
องคการสนับสนุนนักศึกษาแหงประเทศญี่ปุนหวังดวยใจจริง

ใหการศึกษาตอประเทศญี่ปุนของทุกคนประสบความสำเร็จ
องคการสนับสนุนนักศึกษาแหงประเทศญี่ปุน (JASSO) เปนหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุน

องคการฯ ในฐานะหนวยงานหลักในการสนับสนุนนักศึกษา ไดดำเนินกิจการตางๆ เชน ใหทุนกูยืมเพื่อการศึกษา สนับสนุนนักศึกษาตาง

ชาติ และใหความชวยเหลือดานการใชชีวิตของนักศึกษา เปนตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบมเพาะบุคลากรที่มีความคิดสรางสรรคและรับผิด

ชอบตอสังคมในอนาคต พรอมกับสงเสริมการแลกเปลี่ยนและความเขาใจระหวางประเทศ

งานใหทุนกูยืม

เพื่อการศึกษา

องคการฯ ใหกูยืมทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวญี่ปุนที่มีผลการเรียนดีแตขาดโอกาสทางการศึกษา
เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย นอกจากนี้ ยังปรับปรุงระบบทุนการศึกษาและขั้นตอนการยื่นขอใหเหมาะสม
กับความตองการอันหลากหลายของนักศึกษา ใหขอมูลที่เกี่ยวของกับทุนการศึกษา 
และจัดเก็บคืนเงินกูยืมอยางเหมาะสม

องคการฯ ใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาตางชาติ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน ปรับปรุงขั้นตอนการเขาศึกษา
ดวยการจัดการสอบเพื่อศึกษาตอประเทศญี่ปุน (EJU)  รวมถึงการใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการศึกษาตอ

งานสนับสนุน
นักศึกษาตางชาติ

องคการฯ รวบรวมและวิเคราะหพรอมทั้งเผยแพรขอมูลกิจกรรมตางๆ อันเปนประโยชนตอการสนับสนุน
การใชชีวิตของนักศึกษา เพื่อยังประโยชนตอกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาของสถานศึกษาตางๆ นอกจากนี้
ยังใหการสนับสนุนงานบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ใหมีศักยภาพยิ่งขึ้น
ผานทางกิจกรรมอบรมตางๆ อีกดวย

งานชวยเหลือ
ดานการใชชีวิต

ของนักศึกษา

สำนักงานตางประเทศ (JASSO Japan Educational Information Center)

JASSO Japan Educational Information Center, Jakarta
Summitmas Tower II, 2nd Floor, Jalan Jenderal
Sudirman KAV 61-62 Jakarta 12190 INDONESIA
E-mail : info@jasso.or.id
Web : http://www.jasso.or.id/
Facebook : https://www.facebook.com/jasso.indonesia
WhatsApp: https://api.whatsapp.com/send?phone=62212521912

อินโดนีเซีย

JASSO Japan Educational Information Center, Bangkok
1016/3 159 อาคารเสริมมิตร ชั้น 10 
ถนนอโศกมนตรี กทม. 10110 ประเทศไทย
E-mail : info@jeic-bangkok.org
Web : http://www.jeic-bangkok.org/
Facebook : https://www.facebook.com/JASSO.Thailand

ไทย

JASSO Vietnam Offifice
4th Floor, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh,
Hoan Kiem, Hanoi, VIETNAM
E-mail : info@jasso.org.vn
Web : http://www.jasso.org.vn/
Facebook : https://www.facebook.com/JASSO.Vietnam

เวียดนาม

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

เกาหลีใต 

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

มาเลเซีย

JASSO สำนักงานตางประเทศ ดำเนินกิจกรรมดังตอไปนี้
   ใหคำปรึกษาทางอีเมล การเดินทางมาพูดคุย โทรศัพท จดหมาย
   รวบรวมเอกสารแนะนำสถานศึกษา ขอมูลขาวสารสถานศึกษา
   หนังสืออางอิงเกี่ยวกับการศึกษาตอ
    ใหขอมูลขาวสารโดยการจัดสัมมนาในสถานที่ตางๆ 
https://www.studyinjapan.go.jp/en/other/contact/

องคการสนับสนุนนักศึกษาแหงประเทศญี่ปุน
หนวยงานอิสระของรัฐ

Japan Student Services Organization

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

องคการสนับสนุนนักศึกษาแหงประเทศญี่ปุน
หนวยงานอิสระของรัฐ

Japan Student Services Organization

ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาไทย
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Why Study in Japan ?

เสนหของการเรียนตอญี่ปุน

มาตรฐานการศึกษาชั้นนําในระดับสากล
เสนหที่สําคัญของการเรียนตอที่ประเทศญี่ปุน คือ การไดศึกษาความรูและเทคโนโลยี
อันลํ้าสมัย ญี่ปุนเปนผูนําระดับโลกโดยเฉพาะในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร 
โดยในระยะหลังมีผูที่ไดรับรางวัลโนเบลตอเนื่องกันเกือบทุกป ผลิตภัณฑซ่ึงขับเคลื่อน
โดยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นเยี่ยม เชน รถยนต กลองถายรูป ใยแกวนําแสง 
หัวใจเทียม ฯลฯ ยังชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูคนและเปนที่ยอมรับจากนานา
ประเทศ นกัศกึษาตางชาตติางยกยองวานอกเหนอืจากความสามารถดานวชิาการแลว
ยังไดรับการอบรมในเรื่องของกิริยามารยาทจากสถานศึกษาของญี่ปุนซึ่งมีประโยชน
มากเมื่อออกมาใชชีวิตในสังคม

คาเลาเรียนที่สมเหตุสมผล

คาเลาเรียนของญี่ปุ นถือวาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับคาเลาเรียนของอเมริกาและ
อังกฤษ คาเลาเรียนของมหาวิทยาลัยรัฐบาลในญี่ปุนคิดเปนประมาณ 1 ใน 3 ของ
มหาวิทยาลัยรัฐบาลในอเมริกา อีกทั้ง มหาวิทยาลัยญี่ปุนมีทุนการศึกษา และระบบ
การยกเวน/สวนลดคาเลาเรียนใหแกนกัเรียนตางชาติดวย

แวดลอมดวยนานาชาติ

ปจจุบัน มีนกัเรียนตางชาติจาก 180 ประเทศท่ัวโลกประมาณ 300,000 คน กําลัง
ศกึษาในมหาวทิยาลยัญีปุ่นและสถาบนัสอนภาษาญีปุ่น การเตบิโตอยางไมหยดุยัง้ของ
ทวีปเอเชียทําใหภูมิภาคนี้ไดรับความสนใจจากสากล การเรียนตอในประเทศญี่ปุนอาจ
เช่ือมโยงไปถงึการเรยีนรูเรือ่งราวเกีย่วกบัโลกทัง้ใบไมเฉพาะเพยีงแคเรือ่งราวของญีปุ่น
เทานัน้ นอกจากนี้เพื่อไมใหการเรียนภาษาญี่ปุนกลายเปนอุปสรรคในการเรียนรู จึงมี
หลักสูตรที่ไดรับวุฒิการศึกษาดวยการเรียนเปนภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น

สมบูรณทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม

ญี่ปุนมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ ทําใหสามารถเพลิดเพลินกับฤดูกาลตางๆ ไดแก 
ฤดใูบไมผล ิฤดรูอน ฤดใูบไมรวง และฤดหูนาว อกีทัง้ดวยภูมปิระเทศทีเ่ปนเกาะ จงึกอให
เกดิวฒันธรรมอนัมเีอกลกัษณมาตัง้แตยคุโบราณ ในปจจบุนั นอกจากวฒันธรรมเกา
แกอยางพิธีชงชาและศาสตรการจัดดอกไมญี่ปุน (อิเคะบะนะ) ยังมีวัฒนธรรมปอบ
อยาง มังกะ อนิเมชั่น ที่อยูรวมกันอยางผสมผสาน นอกจากนี้ องคกรยูเนสโกไดขึ้น
ทะเบียนใหอาหารญี่ปุนเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได วัตถุดิบที่ไดมาจาก
ฤดกูาลทัง้ส่ีเกดิเปนเมนอูาหารเพือ่สขุภาพมสีสีนังดงามทีไ่ดรบัความสนใจจากทัว่โลก

ทํางานในประเทศญี่ปุน

ปจจุบัน มีการจางงานนักศึกษาตางชาติที่มีความสามารถดีเยี่ยมใหเขาทํางานใน
ประเทศญีปุ่นมากขึน้โดยไมเกีย่งเรือ่งของสัญชาต ิพวกเขาเปนตวัชวยในการขบัเคลือ่น
องคกรดวยวิธีคิดที่หลากหลาย เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธกับนานา
ประเทศ ในประเทศญี่ปุน นอกจากองคกรขนาดใหญแลวยังมีองคกรขนาดกลางและ
ขนาดยอมจํานวนมากทีม่สีวนแบงการตลาดเปนอนัดับตน ๆ  และมนีวตักรรมเปนอันดบั
หนึง่ของโลก การทาํงานในประเทศญีปุ่นเรยีกไดวาเปนโอกาสอนัเยีย่มยอดในการสัง่สม
ประสบการณและความรูเพื่ออนาคต

รูจักการศึกษาตอญี่ปุน



ญี่ปุนเปนประเทศแบบไหน?

อายุขัยเฉลี่ย : อันดับที่ 1 ของโลก

ปร�มาณการใชงานหุนยนตในอุตสาหกรรม : อันดับที่ 2 ของโลก

เงนิสมทบใหแกองคการสหประชาชาติ : อนัดบัท่ี 3 ของโลก

รายไดมวลรวมประชาชาติ (GNI) : อันดับที่ 3 ของโลก

ปร�มาณการสงออกรถยนต : อันดับที่ 2 ของโลก

จํานวนชาวญี่ปุนที่ไดรับรางวัลโนเบล : 26 คน 
อันดับที่ 6 ของโลก (อันดับที่ 1 ของเอเชีย)

ดัชนีสันติภาพโลก : อันดับที่ 9 ของโลก (อันดับที่ 2 ของเอเชีย)

จํานวนประชากร : อันดับที่ 11 ของโลก

จํานวนมรดกโลก : อันดับที่ 12 ของโลก (อันดับที่ 4 ของเอเชีย)

ท่ีมา : Ministry of Foreign Affairs of Japan
ท่ีมา : Global Peace Index 2018
อางอิง : Statistical Abstract of Education, Culture, Sports,
   Science and Technology of Japan, 2018 
อางอิง : เอกสารสถิติมูลนิธิโนเบล

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศญี่ปุน

พื้นที่ : ประมาณ 378,000 ตร.กม.

ประชากร : 125,570,000 คน

เมืองหลวง : โตเกียว

ภาษา : ภาษาญี่ปุน

ท่ีมา : Statistic Bureau of Japan (SBJ), 1 January 2021

สกุลเงิน : เยน (￥)

รูจักการศึกษาตอญี่ปุน

เขตชูโงกุ

โอคายามะ

ชิมาเนะ

ฮิโรชิมะ

ยามากุจิ

โคจิ

เอฮิเมะ

เขตคิวช ูและ เขตโอกนิาวะ

ฟุกุโอกะ

ซางะ

โออิตะ

นางาซากิ

คุมาโมโตะ

มิยาซากิ

คาโกชิมะ

โอกินาวะ



มีธรรมชาติมากมาย! 
มีธรรมชาติมากมาย! 

อาหารอรอยมากมาย! 
อาหารอรอยมากมาย! 

ประวัติศาสตรมากมาย!
ประวัติศาสตรมากมาย!

● Web Japan (Ministry of Foreign Affairs of Japan)

 https://web-japan.org/

● Japan National Tourism Organization (JNTO)

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

● Attractive Regions of Japan (Japan Tourism Agency)

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

เว็บไซตแนะนําประเทศญี่ปุน

เขตฮอกไกโด
ฮอกไกโด

เขตโทโฮคุ
อาโอโมริ

อาคิตะ อิวาเตะ

ยามากาตะ

มิยากิ

ฟุกุชิมะ

เขตคันโต

โตชิกิ

กุนมะ
ไซตามะ อิบารากิ

โตเกียว

คานากาวะ
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ทําไมตองศึกษาตอญี่ปุน? คําตอบจากนักศึกษาตางชาติ

ที่กําลังศึกษาอยู ในญี่ปุน!

ทําไมถึงเลือกมาเรียนตอที่ญี่ปุน? (ตอบไดหลายขอ)

อันดับที่ 1 
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3

 อันดับที่ 4

 อันดับที่ 5

 อันดับที่ 6

 อันดับที่ 7

 อันดับที่ 8

สนใจสังคมญ่ีปุนและอยากใชชีวิตท่ีญ่ีปุน.............................. 61.3%
อยากเรียนภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุน............................................... 44.3%
คิดวาการศึกษาและวิจัยในสถาบัน อาทิ มหาวิทยาลัยญ่ีปุนนาสนใจ......... 36.3%
มีสาขาวิชาท่ีสนใจ................................................................................................................................................ 23.7%

อยากสัมผัสวัฒนธรรมท่ีแตกตาง..................................................................................................................... 20.1%

อยากทํางานท่ีเก่ียวของกับญ่ีปุน........................................................................................................ 19.4%

อยูใกลกับประเทศบานเกิด.................................................................................................................................. 17.0%

ไดรับทุนการศึกษา................................................................................................................................................... 5.6%

ไมระบุ 0%

มาเรียนที่ญี่ปุนแลวรูสึกอยางไรบาง?

ดี 92.70%ดี 92.70%

ไมดี 0.70%

ไมแนใจ 6.60%

ท่ีมา : Lifestyle Survey of Privately Financed International Student 2019 (JASSO)

มีเพื่อนคนญี่ปุ นและเพื่อนตางชาติมากมาย ทําใหรูสึก
กระตือรือรนที่จะสื่อสารพูดคุยและรวมกิจกรรมนอก
หองเรียน ถือวาไดใชชีวิตอยางที่อยากทําไดเต็มที่!

สามารถทําวิจัยไดอยางเต็มที่ภายใตสภาวะแวดลอมและ
นักวิจัยท่ียอดเยี่ยม ตั้งเปาหมายใหชัดเจนแลวลองมา
สัมผัสประสบการณทําวิจัยที่นีดู่!

การหางานอนัมเีอกลกัษณของญีปุ่นนัน้มคีวามยากลําบาก
มาก แตก็ทําใหยอนกลับมาพิจารณาตัวเอง ถือวาเปน
ประสบการณอันลํ้าคาที่ทําใหเราเติบโตไดจริงๆ !

รูจักการศึกษาตอญี่ปุน



เหตุผลที่เลือกไปเรียนตอที่ญี่ปุนเหตุผลที่เลือกไปเรียนตอที่ญี่ปุน

ลองมาฟงเรื่องราวจากรุนพี่กันเถอะ!

 อนิเมชั่น คือ ส่ิงท่ีทําใหผมสนใจวัฒนธรรมญี่ปุนเหมือนกับนกัเรียนรุนเดียวกันอีกหลายๆ คน 
ความนาสนใจของอนิเมชัน่ญ่ีปุนอยูตรงทีแ่มจะเปนสือ่บนัเทงิของเดก็แตกส็ามารถนาํเสนอเร่ืองของ
มิตรภาพอันแนนแฟน และเจาะลึกปญหาสังคมที่เกิดขึ้นจริง อนิเมชั่นญี่ปุนที่ผมประทับใจมากที่สุด
คือยอดนกัสืบจิ๋วโคนนั
 ผมคอยๆ มีความสนใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน พอขึ้นมัธยมปลายก็ตั้งใจที่จะเรียน
ภาษาญี่ปุนจึงเขาไปปรึกษากับทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําประเทศเวเนซุเอลา ซึ่งทางเจา
หนาทีไ่ดแนะนาํครผููสอนภาษาแบบตวัตอตวัซ่ึงเปนชาวญีปุ่นใหกบัผม หลงัจากน้ัน ผมกเ็ขาศกึษาตอ
ในระดับปริญญาตรีที่ University of the Andes และเรียนภาษาญี่ปุนตอ นอกจากภาษาแลว ยังได
เรียนเกี่ยวกับสภาพสังคม วัฒนธรรม มารยาท และความเปนพลเมืองที่ขยันขันแข็งของญี่ปุน โดย
เรียน 3 ครั้งตอสัปดาห
 วชิาเอกของผมในมหาวทิยาลยัคอืวศิวกรรมระบบ แตดวยสภาพเศรษฐกจิในเวเนซเุอลาทีย่ํา่แยลง
ทําใหการศึกษาในเวเนซุเอลาไมคอยตอเนื่อง ผมเลยมาเรียนตอในญี่ปุนซึ่งมีวัฒนธรรม “โมโนซึกุริ”
*Monodzukuri และวิศวกรรมระบบชั้นสูง ผมตองการที่จะรื้อฟนความสามารถดานภาษา และ
สัมผัสผูคนกับวัฒนธรรมของญี่ปุนโดยตรง ก็เลยโนมนาวใหพอแมที่คัดคานใหคอยๆ ยอมรับ จน
ไดมาศึกษาตอในญี่ปุนครับ
 ในอนาคตผมอยากอุทิศตนใหกับการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดานปญญาประดิษฐ 
ในฐานะผูวิจัยหรือผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี IT ในระดับสากล และมีความฝนที่จะสรางบริษัทเปน
ของตัวเอง ผมมองวาญี่ปุนเปนประเทศที่ปลอดภัยและอาศัยอยูไดอยางสบายใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สภาพแวดลอมดานการศึกษาก็เหมาะแกการเรียนรูของเด็กๆ ดังนัน้ หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัย
แลวก็อยากจะอาศัยอยูที่นีต่ลอดไป อยางไรก็ตาม ผมคงจะพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของญ่ีปุนกอน
แลวคอยตดัสนิใจอกีทคีรบั จรงิๆ แลวญีปุ่นเปนประเทศทีพั่ฒนาในหลายๆ ดาน แตการเปลีย่นแปลง
ใหเปนสังคมไรเงินสดยังคอนขางชา ผมเลยอยากใหมีการพัฒนาในดานนีค้รับ

 “ออนเซน็” คอืเหตผุลท่ีทําใหฉนัเลอืกศึกษาตอท่ีญ่ีปุน ฉนัเรยีนภาษาญ่ีปุนอยาง
จริงจงัในคณะทีเ่กีย่วของกบัความสมัพันธระหวางประเทศท่ี Bishkek Humanities 
University ในครีกซีสถานซ่ึงเปนประเทศบานเกดิของฉนั ทําใหฉนัมคีวามฝนอยาก
ไปประเทศญี่ปุน ในตอนท่ีเรียนชั้นปท่ี 4 ฉนัไดรับโอกาสจากหนวยงาน Japan-
Eurasia Society (Shimizu Offif ice) ใหเขารวมโครงการโฮมสเตยทีญ่ีปุ่นเปนเวลา 
2 อาทิตย ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีทําใหฉนัไดเรียนรูและสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุนตางๆ
มากมาย
 หน่ึงในวัฒนธรรมที่ทําใหฉนัประหลาดใจมากท่ีสุด ก็คือ “ความสนกุของออน
เซ็น” เพราะออนเซ็นในคีรกีซสถานมักจะถูกใชในวัตถุประสงคเพื่อ “การรักษา
และปองกัน” มาตั้งแตยุคสหภาพโซเวียตแลว เมื่อไดมาเห็น “วัฒนธรรมออน
เซ็น” ของญ่ีปุนที่สรางความเพลิดเพลินไดทั้งครอบครัวและเพื่อนฝูง ฉนัรูสึกวา
ยอดเยี่ยมมาก ทําใหฉนัมีความฝนที่จะเปลี่ยนรูปแบบการใชประโยชนจากออน
เซ็นของคีรกีซสถาน และเลือกมาเรียนตอในระดับบัณฑิตศึกษาดานการทองเที่ยว
ของ Rikkyo University
 ออนเซ็นที่ฉนัชอบมากในญ่ีปุนคือ Kusatsu Onsen กับ Arima Onsen ฉนั
อยากจะนําประสบการณและองคความรูท่ีไดรับจากการเรียนในญี่ปุนไปพัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหคีรกีซสถานกลายเปนประเทศแหงออนเซ็นของ
ภูมิภาคเอเชียกลาง และจะทุมเทอยางตอเนื่องเพ่ือสานสายสัมพันธอันดีระหวาง
ญี่ปุนและคีรกีซสถานคะ

