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จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ (ปี 2021)

นักศึกษาชาวไทยทีก่ าลงัศึกษาอยู่จ านวน        คน
(จีน 883 คน, เกาหล ี127 คน,สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ 35 คน)

ระดบั จ านวน

ปริญญาตรี 1,135 คน

ปริญญาโทและปริญญาเอก 130 คน

สถาบันศึกษาภาษาญี่ปุ่น 22 คน

นักศึกษาวจิัย 14 คน

รวม 1,301 คน

40



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 (7 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)

4. World Green Challenge (ปี 2021)
อนัดบั 2 1.Global Green Challenge in Australia (ปี 2013)

2. Sasol Solar Challenge in South Africa  (ปี 2016, 2018)

3. Bridgestone World Solar Challenge (ปี 2019)
อนัดบั 3 1.World Solar car Rally in Taiwan (ปี 2006)

2. Bridgestone World Solar Challenge (ปี 2015)

การร่วมแข่งขันรถโซล่า



Tokyo 2020 Olympic Games
ศิษย์เก่าของมหาวทิยาลยัโตไกได้เหรียญจ านวน 2 คน

แอรอน วูล์ฟ (Aaron Wolf) 
จบจากคณะพลศึกษาในปี 2017

ไดเ้หรียญทองกีฬายโูดประเภท 100 กิโลกรัม
และเหรียญเงินกีฬายโูดประเภททีมผสม

นาโอฮิสะ ทาคาโตะ (Naohisa Takato)
จบจากคณะพลศึกษาในปี 2015

ไดเ้หรียญทองกีฬายโูดชายรุ่น 60 กิโลกรัม



Tokyo 2020 Paralympic Games 

อตัสึชิ ชิดะ (Atsushi Shida) ศิษย์เก่าคณะวศิวกรรมศาสตร์ปี 1996 และ
ยูกะ อาโอยามะ (Yuka Aoyama) ศิษย์เก่าคณะพลศึกษาปี 2008 ได้ท าหน้าที่

เป็นผู้วิง่น าให้กบัมซิาโตะ มจิิชิตะ นักกฬีาวิง่มาราธอนหญงิ รุ่น T12 
และท้ายทีสุ่ดได้รับรางวลัชนะเลศิเหรียญทอง



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
ตั้งอยู่ในสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและ
ตึกฟิโก้ อโศก ท าให้สามารถติดต่อสอบถามได้อย่างสะดวก

ค่าครองชีพจะถูกกว่าอยู่ TOKYO มาก 



～ปริญญาตรี～
เปิดสอน 23 คณะ 58 ภาควชิา

ระยะเวลาหลกัสูตร 4 ปี



คณะวศิวกรรมศาสตร์ 7 ภาควชิา
• ภาควชิาอากาศยานศาสตร์และอวกาศยานศาสตร์

- อากาศยานศาสตร์     - การบิน 

• ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

• ภาควชิาวศิวกรรมระบบเคร่ืองกล
• ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์

• ภาควชิาวศิวกรรมการแพทย์

• ภาควชิาวศิวกรรมชีวภาพ

• ภาควชิาเคมีประยุกต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และโยธา 2 ภาควชิา

• ภาควชิาสถาปัตยกรรม

• ภาควชิาวศิวกรรมโยธา



คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 ภาควชิา
• ภาควชิามนุษย์และวทิยาศาสตร์สารสนเทศ
• ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ประยุกต์

• ภาควชิาการส่ือสารและสารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์ 4 ภาควชิา
• ภาควชิาคณติศาสตร์

• ภาควชิาวทิยาศาสตร์เชิงคณติศาสตร์

• ภาควชิาฟิสิกส์ 

• ภาควชิาเคมี

คณะการศึกษาสุขภาพ
• ภาควชิาการจัดการสุขภาพ



คณะแพทยศาสตร์ 2 ภาควชิา
• ภาควชิาแพทยศาสตร์

• ภาควชิาพยาบาลศาสตร์

คณะวศิวกรรมสารสนเทศและโทรคมนาคม
• ภาควชิาเทคโนโลยกีารส่ือสารสารสนเทศ 

คณะเกษตรศาสตร์  3 ภาควชิา  
• ภาควชิาเกษตรศาสตร์

• ภาควชิาสัตวศาสตร์

• ภาควชิาวทิยาศาสตร์การอาหารและชีวติ



• ภาควชิาวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมทางทะเล
- วทิยาศาสตร์และวศิวกรรมทางทะเล
- การเดินเรือ

