หลักสูตรระดับชั้นปริญญาตรี

การศึกษาในชิซุโอกะ
ภูเขาไฟฟูจิซึ่งเปนสัญลักษณของประเทศญี่ปุน ตั้งอยูที่เมืองชิซุโอกะ เมืองนี้ตั้งอยูกึ่งกลางระหวางโตเกียวและโอซากา
จึงสามารถเดินทางไดอยางสะดวก เมืองนี้เปนศูนยรวมของบริษัทระดับนานาชาติมากมาย เชน ซูซูกิ ยามาฮา
และฮอนดา ชิซุโอกะมอบโอกาสทางอาชีพที่ยอดเยี่ยมใหแกคุณ นอกจากนี้ยังมีชุมชนที่คาครองชีพไมสูง นาอยู
และเปนมิตร โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกเหมือนเชนในเมืองใหญ ๆ
โตเกียว

ภูเขาไฟฟูจิ

เกียวโต

ชิซุโอกะ
ฮามามัตสึ
โอซากา

ที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมีที่พักราคาถูกสําหรับนักศึกษาตาง
ชาติทุกคน
คาเชารายเดือนอยูที่ประมาณ 20,000 เยน
มีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในหองพักทุกหอง

เรียนฟรี

ยกเวนคาเลาเรียนทั้งหมดสําหรับผูสมัครที่ผานการคัดเลือกทุกคน
หอพักนานาชาติ' ที่วิทยาเขตชิซุโอกะและฮามามัตสึ (สรางเสร็จเมื่อ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559)
แตละยูนิตประกอบดวยหองพักเดี่ยวพรอมเฟอรนิเจอรครบครัน 5 หองและพื้นที่สวนกลางซึ่งใชรวมกัน

ขอความจากนักศึกษาของหลักสูตร ABP
ชัชนนท มหพันธ

กําลังศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- จบจากโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
หลังจากเรียนภาษาญี่ปุนเพื่อเตรียมความพรอมที่จะเขาเรียนกับนักศึกษาญี่ปุนในเทอมแรกจบ ผมไดพบกับประสบการณใหม ๆ ทั้งเพื่อนญี่ปุนและวิชาใหม ๆ การเรียน
ที่นี่นั้นจะไดเรียนทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ซึ่งเราจะไดรูจักการทํางานเปนกลุมรวมกับนักศึกษาญี่ปุน ถึงแมบางวิชาจะยากเพราะยังไมคุนกับภาษา แตก็ไดรับการชวย
เหลือจากเพื่อน ๆ ชาวญี่ปุนเปนอยางดี ในชวงระหวางป 2 - 3 จะไดไปฝกงานกับบริษัทญี่ปุน ทําใหผมไดรูวาตอนนี้ที่ญี่ปุนมีบริษัทที่ตองการคนไทยไปทํางานอยูพอ
สมควร อาจพูดไดวาโปรแกรม ABP มหาวิทยาลัยชิซุโอกะ เปดโอกาสที่จะชวยใหเราไดเขาทํางานกับบริษัทญี่ปุนหลังเรียนจบไดมากขึ้นครับ

คมกฤช อาบสุวรรณ

กําลังศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
- จบจากโรงเรียนการบินญี่ปุน (ยามานาชิแคมปส)

ผมเปนคนชอบความทาทาย เปดประสบการณใหมๆ หาความรูใ หมๆใหกบั ตัวเอง เลยคิดวาการมาเรียนตางประเทศจะทําใหมคี วามรู เจอประสบการณทปี่ ระเทศตัวเองไมมี การมาเลือกเรียนญีป่ นุ
เพราะ ญีป่ นุ เปนประเทศหนึง่ ในเอเชียทีเ่ ทคโนโลยี การใชชวี ติ ไมไดดอ ยไปกวาประเทศอืน่ ๆ และสวนตัวชอบเทีย่ วญีป่ นุ ชอบภาษา วัฒนธรรม ชอบในความเปนญีป่ นุ ครับ
ผมคิดวาคนไทยโชคดีมากทีม่ โี ครงการ ABP รองรับ เพราะมีเพียงไมกปี่ ระเทศทีส่ ามารถสมัครโครงการ ABP ได และมหาลัยชิซโุ อกะเปนมหาลัยทีร่ องรับนักเรียนนานาชาติไมวา จะเปนประเทศในเอเชีย
และยุโรป เลยทําใหไดรจู กั คนญีป่ นุ และคนตางชาติทชี่ นื่ ชอบในความเปนญีป่ นุ อีกทัง้ ยังชวยสงเสริมนักเรียนตางชาติใหไดทาํ งานทีญ
่ ปี่ นุ ในอนาคตถามีโอกาส ผมคิดวาจะศึกษาปริญญาโทตอครับ

