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■ ทุนการศึกษา
1   โครงการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย Meikai แคมปัส Urayasu (ส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ)
       โครงการทุนการศึกษาที่ลดหย่อนค่าเล่าเรียนของปีการศึกษาที่เข้าศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุ
     นักศึกษาต่างชาติที่มีความต้องการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างมาก

(1) ผู้มีสิทธ์ิสมัครรับทุนการศึกษา
  - นักศึกษาต่างชาติที่ใช้ทุนตวัเองเข้าศึกษาโดยผ่านการสอบพิเศษส�าหรับการเข้าศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ
    - ผู้ที่มี “ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1” ในขณะที่เข้าศึกษา
(2) ค่าเล่าเรียนที่ลดหย่อน
     ค่าเล่าเรียนทั้งหมดของปีที่เข้าศึกษา (698,000 เยน ต่อปีการศึกษา)

2  ทุนการศึกษาส�าหรับนักศึกษาต่างชาติของกระทรวงศึกษาธิการ, วัฒนธรรม, กีฬา, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
Japan Student Services Organization (JASSO) มอบทุนการศึกษาผ่านกระบวนการคัดเลือก 
ให้แก่นักศึกษาที่มีผลงานด้านการศึกษาและความประพฤติในระดับดีเยี่ยม และต้องการความ 
ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้สามารถศึกษาต่อในญี่ปุ่นได้อย่างต่อเนื่อง
(1) มูลค่าทุนการศึกษา:

นักศึกษาระดับปริญญาตรี: 48,000 เยน/เดือน (ส�าหรับหนึ่งปี)
(2) จ�านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ผ่านคุณสมบัติในปีการศึกษา 2017: 11

3  อื่นๆ

     ทุนการศึกษาเอกชนที่ออกให้โดยองค์กรอื่นๆ

 คณะภาษาศาสตร์และวัฒนธรรม 
 (ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น, ภาควิชาภาษาอังกฤษ และภาควิชาภาษาจีน)

 คณะเศรษฐศาสตร์
 คณะวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 วิทยาลัยการจัดการด้านการบริการ และการท่องเที่ยว

หลักสูตรปริญญาตรี

แคมปัส Urayasu เป็นที่ตั้งของสามคณะ และหนึ่งวิทยาลัย – คณะภาษาศาสตร์และวัฒนธรรม, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และวิทยาลัยการ
จัดการด้านการบริการ และการท่องเที่ยว – รวมถึงหกภาควิชาของคณะดังกล่าว สิ่งแวดล้อมแบบชุมชนเมืองใกล้ศูนย์กลางของเมืองโตเกียวช่วยสร้างโอกาสทางด้านการศึกษาที่
หลากหลายให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมาศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

คณะและภาควิชา แคมปัส Urayasu ใกล้ศูนย์กลางของเมืองโตเกียว

คณะภาษาศาสตร์และวัฒนธรรม

 ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น 
เราจัดการฝึกอบรมเพื่อผลิตผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ ่นที่มีความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงในสังคมและ 
วัฒนธรรมของญี่ปุ่น รวมถึงการผสมผสานระหว่างความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆ

 ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
นักศึกษาจะได้ฝึกฝนทักษะการติดต่อสื่อสารทั้งขั้นสูง และที่ใช้งานจริงในห้องเรียนที่เปิดโอกาส 
ให้อภิปรายและโต้วาทีเป็นภาษาอังกฤษ

 ภาควิชาภาษาจีน 
เราจัดการฝึกอบรมด้านภาษาจีนด้วยระบบการสอนแบบพิเศษที่เน้นทักษะการสนทนา นักศึกษา 

จะได้ฝึกฝนทักษะด้านภาษาจีนให้สามารถใช้ในการเข้าสังคมระดับสากล

คณะเศรษฐศาสตร์

 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
เราจัดการฝึกอบรมให้แก่มืออาชีพในด้านการบริหารธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการด�ารงชีวิต 
รอดในสังคมโลกปัจจุบันและเป็นการสร้างทักษะในระดับสูงในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบาย 
สาธารณะ, การเงิน, การบริหารจัดการ, บัญชี และบริการด้านการเงิน รวมถึง ความรู้ที่ครอบคลุม
ทุกสิ่งตั้งแต่สังคมระดับท้องถิ่นจนถึงระดับสากล

คณะวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
เป็นคณะเดียวในญี่ปุ ่นที่ผลิตผู ้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีความรู ้ที่จ�าเป็น 
ในการใช้งานจรงิ ด้วยหลกัสตูรวทิยาศาสตร์ด้านการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์แบบบรูณาการ ครอบคลมุ 
สาขาเศรษฐศาสตร์, นิติศาสตร์ และการออกแบบ

วิทยาลัยการจัดการด้านการบริการ และการท่องเที่ยว

 ภาควิชาการจัดการด้านการบริการ และการท่องเที่ยว
เอกการจัดการระหว่างประเทศ (GMM)
ผลิตผู้น�าที่สามารถเข้าไปมีบทบาทในประชาคมระหว่างประเทศ โดยเน้นด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ
เอกการจัดการด้านการบริการและการท่องเที่ยว (HTM)
ผลิตบุคลากรที่สามารถเข้าไปมีบทบาทในตลาดการบริการและการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น 

โรงแรม สายการบิน การท่องเที่ยว การจัดงานแต่งงาน

จ�านวนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี
หมายเหตุ: จ�านวน ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2017

แคมปัส Urayasu ของมหาวิทยาลัย Meikai เปิดรับนักศึกษาต่างชาติจากประเทศและ
ภูมิภาคต่างๆ ต่อไปนี้
จีน 326 คน; เวียดนาม 124 คน; เกาหลีใต้ 20 คน; เนปาล 11 คน; ไต้หวัน 10 คน;  
ไทย 8 คน; มาเลเซีย 7 คน; ศรีลังกา 6 คน; ฮ่องกง 5 คน; พม่า 4 คน; มองโกเลีย 
3 คน; อินโดนีเซีย 2 คน; อุซเบกิสถาน 2 คน; สวีเดน 1 คน; ฝรั่งเศส 1 คน; 
แอลเบเนีย 1 คน; อเมริกา 1 คน รวมท้ังสิ้น 532 คน

โปรแกรมลดค่าธรรมเนียม และค่าเล่าเรียน ลดค่าเล่าเรียน 30%

คณะภาษาศาสตร์และวัฒนธรรม, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1  ค่าธรรมเนียมก่อนลดราคา
ปีแรก 1,205,300 เยน

ปีที่สองและปีถัดไป 963,000 เยนต่อปี

2  จ�านวนเงินที่จ่ายและก�าหนดเวลาจ่าย ภายใต้โปรแกรมลด 

ค่าเล่าเรียน
(1) โปรแกรมลดค่าเล ่าเรียนจัดให้ส�าหรับนักศึกษาที่ มีผล 

การศกึษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด
(2) ขึ้นกับมาตรฐานการวัดผลการศึกษา นักศึกษาอาจได้รับ 

การลดค่าเล่าเรียน 30% ซึ่งจะหักออกจากการช�าระเงิน 
ในเดือนตุลาคมของแต่ละปี

จ�านวนเงินที่จ่ายภายใต้โปรแกรมลดค่าเล่าเรียนส�าหรับปีการศึกษา 2019 (หน่วย: เยน)

ปีการศึกษา ก�าหนดเวลาจ่าย ค่าธรรมเนียม แรกเข้า ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด รวมทั้งสิ้น

ปีแรก

ระหว่างลงทะเบียน 230,000 469,000 37,300 736,300

ตุลาคม – 259,600* – 259,600

รวมทั้งสิ้น 230,000 728,600 37,300 995,900

ปีที่สอง 
และปีถัดไป 

(ต่อปี) 

