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ญี่ปุ่นเป็นประเทศแบบไหน?
●
●
●
●
●
●
●
●
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140º

อายุขยั เฉลีย่ : อันดับที่ 1 ของโลก
ปริมาณการใช้งานหุน่ ยนต์ในอุตสาหกรรม : อันดับที่ 1 ของโลก
เงินสมทบให้กบั สหประชาชาติ : อันดับที่ 2 ของโลก
รายได้มวลรวมประชาชาติ (GNI) : อันดับที่ 3 ของโลก
ปริมาณการผลิตรถยนต์ : อันดับที่ 3 ของโลก
ดัชนีสนั ติภาพโลก : อับดับที่ 10 ของโลก (อันดับที่ 1 ในเอเชีย)
จ�ำนวนประชากร : อันดับที่ 11 ของโลก
จ�ำนวนมรดกโลก : อันดับที่ 12 ของโลก (อันดับที่ 4 ในเอเชีย)
จ�ำนวนชาวญีป่ นุ่ ทีไ่ ด้รบั รางวัลโนเบล : 25 คน

145º

ฮอกไกโด

เขตฮอกไกโด
Chapter

อันดับที่ 7 ของโลก (อันดับที่ 1 ของเอเชีย)

Ministry of Foreign Affairs of Japan
Global Peace Index 2017
International Organization of Motor Vehicle Manufacturers
Statistical Abstract of Education, Culture, Sports, Science
and Technology of Japan, 2017

เขตจบูุ
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โออติะ
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ไอจิ

โอซากะ
มเิอะ
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ยามากาตะ

ยามานาชิ

กนุมะ

40º

อวิาเตะ
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โตชกิิ
อบิารากิ

โตเกยีว
จบิะ
คานากาวะ
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35º
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วากายามะ
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มยิาซากิ

เขตควิชู

เขตโทโฮคุ

ฟกุชุมิะ

ไซตามะ

ชซิโึอกะ

1

ญี่ปุ่นเป็นประเทศแบบไหน?

ยามากจุิ

กฟิุ

เกยีวโต ชงิะ
โอคายามะ เฮยีวโกะ

ชมิาเนะ

ฟกุโุอกะ
ซางะ

นากาโนะ

ฟกุอุิ
ทตโตริ

อาคติะ

นกีาตะ

อชิกิาวะ
โทยามะ

เขตชโูงกุ

อาโอโมริ

รู้จักการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

ที่มา :
ที่มา :
ที่มา :
ที่มา :
		

เสน่หข์ องชนบท

คาโกชมิะ

มีธรรมชาติมากมาย! อาหารอร่อยมากมาย! ประวัตศิ าสตร์มากมาย!
อุตสาหกรรมในเขตฮอกไกโด ผลิตภัณฑ์อาหาร , การผลิตกระดาษและ
เยื่อกระดาษ , เหล็ก เครื่องจักร และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี , การท่องเที่ยว ,
หัวผักกาดหวาน , มันฝรั่ง , ข้าวสาลี , นมดิบ , ผลิตภัณฑ์จากทะเล
30ºN

อุตสาหกรรมในเขตโทโฮคุ อุตสาหกรรมดั้งเดิม , เครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้อง
กับไฟฟ้า , เครือ่ งจักรกลแม่นย�ำสูง , ข้าว , แอปเปิล้ , เชอร์รี , ท้อ , ลูกแพร์ ,
ผลิตภัณฑ์จากทะเล

ค鹿児島
าโกชมิะ

โอ沖縄
กนิาวะ
125ºE
125ºE

130º
130º

25ºN
25ºN

อุตสาหกรรมในเขตคันโต เหล็ก , การต่อเรือ , เครื่องจักร , ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมี , รถยนต์ , เครื่องใช้ไฟฟ้า , เครื่องบิน , ธุรกิจบริการ , การเกษตร
ในเขตปริมณฑล
อุตสาหกรรมในเขตจูบุ เครือ่ งเซรามิค , เครือ่ งจักรกลแม่นย�ำสูง , เครือ่ งบิน,
รถยนต์ , ปิโตรเคมี , ข้าว , ส้ม , ชา , แอปเปิ้ล , องุ่น , ท้อ

เว็บไซต์แนะน�ำประเทศญี่ปุ น่
●

Web Japan (Ministry of Foreign Affairs of Japan)
http://web-japan.org/

●

Japan National Tourism Organization (JNTO)
https://www.jnto.or.th/

●

Attractive Regions of Japan (Japan Tourism Agency)
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/introduction/index.html

อุตสาหกรรมในเขตคิงคิ สารเคมีหนัก , เส้นใย (ไฟเบอร์) , อุปกรณ์ไฟฟ้า,
ผลิตภัณฑ์อาหาร , การเกษตรในเขตปริมณฑล , อุตสาหกรรมป่าไม้ , ส้ม,
การเพาะเลี้ยงไข่มุก
อุตสาหกรรมในเขตชูโงกุ เส้นใยสังเคราะห์ , เหล็ก , การต่อเรือ , รถยนต์ ,
ปิโตรเคมี , ซีเมนต์ , ลูกแพร์ , องุ่นมัสกัต , ท้อ , การเพาะเลี้ยงหอยนางรม
อุตสาหกรรมในเขตชิโกกุ การต่อเรือ , โลหะ , การผลิตกระดาษและ
เยื่อกระดาษ , ผ้าขนหนู , เส้นใยสังเคราะห์ , ส้ม , รากบัว , แครอท
อุตสาหกรรมในเขตคิวชูและโอกินาว่า เหล็ก , อุตสาหกรรมเครื่องจักร ,
เคมี , การต่อเรือ , ปิโตรเคมี , ข้าว , ส้ม, มันหวาน , ใบยาสูบ , ปศุสัตว์ ,
ผลิตภัณฑ์จากทะเล
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Chapter 1

ท�ำไมต้องศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น?
ค�ำตอบจากนักศึกษาต่างชาติที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในญี่ปุ่น!

Q วัตถุประสงค์ในการเรียนต่อประเทศญี่ปุ่นคืออะไร? (ตอบได้หลายข้อ)
A

อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3
อันดับที่ 4

Chapter

ท�ำไมต้องศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ? รู้จักการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

1

อันดับที่ 5
อันดับที่ 6
อันดับที่ 7
อันดับที่ 8
อันดับที่ 9

Q

53.2%
47.3%
44.3%

ต้องการวุฒิการศึกษา
ต้องการทักษะและความรู้ที่จ�ำเป็นในการท�ำงาน
ต้องการท�ำงานในญี่ปุ่นหรือบริษัทญี่ปุ่น
ต้องการมีประสบการณ์ระหว่างประเทศ
และสร้างคอนเนคชั่นระหว่างประเทศ
ต้องการมีแนวคิดแบบสากล
ต้องการศึกษาหาความรู้
ต้องการเพิ่มความสามารถภาษาญี่ปุ่น
ต้องการสัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ต้องการศึกษาวิจัยในสภาพแวดล้อมที่ดี

31.8%
31.0%
27.1%
21.8%
17.3%
9.6%

ท�ำไมถึงเลือกมาเรียนต่อที่ญี่ปุ่น (ตอบได้หลายข้อ)

A

อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3
อันดับที่ 4
อันดับที่ 5
อันดับที่ 6
อันดับที่ 7
อันดับที่ 8
อันดับที่ 9

สนใจสังคมญี่ปุ่นและอยากใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น
อยากเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
คิดว่าการศึกษาและวิจัยในสถาบันเช่นมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นน่าสนใจ
อยากท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น
อยากสัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่าง
มีสาขาวิชาที่สนใจ
ได้รับการแนะน�ำจากเพื่อน คนรู้จัก ครอบครัว ฯลฯ
อยู่ใกล้ประเทศบ้านเกิด
พิจารณาประเทศอื่นไว้ด้วย แต่เงื่อนไขด้านความสามารถทางวิชาการ
และค่าใช้จ่ายเหมาะกับประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด
อันดับที่ 10 มีจุดเริ่มต้นจากการมาแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัย ฯลฯ

Q มาเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง?
ไม่แน่ใจ 7.7%
ไม่ดี 1.1%

ไม่ระบุ 0.4%

ดี
90.8%
ที่มา : Lifestyle Survey of Privately Financed International Student 2015 (JASSO)
2

ได้เพื่อนคนญี่ปุ่นและเพื่อนต่างชาติ
มากมาย ความกระตื อ รื อ ร้ นที่ จ ะ
สื่อสารพูดคุยและร่วมกิจกรรมนอก
ห้องเรียน ท�ำให้ได้ใช้ชวี ติ อย่างเต็มที!่

59.5%
47.3%
35.8%
25.0%
23.1%
22.1%
19.6%
19.6%
15.0%
5.8%

ได้ ท� ำ วิ จั ย อย่ า งเต็ ม ที่ ภ ายใต้
สภาพแวดล้ อ มและนั ก วิ จั ย ที่
ยอดเยี่ยม ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน
แล้ ว ลองมาดื่ ม ด�่ ำ กั บ การท� ำ วิ จั ย
ที่นดี่ ู!

รูปแบบการหางานอันมีเอกลักษณ์
ของญีป่ นุ่ นัน้ มีความยากล�ำบากมาก
แต่ก็ท�ำให้ได้รู้จักตัวเองจึงถือเป็น
ประสบการณ์อันล�้ำค่าที่ท�ำ ให้ เรา
เติบโตได้จริงๆ !

การวางแผนศึกษาต่อ
การวางแผนคือกุญแจของความส�ำเร็จ!
ส�ำคัญที่สุด!

Why

Where

ท�ำไม

How long

ที่ไหน

นานแค่ไหน

What
อะไร

Chapter

เรียนทีส่ ถาบันการศึกษา
แบบไหนดี?

งานที่อยากท�ำในอนาคตต้องมี
คุณสมบัติหรือความสามารถ
แบบไหน?

วุฒิการศึกษา

2

แลกเปลี่ยน
ระยะสั้น

มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท

บัณฑิตวิทยาลัย

2 ปี หรือมากกว่า

ปริญญาเอก

บัณฑิตวิทยาลัย

3 ปี หรือมากกว่า

อนุปริญญา

วิทยาลัยอนุปริญญา

2 ปี(※บางสาขา 3 ปี )

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

2 - 3 ปี

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

4 ปี

หลักสูตรระยะสั้น

โรงเรียนสอนภาษาญีป่ นุ่ /
โปรแกรมระยะสั้นของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรแลกเปลี่ยน

มหาวิทยาลัย

เรียนภาษา

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

2 ปี หรือต�่ำกว่า

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

2 ปี หรือต�่ำกว่า

3

เรียนภาษาญีป่ นุ่

When
เมื่อไหร่

4 ปี (※บางสาขา 6 ปี )

ปริญญาตรี

ศึกษาต่อ

หลายเดือน ถึง 1 ปี
ไม่เกิน 1 ปี

มหาวิทยาลัยเอกชน / วิทยาลัย
อนุปริญญา / หลักสูตรพิเศษส�ำหรับ
นักศึกษาต่างชาติ

ไปเมื่อไหร่?

เริ่มต้นเมื่อไหร่?
ต้องใช้เวลาเตรียมตัวเท่าไหร่?

ดู “ก�ำหนดการ” หน้า 4 - 5 แล้วมาวางแผนกัน!

1 - 2 ปี

How much
เท่าไหร่

1

อยากเรียนอะไร?
สาขาวิชาอะไร?

เศรษฐศาสตร์ ฟิสิกส์
แพทยศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สังคมสงเคราะห์
ออกแบบ ศิลปะ
ศึกษาศาสตร์
สังคมศาสตร์
สารสนเทศ สิ่งแวดล้อม
อนิเมชั่น เกม

การวางแผนศึกษาต่อ

1

ระยะเวลาทีต่ อ้ งเรียน
นานแค่ไหน?

รู้จักการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์ของการไป
เรียนต่อคืออะไร?

ภาษาญี่ปุ่น
วัฒนธรรมญี่ปุ่น
วัฒนธรรมเปรียบเทียบ

หลักสูตรศึกษาต่อ
สนทนาภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ

ต้องใช้เงินเท่าไหร่?

ค่าเดินทางไปทีญ
่ ปี่ นุ่ ? ค่าครองชีพ?
ค่าอพาร์ทเมนท์? ค่าอาหาร?
เงินเก็บพอหรือไม่?
เงินทีค่ รอบครัวส่งมาให้เท่าไหร่?
งานพิเศษล่ะ? ทุนการศึกษา?

ลองดูหน้า 28 – 36 แล้วค�ำนวณดู!
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Chapter 1

ก�ำหนดการ
วางแผนการศึกษาต่อแล้วรึยัง?
ต่อไปคือขั้นตอนการเตรียมตัวศึกษาต่อ ลองดูตารางเวลาโดยประมาณ
ขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนศึกษาต่อจนถึงการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

แผนที่

1

Chapter

ก�ำหนดการ รู้จักการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

1

แผนที่

2

แผนที่

3

คนที่อยากเรียนเฉพาะภาษาญี่ปุ่น

ให้เตรียมตัวขัน้ ตอนที่ 1 ถึง 8 ในประเทศของตนเองและเตรียม
ขั้นตอนที่ 9 ในประเทศญี่ปุ่น จากนัน้ ด�ำเนินการขั้นตอนที่ 10
คือเข้าเรียนในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

แผนที่ 1

แผนที่ 2

START

START

คนที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วจึงเรียนต่อใน
มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย

ให้เตรียมตัวขัน้ ตอนที่ 1 ถึง 8 ในประเทศของตนเองและเตรียมขัน้
ตอนที่ 9 ในประเทศญีป่ นุ่ เข้าเรียนในโรงเรียนสอนภาษาญีป่ นุ่ ใน
ขั้นตอนที่ 10 จากนัน้ ให้เตรียมขั้นตอนที่ 11 ถึง 12 ในระหว่าง
ที่เรียนโรงเรียนสอนภาษาที่ญี่ปุ่นแล้วท�ำให้เสร็จจนถึงขั้นตอน
ที่ 22 หลังจากนัน้ เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยใน
ขั้นตอนที่ 23

แผนที่ 3

คนที่อยากเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย
ญี่ปุ่นทันทีโดยไม่เรียนโรงเรียนสอนภาษา

START

ส�ำหรับผู้ที่มีความสามารถภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้ว หรือต้องการเข้า
เรียนต่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ ข้ามขั้นตอนที่ 2 ถึง 10 โดย
ไปเริ่มจากขั้นตอนที่ 11 คือการขอเอกสารข้อมูล เมื่อสอบเข้า
ได้ให้ด�ำเนินการขั้นตอนที่ 23 คือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือ
วิทยาลัย

การใช้บริการบริษัทตัวแทนศึกษาต่อ
การด�ำเนินการไปศึกษาต่อด้วยตนเองมีขอ้ ดีหลายประการเช่นประหยัดค่าใช้จา่ ย ยิง่ ไปกว่านัน้
ยังได้ฝึกการตัดสินใจด้วยตัวเองและช่วยยกระดับความสามารถทางภาษาได้อีกด้วย แต่ถ้า
ไม่มีเวลาหรือไม่มั่นใจในความสามารถภาษาญี่ปุ่น การไปศึกษาต่อโดยผ่านบริษัทตัวแทน
ศึกษาต่อก็เป็นตัวเลือกอย่างหนึง่

เรียน

วิธีการเลือกบริษัท!
① ค่าใช้จ่าย

เปรียบเทียบหลายบริษัทแล้วดูว่าค่าใช้จ่ายสมเหตุสมผลหรือไม่?
บริษัทไม่ได้แนะน�ำให้ท�ำงานพิเศษในญี่ปุ่นเพื่อเอามาจ่ายค่าเล่าเรียน
และค่าครองชีพทั้งหมดในญี่ปุ่นใช่หรือไม่? มีการชี้แจงรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายหรือเนื้อหาของบริการเป็นเอกสารสัญญาหรือไม่?
② การให้บริการ
แนะน�ำโรงเรียนที่ตรงกับเป้าหมายในการศึกษาต่อหรือไม่? ไม่ได้
แนะน�ำให้ใช้เอกสารปลอมเพือ่ เข้าประเทศใช่หรือไม่? ตอบค�ำถามและ
อธิบายขั้นตอนการด�ำเนินการอย่างชัดเจนหรือไม่? ไม่ได้เร่งให้สมัคร
ใช่ ห รื อ ไม่ ? แนะน� ำ ทั้ ง ข้ อ ดี แ ละความล� ำ บากของการไปเรี ย นต่ อ
ใช่หรือไม่?
③ ผลด�ำเนินการจริง มีผู้ที่ได้ไปศึกษาต่อญี่ปุ่นจริง ๆ มากเพียงพอหรือไม่?
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เรียนจบจาก
โรงเรียนสอน
ภาษาญี่ปุ่น

เรียนจบจาก
โรงเรียนสอน
ภาษาญี่ปุ่น

GOAL!!

GOAL!!
มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย

GOAL!!

＝ด�ำเนินการที่ประเทศของตนเอง
＝ด�ำเนินการในประเทศญี่ปุ่น

ขั้นตอน
1 วางแผนและรวบรวมข้อมูล

หน้า

เวลา

การด�ำเนินการ
ตั้งเป้าหมายในการไปเรียนต่อให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ตรวจสอบระดับความสามารถทางภาษาที่จ�ำเป็นและค่าใช้
จ่ายในการเรียน

หน้า 3 และ
หน้า 28 - 31
หน้า 18 และ 19

เม.ย. - มิ.ย.

ต.ค. - ธ.ค.

ขอเอกสารแนะน�ำสถาบันและเอกสารการสมัครของโรงเรียน
ที่สนใจหลาย ๆ แห่ง ตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร

3 เลือกโรงเรียน

หน้า 18 และ 19

- ก.ย.

- ก.พ.

คั ด เลื อ กโรงเรี ย นที่ ต ้ อ งการไปศึ ก ษาต่ อ โดยใช้ ข ้ อ มู ล จาก
การอ่านเอกสารแนะน�ำโรงเรียน

4 ยื่นเอกสารการสมัคร

หน้า 18 และ 19

ก.ย. - พ.ย.

ก.พ. - เม.ย.

ส่งเอกสารการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสถาบัน
ที่ต้องการ

5 ได้รับอนุญาตเข้าศึกษา
6 ด�ำเนินการเข้าประเทศ

รับเอกสารรับรองสถานภาพการพ�ำนัก ขอรับการตรวจลง
ตรา (วีซ่า)

หน้า 24 - 27
ม.ค. - มี.ค.

ก.ค. - ก.ย.

หาที่พัก
ซื้อตั๋วเครื่องบินและประกัน

ก�ำหนดการ

เข้าเรียนในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

10 เข้าโรงเรียนและเริ่มเรียน

เม.ย.(หลักสูตร 1 ปี
หรือ 2ปี)

ต.ค.(หลักสูตร 1 ปี
ครึ่ง)

11 ขอเอกสารจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย

หน้า 8 - 17

เม.ย.- พ.ค.

ขอเอกสารแนะน�ำสถาบันและเอกสารการสมัครของสถานศึกษาที่ต้องการหลาย ๆ แห่ง ตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร

12 เลือกสถานศึกษา

หน้า 8 - 17

- มิ.ย.

คัดเลือกสถานศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อโดยใช้ข้อมูลจาก
การอ่านเอกสารแนะน�ำสถานศึกษา

หน้า 20 - 21

- ก.ค.

สมัครสอบการสอบเพือ่ ศึกษาต่อประเทศญีป่ นุ่ (EJU) เข้าสอบ
การสอบที่จ�ำเป็น

หน้า 8 - 17

ส.ค. - ต.ค.

ส่งเอกสารการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสถาบัน
ที่ต้องการ

พ.ย. - ก.พ.

คั ด เลื อ กโดยการพิ จ ารณาเอกสาร เข้ า สอบการสอบเพื่ อ
ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) หรือสอบข้อสอบของสถาบัน
ที่ต้องการ เป็นต้น

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
สอบ TOEFL®, IELTS, TOEIC® (ตามความจ�ำเป็น)

14 ยื่นเอกสารการสมัคร
15 สอบ
16 ได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษา
17 ด�ำเนินการเข้าประเทศ
18
19
20
21

1

รับเอกสารอนุญาตเข้าศึกษา โอนเงินค่าเล่าเรียน ฯลฯ

7 เตรียมตัวเพื่อการศึกษาต่อ
8 ด�ำเนินการเรื่องเดินทางและออกเดินทาง
9 ด�ำเนินการเข้าศึกษา

13 สมัครการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU),

Chapter

รู้จักการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

2 ขอเอกสารจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

รับเอกสารอนุญาตเข้าศึกษา
รับเอกสารรับรองสถานภาพการพ�ำนัก ขอรับการตรวจลง
ตรา (วีซ่า)

หน้า 24 - 27

เตรียมตัวเพื่อการศึกษาต่อ

โอนเงินค่าเล่าเรียน หาที่พัก

ด�ำเนินการเปลี่ยนสถานภาพการพ�ำนัก
ด�ำเนินการเรื่องเดินทางและออกเดินทาง

ม.ค. - มี.ค.

ซื้อตั๋วเครื่องบินและประกัน

ด�ำเนินการเข้าศึกษา

22 ส�ำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
23 เข้าศึกษา
24 ส�ำเร็จการศึกษา

เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย
เม.ย.

มี.ค.

* บางสถาบันอาจเริ่มปีการศึกษาในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
(ก.ย. ถึง ต.ค.)
* ขั้นตอนตั้งแต่การยื่นเอกสารสมัครไปจนถึงการเข้าเรียน
อาจแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน ควรตรวจสอบเอกสาร
แนะน�ำการสมัครให้ดี และระวังไม่ให้ผิดพลาด
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Chapter 2

ระบบการศึกษาของญีป่ ุ ่น
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ่นจะเริ่มหลังจากสิ้นสุดการศึกษาระดับประถมศึกษา (โรงเรียนประถมศึกษา 6 ปี)
และการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปีและโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี) รวม 12 ปี
สถาบันอุดมศึกษาที่นกั ศึกษาต่างชาติสามารถเข้าเรียนได้มีอยู่ 5 ประเภท ได้แก่ ① วิทยาลัยเทคนิค ② วิทยาลัยอาชีวศึกษา
③ วิทยาลัยอนุปริญญา ④ มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) และ ⑤ บัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท/เอก) ซึ่งแบ่งตามหน่วยงานที่
ก่อตั้งออกเป็นสถานศึกษาของรัฐ ท้องถิ่น และเอกชน
สถาบันอุดมศึกษาที่นักศึกษาตางชาติ
สามารถเขาเรียนได
Chapter

2

21

รู้จักสถาบันและการสอบ

20
19

＊

18

บัณฑิตวิทยาลัย
(ปริญญาโท/เอก)

17

＊

16

＊

12
11
10

มหาวิทยาลัย
(ปริญญาตรี)
วิทยาลัยเทคนิค

13

สถาบันอาชีวศึกษาทั่วไป

ระบบการศึกษาของญี่ปุ่น

14

สถาบันอาชีวศึกษา (หลักสูตรทั่วไป)

15

9
8
7
6
5
4
3
2
1

จำนวนปที่ใชในการเรียน

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
(หลักสูตรอาชีวศึกษาเฉพาะทาง)

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยาลัย
อนุปริญญา

18 ปขน้ึ ไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนมัธยมปลายสายอาชีพ
(สถาบันอาชีวศึกษาหลักสูตรมัธยมปลาย)
อายุ 12-18 ป
มัธยมศึกษาตอนตน

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน (※บางแหงเปนมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายรวมกัน)
โรงเรียนประถมศึกษา

อายุ 6-12 ป
ประถมศึกษา
＊หลักสูตรระดับสูง

ลูกศรสีเหลืองคือตัวอยางเสนทางการศึกษาตอ
（

）

ลูกศรสีเขียวคือตัวอยางการศึกษาตอดวยการโอนหนวยกิต
（

）

1 ปฏิทินการศึกษาและการแบ่งภาคการศึกษา
สถานศึกษาในญีป่ นุ่ จะนับหนึง่ ปีการศึกษาโดยเริม่ ตัง้ แต่เดือนเมษายนถึงเดือนมีนาคมของปีถดั ไป มหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งในญีป่ นุ่ ใช้
ระบบทวิภาค (2 ภาคการศึกษา) โดยภาคต้นเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ภาคปลายเริ่มเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม
มีมหาวิทยาลัยบางแห่งใช้ระบบไตรภาค (3 ภาคการศึกษา) หรือระบบจตุรภาค (4 ภาคการศึกษา) สถานศึกษาในญีป่ นุ่ มักเปิดภาคเรียนแรก
ในเดือนเมษายน แต่บัณฑิตวิทยาลัยส่วนใหญ่มักเปิดภาคเรียนในเดือนกันยายนหรือตุลาคม
<1 ปีของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในเดือนเมษายนระบบทวิภาค>
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ภาคเรียนที่ 1

ต.ค.
ภาคเรียนที่ 2
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พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ปิดภาคฤดู
หนาว