 เหตุผลท่ีทําใหผมตั้งใจจะมาเรียนที่ญี่ปุ น เพราะเดิมทีคิดวาอยากเรียน
มหาวิทยาลัยในตางประเทศอยูแลว และผมรูสึกวาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของ
ญีปุ่นในสาขาวทิยาการคอมพวิเตอรนัน้มกีารพฒันาอยางมากเมือ่เทยีบกับประเทศ
อื่นๆ ดังนัน้ ผมจึงตัดสินใจที่จะมาเรียนที่ญี่ปุนเพื่อจะศึกษาเอาความรูเหลานัน้
 นอกจากนี ้ผมยงัชอบมังกะกบัอนเิมช่ัน เลยอยากจะมาทีญ่ีปุ่น มาเทีย่วสถานที่
ซึ่งเปนเหมือนเวทีของมังกะกับอนิเมชั่น ซึ่งนีก่็เปนอีกสาเหตุหนึง่ที่ผมตัดสินใจ
มาเรียนตอที่ญี่ปุน
 เมืองฮามามัตสึซึ่งเปนที่ตั้งของ Shizuoka University นัน้ไดรับการกลาวขาน
วาเปน Silicon Valley ของญีปุ่น จงึมีสภาพแวดลอมทีด่ตีอการเรียนวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยีเปนอยางมาก
 การไดมาเรียนที่ญี่ปุนใน Asia Bridge Program (ABP) ของ Shizuoka 
University ทําใหผมมีความสามารถทางภาษาญ่ีปุนติดตัวและทําใหสามารถหา
งานในบริษัทที่มีชื่อเสียงของญี่ปุนได
 ระบบทนุการศกึษากค็รบครนัทาํใหผมสามารถทีจ่ะเรยีนไดอยางเตม็ท่ีโดยไมมี
อุปสรรค

 ฉนัชอบดูรายการโทรทัศนของญี่ปุนมาตั้งแตเด็กคะ พอเริ่มดูรายการญี่ปุนไป
เรื่อยๆ ไดเรียนรูเรื่องอาหารและเทคโนโลยีของญี่ปุน ทําใหคอยๆ มีความสนใจ
เกี่ยวกับญี่ปุนคะ
 แรงบนัดาลใจหลักทีท่าํใหมาเรียนตอทีญ่ี่ปุนคอื ตอนเรยีนชัน้ ม.4 ไดเปนตวัแทน
ประเทศไทยเขารวมงานลูกเสือและเนตรนารสีากลทีจ่ดัขึน้ในประเทศญีปุ่น การได
สัมผัสกบัวฒันธรรมของญีปุ่นจรงิๆ ดวยตวัเอง ทาํใหความคดิทีอ่ยากจะลองมาใช
ชีวิตในญี่ปุนเริ่มชัดเจนมากขึ้นคะ
 ตอนที่อยูชั้น ม.5 ก็ไดรับทุนรัฐบาลไทย จึงตัดสินใจมาเรียนตอที่ญี่ปุนคะ
 เหตผุลทีเ่ลอืกศกึษาตอที ่Shibaura Institute of Technology เพราะวศิวกรรม
สารสนเทศของทีน่ีม่คีวามทนัสมยั นอกจากน้ี ยงัเคยไดยนิจากรุนพีว่าทีน่ีเ่ปน Top 
Global University ที่กําลังปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยไปสูความเปนสากลคะ
 ตอนนี้ กําลังศึกษาดานวิศวกรรมสารสนเทศที่ Shibaura Institute of 
Technology คะ หลังจบการศึกษาแลว ตั้งใจไววาอยากจะนําเอาความรูที่ไดจาก
การเรียนที่นี่ไปประยุกตใชที่ประเทศไทยคะ

เวเนซุเอลา

คีรกีซสถาน

อินเดีย

ไทย

คุณ Ali Rojas Kismet David
Tokyo Japanese Language Education 
Center

คุณ Akmatbekova Gulizat
Rikkyo University

คุณ Vishu Gupta
Shizuoka University

คุณ Narumon Jadram
Shibaura Institute of Technology

* คาํวา Monodzukuri (โมโนซกุึร)ิ เปนกจิกรรมการผลติทีม่จีากฝมือของชางผูชาํนาญโดยใชเทคนิคตามประเพณ ีจนถงึการใชเครือ่งจกัรอตัโนมตัไิมเพยีงเทานัน้สวนใหญยงัรวมถงึ กจิกรรมทีท่าํอะไรบางอยางทีใ่ชมอืคนทาํหรอืหมายถงึ เทคนคิ ทกัษะ ความรูดังกลาวน้ันอีกดวย
ที่มา : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) 



Campus Diary #1Campus Diary #1
นักศึกษาตางชาติใชชีวิตในแตละวันยังไงบางนะ? เพื่อตอบขอสงสัยของทุกคน 

เรามาแอบดูชีวิตนกัเรียนของเหลารุนพ่ี ลองฟงเสียงของนกัเรียนตางชาติที่กําลัง

พยายามมุงหนาสูความฝนกัน!

สาํหรับผมแลว การเรียนตอ
ในประเทศซึง่ใชภาษาทีไ่มรูจกัมากอน 

ถอืเปนกาวแรกในการเตบิโต ผมจงึตัดสินใจ
ทีจ่ะไปเรียนทีญี่ปุ่น

เปดใจ แลวเขารวมกจิกรรรมวฒันธรรม
ตางๆ ในญีปุ่นเทาทีจ่ะเปนไปไดนะคะ!

 เดิมที ผมสนใจวัฒนธรรม ภาษาญ่ีปุน และ
ความสัมพันธระหวางประเทศอยูแลว เลยคิดวา
อยากจะลองทาทายตวัเองกบัสิง่นีด้ ูตัง้แตออกจาก
ไทยมา ผมก็คิดวา สําหรับผมแลว การเรียนตอใน
ประเทศซึง่ใชภาษาทีไ่มรูจกัมากอน ถอืเปนกาวแรก
ในการเติบโต ผมจึงตัดสินใจที่จะไปเรียนที่ญี่ปุน
 แตวาพอไดมาลองใชชวีติทีญ่ีปุ่นแลวจงึไดรูวามนั
ไมเหมือนกับที่วาดภาพไวในหัวเลย ผมไมสามารถ
สือ่สารสิง่ทีตั่วเองคดิไดอยางราบรืน่ บางคร้ังกร็ูสกึ
ทอแทกบัเรือ่งเรยีนและสิง่ทาทายตางๆ ถงึกระนัน้ 
มิตรภาพก็ชวยใหผมผานพนอุปสรรคนัน้มาได

 ฉันรูสึกโชคดีมากที่ไดมีโอกาสมาเรียนท่ีญ่ีปุน 
อาจจะมีความลําบากจากกําแพงทางภาษาอยูบาง 
แตก็มีผูคนรอบขางคอยชวยเหลืออยางดีมากๆ ฉนั
คิดวาไมมีประสบการณการเรียนในตางประเทศ
ที่ไหนจะดีไดเทานี้อีกแลวคะ! สาเหตุที่เลือกเรียน
ตอที่ญี่ปุนเพราะวาอยากรูเรื่องราวของอีกสัญชาติ
ที่มีอยูในตัวเองคะ (มีสองสัญชาติ คือ ญ่ีปุนและ
มาเลเซีย)
 มหาวิทยาลัยของฉนัเปดโอกาสใหนกัเรียนตาง
ชาติไดสัมผัสกับวัฒนธรรมและกิจกรรมที่หลาก
หลาย สวนหนึ่งในประสบการณของฉันก็อยาง
เชน การทํางานในศาลเจาที่ใหญที่สุดของโอซากา
การไดลงพื้นที่และลงมือทําเกษตรในตางจังหวัด 

National Institute of Technology, Numazu College
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส
คุณ Jirawit Jiracheewee (ไทย)

Ritsumeikan University, College of Policy 
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Studies Major (CRPS)
คุณ Yoshie Sasagawa  (มาเลเซีย)

 การไมเปนไปตามที่คิดนัน้เปนเรื่องธรรมดา และผม
ไดเขาใจวาการผานพนอุปสรรคและเติบโตขึ้นมาเปน
สิ่งที่สําคัญ เมื่อผานพนอุปสรรคและเติบโตขึ้นแลว ผม
อยากจะเปนสะพานเชื่อมระหวางไทยญี่ปุน และทําให
ความสัมพันธน้ันแนบแนน ผมจะทาทายและพยายาม
อยางเต็มที่กับหลายสิ่ง เชนเรื่องการเรียน เพื่อมุงหนา
ไปสูความฝนนัน้

การฝกงานฤดูรอน กิจกรรมแลกเปลี่ยนกับเด็กนกัเรียน
ของญี่ปุน และอื่นๆ อีกมากมาย อาจจะฟงดูเหมือนวา
ทํางานอะไรเยอะแยะไปหมด แตการทาํกจิกรรมเหลานี้
นอกจากสอนใหฉันไดรูจักกับประเทศญี่ปุนมากขึ้นแลว 
ระหวางทาง กิจกรรมเหลาน้ีทําใหฉนัไดเรียนรูเกี่ยวกับ
ตัวเองมากขึ้น
 ตอนน้ีเปนปสุดทายของการเรียนแลว ฉนัไดพบวา
ญี่ปุนใหประสบการณตางๆ แกฉันมากกวาที่ฉันคาด
หวังไวกอนจะมาที่นี่เสียอีก ยกตัวอยางเชน แนวคิด
การทาํงานของคนญีปุ่น มารยาททางสงัคม ความอดทน
และทักษะการใชชีวิตที่นําไปใชไดจริง ฉนัขอแนะนําให
นกัเรียนตางชาติทั้งในญ่ีปุนและคนที่กําลังจะมาเรียน
ลองเปดใจแลวเขารวมกิจกรรรมวัฒนธรรมตางๆ ใน
ญี่ปุนเทาที่จะเปนไปไดนะคะ !

6:50 ตื่นนอน                                

จะเรียกขานชื่อทีละคน! เปนชวงเวลาที่เจ็บปวด 

นาจะปลอยใหนอนตอสักหนอย...    

8:00 ขาวเชา                                

ขาวเชาเปนสิ่งสําคัญและทําใหมีความสุข!

8:50 เริ่มบทเรียน                          

ตองเรยีนอยางเดยีว หามใชโทรศพัทมอืถอืนะครบั

12:00 ขาวเที่ยง                              

ทานขาวแลวกคุ็ยกบัเพือ่นสีค่น หวัเราะกากทกุวัน!

18:00 พอเลิกเรียน ก็ตอดวยขาวเย็น             

นี่มันจะเรียนเยอะไปมั้ย?                         

18:30 วายนํ้า/เขายิม/กิจกรรมชมรม              

มาฝกสมองแลวก็มาฝกฝนรางกายกันบาง!

23:00 เขานอน

เมือ่ใหความสาํคญักบัรางกายและจติใจแลว กต็อง

ใหความสําคัญกับการนอนดวยนะครับ!

7:15-8:15 จัดการตัวเอง
ลางหนา เปลี่ยนเสื้อผา ทานมื้อเชาเยอะๆ
8:15-9:00 ไปเรียน
ขี่จักรยานไปสถานีรถไฟที่ใกลบานมากที่สุด ขึ้น
รถไฟฟาแลวก็เดินจากสถานีที่ใกลมหาวิทยาลัย
ที่สุดไปมหาวิทยาลัย
9:00-12:10 เขาเรียน
แตละคาบเรียนจะใชเวลา 90 นาที ระหวางคาบ
ก็จะมีเวลาพัก 10 นาที
12:10-13:00 อาหารเที่ยง
สวนใหญจะทานมื้อเที่ยงที่โรงอาหารของ
มหาวทิยาลยั นานๆ ทีถงึจะทําอาหารกลองไปทาน
ที่มหาวิทยาลัยคะ
13:00-14:00 เวลาวาง
หลังมื้อเที่ยงจะทําการบาน แลวก็ทานของหวาน
และดื่มกาแฟกับเพื่อนคะ
14:00-16:00 เขายิม
คลายเครียดดวยการออกกาํลงักายในยมิ เปนชวง
เวลาที่ชอบที่สุดในหนึง่วัน
16:00-17:00 กลับบาน
วันไหนที่กลับเร็วจะแวะซุปเปอรมารเก็ตระหวาง
ทางเพื่อซื้อของกลับไปทํามื้อเย็น หลังทานมื้อเย็น
ก็ทบทวนบทเรียน

การใชชีวิตในหนึง่วัน

การใชชีวิตในหนึง่วัน



การวางแผนศึกษาตอ การวางแผน
คือกุญแจของความ

สําเร็จ!

วัตถุประสงคของการเรียนตอ
คืออะไร?
งานท่ีอยากทําในอนาคตตองมี
คุณสมบัติหรือความสามารถ
แบบไหน?

ระยะเวลาที่ตองเรียน
นานแคไหน?

อยากเรียนอะไร?
สาขาวิชาอะไร?

เรียนที่สถาบันศึกษา
แบบไหนดี?

ทําไม ?

นานแคไหน ?อะไร ? ที่ไหน ?

วุฒิการศึกษา

แลกเปลี่ยน
ระยะสั้น

เรียนภาษาญี่ปุน

・ภาษาญี่ปุน

・วัฒนธรรมญี่ปุน

・วัฒนธรรมเปรียบเทียบ

・หลักสูตรศึกษาตอ

・สนทนาภาษาญี่ปุน

・ภาษาญี่ปุนเพื่อธุรกิจ

ปรญิญาตรี

ปรญิญาโท

ปรญิญาเอก

อนปุรญิญา

ประกาศนยีบตัรวิชาชพี

วทิยาลยัเทคนคิ

ประกาศนยีบตัรวิชาชพี
ชัน้สูง

・เศรษฐศาสตร?

・ศึกษาศาสตร?

・ฟสิกส? 

・วิศวกรรมศาสตร?

・สารสนเทศ? 

・แพทยศาสตร?

・เกษตรศาสตร? 

・ออกแบบ?

・ศิลปศาสตร?

・แฟชั่น?

・อนิเมชั่น?

・และอื่นๆ?

มหาวิทยาลัย 4 ป (※บางสาขา 6 ป)

บัณฑิตวิทยาลัย 2 ป หรือมากกวา

บัณฑิตวิทยาลัย 3 ป หรือมากกวา

วิทยาลัยอนุปริญญา 2 ป (※บางสาขา 3 ป)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 3 ป (※บางสาขา 3 ป 6 เดือน)

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 2-3 ป

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 4 ป

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุน / 
โปรแกรมระยะสั้นของมหาวิทยาลัย หลายเดือน ถึง 1 ป

มหาวิทยาลัย ไมเกิน 1 ป

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุน 2 ป หรือตํ่ากวา

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุน 2 ป หรือตํ่ากวา

มหาวิทยาลัยเอกชน / 
วิทยาลัยอนุปริญญา / 
หลักสูตรพิเศษสําหรับนกัศึกษาตางชาติ

1-2 ป

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรแลกเปลี่ยน

เรียนภาษา

ศึกษาตอ

ไปเมื่อไหร?

เริ่มตนเมื่อไหร?

ตองใชเวลาเตรียมตัวเทาไหร?

เมื่อไหร? เทาไหร?

ตองใชเงนิเทาไหร?
คาเดนิทางไปญีปุ่น? คาครองชพี?
คาอพารทเมนท? คาอาหาร?
เงนิเกบ็พอหรือไม?
เงนิท่ีครอบครวัสงมาใหเทาไหร?
งานพิเศษละ? ทนุการศกึษา?

ดู “กําหนดการ” หนา 8-9 แลวมาวางแผนกัน ! ลองดูหนา 32-40 แลวมาคํานวณดู !

 รูจักการศึกษาตอญี่ปุน



กําหนดการ
วางแผนการศ

ึกษาตอแลวรึย
ัง?

ตอไปคือขั้นต
อนการเตรียม

ตัวศึกษาตอ

ลองดูตารางเ
วลาโดยประมา

ณ

ขั้นตอนตั้งแต
การวางแผนศ

ึกษาตอจนถึง

การเดินทางไป
ประเทศญี่ปุน

คนที่อยากเรียนเฉพาะภาษาญี่ปุน

คนที่อยากเรียนภาษาญี่ปุนแลวจึงเขาเรียนตอใน
มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยญี่ปุน

คนที่อยากเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยญี่ปุนทันที
โดยไมเรียนโรงเรียนสอนภาษา

ขั้นตอนตั้งแตการวางแผนศึกษาตอจนถึงการเดินทางไปประเทศญี่ปุน

ใหเตรียมตัวขั้นตอนที่ 1 ถึง 8 ในประเทศของตนเองและเตรียมขั้นตอนที่ 9 ในประเทศญี่ปุน จากน้ัน
ดําเนนิการขั้นตอนที่ 10 คือเขาเรียนในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุน จนมาถึงขั้นตอนที่ 11 นัน่ก็คือเรียนภาษา
ญี่ปุนจนจบโปรแกรม

ใหเตรียมขั้นตอนที่ 1 ถึง 8 ในประเทศของตนเองและเตรียมขั้นตอนที่ 9 ในประเทศญ่ีปุน เขาเรียนใน
โรงเรยีนสอนภาษาทีญ่ีปุ่นในขัน้ตอนที ่10 จากนัน้ใหเตรยีมขัน้ตอนที ่12 ถงึ 22 ในระหวางทีเ่รียนโรงเรียน
ภาษาที่ญี่ปุน ทําใหสําเร็จตามขั้นตอนที่ 23 คือเรียนจบโปรแกรมในโรงเรียนภาษา หลังจากนัน้คือดําเนนิ
การขั้นตอนที่ 24 คือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัยญี่ปุน

สําหรับผูที่มีความสามารถดานภาษาญี่ปุนอยูแลว หรือตองการเขาเรียนตอหลักสูตรภาษาอังกฤษ ขามขั้น
ตอนที่ 2 ถึง 11 โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ 12 คือการขอเอกสารขอมูล เมื่อสอบเขาไดใหดําเนนิการขั้นตอนที่ 
24 คือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยญี่ปุน

การดําเนนิการศึกษาตอดวยตนเองมีขอดีหลายประการ เชน ประหยัดคาใชจาย ยิ่งไปกวา

นัน้ยงัไดฝกการตดัสนิใจดวยตวัเอง และชวยยกระดบัความสามารถทางภาษาไดอกีดวย ทวา 

หากไมมีเวลาหรือไมมั่นใจในความสามารถทางภาษา การเตรียมตัวศึกษาตอประเทศญี่ปุน

ผานบริษัทตัวแทนศึกษาตอก็เปนตัวเลือกอยางหนึง่

ขอควรสังเกตในการเลือกบริษัท!

① คาใชจาย เปรียบเทียบหลายบริษัทและดูว าค าใชจ ายสมเหตุสมผลหรือไม? บริษัทไมได 
 เอาแตแนะนําใหทํางานพิเศษในญี่ปุ นเพื่อนํามาจายคาเลาเรียนและคาครองชีพ
 ท้ังหมดในญี่ปุ นใชไหม? มีการชี้แจงรายละเอียดคาใชจายหรือเนื้อหาการบริการ
 เปนเอกสารสัญญาหรือไม?

