ระเบียบและแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการให้ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
โครงการ “ASEAN SCHOLARSHIP”
ระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประจําปีการศึกษา 2559
...................................................................
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2519 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยในด้านการศึกษามา
โดยตลอด และได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา ที่เป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้ร่วมกับ มูลนิธิ
ทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศญี่ปุ่นเพื่อดําเนินโครงการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “Ajinomoto
Scholarship for ASEAN International Students” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าและไม่มีข้อผูกมัด
เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
1. วัตถุประสงค์
โครงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาจาก 5 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเชีย
มาเลเซี ย ฟิลิ ป ปิ น ส์ และเวี ย ดนาม ที่มีความประสงค์ จ ะศึ กษาต่ อในระดั บ ปริ ญ ญาโท (ในด้ า นวิ ทยาศาสตร์ ) ณ
มหาวิทยาลัยโตเกียว ให้ได้รับทุนการศึกษาก่อนที่จะเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่น โครงการนี้มีความประสงค์ที่จะพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชนและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ อันเป็นส่วนสําคัญต่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นํา
แห่งศตวรรษที่ 21 ของภูมิภาคเอเชีย พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทย ประเทศในภูมิภาคอาเซียน
และประเทศญี่ปุ่น
2. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน (ประเทศไทย)
ผู้ขอรับทุนที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเอกใดๆ ในด้านวิทยาศาสตร์
(ยกเว้ น สาขาแพทยศาสตร์ และสาขาสั ต วแพทยศาสตร์ ) ณ มหาวิ ท ยาลั ย โตเกี ย ว และมี คุณสมบั ติ ค รบตาม
ข้อกําหนดดังต่อไปนี้
2.1
2.2

ผู้สมัครขอรับทุนฯจะต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลําเนา หรือ อาศัยอยู่ในประเทศไทย
ผู้สมัครขอรับทุนฯจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว หรือกําลังจะสําเร็จการศึกษา
(ในระบบการศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 16 ปี)
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2.3

