หลักสู ตรอบรมภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อศึกษาต่ อมหาวิทยาลัยโตไก
Intensive Japanese Twinning Program
for Studying at Tokai University

จุดประสงค์ ของหลักสู ตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยโตไก (Tokai University) ประเทศญี่ปุ่น
จัดหลักสู ตรอบรมภาษาญี่ปุ่นสาหรับผูท้ ี่ประสงค์จะไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโตไก ในระดับปริ ญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์
และระดับ ปริ ญ ญาเอก คณะวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ และสิ่ งแวดล้อมโลก และคณะวิท ยาศาสตร์ ชีวภาพ
(หลัก สู ต รภาษาอัง กฤษ) โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มด้านภาษาญี่ ปุ่ น ในการเรี ย นและการติ ด ต่ อ สื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวัน
ในหลักสู ตรนี้ ผูเ้ รี ยนจะได้ศึกษาภาษาญี่ปุ่น ณ สานักงานมหาวิทยาลัยโตไกแห่งภาคพื้นอาเซียนประจาสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (Tokai University ASEAN Office at KMITL : TAOK) ระยะเวลา 300 ชั่วโมง สอนโดย
คณาจารย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านภาษาญี่ ปุ่น สาหรับผูเ้ ข้าเรี ยนในหลักสู ตรนี้ ทุกคนจะได้รับความช่วยเหลือในการหาอาจารย์ที่ปรึ กษา
(Matching Advisor) และให้คาแนะนาในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโตไก และทางสานักงานมหาวิทยาลัยโตไกจะคอยดูแลใน
เรื่ องการเตรี ยมเอกสารขอวีซ่านักเรี ยนของประเทศญี่ปุ่น
กรณี พิเศษสาหรับผูท้ ี่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่มีขอ้ ตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ
มหาวิทยาลัยโตไก ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ ปุ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยสยาม จะได้รับการยกเว้นในการสอบ
ข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโตไก

ระยะเวลาเรียน
ทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ 09:30– 16:15 น.(วันละ 5 ชัว่ โมง) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมทั้งสิ้น 300 ชัว่ โมง
เปิ ดหลักสู ตรปี ละ 2 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน

หลักสู ตร
เรี ยนภาษาญี่ปุ่นทั้งด้านไวยากรณ์ การอ่าน การเขียน และการสนทนา รวม 300 ชั่วโมง โดยจะมีการทดสอบความเข้าใจ
เป็ นระยะและมีการสอบกลางภาค นอกจากนี้ ผูเ้ รี ยนจะได้เดินทางไป Study Visit ที่มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น เป็ นเวลา 9 วัน
เพื่อเรี ยนภาษาญี่ปุ่นและเยี่ยมชมห้องปฏิบตั ิการของคณะที่ตอ้ งการศึกษาต่อ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
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มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโตไกในระดับปริ ญญาโทหรื อระดับปริ ญญาเอก
สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ นึ ไป
สามารถเรี ยนได้เต็มเวลาตลอดหลักสู ตร
ไม่จาเป็ นต้องมีพ้นื ฐานความรู ้ทางด้านภาษาญี่ปุ่น
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร รับใบสมัครที่ได้สานักงานของมหาวิทยาลัยโตไก หรื อ Download ใบสมัครที่ http://www.u-tokaiasean.com/
2. รู ปถ่าย 1 นิ้ว 1 รู ป
3. ใบ Transcript การศึกษาขั้นสู งสุ ด (ภาษาอังกฤษ)
4. ใบรับรองจบการศึกษาขั้นสู งสุด (ภาษาอังกฤษ)
5. สาเนาบัตรประชาชน
6. Research Plan (ภาษาอังกฤษ)
7. ผลวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEIC หรื อ TOEFL หรื อ IELTS)
8. RESUME (CV) (ภาษาอังกฤษ)
9. ค่าสมัคร 300 บาท

ค่าใช้ จ่ายในการเรียน
• ค่าเรี ยนรวม 75,000 บาท ตลอดหลักสู ตร จานวน 300 ชัว่ โมงที่สานักงานมหาวิทยาลัยโตไกฯ **
(รวมค่าเดินทางไปกลับระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นและค่าที่พกั ประมาณ 9 วันของ Study Visit)
• ค่าตาราและเอกสารประกอบการเรี ยนประมาณ 1,500 บาท
สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ :
สานักงานมหาวิทยาลัยโตไกแห่งอาเซียน (อโศก, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
Tel: 02-661-7161 (อโศก), 02-329-8158 (KMITL), Mobile: 087-000-1153
E-mail: info@u-tokaiasean.com
URL: www.u-tokaiasean.com
Facebook: https://www.facebook.com/tokai.hiat.thai
Line ID: tokai-asean
**รายละเอียดและค่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนสมัคร

