โครงการรับนักศึกษา TNI แลกเปลี่ยนระยะสัน้ ที่

OSAKA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปนุ่
ประมาณวันที่ 7 - 31 พฤษภาคม 2562 (25 วัน)
ตามที่ได้มีการลงนามสัญญา MOU ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปนกั
ุ่ บ Osaka Institute of Technology ประเทศญี่ปนุ่
ทาง Osaka Institute of Technology จึงได้จดั โครงการหรือ Course พิ เศษสาหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่นในปี
2562 เพื่อเดิ นทางไปแลกเปลี่ยนเป็ นระยะเวลา 1 เดือน โดยรับนักศึกษาจานวน 10 คน

1. ช่วงระยะเวลา;
ประมาณวันที่ 7 - 31 พฤษภาคม 2562 (ประมาณ 25 วัน)
2. จานวนที่ รบั :
10 คน สาขา IM
3. คุณสมบัติของนักศึกษาผู้สมัคร:
- นักศึกษาชาย-หญิ ง ชัน้ ปี ที่ 2,3,4 คณะบริ หารธุรกิ จ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (IM)
- มีความสามารถในการสนทนาภาษาญี่ปนหรื
ุ่ อภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันได้
สามารถฟัง Lecture ภาษาญี่ปนได้
ุ่
- เป็ นนักศึกษาที่ มีความกระตือรือร้นที่ จะเรียนรู้ และสนใจใน Osaka Institute of Technology
- นักศึกษาต้องผ่าน และได้รบั เกรดอย่างน้ อย 3 วิ ชา ในวิ ชาดังนี้  ”Logitics, Monodzukuri,

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

4. กาหนดการเดิ นทาง (โดยประมาณ) *กาหนดการที่ แน่ นอนจะแจ้ง/ประกาศให้ทราบในภายหลัง*
ประมาณวันที่ 6 พฤษภาคม 2562
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Japan Airline
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
ถึงสนามบินคันไซ และเดินทางเข้าหอพักที่ OIT จัดเตรียมไว้ให้
Welcome Party และ เรียนตามที่ OIT กาหนด
วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562
จบคอร์สเรียน และ Farewell Party
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
เตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย และเดินทางกลับกรุงเทพฯ
5. การศึกษา:
- สัปดาห์ท่ี 1
เรียนภาษาญีป่ นุ่ ที่ Setsunan gakuen และ Japanese Language Institute
- สัปดาห์ท่ี 2
Work Shop (Monozukuri in Japan)
- สัปดาห์ท่ี 3
Work Shop (Monozukuri Management Center)
- สัปดาห์ท่ี 4
Work Shop (Monozukuri improvement by using IT System)
- นักศึกษาต้องปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของอาจารย์ทป่ี รึกษาและลงเรียนตามทีอ่ าจารย์กาหนด
- OSAKA INSTITUTE OF TECHNOLOGY : http://www.oit.ac.jp/
6. ที่ พกั และค่าครองชีพ:
- พักทีท่ าง Osaka Institute of Technology เตรียมไว้ให้ เป็ นหอพักสาหรับนักศึกษาต่างชาติ
(International Student Dormitory) แต่ไม่รวมค่าอาหาร
- นักศึกษาต้ องเตรี ยมเงินค่ าครองชีพสาหรั บการพานักที่ญ่ ีปุ่น ระยะเวลา 25 วัน - 1 เดือน เป็ นเงินประมาณ
60,000 - 70,000 เยน (ประมาณ 18,600 – 21,700 บาท) อัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน = 31 บาท
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7. ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ:

58,000 บาท*

*ค่าใช้จ่ายสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม*

(รวมค่าตั ๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัย และค่าดาเนิ นการแล้ว)
**ราคานี้ ไม่รวมค่าทาวีซ่า ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเดิ นทางท่องเที่ ยวในประเทศญี่ปน**
ุ่
8 การสมัคร::

1. ดาวน์ โหลดใบสมัคร TNI Exchange Program ได้ที่ Website: www.tni.ac.th
2. พร้อมแนบ Transcript หรือรายงานผลการเรียนของนักศึกษาทางระบบ REG
3. แนบสาเนา Passport ของนักศึกษา
4. ส่งมาที่ ฝ่ายวิ เทศสัมพันธ์ คุณกาญจนา (karnjana@tni.ac.th)
และคุณไดซึเกะ (daisuke@tni.ac.th) โทร: 02-763-2780 / 02-763-2781

*สมัครได้ตงั ้ แต่บดั นี้ จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562*
2561...

...สอบ Test และ สัมภาษณ์ทาง Skye และประกาศรายชื่อภายในเดือนกุมภาพันธ์

หมายเหตุ: (1) หลังจากประกาศรายชือ่ แล้วนักศึกษาที ต่ ้องการเข้าร่วมโครงการฯ ต้องชาระค่ามัดจา
เป็ นจานวนเงิ น 30,000 บาท เพือ่ ใช้เป็ นค่าจองตั ๋วเครือ่ งบิน ตามวันที ก่ าหนดเท่านัน้ ...ทางสถาบันฯ ขอสงวน
สิ ทธิ ใ์ นการคืนเงิ นค่ามัดจาจานวน 30,000 บาทนี้ เมือ่ มีการชาระแล้วสละสิ ทธิ ใ์ นภายหลัง...
(2) ก่อนเดิ นทางไปนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในช่วงภาคฤดูร้อนวิ ชา BUS 498 (กิ จกรรมเสริ มหลัก
สุตรด้านบริ หารธุรกิ จ 2) ได้ 3 หน่ วยกิ ต
*นักศึกษาสามารถสอบถามเกีย่ วกับเรือ่ งการลงทะเบียนในรายวิ ชาดังกล่าวในช่วงภาคฤดูร้อนกับอาจารย์
ที ป่ ระสานงานได้ที ่ (อาจารย์คณะบริ หารธุรกิ จ) อาจารย์วิฐิณัฐ ภัคพรหมิ นทร์
(3) นักศึกษาที เ่ ข้าร่วมจะต้องส่งรายงานหรือไดอารีห่ ลังจากที ก่ ลับมาแล้วให้กบั ฝ่ ายวิ เทศสัมพันธ์ฯ
โดยตรงด้วย อย่างน้ อย 3 หน้ าขึ้นไป **กรุณาส่งเป็ นไฟลล์ Microsoft Word / Power Point**

**รายละเอียดและค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**
*สอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนที่ Osaka Institute of Technology กับอาจารย์วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์
อาจารย์ประจาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม (IM) vithinut@tni.ac.th และนักศึกษาสาขา IM ที่เคยเดิ นทางไปมาแล้วเมื่อ
เดือนเมษายน ปี 2561* ได้ท่ี น.ส.จัสมิน พละมี จบการศึกษาแล้ว (justminplm@gmail.com), น.ส.บุญยานุช งามบุญตา จบการศึกษาแล้ว
(nuchyyy1213@hotmail.com), น.ส.ธัชพรรณ แก้วกัลยา จบการศึกษาแล้ว (ploytacha@hotmail.com)
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