
มหาวิทยาลัยคากาวะ
      มหาวิทยาลัยคากาวะ ประกอบด้วย 6 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์, คณะนิติศาสตร์,
คณะเศรษฐศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, และคณะเกษตรศาสตร์ และ
8 บัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ ครุศาสตรบัณฑิต, นิติศาสตรบัณฑิต, เศรษฐศาสตรบัณฑิต, 
แพทยศาสตรบัณฑิต, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, เกษตรศาสตรบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย
การบริหารจัดการส่วนภูมิภาค, และนิติศาสตรบัณฑิตร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยคากาวะและ
มหาวิทยาลัยเอฮิเมะ รวมทุกคณะและบัณฑิตวิทยาลัยมีนักเรียนท้ังหมดราว 7000 คน
ซ่ึงในน้ีเป็นนักศึกษาต่างชาติราว 200 คน

ข้อมูลสำหรับ
นักศึกษาต่างชาติิ

K A G A W A  U N I V E R S I T Y

Administrative Group, Kagawa University
1-1 Saiwai-cho, Takamatsu, Kagawa, 760-8521 Japan
Phone +81-87-832-1149  Fax +81-87-832-1192
E-mail: soryugat@jim.ao.kagawa-u.ac.jp
URL: http://www.kagawa-u.ac.jp/

คณะและภาควิชา
คณะครุศาสตร์

หลักสูตรการอบรมผู้ให้การศึกษาในโรงเรียน
หลักสูตรสภาพแวดล้อมการพัฒนามนุษย์

คณะนิติศาสตร์
ภาควิชานิติศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาระบบชุมชน

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาแพทย์
ภาควิชาพยาบาล

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาการก่อสร้างระบบความปลอดภัย
ภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
ภาควิชาเครื่องกลระบบอัจฉริยะ
ภาควิชาวิศวกรรมสรรสร้างวัสดุ

คณะเกษตรศาสตร์
ภาควิชาชีวภาพประยุกต์

บัณฑิตวิทยาลัยและวิชาเอก
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปริญญาโท)

เอกวิชาการศึกษาระดับโรงเรียน
เอกวิชาการศึกษาสนับสนุนพิเศษ
เอกการศึกษาภาควิชา
เอกวิชาจิตวิทยาพยาบาลในโรงเรียน

นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปริญญาโท) 
เอกวิชานิติศาสตร์

เศรษฐศาสตรบัณฑิ (หลักสูตรปริญญาโท)
เอกวิชาเศรษฐศาสตร์

แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปริญญาโท)
เอกวิชาพยาบาล

แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปริญญาเอก) 
เอกวิชาโครงสร้างการทำงานร่างกาย
เอกวิชาความเชี่ยวชาญข้อมูลโมเลกุลการแพทย์
เอกวิชาโรคในสภาพแวดล้อมสังคม

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปริญญาโท) (หลักสูตรปริญญาเอก)
เอกวิชาการก่อสร้างระบบความปลอดภั
เอกวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศ
เอกวิชาเครื่องกลระบบอัจฉริยะ
เอกวิชาวิศวกรรมสรรสร้างวัสดุ

เกษตรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปริญญาโท)
เอกวิชาการผลิตทรัพยากรชีวภาพ
เอกวิชาการใช้ทรัพยากรชีวภาพ
เอกวิชาแรร์ชูการ์์
หลักสูตรพิเศษเอเซีย・แปซิฟิก・แอฟริกา
หลักสูตรพิเศษนักศึกษาต่างชาติ　“ความปลอดภัยของอาหารในญ่ีปุ่น”

บัณฑิตวิทยาลัยการบริหารจัดการส่วนภูมิภาค (หลักสูตรระดับวิชาชีพ)
เอกวิชาการจัดการบริหารส่วนภูมิภาค

นิติศาสตรบัณฑิตร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยคากาวะและมหาวิทยาลัยเอฮิเมะ 
(หลักสูตรระดับวิชาชีพ)

เอกวิชากฎหมาย
เกษตรศาสตรบัณฑิตร่วมระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเอฮิเมะ (หลักสูตรปริญญาเอก)

