
พ.ศ.2565-
 2566

มหาว ทิยาลยัคนัไซ

ก่อตั้ง : พ.ศ. 2429
ประเภท : เอกชน
คณะในระดับปริญญาตรี 13 คณะ
คณะในระดับบัณฑิตศึกษา 13 คณะ
คณะในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง 2 คณะ
จำานวนนักศึกษา : ประมาณ 29,506 คน
     ระดับปริญญาตรี: 27,736 คน
     ระดับบัณฑิตศึกษา: 1,770 คน
     (นักศึกษาต่างชาติประมาณ 1,200 คน)
มหาวิทยาลัยพันธมิตร: 200 แห่ง 
            (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2565)

หอพัก มหาวิทยาลัยคันไซ

วิทยาเขตเซนริยามะ
คณะในระดับบัณฑิตศึกษา
*น ิต ิศาสตร ์  　 *อ ักษรศาสตร ์  　 *พาณิชยศาสตร ์และบร ิหารธ ุรก ิจ 　
*พาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
*สังคมวิทยา　 *วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
*การศึกษาและวิจัยภาษาต่างประเทศ
*จิตวิทยา 　*วัฒนธรรมของเอเชียตะวันออก 　*รัฐศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัยเฉพาะทาง
*สาขานิติศาสตร์ 　*หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทางด้านการบัญชี

คณะในระดับปริญญาตรี
*นิติศาสตร์ *อักษรศาสตร์ *เศรษฐศาสตร์ *ธุรกิจและการพาณิชย์
*สังคมวิทยา *นโยบายศึกษา *ภาษาต่างประเทศ
*วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
*วิศวกรรมเมืองและสิ่งแวดล้อม
*วิศวกรรมเคมีชีวภาพและวัสดุศาสตร์

วิทยาเขตทากาสึก
คณะในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
*วิศวกรรมศาสตร์สารสนเทศ์

วิทยาเขตทากาสึกิ มิวซี
คณะในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
*วิทยาศาสตร์ความปลอดภัยทางสังคม

วิทยาเขตซาไก
คณะในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
*วิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาเขตอุเมดะ

มินาม-ิเซนริอินเตอร์เนชั่นแนลพลาซ่า
คอร์สเรียนเตรียมความพร้อม 
โปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยคันไซ(Bekka)

บ้านพักนักศึกษา ชูเรอิเรียว
● ประเภทของหอพัก : หอพักชาย ห้องเดี่ยว
 สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้น
● ค่าธรรมเนียมแรกเข้า : 15,000 เยน
●  ค่าเช่าห้องพัก :  ห้องเดี่ยว ประเภท A : 36,000 เยน/ เดือน 

ห้องเดี่ยว ประเภท B : 38,000 เยน/ เดือน
  (รวมค่าไฟ, ค่าแก๊ส, ค่าน้ำา, ค่าอินเทอร์เน็ต,  

ค่าเช่าผ้าปูที่นอน)
● อาหาร : (จ่ายตามที่สั่ง) 
 อาหารเช้า 250 เยน / อาหารเย็น 490 เยน
● สถานที่ตั้ง : 
 ใช้เวลาเดิน 5 นาทีจากวิทยาเขตเซนริยามะ

หอพักนักศึกษานานาชาติ   
มินามิ-เซนริอินเตอร์เนชั่นแนลพลาซ่า
  ●  ประเภทของหอพัก :  

หอพักรวมสำาหรับพักอาศัยอยู่คนเดียว
  ● ค่าธรรมเนียมแรกเข้า : ไม่มี
  ● ค่าเช่าห้องพัก : 43,000 เยน / เดือน
  ● ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : 5,000 เยน / เดือน
    (รวมค่าไฟ, ค่าแก๊ส, ค่าน้ำา, ค่าอินเทอร์เน็ต,  

ค่าเช่าผ้าปูที่นอน)
  ● อาหาร : แบบบริการตัวเอง
  ●  สถานที่ตั้ง : ใช้เวลาเดิน 5 นาที  

จากสถานีมินามิ-เซนริ เพื่อขึ้นรถไฟฮังคิว 
สายเซนริ

หอพักสึกิงาโอกะ
● ประเภทของหอพัก : 
 หอพักหญิงคู่
● ค่าธรรมเนียมแรกเข้า : 15,000 เยน
● ค่าเช่าห้องพัก : 33,000 เยน / เดือน
  (รวมค่าไฟ, ค่าแก๊ส, ค่าน้ำา, ค่าอินเทอร์เน็ต,  

