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เสน่ห์ของการเรียนต่อญี่ปุ่น
มาตรฐานการศึกษาชั้นน�ำในระดับสากล
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เสน่ห์ที่ส�ำคัญของการเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น คือ การได้ศึกษาความรู้และเทคโนโลยี
อันล�้ำสมัย ญี่ปุ่นเป็นผู้น�ำระดับโลกโดยเฉพาะในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
โดยในระยะหลังมีผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลต่อเนื่องกันเกือบทุกปี ผลิตภัณฑ์ซึ่งขับเคลื่อน
โดยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเยี่ยม เช่น รถยนต์ กล้องถ่ายรูป ใยแก้วน�ำแสง
หัวใจเทียม ฯลฯ ยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนและเป็นที่ยอมรับจากนานา
ประเทศ นักศึกษาต่างชาติตา่ งยกย่องว่านอกเหนือจากความสามารถด้านวิชาการแล้ว
ยังได้รับการอบรมในเรื่องของกิริยามารยาทจากสถานศึกษาของญี่ปุ่นซึ่งมีประโยชน์
มากเมื่อออกมาใช้ชีวิตในสังคม

2

ค่าเล่าเรียนที่สมเหตุสมผล

ค่าเล่าเรียนของญี่ปุ่นถือว่าถูกเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเล่าเรียนของอเมริกาและ
อังกฤษ ค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยรัฐบาลในญี่ปุ่นคิดเป็นประมาณ 1 ใน 3 ของ
มหาวิทยาลัยรัฐบาลในอเมริกา อีกทั้ง มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นมีทุนการศึกษา และระบบ
การยกเว้น/ส่วนลดค่าเล่าเรียนให้แก่นกั เรียนต่างชาติด้วย

3

แวดล้อมด้วยนานาชาติ
ปัจจุบัน มีนกั เรียนต่างชาติจาก 180 ประเทศทั่วโลกประมาณ 300,000 คน ก�ำลัง
ศึกษาในมหาวิทยาลัยญีป่ นุ่ และสถาบันสอนภาษาญีป่ นุ่ การเติบโตอย่างไม่หยุดยัง้ ของ
ทวีปเอเชียท�ำให้ภูมิภาคนี้ได้รับความสนใจจากสากล การเรียนต่อในประเทศญี่ปุ่นอาจ
เชือ่ มโยงไปถึงการเรียนรูเ้ รือ่ งราวเกีย่ วกับโลกทัง้ ใบไม่เฉพาะเพียงแค่เรือ่ งราวของญีป่ นุ่
เท่านัน้ นอกจากนี้เพื่อไม่ให้การเรียนภาษาญี่ปุ่นกลายเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ จึงมี
หลักสูตรที่ได้รับวุฒิการศึกษาด้วยการเรียนเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น

5

สมบูรณ์ทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม

4

ญี่ปุ่นมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ท�ำให้สามารถเพลิดเพลินกับฤดูกาลต่างๆ ได้แก่
ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูรอ้ น ฤดูใบไม้รว่ ง และฤดูหนาว อีกทัง้ ด้วยภูมปิ ระเทศทีเ่ ป็นเกาะ จึงก่อให้
เกิดวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์มาตัง้ แต่ยคุ โบราณ ในปัจจุบนั นอกจากวัฒนธรรมเก่า
แก่อย่างพิธีชงชาและศาสตร์การจัดดอกไม้ญี่ปุ่น (อิเคะบะนะ) ยังมีวัฒนธรรมป๊อบ
อย่าง มังกะ อนิเมชั่น ที่อยู่ร่วมกันอย่างผสมผสาน นอกจากนี้ องค์กรยูเนสโกได้ขึ้น
ทะเบียนให้อาหารญี่ปุ่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ วัตถุดิบที่ได้มาจาก
ฤดูกาลทัง้ สีเ่ กิดเป็นเมนูอาหารเพือ่ สุขภาพมีสสี นั งดงามทีไ่ ด้รบั ความสนใจจากทัว่ โลก

ท�ำงานในประเทศญี่ปุ่น
ปัจจุบัน มีการจ้างงานนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถดีเยี่ยมให้เข้าท�ำงานใน
ประเทศญีป่ นุ่ มากขึน้ โดยไม่เกีย่ งเรือ่ งของสัญชาติ พวกเขาเป็นตัวช่วยในการขับเคลือ่ น
องค์กรด้วยวิธีคิดที่หลากหลาย เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธ์กับนานา
ประเทศ ในประเทศญี่ปุ่น นอกจากองค์กรขนาดใหญ่แล้วยังมีองค์กรขนาดกลางและ
ขนาดย่อมจ�ำนวนมากทีม่ สี ว่ นแบ่งการตลาดเป็นอันดับต้น ๆ และมีนวัตกรรมเป็นอันดับ
หนึง่ ของโลก การท�ำงานในประเทศญีป่ นุ่ เรียกได้วา่ เป็นโอกาสอันเยีย่ มยอดในการสัง่ สม
ประสบการณ์และความรู้เพื่ออนาคต
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รู้จักการศึกษาต่อญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเป็นประเทศแบบไหน?
อายุขัยเฉลี่ย : อันดับที่ 1 ของโลก
ปริมาณการใช้งานหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม : อันดับที่ 1 ของโลก
เงินสมทบให้แก่องค์การสหประชาชาติ : อันดับที่ 3 ของโลก

รายได้มวลรวมประชาชาติ (GNI) : อันดับที่ 3 ของโลก
ปริมาณการส่งออกรถยนต์ : อันดับที่ 3 ของโลก
จ�ำนวนชาวญี่ปุ่นที่ได้รับรางวัลโนเบล : 26 คน
อันดับที่ 7 ของโลก (อันดับที่ 1 ของเอเชีย)

เขตชูโงกุ

ดัชนีสันติภาพโลก : อันดับที่ 9 ของโลก (อันดับที่ 2 ของเอเชีย)

ชิมาเนะ

จ�ำนวนประชากร : อันดับที่ 11 ของโลก

โอคายามะ

ฮิโรชิมะ

จ�ำนวนมรดกโลก : 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 : เอกสารสถิติมูลนิธิโนเบล

ยามากุจิ
เอฮิเมะ

ฟุกุโอกะ
ซางะ

โออิตะ

นางาซากิ
คุมาโมโตะ

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น

มิยาซากิ

พื้นที่ : ประมาณ 378,000 ตร.กม.
ประชากร : 126,420,000 คน

เขตคิวชู และ เขตโอกินาวะ

คาโกชิมะ

เมืองหลวง : โตเกียว
ภาษา : ภาษาญี่ปุ่น
สกุลเงิน : เยน (￥)
ที่มา : Statistic Bureau of Japan (SBJ), December 2018
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เว็บไซต์แนะน�ำประเทศญี่ปุ่น
●

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

รู้จักการศึกษาต่อญี่ปุ่น

ท�ำไมต้องศึกษาต่อญี่ปุ่น?

ษาต่างชาติ
ค�ำตอบจากนักศึก
ญี่ปุ่น!
ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ ใน

ท�ำไมถึงเลือกมาเรียนต่อที่ญี่ปุ่น? (ตอบได้หลายข้อ)

อันดับที่ 1 สนใจสังคมญี่ปุ่นและอยากใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น.............................. 60.8%

อันดับที่ 2 อยากเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น............................................... 48.2%
อันดับที่ 3 คิดว่าการศึกษาและวิจัยในสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นนัน้ น่าสนใจ......... 34.1%
อันดับที่ 4
อันดับที่ 5
อันดับที่ 6
อันดับที่ 7
อันดับที่ 8
อันดับที่ 9

อยากท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น........................................................................................................ 24.5%
อยากสัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่าง..................................................................................................................... 23.7%
มีสาขาวิชาที่สนใจ................................................................................................................................................23.6%
ได้รับการแนะน�ำจากเพื่อน คนรู้จัก ครอบครัว ฯลฯ....................................................................................18.4%
อยู่ใกล้กับประเทศบ้านเกิด..................................................................................................................................17.5%
พิจารณาประเทศอื่นไว้ด้วย แต่เงื่อนไขด้านความสามารถทางวิชาการและค่าใช้จ่ายเหมาะกับ
ประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด.........................................................................................................................................16.8%
อันดับที่ 10 ได้รับทุนการศึกษา................................................................................................................................................... 5.5%

มาเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง?
ไม่แน่ ใจ 6.1%
ไม่ดี 1.2%

ไม่ระบุ 0.7%

ดี 92%
ทีม่ า : Lifestyle Survey of Privately Financed International Student 2017 (JASSO)

มีเพื่อนคนญี่ปุ่นและเพื่อนต่างชาติมากมาย ท�ำให้รู้สึก
กระตื อ รื อ ร้ นที่ จ ะสื่ อ สารพู ด คุ ย และร่ ว มกิ จ กรรมนอก
ห้องเรียน ถือว่าได้ใช้ชีวิตอย่างที่อยากท�ำได้เต็มที่!

สามารถท�ำวิจัยได้อย่างเต็มที่ภายใต้สภาวะแวดล้อมและ
นักวิจัยที่ยอดเยี่ยม ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วลองมา
สัมผัสประสบการณ์ท�ำวิจัยที่นดี่ ู!

การหางานอันมีเอกลักษณ์ของญีป่ นุ่ นัน้ มีความยากล�ำบาก
มาก แต่ก็ท�ำให้ย้อนกลับมาพิจารณาตัวเอง ถือว่าเป็น
ประสบการณ์อันล�้ำค่าที่ท�ำให้เราเติบโตได้จริงๆ !

ลองม

าฟังเร

ื่องราว

เหตุผลที่เลือกไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น

จากรุ่น

เวเนซุเอลา

คุณ Ali Rojas Kismet David
Tokyo Japanese Language Education
Center

อนิเมชั่น คือ สิ่งที่ท�ำให้ผมสนใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นเหมือนกับนักเรียนรุ่นเดียวกันอีกหลายๆ คน
ความน่าสนใจของอนิเมชัน่ ญีป่ นุ่ อยูต่ รงทีแ่ ม้จะเป็นสือ่ บันเทิงของเด็กแต่กส็ ามารถน�ำเสนอเรือ่ งของ
มิตรภาพอันแน่นแฟ้น และเจาะลึกปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจริง อนิเมชั่นญี่ปุ่นที่ผมประทับใจมากที่สุด
คือยอดนักสืบจิ๋วโคนัน
ผมค่อยๆ มีความสนใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น พอขึ้นมัธยมปลายก็ตั้งใจที่จะเรียน
ภาษาญี่ปุ่นจึงเข้าไปปรึกษากับทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�ำประเทศเวเนซุเอลา ซึ่งทางเจ้า
หน้าทีไ่ ด้แนะน�ำครูผสู้ อนภาษาแบบตัวต่อตัวซึง่ เป็นชาวญีป่ นุ่ ให้กบั ผม หลังจากนัน้ ผมก็เข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรีที่ University of the Andes และเรียนภาษาญี่ปุ่นต่อ นอกจากภาษาแล้ว ยังได้
เรียนเกี่ยวกับสภาพสังคม วัฒนธรรม มารยาท และความเป็นพลเมืองที่ขยันขันแข็งของญี่ปุ่น โดย
เรียน 3 ครั้งต่อสัปดาห์
วิชาเอกของผมในมหาวิทยาลัยคือวิศวกรรมระบบ แต่ดว้ ยสภาพเศรษฐกิจในเวเนซุเอลาทีย่ ำ�่ แย่ลง
ท�ำให้การศึกษาในเวเนซุเอลาไม่ค่อยต่อเนื่อง ผมเลยมาเรียนต่อในญี่ปุ่นซึ่งมีวัฒนธรรม “โมโนซึกุริ”
*Monodzukuri และวิศวกรรมระบบชั้นสูง ผมต้องการที่จะรื้อฟื้นความสามารถด้านภาษา และ
สัมผัสผู้คนกับวัฒนธรรมของญี่ปุ่นโดยตรง ก็เลยโน้มน้าวให้พ่อแม่ที่คัดค้านให้ค่อยๆ ยอมรับ จน
ได้มาศึกษาต่อในญี่ปุ่นครับ
ในอนาคตผมอยากอุทิศตนให้กับการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์
ในฐานะผู้วิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี IT ในระดับสากล และมีความฝันที่จะสร้างบริษัทเป็น
ของตัวเอง ผมมองว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ปลอดภัยและอาศัยอยู่ได้อย่างสบายใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาก็เหมาะแก่การเรียนรู้ของเด็กๆ ดังนัน้ หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัย
แล้วก็อยากจะอาศัยอยู่ที่นตี่ ลอดไป อย่างไรก็ตาม ผมคงจะพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของญี่ปุ่นก่อน
แล้วค่อยตัดสินใจอีกทีครับ จริงๆ แล้วญีป่ นุ่ เป็นประเทศทีพ่ ฒ
ั นาในหลายๆ ด้าน แต่การเปลีย่ นแปลง
ให้เป็นสังคมไร้เงินสดยังค่อนข้างช้า ผมเลยอยากให้มีการพัฒนาในด้านนีค้ รับ

คีร์กีซสถาน

คุณ Akmatbekova Gulizat
Rikkyo University
“ออนเซ็น” คือเหตุผลทีท่ ำ� ให้ฉนั เลือกศึกษาต่อทีญ
่ ปี่ นุ่ ฉันเรียนภาษาญีป่ นุ่ อย่าง
จริงจังในคณะทีเ่ กีย่ วข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ Bishkek Humanities
University ในคีรก์ ซี สถานซึง่ เป็นประเทศบ้านเกิดของฉัน ท�ำให้ฉนั มีความฝันอยาก
ไปประเทศญี่ปุ่น ในตอนที่เรียนชั้นปีที่ 4 ฉันได้รับโอกาสจากหน่วยงาน JapanEurasia Society (Shimizu Offif ice) ให้เข้าร่วมโครงการโฮมสเตย์ทญ
ี่ ปี่ นุ่ เป็นเวลา
2 อาทิตย์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ท�ำให้ฉนั ได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นต่างๆ
มากมาย
หนึง่ ในวัฒนธรรมที่ท�ำให้ฉนั ประหลาดใจมากที่สุด ก็คือ “ความสนุกของออน
เซ็น” เพราะออนเซ็นในคีร์กีซสถานมักจะถูกใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อ “การรักษา
และป้องกัน” มาตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตแล้ว เมื่อได้มาเห็น “วัฒนธรรมออน
เซ็น” ของญี่ปุ่นที่สร้างความเพลิดเพลินได้ทั้งครอบครัวและเพื่อนฝูง ฉันรู้สึกว่า
ยอดเยี่ยมมาก ท�ำให้ฉนั มีความฝันที่จะเปลี่ยนรูปแบบการใช้ประโยชน์จากออน
เซ็นของคีร์กีซสถาน และเลือกมาเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาด้านการท่องเที่ยว
ของ Rikkyo University
ออนเซ็นที่ฉนั ชอบมากในญี่ปุ่นคือ Kusatsu Onsen กับ Arima Onsen ฉัน
อยากจะน�ำประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในญี่ปุ่นไปพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้คีร์กีซสถานกลายเป็นประเทศแห่งออนเซ็นของ
ภูมิภาคเอเชียกลาง และจะทุ่มเทอย่างต่อเนื่องเพื่อสานสายสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ญี่ปุ่นและคีร์กีซสถานค่ะ

พี่กันเ

ถอะ!

อินเดีย

คุณ Vishu Gupta
Shizuoka University
เหตุ ผ ลที่ ท� ำ ให้ ผ มตั้ ง ใจจะมาเรี ย นที่ ญี่ ปุ ่ น เพราะเดิ ม ที คิ ด ว่ า อยากเรี ย น
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศอยู่แล้ว และผมรู้สึกว่าเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของ
ญีป่ นุ่ ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์นนั้ มีการพัฒนาอย่างมากเมือ่ เทียบกับประเทศ
อื่นๆ ดังนัน้ ผมจึงตัดสินใจที่จะมาเรียนที่ญี่ปุ่นเพื่อจะศึกษาเอาความรู้เหล่านัน้
นอกจากนี้ ผมยังชอบมังกะกับอนิเมชัน่ เลยอยากจะมาทีญ
่ ปี่ นุ่ มาเทีย่ วสถานที่
ซึ่งเป็นเหมือนเวทีของมังกะกับอนิเมชั่น ซึ่งนีก่ ็เป็นอีกสาเหตุหนึง่ ที่ผมตัดสินใจ
มาเรียนต่อที่ญี่ปุ่น
เมืองฮามามัตสึซึ่งเป็นที่ตั้งของ Shizuoka University นัน้ ได้รับการกล่าวขาน
ว่าเป็น Silicon Valley ของญีป่ นุ่ จึงมีสภาพแวดล้อมทีด่ ตี อ่ การเรียนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก
การได้มาเรียนที่ญี่ปุ่นใน Asia Bridge Program (ABP) ของ Shizuoka
University ท�ำให้ผมมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นติดตัวและท�ำให้สามารถหา
งานในบริษัทที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นได้
ระบบทุนการศึกษาก็ครบครันท�ำให้ผมสามารถทีจ่ ะเรียนได้อย่างเต็มทีโ่ ดยไม่มี
อุปสรรค

ไทย

คุณ Narumon Jadram
Shibaura Institute of Technology
ฉันชอบดูรายการโทรทัศน์ของญี่ปุ่นมาตั้งแต่เด็กค่ะ พอเริ่มดูรายการญี่ปุ่นไป
เรื่อยๆ ได้เรียนรู้เรื่องอาหารและเทคโนโลยีของญี่ปุ่น ท�ำให้ค่อยๆ มีความสนใจ
เกี่ยวกับญี่ปุ่นค่ะ
แรงบันดาลใจหลักทีท่ ำ� ให้มาเรียนต่อทีญ
่ ปี่ นุ่ คือ ตอนเรียนชัน้ ม.4 ได้เป็นตัวแทน
ประเทศไทยเข้าร่วมงานลูกเสือและเนตรนารีสากลทีจ่ ดั ขึน้ ในประเทศญีป่ นุ่ การได้
สัมผัสกับวัฒนธรรมของญีป่ นุ่ จริงๆ ด้วยตัวเอง ท�ำให้ความคิดทีอ่ ยากจะลองมาใช้
ชีวิตในญี่ปุ่นเริ่มชัดเจนมากขึ้นค่ะ
ตอนที่อยู่ชั้น ม.5 ก็ได้รับทุนรัฐบาลไทย จึงตัดสินใจมาเรียนต่อที่ญี่ปุ่นค่ะ
เหตุผลทีเ่ ลือกศึกษาต่อที่ Shibaura Institute of Technology เพราะวิศวกรรม
สารสนเทศของทีน่ มี่ คี วามทันสมัย นอกจากนี้ ยังเคยได้ยนิ จากรุน่ พีว่ า่ ทีน่ เี่ ป็น Top
Global University ที่ก�ำลังปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากลค่ะ
ตอนนี้ ก�ำลังศึกษาด้านวิศวกรรมสารสนเทศที่ Shibaura Institute of
Technology ค่ะ หลังจบการศึกษาแล้ว ตั้งใจไว้ว่าอยากจะน�ำเอาความรู้ที่ได้จาก
การเรียนที่นี่ไปประยุกต์ใช้ที่ประเทศไทยค่ะ

* ค�ำว่า Monodzukuri (โมโนซึกรุ )ิ เป็นกิจกรรมการผลิตทีม่ จี ากฝีมอื ของช่างผูช้ ำ� นาญโดยใช้เทคนิคตามประเพณี จนถึงการใช้เครือ่ งจักรอัตโนมัตไิ ม่เพียงเท่านัน้ ส่วนใหญ่ยงั รวมถึง กิจกรรมทีท่ ำ� อะไรบางอย่างทีใ่ ช้มอื คนท�ำหรือหมายถึง เทคนิค ทักษะ ความรูด้ งั กล่าวนัน้ อีกด้วย
ที่มา : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
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ส�ำหรับผมแล้ว การเรียนต่อ
ในประเทศซึง่ ใช้ภาษาทีไ่ ม่รจู้ กั มาก่อน
ถือเป็นก้าวแรกในการเติบโต ผมจึงตัดสินใจ
ทีจ่ ะไปเรียนทีญ
่ ปี่ นุ่

National Institute of Technology, Numazu College
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คุณ Jirawit Jiracheewee (ไทย)
เดิมที ผมสนใจวัฒนธรรม ภาษาญี่ปุ่น และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่แล้ว เลยคิดว่า
อยากจะลองท้าทายตัวเองกับสิง่ นีด้ ู ตัง้ แต่ออกจาก
ไทยมา ผมก็คิดว่า ส�ำหรับผมแล้ว การเรียนต่อใน
ประเทศซึง่ ใช้ภาษาทีไ่ ม่รจู้ กั มาก่อน ถือเป็นก้าวแรก
ในการเติบโต ผมจึงตัดสินใจที่จะไปเรียนที่ญี่ปุ่น
แต่วา่ พอได้มาลองใช้ชวี ติ ทีญ
่ ปี่ นุ่ แล้วจึงได้รวู้ า่ มัน
ไม่เหมือนกับที่วาดภาพไว้ในหัวเลย ผมไม่สามารถ
สือ่ สารสิง่ ทีต่ วั เองคิดได้อย่างราบรืน่ บางครัง้ ก็รสู้ กึ
ท้อแท้กบั เรือ่ งเรียนและสิง่ ท้าทายต่างๆ ถึงกระนัน้
มิตรภาพก็ช่วยให้ผมผ่านพ้นอุปสรรคนัน้ มาได้

การไม่เป็นไปตามที่คิดนัน้ เป็นเรื่องธรรมดา และผม
ได้เข้าใจว่าการผ่านพ้นอุปสรรคและเติบโตขึ้นมาเป็น
สิ่งที่ส�ำคัญ เมื่อผ่านพ้นอุปสรรคและเติบโตขึ้นแล้ว ผม
อยากจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างไทยญี่ปุ่น และท�ำให้
ความสัมพันธ์นนั้ แนบแน่น ผมจะท้าทายและพยายาม
อย่างเต็มที่กับหลายสิ่ง เช่นเรื่องการเรียน เพื่อมุ่งหน้า
ไปสู่ความฝันนัน้

การใช้ชีวิตในหนึง่ วัน
6:50 ตื่นนอน
จะเรียกขานชื่อทีละคน! เป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวด
น่าจะปล่อยให้นอนต่อสักหน่อย...
8:00 ข้าวเช้า
ข้าวเช้าเป็นสิ่งส�ำคัญและท�ำให้มีความสุข!
8:50 เริ่มบทเรียน
ต้องเรียนอย่างเดียว ห้ามใช้โทรศัพท์มอื ถือนะครับ
12:00 ข้าวเที่ยง
ทานข้าวแล้วก็คยุ กับเพือ่ นสีค่ น หัวเราะก๊ากทุกวัน!
18:00 พอเลิกเรียน ก็ต่อด้วยข้าวเย็น
นี่มันจะเรียนเยอะไปมั้ย?
18:30 ว่ายน�้ำ/เข้ายิม/กิจกรรมชมรม
มาฝึกสมองแล้วก็มาฝึกฝนร่างกายกันบ้าง!
23:00 เข้านอน
เมือ่ ให้ความส�ำคัญกับร่างกายและจิตใจแล้ว ก็ตอ้ ง
ให้ความส�ำคัญกับการนอนด้วยนะครับ!

เปิดใจ แล้วเข้าร่วมกิจกรรรมวัฒนธรรม
ต่างๆ ในญีป่ นุ่ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้นะคะ!

Ritsumeikan University, College of Policy
Science Community and Regional Policy
Studies Major (CRPS)
คุณ Yoshie Sasagawa (มาเลเซีย)
ฉันรู้สึกโชคดีมากที่ได้มีโอกาสมาเรียนที่ญี่ปุ่น
อาจจะมีความล�ำบากจากก�ำแพงทางภาษาอยู่บ้าง
แต่ก็มีผู้คนรอบข้างคอยช่วยเหลืออย่างดีมากๆ ฉัน
คิดว่าไม่มีประสบการณ์การเรียนในต่างประเทศ
ที่ไหนจะดีได้เท่านี้อีกแล้วค่ะ! สาเหตุที่เลือกเรียน
ต่อที่ญ่ีปุ่นเพราะว่าอยากรู้เรื่องราวของอีกสัญชาติ
ที่มีอยู่ในตัวเองค่ะ (มีสองสัญชาติ คือ ญี่ปุ่นและ
มาเลเซีย)
มหาวิทยาลัยของฉันเปิดโอกาสให้นกั เรียนต่าง
ชาติได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและกิจกรรมที่หลาก
หลาย ส่วนหนึ่งในประสบการณ์ของฉันก็อย่าง
เช่น การท�ำงานในศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดของโอซาก้า
การได้ลงพื้นที่และลงมือท�ำเกษตรในต่างจังหวัด

การฝึกงานฤดูร้อน กิจกรรมแลกเปลี่ยนกับเด็กนักเรียน
ของญี่ปุ่น และอื่นๆ อีกมากมาย อาจจะฟังดูเหมือนว่า
ท�ำงานอะไรเยอะแยะไปหมด แต่การท�ำกิจกรรมเหล่านี้
นอกจากสอนให้ฉนั ได้รู้จักกับประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นแล้ว
ระหว่างทาง กิจกรรมเหล่านีท้ �ำให้ฉนั ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ตัวเองมากขึ้น
ตอนนี้เป็นปีสุดท้ายของการเรียนแล้ว ฉันได้พบว่า
ญี่ปุ่นให้ประสบการณ์ต่างๆ แก่ฉันมากกว่าที่ฉันคาด
หวังไว้ก่อนจะมาที่น่ีเสียอีก ยกตัวอย่างเช่น แนวคิด
การท�ำงานของคนญีป่ นุ่ มารยาททางสังคม ความอดทน
และทักษะการใช้ชีวิตที่น�ำไปใช้ได้จริง ฉันขอแนะน�ำให้
นักเรียนต่างชาติทั้งในญี่ปุ่นและคนที่ก�ำลังจะมาเรียน
ลองเปิดใจแล้วเข้าร่วมกิจกรรรมวัฒนธรรมต่างๆ ใน
ญี่ปุ่นเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะ !

การใช้ชีวิตในหนึง่ วัน
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
มหาวิทยาลัย นานๆ ทีถงึ จะท�ำอาหารกล่องไปทาน
ที่มหาวิทยาลัยค่ะ
13:00-14:00 เวลาว่าง
หลังมื้อเที่ยงจะท�ำการบ้าน แล้วก็ทานของหวาน
และดื่มกาแฟกับเพื่อนค่ะ
14:00-16:00 เข้ายิม
คลายเครียดด้วยการออกก�ำลังกายในยิม เป็นช่วง
เวลาที่ชอบที่สุดในหนึง่ วัน
16:00-17:00 กลับบ้าน
วันไหนที่กลับเร็วจะแวะซุปเปอร์มาร์เก็ตระหว่าง
ทางเพื่อซื้อของกลับไปท�ำมื้อเย็น หลังทานมื้อเย็น
ก็ทบทวนบทเรียน

รู้จักการศึกษาต่อญี่ปุ่น

การวางแผนศึกษาต่อ

เร็จ!

วามส�ำ
ค
ง
อ
ข
จ
แ
ญ
ุ
ก
อ
ื
การวางแผนค

ท�ำไม ?
วัตถุประสงค์ของการเรียนต่อ
คืออะไร?
งานที่อยากท�ำในอนาคตต้องมี
คุณสมบัติหรือความสามารถ
แบบไหน?

ที่ไหน ?

อยากเรียนอะไร?
สาขาวิชาอะไร?

เรียนที่สถาบันศึกษา
แบบไหนดี?

