มินามิเซนริอินเตอร์เนชั่นแนลพลาซ่าของมหาวิทยาลัยคันไซ
มินามิ-เซนริอินเตอร์เนชั่นแนลพลาซ่าได้เปิดทำการเมื่อเดือน
เมษายนปี 2555 ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ทันสมัย อีกทั้งยังมีหอพัก
สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
โดยสถานที่ตั้งของพลาซ่านั้นมีความสะดวกในการเดินทาง
ถ้าโดยรถไฟใช้เวลาเพียง 30 นาทีจากในตัวเมืองโอซาก้า
และใช้เวลาเพียง 15 นาทีโดยจักรยานจากวิทยาเขตหลักของ
มหาวิทยาลัยคันไซ

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยคันไซต่างตั้งอยู่ในโอซาก้า
โอซาก้าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตะวันตกของเกาะญี่ปุ่น
เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นแหล่งส่งสัญญาณข้อมูลข่าวสารทางวัฒนธรรมต่างๆ
มาตั้งแต่อดีต นอกจากนี้ สามารถเดินทางไปยังเกียวโต
นาราและโกเบได้ในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
จึงเป็นพื้นที่ที่สามารถสัมผัสประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมต่างๆ
ของญี่ปุ่นได้ขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยคันไซ

อาคารหอพัก
(รวม 165 ห้อง)
1F〜8F

อาคารหอพัก
(รวม 165 ห้อง)
1F〜8F

Japanese Language and Culture Program
Preparatory Course (Bekka)
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ห้องเรียน (รวม 10 ห้อง + ห้องเรียนใหญ่)

เลานจ์

ห้องแบบญี่ปุ่น

ห้องซักผ้า

ห้องเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระเบียง

ห้องสันทนาการ

ห้องสำนักงาน

ห้องเรียนด้วยตัวเอง

ลานรับแขก (สวนกลางอาคาร)

ห้องพัก (รวม 165 ห้อง มีระบบเครือข่ายสาย LAN พร้อม)

ห้องคนดูแล

ห้องสมุด

ห้องอเนกประสงค์

เลานจ์และครัวใช้ร่วมกัน
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SAPPORO●

iha

อาคารห้องเรียน
1F〜3F

การเข้าถึงระบบขนส่ง

■ หอพักนักศึกษา (165 ห้อง)
ระบบยูนิต
ในแต่ละยูนต
ิ จะประกอบด้วย 6-7 ห้องพัก ซึง่ ใช้เลานจ์และห้องครัวร่วมกัน
ทำให้ได้รบ
ั บรรยากาศการเรียนรูแ
้ ละการอยูร่ ว่ มกันในชีวต
ิ ประจำวันกับนักศึกษาทีห
่ ลากหลายทีเ่ รียน
อยูท
่ ม
่ี หาวิทยาลัยคันไซ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยคันไซจะใช้ชีวิตร่วมกับ นักศึกษาต่างชาติในรูปแบบของพี่เลี้ยงในหอพัก
(Resident Assistant) และช่วยเหลือสนับสนุนการใช้ชีวิตประจำวันของนักศึกษาต่างชาติิ

เตียงนอน
ตู้เก็บของ
ตู้เย็น
ชุดห้องน้ำพร้อมส้วม

เนื่องจากอยู่ในวิทยาเขต
การรักษาความปลอดภัยจึงสมบูรณ์พร้อม

❷

มีความเป็นส่วนตัวในห้องพักทุกห้องวามเป็นส่วนตัวในห้องพักทุกห้อง

❸

นอกจากห้องน้ำและห้องสุขาส่วนตัวแล้ว ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะด
วกที่จำเป็นอื่นๆ เช่น ระบบทำความร้อนความเย็น เครื่องนอน เป็นต้น

❹

มีเครือข่ายอินเตอร์เนตระบบสาย LAN ที่สะดวกสบาย

❺

ค่าเช่าห้องเดือนละ 48,000 เยน !(สำหรับปี 2561)
รวมทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าเครื่องนอนและค่าเล่นอินเตอร์เน็ต

เซนรินิวทาวน์พลาซ่า
(Senri
Newtown
Plaza)

Ticket barrier
Pedestrian bridge

Hankyu Senri line

หิ้งวางหนังสือ

❶

นั่งรถไฟฮังคิว
สายเซนริ ลงที่สถานี
“มินามิเซนริ”
แล้วเดินประมาณ
5 นาที

To Awaji/Umeda/Tenroku

(หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับโปรแกรมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น / วัฒนธรรมญี่ปุ่น)