ส.ค.
ปิดภาคฤดูร้อน

ก.ย.
ภาคเรียนที่ 2

ก.พ.
มี.ค
ภาคเรียนที่ 2 ปิดภาคฤดูใบไม้ผลิ

2 คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ
การเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอนุปริญญา วิทยาลัยอาชีวศึกษา ผูส้ มัครต้องส�ำเร็จการศึกษา 12 ปีในระบบการศึกษา
ภาคปกติ ในกรณีย้ายโอนเข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยเทคนิค ผู้สมัครจะต้องส�ำเร็จการศึกษา 11 ปี และในกรณีศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท) จะต้องส�ำเร็จการศึกษา 16 ปี
ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหลักสูตร 10 ปีหรือ 11 ปี เช่นในประเทศอินเดีย เนปาล บังคลาเทศ มาเลเซีย เมียนมาร์
มองโกเลีย เปรู ฯลฯ หากต้องการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นในระดับมหาวิทยาลัยและระดับอื่น ๆ จะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อหนึง่
ข้อใดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ นอกจากเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้แล้วอาจมีข้อก�ำหนดอื่นเพิ่มเติมในแต่ละสถาบัน ผู้สนใจศึกษาต่อต้องสอบถาม
สถานศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในกรณีไม่แน่ใจว่ามีคุณสมบัติสมัครเข้าเรียนหรือไม่
① เข้าเรียน 1 ปีหรือ 2 ปีที่ประเทศของตนในหลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อหรือศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัย ฯลฯ เพือ่ ให้
ส�ำเร็จการศึกษาในปีที่ 12 จากหลักสูตรภาคปกติของสถานศึกษา
② ส�ำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่นก�ำหนด 1 (เฉพาะผู้ที่
ส�ำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่เทียบเท่ากับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของญี่ปุ่นเท่านัน้ )
อย่างไรก็ตาม ผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวมระยะเวลาของหลักสูตรไม่ถึง 12 ปีจะถือว่ามีคุณสมบัติ
เข้าศึกษาต่อได้โดยไม่ตอ้ งเรียนในหลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ หากหลักสูตรทีส่ ำ� เร็จการศึกษาในประเทศนัน้ เป็นหลักสูตรทีม่ รี ะยะเวลา
11 ปีขึ้นไปและได้รับการรับรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น
＊

2

รู้จักสถาบันและการสอบ

＊1

Chapter

"หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ" (Junbi Kyouiku Katei) ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่นก�ำหนด
http://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/nihongokyouiku.html

3 วุฒิการศึกษาและจ�ำนวนปีที่ใช้ในการเรียน
วุฒิการศึกษา

ระยะเวลามาตรฐานของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาเอก

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

5 ปี

หลักสูตรปริญญาโท

ปริญญามหาบัณฑิต

2 ปี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพเฉพาะทาง)

2 ปี

หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง

ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขากฎหมาย (วิชาชีพเฉพาะทาง)

3 ปี

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (วิชาชีพเฉพาะทาง)

2 ปี

＊1

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี)

อนุปริญญาบัณฑิต

2-3 ปี

วิทยาลัยเทคนิค

-

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

3 ปี (สาขาพาณิชย์นาวี 3 ปี 6 เดือน)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2 ปีขึ้นไป

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

4 ปีขึ้นไป

สถาบันอาชีวศึกษา

＊4

＊3
＊4
＊5

6 ปี

-

＊3＊4＊5

＊2

หลักสูตรแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์
และสัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์หลักสูตร 6 ปี

4 ปี
ปริญญาบัณฑิต

วิทยาลัยอนุปริญญา

＊2＊5

＊1

คณะทั่วไป
คณะเภสัชศาสตร์หลักสูตร 4 ปี

หลักสูตรอาชีวศึกษาเฉพาะทาง(วิทยาลัยอาชีวศึกษา)

ระบบการศึกษาของญี่ปุ่น

หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาเอกในบัณฑิตวิทยาลัยบางแห่งแบ่งออกเป็น หลักสูตรภาคต้น (2 ปี) กับหลักสูตรภาคปลาย (3 ปี) หลักสูตรปริญญาตรีที่ใช้เวลาเรียน 6 ปี เช่น
แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์หลักสูตร 6 ปี และสัตวแพทยศาสตร์ จะมีระยะเวลาเรียนในหลักสูตรปริญญาเอกขั้นต�่ำ 4 ปี
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอนุปริญญาสามารถศึกษาต่อในหลักสูตรระดับสูง (1-2 ปี) ได้เพื่อให้ได้วุฒิ "ปริญญาตรี"
โดยปกติแล้ว วิทยาลัยเทคนิคมีระยะเวลาเรียน 5 ปี แต่จะรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนในชั้นปีที่ 3 และหลังจากที่ส�ำเร็จการศึกษา สามารถศึกษาต่อในหลักสูตร
ระดับสูง (2 ปี) เพื่อให้ได้วุฒิ "ปริญญาตรี"
ชือ่ วุฒขิ องวิทยาลัยเทคนิค คือ "ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค" และวุฒขิ องวิทยาลัยอาชีวศึกษา คือ "ประกาศนียบัตรวิชาชีพ" และ "ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง"
ไม่ใช่วุฒิปริญญาบัตร
ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอนุปริญญาและวิทยาลัยเทคนิคหลักสูตรระดับสูงซึง่ ได้รบั การรับรองจาก National Institution for Academic Degrees and Quality
Enhancement of Higher Education (NIAD-QE) และสอบผ่านการประเมินจาก NIAD-QE แล้ว มีสิทธิ์ที่จะได้รับวุฒิ "ปริญญาตรี" กรุณาสอบถามรายละเอียด
กับสถานศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ

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

Q วุฒิการศึกษาที่ได้จากญี่ปุ่นสามารถใช้ในประเทศอื่นได้หรือไม่?
A โดยทั่วไป วุฒิที่ได้รับจากสถานศึกษาในญี่ปุ่นจะได้รับการประเมินให้เทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาในประเทศอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ในแต่ละ

ประเทศอาจให้กระทรวงศึกษาฯ และหน่วยงานผูใ้ ห้การรับรอง (องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร บริษทั เอกชน ฯลฯ) เป็นผูป้ ระเมินวุฒกิ ารศึกษา
ที่ได้รับจากต่างประเทศ ดังนัน้ นักศึกษาจึงควรตรวจสอบกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศของตนด้วย
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Chapter 2

มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) และวิทยาลัยอนุปริญญา
คือสถาบันการศึกษาที่เป็นแกนหลักในระดับอุดมศึกษา ตามกฎโดยทั่วไป มหาวิทยาลัยใช้เวลาเรียน 4 ปี และวิทยาลัย
อนุปริญญาใช้เวลาเรียน 2 ปี บางสถานศึกษามีระบบนักศึกษาภาคพิเศษที่สามารถเข้าฟังบรรยายหรือลงทะเบียนเรียน
เป็นรายวิชา นอกจากการศึกษาต่อในระยะยาวเพื่อให้ได้รับวุฒิการศึกษาแล้ว ยังมีระบบการศึกษาต่อระยะสั้นโดยไม่ได้
รับวุฒิการศึกษาด้วย

1 คุณสมบัติในการเข้าศึกษา
Chapter

ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อใดข้อหนึง่ ต่อไปนี้
① เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 12 ปีของสถานศึกษาในต่างประเทศ
② เป็นผู้มีอายุไม่ต�่ำกว่า 18 ปีและผ่านการสอบวัดระดับความรู้ว่าเทียบเท่าการส�ำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 12 ปีในต่างประเทศ
③ เป็นผูม
้ อี ายุไม่ตำ่� กว่า 18 ปีและส�ำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนส�ำหรับชาวต่างชาติในประเทศญีป่ นุ่ ทีไ่ ด้รบั การรับรองว่าเทียบเท่ากับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศ
④ เป็นผู้ส�ำเร็จหลักสูตรที่ก�ำหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น รวมระยะเวลาตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไปใน
ต่างประเทศ
⑤ เป็นผู้มีอายุไม่ต�่ำกว่า 18 ปีและมีใบรับรอง International Baccalaureate ใบรับรอง Abitur ใบรับรอง Baccalaureate ของ
ฝรั่งเศสหรือมีการสอบระดับ GCEA ที่มีผลคะแนนครบถ้วนตามที่แต่ละสถานศึกษาก�ำหนด
⑥ เป็นผู้มีอายุไม่ต�่ำกว่า 18 ปีและส�ำเร็จการศึกษาในหลักสูตร 12 ปีของสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากองค์กรประเมินระหว่าง
ประเทศ <WASC, CIS, ACSI>
⑦ เป็นผู้มีอายุไม่ต�่ำกว่า 18 ปีและผ่านการสอบวัดระดับความรู้ว่าเทียบเท่าการส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
⑧ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อหนึง่ ข้อใดนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาในสถานศึกษา
⑨ เป็นผู้มีอายุไม่ต�่ำกว่า 18 ปี และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าศึกษาเป็นต่อรายบุคคลโดยสถานศึกษาว่ามีความรู้เทียบเท่า
หรือสูงกว่าผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
※ ส�ำหรับข้อ ① - ③ หากเป็นหลักสูตรระยะเวลาไม่ถึง 12 ปี หรือไม่ได้จบจากหลักสูตรในต่างประเทศที่ก�ำหนดไว้ อาจต้องเรียน
หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ หรือผ่านการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมที่ก�ำหนดไว้เสียก่อน

มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) และวิทยาลัยอนุปริญญา

รู้จักสถาบันและการสอบ

2

2 ค้นหามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอนุปริญญา จุดส�ำคัญในการเลือก
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①

เนื้อหาการเรียนการสอนและการวิจัย

②

หลักสูตร (โปรแกรม)

③

สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการวิจัย

④

การสอบเข้า

มีการสอนวิชาที่อยากเรียนจริง ๆ หรือไม่? สามารถท�ำวิจัยได้หรือไม่? มีอาจารย์ที่อยากเรียนด้วยอยู่หรือไม่?
เป็นโปรแกรมที่เข้าเรียนเหมือนกับคนญี่ปุ่นหรือไม่? หรือเป็นโปรแกรมที่จะได้รับวุฒิการศึกษาด้วย
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ? เป็นโปรแกรมระยะยาวหรือไม่? หรือว่าเป็นโปรแกรมระยะสั้น?
มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการวิจัยพร้อมหรือไม่?
มีระบบการสอบเข้าโดยไม่ต้องไปสอบที่ประเทศญี่ปุ่น (Pre-Arrival Admission) หรือไม่? มีกระบวนการ
คัดเลือกพิเศษส�ำหรับนักศึกษาต่างชาติหรือไม่?

⑤

จ�ำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษา
และระบบการดูแลนักศึกษาต่างชาติ

มีการสอนภาษาญี่ปุ่นเสริมให้ด้วยหรือไม่? มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนนักเรียนต่างชาติหรือติวเตอร์ที่คอยช่วยเหลือ
ด้านการเรียนและการใช้ชีวิตหรือไม่? มีการสนับสนุนด้านการหางานหรือไม่?

⑥

เส้นทางของผู้จบการศึกษา

การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตวิทยาลัยเป็นอย่างไร? เรียนจบแล้วได้งานที่ไหน?

⑦

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นอื่น ๆ

⑧

การรับทุนการศึกษาฯลฯ

⑨

ที่พักอาศัย

⑩

สภาพแวดล้อมของสถานที่

ปีแรกเป็นอย่างไร? ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นอย่างไร? ใช้ค่าใช้จ่ายจนจบการศึกษาเท่าไหร่?
มี ร ะบบทุ น การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาเองหรื อ มี ร ะบบการยกเว้ น ค่ า เล่ า เรี ย นหรื อ ลดค่ า เล่ า เรี ย นหรื อ ไม่ ?
ความเป็นไปได้ที่จะได้รับทุนมีมากน้อยเพียงใด? มีการแจ้งผลการรับทุนก่อนเดินทางไปถึงญี่ปุ่นหรือไม่?
สถานศึกษามีหอพักหรือบ้านพักหรือไม่? แนะน�ำอพาร์ทเมนท์ให้หรือไม่?
สภาพแวดล้อมเอื้ออ�ำนวยต่อการเรียนและการใช้ชีวิตหรือไม่? เป็นเมืองใหญ่หรือเมืองเล็ก? น่าจะปรับตัวเข้ากับ
ภูมิอากาศได้ไหม?

ข้อมูลมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอนุปริญญา (JASSO)

http://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html

Japanese Colleges and Universities Search (JASSO)

https://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/univ_search/
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私費外国人留学生のための

ค้นหามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอนุปริญญา (JAPAN STUDY SUPPORT)

大学入学案内

https://www.jpss.jp/th/

● หนังสือ "แนะน�ำการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยส�ำหรับนักศึกษาต่างชาติทใี่ ช้เงินทุนของตัวเอง"
(ชือ่ ภาษาญีป่ นุ่ : 私費外国人留学生のための大学入学案内)
เป็นหนังสือรวบรวมข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ เช่น การสอบเข้าและจ�ำนวนนักศึกษาต่างชาติทสี่ อบเข้าได้
ในแต่ละมหาวิทยาลัย เป็นต้น
บรรณาธิการและจัดพิมพ์ : The Asian Students Cultural Association (จ�ำหน่ายในประเทศญีป่ นุ่ )
※ สามารถอ่านได้ทศ
ี่ นู ย์เผยแพร่ขอ้ มูลเพือ่ การศึกษาต่อญีป่ นุ่ (หน้า 41)

大
学
入
学
案
内

日本留学試験のデータも充実
全国484大学の入試のすべてがわかる
いきたい大学がすぐ探せる “学部・学科インデックス”

Chapter

3 เอกสารในการสมัครเข้าเรียน

2

รู้จักสถาบันและการสอบ

①
②

มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) และวิทยาลัยอนุปริญญา

ใบสมัครเข้าเรียน (ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด)
ใบรับรองการส�ำเร็จการศึกษา (หรือคาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษา) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
③ ใบรับรองผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
④ จดหมายแนะน�ำจากผู้อ�ำนวยการหรืออาจารย์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่ส�ำเร็จการศึกษา
⑤ ใบรับรองความสามารถภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
⑥ เอกสารอื่น ๆ
เอกสารที่ต้องใช้แตกต่างกันไปในแต่ละสถานศึกษาและอาจก�ำหนดให้แนบ
เอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่น ผู้สมัครควรสอบถามรายละเอียด
โดยตรงกับสถานศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษา

4 การสอบเข้า
นอกจากการสอบเข้าส�ำหรับชาวญีป่ นุ่ แล้ว มหาวิทยาลัยส่วนมากยังมีการสอบส�ำหรับชาวต่างชาติเช่นกัน โดยจะท�ำการคัดเลือกจากรายการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ประกอบกัน แต่ละสถานศึกษามีวิธีการสอบเข้าที่ต่างกันจึงควรตรวจสอบรายละเอียดจากเอกสารคู่มือการสอบของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
① การพิจารณาจากเอกสาร
② การทดสอบความสามารถทางวิชาการ
③ การสัมภาษณ์
④ การเขียนบทความสั้น ๆ หรือเรียงความ
⑤ การทดสอบความสามารถหรือความถนัดด้านอื่น ๆ
⑥ การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)
⑦ การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
8 การสอบของศูนย์การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย (National Center Test
for University Admissions)

5 เงื่อนไขการส�ำเร็จการศึกษา
ผู้เรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาเมื่อส�ำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขต่อไปนี้
※ มหาวิทยาลัยอาจมีระบบของตนเองที่ก�ำหนดจ�ำนวนหน่วยกิตหรือเงื่อนไขการจบการศึกษา

ประเภท
①

②

มหาวิทยาลัย
(ปริญญาตรี)

วิทยาลัยอนุปริญญา

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

เวลาที่ใช้
ในการเรียน
โดยเฉลี่ย

จ�ำนวนหน่วยกิตที่ได้

4 ปี

ตั้งแต่ 124 หน่วยกิตขึ้นไป

6 ปี

แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ 188 หน่วยกิตขึ้นไป
สัตวแพทยศาสตร์
182 หน่วยกิตขึ้นไป
เภสัชศาสตร์
186 หน่วยกิตขึ้นไป

-

62 หน่วยกิตขึ้นไป
93 หน่วยกิตขึ้นไป

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

อนุปริญญา
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Chapter 2

บัณฑิตวิทยาลัย
นักศึกษาวิจัย (กรณีที่จ�ำเป็น)
1.
ตรวจสอบ
คุณสมบัติ
การเข้าศึกษา

Chapter

รู้จักสถาบันและการสอบ

2

3.
ค้นหา
มหาวิทยาลัย
และอาจารย์
ที่ปรึกษา

4.
ยื่นใบสมัคร

1 การตรวจสอบคุณสมบัตกิ ารเข้าศึกษาต่อ
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึง่ ต่อไปนี้
1 หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาเอก (ภาคต้น)
①
②

③
④

บัณฑิตวิทยาลัย

2.
เขียน
แผนการ
วิจัย

⑤
⑥
⑦

เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น
เป็นผูไ้ ด้รบั วุฒปิ ริญญาตรีจาก National Institution for Academic
Degrees and Quality Enhancement of Higher Education
(NIAD-QE)
เป็นผูส้ ำ� เร็จการศึกษาหลักสูตร 16 ปี จากสถานศึกษาในต่างประเทศ
เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาเทียบเท่าปริญญาตรีจากการส�ำเร็จการ
ศึกษาในหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียน 3 ปีขึ้นไปจากมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศหรือสถานศึกษาทีเ่ ทียบเท่ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตร 16 ปีจากสถานศึกษาในประเทศ
ญีป่ นุ่ ทีไ่ ด้รบั การรับรองว่าใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ได้รับการก�ำหนด
จากกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น
เป็ น ผู ้ มี อ ายุ ไ ม่ ต�่ ำ กว่ า 22 ปี ที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ
การเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลจากบัณฑิตวิทยาลัยว่ามีความสามารถ
ทางวิชาการเทียบเท่าหรือสูงกว่าผูท้ สี่ ำ� เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

2 หลักสูตรปริญญาเอก (ภาคปลาย)
①
②

เป็นผู้มีวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาโทวิชาชีพเฉพาะทางของญี่ปุ่น
เป็นผูไ้ ด้รบั วุฒกิ ารศึกษาเทียบเท่าปริญญาโทหรือปริญญาโทวิชาชีพ
เฉพาะทางจากต่างประเทศ
③ เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองว่าใช้หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยในต่างประเทศ และได้รับ
วุฒกิ ารศึกษาเทียบเท่าปริญญาโทหรือปริญญาโทวิชาชีพเฉพาะทาง
④ เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย และท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไปในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย (รวมถึง
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยั ในต่างประเทศ) และได้รบั การรับรอง
จากบัณฑิตวิทยาลัยว่ามีความสามารถด้านวิชาการเทียบเท่าผู้ที่มี
วุฒิปริญญาโท
⑤ เป็นผู้มีอายุไม่ต�่ำกว่า 24 ปีที่ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติการเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลจากบัณฑิตวิทยาลัยว่ามีความสามารถ
ทางวิชาการเทียบเท่าหรือสูงกว่าผูท้ มี่ วี ฒ
ุ ปิ ริญญาโทหรือปริญญาโท
วิชาชีพเฉพาะทาง

3 หลักสูตรปริญญาเอก (แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์บางหลักสูตร สัตวแพทยศาสตร์)
การสมัครเข้าคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์บาง
หลักสูตร และสัตวแพทยศาสตร์ ผู้สนใจศึกษาต่อควรสอบถามราย
ละเอียดจากมหาวิทยาลัยก่อนยืน่ สมัครเนือ่ งจากคุณสมบัตกิ ารสมัครอาจ
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประวัติการศึกษาของผู้สมัคร
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ด�ำเนินการ
ตามขั้นตอน
การเข้าศึกษา

นักศึกษาภาคปกติ (ปริญญาโท/เอก)
ศึกษา
เล่าเรียน

4.
ยื่นใบสมัคร

ศึกษา
เล่าเรียน

7.
ส�ำเร็จ
การศึกษา

2 การเขียนแผนการวิจัย
แผนการวิจยั คือ เอกสารทีก่ ำ� หนดหัวข้อวิจยั และสรุปว่าจะท�ำวิจยั ภายใต้
หัวข้อดังกล่าวอย่างไร บัณฑิตวิทยาลัยเกือบทุกแห่งก�ำหนดให้ยื่นแผน
การวิจัยพร้อมกับการยื่นใบสมัคร
เนื้อหาของแผนการวิจัย ได้แก่
① วัตถุประสงค์การวิจัย
② ที่มา
③ ความส�ำคัญ
④ ระเบียบวิธีวิจัย
⑤ เอกสารอ้างอิง เป็นต้น
รูปแบบการเขียนกับจ�ำนวนตัวอักษรของแผนการวิจัยจะแตกต่างกันใน
แต่ละสถานศึกษา โดยทัว่ ไป จะมีจำ� นวนประมาณ 2,000 ตัวอักษร (ภาษา
ญี่ปุ่น) สิ่งที่ส�ำคัญในการเขียนแผนการวิจัยคือการค้นหาผลงานวิจัยใน
ด้านที่ตนต้องการวิจัยเพื่อค้นคว้าว่างานวิจัยในด้านนัน้ ก้าวหน้าไปถึงขั้น
ไหน และมีเรื่องใดบ้างที่ยังเหลืออยู่
จุดส�ำคัญที่ใช้พิจารณาแผนการวิจัย ได้แก่
① แรงจูงใจในการวิจัย
② ความสามารถในการค้นหาประเด็น
③ ความสามารถในการวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ
④ ความสามารถในการคิดในเชิงตรรกะ
⑤ ความรู้เฉพาะทางในสาขาวิชา
ค้นหาผลงานวิจัย

・ CiNii Articles
http://ci.nii.ac.jp/en
・ Article Search Qross
https://qross.atlas.jp/top
หนังสือ "วิธีการเขียนแผนการวิจัยภาคปฏิบัติ"
(ชื่อภาษาญี่ปุ่น: 実践 研究計画作成法)
เพื่อศึกษาวิธีการเขียนโครงงานวิจัยและการเตรียม
ตัวสอบสัมภาษณ์
ผู้เขียน : JASSO
พิมพ์ : BONJINSHA Inc.
		 (จ�ำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น)
●

※ สามารถอ่านได้ที่ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อญี่ปุ่น
(รายละเอียดหน้า 41)

3-1 ค้นหามหาวิทยาลัย

4-1 เอกสารการสมัคร

ข้อมูลบัณฑิตวิทยาลัย (JASSO)

การเข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรปกติ อาจมีบาง
สถาบันที่ให้สอบเข้าหลักสูตรปกติได้โดยตรง และอาจมีบาง
สถาบันที่ต้องการให้ผ่านหลักสูตร “นักศึกษาวิจัย” ก่อนจึงจะ
สามารถศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรปกติได้

http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/search/
daigakukensaku.html

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

3-2 ค้นหาอาจารย์ที่ปรึกษา

http://researchmap.jp/search/search/?lang
=english
・J-GLOBAL
http://jglobal.jst.go.jp/en/
<การติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาและมหาวิทยาลัย>
ผู้สนใจศึกษาต่อควรเขียนอธิบายผลงานวิจัยที่ผ่านมาและ
แผนการวิจัยที่จะท�ำต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเหตุผลที่
เลือกอาจารย์ทา่ นนัน้ ฯลฯ ถ้าเป็นไปได้ควรแนบจดหมายแนะน�ำ
จากอาจารย์ทปี่ รึกษาในมหาวิทยาลัยทีต่ นเองจบการศึกษาไปด้วย
อาจารย์สามารถพิจารณาผูส้ มัครจากเอกสารทีส่ ง่ ไปเท่านัน้ จึง
ควรแสดงความตั้งใจจริงของตนให้อาจารย์ได้ทราบผ่านทาง
การสือ่ สารโต้ตอบกันหลายครัง้ ผูส้ นใจศึกษาต่อสามารถศึกษาวิธี
การเขี ย นอี เมลหาอาจารย์ ได้ จ ากหนัง สื อ วิ ธีก ารเขี ย นแผน
การวิจัยภาคปฏิบัติที่ได้แนะน�ำไปก่อนหน้านี้

4-2 ช่วงเวลารับสมัคร

อาจารย์ที่ปรึกษามีความส�ำคัญต่อ
การใช้ชวี ติ ของนักศึกษาเป็นอย่างยิง่
ดั ง นั้ น จึ ง ควรหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
อาจารย์จากรุ่นพี่หรือแหล่งข้อมูลอื่นให้มาก
เท่าที่จะท�ำได้ และน�ำมาพิจารณาว่าน่าจะเข้า
กันกับตนเองได้หรือไม่
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ส่วนใหญ่จะเริ่มรับสมัครตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงตุลาคมหรือ
พฤศจิกายน และช่วงเดือนมกราคม แต่ช่วงเวลาเปิดภาค
การศึกษามักเริ่มในเดือนเมษายนไม่ว่าจะสมัครในช่วงเวลาใด
อย่างไรก็ตามก็มสี ถาบันบางแห่งเริม่ ต้นปีการศึกษาในช่วงเดือน
กันยายนหรือตุลาคม

4-3 การสอบเข้า
พิจารณาจากหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนีป้ ระกอบกัน วิธกี ารสอบจะ
แตกต่างกันไปในแต่ละสถานศึกษา ควรตรวจสอบรายละเอียด
เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของสถานศึกษา
①
②
③
④

เสียงจากรุ่นพี่

Chapter

บัณฑิตวิทยาลัย

・researchmap

ใบสมัครเข้าเรียน (ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด)
② ใบรับรองการส�ำเร็จ (หรือคาดว่าจะส�ำเร็จ) การศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย
③ ใบรับรองการได้รับ (หรือคาดว่าจะได้รับ) วุฒิปริญญาโท
(กรณีหลักสูตรปริญญาเอก)
④ ใบรับรองผลการศึกษาจากสถานศึกษาล่าสุด
⑤ จดหมายแนะน�ำ
⑥ บทคัดย่องานวิจัย (วิทยานิพนธ์) ที่ท�ำในมหาวิทยาลัย
ที่ส�ำเร็จการศึกษา
⑦ แผนการวิจัย
⑧ เอกสารอื่น ๆ
เอกสารที่ต้องใช้แตกต่างกันในแต่ละสถานศึกษา และอาจ
จ�ำเป็นต้องแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญีป่ นุ่ จึงควร
สอบถามรายละเอียดโดยตรงกับสถาบันที่ต้องการศึกษาต่อ

รู้จักสถาบันและการสอบ

อาจารย์ทปี่ รึกษา คือ อาจารย์ผใู้ ห้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับแผนการเรียน
และการท�ำวิจัย โดยปกติแล้วผู้สนใจศึกษาต่อต้องหาอาจารย์
ด้วยตัวเอง บางสถานศึกษาก�ำหนดให้หาอาจารย์ที่ปรึกษา
และต้องให้อาจารย์ยินยอมรับเข้าศึกษาก่อนจึงจะสามารถ
ยื่นใบสมัครได้
<วิธีค้นหาอาจารย์ที่ปรึกษา>
・ ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยที่ตนเองจบมาช่วย
แนะน�ำให้
・ หาข้ อ มู ล จากวารสารวิ ช าการ นัก เรี ย นเก่ า ญี่ ปุ ่ น และ
นักวิจัยในประเทศของตน เป็นต้น
・ เว็บไซต์และอื่น ๆ
・ สอบถามจากมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าศึกษาต่อ
ค้นหานักวิจัย

①

⑤

การพิจารณาเอกสาร (เอกสารการสมัคร)
การทดสอบความสามารถทางวิชาการ (การสอบข้อเขียน
ในสาขาเฉพาะหรือวิชาที่ก�ำหนด)
การสัมภาษณ์ (สัมภาษณ์โดยตรงหรือทางออนไลน์)
การเขียนบทความสั้น ๆ หรือเรียงความ
การสอบปากเปล่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอก
(การสอบโดยตรงหรือทางโทรศัพท์ ฯลฯ)
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Chapter 2

5 นักศึกษาวิจยั (Research student) คืออะไร?
นักศึกษาวิจัยเป็นสถานะส�ำหรับนักศึกษาภาคพิเศษที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
① เป็นผู้ที่เข้าศึกษาเพื่อที่ท�ำวิจัยระยะสั้นโดยไม่มีจุดประสงค์ต้องการวุฒิการศึกษา (ส่วนมากเป็นระดับบัณฑิตวิทยาลัย)
② เป็นผู้ที่เข้าศึกษาในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ฯลฯ
(มหาวิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย)
③ เป็นผูท
้ เี่ ข้าศึกษาในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรปกติของบัณฑิตวิทยาลัย (ส่วนมากเป็นผูท้ สี่ ำ� เร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี)
การคัดเลือก : สถาบันส่วนใหญ่รับเข้าศึกษาโดยพิจารณาเฉพาะเอกสาร
สถานภาพการพ�ำนัก : นักศึกษาวิจยั ทีเ่ ข้าฟังการบรรยายเพียงอย่างเดียวจะต้องเข้าเรียนสัปดาห์ละ 10 ชัว่ โมงขึน้ ไปเพือ่ ให้ได้สถานภาพ
การพ�ำนักเป็น "College Student" นอกจากนี้ นักศึกษาวิจยั ทีไ่ ม่ได้เข้าฟังการบรรยายในห้องเรียนและท�ำวิจยั โดยไม่ได้รบั ค่าตอบแทน
ต้องมีสถานภาพการพ�ำนักประเภท “Cultural Activities”
Chapter

6 บัณฑิตวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทางคืออะไร ?