นรภัทร กลิ่นแกวบุญวงศ

กําลังศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาชีววิทยา
- จบจากโรงเรียนอัสสัมชัญ
ในมุมมองของผม มหาวิทยาลัยชิซโุ อกะเปนมหาวิทยาลัยทีด่ มี าก ๆ สําหรับคนทีต่ อ งการตอยอดความรูท งั้ ดานภาษาญีป่ นุ และดานวิชาการ สวนโครงการ ABP ถือวาเปน
โครงการทีด่ มี าก ๆ เลยครับ เพราะมีทงั้ การชวยเหลือทางดานทุนการศึกษาและการสอบก็สามารถทําทีป่ ระเทศไทยไดโดยไมตอ งไปถึงประเทศญีป่ นุ หลังจากจบการศึกษา
แลวผมตัง้ เปาหมายวาจะเขาศึกษาตอปริญญาโททีป่ ระเทศญีป่ นุ ครับ

ติดตอเรา

ABP Website: http://www.abp.icsu.shizuoka.ac.jp
Facebook: https://www.facebook.com/abp.shizuoka.u
E-mail: global@adb.shizuoka.ac.jp
* กรุณาติดตอเราดวยภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุน

Shizuoka University, Organization for International Collaboration

สนับสนุนคาเลาเรียน 100% และทุนการศึกษา ABP
กระบวนการคัดเลือกเขาเรียนจัดขึ้นที่ประเทศของคุณและประเทศญี่ปุน
เขาเรียนชวงเดือนตุลาคม พรอมหลักสูตรภาษาญี่ปุนแบบเขมขน
มีการชวยเหลือดานอาชีพสําหรับการหางานในบริษัทญี่ปุน

836 Ohya, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 422-8529, Japan
2019.5 พิมพในประเทศญี่ปุน

หลักสูตรเอเชียบริดจ

คณะและสาขาวิชาตาง ๆ
วิทยาเขตชิซุโอกะ

วันนี้ที่ชิซุโอกะ พรุงนี้สูโลกกวาง

วิทยาเขตฮามามัตสึ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
・ภาควิชาสังคมและมานุษยวิทยา・ภาควิชาภาษาและวรรณคดี
・ภาควิชาเศรษฐศาสตร・ภาควิชานิติศาสตร
คณะครุศาสตร*
คณะวิทยาศาสตร
・ภาควิชาคณิตศาสตร・ภาควิชาฟสิกส・ภาควิชาเคมี・ภาควิชาชีววิทยา
・ภาควิชาธรณีวิทยา
คณะเกษตรศาสตร
・ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ・ภาควิชาชีววิทยาศาสตร

หลักสูตรเอเชียบริดจ (ABP) เปนหลักสูตรโดดเดนที่เกิดจากการรวมมือกันระหวางบริษัทและมหาวิทยาลัย เพื่อนักศึกษาจากประเทศอินเดีย
อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม และเมียนมาร ดวยการทํางานรวมกันอยางใกลชิดกับบริษัทระดับโลกที่ตั้งอยูในเมืองชิซุโอกะ หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมา
เพื่อใหการศึกษาแกผูนําระดับโลกทางธุรกิจและสังคมในอนาคต หลักสูตรนี้มุงเนนไปที่การศึกษาเชิงสหวิทยาการที่ครอบคลุม และมีการผสมผสาน
ความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิค การดําเนินธุรกิจ การคิดแบบวิทยาศาสตร และทักษะการสื่อสารระหวางบุคคลเขาไวดวยกัน ซึ่งนักศึกษาสามารถเติบโต
ไปในฐานะที่เปนผูเชื่อมโยงชิซุโอกะเขากับประเทศบานเกิดของตนเองได

คณะวิทยาการสารสนเทศ
・ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร・ภาควิชาวิทยาการสารสนเทศเชิงพฤติกรรม
・ภาควิชาสังคม-สารสนเทศศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
・ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล・ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
・ภาควิชาอิเล็กทรอนิกสและวัสดุศาสตร・ภาควิชาเคมีประยุกตและวิศวกรรมชีวเคมี
・ภาควิชาคณิตศาสตรและวิศวกรรมระบบ

การรับสมัครของคณะครุศาสตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมหาวิทยาลัยชิซุโอกะมีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งลาสุด หากทานใดสนใจสมัครเขาคณะครุศาสตร กรุณาอานคูมือการสมัครซึ่งจะโพสตไวที่เว็บไซตของเรา