• ภาควชิาประมง
• ภาควชิาชีววิทยาทางทะเล

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางทะเล 3 ภาควชิา

คณะชีวภาพ  2 ภาควชิา 
• ภาควชิาชีววิทยา

• ภาควชิาชีววิทยาและวทิยาศาสตร์ทางทะเล



คณะอกัษรศาสตร์ 4 ภาควชิา
• ภาควชิาอารยธรรม

• ภาควชิาประวัติศาสตร์

- สาขาวชิาประวตัิศาสตร์ญีปุ่่น - สาขาวชิาโบราณคดี

- สาขาวชิาประวัติศาสตร์ตะวนัตก

• ภาควชิาวรรณคดีญีปุ่่น
• ภาควชิาภาษาองักฤษ

คณะนิติศาสตร์
• ภาควชิานิติศาสตร์



คณะสังคมศึกษาและวฒันธรรม  6 ภาควชิา
• ภาควชิาอารยธรรมเอเชีย
• ภาควชิาอเมริกาและยุโรป

• ภาควชิายุโรปเหนือ

• ภาควชิาการสร้างสรรค์ทางการเขียน

• ภาควชิาส่ือสารมวลชน

• ภาควชิาจิตวทิยาและสังคมศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์วยัเด็ก 
• ภาควชิาศึกษาศาสตร์วยัเด็ก



• ภาควชิากายภาพศึกษา

• ภาควชิาการแข่งกฬีา
• ภาควชิายูโดและเคนโด

• ภาควชิาการผ่อนคลายทางกายภาพ

• ภาควชิาการบริหารการกฬีาและการพกัผ่อน

คณะพลศึกษาศาสตร์  5 ภาควชิา

คณะมนุษยศาสตร์และวฒันธรรม 2 ภาควชิา
• ภาควชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษย์

• ภาควชิาศิลปะ



คณะรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ 2 ภาควชิา
• ภาควชิารัฐศาสตร์

• ภาควชิาเศรษฐศาสตร์

คณะการศึกษาระหว่างประเทศ
• ภาควชิาการศึกษาระหว่างประเทศ

คณะการท่องเทีย่ว
• ภาควชิาการท่องเทีย่ว

คณะบริหารธุรกจิ
• ภาควชิาบริหารธุรกจิ



คณะมนุษยศาสตร์และวทิยาศาสตร์  3 ภาควชิา

• ภาควชิาธุรกจิศึกษา

• ภาควชิาการจัดการชุมชน

• ภาควชิาวศิวกรรมสารสนเทศและมนุษย์

คณะมนุษยศาสตร์ 

• ภาควชิามนุษยศาสตร์

คณะความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรมระหว่างประเทศ  2 ภาควชิา 

• ภาควชิาการพฒันาสังคม

• ภาควชิาการส่ือสารระหว่างประเทศ



ปริญญาตรี

สอบสัมภาษณ์

ย่ืนคะแนน EJU

ขั้นตอนการเข้าศึกษาในระดบัปริญญาตรี

วิชาสอบเขา้คณะสายวิทย์
1. วิชาภาษาญ่ีปุ่น 
2. วิชาวิทยาศาสตร์
3. วิชาคณิตศาสตร์
วิชาสอบเขา้คณะสายศิลป์
1. วิชาภาษาญ่ีปุ่น 
2. วิชาความรู้ทัว่ไป
*ทุกวิชาสอบเป็นภาษาญ่ีปุ่น



วชิาข้อสอบเข้าส าหรับปริญญาตรี
สอบเข้าโดยใช้ผลคะแนนสอบ EJU

Type สาย วชิาข้อสอบ

แบบ A

- ส าหรับผู้ที่อยู่ในประเทศ
ญีปุ่่นหรือต่างประเทศ
- มีทั้งรอบที่ 1 และ 2

สายศิลป์ - ภาษาญีปุ่่น
- วชิาศึกษาทั่วไป
-สอบสัมภาษณ์

สายวทิย์ -ภาษาญีปุ่่น
-คณติศาสตร์
-วทิยาศาสตร์
-สอบสัมภาษณ์

แบบ B

- ส าหรับผู้ที่อยู่ต่างประเทศ
- มีรอบที่ 1 รอบเดยีวเท่าน้ัน

สายศิลป์ -ภาษาญีปุ่่น
-วชิาศึกษาทั่วไป
(เอกสารรับรองจากโรงเรียนมัธยมปลาย 3 ฉบับ)