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา

・เศรษฐศาสตร์?
・ศึกษาศาสตร์?
ปริญญาโท
・ฟิสิกส์?
・วิศวกรรมศาสตร์?
ปริญญาเอก
・สารสนเทศ?
・แพทยศาสตร์?
อนุปริญญา
・เกษตรศาสตร์?
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ・ออกแบบ?
・ศิลปศาสตร์?
・แฟชั่น?
วิทยาลัยเทคนิค
・อนิเมชั่น?
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ・และอื่นๆ?

ชัน้ สูง

แลกเปลี่ยน
ระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตรแลกเปลี่ยน

・ภาษาญี่ปุ่น
・วัฒนธรรมญี่ปุ่น
・วัฒนธรรมเปรียบเทียบ

เรียนภาษา
เรียนภาษาญี่ปุ่น

ศึกษาต่อ

นานแค่ ไหน ?

อะไร ?

・หลักสูตรศึกษาต่อ
・สนทนาภาษาญี่ปุ่น
・ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ

เมื่อไหร่?

ระยะเวลาที่ต้องเรียน
นานแค่ไหน?

มหาวิทยาลัย

4 ปี (※บางสาขา 6 ปี)

บัณฑิตวิทยาลัย

2 ปี หรือมากกว่า

บัณฑิตวิทยาลัย

3 ปี หรือมากกว่า

วิทยาลัยอนุปริญญา

2 ปี (※บางสาขา 3 ปี)

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

2-3 ปี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

3 ปี (※บางสาขา 3 ปี 6 เดือน)

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

4 ปี

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น /
โปรแกรมระยะสั้นของมหาวิทยาลัย หลายเดือน ถึง 1 ปี

มหาวิทยาลัย

ไม่เกิน 1 ปี

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

2 ปี หรือต�่ำกว่า

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

2 ปี หรือต�่ำกว่า

มหาวิทยาลัยเอกชน /
วิทยาลัยอนุปริญญา /
1-2 ปี
หลักสูตรพิเศษส�ำหรับนักศึกษาต่างชาติ

เท่าไหร่?

ไปเมื่อไหร่?
เริ่มต้นเมื่อไหร่?
ต้องใช้เวลาเตรียมตัวเท่าไหร่?

ต้องใช้เงินเท่าไหร่?
ค่าเดินทางไปญีป่ นุ่ ? ค่าครองชีพ?
ค่าอพาร์ทเมนท์? ค่าอาหาร?
เงินเก็บพอหรือไม่?
เงินทีค่ รอบครัวส่งมาให้เท่าไหร่?
งานพิเศษล่ะ? ทุนการศึกษา?

ดู “ก�ำหนดการ” หน้า 8-9 แล้วมาวางแผนกัน !

ลองดูหน้า 32-40 แล้วมาค�ำนวณดู !

รู้จักการศึกษาต่อญี่ปุ่น

ก�ำหนดการ

าต่อแล้วรึยัง?
วางแผนการศึกษ
รียมตัวศึกษาต่อ
เต
าร
ก
น
อ
ต
น
้
ั
ข
อ
ื
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ดยประมาณ
ลองดูตารางเวลาโ
นศึกษาต่อจนถึง
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ขั้นตอนต
ะเทศญี่ปุ่น
การเดินทางไปปร
ด�ำเนินการที่ประเทศของตนเอง
ด�ำเนินการในประเทศญี่ปุ่น

ขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนศึกษาต่อจนถึงการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
คนที่อยากเรียนเฉพาะภาษาญี่ปุ่น
ให้เตรียมตัวขั้นตอนที่ 1 ถึง 8 ในประเทศของตนเองและเตรียมขั้นตอนที่ 9 ในประเทศญี่ปุ่น จากนัน้
ด�ำเนินการขั้นตอนที่ 10 คือเข้าเรียนในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น จนมาถึงขั้นตอนที่ 11 นัน่ ก็คือเรียนภาษา
ญี่ปุ่นจนจบโปรแกรม

คนที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วจึงเข้าเรียนต่อใน
มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยญี่ปุ่น
ให้เตรียมขั้นตอนที่ 1 ถึง 8 ในประเทศของตนเองและเตรียมขั้นตอนที่ 9 ในประเทศญี่ปุ่น เข้าเรียนใน
โรงเรียนสอนภาษาทีญ
่ ปี่ นุ่ ในขัน้ ตอนที่ 10 จากนัน้ ให้เตรียมขัน้ ตอนที่ 12 ถึง 22 ในระหว่างทีเ่ รียนโรงเรียน
ภาษาที่ญี่ปุ่น ท�ำให้ส�ำเร็จตามขั้นตอนที่ 23 คือเรียนจบโปรแกรมในโรงเรียนภาษา หลังจากนัน้ คือด�ำเนิน
การขั้นตอนที่ 24 คือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัยญี่ปุ่น

คนที่อยากเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยญี่ปุ่นทันที
โดยไม่เรียนโรงเรียนสอนภาษา
ส�ำหรับผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้ว หรือต้องการเข้าเรียนต่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ ข้ามขั้น
ตอนที่ 2 ถึง 11 โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ 12 คือการขอเอกสารข้อมูล เมื่อสอบเข้าได้ให้ด�ำเนินการขั้นตอนที่
24 คือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยญี่ปุ่น

การใช้บริการบริษัทตัวแทนศึกษาต่อ
การด�ำเนินการศึกษาต่อด้วยตนเองมีข้อดีหลายประการ เช่น ประหยัดค่าใช้จ่าย ยิ่งไปกว่า
นัน้ ยังได้ฝกึ การตัดสินใจด้วยตัวเอง และช่วยยกระดับความสามารถทางภาษาได้อกี ด้วย ทว่า
หากไม่มีเวลาหรือไม่มั่นใจในความสามารถทางภาษา การเตรียมตัวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
ผ่านบริษัทตัวแทนศึกษาต่อก็เป็นตัวเลือกอย่างหนึง่
ข้อควรสังเกตในการเลือกบริษัท!
ค่าใช้จ่าย

เปรี ย บเที ย บหลายบริ ษั ท และดู ว ่ า ค่ า ใช้ จ ่ า ยสมเหตุ ส มผลหรื อ ไม่ ? บริ ษั ท ไม่ ไ ด้
เอาแต่ แนะน� ำ ให้ ท� ำ งานพิ เศษในญี่ ปุ ่ น เพื่ อ น� ำ มาจ่ า ยค่ า เล่ า เรี ย นและค่ า ครองชี พ
ทั้ ง หมดในญี่ ปุ ่ น ใช่ ไหม? มี ก ารชี้ แจงรายละเอี ย ดค่ า ใช้ จ ่ า ยหรื อ เนื้ อ หาการบริ ก าร
เป็นเอกสารสัญญาหรือไม่?
② การบริการ
แนะน�ำโรงเรียนที่ตรงตามเป้าหมายในการศึกษาต่อหรือไม่? ไม่ได้แนะน�ำให้ใช้เอกสาร
ปลอมเพื่อเข้าประเทศใช่ไหม? ตอบค�ำถามและอธิบายความคืบหน้าของการด�ำเนินการ
อย่างชัดเจนหรือไม่? ไม่ได้เร่งให้สมัครใช่หรือไม่? แนะน�ำทั้งข้อดีและความล�ำบากของ
การศึกษาต่อใช่หรือไม่?
③ ผลด�ำเนินการจริง มีผู้ที่ได้ไปศึกษาต่อญี่ปุ่นจริงๆ มากเพียงพอหรือไม่?
①

ขั้นตอน

หน้า

หน้า 7 และ
หน้า 32 - 35
ขอเอกสารจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น หน้า 22 - 23

เวลา

การด�ำเนินการ
ตั้งเป้าหมายในการไปเรียนต่อให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม วัดระดับ
ความสามารถทางภาษาที่จ�ำเป็นและประเมินค่าใช้จ่ายในการเรียน

วางแผนและรวบรวมข้อมูล

เม.ย. - มิ.ย.

ต.ค. - ธ.ค.

เลือกโรงเรียน

หน้า 22 - 23

- ก.ย.

- ก.พ.

ยื่นเอกสารการสมัคร
ได้รับอนุญาตเข้าศึกษา

หน้า 22 - 23

ก.ย. - พ.ย.

ก.พ. - เม.ย.

ด�ำเนินการเข้าประเทศ
เตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ

หน้า 28 - 31

ขอเอกสารแนะน�ำสถาบันและเอกสารการสมัครของโรงเรียน
ที่สนใจหลายๆ แห่ง ตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร
คัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อโดยใช้ข้อมูลจากการอ่าน
เอกสารแนะน�ำสถาบัน
ส่งเอกสารการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสถาบันที่
ต้องการเข้าเรียน
รับเอกสารอนุญาตเข้าศึกษา โอนเงินช�ำระค่าเล่าเรียน ฯลฯ
รับเอกสารรับรองสถานภาพการพ�ำนัก (COE) ขอรับการตรวจ
ลงตรา (วีซ่า)

ม.ค. - มี.ค.

ก.ค. - ก.ย.

ด�ำเนินการเรือ่ งเดินทางและออกเดินทาง

หาที่พัก
ซื้อตั๋วเครื่องบินและประกัน

ด�ำเนินการเข้าประเทศ
วางแผนและรวบรวมข้อมูล

เม.ย.
(หลักสูตร 1 ปี หรือ 2 ปี)

ต.ค.
(หลักสูตร 1 ปีครึง่ )

เข้าศึกษาและเริม่ เรียนในโรงเรียนสอนภาษาญีป่ นุ่

ขอเอกสารจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย หน้า 12 - 21

เลือกสถานศึกษา
สมัครการสอบเพื่อศึกษาต่อ
ประเทศญี่ปุ่น (EJU)
ยื่นเอกสารการสมัคร
สอบ
ได้รับอนุญาตเข้าศึกษา
ด�ำเนินการเข้าประเทศ
เตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ
ด�ำเนินการเปลี่ยนสถานภาพการพ�ำนัก
และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด�ำเนินการเรือ่ งเดินทางและออกเดินทาง

หน้า 12 - 21

เม.ย. - พ.ค. / ก.ย. - ต.ค.
- มิ.ย. / - พ.ย.

หน้า 24 - 25

- ก.ค. / - มี.ค.

หน้า 12 - 21

ส.ค. – ต.ค. / ม.ค. – พ.ย.
พ.ย. – ก.พ. / มี.ค. – ส.ค.

ขอเอกสารแนะน�ำสถาบันและเอกสารการสมัครของโรงเรียนที่สน
ใจหลายๆ แห่ง ตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร
คัดเลือกสถานศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อโดยใช้ข้อมูลจากการอ่าน
เอกสารแนะน�ำสถานศึกษา
สมัครสอบการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) เข้าสอบ
การสอบที่จ�ำเป็น
การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
สมัครสอบ TOEFL®, IELTS หรือ TOEIC®
(เลือกสอบตามความจ�ำเป็น)
ส่งเอกสารการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสถาบันที่ต้องการ
เข้าเรียน
คัดเลือกโดยพิจารณาจากเอกสาร เข้าสอบการสอบเพือ่ ศึกษาต่อประเทศ
ญี่ปุ่น (EJU) หรือ สอบข้อสอบของสถานศึกษาที่ประสงค์เข้าเรียน
รับเอกสารอนุญาตเข้าศึกษา โอนเงินช�ำระค่าเล่าเรียน ฯลฯ
รับเอกสารรับรองสถานภาพการพ�ำนัก (COE) ขอรับการตรวจ
ลงตรา (วีซ่า)
หาที่พัก

หน้า 28 - 31
ม.ค. – มี.ค. / มิ.ย. – ส.ค.

ซื้อตั๋วเครื่องบินและประกัน

ด�ำเนินการเข้าศึกษา
ส�ำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสอนภาษาญีป่ นุ่
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยญีป่ นุ่
ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยญีป่ นุ่

เม.ย. / ก.ย. หรือ ต.ค.
มี.ค. / ส.ค. หรือ ก.ย.

*บางสถาบันอาจเริม่ ปีการศึกษาในช่วงฤดูใบไม้รว่ ง (ก.ย. – ต.ค.)
*ขั้นตอนตั้งแต่การยื่นเอกสารสมัครไปจนถึงการเข้าเรียนในแต่ละ
สถาบันอาจแตกต่างกัน ควรตรวจสอบเอกสารแนะน�ำการสมัครให้
ถีถ่ ว้ น และระวังไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด

รู้จักสถาบันและการสอบ

ระบบการศึกษาของญี่ปุ่น

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ่นจะเริ่มหลังจากส�ำเร็จการศึกษา 12 ปี ได้แก่ ประถมศึกษา (โรงเรียน
ประถมศึกษา 6 ปี) และมัธยมศึกษา (โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี)
สถาบันอุดมศึกษาที่นกั ศึกษาต่างชาติสามารถเข้าเรียนได้มี 5 ประเภท ได้แก่ ① วิทยาลัยเทคนิค ② วิทยาลัย
อาชีวศึกษา (หลักสูตรอาชีวศึกษาเฉพาะทาง) ③ วิทยาลัยอนุปริญญา ④ มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) และ
⑤ บั ณฑิ ต วิ ท ยาลั ย (ปริ ญ ญาโท/เอก) ซึ่ ง แบ่ ง ตามหน่ ว ยงานที่ ก ่ อ ตั้ ง ออกเป็ น สถานศึ ก ษาของรั ฐ ท้ อ งถิ่ น
และเอกชน
สถาบันอุดมศึกษาที่นักศึกษาต่างชาติ
สามารถเข้าเรียนได้

วิทยาลัยเทคนิค

สถาบันอาชีวศึกษา (หลักสูตรทั่วไป)

สถาบันอาชีวศึกษาทั่วไป

บัณฑิตวิทยาลัย
(ปริญญาโท / เอก)

มหาวิทยาลัย
(ปริญญาตรี)

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
(หลักสูตรอาชีวศึกษาเฉพาะทาง)

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

อายุ 18 ปีขึ้นไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยาลัยอนุปริญญา

โรงเรียนมัธยมปลายสายอาชีพ
(สถาบันอาชีวศึกษาหลักสูตรมัธยมปลาย)

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
(※บางแห่งเป็นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายรวมกัน)

อายุ 12 – 18 ปี
มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนประถมศึกษา
จ�ำนวนปี ＊หลักสูตรระดับสูง
ที่ใช้ในการเรียน

ลู ก ศรสี แดงคื อ ตั ว อย่ า ง
เส้นทางการศึกษาต่อ

ลูกศรสีเขียวคือตัวอย่าง
การศึกษาต่อด้วยการโอน
หน่วยกิต

อายุ 6 – 12 ปี
ประถมศึกษา

1. มาดูปฏิทินการศึกษาและการแบ่งภาคการศึกษากัน !
สถานศึกษาในญี่ปุ่นจะนับปีการศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่ เมษายนถึงมีนาคมของปีถัดไป มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น
เกือบทุกแห่งใช้ระบบทวิภาค (2 ภาคการศึกษา) โดยภาคต้นเริ่มจากเมษายนถึงกันยายน ส่วนภาคปลาย
เริม่ จากตุลาคมถึงมีนาคม ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัยบางแห่งใช้ระบบไตรภาค (3 ภาคการศึกษา) หรือระบบจตุรภาค
(4 ภาคการศึกษา) สถานศึกษาในญี่ปุ่นมักเปิดภาคเรียนแรกเดือนเมษายน แต่บัณฑิตวิทยาลัยส่วนใหญ่
มักเปิดภาคเรียนในเดือนกันยายนหรือตุลาคม
1 ปีของนักศึกษาที่เข้าเรียนเดือนเมษายนระบบทวิภาค
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ส.ค.

ก.ย.
ปิดภาคฤดูร้อน

ต.ค.

พ.ย.
ภาคเรียนที่ 2

ธ.ค.

ม.ค.
ปิดภาค
ฤดูหนาว

ภาคเรียนที่ 1

ก.ค.

ภาคเรียนที่ 2

ก.พ.
ปิดภาค
ฤดูใบไม้ผลิ

มี.ค.

2. มาดูคุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อกัน!
การเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอนุปริญญาตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษา ผูส้ มัคร
ต้องส�ำเร็จการศึกษา 12 ปีในระบบการศึกษาภาคปกติ
กรณียา้ ยโอนเข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยเทคนิค ผูส้ มัครต้องส�ำเร็จการศึกษา 11 ปี และ
ในกรณีศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท) จะต้องส�ำเร็จการศึกษา 16 ปี
ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหลักสูตร
10 หรือ 11 ปี จากโรงเรียนในประเทศ อินเดีย เนปาล บังคลา
เทศ มาเลเซีย เมียนมาร์ มองโกเลีย เปรู ฯลฯ หากต้องการ
ศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นในระดับมหาวิทยาลัยและระดับอื่นๆ จะต้อง
มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขด้านขวาข้อหนึง่ ข้อใด
นอกจากเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ อาจมีข้อก�ำหนดอื่นเพิ่มเติม
ในแต่ละสถาบัน ผู้สนใจศึกษาต่อต้องสอบถามสถานศึกษาที่
ต้องการเข้าศึกษาต่อ ในกรณีไม่แน่ใจว่ามีคุณสมบัติสมัครเข้า
เรียนหรือไม่

เข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยประเทศของตน หรือเข้าเรียน
หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อระยะเวลา 1 หรือ 2 ปี เพื่อให้ส�ำเร็จการศึกษาในปีที่ 12
จากหลักสูตรภาคปกติของการศึกษา
② ส�ำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการฯ ประเทศญีป่ นุ่ ก�ำหนด*1 (เฉพาะผูท้ สี่ ำ� เร็จการศึกษาจากหลักสูตรเทียบเท่า
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในญีป่ นุ่ เท่านัน้ ) อย่างไรก็ตาม ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวมระยะเวลาหลักสูตรไม่ถงึ 12 ปีจะถือว่ามีคณ
ุ สมบัติ
เข้าศึกษาต่อได้โดยไม่ต้องเรียนในหลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ หากหลักสูตรที่ส�ำเร็จ
การศึกษาในประเทศนัน้ เป็นหลักสูตรระยะเวลา 11 ปีขึ้นไป*2 และได้รับการรับรอง
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น
①

“หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ” (Junbi Kyouiku Katei) ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่นก�ำหนด
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/search/nihongokyouiku.html
*2
“หลักสูตรระยะเวลา 11 ปีขนึ้ ไป” ทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญีป่ นุ่
ก�ำหนด
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/1380756.htm
*1

3. มาดูวุฒิการศึกษาและจ�ำนวนปีที่ใช้ ในการเรียนกัน!
หลักสูตร
หลักสูตรปริญญาเอก＊1
หลักสูตรปริญญาโท
บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง

มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี)
วิทยาลัยอนุปริญญา＊2＊5

คณะทั่วไป, คณะเภสัชศาสตร์หลักสูตร 4 ปี
หลักสูตรแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์หลักสูตร 6 ปี
หลักสูตร 2 ปี
หลักสูตร 3 ปี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ปริญญามหาบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพเฉพาะทาง)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขากฎหมาย
(วิชาชีพเฉพาะทาง)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (วิชาชีพเฉพาะทาง)
ปริญญาบัณฑิต

ระยะเวลามาตรฐานของหลักสูตร
5 ปี
2 ปี
2 ปี
3 ปี
2 ปี
4 ปี
6 ปี

อนุปริญญาบัณฑิต

2 ปี
3 ปี

มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง

−

ปริญญาบัณฑิต
(วิชาชีพเฉพาะทาง)

4 ปี

วิทยาลัยอนุปริญญา
วิชาชีพเฉพาะทาง*2*5

หลักสูตร 2 ปี

2 ปี

(専門職短期大学)

หลักสูตร 3 ปี

อนุปริญญาบัณฑิต
(วิชาชีพเฉพาะทาง)

วิทยาลัยเทคนิค*3*4*5

−

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

(สาขาพาณิชย์นาวี 3 ปี 6 เดือน

สถาบันอาชีวศึกษา*4

หลักสูตรอาชีวศึกษาเฉพาะทาง
(วิทยาลัยอาชีวศึกษา)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

2 ปี
4 ปี

(専門職大学)

3 ปี
3 ปี

*1 หลักสูตรปริญญาเอกในบัณฑิตวิทยาลัยบางแห่งแบ่งเป็นหลักสูตรภาคต้น (2 ปี) กับหลักสูตรภาคปลาย (3 ปี) หลักสูตรปริญญาตรีที่ใช้เวลาเรียน 6 ปี เช่น แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์หลักสูตร 6 ปี จะมีระยะเวลาเรียนในหลักสูตรปริญญาเอกขั้นต�่ำ 4 ปี
*2 ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอนุปริญญาสามารถศึกษาต่อในหลักสูตรระดับสูง (1-2 ปี) ได้เพื่อให้ได้วุฒิ “ปริญญาตรี”
*3 โดยปกติแล้ว วิทยาลัยเทคนิคมีระยะเวลาเรียน 5 ปี แต่จะรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนในชั้นปีที่ 3 เมื่อส�ำเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในหลักสูตรระดับสูงอีก 2 ปี เพื่อให้
ได้วุฒิ “ปริญญาตรี”
*4 ชื่อวุฒิของวิทยาลัยเทคนิค คือ “ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค” วุฒิของวิทยาลัยอาชีวศึกษา คือ “ประกาศนียบัตรวิชาชีพ” และ “ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง” ไม่ใช่วุฒิ
ปริญญาบัตร
*5 ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอนุปริญญาและวิทยาลัยเทคนิคหลักสูตรระดับสูงซึ่งได้รับการรับรองจาก 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 โดยทัว่ ไป วุฒทิ ไี่ ด้รบั จากสถานศึกษาในญีป่ นุ่ จะได้รบั การประเมินให้เทียบเท่ากับวุฒกิ ารศึกษาในประเทศอืน่ ๆ

อย่างไรก็ตาม ในแต่ละประเทศอาจให้กระทรวงศึกษาฯ และหน่วยงานผู้ให้การรับรอง (องค์กรไม่แสวงหา
ผลก�ำไร บริษัทเอกชน ฯลฯ) เป็นผู้ประเมินวุฒิการศึกษาที่ได้รับจากต่างประเทศ ดังนัน้ นักศึกษาจึงควรตรวจ
สอบกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศของตนด้วย

รู้จักสถาบันและการสอบ

มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) และ วิทยาลัยอนุปริญญา
คือสถาบันการศึกษาที่เป็นแกนกลางในระดับอุดมศึกษา โดยหลักการแล้วมหาวิทยาลัยใช้เวลาเรียน 4 ปี และวิทยาลัย
อนุปริญญาใช้เวลาเรียน 2 ปี บางสถานศึกษามีระบบนักศึกษาภาคพิเศษที่สามารถเข้าฟังบรรยายหรือลงทะเบียนเรียน
เป็นรายวิชา นอกจากการศึกษาต่อในระยะยาวเพื่อให้ได้รับวุฒิการศึกษาแล้วยังมีระบบการศึกษาต่อระยะสั้น (อ้างอิง
หน้า 18) โดยไม่ได้รับวุฒิการศึกษาด้วย

1. คุณสมบัติในการเข้าศึกษา
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

※

เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 12 ปีของสถานศึกษาในต่างประเทศ
เป็นผูม้ อี ายุไม่ตำ�่ กว่า 18 ปีและผ่านการสอบวัดระดับความรูว้ า่ เทียบเท่าการส�ำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 12 ปีในต่างประเทศ
เป็นผูส้ ำ� เร็จการศึกษาจากโรงเรียนส�ำหรับชาวต่างชาติในประเทศญีป่ นุ่ ทีไ่ ด้รบั การรับรองว่าเทียบเท่ากับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในต่างประเทศ
เป็นผู้ส�ำเร็จหลักสูตรที่ก�ำหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น รวมระยะเวลาตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไปใน
ต่างประเทศ
เป็นผูส้ ำ� เร็จหลักสูตรและมีใบรับรอง International Baccalaureate ใบรับรอง Abitur ของเยอรมัน ใบรับรอง Baccalaureate
ของฝรั่งเศสหรือมีการสอบระดับ GCE A Level ที่มีผลคะแนนครบถ้วนตามที่แต่ละสถานศึกษาก�ำหนด
เป็นผูส้ ำ� เร็จการศึกษาในหลักสูตร 12 ปีของสถานศึกษาทีไ่ ด้รบั การรับรองจากองค์กรประเมินระหว่างประเทศ <WASC, CIS,
ACSI>
เป็นผู้อายุไม่ต�่ำกว่า 18 ปีและผ่านการสอบวัดระดับความรู้ว่าเทียบเท่าการส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อหนึง่ ข้อใดนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาในสถานศึกษา
เป็นผู้มีอายุไม่ต�่ำกว่า 18 ปี และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าศึกษาแบบรายบุคคลโดยสถานศึกษาว่าเป็นบุคคลที่มี
ความรู้เทียบเท่าหรือสูงกว่าผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ส�ำหรับข้อ ①-③ หากเป็นหลักสูตรระยะเวลาไม่ถึง 12 ปี หรือไม่ได้จบจากหลักสูตรในต่างประเทศที่ก�ำหนดไว้ อาจต้องเรียนหลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ
หรือผ่านการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมที่ก�ำหนดไว้เสียก่อน

2. ค้นหามหาวิทยาลัย
Point ! การเลือกมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอนุปริญญา
เนือ้ หาการเรียนการสอนและการวิจยั
หลักสูตร (โปรแกรม)

สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการวิจัย

เป็นโปรแกรมทีเ่ ข้าเรียนเหมือนกับคนญีป่ นุ่ หรือไม่? หรือเป็นโปรแกรมทีจ่ ะได้รบั
วุฒิการศึกษาด้วยการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ? เป็นโปรแกรมระยะยาว
หรือไม่? หรือว่าเป็นโปรแกรมระยะสั้น?
มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการวิจัยพร้อมหรือไม่?

การสอบเข้า
จ�ำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาและ
ระบบการดูแลนักศึกษาต่างชาติ

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

มีการสอนภาษาญี่ปุ่นเสริมให้ด้วยหรือไม่? มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนนักเรียนต่างชาติหรือติวเตอร์
ที่คอยช่วยเหลือด้านการเรียนและการใช้ชีวิตหรือไม่? มีการสนับสนุนด้านการหางานหรือไม่?

เส้นทางของผู้จบการศึกษา
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นอื่นๆ

การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตวิทยาลัยเป็นอย่างไร?
เรียนจบแล้วได้งานที่ไหน?

ปีแรกเป็นอย่างไร? ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นอย่างไร? ใช้ค่าใช้จ่ายจนจบการศึกษารวมเป็นเท่าไหร่?

การรับทุนการศึกษา ทุนสนับสนุน ฯลฯ
ที่พักอาศัย

มีการสอนวิชาที่อยากเรียนจริงๆ หรือไม่? สามารถท�ำวิจัยได้หรือไม่?
มีอาจารย์ที่อยากเรียนด้วยอยู่หรือไม่?

มีระบบทุนการศึกษาของสถานศึกษาเองหรือมีระบบการยกเว้นค่าเล่าเรียนหรือลดค่าเล่าเรียนหรือไม่?
ความเป็นไปได้ทจี่ ะได้รบั ทุนมีมากน้อยเพียงใด? มีการแจ้งผลการรับทุนก่อนเดินทางไปถึงญีป่ นุ่ หรือไม่?

สถานศึกษามีหอพักหรือบ้านพักหรือไม่? แนะน�ำอพาร์ทเมนท์ให้หรือไม่?
สภาพแวดล้อมและที่ตั้ง

สภาพแวดล้อมเอื้ออ�ำนวยต่อการเรียนและการใช้ชีวิตหรือไม่?
เป็นเมืองใหญ่หรือเมืองเล็ก? น่าจะปรับตัวเข้ากับภูมิอากาศได้หรือไม่?