เรียนฟรีดวยทุนการศึกษา ABP
หลักสูตรเอเชียบริดจ (ABP) ใหการชวยเหลืออยางครอบคลุมแกคุณตั้งแตการเขาเรียนในมหาวิทยาลัย
และการใชชีวิตในวิทยาเขตไปจนถึงการหางานหลังเรียนจบ
การเขาเรียน
หลักสูตร ABP

จบการศึกษา
อาชีพ

4 ปที่ ABP ของมหาวิทยาลัยชิซุโอกะ
พัฒนาทักษะ
ภาษาญี่ปุน

นักศึกษาจากเอเชีย

ABP

ไดรับความรูทางวิชาการ
และความเชี่ยวชาญ
เชิงเทคนิค

5 ประเทศในเอเชียที่ไดรับเลือก
(อินเดีย อินโดนีเซีย ไทย
เวียดนาม และเมียนมาร)

ABP ใหความชวยเหลือทางดานการเงินแกนักศึกษาทุกคน นอกจากการยกเวนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ และคาแรกเขาแลว ยังรวมไปถึงคาเลาเรียนในปแรกดวย
การใหความชวยเหลือสําหรับปที่ 2, 3 และ 4 จะครอบคลุม
คาธรรมเนียม
คาแรกเขา
คาเลาเรียน
การสมัครสอบ
คาธรรมเนียมและคาเลาเรียน 50% หรือ 100% โดยขึ้นอยูกับ
ปที่ 1: ยกเวน (100%)
การประเมินผลการเรียนรายบุคคลของปที่ผานมา และยังมี
ความชวยเหลือดานการเงิน
ยกเวน
ยกเวน
ปที่ 2–4: ไดรับสวนลด
ของ ABP
เงินชวยเหลือรายเดือนจาก ABP สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1
50% หรือ 100%
ทุกคน หรือนักศึกษาอาจมีโอกาสไดรับการชวยเหลือ
282,000 เยน
17,000 เยน
535,800 เยน / ป
จํานวนเต็ม
ทางการเงินจากรัฐบาลหรือองคกรอื่น ๆ

สรางวิสัยทัศน
ระดับโลกที่ชัดเจน

ตารางนี้แสดงคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ในป ค.ศ. 2019 จํานวนจริงอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมแจงใหทราบ

บริษัท
ระดับโลก

ประสบการณตรง
ที่บริษัทระดับโลก

วิธีการสมัคร
ผูสมัคร ABP ตองมีผลสอบ EJU (Examination for Japanese University Admission for International Students - การสอบที่จัดขึ้นสําหรับนักเรียนตางชาติเพื่อศึกษา
ตอระดับมหาวิทยาลัยในญี่ปุน), ผลสอบภาษาอังกฤษ (อยางใดอยางหนึ่งระหวาง TOEFL, TOEIC หรือ IELTS) หรือสามารถใชผลสอบ JLPT (Japanese Language
Proficiency Test - การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน) แทนผลสอบวิชาภาษาญี่ปุนของ EJU ได โดยคุณไมจําเปนตองเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุนในระหวางกระบวนการสมัคร


ABP เปนหลักสูตร 4 ปที่เริ่มตน
เรียนในเดือนตุลาคมดวยการ
ฝกอบรมภาษาแบบเขมขน

หลักสูตร
ต.ค.
(6 เดือน)

หลักสูตรภาษาญี่ปุน
แบบเขมขน
หลักสูตรพื้นฐานของ ABP

เม.ย.
(3.5 ป)

อีก 7 ภาคการศึกษาถัดมา
การเรียนการสอนทักษะความรูเปนภาษาญี่ปุน
หลักสูตรการเรียนรูแบบทั่วไป และแบบเรงรัดของ ABP
การฝกงานที่บริษัทตาง ๆ ของญี่ปุน
โครงการวิจัยเพื่อจบการศึกษา



ตัวอยางของบริษัทที่ศิษยเกาจากนานาประเทศของเราทํางานอยู:
Suzuki, Suzuyo, Yamaha Motor Company, Shizuoka Bank, Asahi Denso, FCC, Toyota Motor, Nissan Motor, Mazda, Panasonic,
Toshiba, Sony EMCS, Sharp, Fujitsu, Rohm, NSK Warner, Paloma, Aichi Steel, Daikin Industry, Alps Electric, Chubu International
Airport, Futaba Industries, Japan Airport Terminal, JATCO, Ohm Electric, Nitori