เอกวิชาการผลิตทรัพยากรชีวภาพ
เอกวิชาการใช้ทรัพยากรชีวภาพ
การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ

การเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

การเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย

ร้องขอเอกสารแนะนำการสมัคร

●หลักสูตรทั่วไป
       สอบเข้าในนามนักเรียนทุนส่วนตัวของมหาวิทยาลัยคากาวะ ผู้มีสิทธ์ิสมัครสอบได้แก่
ผู้ท่ีสำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระบบหลักสูตรการศึกษาภาคโรงเรียน 12 ปีท่ี
ต่างประเทศ(ประเทศนอกเหนือจากประเทศญ่ีปุ่น) และได้รับการสอบ EJU (Examination
for Japanese University Admission for International Students) ซ่ึงจัดโดยองค์กร
JASSO (Japan Student Service Organization) มาแล้ว เอกสารแนะนำการสมัครจะออก
ราวเดือนสิงหาคมของทุกปี การสอบเข้าจะต่างกันตามแต่และคณะดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ในเอกสารแนะนำการสมัคร

     จ่าหน้าซองถึง「私費外国留学生募集要項及び大学案内請求」
ด้วยตัวอักษรสีแดงพร้อมแนบซองจดหมายตอบกลับ(ซองเบอร์2, ขนาด33X24cm)
เขียนช่ือท่ีอยู่ผู้รับชัดเจน กรณีท่ีอยู่ภายในญ่ีปุ่น ให้ติดแสตมป์300เยน กรณีท่ีอยู่ต่าง

ประเทศ ให้ใช้แสตมป์สำหรับส่งด้วยเคร่ืองบินโดยประเมินน้ำหนักไว้ท่ี470กรัม  

●ระบบนักเรียนแลกเปลี่ยนพิเศษ  
  นักเรียนของมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาข้อตกลงแลกเปล่ียนนักเรียนกับมหาวิทยาลัยคากาวะ
สามารถสมัครเข้าเรียนได้ในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนพิเศษเป็นเวลา 1ปี 
สอบถามรายละเอียดได้กับมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาอยูในเครือข่าย

●นักศึกษาวิจัยระดับปริญญาตรี
  คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครนักศึกษาวิจัยระดับปริญญาตรี(นักเรียนนอกเหนือกรณีปกติ)คือ
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครให้ติดต่อไปยังคณะที่ประสงค์จะสมัครนั้น

●หลักสูตรทั่วไป
  การสอบเข้าบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยคากาวะน้ันจะต่างกันไปตามบัณฑิตวิทยาลัย
น้ันๆ กรณีหลักสูตรพิเศษเกษตรศาสตรบัณฑิต สามารถสมัครได้เม่ือได้รับการยินยอมจาก
อาจารย์ท่ีผู้สมัครต้องการไปศึกษาด้วย แล้วจึงมีการคัดเลือกโดยวัดผลตามเอกสารสมัคร
  คุณสมบัติผู้สมัคร, ช่วงเวลารับสมัคร รวมถึงวิธีการสมัครน้ัน แต่ละบัณฑิตวิทยาลัยจะไม่
เหมือนกัน สอบสามรายละเอียดได้ตามบัณฑิตวิทยาลัยน้ันๆ

●ระบบนักเรียนแลกเปลี่ยนพิเศษ・นักศึกษาวิจัยพิเศษ
 นักเรียนของมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาข้อตกลงแลกเปล่ียนนักเรียนกับมหาวิทยาลัยคากาวะ
สามารถสมัครเข้าเรียนได้ในฐานะนักเรียนแลกเปล่ียนพิเศษหรือนักศึกษาวัยจัยพิเศษเป็น
เวลา 1ปี สอบถามรายละเอียดได้กับมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาอยูในเครือข่าย

●นักศึกษาวิจัยระดับบัณฑิตวิทยาลัย
  คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครนักศึกษาวิจัยระดับบัณฑิตวิทยาลัย(นักเรียนนอกเหนือกรณีปกติ)คือ 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากบัณฑิตวิทยาลัยหรือเทียบเท่า
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครให้ติดต่อไปยังบัณฑิตวิทยาลัยที่ประสงค์จะสมัครนั้นๆ