ข้อมูลมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอนุปริญญา (JASSO)
http://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html
ค้นหามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอนุปริญญา (JAPAN STUDY SUPPORT)
https://www.jpss.jp/th/

●

หนังสือ “แนะน�ำการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยส�ำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ใช้เงินทุนส่วนตัว”
(私費外国人留学生のための大学入学案内 เนื้อหาภาษาญี่ปุ่น)
หนังสือรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น เนื้อหาข้อสอบในการสอบเข้าและจ�ำนวนนักศึกษา
ต่างชาติที่สอบเข้าได้ในแต่ละมหาวิทยาลัย เป็นต้น
บรรณาธิการและจัดพิมพ์ : The Asian Students Cultural Association (จ�ำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น)
※

สามารถขอดูได้ที่ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อการศึกษาต่อญี่ปุ่น (หน้า 45)

3. เอกสารในการสมัครเข้าเรียน

4. การสอบเข้า

ใบสมัครเข้าเรียน (ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด)
ใบรับรองการส�ำเร็จการศึกษา (หรือคาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษา)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
③ ใบรับรองผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
④ จดหมายแนะน�ำจากผู้อ�ำนวยการหรืออาจารย์ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ส�ำเร็จการศึกษา
⑤ ใบรับรองความสามารถภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
⑥ เอกสารอื่นๆ
เอกสารทีต่ อ้ งใช้แตกต่างกันไปในแต่ละสถานศึกษาและอาจก�ำหนดให้
แนบเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษหรือญีป่ นุ่ ผูส้ มัครควรสอบถามราย
ละเอียดโดยตรงกับสถานศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษา

นอกจากการสอบเข้าส�ำหรับชาวญี่ปุ่นแล้ว มหาวิทยาลัยส่วนมาก
ยังมีการสอบส�ำหรับชาวต่างชาติเช่นกัน โดยจะท�ำการคัดเลือกจาก
รายการต่างๆ ตามรายการด้านล่างประกอบกัน แต่ละสถานศึกษามี
วิธกี ารสอบเข้าทีต่ า่ งกันจึงควรตรวจสอบรายละเอียดจากเอกสารคูม่ อื
การสอบของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
① การพิจารณาจากเอกสาร
② การทดสอบความสามารถทางวิชาการ
③ การสัมภาษณ์
④ การเขียนบทความสั้นๆ หรือเรียงความ
⑤ การทดสอบความสามารถหรือความถนัดด้านอื่นๆ
⑥ การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทษญี่ปุ่น (EJU)
⑦ การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
⑧ การสอบของศูนย์การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย (National
Center Test for University Admissions)

①
②

5. มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอนุปริญญา
หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง
เป็นมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอนุปริญญาทีส่ ามารถเรียนรูท้ ฤษฎีและ
ฝึกฝนความสามารถที่จ�ำเป็นต่อการประกอบอาชีพเฉพาะทาง
โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการฝึกงานจริงรูปแบบต่างๆ อาทิ การฝึก
ปฏิบัติงานระยะยาวภายในบริษัท และการศึกษาในสาขาวิชาที่มี
ความเกี่ยวข้องกับอาชีพเพื่อเพิ่มพูน “ศักยภาพในการท�ำงานขั้นสูง”
“ความคิดสร้างสรรค์อนั เต็มเปีย่ ม” ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
และวิทยาลัยอนุปริญญาเฉพาะทางจะได้รับวุฒิเทียบเท่ากับผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย (ปริญญาบัณฑิต) และ วิทยาลัย
อนุปริญญา (อนุปริญญาบัณฑิต)

6. เงื่อนไขการส�ำเร็จการศึกษา
ผู้เรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาเมื่อส�ำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขต่อไปนี้
※

มหาวิทยาลัยอาจมีระบบของตนเองที่ก�ำหนดจ�ำนวนหน่วยกิตหรือเงื่อนไขการจบการศึกษา
เวลาที่ใช้ใน
การเรียนโดยเฉลี่ย

จ�ำนวนหน่วยกิตที่ได้

คณะทั่วไป
คณะเภสัชศาสตร์หลักสูตร 4 ปี

4 ปี

ตั้งแต่ 124 หน่วยกิตขึ้นไป

หลักสูตรแพทยศาสตร์
ทันตแพทย์ศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
และเภสัชศาสตร์หลักสูตร 6 ปี

6 ปี

แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ 188 หน่วยกิตขึ้นไป
สัตวแพทยศาสตร์ 		 182 หน่วยกิตขึ้นไป
เภสัชศาสตร์ 		 186 หน่วยกิตขึ้นไป

-

62 หน่วยกิตขึ้นไป
93 หน่วยกิตขึ้นไป

อนุปริญญา

4 ปี

-

ปริญญาตรี
(หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง)

62 หน่วยกิตขึ้นไป
93 หน่วยกิตขึ้นไป

อนุปริญญา
(หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง)

ประเภท
มหาวิทยาลัย
(ปริญญาตรี)

วิทยาลัยอนุปริญญา

หลักสูตร 2 ปี
หลักสูตร 3 ปี

มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
วิทยาลัยอนุปริญญา
เฉพาะทาง
※

หลักสูตร 2 ปี
หลักสูตร 3 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

กรณีที่ส�ำเร็จการศึกษาภาคต้นจากมหาวิทยาลัยหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทางที่แบ่งภาคการศึกษาออกเป็นภาคต้นและภาคปลาย
ผู้ส�ำเร็จจะได้รับวุฒิการศึกษา "อนุปริญญา (หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง)"

รู้จักสถาบันและการสอบ

บัณฑิตวิทยาลัย
ตรวจสอบ
คุณสมบัติ
การเข้าศึกษา

เขียนแผน
การวิจัย

ค้นหา
มหาวิทยาลัยและ
อาจารย์ทปี่ รึกษา

ยื่นใบสมัคร

ด�ำเนินการ
ตามเข้าศึกษา

ศึกษาเล่าเรียน

นักศึกษาวิจัย (กรณีที่จ�ำเป็น)

ยื่นใบสมัคร

ศึกษาเล่าเรียน

ส�ำเร็จการศึกษา

นักศึกษาภาคปกติ (ปริญญาโท/เอก)

1. การตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าศึกษาต่อ
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาเอก (ภาคต้น)
① เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น
② เป็นผูไ้ ด้รบ
ั วุฒปิ ริญญาตรีจาก National Institution for Academic
Degrees and Quality Enhancement of Higher Education
(NIAD-QE)
③ เป็นผูส
้ ำ� เร็จการศึกษาหลักสูตร 16 ปี จากสถานศึกษาในต่างประเทศ
④ เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาเทียบเท่าปริญญาตรีจากการส�ำเร็จการ
ศึกษาในหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียน 3 ปีขึ้นไปจากมหาวิทยาลัย
ในต่ า งประเทศหรื อ สถานศึ ก ษาที่ เ ที ย บเท่ า มหาวิ ท ยาลั ย ใน
ต่างประเทศ
⑤ เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตร 16 ปีจากสถานศึกษาในประเทศ
ญีป่ นุ่ ทีไ่ ด้รบั การรับรองว่าใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
⑥ เป็ น ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาจากวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาที่ ก� ำ หนดโดย
กระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น
⑦ เป็นผู้มีอายุไม่ต�่ำกว่า 22 ปีที่ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติการเข้า
ศึกษาต่อเป็นรายบุคคลจากบัณฑิตวิทยาลัยว่ามีความสามารถทาง
วิชาการเทียบเท่าหรือสูงกว่าผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

2. การเขียนแผนการวิจัย
แผนการวิจยั คือ เอกสารทีก่ ำ� หนดหัวข้อวิจยั และสรุปว่าจะท�ำวิจยั ภาย
ใต้หัวข้อดังกล่าวอย่างไร บัณฑิตวิทยาลัยเกือบทุกแห่งก�ำหนดให้ยื่น
แผนการวิจัยพร้อมกับการยื่นใบสมัคร
เนื้อหาของแผนการวิจัย ได้แก่
① วัตถุประสงค์การวิจัย
② ที่มา
③ ความส�ำคัญ
④ ระเบียบวิธีวิจัย
⑤ เอกสารอ้างอิง เป็นต้น
หนังสือ "วิธีการเขียนแผนการวิจัยภาคปฏิบัติ"
(ชื่อภาษาญี่ปุ่น: 実践 研究計画作成法)
เพื่อศึกษาวิธีการเขียนโครงงานวิจัยและการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์
ผู้เขียน : JASSO
พิมพ์ : BONJINSHA Inc.
(จ�ำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น)
●

※

สามารถอ่านได้ทศี่ นู ย์เผยแพร่ขอ้ มูลเพือ่ ส่งเสริมการศึกษาต่อญีป่ นุ่ (รายละเอียดหน้า 45)

2. หลักสูตรปริญญาเอก (ภาคปลาย)
① เป็นผู้มีวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาโทวิชาชีพเฉพาะทางของญี่ปุ่น
② เป็นผูไ้ ด้รบ
ั วุฒกิ ารศึกษาเทียบเท่าปริญญาโทหรือปริญญาโทวิชาชีพ
เฉพาะทางจากต่างประเทศ
③ เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการ
รับรองว่าใช้หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยในต่างประเทศ และได้รับ
วุฒกิ ารศึกษาเทียบเท่าปริญญาโทหรือปริญญาโทวิชาชีพเฉพาะทาง
④ เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย และท�ำงานที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไปในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย (รวม
ถึงมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในต่างประเทศ) และได้รับการ
รับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยว่ามีความสามารถด้านวิชาการเทียบเท่า
ผู้ที่มีวุฒิปริญญาโท
⑤ เป็นผู้มีอายุไม่ต�่ำกว่า 24 ปีที่ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติการเข้า
ศึกษาต่อเป็นรายบุคคลจากบัณฑิตวิทยาลัยว่ามีความสามารถทาง
วิชาการเทียบเท่าหรือสูงกว่าผู้ที่มีวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาโท
วิชาชีพเฉพาะทาง
3. หลักสูตรปริญญาเอก (แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์บางหลักสูตร สัตวแพทยศาสตร์)
การสมัครเข้าคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์
บางหลักสูตร และสัตวแพทยศาสตร์ ผู้สนใจศึกษาต่อควรสอบถาม
รายละเอียดจากมหาวิทยาลัยก่อนยื่นสมัครเนื่องจากคุณสมบัติการ
สมัครอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประวัติการศึกษาของผู้สมัคร
รูปแบบการเขียนกับจ�ำนวนตัวอักษรของแผนการวิจัยจะแตกต่างกัน
ในแต่ละสถานศึกษา โดยทั่วไปจะมีจ�ำนวนประมาณ 2,000 ตัวอักษร
(ภาษาญี่ปุ่น) สิ่งที่ส�ำคัญในการเขียนแผนการวิจัยคือการค้นหาผลงาน
วิจัยในด้านที่ตนต้องการวิจัยเพื่อค้นคว้าว่างานวิจัยในด้านนัน้ ก้าวหน้า
ไปถึงขั้นไหน และมีเรื่องใดบ้างที่ยังเหลืออยู่
จุดส�ำคัญที่ใช้พิจารณาแผนการวิจัย ได้แก่
① แรงจูงใจในการวิจัย
② ความสามารถในการค้นหาประเด็น
③ ความสามารถในการวิเคราะห์สิ่งต่างๆ
④ ความสามารถในการคิดในเชิงตรรกะ
⑤ ความรู้เฉพาะทางในสาขาวิชา
ค้นหาผลงานวิจัย
CiNii Articles

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

3-1. ค้นหามหาวิทยาลัย
ข้อมูลบัณฑิตวิทยาลัย (JASSO)
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/index.html

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

3-2. ค้นหาอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ทปี่ รึกษา คือ อาจารย์ผใู้ ห้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับแผนการเรียน
และการท�ำวิจยั โดยปกติแล้วผูส้ นใจศึกษาต่อต้องหาอาจารย์ดว้ ย
ตัวเอง บางสถานศึกษาก�ำหนดให้หาอาจารย์ที่ปรึกษาและต้อง
ให้อาจารย์ยินยอมรับเข้าศึกษาก่อนจึงจะสามารถยื่นใบสมัครได้
<วิธีค้นหาอาจารย์ที่ปรึกษา>
・ ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยที่ตนเองจบมาช่วย
แนะน�ำให้
・หาข้อมูลจากวารสารวิชาการ นักเรียนเก่าญี่ปุ่น และนักวิจัย
ในประเทศของตน เป็นต้น
・เว็บไซต์ ฯลฯ
・สอบถามจากมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าศึกษาต่อ

เสียงจากรุ่นพี่

ค้นหานักวิจยั
researchmap
https://researchmap.jp/search/

<การติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาและมหาวิทยาลัย>
ผู้สนใจศึกษาต่อควรเขียนอธิบายผลงานวิจัยที่ผ่านมาและแผนการ
วิจยั ทีจ่ ะท�ำต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเหตุผลทีเ่ ลือกอาจารย์ทา่ น
นัน้ ฯลฯ ถ้าเป็นไปได้ควรแนบจดหมายแนะน�ำจากอาจารย์ทปี่ รึกษาใน
มหาวิทยาลัยทีต่ นเองจบการศึกษาไปด้วย อาจารย์สามารถพิจารณาผู้
สมัครจากเอกสารทีส่ ง่ ไปเท่านัน้ จึงควรแสดงความตัง้ ใจจริงของตนให้
อาจารย์ได้ทราบผ่านทางการสือ่ สารโต้ตอบกันหลายครัง้ ผูส้ นใจศึกษา
ต่อสามารถศึกษาวิธีการเขียนอีเมลหาอาจารย์ได้จากหนังสือวิธีการ
เขียนแผนการวิจัยภาคปฏิบัติที่ได้แนะน�ำไปก่อนหน้านี้

อาจารย์ทปี่ รึกษามีความส�ำคัญต่อการใช้ชวี ติ ของนักศึกษาเป็นอย่างยิง่ ดังนัน้
จึงควรหาข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์จากรุ่นพี่หรือแหล่งข้อมูลอื่นให้มากเท่าที่จะ
ท�ำได้ และน�ำมาพิจารณาว่าน่าจะเข้ากันกับตนเองได้หรือไม่

4-1. เอกสารการสมัคร
การเข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรปกติ อาจมีบางสถาบันที่ให้
สอบเข้าหลักสูตรปกติได้โดยตรง และอาจมีบางสถาบันที่ต้องการให้ผ่าน
หลักสูตร “นักศึกษาวิจัย” ก่อนจึงจะสามารถศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรปกติได้
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

ใบสมัครเข้าเรียน (ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด)
ใบรั บ รองการส� ำ เร็ จ (หรื อ คาดว่ า จะส� ำ เร็ จ ) การศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัย
ใบรับรองการได้รับ (หรือคาดว่าจะได้รับ) วุฒิปริญญาโท (กรณี
หลักสูตรปริญญาเอก)
ใบรับรองผลการศึกษาจากสถานศึกษาล่าสุด
จดหมายแนะน�ำ
บทคัดย่องานวิจัย (วิทยานิพนธ์) ที่ท�ำในมหาวิทยาลัยที่ส�ำเร็จการ
ศึกษา
แผนการวิจัย
เอกสารอื่น ๆ

เอกสารที่ต้องใช้แตกต่างกันในแต่ละสถานศึกษา และอาจจ�ำเป็นต้อง
แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น จึงควรสอบถามราย
ละเอียดโดยตรงกับสถาบันที่ต้องการศึกษาต่อ

One Point Advice
นักศึกษาวิจัย (Research Student) คืออะไร?
นักศึกษาวิจัยเป็นสถานะส�ำหรับนักศึกษาภาคพิเศษที่มีลักษณะดังต่อ
ไปนี้
① เป็นผู้ที่เข้าศึกษาเพื่อท�ำวิจัยระยะสั้นโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
		 วุฒิการศึกษา (ส่วนมากเป็นระดับบัณฑิตวิทยาลัย)
② เป็นผู้ที่เข้าศึกษาในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นตามข้อ
		 ตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ฯลฯ (มหาวิทยาลัย/
		 บัณฑิตวิทยาลัย)
③ เป็นผู้ที่เข้าศึกษาในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาใน
		 หลักสูตรปกติของบัณฑิตวิทยาลัย (ส่วนมากเป็นผู้ที่ส�ำเร็จการ
		 ศึกษาระดับปริญญาตรี)
การคัดเลือก : สถาบันส่วนใหญ่รบั เข้าศึกษาโดยพิจารณาเฉพาะเอกสาร
แต่ก็มีสถาบันที่คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์เช่นกัน
สถานภาพการพ�ำนัก : นักศึกษาวิจัยที่เข้าฟังการบรรยายเพียงอย่าง
เดียวจะต้องเข้าเรียนสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อให้ได้สถานภาพ
การพ�ำนักเป็น “College Student” นอกจากนี้ นักศึกษาวิจัยที่ไม่ได้
เข้าฟังการบรรยายในห้องเรียนและท�ำวิจยั โดยไม่ได้รบั ค่าตอบแทนต้อง
มีสถานภาพพ�ำนักประเภท “Cultural Activities”

รู้จักสถาบันและการสอบ

4-2. ช่วงเวลารับสมัคร

4-3. การสอบเข้า

ส่วนใหญ่จะรับสมัครในช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงมกราคม แต่ช่วงเวลา
เปิดภาคการศึกษามักเริ่มในเดือนเมษายน อย่างไรก็ตาม มีสถานศึกษา
บางแห่งเริ่มต้นปีการศึกษาในช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคมด้วยเช่นกัน

การคัดเลือกของสถาบันจะพิจารณาจากหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ประกอบ
กัน วิธีการสอบจะแตกต่างกันไปในแต่ละสถานศึกษา ควรตรวจสอบราย
ละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของสถานศึกษา
① การพิจารณาเอกสาร (เอกสารการสมัคร)
② การทดสอบความสามารถทางวิชาการ (การสอบข้อเขียนในสาขา
เฉพาะหรือวิชาที่ก�ำหนด)
③ การสัมภาษณ์ (สัมภาษณ์โดยตรงหรือทางออนไลน์)
④ การเขียนบทความสั้นๆ หรือเรียงความ
⑤ การสอบปากเปล่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอก
(การสอบโดยตรงหรือทางโทรศัพท์ ฯลฯ)

5. บัณฑิตวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทาง คือ อะไร?

คือหลักสูตรการศึกษาทีม่ วี ตั ถุประสงค์สำ� หรับเตรียมความรูค้ วามสามารถเฉพาะทางในระดับสูงเพือ่ สร้างผูป้ ระกอบ
วิชาชีพที่มีบทบาทเป็นผู้น�ำในสาขาต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับสากล (หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง)
วิทยาลัยประเภทนี้ประกอบด้วย อบรมนักกฎหมาย (วิทยาลัยกฎหมาย) อบรมครู (วิทยาลัยครู) นอกจากนี้ยังมี
วิทยาลัยด้านบริหาร MOT (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) บัญชี นโยบายรัฐบาล เป็นต้น

6. เงื่อนไขส�ำเร็จการศึกษา
หลักสูตร

วุฒกิ ารศึกษาทีไ่ ด้

ระยะเวลามาตรฐาน
ของหลักสูตร

จ�ำนวนหน่วยกิตทีไ่ ด้

อืน่ ๆ

หลักสูตรปริญญาเอก

ปริญญาเอก

5 ปี

30 หน่วยกิตขึน้ ไป
(รวมหน่วยกิตทีไ่ ด้มาในหลักสูตร
ปริญญาโทด้วย)

ผ่านการพิจารณาวิทยานิพนธ์
และการสอบ

หลักสูตรปริญญาโท

ปริญญาโท

2 ปี

30 หน่วยกิตขึน้ ไป

ผ่านการพิจารณาวิทยานิพนธ์
และการสอบ

2 ปี

30 หน่วยกิตขึน้ ไป

หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(วิชาชีพเฉพาะทาง)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขา
กฎหมาย
(วิชาชีพเฉพาะทาง)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

3 ปี

93 หน่วยกิตขึน้ ไป

2 ปี

45 หน่วยกิตขึน้ ไป

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

หลักสูตรที่ได้รับวุฒิการศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษ
การปรับตัวสู่ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นท�ำให้เกิด ”หลักสูตรที่สามารถได้วุฒิการ
ศึกษาด้วยการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ” ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ช่วยให้การเรียนภาษา
ญี่ปุ่นไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษาต่อ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษในวิทยาลัยเทคนิคและ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

1. ค้นหาข้อมูลสถานศึกษา
หลักสูตรทีม่ กี ารเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและได้รบั วุฒกิ ารศึกษา (JASSO)
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html
ค้นหามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอนุปริญญา (Japan Study Support)
https://www.jpss.jp/th/

2. เอกสารในการสมัครเข้าเรียน

นอกจากเอกสารการสมัครทั่วไป (อ้างอิงในหน้า 13 และ 15) ส่วนใหญ่แล้วต้องใช้เอกสารดัง
ต่อไปนี้
① ใบรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ (ผลคะแนนการสอบอย่างเป็นทางการ เช่น TOEFL®
และ IELTS เป็นต้น)
② ใบรับรองความสามารถทางวิชาการ (กรณีเข้ามหาวิทยาลัยมักใช้ใบรับรองผลคะแนนจาก
การสอบเพือ่ ศึกษาต่อประเทศญีป่ นุ่ (EJU) การสอบ Scholastic Assessment Test (SAT)
หรือการสอบมาตรฐานเพือ่ ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศของผูเ้ รียน
เป็นต้น)

One Point Advice
อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วย！

มหาวิทยาลัยหลายแห่งมีโปรแกรมสอนภาษาญีป่ นุ่ ส�ำหรับ
นักเรียนต่างชาติ โดยจะมีทั้งกรณีที่นับและไม่นับเป็น
หน่วยกิต นอกจากนี้ อาจต้องเสียค่าหน่วยกิตเพิ่มเติม

3. วิธีการคัดเลือก
① พิจารณาเอกสาร
② การสั ม ภาษณ์ (การสั ม ภาษณ์ ใ นประเทศหรื อ พื้ นที่ ที่ ผู ้ เรี ย นอาศั ย อยู ่

ผ่านทางออนไลน์)
③ อื่นๆ

ค�ำแนะน�ำจากรุ่นพี่
หรื อ สั ม ภาษณ์

<ระดับความสามารถภาษาอังกฤษที่จ�ำเป็น>
TOEFL iBT

IELTS

ปริญญาโท / เอก

75-80

6

ปริญญาตรี

71-80

5.5-6

มหาวิทยาลัยที่มีสัดส่วน “วิชาที่มีการเรียนการสอนทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ
(ยกเว้นวิชาทางภาษา)” มากที่สุด 10 อันดับ

แม้วา่ จะไปเรียนหลักสูตรทีไ่ ด้วฒ
ุ กิ ารศึกษาด้วยภาษาอังกฤษ
แต่กค็ วรเรียนภาษาญีป่ นุ่ เอาไว้ทงั้ บทสนทนาในชีวติ ประจ�ำวัน
ตัวอักษรฮิรางานะ คะตะคะนะ เพือ่ ให้ใช้ชวี ติ ในญีป่ นุ่ ได้งา่ ยขึน้
และยังเป็นประโยชน์ต่อการหางานอีกด้วย
อีกทั้ง เงื่อนไขในการขอวีซ่าส�ำหรับบางประเทศ จ�ำเป็นต้อง
มีประวัติการศึกษาภาษาญี่ปุ่น ดังนัน้ ควรตรวจสอบเงื่อนไข
การสมัครเข้าศึกษาของสถาบันให้ละเอียด

จ�ำนวนหลักสูตรทีม่ กี ารสอนเป็นภาษาอังกฤษและได้รบั วุฒกิ ารศึกษา

มหาวิทยาลัย

จังหวัด

％

1

Akita International University

อาคิตะ

98.0

มนุษยศาสตร์

11

25

2

Ritsumeikan Asia Pacif ific University

โออิตะ

88.9

สังคมศาสตร์

13

124

3

Miyazaki International College

มิยาซากิ

40.3

ศึกษาศาสตร์

0

8

4

Ohkagakuen University

ไอจิ

30.7

วิทยาศาสตร์

7

214

5

Nagoya University of Commerce & Business

ไอจิ

26.4

วิศวกรรมศาสตร์

17

571

6

International Christian University

โตเกียว

22.3

เกษตรกรรม ประมง สัตวแพทยศาสตร์

3

83

7

Osaka Jogakuin University

โอซากะ

18.7

แพทยศาสตร์ สุขอนามัย

1

104

8

Sophia University

โตเกียว

16.0

คหกรรมศาสตร์

0

0

9

Kansai Gaidai University

โอซากะ

15.9

ศิลปกรรมศาสตร์

0

8

10

Hitotsubashi University

โตเกียว

15.1

สหวิทยาการ

48

65

อันดับ

ที่มา : Times Higher Education (ประเทศญี่ปุ่น) เพิ่มเติมชื่อจังหวัด

สาขาวิชา

ปริญญาตรี ปริญญาโท / เอก

ที่มา : แบบส�ำรวจโดย Japan Student Services Organization (ข้อมูล ณ เดือนมี.ค. 2018)

รู้จักสถาบันและการสอบ

การศึกษาในหลักสูตรระยะสัน้ และการโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อ
1. รู้จักการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น
“การศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น” คือ การศึกษาในฐานะ “นักศึกษาภาคพิเศษ” ที่ไม่ต้องการวุฒิ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาตั้งแต่หลายสัปดาห์
ไปจนถึงหนึง่ ปีการศึกษา
ภาษาทีใ่ ช้ในการเรียนการสอน : มีทง้ั แบบทีเ่ รียนเป็นภาษาญีป่ นุ่ เรียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเรียนโดยใช้ทงั้ สองภาษา
รูปแบบหลักสูตร : มีหลายรูปแบบ เช่น การจัดชัน้ เรียนพิเศษส�ำหรับนักศึกษาหลักสูตรระยะสัน้ หรือ การเรียนวิชาทัว่ ไปทีม่ ใี นภาควิชาหรือคณะ
การศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นแบ่งออกเป็น 5 ประเภทตามลักษณะเฉพาะ ดังนี้
ภาพรวม

หน่วยกิต

การช�ำระค่าเล่าเรียน

ติดต่อสอบถาม

โดยปกติช�ำระกับสถานศึกษา
ระบบการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปยัง
หน่วยกิตที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นถูกนับ
ต้นสังกัด (ได้รับการยกเว้นค่า
มหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงความร่วมมือแลก ให้เป็นหน่วยกิตในมหาวิทยาลัยต้นสังกัดภายใต้
เล่ า เรี ย นในสถานศึ ก ษาที่ ไ ป
เปลี่ยนนักศึกษา
ขอบเขตของข้อตกลงการแลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยน)

สถานศึกษาต้นสังกัด
ในประเทศของผู้เรียน

มีโครงการอื่นๆ ที่นกั ศึกษาจาก
มีทงั้ สามารถได้รบั หน่วยกิตและไม่ได้รบั ขึน้ อยูก่ บั โดยปกติ ช�ำระกับสถานศึกษาที่
มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ท�ำข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการที่เข้าร่วม
ไปแลกเปลีย่ น
※１
แลกเปลี่ยนสามารถเข้าร่วมได้

สถานศึกษาในญี่ปุ่น
ที่ไปแลกเปลี่ยน

ระบบที่ ผู ้ จ บการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
สามารถเข้าเรียนเพื่อท�ำวิจัยตามสาขาเฉพาะ
ไม่ได้รับหน่วยกิต
ทางในบัณฑิตวิทยาลัยได้เป็นเวลา 6 เดือนหรือ
1 ปี ในฐานะ “นักศึกษาวิจัย”

