แจ้งเกี่ยวกับการสอบเข้ารอบพิเศษสาหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ
สำหรับผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันที่ได้คะแนนสูงในกำรแข่งขันภำษำญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 12 ซึ่งจะ
จัดขึ้นในวันเสำร์ที่ 2 ธันวำคม 2560 ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศำลำยำ
ทำงมหำวิทยำลัยโคยะซังจะจัดกำรสอบรอบพิเศษขึ้น
สำหรับผู้ที่ต้องกำรมำศึกษำต่อที่มหำวิทยำลัยโคยะซังเมื่อเสร็จสิ้นกำรแข่งขอให้เข้ำร่วมกำรสัมภำษณ์
ขั้นต้นโดยจะภำยในสถำนที่แข่งขันหลังจำกนั้นให้ดำเนินกำรส่งเอกสำรกำรสมัครอย่ำงเป็นทำงกำรให้
เสร็จสิ้นภำยในวันที่ 10 - 29 มกรำคม 2561
กำรสอบสัมภำษณ์จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 5 กุมภำพันธ์ ซึ่งจะจัดทำงอินเทอร์เน็ตโดยไม่จำเป็นต้อง
เดินทำงมำสอบที่ประเทศญี่ปุ่นและสำหรับผู้ที่มีผลกำรเรียนดีจะได้รับกำรงดเว้นค่ำแรกเข้ำ ค่ำเล่ำเรียน
ครึ่งหนึ่ง พร้อมทั้งทุนกำรศึกษำประเภทต่ำงๆ
ระยะเวลาส่งใบสมัคร : วันที่ 10 – 29 มกรมำคม 2561
วันสอบ : วันจันทร์ที่ 5 กุมภำพันธ์
ประเภทการสอบ : สอบสัมภำษณ์ (ทำงอินเทอร์เน็ต)
เวลาสอบ : เนื่องจำกเวลำต่ำงกันตำมบุคคล จึงจะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง
สถานที่สอบ : ประเทศไทย
เงื่อนไขในกำรสอบจะเหมือนกับกำรสอบรอบปกติของนักเรียนต่ำงชำติ
รำยละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่โฮมเพจ www.koyasan-u.ac.jp
เอกสารที่ต้องส่ง
1. ใบสมัครหรือใบขอเทียบโอน (ดำวโหลดได้จำกหน้ำโฮมเพจ
http://www.koyasan-u.ac.jp/admission/international)
2. ใบสำเร็จกำรศึกษำหรือใบรับรองกำรสำเร็จกำรศึกษำ (ตัวจริงเท่ำนั้น)
3. ใบทรำนสคริป (ตัวจริงเท่ำนั้น)
4. สำเนำพำสปอร์ต (หน้ำที่มีชื่อและรูปถ่ำย)
5. รูปถ่ำย (ถ่ำยไม่เกิน 3 เดือน) โดยติดลงที่ใบสมัคร 1 ใบและบัตรประจำตัวผู้สอบ 1 ใบ อนึ่ง
รูปถ่ำยจะใช้เพื่อยื่นยันตัวตนเท่ำนั้น)
6. Carrier sheet (ดำวโหลดได้จำกหน้ำโฮมเพจ
http://www.koyasanu.ac.jp/admission/international)
7. สำเนำใบแสดงระดับควำมสำมำรถทำงภำษำญี่ปุ่น (หำกมี)
(ใบรับรองควำมสำมำรถทำงภำษำญี่ปุ่น JLPT หรือผลกำรสอบเพื่อศึกษำต่อในประเทศญี่ปุ่น
(EJU) ในส่วนวิชำภำษำญี่ปุ่น หรือใบรับรองกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันภำษำญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ
8. ค่ำสมัคร 30,000 เยน
9. เรียงควำม ``จะมำเรียนรู้อะไรที่โคยะซัง`` 1200 ตัวอักษรขึ้นไป
เขียนเป็นภำษำญี่ปุ่นเท่ำนั้นและพิมพ์ส่ง
รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรสอบดูได้ที่โฮมเพจ www.koyasan-u.ac.jp