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



รอบที่ 1 รอบที่ 2

ย่ืนคะแนน EJU
และเอกสารสมคัรต่าง ๆ

เดือนกนัยายน เดือนธนัวาคม - มกราคม

สอบสัมภาษณ์ เดือนตุลาคม เดือนกมุภาพนัธ์

ประกาศผล เดือนตุลาคม เดือนกมุภาพนัธ์

ลงทะเบียน เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เดือนกมุภาพนัธ์

เปิดภาคเรียน เดือนเมษายน

ระยะเวลาในการรับสมัคร



ค่าเล่าเรียน (ปี 2022) เยน

คณะ ปีแรก ปีที่ 2-4 รวม 4 ปี

วศิวกรรมศาสตร์, วทิยาศาสตร์, IT 1,613,200 1,345,000 5,648,200

เกษตรศาสตร์ 1,604,200 1,275,000 5,429,200

การศึกษาสุขภาพ 1,528,200 1,218,000 5,182,200

พลศึกษาศาสตร์ 1,528,200 1,228,000 5,153,000

คณะ ปีแรก ปีที่ 2-4 รวม 4 ปี

อกัษรศาสตร์, นิตศิาสตร์ 1,475,200 1,207,000 5,096,200

การท่องเที่ยว 1,486,200 1,218,000 5,140,200

รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ 1,486,200 1,268,000 5,290,200

ความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรม
ระหว่างประเทศ

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

วฒันธรรมและสังคมศาสตร์ 1,475,200 1,207,000 5,096,200

***ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลีย่นแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ทุนการศึกษาระดบัปริญญาตรี

ช่ือทุนการศึกษา จ านวนคน จ านวนเงนิ

ทุนการศึกษาพเิศษ 11 คน ฟรี!  ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ค่าบริหารการศึกษา ค่าบ ารุงอาคาร

ทุนการศึกษาธรรมดา 84 คน ลดค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาละ 150,000 เยน (ปีละ 300,000 เยน)

ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

นักศึกษาปีที ่1

นักศึกษาปีที ่2-4 (มกีารพจิารณาว่าได้ทุนการศึกษาหรือไม่ในทุกภาคเรียน)
ช่ือทุนการศึกษา จ านวนคน จ านวนเงนิ

ทุนการศึกษาพเิศษ 11 คน ฟรี!  ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ค่าบริหารการศึกษา ค่าบ ารุงอาคาร

ทุนการศึกษาธรรมดา 84 คน ลดค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาละ 150,000 เยน (ปีละ 300,000 เยน)

เง่ือนไขทีจ่ะได้ทุนการศึกษา
- วดัจากคะแนน EJU และเกรดเฉลีย่



～ปริญญาโท～
ระดบัปริญญาโทเปิดสอน 15 คณะ 28 ภาควชิา

ระยะเวลาหลกัสูตรปริญญาโท 2 ปี

นักศึกษาชาวไทย ที่มหาวทิยาลยัโตไก



คณะวศิวกรรมศาสตร์ 5 ภาควชิา (มหีลกัสูตรภาษาองักฤษ)

• ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์

• ภาควชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

• ภาควชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวศิวกรรมโยธา

• ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

• ภาควชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์

คณะวทิยาศาสตร์ 3 ภาควชิา
• ภาควชิาวทิยาศาสตร์เชิงคณติศาสตร์

• ภาควชิาฟิสิกส์ 

• ภาควชิาเคมี



คณะวทิยาศาสตร์สุขภาพ  2 ภาควชิา
• ภาควชิาพยาบาลศาสตร์

• ภาควชิาสังคมสงเคราะห์

คณะแพทยศาสตร์
• ภาควชิาแพทยศาสตร์

คณะสารสนเทศและโทรคมนาคม
• ภาควชิาสารสนเทศและโทรคมนาคม



คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางทะเล

• ภาควชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางทะเล

คณะเกษตรศาสตร์
• ภาควชิาการเกษตร

คณะชีวภาพ
• ภาควชิาชีววิทยา

คณะพลศึกษาศาสตร์
• ภาควชิาพลศึกษาศาสตร์



คณะอกัษรศาสตร์ 6 ภาควชิา
• ภาควชิาอารยธรรม
• ภาควชิาประวัติศาสตร์

• ภาควชิาการท่องเที่ยว

• ภาควชิาวรรณคดีองักฤษ
• ภาควชิาวรรณคดีญีปุ่่น

- วรรณคดีญีปุ่่น - การสอนภาษาญีปุ่่น
• ภาควชิานิเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และส่ิงแวดล้อม
• ภาควชิามนุษยศาสตร์และส่ิงแวดล้อม



คณะรัฐศาสตร์
• ภาควชิารัฐศาสตร์

คณะนิติศาสตร์
• ภาควชิาการศึกษากฎหมายขั้นสูง

คณะเศรษฐศาสตร์
• ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

คณะศิลปศาสตร์  2 ภาควชิา  
• ภาควชิาดนตรี

• ภาควชิาศิลปกรรมการออกแบบ



～ปริญญาเอก～
ระดบัปริญญาเอกเปิดสอน 8 คณะ 21 ภาควชิา

ระยะเวลาหลกัสูตรปริญญาเอก 3 ปี

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



คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี9 ภาควชิา

• ฟิสิกส์และวทิยาศาสตร์ทางคณติศาสตร์

• วทิยาศาสตร์สารสนเทศและวศิวกรรม

• ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์

• วศิวกรรมทางวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

• วสัดุศาสตร์และเคมี

• วศิวกรรมเคร่ืองกลอวกาศยานศาสตร์

• สถาปัตยกรรมศาสตร์และวศิวกรรมโยธา

• วทิยาศาสตร์และวศิวกรรมทางทะเล

• วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและโลก



คณะวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 2 วชิาเอก
• ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทรัพยากรทางชีวภาพ

• ภาควชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

คณะนิติศาสตร์
• ภาควชิานิติศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์
• ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

คณะแพทยศาสตร์ (หลกัสูตร 4 ปี)
• ภาควชิาแพทยศาสตร์ขั้นสูง



คณะอกัษรศาสตร์ 5 ภาควชิา

คณะรัฐศาสตร์

• ภาควชิาอารยธรรม
• ภาควชิาประวัติศาสตร์

• ภาควชิาวรรณคดีองักฤษ
• ภาควชิาวรรณคดีญีปุ่่น

• ภาควชิานิเทศศาสตร์

• ภาควชิารัฐศาสตร์



ขั้นตอนในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

1.General Admission

- ไม่มทุีนการศึกษา (Full Scholarship)

ส าหรับผู้ที.่...

- ไม่ได้จบมหาวทิยาลยัที่ม ีMOU กบัมหาวทิยาลยัโตไก
- ต้องการเข้าคณะอ่ืนทีไ่ม่ใช่คณะวศิวกรรมศาสตร์และคณะวศิวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยสีารสนเทศและโทรคมนาคมในระดบัปริญญาโท  
- ต้องการเข้าคณะทางด้านสายศิลปศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์
ในระดบัปริญญาเอก  

มีสอบเข้าและสัมภาษณ์

มหาวทิยาลยัโตไกมี 2 ระบบในการเข้าระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ 
1. General Admission

2. International Admission



2.International 

Admission

- มทุีนการศึกษา (Full Scholarship) แล้ว หรือ จบจากมหาวทิยาลยัที่ม ีMOU*
กบัมหาวทิยาลยัโตไก

ส าหรับผู้ที.่...