ช�ำระกับสถานศึกษาที่ไปแลก
เปลี่ยน

สถานศึกษาในญี่ปุ่น
ที่ไปแลกเปลี่ยน

④ นักศึกษาเข้าฟังบรรยาย

(聴講生) ※２

ระบบการเรี ย นที่ มี เป้ า หมาย คื อ “การเข้ า
ไม่ได้รับหน่วยกิต
ฟัง” บทเรียน

ช�ำระกับสถานศึกษาที่ไปแลก
เปลี่ยน

สถานศึกษาในญี่ปุ่น
ที่ไปแลกเปลี่ยน

⑤

นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา
(科目等履修生) ※

ระบบการเรียนที่มีวัตถุประสงค์ คือ “การรับ
ไม่ได้รับหน่วยกิต
หน่วยกิต” จากวิชาที่เรียน

ช�ำระกับสถานศึกษาที่ไปแลก
เปลี่ยน

สถานศึกษาในญี่ปุ่น
ที่ไปแลกเปลี่ยน

① โครงการแลกเปลี่ยน

(交換留学)

② โครงการอื่นๆ นอกจาก

“โครงการแลกเปลี่ยน”

③ นักศึกษาวิจัย

(研究生) ※２

※1 ค้นหามหาวิทยาลัยที่มีโครงการระยะสั้น

(JASSO)
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html#no5
อาทิ นักศึกษาวิจัย นักศึกษาเข้าฟังบรรยาย นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่ได้รับสถานภาพการพ�ำนัก “College Student” ต้อง “เข้าฟังบรรยาย 10
ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์” นอกจากนี้ นักศึกษาวิจัยที่มาเพื่อท�ำการวิจัยโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้เข้าเรียนต้องขอสถานภาพการพ�ำนักเป็น “Cultural Activities”

※2 กฎหมายก�ำหนดให้นก
ั ศึกษาที่เน้นเข้าฟังบรรยาย

มีทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นหรือไม่?
มีทุนการศึกษาดังต่อไปนี้
①

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) ประเภท : นักศึกษาญี่ปุ่นศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาอยู่ใน
		 มหาวิทยาลัยหลักสูตรปริญญาตรี วิชาเอกเกี่ยวข้องกับภาษา
		 ญี่ปุ่น หรือวัฒนธรรมญี่ปุ่น
เงินทุนต่อเดือน : 117,000 เยน
ติดต่อสอบถาม : ① แบบเสนอชื่อโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น : สถาน
		 เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในประเทศของผู้สมัคร ② แบบเสนอชื่อโดย
		 มหาวิทยาลัยญีป่ นุ่ : มหาวิทยาลัยทีผ่ สู้ มัครสังกัดอยูใ่ นประเทศของตน

②

ทุนองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญีป่ นุ่ (JASSO) สนับสนุนการแลกเปลีย่ น
นักศึกษาระหว่างประเทศ (ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย)

กลุม่ เป้าหมาย : นักศึกษาทีจ่ ะไปแลกเปลีย่ นโดยความร่วมมือแลกเปลีย่ นนักศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัย
เงินทุนต่อเดือน : 80,000 เยน
ติดต่อสอบถาม : มหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสังกัดอยู่ในประเทศของตน ณ ปัจจุบัน

2. การเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อและการโอนหน่วยกิตเพื่อย้ายสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยจ�ำนวนมากแม้จะมีระบบเทียบโอนเข้าศึกษา หรือการเทียบโอนหน่วยกิตเพือ่ ย้ายสาขาวิชา แต่กม็ เี งือ่ นในการด�ำเนินการทีห่ ลากหลาย ดังต่อไปนี้
◉ ไม่ได้เปิดให้เทียบโอนทุกปี
◉ ไม่ได้เปิดให้เทียบโอนในทุกคณะและทุกสาขา
◉ จ�ำนวนปีที่เรียนหรือหน่วยกิตที่ศึกษาก่อนหน้า อาจไม่ได้รับการพิจารณาทั้งหมด
การเทียบโอนย้ายสาขาและการโอนหน่วยกิตเพื่อการศึกษาต่อให้มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) จ�ำเป็นต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
・ส�ำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอนุปริญญา หรือส�ำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค หรือเป็นผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาและมี
		 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (専門士) หรือเป็นผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูงจากวิทยาลัยเทคนิค
・ส�ำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ขึ้นไปในมหาวิทยาลัยหลักสูตรปกติ และได้รับหน่วยกิตครบตามที่ก�ำหนด หรือเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษา 4 ปี
		 ในมหาวิทยาลัย
ข้อมูลการเทียบโอนเพือ่ ศึกษาต่อและการโอนหน่วยกิตเพือ่ ย้ายสาขาวิชา มีจำ� นวนน้อยกว่าการสอบเข้าปกติ ผูส้ มัครจึงควรรีบสอบถามรายละเอียดโดยตรง
จากสถานศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อล่วงหน้า
ค้นหามหาวิทยาลัยที่มีระบบเทียบโอนเข้าศึกษาต่อ (JASSO)
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html#no3

วิทยาลัยเทคนิค
วิทยาลัยเทคนิค หรือที่เรียกว่า “โคเซน (KOSEN)” เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีหลักสูตรต่อเนื่อง 5 ปี
หลังจบการศึกษาระดับมัธยมต้น (5 ปีครึง่ ส�ำหรับสาขาพาณิชย์นาวี) โดยปกติแล้วนักศึกษาต่างชาติ
มักจะเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคด้วยการเทียบโอนเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 3 ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคที่
ก่อตั้งโดยรัฐบาลมีทั้งหมด 51 แห่ง 55 วิทยาเขตทั่วประเทศ นอกจากนีก้ ็ยังมีที่ก่อตั้งโดยท้องถิ่น
และเอกชนอีกด้วย

1.จุดเด่นในด้านการศึกษา

・เป็นสถาบันที่สร้างเสริมบุคลากรด้านเทคนิคเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน

จริง และพร้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างทันท่วงที ผู้เรียนจะ
ได้เรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถน�ำไปใช้ได้ทั่วโลกผ่านการศึกษาที่
เน้นการทดลองและการฝึกปฏิบัติจริง ไปพร้อมกับการปูพื้นฐานทฤษฎี
ระดับสูง
・วิชาการส่วนใหญ่เป็นสาขาด้านวิศวกรรม นอกจากนีย้ งั มีสาขาพาณิชย์
นาวีที่มุ่งเน้นการสร้างลูกเรือด้วย
・ผูท้ จี่ บการศึกษาหลักสูตร 5 ปีจะได้วฒ
ุ ิ “ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค”
(準学士)

・มีหลักสูตรระดับสูง (Advanced courses) อีก 2 ปี หลังจากจบการศึกษา

ในหลักสูตร 5 ปีแล้ว

・ผูท้ จี่ บหลักสูตรระดับสูงสามารถได้รบั วุฒิ “ปริญญาตรี” (学士) หากผ่าน

การประเมินโดย National Institution for Academic Degrees and
Quality Enhancement of Higher Education (NIAD-QE)

2. คุณสมบัตกิ ารเทียบโอนเพือ่ เข้าศึกษา
ต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นไปตามข้อใดข้อหนึง่ ต่อไปนี้ (เฉพาะวิทยาลัยเทคนิคของรัฐบาล)
① เป็นผูท
้ คี่ าดว่าจะส�ำเร็จการศึกษา หรือผูส้ ำ� เร็จการศึกษาหลักสูตร 11 ปีขนึ้ ไป
จากสถานศึกษาในต่างประเทศ
② เป็ น ผู ้ ที่ ค าดว่ า จะผ่ า น หรื อ ผ่ า นการสอบวั ด ระดั บ ความรู ้ ว ่ า เที ย บเท่ า กั บ
การส�ำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการศึกษา 11 ปีขึ้นไปจากต่างประเทศ
③ เป็นผูท
้ คี่ าดว่าจะส�ำเร็จ หรือส�ำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนส�ำหรับชาวต่างชาติ
ในประเทศญี่ ปุ ่ นที่ ได้ รั บ การรั บ รองว่ า เที ย บเท่ า กั บ โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา
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�ำเร็จ หรือผู้ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตร 11 ปีของโรงเรียน
ส�ำหรับชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองจากองค์กรประเมิน
ระหว่างประเทศ <WASC, CIS, ACSI>
⑧ เป็นผูท
้ ไี่ ด้รบั รองว่ามีวฒ
ุ กิ ารศึกษามากกว่าหรือเทียบเท่ากับผูส้ ำ� เร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
① ถึง ③ ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาไม่ถึง 11 ปี มีความจ�ำเป็นต้อง
เข้าศึกษาในหลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ
ประเทศญี่ปุ่นก�ำหนด หรือ จบหลักสูตรเตรียมความพร้อมที่สถาบันก�ำหนด
※เกี่ยวกับข้อ

3-1. กรณีไปศึกษาต่อด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
ติดต่อสอบถาม : หน่วยงานด้านการทูตญี่ปุ่นในพื้นที่

3-2. กรณีไปศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว
1 เอกสารในการสมัครเข้าเรียน
เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคของรัฐบาลทั่วประเทศจัดการสอบเข้าร่วมกัน
โดยNational Institute of Technology, Japan เอกสารทีใ่ ช้จงึ เหมือนกัน
สามารถค้นหารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของ National Institute of
Technology, Japan
2 การสอบเข้า
National Institute of Technology, Japan จะพิจารณาตัดสินจากหัวข้อ
เหล่านี้ประกอบกัน (ระเบียบปฏิบัติปี 2018)
① ใบสมัครเข้าเรียน
② ผลการสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU)
③ ใบรับรองผลคะแนน TOEFL® หรือ IELTS หรือ TOEIC® L&R
		 อย่างใดอย่างหนึง่
④ ผลการสอบสัมภาษณ์ (การสัมภาษณ์ที่จัดในญี่ปุ่น)
วิทยาลัยเทคนิคโดยรัฐบาล
https://www.kosen-k.go.jp/english/

4. เส้นทางหลังจบการศึกษา
หลังจบการศึกษาสามารถเลือกได้ว่าจะท�ำงานหรือศึกษาต่อ มีบริษัทที่มีชื่อเสียง
มากกว่า 20 บริษัท รองรับนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษาแล้วต้องการท�ำงานต่อ ผู้ที่
ส�ำเร็จการศึกษาจ�ำนวนมาก ได้นำ� องค์ความรู้ เทคนิคทีไ่ ด้จากการเรียนใน KOSEN
มาปรับใช้ในการท�ำงาน พัฒนาค้นคว้า ควบคุมการผลิต และประยุกต์ใช้ในสถานที่
ปฏิบัติงานจริง นักเรียนต่างชาติส่วนมากมักเลือกที่จะโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อ
ให้มหาวิทยาลัยของรัฐบาล
Year 1
Year 2 ปริญญาเอก
Year 3
Year 2
ศึกษาต่อ
ปริญญาโท ในบัณฑิตวิทยาลัย
Year 1
Year 4
โอนหน่วยกิตเข้า
ศึกษาต่อ
Year 3 ปริญญาตรี
Year 2 วิทยาลัย Year 2
Year 1 อนุปริญญา Year 1
Year 3
Year 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
Year 1

<วิทยาลัยเทคนิค>
ท�ำงาน
หลักสูตรระดับสูง
หลักสูตรพื้นฐาน

Year 2
Year 1
Year 5
Year 4
Year 3
Year 2
Year 1

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
※นักศึกษาต่างชาติสว่ นใหญ่มก
ั เทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคในชัน้ ปีที่ 3

รู้จักสถาบันและการสอบ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา (สถาบันอาชีวศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาเฉพาะทาง)
“วิทยาลัยอาชีวศึกษา” เป็นสถาบันอุดมศึกษาประเภทหนึง่ ในสถาบันอาชีวศึกษาทีม่ หี ลักสูตรอาชีวศึกษาเฉพาะทาง
เป็นองค์กรการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศิลปวิทยา และให้ผู้เรียนได้รับความรู้ เทคนิค และทักษะ
ที่จ�ำเป็นในการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตจริง การศึกษามีทั้งหลักสูตรที่ได้รับวุฒิ “ประกาศนียบัตรวิชาชีพ”
(専門士) ทีม่ รี ะยะเวลา 2 ปีขนึ้ ไปหรือหลักสูตรทีจ่ ะได้รบั วุฒิ “ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง” (高度専門士) ส�ำหรับ
ผู้ที่ต้องการฝึกฝนทักษะการท�ำงานที่สูงขึ้นซึ่งมีระยะเวลา 4 ปีขึ้นไป

1. จุดเด่นในด้านการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสามารถแบ่งสาขาเป็น 8 ประเภทใหญ่ ได้แก่
① การดูแลทางการแพทย์ ② อุตสาหกรรม ③ วัฒนธรรมและศิลปวิทยาการ ④ ธุรกิจพาณิชยการ
⑤ สุขอนามัย ⑥ การศึกษาและสวัสดิการสังคม ⑦ เครื่องนุ่งห่มและคหกรรม ⑧ การเกษตร
สาขาวิชาที่สามารถศึกษาความรู้ที่จ�ำเป็นเพื่อน�ำไปประกอบอาชีพได้ อาทิ
มัณฑนากร สถาปนิก วิศวกรระบบ ช่างเครื่อง พยาบาล นักโภชนาการ เชฟ ช่างท�ำขนม ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ความงาม ผูต้ รวจสอบบัญชี ล่ามและนักแปลภาษา พนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน พนักงานโรงแรม ผูด้ แู ล
เด็ก ผู้ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ แฟชั่นดีไซเนอร์ อนิเมเตอร์ ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ นักออกแบบศิลป์ เกมครีเอ
เตอร์ นักออกแบบเครื่องประดับ เป็นต้น

2. ระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นที่จ�ำเป็น
ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นเป็นสิ่งจ�ำเป็นเนื่องจากการเรียนการสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็น
ภาษาญี่ปุ่น ผู้เรียนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
① เป็นผู้ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นตามประกาศของรัฐมนตรี
		 ว่าการกระทรวงยุติธรรมประเทศญี่ปุ่น
② เป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ในระดับ N1 หรือ N2
		 จัดสอบโดย Japan Educational Exchange and Services และ The Japan Foundation
③ เป็ น ผู ้ ที่ ได้ รั บ การศึ ก ษาในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น หรื อ โรงเรี ย น
		 มัธยมศึกษาตอนปลายของญี่ปุ่นตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
④ เป็นผูท
้ สี่ อบการสอบเพือ่ ศึกษาต่อในประเทศญีป่ นุ่ (EJU) วิชาภาษาญีป่ นุ่ (Japanese as Foreign
		 Language) ได้ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป (ผลรวมคะแนนการอ่าน การฟัง และการอ่าน – ฟัง)
⑤ เป็นผู้ที่สอบได้ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไปจากการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ
		 BJT จัดสอบโดย Japan Kanji Aptitude Testing Foundation

3. คุณสมบัติในการเข้าศึกษา
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
① เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาในหลักสูตร 12 ปีจากสถานศึกษาในต่างประเทศ
② เป็นผูม
้ อี ายุไม่ตำ�่ กว่า 18 ปีและผ่านการสอบวัดระดับความรูเ้ ทียบเท่าการส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตร 12 ปี
		 จากต่างประเทศ
③ เป็นผูส
้ ำ� เร็จการศึกษาจากโรงเรียนส�ำหรับชาวต่างชาติในประเทศญีป่ นุ่ ทีไ่ ด้รบั การรับรองว่าเทียบเท่า
		 กับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศ
④ เป็นผูส
้ ำ� เร็จการศึกษาจากต่างประเทศในหลักสูตร 11 ปีขนึ้ ไปทีร่ ฐั มนตรีกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศ
		 ญี่ปุ่นรับรอง
⑤ เป็นผู้มีใบรับรอง International Baccalaureate ใบรับรอง Abitur ของเยอรมัน หรือ ใบรับรอง
		 Baccalaureate ของฝรั่งเศส หรือ เป็นผู้ที่มีคะแนนสอบ GCE A Level ตามที่ทางสถาบันก�ำหนด
⑥ เป็นผูส
้ ำ� เร็จการศึกษาจากหลักสูตร 12 ปีของโรงเรียนส�ำหรับชาวต่างชาติในประเทศญีป่ นุ่ ทีไ่ ด้รบั การ
		 รับรองจากองค์กรการประเมินระหว่างประเทศ <WASC, CIS, ACSI>
⑦ เป็นผู้มีอายุไม่ต�่ำกว่า 18 ปีและผ่านการสอบวัดระดับเทียบเท่าการส�ำเร็จวุฒิการศึกษาระดับ
		 มัธยมศึกษาตอนปลาย
⑧ เป็นผู้มีอายุไม่ต�่ำกว่า 18 ปีและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลโดย
		 สถานศึกษาว่ามีความรู้เทียบเท่าหรือสูงกว่าผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
⑨ เป็นผูท
้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามเงือ่ นไขข้อหนึง่ ข้อใดตามกฎหมายการศึกษาในสถาบันการศึกษา นอกเหนือจาก
		 ที่กล่าวไว้ข้างต้น
※ ส�ำหรับข้อ①-③ กรณีที่หลักสูตรไม่ถึง 12 ปี ต้องส�ำเร็จหลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ หรือผ่านการ
		 ฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมเพิ่มก่อน

4. ค้นหาสถาบัน

Point! การเลือกวิทยาลัยอาชีวศึกษา
①

เป็นโรงเรียนทีไ่ ด้รบั การรับรอง
อย่างเป็นทางการ

② เนือ้ หาการเรียนการสอนและจ�ำนวน

ผูส้ อน

เป็นโรงเรียนทีไ่ ด้รบั การรับรองจากผูว้ า่ ราชการจังหวัดทีม่ ี
อ�ำนาจรับผิดชอบหรือไม่? เพราะหากไม่ได้รบั การรับรอง เมือ่ จบ
การศึกษาจะไม่ได้วฒ
ุ ิ “ประกาศนียบัตรวิชาชีพ”
เป็นหลักสูตรทีม่ เี นือ้ หาตอบโจทย์ผเู้ รียนได้หรือไม่?
สัดส่วนจ�ำนวนนักเรียนต่อจ�ำนวนผูส้ อนเป็นอย่างไร?

มีทตี่ งั้ และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีพ่ ร้อมส�ำหรับการเรียนเทคนิค
ต่างๆ หรือไม่? สามารถตรวจสอบได้จากรูปถ่ายและเอกสาร
เกีย่ วกับสถาบัน
④ การแนะน�ำ ให้คำ� ปรึกษาเรือ่ งการหางาน มีนโยบายแนะแนวการหางานอย่างไร? ศิษย์เก่าได้งานทีไ่ หนบ้าง?
และเส้นทางของผูจ้ บการศึกษา
สามารถท�ำงานในสายงานทีต่ งั้ ใจไว้ได้หรือไม่?
ค่าเล่าเรียนปีแรกเป็นอย่างไร? ค่าเล่าเรียนจนจบหลักสูตรเท่าไหร่
⑤ ค่าเล่าเรียน
่ ละสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
③ สถานทีแ

⑥ ชือ่ เสียงของโรงเรียน

One Point Advice

ลองสอบถามจากเครือข่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาต่างชาติทเี่ รียนอยู่

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

ควรตรวจสอบเงื่อนไขการส�ำเร็จการศึกษา

ตรวจสอบกับสถานศึกษาหากต้องการทราบว่าเป็นหลักสูตร
ที่จะได้รับวุฒิ “ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (専門士)” เมื่อจบ
การศึกษาหรือไม่

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

5. เอกสารสมัครเข้าเรียน
①
②
③
④

ใบสมัครเข้าเรียน (ตามแบบที่วิทยาลัยก�ำหนด)
ใบรับรองการส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ใบรับรองผลการศึกษาจากสถานศึกษาล่าสุด
ใบรับรองอัตราการเข้าเรียนและผลการเรียนจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
(กรณีอยู่ในประเทศญี่ปุ่น)
⑤ ใบรับรองความสามารถภาษาญี่ปุ่น (กรณีอาศัยอยู่ในต่างประเทศ)
⑥ เอกสารอื่นๆ
เอกสารที่ต้องใช้แตกต่างกันไปในแต่ละสถานศึกษา และอาจมีเอกสารที่ต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น
หรือภาษาอังกฤษจึงควรสอบถามรายละเอียดโดยตรงกับสถาบันที่ต้องการเข้าศึกษา

6. การสอบเข้า

พิจารณาจากการทดสอบหลายรายการประกอบกัน อาทิ ① เอกสารการสมัคร ② การทดสอบ
ความสามารถทางวิชาการ ③ การสัมภาษณ์ ④ การเขียนเรียงความ ⑤ การทดสอบความถนัด
⑥ การทดสอบภาคปฏิบัติ ⑦ การสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น
การสอบเข้าทุกสาขาวิชาจะมีหลักในการประเมิน คือ ① ความตระหนักรู้ในเป้าหมายของตนเอง
② ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นในการติดตามเนื้อหาในชั้นเรียนหลังจากสอบผ่านและความ
สามารถทางวิชาการ ③ ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้

7. ความแตกต่างของประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
①

เวลาที่ใช้ในการเรียน

② ชั่วโมงเรียน
③ การอนุมัติจบหลักสูตร
④ โครงสร้างหลักสูตร
⑤ เส้นทางหลังจบการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (専門士)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (高度専門士)

2 ปีขึ้นไป

4 ขึ้นไป

1,700 ชั่วโมงขึ้นไป

3,400 ชั่วโมงขึ้นไป

อนุมัติให้จบหลักสูตรด้วยการประเมินผลการเรียนโดยดูจากผลการสอบ ฯลฯ
-

มีการวางหลักสูตรอย่างเป็นระบบ

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

รู้จักสถาบันและการสอบ

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
สถาบันที่สอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่ชาวต่างชาติ
โดยทั่วไปคณะต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษาของญี่ปุ่นมักจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น
นักเรียนควรมีความสามารถภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 หรือ N2 ซึ่งเป็นระดับที่ระบุว่าผู้เรียนได้เรียนภาษา
ญี่ปุ่นประมาณ 600-900 ชั่วโมงขึ้นไป และเป็นระดับที่ท�ำให้ผู้เรียนสามารถเล่าเรียนในสถานศึกษาที่
สอนด้วยหลักสูตรภาษาญีป่ นุ่ ได้ ทัง้ นี้ แม้จะไปเรียนภาษาอย่างเข้มข้นทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ก็ตอ้ งใช้เวลา 1-2 ปี
อีกทั้ง ประสิทธิผลขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการเล่าเรียนและความพยายามของผู้เรียน

1. ประเภทของสถาบัน
สถาบันสอนภาษาญีป่ นุ่ สามารถแบ่งประเภทได้ตามผูก้ อ่ ตัง้ วัตถุประสงค์การเรียน คุณสมบัตใิ นการเข้าศึกษา ฯลฯ ทัง้ นี้ สามารถศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับสถานภาพการพ�ำนัก จ�ำนวนโรงเรียน จ�ำนวนนักเรียน ฯลฯ ได้ในตารางนี้
โรงเรียนสอนภาษา

“Nihongo Bekka” (日本語別科)
ในมหาวิทยาลัยเอกชน และวิทยาลัยอนุปริญญา ※4

สถานศึกษานิติบุคคล (สถาบันอาชีวศึกษา โรงเรียนฝึกอบรม)
องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ บริษัทจ�ำกัด องค์กรอิสระ บุคคลธรรมดา ฯลฯ

มหาวิทยาลัยเอกชนและวิทยาลัยอนุปริญญา

ระยะเวลาหลักสูตร

① เรียนภาษาญี่ปุ่น ※1
② เรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ
② เรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ
จบการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษา 12 ปี จบการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาที่มีระยะเวลาไม่ถึง 12 ปี ※2
564
1-2 ปี (โดยทั่วไป)

① เรียนภาษาญี่ปุ่น
② เรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ
จบการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษา 12 ปี
60
1-2 ปี

สถานภาพการพ�ำนัก

College Student ※3

College Student

จ�ำนวนนักเรียนที่สังกัด

93,515 คน

ประมาณ 6,000 คน

ผู้ก่อตั้ง
วัตถุประสงค์
คุณสมบัติในการเข้าศึกษา
จ�ำนวน

1 มีหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่จ�ำเป็นในการใช้ชีวิตและภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ
2 กรณีระบบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย) ของประเทศผูส้ มัครมีระยะเวลาไม่ถงึ 12 ปีและการศึกษาขัน้ สูงสุดของผูส้ มัครคือจบชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ในหลักสูตรซึ่งไม่ใช่หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาฯ ของญี่ปุ่นได้ก�ำหนดไว้จะถือว่ามีคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้ กรณีเช่นนี้ ผู้สมัครต้องเข้าศึกษาจนจบจากหลักสูตร
เตรียมเข้าศึกษาต่อที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่นระบุไว้ จึงจะมีคุณสมบัติในการสมัครเข้าศึกษาต่อ
นอกจากการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นแล้ว “หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ (準備教育課程)” ยังมีวิชาพื้นฐานที่จ�ำเป็นต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์
เป็นต้น
※3 สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่ผู้เรียนจะได้รับสถานภาพการพ�ำนักประเภท “College Student” นัน
้ ต้องเป็นสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่ประกาศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประเทศญี่ปุ่นเท่านัน้
※4 หลักสูตรพิเศษมีหลายประเภท ส�ำหรับหลักสูตรพิเศษสอนภาษาญีป
่ นุ่ ทีม่ ผี เู้ รียนเป็นนักศึกษาต่างชาติจะมีชอื่ เรียกว่า หลักสูตรพิเศษส�ำหรับนักศึกษาต่างชาติ “Ryugakusei Bekka” (留学生別科) หรือ
หลักสูตรพิเศษภาษาญีป่ นุ่ “Nihongo Bekka”(日本語別科) เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเอกชนและวิทยาลัยอนุปริญญา ผูเ้ รียนสามารถเรียนวิชาภาษาญีป่ นุ่ วัฒนธรรมญีป่ นุ่ /ญีป่ นุ่ ศึกษา และวิชาพืน้ ฐาน
เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ฯลฯ หากผู้เรียนต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยก็สามารถเข้าศึกษาต่อโดยระบบการเสนอชื่อ (Recommendation Admission) เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยที่ตนเอง
ก�ำลังเรียนหลักสูตร Bekka อยู่ได้ หรืออาจสมัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยอื่นได้เช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีข้อดีคือสามารถใช้สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย
※
※

2. ระยะเวลาการสมัคร การเข้าศึกษาต่อ
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�ำเนินการเข้าประเทศ
ด�ำเนินการเข้าศึกษา

เม.ย.

ต.ค.

เริ่มเปิดเรียน

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

3. เอกสารในการสมัครเข้าเรียน
①
②
③
④
⑤
⑥

ใบสมัครเข้าเรียน
ใบประวัติส่วนตัว
ใบรับรองผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / มหาวิทยาลัย
ใบรับรองการส�ำเร็จการศึกษา (หรือคาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษา)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / มหาวิทยาลัย
เอกสารรับรองความสามารถทางเงิน
เอกสารอื่นๆ

One Point Advice
สามารถย้ายโรงเรียนได้หรือไม่ ?

การย้ายสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นเรื่องที่ท�ำได้ยาก ดังนั้นจึงควร
พิจารณาข้อมูลจากเว็บไซต์ เอกสารแนะน�ำ คู่มือสถานศึกษา หรือ
สอบถามข้อมูลโดยตรงจากรุ่นพี่ที่ก�ำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาแล้ว
เก็บข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนเลือกโรงเรียนอย่างระมัดระวัง

4. การค้นหาสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
การสอบเข้ามักพิจารณาเอกสารเป็นหลัก แต่บางสถานศึกษาก็มีการสัมภาษณ์ผู้สมัครและผู้ปกครอง หรือจัดสอบข้อเขียนด้วย

Point ! การเลือกสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น   
① วีซ่า College Student

เป็นโรงเรียนที่ได้รับมาตรฐานตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือไม่? (หากไม่ใช่จะไม่ได้ใช้วีซ่า College Student)

② วัตถุประสงค์ของการเรียนคือ?

