
องคการสนับสนุนนักศึกษาแหงประเทศญี่ปุนหวังดวยใจจริง

ใหการศึกษาตอประเทศญี่ปุนของทุกคนประสบความสำเร็จ
องคการสนับสนุนนักศึกษาแหงประเทศญี่ปุน (JASSO) เปนหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุน

องคการฯ ในฐานะหนวยงานหลักในการสนับสนุนนักศึกษา ไดดำเนินกิจการตางๆ เชน ใหทุนกูยืมเพื่อการศึกษา สนับสนุนนักศึกษาตาง

ชาติ และใหความชวยเหลือดานการใชชีวิตของนักศึกษา เปนตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบมเพาะบุคลากรที่มีความคิดสรางสรรคและรับผิด

ชอบตอสังคมในอนาคต พรอมกับสงเสริมการแลกเปลี่ยนและความเขาใจระหวางประเทศ

งานใหทุนกูยืม

เพื่อการศึกษา

องคการฯ ใหกูยืมทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวญี่ปุนที่มีผลการเรียนดีแตขาดโอกาสทางการศึกษา
เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย นอกจากนี้ ยังปรับปรุงระบบทุนการศึกษาและขั้นตอนการยื่นขอใหเหมาะสม
กับความตองการอันหลากหลายของนักศึกษา ใหขอมูลที่เกี่ยวของกับทุนการศึกษา 
และจัดเก็บคืนเงินกูยืมอยางเหมาะสม

องคการฯ ใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาตางชาติ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน ปรับปรุงขั้นตอนการเขาศึกษา
ดวยการจัดการสอบเพื่อศึกษาตอประเทศญี่ปุน (EJU)  รวมถึงการใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการศึกษาตอ

งานสนับสนุน
นักศึกษาตางชาติ

องคการฯ รวบรวมและวิเคราะหพรอมทั้งเผยแพรขอมูลกิจกรรมตางๆ อันเปนประโยชนตอการสนับสนุน
การใชชีวิตของนักศึกษา เพื่อยังประโยชนตอกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาของสถานศึกษาตางๆ นอกจากนี้
ยังใหการสนับสนุนงานบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ใหมีศักยภาพยิ่งขึ้น
ผานทางกิจกรรมอบรมตางๆ อีกดวย

งานชวยเหลือ
ดานการใชชีวิต

ของนักศึกษา

สำนักงานตางประเทศ (JASSO Japan Educational Information Center)

JASSO Japan Educational Information Center, Jakarta
Summitmas Tower I, 2nd Floor, Jalan Jenderal
Sudirman KAV 61-62 Jakarta 12190 INDONESIA
info@jasso.or.id
http://www.jasso.or.id/
https://www.facebook.com/jasso.indonesia

อินโดนีเซีย

JASSO Japan Educational Information Center, Bangkok
159 อาคารเสริมมิตร ชั้น 10 
ถนนอโศกมนตรี กทม. 10110 ประเทศไทย
info@jeic-bangkok.org
http://www.jeic-bangkok.org/
https://www.facebook.com/JASSO.Thailand

ไทย

JASSO Vietnam Off ifice
4th Floor, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh,
Hoan Kiem, Hanoi, VIETNAM
info@jasso.org.vn
http://www.jasso.org.vn/
https://www.facebook.com/JASSO.Vietnam

เวียดนาม

JASSO Japan Educational Information Center, Seoul
702 Garden Tower, 84 Yulgok-ro, Jongno-gu,
Seoul 03131 REPUBLIC OF KOREA
jasso@jasso.or.kr
http://www.jasso.or.kr/
https://www.facebook.com/JASSO.Korea

เกาหลีใต 

JASSO Japan Educational Information Center, Kuala Lumpur
A-7-5, Northpoint Off ifice, Mid Valley City, 
No.1, Medan Syed Putra Utara, 59200 Kuala Lumpur, MALAYSIA
enquiry@studyinjapan.org.my
http://www.studyinjapan.org.my/
https://www.facebook.com/JASSO.Malaysia

มาเลเซีย

จัดพิมพเมื่อเดือนสิงหาคม 2019 หามจำหนาย หามนำไปอางอิงโดยไมไดรับอนุญาต

JASSO สำนักงานตางประเทศ ดำเนินกิจกรรมดังตอไปนี้
   ใหคำปรึกษาทางอีเมล การเดินทางมาพูดคุย โทรศัพท จดหมาย
   รวบรวมเอกสารแนะนำสถานศึกษา ขอมูลขาวสารสถานศึกษา
   หนังสืออางอิงเกี่ยวกับการศึกษาตอ
    ใหขอมูลขาวสารโดยการจัดสัมมนาในสถานที่ตางๆ 
https://www.jasso.go.jp/en/toiawase/index.html

องคการสนับสนุนนักศึกษาแหงประเทศญี่ปุน
หนวยงานอิสระของรัฐ

Japan Student Services Organization

TEL (+81)3-5520-6111 FAX (+81)3-5520-6121
2-2-1 Aomi, Koto-ku, Tokyo 〒135-8630

องคการสนับสนุนนักศึกษาแหงประเทศญี่ปุน
หนวยงานอิสระของรัฐ

Japan Student Services Organization

ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาไทย
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Why Study in Japan ?

เสน่ห์ของการเรียนต่อญี่ปุ่น

มาตรฐานการศึกษาชั้นน�าในระดับสากล
เสน่ห์ที่ส�าคัญของการเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น คือ การได้ศึกษาความรู้และเทคโนโลยี 
อันล�้าสมัย ญี่ปุ่นเป็นผู้น�าระดับโลกโดยเฉพาะในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
โดยในระยะหลังมีผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลต่อเนื่องกันเกือบทุกปี ผลิตภัณฑ์ซ่ึงขับเคลื่อน
โดยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเยี่ยม เช่น รถยนต์ กล้องถ่ายรูป ใยแก้วน�าแสง  
หัวใจเทียม ฯลฯ ยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนและเป็นที่ยอมรับจากนานา
ประเทศ นกัศกึษาต่างชาตต่ิางยกย่องว่านอกเหนอืจากความสามารถด้านวชิาการแล้ว
ยังได้รับการอบรมในเรื่องของกิริยามารยาทจากสถานศึกษาของญี่ปุ่นซึ่งมีประโยชน์
มากเมื่อออกมาใช้ชีวิตในสังคม

ค่าเล่าเรียนที่สมเหตุสมผล

ค่าเล่าเรียนของญี่ปุ ่นถือว่าถูกเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเล่าเรียนของอเมริกาและ
อังกฤษ ค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยรัฐบาลในญี่ปุ่นคิดเป็นประมาณ 1 ใน 3 ของ
มหาวิทยาลัยรัฐบาลในอเมริกา อีกทั้ง มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นมีทุนการศึกษา และระบบ
การยกเว้น/ส่วนลดค่าเล่าเรียนให้แก่นกัเรียนต่างชาติด้วย

แวดล้อมด้วยนานาชาติ

ปัจจุบัน มีนกัเรียนต่างชาติจาก 180 ประเทศท่ัวโลกประมาณ 300,000 คน ก�าลัง
ศกึษาในมหาวทิยาลยัญีปุ่น่และสถาบนัสอนภาษาญีปุ่น่ การเตบิโตอย่างไม่หยดุยัง้ของ
ทวีปเอเชียท�าให้ภูมิภาคนี้ได้รับความสนใจจากสากล การเรียนต่อในประเทศญี่ปุ่นอาจ
เช่ือมโยงไปถงึการเรยีนรู้เรือ่งราวเกีย่วกบัโลกทัง้ใบไม่เฉพาะเพยีงแค่เรือ่งราวของญีปุ่น่
เท่านัน้ นอกจากนี้เพื่อไม่ให้การเรียนภาษาญี่ปุ่นกลายเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ จึงมี
หลักสูตรที่ได้รับวุฒิการศึกษาด้วยการเรียนเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น

สมบูรณ์ทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม

ญี่ปุ่นมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ท�าให้สามารถเพลิดเพลินกับฤดูกาลต่างๆ ได้แก่  
ฤดใูบไม้ผล ิฤดรู้อน ฤดใูบไม้ร่วง และฤดหูนาว อกีทัง้ด้วยภูมปิระเทศทีเ่ป็นเกาะ จงึก่อให้ 
เกดิวฒันธรรมอนัมเีอกลกัษณ์มาตัง้แต่ยคุโบราณ ในปัจจบุนั นอกจากวฒันธรรมเก่า
แก่อย่างพิธีชงชาและศาสตร์การจัดดอกไม้ญี่ปุ่น (อิเคะบะนะ) ยังมีวัฒนธรรมป๊อบ
อย่าง มังกะ อนิเมชั่น ที่อยู่ร่วมกันอย่างผสมผสาน นอกจากนี้ องค์กรยูเนสโกได้ขึ้น
ทะเบียนให้อาหารญี่ปุ่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ วัตถุดิบที่ได้มาจาก
ฤดกูาลทัง้ส่ีเกดิเป็นเมนอูาหารเพือ่สขุภาพมสีสีนังดงามทีไ่ด้รบัความสนใจจากทัว่โลก

ท�างานในประเทศญี่ปุ่น

ปัจจุบัน มีการจ้างงานนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถดีเยี่ยมให้เข้าท�างานใน 
ประเทศญีปุ่น่มากขึน้โดยไม่เกีย่งเรือ่งของสัญชาต ิพวกเขาเป็นตวัช่วยในการขบัเคลือ่น
องค์กรด้วยวิธีคิดที่หลากหลาย เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธ์กับนานา
ประเทศ ในประเทศญี่ปุ่น นอกจากองค์กรขนาดใหญ่แล้วยังมีองค์กรขนาดกลางและ
ขนาดย่อมจ�านวนมากทีม่ส่ีวนแบ่งการตลาดเป็นอนัดับต้น ๆ  และมนีวตักรรมเป็นอันดบั
หนึง่ของโลก การท�างานในประเทศญีปุ่น่เรยีกได้ว่าเป็นโอกาสอนัเยีย่มยอดในการสัง่สม
ประสบการณ์และความรู้เพื่ออนาคต

 รู้จักการศึกษาต่อญี่ปุ่น



ญี่ปุ่นเป็นประเทศแบบไหน?

อายุขัยเฉลี่ย : อันดับที่ 1 ของโลก

ปริมาณการใช้งานหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม : อันดับที่ 1 ของโลก

เงนิสมทบให้แก่องค์การสหประชาชาติ : อนัดบัท่ี 3 ของโลก

รายได้มวลรวมประชาชาติ (GNI) : อันดับที่ 3 ของโลก

ปริมาณการส่งออกรถยนต์ : อันดับที่ 3 ของโลก

จ�านวนชาวญี่ปุ่นที่ได้รับรางวัลโนเบล : 26 คน 
อันดับที่ 7 ของโลก (อันดับที่ 1 ของเอเชีย)

ดัชนีสันติภาพโลก : อันดับที่ 9 ของโลก (อันดับที่ 2 ของเอเชีย)

จ�านวนประชากร : อันดับที่ 11 ของโลก

จ�านวนมรดกโลก : อันดับที่ 12 ของโลก (อันดับที่ 4 ของเอเชีย)

ที่มา : Ministry of Foreign Affairs of Japan
ที่มา : Global Peace Index 2018
อ้างอิง : Statistical Abstract of Education, Culture, Sports, 
   Science and Technology of Japan, 2018 
อ้างอิง : เอกสารสถิติมูลนธิิโนเบล

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น

พื้นที่ : ประมาณ 378,000 ตร.กม.

ประชากร : 126,420,000 คน

เมืองหลวง : โตเกียว

ภาษา : ภาษาญี่ปุ่น

ที่มา : Statistic Bureau of Japan (SBJ), December 2018

สกุลเงิน : เยน (￥)

 รู้จักการศึกษาต่อญี่ปุ่น

เขตชูโงกุ

โอคายามะ

ชิมาเนะ

ฮิโรชิมะ

ยามากุจิ

โคจิ
เอฮิเมะ

เขตคิวช ูและ เขตโอกนิาวะ

ฟุกุโอกะ

ซางะ

โออิตะ

นางาซากิ

คุมาโมโตะ

มิยาซากิ

คาโกชิมะ

โอกินาวะ



มีธรรมชาติมาก
มาย!	

อาหารอร่อยมา
กมาย!	

ประวัติศาสตร์ม
ากมาย!

●	Web Japan (Ministry of Foreign Affairs of Japan)

 https://web-japan.org/

●	Japan National Tourism Organization (JNTO)

 https://www.jnto.go.th/ 

●	Attractive Regions of Japan (Japan Tourism Agency)

 http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/index.html

เว็บไซต์แนะน�าประเทศญี่ปุ่น
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ท�าไมต้องศึกษาต่อญี่ปุ่น? ค�าตอบจากนัก
ศึกษาต่างชาต

ิ

ที่ก�าลังศึกษาอ
ยู่ ในญี่ปุ่น!

ท�าไมถึงเลือกมาเรียนต่อที่ญี่ปุ่น?	(ตอบได้หลายข้อ)

อันดับที่ 1 
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3

 อันดับที่ 4

 อันดับที่ 5

 อันดับที่ 6

 อันดับที่ 7

 อันดับที่ 8

 อันดับที่ 9

 

อันดับที่ 10

สนใจสังคมญี่ปุ่นและอยากใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น.............................. 60.8%
อยากเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น............................................... 48.2%
คิดว่าการศึกษาและวิจัยในสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นนัน้น่าสนใจ......... 34.1%
อยากท�างานที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น........................................................................................................ 24.5%

อยากสัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่าง..................................................................................................................... 23.7%

มีสาขาวิชาที่สนใจ................................................................................................................................................ 23.6%

ได้รับการแนะน�าจากเพื่อน คนรู้จัก ครอบครัว ฯลฯ.................................................................................... 18.4%

อยู่ใกล้กับประเทศบ้านเกิด.................................................................................................................................. 17.5%

พิจารณาประเทศอื่นไว้ด้วย แต่เงื่อนไขด้านความสามารถทางวิชาการและค่าใช้จ่ายเหมาะกับ 

ประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด......................................................................................................................................... 16.8%

ได้รับทุนการศึกษา................................................................................................................................................... 5.5%

ไม่ระบุ	0.7%

มาเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง?

ดี	92%ดี	92%

ไม่ดี	1.2%

ไม่แน่ใจ	6.1%

ทีม่า : Lifestyle Survey of Privately Financed International Student 2017 (JASSO)

มีเพื่อนคนญี่ปุ ่นและเพื่อนต่างชาติมากมาย ท�าให้รู้สึก
กระตือรือร้นที่จะสื่อสารพูดคุยและร่วมกิจกรรมนอก
ห้องเรียน ถือว่าได้ใช้ชีวิตอย่างที่อยากท�าได้เต็มที่!

สามารถท�าวิจัยได้อย่างเต็มท่ีภายใต้สภาวะแวดล้อมและ
นักวิจัยท่ียอดเยี่ยม ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วลองมา
สัมผัสประสบการณ์ท�าวิจัยที่นีดู่!

การหางานอนัมเีอกลกัษณ์ของญีปุ่่นนัน้มคีวามยากล�าบาก
มาก แต่ก็ท�าให้ย้อนกลับมาพิจารณาตัวเอง ถือว่าเป็น
ประสบการณ์อันล�้าค่าที่ท�าให้เราเติบโตได้จริงๆ !

 รู้จักการศึกษาต่อญี่ปุ่น



เหตุผลที่เลือกไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น

ลองมาฟังเรื่องราวจากรุ่นพี่กันเถอะ!

 อนิเมชั่น คือ ส่ิงท่ีท�าให้ผมสนใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นเหมือนกับนกัเรียนรุ่นเดียวกันอีกหลายๆ คน 
ความน่าสนใจของอนิเมชัน่ญ่ีปุน่อยู่ตรงทีแ่ม้จะเป็นสือ่บนัเทงิของเดก็แต่กส็ามารถน�าเสนอเร่ืองของ
มิตรภาพอันแน่นแฟ้น และเจาะลึกปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจริง อนิเมชั่นญี่ปุ่นที่ผมประทับใจมากที่สุด
คือยอดนกัสืบจิ๋วโคนนั
 ผมค่อยๆ มีความสนใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น พอข้ึนมัธยมปลายก็ตั้งใจที่จะเรียน
ภาษาญี่ปุ่นจึงเข้าไปปรึกษากับทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศเวเนซุเอลา ซึ่งทางเจ้า
หน้าทีไ่ด้แนะน�าครผููส้อนภาษาแบบตวัต่อตวัซ่ึงเป็นชาวญีปุ่น่ให้กบัผม หลงัจากน้ัน ผมกเ็ข้าศกึษาต่อ
ในระดับปริญญาตรีที่ University of the Andes และเรียนภาษาญี่ปุ่นต่อ นอกจากภาษาแล้ว ยังได้
เรียนเกี่ยวกับสภาพสังคม วัฒนธรรม มารยาท และความเป็นพลเมืองที่ขยันขันแข็งของญี่ปุ่น โดย
เรียน 3 ครั้งต่อสัปดาห์
 วชิาเอกของผมในมหาวทิยาลยัคอืวศิวกรรมระบบ แต่ด้วยสภาพเศรษฐกจิในเวเนซเุอลาทีย่�า่แย่ลง 
ท�าให้การศึกษาในเวเนซุเอลาไม่ค่อยต่อเนื่อง ผมเลยมาเรียนต่อในญี่ปุ่นซึ่งมีวัฒนธรรม “โมโนซึกุริ” 
*Monodzukuri และวิศวกรรมระบบชั้นสูง ผมต้องการที่จะรื้อฟื้นความสามารถด้านภาษา และ
สัมผัสผู้คนกับวัฒนธรรมของญี่ปุ่นโดยตรง ก็เลยโน้มน้าวให้พ่อแม่ที่คัดค้านให้ค่อยๆ ยอมรับ จน
ได้มาศึกษาต่อในญี่ปุ่นครับ
 ในอนาคตผมอยากอุทิศตนให้กับการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์  
ในฐานะผู้วิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี IT ในระดับสากล และมีความฝันที่จะสร้างบริษัทเป็น
ของตัวเอง ผมมองว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ปลอดภัยและอาศัยอยู่ได้อย่างสบายใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาก็เหมาะแก่การเรียนรู้ของเด็กๆ ดังนัน้ หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัย
แล้วก็อยากจะอาศัยอยู่ที่นีต่ลอดไป อย่างไรก็ตาม ผมคงจะพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของญ่ีปุ่นก่อน
แล้วค่อยตดัสนิใจอกีทคีรบั จรงิๆ แล้วญีปุ่น่เป็นประเทศทีพั่ฒนาในหลายๆ ด้าน แต่การเปลีย่นแปลง
ให้เป็นสังคมไร้เงินสดยังค่อนข้างช้า ผมเลยอยากให้มีการพัฒนาในด้านนีค้รับ

 “ออนเซน็” คอืเหตผุลท่ีท�าให้ฉนัเลอืกศึกษาต่อท่ีญ่ีปุน่ ฉนัเรยีนภาษาญีปุ่น่อย่าง
จริงจงัในคณะทีเ่กีย่วข้องกบัความสมัพันธ์ระหว่างประเทศท่ี Bishkek Humanities 
University ในคร์ีกซีสถานซ่ึงเป็นประเทศบ้านเกดิของฉนั ท�าให้ฉนัมคีวามฝันอยาก
ไปประเทศญี่ปุ่น ในตอนท่ีเรียนชั้นปีท่ี 4 ฉนัได้รับโอกาสจากหน่วยงาน Japan-
Eurasia Society (Shimizu Offif ice) ให้เข้าร่วมโครงการโฮมสเตย์ทีญ่ีปุ่น่เป็นเวลา 
2 อาทิตย์ ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีท�าให้ฉนัได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นต่างๆ 
มากมาย
 หน่ึงในวัฒนธรรมที่ท�าให้ฉนัประหลาดใจมากท่ีสุด ก็คือ “ความสนกุของออน
เซ็น” เพราะออนเซ็นในคีร์กีซสถานมักจะถูกใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อ “การรักษา
และป้องกัน” มาตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตแล้ว เมื่อได้มาเห็น “วัฒนธรรมออน
เซ็น” ของญ่ีปุ่นที่สร้างความเพลิดเพลินได้ทั้งครอบครัวและเพื่อนฝูง ฉนัรู้สึกว่า 
ยอดเยี่ยมมาก ท�าให้ฉนัมีความฝันที่จะเปลี่ยนรูปแบบการใช้ประโยชน์จากออน
เซ็นของคีร์กีซสถาน และเลือกมาเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาด้านการท่องเที่ยว
ของ Rikkyo University
 ออนเซ็นที่ฉนัชอบมากในญี่ปุ่นคือ Kusatsu Onsen กับ Arima Onsen ฉนั
อยากจะน�าประสบการณ์และองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนในญี่ปุ่นไปพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้คีร์กีซสถานกลายเป็นประเทศแห่งออนเซ็นของ
ภูมิภาคเอเชียกลาง และจะทุ่มเทอย่างต่อเนื่องเพ่ือสานสายสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ญี่ปุ่นและคีร์กีซสถานค่ะ

 เหตุผลที่ท�าให้ผมตั้งใจจะมาเรียนที่ญี่ปุ ่น เพราะเดิมทีคิดว่าอยากเรียน
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศอยู่แล้ว และผมรู้สึกว่าเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของ
ญีปุ่น่ในสาขาวทิยาการคอมพวิเตอร์นัน้มกีารพฒันาอย่างมากเมือ่เทยีบกับประเทศ 
อื่นๆ ดังนัน้ ผมจึงตัดสินใจที่จะมาเรียนที่ญี่ปุ่นเพื่อจะศึกษาเอาความรู้เหล่านัน้
 นอกจากนี ้ผมยังชอบมังกะกบัอนเิมชัน่ เลยอยากจะมาทีญ่ีปุ่น่ มาเทีย่วสถานที่
ซึ่งเป็นเหมือนเวทีของมังกะกับอนิเมชั่น ซึ่งนีก่็เป็นอีกสาเหตุหนึง่ที่ผมตัดสินใจ 
มาเรียนต่อที่ญี่ปุ่น
 เมืองฮามามัตสึซึ่งเป็นที่ตั้งของ Shizuoka University นัน้ได้รับการกล่าวขาน
ว่าเป็น Silicon Valley ของญีปุ่น่ จงึมีสภาพแวดล้อมทีด่ต่ีอการเรียนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก
 การได้มาเรียนที่ญี่ปุ่นใน Asia Bridge Program (ABP) ของ Shizuoka 
University ท�าให้ผมมีความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่นติดตัวและท�าให้สามารถหา
งานในบริษัทที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นได้
 ระบบทนุการศกึษากค็รบครนัท�าให้ผมสามารถทีจ่ะเรยีนได้อย่างเตม็ท่ีโดยไม่มี
อุปสรรค

 ฉนัชอบดูรายการโทรทัศน์ของญี่ปุ่นมาตั้งแต่เด็กค่ะ พอเริ่มดูรายการญี่ปุ่นไป
เรื่อยๆ ได้เรียนรู้เรื่องอาหารและเทคโนโลยีของญี่ปุ่น ท�าให้ค่อยๆ มีความสนใจ
เกี่ยวกับญี่ปุ่นค่ะ
 แรงบนัดาลใจหลักทีท่�าให้มาเรยีนต่อทีญ่ี่ปุ่นคอื ตอนเรยีนชัน้ ม.4 ได้เป็นตวัแทน
ประเทศไทยเข้าร่วมงานลูกเสือและเนตรนารสีากลทีจ่ดัขึน้ในประเทศญีปุ่น่ การได้
สัมผัสกบัวฒันธรรมของญีปุ่น่จรงิๆ ด้วยตวัเอง ท�าให้ความคดิทีอ่ยากจะลองมาใช้
ชีวิตในญี่ปุ่นเริ่มชัดเจนมากขึ้นค่ะ
 ตอนที่อยู่ชั้น ม.5 ก็ได้รับทุนรัฐบาลไทย จึงตัดสินใจมาเรียนต่อที่ญี่ปุ่นค่ะ
 เหตผุลทีเ่ลอืกศกึษาต่อที ่Shibaura Institute of Technology เพราะวศิวกรรม
สารสนเทศของทีน่ีม่คีวามทนัสมยั นอกจากน้ี ยงัเคยได้ยนิจากรุ่นพีว่่าทีน่ีเ่ป็น Top 
Global University ที่ก�าลังปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากลค่ะ
 ตอนนี้ ก�าลังศึกษาด้านวิศวกรรมสารสนเทศที่ Shibaura Institute of 
Technology ค่ะ หลังจบการศึกษาแล้ว ตั้งใจไว้ว่าอยากจะน�าเอาความรู้ที่ได้จาก
การเรียนที่นี่ไปประยุกต์ใช้ที่ประเทศไทยค่ะ

เวเนซุเอลา

คีร์กีซสถาน

อินเดีย

ไทย

คุณ Ali Rojas Kismet David
Tokyo Japanese Language Education 
Center

คุณ Akmatbekova Gulizat
Rikkyo University

คุณ Vishu Gupta
Shizuoka University

คุณ Narumon Jadram
Shibaura Institute of Technology

* ค�าว่า Monodzukuri (โมโนซกุึร)ิ เป็นกจิกรรมการผลติทีม่จีากฝีมือของช่างผูช้�านาญโดยใช้เทคนิคตามประเพณ ีจนถงึการใช้เครือ่งจกัรอตัโนมตัไิม่เพยีงเท่านัน้ส่วนใหญ่ยงัรวมถงึ กจิกรรมทีท่�าอะไรบางอย่างทีใ่ช้มอืคนท�าหรอืหมายถงึ เทคนคิ ทกัษะ ความรูดั้งกล่าวน้ันอีกด้วย
ที่มา : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 



Campus	Diary	#1
นักศึกษาต่างชาติใช้ชีวิตในแต่ละวันยังไงบ้างนะ? เพื่อตอบข้อสงสัยของทุกคน  

เรามาแอบดูชีวิตนกัเรียนของเหล่ารุ่นพ่ี ลองฟังเสียงของนกัเรียนต่างชาติที่ก�าลัง

พยายามมุ่งหน้าสู่ความฝันกัน!

ส�าหรับผมแล้ว การเรียนต่อ
ในประเทศซึง่ใช้ภาษาทีไ่ม่รู้จกัมาก่อน 

ถอืเป็นก้าวแรกในการเตบิโต ผมจงึตัดสินใจ
ทีจ่ะไปเรียนทีญี่ปุ่่น

เปิดใจ แล้วเข้าร่วมกจิกรรรมวฒันธรรม
ต่างๆ ในญีปุ่น่เท่าท่ีจะเป็นไปได้นะคะ!

 เดิมที ผมสนใจวัฒนธรรม ภาษาญ่ีปุ่น และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่แล้ว เลยคิดว่า
อยากจะลองท้าทายตวัเองกบัสิง่นีด้ ูตัง้แต่ออกจาก
ไทยมา ผมก็คิดว่า ส�าหรับผมแล้ว การเรียนต่อใน
ประเทศซึง่ใช้ภาษาทีไ่ม่รูจ้กัมาก่อน ถอืเป็นก้าวแรก
ในการเติบโต ผมจึงตัดสินใจที่จะไปเรียนที่ญี่ปุ่น
 แต่ว่าพอได้มาลองใช้ชวีติทีญ่ีปุ่น่แล้วจงึได้รูว่้ามนั 
ไม่เหมือนกับที่วาดภาพไว้ในหัวเลย ผมไม่สามารถ
สือ่สารสิง่ทีตั่วเองคดิได้อย่างราบรืน่ บางคร้ังกร็ูส้กึ
ท้อแท้กบัเรือ่งเรยีนและสิง่ท้าทายต่างๆ ถงึกระนัน้ 
มิตรภาพก็ช่วยให้ผมผ่านพ้นอุปสรรคนัน้มาได้

 ฉันรู้สึกโชคดีมากที่ได้มีโอกาสมาเรียนท่ีญ่ีปุ่น 
อาจจะมีความล�าบากจากก�าแพงทางภาษาอยู่บ้าง 
แต่ก็มีผู้คนรอบข้างคอยช่วยเหลืออย่างดีมากๆ ฉนั
คิดว่าไม่มีประสบการณ์การเรียนในต่างประเทศ
ที่ไหนจะดีได้เท่านี้อีกแล้วค่ะ! สาเหตุที่เลือกเรียน
ต่อที่ญี่ปุ่นเพราะว่าอยากรู้เรื่องราวของอีกสัญชาติ
ที่มีอยู่ในตัวเองค่ะ (มีสองสัญชาติ คือ ญ่ีปุ่นและ
มาเลเซีย)
 มหาวิทยาลัยของฉันเปิดโอกาสให้นกัเรียนต่าง
ชาติได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและกิจกรรมที่หลาก
หลาย ส่วนหนึ่งในประสบการณ์ของฉันก็อย่าง
เช่น การท�างานในศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดของโอซาก้า 
การได้ลงพื้นที่และลงมือท�าเกษตรในต่างจังหวัด 
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 การไม่เป็นไปตามที่คิดนัน้เป็นเรื่องธรรมดา และผม
ได้เข้าใจว่าการผ่านพ้นอุปสรรคและเติบโตขึ้นมาเป็น
สิ่งที่ส�าคัญ เมื่อผ่านพ้นอุปสรรคและเติบโตขึ้นแล้ว ผม
อยากจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างไทยญี่ปุ่น และท�าให้
ความสัมพันธ์น้ันแนบแน่น ผมจะท้าทายและพยายาม
อย่างเต็มที่กับหลายสิ่ง เช่นเรื่องการเรียน เพื่อมุ่งหน้า
ไปสู่ความฝันนัน้

การฝึกงานฤดูร้อน กิจกรรมแลกเปลี่ยนกับเด็กนกัเรียน
ของญี่ปุ่น และอื่นๆ อีกมากมาย อาจจะฟังดูเหมือนว่า
ท�างานอะไรเยอะแยะไปหมด แต่การท�ากจิกรรมเหล่านี้
นอกจากสอนให้ฉันได้รู้จักกับประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นแล้ว 
ระหว่างทาง กิจกรรมเหล่าน้ีท�าให้ฉนัได้เรียนรู้เก่ียวกับ
ตัวเองมากขึ้น
 ตอนน้ีเป็นปีสุดท้ายของการเรียนแล้ว ฉนัได้พบว่า
ญี่ปุ่นให้ประสบการณ์ต่างๆ แก่ฉันมากกว่าที่ฉันคาด
หวังไว้ก่อนจะมาที่นี่เสียอีก ยกตัวอย่างเช่น แนวคิด
การท�างานของคนญีปุ่น่ มารยาททางสงัคม ความอดทน
และทักษะการใช้ชีวิตที่น�าไปใช้ได้จริง ฉนัขอแนะน�าให้
นกัเรียนต่างชาติท้ังในญ่ีปุ่นและคนที่ก�าลังจะมาเรียน
ลองเปิดใจแล้วเข้าร่วมกิจกรรรมวัฒนธรรมต่างๆ ใน
ญี่ปุ่นเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะ !

6:50 ตื่นนอน                                

จะเรียกขานชื่อทีละคน! เป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวด 

น่าจะปล่อยให้นอนต่อสักหน่อย...    

8:00 ข้าวเช้า                                

ข้าวเช้าเป็นสิ่งส�าคัญและท�าให้มีความสุข!

8:50 เริ่มบทเรียน                          

ต้องเรยีนอย่างเดยีว ห้ามใช้โทรศพัท์มอืถอืนะครบั

12:00 ข้าวเที่ยง                              

ทานข้าวแล้วกคุ็ยกบัเพือ่นสีค่น หวัเราะก๊ากทกุวัน!

18:00 พอเลิกเรียน ก็ต่อด้วยข้าวเย็น             

นี่มันจะเรียนเยอะไปมั้ย?                         

18:30 ว่ายน�้า/เข้ายิม/กิจกรรมชมรม              

มาฝึกสมองแล้วก็มาฝึกฝนร่างกายกันบ้าง!

23:00 เข้านอน 

เมือ่ให้ความส�าคญักบัร่างกายและจติใจแล้ว กต้็อง

ให้ความส�าคัญกับการนอนด้วยนะครับ!

7:15-8:15 จัดการตัวเอง
ล้างหน้า เปลี่ยนเสื้อผ้า ทานมื้อเช้าเยอะๆ
8:15-9:00 ไปเรียน
ขี่จักรยานไปสถานีรถไฟที่ใกล้บ้านมากที่สุด ขึ้น
รถไฟฟ้าแล้วก็เดินจากสถานีที่ใกล้มหาวิทยาลัย
ที่สุดไปมหาวิทยาลัย
9:00-12:10 เข้าเรียน
แต่ละคาบเรียนจะใช้เวลา 90 นาที ระหว่างคาบ
ก็จะมีเวลาพัก 10 นาที
12:10-13:00 อาหารเที่ยง
ส่วนใหญ่จะทานมื้อเที่ยงที่โรงอาหารของ
มหาวทิยาลยั นานๆ ทีถงึจะท�าอาหารกล่องไปทาน
ที่มหาวิทยาลัยค่ะ
13:00-14:00 เวลาว่าง
หลังมื้อเที่ยงจะท�าการบ้าน แล้วก็ทานของหวาน
และดื่มกาแฟกับเพื่อนค่ะ
14:00-16:00 เข้ายิม
คลายเครียดด้วยการออกก�าลงักายในยมิ เป็นช่วง
เวลาที่ชอบที่สุดในหนึง่วัน
16:00-17:00 กลับบ้าน
วันไหนที่กลับเร็วจะแวะซุปเปอร์มาร์เก็ตระหว่าง
ทางเพื่อซื้อของกลับไปท�ามื้อเย็น หลังทานมื้อเย็น
ก็ทบทวนบทเรียน

การใช้ชีวิตในหนึง่วัน

การใช้ชีวิตในหนึง่วัน



การวางแผนศึกษาต่อ การวางแผน
คือกุญแจของความ

ส�าเร็จ!

วัตถุประสงค์ของการเรียนต่อ
คืออะไร?
งานที่อยากท�าในอนาคตต้องมี
คุณสมบัติหรือความสามารถ
แบบไหน?

ระยะเวลาที่ต้องเรียน
นานแค่ไหน?

อยากเรียนอะไร?
สาขาวิชาอะไร?

เรียนที่สถาบันศึกษา
แบบไหนดี?

ท�าไม	?

นานแค่ไหน	?อะไร	? ที่ไหน	?

วุฒิการศึกษา

แลกเปลี่ยน
ระยะสั้น

เรียนภาษาญี่ปุ่น

・ภาษาญี่ปุ่น

・วัฒนธรรมญี่ปุ่น

・วัฒนธรรมเปรียบเทียบ

・หลักสูตรศึกษาต่อ

・สนทนาภาษาญี่ปุ่น

・ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ

ปรญิญาตรี

ปรญิญาโท

ปรญิญาเอก

อนปุรญิญา

ประกาศนยีบตัรวิชาชพี

วทิยาลยัเทคนคิ

ประกาศนยีบตัรวิชาชพี
ชัน้สูง

・เศรษฐศาสตร์?

・ศึกษาศาสตร์?

・ฟิสิกส์? 

・วิศวกรรมศาสตร์?

・สารสนเทศ? 

・แพทยศาสตร์?

・เกษตรศาสตร์? 

・ออกแบบ?

・ศิลปศาสตร์?

・แฟชั่น?

・อนิเมชั่น?

・และอื่นๆ?

มหาวิทยาลัย 4 ปี (※บางสาขา 6 ปี)

บัณฑิตวิทยาลัย 2 ปี หรือมากกว่า

บัณฑิตวิทยาลัย 3 ปี หรือมากกว่า

วิทยาลัยอนุปริญญา 2 ปี (※บางสาขา 3 ปี)

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 2-3 ปี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนคิ 3 ปี (※บางสาขา 3 ปี 6 เดอืน)

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 4 ปี

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น / 
โปรแกรมระยะสั้นของมหาวิทยาลัย หลายเดือน ถึง 1 ปี

มหาวิทยาลัย ไม่เกิน 1 ปี

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น 2 ปี หรือต�่ากว่า

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น 2 ปี หรือต�่ากว่า

มหาวิทยาลัยเอกชน / 
วิทยาลัยอนุปริญญา / 
หลักสูตรพิเศษส�าหรับนกัศึกษาต่างชาติ

1-2 ปี

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรแลกเปลี่ยน

เรียนภาษา

ศึกษาต่อ

ไปเมื่อไหร่?

เริ่มต้นเมื่อไหร่?

ต้องใช้เวลาเตรียมตัวเท่าไหร่?

เมื่อไหร่? เท่าไหร่?

ต้องใช้เงนิเท่าไหร่?
ค่าเดนิทางไปญีปุ่่น? ค่าครองชพี?
ค่าอพาร์ทเมนท์? ค่าอาหาร?
เงนิเกบ็พอหรือไม่?
เงนิทีค่รอบครวัส่งมาให้เท่าไหร่?
งานพเิศษล่ะ? ทนุการศกึษา?

ดู “ก�าหนดการ” หน้า 8-9 แล้วมาวางแผนกัน ! ลองดูหน้า 32-40 แล้วมาค�านวณดู !

 รู้จักการศึกษาต่อญี่ปุ่น



ก�าหนดการ
วางแผนการศ

ึกษาต่อแล้วรึย
ัง?

ต่อไปคือขั้นต
อนการเตรียม

ตัวศึกษาต่อ

ลองดูตารางเ
วลาโดยประมา

ณ

ขั้นตอนตั้งแต
่การวางแผนศ

ึกษาต่อจนถึง

การเดินทางไป
ประเทศญี่ปุ่น

คนที่อยากเรียนเฉพาะภาษาญี่ปุ่น

คนท่ีอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วจึงเข้าเรียนต่อใน
มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยญี่ปุ่น

คนที่อยากเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยญี่ปุ่นทันที
โดยไม่เรียนโรงเรียนสอนภาษา

ขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนศึกษาต่อจนถึงการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

ให้เตรียมตัวขั้นตอนที่ 1 ถึง 8 ในประเทศของตนเองและเตรียมขั้นตอนที่ 9 ในประเทศญี่ปุ่น จากน้ัน
ด�าเนนิการขั้นตอนที่ 10 คือเข้าเรียนในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น จนมาถึงขั้นตอนที่ 11 นัน่ก็คือเรียนภาษา
ญี่ปุ่นจนจบโปรแกรม

ให้เตรียมขั้นตอนท่ี 1 ถึง 8 ในประเทศของตนเองและเตรียมขั้นตอนที่ 9 ในประเทศญี่ปุ่น เข้าเรียนใน
โรงเรยีนสอนภาษาทีญ่ีปุ่น่ในขัน้ตอนที ่10 จากนัน้ให้เตรยีมขัน้ตอนที ่12 ถงึ 22 ในระหว่างทีเ่รียนโรงเรียน
ภาษาที่ญี่ปุ่น ท�าให้ส�าเร็จตามขั้นตอนที่ 23 คือเรียนจบโปรแกรมในโรงเรียนภาษา หลังจากนัน้คือด�าเนนิ
การขั้นตอนที่ 24 คือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัยญี่ปุ่น

ส�าหรับผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้ว หรือต้องการเข้าเรียนต่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ ข้ามขั้น
ตอนที่ 2 ถึง 11 โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ 12 คือการขอเอกสารข้อมูล เมื่อสอบเข้าได้ให้ด�าเนนิการขั้นตอนที่ 
24 คือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยญี่ปุ่น

การด�าเนนิการศึกษาต่อด้วยตนเองมีข้อดีหลายประการ เช่น ประหยัดค่าใช้จ่าย ยิ่งไปกว่า

นัน้ยงัได้ฝึกการตดัสนิใจด้วยตวัเอง และช่วยยกระดบัความสามารถทางภาษาได้อกีด้วย ทว่า 

หากไม่มีเวลาหรือไม่มั่นใจในความสามารถทางภาษา การเตรียมตัวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 

ผ่านบริษัทตัวแทนศึกษาต่อก็เป็นตัวเลือกอย่างหนึง่

ข้อควรสังเกตในการเลือกบริษัท!

① ค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบหลายบริษัทและดูว ่าค ่าใช้จ ่ายสมเหตุสมผลหรือไม่? บริษัทไม่ได ้ 
 เอาแต่แนะน�าให้ท�างานพิเศษในญี่ปุ ่นเพื่อน�ามาจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ 
 ทั้งหมดในญ่ีปุ ่นใช่ไหม? มีการชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายหรือเนื้อหาการบริการ 
 เป็นเอกสารสัญญาหรือไม่?

② การบริการ แนะน�าโรงเรียนท่ีตรงตามเป้าหมายในการศึกษาต่อหรือไม่? ไม่ได้แนะน�าให้ใช้เอกสาร 
 ปลอมเพื่อเข้าประเทศใช่ไหม? ตอบค�าถามและอธิบายความคืบหน้าของการด�าเนนิการ 
 อย่างชัดเจนหรือไม่? ไม่ได้เร่งให้สมัครใช่หรือไม่? แนะน�าทั้งข้อดีและความล�าบากของ 
 การศึกษาต่อใช่หรือไม่?

③ ผลด�าเนนิการจริง มีผู้ที่ได้ไปศึกษาต่อญี่ปุ่นจริงๆ มากเพียงพอหรือไม่?

การใช้บริการบริษัทตัวแทนศึกษาต่อ

 รู้จักการศึกษาต่อญี่ปุ่น

ด�าเนนิการที่ประเทศของตนเอง
ด�าเนนิการในประเทศญี่ปุ่น



ขั้นตอน หน้า เวลา การด�าเนินการ

วางแผนและรวบรวมข้อมูล

ขอเอกสารจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

เลือกโรงเรียน

ยื่นเอกสารการสมัคร

ได้รับอนญุาตเข้าศึกษา

ด�าเนนิการเข้าประเทศ

เตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ

ด�าเนินการเรือ่งเดนิทางและออกเดินทาง

ด�าเนนิการเข้าประเทศ

วางแผนและรวบรวมข้อมูล

เข้าศกึษาและเริม่เรียนในโรงเรียนสอนภาษาญีปุ่น่

หน้า 7 และ
หน้า 32 - 35

หน้า 22 - 23

หน้า 22 - 23

หน้า 22 - 23

หน้า 28 - 31

เม.ย. - มิ.ย.

- ก.ย.

ก.ย. - พ.ย.

ตั้งเป้าหมายในการไปเรียนต่อให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม วัดระดับ
ความสามารถทางภาษาที่จ�าเป็นและประเมินค่าใช้จ่ายในการเรียน

ขอเอกสารแนะน�าสถาบันและเอกสารการสมัครของโรงเรียน 
ที่สนใจหลายๆ แห่ง ตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร

คัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อโดยใช้ข้อมูลจากการอ่าน
เอกสารแนะน�าสถาบัน

ต.ค. - ธ.ค.

- ก.พ.

ก.พ. - เม.ย.

ก.ค. - ก.ย.ม.ค. - มี.ค.

เม.ย.
(หลกัสตูร 1 ปี หรอื 2 ปี)

ต.ค.
(หลกัสตูร 1 ปีครึง่)

ส่งเอกสารการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสถาบันที่
ต้องการเข้าเรียน

รับเอกสารอนญุาตเข้าศึกษา โอนเงินช�าระค่าเล่าเรียน ฯลฯ

รับเอกสารรับรองสถานภาพการพ�านกั (COE) ขอรับการตรวจ
ลงตรา (วีซ่า)

หาที่พัก

ซื้อตั๋วเครื่องบินและประกัน

ขอเอกสารจากมหาวทิยาลยัและวิทยาลยั

เลือกสถานศึกษา

สมัครการสอบเพื่อศึกษาต่อ
ประเทศญี่ปุ่น (EJU) 

ยื่นเอกสารการสมัคร

สอบ

ได้รับอนญุาตเข้าศึกษา

ด�าเนนิการเข้าประเทศ

เตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ

ด�าเนนิการเปลี่ยนสถานภาพการพ�านกั 

และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด�าเนินการเรือ่งเดนิทางและออกเดินทาง

ด�าเนนิการเข้าศึกษา

ส�าเร็จการศกึษาจากโรงเรียนสอนภาษาญีปุ่่น

เข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยหรอืวิทยาลยัญีปุ่น่

ส�าเร็จการศกึษาจากมหาวทิยาลยัหรอืวทิยาลยัญีปุ่่น

หน้า 12 - 21

หน้า 12 - 21

หน้า 24 - 25

หน้า 12 - 21

หน้า 28 - 31

เม.ย. - พ.ค. / ก.ย. - ต.ค.

- มิ.ย. / - พ.ย.

- ก.ค. / - มี.ค.

ส.ค. – ต.ค. / ม.ค. – พ.ย.

พ.ย. – ก.พ. / มี.ค. – ส.ค.

ม.ค. – มี.ค. / มิ.ย. – ส.ค.

เม.ย. / ก.ย. หรือ ต.ค.

มี.ค. / ส.ค. หรือ ก.ย.

ขอเอกสารแนะน�าสถาบันและเอกสารการสมัครของโรงเรียนที่สน
ใจหลายๆ แห่ง ตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร

คัดเลือกสถานศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อโดยใช้ข้อมูลจากการอ่าน
เอกสารแนะน�าสถานศึกษา

สมัครสอบการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) เข้าสอบ
การสอบที่จ�าเป็น
การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
สมัครสอบ TOEFL®, IELTS หรือ TOEIC®
(เลือกสอบตามความจ�าเป็น)

ส่งเอกสารการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสถาบันที่ต้องการ
เข้าเรียน

คดัเลอืกโดยพจิารณาจากเอกสาร เข้าสอบการสอบเพือ่ศึกษาต่อประเทศ
ญี่ปุ่น (EJU) หรือ สอบข้อสอบของสถานศึกษาที่ประสงค์เข้าเรียน

รับเอกสารอนญุาตเข้าศึกษา โอนเงินช�าระค่าเล่าเรียน ฯลฯ

รับเอกสารรับรองสถานภาพการพ�านกั (COE) ขอรับการตรวจ
ลงตรา (วีซ่า)

หาที่พัก

ซื้อตั๋วเครื่องบินและประกัน

*บางสถาบนัอาจเร่ิมปีการศกึษาในช่วงฤดใูบไม้ร่วง (ก.ย. – ต.ค.)
*ข้ันตอนตั้งแต่การย่ืนเอกสารสมัครไปจนถึงการเข้าเรียนในแต่ละ 
 สถาบนัอาจแตกต่างกัน ควรตรวจสอบเอกสารแนะน�าการสมัครให้ 
 ถ่ีถ้วน และระวังไม่ให้เกิดข้อผดิพลาด



ระบบการศึกษาของญี่ปุ่น
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ่นจะเริ่มหลังจากส�าเร็จการศึกษา 12 ปี ได้แก่ ประถมศึกษา (โรงเรียน
ประถมศกึษา 6 ปี) และมัธยมศกึษา (โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น 3 ปี และโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย 3 ปี)
สถาบันอุดมศึกษาที่นกัศึกษาต่างชาติสามารถเข้าเรียนได้มี 5 ประเภท ได้แก่ ① วิทยาลัยเทคนคิ ② วิทยาลัย
อาชีวศึกษา (หลักสูตรอาชีวศึกษาเฉพาะทาง) ③ วิทยาลัยอนุปริญญา ④ มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) และ  
⑤ บัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท/เอก) ซ่ึงแบ่งตามหน่วยงานที่ก่อตั้งออกเป็นสถานศึกษาของรัฐ ท้องถิ่น 
และเอกชน

สถานศึกษาในญี่ปุ่นจะนับปีการศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่ เมษายนถึงมีนาคมของปีถัดไป มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น
เกือบทุกแห่งใช้ระบบทวิภาค (2 ภาคการศึกษา) โดยภาคต้นเริ่มจากเมษายนถึงกันยายน ส่วนภาคปลาย 
เริม่จากตลุาคมถงึมนีาคม ทัง้นี ้มหาวทิยาลยับางแห่งใช้ระบบไตรภาค (3 ภาคการศกึษา) หรอืระบบจตรุภาค 
(4 ภาคการศึกษา) สถานศึกษาในญี่ปุ่นมักเปิดภาคเรียนแรกเดือนเมษายน แต่บัณฑิตวิทยาลัยส่วนใหญ่
มักเปิดภาคเรียนในเดือนกันยายนหรือตุลาคม

1.	มาดูปฏิทินการศึกษาและการแบ่งภาคการศึกษากัน	!

1	ปีของนักศึกษาที่เข้าเรียนเดือนเมษายนระบบทวิภาค

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ภาคเรียนที่ 1 ปิดภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 2
ปิดภาค

ฤดูใบไม้ผลิภาคเรียนที่ 2

ปิดภาค
ฤดหูนาว

 รู้จักสถาบันและการสอบ

จ�านวนป ี
ที่ใช้ในการเรียน

＊หลักสูตรระดับสูง ลูกศรสีแดงคือตัวอย่าง
เส้นทางการศึกษาต่อ

ลูกศรสีเขียวคือตัวอย่าง
การศึกษาต่อด้วยการโอน
หน่วยกิต

สถาบันอุดมศึกษาที่นักศึกษาต่างชาติ
สามารถเข้าเรียนได้

บัณฑิตวิทยาลัย
(ปริญญาโท / เอก)

สถ
าบ

ันอ
าช
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ึกษ
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ั่วไ

ป
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ีวศ
ึกษ

า 
(ห

ลัก
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ั่วไ
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วิท
ยา

ลัย
เท

คน
คิ

มหาวิทยาลัย
(ปริญญาตรี)

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
(หลักสูตรอาชีวศึกษาเฉพาะทาง)

วิทยาลัยอนุปริญญา

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมปลายสายอาชีพ
(สถาบันอาชีวศึกษาหลักสูตรมัธยมปลาย)

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
(※บางแห่งเป็นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายรวมกัน)

โรงเรียนประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนต้น

ประถมศึกษา

อายุ 12 – 18 ปี

อายุ 6 – 12 ปี

อายุ 18 ปีขึ้นไป



2.	มาดูคุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อกัน!

3.	มาดูวุฒิการศึกษาและจ�านวนปีที่ใช้ ในการเรียนกัน!

การเข้าศึกษาต่อในระดับปรญิญาตร ีวทิยาลยัอนปุรญิญาตรี วทิยาลยัอาชีวศกึษา ผูส้มคัร
ต้องส�าเร็จการศึกษา 12 ปีในระบบการศึกษาภาคปกติ

กรณย้ีายโอนเข้าศกึษาต่อในระดบัวทิยาลยัเทคนคิ ผูส้มคัรต้องส�าเรจ็การศกึษา 11 ปี และ
ในกรณีศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท) จะต้องส�าเร็จการศึกษา 16 ปี

ผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาหลกัสตูร 
10 หรอื 11 ปี จากโรงเรยีนในประเทศ อนิเดยี เนปาล บงัคลา
เทศ มาเลเซีย เมียนมาร์ มองโกเลีย เปรู ฯลฯ หากต้องการ
ศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นในระดับมหาวิทยาลัยและระดับอื่นๆ จะต้อง
มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขด้านขวาข้อหนึง่ข้อใด
นอกจากเงื่อนไขต่างๆ เหล่าน้ี อาจมีข้อก�าหนดอ่ืนเพิ่มเติม
ในแต่ละสถาบัน ผู้สนใจศึกษาต่อต้องสอบถามสถานศึกษาที่
ต้องการเข้าศึกษาต่อ ในกรณีไม่แน่ใจว่ามีคุณสมบัติสมัครเข้า
เรียนหรือไม่

① เข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยประเทศของตน หรือเข้าเรียน
หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อระยะเวลา 1 หรือ 2 ปี เพื่อให้ส�าเร็จการศึกษาในปีที่ 12 
จากหลักสูตรภาคปกติของการศึกษา
② ส�าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศกึษาธกิารฯ ประเทศญีปุ่น่ก�าหนด*1 (เฉพาะผู้ทีส่�าเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูรเทยีบเท่า
โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในญีปุ่่นเท่านัน้) อย่างไรกต็าม ผูส้�าเร็จการศกึษาระดบั
ประถมศกึษาและมัธยมศกึษารวมระยะเวลาหลกัสูตรไม่ถึง 12 ปีจะถอืว่ามคีณุสมบตัิ
เข้าศึกษาต่อได้โดยไม่ต้องเรียนในหลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ หากหลักสูตรที่ส�าเร็จ
การศึกษาในประเทศนัน้เป็นหลักสูตรระยะเวลา 11 ปีขึ้นไป*2 และได้รับการรับรอง
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น
*1 “หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ” (Junbi Kyouiku Katei) ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่นก�าหนด
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/search/nihongokyouiku.html
*2 “หลกัสตูรระยะเวลา 11 ปีขึน้ไป” ทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิารฯ ประเทศญีปุ่น่
ก�าหนด
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/1380756.htm

*1 หลักสูตรปริญญาเอกในบัณฑิตวิทยาลัยบางแห่งแบ่งเป็นหลักสูตรภาคต้น (2 ปี) กับหลักสูตรภาคปลาย (3 ปี) หลักสูตรปริญญาตรีที่ใช้เวลาเรียน 6 ปี เช่น แพทยศาสตร์  
 ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์หลักสูตร 6 ปี จะมีระยะเวลาเรียนในหลักสูตรปริญญาเอกขั้นต�่า 4 ปี
*2 ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอนุปริญญาสามารถศึกษาต่อในหลักสูตรระดับสูง (1-2 ปี) ได้เพื่อให้ได้วุฒิ “ปริญญาตรี”
*3 โดยปกติแล้ว วิทยาลัยเทคนคิมีระยะเวลาเรียน 5 ปี แต่จะรับนกัศึกษาต่างชาติเข้าเรียนในชั้นปีที่ 3 เมื่อส�าเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในหลักสูตรระดับสูงอีก 2 ปี เพื่อให ้
 ได้วุฒิ “ปริญญาตรี”
*4 ชื่อวุฒิของวิทยาลัยเทคนคิ คือ “ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนคิ” วุฒิของวิทยาลัยอาชีวศึกษา คือ “ประกาศนียบัตรวิชาชีพ” และ “ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง” ไม่ใช่วุฒิ 
 ปริญญาบัตร
*5 ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอนุปริญญาและวิทยาลัยเทคนิคหลักสูตรระดับสูงซ่ึงได้รับการรับรองจาก National Institution for Academic Degree and Quality 
  Enhancement of Higher Education (NIAD-QE) และสอบผ่านการประเมินจาก NIAD-QE แล้ว มีสิทธิ์ที่จะได้รับวุฒิ “ปริญญาตรี” กรุณาสอบถามรายละเอียดกับ 
 สถานศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ

National Institution for Academic Degree and Quality Enhancement of Higher Education (NIAD-QE) (Academic degree awarding organization)
https://www.niad.ac.jp/english/

Q วุฒิการศึกษาที่ได้จากญี่ปุ่นสามารถใช้ในประเทศอื่นได้หรือไม่?

A  โดยทัว่ไป วฒุทิีไ่ด้รบัจากสถานศกึษาในญีปุ่น่จะได้รบัการประเมนิให้เทียบเท่ากบัวุฒกิารศกึษาในประเทศอืน่ๆ 
 อย่างไรก็ตาม ในแต่ละประเทศอาจให้กระทรวงศึกษาฯ และหน่วยงานผู้ให้การรับรอง (องค์กรไม่แสวงหา 
 ผลก�าไร บริษัทเอกชน ฯลฯ) เป็นผู้ประเมินวุฒิการศึกษาที่ได้รับจากต่างประเทศ ดังนัน้ นกัศึกษาจึงควรตรวจ 
 สอบกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศของตนด้วย 

หลักสูตร วุฒิการศึกษา ระยะเวลามาตรฐานของหลักสูตร

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรปริญญาเอก＊1 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 5 ปี

หลักสูตรปริญญาโท ปริญญามหาบัณฑิต 2 ปี

หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพเฉพาะทาง) 2 ปี

ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขากฎหมาย 
(วิชาชีพเฉพาะทาง) 3 ปี

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (วิชาชีพเฉพาะทาง) 2 ปี

มหาวิทยาลยั (ปรญิญาตร)ี

คณะทั่วไป, คณะเภสัชศาสตร์หลักสูตร 4 ปี

ปริญญาบัณฑิต

4 ปี

หลักสูตรแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 
สัตวแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์หลักสูตร 6 ปี 6 ปี

วิทยาลัยอนุปริญญา＊2＊5
หลักสูตร 2 ปี

อนุปริญญาบัณฑิต
2 ปี

หลักสูตร 3 ปี 3 ปี

มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
(専門職大学)

− ปริญญาบัณฑิต 
(วิชาชีพเฉพาะทาง) 4 ปี

วิทยาลัยอนุปริญญา
วิชาชีพเฉพาะทาง*2*5 
(専門職短期大学)

หลักสูตร 2 ปี อนุปริญญาบัณฑิต 
(วิชาชีพเฉพาะทาง)

2 ปี

หลักสูตร 3 ปี 3 ปี

วิทยาลัยเทคนคิ*3*4*5 − ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนคิ 3 ปี 
(สาขาพาณชิย์นาวี 3 ปี 6 เดือน

สถาบันอาชีวศึกษา*4 หลักสูตรอาชีวศึกษาเฉพาะทาง
(วิทยาลัยอาชีวศึกษา)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 ปี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4 ปี



คือสถาบันการศึกษาที่เป็นแกนกลางในระดับอุดมศึกษา โดยหลักการแล้วมหาวิทยาลัยใช้เวลาเรียน 4 ปี และวิทยาลัย
อนุปริญญาใช้เวลาเรียน 2 ปี บางสถานศกึษามีระบบนกัศกึษาภาคพิเศษที่สามารถเข้าฟังบรรยายหรือลงทะเบียนเรียน
เป็นรายวิชา นอกจากการศึกษาต่อในระยะยาวเพื่อให้ได้รับวุฒิการศึกษาแล้วยังมีระบบการศึกษาต่อระยะสั้น (อ้างอิง
หน้า 18) โดยไม่ได้รับวุฒิการศึกษาด้วย

มหาวทิยาลยั	(ปรญิญาตร)ี	และ	วทิยาลัยอนุปริญญา

1.	คุณสมบัติในการเข้าศึกษา

2.	ค้นหามหาวิทยาลัย

ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

①	 เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 12 ปีของสถานศึกษาในต่างประเทศ
②	 เป็นผูม้อีายไุม่ต�า่กว่า 18 ปีและผ่านการสอบวดัระดบัความรูว่้าเทยีบเท่าการส�าเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูร 12 ปีในต่างประเทศ
③	 เป็นผูส้�าเรจ็การศกึษาจากโรงเรยีนส�าหรบัชาวต่างชาตใินประเทศญีปุ่น่ทีไ่ด้รบัการรบัรองว่าเทยีบเท่ากบัโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
 ตอนปลายในต่างประเทศ
④	 เป็นผู้ส�าเร็จหลักสูตรที่ก�าหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น รวมระยะเวลาตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไปใน 
 ต่างประเทศ
⑤	 เป็นผู้ส�าเรจ็หลกัสตูรและมใีบรบัรอง International Baccalaureate ใบรบัรอง Abitur ของเยอรมนั ใบรบัรอง Baccalaureate 
  ของฝรั่งเศสหรือมีการสอบระดับ GCE A Level ที่มีผลคะแนนครบถ้วนตามที่แต่ละสถานศึกษาก�าหนด
⑥	 เป็นผูส้�าเรจ็การศกึษาในหลกัสูตร 12 ปีของสถานศกึษาทีไ่ด้รบัการรบัรองจากองค์กรประเมนิระหว่างประเทศ <WASC, CIS, 
 ACSI>
⑦	 เป็นผู้อายุไม่ต�่ากว่า 18 ปีและผ่านการสอบวัดระดับความรู้ว่าเทียบเท่าการส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
⑧	 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อหนึง่ข้อใดนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาในสถานศึกษา
⑨	 เป็นผู้มีอายุไม่ต�่ากว่า 18 ปี และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าศึกษาแบบรายบุคคลโดยสถานศึกษาว่าเป็นบุคคลที่ม ี
 ความรู้เทียบเท่าหรือสูงกว่าผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

※	ส�าหรับข้อ ①-③ หากเป็นหลักสูตรระยะเวลาไม่ถึง 12 ปี หรือไม่ได้จบจากหลักสูตรในต่างประเทศที่ก�าหนดไว้ อาจต้องเรียนหลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ  
 หรือผ่านการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมที่ก�าหนดไว้เสียก่อน

 เนือ้หาการเรียนการสอนและการวจิยั

หลักสูตร (โปรแกรม)

สิ่งอ�านวยความสะดวกในการวิจัย

การสอบเข้า

จ�านวนนกัศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาและ
ระบบการดูแลนกัศึกษาต่างชาติ

เส้นทางของผู้จบการศึกษา

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นอื่นๆ

การรับทุนการศึกษา ทุนสนับสนนุ ฯลฯ

ที่พักอาศัย

สภาพแวดล้อมและที่ตั้ง

มีการสอนวิชาที่อยากเรียนจริงๆ หรือไม่? สามารถท�าวิจัยได้หรือไม่? 
มีอาจารย์ที่อยากเรียนด้วยอยู่หรือไม่?