② การบริการ แนะนําโรงเรียนที่ตรงตามเปาหมายในการศึกษาตอหรือไม? ไมไดแนะนําใหใชเอกสาร
 ปลอมเพื่อเขาประเทศใชไหม? ตอบคําถามและอธิบายความคืบหนาของการดําเนนิการ
 อยางชัดเจนหรือไม? ไมไดเรงใหสมัครใชหรือไม? แนะนําทั้งขอดีและความลําบากของ
 การศึกษาตอใชหรือไม?

③ ผลดําเนนิการจริง มีผูที่ไดไปศึกษาตอญี่ปุนจริงๆ มากเพียงพอหรือไม?

การใชบริการบริษัทตัวแทนศึกษาตอ

รูจักการศึกษาตอญี่ปุน

ดําเนนิการที่ประเทศของตนเอง
ดําเนนิการในประเทศญี่ปุน



ขั้นตอน หนา เวลา การดําเนินการ

วางแผนและรวบรวมขอมูล

ขอเอกสารจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุน

เลือกโรงเรียน

ยื่นเอกสารการสมัคร

ไดรับอนญุาตเขาศึกษา

ดําเนนิการเขาประเทศ

เตรียมตัวเพื่อศึกษาตอ

ดาํเนินการเรือ่งเดนิทางและออกเดินทาง

ดําเนนิการเขาประเทศ

วางแผนและรวบรวมขอมูล

เขาศกึษาและเริม่เรียนในโรงเรียนสอนภาษาญีปุ่น

หนา 7 และ
หนา 32 - 35

หนา 22 - 23

หนา 22 - 23

หนา 22 - 23

หนา 28 - 31

เม.ย. - มิ.ย.

- ก.ย.

ก.ย. - พ.ย.

ตั้งเปาหมายในการไปเรียนตอใหชัดเจนและเปนรูปธรรม วัดระดับ
ความสามารถทางภาษาที่จําเปนและประเมินคาใชจายในการเรียน

ขอเอกสารแนะนําสถาบันและเอกสารการสมัครของโรงเรียน
ที่สนใจหลายๆ แหง ตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร

คัดเลือกโรงเรียนที่ตองการไปศึกษาตอโดยใชขอมูลจากการอาน
เอกสารแนะนําสถาบัน

ต.ค. - ธ.ค.

- ก.พ.

ก.พ. - เม.ย.

ก.ค. - ก.ย.ม.ค. - มี.ค.

เม.ย.
(หลกัสตูร 1 ป หรอื 2 ป)

ต.ค.
(หลกัสตูร 1 ปครึง่)

สงเอกสารการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวของไปยังสถาบันที่
ตองการเขาเรียน

รับเอกสารอนญุาตเขาศึกษา โอนเงินชําระคาเลาเรียน ฯลฯ

รับเอกสารรับรองสถานภาพการพํานกั (COE) ขอรับการตรวจ
ลงตรา (วีซา)

หาที่พัก

ซื้อตั๋วเครื่องบินและประกัน

ขอเอกสารจากมหาวทิยาลยัและวิทยาลยั

เลือกสถานศึกษา

สมัครการสอบเพื่อศึกษาตอ
ประเทศญี่ปุน (EJU) 

ยื่นเอกสารการสมัคร

สอบ

ไดรับอนญุาตเขาศึกษา

ดําเนนิการเขาประเทศ

เตรียมตัวเพื่อศึกษาตอ

ดําเนนิการเปลี่ยนสถานภาพการพํานกั 

และรายงานหนวยงานที่เกี่ยวของ

ดาํเนินการเรือ่งเดนิทางและออกเดินทาง

ดําเนนิการเขาศึกษา

สาํเร็จการศกึษาจากโรงเรียนสอนภาษาญีปุ่น

เขาศึกษาในมหาวทิยาลัยหรอืวิทยาลยัญีปุ่น

สาํเร็จการศกึษาจากมหาวทิยาลยัหรอืวทิยาลยัญีปุ่น

หนา 12 - 21

หนา 12 - 21

หนา 24 - 25

หนา 12 - 21

หนา 28 - 31

เม.ย. - พ.ค. / ก.ย. - ต.ค.

- มิ.ย. / - พ.ย.

- ก.ค. / - มี.ค.

ส.ค. – ต.ค. / ม.ค. – พ.ย.

พ.ย. – ก.พ. / มี.ค. – ส.ค.

ม.ค. – มี.ค. / มิ.ย. – ส.ค.

เม.ย. / ก.ย. หรือ ต.ค.

มี.ค. / ส.ค. หรือ ก.ย.

ขอเอกสารแนะนําสถาบันและเอกสารการสมัครของโรงเรียนที่สน
ใจหลายๆ แหง ตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร

คัดเลือกสถานศึกษาที่ตองการไปศึกษาตอโดยใชขอมูลจากการอาน
เอกสารแนะนําสถานศึกษา

สมัครสอบการสอบเพื่อศึกษาตอประเทศญี่ปุน (EJU) เขาสอบ
การสอบที่จําเปน
การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุน (JLPT)
สมัครสอบ TOEFL®, IELTS หรือ TOEIC®
(เลือกสอบตามความจําเปน)

สงเอกสารการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวของไปยังสถาบันที่ตองการ
เขาเรียน

คดัเลอืกโดยพจิารณาจากเอกสาร เขาสอบการสอบเพือ่ศึกษาตอประเทศ
ญี่ปุน (EJU) หรือ สอบขอสอบของสถานศึกษาที่ประสงคเขาเรียน

รับเอกสารอนญุาตเขาศึกษา โอนเงินชําระคาเลาเรียน ฯลฯ

รับเอกสารรับรองสถานภาพการพํานกั (COE) ขอรับการตรวจ
ลงตรา (วีซา)

หาที่พัก

ซื้อตั๋วเครื่องบินและประกัน

*บางสถาบนัอาจเร่ิมปการศกึษาในชวงฤดใูบไมรวง (ก.ย. – ต.ค.)
*ข้ันตอนตั้งแตการย่ืนเอกสารสมัครไปจนถึงการเขาเรียนในแตละ
 สถาบนัอาจแตกตางกนั ควรตรวจสอบเอกสารแนะนาํการสมคัรให
 ถ่ีถวน และระวังไมใหเกิดขอผดิพลาด



ระบบการศึกษาของญี่ปุน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของญี่ปุนจะเริ่มหลังจากสําเร็จการศึกษา 12 ป ไดแก ประถมศึกษา (โรงเรียน
ประถมศกึษา 6 ป) และมัธยมศกึษา (โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน 3 ป และโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย 3 ป)
สถาบันอุดมศึกษาที่นกัศึกษาตางชาติสามารถเขาเรียนไดมี 5 ประเภท ไดแก ① วิทยาลัยเทคนคิ ② วิทยาลัย
อาชีวศึกษา (หลักสูตรอาชีวศึกษาเฉพาะทาง) ③ วิทยาลัยอนุปริญญา ④ มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) และ 
⑤ บัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท/เอก) ซ่ึงแบงตามหนวยงานที่กอตั้งออกเปนสถานศึกษาของรัฐ ทองถิ่น
และเอกชน

สถานศึกษาในญี่ปุนจะนับปการศึกษาโดยเริ่มตั้งแต เมษายนถึงมีนาคมของปถัดไป มหาวิทยาลัยในญี่ปุน
เกือบทุกแหงใชระบบทวิภาค (2 ภาคการศึกษา) โดยภาคตนเริ่มจากเมษายนถึงกันยายน สวนภาคปลาย
เริม่จากตลุาคมถงึมนีาคม ทัง้นี ้มหาวทิยาลยับางแหงใชระบบไตรภาค (3 ภาคการศกึษา) หรอืระบบจตรุภาค
(4 ภาคการศึกษา) สถานศึกษาในญี่ปุนมักเปดภาคเรียนแรกเดือนเมษายน แตบัณฑิตวิทยาลัยสวนใหญ
มักเปดภาคเรียนในเดือนกันยายนหรือตุลาคม

1. มาดูปฏิทินการศึกษาและการแบงภาคการศึกษากัน !

1 ปของนักศึกษาที่เขาเรียนเดือนเมษายนระบบทวิภาค

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

ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 1 ปดภาคฤดูรอนปดภาคฤดูรอน ภาคเรียนที่ 2ภาคเรียนที่ 2
ปดภาคปดภาค

ฤดูใบไมผลิฤดูใบไมผลิภาคเรียนที่ 2ภาคเรียนที่ 2

ปดภาค
ฤดหูนาว

 รูจักสถาบันและการสอบ

จํานวนป
ที่ใชในการเรียน

＊หลักสูตรระดับสูง ลูกศรสีแดงคือตัวอยาง
เสนทางการศึกษาตอ

ลูกศรสีเขียวคือตัวอยาง
การศึกษาตอดวยการโอน
หนวยกิต
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คิ

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมปลายสายอาชีพ
(สถาบันอาชีวศึกษาหลักสูตรมัธยมปลาย)

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
(※บางแหงเปนมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายรวมกัน)

โรงเรียนประถมศึกษา

มหาวิทยาลัย
(ปริญญาตรี)

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
(หลักสูตรอาชีวศึกษาเฉพาะทาง)

บัณฑิตวิทยาลัย
(ปริญญาโท / เอก)

วิทยาลัยอนุปริญญา
มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนตน

ประถมศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาที่นักศึกษาตางชาติ
สามารถเขาเรียนได

บัณฑิตวิทยาลัย
(ปริญญาโท / เอก)
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มหาวิทยาลัย
(ปริญญาตรี)

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
(หลักสูตรอาชีวศึกษาเฉพาะทาง)

วิทยาลัยอนุปริญญา

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมปลายสายอาชีพ
(สถาบันอาชีวศึกษาหลักสูตรมัธยมปลาย)

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
(※บางแหงเปนมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายรวมกัน)

โรงเรียนประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนตน

ประถมศึกษา

อายุ 12 – 18 ป

อายุ 6 – 12 ป

อายุ 18 ปขึ้นไป



2. มาดูคุณสมบัติในการเขาศึกษาตอกัน!

3. มาดูวุฒิการศึกษาและจํานวนปที่ใช ในการเรียนกัน!

การเขาศึกษาตอในระดับปรญิญาตร ีวทิยาลยัอนปุรญิญาตรี วทิยาลัยอาชีวศกึษา ผูสมัคร
ตองสําเร็จการศึกษา 12 ปในระบบการศึกษาภาคปกติ

กรณยีายโอนเขาศกึษาตอในระดบัวทิยาลยัเทคนคิ ผูสมคัรตองสาํเรจ็การศกึษา 11 ป และ
ในกรณีศึกษาตอระดับบัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท) จะตองสําเร็จการศึกษา 16 ป

ผูสาํเรจ็การศกึษาระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาหลกัสตูร 
10 หรอื 11 ป จากโรงเรยีนในประเทศ อนิเดยี เนปาล บงัคลา
เทศ มาเลเซีย เมียนมาร มองโกเลีย เปรู ฯลฯ หากตองการ
ศึกษาตอที่ญี่ปุนในระดับมหาวิทยาลัยและระดับอื่นๆ จะตอง
มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดานขวาขอหนึง่ขอใด
นอกจากเงื่อนไขตางๆ เหลาน้ี อาจมีขอกําหนดอ่ืนเพิ่มเติม
ในแตละสถาบัน ผูสนใจศึกษาตอตองสอบถามสถานศึกษาที่
ตองการเขาศึกษาตอ ในกรณีไมแนใจวามีคุณสมบัติสมัครเขา
เรียนหรือไม

① เขาเรียนในสถาบันอุดมศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยประเทศของตน หรือเขาเรียน
หลักสูตรเตรียมเขาศึกษาตอระยะเวลา 1 หรือ 2 ป เพื่อใหสําเร็จการศึกษาในปที่ 12 
จากหลักสูตรภาคปกติของการศึกษา
② สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเตรียมเขาศึกษาตอที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศกึษาธกิารฯ ประเทศญีปุ่นกาํหนด*1 (เฉพาะผูทีส่าํเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูรเทยีบเทา
โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในญีปุ่นเทานัน้) อยางไรกต็าม ผูสาํเรจ็การศกึษาระดบั
ประถมศกึษาและมัธยมศกึษารวมระยะเวลาหลกัสูตรไมถึง 12 ปจะถอืวามคีณุสมบตัิ
เขาศึกษาตอไดโดยไมตองเรียนในหลักสูตรเตรียมเขาศึกษาตอ หากหลักสูตรที่สําเร็จ
การศึกษาในประเทศนัน้เปนหลักสูตรระยะเวลา 11 ปขึ้นไป*2 และไดรับการรับรอง
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุน
*1 “หลักสูตรเตรียมเขาศึกษาตอ” (Junbi Kyouiku Katei) ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุนกําหนด
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314/001.htm
*2 “หลกัสตูรระยะเวลา 11 ปขึน้ไป” ทีร่ฐัมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิารฯ ประเทศญีปุ่น
กาํหนด
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/1380756.htm

*1 หลักสูตรปริญญาเอกในบัณฑิตวิทยาลัยบางแหงแบงเปนหลักสูตรภาคตน (2 ป) กับหลักสูตรภาคปลาย (3 ป) หลักสูตรปริญญาตรีที่ใชเวลาเรียน 6 ป เชน แพทยศาสตร 
 ทันตแพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร และเภสัชศาสตรหลักสูตร 6 ป จะมีระยะเวลาเรียนในหลักสูตรปริญญาเอกขั้นตํ่า 4 ป
*2 ผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอนุปริญญาสามารถศึกษาตอในหลักสูตรระดับสูง (1-2 ป) ไดเพื่อใหไดวุฒิ “ปริญญาตรี”
*3 โดยปกติแลว วิทยาลัยเทคนคิมีระยะเวลาเรียน 5 ป แตจะรับนกัศึกษาตางชาติเขาเรียนในชั้นปที่ 3 เมื่อสําเร็จการศึกษาสามารถศึกษาตอในหลักสูตรระดับสูงอีก 2 ป เพื่อให
 ไดวุฒิ “ปริญญาตรี”
*4 ชื่อวุฒิของวิทยาลัยเทคนคิ คือ “ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนคิ” วุฒิของวิทยาลัยอาชีวศึกษา คือ “ประกาศนียบัตรวิชาชีพ” และ “ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง” ไมใชวุฒิ
 ปริญญาบัตร
*5 ผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอนุปริญญาและวิทยาลัยเทคนิคหลักสูตรระดับสูงซ่ึงไดรับการรับรองจาก National Institution for Academic Degree and Quality
  Enhancement of Higher Education (NIAD-QE) และสอบผานการประเมินจาก NIAD-QE แลว มีสิทธิ์ที่จะไดรับวุฒิ “ปริญญาตรี” กรุณาสอบถามรายละเอียดกับ
 สถานศึกษาที่ตองการเขาศึกษาตอ

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

Q วุฒิการศึกษาที่ไดจากญี่ปุนสามารถใชในประเทศอื่นไดหรือไม?

A โดยทัว่ไป วฒุทิีไ่ดรบัจากสถานศกึษาในญีปุ่นจะไดรบัการประเมนิใหเทียบเทากบัวุฒกิารศกึษาในประเทศอืน่ๆ
 อยางไรก็ตาม ในแตละประเทศอาจใหกระทรวงศึกษาฯ และหนวยงานผูใหการรับรอง (องคกรไมแสวงหา
 ผลกําไร บริษัทเอกชน ฯลฯ) เปนผูประเมินวุฒิการศึกษาที่ไดรับจากตางประเทศ ดังนัน้ นกัศึกษาจึงควรตรวจ
 สอบกับทางหนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศของตนดวย 

หลักสูตร วุฒิการศึกษา ระยะเวลามาตรฐานของหลักสูตร

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรปริญญาเอก＊1 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 5 ป

หลักสูตรปริญญาโท ปริญญามหาบัณฑิต 2 ป

หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพเฉพาะทาง) 1-2 ป

ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขากฎหมาย 
(วิชาชีพเฉพาะทาง) 3 ป

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (วิชาชีพเฉพาะทาง) 2 ป

มหาวิทยาลยั (ปรญิญาตร)ี

คณะทั่วไป, คณะเภสัชศาสตรหลักสูตร 4 ป

ปริญญาบัณฑิต

4 ป

หลักสูตรแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร 
สัตวแพทยศาสตร และเภสัชศาสตรหลักสูตร 6 ป 6 ป

วิทยาลัยอนุปริญญา＊2＊5
หลักสูตร 2 ป

อนุปริญญาบัณฑิต
2 ป

หลักสูตร 3 ป 3 ป

มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
(専門職大学)

− ปริญญาบัณฑิต 
(วิชาชีพเฉพาะทาง) 4 ป

วิทยาลัยอนุปริญญา
วิชาชีพเฉพาะทาง*2*5

(専門職短期大学)

หลักสูตร 2 ป อนุปริญญาบัณฑิต 
(วิชาชีพเฉพาะทาง)

2 ป

หลักสูตร 3 ป 3 ป

วิทยาลัยเทคนคิ*3*4*5 − ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนคิ 3 ป 
(สาขาพาณชิยนาวี 3 ป 6 เดือน

สถาบันอาชีวศึกษา*4 หลักสูตรอาชีวศึกษาเฉพาะทาง
(วิทยาลัยอาชีวศึกษา)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 ป

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4 ป



คือสถาบันการศึกษาที่เปนแกนกลางในระดับอุดมศึกษา โดยหลักการแลวมหาวิทยาลัยใชเวลาเรียน 4 ป และวิทยาลัย
อนุปริญญาใชเวลาเรียน 2 ป บางสถานศกึษามีระบบนกัศกึษาภาคพิเศษที่สามารถเขาฟงบรรยายหรือลงทะเบียนเรียน
เปนรายวิชา นอกจากการศึกษาตอในระยะยาวเพื่อใหไดรับวุฒิการศึกษาแลวยังมีระบบการศึกษาตอระยะสั้น (อางอิง
หนา 18) โดยไมไดรับวุฒิการศึกษาดวย

มหาวทิยาลยั (ปรญิญาตร)ี และ วทิยาลัยอนุปรญิญา

1. คุณสมบัติในการเขาศึกษา

2. คนหามหาวิทยาลัย

ตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้

① เปนผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 12 ปของสถานศึกษาในตางประเทศ
② เปนผูมอีายไุมตํา่กวา 18 ปและผานการสอบวดัระดบัความรูวาเทยีบเทาการสาํเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูร 12 ปในตางประเทศ
③ เปนผูสาํเรจ็การศกึษาจากโรงเรยีนสําหรบัชาวตางชาตใินประเทศญีปุ่นทีไ่ดรบัการรบัรองวาเทยีบเทากบัโรงเรยีนมธัยมศกึษา
 ตอนปลายในตางประเทศ
④ เปนผูสําเร็จหลักสูตรที่กําหนดโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุน รวมระยะเวลาตั้งแต 11 ปขึ้นไปใน
 ตางประเทศ
⑤ เปนผูสําเรจ็หลกัสตูรและมใีบรบัรอง International Baccalaureate ใบรบัรอง Abitur ของเยอรมนั ใบรบัรอง Baccalaureate
  ของฝรั่งเศสหรือมีการสอบระดับ GCE A Level ที่มีผลคะแนนครบถวนตามที่แตละสถานศึกษากําหนด
⑥ เปนผูสาํเรจ็การศกึษาในหลกัสูตร 12 ปของสถานศกึษาทีไ่ดรบัการรบัรองจากองคกรประเมนิระหวางประเทศ <WASC, CIS,
 ACSI>
⑦ เปนผูอายุไมตํ่ากวา 18 ปและผานการสอบวัดระดับความรูวาเทียบเทาการสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
⑧ เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขขอหนึง่ขอใดนอกเหนือจากที่กลาวไวขางตนตามกฎหมายวาดวยการศึกษาในสถานศึกษา
⑨ เปนผูมีอายุไมตํ่ากวา 18 ป และผานการตรวจสอบคุณสมบัติการเขาศึกษาแบบรายบุคคลโดยสถานศึกษาวาเปนบุคคลที่มี
 ความรูเทียบเทาหรือสูงกวาผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

※ สําหรับขอ ①-③ หากเปนหลักสูตรระยะเวลาไมถึง 12 ป หรือไมไดจบจากหลักสูตรในตางประเทศที่กําหนดไว อาจตองเรียนหลักสูตรเตรียมเขาศึกษาตอ 
 หรือผานการฝกอบรมในศูนยฝกอบรมที่กําหนดไวเสียกอน

 เนือ้หาการเรียนการสอนและการวจิยั

หลักสูตร (โปรแกรม)

สิ่งอํานวยความสะดวกในการวิจัย

การสอบเขา

จํานวนนกัศึกษาตางชาติที่เขาศึกษาและ
ระบบการดูแลนกัศึกษาตางชาติ

เสนทางของผูจบการศึกษา

คาเลาเรียนและคาใชจายที่จําเปนอื่นๆ

การรับทุนการศึกษา ทุนสนับสนนุ ฯลฯ

ที่พักอาศัย

สภาพแวดลอมและที่ตั้ง

มีการสอนวิชาที่อยากเรียนจริงๆ หรือไม? สามารถทําวิจัยไดหรือไม? 
มีอาจารยที่อยากเรียนดวยอยูหรือไม?

