โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะยาวที่

Osaka University (Maple@OsakaU)
ระหว่างปลายเดือนกันยายน 2019 - ปลายเดือนกันยายน 2020 (ระยะเวลา 1 ปี )
**นักศึกษามีโอกาสขอรับทุน JASSO (80,000 เยน = 24,800 บาท/เดือน)**
ตามทีไ่ ด้มกี ารลงนามสัญญา MOU ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ กับ Osaka Iniversity ประเทศญีป่ นุ่ จึงประกาศรับนักศึกษา
TNI แลกเปลีย่ นระยะยาวที่ Osaka University (Maple@OsakaU) เป็ นระยะเวลา 1 ปี

1. ช่วงระยะเวลา:

ปลายเดือนกันยายน 2019 – ปลายเดือนกันยายน 2020 (1 ปี )

2. จานวนที่ รบั :

1-3 คน (คณะบริหารธุกิจทุกสาขา ชัน้ ปี ที ่ 3-4)

นักศึกษาทีก่ าลังจะจบการศึกษาจะต้องรักษาสภาพความเป็ นนักศึกษาตลอดระยะเวลา 1 ปี ทีไ่ ด้ไปแลกเปลีย่ น

3. คุณสมบัติของนักศึกษาผู้สมัคร: นักศึกษาชายหรือหญิ ง ชัน้ ปี ที่ 3-4 คณะบริ หารธุรกิ จทุกสาขา
- เกรดเฉลีย่ สะสม GPAX 3.00 ขึน้ ไป
- วิชาภาษาญีป่ นุ่ A (ต้องมีคะแนนวัดระดับทางภาษาญีป่ นุ่ JLPT N4 ขึน้ ไป ให้แนบมาด้วย) และเกรดภาษาอังกฤษ B ขึน้ ไป
- มีความสามารถในการสนทนาภาษาญีป่ นุ่ และภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน (ฟงั พูด อ่าน เขียนได้)
- มีความสนใจในการเรียนภาษา และวัฒนธรรมญีป่ นุ่
4. กาหนดการเดิ นทาง (โดยประมาณ) *กาหนดการเดิ นทางที่ แน่ นอนจะแจ้ง/ประกาศให้ทราบในภายหลัง*
ปลายเดือนกันยายน 2019 ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูม ิ
ถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญีป่ นุ่
และเดินทางเข้าหอพักที่ Osaka University จัดเตรียมไว้ให้
Opening Ceremony
ประมาณต้นเดือนตุลาคม 2019 เริม่ เรียนตามกาหนด
ต้นเดือนกันยายน 2020
เดินทางกลับกรุงเทพฯ
5. การศึกษา:
1. เรียนภาษาญีป่ นุ่ และวัฒนธรรม (Japanese Language and Culture)
2. นักศึกษาจะต้องปฎิบตั ติ ามคาแนะนาของอาจารย์ทป่ี รึกษาและลงเรียนตามกาหนด
3. Osaka University: (http://www.osaka-u.ac.jp/en/)
4. สามารถดูรายละเอียดโครงการ (Maple@OsakaU) ได้ที่
http://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_program
http://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_program/outline
6. ที่ พกั และค่าครองชีพ:
- นักศึกษาจะพักในหอพักที่ Osaka University จัดเตรียมไว้ให้ แต่ไม่รวมค่าอาหาร (ที่ International House)
- นักศึกษามีโอกาสได้รบั ทุน JASSO เดือนละ 80,000 เยน (=24,800 บาท) เป็ นเวลา 1 ปี อัตราแลกเปลี่ยน
100 เยน = 31 บาท) *แต่ถ้านักศึกษาผูส้ มัครไม่ได้รบั ทุน JASSO นักศึกษาเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่
เนื่ องจากนักศึกษาต้องออกค่าใช้จ่ายเอง*
ฝ่ ายวิ เทศสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ โทร: 02 763 2780, 02 763 2781, 02 763 2782

1

7. ทุนการศึกษา: นักศึกษามีโอกาสสมัครชิ งทุนการศึกษาของ JASSO ซึ่งจะมีค่าใช้จา่ ยแรกเริ่ มให้
80,000 เยน (โดยเป็ นค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ เดือนละ 80,000 เยน เป็ นเวลา 1 ปี )

8. การเที ยบโอนหน่ วยกิ ต: พิจารณาเทียบโอน วิชาโครงงาน ฝึกงาน ภาษาญีป่ นุ่ วิชาสังคม วิชาเลือกเสรี
และวิชาเลือกสาขาได้ (ขึน้ อยู่กบั การพิ จารณาโดยต้องปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเดิ นทาง)*
9. ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการเบือ้ งต้น (ชาระผ่านสถาบันฯ)

