
โครงการรบันักศึกษา TNI แลกเปล่ียนระยะสัน้ท่ี 

OSAKA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น

ประมาณวนัท่ี 7 - 31 พฤษภาคม 2562 (25 วนั)
ตามท่ีได้มีการลงนามสญัญา MOU ระหว่างสถาบนัเทคโนโลยีไทย - ญ่ีปุ่ นกบั Osaka Institute of Technology ประเทศญ่ีปุ่ น 

ทาง Osaka Institute of Technology จึงได้จดัโครงการหรอื Course พิเศษส าหรบันักศึกษาสถาบนัเทคโนโลยีไทย – ญ่ีปุ่ นในปี 
2562 เพื่อเดินทางไปแลกเปล่ียนเป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยรบันักศึกษาจ านวน 10 คน 

1. ช่วงระยะเวลา;             ประมาณวนัที ่ 7 - 31 พฤษภาคม 2562 (ประมาณ 25 วนั)
2. จ านวนท่ีรบั: 10 คน สาขา IM
3. คณุสมบติัของนักศึกษาผู้สมคัร:

- นักศึกษาชาย-หญิง ชัน้ปีท่ี 2,3,4 คณะบริหารธรุกิจ  สาขาการจดัการอตุสาหกรรม (IM)

- มีความสามารถในการสนทนาภาษาญ่ีปุ่ นหรือภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัได้
สามารถฟัง Lecture  ภาษาญ่ีปุ่ นได้ 
- เป็นนักศึกษาท่ีมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้  และสนใจใน Osaka Institute of Technology
- นักศึกษาต้องผา่น และได้รบัเกรดอย่างน้อย 3 วิชา ในวิชาดงัน้ี  ”Logitics, Monodzukuri, 

Cost control, Operation Management, Planing and control, Work study“ 

4. ก าหนดการเดินทาง  (โดยประมาณ) *ก าหนดการท่ีแน่นอนจะแจ้ง/ประกาศให้ทราบในภายหลงั*
ประมาณวนัที ่6 พฤษภาคม 2562           ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Japan Airline
วนัที ่7 พฤษภาคม 2562 ถงึสนามบนิคนัไซ และเดนิทางเขา้หอพกัที ่OIT จดัเตรยีมไวใ้ห้

Welcome Party และ เรยีนตามที่ OIT ก าหนด
วนัที ่29-30 พฤษภาคม 2562 จบคอรส์เรยีน และ Farewell Party
วนัที ่31 พฤษภาคม 2562 เตรยีมตวัเดนิทางกลบัประเทศไทย และเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

5. การศึกษา:
- สปัดาหท์ี ่1 เรยีนภาษาญีปุ่น่ที ่Setsunan gakuen และ Japanese Language Institute
- สปัดาหท์ี ่2 Work Shop (Monozukuri in Japan)
- สปัดาหท์ี ่3 Work Shop (Monozukuri Management Center)
- สปัดาหท์ี ่4 Work Shop (Monozukuri improvement by using IT System)
- นกัศกึษาตอ้งปฏบิตัติามค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษาและลงเรยีนตามทีอ่าจารยก์ าหนด
- OSAKA INSTITUTE OF TECHNOLOGY : http://www.oit.ac.jp/

6. ท่ีพกัและค่าครองชีพ:
- พกัทีท่าง Osaka Institute of Technology เตรยีมไวใ้ห ้ เป็นหอพกัส าหรบันกัศกึษาต่างชาต ิ 
(International Student Dormitory)  แต่ไมร่วมคา่อาหาร

- นักศึกษาต้องเตรียมเงนิค่าครองชีพส าหรับการพ านักที่ญ่ีปุ่น ระยะเวลา 25 วัน - 1 เดือน เป็นเงนิประมาณ  
60,000 - 70,000 เยน (ประมาณ 18,600 – 21,700 บาท) อัตราแลกเปล่ียน 100 เยน = 31 บาท

ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ ์และประชาสมัพนัธ ์โทร: 02 763 2780, 02 763 2781, 02 763 2782 1
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7. ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ:        58,000  บาท*
*ค่าใช้จ่ายสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม*

(รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าประกนัภยั และค่าด าเนินการแล้ว)

**ราคาน้ีไม่รวมค่าท าวีซ่า ค่าอาหาร  ค่าใช้จ่ายส่วนตวัและค่าเดินทางท่องเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่ น**

8 การสมคัร:: 1. ดาวน์โหลดใบสมคัร TNI Exchange Program ได้ท่ี Website: www.tni.ac.th
2. พร้อมแนบ Transcript  หรือรายงานผลการเรียนของนักศึกษาทางระบบ REG
3. แนบส าเนา  Passport   ของนักศึกษา
4. ส่งมาท่ีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ ์คณุกาญจนา (karnjana@tni.ac.th)
และคณุไดซึเกะ (daisuke@tni.ac.th) โทร: 02-763-2780 / 02-763-2781

*สมคัรได้ตัง้แต่บดัน้ีจนถึงวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ ์2562*
...สอบ Test และ สมัภาษณ์ทาง Skye และประกาศรายช่ือภายในเดือนกมุภาพนัธ ์

2561...

หมายเหต:ุ (1) หลงัจากประกาศรายชือ่แล้วนักศึกษาทีต้่องการเข้าร่วมโครงการฯ ต้องช าระค่ามดัจ า

เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท เพือ่ใช้เป็นค่าจองตัว๋เครือ่งบิน ตามวนัทีก่ าหนดเท่านัน้  ...ทางสถาบนัฯ ขอสงวน

สิทธิใ์นการคืนเงินค่ามดัจ าจ านวน 30,000 บาทน้ี เมือ่มีการช าระแล้วสละสิทธิใ์นภายหลงั...

(2) ก่อนเดินทางไปนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในช่วงภาคฤดรู้อนวิชา BUS 498 (กิจกรรมเสริมหลกั
สตุรด้านบริหารธรุกิจ 2) ได้ 3 หน่วยกิต

*นักศึกษาสามารถสอบถามเกีย่วกบัเรือ่งการลงทะเบียนในรายวิชาดงักล่าวในช่วงภาคฤดรู้อนกบัอาจารย์

ทีป่ระสานงานได้ที ่(อาจารยค์ณะบริหารธรุกิจ) อาจารยวิ์ฐิณัฐ  ภคัพรหมินทร ์

(3) นักศึกษาทีเ่ข้าร่วมจะต้องส่งรายงานหรือไดอารีห่ลงัจากทีก่ลบัมาแล้วให้กบัฝ่ายวิเทศสมัพนัธฯ์            

โดยตรงด้วย อย่างน้อย 3 หน้าขึ้นไป  **กรณุาส่งเป็นไฟลล ์Microsoft Word  / Power Point**

**รายละเอียดและค่าใช้จ่ายอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

*สอบถามเก่ียวกบัประสบการณ์การเรียนท่ี Osaka Institute of Technology กบัอาจารยวิ์ฐิณัฐ ภคัพรหมินทร์

อาจารยป์ระจ าสาขาการจดัการอตุสาหกรรม (IM) vithinut@tni.ac.th และนักศึกษาสาขา IM ท่ีเคยเดินทางไปมาแล้วเม่ือ

เดือนเมษายน ปี 2561* ไดท้ี ่น.ส.จสัมนิ พละม ีจบการศกึษาแลว้ (justminplm@gmail.com), น.ส.บุญยานุช งามบุญตา จบการศกึษาแลว้ 

(nuchyyy1213@hotmail.com), น.ส.ธชัพรรณ แกว้กลัยา จบการศกึษาแลว้ (ploytacha@hotmail.com)  
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