กําหนดการสมัคร ABP สําหรับการสอบคัดเลือก
กุมภาพันธ:
การสมัครสอบ EJU ครั้งที่ 1

มิถุนายน:
การสอบ EJU ครั้งที่ 1

พฤศจิกายน - ธันวาคม:
การสมัคร ABP ผานระบบออนไลน
(ยื่นผลสอบ EJU และผลสอบภาษาอังกฤษ)

ความรวมมือระหวางบริษัทและมหาวิทยาลัย และการสนับสนุนทางอาชีพ
ดวยหลักสูตรที่โดดเดนจากความรวมมือระหวางบริษัทและมหาวิทยาลัยนี้ นักศึกษาจะเชื่อมโยงกับบริษัทระดับโลกตาง ๆ มากมายผานทางกิจกรรมทั้งในและนอก
วิทยาเขต เชน การฝกงาน การบรรยาย การสัมมนา และการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดโดยผูเชี่ยวชาญทางธุรกิจขององคกร เรายังใหคําปรึกษาเปนรายบุคลตั้งแตปแรก
ของการศึกษาในหลักสูตรไปจนถึงการสรางเสนทางวิชาชีพที่ชัดเจนหลังจบการศึกษา

EJU official website: https://www.jasso.go.jp/en/eju/

EJU ยอมาจาก "Examination for Japanese University Admission for International Students" (การสอบที่จัดขึ้นสําหรับนักเรียนตางชาติเพื่อศึกษาตอระดับมหาวิทยาลัยในญี่ปุน)
EJU จะจัดขึ้นปละ 2 ครั้ง ที่ประเทศอินเดีย (กรุงนิวเดลี), ประเทศอินโดนีเซีย (กรุงจาการตา และสุบารายา), ประเทศไทย (กรุงเทพและเชียงใหม), ประเทศเวียดนาม (กรุงฮานอย
และนครโฮจิมินห) ประเทศเมียนมาร (ยางกุง) และประเทศญี่ปุน การสอบ EJU จะมีสอบทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุน

ผูเรียนหลักสูตร ABP ระดับปริญญาตรีจําเปนตองมีความเชี่ยวชาญดานภาษาญี่ปุน

ภาคการศึกษาแรก

EJU คืออะไร?



กรกฎาคม:
การสมัครสอบ EJU ครั้งที่ 2

มกราคม - กุมภาพันธ:
การตรวจสอบเอกสาร

รายวิชาตาง ๆ ของการสอบ EJU ที่ตองการ

คณะดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ภาษาญี่ปุน*
ความรูทั่วไป
คณิตศาสตร 1**

ภาษาญี่ปุน*
วิทยาศาสตร***
คณิตศาสตร 2

กุมภาพันธ - มีนาคม:
การสอบสัมภาษณรายบุคคล



พฤศจิกายน:
การสอบ EJU ครั้งที่ 2
ตุลาคม:
การเข า ศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยชิซโุ อกะ

หนวยงานที่ดูแลเรื่องการรับสมัคร EJU ในประเทศไทย

・กรุงเทพฯ
・เชียงใหม
สมาคมนักเรียนเกาญี่ปุนในพระบรม
สมาคมนักเรียนเกาญี่ปุนในพระบรม
ราชูปถัมภ (สนญ.)
ราชูปถัมภ (สนญ.) สํานักงานภาคเหนือ
เว็บไซต: http://www.ojsat.or.th/
เว็บไซต: https://ojsatn.wordpress.com/

* การสอบวิชา Japanese as a Foreign Language (ภาษาญี่ปุน) สามารถใชผลสอบ JLPT (Japanese Language Proficiency Test - การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน) แทนได
** คณะศึกษาศาสตร และคณะวิทยาการสารสนเทศ (ภาควิชาสังคมสารสนเทศศาสตร) สามารถใชผลสอบวิชา Mathematics (คณิตศาสตร) 1 หรือ 2 ก็ได
*** แตละคณะตองการผลสอบวิชาวิทยาศาสตรจาก 2 ใน 3 วิชา สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลสอบรายวิชาวิทยาศาสตรที่ตองการ กรุณาตรวจสอบจากคูมือการรับสมัครที่โพสตไวที่
เว็บไซต <http://www.abp.icsu.shizuoka.ac.jp/>

⚠กรุณาตรวจสอบขอมูลตาง ๆ ในคูมือการสมัครที่โพสตไวที่เว็บไซต <http://www.abp.icsu.shizuoka.ac.jp/> ใหแนใจกอนที่จะตัดสินใจสมัครสอบใด ๆ

