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มหาวิทยาลัยสึคุบะ
มหาวิทยาลัยสึคุบะ เปิดสอนในฐานะโรงเรียนทั่วไปในปี 1872 ต่อมาก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัย Tokyo University of Education 
ในปี 1949 และก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยสึคุบะปัจจุบันในปี 1973 โดยมีแนวคิดเป็น 
"มหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ"
Dr. Jigoro Kano ผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน The Tokyo Higher Normal School 
ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยสึคุบะเป็นเวลา 25 ปีนับตั้งแต่ปี 1893 โดยมีคำขวัญประจำตัวว่า 
"สวัสดิการและผลประโยชน์ร่วมกัน" และ "ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยความพยายามขั้นต่ำ" ประสบสำเร็จในด้านต่างๆรวมถึง 
"การศึกษาผ่านวิชายูโด."ความสำเร็จทางการศึกษาในโรงเรียนของญี่ปุ่น" "การเปิดใจยอมรับนักศึกษาต่างชาติ" 
"การพัฒนากีฬาและพลศึกษาของญี่ปุ่น" และมีแนวทางในการพิจารณาไม่เพียงแต่มหาวิทยาลัยเท่านั้น 
แต่ยังรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่บทบาทของญี่ปุ่นในเวทีโลก
มหาวิทยาลัยสึคุบะเป็นมหาวิทยาลัยเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่ได้รับทั้งรางวัลโนเบลและเหรียญทองโอลิมปิก โดยได้รับรางวัลโนเบล 
3 ท่าน <<สาขาฟิสิกส์  2 ท่านและสาขาเคมี 1 ท่าน>> (ด็อกเตอร์ชินอิจิโร่ โทโมนากะ Dr. Sin-Itiro Tomonaga 
[อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย Tokyo University of Education (มหาวิทยาลัยสึคุบในยุคเริ่มต้น)] ด็อกเตอร์ลีโอ เอซากิ 
Dr. Leo Esaki [อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสึคุบะ] และ ด็อกเตอร์ฮิเดกิ ชิรากาวะ Dr. Hideki Shirakawa 
[ศาสตราจารย์เกียรติคุณ]) ในส่วนของกีฬาโอลิมปิกนั้น ได้รับเหรียญรางวัลมากถึง 63 เหรียญ 
รวมถึงชื่อของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ซาวาโอะ คาโต้ Sawao Kato ผู้ชนะ 12 เหรียญโอลิมปิก (8 เหรียญทอง) 
จากการแข่งขันกีฬายิมนาสติก ในปี 1968 ถึงปี 1976 และ อายูมิ ทานิโมโตะ Ayumi Tanimoto ผู้ได้รับเหรียญทอง 2 
สมัยติดต่อกันจากการแข่งขันกีฬายูโดในปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะยังคงตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 
และจะส่งเสริมการพัฒนางานด้านการศึกษาและการวิจัยใหม่ๆ 
และการจัดการองค์กรที่มีความหลากหลายและความยืดหยุ่นในระดับสากล



หลักสูตรชีววิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี (ชีววิทยาศาสตร์)

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
ปริญญาตรี (พยาบาลศาสตร์)

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี (ศิลปศาสตร์)

ปริญญาตรี (อักษรศาสตร์)
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

หลักสูตรอบรมนักวิชาการเกษตร
ปริญญาตรี (เกษตรศาสตร์)

หลักสูตรการดูแลสุขภาพ
ปริญญาตรี (สุขภาพศึกษา)

หลักสูตรศิลปะญี่ปุ่น
ปริญญาตรี (ศิลปศาสตร์)

หลักสูตรพัฒนาผู้สอนภาษาญี่ปุ่น
ปริญญาตรี (ญี่ปุ่นศึกษา)

