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จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ (ปี 2018)

นักศึกษาชาวไทยทีก่ าลงัศึกษาอยู่จ านวน        คน
(จีน 442 คน, เกาหล ี95 คน, ซาอุดอิาระเบีย 92 คน) 

ระดบั จ านวน

ปริญญาตรี 734 คน

ปริญญาโทและปริญญาเอก 118 คน

สถาบันศึกษาภาษาญี่ปุ่น 66 คน

นักศึกษาวจิัย 10 คน

อ่ืน 33 คน

รวม 961 คน

76



กจิกรรมต่าง ๆ ระหว่างประเทศ



Boseimaru
มหาวทิยาลยัโตไกเป็นมหาวทิยาลยัแห่งเดียวในประเทศญีปุ่่นที่มีเรือ

ส ารวจของตนเอง ซ่ึงมีช่ือว่า Boseimaru
ในทุกปีนักศึกษาโตไกลงเรือล านีไ้ปฝึกงานต่างประเทศต่าง ๆ ระยะเวลา 

45 วนั ช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ถึงมีนาคม

Boseimaru ได้มาเยือนประเทศไทยในเดือนมนีาคม ปี 2557 และ 2558



มหาวทิยาลยัโตไกเป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกทีเ่ปิดหลกัสูตร
เพ่ือเป็นนักบินซ่ึงมคีวามร่วมมือกบัสายการบิน ANA และ
มหาวทิยาลยั North Dakota ประเทศสหรัฐอเมริกา



ชนะเลศิ (6 คร้ัง)
1. South African Solar Challenge (ปี 2008, 2010, 2012)
2. Global Green Challenge in Australia (ปี 2009, 2011)
3. Carrera Solar Atacama in Chili (ปี 2014)
อนัดบั 2 1.Global Green Challenge in Australia (ปี 2013)

2. Sasol Solar Challenge in South Africa  (ปี 2016, 2018)
อนัดบั 3 1.World Solar car Rally in Taiwan (ปี 2006)

2. Bridgestone World Solar Challenge (ปี 2015)

การร่วมการแข่งขันรถโซล่า



รีโอ โอลมิปิกเกมส์ ปี 2016
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมหาวทิยาลยัโตไกทีไ่ด้เหรียญจ านวน 5 คน

Mr.Masu Bakar
Gold Medalist, Men's 90 kg JUDO 

ช้ันปีที่ 3

Ms.Haruka Tachimoto

Gold Medalist, Women’s 70 kg JUDO

จบปีการศึกษา 2012 คณะพลศึกษาศาสตร์



รีโอ โอลมิปิกเกมส์ ปี 2016
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมหาวทิยาลยัโตไกทีไ่ด้เหรียญจ านวน 5 คน

Ms.Rie Kaneto
Gold Medalist, 200 m Breaststroke, Swim

จบปีการศึกษา 2012 คณะพลศึกษาศาสตร์

Mr.Naohisa Takato

Bronze Medalist, Men’s 60 kg JUDO

จบปีการศึกษา 2015 คณะพลศึกษาศาสตร์



รีโอ โอลมิปิกเกมส์ ปี 2016
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมหาวทิยาลยัโตไกทีไ่ด้เหรียญจ านวน 5 คน

Mr.Ryunosuke Haga

Bronze Medalist, Men’s 100 kg JUDO

จบปีการศึกษา 2015 คณะพลศึกษาศาสตร์

รีโอ พาราลมิปิกเกมส์ ปี 2016
Mr.Masaki Fujita
Silver Medalist, Track Cycling

จบปริญญาโท ปีการศึกษา 2008
คณะวิศวกรรมศาสตร์



ลกัษณะที่โดดเด่นของมหาวทิยาลยัโตไก

1. มหาวทิยาลยัโตไก มีจ านวนอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นจ านวนมาก โดยมี
อตัรา อาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา 20 คน ซ่ึงอาจารย์สามารถดูแล
นักศึกษาทุกคนได้อย่างทัว่ถึง

2. มหาวทิยาลยัโตไก วทิยาเขตโชนัน อยู่ในจังหวดั KANAGAWA ซ่ึงเป็น
จังหวดัทีอ่ยู่ติดกบั TOKYO แต่

3. มีศูนย์กจิกรรมส าหรับนักเรียนต่างชาติ
4. มีส านักงานมหาวทิยาลยัโตไกแห่งภาคพืน้เอเชียประจ าประเทศไทย
ตั้งอยู่ในสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ท าให้สามารถติดต่อสอบถามได้อย่างสะดวก