เปนโปรแกรมทีเ่ขาเรยีนเหมือนกบัคนญีปุ่นหรอืไม? หรอืเปนโปรแกรมทีจ่ะไดรบั
วุฒิการศึกษาดวยการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ? เปนโปรแกรมระยะยาว
หรือไม? หรือวาเปนโปรแกรมระยะสั้น?

มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการวิจัยพรอมหรือไม?

มีระบบการสอบเขาโดยไมตองไปสอบที่ประเทศญี่ปุน (Pre-Arrival Admission) หรือไม? 
มีกระบวนการคัดเลือกพิเศษสําหรับนกัศึกษาตางชาติหรือไม?

มีการสอนภาษาญี่ปุนเสริมใหดวยหรือไม? มีเจาหนาที่สนับสนนุนกัเรียนตางชาติหรือติวเตอร
ที่คอยชวยเหลือดานการเรียนและการใชชีวิตหรือไม? มีการสนับสนนุดานการหางานหรือไม?

การศึกษาตอในระดับบัณฑิตวิทยาลัยเปนอยางไร?
เรียนจบแลวไดงานที่ไหน?

ปแรกเปนอยางไร? ตั้งแตปที่ 2 เปนอยางไร? ใชคาใชจายจนจบการศึกษารวมเปนเทาไหร?

มรีะบบทนุการศกึษาของสถานศกึษาเองหรือมรีะบบการยกเวนคาเลาเรียนหรือลดคาเลาเรียนหรือไม?

ความเปนไปไดท่ีจะไดรับทนุมีมากนอยเพยีงใด? มกีารแจงผลการรับทนุกอนเดนิทางไปถึงญ่ีปุนหรือไม?

สถานศึกษามีหอพักหรือบานพักหรือไม? แนะนําอพารทเมนทใหหรือไม?

สภาพแวดลอมเอื้ออํานวยตอการเรียนและการใชชีวิตหรือไม?
เปนเมืองใหญหรือเมืองเล็ก? นาจะปรับตัวเขากับภูมิอากาศไดหรือไม?

 รูจักสถาบันและการสอบ

Point ! การเลอืกมหาวทิยาลัยและวทิยาลัยอนปุรญิญา



3. เอกสารในการสมัครเขาเรียน

5. มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอนุปริญญา
หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง

6. เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา

4. การสอบเขา

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

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

● หนงัสือ “แนะนําการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสําหรับนกัศึกษาตางชาติที่ใชเงินทุนสวนตัว”
 (私費外国人留学生のための大学入学案内 เนื้อหาภาษาญี่ปุน) 
 หนงัสือรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชน เชน เนื้อหาขอสอบในการสอบเขาและจํานวนนกัศึกษา
 ตางชาติที่สอบเขาไดในแตละมหาวิทยาลัย เปนตน
 บรรณาธิการและจัดพิมพ : The Asian Students Cultural Association (จําหนายในประเทศญี่ปุน)

※ สามารถขอดูไดที่ศูนยเผยแพรขอมูลเพื่อการศึกษาตอญี่ปุน (หนา 45)

① ใบสมัครเขาเรียน (ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด)
② ใบรับรองการสําเร็จการศึกษา (หรือคาดวาจะสําเร็จการศึกษา)
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
③ ใบรับรองผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
④ จดหมายแนะนําจากผูอํานวยการหรืออาจารยของโรงเรียน
 มัธยมศึกษาตอนปลายที่สําเร็จการศึกษา
⑤ ใบรับรองความสามารถภาษาญี่ปุนหรือภาษาอังกฤษ
⑥ เอกสารอื่นๆ

เอกสารทีต่องใชแตกตางกนัไปในแตละสถานศกึษาและอาจกาํหนดให
แนบเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษหรือญีปุ่น ผูสมคัรควรสอบถามราย
ละเอียดโดยตรงกับสถานศึกษาที่ตองการเขาศึกษา

เปนมหาวทิยาลยัและวทิยาลยัอนปุริญญาทีส่ามารถเรียนรูทฤษฎแีละ
ฝกฝนความสามารถที่จําเปนตอการประกอบอาชีพเฉพาะทาง

โดยผูเรียนจะไดเรียนรูผานการฝกงานจริงรูปแบบตางๆ อาทิ การฝก
ปฏิบัติงานระยะยาวภายในบริษัท และการศึกษาในสาขาวิชาที่มี
ความเก่ียวของกับอาชีพเพื่อเพิ่มพูน “ศักยภาพในการทํางานขั้นสูง” 
“ความคดิสรางสรรคอนัเตม็เปยม” ผูสาํเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยั
และวิทยาลัยอนุปริญญาเฉพาะทางจะไดรับวุฒิเทียบเทากับผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย (ปริญญาบัณฑิต) และ วิทยาลัย
อนุปริญญา (อนุปริญญาบัณฑิต) 

※ มหาวิทยาลัยอาจมีระบบของตนเองที่กําหนดจํานวนหนวยกิตหรือเงื่อนไขการจบการศึกษา

นอกจากการสอบเขาสําหรับชาวญี่ปุนแลว มหาวิทยาลัยสวนมาก
ยังมีการสอบสําหรับชาวตางชาติเชนกัน โดยจะทําการคัดเลือกจาก
รายการตางๆ ตามรายการดานลางประกอบกัน แตละสถานศึกษามี
วธิกีารสอบเขาทีต่างกนัจงึควรตรวจสอบรายละเอยีดจากเอกสารคูมือ
การสอบของสถานศึกษาแตละแหง
① การพิจารณาจากเอกสาร
② การทดสอบความสามารถทางวิชาการ
③ การสัมภาษณ
④ การเขียนบทความสั้นๆ หรือเรียงความ
⑤ การทดสอบความสามารถหรือความถนดัดานอื่นๆ
⑥ การสอบเพื่อศึกษาตอประเทษญี่ปุน (EJU)
⑦ การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุน (JLPT)
⑧ การสอบของศูนยการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย (National 
Center Test for University Admissions)

※ กรณทีี่สําเร็จการศึกษาภาคตนจากมหาวิทยาลัยหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทางที่แบงภาคการศึกษาออกเปนภาคตนและภาคปลาย 
 ผูสําเร็จจะไดรับวุฒิการศึกษา "อนุปริญญา (หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง)"

ประเภท เวลาที่ใชใน
การเรียนโดยเฉลี่ย จํานวนหนวยกิตที่ได วุฒิการศึกษา

มหาวิทยาลัย
(ปริญญาตรี)

คณะทั่วไป
คณะเภสชัศาสตรหลักสตูร 4 ป 4 ป ตั้งแต 124 หนวยกิตขึ้นไป

ปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตร
ทันตแพทยศาสตร 
สัตวแพทยศาสตร
และเภสัชศาสตรหลักสูตร 6 ป

6 ป

วิทยาลัยอนุปริญญา
หลักสูตร 2 ป - 62 หนวยกิตขึ้นไป

อนุปริญญา
หลักสูตร 3 ป - 93 หนวยกิตขึ้นไป

มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง - 4 ป - ปริญญาตรี
(หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง)

วทิยาลัยอนปุริญญา
เฉพาะทาง

หลักสูตร 2 ป 62 หนวยกิตขึ้นไป อนุปริญญา
(หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง)หลักสูตร 3 ป 93 หนวยกิตขึ้นไป

แพทยศาสตรและทันตแพทยศาสตร 188  หนวยกิตขึ้นไป
สัตวแพทยศาสตร   182 หนวยกิตขึ้นไป
เภสัชศาสตร    186  หนวยกิตขึ้นไป

ผู เรียนจะไดรับวุฒิการศึกษาเม่ือสําเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขตอไปนี้



บัณฑิตวิทยาลัย

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ

การเขาศึกษา

เขียนแผน
การวิจัย

คนหา
มหาวทิยาลัยและ
อาจารยท่ีปรกึษา

ยื่นใบสมัคร ยื่นใบสมัคร
ดําเนนิการ

ตามเขาศึกษา
ศึกษาเลาเรียน ศึกษาเลาเรียน สําเร็จการศึกษา

นกัศึกษาวิจัย (กรณทีี่จําเปน) นกัศึกษาภาคปกติ (ปริญญาโท/เอก)

1. การตรวจสอบคุณสมบัติการเขาศึกษาตอ

2. การเขียนแผนการวิจัย

ผูสมัครตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้

1. หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาเอก (ภาคตน)

① เปนผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในญ่ีปุน
② เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีจาก National Institution for Academic
  Degrees and Quality Enhancement of Higher Education (NIAD-QE)
③ เปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร 16 ป จากสถานศึกษาในตางประเทศ 
 (หลักสูตร 18 ป สําหรับแพทยศาสตร, ทันตแพทยศาสตร, เภสัชศาสตร 
 และสัตวแพทยศาสตร)
④ เปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาทางไกล 16 ป จากสถานศึกษา
 ในประเทศญ่ีปุนท่ีไดรับการรับรองวาใชหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยใน
 ตางประเทศ (หลักสูตร 18 ป สําหรับแพทยศาสตร, ทันตแพทยศาสตร, 
 เภสัชศาสตร และสัตวแพทยศาสตร) 
⑤ เปนผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรของสถานศึกษาตางประเทศในญ่ีปุน 
 ท่ีไดรับการรับรองวาใชหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
 (สถาบันนานาชาติในญ่ีปุนท่ีไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฯ 
 ประเทศญ่ีปุน)
⑥ เปนผูไดรับวุฒิการศึกษาเทียบเทาปริญญาตรีจากการสําเร็จการศึกษา
 ในหลักสูตรท่ีมีระยะเวลาเรียน 3 ปข้ึนไปจากมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
 หรือสถานศึกษาท่ีเทียบเทามหาวิทยาลัยในตางประเทศ (ระยะเวลา 
 5 ป สําหรับแพทยศาสตร, ทันตแพทยศาสตร, เภสัชศาสตร และ
 สัตวแพทยศาสตร)
⑦ เปนผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรอาชีวศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา
 ท่ีไดรับการกําหนดจากกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญ่ีปุน (รายช่ือ
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาท่ีไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฯ 
 ประเทศญ่ีปุน)
⑧ เปนผูสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาท่ีมีระบบการศึกษารูปแบบเกา
⑨ เปนผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรของกองกําลังปองกันตัวเองญ่ีปุน, 
 หนวยยามฝงญ่ีปุน, วิทยาลัยอุตุนิยมวิทยาญ่ีปุน หรือวิทยาลัยสังกัด
 กระทรวงตาง ๆ ของญ่ีปุน
⑩ เปนผูมีอายุไมต่ํากวา 22 ปท่ีไดรับการพิจารณาคุณสมบัติการเขาศึกษาตอ
 เปนรายบุคคลจากบัณฑิตวิทยาลัยวามีความสามารถทางวิชาการเทียบเทา
 หรือสูงกวาผูท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

2. หลักสูตรปริญญาเอก (ภาคปลาย)

①  เปนผูมีวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาโทวิชาชีพเฉพาะทางของญ่ีปุน
②  เปนผูไดรับวุฒิการศึกษาเทียบเทาปริญญาโทหรือปริญญาโทวิชาชีพ
  เฉพาะทางจากตางประเทศ
③  เปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาทางไกลจากสถานศึกษา
  ในประเทศญ่ีปุนท่ีไดรับการรับรองวาใชหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย
  ในตางประเทศ และไดรับวุฒิการศึกษาเทียบเทาปริญญาโทหรือ
  ปริญญาโทวิชาชีพเฉพาะทาง
④  เปนผูสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในประเทศญ่ีปุนท่ีไดรับ
  การรับรองวาใชหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยในตางประเทศ และไดรับ
  วุฒิการศึกษาเทียบเทาปริญญาโทหรือปริญญาโทวิชาชีพเฉพาะทาง
  (สถาบันนานาชาติในญ่ีปุน (บัณฑิตวิทยาลัย) ท่ีไดรับการรับรองจาก
  กระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญ่ีปุน)
⑤  เปนผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสหประชาชาติ และไดรับวุฒิ
  การศึกษาเทียบเทาปริญญาโท วิชาชีพเฉพาะทาง
⑥ เปนผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย และทํางานท่ีเก่ียวของกับ
  การวิจัยเปนเวลา 2 ปข้ึนไปในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และไดรับ
  การรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยวามีความสามารถดานวิชาการเทียบ
  เทาผูท่ีมีวุฒิปริญญาโท
⑦ เปนผูมีอายุไมต่ํากวา 24 ปท่ีไดรับการพิจารณาคุณสมบัติการเขาศึกษาตอ
  เปนรายบุคคลจากบัณฑิตวิทยาลัยวามีความสามารถทางวิชาการเทียบเทา
  หรือสูงกวาผูท่ีมีวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาโทวิชาชีพเฉพาะทาง

3. หลักสูตรปริญญาเอก (แพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร   
 เภสัชศาสตรบางหลักสูตร สัตวแพทยศาสตร)

 การสมัครเขาคณะแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร เภสัชศาสตร
 บางหลักสูตร และสัตวแพทยศาสตร ผูสนใจศึกษาตอควรสอบถาม
 รายละเอียดจากมหาวิทยาลัยกอนย่ืนสมัครเน่ืองจากคุณสมบัติการ
 สมัครอาจแตกตางกันข้ึนอยูกับประวัติการศึกษาของผูสมัคร

แผนการวิจัย คือ เอกสารท่ีกําหนดหัวขอวิจัยและสรุปวาจะทําวิจัยภายใต
หัวขอดังกลาวอยางไร บัณฑิตวิทยาลัยเกือบทุกแหงกําหนดใหย่ืนแผนการ
วิจัยพรอมกับการย่ืนใบสมัคร

เนื้อหาของแผนการวิจัย ไดแก

① วัตถุประสงคการวิจัย

② ที่มา

③ ความสําคัญ

④ ระเบียบวิธีวิจัย

⑤ เอกสารอางอิง เปนตน

จุดสําคัญท่ีใชพิจารณาแผนการวิจัย ไดแก

① แรงจูงใจในการวิจัย

② ความสามารถในการคนหาประเด็น

③ ความสามารถในการวิเคราะหส่ิงตางๆ

④ ความสามารถในการคิดในเชิงตรรกะ

⑤ ความรูเฉพาะทางในสาขาวิชา

รูปแบบการเขียนกับจํานวนตัวอักษรของแผนการวิจัยจะแตกตางกันใน
แตละสถานศึกษา โดยท่ัวไปจะมีจํานวนประมาณ 2,000 ตัวอักษร (ภาษา
ญ่ีปุน) ส่ิงท่ีสําคัญในการเขียนแผนการวิจัยคือการคนหาผลงานวิจัยใน
ดานท่ีตนตองการวิจัยเพ่ือคนควาวางานวิจัยในดานน้ันกาวหนาไปถึงข้ัน
ไหน และมีเร่ืองใดบางท่ียังเหลืออยู

● หนงัสือ "วิธีการเขียนแผนการวิจัยภาคปฏิบัติ"
(ชื่อภาษาญี่ปุน: 実践 研究計画作成法)
เพื่อศึกษาวิธีการเขียนโครงงานวิจัยและการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ
ผูเขียน : JASSO
พิมพ : BONJINSHA Inc.
(จําหนายในประเทศญี่ปุน)

คนหาผลงานวิจัย

※ สามารถอานไดทีศ่นูยเผยแพรขอมลูเพือ่สงเสรมิการศกึษาตอญีปุ่น (รายละเอียดหนา 45)
CiNii Articles
https://ci.nii.ac.jp/

 รูจักสถาบันและการสอบ



3-1. คนหามหาวิทยาลัย

3-2. คนหาอาจารยที่ปรึกษา

4-1. เอกสารการสมัคร

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

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

อาจารยทีป่รกึษา คอื อาจารยผูใหคาํแนะนาํเกีย่วกบัแผนการเรยีน
และการทาํวจิยั โดยปกตแิลวผูสนใจศกึษาตอตองหาอาจารยดวย
ตัวเอง บางสถานศึกษากําหนดใหหาอาจารยท่ีปรึกษาและตอง
ใหอาจารยยินยอมรับเขาศึกษากอนจึงจะสามารถยื่นใบสมัครได

<วิธีคนหาอาจารยที่ปรึกษา>
・ขอใหอาจารยที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยที่ตนเองจบมาชวย
 แนะนําให
・หาขอมูลจากวารสารวิชาการ นกัเรียนเกาญี่ปุน และนกัวิจัย
 ในประเทศของตน เปนตน
・เว็บไซต ฯลฯ
・สอบถามจากมหาวิทยาลัยที่สนใจเขาศึกษาตอ

การเขาศึกษาตอในบัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรปกติ อาจมีบางสถาบันที่ให
สอบเขาหลักสูตรปกติไดโดยตรง และอาจมีบางสถาบันที่ตองการใหผาน
หลักสูตร “นกัศึกษาวิจัย” กอนจึงจะสามารถศึกษาตอในบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรปกติได

① ใบสมัครเขาเรียน (ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด)
② ใบรับรองการสําเร็จ (หรือคาดวาจะสําเร็จ) การศึกษาจาก
 มหาวิทยาลัย
③ ใบรับรองการไดรับ (หรือคาดวาจะไดรับ) วุฒิปริญญาโท (กรณี
 หลักสูตรปริญญาเอก)
④ ใบรับรองผลการศึกษาจากสถานศึกษาลาสุด
⑤ จดหมายแนะนํา
⑥ บทคัดยองานวิจัย (วิทยานิพนธ) ที่ทําในมหาวิทยาลัยที่สําเร็จการ
 ศึกษา
⑦ แผนการวิจัย
⑧ เอกสารอื่น ๆ

เอกสารที่ตองใชแตกตางกันในแตละสถานศึกษา และอาจจําเปนตอง
แปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุน จึงควรสอบถามราย
ละเอียดโดยตรงกับสถาบันที่ตองการศึกษาตอ

<การติดตอกับอาจารยที่ปรึกษาและมหาวิทยาลัย>
ผูสนใจศึกษาตอควรเขียนอธิบายผลงานวิจัยที่ผานมาและแผนการ
วจิยัทีจ่ะทาํตอไปอยางเปนรปูธรรม รวมถงึเหตผุลทีเ่ลอืกอาจารยทาน
นัน้ ฯลฯ ถาเปนไปไดควรแนบจดหมายแนะนาํจากอาจารยทีป่รกึษาใน
มหาวทิยาลยัทีต่นเองจบการศกึษาไปดวย อาจารยสามารถพจิารณาผู
สมัครจากเอกสารทีส่งไปเทาน้ัน จงึควรแสดงความตัง้ใจจรงิของตนให
อาจารยไดทราบผานทางการสือ่สารโตตอบกนัหลายครัง้ ผูสนใจศกึษา
ตอสามารถศึกษาวิธีการเขียนอีเมลหาอาจารยไดจากหนงัสือวิธีการ
เขียนแผนการวิจัยภาคปฏิบัติที่ไดแนะนําไปกอนหนานี้

คนหานักวจัิย

researchmap
https://researchmap.jp/auth/login?lang=en

อาจารยทีป่รกึษามคีวามสาํคญัตอการใชชวีติของนกัศกึษาเปนอยางย่ิง ดงันัน้ 
จึงควรหาขอมูลเกี่ยวกับอาจารยจากรุนพี่หรือแหลงขอมูลอื่นใหมากเทาที่จะ
ทําได และนํามาพิจารณาวานาจะเขากันกับตนเองไดหรือไม

เสียงจากรุนพี่

นกัศึกษาวิจัย (Research Student) คืออะไร?