2

รู้จักสถาบันและการสอบ

คือหลักสูตรการศึกษาทีม่ วี ตั ถุประสงค์สำ� หรับเตรียมความรูค้ วามสามารถเฉพาะทางในระดับสูงเพือ่ สร้างผูป้ ระกอบวิชาชีพทีม่ บี ทบาท
เป็นผู้น�ำในสาขาต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
วิทยาลัยประเภทนี้ ได้แก่ วิทยาลัยกฎหมายที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอาชีพด้านกฎหมาย วิทยาลัยครูส�ำหรับอบรมครู นอกจากนี้ยังมี
วิทยาลัยด้านบริหาร MOT บัญชี นโยบายรัฐบาล เป็นต้น และยังมีหลักสูตร MBA ภาคภาษาอังกฤษอีกด้วย

บัณฑิตวิทยาลัย

7 เงือ่ นไขการส�ำเร็จการศึกษา
หลักสูตร

วุฒิการศึกษาที่ได้

ระยะเวลา
มาตรฐานของ
หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาเอก

ปริญญาเอก

5 ปี

หลักสูตรปริญญาโท

ปริญญาโท

2 ปี
2 ปี

หลักสูตรวิชาชีพ
เฉพาะทาง

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(วิชาชีพเฉพาะทาง)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขากฎหมาย
(วิชาชีพเฉพาะทาง)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู
(วิชาชีพเฉพาะทาง)

＊
＊
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3 ปี
2 ปี

จ�ำนวนหน่วยกิตที่ได้

อื่น ๆ

30 หน่วยกิตขึ้นไป
ผ่านการพิจารณา
(รวมหน่วยกิตที่ได้มาในหลักสูตร วิทยานิ
พนธ์และการสอบ
ปริญญาโทด้วย)
ผ่านการพิจารณา
30 หน่วยกิตขึ้นไป
วิทยานิพนธ์และการสอบ
30 หน่วยกิตขึ้นไป
(ผู้จบปริญญาโทคณะนิติศาสตร์
และครุศาสตร์จ�ำนวนหน่วยกิตจะ
ต่างจากนี้)

หลักสูตรปริญญาเอกในบัณฑิตวิทยาลัยบางแห่งอาจแบ่งเป็นหลักสูตรภาคต้น (2 ปี) และหลักสูตรภาคปลาย (3 ปี)
หลักสูตรปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี เช่น แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์หลักสูตร 6 ปี และสัตวแพทยศาสตร์จะไม่มีหลักสูตรปริญญาโทและมีระยะเวลา
เรียนหลักสูตรปริญญาเอก 4 ปี

หลักสูตรที่ได้รับวุฒิการศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษ
การปรับสูค่ วามเป็นสากลของมหาวิทยาลัยในประเทศญีป่ นุ่ ท�ำให้เกิด "หลักสูตรทีส่ ามารถได้วฒ
ุ กิ ารศึกษาด้วยการเรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ" ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ช่วยให้การเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษาต่อ อย่างไร
ก็ตาม ยังไม่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษในวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยอาชีวศึกษา

1 ค้นหาข้อมูลสถานศึกษา

2 เอกสารในการสมัครเข้าเรียน

Chapter

มหาวิทยาลัยหลายแห่งมีโปรแกรมสอนภาษา
ญี่ปุ่นส�ำหรับนักเรียนต่างชาติ แต่มีทั้งกรณีที่นับ
และไม่ นั บ เป็ น หน่ ว ยกิ ต และอาจต้ อ งเสี ย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ค�ำแนะน�ำ
จากรุ่นพี่

แม้ว่าจะไปเรียนหลักสูตรที่ได้วุฒิ
การศึกษาด้วยภาษาอังกฤษ แต่ก็
ควรเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วย ไม่ว่าจะ
เป็ น บทสนทนาในชี วิ ต ประจ� ำ วั น ตั ว อั ก ษร
ฮิรางานะ คะตะคะนะ เพือ่ ให้ใช้ชวี ติ ในญีป่ นุ่ ได้
อย่างสะดวกสบายขึน้ และยังเป็นประโยชน์ใน
การหางานอีกด้วย

3 วิธีการคัดเลือก
①

เอกสาร ② การสัมภาษณ์ (มักจัดสัมภาษณ์ในประเทศหรือพื้นที่ที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ หรือสัมภาษณ์ผ่านทางออนไลน์) ③ อื่น ๆ
＜ระดับความสามารถภาษาอังกฤษที่จ�ำเป็น＞
TOEFL iBT
IELTS
ปริญญาโท / เอก
ปริญญาตรี

75-80
71-80

มหาวิทยาลัยที่มีสัดส่วน “วิชาที่มีการเรียนการสอนทั้งหมดเป็นภาษา
อังกฤษ (ยกเว้นวิชาทางภาษา)” มากที่สุด 3 อันดับ
อันดับ
มหาวิทยาลัย
1
Akita International University (จังหวัดอาคิตะ)
Ritsumeikan Asia Pacific University
2
(จังหวัดโออิตะ)
3
Miyazaki International College (จังหวัดมิยาซากิ)
ที่มา : Times Higher Education จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก เพิ่มเติมชื่อจังหวัด

%
98.0
88.9
40.3
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หลักสูตรที่ได้รับวุฒิการศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษ

นอกจากเอกสารการสมัครทั่วไป (อ้างอิงในหน้า 9 และ 11) ส่วนใหญ่แล้วต้อง
ใช้เอกสารดังต่อไปนี้
① ใบรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ (ผลคะแนนการสอบอย่างเป็นทางการ
เช่น TOEFL® และ IELTS เป็นต้น)
② ใบรับรองความสามารถทางวิชาการ (กรณีเข้ามหาวิทยาลัยมักใช้ใบรับรองผล
คะแนนจากการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) การสอบ
Scholastic Assessment Test (SAT) หรือการสอบมาตรฐานเพื่อ
ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศของผูเ้ รียน เป็นต้น)

One Point อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วย
Advice

รู้จักสถาบันและการสอบ

หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและได้รับวุฒิการศึกษา (JASSO)
http://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/
daigakukensaku.html
ค้นหามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอนุปริญญา (JAPAN STUDY SUPPORT)
http://www.jpss.jp/th/
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5.5-6
จ�ำนวนหลักสูตรทีม่ กี ารสอนเป็นภาษาอังกฤษและได้รบั วุฒกิ ารศึกษา
สาขาวิชา

ปริญญาตรี ปริญญาโท / เอก
มนุษยศาสตร์
12
15
สังคมศาสตร์
11
81
ศึกษาศาสตร์
0
4
วิทยาศาสตร์
8
85
วิศวกรรมศาสตร์
17
265
เกษตรกรรม ประมง สัตวแพทยศาสตร์
3
66
แพทยศาสตร์ สุขอนามัย
0
62
คหกรรมศาสตร์
0
0
ศิลปกรรมศาสตร์
0
3
สหวิทยาการ
16
65
ที่มา : แบบส�ำรวจโดย Japan Student Services Organization (ข้อมูล ณ เดือนพ.ค. 2017)
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Chapter 2

การศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น
และการโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อ
1 รูจ้ กั การศึกษาในหลักสูตรระยะสัน้
"การศึกษาในหลักสูตรระยะสัน้ " คือการศึกษาแบบ “นักศึกษาภาคพิเศษ” ทีไ่ ม่ตอ้ งการวุฒิ ส่วนใหญ่มรี ะยะเวลาหลายสัปดาห์ถงึ หนึง่ ปีการศึกษา
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน : จะมีทั้งแบบที่เรียนเป็นภาษาญี่ปุ่น เรียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเรียนโดยใช้ทั้งสองภาษา
รูปแบบหลักสูตร : มีหลายรูปแบบเช่นการจัดชั้นเรียนพิเศษส�ำหรับนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น หรือการเรียนวิชาในคณะหรือภาควิชาทั่วไป
การศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นแบ่งออกเป็น 5 ประเภทตามลักษณะเฉพาะ
ภาพรวม

Chapter

การศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น และการโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อ

รู้จักสถาบันและการสอบ

2

หน่วยกิต
การช�ำระค่าเล่าเรียน
ติดต่อสอบถาม
หน่ ว ยกิ ต ที่ ไ ด้ รั บ จากมหาวิ ท ยาลั ย โดยปกติช�ำระกับสถาบันต้น
ระบบการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปยัง
ในญี่ ปุ ่ น ถู ก นั บ ให้ เ ป็ น หน่ ว ยกิ ต ใน สังกัด (ได้รับการยกเว้นค่า- สถาบั น ต้ น สั ง กั ด ใน
① โครงการแลกเปลีย่ น
มหาวิทยาลัยทีม่ ขี อ้ ตกลงความร่วมมือ
(交換留学)
มหาวิทยาลัยต้นสังกัดภายใต้ขอบเขต เล่าเรียนในสถาบันที่มาแลก ประเทศของผูเ้ รียน
แลกเปลีย่ นนักศึกษา
ข้อตกลงการแลกเปลีย่ น
เปลีย่ น)
โครงการอืน่ ๆ ทีน่ กั ศึกษาจากสถาบัน
มีทงั้ ทีส่ ามารถได้รบั หน่วยกิตและไม่ได้ โดยปกติชำ� ระกับสถานศึกษา สถานศึกษาในญี่ปุ่นที่
่ ๆ นอกจาก
② โครงการอืน
ที่ไม่ได้ท�ำข้อตกลงความร่วมมือแลก
“โครงการแลกเปลีย่ น”
รับขึน้ อยูก่ บั โครงการทีเ่ ข้าร่วม
ในประเทศญีป่ นุ่
จะเดินทางไป
เปลีย่ นเข้าร่วมได้ ※１
ระบบที่ผู้จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรีสามารถเข้าเรียนเพื่อท�ำวิจัยตาม
ช�ำระกับสถานศึกษาใน สถานศึกษาในญี่ปุ่นที่
ไม่ได้รบั หน่วยกิต
③ นักศึกษาวิจยั (研究生)※２ สาขาเฉพาะทางในบัณฑิตวิทยาลัยได้
ประเทศญีป่ นุ่
จะเดินทางไป
เป็นเวลา 6 เดือนหรือ 1 ปีในฐานะ
"นักศึกษาวิจยั "
ระบบการเรียนทีม่ เี ป้าหมายคือ
ช�ำระกับสถานศึกษาใน สถานศึกษาในญี่ปุ่นที่
④ นักศึกษาเข้าฟังบรรยาย
ไม่ได้รบั หน่วยกิต
(聴講生) ※２
“การเข้าฟัง” บทเรียน
ประเทศญีป่ นุ่
จะเดินทางไป
ระบบการเรี
ย
นที
ม
่
เ
ี
ป้
า
หมายคื
อ
ช�
ำ
ระกั
บ
สถานศึ
ก
ษาใน
สถานศึกษาในญี่ปุ่นที่
นั
ก
ศึ
ก
ษาลงทะเบี
ย
นรายวิ
ช
า
⑤
ได้รบั หน่วยกิต
(科目等履修生)※２
“การรับหน่วยกิต” จากวิชาเรียน
ประเทศญีป่ นุ่
จะเดินทางไป
※１ ค้นหามหาวิทยาลัยที่มีโครงการรระยะสั้น (JASSO)
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html
※２ กฎหมายก�ำหนดให้นก
ั ศึกษาวิจัยที่เข้าฟังบรรยายในคาบวิชาเป็นหลัก นักศึกษาเข้าฟังค�ำการบรรยาย และนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา ต้อง "เข้าฟังบรรยาย
10 ชั่วโมงขึ้นไปต่อ 1 สัปดาห์" จึงจะได้รับสถานภาพการพ�ำนัก “College Student” นอกจากนี้ นักศึกษาวิจัยที่มาเพื่อท�ำวิจัยโดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่ได้
เข้าเรียนจะต้องขอสถานภาพการพ�ำนักเป็น “Cultural Activities”
Q. มีทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นหรือไม่?
A. มีทนุ การศึกษาดังต่อไปนี้
① ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho: MEXT) นักศึกษาญี่ปุ่นศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหลักสูตรปริญญาตรี วิชาเอกทางด้านภาษาญี่ปุ่นหรือวัฒนธรรมญี่ปุ่น
เงินทุนต่อเดือน : 117,000 เยน
ติดต่อสอบถาม : ① แบบเสนอชื่อโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น : สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในประเทศของผู้สมัคร
				 ② แบบเสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น : มหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสังกัดอยู่ในประเทศของตน
② ทุนองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญีป
่ นุ่ (JASSO) สนับสนุนการแลกเปลีย่ นนักศึกษาระหว่างประเทศ (ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย)
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาที่จะไปแลกเปลี่ยนโดยความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย
เงินทุนต่อเดือน : 80,000 เยน
ติดต่อสอบถาม : มหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสังกัดอยู่ในประเทศของตน
นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีการสนับสนุนทุนการศึกษาจากสถานศึกษาหรือองค์กรอื่น ๆ ควรสอบถามรายละเอียดจากสถาบันที่ต้องการไปศึกษา

2 การเทียบโอนเพือ่ ศึกษาต่อและการโอนหน่วยกิตเพือ่ ย้ายสาขาวิชา
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มหาวิทยาลัยจ�ำนวนมากแม้จะมีระบบเทียบโอนเข้าศึกษาหรือมีการโอนหน่วยกิตเพื่อย้ายสาขาวิชา แต่ก็มีเงื่อนไขในการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
◉ ไม่ได้เปิดให้เทียบโอนทุกปี
◉ ไม่ได้เปิดให้เทียบโอนในทุกคณะและทุกสาขา
◉ จ�ำนวนปีที่เรียนหรือหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาก่อนหน้านี้อาจไม่ได้รับพิจารณาทั้งหมด
การเทียบโอนย้ายสาขาและการโอนหน่วยกิตเพื่อการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) จ�ำเป็นต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
・ส�ำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอนุปริญญา ・ส�ำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค
・มีประกาศนียบัตรวิชาชีพ (専門士) (ส�ำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา) ・ส�ำเร็จจากหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูงของวิทยาลัยเทคนิค
・ส�ำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ขึ้นไปในมหาวิทยาลัยหลักสูตรปกติและได้รับหน่วยกิตครบตามที่ก�ำหนด ・ส�ำเร็จการศึกษา 4 ปีในมหาวิทยาลัย
ข้อมูลการเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อและการโอนหน่วยกิตเพื่อย้ายสาขาวิชามักมีน้อยกว่าการสอบเข้าปกติ ผู้สมัครจึงควรรีบสอบถามรายละเอียดโดยตรงจาก
สถานศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อไว้ล่วงหน้า
● ค้นหามหาวิทยาลัยที่มีระบบเทียบโอนเข้าศึกษาต่อ (JASSO)
http://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html

วิทยาลัยเทคนิค
วิทยาลัยเทคนิค หรือทีเ่ รียกว่า "โคเซน (KOSEN)" เป็นสถาบันอุดมศึกษาทีม่ หี ลักสูตรต่อเนือ่ ง 5 ปีหลังจบการศึกษาระดับ
มัธยมต้น (5 ปีครึ่งส�ำหรับสาขาพาณิชย์นาวี) โดยปกติแล้วนักศึกษาต่างชาติมักจะเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคด้วย
การเทียบโอนเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 3 นอกจากวิทยาลัยที่ก่อตั้งโดยรัฐบาลแล้วยังมีที่ก่อตั้งโดยท้องถิ่นและเอกชนอีกด้วย

1 จุดเด่นในด้านการศึกษา
・เป็นสถาบันทีส
่ ร้างเสริมบุคลากรด้านเทคนิคเพือ่ รองรับการปฏิบตั ิ

ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อใดข้อหนึง่ ต่อไปนี้
(เฉพาะวิทยาลัยเทคนิคของรัฐบาล)
① เป็ น ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร 11 ปี จ ากสถานศึ ก ษาใน
ต่างประเทศ
② เป็นผู้ที่ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ว่าเทียบเท่ากับการส�ำเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรการศึกษา 11 ปีจากต่างประเทศ
③ เป็ น ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย นส� ำ หรั บ ชาวต่ า งชาติ ใน
ประเทศญี่ ปุ ่ น ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองว่ า เที ย บเท่ า กั บ โรงเรี ย น
มัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศ
④ มีใบรับรอง International Baccalaureate ใบรับรอง Abitur
หรือใบรับรอง Baccalaureate ของฝรั่งเศส
⑤ เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตร 11 ปีของโรงเรียนส�ำหรับชาว
ต่างชาติในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองจากองค์กรประเมิน
ระหว่างประเทศ <WASC, CIS, ACSI>
⑥ เป็นผู้ที่ผ่านการสอบวัดระดับเทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
⑦ เป็นผูม
้ คี ณ
ุ สมบัตติ ามเงือ่ นไขข้อใดข้อหนึง่ นอกเหนือจากทีก่ ล่าว
ไว้ข้างต้นตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาในสถาบันการศึกษา

3-1 กรณีไปศึกษาต่อด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) นักศึกษาวิทยาลัย
เทคนิค
ติดต่อสอบถาม : หน่วยงานด้านการทูตญี่ปุ่นในพื้นที่

2 การสอบเข้า
National Institute of Technology, Japan จะพิจารณาตัดสินจาก
หัวข้อเหล่านี้ประกอบกัน
① ใบสมัครเข้าเรียน
② ผลการสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU)
③ ใบรับรองผลคะแนน TOEFLⓇ หรือ IELTS หรือ TOEICⓇ
อย่างใดอย่างหนึง่
④ ผลการสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครจ�ำเป็นต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ที่ประเทศญี่ปุ่น

Chapter

2

วิทยาลัยเทคนิค

2

คุณสมบัติการเทียบโอนเพื่อเข้าศึกษา

1 เอกสารในการสมัครเข้าเรียน
เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคของรัฐบาลทั่วประเทศจัดการสอบเข้าร่วม
กันโดย National Institute of Technology, Japan เอกสารทีใ่ ช้จงึ
เหมือนกัน สามารถค้นหารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของ National
Institute of Technology, Japan

รู้จักสถาบันและการสอบ

งานจริง และพร้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างทันท่วงที
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สามารถน�ำไปใช้ได้ทั่วโลก
ผ่านการศึกษาทีเ่ น้นการทดลองและการฝึกปฏิบตั จิ ริง ไปพร้อมกับ
การปูพนื้ ฐานทฤษฎีระดับสูง
・วิชาการส่วนใหญ่เป็นสาขาด้านวิศวกรรม นอกจากนี้ยังมีสาขา
พาณิชย์นาวีที่มุ่งเน้นการสร้างลูกเรือด้วย
・ผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตร 5 ปีจะได้วุฒิ "ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค" (準学士)
・มีหลักสูตรระดับสูง (Advanced courses) อีก 2 ปี หลังจาก
จบการศึกษาในหลักสูตร 5 ปีแล้ว
・ผู้ที่จบหลักสูตรระดับสูงสามารถได้รับวุฒิ "เทคโนโลยีบัณฑิต"
(学士) หากผ่านการประเมินโดย National Institution for
Academic Degrees and Quality Enhancement of Higher
Education (NIAD-QE)

3-2 กรณีไปศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว

ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิค
(National Colleges of Technology, Center for
International Exchange)
http://ciex.kosen-k.go.jp/menuIndex.jsp
?id=32565&menuid=7766&funcid=28

4 เส้นทางหลังจบการศึกษา
หลั ง จบการศึ ก ษาสามารถเลื อ กได้ ว ่ า จะท� ำ งานหรื อ ศึ ก ษาต่ อ
นักศึกษาต่างชาติส่วนมากมักเลือกที่จะโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ

ปที่ 3
ปที่ 2 ปริญญาเอก
ปที่ 1
ศึกษาตอใน
ทำงาน
ปที่ 2
ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย
ปที่ 1
โอนหนวยกิต
ปที่ 4
วิทยาลัยเทคนิค
เขาศึกษาตอ
หลักสูตรระดับสูง
ปที่ 3 ปริญญาตรี
ปที่ 2 วิทยาลัย ปที่ 2
ปที่ 1 อนุปริญญา ปที่ 1
วิทยาลัยเทคนิค
ปที่ 3
ปที่ 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปที่ 1
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

ปที่ 2
ปที่ 1
ปที่ 5
ปที่ 4
ปที่ 3
ปที่ 2
ปที่ 1

※โดยสวนใหญแลวนักศึกษาตางชาติมกั จะเทียบโอนเขาศึกษาตอในวิทยาลัยเทคนิคในชัน้ ปท่ี 3
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Chapter 2

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
(สถาบันอาชีวศึกษา หลักสูตรอาชีวศึกษาเฉพาะทาง)
"วิทยาลัยอาชีวศึกษา"เป็นสถาบันอุดมศึกษาประเภทหนึง่ ในสถาบันอาชีวศึกษาที่มีหลักสูตรอาชีวศึกษาเฉพาะทาง เป็น
องค์กรการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศิลปวิทยา และให้ผู้เรียนได้รับความรู้ เทคนิค และทักษะที่จ�ำเป็นในการ
ประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตจริง
การศึกษามีทงั้ หลักสูตรทีไ่ ด้รบั วุฒิ "ประกาศนียบัตรวิชาชีพ" (専門士) ทีม่ รี ะยะเวลา 2 ปีขนึ้ ไปหรือหลักสูตรทีจ่ ะได้รบั วุฒิ
"ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง" (高度専門士) ส�ำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนทักษะการท�ำงานที่สูงขึ้นซึ่งมีระยะเวลา 4 ปีขึ้นไป
Chapter

2

1 จุดเด่นในด้านการศึกษา

รู้จักสถาบันและการสอบ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสามารถแบ่งสาขาเป็น 8 ประเภทใหญ่ ได้แก่ ① การดูแลทางการแพทย์ ② อุตสาหกรรม ③ วัฒนธรรมและ
ศิลปวิทยาการ ④ ธุรกิจพาณิชยการ ⑤ สุขอนามัย ⑥ การศึกษาและสวัสดิการสังคม ⑦ เครื่องนุ่งห่มและคหกรรม ⑧ การเกษตร
ผู้ที่ต้องการท�ำวิชาชีพต่าง ๆ สามารถศึกษาวิชาความรู้ที่จ�ำเป็นได้ ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้
มัณฑนากร สถาปนิก วิศวกรระบบ ช่างเครื่อง พยาบาล นักโภชนาการ เชฟ นักท�ำขนม นักเสริมความงาม ผู้ตรวจสอบบัญชี ล่าม
และนักแปลภาษา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานโรงแรม ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ แฟชั่นดีไซเนอร์ อนิเมเตอร์
ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ นักออกแบบศิลป์ เกมครีเอเตอร์ นักออกแบบเครื่องประดับ เป็นต้น

วิทยาลัยอาชีวศึกษา (สถาบันอาชีวศึกษา หลักสูตรอาชีวศึกษาเฉพาะทาง)

2 ระดับความสามารถภาษาญีป่ นุ่ ทีจ่ ำ� เป็น
เนื่องจากการเรียนการสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็นภาษาญี่ปุ่น ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
① เป็นผู้ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ประเทศญี่ปุ่น
② เป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ในระดับ N1 หรือ N2 จัดสอบโดย Japan Educational
Exchanges and Services และ The Japan Foundation
③ เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น หรือโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของญี่ปุ่นตั้งแต่
1 ปีขึ้นไป
④ เป็นผู้ที่สอบการสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU) วิชาภาษาญี่ปุ่น (Japanese as Foreign Language) ได้ตั้งแต่ 200
คะแนนขึ้นไป (ผลรวมคะแนนการอ่าน การฟัง และการอ่าน - ฟัง)
⑤ เป็นผู้ที่สอบได้ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไปจากการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ BJT จัดสอบโดย Japan Kanji
Aptitude Testing Foundation

3 คุณสมบัตใิ นการเข้าศึกษา
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาในหลักสูตร 12 ปีจากสถานศึกษาในต่างประเทศ
เป็นผู้มีอายุไม่ต�่ำกว่า 18 ปีและผ่านการสอบวัดระดับความรู้เทียบเท่าการส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตร 12 ปีจากต่างประเทศ
เป็นผูม้ อี ายุไม่ตำ�่ กว่า 18 ปีและส�ำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนส�ำหรับชาวต่างชาติในประเทศญีป่ นุ่ ทีไ่ ด้รบั การรับรองว่าเทียบเท่ากับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศ
④ เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศในหลักสูตร 11 ปีขึ้นไปที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ฯ ประเทศญี่ปุ่นรับรอง
⑤ เป็นผู้มีอายุไม่ต�่ำกว่า 18 ปีและมีใบรับรอง International Baccalaureate ใบรับรอง Abitur หรือใบรับรอง Baccalaureate
ของฝรั่งเศส
⑥ เป็นผู้มีอายุไม่ต�่ำกว่า 18 ปีและส�ำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 12 ปีของโรงเรียนส�ำหรับชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับ
การรับรองจากองค์กรการประเมินระหว่างประเทศ <WASC, CIS, ACSI>
⑦ เป็นผู้มีอายุไม่ต�่ำกว่า 18 ปีและผ่านการสอบวัดระดับเทียบเท่าการส�ำเร็จวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
⑧ เป็นผู้มีอายุไม่ต�่ำกว่า 18 ปี และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลโดยสถานศึกษาว่ามีความรู้เทียบเท่า
หรือสูงกว่าผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
⑨ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อหนึง่ ข้อใดตามกฎหมายการศึกษาในสถาบันการศึกษา นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น
※ ส�ำหรับข้อ ①-③ กรณีทห
ี่ ลักสูตรไม่ถงึ 12 ปี ต้องส�ำเร็จหลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ หรือผ่านการฝึกอบรมในศูนย์ฝกึ อบรมเพิม่ ก่อน
①
②
③
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4 ค้นหาสถาบัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

จุดส�ำคัญในการเลือก

① เป็นโรงเรียนทีไ่ ด้รบ
ั การรับรองอย่างเป็นทางการ

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีอ�ำนาจรับผิดชอบหรือไม่ ?
เพราะหากไม่ได้รับการรับรอง เมื่อจบการศึกษาจะไม่ได้วุฒิ "ประกาศนียบัตรวิชาชีพ"

②

เนื้อหาการเรียนการสอนและจ�ำนวนผู้สอน

หลักสูตรเป็นอย่างไร ? สัดส่วนจ�ำนวนนักเรียนต่อจ�ำนวนผู้สอนเป็นอย่างไร ?