ค่าครองชีพจะถูกกว่าอยู่ TOKYO มาก 



～ปริญญาตรี～
เปิดสอน 19 คณะ 75 ภาควชิา

ระยะเวลาหลกัสูตร 4 ปี 124 หน่วยกติ



คณะวศิวกรรมศาสตร์ 13 ภาควชิา
• ภาควชิาชีวเคมีประยุกต์

• ภาควชิาเคมีประยุกต์ 

• ภาควชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางภาพและแสง

• ภาควชิาวศิวกรรมนิวเคลยีร์

• ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์

• ภาควชิาวสัดุศาสตร์

• ภาควชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวศิวกรรมอาคาร

• ภาควชิาวศิวกรรมโยธา

• ภาควชิาวศิวกรรมการวัดอย่างละเอยีด



• ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

• ภาควชิาวศิวกรรมการขับเคล่ือน

• ภาควชิาอากาศยานศาสตร์และอวกาศยานศาสตร์

- สาขาวชิาอากาศยานศาสตร์ - สาขาวชิาการบิน
• ภาควชิาวศิวกรรมชีวะการแพทย์

• ภาควชิาเทคโนโลยกีารส่ือสารสารสนเทศ

• ภาควชิาเทคโนโลยสีมองกลฝังตัว

• ภาควชิาวศิวกรรมระบบการจัดการ

• ภาควชิาวศิวกรรมการส่ือสารและเครือข่าย

คณะวศิวกรรมสารสนเทศและโทรคมนาคม 4 ภาควชิา



คณะวทิยาศาสตร์ 4 ภาควชิา
• ภาควชิาคณติศาสตร์

• ภาควชิาวทิยาศาสตร์เชิงคณติศาสตร์

• ภาควชิาฟิสิกส์ ・ ภาควชิาเคมี

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางทะเล 6 ภาควชิา
・ภาควชิาอารยธรรมทางทะเล
・ ภาควชิาสังคมส่ิงแวดล้อม
・ ภาควชิาวทิยาศาสตร์โลกทางทะเล
・ ภาควชิาประมง
・ ภาควชิาชีววิทยาทางทะเล
・ ภาควชิาวศิวกรรมการเดินเรือ  - สาขาวชิา การเดินเรือ

- สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลทางทะเล



คณะอกัษรศาสตร์ 4 ภาควชิา
• ภาควชิาอารยธรรม

• ภาควชิาวรรณคดญ่ีีปุ่น

• ภาควชิาภาษาองักฤษ

• ภาควชิาประวตัิศาสตร์

• ภาควชิาภาควชิาเอเชียนศึกษา

• ภาควชิายุโรปและอเมริกาศึกษา
• ภาควชิายุโรปเหนือศึกษา (นอร์ดคิ)

• ภาควชิาการสร้างสรรค์ทางการเขียน
• ภาควชิาส่ือมวลชน

• ภาควชิาจิตวทิยาและสังคมศึกษา

คณะวฒันธรรมและสังคมศาสตร์ 6 ภาควชิา



คณะรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ 3 ภาควชิา
• ภาควชิารัฐศาสตร์

• ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

• ภาควชิาบริหารธุรกจิ
คณะนิติศาสตร์

• ภาควชิานิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และวฒันธรรม 3 ภาควชิา

• ภาควชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษย์

• ภาควชิาศิลปะ

• ภาควชิาการศึกษาระหว่างประเทศ

คณะการท่องเที่ยว
• ภาควชิาการท่องเทีย่ว



การสอบเข้าโดยผ่านการรับรองจาก
อาจารย์มหาวิทยาลยัโตไก

หลกัสูตรฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาต ิ(6 เดือน – 2 ปี)

ปริญญาโท     ปริญญาเอก

นักศึกษาวจิัยปริญญาตรี(ธรรมดา) ปริญญาตรี(ต่อเน่ือง)

