
โครงการรบันักศึกษา TNI แลกเปล่ียนระยะสัน้ท่ี 
Institute of Technologists (ものつくり大学)

เมืองไซตามะ (มีทนุ 50,000 เยน / เดือน)
ประมาณวนัท่ี  2 เมษายน – วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 (2 เดือน)

ตามทีไ่ดม้กีารลงนามสญัญา MOU ระหว่างสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่กบั Institute of  Technologists เมอืงไซตามะ 
ประเทศญีปุ่น่   ดงันัน้ Institute of  Technologists จงึประกาศรบันกัศกึษา TNI เขา้รว่มโครงการแลกเปลีย่นระยะสัน้ปี 2563 
เพือ่ไปเรยีนรว่มกบันกัศกึษาญีปุ่น่ โดยมอีาจารยท์ีป่รกึษาดแูล ประมาณ 2 เดอืน  

1. ช่วงระยะเวลา:           ประมาณวนัที ่2 เมษายน –วนัที ่29 พฤษภาคม 2563 (2 เดอืน) 

2. จ านวนท่ีรบั: 2 คน (AE/PE/CE/IE/EE/)

3. คณุสมบติัของนักศึกษาผู้สมคัร:
1. นกัศกึษาชาย-หญงิชัน้ปีที ่3 และ 4 คณะวศิวกรรมศาสตรส์าขาวศิวกรรมยานยนต์ (AE) 

สาขาวศิวกรรมการผลติ (PE) สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(CE) สาขาวศิวกรรมอตุสาหการและโลจสิตกิส์ (IE) 
และสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า (EE)

2. มเีกรดเฉลีย่ 2.50 ขึน้ไป
3. มคีวามสามารถในการสนทนาภาษาญีปุ่น่หรอืภาษาองักฤษในชวีติประจ าวนัไดแ้ละสามารถฟงั     

Lecture  ภาษาญีปุ่น่ได ้ เป็นนกัศกึษาทีม่คีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรูแ้ละสนใจใน Monotsukuri University
4. ก าหนดการเดินทาง (โดยประมาณ) *ก าหนดการท่ีแน่นอนจะแจ้ง/ประกาศให้ทราบในภายหลงั*

วนัที ่2 เมษายน 2563 ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมู ิถงึสนามบนินารติะ/ฮาเนดะ 
ประเทศญีปุ่น่ เดนิทางถงึ Institute of Technologists 
และเขา้พกัทีห่อพกัทีจ่ดัเตรยีมไว้
เรยีนตามโปรแกรมที่ Institute of  Technologists ก าหนดไวใ้ห้

วนัที ่28-29 พฤษภาคม 2563          เตรยีมตวัเดนิทางกลบั และเดนิทางกลบักรงุเทพฯ

5. การศึกษา
- นกัศกึษาเรยีนตามโปรแกรมทีท่าง Institute of  Technologists  ก าหนดไว ้(เรยีนภาษาญีปุ่น่และเขา้หอ้งปฎบิตักิาร/Lab)
- นกัศกึษาจะตอ้งปฎบิตัติามค าแนะน าของอาจารยแ์ละลงเรยีนตามก าหนด
- Institute of  Technologists : www.iot.ac.jp

6. ท่ีพกัและค่าครองชีพ:
- นกัศกึษาจะพกัในหอพกัที ่Institute of  Technologists  จดัเตรยีมไวใ้ห ้ แต่ไมร่วมคา่อาหาร
- นักศึกษาต้องเตรียมเงินค่าครองชีพส าหรบัการพ านักท่ีญ่ีปุ่ น ระยะเวลา 2 เดือน เป็นเงินประมาณ 75,000-
90,000 เยน (ประมาณ  23,250-27,900 บาท) อตัราแลกเปล่ียน 100 เยน = 31 บาท 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ โทร: 02 763 2780, 02 763 2781, 02 763 2782 1
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7. ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ: 67,500 บาท* 
*ค่าใช้จ่ายสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม*