③

สถานที่และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก

มีที่ตั้งและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่พร้อมส�ำหรับการเรียนเทคนิคต่าง ๆ หรือไม่ ?
สามารถตรวจสอบได้จากรูปถ่ายและเอกสารเกี่ยวกับสถาบัน

④

มีนโยบายแนะแนวการหางานอย่างไร? ศิษย์เก่าได้งานที่ไหนบ้าง ?
Chapter

ค่าเล่าเรียนปีแรกเป็นอย่างไร? ค่าเล่าเรียนจนจบหลักสูตรเท่าไร ? ต้องจ่ายเมื่อไหร่ ?
ลองสอบถามจากเครือข่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาต่างชาติที่เรียนอยู่

ค้นหาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
(National Association of Vocational Schools of Japan)
http://www.zensenkaku.gr.jp/association/index.html
(Metropolitan Tokyo Professional Institution Association) https://tsk.or.jp/?language=en
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่รับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาต่อ (Association for Technical and Career Education)
http://www.sgec.or.jp/ryuugakuguide/en/index.html
One Point ควรตรวจสอบเงื่อนไขการ
ใบสมัครเข้าเรียน (ตามแบบที่วิทยาลัยก�ำหนด)
Advice
ส�ำเร็จการศึกษา
ใบรับรองการส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตรวจสอบกับสถานศึกษาหากต้องการทราบว่าเป็น
ใบรับรองผลการศึกษาจากสถานศึกษาล่าสุด
หลั ก สู ต รจะได้ รั บ วุ ฒิ "ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ "
ใบรับรองอัตราการเข้าเรียนและผลการเรียนจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
(専門士) เมื่อจบการศึกษาหรือไม่
(กรณีอยู่ในประเทศญี่ปุ่น)
⑤ ใบรับรองความสามารถภาษาญี่ปุ่น (กรณีอาศัยอยู่ในต่างประเทศ)
⑥ เอกสารอื่น ๆ
เอกสารที่ต้องใช้แตกต่างกันไปในแต่ละสถานศึกษา และอาจมีเอกสารที่ต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ จึงควรสอบถาม
รายละเอียดโดยตรงกับสถาบันที่ต้องการเข้าศึกษา
①
②
③
④

6 การสอบเข้า
พิจารณาจากการทดสอบหลายรายการประกอบกัน อาทิ ① เอกสารการสมัคร ② การทดสอบความสามารถทางวิชาการ
③ การสัมภาษณ์ ④ การเขียนเรียงความ ⑤ การทดสอบความถนัด ⑥ การทดสอบภาคปฏิบัติ ⑦ การสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น
การสอบเข้าทุกสาขาวิชาจะมีหลักในการประเมินคือ ① ความตระหนักรู้ในเป้าหมายของตนเอง ② ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นใน
การติดตามเนื้อหาในชั้นเรียนหลังจากสอบผ่านและความสามารถทางวิชาการ ③ ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้

วิทยาลัยอาชีวศึกษา (สถาบันอาชีวศึกษา หลักสูตรอาชีวศึกษาเฉพาะทาง)

5 เอกสารสมัครเข้าเรียน

2

รู้จักสถาบันและการสอบ

การแนะน�ำและให้ค�ำปรึกษาเรื่องการหางาน
และเส้นทางของผู้จบการศึกษา
⑤ ค่าเล่าเรียน
⑥ ชื่อเสียงของโรงเรียน

7 เงื่อนไขการส�ำเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (専門士)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (高度専門士)
① เวลาที่ใช้ในการเรียน
2 ปีขึ้นไป
4 ขึ้นไป
② ชั่วโมงเรียน
1,700 ชั่วโมงขึ้นไป
3,400 ชั่วโมงขึ้นไป
③ การอนุมต
ั จิ บหลักสูตร
อนุมัติให้จบหลักสูตรด้วยการประเมินผลการเรียนโดยดูจากผลการสอบ ฯลฯ
④ โครงสร้างหลักสูตร
มีการวางหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
ผู้ที่ได้วุฒิ "ประกาศนียบัตรวิชาชีพ" (専門士) สามารถ ผู้ที่ได้วุฒิ "ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง" (高度専門士)
⑤ หลังจบการศึกษา
เทียบโอนเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) ได้ สามารถเข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท) ได้
17

Chapter 2

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
คื อ สถาบั นที่ ส อนภาษาญี่ ปุ ่ น ให้ แ ก่ ช าวต่ า งชาติ โดยทั่ ว ไป
คณะต่างๆในสถาบันอุดมศึกษาของญีป่ นุ่ มักจะมีการเรียนการสอน
เป็นภาษาญีป่ นุ่ นักเรียนควรมีความสามารถภาษาญีป่ นุ่ ระดับ N1
หรือ N2 เพื่อที่จะติดตามบทเรียนในสถานศึกษาได้ซึ่งเป็นระดับ
ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วประมาณ 600 – 900 ชั่วโมงขึ้นไป ขึ้น
อยู่กับสภาพแวดล้อมและความพยายาม แต่แม้จะไปเรียนภาษา
อย่างเข้มข้นที่ประเทศญี่ปุ่นก็ต้องใช้เวลา 1 – 2 ปี

Chapter

2

One Point มีหลักสูตรที่เรียนด้วย
Advice ภาษาอังกฤษหรือไม่ ?
หลักสูตรที่ท�ำการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษมีเพิ่มขึ้น
(อ่านเพิ่มเติมหน้า 13 เรื่องหลักสูตรที่ได้รับวุฒิการศึกษาโดย
ใช้ภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรที่สามารถรับวุฒิการศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษ
(JASSO)
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/
daigakukensaku.html

รู้จักสถาบันและการสอบ

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นสามารถแบ่งประเภทได้ตามผู้ก่อตั้ง วัตถุประสงค์การเรียน คุณสมบัติในการเข้าศึกษา ฯลฯ ได้ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้สามารถ
ศึกษาได้จากตารางเกี่ยวกับสถานภาพการพ�ำนัก จ�ำนวนโรงเรียน จ�ำนวนนักเรียน

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น

1 ประเภทสถาบัน

สถานศึกษานิติบุคคล (สถาบันอาชีวศึกษา โรงเรียนฝึกอบรม)
องค์ ก รเพื่ อ สาธารณประโยชน์ บริ ษั ท จ� ำ กั ด องค์ ก รอิ ส ระ มหาวิทยาลัยเอกชนและวิทยาลัยอนุปริญญา
บุคคลธรรมดา ฯลฯ
① เรียนภาษาญี่ปุ่น ※１
① เรียนภาษาญี่ปุ่น
วัตถุประสงค์
② เรียนภาษาญีป
่ นุ่ เพือ่ ศึกษาต่อ ② เรียนภาษาญีป่ นุ่ เพือ่ ศึกษาต่อ ② เรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ
จบการศึกษาหลักสูตร
คุณสมบัติในการเข้า จบการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาที่มีระยะเวลาไม่ถึง A. จบการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษา 12 ปี
มัธยมศึกษา 12 ปี
ศึกษา
12 ปี

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

โรงเรียนสอนภาษา
ผู้ก่อตั้ง

※

จ�ำนวน
ระยะเวลาหลักสูตร
สถานภาพการพ�ำนัก
จ�ำนวนนักเรียนทีส่ งั กัด
※1
※2

18

487
1 – 2 ปี (โดยทั่วไป)
College Student ※3
81,878 คน

25

2

59
1 – 2 ปี
College Student
ประมาณ 5,400 คน

มีหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่จ�ำเป็นในการใช้ชีวิตและภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ
กรณีระบบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย) ของประเทศผูส้ มัครมีระยะเวลาไม่ถงึ 12 ปี
และการศึกษาขัน้ สูงสุดของผูส้ มัครคือจบชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตรซึง่ ไม่ใช่หลักสูตรทีก่ ระทรวงศึกษาฯ ของญีป่ นุ่ ได้กำ� หนดไว้
จะถือว่ามีคุณสมบัติไม่พอเพียงที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้ กรณีเช่นนี้ ผู้สมัครต้องเข้าศึกษาจนจบจากหลักสูตรเตรียมเข้า
ศึกษาต่อที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่นระบุไว้ และต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ จึงจะมีคุณสมบัติในการสมัคร
เข้าศึกษาต่อ
นอกจากการเรียนวิชาภาษาญีป่ นุ่ แล้ว "หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ (準備教育課程)” ยังมีวชิ าพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เช่นภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

“หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ" ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฯ ประเทศญี่ปุ่นก�ำหนด (JASSO)
http://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/nihongokyouiku.html
※3 สถาบันสอนภาษาญีป
่ นุ่ ทีผ่ เู้ รียนจะได้รบั สถานภาพการพ�ำนักประเภท "College Student" นัน้ ต้องเป็นสถาบันสอนภาษาญีป่ นุ่ ทีป่ ระกาศ
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประเทศญี่ปุ่นเท่านัน้
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นตามประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (กระทรวงยุติธรรม)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukanho_ho28-2.html
※4 หลักสูตรพิเศษมีหลายประเภท ส�ำหรับหลักสูตรพิเศษสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีผู้เรียนเป็นนักศึกษาต่างชาติจะมีช่ือเรียกว่า หลักสูตรพิเศษ
ส�ำหรับนักศึกษาต่างชาติ “Ryugakusei Bekka”(留学生別科) หรือหลักสูตรพิเศษภาษาญีป่ นุ่ “Nihongo Bekka” (日本語別科) เปิดสอน
ในมหาวิ ท ยาลั ย เอกชนและวิ ท ยาลั ย อนุ ป ริ ญ ญา ผู ้ เรี ย นสามารถเรี ย นวิ ช าภาษาญี่ ปุ ่ น วั ฒ นธรรมญี่ ปุ ่ น /ญี่ ปุ ่ น ศึ ก ษา และวิ ช า
พืน้ ฐานเพือ่ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ฯลฯ หากผูเ้ รียนต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยก็สามารถเข้าศึกษาต่อโดยระบบการเสนอ
ชื่อ (Recommendation Admission) เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยที่จัดสอนหลักสูตร Bekka ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ได้ หรืออาจสมัครเข้าศึกษาที่
มหาวิทยาลัยอื่นได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีข้อดีคือสามารถใช้สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย

2 ระยะเวลาการสมัคร การเข้าศึกษาต่อ
เมษายน – กันยายน / ตุลาคม – กุมภาพันธ์
รวบรวมใบสมัคร เตรียมเอกสาร ส่งไปรษณีย์
กันยายน – พฤศจิกายน / กุมภาพันธ์ – เมษายน
ช่วงเวลายื่นใบสมัคร
มกราคม – มีนาคม / กรกฎาคม – กันยายน
ด�ำเนินการเข้าประเทศ ด�ำเนินการเข้าศึกษา
เมษายน / ตุลาคม
เริ่มเปิดเรียนหลักสูตร 1 หรือ 2 ปี / หลักสูตร 1 ปีครึ่ง
ควรเริ่มเตรียมการโดยเผื่อเวลาให้เพียงพออย่างน้อยล่วงหน้า 6 – 9 เดือนเป็นต้นไป
นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนบางแห่งที่มีหลักสูตรเปิดเรียนช่วงเดือนกรกฎาคมหรือมกราคม แต่มีจ�ำนวนน้อย

3 เอกสารในการสมัครเข้าเรียน
①

One Point สามารถย้ายโรงเรียนได้หรือไม่ ?
Advice
ตามระเบียบแล้วไม่สามารถย้ายสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
ได้ ดังนัน้ จึงควรพิจารณาข้อมูลจากเว็บไซต์หรือเอกสาร
แนะน�ำหรือคู่มือสถานศึกษา หรือสอบถามข้อมูลโดยตรง
จากรุน่ พีท่ กี่ ำ� ลังศึกษาอยูห่ รือจบการศึกษาแล้ว เก็บข้อมูล
ให้ครบถ้วนก่อนท�ำการเลือกโรงเรียนอย่างระมัดระวัง

4 การค้นหาสถาบันสอนภาษาญีป่ นุ่
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
①

จุดส�ำคัญในการเลือก

วีซ่า College Student
② วัตถุประสงค์ของการเรียนคือ?
③ การจัดชั้นเรียน
④ จ�ำนวนนักเรียนและจ�ำนวน
ผู้สอน

เป็นโรงเรียนทีไ่ ด้มาตรฐานตามประกาศโดยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรมหรือไม่ (หากไม่ใช่จะไม่ได้วซี า่ College Student)

⑤

มีนกั เรียนที่มาจากประเทศที่ใช้ตัวคันจิเยอะหรือไม่ ? ทางโรงเรียนค�ำนึงถึงนักเรียนที่ไม่ได้มาจากประเทศที่ใช้ตัว

2

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น

การสอบเข้ามักพิจารณาจากเอกสารเป็นหลัก แต่ก็มีบางสถานศึกษาที่มีการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าเรียนและผู้ปกครอง หรือจัดสอบ
ข้อเขียนด้วย

Chapter

รู้จักสถาบันและการสอบ

ใบสมัครเข้าเรียน
② ใบประวัติส่วนตัว
③ ใบรับรองผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือมหาวิทยาลัย
④ ใบรับรองการส�ำเร็จการศึกษา (หรือคาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษา) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือมหาวิทยาลัย
⑤ เอกสารรับรองความสามารถทางการเงิน
⑥ เอกสารอื่น ๆ

เพื่อสนทนาในชีวิตประจ�ำวัน ? เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ? เพื่อใช้ในธุรกิจ ?
มีการแบ่งระดับให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนหรือไม่ ? ในหนึง่ ห้องมีนกั เรียนกี่คน ?
ขนาดของโรงเรียนเป็นอย่างไร ? สัดส่วนจ�ำนวนนักเรียนต่อจ�ำนวนผู้สอนเป็นอย่างไร ?

สัดส่วนนักเรียนตามสัญชาติ คันจิหรือไม่ ?
จ�ำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมดและจ�ำนวนชั่วโมงเรียนในแต่ละวิชาเป็นอย่างไร ?
⑥ จ�ำนวนชั่วโมงเรียน
⑦

การเรียนเพื่อเตรียมสอบ

⑧

การแนะแนวศึกษาต่อและ
การใช้ชีวิต
⑨ เส้นทางหลังจบการศึกษา
⑩ ค่าเล่าเรียน
⑪
⑫

การสอบเข้า

สถานที่ตั้งโรงเรียน
⑬ ที่พัก

มีการสอนเพื่อเตรียมการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) หรือการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
หรือไม่ ? มีการสอนวิชาพื้นฐาน (ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์โลก ภูมิศาสตร์ ฯลฯ) หรือไม่ ?
มีการแนะน�ำและให้ค�ำปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อและความเป็นอยู่หรือไม่ ?

รุ่นพี่ที่จบการศึกษาเป็นอย่างไร ? สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ต้องการได้หรือไม่ ?
ค่าเล่าเรียนเหมาะสมกับจ�ำนวนชั่วโมงเรียน จ�ำนวนผู้สอน และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ หรือไม่ ?
เป็นการคัดเลือกจากเอกสารเท่านัน้ หรือไม่ ? มีการสัมภาษณ์ผู้ค�้ำประกันหรือผู้ติดต่อที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ ?
มีการสอบคัดเลือกภายนอกประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ ?
อยู่ในเมืองใหญ่หรือเมืองเล็ก ? น่าจะปรับตัวให้เข้ากับภูมิอากาศได้หรือไม่?
โรงเรียนมีหอพักหรือบ้านพักหรือไม่ ? แนะน�ำอพาร์ทเมนท์ให้หรือไม่ ?

ค้นหาโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น (Association for the Promotion of Japanese Language Education)
http://www.nisshinkyo.org/english/index.html
Japanese Language School Association (JaLSA)
http://www.jalsa.jp/
รายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชนและวิทยาลัยอนุปริญญาที่เปิดสอนหลักสูตรพิเศษส�ำหรับนักศึกษาต่างชาติ (JASSO)
http://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/nihongokyouiku.html
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การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)
การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) เป็นการสอบวัดความสามารถภาษาญี่ปุ่นและความรู้พื้นฐานด้านวิชาการ (วิทยาศาสตร์
ความรู้ทั่วไป คณิตศาสตร์) ส�ำหรับผู้ที่ประสงค์จะศึกษาในมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
จ�ำนวนสถานศึกษาที่ใช้การสอบเพื่อ
มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นมากกว่าครึ่งหนึง่ (มหาวิทยาลัยของรัฐ
ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)
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เกือบทุกแห่ง) ใช้คะแนน EJU ในการคัดเลือกสอบเข้า
การสอบเข้าสถานศึกษาแต่ละแห่งจะใช้ EJU หรือไม่แตกต่างกันไปในแต่ละคณะแม้จะเป็น
มหาวิทยาลัยเดียวกันก็ตาม ดังนัน้ ควรตรวจสอบในโฮมเพจของคณะที่ตนต้องการเข้าศึกษา
ว่าจ�ำเป็นจะต้องใช้ผลสอบ EJU หรือไม่

มหาวิทยาลัย
438 แห่ง
วิทยาลัยอนุปริญญา
88 แห่ง
บัณฑิตวิทยาลัย
59 แห่ง
วิทยาลัยเทคนิค
51 แห่ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
134 แห่ง
รวม
770 แห่ง
(ข้อมูล ณ เดือน ธ.ค. 2017)

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

1 เวลาจัดสอบ
เดือนมิถุนายน (ครั้งที่ 1) , เดือนพฤศจิกายน (ครั้งที่ 2)

การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)

2 สถานทีจ่ ดั สอบ
ในประเทศญี่ปุน : 16 จังหวัด นอกประเทศญี่ปุ่น : 18 เมืองใน 14 ประเทศและพื้นที่ต่าง ๆ
เมืองที่จัดสอบ EJU (ภายนอกประเทศญี่ปุ่น) อินเดีย (นิวเดลี), อินโดนีเซีย (จาการ์ตา, ซูราบายา), เกาหลีใต้ (โซล, ปูซาน), ศรีลังกา
(โคลัมโบ), สิงคโปร์, ไทย (กรุงเทพฯ, เชียงใหม่) ไต้หวัน (ไทเป), ฟิลิปปินส์ (มะนิลา), เวียดนาม (ฮานอย, โฮจิมินห์), ฮ่องกง, มาเลเซีย
(กัวลาลัมเปอร์), เมียนมาร์ (ย่างกุ้ง), มองโกเลีย (อูลานบาตอร์), รัสเซีย (วลาดิวอสต็อก)

3 วิชาทีจ่ ดั สอบ
เลือกวิชาสอบตามรายวิชาที่สถานศึกษาที่ต้องการสอบเข้าก�ำหนด ไม่สามารถเลือกวิชาวิทยาศาสตร์และความรู้ทั่วไปพร้อมกันได้
วิชา

ภาษาญีป่ นุ่

วัตถุประสงค์
เพือ่ วัดความสามารถภาษาญีป่ นุ่ ทีจ่ ำ� เป็นในการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยของญีป่ นุ่ (Academic Japanese)

ความรูพ้ นื้ ฐานทางวิชาการ

เพื่อวัดความสามารถด้านวิชาการพื้นฐานสายวิทย์

วิทยาศาสตร์ (ฟิสกิ ส์ เคมี ชีววิทยา) ทีจ่ ำ� เป็นในการศึกษาคณะทาง

วิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของญีป่ นุ่

เพือ่ วัดความสามารถด้านวิชาการพืน้ ฐานสายศิลป์ โดย

ความรูท้ วั่ ไป เฉพาะความสามารถทางตรรกะและการใช้ความคิดที่

จ�ำเป็นในการศึกษาในมหาวิทยาลัยของญีป่ นุ่

เพื่ อ วั ด ความสามารถด้ า นวิ ช าการพื้ น ฐานด้ า น

คณิตศาสตร์ คณิต ศาสตร์ ที่ จ� ำ เป็ น ในการศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย

ของญีป่ นุ่

เวลา

ระดับคะแนน

125 นาที

การอ่าน การฟัง
การอ่านและการฟัง
0-400 คะแนน

ภาษาของ
โจทย์

การเลือกวิชา

ภาษาญี่ ปุ ่ น
เท่านัน้

การเขียน
0-50 คะแนน
80 นาที

0-200 คะแนน

80 นาที

0-200 คะแนน

80 นาที

0-200 คะแนน

เลือก 2 วิชาจากฟิสกิ ส์ เคมี หรือชีววิทยา

เลือกคอร์ส 1 (ส�ำหรับคณะสายศิลป์หรือคณะสายวิทย์ที่
เกีย่ วข้องกับคณิตศาสตร์คอ่ นข้างน้อย) หรือคอร์ส 2 (ส�ำหรับ
คณะทีต่ อ้ งใช้คณิตศาสตร์ในระดับสูง)

ภาษาญีป่ นุ่
หรือภาษา
อังกฤษ
(เลือกได้)

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

ภาษาญี่ปุ่น

ความรู้
ทั่วไป

คณิตศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

〇

〇

คอร์ส 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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คอร์ส 2

วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
〇

เคมี

ชีววิทยา

การเลือกวิชา
เลือกอิสระอีก 1 วิชา

ภาษาในการสอบ
วิชาการพื้นฐาน

ผลการสอบรอบที่ใช้ได้

ภาษาญีป่ นุ่

รอบเดือนมิถนุ ายน/พฤศจิกายน 2018

ภาษาอังกฤษ

รอบเดือนมิถนุ ายน 2018

4 ตารางก�ำหนดการ

※

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

①

ยื่นสมัคร

กุมภาพันธ์ถึง
มีนาคม

กรกฎาคม

②

ได้รับบัตรสอบ

พฤษภาคม

ตุลาคม

③

วันสอบ

มิถุนายน

พฤศจิกายน

④

ได้รับใบแจ้งผล
คะแนน

กรกฎาคม

ธันวาคม

ผู้สอบสมัครสอบด้วยวิธีการที่ก�ำหนด ※ 1 และช�ำระเงินภายในช่วงเวลารับสมัคร
(การเปิดรับสมัครสอบท�ำในช่วงเวลาแตกต่างกันไปทุกปี จึงควรตรวจสอบให้ชัดเจน)
ได้รับบัตรประจ�ำตัวผู้สอบ
เข้าสอบ
ได้รับใบแจ้งผลคะแนน (หลังจากนัน้ JASSO จะแจ้งผลคะแนนของผู้สอบไปยังสถานศึกษาตาม
การร้องขอจากสถานศึกษาที่ผู้สอบยื่นสมัคร)