● กรณีที่ส่งจำกต่ำงประเทศ ( EMS หรือ จดหมำยลงทะเบียน) ให้ส่งมำตำมที่อยู่ข้ำงล่ำงนี้
KOYASAN UNIVERSITY
Admissions Office
385 Koyasan, Koyacho, Ito-gun, Wakayama, 648-0280, Japan
หลังจำกนั้นให้แสกนเอกสำรโดยทำเป็นไฟล์นำมสกุล PDF และแนบมำที่อีเมล์
support_faq@koyasan-u.ac.jp เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับกำรโอนค่ำสมัครสอบ
หมายเหตุ หำกภำยหลังพบว่ำข้อมูลเอกสำรที่กรอกไม่เป็นควำมจริง แม้จะดำเนินกำรเข้ำเรียนเสร็จสิ้น
ก็จะถือเป็นโมฆะ

4. การสอบเข้ า

วันเวลาในการสอบเข้ าศึกษาต่อในปี 2018 ( สอบเข้ าชันปี
3 1 และ เทียบโอนเข้ าขันปี
3 3)
ประเภทการสอบ

ระยะเวลา
สมัคร

วันสอบ

การสอบสําหรั บ

2018/1/10

2018/2/5

ชาวต่ างชาติ

-2018/1/29

เนือ) หาการสอบ

เวลา

① ภาษาญีปุ่ น

①13:00

(ข้ อเขียน)

②14:00

สถานที%สอบ
มหาวิทยาลัยโคยะซัง

② สอบสัมภาษณ์

※ประกาศผลสอบ 2018/2/9 การดําเนินการด้ านเอกสาร 2018/2/9 - 2018/2/23 ระยะเวลาการขอปฎิเสธ
การเข้ าศึกษาต่อ ภายในวันที 2018/3/30
※การสอบเข้ าโดยปกติแล้ วจะจัดขึ 3นทีมหาวิทยาลัยโคยะซัง ทว่าเฉพาะผู้ทีได้ คะแนนสูงในการแข่งขันภาษาญีปุ่ น
เพชรยอดมงกุฎ จะจัดทางออนไลน์ผ่านโปรแกรมสไกป์ โดยไม่ต้องเดินทางมาสอบทีประเทศญีปุ่ น

5. ค่ าเล่ าเรี ยน (หน่ วย : เยน)
ค่ าแรกเข้ า
200,000

ค่ าเรียนเทอมแรก ค่ าเรียนเทอมสอง
340,000

340,000

ค่ าสนับสนุน
การศึกษา

รวม (รายปี )

300,000

1,180,000

※ตังแต่
3 ปีที 2 เป็ นต้ นไปจะไม่มีคา่ แรกเข้ า โดยเหลือปี ละ 915,000 เยน
※มีระบบลดค่าเล่าเรี ยนและงดเว้ นค่าแรกเข้ าสําหรับนักศึกษาต่างชาติ ระบบทุนการศึกษา (โดยวัดจากผลการเรี ยน
หรื อสภาวะทางการเงิน) อนึง มีการแนะนําให้ คําปรึกษาในการเขียนเอกสารขอทุนจากภายนอกและช่วยเหลือในด้ าน
การสัมภาษณ์

6. การสนับสนุนด้ านอื%นๆ
- ช่วยเหลือในการขอวีซา่ นักเรี ยน
- ระบบบัดดี 3-บัดเดอร์ (จัดหาจับคูก่ บั นักศึกษาชาวญีปุ่ นเพือพัฒนาการเรี ยนรู้ ) ช่วยเหลือในการหางาน
- มีหอนักศึกษารวมถึงแนะนําหอพักทีอยู่ใกล้ มหาวิทยาลัยหรื อวัดทีให้ พกั อาศัยและช่วยจัดหางานพิเศษ
※ทีโคยะซังมีระบบทีเรี ยกว่า “Tera-sei” คือการพักอาศัยอยู่ในวัดและช่วงนอกเหนือเวลาเรี ยนจะต้ องคอย
ช่วยเหลืองานวัด (เรี ยวกัง) โดยทางวัดจะมีอาหารและช่วยออกค่าเล่าเรี ยนบางส่วนรวมถึงค่าใช้ จ่ายใน
ชีวิตประจําวัน การจะเป็ น Tera-sei จําเป็ นต้ องมีการสอบสัมภาษณ์แยกต่างหาก
สอบถามเพิ%มเติม Koyasan University
〒648-0280 385 Koyasan, Koya-cho, Ito-gun, Wakayama-ken, Japan
☎0736-56-2921 ✉support_faq@koyasan-u.ac.jp
HP: www.koyasan-u.ac.jp
ผู้จดั ทํา：มหาวิทยาลัยโคยะซัง
Facebook: @Koyasan.Univ
แปลไทย：นาย ศุภเชษฐ์ พนารังสรรค์ (นักศึกษาปริญญาตรีชาวไทย)
Twitter: @KoyasanUniv
เรียบเรียง：ซาโต้ มายุโกะ (นักศึกษาปริญญาโท)