- ต้องการเข้าคณะวศิวกรรมศาสตร์หรือคณะวศิวกรรมศาสตร์เทคโนโลยี
สารสนเทศและโทรคมนาคมหลกัสูตรภาษาองักฤษในระดบัปริญญาโท  
- ต้องการเข้าคณะทางด้านสายวทิยาศาสตร์หลกัสูตรภาษาองักฤษ
ในระดบัปริญญาเอก  

ไม่ต้องสอบข้อเขียนในสอบเข้า 
มีการพจิารณาเอกสารอย่างเดยีว 
(บางกรณีมกีารสัมภาษณ์)

**รายช่ือมหาวทิยาลยัทีม่ ีMOU
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั, มหาวทิยาลยัแม่โจ้, 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี, 
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น, มหาวิทยาลยัสยาม



ย่ืนเอกสารเพ่ือหาอาจารย์ทีป่รึกษา
1. Resume (CV) 4. Research Plan

2. Graduate certificate 5. Proof of Japanese Language (N1)

3. Transcript (2.8 GPA or above) Proof of English  (TOEIC (700 or above) 

or TOEFL (70 or above) or IELTS (5.5 or above))

สอบเข้า - วชิาข้อสอบ 
1. ภาษาญีปุ่่นหรือภาษาองักฤษ 

2. วชิาพืน้ฐานของสาขาวชิาต่าง ๆ 
3. สอบสัมภาษณ์

ปริญญาโท / เอก

พจิารณาเอกสารและหาอาจารย์ทีป่รึกษา

General Admission



ย่ืนเอกสารเพ่ือหาอาจารย์ทีป่รึกษา
1. Resume (CV) 4. Research Plan
2. Graduate certificate 5. Proof of English  (TOEIC (700 or above)
3. Transcript or TOEFL (70 or above) or IELTS (5.5 or above))

(2.8 GPA or above) 6. Scholarship certificate (ส าหรับผู้ทีม่ทุีนการศึกษา)

ปริญญาโท / เอก

พจิารณาเอกสารและหาอาจารย์ทีป่รึกษา

International Admission

ส่ิงทีส่ าคญัทีสุ่ดในการเข้าระดบับัณฑิตศึกษา คือ ...
ต้องมีอาจารย์ทีป่รึกษาก่อนเข้ามหาวิทยาลยั



ระยะเวลาในการรับสมคัรหลกัสูตรบัณฑติวทิยาลยั 
(Normal Admission)

รอบที ่1 รอบที ่2
ย่ืน Research Plan
และเอกสารอ่ืน ๆ

เดือนเมษายน เดือนตุลาคม

หาอาจารย์ทีป่รึกษา เดือนพฤษภาคม เดือนพฤศจิกายน

ย่ืนเอกสารต่าง ๆ กบัม.โตไก เดือนมิถุนายน เดือนมกราคม

สอบเข้า เดือนกรกฎาคม เดือนกมุภาพนัธ์

ประกาศผล เดือนกรกฎาคม เดือนกมุภาพนัธ์

ลงทะเบยีนต่าง ๆ เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม เดือนกมุภาพนัธ์ - มีนาคม

เปิดภาคเรียน เดือนกนัยายน เดือนเมษายน



ระยะเวลาในการรับสมคัรหลกัสูตรบัณฑติวทิยาลยั
(International Admission)

รอบที่ 1 รอบที่ 2

ย่ืน Research Plan
และเอกสารอ่ืน ๆ

เดือนมีนาคม - เมษายน เดือนสิงหาคม - กนัยายน

หาอาจารย์ทีป่รึกษา เดือนเมษายน เดือนกนัยายน

ย่ืนเอกสารต่าง ๆ กบัม.โตไก เดือนพฤษภาคม เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน

ประกาศผล เดือนกรกฎาคม เดือนมกราคม

ลงทะเบยีนต่าง ๆ เดือนกรกฎาคม เดือนมกราคม

เปิดภาคเรียน เดือนกนัยายน เดือนเมษายน



ค่าเล่าเรียน (ปี 2022) ปริญญาโท
เยน

คณะ ปีแรก ปีที ่2 รวม 2 ปี
วศิวกรรมศาสตร์, วทิยาศาสตร์, IT 1,008,200 808,200 1,816,400

เกษตรศาสตร์ 1,008,200 808,200 1,816,400

รัฐศาสตร์, อกัษรศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ 830,200 630,200 1,460,400

ศิลปกรรมและการออกแบบ 1,030,200 830,200 1,860,400

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางทะเล 1,008,200 808,200 1,816,400



ค่าเล่าเรียน (ปี 2022) ปริญญาเอก เยน

คณะ ปีแรก ปีที ่2-3 รวม 3 ปี
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,011,200 811,200 2,633,600

วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 1,011,200 811,200 2,633,600