ค่าเช่าผ้าปูที่นอน)
● ค่าเช่าผ้าปูที่นอน : 1,100 เยน/ เดือน
● อาหาร : (จ่ายตามที่สั่ง)
 อาหารเช้า 250 เยน / อาหารเย็น 490 เยน
● สถานที่ตั้ง : ใช้เวลาเดิน 15 นาที 
 จากวิทยาเขตเซนริยามะ

หอพักนานาชาติ มหาวิทยาลัยคันไซ
● ประเภทของหอพัก : 
 หอพักรวมสำาหรับพักอาศัยอยู่คนเดียว
● ค่าธรรมเนียมแรกเข้า : 15,000 เยน
● ค่าเช่าห้องพัก : 25,000 เยน / เดือน
● ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : 5,000 เยน / เดือน 
 (รวมค่าไฟ, ค่าแก๊ส, ค่าน้ำา, ค่าอินเทอร์เน็ต,
 ค่าเช่าผ้าปูที่นอน)
● อาหาร : แบบบริการตัวเอง
● สถานที่ตั้ง : ใช้เวลาเดิน 10 นาที 
 จากสถานีมินามิ-เซนริ เพื่อขึ้นรถไฟฮังคิว สายเซนริ

หอพักในเครือ  KU I-House
●  สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียมหอพัก รูปแบบห้องในหอพัก 

โปรดดูที่เว็บไซต์หอพักนานาชาติ มหาวิทยาลัยคันไซ ตามลิงค์ ด้านล่างนี้

* ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับหอพักอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 ดูข้อมูลล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ 
 https://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/Dormitory/en/

3-3-35 ยามาเตะ-โช , ซุอิตะ , โอซาก้า , ญี่ปุ่น 564-8680
โทรศัพท์ : +81- (0) 6-6368-1174
โทรสาร :   +81- (0) 6-6330-3027

https://www.kansai-u.ac.jp/English/
https://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/english/
 (กองวิเทศสัมพันธ์)

วิทยาเขตทากาสึกิ มิวซ์

โอซาก้า

วิทยาเขตซาไก

วิทยาเขตอุเมดะ

วิทยาเขตเซนริยามะ

วิทยาเขตทากาสึกิ

มินามิ-เซนริอินเตอร์เนชั่นแนลพลาซ่า



Graduate SchoolsEnrollment Application Period

การเรียนในมหาวิทยาลัยคันไซ

โปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยคันไซ

 หลักสูตรระดับปริญญา ภาคภาษาญี่ปุ่น
●  สำาหรับนักศึกษาที่ต้องการปริญญาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
●  ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีต้องยื่นผลการสอบวัดความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU)
●  ผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาอาจต้องยื่นคะแนนสอบวัดความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภา
 ษาอังกฤษ (TOEIC® L&R, TOEFL®, IELTS™์ และอื่นๆ) ในการสมัครเข้าศึกษา
● ผู้สมัครจะได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของเรา โดยจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษานานาชาติเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริ
 ญญาตรี (Gaikokujin gakubu ryugakusei nyugaku shiken) และผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษานานาชาติเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตวิ
 ทยาลัย (Gaikokujin ryugakusei nyugaku shiken)
● โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือการสมัครเข้าศึกษา ตามรายละเอียดด้านล่างน้ี
 (การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีีี) 
 https://www.nyusi.kansai-u.ac.jp/admission/ao/index.html
 ( การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
 https://www.kansai-u.ac.jp/Gr_sch/international/index_en.html
 * ข้อมูลเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

 หลักสูตรระดับปริญญา ภาคภาษาอังกฤษ
● บัณฑิตวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
● บัณฑิตวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยทางสังคม
● ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้
 https://www.kansai-u.ac.jp/Gr_sch/
 english/eng/index.html#a_info

 หลักสูตร KUGF
● หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 (บางหลักสูตรดำาเนินการเรียนการสอนเป็นภาษาญ่ีปุ่น)
● เหมาะสำาหรับท้ังนักศึกษาญ่ีปุ่นและนักศึกษาต่างชาติ
●  เข้าสู่เว็บไซต์เพ่ือศึกษารายละเอียดของหลักสูตรได้จาก  

