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โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Reitaku University Exchange Student Program, Fall 2023 
ณ Reitaku University ประเทศญี่ปุ่น 

 
ประเภทกิจกรรม 

นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ผ่านการคัดเลือก จ านวน 2 ราย เดินทางไปศึกษาภาษาญี่ปุ่นแบบ
ลงทะเบียนเรียน ได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม การใช้ชีวิตตลอดจนความเป็นอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อม
จริงในสังคมประเทศญี่ปุ่น รวมถึงได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม อาทิเช่น การทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆ เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมศักยภาพและทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น และเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนิสิตมากยิ่งขึ้น 
 
ระยะเวลา/สถานที่การเข้าร่วมโครงการ 

การเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างเดือนกันยายน 2566 - มกราคม 2567 เป็นระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา ณ Reitaku University ประเทศญี่ปุ่น 
 
คุณสมบัติ/เงื่อนไขการเข้าผู้ร่วมโครงการ 
• เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

1. เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระดับปริญญาตรี และมีสถานภาพเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
จนเสร็จสิ้นโครงการฯ 

2. นิสิตมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. มีทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นขั้นพ้ืนฐาน และสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ เนื่องจากการเรียนการสอน

เป็นภาษาญี่ปุ่น และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 
4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 
5. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก และมีความกระตือรือร้น 
6. ผู้ปกครองและนิสิตต้องรับทราบเงื่อนไขการรับทุนและยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งหมด  
7. นิสิตต้องส่งรายงาน และน าเสนอผลการเข้าร่วมโครงการต่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน 

หลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ 
• เกณฑ์ของ Reitaku University คือ นิสิตต้องเป็นผู้มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่น เทียบเท่าระดับ

ภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N3 ขึ้นไป (Japanese Language Proficiency Test: JLPT) 
 
การสนับสนุนค่าใช้จ่าย 

1. Reitaku University ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าที่พัก 
2. นิสิตเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนอ่ืนๆ ทั้งหมด 
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เอกสารประกอบการยื่นสมัคร 

1. ใบสมัครเข้ารว่มโครงการและเอกสารการสมัครตามแบบฟอร์มทั้งหมดของ Reitaku University      
ดังเอกสารแนบท้าย หรือสามารถ download ได้ที่ https://bit.ly/3kcYw8K หรือแสกน QR 
code นี ้ *กรณุากรอกใหค้รบทุกหน้า  

2. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ตัวจริง 
3. หนังสือรับรองนิสิต ฉบับภาษาอังกฤษ 
4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ Cambridge English Placement Test (CEPT) (ถ้ามี) 
5. ผลคะแนนภาษาญี่ปุ่น Japanese Language Proficiency Test: JLPT  
6. หนังสือยินยอมและรับทราบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ 
7. ประกาศนียบัตร/เอกสารอ่ืนๆ ที่ได้ผ่านการอบรม และ/หรือ การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ภาษาญี่ปุ่น (ถ้ามี) 
8. ส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) (ถ้ามี) 
***ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับขอให้รับรองส าเนาถูกต้อง และหากเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามรายการข้างต้น มหาวิทยาลัยถือว่าขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์*** 

ก าหนดการรับสมัครและการคัดเลือก 

ขอให้นิสิตผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ยื่นเอกสารประกอบการสมัครผ่านคณะ/วิทยาลัยต้นสังกัด

ภายในวันที่ 11 เมษายน 2566 โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 2 ราย โดยผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในระดับมหาวิทยาลัยข้างต้น จะเป็นตัวแทน

มหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอชื่อไปยัง Reitaku University เท่านั้น การพิจารณารับเข้าศึกษาเป็นสิทธิ์ของ 

Reitaku University ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

สอบถามข้อมูล/รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ คุณสุธินี โพธิสุวรรณ งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร โทรศัพท์ 055-961645  E-mail: sutineep@nu.ac.th 

https://bit.ly/3kcYw8K


หนังสือยินยอมและรับทราบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม  

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต (Fall 2023) ณ Reitaku University ประเทศญี่ปุ่น 