1 พื้นที่สอบบางแห่งสามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์หรือทางระบบออนไลน์ อ่านรายละเอียดได้จากโฮมเพจนี้

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

5 ประโยชน์ของการสอบ EJU
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รู้จักสถาบันและการสอบ
การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)

ระบบจองทุนการศึกษา
นักศึกษาต่างชาติทนุ ส่วนตัวทีไ่ ด้คะแนนดีเยีย่ มจากการสอบ EJU และจะเข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาภาคปกติในมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี)
วิทยาลัยอนุปริญญา วิทยาลัยเทคนิค (ตัง้ แต่ชนั้ ปีที่ 3 ขึน้ ไป) หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาของญีป่ นุ่ สามารถจองเพือ่ ขอรับ "ทุนสนับสนุน
นักศึกษาต่างชาติจากกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น (Reservation Program for Monbukagakusho Honors Scholarship
for Privately-Financed International Students)" ซึ่งเป็นทุนการศึกษาของ JASSO ได้
เงินทุน : 48,000 เยนต่อเดือน (ปีงบประมาณ 2018)
วิธีสมัคร : สมัครตามวิธีที่ก�ำหนดไว้ในขั้นตอนการสมัครสอบ EJU
วิธีคัดเลือก : คัดเลือกจากผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนดีจากการสอบ EJU
http://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/scholarship/shoureihi/yoyakuseido/
② ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้งที่สอบและอายุผู้สอบ! ผลสอบมีอายุ 2 ปี!
การสอบ EJU สามารถสมัครสอบกี่ครั้งก็ได้ และไม่จ�ำกัดอายุของผู้สอบ ผลสอบมีอายุ 2 ปี (สามารถใช้ผลสอบย้อนหลังได้มากที่สุด
4 ครั้งสุดท้าย) แต่คะแนนที่ยื่นให้กับสถานศึกษาแต่ละแห่งจะต้องเลือกใช้คะแนนสอบเพียงครั้งเดียวเท่านัน้ นอกจากนี้ จะเลือกใช้
คะแนนสอบแต่ละวิชาจากการสอบต่างครัง้ กันไม่ได้ สถานศึกษาจ�ำนวนมากก�ำหนดรอบการสอบ EJU ทีใ่ ห้ใช้ยนื่ สมัคร จึงต้องตรวจสอบ
ระเบียบการสมัครของสถานศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่ออย่างละเอียด
③ ระบบ Pre-arrival Admission
การสอบเข้าโดยใช้ผลคะแนน EJU สามารถท�ำได้โดยไม่ต้องเดินทางไปสอบที่ประเทศญี่ปุ่น
รายชื่อสถานศึกษา (ประมาณ 160 แห่ง) ที่ใช้ผลสอบ EJU สมัครเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องเดินทางไปด�ำเนินการที่ประเทศญี่ปุ่น
http://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/prearrival/

6 ทดลองท�ำข้อสอบเก่า EJU
ตัวอย่างข้อสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) ที่ผ่านมา
http://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/pastpaper_sample.html
● 日本留学試験試験問題

聴解・聴読解問題CD付

ข้อสอบเก่า EJU ในปีที่ผ่านมา
ผู้เขียน/บรรณาธิการ : JASSO พิมพ์ : Bonjinsha Co., Ltd.
(จ�ำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้)
※ สามารถอ่านข้อสอบเก่าได้ทศ
ี่ นู ย์เผยแพร่ขอ้ มูลเพือ่ การศึกษาต่อประเทศญีป่ นุ่ (รายละเอียดหน้า 41)
ติดต่อสอบถาม
〈การสอบในต่างประเทศ〉
〈การสอบในประเทศญีป
่ นุ่ 〉

http://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/contact/ (EJU Overseas Representatives)
EJU "Uketsuke-Center (Information Desk)" TEL: 0570-55-0585 Email : eju@sdcj.co.jp
*กรณีโทรจากประเทศไทย TEL : +81-42-649-9571
การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญีปุ่น (EJU) (JASSO)
http://www.jasso.go.jp/sp/en/eju/index.html
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Chapter 2

การสอบแต่ละประเภทที่ใช้ในการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
ศึกษารายละเอียดในคู่มือการสมัครของสถานศึกษาที่สนใจ และสอบตามที่ก�ำหนดไว้

1 การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญีป่ นุ่ (JLPT) Japanese-Language Proficiency test
เป็นการสอบที่มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับและรับรองความสามารถภาษาญี่ปุ่นของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาหลัก จัดขึ้นทั้งใน
ญี่ปุ่นและต่างประเทศในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม
①

การจัดสอบในประเทศญี่ปุ่น
Japan Educational Exchanges and Services (JEES) Japanese Language Learning Promotion Division
TEL: (+81) 3-6686-2974 (The JLPT Application Center / วันจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 - 17:30)
http://info.jees-jlpt.jp/

②

การจัดสอบในต่างประเทศ
The Japan Foundation, Center for Japanese Language Testing
TEL : (+81) 3-5367-1025
http://www.jlpt.jp/e/index.html

Chapter
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การสอบแต่ละประเภทที่ใช้ในการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

2 National Center Test for University Admissions (大学入試センター試験)
นักศึกษาชาวญีป่ นุ่ จะสอบการสอบนีเ้ มือ่ จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่ง
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่กำ� หนดให้นกั ศึกษาต่างชาติตอ้ งเข้าสอบการสอบประเภทนี้ แต่กม็ บี างมหาวิทยาลัยทีก่ ำ� หนดให้เข้าสอบในกรณี
ที่ยื่นสมัครบางคณะของมหาวิทยาลัย (ส่วนใหญ่เป็นคณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์)
National Center Test for University Admissions
http://www.dnc.ac.jp/

3 การสอบอืน่ ๆ ทีใ่ ช้ในการศึกษาต่อในญีป่ นุ่
การสอบเพื่อรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL®, IELTS, TOEIC®, The Eiken Test in Practical English Proficiency
(Eiken)
● การสอบเพื่อรับรองความสามารถด้านวิชาการ SAT, ACT, International Baccalaureate Exams, ผลคะแนนการสอบมาตรฐาน
หลังส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เพื่อคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศของตน เป็นต้น
●
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เหตุผลที่เลือกเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น

มาลองฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่กันเถอะ !
Khvan Sergey

Tokyo Japanese Language Education Center

สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

ผมสนใจวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของญี่ปุ่นอย่างเช่นอนิเมชั่น อาหารญี่ปุ่น การพับโอริกามิมาตั้งแต่เด็ก ๆ จึงเรียนภาษาญี่ปุ่น
ด้วยตนเอง เมื่อถึงปิดเทอมฤดูร้อนตอนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผมได้ไปเที่ยวคนเดียวที่โตเกียว ชิบะ เกียวโตเป็นเวลา 3 สัปดาห์ พอ
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก็ได้สมัครทุน AFS ของรัสเซีย และได้มาแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนอุระวะเป็นเวลา 1 ปี จากประสบการณ์มากมาย
เหล่านี้ ยิ่งท�ำให้ผมตกอยู่ในมนต์เสน่ห์อันน่ามหัศจรรย์ของญี่ปุ่นมากขึ้น ท�ำตัดสินใจว่าอยากเรียนที่ญี่ปุ่นมากขึ้นอีกจนมาถึงตอนนี้
การได้เจอนายกรัฐมนตรีอาเบะและภริยาโดยบังเอิญที่ศูนย์ญี่ปุ่นทาชเคนต์ และได้ฟังการบรรยายอันแสนวิเศษที่โรงเรียนอุระวะ
จากอาจารย์อามาโนะซึง่ เป็นแพทย์โรคหัวใจทีม่ ชี อื่ เสียงก็เป็นความทรงจ�ำทีจ่ ะไม่ลมื ไปตลอดชีวติ ในอนาคตเมือ่ จบจากมหาวิทยาลัย
แล้ว ผมอยากจะอยู่ที่ญี่ปุ่นและท�ำงานด้านการแลกเปลี่ยนหรืองานที่ได้สร้างคุณประโยชน์ระหว่างประเทศ แน่นอนว่าการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและอุซเบกิสถานจะเป็นงานตลอดชีวิตของผม

Digital Hollywood University

สวีเดน

Vladimir Marinov

Hokkaido University

บัลแกเรีย

เหตุผลที่เลือกเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น

ตัง้ แต่จำ� ได้ตวั เองก็รสู้ กึ สนใจวัฒนธรรม อาหาร ประวัตศิ าสตร์ และคนญีป่ นุ่ และใช้เวลามากมายไปกับการเรียนรูเ้ รือ่ งราวเกีย่ วกับ
ประเทศญีป่ นุ่ บังเอิญโชคดีเมืองเลกซานด์บา้ นเกิดมีการท�ำข้อตกลงร่วมกันเป็นเมืองพีน่ อ้ งกับเมืองโทเบ็ตสึ จังหวัดฮอกไกโด แต่ถงึ
แม้ว่าจะอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นสักเท่าไรก็ไม่เคยไปญี่ปุ่นและพูดภาษาไม่ได้ จึงตัดสินใจเข้าเรียนในโรงเรียนสอนภาษา
ที่กรุงโตเกียว ตอนแรกวางแผนว่าจะเรียนแค่ 1 ปี แต่กลายเป็นว่าตัวเองชอบญี่ปุ่นมาก จาก 1 ปีเลยกลายเป็น 2 ปี หลังจบจาก
โรงเรียนสอนภาษาก็รสู้ กึ ว่าควรจะท�ำความฝันของตัวเองทีอ่ ยากเป็นดีไซเนอร์ให้สำ� เร็จทีญ
่ ปี่ นุ่ จึงตัดสินใจเข้ามหาวิทยาลัยในญีป่ นุ่
แน่นอนว่าสิง่ ทีเ่ จอไม่ใช่โลกสีรงุ้ ส่องประกายตลอดเวลา แต่กไ็ ม่เคยรูส้ กึ เสียใจภายหลังเลย และความฝันก็ได้กลายเป็นความเป็นจริง
จึงคิดว่าจะเชื่อมั่นในความพยายามของตนและท�ำอะไรสักอย่างที่วิเศษให้ส�ำเร็จลุล่วงที่ญี่ปุ่น
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学校
試験นを
知る
รู้จ・
ักสถาบั
และการสอบ

Matilda Gustafsson

Chapter

ผมรูส้ กึ สนอกสนใจประเทศญีป่ นุ่ ตัง้ แต่เล็ก ผมได้รจู้ กั กับคนญีป่ นุ่ หลายคนผ่านทางวีดโี อเกมและได้ฟงั ข้อดีและไม่ดรี วมทัง้ เรือ่ งราว
ต่าง ๆ ของญี่ปุ่นจากพวกเขา ผมรู้สึกประหลาดใจที่คนญี่ปุ่นหยิบยกข้อดีมาเล่าให้ฟังมากมายเลยอยากมาสัมผัสความเป็นจริงด้วย
ตัวเอง ผมชอบฟิสิกส์มาก พอได้โอกาสมาศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นจึงวิจัยด้านฟิสิกส์มาอย่างต่อเนื่อง ตอนที่เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ผม
รู้สึกกังวลที่ตัวเองได้กลายเป็นชาวต่างชาติอย่างเต็มรูปแบบเมื่อมาอยู่ในแผ่นดินนี้ คิดว่า “ถ้าที่นี่ไม่ต้อนรับจะท�ำยังไง” แต่ก็ต้อง
ประหลาดใจเมื่อได้รับรู้ว่าคนญี่ปุ่นมีน�้ำใจ ใจกว้างกว่าที่ได้ฟังมาจากเพื่อนตั้งเยอะ ไม่มีใครเอาเรื่องที่ผมเป็นชาวต่างชาติมาเป็น
ปัญหาเลย ความกังวลจึงคลายไป และผมก็หลงเสน่ห์อันแสนวิเศษของประเทศนี้เข้าแล้ว ผมอยากจะน�ำเอาความรู้ที่ได้จากญี่ปุ่น
ท�ำประโยชน์ในอนาคต และอยากตอบแทนความโอบอ้อมอารีที่ได้รับมา

Alvin Sanjaya

Sophia University, Faculty of Science and Technology

อินโดนีเซีย

ตอนทีผ่ มขึน้ ชัน้ มัธยมปลาย ผมได้เรียนว่าประเทศญีป่ นุ่ เป็นประเทศในเอเชียทีพ่ ฒ
ั นาเป็นประเทศอุตสาหกรรมได้สำ� เร็จเป็นแห่งแรก
ภาพลักษณ์ของญีป่ นุ่ ในปัจจุบนั ทีค่ งความเป็นประเทศพัฒนาแล้วทีป่ ลอดภัยและมีสนั ติภาพ ท�ำให้ผมเชือ่ ว่าการเรียนทีญ
่ ปี่ นุ่ เป็นวิธี
ทีด่ ที สี่ ดุ ทีจ่ ะท�ำให้ผมบรรลุศกั ยภาพของตน แม้วา่ ความสามารถในการเปิดรับความเปลีย่ นแปลงของคนญีป่ นุ่ (แต่กอ็ าจอนุรกั ษ์นยิ ม
บ้างในบางเรือ่ ง) จะไม่ได้ถกู กล่าวถึงมากนัก แต่นอกจากการให้ทนุ เป็นจ�ำนวนมากแล้ว นิสยั เปิดรับของญีป่ นุ่ ก็ทำ� ก�ำลังท�ำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพในการดึงความสนใจจากทัว่ โลกมายังประเทศแห่งนี้ นอกจากนี้ ประเทศญีป่ นุ่ ยังเป็นประเทศเอเชียประเทศแรกทีก่ ำ� ลัง
เผชิญกับภาวะประชากรลดจ�ำนวนซึ่งการเคลื่อนไหวของจ�ำนวนประชากรรูปแบบนีต้ ่างจากสิ่งที่ผมประสบมาในประเทศบ้านเกิด
ของผมเป็นอย่างมาก สิ่งนี้ยิ่งกระตุ้นความรู้สึกให้ผมอยากเรียนรู้เกี่ยวกับแดนอาทิตย์อุทัยมากขึ้น (รู้สึกสนใจปัจจัยด้านวัฒนธรรม
ที่ควบคุมการเพิ่มประชากร เนื่องจากความกังวลเรื่องประชากรที่เพิ่มมากเกินไปในประเทศก�ำลังพัฒนา)
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ขั้นตอนการเข้าประเทศญี่ปุ่น
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● การตรวจลงตรา (วีซ่า) และสถานภาพการพ�ำนัก

Chapter

ขั้นตอนการเข้าประเทศญี่ปุ่น

รู้จักการใช้ชีวิต
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การด�ำเนินการเพือ่ เข้าประเทศญีป่ นุ่ จ�ำเป็นต้องรับการตรวจลงตรา (ขอวีซา่ ) ก่อนออกเดินทาง การตรวจลงตรามีหลายประเภท สถานภาพ
การพ�ำนักจะถูกก�ำหนดตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น สถานภาพหรือต�ำแหน่งของชาวต่างชาติ และสถานภาพ
การพ�ำนักส�ำหรับการเรียนในสถานศึกษาอันได้แก่ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยอนุปริญญา วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา สถาบันสอนภาษา
ญี่ปุ่น คือ "นักศึกษาวิทยาลัย (College student)" โดยมีระยะเวลาการพ�ำนักคือ 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 การยื่นรับการตรวจลงตรา (ขอวีซ่า) มี 2 วิธีคือ การยื่นรับโดยแสดง "ใบรับรองสถานภาพ
การพ�ำนัก (COE)" และการยื่นแบบไม่แสดงใบรับรอง ฯ วิธีที่ใช้การยื่น "ใบรับรองสถานภาพการพ�ำนัก (COE)" จะใช้เวลาสั้นกว่า
ทุนการศึกษาและทีพ่ กั ส�ำหรับนักศึกษาต่างชาติสว่ นใหญ่จะก�ำหนดเงือ่ นไขให้ผสู้ มัครต้องมีสถานการพ�ำนักเป็น "College Student"
ในตอนที่ยื่นสมัคร
【ขั้นตอนการเข้าประเทศโดยการยื่นขอใบรับรองสถานภาพการพ�ำนักส�ำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ประเทศของตน

ใบสมัคร

(COE)】

ประเทศญี่ปุน
สถานศึกษาที่จะไปศึกษาตอ

ผูประสงคจะศึกษาตอ

จดหมายตอบรับเขาศึกษา

ผูยื่นคำขอ
ตัวแทน
หรือ
ผูประสงคจะศึกษาตอ
ยื่นขอ "ใบรับรองสถานภาพการพำนัก
Certiﬁcate of Eligibility" 1 2
(คำยอ "COE")

สำนักงานตรวจคนเขาเมืองในพื้นที่
ออกใบ COE

ผูประสงคจะศึกษาตอ

จัดสงใบ COE
รับ COE

3

ตัวแทน
หรือ
ผูประสงคจะศึกษาตอ

ยื่นขอวีซา
｜

ใบคำรองขอวีซา
เอกสารเกี่ยวของอื่น ๆ ที่จำเปน
สถานทูตญี่ปุน / สถานกงสุลญี่ปุน
ออกวีซา
ผูประสงคจะศึกษาตอ

4

เขาประเทศ
ยื่นเรื่องขอเขาประเทศ
สำนักงานตรวจคนเขาเมือง
ประจำสนามบิ
น (หรือทาเรือ)
ยื่นใบ COE
5

ไดรับอนุญาตใหเขาประเทศ

นักศึกษาวิทยาลัย
ทำกิจกรรมตามสถานะ
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1 การสมัครเพือ่ ขอใบรับรองสถานภาพการพ�ำนัก (COE)
ผู้ประสงค์ศึกษาต่อ (ผู้สมัคร) หรือตัวแทน (ครอบครัวผู้สมัครหรือเจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษาที่รับเข้าเรียน ฯลฯ) จะต้องสมัครขอ
"ใบรับรองสถานภาพการพ�ำนัก (COE)" ที่ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสาขาต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น
ผูป้ ระสงค์ศกึ ษาต่อสามารถขอใบรับรอง ฯ ด้วยตนเองได้เช่นกัน แต่โดยส่วนใหญ่สถานศึกษามักเป็นตัวแทนยืน่ ขอให้ สามารถตรวจสอบ
เอกสารที่จ�ำเป็นได้จากสถานศึกษาที่ตนจะเข้าศึกษา

2 เอกสารรับรองความสามารถในการช�ำระค่าใช้จา่ ยขณะพ�ำนักในประเทศญีป่ นุ่
การขอใบรับรองสถานภาพการพ�ำนัก วีซ่า ฯลฯ อาจจ�ำเป็นต้องแสดงหลักฐานยืนยันว่าผู้สมัครเตรียมการอย่างเพียงพอเพื่อรองรับ
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในขณะก�ำลังศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
โดยทั่วไปมักจะใช้หนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก หนังสือรับรองรายได้ย้อนหลัง 4 - 5 ปี หรือหนังสือรับรองการเสียภาษีของ
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เป็นต้น ตามปกติผู้ปกครองจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหากผู้ประสงค์ศึกษาต่อชาวต่างชาติไม่สามารถช�ำระ
ค่าใช้จ่ายได้ด้วยตนเอง

4 การเข้าประเทศญีป่ นุ่
การเข้าประเทศญี่ปุ่นต้องใช้เอกสารดังนี้
【เอกสารที่จ�ำเป็น】 ① หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
② การตรวจลงตราจากสถานทูตญี่ปุ่นในต่างแดน (วีซ่า)
③ ใบรับรองสถานภาพการพ�ำนัก (COE) (กรณีได้รับแล้ว)

ขั้นตอนการเข้าประเทศญี่ปุ่น

เมื่อได้รับ "ใบรับรองสถานภาพการพ�ำนัก (COE)" แล้ว ให้ยื่นขอตรวจลงตราที่สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศของตน
【เอกสารที่จ�ำเป็น】 ① หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
② ใบค�ำร้องขอรับการตรวจลงตรา
③ รูปถ่าย
④ ใบรับรองสถานภาพการพ�ำนัก (COE)
⑤ อาจมีการขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมในบางกรณี
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รู้จักการใช้ชีวิต

3 เอกสารทีจ่ ำ� เป็นในการยืน่ ขอตรวจลงตรา (วีซา่ )

Chapter

5 บัตรประจ�ำตัวผูพ้ ำ� นัก
ชาวต่างชาติที่มีระยะเวลาพ�ำนักเกินกว่า 3 เดือนจะได้รับ "บัตรประจ�ำตัวผู้พ�ำนัก
(Residence Card)" บัตรประจ�ำตัวผู้พ�ำนักนีจ้ �ำเป็นต้องพกติดตัวไว้เสมอ
【การขอรับบัตรประจ�ำตัวผู้พ�ำนัก】

กรณีเข้าประเทศที่สนามบินชินชิโตเสะ สนามบินนาริตะ สนามบินฮาเนดะ สนามบินจูบุ
RESIDENCE CARD
สนามบินคันไซ สนามบินฮิโรชิมะ หรือสนามบินฟุกุโอกะ :
		 การออกบัตรประจ�ำตัวผูพ้ ำ� นักสามารถท�ำได้หลังจากรับการติดสติก๊ เกอร์ตราอนุญาตเข้าเมือง
		 上陸許可 หรือ Landing Permission ลงในหนังสือเดินทางในขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้ ให้นำ� บัตรประจ�ำตัวผูพ้ ำ� นัก
		 ไปขึ้นทะเบียนผู้อาศัยที่ส�ำนักงานเขตที่พักอาศัยภายใน 14 วันเมื่อมีที่อยู่ที่แน่นอนในญี่ปุ่นแล้ว
กรณีเข้าประเทศที่สนามบินอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น :
		 นักศึกษาต่างชาติจะได้รบั การติดสติกเกอร์ตราอนุญาตเข้าเมือง 上陸許可 และตราประทับ 在留カード後日交付 ซึง่ มีความหมายว่า
		 "ออกบัตรประจ�ำตัวผูพ้ ำ� นักภายหลัง" ลงบนหนังสือเดินทางในขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง หลังจากมีทอี่ ยูท่ แี่ น่นอนในญีป่ นุ่ แล้ว
		 ให้นำ� หนังสือเดินทางทีม่ ตี ราประทับดังกล่าวไปขึน้ ทะเบียนผูอ้ าศัยยังส�ำนักงานเขตทีพ่ กั อาศัยภายใน 14 วัน จากนัน้ บัตรประจ�ำตัว
		 ผู้พ�ำนักจะถูกจัดส่งไปที่ส�ำนักงานเขตที่พักอาศัยและส่งต่อทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้
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6 มายนัมเบอร์ (Social Security and Tax Number)
หลังจากลงทะเบียนทีอ่ ยูอ่ าศัยทีส่ ำ� นักงานเขตในเมืองทีต่ นพ�ำนัก จะมีการส่งบัตรแจ้งมายนัมเบอร์ (個人番号หมายเลขประจ�ำตัวบุคคล)
มายังผูพ้ ำ� นักทุกคนรวมทัง้ ชาวต่างชาติดว้ ย มายนัมเบอร์ของแต่ละคนจะมีเพียงเลขชุดเดียวเท่านัน้ และชุดหมายเลขนีจ้ ำ� เป็นส�ำหรับ
การท�ำธุรกรรมในทีต่ า่ ง ๆ เช่นหน่วยราชการ ชุดหมายเลข 12 หลักของมายนัมเบอร์จะแตกต่างจาก
เลข 12 หลักในบัตรประจ�ำตัวผู้พ�ำนัก (Residence Card)
นักศึกษาต่างชาติควรเก็บรักษา "บัตรแจ้งหมายเลข (通知カード)" และ "บัตรประจ�ำตัวบุคคล
(個人カード)" ซึ่งระบุเลขประจ�ำตัวไว้ให้ดี เนื่องจากต้องใช้ในการด�ำเนินการต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น
● ตอนท�ำธุรกรรม ณ สถานที่ราชการ
● ตอนท�ำงานพิเศษ
บัตรแจ้งหมายเลข (通知カード)

7 การเดินทางเข้าประเทศญีป่ นุ่ เพือ่ การสอบ

Chapter

ขั้นตอนการเข้าประเทศญี่ปุ่น
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กรณีเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อการสอบ นักศึกษาจะต้องน�ำบัตรประจ�ำตัวผู้สอบที่ได้รับจากสถานศึกษาที่จะสอบไปแสดงเพื่อรับ
การตรวจลงตรา "พ�ำนักระยะสัน้ (Temporay Visitor)" จากสถานทูตญีป่ นุ่ ในประเทศของตนก่อนเดินทาง ระยะเวลาทีส่ ามารถพ�ำนัก
ได้ คือ 15 วัน 30 วัน หรือ 90 วัน อย่างไรก็ตาม ไม่จ�ำเป็นต้องขอวีซ่าหากเป็นผู้อาศัยในประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า

