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โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต OIU Exchange Student Program, Fall 2023 
ณ School of Japanese Studies for Foreign Students,  

Osaka International University ประเทศญี่ปุ่น 
 

ประเภทกิจกรรม 
นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ผ่านการคัดเลือก จ านวน 2 ราย เดินทางไปศึกษาภาษาญี่ปุ่นแบบ

ลงทะเบียนเรียน ได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม การใช้ชีวิตตลอดจนความเป็นอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อม
จริงในสังคมประเทศญี่ปุ่น รวมถึงได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม อาทิเช่น การทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆ  
เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพและทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น และเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนิสิตมากยิ่งขึ้น 
 
ระยะเวลา/สถานที่การเข้าร่วมโครงการ 

การเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างเดือนกันยายน 2566 - กุมภาพันธ์ 2567  เป็นระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา ณ School of Japanese Studies for Foreign Students, Osaka International University 
ประเทศญี่ปุ่น 
 
คุณสมบัติ/เงื่อนไขการเข้าผู้ร่วมโครงการ 
• เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

1. เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระดับปริญญาตรี และมีสถานภาพเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
จนเสร็จสิ้นโครงการฯ 

2. นิสิตมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. มีทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นขั้นพ้ืนฐาน และสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ เนื่องจากการเรียนการสอน

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

หลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ 
• เกณฑ์ของ Osaka International University คือ นิสิตต้องเป็นผู้มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่น 

เทียบเท่าระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N4 ขึ้นไป (Japanese Language Proficiency Test: JLPT) 
 
การสนับสนุนค่าใช้จ่าย 

1. Osaka International University ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
2. นิสิตเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนอ่ืนๆ ทั้งหมด 

 



เอกสารแนบ 1 
 

OIU University Exchange Student Program, Fall 2023: page 2 of 2 

 

เอกสารประกอบการยื่นสมัคร 
1. ใบสมัครเข้ารว่มโครงการฯ และเอกสารการสมัครตามแบบฟอร์มการสมัครของ OIU 1-11

ดังเอกสารแนบท้าย หรือสามารถ download ได้ที ่https://bit.ly/3F8Ecwu  หรือแสกน 
QR code ด้านข้างนี ้*กรุณากรอกให้ครบทุกหน้า  

2. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง 
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 19 เมษายน 2566 โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 1 ราย โดยผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในระดับมหาวิทยาลัยข้างต้น จะเป็นตัวแทน

มหาวิทยาลัยเพื่อเสนอชื่อไปยัง OIU เท่านั้น การพิจารณารับเข้าศึกษาเป็นสิทธิ์ของ OIU ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ คุณสุธินี โพธิสุวรรณ งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ  

กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ชั้น 5 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 055-

961645  E-mail: sutineep@nu.ac.th 

https://bit.ly/3F8Ecwu


หนังสือยินยอมและรับทราบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม  

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Fall 2023 ณ Osaka International University ประเทศญี่ปุ่น 
 

1. Osaka International University รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการศึกษาตลอดโครงการ  
2. ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ คือ 1 ภาคการศึกษา ระหว่างเดือนกันยายน 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 

3. นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จา่ย โดยประมาณการ รายละเอียดดังนี ้
 

ที่ รายการ 
จ านวนเงิน 

เยนญี่ปุ่น บาท* 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัรายเดือน 80,000เยน/เดือน 21,600บาท/เดือน 
2. ค่าที่พัก (ไม่รวมค่าน้้าและค่าไฟ) โดยประมาณ 216,000เยน/ภาคการศึกษา 58,320บาท/ภาคการศึกษา 
3. ค่าน้้า คา่ไฟ โดยประมาณ 4,000เยน/เดือน 1,080บาท/เดือน 
4. ค่าตั๋วเคร่ืองบินระหว่างประเทศไปกลบั - 25,000บาท 
5. ค่าหนังสือเดินทาง (Passport) (กรณียังไม่มี) - 1,000บาท 
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่่น - 1,600บาท 
7. ค่าอุปกรณ์ หนังสือเรียน ขึ้นอยู่กับแต่ละรายวชิา 

*อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566 คือ 27 บาท ต่อ 100 เยนญี่ปุ่น 
 

ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขข้างต้น โดยยินยอมและรับทราบเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว  

และหากข้าพเจ้าไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ข้าพเจ้ายินดีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

 

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

          (...................................................)  

            วันที่ ..................................... 

ส าหรับบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง 

             ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………......เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตาม

กฎหมายของนาย/นาง/นางสาว…………………….……...……….......................…คณะ……………………………… โดยเกี่ยวข้อง

เป็น……………………….....โทรศัพท์ติดต่อ................................... Line ID (ถ้ามี) ................................................ 

             ขอรับรองว่านิสิตมีสุขภาพ ร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการครบถ้วนตามระยะเวลาที่ก้าหนดพร้อม

รับทราบและยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายของนิสิตข้างต้นในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Osaka International 

University ประเทศญี่ปุ่น                                                                                                    

                                                                             ลงชื่อ ....................................................(ผู้ปกครอง) 

                                                                                    (......................................................) 

                                                               วันที่................................................ 

 
































