ข้ อมูลในการสมัครเป็ นนักศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยโตไก
ปี การศึกษา2017
1. คุณสมบัติการสมัคร
คุณสมบัติการสมัครเป็ นนักศึกษาวิจยั คือ
(1) ผูท้ ี่สนใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยโตไก
(2) ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อผูท้ ี่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู ้ความสามารถเท่ากับผูท้ ี่
สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
(3) ผูท้ ี่มีวซี ่านักศึกษาต่างชาติของประเทศญี่ปุ่นแล้ว
※ ถ้าสมัครนักศึกษาวิจยั จากต่างประเทศ รัฐบาลญี่ปุ่นไม่ให้ออกวีซ่าในฐานะนักศึกษาต่างชาติ ดังนั้นผูท
้ ี่
อยูต่ ่างประเทศจึงต้องขอวีซ่าในฐานะนักศึกษาต่างชาติจากโรงเรี ยนต่าง ๆ มาก่อน เช่น สถาบันศึกษา
ภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัยโตไก โรงเรี ยนสอนภาษาญี่ปุ่นหรื อโรงเรี ยนเฉพาะทาง เป็ นต้น ก็คือนักศึกษา
ต่างชาติเข้าไปประเทศญี่ปุ่นโดยมีวซี ่านักศึกษาต่างชาติจากโรงเรี ยนอื่น ศึกษาที่โรงเรี ยนเหล่านั้นสักระยะหนึ่ง
หลังจากนั้นสามารถสมัครนักศึกษาวิจยั ที่มหาวิทยาลัยโตไกได้

2. เอกสารทีใ่ ช้ ในการสมัคร
(1) แบบฟอร์มการสมัครเป็ นนักศึกษาวิจยั , ประวัติส่วนตัว, เอกสารคามัน่ สัญญา, ใบรับรอง (เป็ น
เอกสารที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
(2) ใบรับรองสาเร็ จกรศึกษาขั้นสู งสุ ด, ประกาศนียบัตรหรื อใบปริ ญญาบัตร (สาหรับผูท้ ี่ยงั ไม่จบ
การศึกษายืน่ เอกสารคาดว่าจะจบการศึกษาแทน)
(3) ผลการเรี ยนของการศึกษาขั้นสู งสุ ด
(4) รู ปถ่าย (3 ซม. × 4 ซม.) 2 ใบ (เพื่อติดเอกสารการสมัครและทาบัตรประจาตัวนักเรี ยน)
(5) สาหรับชาวต่างชาติยนื่ ใบพานักหรื อใบลงทะเบียนชาวต่างชาติ
(ตามกาหนดนั้นอายุของวีซ่านักศึกษาต่างชาติมีระยะเวลา 1 ปี )

3. ระยะเวลารับสมัครและเวลาเปิ ดทาการของสานักงานทีร่ ับสมัคร
ภาคเรี ยนฤดูใบไม้ผลิ : 1 มีนาคม 2017 (พุธ) – 10 มีนาคม 2017 (ศุกร์ ) (ยกเว้นวันอาทิตย์)
ภาคเรี ยนฤดูใบไม้ร่วง : 1 กันยายน 2017 (ศุกร์ ) – 10 กันยายน 2017 (พุธ) (ยกเว้นวันเสาร์ -อาทิตย์)
(เปิ ดทาการ 9.30 น. – 16.30 น. แต่ในวันเสาร์ เปิ ดทาการถึง 14.00 น.)

4. วิธีการสมัครและข้ อมูลการสมัครเบื้องต้ น (มหาวิทยาลัยโตไกไม่ รับเอกสารทางไปรษณีย์)
ผูส้ มัครนา “ค่าสมัคร” และ “เอกสารสมัคร” มาที่แผนกที่เกี่ยวข้องในวิทยาเขตที่จะศึกษาต่อ
โดยตรงในเวลาสมัครที่กาหนดไว้