●ซัปโปโร

●โตเกียว
●โอซาก้า

●
ฟุกุโอกะ

●
ทาคามัทสึ

●โทคุชิม่า

●โคจิ

●มัทสึยาม่า

มหาวิทยาลัยคากาวะ

●

Saiwaicho 1-1, Takamatsu city Kagawa-ken, 760-8521 JAPAN
          Entrance Examination Group, Kagawa University

ทาคามัทสึ

ติดต่อสอบถาม

อพาร์ทเม้นท์เอกชน

ระบบช่วยเหลือการประกันท่ีพักอาศัยของนักศึกษาต่างชาติในจังหวัดคากาวะ

  กรณีที่เช่าอพาร์ทเม้นท์บริเวณรอบๆมหาวิทยาลัยมีคนกลางจัดตั้งโดยสหกรณ์
มหาวิทยาลัยคากาวะ ค่าเช่าขึ้นกับทำเลและปัจจัยอื่นๆ ราคาประมาณ 20,000-
60,000 เยนต่อเดือน

 กรณีท่ีนักศึกษาต่างชาติเช่าอพาตเม้นท์เอกชน จะมีระบบมูลนิธิสมาคมแลกเปล่ียน
ระหว่างประเทศจังหวัดคากาว่าเป็นผู้ค้ำประกัน

  ※ค่าครองชีพ จังหวัดคากาวะมีค่าครองชีพโดยเฉล่ียประมาณเดือนละ 50,000 เยน

●คณะครุศาสตร์, ครุศาสตรบัณฑิต
Educational Affairs Section
Faculty of Education, Kagawa University
1-1 Saiwai-cho, Takamatsu, Kagawa 760-8522
โทรศัพท（์+81）87-832-1411  
โทรสาร（+81）87-832-1414
Email: lgakum3@jim.ao.kagawa-u.ac.jp

●คณะนิติศาสตร์,นิติศาสตรบัณฑิต, 
และนิติศาสตรบัณฑิตร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยคากาวะและมหาวิทยาลัยเอฮิเมะ
Educational Affairs Section Ⅰ
Faculty of Law, Kagawa University
2-1 Saiwai-cho, Takamatsu, Kagawa 760-8523
โทรศัพท（์+81）87-832-1806  
โทรสาร（+81）87-832-1821
Email: jegakum1t@jim.ao.kagawa-u.ac.jp

●คณะเศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตรบัณฑิต, 
บัณฑิตวิทยาลัยการบริหารจัดการส่วนภูมิภาค
Educational Affairs Section Ⅱ
Faculty of Economics, Kagawa University
2-1 Saiwai-cho, Takamatsu, Kagawa 760-8523
โทรศัพท（์+81）87-832-1813  
โทรสาร（+81）87-832-1821
Email: jegakum2t@jim.ao.kagawa-u.ac.jp

●คณะแพทยศาสตร์, แพทยศาสตรบัณฑิต
Educational Affairs Section 
Faculty of Medicine, Kagawa University
1750-1 Ikenobe, Miki-cho, Kita-gun, Kagawa 761-0793
โทรศัพท（์+81）87-891-2074  
โทรสาร（+81）87-891-2076
Email: mdsosenm7@jim.ao.kagawa-u.ac.jp

●คณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
Educational Affairs Section 
Faculty of Engineering, Kagawa University
2217-20 Hayashi-cho, Takamatsu, Kagawa 761-0396
โทรศัพท（์+81）87-864-2028  
โทรสาร（+81）87-864-2031
Email: kokyomu2@jim.ao.kagawa-u.ac.jp

●คณะเกษตรศาสตร์, เกษตรศาสตรบัณฑิต, 
เกษตรศาสตรบัณฑิตร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยคากาวะและมหาวิทยาลัยเอฮิเมะ
Educational Affairs Section 
Faculty of Agriculture, Kagawa University
2393 Ikenobe, Miki-cho, Kita-gun, Kagawa 761-0795
โทรศัพท（์+81）87-891-3015  
โทรสาร（+81）87-891-3022
Email: agakum@jim.ao.kagawa-u.ac.jp