นกัศึกษาวิจัยเปนสถานะสําหรับนกัศึกษาภาคพิเศษที่มีลักษณะดังตอ
ไปนี้

① เปนผูที่เขาศึกษาเพื่อทําวิจัยระยะส้ันโดยไมมีวัตถุประสงคเพื่อ
  วุฒิการศึกษา (สวนมากเปนระดับบัณฑิตวิทยาลัย)
② เปนผูที่เขาศึกษาในฐานะนักศึกษาแลกเปล่ียนระยะส้ันตามขอ

  ตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ฯลฯ (มหาวิทยาลัย/
  บัณฑิตวิทยาลัย)
③ เปนผูที่เขาศึกษาในชวงเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาใน

  หลักสูตรปกติของบัณฑิตวิทยาลัย (สวนมากเปนผูที่สําเร็จการ
  ศึกษาระดับปริญญาตรี)

การคดัเลอืก : สถาบนัสวนใหญรบัเขาศกึษาโดยพจิารณาเฉพาะเอกสาร 
แตก็มีสถาบันที่คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณเชนกัน
สถานภาพการพํานัก : นักศึกษาวิจัยที่เขาฟงการบรรยายเพียงอยาง
เดียวจะตองเขาเรียนสัปดาหละ 10 ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อใหไดสถานภาพ
การพํานกัเปน “College Student” นอกจากนี้ นกัศึกษาวิจัยที่ไมได
เขาฟงการบรรยายในหองเรยีนและทาํวจิยัโดยไมไดรับคาตอบแทนตอง
มีสถานภาพพํานกัประเภท “Cultural Activities”

One Point Advice



4-2. ชวงเวลารับสมัคร 4-3. การสอบเขา

5. บัณฑิตวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทาง คือ อะไร?

6. เงื่อนไขสําเร็จการศึกษา

สวนใหญจะรับสมัครในชวงเดือนมิถุนายนไปจนถึงมกราคม แตชวงเวลา
เปดภาคการศึกษามักเริ่มในเดือนเมษายน อยางไรก็ตาม มีสถานศึกษา
บางแหงเริ่มตนปการศึกษาในชวงเดือนกันยายนหรือตุลาคมดวยเชนกัน

การคัดเลือกของสถาบันจะพิจารณาจากหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้ประกอบ
กัน วิธีการสอบจะแตกตางกันไปในแตละสถานศึกษา ควรตรวจสอบราย
ละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซตของสถานศึกษา

① การพิจารณาเอกสาร (เอกสารการสมัคร)
② การทดสอบความสามารถทางวิชาการ (การสอบขอเขียนในสาขา
 เฉพาะหรือวิชาที่กําหนด)
③ การสัมภาษณ (สัมภาษณโดยตรงหรือทางออนไลน)
④ การเขียนบทความสั้นๆ หรือเรียงความ
⑤ การสอบปากเปลาในสวนที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาเอก
 (การสอบโดยตรงหรือทางโทรศัพท ฯลฯ)

คอืหลกัสตูรการศึกษาทีม่วัีตถปุระสงคสาํหรับเตรยีมความรูความสามารถเฉพาะทางในระดบัสงูเพือ่สรางผูประกอบ

วิชาชีพที่มีบทบาทเปนผูนําในสาขาตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมในระดับสากล (หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง)

วิทยาลัยประเภทนี้ประกอบดวย อบรมนกักฎหมาย (วิทยาลัยกฎหมาย) อบรมครู (วิทยาลัยครู) นอกจากน้ียังมี

วิทยาลัยดานบริหาร MOT (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) บัญชี นโยบายรัฐบาล เปนตน

หลกัสตูร วุฒิการศึกษาท่ีได้ ระยะเวลามาตรฐาน
ของหลกัสูตร จาํนวนหนวยกิตท่ีได อืน่ๆ

หลกัสูตรปรญิญาเอก ปรญิญาเอก 5 ป
30 หนวยกติข้ึนไป

(รวมหนวยกติทีไ่ดมาในหลกัสตูร
ปรญิญาโทดวย)

ผานการพิจารณาวทิยานิพนธ
และการสอบ

หลกัสูตรปรญิญาโท ปรญิญาโท 2 ป 30 หนวยกติขึน้ไป ผานการพิจารณาวทิยานิพนธ
และการสอบ

หลกัสูตรวชิาชีพเฉพาะทาง

ประกาศนยีบตัรบัณฑติ
(วชิาชพีเฉพาะทาง) 1-2 ป 30 หนวยกติข้ึนไป

ประกาศนยีบตัรบัณฑติสาขา
กฎหมาย 

(วชิาชพีเฉพาะทาง)
3 ป 93 หนวยกติข้ึนไป

ประกาศนยีบตัรบัณฑติวชิาชพีครู 2 ป 45 หนวยกติข้ึนไป
* หลักสูตรปริญญาเอกของบัณฑิตวิทยาลัยบางแหงอาจแบงเปนหลักสูตรภาคตน (2 ป) และหลักสูตรภาคปลาย (3 ป)
* หลักสูตรปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา 6 ป เชน แพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร เภสัชศาสตรหลักสูตร 6 ป และสัตวแพทยศาสตร จะไมมีหลักสูตรปริญญาโท และมีระยะเวลาเรียนหลักสูตรปริญญาเอก 4 ป

 รูจักสถาบันและการสอบ



หลักสูตรที่ไดรับวุฒิการศึกษาโดยใชภาษาอังกฤษ

1. คนหาขอมูลสถานศึกษา

2. เอกสารในการสมัครเขาเรียน

3. วิธีการคัดเลือก

จัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ีมีสาขาวิชา "เปนสากล" (TOP10 มหาวิทยาลัยเอกชน)

การปรับตัวสูความเปนสากลของมหาวิทยาลัยในประเทศญ่ีปุนทําใหเกิด ”หลักสูตรที่สามารถไดวุฒิการ
ศึกษาดวยการเรียนเปนภาษาอังกฤษ” ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ชวยใหการเรียนภาษา
ญี่ปุนไมเปนอุปสรรคในการศึกษาตอ อยางไรก็ตาม ยังไมมีหลักสูตรภาษาอังกฤษในวิทยาลัยเทคนคิและ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

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

หลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษและไดรับวุฒิการศึกษา (JASSO)
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/search-school/daigakukensaku/

นอกจากเอกสารการสมัครทั่วไป (อางอิงในหนา 13 และ 15) สวนใหญแลวตองใชเอกสารดัง
ตอไปนี้
① ใบรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ (ผลคะแนนการสอบอยางเปนทางการ เชน TOEFL®

  และ IELTS เปนตน)
② ใบรับรองความสามารถทางวิชาการ (กรณีเขามหาวิทยาลัยมักใชใบรับรองผลคะแนนจาก
 การสอบเพือ่ศกึษาตอประเทศญีปุ่น (EJU) การสอบ Scholastic Assessment Test (SAT)
 หรอืการสอบมาตรฐานเพือ่สาํเรจ็การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในประเทศของผูเรยีน
 เปนตน)

① พิจารณาเอกสาร
② การสัมภาษณ (การสัมภาษณในประเทศหรือพื้นท่ีที่ผู เรียนอาศัยอยู  หรือสัมภาษณ
 ผานทางออนไลน)
③ อื่นๆ

<ระดับความสามารถภาษาอังกฤษที่จําเปน>

TOEFL iBT IELTS

ปริญญาโท / เอก 75-80 6

ปริญญาตรี 71-80 5.5-6

อันดับ มหาวิทยาลัย จังหวัด

1 Akita International University อาคิตะ

2 Ritsumeikan Asia Pacif ific University โออิตะ

3 International Christian University โตเกียว

4 Osaka Jogakuin University โอซากะ

5 Baiko Gakuin University ยามะกุจิ

6 Soka University โตเกียว

7 Kobe City University of Foreign Studies เฮียวโกะ

8 Fukuoka Women's University ฟุคุโอกะ

9 Nagoya University of Foreign Studies ไอจิ

10 Kansai Geidai University โอซากะ

สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท / เอก

ดานมนษุยศาสตร 19 50

ดานสงัคมศาสตร 34 165

ดานศกึษาศาสตร 1 9

ดานวทิยาศาสตรธรรมชาติ 14 185

ดานวศิวกรรมศาสตร 24 504

ดานเกษตรกรรม ประมง สตัวแพทยศาสตร 5 143

ดานแพทยศาสตร สขุอนามยั 0 107

ดานศิลปกรรมศาสตร 0 16

ดานสหวิทยาการ 36 111

อ่ืน ๆ 17 127

จาํนวนหลักสูตรทีมี่การสอนเปนภาษาอังกฤษและไดรบัวฒุกิารศึกษา

ท่ีมา : แบบสํารวจโดย Japan Student Services Organization (ขอมูล ณ เดือน ก.พ. 2020)

อยากเรียนภาษาญี่ปุนดวย！
มหาวทิยาลยัหลายแหงมโีปรแกรมสอนภาษาญีปุ่นสําหรบั
นักเรียนตางชาติ โดยจะมีทั้งกรณีที่นับและไมนับเปน
หนวยกิต นอกจากนี้ อาจตองเสียคาหนวยกิตเพิ่มเติม

One Point Advice

แมวาจะไปเรยีนหลกัสตูรทีไ่ดวฒุกิารศกึษาดวยภาษาองักฤษ 
แตกค็วรเรียนภาษาญ่ีปุนเอาไวท้ังบทสนทนาในชีวิตประจาํวนั 
ตวัอักษรฮริางานะ คะตะคะนะ เพือ่ใหใชชีวติในญ่ีปุนไดงายขึน้ 
และยังเปนประโยชนตอการหางานอีกดวย 
อีกทั้ง เงื่อนไขในการขอวีซาสําหรับบางประเทศ จําเปนตอง
มีประวัติการศึกษาภาษาญ่ีปุน ดังนัน้ควรตรวจสอบเงื่อนไข
การสมัครเขาศึกษาของสถาบันใหละเอียด

คําแนะนําจากรุนพี่

มหาวิทยาลัยท่ีมี "สัดสวนวิชาเรียนดวยภาษาตางประเทศ" มาก
(ยกเวนวิชาภาษาตางประเทศ)” 
อันดับ มหาวิทยาลัย จังหวัด สัดสวน

1 Akita International University อาคิตะ 77.6%

2 Ritsumeikan Asia Pacif ific University โออิตะ 76.7%

3 The University of Aizu ฟุคุชิมะ 45.5%

4 Tokyo Institute of Technology โตเกียว 44.0%

5 International Christian University โตเกียว 42.2%

ท่ีมา : Times Higher Education (THE) ประเทศญ่ีปุน



การศกึษาในหลกัสตูรระยะสัน้และการโอนหนวยกติเขาศกึษาตอ

ภาษาทีใ่ชในการเรยีนการสอน : มีทัง้แบบทีเ่รียนเปนภาษาญีปุ่น เรยีนเปนภาษาองักฤษ หรอืเรยีนโดยใชทัง้สองภาษา
รปูแบบหลกัสูตร : มีหลายรปูแบบ เชน การจดัช้ันเรยีนพิเศษสาํหรบันกัศกึษาหลกัสตูรระยะสัน้ หรอื การเรยีนวชิาท่ัวไปทีมี่ในภาควชิาหรอืคณะ

1. รูจักการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น

2. การเทียบโอนเพื่อศึกษาตอและการโอนหนวยกิตเพื่อยายสาขาวิชา

การศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นแบงออกเปน 5 ประเภทตามลักษณะเฉพาะ ดังนี้

ภาพรวม หนวยกิต การชําระคาเลาเรียน ติดตอสอบถาม

① โครงการแลกเปลี่ยน

    (交換留学)

ระบบการแลกเปลี่ยนนกัศึกษาไปยัง

มหาวิทยาลัยที่มีขอตกลงความรวมมือแลก

เปลี่ยนนกัศึกษา

หนวยกิตที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยในญี่ปุนถูกนับ

ใหเปนหนวยกิตในมหาวิทยาลัยตนสังกัดภายใต

ขอบเขตของขอตกลงการแลกเปลี่ยน

โดยปกติชําระกับสถานศึกษา

ตนสังกัด (ไดรับการยกเวนคา

เลาเรียนในสถานศึกษาที่ไป

แลกเปลี่ยน)

สถานศึกษาตนสังกัด

ในประเทศของผูเรียน

② โครงการอื่นๆ นอกจาก

    “โครงการแลกเปลี่ยน”

มีโครงการอื่นๆ ที่นกัศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยที่ไมไดทําขอตกลงความรวมมือ

แลกเปลี่ยนสามารถเขารวมได ※１

มทีัง้สามารถไดรบัหนวยกติและไมไดรบั ขึน้อยูกับ

โครงการที่เขารวม

โดยปกต ิชาํระกบัสถานศึกษาที่

ไปแลกเปลี่ยน

สถานศึกษาในญี่ปุน

ที่ไปแลกเปลี่ยน

③ นกัศึกษาวิจัย (研究生) ※２

ระบบที่ผู  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

สามารถเขาเรียนเพื่อทําวิจัยตามสาขาเฉพาะ

ทางในบณัฑติวทิยาลยัไดเปนเวลา 6 เดอืนหรอื 

1 ป ในฐานะ “นกัศึกษาวิจัย”

ไมไดรับหนวยกิต
ชําระกับสถานศึกษาที่ไปแลก

เปลี่ยน

สถานศึกษาในญี่ปุน

ที่ไปแลกเปลี่ยน

④ นกัศึกษาเขาฟงบรรยาย

    (聴講生) ※２
ระบบการเรียนที่มีเปาหมาย คือ “การเขา

ฟง” บทเรียน
ไมไดรับหนวยกิต

ชําระกับสถานศึกษาที่ไปแลก

เปลี่ยน

สถานศึกษาในญี่ปุน

ที่ไปแลกเปลี่ยน

⑤ นกัศึกษาลงทะเบียนรายวิชา
    (科目等履修生) ※

ระบบการเรียนที่มีวัตถุประสงค คือ “การรับ

หนวยกิต” จากวิชาที่เรียน
ไมไดรับหนวยกิต

ชําระกับสถานศึกษาที่ไปแลก

เปลี่ยน

สถานศึกษาในญี่ปุน

ที่ไปแลกเปลี่ยน

※1 คนหามหาวิทยาลัยที่มีโครงการระยะสั้น (JASSO)
 https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/search-school/daigakukensaku/
※2 กฎหมายกําหนดใหนกัศึกษาที่เนนเขาฟงบรรยาย อาทิ นกัศึกษาวิจัย นกัศึกษาเขาฟงบรรยาย นกัศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่ไดรับสถานภาพการพํานกั “College Student” ตอง “เขาฟงบรรยาย 10  
 ชั่วโมงขึ้นไปตอสัปดาห” นอกจากนี้ นกัศึกษาวิจัยที่มาเพื่อทําการวิจัยโดยไมไดรับคาตอบแทนและไมไดเขาเรียนตองขอสถานภาพการพํานกัเปน “Cultural Activities”

มีทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นหรือไม?

มีทุนการศึกษาดังตอไปนี้

กลุมเปาหมาย : นักศกึษาทีจ่ะไปแลกเปลีย่นโดยความรวมมอืแลกเปลีย่นนกัศกึษา
ระหวางมหาวิทยาลัย
เงินทุนตอเดือน : 80,000 เยน
ติดตอสอบถาม : มหาวิทยาลัยที่ผูสมัครสังกัดอยูในประเทศของตน ณ ปจจุบัน

① ทุนรัฐบาลญี่ปุน (Monbukagakusho : MEXT) ประเภท : นกัศึกษาญี่ปุนศึกษา ② ทนุองคการสนับสนนุนกัศกึษาแหงประเทศญ่ีปุน (JASSO) สนบัสนุนการแลกเปลีย่น
 นกัศึกษาระหวางประเทศ (ภายใตความรวมมอืระหวางมหาวทิยาลัย)กลุมเปาหมาย : นกัศึกษาที่กําลังศึกษาอยูใน

  มหาวิทยาลัยหลักสูตรปริญญาตรี วิชาเอกเกี่ยวของกับภาษา
  ญี่ปุน หรือวัฒนธรรมญี่ปุน
เงินทุนตอเดือน : 117,000 เยน
ติดตอสอบถาม : ① แบบเสนอชื่อโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุน : สถาน
  เอกอัครราชทูตญี่ปุนในประเทศของผูสมัคร ② แบบเสนอชื่อโดย
  มหาวิทยาลยัญีปุ่น : มหาวิทยาลัยท่ีผูสมคัรสังกัดอยูในประเทศของตน

มหาวทิยาลยัจาํนวนมากแมจะมรีะบบเทียบโอนเขาศึกษา หรือการเทยีบโอนหนวยกติเพือ่ยายสาขาวชิา แตกม็เีงือ่นในการดาํเนินการทีห่ลากหลาย ดงัตอไปนี้
 ◉ ไมไดเปดใหเทียบโอนทุกป
 ◉ ไมไดเปดใหเทียบโอนในทุกคณะและทุกสาขา
 ◉ จํานวนปที่เรียนหรือหนวยกิตที่ศึกษากอนหนา อาจไมไดรับการพิจารณาทั้งหมด
การเทียบโอนยายสาขาและการโอนหนวยกิตเพื่อการศึกษาตอใหมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) จําเปนตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึง่ ดังตอไปนี้
 ・สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอนุปริญญา หรือสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค หรือเปนผูที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาและมี
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (専門士) หรือเปนผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูงจากวิทยาลัยเทคนคิ
 ・สําเร็จการศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 1 ขึ้นไปในมหาวิทยาลัยหลักสูตรปกติ และไดรับหนวยกิตครบตามที่กําหนด หรือเปนผูสําเร็จการศึกษา 4 ป
  ในมหาวิทยาลัย
ขอมลูการเทยีบโอนเพือ่ศึกษาตอและการโอนหนวยกติเพือ่ยายสาขาวชิา มีจาํนวนนอยกวาการสอบเขาปกต ิผูสมคัรจงึควรรบีสอบถามรายละเอยีดโดยตรง
จากสถานศึกษาที่ตองการเขาศึกษาตอลวงหนา

คนหามหาวิทยาลัยที่มีระบบเทียบโอนเขาศึกษาตอ (JASSO)

https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/search-school/daigakukensaku/

 รูจักสถาบันและการสอบ

“การศึกษาในหลักสูตรระยะส้ัน” คือ การศึกษาในฐานะ “นักศึกษาภาคพิเศษ” ที่ไมตองการวุฒิ สวนใหญมีระยะเวลาตั้งแตหลายสัปดาห
ไปจนถึงหนึง่ปการศกึษา