เมษายน – 469,000 25,000 494,000

ตุลาคม – 259,600* – 259,600

รวมทั้งสิ้น – 728,600 25,000 753,600

*หลังจากลดราคา 30% แล้ว
หมายเหตุ: 1. ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ 30,000 เยนต้องช�าระแยกต่างหาก ให้แก่สมาคมศิษย์เก่าในเดือนตุลาคม ของปีการศึกษาที่สี่
2. ผู้ที่จบหลักสูตรพิเศษภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า

โปรแกรมสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ  

คณะภาษาศาสตร์และวัฒนธรรม, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และวิทยาลัยการจัดการ 
ด้านการบริการ และการท่องเที่ยว
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■ บริการสนับสนุนส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ

1  บริการด�าเนินการแทน (ส�าหรับต่ออายุวีซ่า เป็นต้น)
ในบางกรณี มหาวิทยาลยัจะด�าเนินการแทนนักศึกษาในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัวีซ่า และยืน่ใบสมคัร 

ให้แก่กรมตรวจคนเข้าเมืองของกระทรวงยุตธิรรม (ตัวอย่างเช่น การต่ออายวุซ่ีา และใบอนญุาต 
ให้ท�ากิจกรรมนอกเหนอืจากทีก่�าหนด)

2  หอพักนักศึกษา ฯลฯ
ทางมหาวิทยาลัยไม่มีหอพักนักศึกษา แต่มีระบบค�า้ประกันการเช่าอพาร์ทเมนท์ส�าหรับ 

นักศึกษาที่ต้องการเช่าอพาร์ทเมนท์ 2 แบบดังต่อไปนี้
(1) การค�า้ประกันการเช่าบ้านหรือที่อยู่อาศัยโดยบริษัท Global Trust Networks
(2) การค�า้ประกันโดยหน่วยงานของ MEIKAI University

3  บริการสนับสนุนการหางานส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ
ทางมหาวทิยาลยัให้การสนบัสนนุนักศกึษาต่างชาตอิย่างเตม็ทีใ่นการหางาน โดยจะจดังานสมัมนาเพือ่ 

ช่วยในการหางานให้แก่นกัศกึษาต่างชาติ

     

     มนีาคม  กจิกรรมแนะแนวทางการหางานส�าหรบันกัศกึษาต่างชาติ
     ปีที ่3
     พฤษภาคม      สัมมนาท�าความเข้าใจเกีย่วกบัข้ันตอนการด�าเนนิการกจิกรรม  
                     หางานแบบญี่ปุ่น
    มิถุนายน   สัมมนาแนะแนวทางเรื่องการจัดเตรียมเอกสารส�าหรับ
                      นักศึกษาต่างชาติ
    สัมมนาแนะแนวทางเรื่องการสัมภาษณ์งานส�าหรับนักศึกษา        
                      ต่างชาติ
   พฤศจิกายน      สัมมนาท�าความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการด�าเนินการกิจกรรม 
                      หางานแบบญี่ปุ่น
    สัมมนาแนะแนวทางเรื่องการจัดเตรียมเอกสารส�าหรับ 
                      นักศึกษาต่างชาติ
    ธันวาคม         สัมมนาแนะแนวทางเรื่องการสัมภาษณ์งานส�าหรับนักศึกษา
                      ต่างชาติ
    สัมมนาแนะแนวทางเรื่องการสอบข้อเขียนส�าหรับนักศึกษา 
                      ต่างชาติ
     มีนาคม           งานสัมมนาของบริษัทภายในมหาวิทยาลัย (บริษัท 72 แห่งที่   
                      มีการว่าจ้างนักศึกษาต่างชาติ)
    ปีที่ 4
    เมษายน    งานสัมมนาของบริษัทภายในมหาวิทยาลัย (บริษัท 33 แห่ง
                      ที่มีการว่าจ้างนักศึกษาต่างชาติ) 
    พฤษภาคม       งานสัมมนาของบริษัทภายในมหาวิทยาลัย (บริษัท 13 แห่งที่
                      มีการว่าจ้างนักศึกษาต่างชาติ)
    มิถุนายน    งานสัมมนาของบริษัทภายในมหาวิทยาลัย (บริษัท 24 แห่งที่
                      มีการว่าจ้างนักศึกษาต่างชาติ)
    กรกฎาคม    งานแฟร์แนะน�าต�าแหน่งงานของบริษัทที่มีการจ้างงาน
                      นักศึกษาต่างชาติ
    กันยายน    งานสัมมนาของบริษัทภายในมหาวิทยาลัย (บริษัท 42 แห่งที่
                     มีการว่าจ้างนักศึกษาต่างชาติ)
    ตุลาคม          งานแฟร์แนะน�าต�าแหน่งงานของบริษัทที่มีการจ้างงาน  
                     นักศึกษาต่างชาติ
     ธันวาคม         งานแนะน�าบริษัทร่วมทุนที่มีการจ้างงานนักศึกษาต่างชาติ  
                     (บริษัท 8 แห่งที่มีการว่าจ้างนักศึกษาต่างชาติ)

การสอบเข้า ก�าหนดการและรายละเอียดอื่นๆ ของการสอบเข้าส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ

■ วิชาที่สอบ (ทั่วไป)

1  ส�าหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น:
ภาษาญี่ปุ่น (สอบข้อเขียน) และสอบสัมภาษณ์และการอ่านออกเสียงย่อหน้าสั้นๆ
• สอบข้อเขียน 

ประเภท A: ด�าเนินการสอบโดยมหาวิทยาลัย 
ประเภท B: ด�าเนินการสอบโดยมหาวิทยาลัย หรือจัดอันดับตามคะแนนของผู้สมัครในข้อสอบส�าหรับ 
การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ (EJU)
ประเภท C: ด�าเนินการสอบโดยมหาวิทยาลัย หรือจัดอันดับตามคะแนนของผู้สมัครในข้อสอบส�าหรับ 
การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ (EJU)

• การอ่านออกเสียงย่อหน้าสั้นๆ
ส�าหรับภาควิชาภาษาญี่ปุ่น, ภาควิชาภาษาจีน, ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ด้านการ 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การอ่านออกเสียงย่อหน้าสั้นๆ เป็นภาษาญี่ปุ่น
ส�าหรับภาควิชาภาษาอังกฤษ และวิทยาลัยการจัดการด้านการบริการ และการท่องเที่ยว การอ่าน 
ออกเสียงย่อหน้าสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษ

2  ส�าหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น (การสอบเข้าก่อนเข้ามหาวิทยาลัย [ประเภท B]):
คะแนน EJU จากหัวข้อต่อไปนี้: ภาษาญี่ปุ่น และ “ญี่ปุ่นและโลก” หรือคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
(หลักสูตร 1) 
ต้องส่งบันทึกแจ้งสาเหตุที่สมัครเข้ามหาวิทยาลัย (เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่น)

3  ผลคะแนน EJU ที่ยอมรับได้
ประเภท B: การสอบ EJU ในเดือน พ.ย. 2016, มิ.ย./พ.ย. 2017 หรือ มิ.ย. 2018
ประเภท C: การสอบ EJU ในเดือน มิ.ย./พ.ย. 2017 หรือ มิ.ย./พ.ย. 2018
หมายเหตุ: คะแนนของผู้สมัครจากแต่ละหัวข้อของ EJU จะถูกแปลงเป็น 100 คะแนน และ 
เรียงความภาษาญี่ปุ่นจะถูกใช้ในการประเมินคุณสมบัติของผู้สมัคร

■ เกณฑ์การสมัคร (ทั่วไป)
1  ผู้ที่มีสัญชาติต่างประเทศที่จะมีอายุครบ 18 ปี หรือมากกว่า ในวันที่ 31 มีนาคม 2019
2  ผู้ที่ส�าเร็จ หรือคาดว่าจะส�าเร็จการศึกษา 12 ปีในต่างประเทศภายในวันที่ 31 มีนาคม 2019 หรือ 

ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ, วัฒนธรรม, กีฬา, วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ว่าม ี
ระดับการศึกษาเทียบเท่า