ค่าเล่าเรียน（ข้อมูลเดือน เม.ย. ปี 2015）

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

นักศึกษาวิจัย

ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน

ทุนการศึกษาและการลดหย่อนค่าเล่าเรียน

ข้อมูลเรื่องที่พักอาศัย

หอพักนักศึกษาต่างชาติ

หอฮานะโซโนะ 

หอแลกเปลี่ยนนานาชาติ

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มีทุนการศึกษาท่ีสมัครได้ก่อนมาถึงประเทศญ่ีปุ่น
อย่างทุนรัฐบาลญ่ีปุ่น (Monbukagakusho) และกองทุนแลกเปล่ียนระหว่างประเทศ
สอบถามรายละเอียดได้จากสถานทูตของแต่ละประเทศ มหาวิทยาลัยคากาวะมีกำหนดการ
ให้ทุนการศึกษา 60,000 เยนต่อเดือนแก่นักศึกษา 4 คน และทุนการศึกษา 30,000 เยน
หรือ 25,000 เยนต่อเดือนแก่นักศึกษา 3 คนนอกจากน้ียังมีทุนการศึกษาจากหน่วยงาน
อิสระ องค์กรสนับสนุนนักศึกษาญ่ีปุ่น หน่วยงานท้องถ่ินสาธารณะมูลนิธิทุนการศึกษาเอกชน
นอกจากน้ียังมีระบบลดหย่อนค่าเล่าเรียนสำหรักนักศึกษาภาคปกติท่ีมีผลการเรียนยอดเย่ียม
แต่ขัดสนทางด้านการเงิน

  หอพักนักศึกษาต่างชาติสร้างข้ึนเม่ือปี 1991 สำหรับให้นักศึกษาต่างชาติพัก มีห้องพักเด่ียว 
32 ห้อง พร้อมด้วยห้องครัว ห้องซักผ้า และห้องอาบน้ำ ฯลฯ สามารถพักอาศัยได้เป็นระยะเวลา 
1 ปีหลังจากมาถึงประเทศญี่ปุ่น

ค่าเช่า ・・・・・・5,900 เยนต่อเดือน(ค่าไฟ ค่าแก๊ส และค่าน้ำ ผู้พักอาศัยเป็นผู้รับผิดชอบ)

  หอแลกเปลี่ยนนานาชาติสร้างขึ้นเมื่อปี 1999 สำหรับให้นักศึกษาต่างชาติพัก 
อยู่ใกล้คณะแพทย์ศาสตร์ สามารถพักอาศัยได้เป็นระยะเวลา 1 ปี

ห้องพักเด่ียว (3 ห้อง) ค่าเช่า 5,900 เยนต่อเดือน
ห้องพักคู่ (1 ห้อง) ค่าเช่า 14,200 เยนต่อเดือน
ห้องครอบครัว (6 ห้อง) ค่าเช่า 14,200 เยนต่อเดือน

  หอฮานะโซโนะเริ่มให้นักศึกษาต่างชาติพักเมื่อปี 2013 มีห้องพักเดี่ยว 15 ห้อง 
พร้อมด้วยห้องซักผ้า และห้องอาบน้ำ ฯลฯ สามารถพักอาศัยได้เป็นระยะเวลา 1 
ปีหลังจากมาถึงประเทศญี่ปุ่น

ค่าเช่า(รวมค่าจัดการหอ)・・・・・15,000 เยนต่อเดือน(ค่าไฟ ค่าแก๊ส และค่าน้ำต่างหาก)

17,000 เยน

30,000 เยน

9,800 เยน

282,000 เยน

282,000 เยน

84,600 เยน

535,800 เยน (ต่อป)ี       

535,800 เยน (ต่อป)ี       

29,700 เยน (ต่อ1เดือน)

ฤดูใบไม้ผลิ

ฤดูใบไม้ร่วง

ฤดูร้อน

ฤดูหนาว

(ค่าไฟ ค่าแก๊ส และค่าน้ำ
 ผู้พักอาศัยเป็นผู้รับผิดชอบ)
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