วิทยาลัยเทคนิค

1.จุดเดนในดานการศึกษา 3-1. กรณีไปศึกษาตอดวยทุนรัฐบาลญี่ปุน

3-2. กรณีไปศึกษาตอดวยทุนสวนตัว

4. เสนทางหลังจบการศึกษา

2. คณุสมบติัการเทยีบโอนเพือ่เขาศกึษา

วิทยาลัยเทคนคิ หรือที่เรียกวา “โคเซน (KOSEN)” เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีหลักสูตรตอเนื่อง 5 ป
หลงัจบการศกึษาระดบัมธัยมตน (5 ปครึง่สาํหรบัสาขาพาณชิยนาว)ี โดยปกตแิลวนกัศกึษาตางชาติ
มักจะเขาศึกษาตอในวิทยาลัยเทคนคิดวยการเทียบโอนเขาศึกษาในช้ันปที่ 3 ซึ่งวิทยาลัยเทคนคิที่
กอตั้งโดยรัฐบาลมีทั้งหมด 51 แหง 55 วิทยาเขตทั่วประเทศ นอกจากนีก็้ยังมีที่กอตั้งโดยทองถ่ิน
และเอกชนอีกดวย

・เปนสถาบันที่สรางเสริมบุคลากรดานเทคนคิเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
 จริง และพรอมประยุกตใชเทคโนโลยีใหมๆ ไดอยางทันทวงที ผูเรียนจะ
 ไดเรียนรูเทคโนโลยีตางๆ ท่ีสามารถนําไปใชไดท่ัวโลกผานการศึกษาที่
 เนนการทดลองและการฝกปฏิบัติจริง ไปพรอมกับการปูพื้นฐานทฤษฎี
 ระดับสูง
・วชิาการสวนใหญเปนสาขาดานวศิวกรรม นอกจากนีย้งัมสีาขาพาณชิย
 นาวีที่มุงเนนการสรางลูกเรือดวย
・ผูทีจ่บการศกึษาหลกัสตูร 5 ปจะไดวุฒ ิ“ประกาศนยีบตัรวชิาชพีเทคนคิ” 

(準学士)

・มหีลกัสตูรระดบัสงู (Advanced courses) อกี 2 ป หลงัจากจบการศกึษา
 ในหลักสูตร 5 ปแลว
・ผูทีจ่บหลกัสตูรระดบัสงูสามารถไดรับวุฒิ “ปริญญาตรี” (学士) หากผาน
 การประเมินโดย National Institution for Academic Degrees and
 Quality Enhancement of Higher Education (NIAD-QE)

ทุนรัฐบาลญี่ปุน (Monbukagakusho : MEXT) นกัศึกษาวิทยาลัยเทคนคิ
ติดตอสอบถาม : หนวยงานดานการทูตญี่ปุนในพื้นที่

  เอกสารในการสมัครเขาเรียน
 เน่ืองจากวิทยาลัยเทคนคิของรัฐบาลท่ัวประเทศจัดการสอบเขารวมกัน
 โดยNational Institute of Technology, Japan เอกสารทีใ่ชจงึเหมอืนกนั
  สามารถคนหารายละเอียดไดจากเว็บไซตของ National Institute of
  Technology, Japan

  การสอบเขา
 National Institute of Technology, Japan จะพิจารณาตัดสินจากหัวขอ
 เหลาน้ีประกอบกัน (ระเบียบปฏิบัติป 2020)

 ① ใบสมัครเขาเรียน
 ② ผลการสอบเพื่อศึกษาตอในประเทศญี่ปุน (EJU)
 ③ ใบรับรองผลคะแนน TOEFL® หรือ IELTS หรือ TOEIC® L&R
  อยางใดอยางหนึง่
 ④ ผลการสอบสัมภาษณ (การสัมภาษณที่จัดในญี่ปุน)

หลังจบการศึกษาสามารถเลือกไดวาจะทํางานหรือศึกษาตอ มีบริษัทที่มีช่ือเสียง
มากกวา 20 บริษัท รองรับนกัเรียนที่สําเร็จการศึกษาแลวตองการทํางานตอ ผูที่
สาํเรจ็การศกึษาจาํนวนมาก ไดนาํองคความรู เทคนคิทีไ่ดจากการเรยีนใน KOSEN 
มาปรบัใชในการทาํงาน พฒันาคนควา ควบคมุการผลติ และประยกุตใชในสถานท่ี
ปฏิบัติงานจริง นกัเรียนตางชาติสวนมากมักเลือกที่จะโอนหนวยกิตเขาศึกษาตอ
ใหมหาวิทยาลัยของรัฐบาล

ตองมคีณุสมบตัเิปนไปตามขอใดขอหนึง่ตอไปนี ้(เฉพาะวทิยาลยัเทคนคิของรฐับาล)

① เปนผูทีค่าดวาจะสาํเรจ็การศกึษา หรอืผูสาํเรจ็การศกึษาหลกัสตูร 11 ปขึน้ไป
 จากสถานศึกษาในตางประเทศ
② เปนผู ที่คาดวาจะผาน หรือผานการสอบวัดระดับความรูวาเทียบเทากับ
 การสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการศึกษา 11 ปขึ้นไปจากตางประเทศ
③ เปนผูทีค่าดวาจะสาํเรจ็ หรอืสาํเรจ็การศึกษาจากโรงเรยีนสาํหรบัชาวตางชาติ
 ในประเทศญี่ปุ นที่ไดรับการรับรองวาเทียบเทากับโรงเรียนมัธยมศึกษา
 ตอนปลายในตางประเทศ
④  เปนผูที่คาดวาจะไดรับ หรือไดรับใบรับรอง International Baccalaureate
 จากองคกร International Baccalaureate Organization ภายใตประมวล
 กฎหมายแพงแหงประเทศสวิตเซอรแลนดในตางประเทศ
⑤ เปนผูที่คาดวาจะไดรับ หรือไดรับใบรับรอง Abitur ในตางประเทศ ซึ่งเปนใบ
 รับรองคุณสมบัติเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยในสหพันธสาธารณรัฐ
 เยอรมนี 
⑥ เปนผูที่คาดวาจะไดรับ หรือไดรับใบรับรอง International Baccalaureate
 ในตางประเทศ ซึ่งเปนใบรับรองคุณสมบัติเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย
 ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส
⑦ เปนผูที่คาดวาจะสําเร็จ หรือผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร 11 ปของโรงเรียน
 สําหรับชาวตางชาติในประเทศญ่ีปุนท่ีไดรับการรับรองจากองคกรประเมิน
 ระหวางประเทศ <WASC, CIS, ACSI>
⑧  เปนผูทีไ่ดรบัรองวามวีฒุกิารศกึษามากกวาหรอืเทยีบเทากบัผูสาํเรจ็การศกึษา
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

※เกี่ยวกับขอ ① ถึง ③ ผูท่ีสําเร็จการศึกษาไมถึง 11 ป มีความจําเปนตอง
เขาศึกษาในหลักสูตรเตรียมเขาศึกษาตอท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการฯ 
ประเทศญี่ปุนกําหนด หรือ จบหลักสูตรเตรียมความพรอมที่สถาบันกําหนด

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

<วิทยาลัยเทคนคิ>

※นกัศกึษาตางชาตสิวนใหญมกัเทยีบโอนหนวยกติเขาศกึษาตอวทิยาลยัเทคนคิในชัน้ปที ่3

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
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วทิยาลยัอาชีวศกึษา (สถาบนัอาชีวศึกษาหลกัสูตรอาชีวศึกษาเฉพาะทาง)

“วิทยาลัยอาชวีศกึษา” เปนสถาบนัอดุมศกึษาประเภทหนึง่ในสถาบนัอาชวีศกึษาทีม่หีลกัสตูรอาชวีศกึษาเฉพาะทาง
เปนองคกรการศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคในการพัฒนาศิลปวิทยา และใหผูเรียนไดรับความรู เทคนิค และทักษะ
ที่จําเปนในการประกอบอาชีพและการใชชีวิตจริง การศึกษามีทั้งหลักสูตรที่ไดรับวุฒิ “ประกาศนียบัตรวิชาชีพ” 
(専門士) ทีม่รีะยะเวลา 2 ปขึน้ไปหรอืหลกัสตูรทีจ่ะไดรบัวฒิุ “ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู” (高度専門士) สาํหรบั
ผูที่ตองการฝกฝนทักษะการทํางานที่สูงขึ้นซึ่งมีระยะเวลา 4 ปขึ้นไป

1. จุดเดนในดานการศึกษา

3. คุณสมบัติในการเขาศึกษา

2. ระดับความสามารถภาษาญี่ปุนที่จําเปน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสามารถแบงสาขาเปน 8 ประเภทใหญ ไดแก
① การดูแลทางการแพทย ② อุตสาหกรรม ③ วัฒนธรรมและศิลปวิทยาการ ④ ธุรกิจพาณชิยการ 
⑤ สุขอนามัย ⑥ การศึกษาและสวัสดิการสังคม ⑦ เครื่องนุงหมและคหกรรม ⑧ การเกษตร 

สาขาวิชาที่สามารถศึกษาความรูที่จําเปนเพื่อนําไปประกอบอาชีพได อาทิ

มัณฑนากร สถาปนกิ วิศวกรระบบ ชางเครื่อง พยาบาล นกัโภชนาการ เชฟ ชางทําขนม ผูเชี่ยวชาญดาน
ความงาม ผูตรวจสอบบญัชี ลามและนักแปลภาษา พนักงานตอนรบับนเครือ่งบิน พนกังานโรงแรม ผูดแูล
เด็ก ผูดูแลผูปวยหรือผูสูงอายุ แฟชั่นดีไซเนอร อนิเมเตอร ผูกํากับภาพยนตร นกัออกแบบศิลป เกมครีเอ
เตอร นกัออกแบบเครื่องประดับ เปนตน

ตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอใดขอหนึง่ดังตอไปนี้

 ① เปนผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร 12 ปจากสถานศึกษาในตางประเทศ
 ② เปนผูมอีายไุมตํา่กวา 18 ปและผานการสอบวดัระดบัความรูเทยีบเทาการสําเรจ็การศกึษาหลกัสูตร 12 ป
  จากตางประเทศ
 ③ เปนผูสาํเรจ็การศึกษาจากโรงเรยีนสาํหรบัชาวตางชาตใินประเทศญีปุ่นทีไ่ดรบัการรบัรองวาเทยีบเทา
  กับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในตางประเทศ
 ④ เปนผูสาํเรจ็การศกึษาจากตางประเทศในหลกัสตูร 11 ปขึน้ไปทีร่ฐัมนตรกีระทรวงศกึษาธกิารฯ ประเทศ
  ญี่ปุนรับรอง
 ⑤ เปนผูมีใบรับรอง International Baccalaureate ใบรับรอง Abitur ของเยอรมัน หรือ ใบรับรอง
  Baccalaureate ของฝรั่งเศส หรือ เปนผูที่มีคะแนนสอบ GCE A Level ตามที่ทางสถาบันกําหนด
 ⑥ เปนผูสาํเรจ็การศกึษาจากหลกัสูตร 12 ปของโรงเรยีนสาํหรบัชาวตางชาตใินประเทศญีปุ่นทีไ่ดรบัการ
  รับรองจากองคกรการประเมินระหวางประเทศ <WASC, CIS, ACSI>
 ⑦ เปนผูมีอายุไมตํ่ากวา 18 ปและผานการสอบวัดระดับเทียบเทาการสําเร็จวุฒิการศึกษาระดับ
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
 ⑧ เปนผูมีอายุไมตํ่ากวา 18 ปและผานการตรวจสอบคุณสมบัติการเขาศึกษาตอเปนรายบุคคลโดย
  สถานศึกษาวามีความรูเทียบเทาหรือสูงกวาผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ⑨ เปนผูทีม่คีณุสมบตัติามเงือ่นไขขอหนึง่ขอใดตามกฎหมายการศกึษาในสถาบันการศกึษา นอกเหนือจาก
  ที่กลาวไวขางตน
 ※ สําหรับขอ①-③ กรณทีี่หลักสูตรไมถึง 12 ป ตองสําเร็จหลักสูตรเตรียมเขาศึกษาตอ หรือผานการ
  ฝกอบรมในศูนยฝกอบรมเพิ่มกอน

ความสามารถดานภาษาญ่ีปุนเปนส่ิงจําเปนเน่ืองจากการเรียนการสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเปน
ภาษาญี่ปุน ผูเรียนตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอใดขอหนึง่ดังตอไปนี้

① เปนผูที่ศึกษาภาษาญ่ีปุนตั้งแต 6 เดือนขึ้นไปในสถาบันสอนภาษาญ่ีปุนตามประกาศของรัฐมนตรี
  วาการกระทรวงยุติธรรมประเทศญี่ปุน
② เปนผูที่ผานการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุน (JLPT) ในระดับ N1 หรือ N2 

  จัดสอบโดย Japan Educational Exchange and Services และ The Japan Foundation
③ เปนผูที่ไดรับการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน หรือโรงเรียน

  มัธยมศึกษาตอนปลายของญี่ปุนตั้งแต 1 ปขึ้นไป
④ เปนผูท่ีสอบการสอบเพือ่ศกึษาตอในประเทศญ่ีปุน (EJU) วชิาภาษาญ่ีปุน (Japanese as Foreign

  Language) ไดตั้งแต 200 คะแนนขึ้นไป (ผลรวมคะแนนการอาน การฟง และการอาน – ฟง)
⑤ เปนผูที่สอบไดตั้งแต 400 คะแนนขึ้นไปจากการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุนเชิงธุรกิจ

  BJT จัดสอบโดย Japan Kanji Aptitude Testing Foundation

 รูจักสถาบันและการสอบ



4. คนหาสถาบัน

5. เอกสารสมัครเขาเรียน

6. การสอบเขา

Point! การเลือกวิทยาลัยอาชีวศึกษา

① เปนโรงเรยีนทีไ่ดรบัการรบัรอง
     อยางเปนทางการ

เปนโรงเรยีนทีไ่ดรับการรบัรองจากผูวาราชการจงัหวัดทีม่ี
อาํนาจรบัผดิชอบหรอืไม? เพราะหากไมไดรบัการรบัรอง เมือ่จบ
การศกึษาจะไมไดวฒุ ิ“ประกาศนยีบตัรวชิาชีพ”

② เนือ้หาการเรยีนการสอนและจาํนวน
ผูสอน

เปนหลกัสตูรทีมี่เนือ้หาตอบโจทยผูเรียนไดหรอืไม? 
สดัสวนจาํนวนนกัเรยีนตอจาํนวนผูสอนเปนอยางไร?

③ สถานทีแ่ละสิง่อํานวยความสะดวก
มทีีต่ัง้และส่ิงอาํนวยความสะดวกทีพ่รอมสาํหรบัการเรยีนเทคนคิ
ตางๆ หรือไม? สามารถตรวจสอบไดจากรูปถายและเอกสาร
เกีย่วกบัสถาบนั

④ การแนะนํา ใหคําปรกึษาเร่ืองการหางาน
และเสนทางของผูจบการศึกษา

มนีโยบายแนะแนวการหางานอยางไร? ศษิยเกาไดงานทีไ่หนบาง?
สามารถทาํงานในสายงานทีต่ัง้ใจไวไดหรือไม?

⑤ คาเลาเรยีน คาเลาเรยีนปแรกเปนอยางไร? คาเลาเรยีนจนจบหลกัสตูรเทาไหร

⑥ ชือ่เสียงของโรงเรยีน ลองสอบถามจากเครอืขายศษิยเกาและนกัศึกษาตางชาตท่ีิเรยีนอยู

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

รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่รับนกัศึกษาตางชาติเพื่อเขาศึกษาตอ
(Association for Technical and Career Education)
https://study-japan-ptc.jp/search/index_en.html

① ใบสมัครเขาเรียน (ตามแบบที่วิทยาลัยกําหนด)
② ใบรับรองการสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
③ ใบรับรองผลการศึกษาจากสถานศึกษาลาสุด
④ ใบรับรองอัตราการเขาเรียนและผลการเรียนจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุน
 (กรณีอยูในประเทศญี่ปุน)
⑤ ใบรับรองความสามารถภาษาญี่ปุน (กรณีอาศัยอยูในตางประเทศ)
⑥ เอกสารอื่นๆ

เอกสารที่ตองใชแตกตางกันไปในแตละสถานศึกษา และอาจมีเอกสารที่ตองแปลเปนภาษาญี่ปุน
หรือภาษาอังกฤษจึงควรสอบถามรายละเอียดโดยตรงกับสถาบันที่ตองการเขาศึกษา

พิจารณาจากการทดสอบหลายรายการประกอบกัน อาทิ ① เอกสารการสมัคร ② การทดสอบ
ความสามารถทางวิชาการ ③ การสัมภาษณ ④ การเขียนเรียงความ ⑤ การทดสอบความถนดั
⑥ การทดสอบภาคปฏิบัติ ⑦ การสอบวิชาภาษาญี่ปุน

การสอบเขาทุกสาขาวิชาจะมีหลักในการประเมิน คือ① ความตระหนกัรูในเปาหมายของตนเอง

② ความสามารถดานภาษาญี่ปุนในการติดตามเนื้อหาในช้ันเรียนหลังจากสอบผานและความ
สามารถทางวิชาการ ③ ความมุงมั่นในการเรียนรู

7. ความแตกตางของประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

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

① เวลาที่ใชในการเรียน 2 ปขึ้นไป 4 ขึ้นไป

② ชั่วโมงเรียน 1,700 ชั่วโมงขึ้นไป 3,400 ชั่วโมงขึ้นไป

③ การอนุมัติจบหลักสูตร อนุมัติใหจบหลักสูตรดวยการประเมินผลการเรียนโดยดูจากผลการสอบ ฯลฯ

④ โครงสรางหลักสูตร - มีการวางหลักสูตรอยางเปนระบบ

⑤ เสนทางหลังจบการศึกษา ผูที่ไดวุฒิ “ประกาศนียบัตรวิชาชีพ” (専門士)

สามารถเทียบโอนเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย 
(ปริญญาตรี) ได

ผูที่ไดวุฒิ “ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง”
(高度専門士) สามารถเขาศึกษาตอในบัณฑิต
วิทยาลัย (ปริญญาโท) ได

ควรตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
ตรวจสอบกับสถานศึกษาหากตองการทราบวาเปนหลักสูตร
ที่จะไดรับวุฒิ “ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (専門士)” เมื่อจบ
การศึกษาหรือไม

One Point Advice



สถาบันที่สอนภาษาญี่ปุนใหแกชาวตางชาติ

โดยทั่วไปคณะตางๆ ในสถาบันอุดมศึกษาของญี่ปุนมักจะมีการเรียนการสอนเปนภาษาญี่ปุน

นกัเรียนควรมีความสามารถภาษาญี่ปุนระดับ N1 หรือ N2 ซ่ึงเปนระดับที่ระบุวาผูเรียนไดเรียนภาษา

ญี่ปุนประมาณ 600-900 ชั่วโมงขึ้นไป และเปนระดับที่ทําใหผูเรียนสามารถเลาเรียนในสถานศึกษาที่

สอนดวยหลักสตูรภาษาญีปุ่นได ทัง้น้ี แมจะไปเรยีนภาษาอยางเขมขนทีป่ระเทศญีปุ่นกต็องใชเวลา 1-2 ป

อีกทั้ง ประสิทธิผลขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมในการเลาเรียนและความพยายามของผูเรียน

รูจักสถาบันและการสอบ

สถาบันสอนภาษาญี่ปุน

สถาบนัสอนภาษาญีปุ่นสามารถแบงประเภทไดตามผูกอตัง้ วตัถปุระสงคการเรยีน คณุสมบตัใินการเขาศกึษา ฯลฯ ทัง้นี ้สามารถศกึษาขอมลู
เกี่ยวกับสถานภาพการพํานกั จํานวนโรงเรียน จํานวนนกัเรียน ฯลฯ ไดในตารางนี้