3  หากคุณสมัคร หรือเคยสมัครโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น หรือโรงเรียนวิชาชีพ คุณจ�าเป็นต้องเข้าเรียน 
ไม่น้อยกว่า 90% (จุดทศนิยมจะถูกตัดออก) ในระหว่างภาคการศึกษาที่โรงเรียนนั้นๆ
หมายเหตุ: นักศึกษาที่ใช้ภาษาประจ�าชาติเป็นภาษาอังกฤษ หรือจีน ไม่สามารถสมัครเรียนในภาควิชา 
ภาษาอังกฤษ หรือภาควิชาภาษาจีน ตามล�าดับ

ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขอื่นๆ และการสอบเข้า โปรดดูค�าแนะน�าการ
สอบเข้าส�าหรับปีการศึกษา 2019

คณะภาษาศาสตร์และวัฒนธรรม, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และวิทยาลัยการจัดการ
ด้านบริการ และการท่องเที่ยว (เอกการจัดการด้านการบริการและการท่องเที่ยว)

การสอบเข้าพิเศษส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ

ประเภท ระยะเวลารับสมัคร วันที่สอบ การประกาศผลสอบ

ทัว่ไป

ประเภท A 25 ก.ย. ถึง 5 ต.ค. 2018 20 ต.ค. 2018 25 ต.ค. 2018

ประเภท B 12 พ.ย. ถึง 22 พ.ย. 2018 8 ธ.ค. 2018 13 ธ.ค. 2018

ประเภท C 16 ม.ค. ถึง 29 ม.ค. 2019 17 ก.พ. 2019 21 ก.พ. 2019

วิทยาลัยการจัดการด้านการบริการ และการท่องเที่ยว (เอกการจัดการระหว่างประเทศ)
การสอบเข้าพิเศษส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ

ประเภท ระยะเวลารับสมัคร วันที่สอบรอบแรก ประกาศผลรอบแรก วันที่สอบรอบสอง ประกาศผลรอบสอง

ทัว่ไป
ประเภท B 12 พ.ย. ถึง 22 พ.ย. 2018 8 ธ.ค. 2018 13 ธ.ค. 2018 22 ธ.ค. 2018 26 ธ.ค. 2018

ประเภท C 16 ม.ค. ถึง 29 ม.ค. 2019 17 ก.พ. 2019 21 ก.พ. 2019 2 มี.ค. 2019 7 มี.ค. 2019
*ไม่มีการเปิดรับสมัครประเภท A ส�าหรับเอกการจัดการระหว่างประเทศ ภาควิชาการจัดการด้านการบริการและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการจัดการด้านการบริการและการท่องเที่ยว

■ วิชาที่สอบ (ทั่วไป)

1  ส�าหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น
ทดสอบวัดความเข้าใจในการฟังวิชาบรรยาย และสอบสัมภาษณ์

2  ส�าหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น (การสอบเข้าก่อนเข้ามหาวิทยาลัย)
ให้อ่านรายละเอียดได้จากคู่มือแนะน�าอีกเล่ม

■ เกณฑ์การสมัคร (ทั่วไป)

1  ผู้ที่มีสัญชาติต่างประเทศที่จะมีอายุครบ 18 ปี หรือมากกว่า ในวันที่ 31 มีนาคม 2019

2  ผู้ที่ส�าเร็จ หรือคาดว่าจะส�าเร็จการศึกษา 12 ปีในต่างประเทศภายในวันที่ 31 มีนาคม 2019 หรือ 
ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ, วัฒนธรรม, กีฬา, วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ว่าม ี
ระดับการศึกษาเทียบเท่า

3  หากคุณสมัคร หรือเคยสมัครโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น หรือโรงเรียนวิชาชีพ คุณจ�าเป็นต้องเข้าเรียน 

ไม่น้อยกว่า 90% (จุดทศนิยมจะถูกตัดออก) ในระหว่างภาคการศึกษาที่โรงเรียนนั้นๆ

    ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขอื่นๆ และการสอบเข้า โปรดดูค�าแนะน�าการ 
    สอบเข้าส�าหรับปีการศึกษา 2019

- งานสมัมนาส�าหรับนกัศกึษาต่างชาต ิ- (ผลการด�าเนนิการในปี 2017)
[ระดับปรญิญาตร]ี ปีที ่2
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บัณฑิตวิทยาลัย ผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะขั้นสูง

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ เป็นศาสตร์ที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับภาษาและ 
พฤติกรรมมนุษย์ โดยครอบคลุมหลายสาขาวิชา รวมถึงการศึกษาภาษาต่างประเทศ, ภาษา 
และสังคม, จิตวิทยา, คอมพิวเตอร์, วรรณคดี และวัฒนธรรม มี 3 หลักสูตร ได้แก่  
การศึกษาภาษาศาสตร์, ทฤษฎีทางภาษา และวัฒนธรรมทางภาษา นอกจากนี้ยังมีโปรแกรม 
การศึกษาภาษาญ่ีปุ่น, การศึกษาภาษาอังกฤษ 
 • คุณวุฒิ

หลักสูตรระดับปริญญาโท: ปริญญาโทสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือปริญญาโทสาขาการศึกษา 
ภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรระดับปริญญาเอก: ปรญิญาเอกสาขาภาษาศาสตร์ประยกุต์ หรอืปรญิญาเอกสาขาการศกึษา 
ภาษาญีปุ่น่

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาเศรษฐศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัยสาขานีม้ีหลักสูตรที่ประกอบด้วยวิชาด้านเศรษฐศาสตร์ เช่น การบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์สากล สิ่งแวดล้อม ปัญหาประชากร กฎหมายภาษี การเงินระหว่างประเทศ รวมถึง 
วิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผสมผสานทั้งความรู้ทางทฤษฎีและการน�าไปใช้ในการท�างานจริง แบ่งออก 
เป็น 2 สาขา ซึ่งมีท้ังวิชาพื้นฐานเพื่อขัดเกลาความสามารถเฉพาะทางของนักศึกษาแต่ละคน 
วิชาทฤษฎี และวิชาเพื่อการท�างานจริง โดยมีคณาจารย์รับเชิญผู้เปี่ยมประสบการณ์จากทัว่โลก 
นอกจากนี้ยังเน้นวิชาความรู้พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์เชิงประจักษ์
 • คุณวุฒิ

หลักสูตรระดับปริญญาโท: ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์

บณัฑติวิทยาลยั สาขาวิทยาศาสตร์ด้านการพฒันาอสังหารมิทรัพย์

บัณฑิตวิทยาลัยสาขานี้ผสมผสานงานวิจัยในสาขาต่างๆ เช่น นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร ์
เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ ฯลฯ เป็นสาขาใหม่คือ “สาขาวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์” และเป็นแห่งเดียวในญี่ปุ่นที่มีการสอนตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไป
จนถึงการสร้าง สิ่งแวดล้อมของเมือง โดยมีโปรแกรมการสอนวิชาเฉพาะทางขั้นสูงที่แบ่งออกเป็น 3 
สาขา ได้แก่ การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์ นโยบายด้านอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
 • คุณวุฒิ

หลักสูตรระดับปริญญาโท: ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หลักสูตรระดับปริญญาเอก: ปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

จ�านวนนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ: จ�านวน ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2017

แคมปัส Urayasu ของมหาวิทยาลัย Meikai เปิดรับนักศึกษาต่างชาติจากประเทศและภูมิภาค
ต่างๆ ต่อไปนี้
จนี 30 คน, เวยีดนาม 6 คน, มองโกเลยี 1 คน, อเมรกิา 1 คน, เนปาล 1 คน รวมท้ังสิน้ 39 คน

โปรแกรมลดค่าธรรมเนียม และค่าเล่าเรียน ลดค่าเล่าเรียน 30%

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์, เศรษฐศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1  ค่าธรรมเนียมก่อนลดราคา
ปีแรก 901,200 เยน
ปีที่สองและปีถัดไป 700,000 เยนต่อปี

2  จ�านวนเงินที่จ่ายและก�าหนดเวลาจ่าย ภายใต้โปรแกรมลด 
ค่าเล่าเรียน
(1) โปรแกรมลดค่าเล่าเรียนจัดให้ส�าหรับนักศึกษาที่มีผลการ 

ศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด
(2) ขึ้นกับมาตรฐานการวัดผลการศึกษา นักศึกษาอาจได้รับ 

การลดค่าเล่าเรียน 30% ซึ่งจะหักออกจากการช�าระเงิน 
ในเดือนตุลาคมของแต่ละปี

จ�านวนเงินที่จ่ายภายใต้โปรแกรมลดค่าเล่าเรียนส�าหรับปีการศึกษา 2019 (หน่วย: เยน)

ปีการศึกษา ก�าหนดเวลาจ่าย
ค่าธรรมเนียม 

แรกเข้า 
ค่าธรรมเนียม 
การศึกษา 

ค่าใช้จ่าย 
เบ็ดเตล็ด

รวมทั้งสิ้น

ปีแรก

ระหว่าง 
ลงทะเบียน

200,000 350,000 1,200 551,200

ตุลาคม – 200,000* – 200,000

รวมทั้งสิ้น 200,000 550,000 1,200 751,200

ปีที่สอง 
และปีถัดไป 

(ต่อปี)

เมษายน – 350,000 – 350,000

ตุลาคม – 200,000* – 200,000

รวมทั้งสิ้น – 550,000 – 550,000

*หลังจากลดราคา 30% แล้ว
หมายเหตุ: 1. ผู้ที่จบหลักสูตรปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย Meikai และผู้ที่จบหลักสูตรพิเศษภาษาญี่ปุ ่นจะได้รับการยกเว้น 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
2. ผู้ที่จบหลักสูตรปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย Meikai จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าเม่ือสมัครเรียนปริญญาเอกของ 
ทางมหาวิทยาลัย
3. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดส�าหรับหลักสูตรปริญญาเอก คือ 1,800 เยน

 บัณฑิตวิทยาลัย สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์

 บัณฑิตวิทยาลัย สาขาเศรษฐศาสตร์

 บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยคือสถานที่ฝึกทักษะความสามารถและความรู้เฉพาะทางขั้นสูง ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติในบัณฑิตวิทยาลัยจ�านวนมากได้รับการสนับสนุนให้เรียนร่วมกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น
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การสอบเข้า ก�าหนดการและรายละเอียดอื่นๆ ของการสอบเข้าส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ

โปรแกรมสนับสนุน 
นักศึกษาต่างชาติ

โปรแกรมสนับสนุนและมอบทุนการศึกษาที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถทุ่มเทให้กับการเรียน

■ ทุนการศึกษา

1  ทุนการศึกษาส�าหรับนักศึกษาต่างชาติของกระทรวงศึกษาธิการ, วัฒนธรรม, กีฬา, วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี

Japan Student Services Organization (JASSO) มอบทุนการศึกษาผ่านกระบวนการคัดเลือก 
ให้แก่นักศึกษาที่มีผลงานด้านการศึกษาและความประพฤติในระดับดีเยี่ยม และต้องการความ 
ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้สามารถศึกษาต่อในญี่ปุ่นได้อย่างต่อเนื่อง
(1) มูลค่าทุนการศึกษา:
 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา: 48,000 เยน/เดือน (ส�าหรับหนึ่งปี)
(2) จ�านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านคุณสมบัติในปีการศึกษา 2017: 1

2  ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT)
เป็นระบบที่นักศึกษาต่างชาติที่จ่ายค่าเล่าเรียนด้วยทุนส่วนตวัในระดับบัณฑิตวิทยาลัยสามารถ 

ขอทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น 
(1) คุณสมบัติ (นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา): ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ 1 เมษายน 

(โดยเงื่อนไขอื่นๆ ต้องเป็นไปตามที่ก�าหนด)
(2) มูลค่าทุนการศึกษา

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา: นักศึกษาระดับปริญญาเอก: 147,000 เยน/เดือน
 นักศึกษาระดับปริญญาโท: 146,000 เยน/เดือน
 (จนจบหลักสูตรมาตรฐาน)

 หมายเหตุ: ค่าเล่าเรียนจะได้รับแยกต่างหาก
(3) จ�านวนนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนในปีการศึกษา 2018 (ระดับบัณฑิตศึกษา): 1

3  อื่นๆ
ทุนการศึกษาเอกชนที่ออกให้โดยองค์กรอื่นๆ

■ บริการสนับสนุนส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ

1  บริการด�าเนินการแทน (ส�าหรับต่ออายุวีซ่า เป็นต้น)
ในบางกรณี มหาวิทยาลยัจะด�าเนินการแทนนักศึกษาในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัวีซ่า และยืน่ใบสมคัร 

ให้แก่กรมตรวจคนเข้าเมืองของกระทรวงยุตธิรรม (ตัวอย่างเช่น การต่ออายวุซ่ีา และใบอนญุาต 
ให้ท�ากิจกรรมนอกเหนอืจากทีก่�าหนด)

2  หอพักนักศึกษา ฯลฯ
ทางมหาวิทยาลัยไม่มีหอพักนักศึกษา แต่มีระบบค�า้ประกันการเช่าอพาร์ทเมนท์ส�าหรับ 

นักศึกษาที่ต้องการเช่าอพาร์ทเมนท์ 2 แบบดังต่อไปนี้
(1) การค�า้ประกันการเช่าบ้านหรือที่อยู่อาศัยโดยบริษัท Global Trust Networks
(2) การค�า้ประกันโดยหน่วยงานของ MEIKAI University

3  บริการสนับสนุนการหางานส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ
ทางมหาวทิยาลยัให้การสนบัสนนุนกัศึกษาต่างชาตอิย่างเตม็ทีใ่นการหางาน โดยจะจัดงานสมัมนาเพือ่ 

ช่วยในการหางานให้แก่นักศกึษาต่างชาติ
- งานสัมมนาส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ - (ผลการด�าเนินการในปี 2017)
[บัณฑิตวิทยาลัย] ปีที่ 1

พฤษภาคม สัมมนาท�าความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการด�าเนินการ  
                    กิจกรรมหางานแบบญี่ปุ่น
มิถุนายน สัมมนาแนะแนวทางเรื่องการจัดเตรียมเอกสารส�าหรับ
                    นักศึกษาต่างชาติ
                    สัมมนาแนะแนวทางเรื่องการสัมภาษณ์งานส�าหรับนักศึกษา
                    ต่างชาติ
พฤศจิกายน สัมมนาท�าความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการด�าเนินการ
                    กิจกรรมหางานแบบญี่ปุ่น
                    สัมมนาแนะแนวทางเรื่องการจัดเตรียมเอกสารส�าหรับ      
                    นักศึกษาต่างชาติ
ธันวาคม สัมมนาแนะแนวทางเรื่องการสัมภาษณ์งานส�าหรับนักศึกษา
                    ต่างชาติ
                    สัมมนาแนะแนวทางเรื่องการสอบข้อเขียนส�าหรับนักศึกษา     
                    ต่างชาติ
มีนาคม งานสัมมนาของบริษัทภายในมหาวิทยาลัย (บริษัท 72 แห่งที่
                    มีการว่าจ้างนักศึกษาต่างชาติ)
ปีที่ 2
เมษายน            งานสัมมนาของบริษัทภายในมหาวิทยาลัย (บริษัท 33 แห่งที่
                    มีการว่าจ้างนักศึกษาต่างชาติ)
พฤษภาคม          งานสัมมนาของบริษัทภายในมหาวิทยาลัย (บริษัท 13 แห่งที่
                    มีการว่าจ้างนักศึกษาต่างชาติ)
มิถุนายน            งานสัมมนาของบริษัทภายในมหาวิทยาลัย (บริษัท 24 แห่งที่
                    มีการว่าจ้างนักศึกษาต่างชาติ)
กรกฎาคม           งานแฟร์แนะน�าต�าแหน่งงานของบริษัทที่มีการจ้างงานนักศึกษา   
                     ต่างชาติ
กันยายน            งานสัมมนาของบริษัทภายในมหาวิทยาลัย (บริษัท 42 แห่งที่มี 
                    การว่าจ้างนักศึกษาต่างชาติ)
ตุลาคม             งานแฟร์แนะน�าต�าแหน่งงานของบริษัทที่มีการจ้างงานนักศึกษา 
                     ต่างชาติ
ธันวาคม             งานแนะน�าบริษัทร่วมทุนที่มีการจ้างงานนักศึกษาต่างชาติ 
                     (บริษัท 8 แห่งที่มีการว่าจ้างนักศึกษาต่างชาติ)

