 24,800 บาท/เดือน)**

ตามทีไ่ดม้กีารลงนามสญัญา MOU ระหว่างสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่กบั Osaka Iniversity ประเทศญีปุ่น่ จงึประกาศรบันกัศกึษา 
TNI แลกเปลีย่นระยะยาวที ่Osaka University (Maple@OsakaU) เป็นระยะเวลา 1 ปี

1. ช่วงระยะเวลา:      ปลายเดอืนกนัยายน 2019  – ปลายเดอืนกนัยายน 2020  (1 ปี)

2. จ านวนท่ีรบั: 1-3 คน (คณะบริหารธกิุจทุกสาขา ชัน้ปีที ่3-4) 
นักศึกษาทีก่ าลงัจะจบการศึกษาจะต้องรกัษาสภาพความเป็นนักศึกษาตลอดระยะเวลา 1 ปี  ทีไ่ด้ไปแลกเปลีย่น

3. คณุสมบติัของนักศึกษาผู้สมคัร: นักศึกษาชายหรือหญิง ชัน้ปีท่ี 3-4 คณะบริหารธรุกิจทุกสาขา
- เกรดเฉลีย่สะสม GPAX 3.00 ขึน้ไป
- วชิาภาษาญีปุ่น่ A (ตอ้งมคีะแนนวดัระดบัทางภาษาญีปุ่น่ JLPT N4 ขึน้ไป ใหแ้นบมาดว้ย) และเกรดภาษาองักฤษ B ขึน้ไป 
- มคีวามสามารถในการสนทนาภาษาญีปุ่น่ และภาษาองักฤษในชวีติประจ าวนั (ฟงั พดู อา่น เขยีนได)้   
- มคีวามสนใจในการเรยีนภาษา และวฒันธรรมญีปุ่น่

4. ก าหนดการเดินทาง (โดยประมาณ) *ก าหนดการเดินทางท่ีแน่นอนจะแจ้ง/ประกาศให้ทราบในภายหลงั*
ปลายเดอืนกนัยายน 2019 ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมูิ

ถงึสนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่น่ 
และเดนิทางเขา้หอพกัที่ Osaka University จดัเตรยีมไวใ้ห ้
Opening Ceremony

ประมาณตน้เดอืนตุลาคม 2019  เริม่เรยีนตามก าหนด
ตน้เดอืนกนัยายน 2020           เดนิทางกลบักรงุเทพฯ
5. การศึกษา:   

1. เรยีนภาษาญีปุ่น่ และวฒันธรรม (Japanese Language and Culture) 
2. นกัศกึษาจะตอ้งปฎบิตัติามค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษาและลงเรยีนตามก าหนด
3. Osaka University: (http://www.osaka-u.ac.jp/en/) 
4. สามารถดรูายละเอียดโครงการ (Maple@OsakaU) ได้ท่ี  

http://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_program
http://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_program/outline
6. ท่ีพกัและค่าครองชีพ:
- นกัศกึษาจะพกัในหอพกัที ่Osaka University จดัเตรยีมไวใ้ห ้แต่ไมร่วมคา่อาหาร (ท่ี International House)
- นักศึกษามีโอกาสได้รบัทุน JASSO เดือนละ 80,000 เยน (=24,800 บาท) เป็นเวลา 1 ปี อตัราแลกเปล่ียน 
100 เยน = 31 บาท)  *แต่ถ้านักศึกษาผูส้มคัรไม่ได้รบัทุน JASSO นักศึกษาเลือกได้ว่าจะเข้ารว่มโครงการหรอืไม่ 
เน่ืองจากนักศึกษาต้องออกค่าใช้จ่ายเอง* 
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7. ทุนการศึกษา:  นักศึกษามีโอกาสสมคัรชิงทุนการศึกษาของ JASSO  ซ่ึงจะมีค่าใช้จ่ายแรกเร่ิมให้ 
80,000 เยน (โดยเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ เดือนละ 80,000 เยน เป็นเวลา 1 ปี)

8. การเทียบโอนหน่วยกิต: พจิารณาเทยีบโอน  วชิาโครงงาน  ฝึกงาน  ภาษาญีปุ่น่ วชิาสงัคม  วชิาเลอืกเสร ี
และวชิาเลอืกสาขาได ้ (ขึน้อยู่กบัการพิจารณาโดยต้องปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อนเดินทาง)*

9. ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการเบือ้งต้น (ช าระผ่านสถาบนัฯ)    42,000 บาท*
(รวมค่าตัว๋เครือ่งบิน ค่าประกนัภยั 1 เดือน และค่าประสานงาน (**นักศึกษาสามารถซ้ือตัว๋เครือ่งบินเองได้**))