Koyasan University
高野山大学 2017～2018
มหาวิทยาลัยโคยะซังเปิดรับสมัคร
นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อ
1. มหาวิทยาลัยโคยะซัง
- มหาวิทยาลัยเอกชนทีมีประวัตศิ าสตร์ อนั ยาวนาน
ในญีปุ่ นทีรับสืบทอดแนวคิดของคูโบไดชิ (คูไค) มาสูย่ คุ
ปั จจุบนั และเป็ นศูนย์กลางในด้ านการค้ นคว้ าเกียวกับ
ศาสนาพุทธ-วัชรยาน โดยในปี 2016เป็ นปี ทีก่อตังครบรอบ
3
130 ปี และในปี 2017 ก็เป็ นปี ทีระลึกครบรอบ
ความสัมพันธ์ไทย-ญีปุ่ น 130 ปี
- เป็ นมหาวิทยาลัยทีตังอยู
3 ่บน “ภูเขาโคยะ” ซึงเป็ นเมืองศาสนาทีห้ อมล้ อมไปด้ วยธรรมชาติ โดยในปี 2004 ภูเขาโคยะ
ได้ รับการขึ 3นทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกในฐานะทีเป็ น “เส้ นทางไปนมัสการวัดและสถานทีศักดิ>สทิ ธิ>ของพื 3นทีภูเขาคี”
- จํานวนเอกสารหนังสือทีเกียวข้ องกับศาสนาพุทธ-วัชรยานทีมีอยู่ในหอสมุดของมหาวิทยาลัยโคยะซัง
อยู่ในระดับท๊ อปคลาสของโลก

Lesson Japanese！ Part.1

曼荼羅祭 （まんだら

さい）

一年に一回、秋に開かれる大学祭です。
各種催し物や模擬店が人気でたくさんの若者たちでにぎわいます。
It is a university festival held once a year. Various entertainment and simulated
shops are popular, and it is crowded with many young people.

2. นักศึกษาที%ทางมหาวิทยาลัยโคยะซังต้ องการ
- ผู้ทีมีความสนใจในศาสนาพุทธ-วัชรยาน
- ผู้ทีมีความสนใจในวัฒนธรรมญีปุ่ นและประวัตศิ าสตร์ ญีปุ่ น
- ผู้ทีมีความสนใจในการใช้ ชีวิตในวัดญีปุ่ น
※เนืองจากคาบเรี ยนทังหมดเป็
3
นภาษาญีปุ่ น ดังนันผู
3 ้ ทีต้ องการเข้ าศึกษาต่อในระดับชันปี
3 ที 1 จําเป็ นต้ องมีความรู้
ทางภาษาในระดับ JLPT N3 และสําหรับผู้ทีต้ องการเทียบโอนเข้ าศึกษาต่อในชันปี
3 ที 3 จําเป็ นต้ องมีความรู้ ในระดับ
N2 (ทังคู
3 ไ่ ม่จําเป็ นต้ องมีใบวัดระดับ)