8 การขออนุญาตท�ำกิจกรรมนอกเหนือจากทีไ่ ด้รบั อนุญาตตามสถานภาพ
สถานภาพการพ�ำนักประเภท "นักศึกษาวิทยาลัย (College Student)" เป็นสถานภาพส�ำหรับเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาประเทศ
ญี่ปุ่น ไม่อนุญาตให้ท�ำงาน อย่างไรก็ตาม นักศึกษาสามารถท�ำงานพิเศษได้หากด�ำเนินการขอ "การอนุญาตให้ท�ำกิจกรรมนอกเหนือ
จากที่ได้รับอนุญาตตามสถานภาพ (Permission to Engage in Activity Other than that Permitted under the Status of
Residence Previously Granted)" จากส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น ผู้ที่มีสถานภาพการพ�ำนัก “College Student” และมี
ระยะเวลาพ�ำนักเกินสามเดือน สามารถขอ "การอนุญาตให้ท�ำกิจกรรมนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามสถานภาพ (Permission to
Engage in Activity Other than that Permitted under the Status of Residence Previously Granted)" ที่สนามบินได้ใน
ขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเข้าประเทศครั้งแรก (อ่านเพิ่มเติมหน้า 34) กรณีขอ "การอนุญาตให้ท�ำกิจกรรมนอกเหนือจากที่ได้รับ
อนุญาตตามสถานภาพ” หลังจากที่เข้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว สามารถด�ำเนินการขอได้ที่ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อย่างไรก็ตาม อาจ
มีกรณีที่สถานศึกษาที่เข้าเรียนต้องการให้จดจ่อกับการเรียนและไม่อนุญาตให้ท�ำงานพิเศษ ดังนัน้ จึงควรสอบถามสถานศึกษาก่อน

9 การด�ำเนินการเมือ่ ต้องการกลับประเทศชัว่ คราว

กรณีนกั เรียนต่างชาติเดินทางกลับประเทศชั่วคราวหรือไปประเทศอื่น จะต้องท�ำเรื่องขออนุญาตกลับเข้าประเทศ (Re-entry Permit)
ที่ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อนออกนอกประเทศ
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรระวังเนื่องจากหากไม่ได้ขออนุญาตกลับเข้าประเทศจะต้องยื่นขอวีซ่าใหม่ที่สถานทูตญี่ปุ่นในต่างแดน อย่างไร
ก็ตาม ผู้มีระยะเวลาการพ�ำนักปานกลางถึงระยะยาวซึ่งมีหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่ยังไม่หมดอายุและมีบัตรประจ�ำตัวผู้พ�ำนัก
(Residence Card) ทัง้ ยังได้แสดงเจตจ�ำนงค์ (เช่นท�ำเครือ่ งหมายลงบน Embarkation and Disembarkation Card for Re-entrants
ในที่ที่ก�ำหนด) ว่าจะกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นอีกในขั้นตอนขาออก และก�ำหนดจะ
กลับเข้าประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งภายใน 1 ปี (หรือภายในวันหมดระยะเวลาพ�ำนัก
ส�ำหรับผูท้ รี่ ะยะเวลาพ�ำนักเหลือน้อยกว่า 1 ปี) ตามข้อบังคับแล้ว ไม่จำ� เป็นต้อง
ยื่นขออนุญาตกลับเข้าประเทศ (Re-entry) ก่อนออกจากประเทศญี่ปุ่น
ต้องท�ำเครื่องหมายในช่องที่ก�ำหนดบน ED Card ส�ำหรับเดินทางออก
และเข้าประเทศซ�ำ้ พร้อมทัง้ แสดงบัตรประจ�ำตัวผูพ้ ำ� นักในขัน้ ตอนขาออก
ED Card ส�ำหรับขออนุญาตเดินทางออกและเข้าประเทศซ�้ำ
(Embarkation and Disembarkation Card for Re-entrants)

10 การขอต่อระยะเวลาการพ�ำนัก
กรณีตอ้ งการอยูอ่ าศัยในประเทศญีป่ นุ่ เกินระยะเวลาพ�ำนักทีก่ ำ� หนดไว้ในตอนเข้าประเทศ จะต้องยืน่ ขออนุญาตต่อระยะเวลาการพ�ำนัก
ที่ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น (โดยปกติจะรับเรื่องสามเดือนล่วงหน้าก่อนวันหมดระยะเวลาการพ�ำนัก) การพ�ำนักอยู่โดยผิด
กฎหมายหลังจากที่เลยวันครบก�ำหนดระยะเวลาจะมีบทลงโทษขั้นร้ายแรงและอาจถูกเนรเทศออกจากญี่ปุ่น
หากลืมต่อระยะเวลาพ�ำนักและอยูใ่ นประเทศญีป่ นุ่ โดยผิดกฎหมาย อาจต้องออกจากสถานศึกษาหรือไม่ได้รบั ทุนการศึกษา
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11 การเปลีย่ นสถานภาพการพ�ำนัก
กรณีทตี่ อ้ งการเลิกท�ำกิจกรรมตามสถานภาพการพ�ำนักเดิม(ศึกษาเล่าเรียน)และเปลีย่ นไปท�ำกิจกรรมทีต่ รงกับสถานภาพการพ�ำนักอืน่
(เช่น ท�ำงาน) จะต้องด�ำเนินการขอเปลี่ยนสถานภาพการพ�ำนักที่ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น
หากท�ำกิจกรรมอื่นที่ไม่ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตไว้ เช่น ธุรกิจที่มีรายได้ หรือกิจกรรมที่มีค่าตอบแทน จะถือว่ามีความผิด
ตามกฎหมายและอาจถูกเนรเทศออกจากญี่ปุ่น

12 การยกเลิกสถานภาพการพ�ำนัก
สถานภาพการพ�ำนักจะถูกยกเลิกในกรณีที่ผู้ขอสถานภาพการพ�ำนักยื่นเอกสารเท็จ ปลอมแปลงประวัติหรือกิจกรรมที่ตั้งใจจะท�ำใน
ประเทศญี่ปุ่น ฯลฯ

13 การให้ครอบครัวมาทีญ่ ปี่ นุ่

กรณีทคี่ รอบครัวของผูอ้ ปุ ถัมภ์เข้าประเทศด้วยวีซา่ "Temporary visitor" (หรือทีเ่ รียกกันทัว่ ไปว่า "วีซา่ ท่องเทีย่ ว") จะยืน่
เรื่องขอเปลี่ยนสถานภาพการพ�ำนักเป็น "Dependent" ในญี่ปุ่นได้ยาก จึงควรระวังให้ดี

ขั้นตอนการเข้าประเทศญี่ปุ่น

กรณีของผู้ที่มีสถานภาพการพ�ำนักประเภท "College Student" และก�ำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ฯลฯ คู่สมรสหรือบุตรในอุปถัมภ์
สามารถมาพ�ำนักที่ญี่ปุ่นได้ด้วยสถานภาพการพ�ำนักประเภท "Dependent" ระยะเวลาที่พ�ำนักได้จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการพ�ำนัก
ของผู้อุปถัมภ์ ขอแนะน�ำให้นกั ศึกษาต่างชาติอยู่อาศัยจนคุ้นชินกับชีวิตที่ญี่ปุ่นและเตรียมการในด้านต่าง ๆ รวมถึงการเงินให้พร้อม
เสียก่อนจึงเรียกครอบครัวมาอยู่ด้วย

3

รู้จักการใช้ชีวิต

กรณีที่ไม่ท�ำกิจกรรมตามสถานภาพการพ�ำนักที่ถืออยู่ติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป เช่น มีสถานภาพการพ�ำนักเป็น "College
Student" แต่กลับท�ำงานและไม่เข้าเรียน ฯลฯ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะถูกยกเลิกสถานภาพการพ�ำนัก

Chapter

14 การแจ้งเรือ่ งไปยังส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและส�ำนักงานเขต ฯ
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ ประเทศ หรือกรณีของการเปลี่ยนหน่วยงานที่สังกัด เช่น ย้ายโรงเรียน
ฯลฯ จะต้องแจ้งเรื่องไปยังส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ภายใน 14 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ กรณีของ
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่จะต้องท�ำเรื่องย้ายออก ย้ายเข้า ฯลฯ ที่ส�ำนักงานเขต ฯ
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ค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นในการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
การค�ำนวณค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดอย่างเป็นรูปธรรมและวางแผนการเงินโดยค�ำนึงถึงเงินทุนส่วนตัวจะส่งผลให้สามารถใช้ชวี ติ นักศึกษา
ได้อย่างมีเสถียรภาพ ควรลองค�ำนวณค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นส�ำหรับการศึกษาต่อเพื่อพิจารณาว่าแผนการเงินของตนมีความสมเหตุผล
หรือไม่
จ�ำนวนเงินโดยประมาณ
(มหาวิทยาลัยรัฐบาลหลักสูตร 4 ปี)
ค่าสอบต่างๆ เช่น
EJU, JLPT, TOEFL® เป็นต้น
Chapter

ค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นในการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
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ค่าธรรมเนียมการสอบเข้าสถาบันที่สนใจ
ค่าใช้จา่ ยก่อนยืน่ ศึกษาต่อ
เอกสารการสมัคร
ค่าตรวจร่างกาย(แตกต่างกันในแต่ละ
มหาวิทยาลัย)
ค่าส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์
(แตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย)
ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าที่พัก
ค่าใช้จ่ายที่ใช้
ในการสอบเข้า

ค่าท�ำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ค่าใช้จ่ายที่
จ�ำเป็นหลังจาก
ทราบผลการ
สอบเข้า

กรณีสอบ EJU ในประเทศญี่ปุ่น
28,080 เยน ทั้งหมด 2 ครั้ง (ครั้งละ 2 วิชา
ขึ้นไป)
สอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐบาล
17,000 เยน กรณี
1 ครัง้
6,000 เยน แตกต่างกันในแต่ละประเทศ
2,000 เยน แตกต่างกันในแต่ละประเทศ
แตกต่างกันในแต่ละประเทศและ
100,000 เยน ระยะเวลาทีจ่ ะอยูใ่ นประเทศญีป่ นุ่
12,000 เยน แตกต่างกันในแต่ละประเทศ
5,000 เยน แตกต่างกันในแต่ละประเทศ

ค่าเดินทางข้ามประเทศ

70,000 เยน แตกต่างกันในแต่ละประเทศ

ค่าทีพ่ กั ชัว่ คราว (ค่าโรงแรมก่อนเข้าอาศัย
ในที่พักถาวร)

างกันตามระยะเวลาที่จะ
30,000 เยน แตกต่
อยู่ในประเทศญี่ปุ่น

ค่าแรกเข้า

282,000 เยน มหาวิทยาลัยรัฐบาล

ค่าเล่าเรียนปีแรก ฯลฯ

535,800 เยน มหาวิทยาลัยรัฐบาล

ค่าเดินทางไปเรียน

48,000 เยน

ค่าอาหาร

300,000 เยน

ค่าที่พัก

372,000 เยน ค�ำนวณค่าใช้จ่าย 12 เดือนโดย
อ้างอิงจากผลการส�ำรวจสภาพ
84,000 เยน ความเป็ น อยู ่ จ ริ ง ของนัก ศึ ก ษา
ต่ า งชาติ ทุ น ส่ ว นตั ว ประจ� ำ ปี
24,000 เยน 2015 (JASSO)

ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า แก๊ส น�้ำประปา)
ค่าประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงและงานอดิเรก

72,000 เยน

ค่าใช้จ่ายจิปาถะ

84,000 เยน

รวม

ลองค�ำนวณค่าใช้จ่าย
ของคุณเอง!

2,071,880 เยน

เมื่ อ ค� ำ นวณค่ า ใช้ จ ่ า ยทั้ ง หมดแล้ ว ให้ ล องพิ จ ารณาดู ว ่ า จะสามารถช� ำระค่ า ใช้ จ ่ า ยทั้ ง หมดจากเงิ น เก็ บ ทุ นการศึ ก ษา หรื อ
การท�ำงานพิเศษ ฯลฯ ได้หรือไม่
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ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวันและราคาสินค้า
1 สกุลเงินและราคาสินค้า
ญี่ปุ่นใช้เงินสกุลเยน ร้านค้าในญี่ปุ่นบางส่วนรับบัตรเครดิต แต่โดยทั่วไปแล้วมักช�ำระค่าสินค้าบริการด้วยเงินสด ทั้งนี้ ไม่นิยมใช้เช็ค
เพื่อช�ำระค่าสินค้าและบริการในชีวิตประจ�ำวัน
【ธนบัตร】

10,000 เยน

5,000 เยน

2,000 เยน

1,000 เยน

◆

ราคาสินค้าในชีวิตประจำ�วัน
2,137 เยน
435 เยน
223 เยน
248 เยน
497 เยน
244 เยน

(748 บาท)
(152 บาท)
(78 บาท)
(87 บาท)
(174 บาท)
(85 บาท)

คำ�นวณจาก 100 เยน = 35 บาท

เครื่องดื่มอัดลม (500 มิลลิลิตร) 97 เยน
(34 บาท)
แฮมเบอร์เกอร์
174 เยน
(61 บาท)
น�้ำมันเบนซิน (1 ลิตร)
132 เยน
(46 บาท)
กระดาษทิชชู่ (12 ม้วน)
279 เยน
(98 บาท)
บัตรเข้าชมภาพยนตร์
1,800 เยน
(630 บาท)
แท็กซี่ (4 กิโลเมตร)
1,450 เยน
(508 บาท)
ที่มา : Statistics Bureau, Japan

2 ค่าใช้จา่ ยในชีวติ ประจ�ำวัน
ค่าใช้จา่ ยในชีวติ ประจ�ำวันในเมืองใหญ่จะสูงกว่าในท้องถิน่ โดยค่าใช้จา่ ยในชีวติ ประจ�ำวัน (ไม่รวมค่าเล่าเรียน) ต่อเดือนของนักศึกษา
ต่างชาติมีดังต่อไปนี้
87,000 เยน
80,000 เยน 82,000 เยน
81,000 เยน 77,000 เยน (30,450
บาท) 71,000 เยน (28,000 บาท) (28,700
บาท)
(28,350
บาท)
68,000
เยน
66,000 เยน 65,000 เยน
(26,950 บาท)
(24,850 บาท)
(23,100 บาท) (22,750 บาท) (23,800 บาท)

คิวชู

ชูโงกุ

◎ รายจ่ายใน

คิงคิ

ชิโกกุ

จูบุ

คันโต

โทโฮคุ

北海道
ฮอกไกโด

ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวันและราคาสินค้า

ข้าว (5 กิโลกรัม)
ขนมปัง (1 กิโลกรัม)
นมวัว (1,000 มิลลิลิตร)
ไข่ไก่ (10 ฟอง)
แอปเปิ้ล (1 กิโลกรัม)
กะหล�่ำปลี (1 กิโลกรัม)

※

3

รู้จักการใช้ชีวิต

【เหรียญ】

Chapter

คาเฉลี่ยทั่วประเทศ

1 เดือนแยกตามประเภทของค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเล่าเรียน) (ค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ)
บันเทิงและงานอดิเรก
6,000 เยน
(2,100 บาท)

คาใชจายจิปาถะ
7,000 เยน
(2,450 บาท)

คาประกันและรักษาพยาบาล
2,000 เยน
(700 บาท)
คาสาธารณูปโภค (คาไฟ คาแกส และคาประปา)
7,000 เยน
(2,450 บาท)

คาเดินทางไปเรียน
4,000 เยน
(1,400 บาท)
คาอาหาร
25,000 เยน
(8,750 บาท)

คาที่พัก
31,000 เยน
(10,850 บาท)

ที่มา : แบบส�ำรวจสภาพความเป็นอยู่จริงของนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวประจ�ำปี 2015 (JASSO)
※ค�ำนวณจาก 100 เยน = 35 บาท
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Chapter 3

ค่าเล่าเรียน
ค่าเล่าเรียนของสถานศึกษาในญีป่ นุ่ ถือว่าไม่แพงหากเทียบกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษ หากค�ำนวณค่าใช้จา่ ยระดับปริญญาตรีของญีป่ นุ่ 1 ปี
รวมค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ กรณีมหาวิทยาลัยรัฐบาลจะมีคา่ ใช้จา่ ยประมาณ 820,000 เยน (287,000 บาท) มหาวิทยาลัยท้องถิน่ ประมาณ
930,000 เยน (325,500 บาท) และมหาวิทยาลัยเอกชนประมาณ 1,100,000 ถึง 1,650,000 เยน (358,000 ถึง 577,500บาท) (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์) นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังมีระบบทุนการศึกษา ระบบการยกเว้นหรือลดค่าเล่าเรียนที่พรั่งพร้อมกว่าประเทศอื่น ๆ อีกด้วย
ค่าเล่าเรียนในปีแรกประกอบด้วยค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ค่าบ�ำรุงสถานทีแ่ ละสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทัง้ นี้ ค่าแรกเข้าจะจ่ายเฉพาะในปีแรกเท่านัน้

ค่าเล่าเรียนเฉลี่ยในปีแรก (100 เยน = 35 บาท)
● บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย

ค่าแรกเข้า (เฉพาะในปีแรก)
เยน
รัฐบาล (หลักสูตรปริญญาโท)
282,000
ท้องถิ่น (หลักสูตรปริญญาโท)
363,666
ศิลปกรรมศาสตร์
218,171
วิศวกรรมศาสตร์
223,766
สาธารณสุขศาสตร์
248,905
วิทยาศาสตร์
213,222
เกษตรศาสตร์/สัตวแพทยศาสตร์
220,046
เภสัชศาสตร์
229,211
คหกรรมศาสตร์
238,783
207,671
ศิลปศาสตร์
สังคมศาสตร์
221,118
แพทยศาสตร์
195,769
209,638
มนุษย์ศาสตร์
รัฐบาล (หลักสูตรปริญญาเอก)
282,000
363,666
ท้องถิ่น (หลักสูตรปริญญาเอก)
229,500
ศิลปกรรมศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
258,033
วิทยาศาสตร์
215,051
เกษตรศาสตร์/สัตวแพทยศาสตร์
220,853
214,354
วิศวกรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
240,309
เภสัชศาสตร์
189,246
ศิลปศาสตร์
214,912
232,075
ทันตแพทยศาสตร์
สังคมศาสตร์
213,134
มนุษยศาสตร์
216,449
แพทยศาสตร์
178,124

Chapter

เอกชน (หลักสูตรปริญญาโท)
เอกชน (หลักสูตรปริญญาเอก)

ค่าเล่าเรียน

รู้จักการใช้ชีวิต
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※１

●

มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี)

เอกชน

รัฐบาล
ท้องถิ่น
แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์/สัตวแพทยศาสตร์

พลศึกษา
คหกรรมศาสตร์
อักษรศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
นิติศาสตร์/พาณิชยศาสตร์/
เศรษฐศาสตร์

ชินโต/พุทธศาสนา
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บาท
286,230
315,561
496,463
412,679
394,819
374,390
355,820
359,174
337,430
328,708
321,789
303,689
298,384
286,230
315,561
456,463
366,335
346,734
356,022
350,878
336,426
314,023
315,543
313,093
287,402
279,926
244,869

ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร※１
รวม
เยน
บาท
1,353,600
473,760
1,439,540
503,839
2,618,761
916,566
2,134,400
747,040
2,007,201
702,520
1,926,150
674,153
1,813,210
634,624
1,823,211
638,124
1,689,391
591,287
1,670,663
584,732
1,617,678
566,187
1,539,597
538,859
1,495,414
523,395
1,889,400
661,290
1,977,477
692,117
3,453,537
1,208,738
2,623,944
918,380
2,541,902
889,666
2,609,915
913,470
2,578,816
902,586
2,403,036
841,063
2,313,132
809,596
2,274,829
796,190
2,219,506
776,827
2,037,176
713,012
1,966,466
688,263
1,742,627
609,919

หลักสูตรปริญญาโทค�ำนวณจากค่าแรกเข้ารวมกับค่าเล่าเรียน 2 ปี หลักสูตรปริญญาเอกค�ำนวณจากค่าแรกเข้ารวมกับค่าเล่าเรียน 3 ปี

มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี)

※2

ค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนปีแรก
ค่าเล่าเรียน ฯลฯ
รวม
เยน
เยน
535,800
817,800
537,937
901,603
1,200,295
1,418,466
955,317
1,179,083
879,148
1,128,053
856,464
1,069,686
796,582
1,016,628
797,000
1,026,211
725,304
964,087
731,496
939,167
698,280
919,398
671,914
867,683
642,888
852,526
535,800
817,800
537,937
901,603
1,074,679
1,304,179
788,637
1,046,670
775,617
990,668
796,354
1,017,207
788,154
1,002,508
720,909
961,218
707,962
897,208
686,639
901,551
662,477
894,552
608,014
821,148
583,339
799,788
521,501
699,625

ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร※2

ค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนปีแรก

ค่าแรกเข้า (เฉพาะในปีแรก)
เยน

282,000
394,225
1,286,995
563,403
341,880
258,455
278,002
246,519
250,909
259,550
260,784
241,007
218,800
237,256
229,978

ค่าเล่าเรียน ฯลฯ
เยน

535,800
538,294
3,809,310
3,725,836
1,740,140
1,392,805
1,229,008
1,185,875
1,109,137
1,017,009
989,361
932,436
930,200
884,943
869,257

รวม
เยน

817,800
932,519
5,096,305
4,289,239
2,082,020
1,651,260
1,507,010
1,432,394
1,360,046
1,276,559
1,250,145
1,173,443
1,149,000
1,122,199
1,099,235

รวม
บาท

286,230
326,382
1,783,707
1,501,234
728,707
577,941
527,454
501,338
476,016
446,796
437,551
410,705
402,150
392,770
384,732

เยน

2,425,200
2,547,401
24,142,855
22,918,419
10,782,720
5,829,675
5,194,034
4,990,019
4,687,457
4,327,586
4,218,228
3,970,751
3,939,600
3,777,028
3,707,006

หลักสูตรแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาตร์ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน ค�ำนวณจากค่าแรกเข้ารวมกับค่าเล่าเรียน 6 ปี หลักสูตรอื่นๆ ค�ำนวณจากค่าแรกเข้ารวมกับค่าเล่าเรียน 4 ปี

บาท

848,820
891,590
8,449,999
8,021,447
3,773,952
2,040,386
1,817,912
1,746,507
1,640,610
1,514,655
1,476,380
1,389,763
1,378,860
1,321,960
1,297,452

●

วิทยาลัยอนุปริญญา
วิทยาลัยอนุปริญญา

ค่าแรกเข้า (เฉพาะในปีแรก)
เยน
ศิลปกรรมศาสตร์
256,250
วิศวกรรมศาสตร์
212,359
วิทยาศาสตร์/เกษตรศาสตร์
218,148
มนุษยศาสตร์
247,530

เอกชน

ศึกษาศาสตร์/การศึกษา
ระดับปฐมวัย
คหกรรมศาสตร์
นิติศาสตร์/พาณิชยศาสตร์/
เศรษฐศาสตร์/สังคมศาสตร์
พลศึกษา

※3

●

1,101,093

385,383

1,951,489

683,021

245,205
237,631

853,519
843,356

1,098,724
1,080,987

384,553
378,345

1,952,243
1,924,343

683,285
673,520

238,571

804,858

1,043,429

365,200

1,848,287

646,900

ค่าเล่าเรียน ฯลฯ
เยน
234,600

ค่าแรกเข้า (เฉพาะในปีแรก)
เยน
161,250
249,857

ค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนปีแรก
ค่าเล่าเรียน ฯลฯ
รวม
เยน
เยน
1,326,000
1,487,250
1,122,286
1,372,143

เอกชน

เกษตรกรรม
ศึกษาศาสตร์/สังคมสงเคราะห์
พาณิชย์บัญชี
วัฒนธรรม/ศิลปศาสตร์
เสื้อผ้าและเครื่องประดับ/
คหกรรม

เยน

319,200

บาท
520,538
480,250

ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร※5
รวม
เยน
บาท
2,813,250
984,638
2,494,429
873,050

190,000
180,000
151,250
147,222
126,000

1,072,667
1,041,000
1,008,250
995,750
1,016,667

1,262,667
1,221,000
1,159,500
1,142,972
1,142,667

441,933
427,350
405,825
400,040
399,933

2,335,333
2,262,000
2,167,750
2,138,722
2,159,333

817,367
791,700
758,713
748,553
755,767

185,000

857,000

1,042,000

364,700

1,899,000

664,650

3

ค�ำนวณจากค่าแรกเข้ารวมกับค่าเล่าเรียน 2 ปี

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น

ค่าเล่าเรียน ฯลฯ

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยเอกชน, วิทยาลัยอนุปริญญา

เยน

หลักสูตร 1 ปี
หลักสูตร 1 ปีครึ่ง
หลักสูตร 2 ปี
ที่มา : ส�ำรวจโดย Japan Student Services Organization

บาท
140,000～297,500
224,700～376,250
326,200～448,000

400,000～850,000
642,000～1,075,000
932,000～1,280,000
ค่าเล่าเรียน ฯลฯ

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

เยน

บาท
145,250～349,090
270,200～535,500
352,100～700,000

หลักสูตร 1 ปี
415,000～997,400
หลักสูตร 1 ปีครึ่ง
772,000～1,530,000
หลักสูตร 2 ปี
1,006,000～2,000,000
ที่มา : การส�ำรวจโดย Association for the Promotion of Japanese Language Education

●

รวม

Chapter

ค่าเล่าเรียน

ค่าแรกเข้า (เฉพาะในปีแรก)
เยน
84,600

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เวชบริบาล(การให้บริการ
ทางการแพทย์)
อุตสาหกรรม

บาท
111,720

ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร※4
รวม
เยน
บาท
788,400
275,940

ค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนปีแรก

รัฐบาล
ค�ำนวณจากค่าแรกเข้ารวมกับค่าเล่าเรียน 3 ปี

การอนามัย

●

850,396

วิทยาลัยเทคนิค

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

※5

250,697

รู้จักการใช้ชีวิต

●

บาท
472,150
435,642
396,030
383,053

ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร※3
รวม
เยน
บาท
2,441,752
854,613
2,277,025
796,959
2,044,882
715,709
1,941,342
679,470

ค�ำนวณจากค่าแรกเข้ารวมกับค่าเล่าเรียน 2 ปี

วิทยาลัยเทคนิค
※4

ค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนปีแรก
ค่าเล่าเรียน ฯลฯ
รวม
เยน
เยน
1,092,751
1,349,001
1,032,333
1,244,692
913,367
1,131,515
846,906
1,094,436