(ราคารวมค่าตัว๋เครือ่งบิน ค่าประกนัภยั ค่าทีพ่กั และค่าด าเนินการแล้ว)

**ราคาน้ีไม่รวมค่าท าวีซ่า ค่าอาหาร 3 มือ้ ค่าใช้จ่ายส่วนตวั และค่าเดินทางท่องเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่ น**

**โดยมีทุนให้นักศึกษาคนละ  50,000 เยน  ต่อเดือน  (ประมาณ 15,500 บาท/เดือน)***

8. การสมคัร:         1. ดาวน์โหลดใบสมคัรได้ท่ี   Website:

2. พร้อมแนบ Transcript  หรือรายงานผลการเรียนของนักศึกษาทางระบบ REG

3. แนบส าเนา  Passport   ของนักศึกษา 

4. แนบผลสอบวดัระดบัทางภาษา (สามารถแนบผลสอบของทางสถาบนัได้)

5. และส่งมาท่ีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ ์ อาคารศนูยร์บัสมคัรชัน้ 2

คณุกาญจนา (karnjana@tni.ac.th) และคณุไดซึเกะ (daisuke@tni.ac.th)

โทร: 02-763-2780 / 02-763-2781  Fax: 02-763-2606

*สมคัรได้ตัง้แต่บดัน้ีจนถึงวนัที ่3 กมุาพนัธ ์2563 และปิดรบัสมคัรเวลา 16.00 น.**
...จะมีการคดัเลือกและสมัภาษณ์ภายในวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ ์2563..โดยก าหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลงั...

หมายเหต:ุ (1) หลงัจากประกาศรายช่ือแล้วนักศึกษาท่ีต้องการเข้ารว่มโครงการฯ ต้องช าระค่ามดัจ า เป็นจ านวนเงิน 

30,000 บาท เพื่อใช้เป็นค่าจองตัว๋เครือ่งบิน ตามวนัท่ีก าหนดเท่านัน้

...ทางสถาบนัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าจ านวน 30,000 บาทน้ี เมื่อมีการช าระแล้วสละสิทธ์ิในภายหลงั...

(2) ก่อนเดินทางไปนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในช่วงภาคฤดรูอ้นวิชา ENG 492 หรอื ENG 494   

(กิจกรรมเสริมหลกัสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร ์2 หรอืกิจกรรมเสริมหลกัสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร ์4)  ได้ 3 หน่วยกิต

*นักศึกษาสามารถสอบถามเก่ียวกบัเรือ่งการลงทะเบียนในรายวิชาดงักล่าวในช่วงภาคฤดรูอ้นกบัอาจารยท่ี์

ผศ.ไตรสิทธ์ิ  เบญจบุณยสิทธ์ิ   (อาจารยค์ณะวิศวกรรมศาสตร)์ E-mail: trizit@tni.ac.th 

(3) นักศึกษาท่ีเข้ารว่มจะต้องส่งรายงานหรอืไดอาร่ีหลงัจากท่ีกลบัมาแล้วให้กบัฝ่ายวิเทศสมัพนัธฯ์ โดยตรงด้วย อย่างน้อย 

3 หน้าขึน้ไป  **กรณุาส่งเป็นไฟลล ์Microsoft Word  / Power Point**

**รายละเอียดและค่าใช้จ่ายอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

*สอบถามเก่ียวกบัประสบการณ์การเรียนท่ี Institute of Technologists

นกัศกึษาทีเ่คยเดนิทางไปมาแลว้เมอืตน้เดอืนเมษายน ปี 2562 ไดท้ี:่ น.ส.ฐติาภา กนัโพธิ ์ สาขา IE ปี 4   

ka.thitapa_st@tni.ac.th และนายวรเดช เดชะถริวฒัน์ สาขา IE ปี 4 de.worradej_st@tni.ac.th


