ขั้นตอนการเข้ าศึกษาต่ อมหาวิทยาลัยโตไก
1. ข้ อมูลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
1.1 ขั้นตอนการศึกษาต่อ
ยื่นคะแนนสอบ EJU

สอบสัมภาษณ์

ปริญญาตรี

1.2 วิชาที่ตอ้ งใช้สอบเข้าของการสอบ EJU
Type
แบบ A
- สาหรับผู้ที่อยู่ในประเทศ
ญี่ปุ่นหรื อต่างประเทศ
- มีท้งั รอบที่ 1 และ 2

แบบ B
- สาหรับผู้ที่อยู่ต่างประเทศ
- มีรอบที่ 1 รอบเดียวเท่านั้น

สาย
สายศิลป์

สายวิทย์

สายศิลป์

สายวิทย์

วิชาข้อสอบ
-ภาษาญี่ปุ่น
-วิชาศึกษาทัว่ ไป
-สอบสัมภาษณ์
-ภาษาญี่ปุ่น
-คณิตศาสตร์
-วิทยาศาสตร์
-สอบสัมภาษณ์
-ภาษาญี่ปุ่น
-วิชาศึกษาทัว่ ไป
(เอกสารรับรองจากโรงเรี ยนมัธยมปลาย 3 ฉบับ)
-ภาษาญี่ปุ่น
-คณิตศาสตร์
-วิทยาศาสตร์
(เอกสารรับรองจากโรงเรี ยนมัธยมปลาย 3 ฉบับ)

1.3 ระยะเวลาในการรับสมัคร
ยื่นคะแนน EJU และเอกสารสมัครต่าง ๆ
สอบสัมภาษณ์
ประกาศผล
ลงทะเบียน
เปิ ดภาคเรียน

รอบที่ 1
รอบที่ 2
เดือนกันยายน
เดือนธันวาคม - มกราคม
เดือนตุลาคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนตุลาคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนเมษายน

2. ข้ อมูลการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
2.1 ขั้นตอนการศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท - เอก
2.1.1 Normal Admission
- สาหรับผูท้ ี่ไม่มีทุนการศึกษา หรื อ ไม่ได้จบจากมหาวิทยาลัยที่มี MOU กับมหาวิทยาลัยโตไก
ยื่นเอกสารเพื่อหาอาจารย์ ที่ปรึกษา
1. Resume (CV) 2. Graduate certificate 3. Transcript 4. Research Plan
5. Proof of English (TOEIC or TOEFL or IELTS) or Japanese
หาอาจารย์ที่ปรึกษา
สอบเข้า
วิชาที่ใช้ ข้อสอบ
1. ภาษาญี่ปุ่น (หลักสู ตรภาษาญี่ปุ่น) หรื อ ภาษาอังกฤษ (หลักสู ตรภาษาอังกฤษ)
2. วิชาพื้นฐานของสาขาวิชาต่าง ๆ 3. สอบสัมภาษณ์
ปริญญาโท เอก
2.1.2 International Admission (ไม่มีสอบข้อเขียนในสอบเข้า การพิจารณาเอกสารเป็ นหลัก)
- ① ผูท้ ี่ตอ้ งการเข้าเรี ยนต่อระดับระดับปริ ญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ยกเว้นสาขาชีวการแพทย์) คณะวิศวกรรม
สารสนเทศและโทรคมนาคม หรื อ ระดับปริ ญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และสิ่ งแวดล้อม
และโลก คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- ② ผูท้ ี่มีทุนการศึกษาหรื อจบมหาวิทยาลัยที่มี MOU กับมหาวิทยาลัยโตไก
ยื่นเอกสารเพื่อหาอาจารย์ ที่ปรึกษา
1. Resume (CV) 2. Graduate certificate 3. Transcript 4. Research Plan
5. Proof of English (TOEIC or TOEFL or IELTS) or Japanese
6. Scholarship Certificate (ถ้ามี) 7. Letter of Recommendation
พิจารณาเอกสารและหาอาจารย์ ที่ปรึกษา
ปริญญาโท เอก
** ยื่นเอกสารเพื่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ที่สานักงานมหาวิทยาลัยโตไกในประเทศไทย

2.2 ระยะเวลาในการรับสมัคร
2.2.1 Normal Admission
ยื่น Research Plan และเอกสารอื่น ๆ
หาอาจารย์ที่ปรึกษา
ยื่นเอกสารต่าง ๆ กับม.โตไก
สอบเข้า
ประกาศผล
ลงทะเบียนต่าง ๆ
เปิ ดภาคเรียน

รอบที่ 1
เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม
เดือนกรกฎาคม
เดือนกรกฎาคม - สิ งหาคม
เดือนกันยายน

รอบที่ 2
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม
เดือนเมษายน

รอบที่ 1
เดือนมีนาคม - เมษายน
เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนกรกฎาคม
เดือนกรกฎาคม
เดือนกันยายน