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์, เศรษฐศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

■ วิชาที่สอบ

 บัณฑิตวิทยาลัย สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์
ภาษาต่างประเทศ (ญี่ปุ่น, อังกฤษ, หรือจีน ไม่รวมภาษาประจ�าชาติของผู้สมัคร), วิชาเฉพาะทาง 
(เรียงความสั้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ประยุกต์ และหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ และ
จีน) และการสอบสัมภาษณ์
 บัณฑิตวิทยาลัย สาขาเศรษฐศาสตร์
เรยีงความสัน้ (<บังคบั>ปัญหาปัจจบุนัเกีย่วกบัเศรษฐศาสตร์), วชิาเฉพาะทาง (<เลอืก> ปัญหาเกีย่วกบั 
เศรษฐศาสตร์ การบัญชแีละการบรหิาร หรอืกฎหมายภาษ ี1 ประเดน็) และ การสอบสมัภาษณ์
 บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วิชาเฉพาะด้าน (หนึ่งหัวข้อเกี่ยวกับปัญหาปัจจุบันของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และอีกหนึ่ง 
หัวข้อจากชุดค�าถามในหัวข้อต่อไปนี้ : นิติศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
การจัดผังเมือง) และ การสอบสัมภาษณ์

■ เกณฑ์การสมัคร

1  ผู้ที่ส�าเร็จ หรือคาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นภายในมีนาคม 2019 
หมายเหตุ: ผู้ที่ส�าเร็จ หรือคาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบสี่ป ี
สามารถสมัครได้

2  ผู้ที่ส�าเร็จ หรือคาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาระบบ 16 ปีในต่างประเทศภายในมีนาคม 2019
หมายเหตุ: ผู้ที่ส�าเร็จ หรือคาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบสี่ป ี
สามารถสมัครได้

3  ผู้ที่ได้รับการรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยผ่านการคัดเลือกรายบุคคลว่า มีความรู้ความสามารถในเชิง 
วิชาการเทียบเท่า (หรือสูงกว่า) ระดับปริญญาตรี และจะมีอายุครบ 22 ปี ณ วันรับสมัคร 
หมายเหตุ: ผู้ที่ผ่านเกณฑ์นี้ส่วนใหญ่จบการศึกษาจากวิทยาลัยแบบสองปี, วิทยาลัยวิชาชีพชั้นสูง, 
วิทยาลัยวิชาชีพ, วิทยาลัยอาชีวศึกษาอื่นๆ ฯลฯ

ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับเงื่อนไขอื่นๆ และหลักสูตรปริญญาเอกของบัณฑิตวิทยาลัย 
สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ และวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และข้อมูลเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับการสอบเข้า โปรดอ้างอิงจากค�าแนะน�าการกรอกใบสมัครบัณฑิตวิทยาลัยส�าหรับ 
ปีการศึกษา 2019

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์, เศรษฐศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หลักสูตรระดับปริญญาโท

ประเภท ระยะเวลารับสมัคร วันที่สอบ การประกาศผลสอบ

รอบ A 14 ก.ย. ถึง 21 ก.ย. 2018 13 ต.ค. 2018 19 ต.ค. 2018

รอบ B 23 ม.ค. ถึง 29 ม.ค. 2019 22 ก.พ. 2019 1 มี.ค. 2019
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หลักสูตรพิเศษภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างสู่โลกภายนอก

ค่าธรรมเนียม, ทุนการศึกษา ฯลฯ โปรแกรมสนับสนุนค่าธรรมเนียมและทุนการศึกษา ที่ช่วยให้นักศึกษา
สามารถทุ่มเทให้กับการเรียน

■ ค่าธรรมเนียม

ปีการศึกษา 2019 (หน่วย: เยน)

ก�าหนด 
เวลาจ่าย

ค่าธรรมเนียม 
แรกเข้า 

ค่าธรรมเนียม 
การศึกษา* 

ค่าใช้จ่าย 
เบ็ดเตล็ด

รวมทั้งสิ้น

ระหว่าง 
ลงทะเบียน

100,000 250,000 650 350,650

ตุลาคม – 250,000 – 250,000

รวมทั้งสิ้น 100,000 500,000 650 600,650

*ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่รวมค่าหนังสือ และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ

■ ทุนการศึกษา

1  ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย Meikai Toyoko Toyoda
ทุนการศึกษานี้ก่อตั้งขึ้นจากการบริจาคจาก Toyoko Toyoda ศาสตราจารย์เกียรติคุณผู้เคยสอน 

ในวิชาญี่ปุ่นศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรพิเศษภาษาญี่ปุ่น ทุนการศึกษานี้จะมอบให้โดยใช ้
กระบวนการคัดเลือกผู้สมัครที่ต้องการศึกษาต่อ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่แสดงให้เห็นความ 
มุ่งมั่นทางด้านการศึกษา และมีผลการเรียนที่ดีเยี่ยม และมีอัตราการเข้าเรียนสูง ระยะเวลาการให ้
ทุนการศึกษาคือหกเดือน โดยให้ทุนเดือนละ 50,000 เยน ในปีการศึกษา 2017 ทุนการศึกษานี ้
ได้มอบให้แก่นักศึกษา 4 รายในหลักสูตรพิเศษนี้

2  ทุนการศึกษาส�าหรับนักศึกษาต่างชาติของกระทรวงศึกษาธิการ, วัฒนธรรม, กีฬา, วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี

Japan Student Services Organization (JASSO) มอบทุนการศึกษาผ่านกระบวนการคัดเลือก 
ให้แก่นักศึกษาท่ีมีผลงานด้านการศึกษาและความประพฤติในระดับดีเยี่ยม และต้องการความ 
ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้สามารถศึกษาต่อในญี่ปุ่นได้อย่างต่อเนื่อง
(1) มูลค่าทุนการศึกษา:

นักศึกษาในหลักสูตรพิเศษ: 48,000 เยน/เดือน (ส�าหรับหนึ่งปี)
(2) จ�านวนนักศึกษาในหลักสูตรพิเศษที่ผ่านคุณสมบัติในปีการศึกษา 2017: 1

■ เกี่ยวกับหลักสูตรพิเศษภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรพิเศษภาษาญี่ปุ่นก่อตั้งขึ้นในปี 1991 โดยใช้ปรัชญาหลักของการแลกเปลี่ยนระดับ 
นานาชาติของมหาวิทยาลัย Meikai และให้การศึกษาภาษาญี่ปุ่นที่นักศึกษาต้องใช้ในการศึกษาระดับ 
มหาวิทยาลัย 

ความแตกต่างที่ส�าคัญระหว่างหลักสูตรพิเศษนี้ กับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นทัว่ไป คือวัตถุประสงค ์
ของหลักสูตรพิเศษคือ จัดขึ้นส�าหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และบัณฑิต
วิทยาลัยในญี่ปุ่น นักศึกษาที่จบหลักสูตรหนึ่งปีนี้จะสามารถสมัครสอบศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
หรือระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัย Meikai หรือมหาวิทยาลัยระดับชาติ, มหาวิทยาลัยของรัฐ 
หรือมหาวิทยาลัยเอกชน หรือบัณฑิตวิทยาลัยในญี่ปุ่น

■ คุณลักษณะพิเศษ

1  ชั้นเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มเล็กตามระดับความรู้
แบ่งออกเป็นกลุ่มตามระดับความรู้ ท�าให้สามารถก�าหนดบทเรียนแยกกันให้เหมาะสมกับ 