ผู้สมัครขอรับทุนฯจะต้อง
มีผลการเรียน
และความประพฤติดี
และต้องได้รับหนังสือรับรอง
(recommendation letter) 2 ชุด จากอธิการบดี หรือ คณบดี จํานวน 1 ชุด และอาจารย์ที่ปรึกษาจาก
มหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษา หรือ อาจารย์ท่านอื่นๆที่มีคุณวุฒิครบถ้วน อีก 1 ชุด เพื่อใช้ประกอบการ
สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยโตเกียว
2.4 ผู้สมัครขอรับทุนฯจะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวัน ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559
2.5 ในกรณีที่เลือกโปรแกรม 3 ปี ผู้สมัครขอรับทุนฯจะต้องสามารถผ่านกระบวนการพิจารณาจนได้รับการ
ตอบรับให้เป็น“นักศึกษาวิจัย” หรือ Postgraduate International Research Student จาก
มหาวิทยาลัยโตเกียว และลงทะเบียนเป็นนักศึกษาวิจัยภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 หรือ เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2559
2.6 ในกรณีที่เลือกโปรแกรม 2 ปี ผู้สมัครขอรับทุนฯอาจเลือกสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทโดยตรงใน
บางบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยโตเกียวได้ ซึ่งในกรณีนี้ผู้ขอรับทุนจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณา
จนได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยโตเกียว
และลงทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2559 หรือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
2.7 ผู้สมัครขอรับทุนฯจะต้องมีความรู้และความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นตามเกณฑ์ขั้นต้นที่เพียงพอ
สําหรับการเป็นนักศึกษาวิจัยหรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขานั้นๆ ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว
(โดยระดับภาษาญี่ปุ่นที่ต้องการของแต่สาขาวิชา สามารถตรวจสอบได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด)
2.8 ผู้สมัครขอรับทุนฯจะต้องมีภูมิลําเนาในประเทศไทย และสมัครจากประเทศไทย รวมทั้งต้องสามารถเข้า
ร่วมกระบวนการคัดเลือกในทุกขั้นตอน และเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มูลนิธิฯกําหนด
2.9 ผู้สมัครขอรับทุนฯจะต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีแรงจูงใจที่จะศึกษาต่อ
2.10 ผู้สมัครขอรับทุนฯจะต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นใด และ ไม่อยู่ในระหว่างการชดใช้
ทุนการศึกษาอื่นใดเช่นกัน
3. มูลค่าทุนการศึกษา
a) นักศึกษาวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย: 150,000 เยนต่อเดือน (ระยะเวลาสูงสุด 1 ปี)
b) นักศึกษาระดับปริญญาโทของบัณฑิตวิทยาลัย: 180,000 เยนต่อเดือน (ระยะเวลาสูงสุด 2 ปี)
c) ค่าธรรมเนียมการสอบ, ค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา: จ่ายเต็มจํานวนตามจริง
d) ค่าตั๋วเครื่องบินไปประเทศญี่ปุ่น : จ่ายเต็มจํานวนตามจริง (เทียบเท่ากับมูลค่าตั๋วที่นั่งชั้นประหยัด)
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4. จํานวนนักศึกษาที่จะได้รับทุนของโครงการ
นักศึกษาจํานวน 1 คนจากประเทศไทย (รวมกับนักศึกษาอีก 4 ประเทศในอาเซียน เป็น 5 คน)
5. ระยะเวลาการให้ทุน
ทุนการศึกษาจะมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นระยะเวลาสูงสุด 3 ปี (1 ปีสําหรับการเป็นนักศึกษาวิจัย และ 2 ปี
สําหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาโท) และ ทุนการศึกษานี้จะถูกระงับในกรณีที่ผู้รับทุนที่เป็นนักศึกษาวิจัยไม่สามารถ
สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภายในเวลา 1 ปีหลังจากที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
ในกรณีผู้ที่ได้รับคัดเลือกสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทโดยตรง ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาเป็น
ระยะเวลาสูงสุด 2 ปี
6. สาขาวิชาที่ให้ทุน
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะจะสามารถสมัครเป็นนักศึกษาวิจัย หรือศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท ในสาขาใดสาขาหนึ่ง จากบัณฑิตวิทยาลัยที่กําหนด ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว (ยกเว้น สาขาแพทยศาสตร์
และสาขาสัตวแพทยศาสตร์) โดยสําหรับทุนของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะจากประเทศไทย สามารถเลือกสาขาวิชาจาก
บัณฑิตวิทยาลัย ต่อไปนี้
6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวิต
(Graduate School of Agricultural & Life Sciences)
6.2 บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ (Graduate School of Sciences)
6.3 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (Graduate School of Engineering)
6.4 บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาการวิทยาศาสตร์* (Graduate School of Frontier Sciences)
(*ยกเว้นสาขาศิลปะ)
6.5 บัณฑิตวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (Graduate School of Pharmaceutical Sciences)
6.6 บัณฑิตวิทยาลัยสารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยี
(Graduate School of Information Science and Technology)
** สามารถดูรายละเอียดโปรแกรมการศึกษาของแต่ละบัณฑิตวิทยาลัยเพิ่มเติม ได้ที่ภาคผนวก 1**
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7. ระยะเวลาการรับสมัคร
1 ธันวาคม 2557 - 10 มีนาคม 2558
8. เอกสารประกอบการสมัคร
1) สําเนาบัตรประชาชน
2) ใบสมัครขอรับทุน และแผนการศึกษา (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
3) ใบแสดงผลคะแนน หรือ ทรานสคริปต์ตัวจริงจากมหาวิทยาลัย (เป็นภาษาอังกฤษ ไม่รับสําเนา) ในกรณีที่
ผู้สมัครยังไม่สําเร็จศึกษา ให้ใช้ใบแสดงผลคะแนนถึงภาคการศึกษาล่าสุด และเอกสารรับรองว่าจะสําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาด้วย
4) หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) จํานวนอย่างน้อย 2 ฉบับ
(ตามแบบฟอร์มที่กําหนดและอาจมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมได้)
- หนังสือรับรองจากอธิการบดี และ/หรือ คณบดี จากมหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษา 1 ฉบับ
- หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ท่านอื่นๆที่มีคุณวุฒิครบถ้วน 1 ฉบับ
5) เอกสารประกอบอื่นๆที่บัณฑิตวิทยาลัยที่ผู้สมัครเลือกไว้ กําหนดให้ใช้ประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) เช่น
- ใบรับรองผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEFL/IELTS)
- ใบรับรองผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
- ใบรับรองผลการสอบอื่นๆ เช่น GRE, GMAT
- ใบรับรองการศึกษาหรือการฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น
6) เอกสารต่างๆที่ใช้ประกอบการสมัครจะไม่ส่งคืนผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
9. กระบวนการคัดเลือก
1) การคัดเลือกรอบเอกสาร
มูลนิธิฯจะคัดเลือกในรอบแรกจากใบสมัคร และเอกสารที่ได้รับจากผู้สมัครฯ เช่น งานวิจัยที่เคยทํา แผนการ
เรียน ใบรับรองผลการศึกษาและหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย และประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกทางเว็บไซต์
www.ajinomoto.co.th
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2) การคัดเลือกรอบสัมภาษณ์
ผู้ที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรกจะเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ) โดยจะพิจารณาจากความพร้อม และ
ความเหมาะสมในด้านต่างๆ โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
a) เอกสารที่จําเป็นสําหรับการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชานั้นๆ
เช่น ผลการสอบวัด
ระดับภาษาอังกฤษ (TOEFL) และอื่นๆ (ดูที่ภาคผนวก 2)
b) เอกสารการจบการศึกษา หนังสือรับรองวุฒิการศึกษา หรือปริญญาบัตร สําหรับผู้ขอรับทุนที่ยังไม่สําเร็จ
การศึกษาในวันที่สมัคร ให้ใช้เอกสารที่รับรองว่าจะสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาแทน
10. เหตุระงับสิทธิของผู้ได้รับทุน และการสิ้นสุดของการให้ทุน
สิทธิในการได้รับทุนการศึกษาจะระงับเป็นการชั่วคราว หรือสิ้นสุดลงทันที และผู้รับทุนต้องชดใช้ตามจํานวน
เงินที่ถูกเบิกไปแล้วเต็มจํานวน หรือบางส่วน ในกรณีที่พบว่าผู้ได้รับทุนปฏิบัติเข้าข่ายดังต่อไปนี้:
1) กรอกข้อมูลเท็จลงในใบสมัคร
2) เป็นผู้ท่อี ยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นๆ
3) ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยโตเกียวผ่านภายในหนึ่งปี หลังจากที่เดินทาง
ถึงประเทศญี่ปุ่น (ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในฐานะนักศึกษาวิจัย)
4) ไม่สามารถเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นภายในวันที่กําหนด
5) มีผลการศึกษาต่ํา เนื่องจากขาดเรียน ขาดความตั้งใจ และไม่ความกระตือรือร้นในการศึกษา
หรือพบว่า นักศึกษาไม่สามารถทําการวิจัยได้ ไม่ว่าจะเพราะสาเหตุใดก็ตาม
6) ประสบปัญหาในการศึกษาต่อ เนื่องจากเจ็บป่วย หรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ
7) ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์และระเบียบของมหาวิทยาลัยโตเกียว หรือของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
11. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
- ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร
- การคัดเลือกรอบเอกสาร
- การคัดเลือกรอบสัมภาษณ์
- ประกาศผลผู้ได้รับทุน