เป็นโปรแกรมทีเ่ข้าเรยีนเหมือนกบัคนญีปุ่น่หรอืไม่? หรอืเป็นโปรแกรมทีจ่ะได้รบั
วุฒิการศึกษาด้วยการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ? เป็นโปรแกรมระยะยาว
หรือไม่? หรือว่าเป็นโปรแกรมระยะสั้น?

มีสิ่งอ�านวยความสะดวกในการวิจัยพร้อมหรือไม่?

มีระบบการสอบเข้าโดยไม่ต้องไปสอบที่ประเทศญี่ปุ่น (Pre-Arrival Admission) หรือไม่? 
มีกระบวนการคัดเลือกพิเศษส�าหรับนกัศึกษาต่างชาติหรือไม่?

มีการสอนภาษาญี่ปุ่นเสริมให้ด้วยหรือไม่? มีเจ้าหน้าที่สนับสนนุนกัเรียนต่างชาติหรือติวเตอร์
ที่คอยช่วยเหลือด้านการเรียนและการใช้ชีวิตหรือไม่? มีการสนับสนนุด้านการหางานหรือไม่?

การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตวิทยาลัยเป็นอย่างไร?
เรียนจบแล้วได้งานที่ไหน?

ปีแรกเป็นอย่างไร? ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นอย่างไร? ใช้ค่าใช้จ่ายจนจบการศึกษารวมเป็นเท่าไหร่?

มรีะบบทนุการศกึษาของสถานศกึษาเองหรือมรีะบบการยกเว้นค่าเล่าเรียนหรือลดค่าเล่าเรียนหรือไม่?

ความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับทนุมีมากน้อยเพยีงใด? มกีารแจ้งผลการรับทนุก่อนเดนิทางไปถึงญ่ีปุน่หรือไม่?

สถานศึกษามีหอพักหรือบ้านพักหรือไม่? แนะน�าอพาร์ทเมนท์ให้หรือไม่?

สภาพแวดล้อมเอื้ออ�านวยต่อการเรียนและการใช้ชีวิตหรือไม่?
เป็นเมืองใหญ่หรือเมืองเล็ก? น่าจะปรับตัวเข้ากับภูมิอากาศได้หรือไม่?

 รู้จักสถาบันและการสอบ

Point	!	การเลอืกมหาวทิยาลัยและวทิยาลยัอนปุรญิญา



3.	เอกสารในการสมัครเข้าเรียน

5.	มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอนุปริญญา
หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง

6.	เงื่อนไขการส�าเร็จการศึกษา

4.	การสอบเข้า

ข้อมูลมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอนุปริญญา (JASSO)
http://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html

ค้นหามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอนุปริญญา (JAPAN STUDY SUPPORT)
https://www.jpss.jp/th/

● หนงัสือ “แนะน�าการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยส�าหรับนกัศึกษาต่างชาติที่ใช้เงินทุนส่วนตัว”
 (私費外国人留学生のための大学入学案内 เนื้อหาภาษาญี่ปุ่น) 
 หนงัสือรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น เนื้อหาข้อสอบในการสอบเข้าและจ�านวนนกัศึกษา
 ต่างชาติที่สอบเข้าได้ในแต่ละมหาวิทยาลัย เป็นต้น
 บรรณาธิการและจัดพิมพ์ : The Asian Students Cultural Association (จ�าหน่ายในประเทศญี่ปุ่น)
 ※ สามารถขอดูได้ที่ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อการศึกษาต่อญี่ปุ่น (หน้า 45)

①	ใบสมัครเข้าเรียน (ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)
②	ใบรับรองการส�าเร็จการศึกษา (หรือคาดว่าจะส�าเร็จการศึกษา)
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
③	ใบรับรองผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
④	จดหมายแนะน�าจากผู้อ�านวยการหรืออาจารย์ของโรงเรียน
 มัธยมศึกษาตอนปลายที่ส�าเร็จการศึกษา
⑤	ใบรับรองความสามารถภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
⑥	เอกสารอื่นๆ

เอกสารทีต้่องใช้แตกต่างกนัไปในแต่ละสถานศกึษาและอาจก�าหนดให้
แนบเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษหรือญีปุ่น่ ผูส้มคัรควรสอบถามราย
ละเอียดโดยตรงกับสถานศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษา

เป็นมหาวทิยาลยัและวทิยาลยัอนปุริญญาทีส่ามารถเรียนรูท้ฤษฎแีละ
ฝึกฝนความสามารถที่จ�าเป็นต่อการประกอบอาชีพเฉพาะทาง

โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการฝึกงานจริงรูปแบบต่างๆ อาทิ การฝึก 
ปฏิบัติงานระยะยาวภายในบริษัท และการศึกษาในสาขาวิชาที่มี
ความเก่ียวข้องกับอาชีพเพื่อเพิ่มพูน “ศักยภาพในการท�างานขั้นสูง” 
“ความคิดสร้างสรรค์อนัเตม็เป่ียม” ผูส้�าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยั
และวิทยาลัยอนุปริญญาเฉพาะทางจะได้รับวุฒิเทียบเท่ากับผู้ส�าเร็จ
การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย (ปริญญาบัณฑิต) และ วิทยาลัย
อนุปริญญา (อนุปริญญาบัณฑิต) 

※ มหาวิทยาลัยอาจมีระบบของตนเองที่ก�าหนดจ�านวนหน่วยกิตหรือเงื่อนไขการจบการศึกษา

นอกจากการสอบเข้าส�าหรับชาวญี่ปุ่นแล้ว มหาวิทยาลัยส่วนมาก
ยังมีการสอบส�าหรับชาวต่างชาติเช่นกัน โดยจะท�าการคัดเลือกจาก
รายการต่างๆ ตามรายการด้านล่างประกอบกัน แต่ละสถานศึกษามี
วธิกีารสอบเข้าทีต่่างกนัจงึควรตรวจสอบรายละเอยีดจากเอกสารคูมื่อ
การสอบของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
①	การพิจารณาจากเอกสาร
②	การทดสอบความสามารถทางวิชาการ
③	การสัมภาษณ์
④	การเขียนบทความสั้นๆ หรือเรียงความ
⑤	การทดสอบความสามารถหรือความถนดัด้านอื่นๆ
⑥	การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทษญี่ปุ่น (EJU)
⑦	การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
⑧	การสอบของศูนย์การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย (National 
Center Test for University Admissions)

※ กรณทีี่ส�าเร็จการศึกษาภาคต้นจากมหาวิทยาลัยหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทางที่แบ่งภาคการศึกษาออกเป็นภาคต้นและภาคปลาย 
 ผู้ส�าเร็จจะได้รับวุฒิการศึกษา "อนุปริญญา (หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง)"

ประเภท เวลาที่ใช้ใน
การเรียนโดยเฉลี่ย จ�านวนหน่วยกิตที่ได้ วุฒิการศึกษา

มหาวิทยาลัย
(ปริญญาตรี)

คณะทั่วไป
คณะเภสชัศาสตร์หลักสตูร 4 ปี 4 ปี ตั้งแต่ 124 หน่วยกิตขึ้นไป

ปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตร์
ทันตแพทย์ศาสตร์ 
สัตวแพทยศาสตร์
และเภสัชศาสตร์หลักสูตร 6 ปี

6 ปี

วิทยาลัยอนุปริญญา
หลักสูตร 2 ปี - 62 หน่วยกิตขึ้นไป

อนุปริญญา
หลักสูตร 3 ปี - 93 หน่วยกิตขึ้นไป

มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง - 4 ปี - ปริญญาตรี
(หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง)

วทิยาลัยอนปุริญญา
เฉพาะทาง

หลักสูตร 2 ปี 62 หน่วยกิตขึ้นไป อนุปริญญา
(หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง)หลักสูตร 3 ปี 93 หน่วยกิตขึ้นไป

แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ 188  หน่วยกิตขึ้นไป
สัตวแพทยศาสตร์   182 หน่วยกิตขึ้นไป
เภสัชศาสตร์    186  หน่วยกิตขึ้นไป

ผู ้เรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาเม่ือส�าเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขต่อไปนี้



บัณฑิตวิทยาลัย

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ

การเข้าศึกษา

เขียนแผน
การวิจัย

ค้นหา
มหาวทิยาลัยและ
อาจารย์ท่ีปรกึษา

ยื่นใบสมัคร ยื่นใบสมัคร
ด�าเนนิการ

ตามเข้าศึกษา
ศึกษาเล่าเรียน ศึกษาเล่าเรียน ส�าเร็จการศึกษา

นกัศึกษาวิจัย (กรณทีี่จ�าเป็น) นกัศึกษาภาคปกติ (ปริญญาโท/เอก)

1.	การตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าศึกษาต่อ

2.	การเขียนแผนการวิจัย

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

1.	 หลักสูตรปริญญาโท	และหลักสูตรปริญญาเอก	(ภาคต้น)

① เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น
② เป็นผูไ้ด้รบัวฒุปิริญญาตรจีาก National Institution for Academic 
  Degrees and Quality Enhancement of Higher Education 
  (NIAD-QE)
③ เป็นผูส้�าเรจ็การศึกษาหลกัสตูร 16 ปี จากสถานศึกษาในต่างประเทศ
④ เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาเทียบเท่าปริญญาตรีจากการส�าเร็จการ 
 ศึกษาในหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียน 3 ปีขึ้นไปจากมหาวิทยาลัย 
 ในต่างประเทศหรือสถานศึกษาที่ เทียบเท ่ามหาวิทยาลัยใน 
 ต่างประเทศ
⑤ เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตร 16 ปีจากสถานศึกษาในประเทศ 
 ญีปุ่น่ทีไ่ด้รบัการรบัรองว่าใช้หลกัสตูรของมหาวิทยาลยัในต่างประเทศ 
⑥ เป็นผู ้ส�าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาท่ีก�าหนดโดย 
 กระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น
⑦ เป็นผู้มีอายุไม่ต�่ากว่า 22 ปีที่ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติการเข้า 
 ศึกษาต่อเป็นรายบุคคลจากบัณฑิตวิทยาลัยว่ามีความสามารถทาง 
 วิชาการเทียบเท่าหรือสูงกว่าผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

2.	 หลักสูตรปริญญาเอก	(ภาคปลาย)

① เป็นผู้มีวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาโทวิชาชีพเฉพาะทางของญี่ปุ่น
② เป็นผูไ้ด้รบัวฒุกิารศกึษาเทยีบเท่าปรญิญาโทหรอืปรญิญาโทวชิาชพี 
 เฉพาะทางจากต่างประเทศ
③ เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการ 
 รับรองว่าใช้หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยในต่างประเทศ และได้รับ 
 วฒิุการศึกษาเทียบเท่าปรญิญาโทหรอืปริญญาโทวชิาชพีเฉพาะทาง
④ เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย และท�างานที่เกี่ยวข้อง 
 กับการวิจัยเป็นเวลา 2 ปีข้ึนไปในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย (รวม 
 ถึงมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในต่างประเทศ) และได้รับการ 
 รบัรองจากบัณฑติวทิยาลยัว่ามคีวามสามารถด้านวชิาการเทยีบเท่า 
 ผู้ที่มีวุฒิปริญญาโท
⑤ เป็นผู้มีอายุไม่ต�่ากว่า 24 ปีที่ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติการเข้า 
 ศึกษาต่อเป็นรายบุคคลจากบัณฑิตวิทยาลัยว่ามีความสามารถทาง 
 วิชาการเทียบเท่าหรือสูงกว่าผู้ที่มีวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาโท
 วิชาชีพเฉพาะทาง

3.	หลักสูตรปริญญาเอก	(แพทยศาสตร์	ทันตแพทยศาสตร์		 	

	 เภสัชศาสตร์บางหลักสูตร	สัตวแพทยศาสตร์)

 การสมัครเข้าคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร ์
 บางหลักสูตร และสัตวแพทยศาสตร์ ผู้สนใจศึกษาต่อควรสอบถาม 
 รายละเอียดจากมหาวิทยาลัยก่อนย่ืนสมัครเนื่องจากคุณสมบัติการ 
 สมัครอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประวัติการศึกษาของผู้สมัคร

แผนการวจิยั คอื เอกสารท่ีก�าหนดหัวข้อวิจยัและสรุปว่าจะท�าวจิยัภาย
ใต้หัวข้อดังกล่าวอย่างไร บัณฑิตวิทยาลัยเกือบทุกแห่งก�าหนดให้ยื่น
แผนการวิจัยพร้อมกับการยื่นใบสมัคร

เนื้อหาของแผนการวิจัย ได้แก่

① วัตถุประสงค์การวิจัย

② ที่มา

③ ความส�าคัญ

④ ระเบียบวิธีวิจัย

⑤ เอกสารอ้างอิง เป็นต้น

จุดส�าคัญที่ใช้พิจารณาแผนการวิจัย ได้แก่

① แรงจูงใจในการวิจัย

② ความสามารถในการค้นหาประเด็น

③ ความสามารถในการวิเคราะห์สิ่งต่างๆ

④ ความสามารถในการคิดในเชิงตรรกะ

⑤ ความรู้เฉพาะทางในสาขาวิชา

รูปแบบการเขียนกับจ�านวนตัวอักษรของแผนการวิจัยจะแตกต่างกัน
ในแต่ละสถานศึกษา โดยทั่วไปจะมีจ�านวนประมาณ 2,000 ตัวอักษร 
(ภาษาญี่ปุ่น) สิ่งที่ส�าคัญในการเขียนแผนการวิจัยคือการค้นหาผลงาน
วิจัยในด้านที่ตนต้องการวิจัยเพื่อค้นคว้าว่างานวิจัยในด้านน้ันก้าวหน้า
ไปถึงขั้นไหน และมีเรื่องใดบ้างที่ยังเหลืออยู่

● หนงัสือ "วิธีการเขียนแผนการวิจัยภาคปฏิบัติ"
(ชื่อภาษาญี่ปุ่น: 実践	研究計画作成法)
เพื่อศึกษาวิธีการเขียนโครงงานวิจัยและการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์
ผู้เขียน : JASSO
พิมพ์ : BONJINSHA Inc.
(จ�าหน่ายในประเทศญี่ปุ่น)

ค้นหาผลงานวิจัย

※ สามารถอ่านได้ทีศ่นูย์เผยแพร่ข้อมลูเพือ่ส่งเสรมิการศกึษาต่อญีปุ่น่ (รายละเอียดหน้า 45)

CiNii Articles
https://ci.nii.ac.jp/

 รู้จักสถาบันและการสอบ



3-1.	ค้นหามหาวิทยาลัย

3-2.	ค้นหาอาจารย์ที่ปรึกษา

4-1.	เอกสารการสมัคร

ข้อมูลบัณฑิตวิทยาลัย (JASSO)
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/index.html

ค้นหาบัณฑิตวิทยาลัย (JAPAN STUDY SUPPORT)
https://www.jpss.jp/en/

อาจารย์ทีป่รกึษา คอื อาจารย์ผูใ้ห้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัแผนการเรยีน
และการท�าวจิยั โดยปกตแิล้วผูส้นใจศกึษาต่อต้องหาอาจารย์ด้วย
ตัวเอง บางสถานศึกษาก�าหนดให้หาอาจารย์ท่ีปรึกษาและต้อง
ให้อาจารย์ยินยอมรับเข้าศึกษาก่อนจึงจะสามารถยื่นใบสมัครได้

<วิธีค้นหาอาจารย์ที่ปรึกษา>
・ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยที่ตนเองจบมาช่วย 
 แนะน�าให้
・หาข้อมูลจากวารสารวิชาการ นกัเรียนเก่าญี่ปุ่น และนกัวิจัย 
 ในประเทศของตน เป็นต้น
・เว็บไซต์ ฯลฯ 
・สอบถามจากมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าศึกษาต่อ

การเข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรปกติ อาจมีบางสถาบันที่ให้
สอบเข้าหลักสูตรปกติได้โดยตรง และอาจมีบางสถาบันที่ต้องการให้ผ่าน
หลักสูตร “นกัศึกษาวิจัย” ก่อนจึงจะสามารถศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรปกติได้

① ใบสมัครเข้าเรียน (ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)
② ใบรับรองการส�าเร็จ (หรือคาดว่าจะส�าเร็จ) การศึกษาจาก 
 มหาวิทยาลัย
③ ใบรับรองการได้รับ (หรือคาดว่าจะได้รับ) วุฒิปริญญาโท (กรณี 
 หลักสูตรปริญญาเอก)
④ ใบรับรองผลการศึกษาจากสถานศึกษาล่าสุด
⑤ จดหมายแนะน�า
⑥ บทคัดย่องานวิจัย (วิทยานิพนธ์) ที่ท�าในมหาวิทยาลัยที่ส�าเร็จการ 
 ศึกษา
⑦ แผนการวิจัย
⑧ เอกสารอื่น ๆ

เอกสารที่ต้องใช้แตกต่างกันในแต่ละสถานศึกษา และอาจจ�าเป็นต้อง
แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น จึงควรสอบถามราย
ละเอียดโดยตรงกับสถาบันที่ต้องการศึกษาต่อ

<การติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาและมหาวิทยาลัย>
ผู้สนใจศึกษาต่อควรเขียนอธิบายผลงานวิจัยที่ผ่านมาและแผนการ
วจิยัทีจ่ะท�าต่อไปอย่างเป็นรปูธรรม รวมถงึเหตผุลทีเ่ลอืกอาจารย์ท่าน
นัน้ ฯลฯ ถ้าเป็นไปได้ควรแนบจดหมายแนะน�าจากอาจารย์ทีป่รกึษาใน
มหาวทิยาลยัทีต่นเองจบการศกึษาไปด้วย อาจารย์สามารถพจิารณาผู้
สมัครจากเอกสารทีส่่งไปเท่าน้ัน จงึควรแสดงความตัง้ใจจรงิของตนให้
อาจารย์ได้ทราบผ่านทางการสือ่สารโต้ตอบกนัหลายครัง้ ผูส้นใจศกึษา
ต่อสามารถศึกษาวิธีการเขียนอีเมลหาอาจารย์ได้จากหนงัสือวิธีการ
เขียนแผนการวิจัยภาคปฏิบัติที่ได้แนะน�าไปก่อนหน้านี้

ค้นหานักวจัิย

researchmap
https://researchmap.jp/search/

อาจารย์ทีป่รกึษามคีวามส�าคญัต่อการใช้ชวีติของนกัศกึษาเป็นอย่างยิง่ ดงันัน้ 
จึงควรหาข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์จากรุ่นพี่หรือแหล่งข้อมูลอื่นให้มากเท่าที่จะ
ท�าได้ และน�ามาพิจารณาว่าน่าจะเข้ากันกับตนเองได้หรือไม่

เสียงจากรุ่นพี่

นกัศึกษาวิจัย (Research Student) คืออะไร?

นกัศึกษาวิจัยเป็นสถานะส�าหรับนกัศึกษาภาคพิเศษที่มีลักษณะดังต่อ
ไปนี้

	 ① เป็นผู้ที่เข้าศึกษาเพื่อท�าวิจัยระยะส้ันโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
  วุฒิการศึกษา (ส่วนมากเป็นระดับบัณฑิตวิทยาลัย)
	 ② เป็นผู้ที่เข้าศึกษาในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะส้ันตามข้อ 
  ตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ฯลฯ (มหาวิทยาลัย/ 
  บัณฑิตวิทยาลัย)
	 ③ เป็นผู้ที่เข้าศึกษาในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาใน 
  หลักสูตรปกติของบัณฑิตวิทยาลัย (ส่วนมากเป็นผู้ที่ส�าเร็จการ 
  ศึกษาระดับปริญญาตรี)

การคดัเลอืก : สถาบนัส่วนใหญ่รบัเข้าศกึษาโดยพจิารณาเฉพาะเอกสาร 
แต่ก็มีสถาบันที่คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์เช่นกัน
สถานภาพการพ�านัก : นักศึกษาวิจัยที่เข้าฟังการบรรยายเพียงอย่าง
เดียวจะต้องเข้าเรียนสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อให้ได้สถานภาพ
การพ�านกัเป็น “College Student” นอกจากนี้ นกัศึกษาวิจัยที่ไม่ได้
เข้าฟังการบรรยายในห้องเรยีนและท�าวจิยัโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนต้อง
มีสถานภาพพ�านกัประเภท “Cultural Activities”

One Point Advice



4-2.	ช่วงเวลารับสมัคร 4-3.	การสอบเข้า

5.	บัณฑิตวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทาง	คือ	อะไร?

6.	เงื่อนไขส�าเร็จการศึกษา

ส่วนใหญ่จะรับสมัครในช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงมกราคม แต่ช่วงเวลา
เปิดภาคการศึกษามักเริ่มในเดือนเมษายน อย่างไรก็ตาม มีสถานศึกษา
บางแห่งเริ่มต้นปีการศึกษาในช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคมด้วยเช่นกัน

การคัดเลือกของสถาบันจะพิจารณาจากหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ประกอบ
กัน วิธีการสอบจะแตกต่างกันไปในแต่ละสถานศึกษา ควรตรวจสอบราย
ละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของสถานศึกษา

① การพิจารณาเอกสาร (เอกสารการสมัคร)
② การทดสอบความสามารถทางวิชาการ (การสอบข้อเขียนในสาขา 
 เฉพาะหรือวิชาที่ก�าหนด)
③ การสัมภาษณ์ (สัมภาษณ์โดยตรงหรือทางออนไลน์)
④ การเขียนบทความสั้นๆ หรือเรียงความ
⑤ การสอบปากเปล่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอก
 (การสอบโดยตรงหรือทางโทรศัพท์ ฯลฯ)

คอืหลกัสตูรการศึกษาทีม่วัีตถปุระสงค์ส�าหรับเตรยีมความรูค้วามสามารถเฉพาะทางในระดบัสงูเพือ่สร้างผูป้ระกอบ

วิชาชีพที่มีบทบาทเป็นผู้น�าในสาขาต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับสากล (หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง)

วิทยาลัยประเภทนี้ประกอบด้วย อบรมนกักฎหมาย (วิทยาลัยกฎหมาย) อบรมครู (วิทยาลัยครู) นอกจากน้ียังมี

วิทยาลัยด้านบริหาร MOT (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) บัญชี นโยบายรัฐบาล เป็นต้น

หลกัสตูร วุฒิการศึกษาท่ีได้ ระยะเวลามาตรฐาน
ของหลักสูตร จ�านวนหน่วยกิตท่ีได้ อืน่ๆ

หลกัสูตรปรญิญาเอก ปรญิญาเอก 5 ปี
30 หน่วยกติข้ึนไป

(รวมหน่วยกติทีไ่ด้มาในหลกัสตูร
ปรญิญาโทด้วย)

ผ่านการพิจารณาวทิยานิพนธ์
และการสอบ

หลกัสูตรปรญิญาโท ปรญิญาโท 2 ปี 30 หน่วยกติข้ึนไป ผ่านการพิจารณาวทิยานิพนธ์
และการสอบ

หลกัสูตรวชิาชพีเฉพาะทาง

ประกาศนยีบตัรบัณฑติ
(วชิาชพีเฉพาะทาง) 2 ปี 30 หน่วยกติข้ึนไป

ประกาศนยีบตัรบัณฑติสาขา
กฎหมาย 

(วชิาชพีเฉพาะทาง)
3 ปี 93 หน่วยกติข้ึนไป

ประกาศนยีบตัรบัณฑติวชิาชพีครู 2 ปี 45 หน่วยกติข้ึนไป
* หลักสูตรปริญญาเอกของบัณฑิตวิทยาลัยบางแห่งอาจแบ่งเป็นหลักสูตรภาคต้น (2 ปี) และหลักสูตรภาคปลาย (3 ปี)
* หลักสูตรปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี เช่น แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์หลักสูตร 6 ปี และสัตวแพทยศาสตร์ จะไม่มีหลักสูตรปริญญาโท และมีระยะเวลาเรียนหลักสูตรปริญญาเอก 4 ปี

 รู้จักสถาบันและการสอบ



หลักสูตรที่ได้รับวุฒิการศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษ

1.	ค้นหาข้อมูลสถานศึกษา

2.	เอกสารในการสมัครเข้าเรียน

3.	วิธีการคัดเลือก

มหาวิทยาลัยที่มีสัดส่วน “วิชาที่มีการเรียนการสอนทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ
(ยกเว้นวิชาทางภาษา)” มากที่สุด 10 อันดับ

การปรับตัวสู่ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยในประเทศญ่ีปุ่นท�าให้เกิด ”หลักสูตรที่สามารถได้วุฒิการ
ศึกษาด้วยการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ” ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ช่วยให้การเรียนภาษา
ญี่ปุ่นไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษาต่อ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษในวิทยาลัยเทคนคิและ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ค้นหามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอนุปริญญา (Japan Study Support)
https://www.jpss.jp/th/

หลักสตูรทีมี่การเรยีนการสอนเป็นภาษาองักฤษและได้รบัวฒุกิารศกึษา (JASSO)
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html

นอกจากเอกสารการสมัครทั่วไป (อ้างอิงในหน้า 13 และ 15) ส่วนใหญ่แล้วต้องใช้เอกสารดัง
ต่อไปนี้
① ใบรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ (ผลคะแนนการสอบอย่างเป็นทางการ เช่น TOEFL® 

  และ IELTS เป็นต้น)
② ใบรับรองความสามารถทางวิชาการ (กรณีเข้ามหาวิทยาลัยมักใช้ใบรับรองผลคะแนนจาก 
 การสอบเพือ่ศกึษาต่อประเทศญีปุ่่น (EJU) การสอบ Scholastic Assessment Test (SAT) 
 หรอืการสอบมาตรฐานเพือ่ส�าเรจ็การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในประเทศของผูเ้รยีน 
 เป็นต้น)

①	พิจารณาเอกสาร
② การสัมภาษณ์ (การสัมภาษณ์ในประเทศหรือพื้นที่ที่ผู ้เรียนอาศัยอยู่ หรือสัมภาษณ ์
 ผ่านทางออนไลน์)
③ อื่นๆ

<ระดับความสามารถภาษาอังกฤษที่จ�าเป็น>

TOEFL	iBT IELTS

ปริญญาโท / เอก 75-80 6

ปริญญาตรี 71-80 5.5-6

อันดับ มหาวิทยาลัย จังหวัด ％

1 Akita International University อาคิตะ 98.0

2 Ritsumeikan Asia Pacif ific University โออิตะ 88.9

3 Miyazaki International College มิยาซากิ 40.3

4 Ohkagakuen University ไอจิ 30.7

5 Nagoya University of Commerce & Business ไอจิ 26.4

6 International Christian University โตเกียว 22.3

7 Osaka Jogakuin University โอซากะ 18.7

8 Sophia University โตเกียว 16.0

9 Kansai Gaidai University โอซากะ 15.9

10 Hitotsubashi University โตเกียว 15.1

สาขาวิชา ปริญญาตรี ปรญิญาโท / เอก

มนษุยศาสตร์ 11 25

สงัคมศาสตร์ 13 124

ศกึษาศาสตร์ 0 8

วทิยาศาสตร์ 7 214

วศิวกรรมศาสตร์ 17 571

เกษตรกรรม ประมง สตัวแพทยศาสตร์ 3 83

แพทยศาสตร์ สขุอนามยั 1 104

คหกรรมศาสตร์ 0 0

ศลิปกรรมศาสตร์ 0 8

สหวิทยาการ 48 65

จ�านวนหลักสูตรทีมี่การสอนเป็นภาษาอังกฤษและได้รบัวฒุกิารศึกษา

ที่มา : Times Higher Education (ประเทศญี่ปุ่น) เพิ่มเติมชื่อจังหวัด ที่มา : แบบส�ารวจโดย Japan Student Services Organization (ข้อมูล ณ เดือนมี.ค. 2018)

อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วย！
มหาวทิยาลยัหลายแห่งมโีปรแกรมสอนภาษาญีปุ่น่ส�าหรบั
นักเรียนต่างชาติ โดยจะมีทั้งกรณีที่นับและไม่นับเป็น
หน่วยกิต นอกจากนี้ อาจต้องเสียค่าหน่วยกิตเพิ่มเติม

One Point Advice

แม้ว่าจะไปเรยีนหลกัสตูรทีไ่ด้วฒุกิารศกึษาด้วยภาษาองักฤษ 
แต่กค็วรเรียนภาษาญ่ีปุน่เอาไว้ท้ังบทสนทนาในชีวิตประจ�าวนั 
ตวัอักษรฮริางานะ คะตะคะนะ เพือ่ให้ใช้ชีวติในญ่ีปุน่ได้ง่ายขึน้ 
และยังเป็นประโยชน์ต่อการหางานอีกด้วย 
อีกทั้ง เงื่อนไขในการขอวีซ่าส�าหรับบางประเทศ จ�าเป็นต้อง
มีประวัติการศึกษาภาษาญ่ีปุ่น ดังนัน้ควรตรวจสอบเงื่อนไข
การสมัครเข้าศึกษาของสถาบันให้ละเอียด

ค�าแนะน�าจากรุ่นพี่



การศกึษาในหลกัสตูรระยะสัน้และการโอนหน่วยกติเข้าศกึษาต่อ

ภาษาทีใ่ช้ในการเรยีนการสอน : มีทัง้แบบทีเ่รยีนเป็นภาษาญ่ีปุน่ เรยีนเป็นภาษาองักฤษ หรอืเรยีนโดยใช้ทัง้สองภาษา
รปูแบบหลกัสตูร : มีหลายรปูแบบ เช่น การจัดชัน้เรยีนพเิศษส�าหรับนกัศกึษาหลกัสตูรระยะสัน้ หรอื การเรยีนวชิาทัว่ไปทีมี่ในภาควิชาหรอืคณะ

1.	รู้จักการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น

2.	การเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อและการโอนหน่วยกิตเพื่อย้ายสาขาวิชา

การศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นแบ่งออกเป็น 5 ประเภทตามลักษณะเฉพาะ ดังนี้

ภาพรวม หน่วยกิต การช�าระค่าเล่าเรียน ติดต่อสอบถาม

①	โครงการแลกเปลี่ยน

    (交換留学)

ระบบการแลกเปลี่ยนนกัศึกษาไปยัง

มหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงความร่วมมือแลก

เปลี่ยนนกัศึกษา

หน่วยกิตที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นถูกนับ

ให้เป็นหน่วยกิตในมหาวิทยาลัยต้นสังกัดภายใต้

ขอบเขตของข้อตกลงการแลกเปลี่ยน

โดยปกติช�าระกับสถานศึกษา

ต้นสังกัด (ได้รับการยกเว้นค่า

เล่าเรียนในสถานศึกษาที่ไป

แลกเปลี่ยน)

สถานศึกษาต้นสังกัด

ในประเทศของผู้เรียน

② โครงการอื่นๆ นอกจาก

    “โครงการแลกเปลี่ยน”

มีโครงการอื่นๆ ที่นกัศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ท�าข้อตกลงความร่วมมือ

แลกเปลี่ยนสามารถเข้าร่วมได ้※１

มทีัง้สามารถได้รบัหน่วยกติและไม่ได้รบั ขึน้อยูกั่บ

โครงการที่เข้าร่วม

โดยปกต ิช�าระกบัสถานศึกษาที่

ไปแลกเปลี่ยน

สถานศึกษาในญี่ปุ่น

ที่ไปแลกเปลี่ยน

③ นกัศึกษาวิจัย (研究生) ※２

ระบบที่ผู ้ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

สามารถเข้าเรียนเพื่อท�าวิจัยตามสาขาเฉพาะ

ทางในบณัฑติวทิยาลยัได้เป็นเวลา 6 เดอืนหรอื 

1 ปี ในฐานะ “นกัศึกษาวิจัย”

ไม่ได้รับหน่วยกิต
ช�าระกับสถานศึกษาที่ไปแลก

เปลี่ยน

สถานศึกษาในญี่ปุ่น

ที่ไปแลกเปลี่ยน

④ นกัศึกษาเข้าฟังบรรยาย

    (聴講生) ※２
ระบบการเรียนที่มีเป้าหมาย คือ “การเข้า

ฟัง” บทเรียน
ไม่ได้รับหน่วยกิต

ช�าระกับสถานศึกษาที่ไปแลก

เปลี่ยน

สถานศึกษาในญี่ปุ่น

ที่ไปแลกเปลี่ยน

⑤ นกัศึกษาลงทะเบียนรายวิชา
    (科目等履修生) ※

ระบบการเรียนที่มีวัตถุประสงค์ คือ “การรับ

หน่วยกิต” จากวิชาที่เรียน
ไม่ได้รับหน่วยกิต

ช�าระกับสถานศึกษาที่ไปแลก

เปลี่ยน

สถานศึกษาในญี่ปุ่น

ที่ไปแลกเปลี่ยน

※1 ค้นหามหาวิทยาลัยที่มีโครงการระยะสั้น (JASSO)
 https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html#no5
※2 กฎหมายก�าหนดให้นกัศึกษาที่เน้นเข้าฟังบรรยาย อาทิ นกัศึกษาวิจัย นกัศึกษาเข้าฟังบรรยาย นกัศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่ได้รับสถานภาพการพ�านกั “College Student” ต้อง “เข้าฟังบรรยาย 10  
 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์” นอกจากนี้ นกัศึกษาวิจัยที่มาเพื่อท�าการวิจัยโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้เข้าเรียนต้องขอสถานภาพการพ�านกัเป็น “Cultural Activities”

มีทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นหรือไม่?

มีทุนการศึกษาดังต่อไปนี้

กลุม่เป้าหมาย : นักศกึษาทีจ่ะไปแลกเปลีย่นโดยความร่วมมอืแลกเปลีย่นนกัศกึษา
ระหว่างมหาวิทยาลัย
เงินทุนต่อเดือน : 80,000 เยน
ติดต่อสอบถาม : มหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสังกัดอยู่ในประเทศของตน ณ ปัจจุบัน

①	ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) ประเภท : นกัศึกษาญี่ปุ่นศึกษา ②	ทนุองค์การสนับสนนุนกัศกึษาแห่งประเทศญ่ีปุน่ (JASSO) สนบัสนนุการแลกเปลีย่น
 นกัศกึษาระหว่างประเทศ (ภายใต้ความร่วมมอืระหว่างมหาวิทยาลยั)กลุ่มเป้าหมาย : นกัศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู่ใน

  มหาวิทยาลัยหลักสูตรปริญญาตรี วิชาเอกเกี่ยวข้องกับภาษา
  ญี่ปุ่น หรือวัฒนธรรมญี่ปุ่น
เงินทุนต่อเดือน : 117,000 เยน
ติดต่อสอบถาม : ① แบบเสนอชื่อโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น : สถาน
  เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในประเทศของผู้สมัคร ② แบบเสนอชื่อโดย
  มหาวิทยาลยัญีปุ่น่ : มหาวิทยาลยัทีผู่ส้มคัรสังกัดอยูใ่นประเทศของตน

มหาวทิยาลยัจ�านวนมากแม้จะมรีะบบเทียบโอนเข้าศึกษา หรือการเทยีบโอนหน่วยกติเพือ่ย้ายสาขาวชิา แต่กม็เีงือ่นในการด�าเนนิการทีห่ลากหลาย ดงัต่อไปนี้
	 ◉ ไม่ได้เปิดให้เทียบโอนทุกปี
	 ◉	ไม่ได้เปิดให้เทียบโอนในทุกคณะและทุกสาขา
	 ◉ จ�านวนปีที่เรียนหรือหน่วยกิตที่ศึกษาก่อนหน้า อาจไม่ได้รับการพิจารณาทั้งหมด
การเทียบโอนย้ายสาขาและการโอนหน่วยกิตเพื่อการศึกษาต่อให้มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) จ�าเป็นต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
	 ・ส�าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอนุปริญญา หรือส�าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค หรือเป็นผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาและม ี
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (専門士) หรือเป็นผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูงจากวิทยาลัยเทคนคิ
	 ・ส�าเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ขึ้นไปในมหาวิทยาลัยหลักสูตรปกติ และได้รับหน่วยกิตครบตามที่ก�าหนด หรือเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษา 4 ป ี
  ในมหาวิทยาลัย
ข้อมลูการเทยีบโอนเพ่ือศึกษาต่อและการโอนหน่วยกติเพือ่ย้ายสาขาวชิา มีจ�านวนน้อยกว่าการสอบเข้าปกต ิผูส้มคัรจงึควรรบีสอบถามรายละเอยีดโดยตรง
จากสถานศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อล่วงหน้า

ค้นหามหาวิทยาลัยที่มีระบบเทียบโอนเข้าศึกษาต่อ (JASSO)
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html#no3

 รู้จักสถาบันและการสอบ

“การศึกษาในหลักสูตรระยะส้ัน” คือ การศึกษาในฐานะ “นักศึกษาภาคพิเศษ” ท่ีไม่ต้องการวุฒิ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาตั้งแต่หลายสัปดาห์ 
ไปจนถึงหนึง่ปีการศกึษา



วิทยาลัยเทคนิค

1.จุดเด่นในด้านการศึกษา 3-1.	กรณีไปศึกษาต่อด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

3-2.	กรณีไปศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว

4.	เส้นทางหลังจบการศึกษา

2.	คณุสมบติัการเทยีบโอนเพือ่เข้าศกึษา

วิทยาลัยเทคนคิ หรือที่เรียกว่า “โคเซน (KOSEN)” เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีหลักสูตรต่อเนื่อง 5 ป ี
หลงัจบการศกึษาระดบัมธัยมต้น (5 ปีครึง่ส�าหรบัสาขาพาณชิย์นาว)ี โดยปกตแิล้วนกัศกึษาต่างชาติ 
มักจะเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนคิด้วยการเทียบโอนเข้าศึกษาในช้ันปีที่ 3 ซึ่งวิทยาลัยเทคนคิที่ 
ก่อตั้งโดยรัฐบาลมีทั้งหมด 51 แห่ง 55 วิทยาเขตทั่วประเทศ นอกจากนีก็้ยังมีที่ก่อตั้งโดยท้องถ่ิน
และเอกชนอีกด้วย

・เป็นสถาบันที่สร้างเสริมบุคลากรด้านเทคนคิเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน 
 จริง และพร้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างทันท่วงที ผู้เรียนจะ 
 ได้เรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ ท่ีสามารถน�าไปใช้ได้ท่ัวโลกผ่านการศึกษาที ่
 เน้นการทดลองและการฝึกปฏิบัติจริง ไปพร้อมกับการปูพื้นฐานทฤษฎี 
 ระดับสูง
・วชิาการส่วนใหญ่เป็นสาขาด้านวศิวกรรม นอกจากนีย้งัมสีาขาพาณชิย์ 
 นาวีที่มุ่งเน้นการสร้างลูกเรือด้วย
・ผูท้ีจ่บการศกึษาหลกัสตูร 5 ปีจะได้วุฒ ิ“ประกาศนยีบตัรวชิาชพีเทคนคิ”  
 (準学士)

・มหีลกัสตูรระดบัสงู (Advanced courses) อกี 2 ปี หลงัจากจบการศกึษา 
 ในหลักสูตร 5 ปีแล้ว
・ผูท้ีจ่บหลกัสตูรระดบัสงูสามารถได้รับวุฒิ “ปริญญาตรี” (学士) หากผ่าน 
 การประเมินโดย National Institution for Academic Degrees and 
 Quality Enhancement of Higher Education (NIAD-QE)

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) นกัศึกษาวิทยาลัยเทคนคิ
ติดต่อสอบถาม : หน่วยงานด้านการทูตญี่ปุ่นในพื้นที่

  เอกสารในการสมัครเข้าเรียน
 เนื่องจากวิทยาลัยเทคนคิของรัฐบาลทั่วประเทศจัดการสอบเข้าร่วมกัน 
 โดยNational Institute of Technology, Japan เอกสารทีใ่ช้จงึเหมอืนกนั 
  สามารถค้นหารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของ National Institute of 
  Technology, Japan

  การสอบเข้า
 National Institute of Technology, Japan จะพจิารณาตดัสนิจากหัวข้อ 
 เหล่านี้ประกอบกัน (ระเบียบปฏิบัติปี 2018)

	 ① ใบสมัครเข้าเรียน
	 ② ผลการสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU)
	 ③ ใบรับรองผลคะแนน TOEFL® หรือ IELTS หรือ TOEIC® L&R
  อย่างใดอย่างหนึง่
	 ④ ผลการสอบสัมภาษณ์ (การสัมภาษณ์ที่จัดในญี่ปุ่น)

หลังจบการศึกษาสามารถเลือกได้ว่าจะท�างานหรือศึกษาต่อ มีบริษัทที่มีชื่อเสียง
มากกว่า 20 บริษัท รองรับนกัเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาแล้วต้องการท�างานต่อ ผู้ที่
ส�าเรจ็การศกึษาจ�านวนมาก ได้น�าองค์ความรู ้เทคนคิทีไ่ด้จากการเรยีนใน KOSEN 
มาปรบัใช้ในการท�างาน พฒันาค้นคว้า ควบคมุการผลติ และประยกุต์ใช้ในสถานท่ี 
ปฏิบัติงานจริง นกัเรียนต่างชาติส่วนมากมักเลือกที่จะโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อ
ให้มหาวิทยาลัยของรัฐบาล

ต้องมคีณุสมบตัเิป็นไปตามข้อใดข้อหนึง่ต่อไปน้ี (เฉพาะวทิยาลยัเทคนคิของรฐับาล)

①	เป็นผู้ทีค่าดว่าจะส�าเรจ็การศกึษา หรอืผูส้�าเรจ็การศกึษาหลกัสตูร 11 ปีขึน้ไป 
 จากสถานศึกษาในต่างประเทศ
②	เป็นผู ้ที่คาดว่าจะผ่าน หรือผ่านการสอบวัดระดับความรู้ว่าเทียบเท่ากับ 
 การส�าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการศึกษา 11 ปีขึ้นไปจากต่างประเทศ
③	เป็นผูท้ีค่าดว่าจะส�าเรจ็ หรอืส�าเรจ็การศึกษาจากโรงเรยีนส�าหรบัชาวต่างชาติ 
 ในประเทศญี่ปุ ่นที่ได้รับการรับรองว่าเทียบเท่ากับโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 ตอนปลายในต่างประเทศ
④  เป็นผู้ที่คาดว่าจะได้รับ หรือได้รับใบรับรอง International Baccalaureate 
 จากองค์กร International Baccalaureate Organization ภายใต้ประมวล 
 กฎหมายแพ่งแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในต่างประเทศ
⑤	เป็นผู้ที่คาดว่าจะได้รับ หรือได้รับใบรับรอง Abitur ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นใบ 
 รับรองคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในสหพันธ์สาธารณรัฐ 
 เยอรมนี 
⑥	เป็นผู้ที่คาดว่าจะได้รับ หรือได้รับใบรับรอง International Baccalaureate 
 ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นใบรับรองคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 
 ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส
⑦	เป็นผู้ที่คาดว่าจะส�าเร็จ หรือผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตร 11 ปีของโรงเรียน 
 ส�าหรับชาวต่างชาติในประเทศญ่ีปุ่นท่ีได้รับการรับรองจากองค์กรประเมิน 
 ระหว่างประเทศ <WASC, CIS, ACSI>
⑧  เป็นผูท้ีไ่ด้รบัรองว่ามวีฒุกิารศกึษามากกว่าหรอืเทยีบเท่ากบัผูส้�าเรจ็การศกึษา 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

※เกี่ยวกับข้อ ① ถึง ③ ผู้ท่ีส�าเร็จการศึกษาไม่ถึง 11 ปี มีความจ�าเป็นต้อง
เข้าศึกษาในหลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ 
ประเทศญี่ปุ่นก�าหนด หรือ จบหลักสูตรเตรียมความพร้อมที่สถาบันก�าหนด

วิทยาลัยเทคนคิโดยรัฐบาล
https://www.kosen-k.go.jp/english/

<วิทยาลัยเทคนคิ>

※นกัศกึษาต่างชาตส่ิวนใหญ่มกัเทยีบโอนหน่วยกติเข้าศกึษาต่อวทิยาลยัเทคนคิในชัน้ปีที ่3

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
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วทิยาลยัอาชีวศกึษา	(สถาบนัอาชีวศึกษาหลกัสูตรอาชีวศึกษาเฉพาะทาง)

“วิทยาลยัอาชวีศกึษา” เป็นสถาบนัอดุมศกึษาประเภทหนึง่ในสถาบนัอาชวีศกึษาทีม่หีลกัสตูรอาชวีศกึษาเฉพาะทาง 
เป็นองค์กรการศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศิลปวิทยา และให้ผู้เรียนได้รับความรู้ เทคนิค และทักษะ 
ที่จ�าเป็นในการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตจริง การศึกษามีทั้งหลักสูตรที่ได้รับวุฒิ “ประกาศนียบัตรวิชาชีพ”  
(専門士) ทีม่รีะยะเวลา 2 ปีขึน้ไปหรอืหลกัสตูรทีจ่ะได้รบัวฒิุ “ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู” (高度専門士) ส�าหรบั
ผู้ที่ต้องการฝึกฝนทักษะการท�างานที่สูงขึ้นซึ่งมีระยะเวลา 4 ปีขึ้นไป

1.	จุดเด่นในด้านการศึกษา

3.	คุณสมบัติในการเข้าศึกษา

2.	ระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นที่จ�าเป็น

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสามารถแบ่งสาขาเป็น 8 ประเภทใหญ่ ได้แก่
① การดูแลทางการแพทย์ ② อุตสาหกรรม ③ วัฒนธรรมและศิลปวิทยาการ ④ ธุรกิจพาณชิยการ 
⑤	สุขอนามัย ⑥ การศึกษาและสวัสดิการสังคม ⑦ เครื่องนุ่งห่มและคหกรรม ⑧ การเกษตร 

สาขาวิชาที่สามารถศึกษาความรู้ที่จ�าเป็นเพื่อน�าไปประกอบอาชีพได้ อาทิ

มัณฑนากร สถาปนกิ วิศวกรระบบ ช่างเครื่อง พยาบาล นกัโภชนาการ เชฟ ช่างท�าขนม ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ความงาม ผูต้รวจสอบบัญชี ล่ามและนักแปลภาษา พนักงานต้อนรบับนเครือ่งบิน พนกังานโรงแรม ผูด้แูล
เด็ก ผู้ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ แฟชั่นดีไซเนอร์ อนิเมเตอร์ ผู้ก�ากับภาพยนตร์ นกัออกแบบศิลป์ เกมครีเอ
เตอร์ นกัออกแบบเครื่องประดับ เป็นต้น

ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อใดข้อหนึง่ดังต่อไปนี้

	 ① เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 12 ปีจากสถานศึกษาในต่างประเทศ
	 ② เป็นผูม้อีายไุม่ต�า่กว่า 18 ปีและผ่านการสอบวัดระดบัความรูเ้ทยีบเท่าการส�าเรจ็การศกึษาหลกัสูตร 12 ปี 
  จากต่างประเทศ
	 ③ เป็นผูส้�าเรจ็การศกึษาจากโรงเรยีนส�าหรบัชาวต่างชาตใินประเทศญีปุ่น่ทีไ่ด้รบัการรบัรองว่าเทยีบเท่า 
  กับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศ
	 ④ เป็นผูส้�าเรจ็การศกึษาจากต่างประเทศในหลกัสตูร 11 ปีขึน้ไปทีร่ฐัมนตรกีระทรวงศกึษาธกิารฯ ประเทศ 
  ญี่ปุ่นรับรอง
	 ⑤ เป็นผู้มีใบรับรอง International Baccalaureate ใบรับรอง Abitur ของเยอรมัน หรือ ใบรับรอง 
  Baccalaureate ของฝรั่งเศส หรือ เป็นผู้ที่มีคะแนนสอบ GCE A Level ตามที่ทางสถาบันก�าหนด
	 ⑥ เป็นผูส้�าเรจ็การศกึษาจากหลักสตูร 12 ปีของโรงเรยีนส�าหรบัชาวต่างชาตใินประเทศญ่ีปุน่ทีไ่ด้รบัการ 
  รับรองจากองค์กรการประเมินระหว่างประเทศ <WASC, CIS, ACSI>
	 ⑦ เป็นผู้มีอายุไม่ต�่ากว่า 18 ปีและผ่านการสอบวัดระดับเทียบเท่าการส�าเร็จวุฒิการศึกษาระดับ 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
	 ⑧ เป็นผู้มีอายุไม่ต�่ากว่า 18 ปีและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลโดย 
  สถานศึกษาว่ามีความรู้เทียบเท่าหรือสูงกว่าผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
	 ⑨	เป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัติามเงือ่นไขข้อหนึง่ข้อใดตามกฎหมายการศกึษาในสถาบันการศกึษา นอกเหนือจาก 
  ที่กล่าวไว้ข้างต้น
	 ※ ส�าหรับข้อ①-③ กรณทีี่หลักสูตรไม่ถึง 12 ปี ต้องส�าเร็จหลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ หรือผ่านการ 
  ฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมเพิ่มก่อน

ความสามารถด้านภาษาญ่ีปุ่นเป็นส่ิงจ�าเป็นเน่ืองจากการเรียนการสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็น 
ภาษาญี่ปุ่น ผู้เรียนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อใดข้อหนึง่ดังต่อไปนี้

 ① เป็นผู้ท่ีศึกษาภาษาญ่ีปุ่นตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปในสถาบันสอนภาษาญ่ีปุ่นตามประกาศของรัฐมนตร ี
  ว่าการกระทรวงยุติธรรมประเทศญี่ปุ่น
 ② เป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ในระดับ N1 หรือ N2  
  จัดสอบโดย Japan Educational Exchange and Services และ The Japan Foundation
 ③ เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น หรือโรงเรียน 
  มัธยมศึกษาตอนปลายของญี่ปุ่นตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 ④	 เป็นผู้ท่ีสอบการสอบเพือ่ศกึษาต่อในประเทศญ่ีปุ่น (EJU) วชิาภาษาญ่ีปุ่น (Japanese as Foreign 
  Language) ได้ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป (ผลรวมคะแนนการอ่าน การฟัง และการอ่าน – ฟัง)
 ⑤ เป็นผู้ที่สอบได้ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไปจากการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญ่ีปุ่นเชิงธุรกิจ 
  BJT จัดสอบโดย Japan Kanji Aptitude Testing Foundation

 รู้จักสถาบันและการสอบ



4.	ค้นหาสถาบัน

5.	เอกสารสมัครเข้าเรียน

6.	การสอบเข้า

Point!	การเลือกวิทยาลัยอาชีวศึกษา

①	เป็นโรงเรยีนทีไ่ด้รบัการรบัรอง
     อย่างเป็นทางการ

เป็นโรงเรยีนทีไ่ด้รบัการรับรองจากผู้ว่าราชการจงัหวัดทีม่ี
อ�านาจรบัผดิชอบหรอืไม่? เพราะหากไม่ได้รบัการรับรอง เมือ่จบ
การศกึษาจะไม่ได้วฒุ ิ“ประกาศนยีบตัรวชิาชีพ”

② เนือ้หาการเรยีนการสอนและจ�านวน
ผู้สอน

เป็นหลักสตูรทีมี่เนือ้หาตอบโจทย์ผูเ้รียนได้หรือไม่? 
สดัส่วนจ�านวนนกัเรยีนต่อจ�านวนผูส้อนเป็นอย่างไร?

③ สถานทีแ่ละสิง่อ�านวยความสะดวก
มทีีต่ัง้และส่ิงอ�านวยความสะดวกทีพ่ร้อมส�าหรบัการเรยีนเทคนิค
ต่างๆ หรือไม่? สามารถตรวจสอบได้จากรูปถ่ายและเอกสาร
เกีย่วกบัสถาบนั

④ การแนะน�า ให้ค�าปรกึษาเร่ืองการหางาน
และเส้นทางของผู้จบการศึกษา

มนีโยบายแนะแนวการหางานอย่างไร? ศษิย์เก่าได้งานทีไ่หนบ้าง?
สามารถท�างานในสายงานทีต่ัง้ใจไว้ได้หรือไม่?

⑤ ค่าเล่าเรยีน ค่าเล่าเรยีนปีแรกเป็นอย่างไร? ค่าเล่าเรยีนจนจบหลกัสตูรเท่าไหร่

⑥ ชือ่เสยีงของโรงเรยีน ลองสอบถามจากเครอืข่ายศษิย์เก่าและนกัศึกษาต่างชาตท่ีิเรยีนอยู่

ค้นหาวิทยาลัยอาชีวศึกษา (Metropolitan Tokyo Professional Institution Association)
https://tsk.or.jp/?language=th

รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่รับนกัศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาต่อ
(Association for Technical and Career Education)
http://www.sgec.or.jp/ryuugakuguide/search/index_en.html

①	 ใบสมัครเข้าเรียน (ตามแบบที่วิทยาลัยก�าหนด)
②	 ใบรับรองการส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
③	 ใบรับรองผลการศึกษาจากสถานศึกษาล่าสุด
④	 ใบรับรองอัตราการเข้าเรียนและผลการเรียนจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
 (กรณีอยู่ในประเทศญี่ปุ่น)
⑤	 ใบรับรองความสามารถภาษาญี่ปุ่น (กรณีอาศัยอยู่ในต่างประเทศ)
⑥	 เอกสารอื่นๆ

เอกสารที่ต้องใช้แตกต่างกันไปในแต่ละสถานศึกษา และอาจมีเอกสารที่ต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น
หรือภาษาอังกฤษจึงควรสอบถามรายละเอียดโดยตรงกับสถาบันที่ต้องการเข้าศึกษา

พิจารณาจากการทดสอบหลายรายการประกอบกัน อาท ิ① เอกสารการสมัคร ② การทดสอบ
ความสามารถทางวิชาการ ③ การสัมภาษณ ์④ การเขียนเรียงความ ⑤ การทดสอบความถนดั 
⑥ การทดสอบภาคปฏิบัต ิ⑦ การสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 

การสอบเข้าทุกสาขาวิชาจะมีหลักในการประเมิน คือ ① ความตระหนกัรู้ในเป้าหมายของตนเอง 

② ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นในการติดตามเนื้อหาในช้ันเรียนหลังจากสอบผ่านและความ
สามารถทางวิชาการ ③ ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้

7.	ความแตกต่างของประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (専門士) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (高度専門士)

①	เวลาที่ใช้ในการเรียน 2 ปีขึ้นไป 4 ขึ้นไป

② ชั่วโมงเรียน 1,700 ชั่วโมงขึ้นไป 3,400 ชั่วโมงขึ้นไป

③ การอนุมัติจบหลักสูตร อนุมัติให้จบหลักสูตรด้วยการประเมินผลการเรียนโดยดูจากผลการสอบ ฯลฯ

④ โครงสร้างหลักสูตร - มีการวางหลักสูตรอย่างเป็นระบบ

⑤ เส้นทางหลังจบการศึกษา ผู้ที่ได้วุฒิ “ประกาศนียบัตรวิชาชีพ” (専門士)

สามารถเทียบโอนเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 
(ปริญญาตรี) ได้

ผู้ที่ได้วุฒิ “ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง”
(高度専門士) สามารถเข้าศึกษาต่อในบัณฑิต
วิทยาลัย (ปริญญาโท) ได้

ควรตรวจสอบเงื่อนไขการส�าเร็จการศึกษา
ตรวจสอบกับสถานศึกษาหากต้องการทราบว่าเป็นหลักสูตร
ที่จะได้รับวุฒิ “ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (専門士)” เมื่อจบ
การศึกษาหรือไม่

One Point Advice



สถาบันที่สอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่ชาวต่างชาติ

โดยทั่วไปคณะต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษาของญี่ปุ่นมักจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น

นกัเรียนควรมีความสามารถภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 หรือ N2 ซ่ึงเป็นระดับที่ระบุว่าผู้เรียนได้เรียนภาษา

ญี่ปุ่นประมาณ 600-900 ชั่วโมงขึ้นไป และเป็นระดับที่ท�าให้ผู้เรียนสามารถเล่าเรียนในสถานศึกษาที่

สอนด้วยหลักสตูรภาษาญีปุ่น่ได้ ทัง้น้ี แม้จะไปเรยีนภาษาอย่างเข้มข้นทีป่ระเทศญีปุ่น่กต้็องใช้เวลา 1-2 ปี 

อีกทั้ง ประสิทธิผลขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการเล่าเรียนและความพยายามของผู้เรียน

 รู้จักสถาบันและการสอบ

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น

สถาบนัสอนภาษาญีปุ่น่สามารถแบ่งประเภทได้ตามผูก่้อตัง้ วตัถปุระสงค์การเรยีน คณุสมบตัใินการเข้าศกึษา ฯลฯ ทัง้นี ้สามารถศกึษาข้อมลู
เกี่ยวกับสถานภาพการพ�านกั จ�านวนโรงเรียน จ�านวนนกัเรียน ฯลฯ ได้ในตารางนี้

1.	ประเภทของสถาบัน

2.	ระยะเวลาการสมัคร	การเข้าศึกษาต่อ

โรงเรียนสอนภาษา
“Nihongo Bekka” (日本語別科) 

ในมหาวิทยาลัยเอกชน และวิทยาลัยอนุปริญญา ※4

ผู้ก่อตั้ง
สถานศึกษานติิบุคคล (สถาบันอาชีวศึกษา โรงเรียนฝึกอบรม)

องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ บริษัทจ�ากัด องค์กรอิสระ บุคคลธรรมดา ฯลฯ
มหาวิทยาลัยเอกชนและวิทยาลัยอนุปริญญา

วัตถุประสงค์ ① เรียนภาษาญี่ปุ่น ※1

② เรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ
② เรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ ① เรียนภาษาญี่ปุ่น

② เรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ

คุณสมบัติในการเข้าศึกษา จบการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษา 12 ปี จบการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาที่มีระยะเวลาไม่ถึง 12 ปี ※2 จบการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษา 12 ปี

จ�านวน 564 60

ระยะเวลาหลักสูตร 1-2 ปี (โดยทั่วไป) 1-2 ปี

สถานภาพการพ�านกั College Student ※3 College Student

จ�านวนนกัเรียนที่สังกัด 93,515 คน ประมาณ 6,000 คน

เปิดเรียนเมษายน เปิดเรียนตุลาคม

เม.ย. - ก.ย. ต.ค. - ก.พ. รวบรวมใบสมัคร
เตรียมเอกสาร ส่งไปรษณีย์

ก.ย. - พ.ย. ก.พ. - เม.ย. ช่วงเวลายื่นใบสมัคร

ม.ค. – มี.ค. ก.ค. - ก.ย. ด�าเนนิการเข้าประเทศ
ด�าเนนิการเข้าศึกษา

เม.ย. ต.ค. เริ่มเปิดเรียน

※1 มีหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่จ�าเป็นในการใช้ชีวิตและภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ
※2 กรณรีะบบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ประถมศกึษา, มธัยมศกึษาตอนต้น, มธัยมศกึษาตอนปลาย) ของประเทศผูส้มัครมีระยะเวลาไม่ถึง 12 ปีและการศึกษาข้ันสูงสุดของผูส้มัครคือจบช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
 ในหลักสูตรซึ่งไม่ใช่หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาฯ ของญี่ปุ่นได้ก�าหนดไว้จะถือว่ามีคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้ กรณีเช่นนี้ ผู้สมัครต้องเข้าศึกษาจนจบจากหลักสูตร 
 เตรียมเข้าศึกษาต่อที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่นระบุไว้ จึงจะมีคุณสมบัติในการสมัครเข้าศึกษาต่อ
 นอกจากการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นแล้ว “หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ (準備教育課程)” ยังมีวิชาพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เช่น ภาษาอังกฤษ คณติศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์  
 เป็นต้น
※3 สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่ผู้เรียนจะได้รับสถานภาพการพ�านกัประเภท “College Student” นัน้ต้องเป็นสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่ประกาศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประเทศญี่ปุ่นเท่านัน้
※4 หลกัสตูรพเิศษมหีลายประเภท ส�าหรับหลกัสตูรพเิศษสอนภาษาญีปุ่น่ทีม่ผีูเ้รยีนเป็นนกัศกึษาต่างชาตจิะมชีือ่เรยีกว่า หลกัสูตรพเิศษส�าหรบันกัศกึษาต่างชาต ิ“Ryugakusei Bekka” (留学生別科) หรือ 
  หลกัสตูรพเิศษภาษาญีปุ่น่ “Nihongo Bekka”(日本語別科) เปิดสอนในมหาวทิยาลยัเอกชนและวทิยาลยัอนปุรญิญา ผูเ้รยีนสามารถเรียนวิชาภาษาญ่ีปุน่ วฒันธรรมญีปุ่น่/ญีปุ่น่ศกึษา และวชิาพืน้ฐาน 
 เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ฯลฯ หากผู้เรียนต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยก็สามารถเข้าศึกษาต่อโดยระบบการเสนอชื่อ (Recommendation Admission) เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยที่ตนเอง 
 ก�าลังเรียนหลักสูตร Bekka อยู่ได้ หรืออาจสมัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยอื่นได้เช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีข้อดีคือสามารถใช้สิ่งอ�านวยความสะดวกและบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนบางแห่งที่มีหลักสูตรเปิดเรียนช่วงเดือนกรกฎาคม หรือ มกราคม 
แต่มีจ�านวนน้อย ควรเริ่มเตรียมการโดยเผื่อเวลาให้เพียงพออย่างน้อยล่วงหน้า 6 - 9 
เดือน เป็นต้นไป



3.	เอกสารในการสมัครเข้าเรียน

4.	การค้นหาสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น

① วีซ่า College Student เป็นโรงเรียนที่ได้รับมาตรฐานตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือไม่? (หากไม่ใช่จะไม่ได้ใช้วีซ่า College Student)

② วัตถุประสงค์ของการเรียนคือ? เพื่อสนทนาในชีวิตประจ�าวัน? เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย? เพื่อใช้ในธุรกิจ?