เพื่อสนทนาในชีวิตประจ�ำวัน? เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย? เพื่อใช้ในธุรกิจ?

③ การจัดชั้นเรียน

มีการแบ่งระดับให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนหรือไม่? ในหนึง่ ห้องมีนกั เรียนกี่คน?

④ จ�ำนวนนักเรียนและจ�ำนวนผู้สอน

ขนาดของโรงเรียนเป็นอย่างไร? สัดส่วนจ�ำนวนนักเรียนต่อจ�ำนวนผู้สอนเป็นอย่างไร?

⑤ สัดส่วนนักเรียนตามสัญชาติ

มีนกั เรียนที่มาจากประเทศที่ใช้ตัวคันจิเยอะหรือไม่? ทางโรงเรียนค�ำนึงถึงนักเรียนที่ไม่ได้มาจากประเทศที่ใช้ตัวคันจิหรือไม่?

⑥ จ�ำนวนชั่วโมงเรียน

จ�ำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมดและจ�ำนวนชั่วโมงเรียนในแต่ละวิชาเป็นอย่างไร?

⑦ การเรียนเพื่อเตรียมสอบ

มีการสอนเพื่อเตรียมการสอบส�ำหรับศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) หรือการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) หรือไม่?
มีการสอนวิชาพื้นฐาน (ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์โลก ภูมิศาสตร์ ฯลฯ) หรือไม่?

⑧ การแนะแนวศึกษาต่อและการใช้ชวี ติ มีการแนะน�ำและให้ค�ำปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อและการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นหรือไม่?
⑨ เส้นทางหลังจบการศึกษา

รุ่นพี่ที่จบการศึกษาเป็นอย่างไร? สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ต้องการได้หรือไม่?

⑩ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าเล่าเรียนเหมาะสมกับจ�ำนวนชั่วโมงเรียน จ�ำนวนผู้สอน และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ หรือไม่? หากลาออกกลางคัน จะมีการท�ำเรื่องคืนเงินหรือไม่ ?
มีสวัสดิการส่วนลดค่าเดินทางด้วยรถไฟหรือไม่?

⑪ การสอบเข้า

เป็นการคัดเลือกจากเอกสารเท่านัน้ หรือไม่? มีการสัมภาษณ์ผคู้ ำ�้ ประกันหรือผูต้ ดิ ต่อทีอ่ ยูใ่ นประเทศญีป่ นุ่ หรือไม่? มีการสอบคัดเลือกภายนอกประเทศญีป่ นุ่ หรือไม่ ?

⑫ สถานที่ตั้งโรงเรียน

อยู่ในเมืองใหญ่หรือเมืองเล็ก? น่าจะปรับตัวให้เข้ากับภูมิอากาศได้หรือไม่?

⑬ ที่พัก

โรงเรียนมีหอพักหรือบ้านพักไหม? แนะน�ำอพาร์ทเมนท์ให้หรือไม่?

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

B. สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับการประกาศรับรองจากกระทรวงยุติธรรม (มีวีซ่า College Student)
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นตามประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (กระทรวงยุติธรรม)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukanho_ho28-2.html

ผลการส�ำรวจเกี่ยวกับการศึกษาในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงยุติธรรม
(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�ำหนด (JASSO)
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/nihongokyouiku.html

C. สถาบันสอนภาษาญีป่ นุ่ นอกเหนือจากสถาบันสอนภาษาญีป่ นุ่ ตามประกาศรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงยุติธรรม (ไม่มีวีซ่า College Student)

One Point Advice
มีหลักสูตรที่เรียนด้วยภาษาอังกฤษหรือไม่ ?
หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษมีเพิ่มขึ้น
(เพิ่มเติมหน้า 17 หลักสูตรที่ได้รับวุฒิการศึกษาโดยใช้
ภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรที่สามารถรับวุฒิการศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษ
(JASSO)
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/
daigakukensaku.html

รู้จักสถาบันและการสอบ

การสอบเพือ่ ศึกษาต่อประเทศญีป่ นุ่ (EJU)
การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) เป็นการสอบวัดความรู้พื้นฐานด้านวิชาการและความ
สามารถทางภาษาญีป่ นุ่ ทีจ่ ำ� เป็นต่อการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญีป่ นุ่ ส�ำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ
ที่ต้องการจะศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัย (ระดับปริญญาตรี) ในประเทศญี่ปุ่น
จ�ำนวนสถานศึกษาทีใ่ ช้การสอบ EJU เพือ่ คัดเลือกนักศึกษา
เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัย

451 แห่ง

วิทยาลัยอนุปริญา

90 แห่ง

บัณฑิตวิทยาลัย

67 แห่ง

วิทยาลัยเทคนิค

51 แห่ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

146 แห่ง

รวม

มหาวิทยาลัยในประเทศญีป่ นุ่ มากกว่าครึง่ หนึง่ (มหาวิทยาลัยรัฐบาล
เกือบทุกแห่ง) ใช้คะแนน EJU ในการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ
การสอบเข้าสถานศึกษาแต่ละแห่งจะใช้ EJU หรือไม่ แตกต่างกันไปในแต่ละคณะ
แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกันก็ตาม ดังนัน้ ควรตรวจสอบในเว็บไซต์ของคณะที่
ตนต้องการเข้าศึกษาว่าจ�ำเป็นจะต้องใช้ผลสอบ EJU หรือไม่
สถานศึกษาที่รับคะแนนการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)
https://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/use/

805 แห่ง
(ข้อมูล ณ เดือน ธ.ค. 2018)

1.ช่วงเวลาที่จัดสอบ

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),
ฟิลปิ ปินส์ (มะนิลา), เวียดนาม (ฮานอย, โฮจิมนิ ห์), ฮ่องกง, มาเลเซีย
(กัวลาลัมเปอร์), เมียนมาร์ (ย่างกุ้ง), มองโกเลีย (อูลานบาตอร์),
รัสเซีย (วลาดิวอสต็อก)

จัดสอบ 2 ครั้งต่อปี
ครั้งที่ 1 : เดือนมิถุนายน
ครั้งที่ 2 : เดือนพฤศจิกายน

3. วิชาที่จัดสอบ

เลือกภาษาทีใ่ ช้สอบและวิชาสอบตามทีส่ ถานศึกษาก�ำหนด ทัง้ นี้ ไม่สามารถเลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์และความรูท้ วั่ ไปพร้อมกันได้
วิชา

ความรู้พื้นฐานทางวิชาการ

ภาษาญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์

เวลา

ระดับคะแนน

125
นาที

การอ่าน การฟัง
การอ่านและ
การฟัง
0-400 คะแนน

เพื่อวัดความสามารถภาษาญี่ปุ่นที่จ�ำเป็น
ต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น
(Academic Japanese)

การเลือกวิชา

ภาษาของโจทย์

ภาษาญี่ปุ่น
เท่านัน้

การเขียน
0-50 คะแนน

วิทยาศาสตร์

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

80 นาที

0-200 คะแนน

ความรู้ทั่วไป

เพื่อวัดความสามารถด้านวิชาการพื้นฐานสาย
ศิลป์ โดยเฉพาะความสามารถทางตรรกะ
และการใช้ความคิดที่จ�ำเป็นต่อการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น

80 นาที

0-200 คะแนน

คณิตศาสตร์

เพื่อวัดความสามารถด้านวิชาการพื้นฐาน
ด้านคณิตศาสตร์ที่จ�ำเป็นต่อการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น

80 นาที

0-200 คะแนน

เลือก 2 วิชา จาก ฟิสิกส์ เคมี หรือ ชีววิทยา
ภาษาญี่ปุ่นหรือ
ภาษาอังกฤษ
(เลือกได้)
เลือกคอร์ส 1 (ส�ำหรับคณะสายศิลป์หรือคณะสายวิทย์ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ค่อน
ข้างน้อย) หรือ คอร์ส 2 (ส�ำหรับคณะที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ในระดับสูง)

(ตัวอย่าง) ข้อก�ำหนดการรับสมัครมหาวิทยาลัย A (การก�ำหนดวิชาสอบ EJU)
คณะ

ภาษาญี่ปุ่น

ความรู้ทั่วไป

คณิตศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

○

○

คอร์ส 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คอร์ส 2

วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์

○

เคมี

ชีววิทยา

การเลือก
วิชา

เลือกอิสระ
อีก 1 วิชา

ภาษาในการสอบ
วิชาการพื้นฐาน

ผลการสอบรอบที่ใช้ได้

ภาษาญี่ปุ่น

รอบเดือนมิถุนายน / พฤศจิกายน 2019

ภาษาอังกฤษ

รอบเดือนมิถุนายน 2019

4. ก�ำหนดการสอบ
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ก.พ. - มี.ค.

ก.ค.

ผูส้ อบสมัครสอบตามขัน้ ตอนทีก่ ำ� หนด ※１และช�ำระเงินภายในช่วงเวลารับสมัคร (ช่วงเวลารับสมัคร
อาจแตกต่างกันในแต่ละปี ควรตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนสมัคร)

①

ยื่นสมัคร

②

ได้รับบัตรประจ�ำตัวสอบ

พ.ค.

ต.ค.

ได้รับบัตรประจ�ำตัวผู้สอบ

③

วันสอบ

มิ.ย.

พ.ย.

เข้าสอบ

④

ได้รับใบแจ้งผลคะแนน

ก.ค.

ธ.ค.

ได้รับใบแจ้งผลคะแนน (หลังจากนัน้ JASSO จะแจ้งผลคะแนนของผู้สอบไปยังสถานศึกษาตามการ
ร้องขอจากสถานศึกษาที่ผู้สอบยื่นสมัคร

※１พื้นที่สอบบางแห่งสามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์หรือทางระบบออนไลน์

อ่านรายละเอียดได้จากโฮมเพจนี้

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

5. ประโยชน์ของการสอบ EJU
①

②

ระบบจองทุนการศึกษา

นักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวที่ได้คะแนนดีเยี่ยมจากการสอบ EJU และจะ
เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาภาคปกติในมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) วิทยาลัย
อนุปริญญา วิทยาลัยเทคนิค (ชัน้ ปีที่ 3 ขึน้ ไป) หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาของ
ญีป่ นุ่ สามารถจองเพือ่ ขอรับ “ทุนสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติจากกระทรวง
ศึกษาธิการฯ ประเทศญีป่ นุ่ (Reservation Program for Monbukagakusho
Honors Scholarship for Privately-Financed International Students)”
ซึง่ เป็นทุนการศึกษาของ JASSO ได้
เงินทุน : 48,000 เยนต่อเดือน (ปีงบประมาณ 2019)
วิธสี มัคร : สมัครตามวิธที กี่ ำ� หนดไว้ในขัน้ ตอนการสมัครสอบ EJU
วิธคี ดั เลือก : คัดเลือกจากผูเ้ ข้าสอบทีไ่ ด้คะแนนดีเยีย่ มจากการสอบ EJU
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

ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้งที่สอบและอายุผู้สอบ! ผลสอบมีอายุ 2 ปี!

การสอบ EJU สามารถสมัครสอบกีค่ รัง้ ก็ได้ และไม่จำ� กัดอายุของผูส้ อบ ผล
สอบมีอายุ 2 ปี (สามารถใช้ผลสอบย้อนหลังได้มากทีส่ ดุ 4 ครัง้ สุดท้าย) แต่
คะแนนที่ยื่นให้กับสถานศึกษาแต่ละแห่งจะต้องเลือกใช้คะแนนสอบเพียง
รอบเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ จะเลือกใช้คะแนนสอบแต่ละวิชาจากการ
สอบต่างครั้งกันไม่ได้ สถานศึกษาจ�ำนวนมากก�ำหนดรอบการสอบ EJU ที่
ใช้ยื่นสมัคร จึงต้องตรวจสอบระเบียบการสมัครของสถานศึกษาที่ต้องการ
เข้าศึกษาต่ออย่างละเอียด
③

ระบบ Pre-arrival Admission

การสอบเข้าโดยใช้ผลคะแนน EJU สามารถท�ำได้โดยไม่ต้องเดินทางไป
สอบที่ประเทศญี่ปุ่น
รายชื่อสถานศึกษาที่ใช้ผลสอบ EJU สมัครเข้าศึกษาต่อโดยไม่
ต้องเดินทางไปด�ำเนินการที่ประเทศญี่ปุ่น (ประมาณ 180 แห่ง)
https://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/prearrival/index.html

6. ทดลองท�ำข้อสอบเก่า EJU!
ตัวอย่างข้อสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) ที่ผ่านมา

https://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/pastpaper_sample/
index.html

日本留学試験試験(EJU)問題 聴解・聴読解問題CD付

ข้อสอบเก่า EJU ในปีทผ่ี า่ นมา
ผูเ้ ขียน/บรรณาธิการ : JASSO
พิมพ์ : Bonjinsha Co., Ltd.
(จ�ำหน่ายทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ และเกาหลีใต้)
※ สามารถดู ข ้ อ สอบเก่ า ได้ ที่ ศู น ย์ เ ผยแพร่ ข ้ อ มู ล เพื่ อ
การศึกษาต่อประเทศญีป่ นุ่ (รายละเอียดหน้า 45)

ติดต่อสอบถาม

การสอบนอกประเทศญีป่ นุ่ https://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/contact/index.html (EJU Oversea Representatives)
การสอบในประเทศญีป่ นุ่ EJU Uketsuke-Center (Information Desk) TEL : 0570-55-0585 Email : eju@sdcj.co.jp
※ กรณีโทรจากประเทศไทย TEL : +81-42-649-9571
การสอบเพือ่ ศึกษาต่อประเทศญีป่ นุ่ (EJU)
https://www.jasso.go.jp/en/eju/index.html
เสียงจากผูเ้ คยสอบ EJU https://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/voice/index.html

รู้จักสถาบันและการสอบ

การสอบแต่ละประเภททีใ่ ช้ ในการศึกษาต่อประเทศญีป่ นุ่
ควรศึกษารายละเอียดในคู่มือการสมัครของสถานศึกษาที่สนใจ
และสอบตามที่สถานศึกษาก�ำหนดไว้
1. การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญีป่ นุ่ (JLPT)
เป็นการสอบทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ วัดระดับและรับรองความสามารถทาง
ภาษาญีป่ นุ่ ของผูท้ ไี่ ม่ได้ใช้ภาษาญีป่ นุ่ เป็นภาษาแม่ จัดขึน้ ทัง้ ในและนอก
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

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
(JLPT ส�ำหรับการสอบในประเทศญี่ปุ่น)
http://info.jees-jlpt.jp/
② การสอบในต่างประเทศ

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

3.การสอบอืน่ ๆ ทีใ่ ช้ ในการศึกษาต่อในญีป่ นุ่
การสอบเพื่อรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ
TOEFL®, IELTS, TOEIC®, The Eiken Test in Practical
English Proficiency (Eiken)
● การสอบเพือ
่ รับรองความสามารถด้านวิชาการหลังส�ำเร็จการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษา
SAT, ACT, International Baccalaureate Exams, ผลคะแนน
การสอบมาตรฐานเพื่อคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศของ
ผู้เรียน ฯลฯ
●

One Point Advice
มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นหลายแห่งมักก�ำหนดให้ยื่นใบรับรองความ
สามารถทางภาษาอังกฤษประกอบการสมัคร ดังนั้น ควรสอบ
ภาษาอังกฤษเก็บไว้ในระหว่างที่เรียนในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

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

2. National Center Test for University Admissions (大学入試センター試験)
นักศึกษาชาวญีป่ นุ่ จะสอบการสอบประเภทนีเ้ มือ่ จะเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่ง
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่ได้ก�ำหนดให้นักศึกษาต่างชาติเข้าสอบการ
สอบนี้ แต่ก็มีบางมหาวิทยาลัยที่ก�ำหนดให้เข้าสอบหากยื่นสมัครบาง
คณะของมหาวิทยาลัย (ส่วนใหญ่เป็นคณะแพทยศาสตร์และคณะ
ทันตแพทยศาสตร์)

National Center Test for University Admissions
https://www.dnc.ac.jp/
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แอบดู ชีวติ นักเรียนของเหลา่ รุน่ พี่
มุ่งหน้าสู่ความฝันกัน!

ผมอยากอุ ทิ ศ ตนเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาในเมื อ ง
ของประเทศบ้ า นเกิ ด โดยใช้ ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ที่ได้ศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น

เกียวโตก็ยอดเยีย่ ม ทีฮ่ อกไกโดธรรมชาตินนั้ ยิง่ ใหญ่คล้าย
กับประเทศบ้านเกิดของผม ทางชิโกกุเองก็ให้ความส�ำคัญ
กับวัฒนธรรมและธรรมชาติ การได้พบเห็นเมืองต่างๆ
ท�ำให้ผมสามารถจินตนาการได้อย่างเล็กน้อยว่าภาพ
ของเมืองหลวงของมองโกลในอนาคตจะเป็นเช่นไร
ในอนาคตข้างหน้าผมอยากอุทิศตนเพื่อแก้ไขปัญหา
ในเมื อ งของประเทศบ้ า นเกิ ด โดยใช้ ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ทไี่ ด้ศกึ ษาจากประเทศญีป่ นุ่

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเมือง
(Urban Engineering) มหาวิทยาลัยโตเกียว
คุณ Ganzo Rig Robsan Jamtsu

(ประเทศมองโกเลีย)

ในระดับปริญญาตรี ผมลงเรียนในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึ ง ได้ ก ้ า วเข้ า สู ่ เ ส้ นทางของการ
ออกแบบและวางแผน พอจบออกมาได้ 5 ปีก็
อยากลองท�ำงานที่ใหญ่ขึ้นอีกสักหน่อยเลยตัดสิน
ใจมาเรียนต่อที่ญี่ปุ่น ตอนแรกผมมาที่ญี่ปุ่นใน
ฐานะนักศึกษาวิจยั จากนัน้ ก็มกี ารสอบเข้าบัณฑิต
วิทยาลัยผมเลยต้องเรียนเพื่อเตรียมสอบทุกวัน
ผลลัพธ์ทไี่ ด้จากความพยายามมาครึง่ ปีกค็ อื ผมสอบ
เข้าหลักสูตรปริญญาโทได้ ถึงอย่างนัน้ เมือ่ เข้าเรียน
ไปแล้วจะต้องท�ำวิจยั ทันทีทำ� ให้ยงุ่ ขึน้ ไปอีก แต่ผม
ก็ยงั ได้เดินทางไปยังสถานทีต่ า่ งๆ ในญีป่ นุ่ ด้วยการ
แนะน�ำและพาเที่ยวจากหลายๆ คน ในโตเกียว
ทุกคนทีเ่ ดินอยูต่ ามถนนหนทางดูไม่วา่ ง ทีโ่ อซากะ
คนนิสัยดี ส่วนประวัติศาสตร์และศาลเจ้าของ

การใช้ชวี ติ ในหนึง่ วัน
8:00 ตืน่ นอน / เข้ายิม / ทานอาหารเช้า / ไปเรียน
เนื่องจากในหอมียิม ผมจึงใส่ใจที่จะออกก�ำลังกาย
3 ครัง้ ต่อสัปดาห์
10:00 ท�ำวิจยั
ผมใช้เวลาเดินทางไปมหาวิทยาลัย 1 ชัว่ โมง ดังนัน้
ผมเลยอ่านงานวิจยั บนรถไฟ เมือ่ มาถึงจึงเริม่ ท�ำวิจยั
14:00 ทานอาหารกลางวัน
ในตอนเที่ยง ผมจะทานข้าวในมหาวิทยาลัยเป็น
ส่วนใหญ่ แต่กม็ บี า้ งทีอ่ อกไปทานทีร่ า้ นอาหารชุดใกล้ๆ
มหาวิทยาลัย เมนูทสี่ งั่ ประจ�ำคืออาหารจานเนือ้ ! ทาน
เสร็จจึงจะเริม่ ท�ำวิจยั ต่อ
17:00 เดินชมเมือง
วันนี้เป็นวันเดินชมเมืองหนึง่ ครั้งประจ�ำสัปดาห์ ผม
จะเดินเล่นในเขตเมืองที่หนาแน่น สังเกตดูทิวทัศน์
และโครงสร้างของเมือง บางครั้งก็จะถามไถ่คนที่
อาศัยอยูแ่ ถวนัน้
19:00 ทานอาหารเย็น
ระหว่างทีเ่ ดินทางชมเมือง ผมก็จะค้นพบร้านทีส่ นใจ
แล้วก็จะทานอาหารเย็นทีน่ นั่ จากนัน้ ผมจะรวบรวม
บันทึกต่างๆ และภาพทีถ่ า่ ยมา
22:00 กลับบ้าน / ช่วงเวลาพักผ่อน
ผมจะออกจากมหาวิทยาลัยประมาณ 3 ทุม่ พอกลับถึง
บ้านจะอ่านหนังสือ หรือสนุกสนานกับการดูภาพยนตร์
และก็จะมีบางวันทีจ่ ะคุยเรือ่ งอะไรก็ได้กบั เพือ่ นๆ
0:00 เข้านอน
พอตอนเช้าได้ออกก�ำลังกาย กลางคืนผมก็จะนอน
หลับสนิท

ผมได้รับค�ำแนะน�ำจากหัวหน้า จึงได้
ไปเรียนภาษาญี่ปุ่น และได้มีโอกาสมา
เรียนต่อที่ญี่ปุ่น

โดยให้ผมลองกล่าวค�ำทักทายเป็นภาษาญี่ปุ่น คนญี่ปุ่น
ทุกคนจะตอบกลับมาอย่างยิม้ แย้ม ท�ำให้ผมยิง่ รูส้ กึ อยาก
จะท�ำงานเกีย่ วข้องกับพวกเขามากขึน้ จากนัน้ หัวหน้าก็
แนะน�ำผมว่า “แทนทีจ่ ะท�ำงานทีน่ ี่ นายยังเด็กอยู่ ถ้าไป
เรียนต่อในมหาวิทยาลัยและเรียนภาษาญี่ปุ่น นายก็จะ
ได้เรียนรูข้ นบธรรมเนียมคนญีป่ นุ่ และไปเรียนต่อทีญ
่ ปี่ นุ่
สาขาโบราณคดี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยวาเซดะ ได้” ผมจึงได้ไปเรียนภาษาญี่ปุ่น และมีโอกาสมาเรียน
คุณ Ahmed Mahmoud Muhammad Abdelare
ต่อที่ญี่ปุ่น ในอนาคตผมอยากท�ำงานเป็นสะพานเชื่อม
(ประเทศอียปิ ต์)
ระหว่างอียปิ ต์กบั ญีป่ นุ่
ตั้งแต่เด็กผมตามล่าความฝันที่อยากจะเป็นนักกีฬา
ฟุตบอล แต่พอ่ ซึง่ เป็นคนทีส่ นับสนุนผมมากทีส่ ดุ กลับ
มาเสียชีวติ กะทันหัน ผมจึงต้องคิดถึงเส้นทางอืน่ ท�ำให้
ผมเข้าเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพือ่ หางานท�ำ
ผมได้มปี ระสบการณ์ฝกึ อบรมในวิทยาลัยและได้ฝกึ งาน
ทีโ่ รงแรมห้าดาว ระหว่างทีท่ ำ� งานอยู่ ผมได้เห็นลูกค้า
ทีต่ อ่ แถวอยูห่ น้าร้านอาหารท�ำให้ผมตกใจมาก เพราะที่
อียปิ ต์ไม่มธี รรมเนียมการต่อแถว
ท�ำไมคนเหล่านีจ้ ะต้องมาต่อแถวกันด้วยล่ะ? พอได้
สอบถามกั บ ผู ้ จั ด การ เขาซึ่ ง เป็ นคนญี่ ปุ ่ น ได้ ส อน
ธรรมเนียม “การต่อแถว” ในประเทศของเขาให้ผมได้
รูจ้ กั ผมรูส้ กึ ประทับใจ เมือ่ ผมปรึกษากับหัวหน้าว่าอยาก
จะท�ำงานทีไ่ ด้เกีย่ วข้องกับคนญีป่ นุ่ หัวหน้าก็ลองเชิง

การใช้ชวี ติ ในหนึง่ วัน

5:00 อ่านหนังสือ
พอลูกชายตืน่ ก็ไปเล่นด้วยกัน
10:40 สัมมนา
น�ำเสนอหน้าห้อง อภิปราย ฟังการน�ำเสนองานวิจยั
ของเพือ่ นร่วมชัน้ คนอืน่ ๆ
12:30 ทานข้าวเทีย่ ง
ซื้ออาหารสุขภาพของญี่ปุ่นที่ร้านข้าวกล่องใกล้กับ
มหาวิทยาลัย ปกติจะทานข้าวกล่อง แต่ถ้าหากวัน
ไหนเบือ่ ก็จะทานทีโ่ รงอาหารของมหาวิทยาลัยหรือ
ไม่กร็ า้ นอาหารในละแวกใกล้เคียง
14:00 ท�ำวิจยั
ท�ำงานวิจยั ของตัวเอง วิเคราะห์การส�ำรวจขุด ช่วย
เตรียมงานประชุมสัมมนา หรืองานอาสาสมัคร ฯลฯ
20:00 กลับบ้าน
ตอนเย็น จะสนุกสนานกับฟุตบอลสัปดาห์ละสอง
ครัง้ วัน
วันหยุด ท�ำพาร์ทไทม์ งานอาสาสมัคร และท่องเทีย่ ว
ผมจะท�ำงานพาร์ทไทม์บา้ ง เป็นอาจารย์สอนเกีย่ วกับ
การท�ำความเข้าใจความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม
บ้าง และสนุกสนานกับการท่องเที่ยวเป็นครอบครัว
บ้าง

รู้จักการใช้ชีวิต

ขั้นตอนการเข้าประเทศญี่ปุ่น
ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุตธิ รรม http://www.immi-moj.go.jp/english/index.html
การตรวจลงตรา (วีซา่ ) และสถานภาพการพ�ำนัก
การเข้าประเทศญี่ปุ่นจ�ำเป็นต้องได้รับการตรวจลงตรา (ขอวีซ่า) ก่อนออกเดินทาง การตรวจลงตรามีหลาย
ประเภท สถานภาพการพ�ำนักจะถูกก�ำหนดตามสถานภาพหรือต�ำแหน่ง และวัตถุประสงค์การเดินทางมายัง
ประเทศญี่ปุ่นของชาวต่างชาติผู้นนั้
สถานภาพการพ�ำนักเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาอันได้แก่ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยอนุปริญญา วิทยาลัยเทคนิค
วิทยาลัยอาชีวศึกษา และสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น คือสถานะ "นักศึกษาวิทยาลัย (College student)” ซึ่งมี
ระยะเวลาการพ�ำนัก 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

ประเทศของคุณ

ผู้ประสงค์จะศึกษาต่อ

ใบสมัคร

ประเทศญี่ปุ่น
สถาบันที่จะไปศึกษาต่อ

จดหมายตอบรับเข้าศึกษา

ผู้ยื่นค�ำขอ
ตัวแทน
หรือ

ผู้ประสงค์จะศึกษาต่อ
ยื่นขอใบรับรองสถานภาพการ
พ�ำนัก (อักษรย่อ COE)

ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น
ออกใบ COE

ตัวแทน

จัดส่งใบ COE

ผู้ประสงค์จะศึกษาต่อ

รับ COE

หรือ

ผู้ประสงค์จะศึกษาต่อ

ยืน่ ขอวีซา่
ใบค�ำร้องขอวีซา่
เอกสารเกีย่ วข้องทีจ่ ำ� เป็น ฯลฯ

สถานทูตญี่ปุ่น / สถานกงสุลญี่ปุ่น
ออกวีซ่า

ผู้ประสงค์จะศึกษาต่อ

ยื่นเรื่องขอเข้าประเทศ

*การยื่นขอตรวจลงตรา (ขอวีซ่า) มี 2 วิธีคือ การยื่นโดยแสดง
"ใบรับรองสถานภาพการพ�ำนัก (COE)" และการยืน่ แบบไม่แสดง
ใบรับรองฯ การยื่นโดยแสดง "ใบรับรองสถานภาพการพ�ำนัก
(COE)" จะใช้เวลาด�ำเนินการสั้นกว่า