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
เยน

1 ปีการศึกษา

อเมริกา

2,842,020
3,816,720
※6 ค�ำนวณจากค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 4 ปี
ที่มา :アメリカ留学ガイド 2018 (คู่มือการศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา 2018)
มหาวิทยาลัยรัฐบาล หลักสูตร 4 ปี
มหาวิทยาลัยเอกชน หลักสูตร 4 ปี

ดอลล่าร์
24,930
33,480

อังกฤษ

1 ปีการศึกษา
เยน
หลักสูตรสายศิลปศาสตร์
1,500,000～2,550,000
หลักสูตรสายวิทยาศาสตร์
1,800,000～3,900,000
หลักสูตรสายแพทยศาสตร์
3,750,000～6,000,000
※7 ค�ำนวณจากค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 3 ปี
ที่มา : 英国留学ガイドブック 2016/17 (คู่มือการศึกษาต่อที่อังกฤษ 2016/17)
(ค�ำนวณ 1ปอนด์ = 150 เยน)

ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร※6
เยน
ดอลล่าร์
11,368,080
99,720
15,266,880
133,920

ปอนด์
10,000～17,000
12,000～26,000
25,000～40,000

ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร※7
ปอนด์
เยน
4,500,000～7,650,000
30,000～51,000
5,400,000～11,700,000
36,000～78,000
11,250,000～18,000,000
75,000～120,000
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Chapter 3

ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาทีใ่ ห้คา่ ใช้จา่ ยทัง้ หมดทีจ่ ำ� เป็นในการศึกษาต่อมีอยูไ่ ม่มาก ทุนโดยส่วนใหญ่มกั เป็นเงินเพือ่ ช่วยเหลือค่าครองชีพหรือค่า
เล่าเรียนส่วนหนึง่ ดังนัน้ จึงควรวางแผนการศึกษาต่อโดยไม่หวังพึ่งทุนการศึกษาแต่เพียงอย่างเดียว

ศึกษาการช่วยเหลือด้านการเงินประเภทต่าง ๆ
ทุนการศึกษา
② การยกเว้นหรือลดค่าเล่าเรียน (30%, 50%, 100%)
①

ตรวจสอบวิธกี ารสมัคร
Chapter

3

①〈การสมัครก่อนเข้าประเทศญีป
่ นุ่ 〉คือการสมัครนอกประเทศญีป่ นุ่ ช่วงก่อนเดินทางมาประเทศญีป่ นุ่

(มีจำ� นวนน้อย)
②〈การสมัครหลังเข้าประเทศญีป
่ นุ่ 〉คือการสมัครในประเทศญีป่ นุ่ หลังจากเดินทางไปประเทศญีป่ นุ่ และเข้าศึกษาต่อแล้ว (มีจำ� นวนมาก)

ทุนการศึกษา

รู้จักการใช้ชีวิต

ค้นหาระดับการศึกษาเป้าหมายและจ�ำนวนองค์กรทีใ่ ห้ทนุ
ทุนการศึกษาโดยมากมักเป็นทุนส�ำหรับนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย
การสมัครนอกประเทศญี่ปุ่น
องค์กรท้องถิ่น, เอกชน
รัฐบาลญี่ปุ่น
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
2 〇
นักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ
5 〇
นักศึกษาหลักสูตร Bekka
1 〇
นักเรียนภาษาญี่ปุ่นนอกเหนือจากข้อ 3
3
นักศึกษาวิทยาลัยอนุปริญญา
2
นักศึกษาฟังการบรรยายในระดับปริญญาตรี
0
นักศึกษาปริญญาตรี
7 〇 และญี่ปุ่นศึกษา
นักศึกษาวิจยั ในระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก
4 〇 และฝึกอบรมวิชาชีพครู
นักศึกษาปริญญาโท
15 〇 และ YLP
เป้าหมาย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นักศึกษาปริญญาเอก

การสมัครในประเทศญี่ปุ่น
องค์กรท้องถิ่น, เอกชน

14 〇

22
20
6
8
40
4
115
29
143
137

อ้างอิง : Pamphlet "Scholarships for International Students in Japan", JASSO

ตรวจสอบเงือ่ นไขการสมัคร
①

อายุ, ② ประเทศหรือท้องที่ที่อาศัย, ③ สถานศึกษาที่ตนสังกัดในประเทศญี่ปุ่น, ④ อาจมีข้อจ�ำกัดด้านสาขาที่เรียน ฯลฯ

ตรวจสอบรายละเอียดการสอบคัดเลือก
การคัดเลือกโดยส่วนใหญ่มักดูจากเอกสารการสมัครเป็นหลัก แต่อาจมีการสอบสัมภาษณ์ หรือสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน
ความรู้เฉพาะทางหรือภาษา

ตรวจสอบวิธกี ารสมัคร
การสมัครส่วนใหญ่มักท�ำผ่านสถานศึกษาที่ตนสังกัด (ควรสอบถามรายละเอียดกับฝ่ายที่รับผิดชอบด้านนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่าง
ประเทศ)
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100 เยน = 35 บาท

ทุนการศึกษาทีส่ มัครได้ขณะอยูน่ อกประเทศญีป่ นุ่ ก่อนออกเดินทาง
ประเภท

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
(Monbukagakusho :
MEXT) ※ 1

※１
※２
※３

เงินทุนต่อเดือน
242,000 เยน
143,000 เยน
144,000 เยน
145,000 เยน
143,000 เยน

(อ้างอิง)
84,700 บาท
50,050 บาท
50,400 บาท
50,750 บาท
50,050 บาท

ติดต่อสอบถาม

117,000 เยน

40,950 บาท

48,000 เยน

16,800 บาท

องค์การสนับสนุน
นักศึกษาแห่งประเทศ
ญี่ปุ่น (JASSO) ※ 3

17 องค์กร

60,000 เยน 200,000 เยน

21,000 บาท 70,000 บาท

หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น
หรือองค์กรเอกชนผู้ให้ทุน

-

-

-

สถาบันการศึกษาที่สนใจ
ไปศึกษาต่อ

หน่วยงานด้านการทูต
ญี่ปุ่นในพื้นที่หรือสถาน
ศึกษาที่ก�ำลังศึกษาอยู่
※2

อาจมีการเพิ่มทุนการศึกษาขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ท�ำการศึกษาหรือวิจัย
บางประเทศอาจมีกรณีที่หน่วยงานรัฐบาลของประเทศนัน้ เป็นผู้ให้ข้อมูล
http://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/scholarship/shoureihi/yoyakuseido/index.html

ทุนการศึกษาทีส่ มัครได้จากนอกประเทศญีป่ นุ่ ก่อนออกเดินทาง (ทุนจากข้อตกลงการแลกเปลีย่ นระหว่างมหาวิทยาลัย ฯลฯ)
เงินทุนต่อเดือน

(อ้างอิง)

ติดต่อสอบถาม

80,000 เยน

28,000 บาท

มหาวิทยาลัยที่สังกัดอยู่ใน
ประเทศของตน

ประเภท
กลุ่มเป้าหมายหรือจ�ำนวนองค์กรผู้ให้ทุน
นักศึกษาวิจัย (หลักสูตรปริญญาโท)
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
(Monbukagakusho : MEXT) ※ 1 นักศึกษาวิจัย (หลักสูตรปริญญาเอก)
นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโทและปริญญาเอก) /
นักศึกษาวิจัย (ระดับบัณฑิตวิทยาลัย) / ปริญญาตรี / วิทยาลัย
ทุ น สนั บ สนุนนัก ศึ ก ษาต่ า งชาติ จ าก อนุปริญญา / วิทยาลัยเทคนิค (ชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป) / สถาบัน
กระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น อาชีวศึกษา หลักสูตรอาชีวศึกษาเฉพาะทาง / หลักสูตรภาษา
(โครงการส่ ง เสริ ม การรั บ นัก ศึ ก ษา ญี่ปุ่นเพื่อเตรียมศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยเอกชน (Bekka) /
ต่างชาติ)
หลักสูตรระดับสูง / หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น

เงินทุนต่อเดือน
144,000 เยน
145,000 เยน

(อ้างอิง)
50,400 บาท
50,750 บาท

ติดต่อสอบถาม
สถานศึกษาที่ก�ำลังศึกษา
อยู่ในญี่ปุ่น

48,000 เยน

16,800 บาท

สถานศึกษาที่ก�ำลังศึกษา
อยู่ในญี่ปุ่น

30,000 เยน

10,500 บาท

ทุนจากหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นและ
ทุนจากองค์กรเอกชน

135 องค์กร

20,000 เยน 310,000 เยน

7,000 บาท 108,500 บาท

ทุนการศึกษาของสถานศึกษา ระบบ
การลดหย่อน / ยกเว้นค่าเล่าเรียน

-

-

-
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ทุนการศึกษา

ประเภท
กลุ่มเป้าหมายหรือจ�ำนวนองค์กรผู้ให้ทุน
ทุ น สนั บ สนุ น การแลกเปลี่ ย น
นัก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ภ ายใต้ โครงการแลกเปลี่ ย นนัก ศึ ก ษาระหว่ า ง
นักศึกษา (ภายใต้ความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยซึง่ มีระยะเวลาการแลกเปลีย่ นตัง้ แต่ 8 วันถึงไม่เกิน 1 ปี
ระหว่างมหาวิทยาลัย)

Chapter

รู้จักการใช้ชีวิต

ทุนสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ
จากกระทรวงศึกษาธิการฯ
ประเทศญี่ปุ่น (ระบบจองทุน
โครงการส่งเสริมการรับ
นักศึกษาต่างชาติ)
ทุนจากหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น
และทุนจากองค์กรเอกชน
ทุ น การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
ระบบการลดหย่อน / ยกเว้น
ค่าเล่าเรียน

กลุ่มเป้าหมายหรือจ�ำนวนองค์กรผู้ให้ทุน
นักศึกษา Young Leader Program (YLP)
นักศึกษาวิจัย (นักศึกษาภาคพิเศษ)
นักศึกษาวิจัย (หลักสูตรปริญญาโท)
นักศึกษาวิจัย (หลักสูตรปริญญาเอก)
ผู้ฝึกอบรมวิชาชีพครู
นักศึกษาปริญญาตรี/ วิทยาลัยเทคนิค/ วิทยาลัยอาชีวศึกษา/
นักศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (ญี่ปุ่นศึกษา)
นักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวที่มีผลการสอบดีเยี่ยมในการสอบเพื่อ
ศึ ก ษาต่ อ ประเทศญี่ ปุ ่ น (EJU) และก�ำ ลั ง จะเข้ า ศึ ก ษาใหม่ เป็ น
นักศึกษาภาคปกติในมหาวิทยาลัยหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยอนุ ป ริ ญ ญา วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค (ชั้ น ปี ที่ 3 ขึ้ น ไป) หรื อ สถาบั น
อาชีวศึกษา หลักสูตรอาชีวศึกษาเฉพาะทางของญี่ปุ่น

ทุนการศึกษาทีส่ มัครได้ขณะอยูใ่ นประเทศญีป่ นุ่ หลังเดินทางเข้าประเทศ

※１อาจมีการเพิ่มทุนการศึกษาขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ท�ำการศึกษาหรือวิจัย

สถานศึกษาที่ก�ำลังศึกษา
อยู่ในญี่ปุ่นหรือหน่วยงาน
ผู้ให้ทุน
สถานศึกษาที่ก�ำลังศึกษา
อยู่ในญี่ปุ่น

นอกจากจากนี้อาจมีกรณีที่ไม่เปิดรับสมัครเนื่องด้วยสถานการณ์ทางด้านงบประมาณ ฯลฯ

วิธกี ารค้นหาข้อมูลทุนการศึกษา
"Scholarship for International Students in Japan" (ฉบับภาษาญี่ปุ่นและฉบับภาษาอังกฤษ)
ผู้จัดท�ำ : องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO)
※ แผ่นพับนี้ไม่ได้ครอบคลุมข้อมูลทุนการศึกษาทั้งหมดที่มีอยู่ในญี่ปุ่น
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/brochure.html
นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาข้อมูลทุนการศึกษาได้จากเว็บไซต์ดังต่อไปนี้
ค้นหาข้อมูลทุนการศึกษา (JAPAN STUDY SUPPORT)
http://www.jpss.jp/th/scholarship/
ข้อมูลทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) (Study in Japan Comprehensive Guide)
http://www.studyjapan.go.jp/en/index.html
ค้นหาทุนการศึกษาที่ให้โดยสถาบันการศึกษา ระบบการยกเว้นหรือลดค่าเล่าเรียน (JASSO)
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html
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Chapter 3

งานพิเศษ
นักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวประมาณ 75% ท�ำงานพิเศษโดยได้รับค่าแรงเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 50,000 เยน (ประมาณ 17,500
บาท) อย่างไรก็ตาม การท�ำงานพิเศษเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอทีจ่ ะจ่ายค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดได้ ดังนัน้ จึงควรวางแผน
เงินทุนส�ำหรับศึกษาต่อโดยไม่หวังพึ่งการท�ำงานพิเศษ

Chapter

งานพิเศษ

รู้จักการใช้ชีวิต

3

กรณีต้องการท�ำงานพิเศษ นักศึกษาต่างชาติจะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ หากไม่ปฎิบัติตามจะมีบทลงโทษหรืออาจถูกเนรเทศออก
นอกประเทศญี่ปุ่น
1. ต้อง "ขออนุญาตท�ำกิจกรรมนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามสถานภาพ (Permission to Engage in Activity Other than that
Permitted under the Status of Residence Previously Granted)" ที่ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ ผู้เดินทางเข้าประเทศครั้งแรก
ที่มีสถานภาพการพ�ำนักประเภท "College Student" และมีระยะเวลาพ�ำนักเกิน 3 เดือน สามารถขออนุญาตท�ำกิจกรรมนอกเหนือจากที่ได้
รับอนุญาตตามสถานภาพได้ที่สนามบินในขั้นตอนการตรวจลงตราเข้าประเทศ
2. ไม่กระทบการเรียน
3. มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษา ไม่ใช่เพื่อเก็บออมหรือส่งกลับประเทศ
4. ไม่ใช่งานขายบริการ ※ ผิดกฎหมาย
5. ไม่เกิน 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวันในช่วงวันหยุดยาว)
6. เป็นการท�ำงานขณะที่สังกัดอยู่ในสถานศึกษา

จุดส�ำคัญในการเลือกงานพิเศษ
ไม่ควรออกนอกวัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อหรือฝืนท�ำงานจนเสียสุขภาพ
◎ เสียการเรียนหรือไม่
ท�ำงานกลางคืนจนดึกดืน่ หรือเป็นเวลานานจนกระทบการเรียนในวันถัดมาหรือไม่
◎ ค่าแรงและการจ่ายค่าจ้าง
หักภาษีแล้วหรือไม่ จ่ายเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน เงินสดหรือโอนเข้า
ธนาคาร
◎ เป็นงานที่ปลอดภัยหรือไม่
เป็นงานอันตรายหรือไม่ มีประกันอุบัติเหตุระหว่างท�ำงานหรือไม่
มีบริการแนะน�ำงานพิเศษในสถานศึกษาที่ท่านสังกัด
〈ประเภทของงานพิเศษที่นกั ศึกษาต่างชาติมักเลือกท�ำ

1
2
3
4
5
6
7
8

ประเภท
งานด้านอาหารและเครื่องดื่ม
งานขาย
งานสอน/ผู้ช่วยวิจัย
แปลเอกสาร/ล่าม
ครูสอนภาษา
ท�ำความสะอาด
งานต้อนรับในโรงแรม/งานในธุรกิจโรงแรม
ครูสอนพิเศษตามบ้าน

ทุ ก ปี จ ะมี นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ที่ ไ ม่

One Point สามารถต่ อ ระยะเวลาการพ� ำ นั ก
Advice และต้ อ งกลั บ ประเทศเนื่ อ งจาก
ละเลยการเรี ย นเพื่ อ ท� ำ งานพิ เศษ
ท�ำให้เวลาการเข้าเรียนไม่เพียงพอ
ขอให้ทุกคนระมัดระวังในเรื่องนีด้ ้วย

(ตอบได้หลายข้อ)〉
สัดส่วน
45.7%
24.7%
6.9%
6.8%
6.5%
5.1%
5.0%
4.6%

〈ค่าแรงงานพิเศษรายชั่วโมง〉

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

สัดส่วน
9.3%
50.1%
30.7%
4.4%
4.5%
1.0%

ที่มา : แบบส�ำรวจสภาพความเป็นอยู่จริงของนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวประจ�ำปี 2015

่ ปี่ นุ่ "
！ ควรระวังบริษทั ตัวแทนศึกษาต่อต่างประเทศทีเ่ น้นย�ำ้ ว่า "สามารถเก็บเงินได้ระหว่างศึกษาต่อทีญ
ช่วงสองสามปีที่ผ่านมา มีบริษัทตัวแทนการศึกษาต่อบางรายแนะน�ำข้อมูลเท็จดังต่อไปนี้

× “ได้ค่าแรงชั่วโมงละ 3,000 เยน (1,050 บาท)”
		
→ รายได้ต่อชั่วโมงเฉลี่ยประมาณ 900 เยน (315 บาท)
× “สามารถเก็บเงินได้ถงึ สองสามแสนเยนต่อเดือนจากการท�ำงานพิเศษแม้จะเรียนไปด้วย จ�ำนวนเงินทีไ่ ด้จากการท�ำงานพิเศษใน
ระหว่างเรียนจึงครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวัน และยังส่งกลับไปที่ประเทศตนเองได้ด้วย”
		
→ ไม่ได้ (ค่าแรงเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 50,000 เยน (17,500 บาท)
34

※ค�ำนวณจาก

100 เยน = 35 บาท

ที่พักอาศัย
ประเทศญีป่ นุ่ มีหอพักนักศึกษาทีด่ ำ� เนินการโดยองค์กรส่วนท้องถิน่ หรือสถานศึกษา แต่กม็ นี กั ศึกษาต่างชาติประมาณ 75% อาศัยอยู่
ในทีพ่ กั ของเอกชนหรืออพาร์ทเมนท์ นักศึกษาควรรวบรวมข้อมูลทีพ่ กั อาศัยทันทีหลังทราบประกาศผลสอบผ่าน แหล่งค้นหาข้อมูล
ได้แก่ ① ฝ่ายดูแลนักศึกษาต่างชาติของสถานศึกษา ② อินเตอร์เน็ตหรือนิตยสาร ③ บริษทั จัดหาทีพ่ กั ในบริเวณทีต่ อ้ งการอยูอ่ าศัย
หอพักนักศึกษา
อพาร์ทเมนท์

ค่าใช้จ่าย (ค่าเช่ารายเดือน) ในส่วนของ
ที่พักอาศัยโดยประมาณ

หอพักนักศึกษา : ค่าเช่า 28,000 เยน
(หอพักของ JASSO Tokyo Japanese Language Education
Center)
อพาร์ทเมนท์ : ค่าเช่ารายเดือนจะแตกต่างกันมากขึน้ อยูก่ บั ความเป็นทีน่ ยิ มของสถานี ระยะห่างจากสถานี หรือปีทกี่ อ่ สร้าง เป็นต้น
ในต่างจังหวัดอาจหาห้องที่มีค่าเช่า 3-4 หมื่นเยนได้ แต่การหา
อพาร์ทเมนท์ในโตเกียว แนะน�ำให้ตง้ั ราคาค่าเช่าในการหาประมาณ
ไม่เกิน 6 หมื่นเยน

One Point
Advice

การทิ้งขยะ

ประเทศญี่ปุ่นมีกฎการทิ้งขยะที่เข้มงวด หากไม่ปฏิบัติตามอาจเกิด
ปัญหากับผู้อยู่อาศัยข้างเคียงได้ ควรแยกขยะและทิ้งในสถานที่
และเวลาที่ก�ำหนด

ผู้ค�้ำประกัน
การเช่าอพาร์ทเมนต์ในญีป่ นุ่ โดยทัว่ ไปจะต้องมี "ผูค้ ำ�้ ประกัน"
หากผูเ้ ช่าไม่จา่ ยค่าเช่าในเวลาทีก่ ำ� หนดหรือท�ำข้าวของในห้อง
เสียหายและไม่จา่ ยค่าซ่อม เจ้าบ้านจะเรียกร้องเก็บค่าใช้จา่ ย
จาก "ผูค้ ำ�้ ประกัน" แต่นกั ศึกษาต่างชาติมคี นรูจ้ กั ในญีป่ นุ่ อยูน่ อ้ ย
จึงมีระบบทีใ่ ห้บคุ คลทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานศึกษา (สถานศึกษา
หรืออาจารย์) ฯลฯ เป็นผูค้ ำ�้ ประกัน นอกจากนี้ อาจไม่จำ� เป็น
ต้องมี “ผูค้ ำ�้ ประกัน" หากจ่าย “เงินประกัน” ตอนท�ำสัญญา

Chapter
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ที่พักอาศัย

One Point
Advice

ข้อดี
・สามารถปรับการใช้ชีวิตได้ตามใจชอบ
・ท�ำให้บริหารเงินเป็น
ข้อเสีย
・ต้องจ่ายเงินมัดจ�ำ (จ�ำนวนเท่ากับเงินค่าเช่าหลายเดือน บาง
แห่งเรียกว่าเงินประกัน) เงินกินเปล่า ค่านายหน้า ฯลฯ
โดยส่วนมากมักต้องจ่ายล่วงหน้า
・ขั้นตอนการท�ำสัญญาเช่ายุ่งยากซับซ้อน
・ต้องหาเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและ
เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเอง

รู้จักการใช้ชีวิต

ข้อดี
・ควบคุมค่าใช้จ่ายได้
・ไม่จำ� เป็นต้องซือ้ เครือ่ งใช้ในบ้าน/เครือ่ งใช้ไฟฟ้าเองมากนัก
ข้อเสีย
・ห้องพักมีจ�ำนวนจ�ำกัดจึงไม่สามารถรองรับนักศึกษาที่
ต้องการเข้าพักได้ทุกคน
・มีกฎเรื่องเวลาเข้าออกและเวลาตื่นนอน เป็นต้น
・ห้องครัว ห้องน�้ำ และห้องอาบน�้ำเป็นของส่วนรวม

※การประกันผูเ้ ช่าแบบครบวงจรส�ำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Comprehensive

Renters’ Insurance for Foreign Students Studying in Japan)
ระบบประกันนี้ด�ำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมการศึกษานานาชาติแห่ง
ประเทศญี่ปุ่น (Japan Educational Exchanges and and Services:
JEES) เป็นระบบส�ำหรับเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุเช่น เพลิงไหม้ ฯลฯ
เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ค�้ำประกัน นักศึกษาสามารถสอบถาม
ข้อมูลจากสถานศึกษาที่สังกัดหรือก�ำลังจะเข้าศึกษาว่าสามารถใช้ระบบ
ดังกล่าวนี้ได้หรือไม่

ข้อแนะน�ำในการหาห้องพัก

① ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายเริ่มต้นคิดเป็นเงินเท่าไหร่?
② ระยะห่างจากสถานศึกษาและเวลาที่ใช้เดินทางไปเรียนเป็น

อย่างไร?