นักศึกษา และด�าเนินการสอนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
2  หลักสูตรเชิงปฏิบัติ

หลกัสตูรนีเ้น้นการฝึกฝนเชงิปฏบัิต ิ วตัถปุระสงค์เพือ่ให้นกัศึกษาสามารถศกึษาต่อในมหาวิทยาลยั 
ในญี่ปุ่นได้

3  การสมัครเรียนโดยใช้จดหมายรับรอง
นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมสามารถสมัครเรียนในมหาวิทยาลัย Meikai (คณะภาษาศาสตร ์

และวัฒนธรรม, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือ
วิทยาลัยการจัดการด้านการบริการ และการท่องเที่ยว) ได้โดยใช้จดหมายรับรอง

4  การสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาญี่ปุ่น
จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการสร้างปฏิสัมพันธ์ และประสบการณ์ในการใช้ภาษา 

ญี่ปุ่น รวมถึงกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นที่เรียนในคณะภาษาศาสตร์และวัฒนธรรม

จ�านวนนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตรพิเศษ
หมายเหตุ: จ�านวน ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2017

มหาวิทยาลัย Meikai เปิดรับนักศึกษาต่างชาติจากประเทศและภูมิภาคต่างๆ ต่อไปนี้ 
เวียดนาม 42 คน, จีน 14 คน, ไต้หวัน 5 คน, ศรีลังกา 5 คน, มองโกเลีย 2 คน, เกาหลีใต้ 1 
คน, อินเดีย 1 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน

หลักสูตรพิเศษภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรพิเศษภาษาญี่ปุ่นเน้นสอนภาษาญี่ปุ่นส�าหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัยในญี่ปุ่น โดยใช้แนวคิดของการแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ ซึ่งถือ
เป็นปรัชญาหลักของมหาวิทยาลัยแห่งนี้

ตัวอย่างแผนผังการวางแผนศึกษาต่อ

หลักสูตรพิเศษ 
ภาษาญี่ปุ่น

ได้รับการจ้างงานจาก 
บริษัทในญี่ปุ่น ฯลฯ

ข้อสอบส�าหรบัการสอบเข้า 
มหาวทิยาลัยในญีปุ่น่ 

ส�าหรับนกัศกึษาต่างชาต ิ(EJU)

วางแผนสอบเข้ามหาวทิยาลยั 
หรอืบัณฑติวทิยาลัยอืน่

ในญีปุ่น่

วางแผนสอบเข้า 
มหาวิทยาลัย Meikai 

(หลักสูตรปริญญาตรี หรือ
บัณฑิตวิทยาลัย) 

หมายเหตุ: ได้รับการยกเว้น 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ผู้ที่ได้รับเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย Meikai หลังจบ
การศึกษาในหลักสูตรอื่นๆ แล้ว จะได้รับการยกเว้นค่าแรกเข้าเป็นจ�านวนเต็ม (230,000 เยน ส�าหรับระดับ
ปริญญาตรแีละ 200,000 เยน ส�าหรบัระดบับณัฑิตวิทยาลยั) (ยกเว้นคณะทันตแพทยศาสตร์และภาควชิางานวิจยั
ทนัตกรรม)นอกจากนีผู้ท้ีผ่่านการสอบวัดระดบัภาษาญ่ีปุน่ระดับ N1 จะได้รบัการยกเว้นค่าเล่าเรียนในปีการศึกษา
แรกเป็นจ�านวนเต็ม (698,000 เยน) (ยกเว้นคณะทันตแพทยศาสตร์และภาควิชางานวิจัยทันตกรรม)
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หลักสูตร หลักสูตรที่ให้ความรู้รอบด้าน

■ หลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรน้ี เพื่อยกระดับทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นให้ได้ระดับท่ีเพียงพอต่อการเรียน 
ในระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรน้ีออกแบบมาส�าหรับนักศึกษาต่างชาติที ่
ต้องการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัย

นอกจากนี้ ด้วยการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ ่น หลักสูตรน้ียัง 
มุ่งหมายท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสามารถในการสื่อสารขณะอาศัยอยู ่ในประเทศญี่ปุ ่น 
อีกด้วย

 ภาษาญี่ปุ่น
การศึกษาภาษาญี่ปุ่นถูกจัดอย่างเป็นระบบโดยขึ้นกับระดับความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษา
แต่ละคน หลกัสตูรนีมุ่้งหมายทีจ่ะช่วยให้นักศึกษาสามารถท�าคะแนนได้ดใีนการสอบเข้ามหาวทิยาลัย
ในญี่ปุ่นส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ (EJU) ซึ่งเป็นการวัดทักษะที่จ�าเป็นในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 ไวยากรณ์
 คันจิ/ฮิรางานะ/คาตาคานะ และค�าศัพท์ต่างๆ
 การพูด
 การฟังให้เข้าใจ
 การอ่านให้เข้าใจ
 การเขียน

 ศิลปศาสตร์
ด้วยการสอนวิชาในสาขาที่หลากหลาย ได้แก่ ภูมิศาสตร์, อุตสาหกรรม, ประวัติศาสตร์ และ 
สถานการณ์ปัจจุบันของญี่ปุ่น หลักสูตรนีมุ้่งหมายที่จะสร้างความเข้าใจเชิงลึกต่อญี่ปุ่นให้แก ่
นักศึกษา

 สถานการณ์ของญี่ปุ่น

 การศึกษาทั่วไป
หลักสูตรนีม้ีการจัดชั้นเรียนในวิชาที่อยู่ในการสอบ EJU และการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 ภาษาอังกฤษ (*)
 คณิตศาสตร์
 สังคมศาสตร์

 

ตั้งแต่การสมัครจนถึงการรับเข้าเรียน เปิดรับสมัครทั้งในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง

■ กระบวนการคัดเลือก และผลการคัดเลือก

1  วิธีการสมัคร
ส�าหรบัการสมัคร โปรดส่งเอกสารการสมคัรของคณุไปยงัส�านกัจดัการหลกัสตูรพเิศษภาษาญีปุ่น่  

หรือย่ืนด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านหน้าเว็บของหลักสูตร 
(www.meikai.ac.jp/bekka/index.html)

2  กระบวนการคัดเลือก
นักศึกษาจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียน โดยพิจารณาจากเอกสารการสมัคร

3  การแจ้งผลตอบรับ/ปฏิเสธ
ผู้สมัครจะได้รับการแจ้งกลับเป็นลายลกัษณ์อักษรว่าได้ตอบรบัให้เข้าเรยีนหรือไม่ (ทางไปรษณย์ี)

■ เกณฑ์การสมัคร

1  ผู้สมัครจบการศึกษาแบบ 12 ปีของโรงเรียนปกติในต่างประเทศ หรือเทียบเท่า
2  ผู้สมัครได้ใช้เวลาอย่างน้อย 150 ชั่วโมงในการศึกษาภาษาญี่ปุ่น (ผู้ที่สอบได้ N5 ขึ้นไปในการสอบ

วัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น [JLPT], J.Test ได้ในระดับ F หรือสูงกว่า และ NAT-TEST 

ได้ในระดับ 5 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
หมายเหตุ: ผู้ที่อาศัยในภูมิภาคที่ไม่ได้ใช้ตวัอักษรจีน (ประเทศอื่นนอกเหนือจาก จีน, ไต้หวัน และ
เกาหลีใต้) จ�าเป็นต้องสอบ JLPT ได้ N4 ขึ้นไป

3  ส�าหรับผู้สมัครที่เคยสมัครเรียนในสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่น    ผู้สมัครจะต้อง

    มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในส่วนของผลการเรียน และอัตราการเข้าเรียน (ตามกฎ ผลการเรียนของ
ผู้สมัครต้องอยู่ในระดับสอบผ่าน [60% ขึ้นไป] และผู้สมัครต้องมีอัตราการเข้าเรียนนับเป็นราย
ชั่วโมง 90% ขึ้นไป)
หมายเหตุ: 1. หากผู้สมัครเคยสมัครเรียนในสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นนานเกินกว่า 