ยื่นใบ COE

เข้าประเทศ

ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น
ประจ�ำสนามบิน (หรือท่าเรือ)
ได้รับอนุญาตให้
เข้าประเทศ

นักศึกษาวิทยาลัย
ท�ำกิจกรรมตามสถานะ

1. การสมัครขอใบรับรองสถานภาพการพ�ำนัก (COE)
ผู้ประสงค์ศึกษาต่อ (ผู้สมัคร) หรือตัวแทน (เจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษาที่รับเข้าศึกษาต่อ
หรือครอบครัวผู้สมัคร เป็นต้น) จะต้องสมัครขอ "ใบรับรองสถานภาพการพ�ำนัก (COE)"
ที่ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น
＊ โดยส่วนมาก สถานศึกษาที่รับเข้าเรียนจะเป็นตัวแทนสมัครให้
＊ กรุณาสอบถามเกี่ยวกับเอกสารจ�ำเป็นในการสมัครที่สถานศึกษา

2. เอกสารรับรองความสามารถในการรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยขณะพ�ำนักในประเทศญีป่ นุ่
การยืน่ ขอใบรับรองสถานภาพการพ�ำนัก วีซา่ ฯลฯ อาจจ�ำเป็นต้องยืน่ หลักฐานยืนยันว่าผูส้ มัคร
เตรียมการอย่างเพียงพอเพือ่ รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีจ่ ะเกิดขึน้ ในขณะก�ำลังศึกษาในประเทศญีป่ นุ่
● เอกสารที่จ�ำเป็น・・・ หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ผู้ประสงค์
ศึกษาต่อ หรือ ผู้ปกครอง), หนังสือรับรองรายได้ย้อนหลัง 2 - 3 ปี,
หนังสือรับรองการเสียภาษี เป็นต้น

3. การสมัครขอตรวจลงตรา (วีซา่ )

4. การเข้าประเทศญีป่ นุ่

เมื่อได้รับ "ใบรับรองสถานภาพการพ�ำนัก (COE)" แล้ว
ให้ผู้สมัครยื่นขอตรวจลงตราที่สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศของตน

การเข้าประเทศญี่ปุ่นต้องใช้เอกสารดังนี้
● เอกสารที่จ�ำเป็น・・・ ① หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
② การตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูต
		 ญี่ปุ่นในต่างแดน (วีซ่า)
③ ใบรับรองสถานภาพการพ�ำนัก (COE)
		 (กรณีได้รับแล้ว)

●

เอกสารที่จ�ำเป็น・・・ ① หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
② ใบค�ำร้องขอรับการตรวจลงตรา
③ รูปถ่าย
④ ใบรับรองสถานภาพการพ�ำนัก (COE)
⑤ อาจมีการขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมในบางกรณี

5. บัตรประจ�ำตัวผูพ
้ ำ� นัก
ชาวต่างชาติที่มีระยะเวลาพ�ำนักเกินกว่า 3 เดือนจะได้รับ "บัตรประจ�ำตัวผู้พ�ำนัก
(Residence Card)" และจะต้องพกบัตรประจ�ำตัวผู้พ�ำนักนีต้ ิดตัวไว้เสมอ
【การขอรับบัตรประจ�ำตัวผู้พ�ำนัก】

กรณีเข้าประเทศที่สนามบินชินชิโตเสะ สนามบินนาริตะ สนามบินฮาเนดะ สนามบิน
จูบุ สนามบินคันไซ สนามบินฮิโรชิมะ หรือสนามบินฟุกุโอกะ :
การออกบัตรประจ�ำตัวผูพ้ ำ� นักท�ำได้หลังจากได้รบั การติดสติกเกอร์ตราอนุญาตเข้าเมือง
上陸許可 หรือ Landing Permission ลงบนหนังสือเดินทางในขั้นตอนการตรวจคนเข้า
เมือง เมือ่ มีทอี่ ยูท่ แี่ น่นอนในญีป่ นุ่ แล้ว ให้นำ� บัตรประจ�ำตัวผูพ้ ำ� นักไปขึน้ ทะเบียนผูอ้ าศัย
ที่ส�ำนักงานเขตในท้องที่ที่พักอาศัยภายใน 14 วัน
กรณีเข้าประเทศที่สนามบินอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น :
นักศึกษาต่างชาติจะได้รบั การติดสติกเกอร์ตราอนุญาตเข้าเมือง 上陸許可 และตราประทับ
在留カード後日交付 ซึ่งมีความหมายว่า "ออกบัตรประจ�ำตัวผู้พ�ำนักภายหลัง" ลงบน
หนังสือเดินทางในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง หลังจากมีที่อยู่ที่แน่นอนในญี่ปุ่นแล้ว
ให้น�ำหนังสือเดินทางที่มีตราประทับดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนผู้อาศัยยังส�ำนักงานเขตใน
ท้องทีท่ พี่ กั อาศัยภายใน 14 วัน จากนัน้ บัตรประจ�ำตัวผูพ้ ำ� นักจะถูกจัดส่งไปทีส่ ำ� นักงาน
เขตที่พักอาศัยและส่งต่อทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้

RESIDENCE CARD

รู้จักการใช้ชีวิต

6. มายนัมเบอร์ (Social Security and Tax Number)
จะมีการส่งบัตรแจ้งมายนัมเบอร์ (หรือ หมายเลขประจ�ำตัวบุคคล) หลังจากลงทะเบียน
ที่อยู่ที่ส�ำนักงานเขตในท้องที่ที่อาศัย มายนัมเบอร์ของแต่ละคนจะเป็นเลขเพียงชุดเดียว
เท่านัน้ และชุดหมายเลขนีจ้ �ำเป็นส�ำหรับการท�ำธุรกรรมในที่ต่างๆ เช่น หน่วยราชการ
เป็นต้น ทั้งนี้ ชุดหมายเลข 12 หลักของมายนัมเบอร์จะแตกต่างจากเลข 12 หลักในบัตร
ประจ�ำตัวผู้พ�ำนัก (Residence Card)
นักศึกษาต่างชาติควรเก็บรักษา "บัตรแจ้งหมายเลข (通知カード)" และ "บัตรประจ�ำตัว
บุคคล (個人カード)" ซึ่งระบุเลขประจ�ำตัวไว้ให้ดี เนื่องจากต้องใช้ในการด�ำเนินการต่างๆ
ตัวอย่างเช่น
● ตอนท�ำธุรกรรม ณ สถานที่ราชการ (อาทิ การท�ำประกันสุขภาพแห่งชาติ)
● ตอนท�ำงานพิเศษ
● ตอนที่ได้รับเงินจากต่างประเทศที่ธนาคาร

7. ขัน้ ตอนเข้าประเทศญีป่ นุ่ เพือ่ การสอบ

บัตรแจ้งหมายเลข (通知カード)

8. การขออนุญาตท�ำกิจกรรมนอกเหนือจาก
ทีไ่ ด้รบั อนุญาตตามสถานภาพ

กรณีเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อการสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องน�ำ
บั ต รประจ� ำ ตั ว ผู ้ ส อบที่ ได้ รั บ จากสถานศึ ก ษามารั บ การตรวจลง
ตรา (วี ซ ่ า ) "พ� ำ นัก ระยะสั้ น (Short-term Stay)" จากสถาน
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในต่างประเทศก่อนเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
ระยะเวลาที่สามารถพ�ำนักได้ คือ 15 วัน, 30 วัน หรือ 90 วัน
อย่างไรก็ตาม ไม่จ�ำเป็นต้องขอวีซ่าหากเป็นผู้อาศัยในประเทศที่ได้
รับการยกเว้นวีซ่า
＊กรณีของการยกเว้นวีซ่า ตามระเบียบแล้ว ผู้เข้าสอบจะต้องกลับ
ประเทศของตนเพื่อขอสถานภาพการพ�ำนัก “นักศึกษาวิทยาลัย
(College Student)” หลังจากที่สอบผ่าน

สถานภาพการพ� ำ นั ก ประเภท "นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย (College
Student)" เป็นสถานภาพเพื่อเข้าศึกษาในสถานศึกษาของประเทศ
ญี่ปุ่น ไม่อนุญาตให้ท�ำงาน อย่างไรก็ตาม นักศึกษาสามารถท�ำงาน
พิเศษได้ (ศึกษาเพิม่ เติมทีห่ น้า 38) หากด�ำเนินการขอ "การอนุญาตให้
ท�ำกิจกรรมนอกเหนือจากทีไ่ ด้รบั อนุญาตตามสถานภาพ (Permission
to Engage in Activity Other than that Permitted under the
Status of Residence Previously Granted)" จากส�ำนักงานตรวจ
คนเข้าเมืองท้องถิ่น

9. ขัน้ ตอนการกลับประเทศชัว่ คราว

10. การขอต่อระยะเวลาการพ�ำนัก

กรณีนกั เรียนต่างชาติเดินทางกลับประเทศชั่วคราวหรือเดินทางออก
ไปยั ง ประเทศอื่ น จะต้ อ งขอรั บ การอนุญ าตกลั บ เข้ า มาในราช
อาณาจักร (Re-entry Permit) ที่ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้อง
ถิ่น ก่อนออกนอกประเทศ
อย่างไรก็ตาม หากวันทีก่ ลับเข้าประเทศญีป่ นุ่ ไม่เกิน 1 ปีนบั จากวันที่
ออกนอกประเทศ ตามระเบียบแล้ว ผูถ้ อื หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ที่ยังไม่หมดอายุและมีบัตรประจ�ำตัวผู้พ�ำนัก (Residence Card) ไม่
จ�ำเป็นต้องขอรับ การอนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ทั้งนี้ หาก
วันสิน้ สุดระยะเวลาการพ�ำนักทีก่ ำ� หนดไว้ในวีซา่ มาถึงก่อนทีเ่ ลย 1 ปี
นับจากวันที่ออกนอกประเทศ ให้ยึดเอาวันสิ้นสุดของระยะเวลาการ
พ�ำนักเป็นหลัก

หากต้องการอยูอ่ าศัยต่อในประเทศญีป่ นุ่ เกินจากระยะเวลาการพ�ำนัก
ที่ก�ำหนดไว้ตอนเข้าประเทศ จะต้องยื่นขออนุญาตต่อระยะเวลาการ
พ�ำนัก (Permission for extension of period of stay) ทีส่ ำ� นักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น (โดยปกติ จะรับยื่นประมาณ 3 เดือนล่วง
หน้าก่อนวันหมดระยะเวลาการพ�ำนัก)
การอาศัยอยู่โดยผิดกฎหมายหลังจากที่เลยวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
พ�ำนัก จะมีบทลงโทษสถานหนักและอาจถูกเนรเทศออกจากญี่ปุ่น

＊ ผูท
้ ยี่ ้ายถิ่นฐานใหม่ มีสถานภาพการพ�ำนักเป็น “College Student” และมีระยะเวลา

พ�ำนักเกิน 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�ำเนินการได้ที่ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น ฯลฯ

หากลืมต่อระยะเวลาการพ�ำนักและอาศัยในประเทศญีป่ นุ่ โดย
ผิดกฎหมาย อาจเป็นเหตุให้ไม่ได้รบั ทุนการศึกษาหรือต้องออก
จากสถานศึกษา

ตอนที่ อ อกนอกประเทศ
ญี่ ปุ ่ นต้ อ งท� ำ เครื่ อ งหมาย
ในช่ อ งที่ ก� ำ หนดบนใบตม.
ขาเข้ า - ขาออกส�ำหรับผู้กลับเข้ า มา
ในราชอาณาจักร (Embarkation and
Disembarkation Card for Re-entrants
- ED Card for Re-entrants) พร้อมทั้ง
แสดงบัตรประจ�ำตัวผู้พ�ำนักในขั้นตอน
ขาออก
ใบตม. ขาเข้า-ขาออก ส�ำหรับผู้กลับเข้ามาในราชอาณาจักร
(Embarkation and Disembarkation Card for Re-entrants)

11. การเปลีย่ นสถานภาพการพ�ำนัก
การเลิกท�ำกิจกรรมตามสถานภาพการพ�ำนักเดิม (สถานะ “นักศึกษาวิทยาลัย”)
และเปลีย่ นไปท�ำกิจกรรมทีต่ รงกับสถานภาพการพ�ำนักอืน่ (สถานะ “ท�ำงาน” ฯลฯ)
จะต้องขออนุญาตเปลีย่ นสถานภาพการพ�ำนักทีส่ ำ� นักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิน่
หากท�ำกิจกรรมอื่น เช่น ด�ำเนินกิจการที่มีรายได้ หรือกิจกรรมที่มีค่าตอบแทน
โดยที่ไม่ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตไว้ จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายสถานหนัก
และอาจถูกเนรเทศออกจากญี่ปุ่น

12. การยกเลิกสถานภาพการพ�ำนัก
สถานภาพการพ�ำนักจะถูกยกเลิกในกรณีทผี่ ขู้ อสถานภาพการพ�ำนักยืน่ เอกสารเท็จ
ปลอมแปลงประวัติหรือกิจกรรมที่ตั้งใจจะท�ำในประเทศญี่ปุ่น ฯลฯ
กรณีที่มีสถานภาพการพ�ำนักเป็น นักศึกษาวิทยาลัย (College Student) แต่
กลับไปท�ำงานและไม่เข้าเรียน จะถูกยกเลิกสถานภาพการพ�ำนัก เว้นแต่มี
เหตุผลอันสมควร

13. การให้ครอบครัวมาทีญ
่ ปี่ นุ่
ผู้ที่มีสถานภาพการพ�ำนักประเภท "นักศึกษาวิทยาลัย (College Student)" และ
ก�ำลังศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัย ฯลฯ สามารถให้คสู่ มรสหรือบุตรทีอ่ ยูใ่ นอุปถัมภ์มา
อาศัยในประเทศญี่ปุ่นได้ด้วยสถานภาพประเภท "ผู้ติดตาม (Dependent)" ตาม
ระยะเวลาการพ�ำนักของผู้ถือสถานภาพ นักศึกษาวิทยาลัย
อย่างไรก็ตาม ควรอาศัยอยูจ่ นคุน้ เคยกับการใช้ชวี ติ ในญีป่ นุ่ และเตรียมการในด้าน
ต่างๆ รวมถึงการเงินให้พร้อมก่อน จึงให้ครอบครัวมาอยู่ด้วย
กรณีท่ีครอบครัวเข้าประเทศด้วยสภานภาพ พ�ำนักระยะสั้น (Temporary
Visitor) (หรือทีเ่ รียกกันว่า "วีซา่ ท่องเทีย่ ว") จะยืน่ เรือ่ งในประเทศญีป่ นุ่ เพือ่ ขอ
เปลี่ยนสถานภาพการพ�ำนักเป็น ผู้ติดตาม ได้ยาก ดังนัน้ จึงควรตรวจสอบให้ดี

14. การแจ้งหรือยืน่ ค�ำร้องต่อส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและส�ำนักงานเขตฯ
กรุณาแจ้งหรือยื่นค�ำร้องโดยทันที ในกรณีดังต่อไปนี้
・ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น
เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, เพศ, สัญชาติ/ประเทศ, สถานศึกษา
หรือบัตรประจ�ำตัวผูพ้ ำ� นัก (Resident Card) เปือ้ น ช�ำรุด หรือสูญหาย เป็นต้น
・ส�ำนักงานเขตเทศบาล
เปลี่ยนที่อยู่ หรือ เรียนจบแล้วและก�ำลังจะกลับประเทศ

รู้จักการใช้ชีวิต

ค่าใช้จา่ ยทีจ่ ำ� เป็นในการศึกษาต่อประเทศญีป่ นุ่
การค�ำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการศึกษาต่ออย่างเป็นรูปธรรมและวางแผนการเงินโดยค�ำนึงถึงเงินทุน
ส่วนตัวจะช่วยให้สามารถใช้ชีวิตนักศึกษาได้อย่างราบรื่น ควรลองค�ำนวณค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นส�ำหรับการ
ศึกษาต่อเพื่อพิจารณาว่าแผนการเงินของตนมีความสมเหตุผลหรือไม่

ค่าสอบต่างๆ เช่น
EJU, JLPT, TOEFL® เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายก่อนเข้า
ประเทศญี่ปุ่น

ค่าธรรมเนียมสอบของสถาบันทีส่ นใจ
ศึกษาต่อ
ค่าตรวจร่างกาย (ตามที่สถานศึกษา
ก�ำหนด)
ค่าส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์
(ตามที่สถานศึกษาก�ำหนด)

6,000 เยน แตกต่างกันในแต่ละประเทศ

เยน

2,000 เยน แตกต่างกันในแต่ละประเทศ

เยน

แตกต่างกันในแต่ละประเทศ
100,000 เยน และระยะเวลาที่อยู่ใน
ประเทศญี่ปุ่น

เยน

12,000 เยน แตกต่างกันในแต่ละประเทศ

เยน

3,000 เยน แตกต่างกันในแต่ละประเทศ

เยน

ค่าตั๋วเครื่องบิน

70,000 เยน แตกต่างกันในแต่ละประเทศ

เยน

ค่าทีพ่ กั ชัว่ คราว (ค่าโรงแรมจนกว่าจะ
ได้ที่อยู่ถาวร)

างกันตามระยะเวลา
30,000 เยน แตกต่
ที่จะอยูใ่ นประเทศญี่ปุ่น

เยน

ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าที่พัก

ค่าใช้จ่ายที่ใช้
ในการสอบเข้า

ค่าใช้จ่ายอ้างอิง
ลองค�ำนวณค่าใช้จ่าย
(มหาวิทยาลัยรัฐบาล หลักสูตร 4 ปี)
ของคุณเอง!
กรณีสอบ EJU ในประเทศ
28,080 เยน ญี่ปุ่น 2 ครั้ง (ครั้งละ 2 วิชา
เยน
ขึ้นไป)
สอบเข้ามหาวิทยาลัย
17,000 เยน กรณี
เยน
รัฐบาล 1 ครั้ง

ค่าท�ำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ค่าแรกเข้า

282,000 เยน มหาวิทยาลัยรัฐบาล

เยน

ค่าเล่าเรียนปีแรก ฯลฯ

535,800 เยน มหาวิทยาลัยรัฐบาล

เยน

ค่าเดินทางไปเรียน

ค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็น
หลังจากทราบผลการ ค่าอาหาร
สอบเข้า
ค่าที่พัก

ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า แก๊ส น�้ำ
ประปา)
ค่าประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล

60,000 เยน

เยน

324,000 เยน

เยน

408,000 เยน ค�ำนวณค่าใช้จ่าย 12 เดือน
โดยอ้างอิงจากผลการส�ำรวจ
84,000 เยน สภาพความเป็นอยู่จริงของ
นัก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ทุ น ส่ ว น
36,000 เยน ตัวประจ�ำปี 2017 (JASSO)

เยน
เยน
เยน

ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงและงาน
อดิเรก

72,000 เยน

เยน

ค่าใช้จ่ายจิปาถะ

84,000 เยน

เยน

2,153,880 เยน

เยน

รวม

ค่าครองชีพ ราคาสินค้าและบริการ
1. มาลองดูราคาสินค้าและบริการของญีป่ นุ่ กัน !
ราคาสินค้าในชีวิตประจ�ำวัน
ข้าว (5 กิโลกรัม)
2,137 เยน
ขนมปัง (1 กิโลกรัม)
435 เยน
นมวัว (1,000 มิลลิลิตร) 223 เยน
ไข่ไก่ (10 ฟอง)
248 เยน
แอปเปิ้ล (1 กิโลกรัม)
497 เยน
กะหล�่ำปลี (1 กิโลกรัม) 244 เยน

(641 บาท)
(131 บาท)
(67 บาท)
(74 บาท)
(149 บาท)
(73 บาท)

เครื่องดื่มอัดลม (500 มิลลิลิตร)
97 เยน
แฮมเบอร์เกอร์
174 เยน
น�้ำมันเบนซิน (1 ลิตร)
132 เยน
กระดาษทิชชู่ (12 ม้วน)
279 เยน
บัตรเข้าชมภาพยนตร์
1,800 เยน
แท็กซี่ (4 กิโลเมตร)
1,450 เยน

(29 บาท)
(52 บาท)
(40 บาท)
(84 บาท)
(540 บาท)
(435 บาท)

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

2. มาลองดูคา่ ใช้จา่ ยในชีวติ ประจ�ำวันกัน !
ค่าใช้จา่ ยในชีวติ ประจ�ำวันในเมืองใหญ่จะสูงกว่าในต่างจังหวัด โดยค่าใช้จา่ ยในชีวติ ประจ�ำวัน (ไม่รวมค่าเล่าเรียน)
ต่อเดือนของนักศึกษาต่างชาติมีดังต่อไปนี้
100,000 เยน
(30,000 บาท) 96,000 เยน
89,000 เยน
81,000 เยน 89,000 เยน
(28,800 บาท)
78,000
เยน
(26,700
บาท)
74,000
เยน
77,000
เยน
(24,300 บาท) (26,700 บาท)
72,000 เยน 77,000 เยน
(23,400 บาท)
(22,200
บาท)
(23,100
บาท)
(23,100
บาท)
(21,600 บาท)

คิวชู

ชูโงกุ

ชิโกกุ

คิงคิ

จูบุ

โตเกียว

รายจ่ายใน 1 เดือนแยกตามประเภทของค่าใช้จา่ ย (ไม่รวมค่าเล่าเรียน) (ค่าเฉลีย่ ทัว่ ประเทศ)
บันเทิงและงานอดิเรก
6,000 เยน
1,800 บาท
ค่าประกันและรักษาพยาบาล
3,000 เยน
900 บาท
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟ
ค่าแก๊ส และค่าประปา)
7,000 เยน
2,100 บาท

ค่าใช้จ่ายจิปาถะ
7,000 เยน
2,100 บาท

ค่าเดินทางไปเรียน
5,000 เยน
1,500 บาท
ค่าอาหาร

27,000 เยน
8,100 บาท

ค่าที่พัก
34,000 เยน
10,200 บาท

คันโต

โทโฮคุ

ฮอกไกโด

ค่าเฉลี่ย
ทั่วประเทศ

ค่าที่พัก แบบแบ่งตามภูมิภาค

ค�ำนวณจาก 100 เยน = 30 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

ที่มา : ผลการส�ำรวจสภาพความเป็นอยู่จริงของนักศึกษาต่างชาติ
ทุนส่วนตัวประจ�ำปี 2017 (JASSO)

รู้จักการใช้ชีวิต

ค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นในการศึกษา
ค่าใช้จา่ ยทีจ่ ำ� เป็นในการศึกษาของสถานศึกษาในญีป่ นุ่ ถือว่าไม่สงู หากเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร
ยอดรวมค่าเล่าเรียนและค่าแรกเข้าในหนึง่ ปีของหลักสูตรปริญญาตรีในญี่ปุ่นจะอยู่ที่ประมาณ 820,000 เยน (หรือ 246,000 บาท)
ส�ำหรับมหาวิทยาลัยรัฐบาล , ประมาณ 930,000 เยน (หรือ 279,000 บาท) ส�ำหรับมหาวิทยาท้องถิ่น และประมาณ 1,100,000
-1,640,000 เยน (หรือ 330,000 – 492,000 บาท) ส�ำหรับมหาวิทยาลัยเอกชน (ไม่รวมสาขาแพทยศาสตร์ / ทันตแพทยศาสตร์ /
เภสัชกรรมศาสตร์) นอกจากนี้ ยังมีทนุ การศึกษาและระบบการลดหย่อน/ยกเว้นค่าเล่าเรียนเป็นจ�ำนวนมากเมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยทีจ่ ำ� เป็นในปีแรกจะประกอบด้วยค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ค่าบ�ำรุงสถานทีแ่ ละสิง่ อ�ำนวยความสะดวก เป็นต้น ทัง้ นี้ ค่าแรกเข้า
จะจ่ายแค่ในปีแรกเท่านัน้
※

※

ยกเว้นมหาวิทยาลัยรัฐบาลบางแห่ง

ค่าเล่าเรียนโดยเฉลี่ยปีแรก (ค�ำนวณจาก 100 เยน = 30 บาท)
●

บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย

ค่าแรกเข้า
(เฉพาะในปีแรก)

ค่าเล่าเรียน ฯลฯ

เยน

เยน

282,000
364,727
222,861
208,111
246,845
199,244
218,358
185,250
239,091
202,894
211,083
189,725
203,895
282,000
364,727
233,986
258,951
204,346
218,483
189,363
236,928
179,545
225,912
232,075
202,430
206,800
174,718

เอกชน (หลักสูตรปริญญาโท)

รัฐบาล (หลักสูตรปริญญาโท)
ท้องถิ่น (หลักสูตรปริญญาโท)
ศิลปกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เกษตรศาสตร์/สัตวแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
สังคมศาสตร์
แพทยศาสตร์
มนุษย์ศาสตร์
รัฐบาล (หลักสูตรปริญญาเอก)
ท้องถิ่น (หลักสูตรปริญญาเอก)
ศิลปกรรมศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เกษตรศาสตร์/สัตวแพทยศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
เภสัชศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์
แพทยศาสตร์

เอกชน (หลักสูตรปริญญาเอก)

※1 หลักสูตรปริญญาโทค�ำนวณจากค่าแรกเข้ารวมกับค่าเล่าเรียน

●

535,800
537,878
1,218,547
951,607
853,128
886,464
802,136
834,025
718,855
735,827
686,458
699,422
645,808
535,800
537,878
1,100,426
799,934
792,232
802,160
797,539
718,085
716,022
690,116
642,666
612,401
583,535
533,549

ค่าใช้จ่ายในการเรียน
จนจบการศึกษา １

ค่าใช้จ่ายในการเรียนปีแรก
เยน

※

บาท

817,800
902,605
1,441,408
1,159,718
1,099,973
1,085,708
1,020,494
1,019,275
957,946
938,721
897,541
889,147
849,703
817,800
902,605
1,334,412
1,058,885
996,578
1,020,643
986,902
955,013
895,567
916,028
874,741
814,831
790,335
708,267

245,340
270,782
432,422
347,915
329,992
325,712
306,148
305,783
287,384
281,616
269,262
266,744
254,911
245,340
270,782
400,324
317,666
298,973
306,193
296,071
286,504
268,670
274,808
262,422
244,449
237,101
212,480

2 ปี หลักสูตรปริญญาเอกค�ำนวณจากค่าแรกเข้ารวมกับค่าเล่าเรียน 3 ปี

เยน
1,353,600
1,440,483
2,659,955
2,111,325
1,953,101
1,972,172
1,822,630
1,853,300
1,676,801
1,674,548
1,583,999
1,588,569
1,495,511
1,889,400
1,978,361
3,535,264
2,658,753
2,581,042
2,624,963
2,581,980
2,391,183
2,327,611
2,296,260
2,160,073
2,039,633
1,957,405
1,775,365

บาท
406,080
432,145
797,987
633,398
585,930
591,652
546,789
555,990
503,040
502,364
475,200
476,571
448,653
566,820
593,508
1,060,579
797,626
774,313
787,489
774,594
717,355
698,283
688,878
648,022
611,890
587,222
532,610

มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี)
มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี)

เอกชน

รัฐบาล
ท้องถิ่น
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์/สัตวแพทยศาสตร์
พลศึกษา
คหกรรมศาสตร์
อักษรศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
นิติศาสตร์/พาณิชยศาสตร์/
เศรษฐศาสตร์
ชินโต/พุทธศาสนา

※2 หลักสูตรแพทยศาสตร์

ค่าแรกเข้า
(เฉพาะในปีแรก)