③ ความกว้างของห้องและเครื่องอ�ำนวยความสะดวกเป็นอย่างไร?
④ สภาพแวดล้อมสะดวกสบายหรือไม่? (ใกล้สถานี ซื้อของสะดวก

ฯลฯ)
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Chapter 3

ประกันสุขภาพ ประกันทรัพย์สินและอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพ (ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ)
ญี่ปุ่นมีระบบประกันสุขภาพเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจะต้องเป็นสมาชิก "ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ" (Kokuho)
※ นักศึกษาต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นต�่ำกว่า 3 เดือน โปรดสอบถามข้อมูลกับสถานศึกษาที่จะเข้าศึกษาในญี่ปุ่น
■

การสมัคร
ด�ำเนินการได้ที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่ที่ตนอยู่อาศัยหลังจากขึ้นทะเบียนผู้อาศัย

■

เบี้ยประกัน
เบีย้ ประกันโดยทัว่ ไปประมาณปีละ 2 หมืน่ เยน อย่างไรก็ตาม เบีย้ ประกันอาจแตกต่างกันไปตามพืน้ ทีห่ รือรายได้ของผูท้ ำ� ประกัน ฯลฯ
ควรสอบถามรายละเอียดค่าประกันกับเขตพืน้ ทีท่ อี่ าศัยอยูเ่ นือ่ งจากบางพืน้ ทีอ่ าจมีระบบเงินช่วยเหลือและลดหย่อนค่าเบีย้ ประกัน
ให้แก่นกั ศึกษา

■

รายละเอียดการประกัน
ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติจะจ่ายเงิน 70% ของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหากแสดงบัตรประกันสุขภาพเมื่อรับการรักษา
พยาบาลอาการบาดเจ็บหรืออาการป่วย ค่ารักษาพยาบาลที่ผู้ถือบัตรต้องจ่ายคือ 30% ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
และค่ารักษาพยาบาลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุอยู่ในแผนประกันด้วยตนเอง

Chapter
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เมื่อเป็นสมาชิกระบบประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว หากค่ารักษาในหนึง่ เดือนเป็นจ�ำนวนเงินที่สูงมาก ประกันจะมีระบบจ่ายคืน
ค่ารักษาส่วนที่เกินวงเงินที่ผู้รับประกันต้องช�ำระให้ในภายหลัง นอกจากนี้ กรณีรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน หากยื่นขอและได้รับ
ใบรับรองการช�ำระค่ารักษาภายในวงเงิน (Eligibility Certificate for Ceiling-Amount Application) ไว้ล่วงหน้า ผู้รับประกันจะ
ได้รับการก�ำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายที่ต้องช�ำระให้แก่โรงพยาบาล

ประกันทรัพย์สนิ และอุบตั เิ หตุ
ประเทศญีป่ นุ่ มีการประกันอุบตั เิ หตุและการประกันภัยความรับผิดส่วนบุคคลซึง่ ชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากอุบตั เิ หตุทอี่ ยูน่ อกเงือ่ นไข
การประกันสุขภาพแห่งชาติ นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครประกันประเภทนี้ได้
ตัวอย่างกรณีที่ได้รับการชดเชย
・น�้ำมันทอดอาหารติดไฟ ท�ำให้ห้องครัวไหม้และต้องเปลี่ยนผนังใหม่
・กรณีขี่จักรยานชนคนเดินถนนได้รับบาดเจ็บ ผู้ท�ำประกันจะไม่ต้องรับภาระค่ารักษาพยาบาลของคู่กรณี
・คอมพิวเตอร์และกล้องโดนขโมยจากห้องพักขณะที่นกั ศึกษาไม่อยู่
สถานศึกษามีข้อมูลแนะน�ำประกันประเภทต่าง ๆ นักศึกษาควรพิจารณา
ระบบการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลส�ำหรับนักศึกษาที่ศึกษาต่อหรือท�ำวิจัย (Personal Accident Insurance for Students
Pursuing Education and Research "gakkensai")
ระบบประกันของสมาคมส่งเสริมการศึกษาฯ (JEES) ซึ่งมีมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น 96% เข้าร่วม นอกจากนี้ ยังมีระบบประกัน
อุบัติเหตุและความรับผิดส่วนบุคคลครบวงจรส�ำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Inbound Futai-Gakuso) ด้วย
http://www.jees.or.jp/gakkensai/
ระบบประกันส�ำหรับนักศึกษาแบบครบวงจร (UNIV.CO-OP's KYOSAI)
ระบบประกันของสหกรณ์มหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครผ่านมหาวิทยาลัยได้
http://kyosai.univcoop.or.jp/english/index.html
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การฝึกงาน
การฝึกงาน
การฝึกงาน คือ ระบบที่ให้นกั ศึกษาได้มีประสบการณ์การท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกของตนหรืออาชีพในอนาคต ณ สถานประกอบ
การต่าง ๆ ในขณะที่ก�ำลังศึกษาอยู่ สถานศึกษาบางแห่งถือว่าการฝึกงานเป็นส่วนหนึง่ ของการเรียนการสอนและนับเป็นหน่วยกิต
นักศึกษาควรสอบถามข้อมูลจากสถานศึกษาโดยตรงว่ามีระบบการฝึกงานระหว่างเรียนหรือไม่และการฝึกงานนับเป็นหน่วยกิตหรือไม่
กรณีมีค่าตอบแทนจากการฝึกงาน นักศึกษาจะต้อง "ขออนุญาตท�ำกิจกรรมนอกเหนือไปจากที่ได้รับอนุญาตตามสถานภาพการพ�ำนัก
(Permission to Engage in Activity Other than that Permitted under the Status of Residence Previously Granted)"
หากต้องการฝึกงานมากกว่า 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จะต้องยื่น "ขออนุญาตท�ำกิจกรรมนอกเหนือไปจากที่ได้รับอนุญาตตามสถานภาพ
การพ�ำนัก" เป็นรายบุคคล พร้อมเอกสารชี้แจ้งรายละเอียดเนื้อหาการฝึกงานที่ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ ฯลฯ
ความแตกต่างของงานพิเศษกับการฝึกงาน
งานพิเศษ : การท�ำงานที่มีรายได้จากการใช้ก�ำลังแรงงาน
การฝึกงาน : การได้รับโอกาสในการท�ำงานและฝึกประสบการณ์เพื่อประโยชน์อย่างเช่นน�ำมาวางแผนอาชีพในอนาคต โดยมากมัก
ไม่มีค่าตอบแทน

เว็บไซต์สำ�หรับหางาน – มีสถานที่ฝึกงานจำ�นวนมากที่รับสมัครผู้ต้องการฝึกงานโดยไม่จำ�กัดประเภทกิจการหรือชนิดงาน
② ฝ่ายที่ดูแลเรื่องการหางานในสถานศึกษา – ควรอ่านป้ายประกาศ ฯลฯ เป็นประจำ�
③ บริษัทตัวแทนจัดหาที่ฝึกงาน –การจับคู่นักศึกษากับบริษัทมักไม่ค่อยผิดพลาดเนื่องจากบริษัทตัวแทนจะรู้จักหน่วยงานซึ่งรับ
นักศึกษาฝึกงานเป็นอย่างดี
■ สถานภาพการพ�ำนักของนักศึกษาที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยนอกประเทศญี่ปุ่นแต่ต้องการมาฝึกงานที่ญี่ปุ่น
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อฝึกงานโดยนับเป็นหน่วยกิตหรือเป็นส่วนหนึ่งของ
การเรียนการสอนและมีการท�ำสัญญากับสถานประกอบการในญี่ปุ่น กรณีนี้สถานภาพการพ�ำนักที่นกั ศึกษาจะได้รับคือ "Designated
Activities" "Cultural Activities" หรือ "Temporary Visitor" ขึ้นอยู่กับว่าการฝึกงานนัน้ มีค่าตอบแทนหรือไม่ และระยะเวลาที่
ฝึกงานยาวนานแค่ไหน
①

การฝึกงาน

■ วิธีการหาที่ฝึกงาน

3

รู้จักการใช้ชีวิต

■

Chapter

Japan Internship Program, Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)
กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (Ministry of Economy, Trade and Industry)ได้จัดโครงการฝึกงาน
ในบริษัทญี่ปุ่นส�ำหรับบุคลากรรุ่นใหม่ชาวต่างชาติ
ติดต่อสอบถาม : Technical Cooperation Division, Trade and Economic Cooperation Bureau, Ministry of Economy,
Trade and Industry TEL: (+81)3-3501-1937
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Chapter 3

การท�ำงานในประเทศญี่ปุ่น

Chapter

รู้จักการใช้ชีวิต

3

หลายบริษัทในประเทศญี่ปุ่น “ต้องการว่าจ้างบุคลากรที่มีความสามารถโดยไม่ค�ำนึงถึงสัญชาติ” “จ�ำเป็นต้องมีบุคลากรที่เข้าใจ
สถานการณ์ต่างประเทศและมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ” “มีความกระตือรือร้นที่จะว่าจ้างบุคลากรที่มาจากพื้นเพที่
หลากหลาย" จึงท�ำให้การจ้างงานนักศึกษาต่างชาติเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดี การหางานของนักศึกษาต่างชาติในญี่ปุ่นก็ไม่ใช่เรื่อง
ง่าย เว็บไซต์ของ JASSO ด้านล่างนี้เผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานและเสวนาที่บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ
การหางาน ผู้สนใจควรเริ่มต้นหางานแต่เนิน่ ๆ และศึกษาข้อมูลเหล่านี้ไปพร้อมกัน
Job Hunting Guide for International Students (JASSO)
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/job/guide.html
Japan Alumni eNews (JASSO)
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/enews/index.html
สถานการณ์การจ้างงานนักศึกษาต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น
＜จ�ำนวนผูท
้ ไี่ ด้รบั อนุญาตให้เปลีย่ นสถานภาพการพ�ำนัก
จาก "College Student" เป็นสถานภาพท�ำงาน＞
（

คน）20,000

19,453

การท�ำงานในประเทศญี่ปุ่น

18,000
16,000

15,657

14,000
12,958
12,000

11,647
10,969

10,000
0

（ ）

ป

＜อัตราส่วนโครงสร้างแบ่งตามประเภทธุรกิจ

รายได้เริ่มต้น (ต่อเดือน)＞

＜

(10 อันดับแรก)＞

อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3
อันดับที่ 4
อันดับที่ 5
อันดับที่ 6
อันดับที่ 7
อันดับที่ 8
อันดับที่ 9
อันดับที่ 10

การค้าและการพาณิชย์
คอมพิวเตอร์
งานบริการด้านอาหาร
การโรงแรม
การก่อสร้าง
การศึกษา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
เครื่องใช้ไฟฟ้า
การท่องเที่ยว
เครื่องจักรทั่วไป

350,000 เยน(ประมาณ 122,500 บาท) ขึ้นไป 2.9 %

20.6%
9.4%
5.3%
3.0%
2.6%
2.5%
2.4%
2.3%
2.3%
2.1%

ต�่ำกว่า 350,000 เยน
(ประมาณ 122,500 บาท)
2.6%
ต�่ำกว่า 300,000 เยน
(ประมาณ 105,000 บาท)
11.0%

ไม่ระบุ
0.8%

ต�่ำกว่า 200,000 เยน
(ประมาณ 70,000 บาท)
33.4%

ต�่ำกว่า 250,000 เยน
(ประมาณ 87,500 บาท)
49.2%
ค�ำนวณที่ 100 เยน = 35 บาท

ที่มา : สถานการณ์การหางานของนักศึกษาต่างชาติในบริษัทญี่ปุ่นในปี 2016 (Immigration Bureau of Japan, Ministry of Justice)

■ การเปลี่ยนสถานภาพการพ�ำนัก

กรณีที่นกั ศึกษาต่างชาติได้งานท�ำในประเทศญี่ปุ่น จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนสถานภาพการพ�ำนักจาก "College Student" เป็นสถานภาพที่
สามารถท�ำงานได้ เช่น "Engineer / Specialist in Humanities / International Services"
สิ่งที่ควรรู้มีดังนี้
① ประวัติการศึกษา
② เนื้อหาของงานที่จะท�ำ
③ ค่าตอบแทน
④ สถานะของบริษัท

เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัยอนุปริญญา และวิทยาลัยเทคนิค
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาของญี่ปุ่นและได้รับวุฒิ "ประกาศนียบัตรวิชาชีพ"
ต้องมีความเกีย่ วข้องกับสาขาวิชาทีเ่ รียนมา
(ตัวอย่าง) ผูท้ เี่ รียนด้านการออกแบบเสือ้ ผ้ามาแต่ได้เข้าท�ำงานในต�ำแหน่งโปรแกรมเมอร์ อาจขอเปลีย่ นสถานภาพการพ�ำนักได้ยาก
ได้ค่าตอบแทนที่เท่ากับหรือมากกว่าชาวญี่ปุ่น
รากฐานการบริหารงานและผลประกอบการของบริษัทมีความมั่นคงหรือไม่ ฯลฯ

■ กรณีที่ยังหางานไม่ได้

แม้ว่าจะยังหางานไม่ได้ก่อนที่จะจบจากมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น 1หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา 2 แต่หากท�ำเรื่องเปลี่ยนสถานภาพการพ�ำนัก
จาก “College Student” เป็น “Designated Activities” ก็จะสามารถอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อหางานต่อไปได้อีก 1 ปีหลังจากจบ
การศึกษา โดยในกรณีนรี้ ะยะเวลาทีอ่ าศัยอยูใ่ นญีป่ นุ่ ได้คอื 6 เดือนและตามหลักการแล้วจะสามารถท�ำเรือ่ งขอต่อระยะเวลาได้อกี หนึง่
ครั้ง อย่างไรก็ดี ในปีที่ 2 หลังจากจบการศึกษาหากสามารถด�ำเนินการได้ตามข้อก�ำหนดบางประการจะสามารถอยู่เพื่อหางานต่อได้
กรุณาสอบถามส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในท้องถิ่นเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนการด�ำเนินการ ฯลฯ
※

※

1 รวมวิทยาลัยอนุปริญญาและบัณฑิตวิทยาลัย แต่ไม่รวมนักศึกษาในหลักสูตรพิเศษส�ำหรับนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาเข้าฟังบรรยาย นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชา และนักศึกษาวิจัย
※2 จ�ำกัดเฉพาะผู้ที่ได้รับวุฒิ “ประกาศนียบัตรวิชาชีพ” (専門士)
※
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สถิติ
■ จำ�นวนนักศึกษาต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค. 2017

267,042 คน

ยุโรป
8,669 คน
ตะวันออกกลาง
1,533 คน

เอเชีย
249,242 คน

อเมริกาเหนือ
3,182 คน
Chapter

แอฟริกา
2,230 คน
โอเชียเนีย
756 คน

อื่น ๆ (ไม่ระบุสัญชาติ) 4 คน
■ สัดส่วนของนักศึกษาต่างชาติแบ่งตามสาขาวิชา

（คน）

(ระดับอุดมศึกษา)

299,742

267,042
239,287
208,692

208,379

168,145

■
■

2015

2016

2017

（ป）

จ�ำนวนนักศึกษาต่างชาติ ณ วันที่ 1 พ.ค. ในแต่ละปี
จ�ำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนในแต่ละปีงบประมาณ

ระดับชั้นที่ก�ำลังศึกษาอยู่

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี)
วิทยาลัยอนุปริญญา
วิทยาลัยเทคนิค
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
รวม

29,174
11,770
0
510
0

1,909
1,836
16
0
18

41,454

54
3,833

■ จำ�นวนนักศึกษาต่างชาติแบ่งตามประเทศ

ชื่อประเทศ (พื้นที่)

ท้องถิ่น

สังคมศาสตร์
35.9%

วิทยาศาสตร์
1.8%

■ จ�ำนวนนักศึกษาต่างชาติแบ่งตามระดับที่ก�ำลังศึกษาอยู่
รัฐบาล

มนุษยศาสตร์
และศิลปศาสตร์
24.2%

เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
2.0%
16.4%

184,155

2014

อื่น ๆ
8.6%

(คน)
เอกชน

15,290
63,940
1,899
49
58,753
3,220
78,604
221,755

รวม

46,373
77,546
1,915
559
58,771
3,220
78,658
267,042

■ จำ�นวนสถาบันอุดมศึกษา

(พื้นที่)

รัฐบาล

จ�ำนวนนักศึกษาต่างชาติ

อันดับ 1

จีน

107,260 คน

อันดับ 2

เวียดนาม

61,671 คน

อันดับ 3

เนปาล

21,500 คน

อันดับ 4

เกาหลีใต้

15,740 คน

อันดับ 5

ไต้หวัน

8,947 คน

ที่มา : แบบส�ำรวจสถานการณ์นกั ศึกษาต่างชาติประจ�ำปี 2017 (JASSO)
http://www.jasso.go.jp/about/statistics/intl_student_e/index.html

สถิติ

ศิลปกรรมศาสตร์ 4.5%
ศึกษาศาสตร์ 1.7%
คหกรรมศาสตร์ 2.5%
สุขภาพ 2.3%

265,254

2013

รู้จักให้มากขึ้น

■ จำ�นวนนักศึกษาต่างชาติ

4

ละตินอเมริกา
1,426 คน

(แห่ง)
ท้องถิ่น

เอกชน

รวม

บัณฑิตวิทยาลัย

86

80

463

629

มหาวิทยาลัย
(ปริญญาตรี)

82

88

584

754

0

17

320

337

51

3

3

57

วิทยาลัยอนุปริญญา
วิทยาลัยเทคนิค

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
9
185
2,628
※มหาวิทยาลัยเอกชนรวมถึง The Open University of Japan
ที่มา : MEXT, School Basic Survey 2017
※ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค. 2017

2,822
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ถาม - ตอบเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
① เรียนในโรงเรียนทีม่ รี ะบบการศึกษาแบบญีป่ นุ่ อยูห่ ลายปี
Q
		 ในระหว่างที่เรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา

		 ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

② จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายระบบญี่ปุ่น
③ ถือสัญชาติญี่ปุ่นกับสัญชาติอื่นพร้อมกันสองสัญชาติ

กรณีตา่ ง ๆ ข้างต้น จะสามารถยืน่ สมัครสอบคัดเลือกแบบนักเรียน
ต่างชาติได้หรือไม่?

Chapter

4

สถานศึกษาจะเป็นผูพ้ จิ ารณาว่ามีคณ
ุ สมบัตกิ ารสมัครหรือไม่
A
ควรติดต่อสถานศึกษาก่อนสมัครเพือ่ ตรวจสอบว่ามีคณ
ุ สมบัตหิ รือไม่

ถาม - ตอบเกีย่ วกับการศึกษาต่อประเทศญีป่ นุ่ /
Study in Japan Global Network Project

รู้จักให้มากขึ้น

เป็นไปได้ว่าอาจต้องใช้ระบบการสอบเข้าแบบเดียวกับนักเรียนชาว
ญี่ปุ่นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละสถานศึกษา

นผูม้ คี วามบกพร่องทางร่างกาย สถานศึกษาจะช่วยอ�ำนวย
Q เป็ความสะดวกในการสอบคั
ดเลือกและหลังจากทีเ่ ข้าศึกษาต่อ

หรือไม่?
มีนักเรียนต่างชาติที่ร่างกายบกพร่องและก�ำลังเรียนอยู่ใน
ประเทศญีป่ นุ่ โดยได้รบั ความช่วยเหลือจากสถานศึกษา ควรปรึกษากับ
สถานศึกษาก่อนยืน่ สมัครในกรณีทตี่ อ้ งการการอ�ำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ ในตอนสอบคัดเลือกและหลังจากเข้าศึกษาต่ออันเนือ่ งมาจาก
ความเจ็บป่วยหรือความบกพร่องทางร่างกาย

A

จัดสอบสัมภาษณ์ทางอินเตอร์เน็ต หรือจัดสอบคัดเลือกในประเทศ
ของผู้สมัคร (อ่านเพิ่มเติม หน้า 26 ข้อ ⑦ การเดินทางเข้าประเทศ
ญี่ปุ่นเพื่อการสอบ)

Q มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยหรือไม่
มีองค์กรต่าง ๆ ที่จัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วยมุมมองและ
A
มาตรฐานที่แตกต่างกันออกไป แต่ไม่มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่

จัดท�ำอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลญีป่ นุ่ แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้
อันดับสูง แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยทีเ่ ข้ากับความ
ต้องการของเรา ดังนัน้ ผู้สนใจศึกษาต่อควรรวบรวมข้อมูลโดยการ
สอบถามจากอาจารย์หรือผู้ที่เคยไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น และดูเว็บไซต์
ของ JASSO กับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อค้นหาสถาบันที่ตรง
กับความต้องการและความสนใจ
รายชื่อสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในประเทศต่าง ๆ
(คู่มือแนะน�ำการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นฉบับสมบูรณ์)
http://www.studyjapan.go.jp/en/ath/ath0201e.html

Study in Japan Global Network Project
กระทรวงศึกษาธิการ ฯ ประเทศญีป่ นุ่ ได้คดั เลือกมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมโครงการและส่งผูป้ ระสานงานการศึกษาต่อประเทศญีป่ นุ่ ไปยังพืน้ ที่
ต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นรวมถึงการสรรหานักเรียนต่างชาติที่มีศักยภาพ ผู้ที่สนใจสามารถค้นหา
ข้อมูลและขอค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นจากหน่วยงานเหล่านี้
ประเทศและเมือง
เมืองย่างกุ้ง
สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา

40

Q ต้องเดินทางไปทีญ่ ปี่ นุ่ เพือ่ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหรือไม่?
สถานศึกษาจ�ำนวนมากจัดสอบคัดเลือกทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ แต่กม็ ี
A
บางแห่งทีค่ ดั เลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อด้วยการพิจารณาแค่เอกสาร

มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์

มหาวิทยาลัย
โอคายามะ

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

เมืองลูซากา
มหาวิทยาลัย
สาธารณรัฐแซมเบีย ฮอกไกโด

https://www.hokkaido-university-lusakaoff ice-zm.com/

เมืองบังกาลอร์
สาธารณรัฐอินเดีย

มหาวิทยาลัย
โตเกียว

http://www.indiaoffice.dir.u-tokyo.ac.jp/jp/whyjapan/
index.html

เมืองซานเปาโล
สหพันธ์สาธารณรัฐ
บราซิล

มหาวิทยาลัย
สึกุบะ

http://www.global.tsukuba.ac.jp/overseas/s%C3%A3opaulo?language=en

รวบรวมข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
เว็บไซต์ JASSO

Chapter

4

รู้จักให้มากขึ้น

http://www.jasso.go.jp/en/study_j/index.html
บริการข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
• ค้นหาสถาบันการศึกษา • ข้อมูลทุนการศึกษา
• การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)
• งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น จัดโดย JASSO และงานอื่นๆ
http://www.jasso.go.jp/en/study_j/event/index.html
• ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
สามารถขออ่านแผ่นพับของสถานศึกษาของญี่ปุ่นและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาต่อญี่ปุ่นได้
http://www.jasso.go.jp/en/study_j/openbase/index.html
ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ

รวบรวมข้อมูล

เวอร์ชนั่ ภาษาญีป่ นุ่

เว็บไซต์รวมข้อมูลศึกษาต่อประเทศญีป่ นุ่ —Gateway to Study in Japan—
http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/th/
แนะน�ำข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
• ข้อมูลศึกษาต่อ • ข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาต่อ

Study In Japan เว็บไซต์แนะน�ำเกีย่ วกับการศึกษาต่อประเทศญีป่ นุ่ โดยรวม
http://www.studyjapan.go.jp/en/index.html
ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์สำ� หรับผูท้ ตี่ อ้ งการไปศึกษาต่อประเทศญีป่ นุ่ ผูท้ กี่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นญีป่ นุ่
และผู้ที่กลับประเทศแล้ว
• ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น • ข่าวสารงานกิจกรรมต่าง ๆ • สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นทั่วโลก
• ค�ำแนะน�ำจากรุ่นพี่

สถานเอกอัครราชทูตญีป่ นุ่ และสถานกงสุลใหญ่ (Ministry of Foreign Affairs)
http://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/mofaserv.html
ข้อมูลต่าง ๆ ส�ำหรับนักศึกษาต่างชาติ
• ข้อมูลแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น • ข้อมูลทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

※สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและสถานกงสุลใหญ่บางแห่งรับปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ เว็บไซต์อื่น ๆ ที่ให้ข้อมูล ได้แก่
JAPAN STUDY SUPPORT http://www.jpss.jp/th/
• ค้นหาสถานศึกษา • ค้นหาข้อมูลทุนการศึกษา • ข้อมูลการสอบเข้าสถานศึกษา

• การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น
41

องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่นหวังด้วยใจจริง
ให้การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นของทุกคนประสบความส�ำเร็จ

1

2

3

งานให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

งานสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ

องค์การฯ ให้กู้ยืมทุนการศึกษาส�ำหรับ
นักศึกษาชาวญี่ปุ่นที่มีผลการเรียนดี
แต่ขาดโอกาสทางการศึกษาเนื่องจาก
ขาดแคลนทุ นทรั พย์ นอกจากนี้ ยัง
ปรั บ ปรุ ง ระบบทุ น การศึ ก ษาและ
ขัน้ ตอนการยืน่ ขอให้เหมาะสมกับความ
ต้องการอันหลากหลายของนักศึกษา
ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษา
และจัดเก็บคืนเงินกู้ยืมอย่างเหมาะสม

องค์การฯ ให้ทนุ การศึกษาแก่นกั ศึกษา
ต่ า งชาติ จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย น
ปรั บ ปรุ ง ขั้ นตอนการเข้ า ศึ ก ษาด้ ว ย
การจัดสอบเพือ่ ศึกษาต่อประเทศญีป่ นุ่
(EJU) รวมถึงการให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการศึกษาต่อ

งานให้ความช่วยเหลือ
ด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา

คู่มือแนะน�ำการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) เป็นหน่วยงานภายใต้การก�ำกับของกระทรวงศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่น
องค์การฯ ในฐานะหน่วยงานหลักในการสนับสนุนนักศึกษา ได้ดำ� เนินกิจการต่างๆ เช่น ให้ทนุ กูย้ มื เพือ่ การศึกษา สนับสนุนนักศึกษา
ต่างชาติ และให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชวี ติ ของนักศึกษา เป็นต้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ บ่มเพาะบุคลากรทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์
และรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคต พร้อมกับส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความเข้าใจระหว่างประเทศ

องค์การฯ รวบรวมและวิเคราะห์พร้อม
ทัง้ เผยแพร่ขอ้ มูลกิจกรรมต่างๆ อันเป็น
ประโยชน์ตอ่ การให้ความสนับสนุนการ
ใช้ชีวิตของนักศึกษาเพื่อยังประโยชน์
แก่ กิ จ กรรมสนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาของ
สถานศึกษาต่างๆ นอกจากนี้ยังให้การ
สนั บ สนุ น งานบริ ก ารนั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอืน่ ๆ
ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นผ่านทางกิจกรรม
อบรมต่างๆ อีกด้วย

หนวยงานอิสระของรัฐ

infoja@jasso.go.jp

ส�ำนักงานต่างประเทศ (JASSO Japan Educational Information Center)
อินโดนีเTEL
ซีย (+62) 21-252-1912
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 TEL (+66) 2-661-7057
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
TEL (+84) 24-7305-1818
JASSO Vietnam Offifice
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
จัดพิมพ์เมื่อเดือนสิงหาคม 2018 ห้ามจ�ำหน่าย ห้ามน�ำไปอ้างอิงโดยไม่ได้รับอนุญาต

เกาหลีTEL
ใต้ (+82) 2-765-0141
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
มาเลเซีTEL
ย (+60) 3-2287-0812
JASSO Japan Educational Information Center, Kuala Lumpur
A-7-5, Northpoint Offices, 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 ส�ำนักงานต่างประเทศ ด�ำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
ให้คำ� ปรึกษาทางอีเมล การเดินทางมาพูดคุย โทรศัพท์ จดหมาย
รวมรวมเอกสารแนะน�ำสถานศึกษา ขัอมูลข่าวสารสถานศึกษา
หนังสืออ้างอิงเกีย่ วกับการศึกษาต่อ
ให้ขอ้ มูลข่าวสารโดยการจัดสัมมนาในสถานทีต่ า่ ง ๆ
https://www.jasso.go.jp/en/toiawase/index.html
●
●

●

ฉบับภาษาไทย (タイ語版)

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