สอบเข้า

EJU

ขั้นตอนการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี



วชิาข้อสอบเข้าส าหรับปริญญาตรี
Type สาย วชิาข้อสอบ

แบบ A สายศิลป์ -ภาษาญีปุ่่น
-วชิาศึกษาทั่วไป
-สอบสัมภาษณ์

สายวทิย์ -ภาษาญีปุ่่น
-คณติศาสตร์
-วทิยาศาสตร์
-สอบสัมภาษณ์

แบบ B
สอบเข้าโดยใช้ผล
คะแนนสอบ EJU

สายศิลป์ -ภาษาญีปุ่่น
-วชิาศึกษาทั่วไป
(เอกสารรับรองจากโรงเรียนมัธยมปลาย 3 ฉบับ)

สายวทิย์ -ภาษาญีปุ่่น
-คณติศาสตร์
-วทิยาศาสตร์
(เอกสารรับรองจากโรงเรียนมัธยมปลาย 3 ฉบับ)



ทุนการศึกษา - ระดับปริญญาตรี

ช่ือทุนการศึกษา จ านวนเงนิ

ทุนการศึกษาพเิศษ ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ค่าบริหารการศึกษา 
ค่าบ ารุงอาคาร ฟรี

ทุนการศึกษาธรรมดา ลดค่าเล่าเรียนภาคเรียนละ 150,000 เยน

1.ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

มกีารพจิารณาว่าได้ทุนการศึกษาต่อหรือไม่ในทุกภาคเรียน



การสอบเข้าโดยผ่านการรับรองจาก
อาจารย์มหาวิทยาลยัโตไก

หลกัสูตรฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาต ิ(6 เดือน - 2 ปี)

ปริญญาโท     ปริญญาเอก

นักศึกษาวจิัยปริญญาตรี(ธรรมดา) ปริญญาตรี(ต่อเน่ือง)

เง่ือนไขทีจ่ะได้ทุนการศึกษา

สอบเข้า

ผลคะแนนสอบดี

ไม่ขาดเรียน, ผลการเรียนดี

ได้ทุนการศึกษา !!



2. ทุนการศึกษาทัว่ไป
ช่ือทุนการศึกษา ประเภทของทุน จ านวนเงินของทุนการศึกษา (จ านวนทีใ่ห้)

ทุนการศึกษาปริญญาตรี (ประเภทท่ี 1) ไม่ตอ้งใชคื้น ภาคการศึกษาละ 200,000 เยน

ทุนการศึกษาปริญญาตรี (ประเภทท่ี 2) ไม่ตอ้งใชคื้น ภาคการศึกษาละ 100,000 เยน

ทุนการศึกษา Work Study ไม่ตอ้งใชคื้น เดือนละ 25,000 เยน (ปีละ 300,000 เยน)

ทุนการศึกษานกัศึกษาแลกเปล่ียน
ชาวต่างชาติ

ไม่ตอ้งใชคื้น ข้ึนอยูก่บัมหาวิทยาลยัท่ีสงักดั (ศึกษา) อยูก่่อนมาแลกเปล่ียน

ทุนการศึกษาในการศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง

ไม่ตอ้งใชคื้น คนเดียว : ไม่เกิน300,000 เยน, กลุ่ม : ไม่เกิน 500,000 เยน

ทุนการศึกษาเพ่ือระลึกถึงการสถาปนา
(รายงานเพื่อระลึกถึงการสถาปนา)

ไม่ตอ้งใชคื้น รางวลัชนะเลิศ 100,000 เยน , รางวลัยอดเยีย่ม 50,000 เยน
ผลงานท่ีไดรั้บคดัเลือก 30,000 เยน

ทุนการศึกษาฉุกเฉิน ใหย้มื เงินเทียบเท่าหรือไม่เกินค่าเล่าเรียนในภาคการศึกษา  ซ่ึงจะจ่ายให้
อยา่งเหมาะสนในแต่ละภาคการศึกษา (ไม่เกิน 600,000 เยน)  ในภาค
การศึกษาถดัไป  อนุญาตใหข้อใหม่ไดโ้ดยไม่เสียค่าดอกเบ้ีย

ทุนการศึกษาใหย้มื
Sato Kanezo

ใหย้มื ในยมืเงินโดยจ ากดั
คณะแพทยศาสตร์ปีละ 300,000 เยน
คณะพยาบาลศาสตร์ปีละ 100,000 เยน
ไม่มีดอกเบ้ียและผลตอบแทนในระยะยาว

ทุนการศึกษา Mochiboshi ใหย้มื เดือนละ 30,000 เยน, (ปีละ 360,000 เยน)