1. ประเภทของสถาบัน

2. ระยะเวลาการสมัคร การเขาศึกษาตอ

โรงเรียนสอนภาษา
“Nihongo Bekka” (日本語別科) 

ในมหาวิทยาลัยเอกชน และวิทยาลัยอนุปริญญา※4

ผูกอตั้ง
สถานศึกษานติิบุคคล (สถาบันอาชีวศึกษา โรงเรียนฝกอบรม)

องคกรเพื่อสาธารณประโยชน บริษัทจํากัด องคกรอิสระ บุคคลธรรมดา ฯลฯ
มหาวิทยาลัยเอกชนและวิทยาลัยอนุปริญญา

วัตถุประสงค ① เรียนภาษาญี่ปุน ※1

② เรียนภาษาญี่ปุนเพื่อศึกษาตอ
② เรียนภาษาญี่ปุนเพื่อศึกษาตอ ① เรียนภาษาญี่ปุน

② เรียนภาษาญี่ปุนเพื่อศึกษาตอ

คุณสมบัติในการเขาศึกษา จบการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษา 12 ป จบการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาที่มีระยะเวลาไมถึง 12 ป ※2 จบการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษา 12 ป

จํานวน 583 58

ระยะเวลาหลักสูตร 1-2 ป (โดยทั่วไป) 1-2 ป

สถานภาพการพํานกั College Student ※3 College Student

จํานวนนกัเรียนที่สังกัด 60,814 คน ประมาณ 6,000 คน

เปดเรียนเมษายน เปดเรียนตุลาคม

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

ก.ย. - พ.ย. ก.พ. - เม.ย. ชวงเวลายื่นใบสมัคร

ม.ค. – มี.ค. ก.ค. - ก.ย. ดําเนนิการเขาประเทศ
ดําเนนิการเขาศึกษา

เม.ย. ต.ค. เริ่มเปดเรียน

※1 มีหลักสูตรภาษาญี่ปุนที่จําเปนในการใชชีวิตและภาษาญี่ปุนเชิงธุรกิจ
※2 กรณรีะบบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ประถมศกึษา, มธัยมศกึษาตอนตน, มธัยมศกึษาตอนปลาย) ของประเทศผูสมัครมีระยะเวลาไมถึง 12 ปและการศึกษาข้ันสูงสุดของผูสมัครคือจบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ในหลักสูตรซึ่งไมใชหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาฯ ของญี่ปุนไดกําหนดไวจะถือวามีคุณสมบัติไมเพียงพอที่จะเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยของญี่ปุนได กรณีเชนนี้ ผูสมัครตองเขาศึกษาจนจบจากหลักสูตร
 เตรียมเขาศึกษาตอที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุนระบุไว จึงจะมีคุณสมบัติในการสมัครเขาศึกษาตอ
 นอกจากการเรียนวิชาภาษาญี่ปุนแลว “หลักสูตรเตรียมเขาศึกษาตอ (準備教育課程)” ยังมีวิชาพื้นฐานที่จําเปนตอการสอบเขามหาวิทยาลัย เชน ภาษาอังกฤษ คณติศาสตร สังคม และวิทยาศาสตร  
 เปนตน
※3 สถาบันสอนภาษาญี่ปุนที่ผูเรียนจะไดรับสถานภาพการพํานกัประเภท “College Student” นัน้ตองเปนสถาบันสอนภาษาญี่ปุนที่ประกาศโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมประเทศญี่ปุนเทานัน้
※4 หลกัสตูรพเิศษมหีลายประเภท สาํหรบัหลกัสตูรพเิศษสอนภาษาญีปุ่นทีม่ผีูเรยีนเปนนกัศกึษาตางชาตจิะมชีือ่เรยีกวา หลกัสตูรพเิศษสาํหรบันกัศกึษาตางชาต ิ“Ryugakusei Bekka” (留学生別科) หรือ
  หลกัสตูรพเิศษภาษาญีปุ่น “Nihongo Bekka”(日本語別科) เปดสอนในมหาวทิยาลยัเอกชนและวทิยาลยัอนปุรญิญา ผูเรยีนสามารถเรียนวิชาภาษาญ่ีปุน วฒันธรรมญีปุ่น/ญีปุ่นศกึษา และวิชาพืน้ฐาน
 เพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย ฯลฯ หากผูเรียนตองการศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยก็สามารถเขาศึกษาตอโดยระบบการเสนอชื่อ (Recommendation Admission) เพื่อเขามหาวิทยาลัยที่ตนเอง
 กําลังเรียนหลักสูตร Bekka อยูได หรืออาจสมัครเขาศึกษาที่มหาวิทยาลัยอื่นไดเชนกัน นอกจากนี้ ยังมีขอดีคือสามารถใชสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการตางๆ ของมหาวิทยาลัยไดอีกดวย

นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนบางแหงที่มีหลักสูตรเปดเรียนชวงเดือนกรกฎาคม หรือ มกราคม 
แตมีจํานวนนอย ควรเริ่มเตรียมการโดยเผื่อเวลาใหเพียงพออยางนอยลวงหนา 6 - 9 
เดือน เปนตนไป



3. เอกสารในการสมัครเขาเรียน

4. การคนหาสถาบันสอนภาษาญี่ปุน

① วีซา College Student เปนโรงเรียนที่ไดรับมาตรฐานตามประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมหรือไม? (หากไมใชจะไมไดใชวีซา College Student)

② วัตถุประสงคของการเรียนคือ? เพื่อสนทนาในชีวิตประจําวัน? เพื่อศึกษาตอในมหาวิทยาลัย? เพื่อใชในธุรกิจ?

③ การจัดชั้นเรียน มีการแบงระดับใหเหมาะสมกับความสามารถของนกัเรียนหรือไม? ในหนึง่หองมีนกัเรียนกี่คน?

④ จํานวนนกัเรียนและจํานวนผูสอน ขนาดของโรงเรียนเปนอยางไร? สัดสวนจํานวนนกัเรียนตอจํานวนผูสอนเปนอยางไร?

⑤ สัดสวนนกัเรียนตามสัญชาติ มีนกัเรียนที่มาจากประเทศที่ใชตัวคันจิเยอะหรือไม? ทางโรงเรียนคํานงึถึงนกัเรียนที่ไมไดมาจากประเทศที่ใชตัวคันจิหรือไม?

⑥ จํานวนชั่วโมงเรียน จํานวนชั่วโมงเรียนทั้งหมดและจํานวนชั่วโมงเรียนในแตละวิชาเปนอยางไร?

⑦ การเรียนเพื่อเตรียมสอบ มีการสอนเพื่อเตรียมการสอบสําหรับศึกษาตอประเทศญี่ปุน (EJU) หรือการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุน (JLPT) หรือไม? 
มีการสอนวิชาพื้นฐาน (ภาษาอังกฤษ คณติศาสตร วิทยาศาสตร ประวัติศาสตรโลก ภูมิศาสตร ฯลฯ) หรือไม?

⑧ การแนะแนวศกึษาตอและการใชชีวติ มีการแนะนําและใหคําปรึกษาเรื่องการศึกษาตอและการใชชีวิตในญี่ปุนหรือไม?

⑨ เสนทางหลังจบการศึกษา รุนพี่ที่จบการศึกษาเปนอยางไร? สามารถเขาเรียนในสถานศึกษาที่ตองการไดหรือไม?

⑩ คาใชจายที่เกี่ยวกับการศึกษา คาเลาเรียนเหมาะสมกับจํานวนชั่วโมงเรียน จํานวนผูสอน และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ หรือไม? หากลาออกกลางคัน จะมีการทําเรื่องคืนเงินหรือไม ? 
มีสวัสดิการสวนลดคาเดินทางดวยรถไฟหรือไม?

⑪ การสอบเขา เปนการคดัเลอืกจากเอกสารเทาน้ันหรอืไม? มกีารสมัภาษณผูคํา้ประกนัหรือผูตดิตอทีอ่ยูในประเทศญ่ีปุนหรือไม? มีการสอบคดัเลอืกภายนอกประเทศญ่ีปุนหรอืไม ?

⑫ สถานที่ตั้งโรงเรียน อยูในเมืองใหญหรือเมืองเล็ก? นาจะปรับตัวใหเขากับภูมิอากาศไดหรือไม?

⑬ ที่พัก โรงเรียนมีหอพักหรือบานพักไหม? แนะนําอพารทเมนทใหหรือไม?

สามารถยายโรงเรียนไดหรือไม ?
การยายสถาบันสอนภาษาญี่ปุ นเปนเรื่องที่ทําไดยาก ดังนั้นจึงควร
พิจารณาขอมูลจากเว็บไซต เอกสารแนะนํา คูมือสถานศึกษา หรือ
สอบถามขอมูลโดยตรงจากรุนพี่ที่กําลังศึกษาอยูหรือจบการศึกษาแลว 
เก็บขอมูลใหครบถวนกอนเลือกโรงเรียนอยางระมัดระวัง

One Point Advice
① ใบสมัครเขาเรียน
② ใบประวัติสวนตัว
③ ใบรับรองผลการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย / มหาวทิยาลยั
④ ใบรับรองการสําเร็จการศึกษา (หรือคาดวาจะสําเร็จการศึกษา) 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / มหาวิทยาลัย
⑤ เอกสารรับรองความสามารถทางเงิน
⑥ เอกสารอื่นๆ

การสอบเขามักพิจารณาเอกสารเปนหลัก แตบางสถานศึกษาก็มีการสัมภาษณผูสมัครและผูปกครอง หรือจัดสอบขอเขียนดวย

Point ! การเลือกสถาบันสอนภาษาญี่ปุน   

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

ผลการสํารวจเกี่ยวกับการศึกษาในสถาบันสอนภาษาญี่ปุนที่ไดรับการรับรองจากกระทรวงยุติธรรม 
(โดยกระทรวงศึกษาธิการฯ ญี่ปุน)
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1382482.htm

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

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

“หลักสูตรเตรียมเขาศึกษาตอ” ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุนกําหนด (JASSO)
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/search-school/nihongokyouiku/

A. มหาวิทยาลัยเอกชนและวิทยาลัยอนุปริญญาที่เปดสอนหลักสูตรพิเศษสําหรับนกัศึกษาตางชาติ (Bekka)

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

B. สถาบันสอนภาษาญี่ปุนที่ไดรับการประกาศรับรองจากกระทรวงยุติธรรม (มีวีซา College Student)

C. สถาบนัสอนภาษาญีปุ่นนอกเหนอืจากสถาบนัสอนภาษาญีปุ่นตามประกาศรัฐมนตรวีาการ
 กระทรวงยุติธรรม (ไมมีวีซา College Student)

มีหลักสูตรที่เรียนดวยภาษาอังกฤษหรือไม ?

หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษมีเพิ่มขึ้น
(เพ่ิมเติมหนา 17 หลักสูตรที่ไดรับวุฒิการศึกษาโดยใช
ภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรที่สามารถรับวุฒิการศึกษาโดยใชภาษาอังกฤษ 
(JASSO)
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/search-
school/daigakukensaku/

One Point Advice



การสอบเพ่ือศึกษาตอประเทศญี่ปุ น (EJU) เปนการสอบวัดความรู พื้นฐานดานวิชาการและความ

สามารถทางภาษาญีปุ่นทีจ่าํเปนตอการเขาศกึษาตอในมหาวทิยาลยัของญีปุ่น สาํหรบันกัศกึษาชาวตางชาติ

ที่ตองการจะศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัย (ระดับปริญญาตรี) ในประเทศญี่ปุน

การสอบเพือ่ศกึษาตอประเทศญีปุ่น (EJU)

มหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่นมากกวาครึง่หนึง่ (มหาวทิยาลยัรัฐบาล

เกือบทุกแหง) ใชคะแนน EJU ในการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอ 

การสอบเขาสถานศกึษาแตละแหงจะใช EJU หรอืไม แตกตางกันไปในแตละคณะ
แมจะเปนมหาวิทยาลัยเดียวกันก็ตาม ดังนัน้ควรตรวจสอบในเว็บไซตของคณะท่ี
ตนตองการเขาศึกษาวาจําเปนจะตองใชผลสอบ EJU หรือไม

จาํนวนสถานศกึษาทีใ่ชการสอบ EJU เพือ่คัดเลอืกนกัศกึษา

เขาศึกษาตอ

มหาวิทยาลัย 469 แหง

วิทยาลัยเฉพาะทาง (専門職大学) 1 แหง

วิทยาลัยอนุปริญา 100 แหง

บัณฑิตวิทยาลัย 71 แหง

วิทยาลัยเทคนิค 51 แหง

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 179 แหง

รวม 871 แหง

(ขอมูล ณ เดือน ม.ค. 2021)

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

จัดสอบ 2 ครั้งตอป

 ครั้งที่ 1 : เดือนมิถุนายน
 ครั้งที่ 2 : เดือนพฤศจิกายน

เลอืกภาษาทีใ่ชสอบและวชิาสอบตามทีส่ถานศกึษากาํหนด ทัง้นี ้ไมสามารถเลอืกสอบวชิาวทิยาศาสตรและความรูทัว่ไปพรอมกนัได

(ตัวอยาง) ขอกําหนดการรับสมัครมหาวิทยาลัย A (การกําหนดวิชาสอบ EJU)

1.ชวงเวลาที่จัดสอบ

3. วิชาที่จัดสอบ

2. สถานที่จัดสอบ

ในประเทศญี่ปุน : 16 จังหวัด 
นอกประเทศญี่ปุน : 18 เมือง ใน 14 ประเทศและพื้นที่ตางๆ
เมืองที่จัดสอบ EJU (ภายนอกประเทศญี่ปุน) : อินเดีย (นิวเดลี), 
อินโดนีเซีย (จาการตา, ซูราบายา), เกาหลีใต (โซล, ปูซาน), ศรีลังกา 
(โคลัมโบ), สิงคโปร, ไทย (กรุงเทพฯ, เชียงใหม), ไตหวัน (ไทเป), 
ฟลปิปนส (มะนลิา), เวยีดนาม (ฮานอย, โฮจมินิห), ฮองกง, มาเลเซยี 
(กัวลาลัมเปอร), เมียนมาร (ยางกุง), มองโกเลีย (อูลานบาตอร), 
รัสเซีย (วลาดิวอสต็อก) 

วิชา วัตถุประสงค เวลา ระดับคะแนน การเลือกวิชา ภาษาของโจทย

ภาษาญี่ปุน
เพื่อวัดความสามารถภาษาญี่ปุนที่จําเปน
ตอการศึกษาในมหาวิทยาลัยของญี่ปุน 
(Academic Japanese)

125 
นาที

การอาน การฟง
การอานและ

การฟง
0-400 คะแนน

การเขียน
0-50 คะแนน

ภาษาญี่ปุน
เทานัน้

วิทยาศาสตร

เพื่อวัดความสามารถดานวิชาการพื้นฐานสาย
วิทย (ฟสิกส เคมี ชีววิทยา) ที่จําเปนตอการ
ศึกษาคณะทางวิทยาศาสตรในมหาวิทยาลัย
ของญี่ปุน

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

ภาษาญี่ปุนหรือ
ภาษาอังกฤษ
(เลือกได)ความรูทั่วไป

เพื่อวัดความสามารถดานวิชาการพื้นฐานสาย
ศิลป โดยเฉพาะความสามารถทางตรรกะ
และการใชความคิดที่จําเปนตอการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยของญี่ปุน

80 นาที 0-200 คะแนน

คณติศาสตร
เพื่อวัดความสามารถดานวิชาการพื้นฐาน
ดานคณติศาสตรที่จําเปนตอการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยของญี่ปุน

80 นาที 0-200 คะแนน เลือกคอรส 1 (สําหรับคณะสายศิลปหรือคณะสายวิทยที่เกี่ยวของกับคณติศาสตรคอน
ขางนอย) หรือ คอรส 2 (สําหรับคณะที่ตองใชคณติศาสตรในระดับสูง)

คณะ ภาษาญี่ปุน ความรูทั่วไป คณติศาสตร

วิทยาศาสตร
ภาษาในการสอบ
วิชาการพื้นฐาน ผลการสอบรอบที่ใชได

ฟสิกส เคมี ชีววิทยา การเลือก
วิชา

คณะนติิศาสตร ○ ○ คอรส 1 ภาษาญี่ปุน รอบเดือนมิถุนายน / พฤศจิกายน 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร คอรส 2 ○ เลือกอิสระ
อีก 1 วิชา ภาษาอังกฤษ รอบเดือนมิถุนายน 2021

คว
าม

รูพ
ื้นฐ

าน
ทา

งว
ิชา

กา
ร

รูจักสถาบันและการสอบ



4. กําหนดการสอบ

5. ประโยชนของการสอบ EJU

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

① ยื่นสมัคร ก.พ. -  มี.ค. ก.ค.
ผูสอบสมคัรสอบตามขัน้ตอนทีก่าํหนด ※１และชาํระเงนิภายในชวงเวลารบัสมคัร (ชวงเวลารบัสมัคร
อาจแตกตางกันในแตละป ควรตรวจสอบขอมูลทุกครั้งกอนสมัคร)

② ไดรับบัตรประจําตัวสอบ พ.ค. ต.ค. ไดรับบัตรประจําตัวผูสอบ

③ วันสอบ มิ.ย. พ.ย. เขาสอบ

④ ไดรับใบแจงผลคะแนน ก.ค. ธ.ค.
ตรวจสอบคะแนนผานเว็บไซต (ผูสอบในสนามสอบตางประเทศจะไดรับใบแจงผลคะแนนทาง
ไปรษณีย)

※１พื้นที่สอบบางแหงสามารถสมัครไดทางไปรษณียหรือทางระบบออนไลน อานรายละเอียดไดจากโฮมเพจนี้

① ระบบจองทนุการศกึษา
นกัศึกษาตางชาติทุนสวนตัวที่ไดคะแนนดีเยี่ยมจากการสอบ EJU และจะ
เขาศึกษาตอเปนนกัศึกษาภาคปกติในมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) วิทยาลัย
อนปุรญิญา วิทยาลัยเทคนคิ (ชัน้ปท่ี 3 ขึน้ไป) หรอืวิทยาลยัอาชวีศึกษาของ
ญีปุ่น สามารถจองเพ่ือขอรบั “ทนุสนับสนนุนกัศกึษาตางชาตจิากกระทรวง
ศกึษาธกิารฯ ประเทศญ่ีปุน (Reservation Program for Monbukagakusho 
Honors Scholarship for Privately-Financed International Students)” 
ซึง่เปนทนุการศกึษาของ JASSO ได

เงินทุน  : 48,000 เยนตอเดือน (ปงบประมาณ 2020)
วธิสีมคัร  : สมัครตามวธิทีีก่าํหนดไวในขัน้ตอนการสมัครสอบ EJU
วธิคัีดเลอืก : คดัเลือกจากผูเขาสอบทีไ่ดคะแนนดเียีย่มจากการสอบ EJU

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

② ไมจํากัดจํานวนครั้งที่สอบและอายุผูสอบ! ผลสอบมีอายุ 2 ป!
การสอบ EJU สามารถสมคัรสอบกีค่รัง้กไ็ด และไมจาํกดัอายขุองผูสอบ ผล
สอบมีอาย ุ2 ป (สามารถใชผลสอบยอนหลงัไดมากทีส่ดุ 4 ครัง้สุดทาย) แต
คะแนนที่ยื่นใหกับสถานศึกษาแตละแหงจะตองเลือกใชคะแนนสอบเพียง
รอบเดียวเทานั้น นอกจากนี้ จะเลือกใชคะแนนสอบแตละวิชาจากการ
สอบตางครั้งกันไมได สถานศึกษาจํานวนมากกําหนดรอบการสอบ EJU ที่
ใชยื่นสมัคร จึงตองตรวจสอบระเบียบการสมัครของสถานศึกษาที่ตองการ
เขาศึกษาตออยางละเอียด

③ ระบบ Pre-arrival Admission
การสอบเขาโดยใชผลคะแนน EJU สามารถทําไดโดยไมตองเดินทางไป
สอบที่ประเทศญี่ปุน

รายชื่อสถานศึกษาที่ใชผลสอบ EJU สมัครเขาศึกษาตอโดยไม

ตองเดินทางไปดําเนนิการที่ประเทศญี่ปุน (ประมาณ 180 แหง)
https://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/prearrival/index.html

ระบบ Reservation Program for Monbukagakusho Honors 

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

6. ทดลองทําขอสอบเกา EJU!