3. สาขาการเรี ยนการสอนในมหาวิทยาลัยโคยะซัง
① คณะอักษรศาสตร์ สาขาศาสนา
- หลักคําสอน-ทฤษฏีของศาสนาพุทธ-วัชรยาน การนําไปใช้ และศิลปกรรมทางศาสนา
- นอกจากศาสนาพุทธ-วัชรยานทีมีคโู บไดชิ (คูไค) เป็ นศูนย์กลางและยังมีหลักคําสอน-ทฤษฏีของศาสนาพุทธ-วัชรยาน
ในประเทศอินโด ธิเบต จีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ลักษณะเด่นของโคยะซังทีเป็ นเมืองขึ 3นชือในด้ านการท่องเทียวและเป็ นมรดกโลก
- ภาษาญีปุ่ นในยุคปั จจุบนั กวีนิพนธ์โบราณ-วรรณคดีจีนคลาสสิค การชงชา การจัดดอกไม้ และการเขียนพู่กนั
② คณะอักษรศาสตร์ สาขามนุษย์ศาสตร์
- ปรัชญา ประวัตศิ าสตร์ วรรณกรรม จิตวิทยาและทฤษฏีสงั คมศาสตร์
- การศึกษาพื 3นทีภายในโคยะซังและบริ เวณใกล้ เคียง
- ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ลักษณะเด่นของโคยะซังทีเป็ นเมืองขึ 3นชือในด้ านการท่องเทียวและเป็ นมรดกโลก
- ภาษาญีปุ่ นในยุคปั จจุบนั การชงชา และการจัดดอกไม้

Lesson Japanese！ Part.2

Lesson Japanese！ Part.3

お大師さま （おだいしさま）

阿字観瞑想室 （あじかんめいそうしつ）

教室（きょうしつ）には、お大師（だいし）さまの御影（みえ）があります。
学生（がくせい）たちはお大師（だいし）さまの前でお経（きょう）を
唱（とな）えます。

阿字観（あじかん）は、真言密教（しんごんみっきょう）の瞑想法（めいそうほ
う）のひとつです。大学（だいがく）の中（なか）に気軽（きがる）に瞑想（めいそ
う）ができる部屋（へや）があります。

There is a picture of Daishi in the classroom.
The students advocate seniority in front of the Daishi.

View of Aji, one of the meditation methods of Shingon Buddhism. There is a
room where you can casually meditate in the university.

高野山大学への留学のすすめ

１．高野山大学とは？
○弘法大師空海の思想を現代に受け継ぐ日本でも有数の歴史ある私立大学で、仏教・
密教研究の中核を担っています。2016 年には創立 130 周年を迎えましたが、その 1
年後の 2017 年は、日タイ修好 130 周年という記念すべき年です。
○自然環境豊かな仏教都市「高野山」に位置する大学です。高野山は、2004 年に世界
遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」に登録されました。
○高野山大学の図書館が所蔵する仏教・密教関係の文献数は、世界トップクラスです。
２．高野山大学が求める留学生
○仏教・密教に興味がある人
○日本文化や歴史に興味がある人
○寺院での生活に興味がある人
※講義はすべて日本語で行なわれるため、学部 1 回生入学希望者は日本語能力試験
（JLPT）N3、学部 3 回生編入学希望者は N2 程度の日本語能力が必要です。
３．高野山大学で学べること
①文学部 密教学科
○仏教・密教の教理や理論および実践、仏教美術等
○弘法大師空海を中心とする日本密教に加えて、インドやチベット、中国や東南アジ
アの仏教・密教の教理や理論
○世界文化遺産であり宗教観光都市でもある高野山の地域的特色や文 化および伝統
○現代日本語、古文・漢文、茶道・華道、書道
②文学部 人間学科
○哲学、歴史学、文学、心理学、社会学の理論
○高野山や近隣地域でのフィールドワーク
○世界文化遺産であり宗教観光都市でもある高野山の地域的特色や文化および伝統
○現代日本語、茶道・華道

４．入試情報
入学試験日程（文学部 1 回生入学・3 回生編入学）

○2018 年入学
試験種別

出願期間

留学生入試

2018/1/10〜

試験日
2018/2/5

1/29

試験科目

試験時間

試験場所

①日本語

①13:00〜

高野山大学

②面接

②14:00〜

※ 合 格 発 表 は 、 2018/2/9 。 入 学 手 続 き 期 間 は 、 2018/2/9 〜 2/23 。 入 学 辞 退 期 限 は
2018/3/30。
※入試は原則として高野山大学で実施しますが、今回のコンテスト上位者については、
Skype 等を使用したオンラインでの試験を実施します。
５．学費情報（日本円）
入学金