ค่าเทอม (ปี 2019) เยน

คณะ ปีแรก ปีที่ 2-4 รวม 4 ปี

วศิวกรรมศาสตร์, วทิยาศาสตร์, IT 1,663,200 1,345,000 5,698,200

เกษตรศาสตร์, ชีวภาพ 1,493,200 1,275,000 5,318,200

รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ 1,556,200 1,235,000 5,224,200

พลศึกษาศาสตร์ 1,587,200 1,269,000 5,394,200

วทิยาศาสตร์ทางทะเล 1,744,200 1,426,000 6,022,200

คณะ ปีแรก ปีที่ 2-4 รวม 4 ปี

อกัษรศาสตร์, นิตศิาสตร์ 1,525,200 1,207,000 5,146,200

การท่องเที่ยว 1,536,200 1,218,000 5,190,200

มนุษยศาสตร์การออกแบบ 1,773,200 1,455,000 6,138,200

การศึกษาระหว่างประเทศ 1,366,200 1,148,000 4,810,200

วฒันธรรมและสังคมศาสตร์ 1,525,200 1,207,000 5,146,200

***ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลีย่นแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า



～ปริญญาโท～

ระดบัปริญญาโทเปิดสอน 15 คณะ 26 ภาควชิา
ระยะเวลาหลกัสูตรปริญญาโท 2 ปี 30～32 หน่วยกติ



ขั้นตอนในการเข้าปริญญาโทหลกัสูตรภาษาญีปุ่่น
ส าหรับผู้ทีไ่ม่มีทุนการศึกษา

หลกัสูตรฝึกอบรมภาษาญีปุ่่นส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาต(ิ6เดือน-2ปี)

นักศึกษาวิจัย

สอบเข้า - วชิาข้อสอบ 
1. ภาษาองักฤษ      

2. วชิาพืน้ฐานของสาขาวชิาต่าง ๆ 
3. สอบสัมภาษณ์

ปริญญาโท



ขั้นตอนในการเข้าปริญญาโทหลกัสูตรภาษาองักฤษ
ส าหรับผู้ท่ีไม่มีทุนการศึกษา

เปิดสอนเฉพาะคณะวศิวกรรมศาสตร์
หลกัสูตรฝึกอบรมภาษาญีปุ่่นส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาต(ิ6เดือน)

นักศึกษาวิจัย

สอบเข้า - วชิาข้อสอบ 
1. ภาษาองักฤษ      

2. วชิาพืน้ฐานของสาขาวชิาต่าง ๆ →เลือก 2-3 วชิา 
3. สอบสัมภาษณ์

ปริญญาโท



ขั้นตอนในการเข้าปริญญาโท (International Admission)
คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยโีทรคมนาคม

ส าหรับผู้ทีมี่ทุนการศึกษาหรือผู้ทีจ่บมหาวทิยาลยัทีมี่ MOU กบัมหาวิทยาลยัโตไก

1.พจิารณาเอกสาร 
- Personal History

- Transcript

- ใบจบการศึกษา
- ใบรับรองความรู้ภาษาญีปุ่่น
- Study Plan เป็นต้น
- ใบรับรองความรู้ภาษาญีปุ่่น

ปริญญาโท

คณะเทคโนโลยโีทรคมนาคม คณะวศิวกรรมศาสตร์

1.พจิารณาเอกสาร 
- Personal History

- Transcript

- ใบจบการศึกษา
- ใบรับรองความรู้ภาษาองักฤษ
- Study Plan เป็นต้น
- ใบรับรองความรู้ภาษาองักฤษ

หาอาจารย์ทีป่รึกษา



ทุนการศึกษา ระดบัปริญญาโท, เอก

ช่ือทุนการศึกษา จ านวนเงนิ

ทุนการศึกษาบัณฑิตวทิยาลยั
170 ทุน

720,000 เยน / 1 ปี
ระยะเวลาได้รับทุน 1 ปี

ทุนการศึกษาพฒันาตนเอง ไม่เกนิ 300,000 เยน / คน
100,000 – 500,000 เยน / กลุ่ม



ค่าเทอม (ปี 2019) เยน

คณะ ปีแรก ปีที ่2 รวม 2 ปี
วศิวกรรมศาสตร์, วทิยาศาสตร์, IT 1,446,000 1,146,000 2,592,000

เกษตรศาสตร์ 1,396,000 1,046,000 2,415,000

รัฐศาสตร์, อกัษรศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ 1,318,000 1,018,000 2,336,000