1 ปี ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติในการสมัครเข้าเรียน
2. ผู้สมัครที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่าระยะสั้น (ท่องเที่ยว) ไม่ถือว่าเป็น “ผู้สมัครในประเทศญี่ปุ่น”

ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบเข้า โปรดดูค�าแนะน�าในการสมัครส�าหรับ
หลักสูตรพิเศษภาษาญี่ปุ ่น สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านหน้าเว็บของหลักสูตร  
(www.meikai.ac.jp/bekka/index.html)

■ ระยะเวลารับสมัคร ฯลฯ

ประเภท การรับสมัครในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ การรับสมัครในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง

ระยะเวลารับสมัคร

รอบ A
ผู้สมัครในต่างประเทศ และ

ในญี่ปุ่น

รอบ B
ผู้สมัครในต่างประเทศ และ

ในญี่ปุ่น

รอบ C
ผู้สมัครในญี่ปุ่น

รอบ D
ผู้สมัครในต่างประเทศ และ

ในญี่ปุ่น

รอบ E
ผู้สมัครในต่างประเทศ และ

ในญี่ปุ่น

18 ก.ย. ถึง 12 ต.ค. 2018 5 พ.ย. ถึง 30 พ.ย. 2018 12 ก.พ. ถึง 25 ก.พ. 2019 4 เม.ย. ถึง 19 เม.ย. 2019 20 พ.ค. ถึง 7 มิ.ย. 2019

การแจ้งผลตอบรับ 23 ต.ค. 2018 11 ธ.ค. 2018 5 มี.ค. 2019 9 พ.ค. 2019 18 มิ.ย. 2019

ก�าหนดเวลา 
การรับเข้าเรียน

24 ต.ค. ถึง 2 พ.ย. 2018 12 ธ.ค. ถึง 25 ธ.ค. 2018 6 มี.ค. ถึง 15 มี.ค. 2019 10 พ.ค. ถึง 20 พ.ค. 2019 19 มิ.ย. ถึง 28 มิ.ย. 2019

พิธีรับน้อง ต้นเดือน เม.ย. 2019 (ก�าหนดการที่คาดไว้) กลางเดือน ก.ย. 2019 (ก�าหนดการที่คาดไว้)

*แม้จะไม่มีหัวข้อ “การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ (EJU)” แต่  
  ในข้อสอบเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยนี้ก็มีข้อสอบภาษาอังกฤษ อีกทั้งหลังจากเข้าศึกษาแล้ว  
  มหาวิทยาลัยหลายแห่งยังถือว่าเป็นวิชาบังคับ ดังนั้นการเรียนภาษาอังกฤษจึงมีความส�าคัญ

 บุคลากรด้านการศึกษา
อาจารย์ผู้มีประสบการณ์สูง มีความกระตือรือร้นในงานสอน และสามารถให้ค�าแนะน�าแก่นักศึกษา 
ได้อย่างรอบด้าน
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โปรแกรมสนับสนุนการศึกษาได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาและเพิ่มโอกาสในการได้รับการว่าจ้าง 

ส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ

เป้าหมาย: นักศึกษาที่ได้รับเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหลังจากผ่านการสอบเข้าพิเศษส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ

การเพิ่มคุณค่าและการพัฒนาการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

โปรแกรมการศึกษาภาษาญี่ปุ่นส�าหรับนักศึกษาต่างชาติได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนที่ 
มหาวิทยาลัยแห่งนี้

 ประเด็นส�าคัญ
	 โปรแกรมนี้เป็นวิชาบังคับให้นักศึกษาต้องเข้าเรียน และจะใช้เป็นวิชาพื้นฐานในช่วงภาคเรียนแรกหลังจากลงทะเบียนเรียนแล้ว
	 ชั้นเรียนเป็นกลุ่มเล็ก (นักศึกษาประมาณ 20 คนต่อกลุ่ม) นักศึกษาจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ตามระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นของตนและตามประเทศที่ใช้ตวัอักษรจีน
	 ในแต่ละชั้นเรียนจะมี ผู้ช่วยด�าเนินกิจกรรมซึ่งมักจะเป็นนักศึกษาที่เรียนในภาควิชาภาษาญี่ปุ่น เพื่อช่วยสอนอย่างละเอียด (ผู้ช่วยด�าเนินกิจกรรมจะเป็นผู้ช่วยด้าน
การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นภายนอกชั้นเรียนให้กับนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย)

หลกัสตูรภาษาญีปุ่น่ส�าหรบันกัศกึษาต่างชาตทิีต้่องการสอบ JPLT ระดบั N1 

ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา หน่วยกิต ชั่วโมงเรียนทั้งหมด หมายเหตุ

ภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ 1 2 ครั้ง/สัปดาห์ ภาคเรียนแรกของปี 1 2 60
ทั้งหมด 300 ชั่วโมง

หมายเหตุ: จ�านวนชั่วโมงเฉลี่ยที่ 
จ�าเป็นในการเพิ่มระดับในการทดสอบ 

วัดระดับภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ 2 2 ครั้ง/สัปดาห์ ภาคเรียนแรกของปี 1 2 60

ภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ 3 2 ครั้ง/สัปดาห์ ภาคเรียนแรกของปี 1 2 60

ภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ 4 2 ครั้ง/สัปดาห์ ภาคเรียนแรกของปี 1 2 60

หลักสูตรเสริมเข้มข้นภาคฤดูร้อน 2-3 สัปดาห์ − 60

 

หมายเหตุ: นักศึกษาที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับดี (เทียบเท่าระดับ N1) จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนหลักสูตรเหล่านี้ และจะได้รับอนุญาตให้ศึกษา "วิชาพื้นฐาน I~III" 

เช่นเดียวกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น

การเพิ่มคุณค่าในการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพ

การศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพจะได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาต่างชาติจะได้รับการจ้างงานในสาขาที่ 
ตนเลือกเรียน

 ประเด็นส�าคัญ
	 จัดให้มีห้องเรียนพิเศษส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ (หลักสูตรพิเศษ) ส�าหรับวิชาการวางแผนอาชีพ 1 ถึง 3 ในหลักสูตรการสร้างอาชีพ
	 มีการจัดเตรียมการฝึกงานส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการเข้าท�างานในบริษัทท่ีอยู่ในญ่ีปุ่นหรือบริษัทญี่ปุ่นในต่างประเทศ
	 บุคลากรด้านการหางานจะให้ค�าแนะน�าในด้านการท�างานนอกชั้นเรียน และให้การช่วยเหลืออย่างละเอียดเป็นรายบุคคลอีกด้วย 

หลกัสตูรการสร้างอาชพี

ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หมายเหตุ

การวางแผนอาชีพ 1 1 ครั้ง/สัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2 ของปี 1 2 30 

ทั้งหมด 150 ชั่วโมง
การวางแผนอาชีพ 2 1 ครั้ง/สัปดาห์ ภาคเรียนแรกของปี 2 2 30 

การวางแผนอาชีพ 3 1 ครั้ง/สัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2 ของปี 2 2 30 

การออกแบบอาชีพ 1 ครัง้/สัปดาห์ ตลอดปี 3 4 60 

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมการศึกษาและการฝึกงานอื่นๆ ผ่านความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย และอื่นๆ อีกด้วย

โปรแกรมสนับสนุนการศึกษาส�าหรับ
นักศึกษาต่างชาติ
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ฮอกไกโด 
รโปโปัซ