前期授業料

後期授業料

教育充実費等

合計（年額）

200,000

340,000

340,000

300,000

1,180,000

※2 年目以降は入学金等が除かれ、合計年額は 915,000 となります。
※留学生向けの入学金免除および授業料減免制度、奨学金給付制度があります（毎年
度若干名、成績や経済状況による）。 なお、外部の奨学金取得のための書類作成や面
接支援も行なっています。
６．生活情報
○VISA 取得支援
○チューター制度（日本人学生による 1 対 1 での学習支援）、就職支援
○学生寮あり、大学近隣アパート紹介、住み込み先寺院の紹介、アルバイト先紹介
※高野山には、寺院で生活・修行・作務をしながら大学に通う「寺生」という制度が
あり、生活費や授業料の一部が寺院から支給されます。寺生になるためには、別途面
接があります。
お問い合わせ先
高野山大学
〒648-0280 和歌山県伊都郡高野町高野山 385
☎0736-56-2921

✉support_faq@koyasan-u.ac.jp

HP: www.koyasan-u.ac.jp
Facebook: @Koyasan.Univ
Twitter: @KoyasanUniv

制作：高野山大学、タイ語訳：ウィン（タイ人留学生）、編集：佐藤妙泉（大学院生）

「高野山大学・タイ国日本語コンテスト参加者特別入試」実施のお知らせ
第 12 回「ダイヤモンドクラウン（ペットヨッド・モンクット）日本語コンテスト」が、
12 月 2 日(土)にラタナコシン大学において行われます。この日本語コンテストの上位入賞
者（成績優秀者）を対象として「高野山大学・タイ国日本語コンテスト参加者特別入試」
を実施します。
第 12 回日本語コンテストに参加した人で、高野山大学への留学を希望する人は、簡易面
接をコンテスト会場で受けてください。その後、2018 年 1 月 10 日（水）～1 月 29 日（月）
までに本学に正式に出願を済ませてください。
試験は、2 月 5 日（月）に面接を実施します。面接はインターネットを利用して行います。
日本に来ることなく入学試験を受験することが出来ます。成績優秀者には、入学金免除、
授業料半額減免、その他各種奨学金等も準備されています。
出願期間
試験日
試験科目
試験時間
試験場所
入試要項

2018 年 1 月 10 日（水）～1 月 29 日（月）必着
2 月 5 日（月）
面接（インターネットを利用した面接を行います）
面接時間については各自に個別連絡します
タイ国から受験できます
留学生入試に同じ（本学ホームページ参照）

出願書類
①入学願書または編入学願書（本学所定用紙 ホームページ
http://www.koyasan-u.ac.jp/admission/international/からダウンロードして使用下さい）
②卒業（修了）証明書または卒業（修了）見込み証明書（原本に限る）
③成績・単位取得証明書または成績・単位取得見込証明書（原本に限る）
④パスポートの写し(氏名、顔写真表記ページ)
⑤写真…出願前 3 ヶ月以内に撮影したものを、入学願書内の志願票に 1 枚、受験票に 1
枚それぞれの所定欄に糊付けすること｡なお写真は、本人確認のためのみに用います｡
⑥キャリアシート（本学所定用紙 ホームページ
http://www.koyasan-u.ac.jp/admission/international/からダウンロードして使用下さい）
⑦日本語能力を証明する書類
（日本語能力試験（JLPT)の成績証明書もしくは日本留学試験（EJU)の必要科目（日本語）
の成績通知書、もしくは日本語コンテスト参加証明書等）
⑧受験料 30,000 円
⑨小論文 「高野山において何を学ぶのか」（日本語、1200 字）
●日本国外からの出願の場合（EMS もしくは書留扱いの航空便）
以下のアドレスを記載して下さい｡
KOYASAN UNIVERSITY
Admissions Office
385 Koyasan, Koyacho, Ito-gun, Wakayama, 648-0280, Japan
※入試に関する情報は、高野山大学のホームページでも確認できます。
日本国外から提出書類を発送される受験生の方は、support_faq@koyasan-u.ac.jp に提出
書類をＰＤＦ化し添付して送信下さい。折り返し受験料の振込先等をご案内させて頂きま
す。
・学歴、日本語学習歴、国籍、その他提出書類について、後日虚偽の事実が発見された場
合は、合格し入学手続きが完了していても入学を取り消します｡