5. ค่ าสมัคร
10,000 เยน

6. ค่ าลงทะเบียนและค่าให้ คาปรึกษาการวิจัย
ค่าลงทะเบียน : 25,000 เยน (สาหรับผูท้ ี่เป็ นนักศึกษาวิจยั เทอมที่ 2
ขึ้นไปและผูท้ ี่ยนื่ รายงานจะได้รับการยกเว้น)
ค่าให้คาปรึ กษาการวิจยั : 1 ภาคเรี ยน (ระยะเวลาครึ่ งปี ) 180,800 เยน
สาหรับผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโตไก (รวมบัณฑิตวิทยาลัย) วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยโตไก
(รวมวิทยาลัยนานาชาติโตไก ณ ฮาวาย) และโรงเรี ยนสาธิตของมหาวิทยาลัยโตไก ค่าลงทะเบียนและส่ วนหนึ่งของ
ค่าให้คาปรึ กษาการวิจยั จะได้รับการยกเว้น (โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)

7. ค่ าเล่าเรียน
นอกจากค่าให้คาปรึ กษาการวิจยั แล้วมหาวิทยาลัยจะเก็บเงินค่าเล่าเรี ยนด้วย รายละเอียดตามตาราง
ต่อไปนี้
ค่ าเล่าเรียน 1 ภาคเรียน (ระยะเวลาครึ่งปี )
อักษรศาสตร์ , การท่องเที่ยว, นิติศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเล
รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
บริ หารธุ รกิจ
มนุษยศาสตร์และวัฒนธรรม, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, พลศึกษาศาสตร์ ,
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์ , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สารสนเทศและโทรคมนาคม,
วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมศาสตร์ , ชีววิทยา, เกษตรศาสตร์ , แพทยศาสตร์
ส่ วนกลางและศูนย์การวิจยั เป็ นต้น

73,000 เยน
87,000 เยน
75,000 เยน
78,500 เยน
99,500 เยน
73,000 เยน

8. การประกาศผลให้ ทราบ
ผูท้ ี่ได้รับการอนุมตั ิวา่ เป็ นนักศึกษาวิจยั มหาวิทยาลัยจะมอบ “ใบรับรองการเป็ นนักศึกษาวิจยั ”

9. เวลาการชาระเงิน
ผูท้ ี่ได้รับการอนุมตั ิวา่ เป็ นนักศึกษาวิจยั จะต้องชาระค่าลงทะเบียน ค่าให้คาปรึ กษาการวิจยั และค่า
เล่าเรี ยนในระยะเวลาที่กาหนด

0. การยกเลิกบัตรประจาตัวนักศึกษาวิจัย
กรณี ที่นกั ศึกษาวิจยั มีการกระทาที่ผดิ จากกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
โตไกแล้ว มหาวิทยาลัยจะสามารถยกเลิกสถานภาพนักศึกษาวิจยั ได้ โดยเฉพาะ
ชาวต่างชาติที่ถูกยกเลิกสถานภาพนักศึกษาวิจยั แล้ว มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้
สานักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบทันที

11.ข้ อมูลทีต่ ้ องทราบ
ในกรณี ที่ไม่ได้ชาระเงินค่าลงทะเบียน ค่าให้คาปรึ กษาการวิจยั และค่าเล่าเรี ยน มหาวิทยาลัยจะ
ยกเลิกสถานภาพนักศึกษาวิจยั

12.อื่นๆ
ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ถูกบันทึกไว้ในเอกสารการสมัคร ถ้าไม่จาเป็ นต้องใช้ มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้
นาไปใช้ที่อื่น

------------------------------※ ผูท
้ ี่ตอ้ งการเป็ นนักศึกษาวิจยั ต้องมีอาจารย์ที่ปรึ กษาก่อนสมัคร เอกสารที่ใช้ในการหาอาจารย์ที่ปรึ กษา
มีดงั ต่อไปนี้
1. Research Plan
2. Transcript
3. Graduate Certificate
4. Resume

เมื่อมีเอกสารครบแล้วทางสานักงานมหาวิทยาโตไกจะหาอาจารย์ที่ปรึ กษาให้ สามารถยืน่ เอกสารและ
สอบถามได้ที่สานักงานมหาวิทยาลัยโตไก
E-mail : info@u-tokaiasean.com
Tel : 02-661-7161