1. Reitaku University รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าท่ีพักตลอดโครงการ  
2. ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ คือ ระหว่างเดือนกันยายน 2566 - มกราคม 2567 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 
3. นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยประมาณการ รายละเอียดดังนี้ 
 

ที่ รายการ 
จ านวนเงิน 

เยนญี่ปุ่น บาท* 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัรายเดือน 80,000เยน/เดือน 20,800บาท/เดือน 
2. ค่าตั๋วเคร่ืองบินระหว่างประเทศไปกลบั - 25,000บาท 
3. ค่าหนังสือเดินทาง (Passport) (กรณียังไม่มี) - 1,000บาท 
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่่น - 1,600บาท 
5.  ค่าเช่าชดุเครื่องนอน (กรณอียู่หอพักภายในมหาวิทยาลัย) 14,260เยน/ภาคเรียน 3,708บาท/ภาคเรียน 
6. ค่าบรกิาร Wi-Fi (กรณอียู่หอพักภายในมหาวิทยาลัย) 9,240เยน/6เดือน 2,403บาท/6เดือน 
7. ค่าบริการอ่ืนๆ เช่น คา่อ านวยความสะดวกรับที่สนามบิน 

ค่าธรรมเนียมกิจกรรม เป็นต้น 
10,000เยน 2,600บาท 

5. ค่าประกันสุขภาพในประเทศญีปุ่่น (มหาวทิยาลัย 
Reitaku บังคับ และไม่สามารถใช้ประกันสุขภาพที่มีอยู่
ในประเทศไทยทดแทนได้) 

1,500เยน/เดือน 390บาท/เดือน 

6. ค่าอุปกรณ์ หนังสือเรียน ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่เลือกเรียน 

*อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 คือ 26 บาท ต่อ 100 เยนญี่ปุ่น 
 

ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขข้างต้น โดยยินยอมและรับทราบเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

และหากข้าพเจ้าไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ข้าพเจ้ายินดีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
 

      ลงชื่อ ........................................................ (ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ) 

                    (...................................................) วันที่ .......................... 

ส าหรับบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง 
             ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………......เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนโดยชอบ
ธรรมตามกฎหมายของนาย/นาง/นางสาว…………………….……...……….......................…คณะ……………………………… 
โดยเกี่ยวข้องเป็น……………………….....โทรศัพท์ติดต่อ................................... Line ID (ถ้ามี)……………………………… 
             ขอรับรองว่านิสิตมีสุขภาพ ร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการครบถ้วนตามระยะเวลาที่ก าหนด
พร้อมรับทราบและยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายของนิสิตข้างต้นในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Reitaku 
University ประเทศญี่ปุ่น                                         
                                                           
                                                       ลงชื่อ ....................................................(ผูป้กครอง) 
                                                             (......................................................) วันที่............................ 

 



Contact 

Contact Person 
International Exchange Center（Hiroki Kunimoto） 
 Mail: studyabroad@ad.reitaku-u.ac.jp 

Application Procedure 

Nomination Deadline April 21, 2023 

Nomination 
Procedure 

Please send a nomination email to following address; 
studyabroad@ad.reitaku-u.ac.jp 
 
Nominations should include below informations 

Student’s name 
Gender 
Birthday 
Nationality 
Term abroad 
Academic area of focus 
 
If you do not have all of the above information by the application 
deadline, please let us know only the number of applicants and the 
ratio of male to female applicants by the deadline. 

Documentation 
Deadline 

May 8, 2023 
Please send all of application document by Email. 
studyabroad@ad.reitaku-u.ac.jp 

Materials Details are on the attached file “ Application Materials.pdf” 

Reitaku University Fact Sheet 
Fall 2023 / Spring 2024 

mailto:studyabroad@ad.reitaku-u.ac.jp
mailto:studyabroad@ad.reitaku-u.ac.jp
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Academic Calendar 

Spring Semester 2023 

Early Sep        Arrive at Narita airport, Entering a dormitory. 
Early to mid Sep  Orientation 
22nd Sep        Class start 
15th Jan          Class end 
16th Jan to 22nd    Term-end exam 
 
Arrival date at Narita Airport will be designated around Early 
September. Details will be announced later.   

Course Selection 

Language 
Languages (mainly Japanese and English) used in classes vary. 
For details, please refer to the list of courses available to exchange 
students, which will be announced separately. 

Registration 

・Minimum required hours of classes per week in Reitaku University 
is 600 minutes. 

・Course registration process begins before the program starts.  
・Please be noted that some courses for degree students are not 
available for exchange students. 

Japanese Language  
Courses 

At Reitaku University, we offer classes according to the purpose of 
Japanese language study and placement test. 

Non-Japanese 
language classes 

Courses available to exchange students will be announced separately. 
For your reference, will also provide a list of courses available to exchange students for the 

Fall 2022 semester. 

File: Fall 2022_Courses available for exchange students.xlsx 

Insurance 

National 
Health Insurance 

All exchange students staying in Japan are required to enroll in this 
insurance, which costs approximately 1,500 yen per month. 
By enrolling in the National Health Insurance, the co-payment for 
medical expenses is reduced to 30%. 

Other Insurance We recommend that you purchase travel insurance on your own. 



Cost 

Tuition 
The tuition fee depends on the number of registered credits. The 
maximum tuition fee is 150,000 yen/semester. (10,000 yen per credit) 
In addition to the above, textbook fees are required separately. 

Dormitory 

On-campus dormitory(female) 
 1st semester : JPY360,000 

 (Dormitory JPY300,000 and Entrance fee JPY60,000) 
 2nd semester : JPY300,000 
Off-campus dormitory 
 About JPY61,000 per month 
  （Electricity, Gas, Water and Wifi are included） 

Bedding Rental 

On-campus dormitory  One Year : JPY24,450 
One Semester : JPY14,260 
 

Off campus dormitory  JPY31,000 per 11 month 
JPY19,000 per 5 month 

Wi-Fi at Dormitory 
On-campus dormitory  JPY9,240 per 6 month 
Off campus dormitory  Included in dormitory fee 

Other fee 
(Airport pickup, events, etc) 

Fall semester Half year JPY10,000 
Fall semester 1 year JPY15,000 

Payment Date 

Tuition 

Spring semester: Mid-May / Fall semester: Mid-October 

 

Dormitory fee 

On-campus dormitory：Spring semester: Mid-May / Fall semester: Mid-October 

Off-campus dormitory：End of every month 

 

Bedding Renral 
On-campus : Spring semester : Early April / Fall semester: Early September 

Off-campus : A few days after moving in 

 

Dormitory Wifi 
On-campus : Spring semester: Early April / Fall semester: Early September 

Off-campus : End of every month 

 

Other fee 

Spring semester: Mid-May / Fall semester: Mid-October 



 

Others 

Visa 

The process for obtaining a visa to study in Japan is as follows. 
 
～8th May : Submit application for CoE (Partner school → Reitaku) 

Early Jun : Submit application for CoE (Reitaku → Immigration Bureau) 

Middle Jul : CoE issued (Immigration Bureau → Reitaku) 

CoE will be mailed to partner schools 

Jul to Aug : Visa application (students → embassies) 

*Original CoE must be submitted. 

Visa issued (Embassy → Student) 

Early Sep : Enter Japan 

CoE is expected to be issued around mid-July 2023. 

Part-time job 

Part-time work during the period of study abroad is permitted as 
long as it has been approved by the sending university. 
However, you will need to obtain a "Permission to Engage in 
Activity other than that Permitted under the Status of Residence", 
which must be applied for at Narita Airport upon your arrival in 
Japan. 

Conversation 
Partnership Program 

Exchange students are paired with a Japanese student as a 
Conversation Partner. 
These students will help you make friends and support you in your 
daily life to make your study abroad experience more fulfilling. 
Please see below for more information about our activities. 
 
Reitakuwebsite：  https://www.reitaku-u.ac.jp/global/conversation-partnership/ 

Instagram：  https://www.instagram.com/reitaku_cp/ 

Dormitory detail 

On-campus 
https://www.reitaku-u.ac.jp/global/community-life/ 
 
Off-campus(Dormy Matsudo) 
https://dormy-ac.com/placehall/shutoken/uk/13355/ 
 
Off-campus(Dormy Matsudo) 
https://dormy-ac.com/placehall/shutoken/uk/13282/ 

https://www.reitaku-u.ac.jp/global/conversation-partnership/
https://www.instagram.com/reitaku_cp/
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