42,000 บาท*

(รวมค่าตั ๋วเครือ่ งบิ น ค่าประกันภัย 1 เดือน และค่าประสานงาน (**นักศึกษาสามารถซื้อตั ๋วเครือ่ งบิ นเองได้**))
*ไม่รวมค่าทาวีซ่า ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ารถไฟ และค่าเดิ นทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปนที
ุ่ ่นักศึกษา
จะต้องเตรียมเอง*
*ประมาณการค่าใช้จ่าย (ระยะเวลา 1 ปี หากไม่ได้รบั ทุน JASSO)*

ประมาณ 400,000 – 500,000 บาท (ไม่รวมค่าตั ๋วเครื่องบิน และค่าประกันภัยเบือ้ งต้น)

10. การสมัคร: 1. ดาวน์ โหลดใบสมัครของ TNI Exchange Program ได้ที่ Website: www.tni.ac.th
2.นักศึกษาต้องเตรียม Study Plan for Maple Program (เป็ นภาษาญี่ปนอย่
ุ่
างน้ อย 1,500 ตัวอักษร)
3.พร้อมแนบ Transcript และสาเนา Passport ของนักศึกษา
4.ส่งมาที่ ฝ่ายวิ เทศสัมพันธ์ คุณไดซึเกะ (daisuke@tni.ac.th)
และคุณกาญจนา (karnjana@tni.ac.th) โทร: 02-763-2780 / 02-763-2781 Fax: 02-763-2606
**ผู้ที่ผา่ นการสอบสัมภาษณ์ และได้รบั คัดเลือกจาก TNI แล้ว นักศึกษาจะต้องกรอกใบสมัคร Online ของ Osaka
University (Maple Program) และนักศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ก่อนส่งให้กบั Osaka University
เช่น Recommendation Letter จากคณบดี, ใบรับรองการตรวจสุขภาพ, ผลการสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษและ
ญี่ปนุ่ และเอกสารอื่นที่ เกี่ยวข้อง**

หมายเหตุ: นักศึกษาที่เข้าร่วมจะต้องส่งรายงานหรือไดอารี่หลังจากที่กลับมาแล้วให้ กบั ฝ่ ายวิ เทศสัมพันธ์ฯ
โดยตรงด้วย อย่างน้ อย 5 หน้ าขึ้นไป **กรุณาส่งเป็ นไฟลล์ Microsoft Word / Power Point**

…สมัครได้แล้วตัง้ แต่บดั นี้ จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562…
สอบสัมภาษณ์และประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
*นักศึกษาสามารถสอบถามเกีย่ วกับการเที ยบโอนหน่ วยกิ ตกับอาจารย์ทีป่ รึกษา*

**รายละเอียดและค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**
*สอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนที่ Osaka University (Maple Program) กับนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ ในปี 2018 คือ นายจิ รายุส
เอกมาศ BJ ปี 4 yuki_jirayus@hotmail.com (ได้ทุน JASSO) ปี 2017 คือ น.ส.พรนภัส ยิง่ ตระกูล BJ ปี 4 yi.pornnapat@gmail.com
(ได้ทุน JASSO), น.ส.วิรญ
ั ญา ชูนาค BJ ปี 4 wiranya.oat@gmail.com, และ นายกลวัชร ชัยวรรณ BJ ปี 4 kollawat.cw@outlook.com
ปี 2015 น.ส.กานต์มณี ฉายสุรยิ ะกุล BJ จบการศึกษาแล้ว min-45@hotmail.com (ใด้ทุน JASSO), น.ส.ไอลดา ดีจงยาวงาม BJ จบการศึกษาแล้ว
de.ailada_st@tni.ac.th นายชนะบดิณทร์ ชลชาติตระกูล BJ จบการศึกษาแล้ว benzdomo@gmail.com ในปี 2014 น.ส.ปภาวี โอนฉะเอก IM จบ
การศึกษาแล้ว art_ppw@hotmail.com (ได้ทุน JASSO), น.ส.สิรธี ร เอือ้ อารีรชั ต์ BJ จบการศึกษา nongyellow@hotmail.com, น.ส.สุภาวิตา
สีววิ ฒ
ั น์วงศ์ BJ จบการศึกษาแล้ว chocola_sugar@hotmail.com (ได้ทุน JASSO) และทีเ่ คยไปมาเมื่อปี 2013 คือ น.ส.อภิญญา ปูม่ ี BJ
จบการศึกษาแล้ว erinbo.eri@gmail.com, น.ส.สุธดิ า พงศ์เลิศนภากร BJ จบการศึกษาแล้ว yumifruitpunch@hotmail.com
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