ค่าเล่าเรียน ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเรียนปีแรก

ค่าใช้จ่ายในการเรียนจนจบการศึกษา

※2

เยน
282,000
393,618
1,325,507
563,403
341,541
259,312
272,467
242,670
246,282
258,265
255,704
233,136
214,439

เยน
535,800
538,633
3,717,720
3,725,836
1,741,001
1,376,891
1,228,341
1,231,676
1,166,879
1,035,887
997,399
952,976
930,751

เยน
817,800
932,251
5,043,227
4,289,239
2,082,542
1,636,203
1,500,808
1,474,346
1,413,161
1,294,152
1,253,103
1,186,112
1,145,190

บาท
245,340
279,675
1,512,968
1,286,772
624,763
490,861
450,242
442,304
423,948
388,246
375,931
355,834
343,557

เยน
2,425,200
2,548,150
23,631,827
22,918,419
10,787,547
5,766,876
5,185,831
5,169,374
4,913,798
4,401,813
4,245,300
4,045,040
3,937,443

บาท
727,560
764,445
7,089,548
6,875,526
3,236,264
1,730,063
1,555,749
1,550,812
1,474,139
1,320,544
1,273,590
1,213,512
1,181,233

232,284
214,288

920,231
888,940

1,152,515
1,103,228

345,755
330,968

3,913,208
3,770,048

1,173,962
1,131,014

ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเอกชนค�ำนวณจากค่าแรกเข้ารวมกับค่าเล่าเรียน 6 ปี หลักสูตรอื่นๆ ค�ำนวนจากค่าแรกเข้ารวมกับค่าเล่าเรียน 4 ปี

●

วิทยาลัยอนุปริญญา
วิทยาลัยอนุปริญญา

ค่าแรกเข้า
(เฉพาะในปีแรก)

ค่าเล่าเรียน ฯลฯ

เยน

เอกชน

ศิลปกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์/เกษตรศาสตร์
มนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์/การศึกษา
ระดับปฐมวัย
คหกรรมศาสตร์
นิตศิ าสตร์/พาณิชยศาสตร์/
เศรษฐศาสตร์/สังคมศาสตร์
พลศึกษา

※3

ค�ำนวณจากค่าแรกเข้ารวมกับค่าเล่าเรียน 2 ปี

●

วิทยาลัยเทคนิค
วิทยาลัยเทคนิค

●

※3

เยน
1,181,574
1,051,438
910,962
868,122

เยน
1,432,800
1,260,826
1,105,577
1,111,064

บาท
429,840
378,248
331,673
333,319

เยน
2,614,374
2,312,264
2,016,539
1,979,186

250,742
245,642
233,823

852,536
861,628
845,376

1,103,278
1,107,270
1,079,199

330,983
332,181
323,760

1,955,814
1,968,898
1,924,575

586,744
590,669
577,373

238,571

816,286

1,054,857

316,457

1,871,143

561,343

ค่าเล่าเรียน ฯลฯ

เยน

เยน
84,600

※4 ค�ำนวณจากค่าแรกเข้ารวมกับค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร

251,226
209,388
194,615
242,942

ค่าแรกเข้า
(เฉพาะในปีแรก)

รัฐบาล

ค่าแรกเข้า (เฉพาะในปีแรก)

ค่าแรกเข้า (เฉพาะในปีแรก)
เยน

234,600

※4

เยน
95,760

บาท

788,400

236,520

3 ปี

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ค่าแรกเข้า (เฉพาะในปีแรก)
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เอกชน
※5

●

784,312
693,679
604,962
593,756

ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร

บาท

319,200

บาท

การอนามัย
เวชบริบาล (การให้บริการ
ทางการแพทย์)
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม
วัฒนธรรม / ศิลปศาสตร์
พาณิชย์บัญชี
ศึกษาศาสตร์/สังคมสงเคราะห์
เสื้อผ้าและเครื่องประดับ/
คหกรรม

ค่าแรกเข้า
(เฉพาะในปีแรก)
เยน
165,500
249,000
213,333
180,000
145,750
133,750
153,000

ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร

※5

ค่าแรกเข้า
(เฉพาะในปีแรก)

ค่าเล่าเรียน ฯลฯ

183,000

ค่าเล่าเรียน ฯลฯ

เยน
1,345,750
1,166,714
1,096,500
1,107,000
933,500
982,250
1,019,000

เยน
1,511,250
1,415,714
1,309,833
1,287,000
1,079,250
1,116,000
1,172,000

บาท
453,375
424,714
392,950
386,100
323,775
334,800
351,600

เยน
2,857,000
2,582,428
2,406,333
2,394,000
2,012,750
2,098,250
2,191,000

บาท
857,100
774,728
721,900
718,200
603,825
629,475
657,300

902,000

1,085,000

325,500

1,987,000

596,100

ค�ำนวณจากค่าแรกเข้ารวมกับค่าเล่าเรียน 2 ปี

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น

ค่าเล่าเรียน ฯลฯ

หลักสูตรภาษาญีป่ นุ่ เพือ่ เตรียมศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยเอกชน
หลักสูตร 1 ปี
หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง
หลักสูตร 2 ปี

เยน
400,000 ～ 755,000
642,000 ～ 1,100,000
1,070,000 ～ 1,420,000

บาท
120,000 ～ 226,500
192,600 ～ 330,000
321,000 ～ 426,000

ที่มา : ส�ำรวจโดย Japan Student Services Organization

ค่าเล่าเรียน ฯลฯ

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

เยน
600,000 ～ 997,400
772,000 ～ 1,530,000
1,006,000 ～ 2,000,000

หลักสูตร 1 ปี
หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง
หลักสูตร 2 ปี

บาท
180,000 ～ 299,220
231,600 ～ 459,000
301,800 ～ 600,000

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

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
1 ปีการศึกษา
เยน

ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร

※6

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

เยน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

อเมริกา

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

※6

ค�ำนวณจากค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 4 ปี
ที่มา : アメリカ留学ガイド 2019 (คู่มือการศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา 2019 โดย Keibunsha)

1 ปีการศึกษา
เยน

อังกฤษ
※7

หลักสูตรสายศิลปศาสตร์
หลักสูตรสายวิทยาศาสตร์
หลักสูตรสายแพทยศาสตร์

1,500,000 ～ 2,400,000
1,800,000 ～ 3,750,000
3,300,000 ～ 6,000,000

ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร

※7

ปอนด์

10,000 ～ 16,000
12,000 ～ 25,000
22,000 ～ 40,000

ค�ำนวณจากค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 3 ปี
ที่มา : 英国留学ガイドブック 2018 คู่มือการศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรอังกฤษ 2019 (British Council)

เยน

4,500,000 ～ 7,200,000
5,400,000 ～ 11,250,000
9,900,000 ～ 18,000,000

ปอนด์

30,000 ～ 48,000
36,000 ～ 75,000
66,000 ～ 120,000
(ค�ำนวณ 1 ปอนด์ = 150 เยน)

รู้จักการใช้ชีวิต

ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาจ�ำนวนไม่มากนักที่ให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จ�ำเป็นในการศึกษาต่อ โดยส่วนใหญ่มักเป็นทุนเพื่อ
ช่วยเหลือค่าครองชีพหรือค่าเล่าเรียนบางส่วน ดังนัน้ จึงควรค�ำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษาต่อทั้งหมด
ออกมาให้ชดั เจนเป็นรูปธรรม และควรวางแผนการเงินโดยไม่หวังพึง่ ทุนการศึกษาเพียงอย่างเดียว แต่รวม
เงินทุนส่วนตัวไปด้วย

รูจ้ กั ประเภทของการช่วยเหลือทางการเงิน

ตรวจสอบวิธกี ารสมัคร

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

① 〈การสมัครก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่น〉

คือการสมัครนอกประเทศญี่ปุ่น ก่อนเดินทางมายังประเทศญี่ปุ่น
		 (มีจ�ำนวนน้อย)
② 〈การสมัครหลังเข้าประเทศญี่ปุ่น〉
คือการสมัครในประเทศญี่ปุ่น หลังจากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
		 และเข้าศึกษาต่อแล้ว (เกือบทุกทุน)

ค้นหาอย่างคร่าวๆ เกีย่ วกับระดับการศึกษาทีเ่ ปิดให้ทนุ และจ�ำนวนองค์กรผู้ ให้ทนุ
เป้าหมาย

การสมัครนอกประเทศญี่ปุ่น
รัฐบาลญี่ปุ่น

การสมัครในประเทศญี่ปุ่น

องค์กรท้องถิน่ เอกชน ฯลฯ องค์กรท้องถิ่น เอกชน ฯลฯ

1

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค

✓

1

21

2

นักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ

✓

2

17

3

นักศึกษาหลักสูตร Bekka

✓

1

5

4

นักเรียนภาษาญี่ปุ่นนอกเหนือจากข้อ 3

3

8

5

นักศึกษาวิทยาลัยอนุปริญญา

3

35

6

นักศึกษาฟังการบรรยายในระดับ
ปริญญาตรี

0

3

7

นักศึกษาปริญญาตรี

9

88

8

นั ก ศึ ก ษาวิ จั ย ในระดั บ ปริ ญ ญาโท/ ✓ และฝึกอบรม
ปริญญาเอก
วิชาชีพครู

3

23

9

นักศึกษาปริญญาโท

16

114

✓ และญี่ปุ่นศึกษา

✓ และ YLP

10 นักศึกษาปริญญาเอก

✓

14

114

11 นักศึกษาปริญญาโทวิชาชีพเฉพาะ

✓

1

3

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

ตรวจสอบเงือ่ นไขการสมัคร
อาจมีการก�ำหนด ① อายุ, ② ประเทศบ้านเกิดหรือภูมิล�ำเนา,
③ สถานศึกษาทีส
่ งั กัดในประเทศญีป่ นุ่ , ④ สาขาวิชาทีเ่ รียน ฯลฯ
ทุ น ส� ำ หรั บ นัก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ก� ำ หนดเงื่ อ นไขการสมั ค รให้
ผู้สมัครมีสถานภาพการพ�ำนัก "นักศึกษาวิทยาลัย (College
Student)"

ตรวจสอบรายละเอียดการสอบคัดเลือก
การคัดเลือกโดยส่วนใหญ่มักพิจารณาจากเอกสารการสมัคร แต่
อาจมีกรณีที่ก�ำหนดให้สอบสัมภาษณ์ หรือสอบข้อเขียนเพื่อวัด
ความรู้พื้นฐาน ความรู้เฉพาะทาง หรือความสามารถทางภาษา

ตรวจสอบวิธกี ารสมัคร
ทุนเกือบทั้งหมดมักให้สมัครผ่านสถานศึกษาที่สังกัดอยู่ในญี่ปุ่น
(กรุณาตรวจสอบรายละเอียดจากฝ่ายรับผิดชอบนักศึกษาต่าง
ชาติในสถานศึกษา)

ทุ นการศึ ก ษาส�ำ หรั บ หลั ก สู ต ร
ปกติในระดับมหาวิทยาลัยและ
บัณฑิตวิทยาลัยมีจ�ำนวนเยอะ

ทุนการศึกษาทีส่ มัครได้กอ่ นเข้าประเทศญีป่ นุ่ จากต่างประเทศ
ประเภท

กลุ่มเป้าหมายหรือจ�ำนวนองค์กรผู้ให้ทุน
นักศึกษา Young Leader Program (YLP)
นักศึกษาวิจัย (นักศึกษาภาคพิเศษ)
นักศึกษาวิจัย (หลักสูตรปริญญาโท)

ติดต่อสอบถาม

145,000
143,000

หน่วยงานด้านการทูตญี่ปุ่นใน
43,500 พื้นที่หรือสถานศึกษาที่ก�ำลัง
ศึกษาอยู※่ 2
42,900

นักศึกษาปริญญาตรี / วิทยาลัยเทคนิค / วิทยาลัยอาชีวศึกษา / นักศึกษาภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น (ญี่ปุ่นศึกษา)

117,000

35,100

นักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวที่มีผลการสอบดีเยี่ยมในการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศ
ญี่ปุ่น (EJU) และก�ำลังจะเข้าศึกษาใหม่เป็นนักศึกษาภาคปกติในมหาวิทยาลัย
หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยอนุปริญญา วิทยาลัยเทคนิค (ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป) หรือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาของญี่ปุ่น

48,000

ก ารสนั บ สนุนนัก ศึ ก ษา
14,400 องค์
แห่งประเทศญีป่ นุ่ (JASSO)※3

60,000 200,000

18,000 - หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นหรือ
60,000 องค์กรเอกชนผู้ให้ทุน※4
สถาบั นการศึ ก ษาที่ ส นใจไป
ศึกษาต่อ
100 เยน = 30 บาท

ทุนรัฐบาลญีป่ นุ่
นักศึกษาวิจัย (หลักสูตรปริญญาเอก)
(Monbukagakusho : MEXT)※１
ผู้ฝึกอบรมวิชาชีพครู

ทุนสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติจาก
กระทรวงศึกษาธิการฯประเทศญีป่ นุ่
(ระบบจองทุนโครงการส่งเสริมการ
รับนักศึกษาต่างชาติ)

เงินทุนต่อ เงินทุนต่อ
เดือน (เยน) เดือน (บาท)
242,000
72,600
143,000
42,900
144,000
43,200

ทุ นจากหน่ ว ยงานรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น 17 องค์กร
และทุนจากองค์กรเอกชน
ทุนการศึกษาของสถานศึกษา ระบบ
การลดหย่อน / ยกเว้นค่าเล่าเรียน

-

-

1 อาจมีการเพิ่มทุนการศึกษาขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ท�ำการศึกษาหรือวิจัย
2 บางประเทศอาจมีกรณีที่หน่วยงานรัฐบาลของประเทศนัน้ เป็นผู้ให้ข้อมูล
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

ทุนการศึกษาที่สมัครได้นอกประเทศญี่ปุ่น (ทุนการศึกษาจากการท�ำข้อตกลงร่วมกัน
ด้านการแลกเปลี่ยนระหว่างสถานศึกษา)
ประเภท

กลุ่มเป้าหมายหรือจ�ำนวนองค์กรผู้ให้ทุน

เงินทุนต่อ เงินทุนต่อ
เดือน (เยน) เดือน (บาท)

ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยซึ่งมี
(ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย) ระยะเวลาการแลกเปลี่ยนตั้งแต่ 8 วันถึงไม่เกิน 1 ปี

80,000

ติดต่อสอบถาม

ทยาลัยที่สังกัดอยู่ใน
24,000 มหาวิ
ประเทศของตน

ทุนการศึกษาทีส่ มัครได้ ในประเทศญีป่ นุ่
ประเภท

กลุ่มเป้าหมายหรือจ�ำนวนองค์กรผู้ให้ทุน

ทุนสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติจาก
กระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญีป่ นุ่
(โครงการส่งเสริมการรับนักศึกษา
ต่างชาติ)

นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโทและปริญญาเอก) / นักศึกษาวิจัย
(ระดับบัณฑิตวิทยาลัย) / ปริญญาตรี / วิทยาลัย อนุปริญญา / วิทยาลัยเทคนิค (ชั้น
ปีที่ 3 เป็นต้นไป) / สถาบันอาชีวศึกษา หลักสูตรอาชีวศึกษาเฉพาะทาง / หลักสูตร
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยเอกชน (Bekka) / หลักสูตร
ระดับสูง / หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น

ทุนจากหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น
และทุนจากองค์กรเอกชน

132 องค์กร

ทุนการศึกษาของสถานศึกษา ระบบ
การลดหย่อน / ยกเว้นค่าเล่าเรียน

เงินทุนต่อ เงินทุนต่อ
เดือน (เยน) เดือน (บาท)
48,000
30,000
20,000 310,000

-

-

ติดต่อสอบถาม

14,400 สถานศึกษาที่ก�ำลังศึกษาอยู่
ในญี่ปุ่น
9,000

ก ษาที่ ก� ำ ลั ง ศึก ษา
6,000 - สถานศึ
อยู
่
ใ
นญี
93,000 ผู ้ ให้ ทุ น ่ ปุ ่ น หรื อ หน่ ว ยงาน
สถานศึกษาที่ก�ำลังศึกษาอยู่
ในญี่ปุ่น

วิธกี ารค้นหาข้อมูลทุนการศึกษา
“Scholarship for International Students in Japan” (ฉบับภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ)
ผู้จัดท�ำ : องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO)
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/brochure.html
นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาข้อมูลทุนการศึกษาได้จากเว็บไซต์ดังต่อไปนี้
ค้นหาทุนการศึกษาทีใ่ ห้โดยสถาบันการศึกษา ระบบการยกเว้นหรือลดค่าเล่าเรียน (JASSO)
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html
ค้นหาข้อมูลทุนการศึกษา (JAPAN STUDY SUPPORT)
https://www.jpss.jp/en/scholarship/

ยังมีทุนการศึกษาอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้
สามารถสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
สถานศึกษาญี่ปุ่น

รู้จักการใช้ชีวิต

งานพิเศษ
นักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว ประมาณ 76% ท�ำงานพิเศษโดยได้รับค่าแรงเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ
59,000 เยน (ประมาณ 17,700 บาท) อย่างไรก็ตาม การท�ำงานพิเศษเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะ
จ่ายค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ ดังนัน้ จึงควรวางแผนเงินทุนส�ำหรับศึกษาต่อโดยไม่หวังพึ่งการ
ท�ำงานพิเศษ
ในตอนท�ำงานพิเศษ นักศึกษาต่างชาติจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านล่างนี้
หากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษหรืออาจถูกเนรเทศออกนอกประเทศญี่ปุ่น
1. "ขออนุญาตให้ท�ำกิจกรรมนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามสถานภาพ (Permission to Engage in Activity Other than
that Permitted under the Status of Residence Previously Granted)" ที่ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่นที่ใกล้ที่สุด
ผู ้ เดิ นทางเข้ า ประเทศครั้ ง แรกที่ มีส ถานภาพการพ� ำ นัก ประเภท "College Student" และมี ระยะเวลาพ� ำ นัก เกิ น 3 เดื อ น
สามารถขออนุญาตท�ำกิจกรรมนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามสถานภาพได้ที่สนามบินในขั้นตอนการตรวจลงตราเข้าประเทศ
2. ไม่กระทบการเรียน
3. มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษา ไม่ใช่เพื่อเก็บออมหรือส่งกลับประเทศ
4. ไม่ใช่งานขายบริการ ※ ผิดกฎหมาย
5. ไม่เกิน 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวันในช่วงวันหยุดยาว)
6. เป็นการท�ำงานขณะที่สังกัดอยู่ในสถานศึกษา

จุดส�ำคัญในการเลือกงานพิเศษ !

ไม่ควรลืมวัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อหรือฝืนท�ำงานจนเสียสุขภาพ !
◎ เสียการเรียนหรือไม่
ท�ำงานกลางคืนจนดึกดื่นหรือเป็นเวลานานจนกระทบการเรียนใน
วันถัดมาหรือไม่
◎ ค่าแรงและการจ่ายค่าจ้าง
ค่าแรงจ่ายเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน จ่ายด้วยเงินสด
หรือโอนเข้าธนาคาร
◎ เป็นงานที่ปลอดภัยหรือไม่
งานอันตรายหรือไม่ มีประกันภัยระหว่างท�ำงานหรือไม่
อาจลองสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการแนะน�ำงานพิเศษได้ที่
สถานศึกษาที่สังกัด

ประเภทของงานพิเศษทีม่ กั จะจ้างนักศึกษาต่างชาติ
1
2
3
4
5
6
7
8

ประเภทของงาน
ธุรกิจร้านอาหาร
ฝ่ายขายและฝ่ายขาย
ผู้ช่วยสอน / วิจัย
การแปล / การตีความ
ครูสอนภาษา
การท�ำความสะอาด
พนักงานต้อนรับโรงแรม / เสมียนห้องโถง
งานส�ำนักงานทั่วไป

อัตราส่วน
41.9%
28.9%
7.3%
6.7%
6.2%
5.5%
5.3%
4.7%

One Point Advice
ทุกปีจะมีนกั ศึกษาต่างชาติที่ไม่สามารถต่อระยะเวลาการพ�ำนัก
และต้ อ งกลั บ ประเทศเนื่ อ งจากละเลยการเรี ย นเพื่ อ ท� ำ งาน
พิเศษท�ำให้เวลาการเข้าเรียนไม่เพียงพอ ขอให้ทุกคนระมัดระวัง
ในเรื่องนีด้ ้วย

ค่าแรงงานพิเศษรายชั่วโมง
ค่าแรงรายชั่วโมง

อัตราส่วน
5.4%
42.4%
39.4%
6.9%
4.8%
1.0%

ไม่ถึง 800 เยน
800 - 1,000 เยน
1,000 - 1,200 เยน
1,200 - 1,400 เยน
1,400 เยน ขึ้นไป
ไม่ระบุ

ทีม่ า : แบบส�ำรวจสภาพความเป็นอยูจ่ ริงของนักศึกษาต่างชาติทนุ ส่วนตัวประจ�ำปี 2017 (JASSO)

โปรดระวัง บริษัทตัวแทนศึกษาต่อต่างประเทศที่เน้นย�้ำว่า
"สามารถเก็บเงินได้ระหว่างศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น"

ช่วงสองสามปีที่ผ่านมา มีบริษัทตัวแทนการศึกษาต่อบางรายแนะน�ำข้อมูลเท็จดังต่อไปนี้

× “ได้ค่าแรงชั่วโมงละ 3,000 เยน (900 บาท)”
× “สามารถเก็บเงินได้ถึงสองหรือสามแสนเยนต่อเดือนจากการ

ท�ำงานพิเศษแม้จะเรียนไปด้วย จ�ำนวนเงินที่ได้จากการท�ำงานพิเศษ
ในระหว่างเรียนจึงครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จา่ ยในชีวติ ประจ�ำ
วัน และยังส่งกลับไปที่ประเทศตนเองได้ด้วย”

ต่อชั่วโมงเฉลี่ยประมาณ 900 เยน (270 บาท)
→ รายได้
ไม่
ไ
ด้
(ค่
แรงเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 59,000 เยน
→ (17,700าบาท)

※

ค�ำนวณจาก 100 เยน = 30 บาท

ที่อยู่อาศัย
ประเทศญี่ปุ่นมีหอพักนักศึกษาที่ด�ำเนินการโดยองค์กรส่วนท้องถิ่นหรือสถานศึกษา แต่ก็มีนกั ศึกษาต่างชาติ
ประมาณ 75% อาศัยอยู่ในที่พักของเอกชนหรืออพาร์ตเมนท์ นักศึกษาควรรวบรวมข้อมูลที่พักอาศัยทันที
ทีไ่ ด้รบั แจ้งการประกาศผลเพือ่ เข้าเรียน แหล่งค้นหาข้อมูล ได้แก่ ① ฝ่ายดูแลนักศึกษาต่างชาติของสถานศึกษา
② อินเตอร์เน็ตหรือนิตยสาร ③ บริษัทจัดหาที่พักในบริเวณที่ต้องการอยู่อาศัย

หอพักนักศึกษา

อพาร์ตเมนท์

ข้อดี

ข้อดี

・ ค่าใช้จ่ายน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการเช่าอพาร์ตเมนท์
(ไม่มีเงินมัดจ�ำ เงินกินเปล่า เงินต่อสัญญา) ควบคุมค่าใช้จ่ายได้
・ อาจมีเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าจัดเตรียมไว้ให้

・สามารถปรับการใช้ชีวิตได้ตามใจชอบ
・ท�ำให้บริหารเงินเป็น

ข้อเสีย

・ส่วนมากมักต้องจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ล่วงหน้า เช่น ค่านายหน้า เงิน
กินเปล่า เงินมัดจ�ำ (จ�ำนวนเท่ากับเงินค่าเช่าหลายเดือน บางแห่ง
เรียกว่าเงินประกัน) ฯลฯ
・ขั้นตอนการท�ำสัญญาเช่ายุ่งยากซับซ้อน
・ต้องซื้อของต่างๆ เอง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า และ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

ข้อเสีย

・ ห้องพักมีจำ� นวนจ�ำกัดจึงไม่สามารถรองรับนักศึกษาทีต่ อ้ งการเข้าพัก
ได้ทุกคน
・ มีกฎเรื่องเวลาเข้าออกและเวลาตื่นนอน เป็นต้น
・ ห้องครัว ห้องน�้ำ และห้องอาบน�้ำเป็นของส่วนรวม

One Point Advice
ค่าใช้จ่าย (ค่าเช่ารายเดือน) ในส่วนของที่พักอาศัย

หอพักนักศึกษา : ค่าเช่า 28,000 เยน
(อ้างอิงจากหอพักของ JASSO Tokyo Japanese Language Education
Center)
อพาร์ตเมนท์ : ค่าเช่ารายเดือนจะแตกต่างกันค่อนข้างมากตามปีที่ก่อสร้าง
อาคาร ระยะห่างจากสถานี และความเป็นที่นิยมของสถานีที่อยู่ใกล้ เป็นต้น
ในต่างจังหวัดอาจหาห้องที่มีค่าเช่าประมาณ 3 - 4 หมื่นเยนได้ แต่การหา
อพาร์ตเมนท์ในโตเกียว แนะน�ำให้ตั้งเกณฑ์ค่าเช่าอยู่ที่ไม่เกิน 6 หมื่นเยน

การทิ้งขยะ

ประเทศญี่ปุ่นมีกฎการทิ้งขยะที่เข้มงวด หากไม่ปฏิบัติตามอาจเป็นปัญหากับ
ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงได้ ควรแยกขยะและทิ้งในสถานที่และเวลาที่ก�ำหนดไว้

ผู้ค�้ำประกัน
การเช่าอพาร์ตเมนท์ในญี่ปุ่นโดยทั่วไปจะต้องมี "ผู้ค�้ำประกัน" หากผู้เช่าไม่จ่ายค่า
เช่าตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนด หรือท�ำข้าวข้องในห้องเสียหายและไม่จา่ ยค่าซ่อมแซม
เจ้าบ้านจะเรียกร้องเก็บค่าใช้จ่ายจาก "ผู้ค�้ำประกัน"
อย่างไรก็ดี นักศึกษาต่างชาติมีคนรู้จักในญี่ปุ่นไม่มากนัก จึงมีระบบให้บุคคล
ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา (สถานศึกษาหรืออาจารย์) ฯลฯ เป็นผู้ค�้ำประกัน
นอกจากนี้ อาจไม่จ�ำเป็นต้องมี “ผู้ค�้ำประกัน" หากจ่าย “เงินประกัน” ตอนท�ำ
สัญญา
※

การประกันผู้เช่าแบบครบวงจรส�ำหรับนักศึกษาต่างชาติ
(ComprehensiveRenters’ Insurance for Foreign Students Studying
in Japan)
ระบบประกันนีด้ �ำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมการศึกษานานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น
(Japan Educational Exchanges and Services: JEES) เป็นระบบที่ช่วยให้ไม่
ต้องรบกวนผู้ค�้ำประกัน ในกรณีที่เกิดเหตุเช่นเพลิงไหม้ ฯลฯ นักศึกษาสามารถ
สอบถามข้อมูลจากสถานศึกษาที่สังกัดหรือก�ำลังจะเข้าศึกษาว่าสามารถใช้ระบบดัง
กล่าวนี้ได้หรือไม่

จุดส�ำคัญในการหาห้องพัก
①
②
③
④

ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายเริ่มต้นคิดเป็นเงินเท่าไหร่?
ระยะห่างจากสถานศึกษาและระยะเวลาทีใ่ ช้เดินทางไปเรียน
เป็นอย่างไร?
ความกว้างของห้องและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกเป็นอย่างไร?
สภาพแวดล้อมสะดวกสบายหรือไม่? (ใกล้สถานี ซื้อของ
สะดวก ฯลฯ)

