
โครงการรับนักศึกษา TNI ไปแลกเปล่ียนระยะสัน้ที่ 
สถาบันการศึกษา ASO JUKU เมืองฟุกุโอกะ 

ประมาณวันที่ 6 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2563 (ประมาณ 41 วัน)
ตามที่ได้มีการลงนามสญัญา MOU ระหวา่งสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ นกบั Aso-Juku เมืองฟกุโุอกะ สถาบนัการศกึษา Aso-juku
ประเทศญ่ีปุ่ น  ทาง  Aso Juku จงึประกาศรับนกัศกึษา TNI ไปแลกเปล่ียนระยะสัน้ท่ี Aso Juku เป็นระยะเวลา ประมาณ 1.5 เดือน                                                                                                      
ในปี 2563 นกัศกึษาจะได้เรียนร่วมกบันกัศกึษาญ่ีปุ่ น  โดยมีอาจารย์จาก TNI  ร่วมเดนิทางไปดแูลด้วย

1. ช่วงระยะเวลา:  ประมาณวนัท่ี 6 เมษายน  – วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2563 (41 วนั)

2. จ านวนท่ีรบั: 10-16 คน (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศทุกสาขา และนักศึกษาทุกคณะทุกสาขาทีส่นใจ)

3. คณุสมบติัของนักศึกษาผู้สมคัร: นกัศกึษาชาย - หญงิ ทกุชัน้ปี ทกุคณะ และทกุสาขาทีส่นใจ มคีวามรู้
ความสามารถดา้นภาษาญีปุ่น่เบือ้งตน้ และมคีวามสนใจในการพฒันาทกัษะภาษาญีปุ่น่ และทกัษะดา้นอืน่ๆ

4. ก าหนดการเดินทาง (โดยประมาณ) *ก าหนดการท่ีแน่นอนจะแจ้ง/ประกาศให้ทราบในภายหลงั*
วนัที่ 6 เมษายน 2563     ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมู ิ(เดนิทางโดยสายการบนิไทย TG)

เดนิทางถงึเมอืงฟูกโุอกะ มกีาร Orientation 
และเขา้พกัหอพกัที ่ASO JUKU จดัเตรยีมไว้

วนัที ่7 เมษายน 2563 เริม่เรยีนตามโปรแกรมที่ ASO JUKU จดัเตรยีมไว ้และมี Welcome Lunch 
วนัที ่8 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2563   เรยีนตามโปรแกรมที ่ASO JUKU จดัเตรยีมไว.้...
- Japanese, Business Japanese, Yukata, Tea Ceremony, World Café, Cooking Party, Field Trip 

Dazaifu, Field Trip Momochihama, City Inspection, Japanese Business Manner, Manga, 
Drawing, CG, IT Embedded System, Japanese Calligraphy

วนัที่ 14 พฤษภาคม 2563     จบคอรส์เรยีน สรปุผล และPresentation  มอบใบประกาศ และ Farewell Party 
วนัที ่15 - 16 พฤษภาคม 2563     เตรยีมตวัเดนิทางกลบั และเดนิทางกลบักรงุเทพฯ

5. การศึกษา:
- เรยีนภาษาญีปุ่น่ทกุวนัจนัทร์ – ศกุร์ เริม่ 9.00 น. เป็นตน้ไป
- มกีารสง่เสรมิการเรยีนรูน้อกเหนือจากการเรยีนภาษาญีปุ่น่ เชน่ พธิกีารชงชาของญีปุ่น่ การวาดเขยีนการต์นู
การออกแบบวาดการต์นูและอืน่ๆ (MANGA/แอนนิเมชัน่) ธุรกจิ IT นอกจากนัน้ยงัมกีารเรยีนรูว้ฒันธรรมและ
กริยิามารยาทญีปุ่น่ดว้ย

- นกัศกึษาจะตอ้งปฏบิตัติามค าแนะน าของอาจารยแ์ละลงเรยีนตามก าหนด
- ASO JUKU: www.asojuku.ac.jp

6. ท่ีพกัและค่าครองชีพ:
- นกัศกึษาจะพกัในหอพกัที ่ASO JUKU จดัเตรยีมไวใ้ห้ ซึง่เป็นหอพกัส าหรบันกัศกึษาต่างชาติ

(Aso International House) แต่ไมร่วมคา่อาหาร 3 มือ้ มจีกัรยานใหใ้ชฟ้รี
- นักศึกษาต้องเตรียมเงนิค่าครองชีพส าหรับการพ านักที่ญี่ ปุ่น ระยะเวลา 41 วัน เป็นเงนิประมาณ 50,000 -
65,000 เยน ประมาณ 15,500 – 20,150 บาท) อัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน = 31 บาท

ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ ์และประชาสมัพนัธ ์โทร: 02 763 2780, 02 763 2781, 02 763 2782 1
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7. ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ: 87,680  บาท**
**ค่าใช้จ่ายสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม**

(ราคารวมค่าตัว๋เครือ่งบิน ค่าประกนัภยั ค่าทีพ่กั ค่าเรียน ค่ากิจกรรม และค่าด าเนินการแล้ว)  
**ราคาน้ียงัไม่รวมค่าท าวีซ่าท่ีประเทศไทย ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตวั และค่าเดินทางท่องเท่ียวใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ซ่ึงนักศึกษาต้องเตรียมไปเอง**

8. การสมคัร:   1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่   Website: www.tni.ac.th และกรอกใบสมัคร
2. พร้อมแนบ Transcript  หรือรายงานผลการเรียนของนักศึกษาทางระบบ REG
3. แนบส าเนา  Passport  ของนักศึกษา 
4. และส่งมาที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คุณกาญจนา (karnjana@tni.ac.th)

และ Mr.Daisuke (daisuke@tni.ac.th) โทร: 02-763-2780 / 02-763-2781  Fax: 02-763-2606

*เปิดรบัสมคัรจนถึงวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ ์2563 และปิดรบัสมคัรเวลา 16.00 น.*
...ประกาศรายช่ือภายในเดือนกมุภาพนัธ ์2563...

หมายเหต:ุ (1) หลงัจากประกาศรายช่ือแล้วนักศึกษาท่ีต้องการเข้าร่วมโครงการฯ ต้องช าระค่ามดัจ า 
เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท เพ่ือใช้เป็นค่าจองตัว๋เคร่ืองบิน ตามวนัท่ีก าหนดเท่านัน้  ...ทางสถาบนัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าจ านวน 30,000 บาทน้ี เม่ือมีการช าระแล้วสละสิทธ์ิในภายหลงั...

(2)  ก่อนเดินทางไปนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในช่วงภาคฤดรู้อน ได้ 3 หน่วยกิต 
ส าหรบันศ.สาขา IT --รายวิชา ITE 497 (กิจกรรมเสริมหลกัสตูรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ส าหรบันศ.สาขา MT --รายวิชา MTE 497 (กิจกรรมส่งเสริมหลกัสตูรด้านเทคโนโลยีมลัติมีเดีย)
ส าหรบันศ.สาขา BI --รายวิชา BIS 487 (กิจกรรมส่งเสริมหลกัสตูรด้านสารสนเทศทางธรุกิจ)
และส าหรบันศ.สาขาอ่ืนสามารถลงทะเบียนในรายวิชา --JPN 492 (กิจกรรมเสริมหลกัสตูรภาษาญ่ีปุ่ น)

*นักศึกษาสามารถสอบถามเก่ียวกับเร่ืองการลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าวในช่วงภาคฤดูร้อนกับ
อาจารย์ที่ดร.ฐิตพิร  เลิศรัตน์เดชากุล (อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) thitiporn@tni.ac.th
และอาจารยณั์ฐณิชา  โรจนศิรินทร ์(อาจารย์ส านักวิชาพืน้ฐานและภาษา) nattanicha@tni.ac.th

(3)  นักศึกษาท่ีเข้าร่วมจะต้องส่งรายงานหรือไดอาร่ีหลงัจากท่ีกลบัมาแล้วให้กบัฝ่ายวิเทศสมัพนัธฯ์ 
โดยตรงด้วย อย่างน้อย 3 หน้าขึ้นไป **กรณุาส่งเป็นไฟลล ์Microsoft Word / Power Point**

**รายละเอียด ก าหนดการและค่าใช้จ่ายอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

นักศึกษาผูท่ี้สนใจและต้องการสอบถามเก่ียวกบัประสบการณ์ตรงโครงการ ASO JUKU จากอาจารย ์และ
นักศึกษาท่ีเคยเดินทางไปมาแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2562: อาจารยณั์ฐณิชา  โรจนศิรินทร ์nattanicha@tni.ac.th
นายธนากร หอมมณี CM ปี 3 beedseason5@gmail.com, น.ส.นิติรตัน์ ตาใจ MT ปี 4 ta.nitirat_st@tni.ac.th,
น.ส.ณัฐกฤตา สิงหโ์ต AE ปี 3 si.nuttakritta_st@tni.ac.th, นายชาคร เหลืองบารมี CM  ปี 3 
Guromrock@gmail.com, นายวิชญพ์ล ปรศัวเ์มธีกลุ EE ปี 3 pr.wichapol_st@tni.ac.th,  และนายชนมพฒัน์ 
เกตอุ า่ MT ปี 3 ke.chonmaphat_st@tni.ac.th
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