ประจำปี 2561-2562

ที่นี่แหละดีที่สุด ! ด้วยลักษณะเด่น 6 ประการ

■ เข้าถึงได้จากสถานีที่อยู่ใกล้ที่สุด
Minami-senri station

การแลกเปลี่ยนต่างวัฒนธรรม
มินามิเซนริอินเตอร์เนชันแนลพลาซ่า
เป็นทั้งแหล่งเรียนเรียนรู้ของนักศึกษาต่างชาติและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับผู้คนในท้องถิ่นอด้ว
ย การทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนี้ จะทำให้นักศึกษาพัฒนา
ทักษะการปรับตัวให้เข้ากับสังคมต่างวัฒนธรรมได้

โต๊ะ

F วิทยาเขตทากาทซุคิมิวซ์

ในหลักสูตรพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยคันไซ ได้จัดทัศนศึกษาที่เกียวโตหรือนารา
ปีละ 2-3 ครั้ง เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีและเทคโนโลยีนำสมัยของญี่ปุ่น

ผู้ช่วยเหลือและดูแลในหอพัก

เฉลียง

●WAKAYAMA D วิทยาเขตซาไก

หลักสูตรเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
มหาวิทยาลัยคันไซ

Satakedai
2 crossing

① หลักสูตรเฉพาะตัวอันนำสมัยซึ่งประยุกต์ใช้ ICT
② มีบทเรียนระบบออนไลน์ให้กับนักเรียนศึกษาล่วงหน้าเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้ามาเรียนในญี่ปุ่น
③ การสอบเข้าศึกษาแบบพิเศษโดยการพิจารณาจาก
จดหมายแนะนำจากอาจารย์มีในบางคณะของระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยคันไซเท่านั้น
④ ค่าแรกเข้าในการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยคันไซ
จะเหลือครึ่งราคาสำหรับนักศึกษา
⑤ หอพักนักศึกษาที่ทุกคนสามารถเข้าพักได้
(เป็นห้องส่วนตัวทุกห้อง)
⑥ วิทยาเขตที่สร้างใหม่นี้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัย

ศูนย์การศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยคันไซ

Kansai University

Minami senri
InternationalPlaza

1 - 2 - 20 Satake-dai, Suita-shi, Osaka, 565 - 0855 Japan
TEL：+81 -（0）
6 - 6831 - 9180 FAX：+81 -（0）
6 - 6831 - 9194
E - mail：ku - jpn @ ml.kandai.jp
Satake
park

http：//www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/

สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนะนำการเข้าเรียนและใบสมัคร (แบบพิมพ์) ได้จากเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยคันไซ

หลักสูตรเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยคันไซ

มหาวิทยาลัยคันไซเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นแนวหน้าของญี่ปุ่น โดยในปี
2561 นี้เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 132 ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยคันไซอีกด้วย
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยคันไซได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 13 หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 13 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทางอีก
3 หลักสูตร โดยมีนักศึกษาทั้งประมาณ 30,000 คน
ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาต่างชาติจำนวน มากกว่า1,000คน
ั
ิ ยาล ย
ิ วท
ั ฑต
บณ

■สาขาเศรษฐศาสตร์
■สาขาอักษรศาสตร์
■สาขานิติศาสตร์
■สาขาสารสนเทศ
■สาขาสังคมวิทยา
■บัญชีและการค้า
■สาขาการศึกษาภาษาต่างประเทศ
■สาขาวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์
■สาขาความปลอดภัยทางสังคม
■สาขาจิตวิทยา
■สาขาวิธีการปกครอง (Governance)
■สาขาวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
■สาขานิติกรรม (หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต)
■สาขาวิจัยสุขภาพของมนุษย์
■สาขาบัญชี (หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะด้านบัญชี ระดับบัณฑิตศึกษา)
■สาขาจิตวิทยาคลินิก (หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะด้านจิตวิทยาคลินิก ระดับบัณฑิตศึกษา)
ิ ญาตร ี
ปร ญ