ศิลปศาสตร์ 1,468,000 1,168,000 2,636,000

วทิยาศาสตร์ทางทะเล 1,446,000 1,146,000 2,592,000

***ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลีย่นแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า



～ปริญญาเอก～
ระดบัปริญญาเอกเปิดสอน 8 คณะ 12 ภาควชิา

ระยะเวลาหลกัสูตรปริญญาเอก 3 ปี 30～48 หน่วยกติ

ตัวอย่างเง่ือนไขทีจ่บการศึกษา (สายวทิย์)
1.วทิยานิพนธ์ 1 เล่ม
2.ลงบทความในวารสาร 2 เล่ม
3.อภปิรายผลการวจิยัในประชุมทางวชิาการระดบันานาชาต ิ1 คร้ัง



ขั้นตอนในการเข้าระดับปริญญาเอก (International Admission)

ส าหรับผู้ทีมี่ทุนการศึกษาหรือผู้ทีจ่บมหาวทิยาลยัทีมี่ MOU กบัมหาวทิยาลยัโตไก
เฉพาะ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและโลก, วทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ยืนเอกสารทีส่ านักงานมหาวทิยาลยัโตไกดงันี ้
1. ใบประวตัิการศึกษา 2.ใบรับรองจบการศึกษาปริญญาโท 3.Transcript ปริญญาโท
4. Study Plan 5.ใบรับรองทุนการศึกษา(ถ้ามี) 6. ใบรับรองความรู้ภาษาองักฤษ

พจิารณาเอกสาร และ หาอาจารย์ทีป่รึกษา

ถ้าไม่มีปัญหา

ปริญญาเอก



ขั้นตอนในการเข้าปริญญาเอก
ส าหรับผู้ทีไ่ม่มีทุนการศึกษาและสนใจศึกษาต่อคณะสายศิลป์

ยืนเอกสารทีส่ านักงานมหาวทิยาลยัโตไกดงันี ้
1. ใบประวตัิการศึกษา 2.ใบรับรองจบการศึกษาปริญญาโท 3.Transcript ปริญญาโท
4. Study Plan 5.ใบรับรองทุนการศึกษา(ถ้ามี)

พจิารณาเอกสาร และ หาอาจารย์ทีป่รึกษา

สอบเข้า ณ ประเทศญ่ีปุ่น
Presentation, สอบสัมภาษณ์

ปริญญาเอก



ค่าเทอม (ปี 2019) เยน

คณะ ปีแรก ปีที ่2-3 รวม 3 ปี
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,446,000 1,146,000 3,738,000

เกษตรศาสตร์ 1,396,000 1,046,000 3,488,000

รัฐศาสตร์, อกัษรศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ 1,318,000 1,018,000 3,354,000

วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 1,446,000 1,146,000 3,738,000

วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและโลก 1,446,000 1,146,000 3,738,000

***ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลีย่นแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า



สถาบันศึกษาภาษาญีปุ่่นของมหาวทิยาลยัโตไก



1. มีหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาญีปุ่่นส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ
2. สถาบันศึกษาภาษาญีปุ่่นอยู่ในมหาวทิยาลยั (วทิยาเขต Shonan)
3. สถาบันแห่งนีส้ าหรับผู้ทีป่ระสงค์จะไปศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัโตไก
4. เปิดหลกัสูตรปีละ 2 รอบ (ช่วงเดือนเมษายนและเดือนกนัยายน)
5. ระยะเวลาหลกัสูตร 1 ปี



6. นอกจากศึกษาภาษาญีปุ่่นแล้ว นักเรียนจะศึกษาวชิาต่างๆ เช่น 
คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี (สายวทิย์) 
ประวตัศิาสตร์ญีปุ่่น,สังคมญีปุ่่น (สายศิลป์)

7. มีการสอบเข้าโดยผ่านการรับรองจากอาจารย์ของสถาบันศึกษา
ภาษาญีปุ่่น (ระดบัปริญญาตรี)

มทุีนการศึกษาส าหรับนักศึกษาเทอมที ่2 ขึน้ไป ได้รับเงนิจ านวน 50,000 เยนต่อเดือน, 

ระยะเวลาได้รับทุนการศึกษา 6 เดือน, มจี านวนทุนการศึกษา 3 ทุน



เทศกาลนานาชาติส าหรับนักศึกษาต่างชาติ
ศูนย์ดูแลนักศึกษาต่างชาติจะจัดเทศกาลนานาชาติร่วมกบันักศึกษา

ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่ละประเทศจะออกบูธแนะน าประเทศ

ของตนเองและมีการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญีปุ่่น

มีกจิกรรมแลกเปลีย่นระหว่างนักศึกษาต่างชาติกบัคนญีปุ่่นหลายคร้ัง



ก าหนดการสมัครสถาบันศึกษาภาษาญีปุ่่น

เทอม จ านวนรับ วนัที่รับสมัคร พจิารณาเอกสาร ประกาศผล วนัลงทะเบียน

เทอมที่ 1
(เร่ิมเรียน

เดือนเมษายน 
ปี 2019)

120 20กนัยายน 2018
ถงึ 

5ตุลาคม 2018 

29 ตุลาคม 2018 12 พฤศจกิายน 2018 20 กนัยายน 2018
ถงึ 

5 ตุลาคม 2018 

เทอมที่ 2
(เร่ิมเรียน

เดือนกนัยายน 
ปี 2019)

80 27 มีนาคม 2019
ถงึ 

17 เมษายน 2019

16 พฤษภาคม 2019 28 พฤษภาคม 2019 28 พฤษภาคม 2019
ถงึ 

14 มิถุนายน 2019



อตัราค่าเล่าเรียนของสถาบันศึกษาภาษาญ่ีปุ่น

รายการ เทอม 1 เทอม 2 รวมทั้งหมด

ค่าแรกเข้า 70,000 0 70,000

ค่าเล่าเรียน 300,000 300,000 600,000

ค่าบ ารุงอาคาร 50,000 50,000 100,000

ค่าธรรมเนียม 7,000 4,000 11,000

รวมทั้งหมด 427,000 354,000 781,000

เยน

***ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลีย่นแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า



สถานทีต่่าง ๆ ในมหาวทิยาลยั



หอพกั (ส าหรับนักเรียนทีอ่ยู่ในสถาบันศึกษาภาษาญีปุ่่ น)

• หอพกัชาย (Kokusai Kaikan) หอพกัหญงิ (L – Kan) 
• ค่าเช่าเดือนละ                 เยน (รวมค่าน า้ ค่าไฟ) / คน ส าหรับนักศึกษาที่

อยู่ในสถาบันศึกษาภาษาญีปุ่่น
• พกัห้องละ 2 คน
• ห้องน า้ ห้องอาบน า้ ห้องครัว (ใช้ร่วมกนั)
• มีอนิเตอร์เน็ทใช้ (แบบไร้สาย) 

15,000





ฟิตเนสและสระวายน ้า



โรงอาหารและหอสมุด



กจิกรรมของมหาวทิยาลยัโตไกที่เกีย่วข้องกบั
ประเทศไทย



มหาวทิยาลยัและองค์กรของประเทศไทยทีม่ข้ีอตกลง
ความร่วมมือทางวชิาการกบัมหาวทิยาลยัโตไก

1. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั

2. มหาวทิยาลยัแม่โจ้

3. มหาวทิยาลยัขอนแก่น

4. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารธนบุรี

(คณะวศิวกรรมศาสตร์, คณะสารสนเทศและโทรคมนาคม)

5. สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น

6. กระทรวงสาธารณสุข (คณะแพทยศาสตร์)

7. มหาวทิยาลยัสยาม
8. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (คณะแพทยศาสตร์)



ในปีพ.ศ. 2539 สมเดจ็พระเทพราชสุดาบรมราชกมุารี
เสดจ็พระราชด าเนินทอดพระเนตร

เรือส ารวจของมหาวทิยาลยัโตไก Boseimaru

ณ แม่น า้เจ้าพระยา



ในปีพ.ศ. 2540 มหาวทิยาลยัโตไกถวายปริญญาดุษฎบัีณฑติ
กติติมศักดิ์แด่สมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ณ มหาวทิยาลยัโตไก



ในปีพ.ศ. 2550 มหาวทิยาลยัโตไกมอบปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกติติมศักดิ์ให้แก่ พล.อ.สุรยุทธ

จุลานนท์ อดตีนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
ณ มหาวทิยาลยัโตไก



ในปีพ.ศ. 2552 มหาวทิยาลยัโตไกถวายปริญญาดุษฎบัีณฑิต
กติตมิศักดิ์แด่สมเดจ็พระเทพราชสุดาบรมราชกมุารี