*ไมร่วมค่าท าวีซ่า ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตวั ค่ารถไฟ และค่าเดินทางท่องเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีนักศึกษา
จะต้องเตรียมเอง*

*ประมาณการค่าใช้จ่าย (ระยะเวลา 1  ปี  หากไม่ได้รบัทุน JASSO)*
ประมาณ 400,000 – 500,000 บาท  (ไม่รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าประกนัภยัเบือ้งต้น)

10. การสมคัร: 1. ดาวน์โหลดใบสมคัรของ TNI Exchange Program ได้ท่ี Website: www.tni.ac.th
2.นักศึกษาต้องเตรียม Study Plan for Maple Program (เป็นภาษาญ่ีปุ่ นอย่างน้อย 1,500 ตวัอกัษร) 
3.พร้อมแนบ Transcript และส าเนา  Passport ของนักศึกษา
4.ส่งมาท่ีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ ์คณุไดซึเกะ (daisuke@tni.ac.th)
และคณุกาญจนา (karnjana@tni.ac.th) โทร: 02-763-2780 / 02-763-2781 Fax: 02-763-2606

**ผู้ท่ีผา่นการสอบสมัภาษณ์และได้รบัคดัเลือกจาก TNI แล้ว นักศึกษาจะต้องกรอกใบสมคัร Online ของ Osaka  
University (Maple Program) และนักศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ก่อนส่งให้กบั Osaka University
เช่น Recommendation Letter จากคณบดี, ใบรบัรองการตรวจสขุภาพ, ผลการสอบวดัระดบัทางภาษาองักฤษและ
ญ่ีปุ่ น และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง**

หมายเหต:ุ นักศึกษาท่ีเข้าร่วมจะต้องส่งรายงานหรือไดอาร่ีหลงัจากท่ีกลบัมาแล้วให้กบัฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ฯ
โดยตรงด้วย อย่างน้อย  5 หน้าขึ้นไป  **กรณุาส่งเป็นไฟลล ์Microsoft Word / Power Point**

…สมคัรได้แล้วตัง้แต่บดัน้ีจนถึงวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2562…
สอบสมัภาษณ์และประกาศผลการสอบสมัภาษณ์ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562

*นักศึกษาสามารถสอบถามเกีย่วกบัการเทียบโอนหน่วยกิตกบัอาจารยที์ป่รึกษา*
**รายละเอียดและค่าใช้จ่ายอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

*สอบถามเก่ียวกบัประสบการณ์การเรียนท่ี Osaka University (Maple Program) กบันักศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู่ ในปี 2018 คือ นายจิรายสุ 
เอกมาศ BJ ปี 4 yuki_jirayus@hotmail.com (ได้ทุน JASSO) ปี 2017 คอื น.ส.พรนภสั ยิง่ตระกูล BJ ปี 4  yi.pornnapat@gmail.com
(ไดทุ้น JASSO), น.ส.วริญัญา ชูนาค BJ ปี 4 wiranya.oat@gmail.com, และ นายกลวชัร ชยัวรรณ BJ ปี 4 kollawat.cw@outlook.com
ปี 2015 น.ส.กานตม์ณี ฉายสรุยิะกุล BJ จบการศกึษาแลว้ min-45@hotmail.com (ใดทุ้น JASSO), น.ส.ไอลดา ดจีงยาวงาม BJ จบการศกึษาแลว้ 
de.ailada_st@tni.ac.th นายชนะบดณิทร ์ชลชาตติระกูล BJ จบการศกึษาแลว้ benzdomo@gmail.com ในปี 2014 น.ส.ปภาว ีโอนฉะเอก IM จบ
การศกึษาแลว้ art_ppw@hotmail.com (ไดทุ้น JASSO), น.ส.สริธีร  เอือ้อารรีชัต ์BJ จบการศกึษา nongyellow@hotmail.com, น.ส.สภุาวติา  
สวีวิฒัน์วงศ์ BJ จบการศกึษาแลว้ chocola_sugar@hotmail.com (ไดทุ้น JASSO)  และทีเ่คยไปมาเมื่อปี 2013 คอื น.ส.อภญิญา ปูม่ ี BJ 
จบการศกึษาแลว้ erinbo.eri@gmail.com, น.ส.สธุดิา พงศเ์ลศินภากร BJ  จบการศกึษาแลว้ yumifruitpunch@hotmail.com
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