③ การจัดชั้นเรียน มีการแบ่งระดับให้เหมาะสมกับความสามารถของนกัเรียนหรือไม่? ในหนึง่ห้องมีนกัเรียนกี่คน?

④ จ�านวนนกัเรียนและจ�านวนผู้สอน ขนาดของโรงเรียนเป็นอย่างไร? สัดส่วนจ�านวนนกัเรียนต่อจ�านวนผู้สอนเป็นอย่างไร?

⑤ สัดส่วนนกัเรียนตามสัญชาติ มีนกัเรียนที่มาจากประเทศที่ใช้ตัวคันจิเยอะหรือไม่? ทางโรงเรียนค�านงึถึงนกัเรียนที่ไม่ได้มาจากประเทศที่ใช้ตัวคันจิหรือไม่?

⑥ จ�านวนชั่วโมงเรียน จ�านวนชั่วโมงเรียนทั้งหมดและจ�านวนชั่วโมงเรียนในแต่ละวิชาเป็นอย่างไร?

⑦ การเรียนเพื่อเตรียมสอบ มีการสอนเพื่อเตรียมการสอบส�าหรับศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) หรือการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) หรือไม่? 
มีการสอนวิชาพื้นฐาน (ภาษาอังกฤษ คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์โลก ภูมิศาสตร์ ฯลฯ) หรือไม่?

⑧ การแนะแนวศกึษาต่อและการใช้ชวีติ มีการแนะน�าและให้ค�าปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อและการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นหรือไม่?

⑨ เส้นทางหลังจบการศึกษา รุ่นพี่ที่จบการศึกษาเป็นอย่างไร? สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ต้องการได้หรือไม่?

⑩ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษา ค่าเล่าเรียนเหมาะสมกับจ�านวนชั่วโมงเรียน จ�านวนผู้สอน และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ หรือไม่? หากลาออกกลางคัน จะมีการท�าเรื่องคืนเงินหรือไม่ ? 
มีสวัสดิการส่วนลดค่าเดินทางด้วยรถไฟหรือไม่?

⑪ การสอบเข้า เป็นการคดัเลอืกจากเอกสารเท่าน้ันหรอืไม่? มกีารสมัภาษณ์ผูค้�า้ประกนัหรอืผูต้ดิต่อทีอ่ยูใ่นประเทศญ่ีปุน่หรอืไม่? มกีารสอบคดัเลอืกภายนอกประเทศญ่ีปุน่หรอืไม่ ?

⑫ สถานที่ตั้งโรงเรียน อยู่ในเมืองใหญ่หรือเมืองเล็ก? น่าจะปรับตัวให้เข้ากับภูมิอากาศได้หรือไม่?

⑬ ที่พัก โรงเรียนมีหอพักหรือบ้านพักไหม? แนะน�าอพาร์ทเมนท์ให้หรือไม่?

สามารถย้ายโรงเรียนได้หรือไม่ ?
การย้ายสถาบันสอนภาษาญี่ปุ ่นเป็นเรื่องที่ท�าได้ยาก ดังนั้นจึงควร
พิจารณาข้อมูลจากเว็บไซต์ เอกสารแนะน�า คู่มือสถานศึกษา หรือ
สอบถามข้อมูลโดยตรงจากรุ่นพี่ที่ก�าลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาแล้ว 
เก็บข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนเลือกโรงเรียนอย่างระมัดระวัง

One Point Advice
① ใบสมัครเข้าเรียน
② ใบประวัติส่วนตัว
③ ใบรับรองผลการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย / มหาวทิยาลยั
④ ใบรับรองการส�าเร็จการศึกษา (หรือคาดว่าจะส�าเร็จการศึกษา) 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / มหาวิทยาลัย
⑤ เอกสารรับรองความสามารถทางเงิน
⑥ เอกสารอื่นๆ 

การสอบเข้ามักพิจารณาเอกสารเป็นหลัก แต่บางสถานศึกษาก็มีการสัมภาษณ์ผู้สมัครและผู้ปกครอง หรือจัดสอบข้อเขียนด้วย

Point	!	การเลือกสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น			

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นตามประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (กระทรวงยุติธรรม)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukanho_ho28-2.html

ผลการส�ารวจเกี่ยวกับการศึกษาในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงยุติธรรม 
(โดยกระทรวงศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่น)
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1382482.htm

ค้นหาโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น (Association for the Promotion of Japanese Language Education)
https://www.nisshinkyo.org/search/

Japanese Language School Association (JaLSA)
http://www.jalsa.jp/

“หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ” ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่นก�าหนด (JASSO)
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/nihongokyouiku.html

A. มหาวิทยาลัยเอกชนและวิทยาลัยอนุปริญญาที่เปิดสอนหลักสูตรพิเศษส�าหรับนกัศึกษาต่างชาติ (Bekka)

รายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชนและวิทยาลัยอนุปริญญาที่เปิดสอนหลักสูตร Bekka (JASSO)
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/nihongokyouiku.html

B. สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับการประกาศรับรองจากกระทรวงยุติธรรม (มีวีซ่า College Student)

C. สถาบนัสอนภาษาญีปุ่น่นอกเหนอืจากสถาบนัสอนภาษาญีปุ่น่ตามประกาศรฐัมนตรีว่าการ
 กระทรวงยุติธรรม (ไม่มีวีซ่า College Student)

มีหลักสูตรที่เรียนด้วยภาษาอังกฤษหรือไม่ ?

หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษมีเพิ่มขึ้น 
(เพ่ิมเติมหน้า 17 หลักสูตรที่ได้รับวุฒิการศึกษาโดยใช ้
ภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรที่สามารถรับวุฒิการศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
(JASSO)
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/
daigakukensaku.html

One Point Advice



การสอบเพ่ือศึกษาต่อประเทศญี่ปุ ่น (EJU) เป็นการสอบวัดความรู ้พื้นฐานด้านวิชาการและความ 

สามารถทางภาษาญีปุ่น่ทีจ่�าเป็นต่อการเข้าศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัของญีปุ่น่ ส�าหรบันกัศกึษาชาวต่างชาติ

ที่ต้องการจะศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัย (ระดับปริญญาตรี) ในประเทศญี่ปุ่น

การสอบเพือ่ศกึษาต่อประเทศญีปุ่น่	(EJU)

มหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่น่มากกว่าครึง่หนึง่ (มหาวทิยาลยัรัฐบาล

เกือบทุกแห่ง) ใช้คะแนน EJU ในการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ 

การสอบเข้าสถานศกึษาแต่ละแห่งจะใช้ EJU หรอืไม่ แตกต่างกนัไปในแต่ละคณะ
แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกันก็ตาม ดังน้ันควรตรวจสอบในเว็บไซต์ของคณะที่
ตนต้องการเข้าศึกษาว่าจ�าเป็นจะต้องใช้ผลสอบ EJU หรือไม่

จ�านวนสถานศกึษาทีใ่ช้การสอบ EJU เพือ่คัดเลอืกนกัศกึษา

เข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัย 451 แห่ง

วิทยาลัยอนุปริญา 90 แห่ง

บัณฑิตวิทยาลัย 67 แห่ง

วิทยาลัยเทคนคิ 51 แห่ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 146 แห่ง

รวม 805 แห่ง

(ข้อมูล ณ เดือน ธ.ค. 2018)

สถานศึกษาที่รับคะแนนการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)
https://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/use/

จัดสอบ 2 ครั้งต่อปี

 ครั้งที่ 1 : เดือนมิถุนายน
 ครั้งที่ 2 : เดือนพฤศจิกายน

เลอืกภาษาทีใ่ช้สอบและวชิาสอบตามทีส่ถานศกึษาก�าหนด ทัง้นี ้ไม่สามารถเลอืกสอบวชิาวทิยาศาสตร์และความรูท้ัว่ไปพร้อมกนัได้

(ตัวอย่าง) ข้อก�าหนดการรับสมัครมหาวิทยาลัย A (การก�าหนดวิชาสอบ EJU)

1.ช่วงเวลาที่จัดสอบ

3.	วิชาที่จัดสอบ

2.	สถานที่จัดสอบ

ในประเทศญี่ปุ่น : 16 จังหวัด 
นอกประเทศญี่ปุ่น : 18 เมือง ใน 14 ประเทศและพื้นที่ต่างๆ
เมืองที่จัดสอบ EJU (ภายนอกประเทศญี่ปุ่น) : อินเดีย (นิวเดลี), 
อินโดนีเซีย (จาการ์ตา, ซูราบายา), เกาหลีใต้ (โซล, ปูซาน), ศรีลังกา 
(โคลัมโบ), สิงคโปร์, ไทย (กรุงเทพฯ, เชียงใหม่), ไต้หวัน (ไทเป), 
ฟิลปิปินส์ (มะนลิา), เวยีดนาม (ฮานอย, โฮจมินิห์), ฮ่องกง, มาเลเซยี 
(กัวลาลัมเปอร์), เมียนมาร์ (ย่างกุ้ง), มองโกเลีย (อูลานบาตอร์), 
รัสเซีย (วลาดิวอสต็อก) 

วิชา วัตถุประสงค์ เวลา ระดับคะแนน การเลือกวิชา ภาษาของโจทย์

ภาษาญี่ปุ่น
เพื่อวัดความสามารถภาษาญี่ปุ่นที่จ�าเป็น
ต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น 
(Academic Japanese)

125 
นาที

การอ่าน การฟัง
การอ่านและ

การฟัง
0-400 คะแนน

การเขียน
0-50 คะแนน

ภาษาญี่ปุ่น
เท่านัน้

วิทยาศาสตร์

เพื่อวัดความสามารถด้านวิชาการพื้นฐานสาย
วิทย์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ที่จ�าเป็นต่อการ
ศึกษาคณะทางวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัย
ของญี่ปุ่น

80 นาที 0-200 คะแนน เลือก 2 วิชา จาก ฟิสิกส์ เคมี หรือ ชีววิทยา

ภาษาญี่ปุ่นหรือ
ภาษาอังกฤษ
(เลือกได้)

 
ความรู้ทั่วไป

เพื่อวัดความสามารถด้านวิชาการพื้นฐานสาย
ศิลป์ โดยเฉพาะความสามารถทางตรรกะ
และการใช้ความคิดที่จ�าเป็นต่อการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น

80 นาที 0-200 คะแนน

คณติศาสตร์
เพื่อวัดความสามารถด้านวิชาการพื้นฐาน
ด้านคณติศาสตร์ที่จ�าเป็นต่อการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น

80 นาที 0-200 คะแนน เลือกคอร์ส 1 (ส�าหรับคณะสายศิลป์หรือคณะสายวิทย์ที่เกี่ยวข้องกับคณติศาสตร์ค่อน
ข้างน้อย) หรือ คอร์ส 2 (ส�าหรับคณะที่ต้องใช้คณติศาสตร์ในระดับสูง)

คณะ ภาษาญี่ปุ่น ความรู้ทั่วไป คณติศาสตร์

วิทยาศาสตร์
ภาษาในการสอบ
วิชาการพื้นฐาน ผลการสอบรอบที่ใช้ได้

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา การเลือก
วิชา

คณะนติิศาสตร์ ○ ○ คอร์ส 1 ภาษาญี่ปุ่น รอบเดือนมิถุนายน / พฤศจิกายน 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คอร์ส 2 ○ เลือกอิสระ
อีก 1 วิชา ภาษาอังกฤษ รอบเดือนมิถุนายน 2019

คว
าม

รู้พ
ื้นฐ

าน
ทา

งว
ิชา

กา
ร

 รู้จักสถาบันและการสอบ



4.	ก�าหนดการสอบ

5.	ประโยชน์ของการสอบ	EJU

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

① ยื่นสมัคร ก.พ. -  มี.ค. ก.ค.
ผูส้อบสมคัรสอบตามขัน้ตอนทีก่�าหนด ※１และช�าระเงนิภายในช่วงเวลารบัสมคัร (ช่วงเวลารบัสมัคร
อาจแตกต่างกันในแต่ละปี ควรตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนสมัคร)

② ได้รับบัตรประจ�าตัวสอบ พ.ค. ต.ค. ได้รับบัตรประจ�าตัวผู้สอบ

③ วันสอบ มิ.ย. พ.ย. เข้าสอบ

④ ได้รับใบแจ้งผลคะแนน ก.ค. ธ.ค.
ได้รับใบแจ้งผลคะแนน (หลังจากนัน้ JASSO จะแจ้งผลคะแนนของผู้สอบไปยังสถานศึกษาตามการ
ร้องขอจากสถานศึกษาที่ผู้สอบยื่นสมัคร

※１พื้นที่สอบบางแห่งสามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์หรือทางระบบออนไลน์ อ่านรายละเอียดได้จากโฮมเพจนี้

① ระบบจองทนุการศกึษา
นกัศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวที่ได้คะแนนดีเยี่ยมจากการสอบ EJU และจะ
เข้าศึกษาต่อเป็นนกัศึกษาภาคปกติในมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) วิทยาลัย
อนปุรญิญา วิทยาลยัเทคนคิ (ชัน้ปีที ่3 ขึน้ไป) หรอืวิทยาลยัอาชวีศึกษาของ
ญีปุ่น่ สามารถจองเพ่ือขอรบั “ทนุสนบัสนนุนกัศกึษาต่างชาตจิากกระทรวง
ศกึษาธกิารฯ ประเทศญ่ีปุน่ (Reservation Program for Monbukagakusho 
Honors Scholarship for Privately-Financed International Students)” 
ซึง่เป็นทนุการศกึษาของ JASSO ได้

เงนิทุน  : 48,000 เยนต่อเดอืน (ปีงบประมาณ 2019)
วธิสีมคัร  : สมคัรตามวธีิทีก่�าหนดไว้ในขัน้ตอนการสมัครสอบ EJU
วธิคัีดเลอืก : คดัเลอืกจากผูเ้ข้าสอบท่ีได้คะแนนดีเยีย่มจากการสอบ EJU

วิธีสมัครสอบ EJU
https://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/procedure/application.html

② ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้งที่สอบและอายุผู้สอบ! ผลสอบมีอายุ 2 ปี!
การสอบ EJU สามารถสมคัรสอบกีค่รัง้กไ็ด้ และไม่จ�ากดัอายขุองผู้สอบ ผล
สอบมีอาย ุ2 ปี (สามารถใช้ผลสอบย้อนหลงัได้มากทีส่ดุ 4 ครัง้สดุท้าย) แต่
คะแนนที่ยื่นให้กับสถานศึกษาแต่ละแห่งจะต้องเลือกใช้คะแนนสอบเพียง
รอบเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ จะเลือกใช้คะแนนสอบแต่ละวิชาจากการ
สอบต่างครั้งกันไม่ได้ สถานศึกษาจ�านวนมากก�าหนดรอบการสอบ EJU ที่
ใช้ยื่นสมัคร จึงต้องตรวจสอบระเบียบการสมัครของสถานศึกษาที่ต้องการ
เข้าศึกษาต่ออย่างละเอียด

③ ระบบ Pre-arrival Admission
การสอบเข้าโดยใช้ผลคะแนน EJU สามารถท�าได้โดยไม่ต้องเดินทางไป
สอบที่ประเทศญี่ปุ่น

รายช่ือสถานศึกษาที่ใช้ผลสอบ EJU สมัครเข้าศึกษาต่อโดยไม่

ต้องเดินทางไปด�าเนนิการที่ประเทศญี่ปุ่น (ประมาณ 180 แห่ง)
https://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/prearrival/index.html

ระบบ Reservation Program for Monbukagakusho Honors 

Scholarship for Privately-Financed International Students
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/shoureihi/
yoyakuseido/index.html

6.	ทดลองท�าข้อสอบเก่า	EJU!

ตัวอย่างข้อสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) ที่ผ่านมา
https://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/pastpaper_sample/
index.html

ข้อสอบเก่า EJU ในปีทีผ่่านมา
ผูเ้ขยีน/บรรณาธกิาร : JASSO
พมิพ์ : Bonjinsha Co., Ltd.
(จ�าหน่ายทีป่ระเทศญีปุ่น่และเกาหลใีต้)
※ สามารถดูข้อสอบเก่าได้ที่ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลเพ่ือ 
 การศกึษาต่อประเทศญีปุ่น่ (รายละเอียดหน้า 45)

日本留学試験試験(EJU)問題　聴解・聴読解問題CD付

การสอบนอกประเทศญีปุ่น่ https://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/contact/index.html (EJU Oversea Representatives)

ติดต่อสอบถาม

การสอบในประเทศญีปุ่น่ EJU Uketsuke-Center (Information Desk) TEL : 0570-55-0585 Email : eju@sdcj.co.jp
 ※	กรณโีทรจากประเทศไทย TEL : +81-42-649-9571

การสอบเพ่ือศกึษาต่อประเทศญีปุ่น่ (EJU)              https://www.jasso.go.jp/en/eju/index.html

เสยีงจากผูเ้คยสอบ EJU https://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/voice/index.html



การสอบแต่ละประเภททีใ่ช้ ในการศกึษาต่อประเทศญีปุ่่น
ควรศึกษารายละเอียดในคู่มือการสมัครของสถานศึกษาที่สนใจ

และสอบตามที่สถานศึกษาก�าหนดไว้

เป็นการสอบทีมี่วตัถุประสงค์เพือ่วดัระดบัและรบัรองความสามารถทาง
ภาษาญีปุ่น่ของผูท้ีไ่ม่ได้ใช้ภาษาญีปุ่น่เป็นภาษาแม่ จดัขึน้ทัง้ในและนอก
ประเทศญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม

① การสอบในประเทศญี่ปุ่น
Japan Educational Exchange and Services (JEES) 
Japanese Language Learning Promotion Division
(The JLPT Application Center / จันทร์-ศุกร์ 9:30-17:30)
TEL: (+81) 3-6686-2974

1.	การสอบวดัระดบัความสามารถทางภาษาญีปุ่น่	(JLPT)

② การสอบในต่างประเทศ
The Japan Foundation, Center for Japanese Language Testing
FAX : (+81) 3-5367-1025

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น 
(JLPT ส�าหรับการสอบในประเทศญี่ปุ่น)
http://info.jees-jlpt.jp/

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
https://www.jlpt.jp/e/index.html

นกัศกึษาชาวญ่ีปุน่จะสอบการสอบประเภทนีเ้มือ่จะเข้าศกึษาต่อในระดบั
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่ง 

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่ได้ก�าหนดให้นักศึกษาต่างชาติเข้าสอบการ
สอบนี้ แต่ก็มีบางมหาวิทยาลัยท่ีก�าหนดให้เข้าสอบหากย่ืนสมัครบาง
คณะของมหาวิทยาลัย (ส่วนใหญ่เป็นคณะแพทยศาสตร์และคณะ 
ทันตแพทยศาสตร์)

2.	National	Center	Test	for	University	Admissions	(大学入試センター試験)

National Center Test for University Admissions
https://www.dnc.ac.jp/

●	การสอบเพื่อรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ 
TOEFL®, IELTS, TOEIC®, The Eiken Test in Practical 
English Proficiency (Eiken)

●	การสอบเพือ่รบัรองความสามารถด้านวิชาการหลงัส�าเร็จการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษา
SAT, ACT, International Baccalaureate Exams, ผลคะแนน
การสอบมาตรฐานเพื่อคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศของ
ผู้เรียน ฯลฯ

3.การสอบอืน่ๆ	ทีใ่ช้ ในการศกึษาต่อในญีปุ่น่

One Point Advice

มหาวิทยาลัยญี่ปุ ่นหลายแห่งมักก�าหนดให้ยื่นใบรับรองความ
สามารถทางภาษาอังกฤษประกอบการสมัคร ดังนั้น ควรสอบ
ภาษาอังกฤษเก็บไว้ในระหว่างที่เรียนในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

 รู้จักสถาบันและการสอบ



Campus Diary #2
นักศกึษาต่างชาตใิช้ชีวติในแต่ละวนัยังไงบ้างนะ? เพ่ือตอบข้อสงสัยของทุกคน เรามา

แอบด ูชีวตินกัเรยีนของเหล่ารุน่พี ่ลองฟังเสยีงของนกัศกึษาต่างชาติท่ีก�าลงัพยายาม

มุ่งหน้าสู่ความฝันกัน!

ผมอยากอุทิศตนเพื่อแก้ไขปัญหาในเมือง
ของประเทศบ้านเกิดโดยใช้ความรู ้และ
ประสบการณ์ที่ได้ศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเมือง
(Urban Engineering) มหาวิทยาลยัโตเกยีว 
คณุ Ganzo Rig Robsan Jamtsu 
(ประเทศมองโกเลยี)

ในระดบัปริญญาตร ีผมลงเรยีนในสาขาสถาปัตย- 
กรรมศาสตร์จึงได้ก ้าวเข้าสู ่เส้นทางของการ
ออกแบบและวางแผน พอจบออกมาได้ 5 ปีก็
อยากลองท�างานที่ใหญ่ขึ้นอีกสักหน่อยเลยตัดสิน
ใจมาเรียนต่อที่ญ่ีปุ ่น ตอนแรกผมมาที่ญี่ปุ ่นใน
ฐานะนักศกึษาวิจยั จากนัน้กม็กีารสอบเข้าบณัฑติ
วิทยาลัยผมเลยต้องเรียนเพื่อเตรียมสอบทุกวัน 
ผลลัพธ์ทีไ่ด้จากความพยายามมาครึง่ปีกค็อืผมสอบ
เข้าหลกัสตูรปรญิญาโทได้ ถงึอย่างนัน้ เม่ือเข้าเรียน
ไปแล้วจะต้องท�าวจิยัทนัทที�าให้ยุง่ขึน้ไปอกี แต่ผม
ก็ยังได้เดินทางไปยงัสถานทีต่่างๆ ในญีปุ่น่ด้วยการ
แนะน�าและพาเที่ยวจากหลายๆ คน ในโตเกียว 
ทกุคนทีเ่ดนิอยู่ตามถนนหนทางดไูม่ว่าง ทีโ่อซากะ 
คนนิสัยดี ส่วนประวัติศาสตร์และศาลเจ้าของ 

เกยีวโตกย็อดเยีย่ม ทีฮ่อกไกโดธรรมชาตนิัน้ย่ิงใหญ่คล้าย
กบัประเทศบ้านเกิดของผม ทางชิโกกุเองก็ให้ความส�าคญั
กับวัฒนธรรมและธรรมชาติ การได้พบเห็นเมืองต่างๆ 
ท�าให้ผมสามารถจินตนาการได้อย่างเล็กน้อยว่าภาพ
ของเมืองหลวงของมองโกลในอนาคตจะเป็นเช่นไร  
ในอนาคตข้างหน้าผมอยากอุทิศตนเพ่ือแก้ไขปัญหา
ในเมืองของประเทศบ้านเกิดโดยใช ้ความรู ้และ
ประสบการณ์ทีไ่ด้ศกึษาจากประเทศญีปุ่่น

8:00 ต่ืนนอน / เข้ายมิ / ทานอาหารเช้า / ไปเรียน
เนื่องจากในหอมียิม ผมจึงใส่ใจที่จะออกก�าลังกาย  
3 คร้ังต่อสปัดาห์

10:00 ท�าวิจัย
ผมใช้เวลาเดนิทางไปมหาวทิยาลยั 1 ชัว่โมง ดงันัน้
ผมเลยอ่านงานวจัิยบนรถไฟ เมือ่มาถงึจงึเร่ิมท�าวจัิย

14:00 ทานอาหารกลางวัน
ในตอนเที่ยง ผมจะทานข้าวในมหาวิทยาลัยเป็น 
ส่วนใหญ่ แต่กม็บ้ีางทีอ่อกไปทานทีร้่านอาหารชดุใกล้ๆ 
มหาวทิยาลยั เมนูทีส่ัง่ประจ�าคอือาหารจานเน้ือ!  ทาน
เสร็จจึงจะเร่ิมท�าวจัิยต่อ

17:00 เดนิชมเมือง
วันน้ีเป็นวันเดินชมเมืองหน่ึงคร้ังประจ�าสัปดาห์ ผม
จะเดินเล่นในเขตเมืองที่หนาแน่น สังเกตดูทิวทัศน์
และโครงสร้างของเมือง บางครั้งก็จะถามไถ่คนท่ี
อาศัยอยู่แถวน้ัน

19:00 ทานอาหารเยน็
ระหว่างทีเ่ดนิทางชมเมือง ผมกจ็ะค้นพบร้านทีส่นใจ 
แล้วกจ็ะทานอาหารเยน็ทีน่ัน่ จากน้ันผมจะรวบรวม
บันทกึต่างๆ และภาพทีถ่่ายมา

22:00 กลบับ้าน / ช่วงเวลาพักผ่อน
ผมจะออกจากมหาวทิยาลยัประมาณ 3 ทุม่ พอกลบัถงึ
บ้านจะอ่านหนังสอื หรือสนุกสนานกับการดภูาพยนตร์ 
และก็จะมบีางวันทีจ่ะคยุเร่ืองอะไรก็ได้กบัเพือ่นๆ

0:00 เข้านอน
พอตอนเช้าได้ออกก�าลังกาย กลางคืนผมก็จะนอน
หลบัสนิท

การใช้ชวีติในหนึง่วนั

สาขาโบราณคด ีคณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัวาเซดะ
คณุ Ahmed Mahmoud Muhammad Abdelare 
(ประเทศอยีปิต์)

ผมได้รับค�าแนะน�าจากหัวหน้า จึงได้
ไปเรียนภาษาญี่ปุ่น และได้มีโอกาสมา
เรียนต่อที่ญี่ปุ่น

ตั้งแต่เด็กผมตามล่าความฝันที่อยากจะเป็นนักกีฬา
ฟตุบอล แต่พ่อซึง่เป็นคนทีส่นบัสนนุผมมากทีส่ดุกลบั
มาเสยีชวีติกะทนัหนั ผมจงึต้องคดิถงึเส้นทางอ่ืน ท�าให้
ผมเข้าเรยีนในวทิยาลยัอาชวีศกึษาเพือ่หางานท�า
ผมได้มปีระสบการณ์ฝึกอบรมในวทิยาลยัและได้ฝึกงาน
ทีโ่รงแรมห้าดาว ระหว่างทีท่�างานอยู ่ผมได้เห็นลกูค้า
ทีต่่อแถวอยูห่น้าร้านอาหารท�าให้ผมตกใจมาก เพราะที่
อยีปิต์ไม่มธีรรมเนยีมการต่อแถว
ท�าไมคนเหล่านีจ้ะต้องมาต่อแถวกันด้วยล่ะ? พอได้
สอบถามกับผู ้จัดการ เขาซ่ึงเป็นคนญี่ปุ ่นได้สอน
ธรรมเนยีม “การต่อแถว” ในประเทศของเขาให้ผมได้
รูจ้กั ผมรูส้กึประทบัใจ เมือ่ผมปรกึษากบัหวัหน้าว่าอยาก
จะท�างานทีไ่ด้เก่ียวข้องกบัคนญีปุ่น่ หวัหน้ากล็องเชงิ 

โดยให้ผมลองกล่าวค�าทักทายเป็นภาษาญี่ปุ่น คนญี่ปุ่น
ทกุคนจะตอบกลบัมาอย่างย้ิมแย้ม ท�าให้ผมยิง่รูสึ้กอยาก
จะท�างานเกีย่วข้องกบัพวกเขามากขึน้ จากนัน้ หวัหน้าก็
แนะน�าผมว่า “แทนทีจ่ะท�างานทีน่ี ่นายยงัเดก็อยู ่ถ้าไป
เรียนต่อในมหาวิทยาลัยและเรียนภาษาญี่ปุ่น นายก็จะ
ได้เรยีนรูข้นบธรรมเนยีมคนญีปุ่น่ และไปเรยีนต่อทีญ่ีปุ่น่
ได้” ผมจึงได้ไปเรียนภาษาญี่ปุ่น และมีโอกาสมาเรียน
ต่อที่ญี่ปุ่น ในอนาคตผมอยากท�างานเป็นสะพานเชื่อม
ระหว่างอยีปิต์กบัญีปุ่น่

5:00 อ่านหนงัสือ
พอลกูชายตืน่ ก็ไปเล่นด้วยกัน
10:40 สัมมนา
น�าเสนอหน้าห้อง อภปิราย ฟังการน�าเสนองานวจัิย
ของเพ่ือนร่วมช้ันคนอ่ืนๆ 
12:30 ทานข้าวเท่ียง
ซื้ออาหารสุขภาพของญี่ปุ่นที่ร้านข้าวกล่องใกล้กับ
มหาวิทยาลัย ปกติจะทานข้าวกล่อง แต่ถ้าหากวัน
ไหนเบือ่ กจ็ะทานทีโ่รงอาหารของมหาวทิยาลยัหรอื
ไม่ก็ร้านอาหารในละแวกใกล้เคยีง
14:00 ท�าวิจัย
ท�างานวจิยัของตวัเอง วเิคราะห์การส�ารวจขดุ ช่วย
เตรียมงานประชุมสมัมนา หรืองานอาสาสมคัร ฯลฯ
20:00 กลบับ้าน
ตอนเย็น จะสนุกสนานกับฟุตบอลสัปดาห์ละสอง
คร้ังวนั 
วนัหยดุ ท�าพาร์ทไทม์ งานอาสาสมคัร และท่องเทีย่ว
ผมจะท�างานพาร์ทไทม์บ้าง เป็นอาจารย์สอนเกีย่วกบั
การท�าความเข้าใจความแตกต่างทางด้านวฒันธรรม
บ้าง และสนุกสนานกับการท่องเท่ียวเป็นครอบครัว
บ้าง

การใช้ชวีติในหนึง่วนั



การเข้าประเทศญี่ปุ่นจ�าเป็นต้องได้รับการตรวจลงตรา (ขอวีซ่า) ก่อนออกเดินทาง การตรวจลงตรามีหลาย
ประเภท สถานภาพการพ�านักจะถูกก�าหนดตามสถานภาพหรือต�าแหน่ง และวัตถุประสงค์การเดินทางมายัง
ประเทศญี่ปุ่นของชาวต่างชาติผู้นัน้

สถานภาพการพ�านกัเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาอันได้แก่ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยอนุปริญญา วิทยาลัยเทคนคิ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา และสถาบันสอนภาษาญ่ีปุ่น คือสถานะ "นกัศึกษาวิทยาลัย (College student)” ซ่ึงมี
ระยะเวลาการพ�านกั คือ 4 ปี 3 เดือน, 4 ปี, 3 ปี 3 เดือน, 3 ปี, 2 ปี 3 เดือน, 2 ปี, 1 ปี 3 เดือน, 1 ปี, 6 เดือน 
หรือ 3 เดือน

ขั้นตอนการเข้าประเทศญี่ปุ่น

ส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืง กระทรวงยตุธิรรม   http://www.immi-moj.go.jp/english/index.html

การตรวจลงตรา	(วซ่ีา)	และสถานภาพการพ�านกั

*การย่ืนขอตรวจลงตรา (ขอวีซ่า) มี 2 วิธีคือ การยื่นโดยแสดง 
"ใบรบัรองสถานภาพการพ�านัก (COE)" และการยืน่แบบไม่แสดง
ใบรับรองฯ การยื่นโดยแสดง "ใบรับรองสถานภาพการพ�านัก 
(COE)" จะใช้เวลาด�าเนนิการสั้นกว่า

ประเทศของคุณ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ประสงค์จะศึกษาต่อ

ผู้ประสงค์จะศึกษาต่อ

ย่ืนขอวซ่ีา

ใบค�าร้องขอวซ่ีา
เอกสารเกีย่วข้องทีจ่�าเป็น ฯลฯ

สถานทูตญี่ปุ่น / สถานกงสุลญี่ปุ่น

ออกวีซ่า

ผู้ประสงค์จะศึกษาต่อ

ใบสมัคร

จดหมายตอบรับเข้าศึกษา

จัดส่งใบ COE

รับ COE

ยื่นเรื่องขอเข้าประเทศ

ยื่นใบ COE

สถาบันที่จะไปศึกษาต่อ

ผู้ยื่นค�าขอ

ตัวแทน
หรือ

หรือ

ผู้ประสงค์จะศึกษาต่อ

ยื่นขอใบรับรองสถานภาพการ
พ�านกั  (อักษรย่อ COE)

ส�านกังานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น

ออกใบ COE

ตัวแทน

ผู้ประสงค์จะศึกษาต่อ

เข้าประเทศ

ส�านกังานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น
ประจ�าสนามบิน (หรือท่าเรือ)

ได้รับอนญุาตให้
เข้าประเทศ

นกัศึกษาวิทยาลัย

ท�ากิจกรรมตามสถานะ

 รู้จักการใช้ชีวิต



ผู้ประสงค์ศึกษาต่อ (ผู้สมัคร) หรือตัวแทน (เจ้าหน้าท่ีสถาบันการศึกษาที่รับเข้าศึกษาต่อ
หรือครอบครัวผู้สมัคร เป็นต้น) จะต้องสมัครขอ "ใบรับรองสถานภาพการพ�านกั (COE)"   
ที่ส�านกังานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น

＊ โดยส่วนมาก สถานศึกษาที่รับเข้าเรียนจะเป็นตัวแทนสมัครให้

＊	กรุณาสอบถามเกี่ยวกับเอกสารจ�าเป็นในการสมัครที่สถานศึกษา

การยืน่ขอใบรบัรองสถานภาพการพ�านกั วซ่ีา ฯลฯ อาจจ�าเป็นต้องยืน่หลกัฐานยนืยนัว่าผูส้มคัร
เตรียมการอย่างเพยีงพอเพือ่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในขณะก�าลงัศกึษาในประเทศญีปุ่น่ 

● เอกสารที่จ�าเป็น・・・	หนงัสือรับรองบัญชีเงินฝากของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ผู้ประสงค์ 
 ศึกษาต่อ หรือ ผู้ปกครอง), หนงัสือรับรองรายได้ย้อนหลัง 2 - 3 ปี, 
 หนงัสือรับรองการเสียภาษี เป็นต้น 

เมื่อได้รับ "ใบรับรองสถานภาพการพ�านกั (COE)" แล้ว

ให้ผู้สมัครยื่นขอตรวจลงตราที่สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศของตน

● เอกสารที่จ�าเป็น・・・	① หนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

	 ② ใบค�าร้องขอรับการตรวจลงตรา

	 ③ รูปถ่าย

	 ④ ใบรับรองสถานภาพการพ�านกั (COE)

	 ⑤ อาจมีการขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมในบางกรณี

การเข้าประเทศญี่ปุ่นต้องใช้เอกสารดังนี้

● เอกสารที่จ�าเป็น・・・ ① หนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

	 ② การตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูต

  ญี่ปุ่นในต่างแดน (วีซ่า)

	 ③ ใบรับรองสถานภาพการพ�านกั (COE)

  (กรณีได้รับแล้ว)

1.	การสมคัรขอใบรบัรองสถานภาพการพ�านกั	(COE)

2.	เอกสารรบัรองความสามารถในการรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายขณะพ�านักในประเทศญ่ีปุ่น

3.	การสมคัรขอตรวจลงตรา	(วซ่ีา) 4.	การเข้าประเทศญีปุ่่น

5.	บตัรประจ�าตวัผูพ้�านัก

ชาวต่างชาติที่มีระยะเวลาพ�านักเกินกว่า 3 เดือนจะได้รับ "บัตรประจ�าตัวผู้พ�านัก 
(Residence Card)" และจะต้องพกบัตรประจ�าตัวผู้พ�านกันีต้ิดตัวไว้เสมอ

กรณีเข้าประเทศที่สนามบินชินชิโตเสะ สนามบินนาริตะ สนามบินฮาเนดะ สนามบิน

จูบุ สนามบินคันไซ สนามบินฮิโรชิมะ หรือสนามบินฟุกุโอกะ :

การออกบตัรประจ�าตวัผูพ้�านกัท�าได้หลงัจากได้รบัการตดิสตกิเกอร์ตราอนญุาตเข้าเมอืง 

上陸許可 หรือ Landing Permission ลงบนหนงัสือเดินทางในขั้นตอนการตรวจคนเข้า

เมอืง เมือ่มทีีอ่ยูท่ีแ่น่นอนในญ่ีปุน่แล้ว ให้น�าบตัรประจ�าตวัผูพ้�านกัไปขึน้ทะเบยีนผูอ้าศยั

ที่ส�านกังานเขตในท้องที่ที่พักอาศัยภายใน 14 วัน 

กรณีเข้าประเทศที่สนามบินอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น :

นกัศกึษาต่างชาตจิะได้รบัการตดิสตกิเกอร์ตราอนญุาตเข้าเมอืง 上陸許可 และตราประทบั 

在留カード後日交付 ซึ่งมีความหมายว่า "ออกบัตรประจ�าตัวผู้พ�านกัภายหลัง" ลงบน

หนังสือเดินทางในข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง หลังจากมีที่อยู่ที่แน่นอนในญ่ีปุ่นแล้ว 

ให้น�าหนงัสือเดินทางท่ีมีตราประทับดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนผู้อาศัยยังส�านกังานเขตใน

ท้องทีท่ีพ่กัอาศยัภายใน 14 วนั จากนัน้บตัรประจ�าตวัผูพ้�านกัจะถกูจดัส่งไปทีส่�านกังาน

เขตที่พักอาศัยและส่งต่อทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้

【การขอรับบัตรประจ�าตัวผู้พ�านกั】

RESIDENCE CARD



จะมีการส่งบัตรแจ้งมายนัมเบอร์ (หรือ หมายเลขประจ�าตัวบุคคล) หลังจากลงทะเบียน
ที่อยู่ที่ส�านักงานเขตในท้องท่ีท่ีอาศัย มายนัมเบอร์ของแต่ละคนจะเป็นเลขเพียงชุดเดียว
เท่านัน้ และชุดหมายเลขนีจ้�าเป็นส�าหรับการท�าธุรกรรมในที่ต่างๆ เช่น หน่วยราชการ 
เป็นต้น ทั้งนี้ ชุดหมายเลข 12 หลักของมายนัมเบอร์จะแตกต่างจากเลข 12 หลักในบัตร
ประจ�าตัวผู้พ�านกั (Residence Card)

นกัศึกษาต่างชาติควรเก็บรักษา "บัตรแจ้งหมายเลข (通知カード)" และ "บัตรประจ�าตัว
บุคคล (個人カード)" ซึ่งระบุเลขประจ�าตัวไว้ให้ดี เนื่องจากต้องใช้ในการด�าเนนิการต่างๆ 
ตัวอย่างเช่น
● ตอนท�าธุรกรรม ณ สถานที่ราชการ (อาทิ การท�าประกันสุขภาพแห่งชาติ)
● ตอนท�างานพิเศษ
● ตอนที่ได้รับเงินจากต่างประเทศที่ธนาคาร

กรณีเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ ่นเพื่อการสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องน�า
บัตรประจ�าตัวผู้สอบท่ีได้รับจากสถานศึกษามารับการตรวจลง
ตรา (วีซ่า) "พ�านักระยะสั้น (Short-term Stay)" จากสถาน
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในต่างประเทศก่อนเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น 
ระยะเวลาที่สามารถพ�านักได้ คือ 15 วัน, 30 วัน หรือ 90 วัน 
อย่างไรก็ตาม ไม่จ�าเป็นต้องขอวีซ่าหากเป็นผู้อาศัยในประเทศที่ได้
รับการยกเว้นวีซ่า

＊กรณขีองการยกเว้นวีซ่า ตามระเบียบแล้ว ผู้เข้าสอบจะต้องกลับ
ประเทศของตนเพื่อขอสถานภาพการพ�านัก “นักศึกษาวิทยาลัย 
(College Student)” หลังจากที่สอบผ่าน

กรณนัีกเรียนต่างชาติเดินทางกลับประเทศช่ัวคราวหรือเดินทางออก
ไปยังประเทศอื่น จะต้องขอรับ การอนุญาตกลับเข้ามาในราช
อาณาจักร (Re-entry Permit) ท่ีส�านกังานตรวจคนเข้าเมืองท้อง
ถิ่น ก่อนออกนอกประเทศ 

อย่างไรกต็าม หากวนัทีก่ลบัเข้าประเทศญีปุ่น่ไม่เกนิ 1 ปีนบัจากวนัที่
ออกนอกประเทศ ตามระเบยีบแล้ว ผูถ้อืหนงัสอืเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
ที่ยังไม่หมดอายุและมีบัตรประจ�าตัวผู้พ�านกั (Residence Card) ไม่
จ�าเป็นต้องขอรับ การอนญุาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ทั้งนี้ หาก
วนัสิน้สดุระยะเวลาการพ�านกัทีก่�าหนดไว้ในวีซ่ามาถงึก่อนทีเ่ลย 1 ปี
นับจากวันที่ออกนอกประเทศ ให้ยึดเอาวันสิ้นสุดของระยะเวลาการ
พ�านกัเป็นหลัก

หากต้องการอยูอ่าศยัต่อในประเทศญีปุ่น่เกนิจากระยะเวลาการพ�านกั
ที่ก�าหนดไว้ตอนเข้าประเทศ จะต้องยื่นขออนญุาตต่อระยะเวลาการ
พ�านกั (Permission for extension of period of stay) ทีส่�านกังาน
ตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น (โดยปกติ จะรับยื่นประมาณ 3 เดือนล่วง
หน้าก่อนวันหมดระยะเวลาการพ�านกั) 

การอาศัยอยู่โดยผิดกฎหมายหลังจากที่เลยวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
พ�านกั จะมีบทลงโทษสถานหนกัและอาจถูกเนรเทศออกจากญี่ปุ่น

6.	มายนมัเบอร์	(Social	Security	and	Tax	Number)

7.	ข้ันตอนเข้าประเทศญ่ีปุน่เพือ่การสอบ

9.	ข้ันตอนการกลบัประเทศช่ัวคราว 10.	การขอต่อระยะเวลาการพ�านกั

บัตรแจ้งหมายเลข (通知カード)

สถานภาพการพ�านักประเภท "นักศึกษาวิทยาลัย (College 
Student)" เป็นสถานภาพเพื่อเข้าศึกษาในสถานศึกษาของประเทศ
ญี่ปุ่น ไม่อนญุาตให้ท�างาน อย่างไรก็ตาม นกัศึกษาสามารถท�างาน
พเิศษได้ (ศกึษาเพิม่เตมิทีห่น้า 38) หากด�าเนนิการขอ "การอนญุาตให้
ท�ากจิกรรมนอกเหนอืจากทีไ่ด้รับอนุญาตตามสถานภาพ (Permission 
to Engage in Activity Other than that Permitted under the 
Status of Residence Previously Granted)" จากส�านกังานตรวจ
คนเข้าเมืองท้องถิ่น
＊ ผูท้ีย้่ายถิ่นฐานใหม่ มสีถานภาพการพ�านกัเป็น “College Student” และมรีะยะเวลา
พ�านกัเกิน 3 เดือน สามารถยื่นขอ " Permission to Engage in Activity Other than 
that Permitted under the Status of Residence Previously Granted"  ที่สนาม
บินได้ในขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง
＊หากจะยื่นขอ " Permission to Engage in Activity Other than that Permitted 
under the Status of Residence Previously Granted” หลังจากที่เข้าประเทศญี่ปุ่น
แล้ว สามารถด�าเนนิการได้ที่ส�านกังานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น ฯลฯ

8.	การขออนญุาตท�ากิจกรรมนอกเหนอืจาก
ทีไ่ด้รบัอนญุาตตามสถานภาพ

ใบตม. ขาเข้า-ขาออก ส�าหรับผู้กลับเข้ามาในราชอาณาจักร 
(Embarkation and Disembarkation Card for Re-entrants)

หากลมืต่อระยะเวลาการพ�านกัและอาศยัในประเทศญ่ีปุน่โดย
ผิดกฎหมาย อาจเป็นเหตใุห้ไม่ได้รับทนุการศกึษาหรือต้องออก
จากสถานศึกษา

ตอนที่ออกนอกประเทศ
ญี่ปุ ่นต้องท�าเครื่องหมาย
ในช่องที่ก�าหนดบนใบตม. 

ขาเข้า - ขาออกส�าหรับผู ้กลับเข้ามา
ในราชอาณาจักร (Embarkation and 
Disembarkation Card for Re-entrants 
- ED Card for Re-entrants) พร้อมทั้ง
แสดงบัตรประจ�าตัวผู้พ�านักในขั้นตอน 
ขาออก

 รู้จักการใช้ชีวิต



การเลิกท�ากิจกรรมตามสถานภาพการพ�านกัเดิม (สถานะ “นักศึกษาวิทยาลัย”) 
และเปลีย่นไปท�ากิจกรรมทีต่รงกบัสถานภาพการพ�านกัอืน่ (สถานะ “ท�างาน” ฯลฯ) 
จะต้องขออนญุาตเปลีย่นสถานภาพการพ�านกัท่ีส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืงท้องถิน่

สถานภาพการพ�านกัจะถกูยกเลกิในกรณีทีผู่ข้อสถานภาพการพ�านกัยืน่เอกสารเทจ็ 
ปลอมแปลงประวัติหรือกิจกรรมที่ตั้งใจจะท�าในประเทศญี่ปุ่น ฯลฯ 

ผู้ที่มีสถานภาพการพ�านกัประเภท "นกัศึกษาวิทยาลัย (College Student)" และ
ก�าลงัศกึษาอยูใ่นมหาวทิยาลยั ฯลฯ สามารถให้คูส่มรสหรอืบตุรทีอ่ยูใ่นอปุถมัภ์มา
อาศัยในประเทศญี่ปุ่นได้ด้วยสถานภาพประเภท "ผู้ติดตาม (Dependent)" ตาม 
ระยะเวลาการพ�านกัของผู้ถือสถานภาพ นกัศึกษาวิทยาลัย

อย่างไรกต็าม ควรอาศยัอยู่จนคุน้เคยกบัการใช้ชวีติในญีปุ่่น และเตรยีมการในด้าน
ต่างๆ รวมถึงการเงินให้พร้อมก่อน จึงให้ครอบครัวมาอยู่ด้วย

กรุณาแจ้งหรือยื่นค�าร้องโดยทันที ในกรณดีังต่อไปนี้

・ส�านกังานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น

 เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, เพศ, สัญชาติ/ประเทศ, สถานศึกษา 

 หรือบตัรประจ�าตัวผูพ้�านกั (Resident Card) เป้ือน ช�ารดุ หรอืสญูหาย เป็นต้น

・ส�านกังานเขตเทศบาล

 เปลี่ยนที่อยู่ หรือ เรียนจบแล้วและก�าลังจะกลับประเทศ

11.	การเปลีย่นสถานภาพการพ�านกั

12.	การยกเลิกสถานภาพการพ�านัก

13.	การให้ครอบครวัมาทีญ่ี่ปุน่

14.	การแจ้งหรอืยืน่ค�าร้องต่อส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืงและส�านักงานเขตฯ

หากท�ากิจกรรมอื่น เช่น ด�าเนนิกิจการที่มีรายได้ หรือกิจกรรมที่มีค่าตอบแทน 
โดยที่ไม่ได้ยื่นเรื่องขออนญุาตไว้ จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายสถานหนกั
และอาจถูกเนรเทศออกจากญี่ปุ่น

กรณทีี่มีสถานภาพการพ�านกัเป็น นกัศึกษาวิทยาลัย (College Student) แต่
กลับไปท�างานและไม่เข้าเรียน จะถูกยกเลิกสถานภาพการพ�านกั เว้นแต่มี
เหตุผลอันสมควร

กรณทีี่ครอบครัวเข้าประเทศด้วยสภานภาพ พ�านักระยะสั้น (Temporary 
Visitor) (หรอืทีเ่รยีกกนัว่า "วีซ่าท่องเท่ียว") จะยืน่เรือ่งในประเทศญ่ีปุน่เพือ่ขอ
เปลี่ยนสถานภาพการพ�านกัเป็น ผู้ติดตาม ได้ยาก ดังนัน้จึงควรตรวจสอบให้ดี



ค่าใช้จ่ายทีจ่�าเป็นในการศึกษาต่อประเทศญ่ีปุน่
การค�านวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการศึกษาต่ออย่างเป็นรูปธรรมและวางแผนการเงินโดยค�านงึถึงเงินทุน 

ส่วนตัวจะช่วยให้สามารถใช้ชีวิตนกัศึกษาได้อย่างราบร่ืน ควรลองค�านวณค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นส�าหรับการ

ศึกษาต่อเพื่อพิจารณาว่าแผนการเงินของตนมีความสมเหตุผลหรือไม่

ค่าใช้จ่ายอ้างอิง 
(มหาวิทยาลัยรัฐบาล หลักสูตร 4 ปี)

ลองค�านวณค่าใช้จ่าย
ของคุณเอง!

ค่าใช้จ่ายก่อนเข้า

ประเทศญี่ปุ่น

ค่าสอบต่างๆ เช่น 
EJU, JLPT, TOEFL® เป็นต้น

28,080 เยน
กรณีสอบ EJU ในประเทศ
ญี่ปุ่น 2 ครั้ง (ครั้งละ 2 วิชา
ขึ้นไป)

เยน

ค่าธรรมเนียมสอบของสถาบนัท่ีสนใจ
ศึกษาต่อ

17,000 เยน
กรณีสอบเข้ามหาวิทยาลัย
รัฐบาล 1 ครั้ง

เยน

ค่าตรวจร่างกาย (ตามท่ีสถานศึกษา
ก�าหนด)

6,000 เยน แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ เยน

ค่าส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ 
(ตามที่สถานศึกษาก�าหนด)

2,000 เยน แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ เยน

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ 

ในการสอบเข้า

ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าที่พัก 100,000 เยน
แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ
และระยะเวลาที่อยู่ใน
ประเทศญี่ปุ่น

เยน

ค่าท�าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 12,000 เยน แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ เยน

ค่าธรรมเนียมวีซ่า 3,000 เยน แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ เยน

ค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็น

หลังจากทราบผลการ

สอบเข้า

ค่าตั๋วเครื่องบิน 70,000 เยน แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ เยน

ค่าท่ีพกัช่ัวคราว (ค่าโรงแรมจนกว่าจะ
ได้ที่อยู่ถาวร)

30,000 เยน
แตกต่างกันตามระยะเวลา
ที่จะอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

เยน

ค่าแรกเข้า 282,000 เยน มหาวิทยาลัยรัฐบาล เยน

ค่าเล่าเรียนปีแรก ฯลฯ 535,800 เยน มหาวิทยาลัยรัฐบาล เยน

ค่าเดินทางไปเรียน 60,000 เยน

ค�านวณค่าใช้จ่าย 12 เดือน
โดยอ้างองิจากผลการส�ารวจ
สภาพความเป็นอยู่จริงของ
นักศึกษาต่างชาติทุนส่วน
ตวัประจ�าปี 2017 (JASSO)

เยน

ค่าอาหาร 324,000 เยน เยน

ค่าที่พัก 408,000 เยน เยน

ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า แก๊ส น�้า
ประปา)

84,000 เยน เยน

ค่าประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล 36,000 เยน เยน

ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงและงาน
อดิเรก

72,000 เยน เยน

ค่าใช้จ่ายจิปาถะ 84,000 เยน เยน

รวม 2,153,880 เยน เยน

 รู้จักการใช้ชีวิต



ค่าครองชีพ	ราคาสินค้าและบริการ

1.	มาลองดรูาคาสนิค้าและบรกิารของญ่ีปุน่กนั	!

ราคาสินค้าในชีวิตประจ�าวัน
ข้าว (5 กิโลกรัม) 2,137 เยน (641 บาท)

ขนมปัง (1 กิโลกรัม) 435 เยน (131 บาท)

นมวัว (1,000 มิลลิลิตร) 223 เยน (67 บาท) 

ไข่ไก่ (10 ฟอง) 248 เยน (74 บาท) 

แอปเปิ้ล (1 กิโลกรัม) 497 เยน (149 บาท)

กะหล�่าปลี (1 กิโลกรัม) 244 เยน (73 บาท) 

เครื่องดื่มอัดลม (500 มิลลิลิตร) 97 เยน (29 บาท)

แฮมเบอร์เกอร์ 174 เยน (52 บาท)

น�้ามันเบนซิน (1 ลิตร) 132 เยน (40 บาท)

กระดาษทิชชู่ (12 ม้วน) 279 เยน (84 บาท)

บัตรเข้าชมภาพยนตร์ 1,800 เยน (540 บาท)

แท็กซี่ (4 กิโลเมตร) 1,450 เยน (435 บาท)

ค่าใช้จ่ายในชวีติประจ�าวนัในเมอืงใหญ่จะสงูกว่าในต่างจงัหวดั โดยค่าใช้จ่ายในชวีติประจ�าวนั (ไม่รวมค่าเล่าเรยีน) 

ต่อเดือนของนกัศึกษาต่างชาติมีดังต่อไปนี้

2.	มาลองดคู่าใช้จ่ายในชวีติประจ�าวนักัน	!

คิวชู ชูโงกุ ชิโกกุ คิงคิ จูบุ โตเกียว คันโต โทโฮคุ ฮอกไกโด ค่าเฉลี่ย
ทั่วประเทศ

72,000 เยน
(21,600 บาท)

77,000 เยน
(23,100 บาท)

77,000 เยน
(23,100 บาท)

89,000 เยน
(26,700 บาท) 78,000 เยน

(23,400 บาท)

100,000 เยน
(30,000 บาท) 96,000 เยน

(28,800 บาท)
74,000 เยน

(22,200 บาท)

81,000 เยน
(24,300 บาท)

89,000 เยน
(26,700 บาท)

ที่มา : Statistics Bureau, Japan
ค�านวณจาก 100 เยน = 30 บาท

รายจ่ายใน 1 เดือนแยกตามประเภทของค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเล่าเรียน) (ค่าเฉลีย่ทัว่ประเทศ)

ค่าเดินทางไปเรียน
5,000 เยน
1,500 บาท

ค่าที่พัก
34,000 เยน 
10,200 บาท

ค่าอาหาร
27,000 เยน
8,100 บาท

ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟ 
ค่าแก๊ส และค่าประปา)

7,000 เยน
2,100 บาท

ค่าประกันและรักษาพยาบาล
3,000 เยน
900 บาท 

บันเทิงและงานอดิเรก
6,000 เยน
1,800 บาท

ค่าใช้จ่ายจิปาถะ
7,000 เยน
2,100 บาท

เยน บาท

ค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ 34,000 10,200

ฮอกไกโด 31,000 9,300

โทโฮคุ 25,000  7,500

คันโต 39,000 11,700

โตเกียว 43,000 12,900

จูบุ 26,000 7,800 

คิงคิ 35,000 10,500

ชูโงกุ 24,000 7,200

ชิโกกุ 23,000 6,900

คิวชู 24,000 7,200

ค่าที่พัก แบบแบ่งตามภูมิภาค

ที่มา : ผลการส�ารวจสภาพความเป็นอยู่จริงของนกัศึกษาต่างชาติ
ทุนส่วนตัวประจ�าปี 2017 (JASSO)

ค�านวณจาก 100 เยน = 30 บาท



บัณฑิตวิทยาลัย

ค่าแรกเข้า
(เฉพาะในปีแรก)

ค่าเล่าเรียน ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการเรียนปีแรก
ค่าใช้จ่ายในการเรียน
จนจบการศึกษา ※１

เยน เยน เยน บาท เยน บาท

รัฐบาล (หลักสูตรปริญญาโท) 282,000 535,800 817,800 245,340 1,353,600 406,080
ท้องถิ่น (หลักสูตรปริญญาโท) 364,727 537,878 902,605 270,782 1,440,483 432,145

ศิลปกรรมศาสตร์ 222,861 1,218,547 1,441,408 432,422 2,659,955 797,987
วิศวกรรมศาสตร์ 208,111 951,607 1,159,718 347,915 2,111,325 633,398
สาธารณสุขศาสตร์ 246,845 853,128 1,099,973 329,992 1,953,101 585,930
วิทยาศาสตร์ 199,244 886,464 1,085,708 325,712 1,972,172 591,652
เกษตรศาสตร์/สัตวแพทยศาสตร์ 218,358 802,136 1,020,494 306,148 1,822,630 546,789
เภสัชศาสตร์ 185,250 834,025 1,019,275 305,783 1,853,300 555,990
คหกรรมศาสตร์ 239,091 718,855 957,946 287,384 1,676,801 503,040
ศิลปศาสตร์ 202,894 735,827 938,721 281,616 1,674,548 502,364
สังคมศาสตร์ 211,083 686,458 897,541 269,262 1,583,999 475,200
แพทยศาสตร์ 189,725 699,422 889,147 266,744 1,588,569 476,571
มนุษย์ศาสตร์ 203,895 645,808 849,703 254,911 1,495,511 448,653

รัฐบาล (หลักสูตรปริญญาเอก) 282,000 535,800 817,800 245,340 1,889,400 566,820
ท้องถิ่น (หลักสูตรปริญญาเอก) 364,727 537,878 902,605 270,782 1,978,361 593,508

ศิลปกรรมศาสตร์ 233,986 1,100,426 1,334,412 400,324 3,535,264 1,060,579
สาธารณสุขศาสตร์ 258,951 799,934 1,058,885 317,666 2,658,753 797,626
วิทยาศาสตร์ 204,346 792,232 996,578 298,973 2,581,042 774,313
เกษตรศาสตร์/สัตวแพทยศาสตร์ 218,483 802,160 1,020,643 306,193 2,624,963 787,489
วิศวกรรมศาสตร์ 189,363 797,539 986,902 296,071 2,581,980 774,594
คหกรรมศาสตร์ 236,928 718,085 955,013 286,504 2,391,183 717,355
เภสัชศาสตร์ 179,545 716,022 895,567 268,670 2,327,611 698,283
ศิลปศาสตร์ 225,912 690,116 916,028 274,808 2,296,260 688,878
ทันตแพทยศาสตร์ 232,075 642,666 874,741 262,422 2,160,073 648,022
สังคมศาสตร์ 202,430 612,401 814,831 244,449 2,039,633 611,890
มนุษยศาสตร์ 206,800 583,535 790,335 237,101 1,957,405 587,222
แพทยศาสตร์ 174,718 533,549 708,267 212,480 1,775,365 532,610

มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี)

ค่าแรกเข้า
(เฉพาะในปีแรก)

ค่าเล่าเรียน ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการเรียนปีแรก ค่าใช้จ่ายในการเรียนจนจบการศึกษา ※2

เยน เยน เยน บาท เยน บาท

รัฐบาล 282,000 535,800 817,800 245,340 2,425,200 727,560
ท้องถิ่น 393,618 538,633 932,251 279,675 2,548,150 764,445

แพทยศาสตร์ 1,325,507 3,717,720 5,043,227 1,512,968 23,631,827 7,089,548
ทันตแพทยศาสตร์ 563,403 3,725,836 4,289,239 1,286,772 22,918,419 6,875,526
เภสัชศาสตร์ 341,541 1,741,001 2,082,542 624,763 10,787,547 3,236,264
ศิลปกรรมศาสตร์ 259,312 1,376,891 1,636,203 490,861 5,766,876 1,730,063
สาธารณสุขศาสตร์ 272,467 1,228,341 1,500,808 450,242 5,185,831 1,555,749
วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ 242,670 1,231,676 1,474,346 442,304 5,169,374 1,550,812
เกษตรศาสตร์/สตัวแพทยศาสตร์ 246,282 1,166,879 1,413,161 423,948 4,913,798 1,474,139
พลศึกษา 258,265 1,035,887 1,294,152 388,246 4,401,813 1,320,544
คหกรรมศาสตร์ 255,704 997,399 1,253,103 375,931 4,245,300 1,273,590
อักษรศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 233,136 952,976 1,186,112 355,834 4,045,040 1,213,512
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 214,439 930,751 1,145,190 343,557 3,937,443 1,181,233
นติิศาสตร์/พาณชิยศาสตร์/
เศรษฐศาสตร์ 232,284 920,231 1,152,515 345,755 3,913,208 1,173,962

ชินโต/พุทธศาสนา 214,288 888,940 1,103,228 330,968 3,770,048 1,131,014

 รู้จักการใช้ชีวิต

ค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นในการศึกษา

ค่าเล่าเรียนโดยเฉลี่ยปีแรก	(ค�านวณจาก	100	เยน	=	30	บาท)