มหาวิทยาลัยสึคุบะก่อตั้ง [หลักสูตรระดับปริญญาตรี Japan-Expert (4 ปี )] 
ขึ้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพในธุรกิจเกี่ยวกับญี่ปุ่นทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่น และสร้างนักศึกษาต่างชาติให้มีความเป็นญี่ปุ่น
หลักสูตรนี้ ประกอบด้วย 4 หลักสูตรย่อย (หลักสูตรอบรมนักวิชาการเกษตร หลักสูตรการดูแลสุขภาพ หลักสูตรศิลปะญี่ปุ่น 
และหลักสูตรพัฒนาผู้สอนภาษาญี่ปุ่น) โดยถูกออกแบบขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้มหาวิทยาลัยในการได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ Top Global 
University Project ของกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แต่ละหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นขั้นสูงให้แก่นักศึกษาต่างชาติผู้มีความสนใจในประเทศญี่ปุ่น 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่น เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านใดด้านหนึ่งจากสาขาวิชาการเกษตร 
การดูแลสุขภาพ ศิลปะญี่ปุ่น หรือการสอนภาษาญี่ปุ่น 
และเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความชำนาญและความสามารถในการคิดเพื่อให้สามารถค้นพบและแก้ไขปัญหาในแต่ละสาขาวิชาโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นได้
หลักสูตรนี้ 
จะช่วยขยายโอกาสในการสอบเข้าสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าได้เนื่องจากขาดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นเพื่อลดข้อจำกัดทางภาษาญี่
ปุ่น โดยจะมุ่งเน้นการเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นเวลาครึ่งปีหลังจากเข้าศึกษา
ทางมหาวิทยาลัยคาดหวังผู้สมัครที่จะมีศักยภาพและบทบาทในการเชื่อมโยงระหว่างประเทศของตนเองและประเทศญี่ปุ่นในอนาคต

หลักสูตร Japan-Expert

หลักสูตร Japan-Expert



ปีที่ 1 ปีที่ 2
เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม เดือนเมษายน ถึง เดือนมีนาคม

ชั่วโมงเรียนภาษาญี่ปุ่น

การพัฒนาทักษะ
ภาษาญี่ปุ่นในชั่วโมงเรียนขอ
งมหาวิทยาลัย

วิชาทั่วไป Japan-Expert

วิชาพื้นฐาน
ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมญี่ปุ่น สภาวะการณ์ในญี่ปุ่น เป็นต้น

วิชาพื้นฐานประจำแต่ละหลักสูตร

หลักสูตรอบรมนักวิชาการเกษตร

หลักสูตรการดูแลสุขภาพ

หลักสูตรศิลปะญี่ปุ่น

หลักสูตรพัฒนาผู้สอนภาษาญี่ปุ่น

วิชาทั่วไป Japan-Expert

วิชาบังคับ

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ Japan-Expert

จะได้เรียนรู้สิ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตนักศึกษาหลักสูตร Japan-Expert
มหาวิทยาลัยสึคุบะ

ข้อมูลทั่วไปของ Japan-Expert

จะได้เรียนรู้สาขาวิชาเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่นมีความภาคภูมิใจนำเสนอสู่สายตาชาวโล
ก ในมุมมองแบบสากล

วิชาเลือก

ชีววิทยาศาสตร์เบื้องต้น

ชีวศาสตร์การพยาบาล

การปฏิบัติ: จิตรกรรมญี่ปุ่น A, B

การประดิษฐ์ตัวอักษรญี่ปุ่น A-C

การฝึกอบรมการทำงานศิลปะด้วยมือ A, B

การศึกษาภาษาญี่ปุ่นปัจจุบันเบื้องต้น

 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

 การศึกษาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเบื้องต้น

 รรณคดีญี่ปุ่นเบื้องต้น



ปีที่ 3 ปีที่ 4
เดือนเมษายน ถึง เดือนมีนาคม เดือนเมษายน ถึง เดือนมีนาคม เดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน

รายละเอียดวิชาในหลักสูตร Japan-Expert

วิชาเอกประจำหลักสูตรอบรมนักวิชาการเกษตร การฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัยการเกษตรและอาหาร (NARO)

วิชาเอกประจำหลักสูตรการดูแลสุขภาพ

วิชาเอกประจำหลักสูตรศิลปะญี่ปุ่น

สถานพยาบาล
การฝึกงาน

การฝึกงานในสถาบันการศึกษาในประเทศของตนเองหรือธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น

วิชาเอกประจำหลักสูตรพัฒนาผู้สอนภาษาญี่ปุ่น
การฝึกงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา / 
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในพื้นที่

การวิจัยเพื่อจบการศึกษา
และก
ารฝึกงานภาคปฏิบัติ

การจบการศึกษาโดยต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร
　　　　　　　　  138.5 – 139.5 หน่วยกิต

กรณีที่นักศึกษามีความไม่มั่นใจในการใช้ภาษาญี่ปุ่น 
หรือต้องการจะพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น 
ทางมหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นได้ตลอดระยะเวลาก
ารศึกษา เช่น การเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมที่ศูนย์ Center for Education of Global Communication (CEGLOC) 

วิชาเอก

หลักสูตรอบรมนักวิชาการเกษตร

สังคมวิทยาชนบท

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้

สัตววิทยาและปฏิบัติการกีฏวิทยาประยุกต์

ธาตุอาหารพืช

ทฤษฎีธุรกิจการเกษตร
เป็นต้น เป็นต้น

เป็นต้น เป็นต้น

หลักสูตรการดูแลสุขภาพ

วิชาชีพการพยาบาลเบื้องต้น

การพยาบาลการติดเชื้อ
การส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

วิทยาศาสตร์สุขภาพระหว่างประเทศ

การประเมินทางกายภาพ

หลักสูตรศิลปะญี่ปุ่น

ทฤษฎีศิลปะสมัยใหม่

ทฤษฎีการออกแบบงานไม้

ทฤษฎีประวัติศาสตร์การประดิษฐ์ตัวอักษรญี่ปุ่นⅠ,Ⅱ

สัมมนา: การฝึกเทคนิคการทำ Urshi

สัมมนา: การออกแบบสิ่งแวดล้อมและสถาปัตยกรรม

หลักสูตรพัฒนาผู้สอนภาษาญี่ปุ่น

การศึกษาภาษาญี่ปุ่น I-III

การออกเสียงและหน่วยเสียงภาษาญี่ปุ่น

ภาษาต่างๆในโลกและภาษาญี่ปุ่น

ประวัติศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศญ่ีปุ่น

วัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่น



หลักสูตรอบรมนักวิชาการเกษตร

การพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและป่าไม้ในประเทศญ่ีปุ่นซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ชื่อปริญญา: ปริญญาตรี (เกษตรศาสตร์)

ปรัชญาการศึกษา

การทำงานและการศึกษาต่อ

ความเห็นจากศิษย์ปัจจุบัน

หลักสูตรนี้จะฝึกฝนนักศึกษาให้มีความเข้าใจ ทั้งยังเผยแพร่เทคโนโลยีการเกษตร 
การป่าไม้ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับโลกด้านการผลิตอาหาร การอนุรักษ์พลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
อีกทั้งยังได้รับทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยแก้ปัญหาระดับโลกอันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมหลักและมีบทบาททั้งในญ่ีปุ่นและต่างประเท
ศในด้านความร่วมมือทางเทคนิคระหว่างประเทศโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยของประเทศญ่ีปุ่น 
นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะฝึกอบรมผู้ที่พร้อมที่จะเข้าสู่ธุรกิจระดับโลกและอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องในประเทศญ่ีปุ่น 
โดยให้การฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สามารถทำงานในประเทศญ่ีปุ่นได้

เป้าหมายของเราคือ 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทาง
ชีวภาพซึ่งเป็นรากฐานของการดำรงอยู่ของมนุษย์และวิถีชีวิตที่ปลอดภัยและมั่งคั่ง 
ในขณะเดียวกัน 
นักศึกษาจะได้รับความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับการเกษตรและการป่าไม้ท้ังในระดับท้องถิ่
นและระดับโลก 
ตลอดจนทักษะการสื่อสารและความสามารถในการเข้าใจวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันซึ่ง
จำเป็นสำหรับความร่วมมือในต่างประเทศที่เกี่ยว ข้องกับการเกษตรและป่าไม้ 

นักวิจัยด้านการเกษตรและป่าไม้ นักเทคนิค 
เกษตรกรหรือที่ปรึกษาทั้งในและนอกประเทศ
ญี่ปุ่น 
ธุรกิจระดับโลกหรือธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร 
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เป็นต้น

