
การชว่ยเหลอืแบ่งเบา
ภาระทางเศรษฐกจิที่

น่าอบอุน่ใจ

ระบบทุนการศกึษาของ Modern Japanese Studies Program

Intensiv
e 

Japanes
e 

Course 
(IJC)

•ไม่เรยีกเกบ็ค่าเล่าเรยีนและค่าสมคัรเขา้เรยีนท ัง้สิน้ในIntensive Japanese Course 
(IJC)ต่อผูส้มคัรเขา้เรยีนในเดอืนตุลาคม ค.ศ. 2018

ปีที ่1

• ไม่เรยีกเกบ็ค่าเล่าเรยีนของปีการศกึษา 2019 และค่าสมคัรเขา้เรยีนในโปรแกรม
Modern Japanese Studies Programของผูส้มคัรเขา้เรยีนในเดอืนเมษายน ค.ศ. 2019
ทัง้สิน้.

ปีที ่2-4
• อาจจะไม่มกีารเรยีกเกบ็ค่าเล่าเรยีนจํานวนทัง้สิน้หรอืจํานวนครึง่หน่ึง ท ัง้นีข้ึน้อยู่กบัผล
คะแนนการเรยีน (ไม่ไดห้มายถงึนกัเรยีนท ัง้หมดนัน้ป็นกลุ่มเป้าหมาย)

Modern Japanese Studies Program
เป็นโปรแกรมหลกัสตูรการศกึษา 4 ปีในระดบัปรญิญาตร ีสาํหรบักลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นนักศกึษาชาวตา่งประเทศ 
และมIีntensive Japanese Course (IJC)ในการใหก้ารศกึษาภาษาญีปุ่่ นเบือ้งตน้ 6 เดอืนเพือ่ใหนั้กศกึษาไดม้ี
ความสามารถทางภาษาญีปุ่่ นขัน้พืน้ฐานกอ่นเขา้รบัการศกึษาในหลกัสตูรปรญิญาตรี
ใหก้ารศกึษาขัน้พืน้ฐานในขอบเขตวชิาการในแขนงตา่งๆและวชิาเลอืกเสรขีองการศกึษาญีปุ่่ นสมยัใหม่โดยใช ้
ภาษาองักฤษในการเรยีนการสอนควบคูไ่ปกบัการเนน้ดา้นการเรยีนภาษาญีปุ่่ น ดว้ยระบบการศกึษาเชน่นีจ้งึทาํให ้
สามารถศกึษาวชิาเฉพาะดา้นตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาญีปุ่่ นสมยัใหม่โดยผ่านสาขาวชิาสายมนุษยศาสตร ์
และสงัคมศาสตร ์4 คณะ(คณะอกัษรศาสตร,์คณะนิตศิาสตร,์คณะเศรษฐศาสตร,์คณะศกึษาศาสตร)์

ลกัษณะเดน่ทีเ่ป็นหลกัสําคญั 4 อย่าง
1) โปรแกรมเน้นเฉพาะสําหรบัการเรยีนภาษาญีปุ่่น
2) หลกัสูตรทีร่วมการวจิยัญีปุ่่นเขา้กบัวชิาการเกีย่วกบัดา้นมนุษยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตรอ์ืน่ๆ
3) ระบบการสอนโดยมนีกัศกึษาจํานวนน้อย
4) การศกึษาทีม่นีกัศกึษาชาวญีปุ่่นรว่มศกึษาอยู่ดว้ย

คา่ใชจ้า่ยโดยรวมในการเขา้รบัการศกึษา

ค่าเล่าเรยีน ค่าเชา่ทีพ่กัและ
ค่าน้ําค่าไฟ

ค่าครองชพี
(หนงัสอื,

ค่าอาหาร,อืน่ๆ) รวม 4 ปีคร ึง่ (ค่าใชจ่้าย
ประมาณ)Intensive 

Japanese 
Course 
(IJC)และ

ปีที ่1

ปีที ่2-4
¥535,800/ปี / B 183,719

¥40,000(B13,7
15)/เดอืน ×54

เดอืน

¥50,000 (B 
17,144)/เดอืน

×54เดอืน

ตวัอย่
างที่ 1 ไม่มี

ไม่เรยีกเก็บค่าเล่าเรยีนหรอื
ยกเวน้ 100％
￥0 / B 0

¥2,160,000
B 740,638 

¥2,700,000
B 925,798

¥4,860,000
B 1,666,436

ตวัอย่
างที่ 2 ไม่มี

ไม่เรยีกเก็บค่าเล่าเรยีนหรอื
ยกเวน้ 50％

￥803,700 / B 275,579

¥2,160,000
B 740,638

¥2,700,000
B 925,798

¥5,663,700
B 1,942,015

ตวัอย่
างที่ 3

ไม่มี
ไม่เรยีกเก็บค่าเล่าเรยีนหรอื

ยกเวน้ 0％
￥1,607,400 / B 551,158

¥2,160,000
B 740,638

¥2,700,000
B 925,798

¥6,467,400 
B 2,217,594



Intensive 
Japanese Course 

(IJC)
ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 

ภาษาญีปุ่่น
(เบือ้งตน้ ~ ระดบักลาง)

ภาษาญีปุ่่น
(ระดบักลาง ~ 

ระดบัสูง)
การประยุกตใ์ช ้

ภาษาญีปุ่่น
ภาษาญีปุ่่นธุรกจิ 

วทิยาศาสตร ์
วชิาเมเจอร/์วชิา

ไมเนอร(์ดว้ย
ภาษาญีปุ่่น)

การเขยีนเชงิ
วชิาการ มดิเทอมรพีอรท์ การฝึกงาน

(ศกึษาตอ่
ตา่งประเทศ)

เรยีนรูป้ระวตัิ
ศาสตร,์วฒันธรรม,

สงัคม,ระบบของ
ญีปุ่่นสมยัใหม่

โดยสงัเขป

สมัมนา

เรยีนรูป้ระวตัิ
ศาสตร,์วฒันธรรม
,สงัคม,ระบบของ
ญีปุ่่นสมยัใหม่

เขยีนและเสนอ
วทิยานิพนธเ์พือ่

จบการศกึษา

Modern Japanese Studies Programคอืโปรแกรมทีใ่หค้วามรูท้ีจ่าํเป็นสาํหรบัการทาํความเขา้ใจตอ่ญีปุ่่ นสมยัใหม่โดยเร ิม่ต ัง้แต่

ภาษาญีปุ่่ น,วฒันธรรมญีปุ่่ น,สงัคม,ประวตัศิาสตรแ์ละอืน่ๆ สามารถศกึษาไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ดา้นลา่งนีค้อืตวัอยา่งของหลกัสตูร

ตวัอยา่งการสนับสนุนนักศกึษาชาวตา่งประเทศ

โตะ๊สนบัสนุนนกัศกึษาชาวตา่งประเทศ
นักศกึษาชาวต่างประเทศรุน่พีน้ั่นจะคอยใหค้ําปรกึษาและตอบ
คําถามของท่านอย่างสภุาพนุ่มนวล กรณุาตดิต่อสอบถามไดใ้น
รายละเอยีด

การใหค้าํปรกึษาแนะนํา
ผูใ้หค้ําปรกึษาสํานักงานใหญ่ระหว่างประเทศจะรบัฟังและรว่มคดิ
หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีน,เสน้ทาง
ชวีติในอนาคต,ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล,การปรบัตวัใหเ้ขา้กบั
วฒันธรรมและอืน่ๆเป็นภาษาองักฤษและภาษาญีปุ่่น

ระบบการใหก้ารสนบัสนุนนกัศกึษาชาวตา่งประเทศ
นักศกึษาชาวญีปุ่่นและนักศกึษาชาวต่างประเทศทีก่าํลงัศกึษา
อยู่น้ันจะใหค้วามชว่ยเหลอืสนับสนุนนักศกึษาใหม่ชาว
ต่างประเทศ

การชว่ยเหลอืดา้นสิง่ของ
ดว้ยความรว่มมอืจากประชาชนในทอ้งถิน่จงึไดม้กีารดําเนินการ
เสนอสิง่ของทีม่ปีระโยชนต์่อการดําเนินชวีติและการศกึษาเลา่
เรยีนโดยไม่ตอ้งการสิง่ตอบแทนใดๆ

อาคารทีพ่กั
ตามกฎพืน้ฐานแลว้ คอืใน 1 ปีแรกน้ันจะสามารถเขา้พกัใน
อาคารทีพ่กั  และดาํเนินชวีติประจาํวนัรว่มกบันักศกึษาชาว
ญีปุ่่นได ้ Modern Japanese Studies Program

Hokkaido University
☎ +81-(0)11-706-8045
 mjsp@oia.hokudai.ac.jp

เกีย่วกบัเนือ้หาหลกัสูตร,หวัขอ้การรบัสมคัรและ
รายละเอยีด กรุณาตดิตอ่：

http://www.oia.hokudai.ac.jp/mjsp/
www.facebook.com/modernjapanesestudiesprogram

Application Periods

1st Call November 1 (Wed.) 2017-
November 27 (Mon.) 2017

2nd Call February 1 (Thu.) 2018 –
February 26 (Mon.) 2018
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