เซนได

ตโนัค

 ุกฮโตโ

วยีกเตโ

ูบูช

า�ยงโานิกนิค
โอซากา

ุกกโิช

ุกกโูช

วิชวิค

ะกอโูกูฟ

ดัวหงัจ
ยามานาชิ

ดัวหงัจ
 ะบิช

ดัวหงัจ
คานางาวะ

วยีกเตโ

ะกอโูซิชดัวหงัจ

ดัวหงัจ
ไซตามะ

นิบมานส
ะติราน

นิบมานส
ฮาเนดะ

ดัวหงัจ
อิบารากิ

แคมปัส Urayasu
 หลักสูตรปริญญาตรี
คณะภาษาศาสตร์และวัฒนธรรม
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วิทยาลัยการจัดการด้านการบริการ และการท่องเที่ยว
 บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาเศรษฐศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 หลักสูตรพิเศษ
หลักสูตรพิเศษภาษาญี่ปุ่น

ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบเข้า โปรดดูค�าแนะน�าการสอบเข้าส�าหรับปีการศึกษา 2019

แคมปัส Urayasu
แผนกวางแผนและประชาสัมพันธ์  
(Planning and Public Relations Section)
อะเคมิ 1-โช อุรายาสึ-ชิ จังหวัดชิบะ 279-8550
โทร.: 047-355-1101

เส้นทาง
 รถไฟสาย เจอาร์ เคอโิย

นัง่รถไฟความเรว็สงูจากสถานโีตเกียว
หลงัจากนัน้ประมาณ 16 นาที ออกท่ีสถาน ี ชนิ-อุรายาส ึ และเดนิอกีประมาณ  
8 นาที

 รถไฟสาย โตเกียว เมโทร โตไซ
นัง่รถไฟใต้ดนิจากสถาน ี โอเตะมาชิ หลงัจากน้ันประมาณ 16 นาที ลงท่ีสถานี  
อรุายาสึ 
นั่งรถประจ�าทาง โตเกียว เบย์ ซิตี้ หมายเลข 3, 11, หรือ 18  
จากป้ายรถประจ�าทาง อรุายาส-ึเอกิ อริิกูช ิ(ทางเข้าสถาน ีอรุายาส)ึ
หลงัจากนัน้ประมาณ 15 นาที ลงท่ีป้ายรถประจ�าทาง เมอไิก ไดกาค-ุเมะ

 ที่อยู่ที่ติดต่อได้

อิโต-โยกาโดะ 

ปายรถประจำทาง 
(อุรายาสึ-เอกิ อิริกูชิ)

สี่แยก อุรายาสึ 

อิออน 

← ไป โตเกียว 

สายทางดวนเรียบชายฝงชูโต 
(สาย 357)

ไป โซกะ →

← ไป โอเตะมาชิ ไป นิชิ-ฟุนาบาชิ→

ไปชิบะ →

โรงแรม เอมิออน โตเกียว เบย 

แฟมิลี่ มารท 

ปายรถประจำทาง 
(เมอิไก ไดกาคุ-เมะ)

มหาวิทยาลัย 
Meikai

รถไฟสาย โตเกียว เมโทร โตไซ

สถาน� ชิน-อุรายาสึ  

สถาน� อุรายาสึ  

ข้อสอบเข้าส�าหรับนักศึกษาโอนย้าย

ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น, ภาควิชาภาษาอังกฤษ, ภาควิชาภาษาจีน, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ 
ภาควิชาการจัดการด้านการบริการและการท่องเที่ยว เปิดรับนักศึกษาโอนย้ายชั้นปีที่สาม รวมถึงนักศึกษาต่างชาติด้วย

 ก�าหนดการสอบ (ทัว่ไป) 

ระยะเวลารับสมัคร: วันที่ 12 ถึง 22 พฤศจิกายน 2018
วันที่สอบ: วันที่ 1 ธันวาคม 2018

 วิชาที่สอบ (ทัว่ไป)

เรียงความสั้น และสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ: การสอบสัมภาษณ์ของภาควิชาภาษาอังกฤษ รวมการอ่าน 
เรียงความสั้นเป็นภาษาอังกฤษด้วย

 เกณฑ์การสมัคร

1  ผู้ที่ส�าเร็จ หรือคาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2019 จาก
โรงเรียนวิชาชีพ และโรงเรียนในญี่ปุ่นซึ่งเทียบเท่าโรงเรียนวิชาชีพในต่าง 
ประเทศ (ตวัอย่างเช่น มหาวิทยาลัยของต่างประเทศที่มีสาขาในญี่ปุ่น ที่
ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ, วัฒนธรรม, กีฬา, วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ว่ามีระดับการศึกษาเทียบเท่าโรงเรียนวิชาชีพ) 

2  ผู้ที่ (ตามที่ระบุในมาตรา 90 วรรค 1 ของ กฎหมายว่าด้วยการศึกษา) ที ่
ส�าเรจ็ หรอืคาดว่าจะส�าเรจ็หลกัสูตรหลงัชัน้มัธยมศกึษาทีว่ทิยาลยัฝึกอบรม 
เฉพาะทาง ภายในเดือน มีนาคม 2019 หลักสูตรต้องมีระยะเวลาศึกษา 
สองปีขึ้นไปและเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ, 
วัฒนธรรม, กีฬา, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3  ผู้สมัครภาควิชาเศรษฐศาสตร์ที่ประสงค์จะเข้าเรียนสาขาเศรษฐศาสตร์โลก
จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ (ERE) 
ระดับ B ขึ้นไป และผู้ที่ประสงค์จะเรียนสาขาธุรกิจโลกจะต้องเป็นผู้สอบ
ผ่านการทดสอบความรู้ทางด้านบัญชีที่จัดโดยหอการค้าญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับ 
2 ขึ้นไป

     
      HTM : เอกการจดัการด้านการบริการและการท่องเทีย่ว (Hospitality Tourism Major)
     GMM : เอกการจัดการระหว่างประเทศ (Global Management Major)

4   ส�าหรับผู้ที่มีความประสงค์เข้าเรียนในภาควิชาการจัดการด้านการบริการ
และการท่องเที่ยว (HTM) จะต้องสอบ TOEIC L&R ให้ได้ 600 คะแนน
ขึ้นไป ภายในเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มสอบ ส�าหรับผู้ที่สอบ TOEIC 
L&R ได้คะแนนไม่ถึง 600 คะแนน มีข้อแม้ว่าจะต้องผ่านการทดสอบ
ความสามารถระดับ CEFR B1 ในการสอบความสามารถภาษาอังกฤษ 
เป็นต้น (อ่านเพิ่มเติมได้ในรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ฉบับปีการ
ศึกษา 2019)

5   ส�าหรับผู้ที่มีความประสงค์เข้าเรียนในภาควิชาการจัดการด้านการบริการ
และการท่องเที่ยว (GMM) จะต้องสอบ IELTS ได้มากกว่า 6.0 หรือสอบ 
TOEFL iBT ได้มากกว่า 80 คะแนน ภายในเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่
เริ่มสอบ

 นักศึกษาต่างชาติต้องสอบได้ N1 (เดิมคือระดับ 1) ในการสอบวัดระดับ 
ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) หรือแสดงความสามารถทาง 
ภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับเทียบเท่า

 นักศึกษาต่างชาติที่สมัครหรือเคยสมัครเรียนในโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่น
หรือสถาบัน เช่น วิทยาลัยฝึกอบรมเฉพาะทางในประเทศญี่ปุ่น จะต้องมี 
อัตราการเข้าเรียน 90% ขึ้นไป ในโรงเรียนล่าสุดที่เข้าเรียนในช่วงเวลาที ่
โรงเรียนของเราก�าหนด

 หมายเหตุ: ไม่รวมโรงเรียนวิชาชีพ

ส�าหรับเงื่อนไขอ่ืนๆ โปรดดูค�าแนะน�าการสมัครส�าหรับนักศึกษาโอนย้าย 
ประจ�าปี 2019

 ค่าธรรมเนียม (หลังจากลดค่าเล่าเรียน 30% แล้ว)

ชั้นปีที่สาม: 994,800 เยน (รวมค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้ว)
ชั้นปีที่สี่: 783,600 เยน
หมายเหตุ: ส�าหรับนักศึกษาที่จบหลักสูตรพิเศษภาษาญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัยนี้  
จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า
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www.meikai.ac.jp