QR Code และ URL ด้านล่าง
 https://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/english/program/

ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต ภาคภาษาญี่ปุ่น)
การลงทะเบียนเรียน ช่วงเดือนสอบ คณะ
ลงทะเบียน 21 
กันยายน 2565 กรกฎาคม อักษรศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์สารสนเทศ, วิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์, วัฒนธรรมเอเชียตะวันออก

ลงทะเบียน 1 
เมษายน 2566

กรกฎาคม สุขภาพและความอยู่ดีมีสุ้

ตุลาคม ทุกคณะ

ธันวาคม การศึกษาและวิจัยภาษาต่างประเทศ

กุมภาพันธ์ ทุกคณะ

คอร์สเรียนเตรียมความพร้อม (Bekka)
จุดประสงค์ของหลักสูตรคือ   ภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา 
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำาหรับนักศึกษานานาชาติที่ต้องการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยคันไซ 
หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศญี่ปุ่น
โปรดดูข้อมูลแนะนำาคอร์สเรียนในเว็บไซต์ด้านล่างนี้ :
https://www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/English/index.html

■ ระยะเวลาในการสมัครเรียน
 เข้าเรียนในเดือนเมษายน: สมัครภายในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565
 เข้าเรียนในเดือนกันยายน: สมัครภายในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566
■ ระยะเวลาในการเรียน
 โดยทั่วไปคือ 1 ปี แต่สามารถขยายเวลาเพิ่มเป็น 2 ปีได้
■ ค่าเล่าเรียน (เยน)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เป็นต้นไป

ค่าแรกเข้า 100,000 ̶

ค่าเล่าเรียน 365,000 365,000

ยอดรวม 465,000 365,000

คอร์สเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (JLC)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ เพ่ือให้การสอนภาษาญ่ีปุ่นและวัฒนธรรมญ่ีปุ่นแก่นักเรียนต่างชาติท่ีลงทะเบียนเรียน 
หรือจบการศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยนอกประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตรประกอบด้วย 'วิชาเสริมทักษะทางภาษาญี่ปุ่น" "วิชาศิลปศาสตร์สากล" "วิชาสำาหรับนักศึกษาต่างชาติ" 
ที่ทำาการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น และ "ญี่ปุ่นศึกษา" "ชั้นเรียนแนวหน้าระดับโลก" "อาชีวศึกษาของคณะนิติศาสตร์" 
สอนเป็นภาษาอังกฤษ
โปรดดูข้อมูลแนะนำาคอร์สเรียนในเว็บไซต์ด้านล่างนี้:
https://www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/English/other/jlc.html
■ ระยะเวลาในการสมัครเรียน
 เข้าเรียนในเดือนเมษายน: สมัครภายในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565
 เข้าเรียนในเดือนกันยายน: สมัครภายในวันอังคารที่ 1 วันพุธ 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566
■ ระยะเวลาในการศึกษาและการเข้าเรียน
  1 ภาคเรียน (ครึ่งปี) หรือ 2 ภาคเรียน (1 ปี)
  คอร์สเรียน JLC เป็นคอร์สที่ใช้ระบบรายภาคเรียน ดังนั้น 
 นักศึกษาจะเริ่มเรียนในภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิหรือภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงก็ได้
■ ค่าเล่าเรียน (JPY)
 500,000 ต่อ 1 ภาคเรียน

คอร์สเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบเข้มข้น (IJLC)
คอร์สเรียนแบบเข้มข้น (อินเทนซิฟ) 
คอร์สนี ้มีวิชาต่าง ๆ ที ่จะให้ผู ้เรียนได้ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ ่นและศึกษา
วัฒนธรรมญี่ปุ่น สำาหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
หรือบุคคลที่สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีี
โปรดดูข้อมูลแนะนำาคอร์สเรียนในเว็บไซต์ด้านล่างนี้
https://www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/English/other/ijlc.html

■ ระยะเวลาในการเรียน
 2 – 3 สัปดาห์ ในภาคเรียนฤดูร้อนและภาคเรียนฤดูหนาว
  บทเรียนการเตรียมความพร้อม สำาหรับ JLPT 
 เรียน 2 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา 3 เดือน ภาคฤดูใบไม้ร่วง