1 ธันวาคม 2556 – 10 มีนาคม 2558
11 - 20 มีนาคม 2558
ปลายมีนาคม - พฤษภาคม 2558
กรกฎาคม 2558
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11. ระยะเวลาดําเนินโครงการ (ต่อ)
- พิธีมอบใบรับรองและปฐมนิเทศนักเรียนทุน
- เดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น

สิงหาคม 2558
เมษายน 2559

หมายเหตุ :
- ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกจะต้องสามารถยื่นเอกสารต่างๆที่จาํ เป็น เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัยที่จะเข้าศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยโตเกียวตามกําหนด (ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก 2 ) เอกสารเหล่านี้จะต้องผ่านการตรวจสอบโดยคณะ
กรรมการฯ อีกครั้ง
- ผู้ที่ขอรับทุนทีป่ ระสงค์จะสมัครศึกษาต่อในเดือนเมษายน 2559 จะต้องได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย ภายในเดือน
มกราคม 2559 และจะต้องดําเนินการต่างๆ ได้แก่ การขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนุ่ และอื่นๆ ให้เรียบร้อยก่อนการศึกษาต่อใน
เดือนเมษายน
- ผู้ที่ขอรับทุนทีป่ ระสงค์จะสมัครศึกษาต่อในเดือนตุลาคม 2559 จะต้องตรวจสอบระยะเวลาการรับสมัคร และวันที่จะต้อง
ได้รับหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยอีกครั้ง เนื่องจากจะแตกต่างจากโครงการปกติ โดยสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
ด้วยตนเอง ได้จากคณะที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อ

ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

( พิเชียร คูสมิทธิ์ )
รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
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ภาคผนวก 1 รายละเอียดโปรแกรมการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว
ด้านวิทยาศาสตร์ (ยกเว้นแพทยศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์)
• ผู้ขอรับทุนสามารถเลือกโปรแกรมการศึกษา เพื่อสมัครขอรับทุนดังนี้
1) โปรแกรมการศึกษาแบบ 3 ปี (นักศึกษาวิจัย+ปริญญาโท) หรือแบบ 2 ปี (ปริญญาโท) ได้แก่
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาการวิทยาศาสตร์* และ บัณฑิตวิทยาลัยสารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยี
(*ยกเว้น สาขาศิลปะ และต้องมีคะแนน GRE ตามเกณฑ์ที่กําหนดของแต่ละสาขา)
2) โปรแกรมการศึกษาแบบ 3 ปี (นักศึกษาวิจัย+ปริญญาโท) เท่านั้น ได้แก่
บัณฑิตวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ และ บัณฑิตวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวิต
• บัณฑิตวิทยาลัย คณะต่อไปนี้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวิต มีหลักสูตรพิเศษเป็นภาษาอังกฤษ (โดยรายละเอียดการรับสมัคร
สามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโตเกียวอีกครั้ง)
◎ โปรแกรมการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยที่มูลนิธิฯให้ทุนการศึกษาจะอ้างอิงตามตารางด้านล่าง ◎
บัณฑิตศึกษา

เกษตรศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ชีวิต

วิศวกรรมศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาการ
วิทยาศาสตร์*

เภสัชศาสตร์

สารสนเทศศาสตร์
และเทคโนโลยี

ศึกษาวิจัย+ปริญญาโท
(โปรแกรม 3 ปี)













ปริญญาโท
(โปรแกรม 2 ปี)
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ภาคผนวก 2 เอกสารที่จําเป็นในการสมัครเป็นนักศึกษาวิจัย มหาวิทยาลัยโตเกียว
บัณฑิตวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ชีวิต
Agricultural and
Life Sciences
(*ยกเว้น สาขาสัตวแพทย์)

วิทยาศาสตร์
Sciences

เอกสารที่จําเป็นและสําคัญในการสมัครเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย
<เอกสารที่จําเป็น>
1) ใบสมัครสําหรับนักศึกษาวิจัยต่างชาติ (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
2) หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาหรือปริญญาบัตรตัวจริงจากมหาวิทยาลัย
3) ใบแสดงผลคะแนนตัวจริงจากมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ)
4) หนังสือรับรองจากอธิการบดี หรือ คณบดี หรืออาจารย์ที่ปรึกษา ที่สําเร็จการศึกษา
5) ใบรับรองความรู้ภาษาญี่ปุ่น (จากอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น หรือเทียบเท่า)
(ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
6) แผนการศึกษาวิจัย (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
7) แบบฟอร์มขอทําบัตรนักศึกษา พร้อมรูปขนาด 3cm X 4cm (ตามที่กําหนด)
<เอกสารที่จําเป็น>
1) ใบสมัครสําหรับนักศึกษาวิจัยต่างชาติ (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
2) รูปขนาด 3cm X 4cm (ถ่ายภาพไม่เกิน 6 เดือน)
3) หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาหรือปริญญาบัตรตัวจริงจากมหาวิทยาลัย
4) ใบแสดงผลคะแนนตัวจริงจากมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ)
5) หนังสือรับรองจากอธิการบดีหรือคณบดีจากมหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษา
6) แผนการศึกษาต่อ (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
หมายเหตุ :
1) ผู้สมัครในภาควิชา Department of Biological Sciences จะต้องมีผลคะแนน GRE ในรายวิชาดังนี้
- สาขา Biophysics and Biochemistry : GRE (B22-Biochemistry, Cell and Molecular Biology
or B24-Biology)
- สาขา Bioinformatics and Systems Biology : GRE (M68-Mathematics, C29-Computer
Science or P77- Physics).
2) หากเอกสารตัวจริงเป็นภาษาไทย กรุณาแนบเอกสารฉบับภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น
มาด้วย

วิศวกรรมศาสตร์
Engineering

<เอกสารที่จําเป็น>
1) ใบสมัครสําหรับนักศึกษาวิจัยต่างชาติและรูปขนาด 3cm X 4cm
(ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
2) แผนการศึกษาวิจัยโดยสรุป (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
3) แผนการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นและการเงิน (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
4) หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาหรือปริญญาบัตรตัวจริงจากมหาวิทยาลัย
(ภาษาอังกฤษ)
5) ใบแสดงผลคะแนนตัวจริงจากมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ)
6) หนังสือรับรองจากอธิการบดีหรือคณบดีจากมหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษา
(ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่สมัคร)
7) ใบรับรองความรู้ภาษาญี่ปุ่นจากอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น
(ตามแบบฟอร์มที่กําหนด หรือผล JLPT)
8) แบบฟอร์มติดต่อ (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
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ภาคผนวก 2 เอกสารที่จําเป็นในการสมัครเป็นนักศึกษาวิจัย มหาวิทยาลัยโตเกียว
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาการวิทยาศาสตร์*
Frontier Sciences
(*ยกเว้น สาขาศิลปะ)