■คณะเศรษฐศาสตร์
■คณะอักษรศาสตร์
■คณะนิติศาสตร์
■คณะนโยบายศึกษา
■คณะสังคมวิทยา
■คณะบัญชีและการค้า
■คณะสุขศึกษาและสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น ■คณะสารสนเทศ
■คณะการศึกษาต่างประเทศ
■คณะวิทยาศาสตร์วิศวกรรม
■คณะวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
■คณะวิศวกรรมเมืองและสิ่งแวดล้อม ■คณะวิศวกรรมเคมีชีวภาพและวัสดุศาสตร์
■หลักสูตรเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
ู รเฉพาะ (Bekka)
ั สต
หล ก
(หลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่น, หลักสูตรเฉพาะเรียนวัฒนธรรมญี่ปุ่น)
ิ
ี นสาธ ต
โรงเร ย

ขณะที่ศึกษาอยู่ที่หลักสูตรพิเศษนี้สามารถเข้าเรียนหรือลงทะเบียนในบางวิชาของโปรแกรมปกติของมหาวิทยา
ลัยคันไซได้ ซึ่งรวมไปถึงการเรียนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
นอกจากนี้ในหลายบัณฑิตวิทยาลัยและหลายคณะในระดับปริญญาตรีมีการจัดสอบเข้าในแบบโควต้าพิเศษ
สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นในหลักสูตรพิเศษ
นอกจากนี้ยังได้รับการอนุญาติที่จะสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมชมรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยได้

■ แนะนำวิทยาเขต
วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยคันไซในเซนริยามะมีระยะห่างจากมินามิ-เซนริอน
ิ เตอร์เนชัน
่ แนลพลาซ่า
ซึง่ เป็นทีต
่ ง้ั ของหลักสูตรพิเศษเพียง 15 นาทีโดยการปัน
่ จักรยาน
มีการออกบัตรประจำตัวนักศึกษาในหลักสูตรพิเศษให้แต่ละคน เพือ่ ใช้กบ
ั ห้องสมุด
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงยิม ซึง่ เป็นอาคารสถานทีข
่ องมหาวิทยาลัยได้ ้ี
นอกจากนยังรับการอนุญาตแล้วสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมชมรมของมหาวิทยาลัยคันไซได้
รถไฟฮันคีว สายเซนริ

เดินเท้าประมาณ 5 นาที

สถานีคันไดมาเอะ

ประมาณ 20
นาทีด้วยรถไฟ

โอซาก้า (อุเมดะ)

เดินเท้าประมาณ 5 นาที

มินามิเซนริอินเตอร์เนชั่นแนลพลาซ่า

วิทยาเขตเซนริยามา
ประมาณ 15 นาที
ด้วยจักรยาน

ICT มีสถานะที่สำคัญมากในชีวิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาหรือในชีวิตประจำวัน
ในสังคมปัจจุบัน ในหลักสูตรพิเศษนี้ มีการประยุกต์ใช้ ICT หรือ e-learning
(การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน
และแน่นอนว่าจะพัฒนาทั้งความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นหรือความสามารถที่จะกลายเป็นพื้น
ฐานของกิจกรรมทางวิชาการ พร้อมๆกับการพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ทั่วไปและสารสนเทศ
(ความสามารถในการรวบรวมหรือวิเคราะห์ข่าวสารโดยใช้ ICT)

■ รายวิชาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ในหลักสูตรพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยคันไซนั้น
มีกลุ่มอาจารย์ที่มีความสามารถมีประสบการณ์ทางการวิจัยการศึกษา
โดยมีอาจารย์ระดับดุษฏีบัณฑิต เป็นศูนย์กลาง ในการเปิดสอนวิชาเรียนอันหลากหลายถึง
38 วิชาในแต่ละภาคการศึกษา เช่น วิชาภาษาญี่ปุ่น

ชั้นเรียนสำหรับเสริมสร้างทักษะทางวิชา
การและความสามารถทางด้านภาษา
ในสาขาเฉพาะทาง

แบบฝึกหัดภาษาญี่ปุ่นเร่งรัดⅠ•Ⅱ•Ⅲ
ทำการสั ม มนาเรี ย นรู ้ เ พื ่ อ เตรี ย มเข้ า ศึ ก ษา
ในระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับบัณฑิตศึกษา
และเตรี ย มสอบวั ด ระดั บ ภาษาญี ่ ป ุ ่ น

■เตรียมเพื่อสอบศึกษาต่อในญี่ปุ่น หรือทดสอบความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น!
ภาษาญี่ปุ่นระดับ I - VI (วิชาสามัญ) (การอ่าน) (บทความและการสนทนา)
เตรียมสอบความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นตามระดับความพร้อมในรายวิชาภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดอีกด้วย

ภาษาอังกฤษ Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ วิชาทั่วไป Ⅰ(รัฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์/สังคมศาสตร์)
วิชาทั่วไป Ⅱ(ภูมิศาสตร์/ประวัติศาสตร์) คณิตศาสตร์Ⅰ/Ⅱ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

และยังมีความช่วยเหลือทางด้านทุนการศึกษาโดยลดค่าสมัครลง 50%

ประมาณ 2 สถานีเซนริยามา ประมาณ 1
นาทีด้วยรถไฟ
นาทีด้วยรถไฟ

■ รายละเอียดโดยสังเขปของการสอบเข้าเรียน

ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นทางวิชาการⅠ•Ⅱ•Ⅲ

สำหรับนักเรียนผู้ที่มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นเพียงพอสามารถเข้าใจการบรรยายในระดับมหาวิทยาลัยนั้น

สถานีมินามิเซนริ

■ จุดเด่นของหลักสูตร

■พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาหรือความคิดอ่านที่ใช้ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา!

■โรงเรียนมัธยมต้นและโรงเรียนมัธยมปลายไดอิชิ มหาวิทยาลัยคันไซ
■โรงเรียนมัธยมต้นและโรงเรียนมัธยมปลายโฮคุโย มหาวิทยาลัยคันไซ
■โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมต้น โรงเรียนมัธยมปลาย มหาวิทยาลัยคันไซ
■โรงเรียนอนุบาล มหาวิทยาลัยคันไซ

ถึงคิตาเซนริ

มหาวิทยาลัยคันไซ มีหลักสูตรพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มินามิเซ็นริอินเตอร์เนชั่นแนลพลาซ่าแห่งมหาวิทยาลัยคันไซ
ซึ่งเปิดมาตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2555 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์การพัฒนาความเป็นนานาชาติใหม่
นอกจากหลักสูตรพิเศษนี้จะพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นแล้ว
ยังสนับสนุนการพัฒนาความสามารถพื้นฐานของกิจกรรมทางวิชาการในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
เช่นฝึกอบรมความสามารถในการใช้ข้อมูลข่าวสารโดยเอา ICT(Information and Communication Technology =
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ) มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เป็นต้น

■ ตารางเรียน (ประจำปี 2561)

จำนวนคนที่รับสมัคร
100 คน (รวมทั้งเข้าเรียนในเดือนเมษายนและเดือนกันยายน)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้ที่มีสัญชาติต่างประเทศ และมีคุณสมบัติตามข้อ ⑴ หรือข้อ ⑵ ดังต่อไปนี้
⑴ สำเร็จการศึกษาสายสามัญจากโรงเรียนในต่างประเทศที่มีหลักสูตรการเรียนไม่น้อยกว่า 12
ปีหรือ คาดว่าจะสำเร็จก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพิเศษของนักศึกษาต่างชาติหรือผู้ที่มีอายุถึง
และสำหรับมหาวิทยาลัยนี้แล้ว ถือว่าได้รับการรับรองว่ามีคุณสมบัติมากกว่าระดับเดียวกันนี้
(เช่น กรณีที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับได้สอบผ่าน [การสอบวัดระดับจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย] ของญี่ปุ่น เป็นต้น)
※หากหลักสูตรการศึกษาสายสามัญในต่างประเทศเป็นหลักสูตร 11 ปี จะมีบางประเทศและโรงเรียนบางประเภทที่
กระทรวงศึกษาระบุไว้ ซึ่งจะมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับเงื่อนไขในข้อนี้ กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
⑵ ผู้ที่มีประวัติการเรียนภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 1 ปี (มากกว่า300ชั่วโมง) ในตอนยื่นเอกสาร หรือ
ผู้ที่มีความสามารถในภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับ N4 ขึ้นไป
※อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครที่เรียนภาษาญี่ปุ่นที่สถาบันที่สอนภาษาญี่ปุ่นอื่นในประเทศญี่ปุ่นมากกว่า
1 ปี ก่อนที่จะเข้าเรียนหลักสูตรพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ไม่สามารถสมัครเรียนได้
ระยะเวลารับสมัคร
เข้าเรียนเดือนเมษายน 2562 :
ต้องสมัครภายในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561
เข้าเรียนเดือนกันยายน 2562 :
ต้องสมัครภายในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ถึง วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562
ค่าสมัครเข้าเรียน
20,000 เยน
วิธีการคัดเลือก
พิจารณาเอกสารและสอบสัมภาษณ์ เป็นต้น

การจัดตารางเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรเฉพาะนี้ คือ
นักศึกษาสามารถเลือกลงเรียนวิชาช่องสีฟ้าและสีส้ม
ตามเป้าหมายหรือความต้องการของตัวเองได้
วันจันทร์

หลักสูตรเฉพาะนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยคันไซมีจุดมุ่งหมายจะสอนภาษาญี่ปุ่น
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่น และวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นต้น
ให้แก่ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยนี้ หรือมหาวิทยาลัยอื่นในประเทศญี่ปุ่น

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดีี

วันศุกร์์

■ ค่าเล่าเรียน (นักศึกษาที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2562)
กลุ่ม

คาบที่1
9:00 – 10:30

ภาษาญี่ปุ่น 1-6
（วิชาสามัญ）

ภาษาญี่ปุ่น 1-6
（วิชาสามัญ）

ภาษาญี่ปุ่น 1-6
（วิชาสามัญ）

ภาษาญี่ปุ่น 1-6
（วิชาสามัญ）

ภาษาญี่ปุ่น 1-6
（วิชาสามัญ）

ประเภท

คาบที่2
10:40 – 12:10

ภาษาญี่ปุ่น 1-6
（การอ่าน）

ภาษาญี่ปุ่น 1-6
（การอ่าน）

ภาษาญี่ปุ่น 1-6
（การอ่าน）

ภาษาญี่ปุ่น 1-6
（การอ่าน）

ภาษาญี่ปุ่น 1-6
（การอ่าน）

ค่าเข้าเรียน

80,000 เยน

ค่าเล่าเรียน

335,000 เยน

335,000 เยน

ยอดรวม

415,000 เยน

335,000 เยน

ภาษาญี่ปุ่น 1-6
ภาษาญี่ปุ่น 1-6
ภาษาญี่ปุ่น 1-6
ภาษาญี่ปุ่น 1-6
ภาษาญี่ปุ่น 1-6
คาบที่3
13:00 – 14:30 （บทความและการสนทนา） （บทความและการสนทนา） （บทความและการสนทนา） （บทความและการสนทนา） （บทความและการสนทนา）
ภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ 1 ภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ 3 ภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ 2
คาบที่4
ภาษาอังกฤษ 3
ญีป่ ุ่นศึกษา
14:40 – 16:10 ภาษาญีป่ ุ่นเชิงวิชาการ 3
คาบท5
ภาษาญี่ป่นุ เชิงวิชาการ 2
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาญี
่
ป
น
่
ุ
เชิ
ง
วิ
ช
าการ
1
16:20 – 17:50
ญี่ป่นุ ศึกษา
วิชาสามัญ 1
คาบที่6
ภาษาอังกฤษ 2
ชีววิทยา
เคมี
18:00 – 19:30

ภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ 3
วิชาสามัญ 1
ภาษาอังกฤษ 3
ฟิสิกส์

ภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ 1
ภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ 3

วิชาสามัญ 2
ภาษาอังกฤษ 1

ภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ 1
คณิตศาสตร์ 1

ภาษาอังกฤษ 2

วิชาสามัญ 2
คณิตศาสตร์2

หลักสูตรเฉพาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยโดยส่วนใหญ่จะหยุดภาคฤดูร้อนในเดือนสิงหาคมและ
เดือนกันยายนและหยุดภาคฤดูใบไม้ผลิในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม ในชั่วโมงเรียนตามปกติก็จะเป็นวันหยุด
แต่ในหลักสูตรนี้ จะมีการสอนแบบฝึกหัดภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัดทั้งในระหว่างหยุดภาคฤดูร้อนและหยุดภาคฤดูใบไม้ผลิ
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา

ภาคแรกที่เข้าเรียน

ภาคเรียนต่อไป ภาคละ

※ระยะเวลาจบการศึกษาคือ 1 ปี แต่ทางมหาวิทยาลัยยอมให้ขยายระยะเวลาการศึกษาถึง 2 ปีแล้วแต่กรณี

■ทุนการศึกษา (แผนประจำปีการศึกษา 2561)

ทุนการศึกษาประเภท 4 กองทุนช่วยเหลือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยคันไซ
( 1 ภาคการศึกษา จำนวนเงิน 180,000 เยน 10 รายต่อปี)
ทุนสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติจากกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น
(เดือนละ 48,000 เยน จำนวนไม่กี่ราย)
* นอกจากนี้ ยังมีทุนการศึกษาจากภาคเอกชนด้วย