รัฐศาสตร์, อกัษรศาสตร์, เศรษฐศาสตร์,
นิติศาสตร์

833,200 633,200 2,099,600

คณะแพทยศาสตร์ 1,464,200 1,164,200 4,956,800
(4 ปี)

คณะพลศึกษา 926,200 726,200 2,378,600



ทุนการศึกษาบัณฑติวทิยาลยั

ช่ือทุนการศึกษา จ านวนคน จ านวนเงนิ

ทุนการศึกษาประเภทที ่1
(ปริญญาเอก)

102 คน 600,000 เยน/ปี

ทุนการศึกษาประเภทที ่2
(ปริญญาโท)

188 คน 360,000 เยน/ปี

ทุนการศึกษาประเภทที ่3
(ปริญญาโท)

106 คน 120,000 เยน/ปี

***ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท - เอก นักศึกษาชาวต่างชาติ
และชาวญีปุ่่นสามารถขอทุนประเภทนีไ้ด้



เทศกาลนานาชาติส าหรับนักศึกษาต่างชาติ
ศูนย์ดูแลนักศึกษาต่างชาติจะจัดเทศกาลนานาชาติร่วมกบันักศึกษา

ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่ละประเทศจะออกบูธแนะน าประเทศ

ของตนเองและมีการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญีปุ่่น

มีกจิกรรมแลกเปลีย่นระหว่างนักศึกษาต่างชาติกบัคนญีปุ่่นหลายคร้ัง



สถานทีต่่าง ๆ ในมหาวทิยาลยั



หอพกั

• หอพกัชาย (Kokusai Kaikan) หอพกัหญิง (L – Kan) 
• ค่าเช่าเดือนละ 15,000 เยน (รวมค่าน า้ ค่าไฟ) / คน 
• พกัห้องละ 2 คน
• ห้องน า้ ห้องอาบน า้ ห้องครัว (ใช้ร่วมกนั)
• มีอนิเตอร์เน็ทใช้ (แบบไร้สาย) 





ฟิตเนสและสระวายน ้า



โรงอาหารและหอสมุด



สนามกฬีาและบริเวณโดยรอบ



กจิกรรมของมหาวทิยาลยัโตไกที่เกีย่วข้องกบั
ประเทศไทย



มหาวทิยาลยัและองค์กรของประเทศไทยทีม่ีข้อตกลง
ความร่วมมือทางวชิาการกบัมหาวทิยาลยัโตไก

1. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั

2. มหาวทิยาลยัแม่โจ้

3. มหาวทิยาลยัขอนแก่น

4. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

(คณะวศิวกรรมศาสตร์, คณะสารสนเทศและโทรคมนาคม, 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)

5. สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น

6. กระทรวงสาธารณสุข (คณะแพทยศาสตร์)

7. มหาวทิยาลยัสยาม
8. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (คณะแพทยศาสตร์)



ในปีพ.ศ. 2539 สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี เสดจ็พระราชด าเนินทอดพระเนตรเรือส ารวจ

ของมหาวทิยาลยัโตไก Boseimaru ณ แม่น า้เจ้าพระยา



ในปีพ.ศ. 2540 มหาวทิยาลยัโตไกถวายปริญญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศักดิ์แด่
สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง

ณ มหาวทิยาลยัโตไก



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

อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
ณ มหาวทิยาลยัโตไก



ในปีพ.ศ. 2552 มหาวทิยาลยัโตไกถวายปริญญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศักดิ์แด่
สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

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 านักงานมหาวทิยาลยัโตไก
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



ภารกจิของส านักงานมหาวทิยาลยัโตไก
1. ประสานงานระหว่างสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ของประเทศไทยกบั

มหาวิทยาลยัโตไก

2.จัดและบริหารหลกัสูตรภาษาญีปุ่่น Twinning Program

3.ประชาสันพนัธ์และแนะน ามหาวทิยาลยัโตไก



ประชาสัมพนัธ์ของมหาวทิยาลยัโตไกในประเทศไทย

1.การร่วมงานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
2. การลงข้อมูลในหนังสือพมิพ์ นิตยสาร และ วทิยุ

3. การลงข้อมูลใน Web site ต่าง ๆ 



หลกัสูตรภาษาญีปุ่่น Twinning Program

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัโตไก 
จัดหลกัสูตรอบรมภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้ทีป่ระสงค์จะไปศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัโตไก

ในระดบัปริญญาโท คณะวศิวกรรมศาสตร์ และระดบัปริญญาเอก คณะทางด้านสายวทิยาศาสตร์

ระยะเวลาหลกัสูตร 1 ภาคการศึกษา (ประมาณ 5 เดือน)
(เปิดหลกัสูตรปีละ 2 รอบ ช่วงพฤษภาคมและพฤศจิกายน)



หลกัสูตรภาษาญีปุ่่น Twinning Program

ส าหรับผู้เข้าเรียนในหลกัสูตรนีทุ้กคนจะได้รับความช่วยเหลือในการหาอาจารย์ทีป่รึกษา 
(Matching Advisor) และให้ค าแนะน าในการเข้าศึกษาต่อมหาวทิยาลยัโตไก และทาง
ส านักงานมหาวทิยาลยัโตไกจะคอยดูแลในเร่ืองการเตรียมเอกสารขอวซ่ีานักเรียนของ
ประเทศญ่ีปุ่น

ในกรณีพเิศษส าหรับผู้ทีจ่บการศึกษาระดบัปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาทีม่ีข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กบัมหาวิทยาลยัโตไก จะได้รับการยกเว้นในการสอบ
ข้อเขียนเพ่ือคดัเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวทิยาลยัโตไก



ระยะเวลาเรียน
•ศึกษาภาษาญี่ปุ่น 300 ช่ัวโมงที่ส านักงานมหาวทิยาลยัโตไก  
พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
•เรียนวนัจันทร์-ศุกร์ 09.30-16.15 น. (วนัละ 5 ช่ัวโมง)
•เดนิทางไป Study Visit ทีม่หาวทิยาลยัโตไก ประเทศญี่ปุ่น 
เป็นเวลา 9 วนั เพ่ือเรียนภาษาญี่ปุ่นและเยีย่มชม
ห้องปฏิบัตกิารของคณะที่ต้องการศึกษาต่อ

หลกัสูตรภาษาญีปุ่่น Twinning Program

ค่าเล่าเรียน
・75,000 บาท  (รวมค่าเดนิทางไปกลบัประเทศไทยกบั

ประเทศญ่ีปุ่นและค่าทีพ่กั 9 วนัของ Study Visit)
・ค่าต าราและเอกสารประกอบการเรียน
ประมาณ 1,500 บาท



เอกสารการสมัคร
1. ใบสมคัร (Download ใบสมคัรที่ http://www.u-tokaiasean.com/ )
2. รูปถ่าย 1 นิว้ 1 รูป  (ติดในใบสมัคร)  
3. ใบ Transcript การศึกษาขั้นสูงสุด (ภาษาองักฤษ)
4. ใบรับรองจบการศึกษาขั้นสูงสุด (ภาษาองักฤษ)
5. ส าเนาบัตรประชาชน
6. Research Plan (ภาษาองักฤษ)
7. ผลวดัระดบัภาษาองักฤษ (TOEIC หรือ TOEFL หรือ  IELTS)
8. RESUME (CV) (ภาษาองักฤษ)
9. ค่าสมัคร 300 บาท
**ส่งเอกสารการสมคัรมาทางไปรษณีย์หรือ e-mail**

หลกัสูตรภาษาญีปุ่่น Twinning Program



ขั้นตอนการศึกษาต่อมหาวทิยาลยัโตไก
ส าหรับผู้ทีเ่ข้า Twinning Program

ศึกษาภาษาญี่ปุ่นทีส่ านักงานมหาวทิยาลยัโตไก ประเทศไทย (ระยะเวลา 6 เดือน)

ย่ืนเอกสารเพ่ือหาอาจารย์ทีป่รึกษา

พจิารณาเอกสารและหาอาจารย์ทีป่รึกษา

บัณฑิตวทิยาลยั (ระดบัปริญญาโท, เอก)

สอบเข้าระดบับัณฑิตวทิยาลยั

ผู้ที่จบจากสถาบนัที่
มี MOU กบั

มหาวทิยาลยัโตไก 
จะได้รับการยกเว้น
ในการสอบข้อเขยีน



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 านักงานมหาวทิยาลยัโตไกภาคพืน้อาเซียน
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

ID Line : tokai-asean

Facebook

Website
E- mail