รอบที่ 2
เดือนสิ งหาคม - กันยายน
เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน
เดือนมกราคม
เดือนมกราคม
เดือนเมษายน

2.2.2 International Admission
ยื่น Research Plan และเอกสารอื่น ๆ
หาอาจารย์ที่ปรึกษา
ยื่นเอกสารต่าง ๆ กับม.โตไก
ประกาศผล
ลงทะเบียนต่าง ๆ
เปิ ดภาคเรียน
2.3 รายชื่อคณะที่เรี ยนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ปริญญาโท
School of Engineering
- Electrical and Electronic System
- Applied Science and Chemistry
- Architecture and Building Engineering
- Mechanical Engineering

ปริญญาเอก
School of Science and Technology

School of Earth and Environmental Science
School of Bioscience

2.4 รายชื่อมหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่มีขอ้ ตกลงความร่ วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยโตไก (MOU) ที่ได้สิทธิ
พิเศษในการไม่ตอ้ งสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ (International Admission)
1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
6. มหาวิทยาลัยสยาม
3. หอพักนักศึกษา
นักศึกษาสามารถเข้าหอพักของมหาวิทยาลัยโตไกได้ แต่ถา้ มีผทู ้ ี่ตอ้ งการเข้าพัก
เกินจานวนห้องที่มีอยูจ่ ะต้องจับฉลาก
* หอพักชาย (Kokusai Kaikan) และหอพักหญิง (L – Kan)
* ค่าเช่าเดือนละ 15,000 เยน (รวมค่าน้ า ค่าไฟ) / คน
* ห้องน้ า ห้องอาบน้ า ห้องครัว (ใช้ร่วมกัน)
* มีอินเตอร์เน็ท (แบบไร้สาย)
4. สิ่งอานวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย
ในมหาวิทยาลัยมีฟิตเนสเซ็นเตอร์ สระว่ายน้ า สนามเทนนิสที่นกั ศึกษาสามารถเข้าใช้
บริ การได้ มีห้องคอมพิวเตอร์ และโรงอาหารต่าง ๆ ไว้ บริ การอย่างครบถ้วน นอกจากนี้
ในมหาวิทยาลัยมีศูนย์อนามัย สามารถปรึ กษาหรื อเข้ารับการรักษาได้ และในกรณีฉุกเฉิ น
หรื อจาเป็ นเร่ งด่วน ทางมหาวิทยาลัยจะแนะนาโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยโตไกหรื อ
โรงพยาบาลที่อยูใ่ กล้กบั มหาวิทยาลัยให้แก่นกั ศึกษา
[ผู้ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โทและเอกของมหาวิทยาลัยโตไก]
1. สถานที่ติดต่อในมหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น
Tokai University, Office of Admission Service for International Students
4-1-1, Kitakaname, Hiratsuka-shi, Kanagawa-ken 259-1292 Japan
E-mail: oasis@tokai.ac.jp, Tel: +81-463-58-1211 ต่อ 2320 (ศูนย์การศึกษานักศึกษาต่างชาติ),
Fax : +81-463-50-2479
2. สถานที่ติดต่อในประเทศไทย
สานักงานมหาวิทยาลัยโตไกแห่งอาเซียน (อโศก, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
Tel: 02-661-7161 (อโศก), 02-329-8158 (KMITL), Fax : 02-661-7161 Mobile: 087-000-1153
URL : www.kmitl.ac.th/tokai, www.u-tokai.ac.jp/english/, www.u-tokaiasean.com Line ID : tokai-asean
E-mail : info@u-tokaiasean.com, htomita@tokai.ac.jp, diyaratkuhacharoen@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/tokai.hiat.thai

Admission Process
1. Undergraduate School

EJU

Undergraduate School

Interview

2. Graduate School
2.1 Normal Admission
≪Process≫
Documents required for applicants
and Matching with the Advisor

Entrance
Examination

Graduate
School

≪Documents required for applicants≫

1. Resume 2. Graduate certificate 3. Transcript 4. Research Plan 5. Proof of English Proficiency
2.2 International Admission ~ Special Entrance Examination for International Student ~
≪Process≫
Documents required for applicants
and Matching with the Advisor

Document
Screening

Graduate
School

≪Application Qualifications ≫

(1) International students who are or will be sponsored by a foreign government or Japanese government or those who
are nominated by an institution which has an Academic Exchange Agreement with Tokai University.
(2) International students who would like to study at School of Engineering or School of Information and
Telecommunication Engineering in Master degree. Or School of Science and Technology, Earth and Environmental
Science, Bioscience in Doctor Degree.
≪Documents required for applicants≫
1. Resume 2. Graduate Certificate 3. Transcript 4. Research Plan 5. Scholarship certificate (if any) 6. Proof of English
Proficiency 7. Letter of Recommendation (issued by foreign or domestic governmental organization or a related office)
※

Please send your documents to the Tokai University ASEAN Office