เภสัชศาสตร์
Pharmaceutical
Sciences

เอกสารที่จําเป็นและสําคัญในการสมัครเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย
<เอกสารที่จําเป็น>
1) ใบสมัคร และรูปขนาด 3cm X 4cm อีก 1 รูป (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
2) ใบแสดงผลคะแนนตัวจริงจากมหาวิทยาลัย
3) หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาหรือปริญญาบัตรตัวจริงจากสถาบัน
4) ความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาที่จะเข้าศึกษาต่อที่บัณฑิตวิทยาลัย
(ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
5) แผนการศึกษาต่อ (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
6) แผนการเงิน (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
7) ใบรับรองความรู้ภาษาญี่ปุ่น (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด))
8) ใบรับรองสุขภาพ (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
9) เอกสารสําหรับติดต่อ Contact sheet (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
10) เอกสาร “Payment Confirmation Page” ที่พิมพ์ออกมา หลังจากชําระค่าสอบออนไลน์
11) ซองเอกสารขนาด One Kaku-2 size (33.2 x 24 cm) ที่จ่าหน้าซองระบุชื่อและที่อยู่
ของตัวเอง
<เอกสารที่จําเป็น>
1) ใบสมัครสําหรับนักศึกษาวิจัยต่างชาติ (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
2) รูปขนาด 3cm X 4cm เป็นภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือมีสิ่งปิดบังใบหน้าถ่ายไว้
ไม่เกิน 3 เดือน จํานวน 3 ภาพ (หนึ่งในสามภาพจะใช้ประกอบในใบสมัคร)
3) หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาหรือปริญญาบัตรตัวจริงจากสถาบัน
4) ใบแสดงผลคะแนนตัวจริงจากมหาวิทยาลัย
(กรุณาแนบเอกสารระบุ เกรดเฉลี่ย วิธีการคิดคะแนนเฉลี่ย และจํานวนหน่วยกิต)
5) หนังสือรับรองจากอธิการบดีหรือคณบดีจากมหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษา
6) ใบรับรองความรู้ภาษาญี่ปุ่น : จากผล JLPT หรือ อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น หรือเทียบเท่า
(ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
7) ใบรับรองผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL (อายุไม่เกิน 2 ปี)
8) ใบรับรองสุขภาพ (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
9) แผนการศึกษาต่อ (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
10) แผนการเงิน (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
11) ใบรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (ในวันสมัคร)
12) ใบรายงานกิจกรรมทางการเงิน (3 เดือนย้อนหลัง)
** หากผู้สมัครได้รับทุนการศึกษา เอกสาร 11 กับ 12 จะออกโดยมูลนิธิฯที่ให้ทุน **
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ภาคผนวก 2 เอกสารที่จําเป็นในการสมัครเป็นนักศึกษาวิจัย มหาวิทยาลัยโตเกียว

บัณฑิตวิทยาลัย
สารสนเทศศาสตร์
และเทคโนโลยี
Information Science
and Technology

เอกสารที่จําเป็นและสําคัญในการสมัครเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย
<เอกสารที่จําเป็น>
1) ใบสมัครสําหรับนักศึกษาวิจัยต่างชาติ (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
2) แผนการศึกษาวิจัย (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
3) หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาหรือปริญญาบัตรตัวจริงจากมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ)
4) ใบแสดงผลคะแนนตัวจริงจากมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ)
5) หนังสือรับรองจากอธิการบดีหรือคณบดีจากมหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษา
(ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันสุดท้ายที่รับสมัคร)
6) ใบรับรองความรู้ภาษาญี่ปุ่นจากอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น
(ตามแบบฟอร์มที่กําหนด ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันสุดท้ายที่รับสมัคร)
7) แผนการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
8) ภาควิชาอาจขอเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมจากผู้สมัครได้ตามสมควร

• กรุณาติดตามดูที่เว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆของแต่ละบัณฑิตวิทยาลัยว่า เอกสารที่จําเป็นต้องใช้ยังคงระบุตามนี้หรือไม่
ก่อนที่จะทําการสมัคร เพราะอาจมีการปรับปรุง หรือ เพิ่มเติมเอกสารที่จําเป็น หรือ กําหนดขึ้นใหม่
• กรุณาเตรียมเอกสารที่จําเป็นต่างๆ ดังที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น TOEFL, JLPT, GMAT และ GRE และผลการสอบจะต้อง
มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่สมัคร
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