ณ พระราชวงัสวนจิตรลดา



ในปีพ.ศ. 2554 พลเอกสุรยุทธ์ จุฬานนท์ไปเยีย่มชม
มหาวทิยาลยัโตไก

ณ วทิยาเขต Yoyogi ณ โรงพยาบาลม.โตไก



ในปีพ.ศ. 2557 และ 2558 เรือส ารวจของมหาวิทยาลยัโตไก 
Bosei maru มาเยี่ยมประเทศไทย



ส านักงานมหาวทิยาลยัโตไกอยู่ใน
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



ภารกจิของส านักงานมหาวทิยาลยัโตไก
1. ประสานงานระหว่างสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ของประเทศไทยกบั

มหาวิทยาลยัโตไก

2.จัดและบริหารหลกัสูตรภาษาญีปุ่่น Twinning Program

3.ประชาสันพนัธ์และแนะน ามหาวทิยาลยัโตไก



หลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่ น Twinning Program

KMITL และTokai Univ. ได้ร่วมกนัจัดหลกัสูตรภาษาญีปุ่่น

ส าหรับผู้ทีป่ระสงค์จะไปศึกษาต่อในมหาวทิยลยัโตไก

ระยะเวลาหลกัสูตร 1 ปี

(เปิดหลกัสูตรปีละ 2 รอบ ช่วงพฤษภาคมและพฤศจิกายน)



หลกัสูตร Twinning Program

เทอมที่ 1

・ศึกษาภาษาญีปุ่่น 400 ช่ัวโมงทีส่ านักงานมหาวทิยาลยัโตไก (ประเทศไทย)

・เม่ือศึกษา 200 ช่ัวโมงเสร็จแล้วจะไป study tourที่มหาวทิยาลยัโตไก

・ค่าเล่าเรียน 85,000 บาท (ร่วมค่าเคร่ืองบิน, ค่าที่พกั 9 วนัของ study 

tour )

เทอมที ่2

・ศึกษาภาษาญีปุ่่นทีม่หาวทิยาลยัโตไก

・ค่าเล่าเรียน 392,000 เยน 

・ค่าทีพ่กัเดือนละ 15,000 เยน (รวมค่าน า้และค่าไฟ)
***ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลีย่นแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ขั้นตอนการศึกษาต่อมหาวทิยาลยัโตไกส าหรับผู้ทีเ่ข้าTwinning Program

ศึกษาภาษาญีปุ่่นทีส่ านักงานมหาวทิยาลยัโตไก ประเทศไทย（ระยะเวลา 6 เดือน）
↓

ศึกษาภาษาญีปุ่่นทีม่หาวทิยาลยัโตไก ประเทศญีปุ่่น（ระยะเวลา 6 เดือน- 1 ปี）

การสอบเข้าที่มีการรับรองจากสถาบันศึกษาภาษาญีปุ่่น

ปริญญาตรี ปริญญาตรี ต่อเน่ือง นักศึกษาวจิยั

บัณฑติวทิยาลยั (ระดบัป.โท, ป.เอก)

สอบเข้าระดบับัณฑติวทิยาลยั



ประชาสัมพนัธ์ของมหาวทิยาลยัโตไกในประเทศไทย

1.การร่วมงานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
2. การลงข้อมูลในหนังสือพมิพ์ นิตยสาร และ วทิยุ

3. การลงข้อมูลใน Web site ต่าง ๆ 



ชมรมศิษย์เก่ามหาวทิยาลยัโตไก สาขาประเทศไทย

ในประเทศไทยมีชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลยัโตไกสาขาประเทศ
ไทย สมาชิกเป็นทั้งชาวญีปุ่่นและชาวไทยจ านวนมาก ในจ านวนนีม้ี
หลายท่านเป็นอาจารย์ประจ าที่สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง





ส านักงานมหาวทิยาลยัโตไกในประเทศไทย
TOKAI UNIVERSITY ASEAN OFFICE (Bangkok)
อาคารFICO Place (อโศก)

TEL/FAX : 02-661-7161

ส านักงานมหาวทิยาลยัโตไกภาคพืน้เอเชีย
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

TEL/FAX :  02-329-8158

E-MAIL：info@u-tokaiasean.com
URL: www.kmitl.ac.th/tokai, www.u-tokaiasean.com
Facebook : https//www.facebook.com/tokai.hiat.thai
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