จีน

ตัดสินใจสมัครเรียนหลักสูตรอบรมนักวิชาการเกษตรของ Japan-Expert 
เนื่องจากจะได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการเกษตรและสิ่งมีชีวิตเพื่อการพัฒนามนุษย์ หลังจากเข้าศึกษา 
ในช่วงแรกภาษาญี่ปุ่นของฉันยังไม่ดีนัก จึงประสบปัญหาอย่างมาก แต่อาจารย์ทุกท่านใจดีมาก 
คอยให้กำลังใจและสนับสนุน ทำให้ผ่านมาได้ด้วยดี มาเรียนที่มหาวิทยาลัยสึคุบะกันเถอะ

โช บุนยุ 



ชื่อปริญญา: ปริญญาตรี (สุขภาพศึกษา)

เป็นการใช้คุณลักษณะเด่นของมหาวิทยาลัย การสร้างความเข้าใจเชิงลึกเก่ียวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านทางศิลปศาสตร์ 
รวมถึงการศึกษาแบบสหวิทยาการกับอาจารย์และนักเรียนจากสถาบันอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการฝึกปฏิบัติในมหาวิทยาลัยโดยสาขาวิชาเอก 
พยาบาลประจำคลินิกและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆถูกเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมนักศึกษาในการจัดการกับเทคโนโลยีล่าสุด 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทฤษฎีและแนวปฏิบัติไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังจะได้สัมผัสประสบการณ์ตรงในญ่ีปุ่นผ่านการฝึกงาน 
และสร้างโอกาสในการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การดูแลทางการแพทย์ที่ทันสมัย 
โดยการร่วมมือกับโรงพยาบาลในเครือและสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง

เป้าหมายของเราคือเพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานทางวิชาการในด้านการดูแลสุขภาพ 
ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงวัฒนธรรม 
มารยาทและขนบธรรมเนียมของประเทศตนเอง โดยพวกเขา 
สามารถมีบทบาทในฐานะผู้วางแผนและผู้บริหารตลอดจนนักพัฒนาด้านเทคโนโลยีด้
านการดูแลสุขภาพ หรือมีส่วนร่วมในด้านการศึกษาหรือการวิจัย อนึ่ง 
หลักสูตรนี้มิได้ถูกออกแบบเพียงเพื่อสร้างคุณสมบัติของการเป็นพยาบาล 
หากยังเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้นำนโยบายทางการแพทย์ด้านการดูแล
สุขภาพอีกด้วย

นักวางแผนนโยบายหรือนักการจัดการด้านก
ารดูแลสุขภาพ นักวิจัยหรืออาจารย์ 
นักพัฒนาเทคโนโลยีในธุรกิจเกี่ยวกับการจัด
การสุขภาพ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
เป็นต้น
 　　

โรงพยาบาลแห่งมหาวิทยาลัยสึคุบะ

หลักสูตรการดูแลสุขภาพ

การศึกษาด้านการดูแลสุขภาพแบบใหม่ผ่านประสบการณ์จริง

ปรัชญาการศึกษา การทำงานและการศึกษาต่อ

ความเห็นจากศิษย์ปัจจุบัน

จีน

ฉันชอบยิ้ม และมองว่าการอยู่ร่วมกับผู้อื่นสนุกกว่าการอยู่คนเดียว ในอนาคต 
ฉันต้องการให้ความช่วยเหลือและทำเพื่อผู้อื่นไม่ใช่เพื่อตนเอง ฉันต้องการเรียนรู้เก่ียวกับการพยาบาลเด็กและผู้สูงอายุ 
จึงเลือกเรียนหลักสูตรการดูแลสุขภาพ ฉันจะตั้งใจศึกษาหาความรู้ด้านการพยาบาลและภาษาญี่ปุ่นตลอดระยะเวลา 4 
ปีในมหาวิทยาลัย โดยฉันอยากทำงานในสถานดูแลผู้สูงอายุหลังจบการศึกษา

เท ไคคิสึ 



หลักสูตรศิลปะญี่ปุ่น

ชื่อปริญญา: ปริญญาตรี (ศิลปศาสตร์)