ค่าใช้จ่ายทีจ่�าเป็นในการศกึษาของสถานศกึษาในญ่ีปุน่ถือว่าไม่สงูหากเปรียบเทยีบกับมหาวทิยาลยัในสหรฐัอเมรกิาและสหราชอาณาจกัร 
ยอดรวมค่าเล่าเรียนและค่าแรกเข้าในหน่ึงปีของหลักสูตรปริญญาตรีในญ่ีปุ่นจะอยู่ท่ีประมาณ 820,000 เยน (หรือ 246,000 บาท)  
ส�าหรับมหาวิทยาลัยรัฐบาล※, ประมาณ 930,000 เยน (หรือ 279,000 บาท) ส�าหรับมหาวิทยาท้องถิ่น และประมาณ 1,100,000 
-1,640,000 เยน (หรือ 330,000 – 492,000 บาท) ส�าหรับมหาวิทยาลัยเอกชน (ไม่รวมสาขาแพทยศาสตร์ / ทันตแพทยศาสตร์ / 
เภสชักรรมศาสตร์) นอกจากนี ้ยงัมทีนุการศึกษาและระบบการลดหย่อน/ยกเว้นค่าเล่าเรียนเป็นจ�านวนมากเมือ่เทยีบกบัประเทศอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายทีจ่�าเป็นในปีแรกจะประกอบด้วยค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรยีน ค่าบ�ารงุสถานทีแ่ละสิง่อ�านวยความสะดวก เป็นต้น ทัง้นี ้ค่าแรกเข้า 
จะจ่ายแค่ในปีแรกเท่านัน้
※	ยกเว้นมหาวิทยาลัยรัฐบาลบางแห่ง

※1 หลักสูตรปริญญาโทค�านวณจากค่าแรกเข้ารวมกับค่าเล่าเรียน 2 ปี หลักสูตรปริญญาเอกค�านวณจากค่าแรกเข้ารวมกับค่าเล่าเรียน 3 ปี

※2 หลักสูตรแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเอกชนค�านวณจากค่าแรกเข้ารวมกับค่าเล่าเรียน 6 ปี หลักสูตรอื่นๆ ค�านวนจากค่าแรกเข้ารวมกับค่าเล่าเรียน 4 ปี

●	บัณฑิตวิทยาลัย

●	มหาวิทยาลัย	(ปริญญาตรี)

เอกชน (หลักสูตรปริญ
ญ

าโท)
เอกชน (หลักสูตรปริญ

ญ
าเอก)

เอกชน



วิทยาลัยอนุปริญญา

ค่าแรกเข้า
(เฉพาะในปีแรก) ค่าเล่าเรียน ฯลฯ ค่าแรกเข้า (เฉพาะในปีแรก) ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร※3

เยน เยน เยน บาท เยน บาท

ศิลปกรรมศาสตร์ 251,226 1,181,574 1,432,800 429,840 2,614,374 784,312
วิศวกรรมศาสตร์ 209,388 1,051,438 1,260,826 378,248 2,312,264 693,679
วทิยาศาสตร์/เกษตรศาสตร์ 194,615 910,962 1,105,577 331,673 2,016,539 604,962
มนุษยศาสตร์ 242,942 868,122 1,111,064 333,319 1,979,186 593,756
ศึกษาศาสตร์/การศึกษา
ระดับปฐมวัย 250,742 852,536 1,103,278 330,983 1,955,814 586,744

คหกรรมศาสตร์ 245,642 861,628 1,107,270 332,181 1,968,898 590,669
นติิศาสตร์/พาณชิยศาสตร์/
เศรษฐศาสตร์/สังคมศาสตร์ 233,823 845,376 1,079,199 323,760 1,924,575 577,373

พลศึกษา 238,571 816,286 1,054,857 316,457 1,871,143 561,343

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ค่าแรกเข้า (เฉพาะในปีแรก) ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร※5

ค่าแรกเข้า
(เฉพาะในปีแรก) ค่าเล่าเรียน ฯลฯ ค่าแรกเข้า

(เฉพาะในปีแรก) ค่าเล่าเรียน ฯลฯ

เยน เยน เยน บาท เยน บาท
การอนามัย 165,500 1,345,750 1,511,250 453,375 2,857,000 857,100
เวชบริบาล (การให้บรกิาร
ทางการแพทย์) 249,000 1,166,714 1,415,714 424,714 2,582,428 774,728

เกษตรกรรม 213,333 1,096,500 1,309,833 392,950 2,406,333 721,900
อุตสาหกรรม 180,000 1,107,000 1,287,000 386,100 2,394,000 718,200
วัฒนธรรม / ศิลปศาสตร์ 145,750 933,500 1,079,250 323,775 2,012,750 603,825
พาณชิย์บัญชี 133,750 982,250 1,116,000 334,800 2,098,250 629,475
ศกึษาศาสตร์/สงัคมสงเคราะห์ 153,000 1,019,000 1,172,000 351,600 2,191,000 657,300
เสื้อผ้าและเครื่องประดับ/
คหกรรม 183,000 902,000 1,085,000 325,500 1,987,000 596,100

1 ปีการศึกษา ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร※6

เยน ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เยน ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยรัฐบาล
หลักสูตร 4 ปี 2,920,680 25,620 11,682,720 102,480

มหาวิทยาลัยเอกชน
หลักสูตร 4 ปี 3,960,360 34,740 15,841,440 138,960

1 ปีการศึกษา ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร※7

เยน ปอนด์ เยน ปอนด์

หลักสูตรสายศิลปศาสตร์ 1,500,000 ～ 2,400,000 10,000 ～ 16,000 4,500,000 ～ 7,200,000 30,000 ～ 48,000
หลักสูตรสายวิทยาศาสตร์ 1,800,000 ～ 3,750,000 12,000 ～ 25,000 5,400,000 ～ 11,250,000 36,000 ～ 75,000
หลักสูตรสายแพทยศาสตร์ 3,300,000 ～ 6,000,000 22,000 ～ 40,000 9,900,000 ～ 18,000,000 66,000 ～ 120,000

วิทยาลัยเทคนคิ

ค่าแรกเข้า
(เฉพาะในปีแรก) ค่าเล่าเรียน ฯลฯ ค่าแรกเข้า (เฉพาะในปีแรก) ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร※4

เยน เยน เยน บาท เยน บาท

รัฐบาล 84,600 234,600 319,200 95,760 788,400 236,520

หลกัสตูรภาษาญีปุ่น่ เพือ่เตรยีมศกึษาต่อ
ในมหาวทิยาลยัเอกชน

ค่าเล่าเรียน ฯลฯ

เยน บาท

หลักสูตร 1 ปี 400,000 ～ 755,000 120,000 ～ 226,500
หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง 642,000 ～ 1,100,000 192,600 ～ 330,000
หลักสูตร 2 ปี 1,070,000 ～ 1,420,000 321,000 ～ 426,000

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
ค่าเล่าเรียน ฯลฯ

เยน บาท

หลักสูตร 1 ปี 600,000 ～ 997,400 180,000 ～ 299,220
หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง 772,000 ～ 1,530,000 231,600 ～ 459,000
หลักสูตร 2 ปี 1,006,000 ～ 2,000,000 301,800 ～ 600,000

※3	ค�านวณจากค่าแรกเข้ารวมกับค่าเล่าเรียน 2 ปี

※5	ค�านวณจากค่าแรกเข้ารวมกับค่าเล่าเรียน 2 ปี

※6 ค�านวณจากค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 4 ปี

※7 ค�านวณจากค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 3 ปี

ที่มา :	アメリカ留学ガイド	2019 (คู่มือการศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา 2019 โดย Keibunsha)

ที่มา :	英国留学ガイドブック 2018  คู่มือการศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรอังกฤษ 2019 (British Council) 

※4 ค�านวณจากค่าแรกเข้ารวมกับค่าเล่าเรียน 3 ปี

ที่มา : ส�ารวจโดย Japan Student Services Organization

ที่มา : ส�ารวจโดย Association for the Promotion of Japanese Language Education

●	วิทยาลัยอนุปริญญา

●	วิทยาลัยอาชีวศึกษา

※	ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรอังกฤษและสหรัฐอเมริกา

●	วิทยาลัยเทคนิค

●	สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น

เอกชน
อเมริกา

อังกฤษ

(ค�านวณ 1 ปอนด์ = 150 เยน)

เอกชน



① ทุนการศึกษา
② การยกเว้นหรือลดค่าเล่าเรียน (ยกเว้น 30%, 50%, 100% เป็นต้น)

ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาจ�านวนไม่มากนักท่ีให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จ�าเป็นในการศึกษาต่อ โดยส่วนใหญ่มักเป็นทุนเพ่ือ

ช่วยเหลือค่าครองชีพหรือค่าเล่าเรียนบางส่วน ดังนัน้ จึงควรค�านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษาต่อทั้งหมด

ออกมาให้ชดัเจนเป็นรปูธรรม และควรวางแผนการเงนิโดยไม่หวงัพึง่ทนุการศกึษาเพยีงอย่างเดยีว แต่รวม

เงินทุนส่วนตัวไปด้วย

① 〈การสมัครก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่น〉
	 	 คือการสมัครนอกประเทศญี่ปุ่น ก่อนเดินทางมายังประเทศญี่ปุ่น
  (มีจ�านวนน้อย)
② 〈การสมัครหลังเข้าประเทศญี่ปุ่น〉
	 	 คือการสมัครในประเทศญี่ปุ่น หลังจากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
  และเข้าศึกษาต่อแล้ว (เกือบทุกทุน)

รูจ้กัประเภทของการช่วยเหลือทางการเงิน

ค้นหาอย่างคร่าวๆ	เกีย่วกบัระดับการศกึษาทีเ่ปิดให้ทนุ	และจ�านวนองค์กรผู้ ให้ทุน

ตรวจสอบเง่ือนไขการสมคัร

ตรวจสอบรายละเอยีดการสอบคัดเลอืก

ตรวจสอบวธิกีารสมคัร

ตรวจสอบวธิกีารสมคัร

เป้าหมาย
การสมัครนอกประเทศญี่ปุ่น การสมัครในประเทศญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่น องค์กรท้องถิน่ เอกชน ฯลฯ องค์กรท้องถิ่น เอกชน ฯลฯ

1 นกัศึกษาวิทยาลัยเทคนคิ ✓ 1 21

2 นกัศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ ✓ 2 17

3 นกัศึกษาหลักสูตร Bekka ✓ 1 5

4 นกัเรียนภาษาญี่ปุ่นนอกเหนือจากข้อ 3 3 8

5 นกัศึกษาวิทยาลัยอนุปริญญา 3 35

6 นกัศึกษาฟังการบรรยายในระดับ
ปริญญาตรี

0 3

7 นกัศึกษาปริญญาตรี ✓ และญี่ปุ่นศึกษา 9 88

8 นักศึกษาวิจัยในระดับปริญญาโท/
ปริญญาเอก

✓ และฝึกอบรม
      วิชาชีพครู

3 23

9 นกัศึกษาปริญญาโท ✓ และ YLP 16 114

10 นกัศึกษาปริญญาเอก ✓ 14 114

11 นกัศึกษาปริญญาโทวิชาชีพเฉพาะ ✓ 1 3

ทุนการศึกษาส�าหรับหลักสูตร 
ปกติในระดับมหาวิทยาลัยและ
บัณฑิตวิทยาลัยมีจ�านวนเยอะ

ทุนส�าหรับนักศึกษาต่างชาติก�าหนดเงื่อนไขการสมัครให ้
ผู้สมัครมีสถานภาพการพ�านกั "นกัศึกษาวิทยาลัย (College 
Student)"

อ้างอิง : Pamphlet "Scholarships for International Students in Japan 2018-2019"

อาจมีการก�าหนด ① อายุ, ② ประเทศบ้านเกิดหรือภูมิล�าเนา,  
③ สถานศกึษาทีส่งักดัในประเทศญีปุ่น่, ④	สาขาวชิาทีเ่รยีน ฯลฯ

การคัดเลือกโดยส่วนใหญ่มักพิจารณาจากเอกสารการสมัคร แต่
อาจมีกรณทีี่ก�าหนดให้สอบสัมภาษณ์ หรือสอบข้อเขียนเพื่อวัด
ความรู้พื้นฐาน ความรู้เฉพาะทาง หรือความสามารถทางภาษา               

ทุนเกือบท้ังหมดมักให้สมัครผ่านสถานศึกษาที่สังกัดอยู่ในญี่ปุ่น 
(กรุณาตรวจสอบรายละเอียดจากฝ่ายรับผิดชอบนกัศึกษาต่าง
ชาติในสถานศึกษา)

 รู้จักการใช้ชีวิต



ทนุการศกึษาท่ีสมคัรได้ก่อนเข้าประเทศญ่ีปุน่จากต่างประเทศ

ทุนการศึกษาที่สมัครได้นอกประเทศญี่ปุ่น	(ทุนการศึกษาจากการท�าข้อตกลงร่วมกัน
ด้านการแลกเปลี่ยนระหว่างสถานศึกษา)

ประเภท กลุ่มเป้าหมายหรือจ�านวนองค์กรผู้ให้ทุน
เงินทุนต่อ

เดือน (เยน)
เงินทุนต่อ

เดือน (บาท)
ติดต่อสอบถาม

ทนุรฐับาลญีปุ่น่
(Monbukagakusho : MEXT)※１

นกัศึกษา Young Leader Program (YLP) 242,000 72,600

หน่วยงานด้านการทูตญี่ปุ่นใน
พ้ืนที่หรือสถานศึกษาที่ก�าลัง
ศึกษาอยู※่ 2

นกัศึกษาวิจัย (นกัศึกษาภาคพิเศษ) 143,000 42,900

นกัศึกษาวิจัย (หลักสูตรปริญญาโท) 144,000 43,200

นกัศึกษาวิจัย (หลักสูตรปริญญาเอก) 145,000 43,500

ผู้ฝึกอบรมวิชาชีพครู 143,000 42,900

นกัศึกษาปริญญาตรี / วิทยาลัยเทคนคิ / วิทยาลัยอาชีวศึกษา / นกัศึกษาภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น (ญี่ปุ่นศึกษา) 117,000 35,100

ทุนสนับสนนุนกัศึกษาต่างชาติจาก
กระทรวงศกึษาธกิารฯประเทศญ่ีปุ่น 
(ระบบจองทุนโครงการส่งเสริมการ
รับนกัศกึษาต่างชาต)ิ

นกัศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวที่มีผลการสอบดีเยี่ยมในการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศ
ญี่ปุ่น (EJU) และก�าลังจะเข้าศึกษาใหม่เป็นนกัศึกษาภาคปกติในมหาวิทยาลัย
หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยอนุปริญญา วิทยาลัยเทคนคิ (ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป) หรือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาของญี่ปุ่น

48,000 14,400 องค์การสนับสนุนนักศึกษา
แห่งประเทศญีปุ่น่ (JASSO)※3

ทุนจากหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น
และทุนจากองค์กรเอกชน 17 องค์กร

60,000 - 
200,000

18,000 - 
60,000

หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นหรือ
องค์กรเอกชนผู้ให้ทุน※4

ทุนการศกึษาของสถานศกึษา ระบบ 
การลดหย่อน / ยกเว้นค่าเล่าเรียน - - - สถาบันการศึกษาที่สนใจไป

ศึกษาต่อ

ประเภท กลุ่มเป้าหมายหรือจ�านวนองค์กรผู้ให้ทุน
เงินทุนต่อ

เดือน (เยน)
เงินทุนต่อ

เดือน (บาท)
ติดต่อสอบถาม

ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
(ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย)

นักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยซ่ึงมี
ระยะเวลาการแลกเปลี่ยนตั้งแต่ 8 วันถึงไม่เกิน 1 ปี 80,000 24,000 มหาวิทยาลัยที่สังกัดอยู่ใน

ประเทศของตน

※1 อาจมีการเพิ่มทุนการศึกษาขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ท�าการศึกษาหรือวิจัย
※2 บางประเทศอาจมีกรณทีี่หน่วยงานรัฐบาลของประเทศนัน้เป็นผู้ให้ข้อมูล
※3 https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/scholarships/shoureihi/yoyakuseido/
※4 ควรตรวจสอบกับองค์กรผู้ให้ทุนว่าสามารถสมัครก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่นได้หรือไม่
 https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/scholarships/brochure.html

100 เยน = 30 บาท

ทนุการศกึษาท่ีสมคัรได้ ในประเทศญีปุ่่น

วธีิการค้นหาข้อมลูทุนการศกึษา

ยังมีทุนการศึกษาอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว ้
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ี 
สถานศึกษาญี่ปุ่น

ประเภท กลุ่มเป้าหมายหรือจ�านวนองค์กรผู้ให้ทุน
เงินทุนต่อ

เดือน (เยน)
เงินทุนต่อ

เดือน (บาท)
ติดต่อสอบถาม

ทุนสนับสนนุนกัศึกษาต่างชาติจาก
กระทรวงศกึษาธกิารฯ ประเทศญ่ีปุน่
(โครงการส่งเสริมการรับนกัศึกษา
ต่างชาติ)

นกัศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโทและปริญญาเอก) / นกัศึกษาวิจัย 
(ระดับบัณฑิตวิทยาลัย) / ปริญญาตรี / วิทยาลัย อนุปริญญา / วิทยาลัยเทคนคิ (ชั้น
ปีที่ 3 เป็นต้นไป) / สถาบันอาชีวศึกษา หลักสูตรอาชีวศึกษาเฉพาะทาง / หลักสูตร
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยเอกชน (Bekka) / หลักสูตร 
ระดับสูง / หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ

48,000 14,400 สถานศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู่
ในญี่ปุ่น

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น 30,000 9,000

ทุนจากหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น
และทุนจากองค์กรเอกชน 132 องค์กร 20,000 - 

310,000
6,000 - 
93,000

สถานศึกษาที่ก�าลังศึกษา
อยู ่ในญี่ปุ ่นหรือหน่วยงาน
ผู ้ให้ทุน

ทนุการศกึษาของสถานศกึษา ระบบ
การลดหย่อน / ยกเว้นค่าเล่าเรยีน - - - สถานศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู่

ในญี่ปุ่น

“Scholarship for International Students in Japan” (ฉบับภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ) 
ผู้จัดท�า : องค์การสนับสนนุนกัศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO)
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/brochure.html

ค้นหาข้อมูลทุนการศึกษา (JAPAN STUDY SUPPORT)
https://www.jpss.jp/en/scholarship/

ค้นหาทุนการศึกษาทีใ่ห้โดยสถาบนัการศกึษา ระบบการยกเว้นหรือลดค่าเล่าเรยีน (JASSO)
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html

นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาข้อมูลทุนการศึกษาได้จากเว็บไซต์ดังต่อไปนี้



งานพิเศษ
นักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวประมาณ 76% ท�างานพิเศษโดยได้รับค่าแรงเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ  
59,000 เยน (ประมาณ 17,700 บาท) อย่างไรก็ตาม การท�างานพิเศษเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะ
จ่ายค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายท้ังหมดได้ ดังนัน้จึงควรวางแผนเงินทุนส�าหรับศึกษาต่อโดยไม่หวังพึ่งการ
ท�างานพิเศษ

ในตอนท�างานพิเศษ นกัศึกษาต่างชาติจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านล่างนี้ 
หากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษหรืออาจถูกเนรเทศออกนอกประเทศญี่ปุ่น

1. "ขออนุญาตให้ท�ากิจกรรมนอกเหนือจากท่ีได้รับอนุญาตตามสถานภาพ (Permission to Engage in Activity Other than  
 that Permitted under the Status of Residence Previously Granted)" ที่ส�านกังานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่นที่ใกล้ที่สุด 
  ผู ้เดินทางเข้าประเทศคร้ังแรกท่ีมีสถานภาพการพ�านักประเภท "College Student" และมีระยะเวลาพ�านักเกิน 3 เดือน 
 สามารถขออนญุาตท�ากิจกรรมนอกเหนือจากที่ได้รับอนญุาตตามสถานภาพได้ที่สนามบินในขั้นตอนการตรวจลงตราเข้าประเทศ
2. ไม่กระทบการเรียน
3. มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษา ไม่ใช่เพื่อเก็บออมหรือส่งกลับประเทศ
4. ไม่ใช่งานขายบริการ ※ ผิดกฎหมาย
5. ไม่เกิน 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวันในช่วงวันหยุดยาว)
6. เป็นการท�างานขณะที่สังกัดอยู่ในสถานศึกษา

จุดส�าคัญในการเลือกงานพิเศษ !
ไม่ควรลืมวัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อหรือฝืนท�างานจนเสียสุขภาพ !
◎ เสียการเรียนหรือไม่
 ท�างานกลางคืนจนดึกดื่นหรือเป็นเวลานานจนกระทบการเรียนใน
 วันถัดมาหรือไม่
◎ ค่าแรงและการจ่ายค่าจ้าง
 ค่าแรงจ่ายเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน จ่ายด้วยเงินสด 
 หรือโอนเข้าธนาคาร
◎ เป็นงานที่ปลอดภัยหรือไม่
 งานอันตรายหรือไม่ มีประกันภัยระหว่างท�างานหรือไม่
 อาจลองสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการแนะน�างานพิเศษได้ที่
 สถานศึกษาที่สังกัด 

ทุกปีจะมีนกัศึกษาต่างชาติที่ไม่สามารถต่อระยะเวลาการพ�านกั
และต้องกลับประเทศเนื่องจากละเลยการเรียนเพื่อท�างาน
พิเศษท�าให้เวลาการเข้าเรียนไม่เพียงพอ ขอให้ทุกคนระมัดระวัง
ในเรื่องนีด้้วย

One Point Advice

× “ได้ค่าแรงชั่วโมงละ 3,000 เยน (900 บาท)”
× “สามารถเก็บเงินได้ถึงสองหรือสามแสนเยนต่อเดือนจากการ
ท�างานพิเศษแม้จะเรียนไปด้วย จ�านวนเงินที่ได้จากการท�างานพิเศษ
ในระหว่างเรยีนจงึครอบคลมุค่าเล่าเรยีนและค่าใช้จ่ายในชวีติประจ�า
วัน และยังส่งกลับไปที่ประเทศตนเองได้ด้วย”

→ รายได้ต่อชั่วโมงเฉลี่ยประมาณ 900 เยน (270 บาท)

→ ไม่ได้ (ค่าแรงเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 59,000 เยน
 (17,700 บาท)

โปรดระวัง บริษัทตัวแทนศึกษาต่อต่างประเทศที่เน้นย�้าว่า 
"สามารถเก็บเงินได้ระหว่างศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น"

ช่วงสองสามปีที่ผ่านมา มีบริษัทตัวแทนการศึกษาต่อบางรายแนะน�าข้อมูลเท็จดังต่อไปนี้

※	ค�านวณจาก 100 เยน = 30 บาท

ประเภทของงาน อัตราส่วน

1 ธุรกิจร้านอาหาร 41.9%

2 ฝ่ายขายและฝ่ายขาย 28.9%

3 ผู้ช่วยสอน / วิจัย 7.3%

4 การแปล / การตีความ 6.7%

5 ครูสอนภาษา 6.2%

6 การท�าความสะอาด 5.5%

7 พนกังานต้อนรับโรงแรม / เสมียนห้องโถง 5.3%

8 งานส�านกังานทั่วไป 4.7%

ค่าแรงรายชั่วโมง อัตราส่วน

ไม่ถึง 800 เยน 5.4%

800 - 1,000 เยน 42.4%

1,000 - 1,200 เยน 39.4%

1,200 - 1,400 เยน 6.9%

1,400 เยน ขึ้นไป 4.8%

ไม่ระบุ 1.0%

ประเภทของงานพเิศษทีม่กัจะจ้างนกัศกึษาต่างชาติ ค่าแรงงานพิเศษรายชั่วโมง

 รู้จักการใช้ชีวิต

ท่ีมา : แบบส�ารวจสภาพความเป็นอยูจ่รงิของนกัศกึษาต่างชาตทินุส่วนตัวประจ�าปี 2017 (JASSO)



ที่อยู่อาศัย

หอพักนักศึกษา อพาร์ตเมนท์

ประเทศญี่ปุ่นมีหอพักนักศึกษาท่ีด�าเนินการโดยองค์กรส่วนท้องถิ่นหรือสถานศึกษา แต่ก็มีนกัศึกษาต่างชาติ
ประมาณ 75% อาศัยอยู่ในท่ีพักของเอกชนหรืออพาร์ตเมนท์ นกัศึกษาควรรวบรวมข้อมูลที่พักอาศัยทันท ี
ทีไ่ด้รบัแจ้งการประกาศผลเพือ่เข้าเรยีน แหล่งค้นหาข้อมลู ได้แก่ ① ฝ่ายดแูลนกัศกึษาต่างชาตขิองสถานศกึษา  
② อินเตอร์เนต็หรือนติยสาร ③ บริษัทจัดหาที่พักในบริเวณที่ต้องการอยู่อาศัย

ผู้ค�้าประกัน

การเช่าอพาร์ตเมนท์ในญี่ปุ่นโดยทั่วไปจะต้องมี "ผู้ค�้าประกัน" หากผู้เช่าไม่จ่ายค่า

เช่าตามระยะเวลาทีก่�าหนด หรอืท�าข้าวข้องในห้องเสยีหายและไม่จ่ายค่าซ่อมแซม 

เจ้าบ้านจะเรียกร้องเก็บค่าใช้จ่ายจาก "ผู้ค�้าประกัน" 

อย่างไรก็ดี นักศึกษาต่างชาติมีคนรู้จักในญี่ปุ ่นไม่มากนัก จึงมีระบบให้บุคคล

ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา (สถานศึกษาหรืออาจารย์) ฯลฯ เป็นผู้ค�้าประกัน  

นอกจากนี้ อาจไม่จ�าเป็นต้องมี “ผู้ค�้าประกัน" หากจ่าย “เงินประกัน” ตอนท�า

สัญญา

ข้อดี
・	ค่าใช้จ่ายน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการเช่าอพาร์ตเมนท์ 
 (ไม่มีเงินมัดจ�า เงินกินเปล่า เงินต่อสัญญา) ควบคุมค่าใช้จ่ายได้
・	อาจมีเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าจัดเตรียมไว้ให้

ข้อดี
・สามารถปรับการใช้ชีวิตได้ตามใจชอบ
・ท�าให้บริหารเงินเป็น

ข้อเสีย
・	ห้องพกัมจี�านวนจ�ากดัจงึไม่สามารถรองรบันกัศกึษาทีต้่องการเข้าพกั
 ได้ทุกคน
・	มีกฎเรื่องเวลาเข้าออกและเวลาตื่นนอน เป็นต้น
・	ห้องครัว ห้องน�้า และห้องอาบน�้าเป็นของส่วนรวม

ข้อเสีย
・ส่วนมากมักต้องจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ล่วงหน้า เช่น ค่านายหน้า เงิน 
 กินเปล่า เงินมัดจ�า (จ�านวนเท่ากับเงินค่าเช่าหลายเดือน บางแห่ง 
 เรียกว่าเงินประกัน) ฯลฯ 
・ขั้นตอนการท�าสัญญาเช่ายุ่งยากซับซ้อน
・ต้องซื้อของต่างๆ เอง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า และ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

ค่าใช้จ่าย (ค่าเช่ารายเดือน) ในส่วนของที่พักอาศัย
 หอพักนกัศึกษา : ค่าเช่า 28,000 เยน

 (อ้างอิงจากหอพักของ JASSO Tokyo Japanese Language Education

  Center)

 อพาร์ตเมนท์ : ค่าเช่ารายเดือนจะแตกต่างกันค่อนข้างมากตามปีที่ก่อสร้าง

 อาคาร ระยะห่างจากสถานี และความเป็นที่นิยมของสถานทีี่อยู่ใกล้ เป็นต้น

  ในต่างจังหวัดอาจหาห้องที่มีค่าเช่าประมาณ 3 - 4 หมื่นเยนได้ แต่การหา 

 อพาร์ตเมนท์ในโตเกียว แนะน�าให้ตั้งเกณฑ์ค่าเช่าอยู่ที่ไม่เกิน 6 หมื่นเยน

การทิ้งขยะ
 ประเทศญี่ปุ่นมีกฎการทิ้งขยะท่ีเข้มงวด หากไม่ปฏิบัติตามอาจเป็นปัญหากับ 

 ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงได้ ควรแยกขยะและทิ้งในสถานที่และเวลาที่ก�าหนดไว้

※  การประกันผู้เช่าแบบครบวงจรส�าหรับนกัศึกษาต่างชาติ 
 (ComprehensiveRenters’ Insurance for Foreign Students Studying 
 in Japan)
 ระบบประกันนีด้�าเนนิการโดยสมาคมส่งเสริมการศึกษานานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น
  (Japan Educational Exchanges and Services: JEES)  เป็นระบบที่ช่วยให้ไม่ 
 ต้องรบกวนผู้ค�้าประกัน ในกรณีที่เกิดเหตุเช่นเพลิงไหม้ ฯลฯ นักศึกษาสามารถ 
 สอบถามข้อมูลจากสถานศึกษาที่สังกัดหรือก�าลังจะเข้าศึกษาว่าสามารถใช้ระบบดัง 
 กล่าวนี้ได้หรือไม่

①	 ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายเริ่มต้นคิดเป็นเงินเท่าไหร่?
②	 ระยะห่างจากสถานศกึษาและระยะเวลาทีใ่ช้เดนิทางไปเรยีน
 เป็นอย่างไร?
③	 ความกว้างของห้องและส่ิงอ�านวยความสะดวกเป็นอย่างไร?
④	 สภาพแวดล้อมสะดวกสบายหรือไม่? (ใกล้สถานี ซื้อของ 
 สะดวก ฯลฯ)

จุดส�าคัญในการหาห้องพัก

One Point Advice



ประกันสขุภาพ	ประกนัทรพัย์สนิและอบัุตเิหต	ุการช่วยเหลือ

ญี่ปุ่นมีระบบประกันสุขภาพเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญ่ีปุ่นตั้งแต่  
3 เดือนขึ้นไปจะต้องเข้า "ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ" (ชื่อย่อภาษาญี่ปุ่น “โขะคุโหะ”)

ประเทศญี่ปุ่นมีการประกันอุบัติเหตุและการประกันภัยความรับผิดชอบส่วนบุคคลซึ่งชดเชยค่าเสียหายอันเกิด
จากอุบัติเหตุที่อยู่นอกเงื่อนไขการประกันสุขภาพแห่งชาติ นกัศึกษาต่างชาติสามารถสมัครประกันประเภทนี้ได้
ตัวอย่างกรณทีี่ได้รับการชดเชย

เนื่องจากสถานศึกษามีข้อมูลแนะน�าประกันประเภทต่างๆ นกัศึกษาจึงควรลองพิจารณาดู

・น�้ามันทอดอาหารติดไฟ ท�าให้ห้องครัวไหม้และต้องเปลี่ยนผนงัใหม่
・ขี่จักรยานชนคนเดินถนนจนได้รับบาดเจ็บ ผู้ท�าประกันจะไม่ต้องรับภาระค่ารักษาพยาบาลของคู่กรณี
・คอมพิวเตอร์และกล้องโดนขโมยจากห้องพักขณะที่นกัศึกษาไม่อยู่

ประกันสุขภาพแห่งชาติ	(โขะคุโหะ)

ประกันทรัพย์สินและอุบัติเหตุ	การช่วยเหลือ

※ นกัศกึษาต่างชาตทิีอ่าศยัอยูใ่นญีปุ่น่น้อยกว่า 3 เดอืน โปรดสอบถามข้อมลูกับสถานศกึษาทีจ่ะเข้าศึกษาในญ่ีปุน่

■ การสมัคร
ด�าเนนิการได้ที่ส�านกังานเขตพื้นที่ที่อาศัยอยู่หลังจากข้ึนทะเบียนผู้อาศัย 

■ เบี้ยประกัน
เบ้ียประกันโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณปีละ 2 หมื่นเยน อย่างไรก็ตาม เบี้ย

ประกันอาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่หรือรายได้ของผู้ท�าประกัน ฯลฯ พื้นที่

ที่อาศัยอยู่อาจมีระบบลดหย่อนค่าเบี้ยประกันและระบบการช่วยเหลือให้

แก่นกัศึกษา แนะน�าให้ลองสอบถามกับทางเขตว่ามีระบบดังกล่าวหรือไม่

■ รายละเอียดการประกัน
ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติจะดูแล 70% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรักษา
พยาบาลหากแสดงบตัรประกนัสุขภาพในตอนทีเ่ข้ารบัการรกัษาความเจบ็ป่วย
หรืออาการบาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาลที่ผู้ถือบัตรต้องจ่ายคือ 30% อย่างไรก็ดี 
นกัศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาลอื่นนอกเหนือจากที่
ระบุอยู่ในแผนประกันด้วยตนเอง
เมื่อเข้าเป็นสมาชิกในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว หากค่ารักษาในหนึง่
เดอืนเป็นจ�านวนเงนิทีสู่งมาก ทางประกันจะมรีะบบจ่ายคนืค่ารกัษาส่วนทีเ่กนิ 
“วงเงินที่ผู้รับประกันต้องช�าระ (Ceiling - Amount of Personally-Borne 
Medical Expenses - JIKO FUTAN GENDO GAKU)” ให้ในภายหลังโดย
ถอืว่าเป็น “ค่ารกัษาพยาบาลสงู (High-Cost Medical Expense - KOGAKU 
RYOYOHI)” นอกจากนี้ กรณีรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน หากยื่นขอและได้รับ 
“ใบรบัรองการช�าระค่ารกัษาภายในวงเงนิ (Eligibility Certificate for Ceiling-
Amount Application)”  ไว้ล่วงหน้า ผู้รับประกันจะสามารถควบคุมวงเงินค่า
ใช้จ่ายที่ต้องช�าระให้แก่โรงพยาบาลได้

“ระบบการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลส�าหรับนักศึกษาที่ศึกษาต่อหรือท�าวิจัย (Personal Accident 
Insurance for Students Pursuing Education and Research - Gakkensai)”
ระบบประกันของสมาคมส่งเสริมการศึกษาฯ (JEES) ซึ่งมีมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมกว่า 96% 
นอกจากนี้ ยังมีระบบ “ประกันอุบัติเหตุและความรับผิดส่วนบุคคลครบวงจรส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
(Inbound Futai - Gakuso) “ด้วย
※นกัศึกษาควรลองสอบถามข้อมูลก่อน เนื่องจากมีทั้งสถานศึกษาที่สามารถใช้และไม่สามารถใช้ระบบนี้ได้
http://www.jees.or.jp/gakkensai/

“ระบบประกันส�าหรับนกัศึกษาแบบครบวงจร (UNIV.CO-OP's KYOSAI)”
ระบบประกันของสหกรณ์มหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครผ่านมหาวิทยาลัยได้
https://kyosai.univcoop.or.jp/english/index.html

 รู้จักการใช้ชีวิต



การฝึกงาน
การฝึกงาน คือ ระบบที่ให้นกัศึกษาซึ่งก�าลังศึกษาอยู่ได้มีประสบการณ์ท�างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกของตนหรือ
อาชีพในอนาคต ณ สถานประกอบการต่างๆ สถานศึกษาบางแห่งถือว่าการฝึกงานเป็นส่วนหนึง่ของการเรียน
การสอนและนบัเป็นหน่วยกติ นกัศกึษาควรสอบถามข้อมูลโดยตรงจากสถานศกึษาว่ามรีะบบการฝึกงานระหว่าง
เรียนหรือไม่ และการฝึกงานนับเป็นหน่วยกิตหรือไม่ 
กรณีมค่ีาตอบแทนจากการฝึกงาน นกัศกึษาจะต้องได้รบั "การอนญุาตให้ท�ากจิกรรมนอกเหนอืจากทีไ่ด้รบัอนญุาต
ตามสถานภาพ (Permission to Engage in Activity Other than that Permitted under the Status of 
Residence Previously Granted)"  หากต้องการฝึกงานมากกว่า 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จะต้องขอรับ "การ
อนญุาตให้ท�ากิจกรรมนอกเหนือจากที่ได้รับอนญุาตตามสถานภาพ" เป็นรายบุคคล พร้อมเอกสารช้ีแจ้งราย
ละเอียดเนื้อหาการฝึกงานที่ส�านกังานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น เป็นต้น

■	ความแตกต่างของงานพิเศษกับการฝึกงาน
 งานพิเศษ :  การท�างานที่มีรายได้จากการใช้ก�าลังแรงงาน
 การฝึกงาน :  ประสบการณ์การท�างานท่ีนกัศึกษาจะได้รบัโอกาสในการ
    ท�างานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนอาชีพในอนาคต
    ส่วนมากมักไม่มีค่าตอบแทน

■ วิธีการหาที่ฝึกงาน
	 ①	 แผนกที่รับผิดชอบเรื่องการหางานของสถานศึกษา เป็นต้น  
  ควรดูป้ายประกาศต่าง ๆ เป็นประจ�า

 ②		เว็บไซต์หางาน  
  หลายแห่งรับสมัครนักศึกษาฝึกงานโดยไม่จ�ากัดประเภทกิจการ 
  หรือประเภทของงาน

 ③  บริษัทตัวแทนจัดหาที่ฝึกงาน
   การจับคู่นกัศึกษากับบริษัทมักไม่ค่อยผิดพลาด เน่ืองจากบริษัท 
  ตัวแทนจะรู้จักหน่วยงานซึ่งรับนกัศึกษาฝึกงานเป็นอย่างดี

■ สถานภาพการพ�านกัของนกัศึกษาที่สังกัดในมหาวิทยาลัยนอก
ประเทศญี่ปุ่นแต่ต้องการฝึกงานที่ญี่ปุ่น
 กรณนีกัศึกษาซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยในต่างประเทศต้องการเข้าประเทศ 
 ญีปุ่่นเพือ่ฝึกงานผ่านข้อตกลงและสัญญากบัสถานประกอบการทีญ่ีปุ่น่ โดย 
 การฝึกงานนับเป็นหน่วยกิตหรือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 
 นักศึกษาผู ้นั้นจะได ้สถานภาพการพ�านักที่ เป ็น "กิจกรรมเฉพาะ 
  (Designated activities)" "ผู ้เกี่ยวข้องทางวัฒนธรรม (Cultural 
 activities)" หรือ "พ�านกัระยะส้ัน (Short-term stay)" ขึ้นอยู่กับระยะ 
 เวลาการฝึกงาน และการฝึกงานนัน้มีค่าตอบแทนหรือไม่ 

Japan Internship Program, Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)
(สมัครได้เฉพาะนกัศึกษามหาวิทยาลัยหรือผู้ส�าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) 

กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอตุสาหกรรมของญีปุ่น่ (Ministry of Economy, Trade 
and Industry) จดัท�าโครงการฝึกงานในบรษัิทญีปุ่น่ส�าหรบับคุลากรรุน่ใหม่ชาวต่างชาติ

ติดต่อสอบถาม : Technical Cooperation Division, Trade and Economic  
 Cooperation Bureau, Ministry of Economy, Trade and  
 Industry   
 TEL: (+81)3-3501-1937

Employment Service for foreigners, Ministry of Health, Labour and Welfare 
(โตเกียว, นาโกย่า และ โอซาก้า)

ศนูย์ให้ข้อมลูเกีย่วกบัการจ้างงาน รบัให้ค�าปรกึษาและแนะน�าเกีย่วกบังานต่างๆ รวมถงึการฝึกงานในญีปุ่น่

ตดิต่อสอบถาม : โตเกยีว : https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-foreigner/

  นาโกย่า : https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-foreigner/

  โอซาก้า : https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/



การหางานในญี่ปุ่น

สถานการณ์การจ้างงานนักศึกษาต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น

หลายบริษัทในประเทศญี่ปุ่นมองว่า “ต้องการว่าจ้างบุคลากรที่มีความสามารถโดยไม่ค�านงึถึงสัญชาติ”, “จ�าเป็นต้องมีบุคลากรที่
เข้าใจสถานการณ์ต่างประเทศและมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ”, “อยากจะว่าจ้างบุคลากรที่มาจากพื้นเพที่หลากหลาย" 
ดงันัน้ การจ้างงานนกัศกึษาต่างชาตจิงึเพิม่มากขึน้ อย่างไรกด็ ีการหางานของนักศกึษาต่างชาตใินญ่ีปุน่ก็ไม่ใช่เรือ่งง่าย เวบ็ไซต์ต่างๆ 
ด้านล่างนี้เผยแพร่ข้อมูลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหาท�างานและการบรรยายบอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการหางาน ผู้สนใจ
ท�างานในญี่ปุ่นควรเริ่มต้นหางานแต่เนิน่ๆ และศึกษาข้อมูลเหล่านี้ไปพร้อมกัน

รัฐบาลญ่ีปุ่นได้จัดท�า “เว็บศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมการจ้างงานชาวต่างชาติที่มีทักษะสูงในประเทศญี่ปุ่น หรือ Open for 
Professionals” ภายใต้องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) เพื่อส่งเสริมการท�างานของนกัศึกษาต่างชาติ
ในบริษัทญี่ปุ่น ภายในเว็บไซต์จะให้ข้อมูลดังต่อไปนี้
　・การฝึกงาน และ งาน Job Fair ที่จัดโดยองค์กรรัฐบาล (ลงทะเบียนเข้าร่วมได้)
　・บริษัทที่มีรุ่นพี่นกัเรียนต่างชาติท�างานอยู่
　・สถานภาพการพ�านกัในญี่ปุ่นและระบบประกันของรัฐ
  ・ช่องทางการปรึกษาเกี่ยวกับแรงงาน
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2019 ทางเว็บไซต์จะเปิดให้บริการข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลของ
บรษิทัญีปุ่น่ทีส่นใจจะจ้างชาวต่างชาติรวมถึงข้อมลูการติดต่อของบรษิทันัน้ๆ เพือ่ให้ผูใ้ช้เวบ็สามารถอ้างองิ
ในตอนหางาน ผู้ที่สนใจท�างานในประเทศญี่ปุ่นสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้!

เว็บศูนย์กลางเพื่อส ่งเสริมการจ้างงาน 
ชาวต่างชาติที่มีทักษะสูงในประเทศญี่ปุ่น 
(Open for Professionals)Japan Alumni eNews(JASSO)

https://www.jasso.go.jp/en/study_j/enews/index.html

Job Hunting Guide for International Students (JASSO)
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/job/guide.html

■ การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพ�านกั

นกัศึกษาต่างชาติที่ท�างานในญี่ปุ่นจะต้องเปลี่ยนแปลงสถานการพ�านัก
จาก “นกัศกึษาวิทยาลยั (College Student)” เป็น “วศิวกร/ผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านมนุษยศาสตร์/กิจการระหว่างประเทศ (Engineer/Specialist in 
Humanities/International Services)”

■ กรณทีี่ยังไม่สามารถหางานได้

แม้จะยังหางานไม่ได้หลังจากท่ีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของ
ญ่ีปุน่※1หรอืจบจากวทิยาลยัอาชวีศึกษา※2 นกัศึกษาต่างชาตกิย็งัสามารถ
หางานต่อไปได้อีก 1 ปีหลังจบการศึกษาด้วยการด�าเนินการเปลี่ยน
สถานภาพการพ�านกัจาก “นกัศึกษาวิทยาลัย (College Student)” เป็น 
“กิจกรรมเฉพาะ (Designated activities)” ระยะเวลาของสถานภาพ
การพ�านกัประเภทนีค้ือ 6 เดือน และตามหลักการแล้วจะสามารถต่อ
อายุได้หนึง่ครั้ง※3※4

①	ประวัติการศึกษา

เป็นผูส้�าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยั วทิยาลยัอนปุริญญา 
และวิทยาลัยเทคนคิในญี่ปุ่นหรือต่างประเทศ
ผูท้ีส่�าเร็จการศกึษาจากวิทยาลยัอาชวีศกึษาของญีปุ่น่และได้
รับวุฒิ "ประกาศนียบัตรวิชาชีพ" 

②	เนื้อหาของงานที่จะท�า

ควรพิจารณาให้ดีว่าเนื้อหาของงานที่จะต้องท�ามีความ
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนมาหรือไม่
(ตัวอย่าง) ผู ้ที่เรียนด้านการออกแบบเสื้อผ้ามาแต่ได้
เข้าท�างานในต�าแหน่งโปรแกรมเมอร์ อาจขอเปลี่ยน
สถานภาพการพ�านกัได้ยาก

③	ค่าตอบแทน ได้ค่าตอบแทนที่เท่าหรือมากกว่าชาวญี่ปุ่น

④	สถานะของบริษัท
รากฐานการบริหารงานและผลประกอบการของบริษัทมี
ความมั่นคงหรือไม่ ฯลฯ

อันดับ 1 การค้า (การส่งออกและน�าเข้า) 9.5%

อันดับ 2
งานบริการที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์

7.7%

อันดับ 3 งานด้านอาหารและเครื่องดื่ม 5.2%

อันดับ 4 การศึกษา 5.0%

อันดับ 5 โรงแรมและเรียวกัง 3.8%

อันดับ 6 เครื่องจักรทั่วไป 3.1%

อันดับ 7 เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า 3.1%

อันดับ 8 ผลิตภัณฑ์อาหาร 2.7%

อันดับ 9 การก่อสร้าง 2.7%

อนัดบั 10 การคมนาคม 2.2%

※１	 รวมถงึระดบัวทิยาลยัอนปุรญิญาและบณัฑติวทิยาลยั แต่ไม่รวมนกัศกึษาในหลกัสตูร Bekka นกัศกึษา 
 เข้าฟังบรรยาย นกัศึกษาลงทะเบียนรายวิชา และนกัศึกษาวิจัย
※２	 เฉพาะผู้ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
※３	 ต้องได้รับการเสนอชื่อจากสถานศึกษา
※４	 หากมีคุณสมบัติตามข้อก�าหนดที่ตั้งไว้สามารถหางานต่อเนื่องในปีที่สองหลังจากจบการศึกษาได้ 
 รายละเอียดเกี่ยวกับข้อก�าหนดดังกล่าว กรุณาสอบถามจากส�านกังานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น

ที่มา : สถานการณ์การหางานในบริษัทญ่ีปุ่นของนกัศึกษาต่างชาติ ในปี 2017 (ส�านกังาน
ตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น กระทรวงยุติธรรม หรือ Immigration Bureau of Japan, 
Ministry of Justice)

จ�านวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนสถานภาพการพ�านักจาก 
"College Student" เป็นสถานภาพท�างาน อัตราส่วนเปรียบเทียบตามประเภท

อุตสาหกรรม (10 อันดับแรก) เงนิเดอืนเร่ิมต้น (ต่อเดอืน)
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 รู้จักการใช้ชีวิต

https://www.jetro.go.jp/en/hrportal/

(คน)

(ปี)



สถิติ

อื่นๆ (ไม่ระบุสัญชาติ) 8 คน

จ�านวนนกัศึกษาต่างชาติในญี่ปุ่น 

298,980 คน
ยุโรป

10,115 คน

เอเชีย
279,250 คน

ตะวันออกกลาง
1,457คน

แอฟริกา
2,380 คน

โอเชียเนีย
809 คน

อเมริกาเหนือ
3,415 คน

อเมริกากลาง
และอเมริกาใต้

1,546 คน

ความเปลี่ยนแปลงของจ�านวนนกัศึกษาต่างชาติ

จ�านวนนกัศึกษาต่างชาติ ณ วันที่ 1 พ.ค. ของแต่ละปี

(คน)

จ�านวนนกัศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนแล้วในแต่ละปีงบประมาณ

อื่นๆ 
8.4%

สัดส่วนของนกัศึกษาต่างชาติแบ่งตามสาขาวิชา (ระดับอุดมศึกษา)

มนุษยศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ 24.0%

สังคมศาสตร์ 35.4%

วิทยาศาสตร์ 1.9%

วิศวกรรมศาสตร์ 17.0%

เกษตรศาสตร์
1.9%

สุขภาพ
2.4%

คหกรรมศาสตร์
2.4%

ศึกษาศาสตร์
1.7%

ศิลปกรรมศาสตร์ 
4.9%

รัฐบาล ท้องถิ่น เอกชน รวม

บัณฑิตวิทยาลัย 31,715 2,043 16,426 50,184

มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) 12,554 1,855 70,448 84,857

วิทยาลัยอนุปริญญา 0 19 2,420 2,439

วิทยาลัยเทคนคิ 467 0 43 510

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 0 19 67,456 67,475

หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ 3,436 3,436

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น 58 90,021 90,079

รวม 44,736 3,994 250,250 298,980

รัฐ ท้องถิ่น เอกชน รวม

บัณฑิตวิทยาลัย 86 83 467 636

มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) 82 91 583 756

วิทยาลัยอนุปริญญา 0 17 314 331

วิทยาลัยเทคนคิ 51 3 3 57

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 9 186 2,611 2,806

ชื่อประเทศ (พื้นที่) จ�านวนนักศกึษาต่างชาติ

อันดับ 1 จีน 114,950

อันดับ 2 เวียดนาม 72,354

อันดับ 3 เนปาล 24,331

อันดับ 4 เกาหลีใต้ 17,012

อันดับ 5 ไต้หวัน 9,524

อันดับ 6 ศรีลังกา 8,329

อันดับ 7 อินโดนีเซีย 6,277

อันดับ 8 เมียนมาร์ 5,928

อันดับ 9 ไทย 3,962

อันดับ 10 บังคลาเทศ 3,640

จ�านวนนกัศึกษาต่างชาติแบ่งตามระดับที่ก�าลังศึกษาอยู่ จ�านวนนกัศกึษาต่างชาติแบ่งตามประเทศ (พืน้ที)่

จ�านวนสถาบันอุดมศึกษา

(คน)

(โรง)

ระ
ดับ

ชั้น
ที่ก

�าล
ังศ

ึกษ
าอ

ยู่

*มหาวิทยาลัยเอกชนรวมถึง The Open University of Japan
ที่มา : MEXT, School Basic Survey 2018  * ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค. 2018

ที่มา : แบบส�ารวจสถานการณ์นกัศึกษาต่างชาติประจ�าปี 2018 (JASSO)
https://www.jasso.go.jp/en/about/statistics/intl_student_e/index.html

 รู้จักให้มากขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค. 2018

(คน)

(ปี)



Q&A	การเรียนต่อญี่ปุ่น

Study	in	Japan	Global	Network	Project

① ในระหว่างที่เรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้เข้าเรยีนในโรงเรยีนของญีปุ่น่อยูห่ลายปี

ต้องเดินทางไปที่ญี่ปุ่นเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหรือไม่?

สถานศึกษาจ�านวนมากจัดสอบคัดเลือกที่ประเทศญี่ปุ่น แต่ก็มีบางแห่ง
ที่คัดเลือกนกัเรียนเข้าศึกษาต่อด้วยการพิจารณาแค่เอกสาร จัดสอบ

มีองค์กรต่างๆ ทีจ่ดัอนัดับมหาวทิยาลัยด้วยมุมมองและมาตรฐานทีแ่ตก
ต่างกันออกไป แต่ยังไม่มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่จัดท�าอย่างเป็น

มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยหรือไม่?

มีความบกพร่องทางร่างกาย สถานศึกษาจะช่วยอ�านวยความสะดวก
ในการสอบคัดเลือกและหลังจากที่เข้าศึกษาต่อหรือไม่?

มนีกัเรยีนต่างชาตทิีร่่างกายบกพร่องและก�าลงัเรยีนอยูใ่นประเทศญีปุ่น่
โดยได้รับความช่วยเหลือจากสถานศึกษา ควรปรึกษากับสถานศึกษา 

สถานศึกษาจะพิจารณาว่ามีคุณสมบัติในการสมัครหรือไม่ ควร
ติดต่อสถานศึกษาก่อนสมัครเพื่อตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติหรือไม่ 

② จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของญี่ปุ่น
③ ถือสัญชาติญี่ปุ่นกับสัญชาติอื่นพร้อมกันสองสัญชาติ
ในกรณตี่างๆ ข้างต้น จะสามารถยื่นสมัครสอบคัดเลือกแบบนกัเรียนต่างชาติ
ได้หรือไม่?

เป็นไปได้ว่าอาจต้องใช้ระบบการสอบเข้าแบบเดยีวกบันกัเรยีนญีปุ่น่ ขึน้อยู ่
กับการพิจารณาของแต่ละสถานศึกษา

ก่อนยืน่สมคัรหากต้องการการอ�านวยความสะดวกต่างๆ ในตอนสอบคดัเลอืกและ
หลงัจากเข้าศกึษาต่ออนัเน่ืองมาจากความเจบ็ป่วยหรอืความบกพร่องทางร่างกาย 

สัมภาษณ์ทางอินเตอร์เนต็ หรือจัดสอบคัดเลือกในประเทศของผู้สมัคร (กรุณา
อ้างอิงจาก หน้า 30 ข้อ	⑦ ขั้นตอนการเข้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อสอบคัดเลือก)

ทางการโดยรฐับาลญีปุ่น่ มหาวทิยาลัยทีเ่หมาะสมไม่ได้จ�ากดัอยู่เพียงมหาวทิยาลยั
ที่อยู่ในอันดับสูงจากการจัดอันดับเหล่านี้เท่านัน้ ผู้สนใจศึกษาต่อควรรวบรวม
ข้อมลูโดยการสอบถามจากอาจารย์หรอืผูท้ีเ่คยไปศกึษาต่อทีญ่ีปุ่น่ และดเูวบ็ไซต์
ของ JASSO กับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อค้นหาสถาบันท่ีตรงกับความ
ต้องการและความสนใจ

กระทรวงศกึษาธกิาร ฯ ประเทศญีปุ่น่ได้คดัเลอืกมหาวทิยาลยัให้เข้าร่วมโครงการและส่งผูป้ระสานงานการศกึษา
ต่อประเทศญีปุ่น่ไปยังพืน้ทีต่่างๆ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เผยแพร่ข้อมลูศกึษาต่อประเทศญีปุ่น่รวมถงึการสรรหา
นกัเรยีนต่างชาตทิีม่ศีกัยภาพ ผูท้ีส่นใจสามารถค้นหาข้อมลูและขอค�าปรึกษาเกีย่วกับการศกึษาต่อประเทศญีปุ่น่
จากหน่วยงานเหล่านี้

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา / ย่างกุ้ง

สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล / เซาเปาโล ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ สหพนัธรฐัรัสเซยี และประเทศในเครอืรฐัเอกราช

สาธารณรัฐแซมเบีย / ลูซากา สาธารณรัฐอินเดีย / บังกาลอร์

มหาวิทยาลัยโอคายามะ

มหาวิทยาลัยสึกุบะ มหาวิทยาลัยคิวชูมหาวิทยาลยัฮอกไกโด / มหาวิทยาลยัสึกบุะ / มหาวทิยาลัยนกีาตะ 

มหาวิทยาลัยฮอกไกโด มหาวิทยาลัยโตเกียว

http://www.okayama-u.ac.jp/user/
myanmar/index.html

http://www.global.tsukuba.ac.jp/overseas/
s%C3A3o-paulo?language=en https://jmena.jp/enอยู่ในระหว่างการเตรียมการ

https://www.hokkaido-university-
lusakaoffififfiice-zm.com/

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/utindia/en/
index.html

 รู้จักให้มากขึ้น



รวบรวมข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

เว็บไซต์	JASSO
http://www.jasso.go.jp/en/study_j/index.html

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและสถานกงสุล
ใหญ่	(Ministry	of	Foreign	Affairs)

http://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/mofaserv.html
ข้อมูลต่างๆ ส�าหรับนกัศึกษาต่างชาติ

• ข้อมูลแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น • ข้อมูลทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 
※	สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและสถานกงสุลใหญ่บางแห่งรับปรึกษาเรื่อง
 การศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ เว็บไซต์อื่นๆ ที่ให้ข้อมูล ได้แก่ 

JAPAN	STUDY	SUPPORT
http://www.jpss.jp/th/

 • ค้นหาสถานศึกษา

 • ค้นหาข้อมูลทุนการศึกษา

 • ข้อมูลการสอบเข้าสถานศึกษา

 • การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น

• ค้นหาสถาบันการศกึษา   • ข้อมลูทนุการศกึษา   • การสอบเพือ่ศกึษา 
 ต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) 
• งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญ่ีปุ่น จัดโดย JASSO และงานอื่นๆ 
 http://www.jasso.go.jp/en/study_j/event/index.html

• ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อประเทศญ่ีปุ่น 
 สามารถขออ่านแผ่นพับของสถานศึกษาของญี่ปุ่นและเอกสารที่ 
 เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อญี่ปุ่นได้
 https://www.jasso.go.jp/en/study_j/openbase/index.html

เว็บภาษาญี่ปุ่น เว็บภาษาอังกฤษ



องคการสนับสนุนนักศึกษาแหงประเทศญี่ปุนหวังดวยใจจริง

ใหการศึกษาตอประเทศญี่ปุนของทุกคนประสบความสำเร็จ
องคการสนับสนุนนักศึกษาแหงประเทศญี่ปุน (JASSO) เปนหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุน

องคการฯ ในฐานะหนวยงานหลักในการสนับสนุนนักศึกษา ไดดำเนินกิจการตางๆ เชน ใหทุนกูยืมเพื่อการศึกษา สนับสนุนนักศึกษาตาง

ชาติ และใหความชวยเหลือดานการใชชีวิตของนักศึกษา เปนตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบมเพาะบุคลากรที่มีความคิดสรางสรรคและรับผิด

ชอบตอสังคมในอนาคต พรอมกับสงเสริมการแลกเปลี่ยนและความเขาใจระหวางประเทศ

งานใหทุนกูยืม

เพื่อการศึกษา

องคการฯ ใหกูยืมทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวญี่ปุนที่มีผลการเรียนดีแตขาดโอกาสทางการศึกษา
เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย นอกจากนี้ ยังปรับปรุงระบบทุนการศึกษาและขั้นตอนการยื่นขอใหเหมาะสม
กับความตองการอันหลากหลายของนักศึกษา ใหขอมูลที่เกี่ยวของกับทุนการศึกษา 
และจัดเก็บคืนเงินกูยืมอยางเหมาะสม

องคการฯ ใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาตางชาติ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน ปรับปรุงขั้นตอนการเขาศึกษา
ดวยการจัดการสอบเพื่อศึกษาตอประเทศญี่ปุน (EJU)  รวมถึงการใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการศึกษาตอ

งานสนับสนุน
นักศึกษาตางชาติ

องคการฯ รวบรวมและวิเคราะหพรอมทั้งเผยแพรขอมูลกิจกรรมตางๆ อันเปนประโยชนตอการสนับสนุน
การใชชีวิตของนักศึกษา เพื่อยังประโยชนตอกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาของสถานศึกษาตางๆ นอกจากนี้
ยังใหการสนับสนุนงานบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ใหมีศักยภาพยิ่งขึ้น
ผานทางกิจกรรมอบรมตางๆ อีกดวย

งานชวยเหลือ
ดานการใชชีวิต

ของนักศึกษา

สำนักงานตางประเทศ (JASSO Japan Educational Information Center)

JASSO Japan Educational Information Center, Jakarta
Summitmas Tower I, 2nd Floor, Jalan Jenderal
Sudirman KAV 61-62 Jakarta 12190 INDONESIA
info@jasso.or.id
http://www.jasso.or.id/
https://www.facebook.com/jasso.indonesia

อินโดนีเซีย

JASSO Japan Educational Information Center, Bangkok
159 อาคารเสริมมิตร ชั้น 10 
ถนนอโศกมนตรี กทม. 10110 ประเทศไทย
info@jeic-bangkok.org
http://www.jeic-bangkok.org/
https://www.facebook.com/JASSO.Thailand

ไทย

JASSO Vietnam Off ifice
4th Floor, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh,
Hoan Kiem, Hanoi, VIETNAM
info@jasso.org.vn
http://www.jasso.org.vn/
https://www.facebook.com/JASSO.Vietnam

เวียดนาม

JASSO Japan Educational Information Center, Seoul
702 Garden Tower, 84 Yulgok-ro, Jongno-gu,
Seoul 03131 REPUBLIC OF KOREA
jasso@jasso.or.kr
http://www.jasso.or.kr/
https://www.facebook.com/JASSO.Korea

เกาหลีใต 

JASSO Japan Educational Information Center, Kuala Lumpur
A-7-5, Northpoint Off ifice, Mid Valley City, 
No.1, Medan Syed Putra Utara, 59200 Kuala Lumpur, MALAYSIA
enquiry@studyinjapan.org.my
http://www.studyinjapan.org.my/
https://www.facebook.com/JASSO.Malaysia

มาเลเซีย

จัดพิมพเมื่อเดือนสิงหาคม 2019 หามจำหนาย หามนำไปอางอิงโดยไมไดรับอนุญาต

JASSO สำนักงานตางประเทศ ดำเนินกิจกรรมดังตอไปนี้
   ใหคำปรึกษาทางอีเมล การเดินทางมาพูดคุย โทรศัพท จดหมาย
   รวบรวมเอกสารแนะนำสถานศึกษา ขอมูลขาวสารสถานศึกษา
   หนังสืออางอิงเกี่ยวกับการศึกษาตอ
    ใหขอมูลขาวสารโดยการจัดสัมมนาในสถานที่ตางๆ 
https://www.jasso.go.jp/en/toiawase/index.html

องคการสนับสนุนนักศึกษาแหงประเทศญี่ปุน
หนวยงานอิสระของรัฐ

Japan Student Services Organization

TEL (+81)3-5520-6111 FAX (+81)3-5520-6121
2-2-1 Aomi, Koto-ku, Tokyo 〒135-8630

องคการสนับสนุนนักศึกษาแหงประเทศญี่ปุน
หนวยงานอิสระของรัฐ

Japan Student Services Organization

ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาไทย


