
กำรยกเว้นค่ำเล่ำเรียน และกำรให้ทุนกำรศึกษำ ABP

กำรสอบเข้ำจัดขึ้นในประเทศของคุณ

กำรเข้ำเรียนช่วงเดือนตุลำคมเพื่อเตรียมควำมพร้อม

กำรช่วยด้ำนฝึกงำน และสมัครงำนกับบริษัทต่ำง ๆ ของญี่ปุ่น

เรียนฟรี
ด้วยทุนกำรศึกษำที่มหำวิทยำลัยชิซุโอกะ

หลักสูตรระดับชั้นปริญญำตรี



หลักสูตรเอเชียบริดจ์ (ABP) เป็นหลักสูตรโดดเด่นที่เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างบริษัทและมหาวิทยาลัย เพื่อนักศึกษาจากประเทศอินเดีย 

อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม ด้วยการท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับบริษัทระดับโลกที่ตั้งอยู่ในเมืองชิซุโอกะ หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อ

ให้การศึกษาแก่ผู้น�าระดับโลกทางธุรกิจและสังคมในอนาคต หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาเชิงสหวิทยาการที่ครอบคลุม และมีการผสมผสานความ

เชี่ยวชาญเชิงเทคนิค การด�าเนินธุรกิจ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ และทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งนักศึกษาสามารถเติบโตไปใน

ฐานะที่เป็นผู้เชื่อมโยงชิซุโอกะเข้ากับประเทศบ้านเกิดของตนเองได้

4 ปีที่ ABP ของมหำวิทยำลัยชิซุโอกะ

4 ประเทศในเอเชียที่ได้รับเลือก 
(อินเดีย, อินโดนีเซีย, ไทย และเวียดนาม)

พัฒนาทักษะ 
ภาษาญี่ปุ่น

สร้างวิสัยทัศน ์
ระดับโลกที่ชัดเจน

ได้รับความรู้ทางวิชาการ
และความเชี่ยวชาญเชิง

เทคนิค

ประสบการณ์ตรง
 ที่บริษัทระดับโลก

ภำคกำรศึกษำแรก อีกเจ็ดภำคกำรศึกษำถัดมำ

พู้เรียนหลักสูตร ABP จ�าเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาญี่ปุ่น (ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเว็บไซต์ของเรา)

ด้วยหลักสูตรที่โดดเด่นจากความร่วมมือระหว่างบริษัทและมหาวิทยาลัยนี้ นักศึกษาจะเชื่อมโยงกับบริษัทระดับโลกต่าง ๆ มากมายผ่านทางกิจกรรมทั้งในและนอกวิทยาเขต 

เช่น การฝึกงาน การบรรยาย การสัมมนา และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดโดยผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจขององค์กร เรายังให้ค�าปรึกษาเป็นรายบุคลตั้งแต่ปีแรกของการ

ศึกษาในหลักสูตรไปจนถึงการสร้างเส้นทางวิชาชีพที่ชัดเจนหลังจบการศึกษา

  เม.ย.
      (3.5 ปี)

AEON MALL, AISIN, Ajinomoto Healthy Supply, Brother, Canon, DENSO, DWANGO, Fuji Electric, FUJITSU, Hamamatsu Photonics, 
HITACHI, Honda Motor, JATCO, KDDI, Kewpie,Kikkoman, Koito Manufacturing, KYOCERA, Mitsubishi Chemical, NEC, NGK Insulators, 
Nissan Motor, NTT, NTT Data, NTT DoCoMo, OMRON, Paloma, Panasonic, Ricoh, ROHM Semiconductor, Seiko Epson, SoftBank, 
Sony, SUZUKI MOTOR, Suzuyo, TOSHIBA, Toyota Motor, Yamaha Motor, Yazaki

หลักสูตรเอเชียบริดจ์ (ABP) ให้กำรช่วยเหลืออย่ำงครอบคลุมแก่คุณตั้งแต่กำรเข้ำเรียนในมหำวิทยำลัยและกำรใช้ชีวิตใน
วิทยำเขตไปจนถึงกำรหำงำนหลังเรียนจบ

ABP เป็นหลักสูตร 4 ปีที่เริ่มต้น

เรียนในเดือนตุลำคมด้วยกำร 

ฝึกอบรมภำษำแบบเข้มข้น

ควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทและมหำวิทยำลัย และกำรสนับสนุนทำงอำชีพ

ตัวอย่ำงของบริษัทที่ศิษย์เก่ำของเรำท�ำงำน:

ห ลั ก สู ต ร เ อ เ ชี ย บ ริ ด จ์: 
วันนี้ที่ชิซุโอกะ พรุ่งนี้สู่โลกกว้ำง

หลักสูตร

  ต.ค.
    (6 เดือน)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 

แบบเข้มข้น

หลักสูตรพื้นฐานของ ABP

การเรียนการสอนทักษะความรู้เป็นภาษาญี่ปุน
หลักสูตรการเรียนรู้แบบทั่วไปและแบบ เร่งรัดของ ABP
การฝึกงานที่บริษัทต่าง ๆ ของญี่ปุ่น
โครงการวิจัยเพื่อจบการศึกษา

การเข้าเรียน
หลักสูตร ABP

นักศึกษำจำกเอเชีย

จบการศึกษา
อาชีพ

บริษัท 
ระดับโลก



ABP ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่นักศึกษาทุกคน นอกจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และค่าแรกเข้าแล้ว ยังรวมไปถึงค่าเล่าเรียนในปีแรกด้วย 

การให้ความช่วยเหลือส�าหรับปีที่ 2, 3 และ 4 จะครอบคลุมค่าธรรมเนียมและค่าเล่าเรียนถึง 50% หรือ 100% โดยขึ้นอยู่กับการประเมินผลการเรียนรายบุคคลของปีที่ผ่าน

มา และยังมีเงินช่วยเหลือรายเดือนจาก ABP ส�าหรับนักศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ทุกคน หรือนักศึกษาอาจมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือ

ทางการเงินจากรัฐบาลหรือองค์กรอื่น ๆ

ตารางนี้แสดงค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในปี ค.ศ. 2015
จ�านวนจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

EJU (ข้อสอบส�าหรับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น 

 การสมัครเรียนของนักเรียนต่างชาต)ิ

ตารางกิจกรรมจากการสอบ ABP จนถึงการรับสมัครเข้าเรียน

JLPT (แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น) 

     และ
แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ผลสอบตามมาตรฐานที่จ�าเป็นต้องใช้:

ในประเทศบ้ำนเกิดของคุณ

มีนาคม: การสอบของ ABP
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สอบสัมภาษณ์เท่านั้น

ธ.ค.: ส่งใบสมัครไปยัง ABP

หากเป็นไปตามเกณฑ์การรับสมัครทั้งหมด

หากไม่เป็นไม่ตามเกณฑ์การรับสมัครบางอย่าง สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

เนื่องจาก ABP จัดการสอบคัดเลือกในประเทศบ้านเกิดของคุณ คุณจึงไม่จ�าเป็นต้องเดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่น

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
 - ภาควิชาสังคมและมานุษยวิทยา
 - ภาควิชาภาษาและวรรณคดี
 - ภาควิชาภาควิชาเศรษฐศาสตร์
 - ภาควิชาภาควิชานิติศาสตร์
คณะครุศำสตร์*
คณะวิทยำศำสตร์
 - ภาควิชาคณิตศาสตร์
 - ภาควิชาฟิสิกส์
 - ภาควิชาเคมี
 - ภาควิชาชีววิทยา
 - ภาควิชาธรณีวิทยา
คณะเกษตรศำสตร์
 - ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ
 - ภาควิชาชีววิทยาศาสตร์

คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ

 - ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   

 - ภาควิชาวิทยาการสารสนเทศเชิงพฤติกรรม  

 - ภาควิชาสังคมวิทยาเชิงสารสนเทศศาสตร์  

คณะวิศวกรรมศำสตร์

 - ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 - ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 - ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์และวัสดุศาสตร์

 - ภาควิชาเคมีประยุกต์และวิศวกรรมชีวเคมี

 - ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิศวกรรมระบบ

วิทยำเขตชิซุโอกะ วิทยำเขตฮำมำมัตสึ

คณะและสำขำวิชำต่ำง ๆ

เรียนฟรีด้วยทุนกำรศึกษำ ABP

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงิน
ของ ABP

จ�ำนวนเต็ม 17,000 เยน

ค่าธรรมเนียม 
การสมัครสอบ

ยกเว้น

282,000 เยน

ค่าแรกเข้า

ยกเว้น

535,800 เยน

ค่าเล่าเรียน

ปีที่ 1: ยกเว้น (100%)  
ปีที่ 2–4: ได้รับส่วนลด 

50% หรือ 100%

วิธีกำรสมัคร

เดินทางมาถึงประเทศญี่ปุน 

ปลายเดือน ก.ย.

แจ้งผลการรับสมัคร

ปลายเดือน เม.ย. – ปลายเดือน พ.ค.

การขอรับวีซ่า

มิ.ย. – ปลายเดือน ส.ค.

ตุลาคม
การเข้าศึกษา

ต้นเดือน ต.ค.

พิธีการต้อนรับนักศึกษาใหม่

ส�าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกเข้าเรียนรวมถึงข้อก�าหนดของการสอบวิชาต่าง ๆ ของ EJU โปรดอ้างอิงคู่มือการสมัครเรียนที่
แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของเรา 
โปรดทราบว่าจะมีการใช้กระบวนการรับเข้าเรียนแบบใหม่ โดยเริ่มต้นในปี ค.ศ. 2017

คณะครุศาสตร์จัดสอบในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น (ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเว็บไซต์ของเรา)



ค�ำบอกเล่ำจำกบัณฑิตของเรำ

ชิซุโอกะตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างโตเกียวและโอซาก้า เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟฟูจิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สง่างามของประเทศญี่ปุ่น 

ในฐานะที่เป็นศูนย์รวมของบริษัทระดับนานาชาติมากมาย เช่น ซูซูกิ ยามาฮ่า และฮอนด้า ชิซุโอกะมอบโอกาสทางอาชีพ

ที่ยอดเยี่ยมให้แก่คุณ นอกจากนียังมีชุมชนที่ค่าครองชีพไม่สูง น่าอยู่ และเป็นมิตร โดยมีสิ่งอ�านวยความสะดวกเหมือน

เช่นในเมืองใหญ่ ๆ

กำรศึกษำในชิซุโอกะ

หอพัก “Akebono-ryo” (วิทยาเขตฮามามัตสึ) และรูปภาพของหอพักแห่งใหม่ “Shizuoka-ryo” (วิทยาเขตชิซุโอกะ)

มหาวิทยาลัยมีที่พักราคาถูกส�าหรับนักศึกษาต่างชาติทุกคน 

ค่าเช่ารายเดือนอยู่ที่ประมาณ 15,000–20,000 เยน มี /  

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในห้องพักทุกห้อง 

ที่พักอำศัยของมหำวิทยำลัย

โตเกียว

ชิซุโอกะ

ฮามามัตสึ

โอซาก้า

เกียวโต

ภูเขาไฟฟูจิ

- จบจากโรงเรียนมัธยมศึกษา Binus International School Serpong ประเทศอินโดนีเซีย

ส�าหรับผมแล้ว ความจ�าเป็นในการมีทักษะภาษาญี่ปุ่นขั้นสูงถือเป็นอุปสรรคต่อการมาเรียนต่อที่ญี่ปุ่น แต่ต้องขอบคุณหลักสูตรที่โดดเด่นหลักสูตรนี้ที่มีการฝึกสอน

ภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มข้น จึงท�าให้ผมสามารถมาเรียนวิศวกรรมที่ญี่ปุ่นได้ บัณฑิตหลายคนจากมหาวิทยาลัยชิซุโอกะได้ท�างานในบริษัทระดับนานาชาติ เช่น โตโยต้า 

ยามาฮ่า และซูซูกิ และผมก็ได้รับค�าเชิญชวนเข้าท�างานจากบริษัทโซนี่ EMCS ซึ่งเป็นที่ที่ผมฝันอยากท�างานมาตลอดด้วยเช่นกัน ผมได้รับโอกาสอันมีค่านี้ และผม

รู้สึกซาบซึ้งใจจริง ๆ

ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ปี ค.ศ. 2014 จำกคณะวิศวกรรมศำสตร สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
Joshia Setiawan

- จบจากโรงเรียนมัธยมศึกษา Hai Ba Trung ประเทศเวียดนาม

การได้เรียนที่มหาวิทยาลัยชิซุโอกะท�าให้ฉันได้รับความรู้ทางวิชาชีพ ได้พัฒนาภาษาญี่ปุนให้เก่งขึ้น และได้รู้จักเพื่อนมากมายจากทั่วโลก การได้สัมผัสกับผู้คน 

วัฒนธรรม และคุณค่าต่าง ๆ ที่หลากหลายท�าให้ฉันเปิดกว้างทางความคิดและมุมมองที่มีต่อโลกใบนี้

ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ปี ค.ศ. 2013 จำกคณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิชำเคมีประยุกต์และวิศวกรรมชีวเคมี  
ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท ปี ค.ศ. 2015 จำกบัณฑิตวิทยำลัยคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีบูรณำกำร สำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์ เคมีประยุกต์  
และวิศวกรรมชีวเคมี

Truong Thi My Duc

836, Ohya, Suruga-ku, Shizuoka-Shi, Shizuoka-Ken, 422-8529, Japan
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