การศึกษาด้านศิลปะดั้งเดิมและศิลปะสมัยใหม่ของญี่ปุ่น

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะที่โดดเด่นของญี่ปุ่น รวมถึงศิลปะญ่ีปุ่นแบบดั้งเดิม เช่น การวาดภาพ 
งานฝีมือและการเขียนพู่กัน เฉกเช่นเดียวกับศิลปะญี่ปุ่นสมัยใหม่ซึ่งเป็นที่ชื่นชมในระดับสากล 
นอกจากการศึกษาวิชาเฉพาะทางเกี่ยวกับหลักสูตรศิลปะญี่ปุ่น เราจะเปิดมุมมองต่อสหวิชาชีพที่หลากหลาย 
และมุมมองเชิงสากลจากหลักสูตรศิลปศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ 
โดยสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้นักศึกษาพัฒนาและยกระดับความเชี่ยวชาญรวมทั้งทักษะเชิงปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ในระดับสากล 

ปรัชญาการศึกษา

การทำงานและการศึกษาต่อ

ความเห็นจากศิษย์ปัจจุบัน

เยอรมันอันเน เกเคะ

เป้าหมายของเราคือการสร้างศิลปินผู้เชี่ยวชาญในศิลปะแบบดั้งเดิมและโดดเด่
นของญี่ปุ่น โดยมีมุมมองแบบสหวิทยาการและระหว่างประเทศ 
มีทักษะด้านการศึกษาที่ดีเยี่ยมตลอดจนมีจินตนาการที่ยืดหยุ่นและความสามา
รถในการแสดงออกมากมาย รวมถึงบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม เช่น 
อาจารย์ที่ถ่ายทอดศิลปะดั้งเดิมของญี่ปุ่นไปยังประเทศอื่น ๆ 
และศิลปินที่สร้างสรรค์ 

อาจารย์ นักออกแบบ ธุรกิจ  
การบริหารจัดการ การปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาจารย์มหาวิทยาลัย ภัณฑารักษ์ นักวิจัย 
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เป็นต้น
 　　

ฉันสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรนี้ เนื่องจากมีความสนใจในศิลปะทั้งในแง่ทฤษฎีและการปฏิบัติ 
มหาวิทยาลัยสึคุบะอยู่ใกล้กับกรุงโตเกียว มีนักศึกษาต่างชาติจำนวนมากและมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 
จึงถือเป็นเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีและเหมาะแก่การศึกษา หลักสูตร Japan-Expert นั้นเพิ่งก่อตั้งได้ไม่นาน 
สิ่งสำคัญที่สุดคือการพยายามอย่างเต็มที่ในฐานะนักศึกษารุ่นแรก ตอนนี้ต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นเยอะ จึงค่อนข้างลำบาก 
แต่เนื่องจากนักศึกษามีจำนวนน้อย จึงได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก



หลักสูตรพัฒนาผู้สอนภาษาญี่ปุ่น

ชื่อปริญญา: ปริญญาตรี (ญี่ปุ่นศึกษา)

การพัฒนาผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในสถาบันการศึกษาในประเทศของตนเอง

เป้าหมายของเราคือการส่งเสริมการเรียนภาษาญี่ปุ่นและการฝึกอบรมผู้สอนภาษาญี่ปุ่นที่จะสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับสถาบันการศึกษาในประเทศของ
ตนเอง ในช่วงครึ่งปีแรกหลังจากการลงทะเบียน จะศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มข้นและวิชาการศึกษาสภาวะการณ์ในญ่ีปุ่น จากนั้น 
นักศึกษาจะได้เรียนในชั้นเรียนพร้อมกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นที่วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในช่วงปีที่ 3 และ 4 
พวกเขาจะมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นภายในมหาวิทยาลัย และการฝึกงานที่เก่ียวข้องกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น 
ในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศบ้านเกิด บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น และบริษัทในประเทศญ่ีปุ่น เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานจริง

ปรัชญาการศึกษา

เป้าหมายของเราคือ 
เพื่อให้ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นมีความเข้าใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นและทักษะเฉพาะด้านที่จำเป็
นสำหรับการศึกษาภาษาญี่ปุ่น 
และเพื่อให้พวกเขาสามารถสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับผู้คนในประเทศบ้านเกิดของตนที่ต้
องการทำงานนอกประเทศหรือ ทำงานในบริษัท ญี่ปุ่น

การทำงานและการศึกษาต่อ

ผู้อบรมผู้สอนภาษาญี่ปุ่น อาจารย์ ธุรกิจ 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศ 

ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เป็นต้น

ความเห็นจากศิษย์ปัจจุบัน

จีน

ได้พบเจออาจารย์และเพื่อนที่ดีมาก และได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ 
หากคุณสนใจในภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
และต้องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมแบบนานาชาติ 
ก็มาเรียนหลักสูตรพัฒนาผู้สอนภาษาญี่ปุ่นด้วยกันเถอะนะ

ริว ซูเว



การช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษา

อัตราค่าเล่าเรียน
ค่าธรรมเนียมรายปี: 837,800 เยน

ค่าแรกเข้า: 282,000 เยน

ค่าเล่าเรียน: 267,900 เยน (สำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ระหว่างเดือนตุลาคมถึง

เดือนมีนาคม) และ 267,900 เยน (สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน)

ค่าประกันสุขภาพขั้นพื้นฐาน: ประมาณ 20,000 เยน (ต่อปี)

ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน (ต่อเดือน): 100,000 เยน

ค่าที่พัก: 20,000 - 50,000 เยน

ค่าอาหาร: 30,000 เยน

ค่าอุปกรณ์การเรียน: 10,000 เยน

ค่าติดต่อสื่อสาร: 5,000 เยน

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด: 5,000 - 10,000 เยน

ทุนการศึกษา

หลักสูตรนี้มีทุนการศึกษา 2 ประเภทดังนี้

・ทุน Tsukuba Scholarship [50,000 เยนต่อเดือน]

・ทุน Imagawa FUTURE Fund [80,000 เยนต่อเดือน และค่าเตรียมตัวก่อนเข้าศึกษา 50,000 เยน (ให้เพียงครั้งเดียว)]

อนึ่ง เนื่องจากทุนการศึกษามีจำนวนจำกัด จึงขอให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

หอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสึคุบะมีอาคารหอพักนักศึกษาทั้งหมด 60 แห่ง โดยแต่ละห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตครบครัน เช่น เตียงและอ่างล้างหน้า 
นักศึกษาสามารถเข้าพักได้เพียงเตรียมของใช้ส่วนตัวเท่านั้น นักศึกษาหลักสูตร Japan-Expert จะถูกจัดให้พักอาศัยใน Global Village 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านการใช้ชีวิตร่วมกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าอยู่ที่ 35,800 เยน/เดือน 
ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ เงินประกัน (ชำระตอนเข้าพัก) ค่าน้ำและค่าไฟ (ชำระตามจริง)

ระบบช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษา

ผู้ประสานงานหลักสูตรและผู้ประสานงานการเรียนภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตรนี้ มีอาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตรทั้งในภาพรวม และอาจารย์ผู้ประสานงานด้านการเรียนภาษาญี่ปุ่น 
โดยอาจารย์เหล่านี้จะให้ความช่วยเหลือในด้านการเรียนในช่วงครึ่งปีแรกหลังจากเข้าศึกษา นอกจากนี้ 
นักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตแตกต่างกันไปตามหลักสูตรที่ศึกษา

การสอนพิเศษ
ทางมหาวิทยาลัยมีระบบช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ 
โดยรุ่นพี่จะช่วยสอนพิเศษเพื่อให้นักศึกษาใหม่เรียนหนังสือและใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่น บทบาทพื้นฐานของผู้สอนพิเศษคือ 
การช่วยเหลือในเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันตั้งแต่วันแรกที่มาถึง รวมถึงเป็นคู่ฝึกฝนการสนทนาภาษาญี่ปุ่น และการช่วยเตรียมเอกสารต่างๆ



มหาวิทยาลัยสึคุบะเมื่อพิจารณาด้วยตัวเลข

 [จำนวนอาจารย์ผู้สอน]

 [ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2017.5.1]

  [ขนาดของมหาวิทยาลัย]
ประมาณ

    2.6
                               ล้านตารางเมตร

 ประมาณ 2.6 ล้านตารางเมตร（ประมาณ 6 เท่าของนครรัฐวาติกัน）

 [จำนวนพนักงาน]

 [ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2017.5.1]

 [จำนวนนักศึกษา]
[นักศึกษาปริญญาตรี]

[นักศึกษาบัณฑิตศึกษา]

 [อื่นๆ]

 [ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2017.5.1]

[จำนวนวิชาเรียน]