รู้จักการใช้ชีวิต

ประกันสุขภาพ ประกันทรัพย์สนิ และอุบตั เิ หตุ การช่วยเหลือ
ประกันสุขภาพแห่งชาติ (โขะคุโหะ)
ญี่ปุ่นมีระบบประกันสุขภาพเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นตั้งแต่
3 เดือนขึ้นไปจะต้องเข้า "ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ" (ชื่อย่อภาษาญี่ปุ่น “โขะคุโหะ”)
※ นักศึกษาต่างชาติทอ
ี่ าศัยอยูใ่ นญีป่ นุ่ น้อยกว่า 3 เดือน โปรดสอบถามข้อมูลกับสถานศึกษาทีจ่ ะเข้าศึกษาในญีป่ นุ่
■

การสมัคร

■

ด�ำเนินการได้ที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่ท่ีอาศัยอยู่หลังจากขึ้นทะเบียนผู้อาศัย
■

เบี้ยประกัน

เบี้ยประกันโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณปีละ 2 หมื่นเยน อย่างไรก็ตาม เบี้ย
ประกันอาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่หรือรายได้ของผู้ท�ำประกัน ฯลฯ พื้นที่
ที่อาศัยอยู่อาจมีระบบลดหย่อนค่าเบี้ยประกันและระบบการช่วยเหลือให้
แก่นกั ศึกษา แนะน�ำให้ลองสอบถามกับทางเขตว่ามีระบบดังกล่าวหรือไม่

รายละเอียดการประกัน

ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติจะดูแล 70% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรักษา
พยาบาลหากแสดงบัตรประกันสุขภาพในตอนทีเ่ ข้ารับการรักษาความเจ็บป่วย
หรืออาการบาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาลที่ผู้ถือบัตรต้องจ่ายคือ 30% อย่างไรก็ดี
นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาลอื่นนอกเหนือจากที่
ระบุอยู่ในแผนประกันด้วยตนเอง
เมื่อเข้าเป็นสมาชิกในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว หากค่ารักษาในหนึง่
เดือนเป็นจ�ำนวนเงินทีส่ งู มาก ทางประกันจะมีระบบจ่ายคืนค่ารักษาส่วนทีเ่ กิน
“วงเงินที่ผู้รับประกันต้องช�ำระ (Ceiling - Amount of Personally-Borne
Medical Expenses - JIKO FUTAN GENDO GAKU)” ให้ในภายหลังโดย
ถือว่าเป็น “ค่ารักษาพยาบาลสูง (High-Cost Medical Expense - KOGAKU
RYOYOHI)” นอกจากนี้ กรณีรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน หากยื่นขอและได้รับ
“ใบรับรองการช�ำระค่ารักษาภายในวงเงิน (Eligibility Certificate for CeilingAmount Application)” ไว้ล่วงหน้า ผู้รับประกันจะสามารถควบคุมวงเงินค่า
ใช้จ่ายที่ต้องช�ำระให้แก่โรงพยาบาลได้

ประกันทรัพย์สินและอุบัติเหตุ การช่วยเหลือ
ประเทศญี่ปุ่นมีการประกันอุบัติเหตุและการประกันภัยความรับผิดชอบส่วนบุคคลซึ่งชดเชยค่าเสียหายอันเกิด
จากอุบัติเหตุที่อยู่นอกเงื่อนไขการประกันสุขภาพแห่งชาติ นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครประกันประเภทนี้ได้
ตัวอย่างกรณีที่ได้รับการชดเชย
・น�้ำมันทอดอาหารติดไฟ ท�ำให้ห้องครัวไหม้และต้องเปลี่ยนผนังใหม่
・ขี่จักรยานชนคนเดินถนนจนได้รับบาดเจ็บ ผู้ท�ำประกันจะไม่ต้องรับภาระค่ารักษาพยาบาลของคู่กรณี
・คอมพิวเตอร์และกล้องโดนขโมยจากห้องพักขณะที่นกั ศึกษาไม่อยู่

เนื่องจากสถานศึกษามีข้อมูลแนะน�ำประกันประเภทต่างๆ นักศึกษาจึงควรลองพิจารณาดู
“ระบบการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลส�ำหรับนักศึกษาที่ศึกษาต่อหรือท�ำวิจัย (Personal Accident
Insurance for Students Pursuing Education and Research - Gakkensai)”
ระบบประกันของสมาคมส่งเสริมการศึกษาฯ (JEES) ซึ่งมีมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมกว่า 96%
นอกจากนี้ ยังมีระบบ “ประกันอุบัติเหตุและความรับผิดส่วนบุคคลครบวงจรส�ำหรับนักศึกษาต่างชาติ
(Inbound Futai - Gakuso) “ด้วย
※นักศึกษาควรลองสอบถามข้อมูลก่อน เนื่องจากมีทั้งสถานศึกษาที่สามารถใช้และไม่สามารถใช้ระบบนี้ได้
http://www.jees.or.jp/gakkensai/
“ระบบประกันส�ำหรับนักศึกษาแบบครบวงจร (UNIV.CO-OP's KYOSAI)”
ระบบประกันของสหกรณ์มหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครผ่านมหาวิทยาลัยได้
https://kyosai.univcoop.or.jp/english/index.html

การฝึกงาน
การฝึกงาน คือ ระบบที่ให้นกั ศึกษาซึ่งก�ำลังศึกษาอยู่ได้มีประสบการณ์ท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกของตนหรือ
อาชีพในอนาคต ณ สถานประกอบการต่างๆ สถานศึกษาบางแห่งถือว่าการฝึกงานเป็นส่วนหนึง่ ของการเรียน
การสอนและนับเป็นหน่วยกิต นักศึกษาควรสอบถามข้อมูลโดยตรงจากสถานศึกษาว่ามีระบบการฝึกงานระหว่าง
เรียนหรือไม่ และการฝึกงานนับเป็นหน่วยกิตหรือไม่
กรณีมคี า่ ตอบแทนจากการฝึกงาน นักศึกษาจะต้องได้รบั "การอนุญาตให้ทำ� กิจกรรมนอกเหนือจากทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ตามสถานภาพ (Permission to Engage in Activity Other than that Permitted under the Status of
Residence Previously Granted)" หากต้องการฝึกงานมากกว่า 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จะต้องขอรับ "การ
อนุญาตให้ท�ำกิจกรรมนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามสถานภาพ" เป็นรายบุคคล พร้อมเอกสารชี้แจ้งราย
ละเอียดเนื้อหาการฝึกงานที่ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น เป็นต้น
■

ความแตกต่างของงานพิเศษกับการฝึกงาน

งานพิเศษ : การท�ำงานที่มีรายได้จากการใช้ก�ำลังแรงงาน
การฝึกงาน : ประสบการณ์การท�ำงานทีน่ กั ศึกษาจะได้รบั โอกาสในการ
				 ท�ำงานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนอาชีพในอนาคต
				 ส่วนมากมักไม่มีค่าตอบแทน
■

วิธีการหาที่ฝึกงาน

①

แผนกที่รับผิดชอบเรื่องการหางานของสถานศึกษา เป็นต้น
ควรดูป้ายประกาศต่าง ๆ เป็นประจ�ำ
② เว็บไซต์หางาน
		 หลายแห่งรับสมัครนักศึกษาฝึกงานโดยไม่จ�ำกัดประเภทกิจการ
		 หรือประเภทของงาน
③ บริษัทตัวแทนจัดหาที่ฝึกงาน
การจับคู่นกั ศึกษากับบริษัทมักไม่ค่อยผิดพลาด เนื่องจากบริษัท
		 ตัวแทนจะรู้จักหน่วยงานซึ่งรับนักศึกษาฝึกงานเป็นอย่างดี
		

สถานภาพการพ�ำนักของนักศึกษาที่สังกัดในมหาวิทยาลัยนอก
ประเทศญี่ปุ่นแต่ต้องการฝึกงานที่ญี่ปุ่น
■

กรณีนกั ศึกษาซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยในต่างประเทศต้องการเข้าประเทศ
ญีป่ นุ่ เพือ่ ฝึกงานผ่านข้อตกลงและสัญญากับสถานประกอบการทีญ
่ ปี่ นุ่ โดย
การฝึ ก งานนั บ เป็ น หน่ ว ยกิ ต หรื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ง ของการเรี ย นการสอน
นั ก ศึ ก ษาผู ้ นั้ น จะได้ ส ถานภาพการพ� ำ นั ก ที่ เ ป็ น "กิ จ กรรมเฉพาะ
(Designated activities)" "ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งทางวั ฒ นธรรม (Cultural
activities)" หรือ "พ�ำนักระยะสั้น (Short-term stay)" ขึ้นอยู่กับระยะ
เวลาการฝึกงาน และการฝึกงานนัน้ มีค่าตอบแทนหรือไม่

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

(สมัครได้เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยหรือผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ)
กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญีป่ นุ่ (Ministry of Economy, Trade
and Industry) จัดท�ำโครงการฝึกงานในบริษทั ญีป่ นุ่ ส�ำหรับบุคลากรรุน่ ใหม่ชาวต่างชาติ
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)
ศูนย์ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการจ้างงาน รับให้คำ� ปรึกษาและแนะน�ำเกีย่ วกับงานต่างๆ รวมถึงการฝึกงานในญีป่ นุ่
ติดต่อสอบถาม : โตเกียว : https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-foreigner/
		 นาโกย่า : https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-foreigner/
		 โอซาก้า : https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/

รู้จักการใช้ชีวิต

การหางานในญี่ปุ่น

หลายบริษัทในประเทศญี่ปุ่นมองว่า “ต้องการว่าจ้างบุคลากรที่มีความสามารถโดยไม่ค�ำนึงถึงสัญชาติ”, “จ�ำเป็นต้องมีบุคลากรที่
เข้าใจสถานการณ์ต่างประเทศและมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ”, “อยากจะว่าจ้างบุคลากรที่มาจากพื้นเพที่หลากหลาย"
ดังนัน้ การจ้างงานนักศึกษาต่างชาติจงึ เพิม่ มากขึน้ อย่างไรก็ดี การหางานของนักศึกษาต่างชาติในญีป่ นุ่ ก็ไม่ใช่เรือ่ งง่าย เว็บไซต์ตา่ งๆ
ด้านล่างนี้เผยแพร่ข้อมูลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหาท�ำงานและการบรรยายบอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการหางาน ผู้สนใจ
ท�ำงานในญี่ปุ่นควรเริ่มต้นหางานแต่เนิน่ ๆ และศึกษาข้อมูลเหล่านี้ไปพร้อมกัน
รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดท�ำ “เว็บศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมการจ้างงานชาวต่างชาติที่มีทักษะสูงในประเทศญี่ปุ่น หรือ Open for
Professionals” ภายใต้องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) เพื่อส่งเสริมการท�ำงานของนักศึกษาต่างชาติ
ในบริษัทญี่ปุ่น ภายในเว็บไซต์จะให้ข้อมูลดังต่อไปนี้
・การฝึกงาน และ งาน Job Fair ที่จัดโดยองค์กรรัฐบาล (ลงทะเบียนเข้าร่วมได้)
・บริษัทที่มีรุ่นพี่นกั เรียนต่างชาติท�ำงานอยู่
・สถานภาพการพ�ำนักในญี่ปุ่นและระบบประกันของรัฐ
・ช่องทางการปรึกษาเกี่ยวกับแรงงาน
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2019 ทางเว็บไซต์จะเปิดให้บริการข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลของ
บริษทั ญีป่ นุ่ ทีส่ นใจจะจ้างชาวต่างชาติรวมถึงข้อมูลการติดต่อของบริษทั นัน้ ๆ เพือ่ ให้ผใู้ ช้เว็บสามารถอ้างอิง
ในตอนหางาน ผู้ที่สนใจท�ำงานในประเทศญี่ปุ่นสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้!
Job Hunting Guide for International Students (JASSO)
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/job/guide.html

เว็ บ ศู น ย์ ก ลางเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การจ้ า งงาน
ชาวต่างชาติที่มีทักษะสูงในประเทศญี่ปุ่น
(Open for Professionals)
https://www.jetro.go.jp/en/hrportal/

Japan Alumni eNews(JASSO)
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/enews/index.html

สถานการณ์การจ้างงานนักศึกษาต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น

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%

อันดับ 10 การคมนาคม

2.2%

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

■

การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพ�ำนัก
นักศึกษาต่างชาติที่ท�ำงานในญี่ปุ่นจะต้องเปลี่ยนแปลงสถานการพ�ำนัก
จาก “นักศึกษาวิทยาลัย (College Student)” เป็น “วิศวกร/ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านมนุษยศาสตร์/กิจการระหว่างประเทศ (Engineer/Specialist in
Humanities/International Services)”
■ กรณีที่ยังไม่สามารถหางานได้
แม้ จ ะยั ง หางานไม่ ได้ ห ลั ง จากที่ จ บการศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย ของ
ญีป่ นุ่ 1หรือจบจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา 2 นักศึกษาต่างชาติกย็ งั สามารถ
หางานต่อไปได้อีก 1 ปีหลังจบการศึกษาด้วยการด�ำเนินการเปลี่ยน
สถานภาพการพ�ำนักจาก “นักศึกษาวิทยาลัย (College Student)” เป็น
“กิจกรรมเฉพาะ (Designated activities)” ระยะเวลาของสถานภาพ
การพ�ำนักประเภทนีค้ ือ 6 เดือน และตามหลักการแล้วจะสามารถต่อ
อายุได้หนึง่ ครั้ง 3 4
※

※

※ ※

ตัง้ แต่
350,000 เยน ขึน้ ไป

การค้า (การส่งออกและน�ำเข้า) 9.5%

ต�่ำกว่า
350,000 เยน

อันดับ 1

เงินเดือนเริม่ ต้น (ต่อเดือน)

ต�่ำกว่า
300,000 เยน

(ปี)

อัตราส่วนเปรียบเทียบตามประเภท
อุตสาหกรรม (10 อันดับแรก)

ต�่ำกว่า
250,000 เยน

(คน)

ต�่ำกว่า
200,000 เยน

จ�ำนวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนสถานภาพการพ�ำนักจาก
"College Student" เป็นสถานภาพท�ำงาน

ประวัติการศึกษา

เป็นผูส้ ำ� เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัยอนุปริญญา
และวิทยาลัยเทคนิคในญี่ปุ่นหรือต่างประเทศ
ผูท้ สี่ ำ� เร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาของญีป่ นุ่ และได้
รับวุฒิ "ประกาศนียบัตรวิชาชีพ"

②

เนื้อหาของงานที่จะท�ำ

ควรพิจารณาให้ดีว่าเนื้อหาของงานที่จะต้องท�ำมีความ
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนมาหรือไม่
(ตัวอย่าง) ผู้ที่เรียนด้านการออกแบบเสื้อผ้ามาแต่ได้
เข้ า ท� ำ งานในต� ำ แหน่ ง โปรแกรมเมอร์ อาจขอเปลี่ ย น
สถานภาพการพ�ำนักได้ยาก

③

ค่าตอบแทน

ได้ค่าตอบแทนที่เท่าหรือมากกว่าชาวญี่ปุ่น

④

สถานะของบริษัท

รากฐานการบริหารงานและผลประกอบการของบริษัทมี
ความมั่นคงหรือไม่ ฯลฯ

①

※１
※２
※３
※４

รวมถึงระดับวิทยาลัยอนุปริญญาและบัณฑิตวิทยาลัย แต่ไม่รวมนักศึกษาในหลักสูตร Bekka นักศึกษา
เข้าฟังบรรยาย นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา และนักศึกษาวิจัย
เฉพาะผู้ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ต้องได้รับการเสนอชื่อจากสถานศึกษา
หากมีคุณสมบัติตามข้อก�ำหนดที่ตั้งไว้สามารถหางานต่อเนื่องในปีที่สองหลังจากจบการศึกษาได้
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อก�ำหนดดังกล่าว กรุณาสอบถามจากส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น

รู้จักให้มากขึ้น

สถิติ
จ�ำนวนนักศึกษาต่างชาติในญี่ปุ่น

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค. 2018

298,980 คน

ยุโรป
10,115 คน
เอเชีย
279,250 คน

อเมริกาเหนือ
3,415 คน

ตะวันออกกลาง
1,457คน
แอฟริกา
2,380 คน

อเมริกากลาง
และอเมริกาใต้
1,546 คน

โอเชียเนีย
809 คน

อื่นๆ (ไม่ระบุสัญชาติ) 8 คน

ความเปลี่ยนแปลงของจ�ำนวนนักศึกษาต่างชาติ
สัดส่วนของนักศึกษาต่างชาติแบ่งตามสาขาวิชา (ระดับอุดมศึกษา)

(คน)

ศิลปกรรมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ 4.9%
คหกรรมศาสตร์ 1.7%
2.4%
อื่นๆ
สุขภาพ
8.4%
2.4%
เกษตรศาสตร์
1.9%

(ปี)

วิศวกรรมศาสตร์ 17.0%

มนุษยศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ 24.0%
สังคมศาสตร์ 35.4%

วิทยาศาสตร์ 1.9%

จ�ำนวนนักศึกษาต่างชาติ ณ วันที่ 1 พ.ค. ของแต่ละปี
จ�ำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนแล้วในแต่ละปีงบประมาณ

ระดับชั้นที่ก�ำลังศึกษาอยู่

จ�ำนวนนักศึกษาต่างชาติแบ่งตามระดับที่ก�ำลังศึกษาอยู่
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี)
วิทยาลัยอนุปริญญา
วิทยาลัยเทคนิค
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
รวม

รัฐบาล
31,715
12,554
0
467
0

ท้องถิ่น
2,043
1,855
19
0
19

44,736

58
3,994

(คน)
เอกชน
รวม
16,426 50,184
70,448 84,857
2,420
2,439
43
510
67,456 67,475
3,436
3,436
90,021 90,079
250,250 298,980

จ�ำนวนสถาบันอุดมศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี)
วิทยาลัยอนุปริญญา
วิทยาลัยเทคนิค
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

รัฐ
86
82
0
51
9

*มหาวิทยาลัยเอกชนรวมถึง The Open University of Japan
ที่มา : MEXT, School Basic Survey 2018

ท้องถิ่น
83
91
17
3
186

เอกชน
467
583
314
3
2,611

(โรง)
รวม
636
756
331
57
2,806

* ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค. 2018

จ�ำนวนนักศึกษาต่างชาติแบ่งตามประเทศ (พืน้ ที)่ (คน)
ชื่อประเทศ (พื้นที่) จ�ำนวนนักศึกษาต่างชาติ
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
ที่มา : แบบส�ำรวจสถานการณ์นกั ศึกษาต่างชาติประจ�ำปี 2018 (JASSO)
https://www.jasso.go.jp/en/about/statistics/intl_student_e/index.html

รู้จักให้มากขึ้น

Q&A การเรียนต่อญี่ปุ่น
①

ในระหว่างที่เรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้าเรียนในโรงเรียนของญีป่ นุ่ อยูห่ ลายปี
② จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของญี่ปุ่น
③ ถือสัญชาติญี่ปุ่นกับสัญชาติอื่นพร้อมกันสองสัญชาติ
ในกรณีต่างๆ ข้างต้น จะสามารถยื่นสมัครสอบคัดเลือกแบบนักเรียนต่างชาติ
ได้หรือไม่?

สถานศึกษาจะพิจารณาว่ามีคุณสมบัติในการสมัครหรือไม่ ควร
ติดต่อสถานศึกษาก่อนสมัครเพื่อตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติหรือไม่
เป็นไปได้วา่ อาจต้องใช้ระบบการสอบเข้าแบบเดียวกับนักเรียนญีป่ นุ่ ขึน้ อยู่
กับการพิจารณาของแต่ละสถานศึกษา
มีความบกพร่องทางร่างกาย สถานศึกษาจะช่วยอ�ำนวยความสะดวก
ในการสอบคัดเลือกและหลังจากที่เข้าศึกษาต่อหรือไม่?
มีนกั เรียนต่างชาติทรี่ า่ งกายบกพร่องและก�ำลังเรียนอยูใ่ นประเทศญีป่ นุ่
โดยได้รับความช่วยเหลือจากสถานศึกษา ควรปรึกษากับสถานศึกษา
ก่อนยืน่ สมัครหากต้องการการอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ในตอนสอบคัดเลือกและ
หลังจากเข้าศึกษาต่ออันเนือ่ งมาจากความเจ็บป่วยหรือความบกพร่องทางร่างกาย

ต้องเดินทางไปที่ญี่ปุ่นเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหรือไม่?
สถานศึกษาจ�ำนวนมากจัดสอบคัดเลือกที่ประเทศญี่ปุ่น แต่ก็มีบางแห่ง
ที่คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อด้วยการพิจารณาแค่เอกสาร จัดสอบ
สัมภาษณ์ทางอินเตอร์เน็ต หรือจัดสอบคัดเลือกในประเทศของผู้สมัคร (กรุณา
อ้างอิงจาก หน้า 30 ข้อ ⑦ ขั้นตอนการเข้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อสอบคัดเลือก)
มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยหรือไม่?
มีองค์กรต่างๆ ทีจ่ ดั อันดับมหาวิทยาลัยด้วยมุมมองและมาตรฐานทีแ่ ตก
ต่างกันออกไป แต่ยังไม่มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่จัดท�ำอย่างเป็น
ทางการโดยรัฐบาลญีป่ นุ่ มหาวิทยาลัยทีเ่ หมาะสมไม่ได้จำ� กัดอยูเ่ พียงมหาวิทยาลัย
ที่อยู่ในอันดับสูงจากการจัดอันดับเหล่านี้เท่านัน้ ผู้สนใจศึกษาต่อควรรวบรวม
ข้อมูลโดยการสอบถามจากอาจารย์หรือผูท้ เี่ คยไปศึกษาต่อทีญ
่ ปี่ นุ่ และดูเว็บไซต์
ของ JASSO กับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อค้นหาสถาบันที่ตรงกับความ
ต้องการและความสนใจ

Study in Japan Global Network Project
กระทรวงศึกษาธิการ ฯ ประเทศญีป่ นุ่ ได้คดั เลือกมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมโครงการและส่งผูป้ ระสานงานการศึกษา
ต่อประเทศญีป่ นุ่ ไปยังพืน้ ทีต่ า่ งๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลศึกษาต่อประเทศญีป่ นุ่ รวมถึงการสรรหา
นักเรียนต่างชาติทมี่ ศี กั ยภาพ ผูท้ สี่ นใจสามารถค้นหาข้อมูลและขอค�ำปรึกษาเกีย่ วกับการศึกษาต่อประเทศญีป่ นุ่
จากหน่วยงานเหล่านี้

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

สาธารณรัฐแซมเบีย / ลูซากา
มหาวิทยาลัยฮอกไกโด
https://www.hokkaido-universitylusakaoffififfiice-zm.com/

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

สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล / เซาเปาโล
มหาวิทยาลัยสึกุบะ
http://www.global.tsukuba.ac.jp/overseas/
s%C3A3o-paulo?language=en

สหพันธรัฐรัสเซีย และประเทศในเครือรัฐเอกราช
มหาวิทยาลัยฮอกไกโด / มหาวิทยาลัยสึกบุ ะ / มหาวิทยาลัยนีกาตะ

ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
มหาวิทยาลัยคิวชู

อยู่ในระหว่างการเตรียมการ

https://jmena.jp/en

รวบรวมข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
เว็บไซต์ JASSO

http://www.jasso.go.jp/en/study_j/index.html
• ค้นหาสถาบันการศึกษา • ข้อมูลทุนการศึกษา • การสอบเพือ่ ศึกษา
ต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)
• งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น จัดโดย JASSO และงานอื่นๆ
http://www.jasso.go.jp/en/study_j/event/index.html

•

ศู น ย์ เ ผยแพร่ ข ้ อ มู ล เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาต่ อ ประเทศญี่ ปุ ่ น
สามารถขออ่านแผ่นพับของสถานศึกษาของญี่ปุ่นและเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อญี่ปุ่นได้
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/openbase/index.html

เว็บภาษาญี่ปุ่น

เว็บภาษาอังกฤษ

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและสถานกงสุล
ใหญ่ (Ministry of Foreign Affairs)
http://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/mofaserv.html
ข้อมูลต่างๆ ส�ำหรับนักศึกษาต่างชาติ
• ข้อมูลแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น • ข้อมูลทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
※ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและสถานกงสุลใหญ่บางแห่งรับปรึกษาเรื่อง

การศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ เว็บไซต์อื่นๆ ที่ให้ข้อมูล ได้แก่

JAPAN STUDY SUPPORT
http://www.jpss.jp/th/
• ค้นหาสถานศึกษา
• ค้นหาข้อมูลทุนการศึกษา
• ข้อมูลการสอบเข้าสถานศึกษา
• การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น

องคการสนับสนุนนักศึกษาแหงประเทศญี่ปุนหวังดวยใจจริง
ใหการศึกษาตอประเทศญี่ปุนของทุกคนประสบความสำเร็จ
องคการสนับสนุนนักศึกษาแหงประเทศญี่ปุน (JASSO) เปนหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุน
องคการฯ ในฐานะหนวยงานหลักในการสนับสนุนนักศึกษา ไดดำเนินกิจการตางๆ เชน ใหทุนกูยืมเพื่อการศึกษา สนับสนุนนักศึกษาตาง
ชาติ และใหความชวยเหลือดานการใชชีวิตของนักศึกษา เปนตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบมเพาะบุคลากรที่มีความคิดสรางสรรคและรับผิด
ชอบตอสังคมในอนาคต พรอมกับสงเสริมการแลกเปลี่ยนและความเขาใจระหวางประเทศ

งานใหทุนกูยืม
เพื่อการศึกษา
งานสนับสนุน
นักศึกษาตางชาติ
งานชวยเหลือ
ดานการใชชีวิต
ของนักศึกษา

องคการฯ ใหกูยืมทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวญี่ปุนที่มีผลการเรียนดีแตขาดโอกาสทางการศึกษา
เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย นอกจากนี้ ยังปรับปรุงระบบทุนการศึกษาและขั้นตอนการยื่นขอใหเหมาะสม
กับความตองการอันหลากหลายของนักศึกษา ใหขอมูลที่เกี่ยวของกับทุนการศึกษา
และจัดเก็บคืนเงินกูยืมอยางเหมาะสม
องคการฯ ใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาตางชาติ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน ปรับปรุงขั้นตอนการเขาศึกษา
ดวยการจัดการสอบเพื่อศึกษาตอประเทศญี่ปุน (EJU) รวมถึงการใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการศึกษาตอ
องคการฯ รวบรวมและวิเคราะหพรอมทั้งเผยแพรขอมูลกิจกรรมตางๆ อันเปนประโยชนตอการสนับสนุน
การใชชีวิตของนักศึกษา เพื่อยังประโยชนตอกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาของสถานศึกษาตางๆ นอกจากนี้
ยังใหการสนับสนุนงานบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ใหมีศักยภาพยิ่งขึ้น
ผานทางกิจกรรมอบรมตางๆ อีกดวย
หนวยงานอิสระของรัฐ

องคการสนับสนุนนักศึกษาแหงประเทศญี่ปุน

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

สำนักงานตางประเทศ (JASSO Japan Educational Information Center)
อินโดนีเซีย

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
ไทย

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
เวียดนาม

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

เกาหลีใต

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
มาเลเซีย

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
JASSO สำนักงานตางประเทศ ดำเนินกิจกรรมดังตอไปนี้
ใหคำปรึกษาทางอีเมล การเดินทางมาพูดคุย โทรศัพท จดหมาย
รวบรวมเอกสารแนะนำสถานศึกษา ขอมูลขาวสารสถานศึกษา
หนังสืออางอิงเกี่ยวกับการศึกษาตอ
ใหขอมูลขาวสารโดยการจัดสัมมนาในสถานที่ตางๆ
https://www.jasso.go.jp/en/toiawase/index.html
จัดพิมพเมื่อเดือนสิงหาคม 2019 หามจำหนาย หามนำไปอางอิงโดยไมไดรับอนุญาต