โปรแกรมการเรียนภาคฤดูร้อน  / โปรแกรมการเรียนภาคฤดูหนาว  ณ มหาวิทยาลัยคันไซ
● โปรแกรมนี้สอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถเข้าถึงเมืองโอซาก้า 
 ซึ่งเป็นเมืองหลวงทางการค้าของญี่ปุ่นจากมุมมองทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทางธุรกิจ
 วิชาภาษาญีปุ่นที่ทำาการสอนเป็นภาษาอังกฤษก็มีให้เลือกเช่นกัน
 โปรแกรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำาทุกปีที่มหาวิทยาลัย
 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโปรแกรมได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างน้ี
 https://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/short_term

■ ระยะเวลาเรียนของหลักสูตร: 2 หรือ 4 สัปดาห์
* ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของเรา

 กำาหนดการเกี่ยวกับการสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษานานาชาติ
ระดับบัณฑิตศึกษา
การลงทะเบียนเรียน ระยะเวลาการสมัครเข้าศึกษา คณะ
ลงทะเบียน 21 
กันยายน 2565 มิถุนายน สารสนเทศศาสตร์

ลงทะเบียน 1 
เมษายน 2566

กันยายน นิติศาสตร์, อักษรศาสตร์, เศรษฐศาสตร์    
สังคมวิทยา, สารสนเทศศาสตร์

พฤศจิกายน

อักษรศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, 
ธุรกิจและการพาณิชย์
นโยบายศึกษา, สุขภาพและความอยู่ดีมีสุข
ความปลอดภัยทางสังคม, 
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเมืองและสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมเคมีชีวภาพและวัสดุศาสตร์

ปฏิทินการศึกษา (2565/2566)
เดือน วัน ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา
เมษายน 1 เริ่มปีการศึกษาใหม่

เปิดภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ
กรกฎาคม 22 วันสุดท้ายของการเรียนในภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ
สิงหาคม 3 หยุดพักการเรียนการสอนช่วงฤดูร้อน (20 กันยายน)
กันยายน 21 เปิดภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง

วันเริ่มเข้าชั้นเรียนในภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง
ธันวาคม 27 หยุดพักการเรียนการสอนช่วงฤดูหนาว (6 มกราคม)
มกราคม 21 วันสุดท้ายของการเรียนในภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง
มีนาคม - หยุดพักการเรียนการสอนช่วงฤดูใบไม้ผลิ (21-31) / (24-31)

31 สิ้นสุดปีการศึกษา

 ทุนการศึกษา
การคัดเลือกนักศึกษาที่จะได้รับทุนการศึกษา จะพิจารณาโดยการอ้างอิงจากการสอบคัดเลือกและผลการเรียนของนักศึกษา
สำาหรับนักศึกษาในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาเกือบทุกคนจะได้รับทุนการศึกษาในระหว่างการศึกษาภาคเรียนมาตรฐาน

จำานวนเงินทุนและหลักเกณฑ์ในการให้ทุนการศึกษาจะขึ้นอยู่กับคณะและบัณฑิตวิทยาลัย
นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาประเภทอื่นๆ สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบที่เว็บไซต์์

https://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/english/from/support.php

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศ
ึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึ
กษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

การเรียนร่วมกันทางออนไลน์ในระดับนานาชาติ  
(Collaborative Onl ine  In terna t ional  Learning  -  COIL)  ค ือ  
ศาสตร์การสอนที่นำาสมัยซึ่งประกอบไปด้วยการเรียนและการสอนร่วมกัน
ของประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่สองประเทศขึ้นไปผ่านการสื่อสารทางออนไลน์ 
ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นโดยมหาวิทยาลัยคันไซ ในปี 2014  

มหาวิทยาลัยคันไซเป็นผู ้น ำาของแนวคิดโครงการ COIL ในญี ่ป ุ ่นมาอย่างต่อเนื ่อง 
และได้ก่อตั้งสถาบันนวัตกรรมการศึกษาระดับโลก หรือ Institute for Innovative Global 
Education (IIGE) ขึ ้นในปี 2018 เพื ่อเป็นแพลตฟอร์มสำาหรับการดำาเนินงาน COIL 
ในประเทศญี่ปุ่นภายใต้โครงการ “Inter-University Exchange Project” ของ MEXT (2018-
2023)

เข้าชมเว็บไซต์ IIGE:
https://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/IIGE/