ประมาณ

  [ปริญญาตรี]  [บัณฑิตศึกษา]

 [ณ ปี 2016]

 [จำนวนนักศึกษาต่างชาติ]

 [ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2017.5.1]

 [นักศึกษาต่างชาต]ิ

  [นักศึกษาชาวญี่ปุ่น]

จำนวนนักศึกษาต่างชาติแบ่งตามประเทศ จำนวนนักศึกษาต่างชาติแบ่งตามสัญชาติ

 เอเชีย
อเมริกาเหนือ

ละตินอเมริกา
ยุโรป

CIS (อดีตสหภาพโซเวียต)
โอเชียเนีย

ตะวันออกกลาง
สหรัฐอเมริกา

รวม (117ประเทศ / ภูมิภาค)

จีน
เกาหลี

อินโดนีเซีย
ไต้หวัน

เวียดนาม
สหรัฐอเมริกา

มาเลเซีย
ไทย

บังกลาเทศ
อินเดีย
อื่นๆ

 [โอลิมปิกและพาราลิมปิก]

มหาวิทยาลัยสึคุบะมีความรุ่งเรืองและประวัติศาสตร์อันยาวนานทางด้านกีฬาตั้งแต่สมัยโรง
เรียน Tokyo Normal School และมหาวิทยาลัย Tokyo University of Education 
ซึ่งถือเป็นยุคบุกเบิกของทางมหาวิทยาลัย 
โดยศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าต่างมีบทบาทในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก

 [ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2016.12.1]

  [เหรียญทอง]

 [ผู้ได้รับรางวัลโนเบล]

 Dr. Sin-Itiro Tomonaga [อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย Tokyo University of Education] (รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ 1965)

 Dr. Leo Esaki [อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสึคุบะ] (รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ 1973)

Dr. Hideki Shirakawa [ศาสตราจารย์เกียรติคุณ] (รางวัลโนเบลสาขาเคมี 2000)

 [อันดับมหาวิทยาลัยโลก ในระยะเวลา50ปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง (2017)]

  [เหรียญเงิน]

 [เหรียญทองแดง]

จำนวนเหรียญโอลิมปิก

ฉบับที่ 20



หลักสูตร

หลักสูตรอบรมนักวิชาการเกษตร 

 หลักสูตรการดูแลสุขภาพ

หลักสูตรศิลปะญี่ปุ่น

หลักสูตรพัฒนาผู้สอนภาษาญี่ปุ่น

 ระดับ N3 ขึ้นไป 400 คะแนนขึ้นไป  ระดับกลาง A ขึ้นไป ผู้สอบผ่านระดับ5 (จากทั้งหมด 5 ระดับ)

 ※1  การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติ J.TEST

 ※2  การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น TOPJ

 บุคลากรมหาวิทยาลัยเยล ณ งานปฐมนิเทศ โดยหน่วยช่วยเหลือและสนับสนุน WINS

 โตเกียว สึคุบะ 45นาที
 สถานีอะกิฮาบาระ

 สึคุบะ 60นาที นาริตะ

มหาวิทยาลัยสึคุบะ
สำนักธุรการ หลักสูตร Japan-Expert

         jp-expert@un.tsukuba.ac.jp
ภาษาญี่ปุ่น　  http://jp-ex.tsukuba.ac.jp/
ภาษาอังกฤษ   http://jp-ex.tsukuba.ac.jp/en/ 

 หน้าปก  โดยศาสตราจารย์ Nobuo Nakamura ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปะญี่ปุ่น (ผู้เขียน)

600 คะแนนขึ้นไป ระดับ N2 ขึ้นไป

 ระดับ N3 ขึ้นไป 400 คะแนนขึ้นไป  ระดับกลาง A ขึ้นไป ผู้สอบผ่านระดับ5 (จากทั้งหมด 5 ระดับ)

 ระดับ N3 ขึ้นไป 400 คะแนนขึ้นไป  ระดับกลาง A ขึ้นไป ผู้สอบผ่านระดับ5 (จากทั้งหมด 5 ระดับ)

 ระดับกลาง A ขึ้นไป ผู้สอบผ่านระดับ5 (จากทั้งหมด 5 ระดับ)

 คุณสมบัติของผู้สมัคร (ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น)
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