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

ขอสอบเกา EJU ในปท่ีผานมา
ผูเขียน/บรรณาธิการ : JASSO
พิมพ : Bonjinsha Co., Ltd.
(จําหนายท่ีประเทศญ่ีปุนและเกาหลีใต)
※ สามารถดูขอสอบเกาไดท่ีศูนยเผยแพรขอมูลเพ่ือ
 การศึกษาตอประเทศญ่ีปุน (รายละเอียดหนา 45)

日本留学試験試験(EJU)問題　聴解・聴読解問題CD付

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

ติดตอสอบถาม

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

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

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



การสอบแตละประเภททีใ่ช ในการศกึษาตอประเทศญีปุ่น
ควรศึกษารายละเอียดในคูมือการสมัครของสถานศึกษาที่สนใจ

และสอบตามที่สถานศึกษากําหนดไว

เปนการสอบทีมี่วตัถุประสงคเพือ่วดัระดบัและรบัรองความสามารถทาง
ภาษาญีปุ่นของผูทีไ่มไดใชภาษาญีปุ่นเปนภาษาแม จดัขึน้ทัง้ในและนอก
ประเทศญี่ปุนในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม

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

1. การสอบวดัระดบัความสามารถทางภาษาญีปุ่น (JLPT)

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

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุน 
(JLPT สําหรับการสอบในประเทศญี่ปุน)
http://info.jees-jlpt.jp/

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

นกัศกึษาชาวญ่ีปุนจะสอบการสอบประเภทนีเ้มือ่จะเขาศกึษาตอในระดบั
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชนบางแหง 

มหาวิทยาลัยสวนใหญไมไดกําหนดใหนักศึกษาตางชาติเขาสอบการ
สอบนี้ แตก็มีบางมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดใหเขาสอบหากย่ืนสมัครบาง
คณะของมหาวิทยาลัย (สวนใหญเปนคณะแพทยศาสตรและคณะ
ทันตแพทยศาสตร)

2. National Center for University Entrance Examinations (大学入学共通テスト)

National Center for University Entrance
Examinations
https://www.dnc.ac.jp/

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

● การสอบเพือ่รบัรองความสามารถดานวิชาการหลงัสาํเรจ็การ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษา
SAT, ACT, International Baccalaureate Exams, ผลคะแนน
การสอบมาตรฐานเพื่อคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยในประเทศของ
ผูเรียน ฯลฯ

3.การสอบอืน่ๆ ทีใ่ช ในการศกึษาตอในญีปุ่น

One Point Advice

มหาวิทยาลัยญี่ปุ นหลายแหงมักกําหนดใหยื่นใบรับรองความ
สามารถทางภาษาอังกฤษประกอบการสมัคร ดังนั้น ควรสอบ
ภาษาอังกฤษเก็บไวในระหวางที่เรียนในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุน

รูจักสถาบันและการสอบ



Campus Diary #2Campus Diary #2
นักศกึษาตางชาตใิชชีวติในแตละวนัยังไงบางนะ? เพ่ือตอบขอสงสัยของทุกคน เรามา

แอบด ูชีวตินกัเรยีนของเหลารุนพี ่ลองฟงเสยีงของนกัศกึษาตางชาติท่ีกาํลงัพยายาม

มุงหนาสูความฝนกัน!

ผมอยากอุทิศตนเพื่อแกไขปญหาในเมือง
ของประเทศบานเกิดโดยใชความรู และ
ประสบการณที่ไดศึกษาจากประเทศญี่ปุน

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

ในระดบัปริญญาตร ีผมลงเรยีนในสาขาสถาปตย-
กรรมศาสตรจึงไดก าวเขาสู เสนทางของการ
ออกแบบและวางแผน พอจบออกมาได 5 ปก็
อยากลองทํางานที่ใหญขึ้นอีกสักหนอยเลยตัดสิน
ใจมาเรียนตอที่ญี่ปุ น ตอนแรกผมมาที่ญี่ปุ นใน
ฐานะนักศกึษาวิจยั จากนัน้กม็กีารสอบเขาบณัฑติ
วิทยาลัยผมเลยตองเรียนเพ่ือเตรียมสอบทุกวัน 
ผลลัพธทีไ่ดจากความพยายามมาครึง่ปกค็อืผมสอบ
เขาหลกัสตูรปรญิญาโทได ถงึอยางนัน้ เม่ือเขาเรียน
ไปแลวจะตองทาํวจิยัทนัททีาํใหยุงขึน้ไปอกี แตผม
ก็ยังไดเดินทางไปยงัสถานทีต่างๆ ในญีปุ่นดวยการ
แนะนําและพาเที่ยวจากหลายๆ คน ในโตเกียว
ทกุคนทีเ่ดนิอยูตามถนนหนทางดไูมวาง ทีโ่อซากะ
คนนิสัยดี สวนประวัติศาสตรและศาลเจาของ

เกยีวโตกย็อดเยีย่ม ทีฮ่อกไกโดธรรมชาตินัน้ยิง่ใหญคลาย
กบัประเทศบานเกิดของผม ทางชิโกกุเองก็ใหความสาํคญั
กับวัฒนธรรมและธรรมชาติ การไดพบเห็นเมืองตางๆ
ทําใหผมสามารถจินตนาการไดอยางเล็กนอยวาภาพ
ของเมืองหลวงของมองโกลในอนาคตจะเปนเชนไร 
ในอนาคตขางหนาผมอยากอุทิศตนเพ่ือแกไขปญหา
ในเมืองของประเทศบานเกิดโดยใช ความรู และ
ประสบการณทีไ่ดศกึษาจากประเทศญีปุ่น

8:00 ต่ืนนอน / เขายมิ / ทานอาหารเชา / ไปเรียน
เนื่องจากในหอมียิม ผมจึงใสใจที่จะออกกําลังกาย 
3 คร้ังตอสปัดาห

10:00 ทําวิจัย
ผมใชเวลาเดนิทางไปมหาวทิยาลยั 1 ชัว่โมง ดงันัน้
ผมเลยอานงานวจัิยบนรถไฟ เมือ่มาถงึจงึเร่ิมทําวจิยั

14:00 ทานอาหารกลางวัน
ในตอนเที่ยง ผมจะทานขาวในมหาวิทยาลัยเปน
สวนใหญ แตกม็บีางทีอ่อกไปทานทีร่านอาหารชดุใกลๆ  
มหาวทิยาลยั เมนูทีส่ัง่ประจาํคอือาหารจานเนือ้!  ทาน
เสร็จจึงจะเร่ิมทําวจัิยตอ

17:00 เดินชมเมือง
วันน้ีเปนวันเดินชมเมืองหน่ึงคร้ังประจําสัปดาห ผม
จะเดินเลนในเขตเมืองที่หนาแนน สังเกตดูทิวทัศน
และโครงสรางของเมือง บางครั้งก็จะถามไถคนท่ี
อาศยัอยูแถวน้ัน

19:00 ทานอาหารเยน็
ระหวางทีเ่ดนิทางชมเมือง ผมกจ็ะคนพบรานทีส่นใจ 
แลวกจ็ะทานอาหารเยน็ทีน่ัน่ จากนัน้ผมจะรวบรวม
บันทกึตางๆ และภาพทีถ่ายมา

22:00 กลับบาน / ชวงเวลาพักผอน
ผมจะออกจากมหาวทิยาลยัประมาณ 3 ทุม พอกลบัถงึ
บานจะอานหนังสอื หรือสนุกสนานกับการดูภาพยนตร 
และก็จะมบีางวนัทีจ่ะคยุเร่ืองอะไรก็ไดกบัเพือ่นๆ

0:00 เขานอน
พอตอนเชาไดออกกําลังกาย กลางคืนผมก็จะนอน
หลบัสนิท

การใชชวีติในหนึง่วนั

สาขาโบราณคด ีคณะอกัษรศาสตร มหาวทิยาลยัวาเซดะ
คณุ Ahmed Mahmoud Muhammad Abdelare 
(ประเทศอยีปิต)

ผมไดรับคําแนะนําจากหัวหนา จึงได
ไปเรียนภาษาญี่ปุน และไดมีโอกาสมา
เรียนตอที่ญี่ปุน

ตั้งแตเด็กผมตามลาความฝนที่อยากจะเปนนักกีฬา
ฟตุบอล แตพอซึง่เปนคนทีส่นบัสนนุผมมากทีส่ดุกลบั
มาเสยีชวีติกะทนัหนั ผมจงึตองคดิถงึเสนทางอืน่ ทาํให
ผมเขาเรยีนในวทิยาลยัอาชวีศกึษาเพือ่หางานทาํ
ผมไดมปีระสบการณฝกอบรมในวทิยาลยัและไดฝกงาน
ทีโ่รงแรมหาดาว ระหวางทีท่าํงานอยู ผมไดเห็นลกูคา
ทีต่อแถวอยูหนารานอาหารทาํใหผมตกใจมาก เพราะที่
อยีปิตไมมธีรรมเนยีมการตอแถว
ทําไมคนเหลานีจ้ะตองมาตอแถวกันดวยละ? พอได
สอบถามกับผู จัดการ เขาซ่ึงเปนคนญ่ีปุ นไดสอน
ธรรมเนยีม “การตอแถว” ในประเทศของเขาใหผมได
รูจกั ผมรูสกึประทบัใจ เมือ่ผมปรกึษากบัหวัหนาวาอยาก
จะทาํงานทีไ่ดเก่ียวของกบัคนญีปุ่น หวัหนากล็องเชงิ

โดยใหผมลองกลาวคําทักทายเปนภาษาญี่ปุน คนญี่ปุน
ทกุคนจะตอบกลบัมาอยางยิม้แยม ทาํใหผมยิง่รูสึกอยาก
จะทาํงานเกีย่วของกบัพวกเขามากขึน้ จากนัน้ หวัหนาก็
แนะนาํผมวา “แทนทีจ่ะทาํงานทีน่ี ่นายยงัเด็กอยู ถาไป
เรียนตอในมหาวิทยาลัยและเรียนภาษาญี่ปุน นายก็จะ
ไดเรยีนรูขนบธรรมเนยีมคนญีปุ่น และไปเรยีนตอทีญ่ีปุ่น
ได” ผมจึงไดไปเรียนภาษาญี่ปุน และมีโอกาสมาเรียน
ตอที่ญี่ปุน ในอนาคตผมอยากทํางานเปนสะพานเชื่อม
ระหวางอยีปิตกบัญีปุ่น

5:00 อานหนงัสือ
พอลกูชายตืน่ ก็ไปเลนดวยกัน
10:40 สัมมนา
นําเสนอหนาหอง อภปิราย ฟงการนาํเสนองานวจิยั
ของเพ่ือนรวมช้ันคนอ่ืนๆ 
12:30 ทานขาวเท่ียง
ซื้ออาหารสุขภาพของญี่ปุนที่รานขาวกลองใกลกับ
มหาวิทยาลัย ปกติจะทานขาวกลอง แตถาหากวัน
ไหนเบือ่ กจ็ะทานทีโ่รงอาหารของมหาวทิยาลยัหรอื
ไมก็รานอาหารในละแวกใกลเคยีง
14:00 ทําวิจัย
ทาํงานวจิยัของตวัเอง วเิคราะหการสาํรวจขดุ ชวย
เตรียมงานประชุมสมัมนา หรืองานอาสาสมคัร ฯลฯ
20:00 กลบับาน
ตอนเย็น จะสนุกสนานกับฟุตบอลสัปดาหละสอง
คร้ังวนั 
วนัหยดุ ทาํพารทไทม งานอาสาสมคัร และทองเทีย่ว
ผมจะทาํงานพารทไทมบาง เปนอาจารยสอนเกีย่วกับ
การทาํความเขาใจความแตกตางทางดานวฒันธรรม
บาง และสนุกสนานกับการทองเที่ยวเปนครอบครัว
บาง

การใชชวีติในหนึง่วนั



การเขาประเทศญี่ปุนจําเปนตองไดรับการตรวจลงตรา (ขอวีซา) กอนออกเดินทาง การตรวจลงตรามีหลาย
ประเภท สถานภาพการพํานกัจะถูกกําหนดตามสถานภาพหรือตําแหนง และวัตถุประสงคการเดินทางมายัง
ประเทศญี่ปุนของชาวตางชาติผูนัน้

สถานภาพการพํานกัเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาอันไดแก มหาวิทยาลัย วิทยาลัยอนุปริญญา วิทยาลัยเทคนคิ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา และสถาบันสอนภาษาญ่ีปุน คือสถานะ "นกัศึกษาวิทยาลัย (College student)” ซ่ึงมี
ระยะเวลาการพํานกั คือ 4 ป 3 เดือน, 4 ป, 3 ป 3 เดือน, 3 ป, 2 ป 3 เดือน, 2 ป, 1 ป 3 เดือน, 1 ป, 6 เดือน 
หรือ 3 เดือน

ขั้นตอนการเขาประเทศญี่ปุน

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง กระทรวงยุติธรรม http://www.moj.go.jp/isa/other_languages.html

การตรวจลงตรา (วซีา) และสถานภาพการพาํนกั

*การย่ืนขอตรวจลงตรา (ขอวีซา) มี 2 วิธีคือ การยื่นโดยแสดง 
"ใบรบัรองสถานภาพการพํานัก (COE)" และการยืน่แบบไมแสดง
ใบรับรองฯ การยื่นโดยแสดง "ใบรับรองสถานภาพการพํานัก 
(COE)" จะใชเวลาดําเนนิการสั้นกวา

ประเทศของคุณ ประเทศญี่ปุน

ผูประสงคจะศึกษาตอ

ผูประสงคจะศึกษาตอ

ย่ืนขอวซีา

ใบคาํรองขอวซีา
เอกสารเกีย่วของทีจ่าํเปน ฯลฯ

สถานทูตญี่ปุน / สถานกงสุลญี่ปุน

ออกวีซา

ผูประสงคจะศึกษาตอ

ใบสมัคร

จดหมายตอบรับเขาศึกษา

จัดสงใบ COE

รับ COE

ยื่นเรื่องขอเขาประเทศ

ยื่นใบ COE

สถาบันที่จะไปศึกษาตอ

ผูยื่นคําขอ

ตัวแทน
หรือ

หรือ

ผูประสงคจะศึกษาตอ

ยื่นขอใบรับรองสถานภาพการ
พํานกั  (อักษรยอ COE)

สํานกังานตรวจคนเขาเมืองทองถิ่น

ออกใบ COE

ตัวแทน

ผูประสงคจะศึกษาตอ

เขาประเทศ

สํานกังานตรวจคนเขาเมืองทองถิ่น
ประจําสนามบิน (หรือทาเรือ)

ไดรับอนญุาตให
เขาประเทศ

นกัศึกษาวิทยาลัย

ทํากิจกรรมตามสถานะ

รูจักการใชชีวิต



ผูประสงคศึกษาตอ (ผูสมัคร) หรือตัวแทน (เจาหนาท่ีสถาบันการศึกษาที่รับเขาศึกษาตอ
หรือครอบครัวผูสมัคร เปนตน) จะตองสมัครขอ "ใบรับรองสถานภาพการพํานกั (COE)"  
ที่สํานกังานตรวจคนเขาเมืองทองถิ่นในประเทศญี่ปุน

＊ โดยสวนมาก สถานศึกษาที่รับเขาเรียนจะเปนตัวแทนสมัครให

＊ กรุณาสอบถามเกี่ยวกับเอกสารจําเปนในการสมัครที่สถานศึกษา

การยืน่ขอใบรบัรองสถานภาพการพาํนกั วซีา ฯลฯ อาจจาํเปนตองยืน่หลกัฐานยนืยนัวาผูสมคัร
เตรียมการอยางเพียงพอเพือ่รบัผดิชอบคาใชจายทีจ่ะเกดิขึน้ในขณะกาํลงัศกึษาในประเทศญีปุ่น 

● เอกสารที่จําเปน・・・ หนงัสือรับรองบัญชีเงินฝากของผูรับผิดชอบคาใชจาย (ผูประสงค
 ศึกษาตอ หรือ ผูปกครอง), หนงัสือรับรองรายไดยอนหลัง 2 - 3 ป,
 หนงัสือรับรองการเสียภาษี เปนตน 

เมื่อไดรับ "ใบรับรองสถานภาพการพํานกั (COE)" แลว

ใหผูสมัครยื่นขอตรวจลงตราที่สถานทูตญี่ปุนในประเทศของตน

● เอกสารที่จําเปน・・・ ① หนงัสือเดินทาง (พาสปอรต)

 ② ใบคํารองขอรับการตรวจลงตรา

 ③ รูปถาย

 ④ ใบรับรองสถานภาพการพํานกั (COE)

 ⑤ อาจมีการขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมในบางกรณี

การเขาประเทศญี่ปุนตองใชเอกสารดังนี้

● เอกสารที่จําเปน・・・ ① หนงัสือเดินทาง (พาสปอรต)

 ② การตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูต

  ญี่ปุนในตางแดน (วีซา)

 ③ ใบรับรองสถานภาพการพํานกั (COE)

  (กรณีไดรับแลว)

1. การสมคัรขอใบรบัรองสถานภาพการพํานกั (COE)

2. เอกสารรบัรองความสามารถในการรบัผดิชอบคาใชจายขณะพาํนักในประเทศญ่ีปุน

3. การสมคัรขอตรวจลงตรา (วซีา) 4. การเขาประเทศญีปุ่น

5. บตัรประจาํตวัผูพํานัก

ชาวตางชาติที่มีระยะเวลาพํานักเกินกวา 3 เดือนจะไดรับ "บัตรประจําตัวผูพํานัก 
(Residence Card)" และจะตองพกบัตรประจําตัวผูพํานกันีต้ิดตัวไวเสมอ

กรณีเขาประเทศที่สนามบินชินชิโตเสะ สนามบินนาริตะ สนามบินฮาเนดะ สนามบิน

จูบุ สนามบินคันไซ สนามบินฮิโรชิมะ หรือสนามบินฟุกุโอกะ :

การออกบตัรประจําตวัผูพาํนกัทาํไดหลงัจากไดรบัการตดิสตกิเกอรตราอนญุาตเขาเมอืง 

上陸許可 หรือ Landing Permission ลงบนหนงัสือเดินทางในขั้นตอนการตรวจคนเขา

เมอืง เมือ่มทีีอ่ยูทีแ่นนอนในญ่ีปุนแลว ใหนาํบตัรประจําตวัผูพาํนกัไปขึน้ทะเบยีนผูอาศยั

ที่สํานกังานเขตในทองที่ที่พักอาศัยภายใน 14 วัน 

กรณีเขาประเทศที่สนามบินอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวขางตน :

นกัศกึษาตางชาตจิะไดรบัการตดิสตกิเกอรตราอนญุาตเขาเมอืง 上陸許可 และตราประทบั 

在留カード後日交付 ซึ่งมีความหมายวา "ออกบัตรประจําตัวผูพํานกัภายหลัง" ลงบน

หนังสือเดินทางในข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง หลังจากมีที่อยูท่ีแนนอนในญ่ีปุนแลว 

ใหนําหนงัสือเดินทางท่ีมีตราประทับดังกลาวไปขึ้นทะเบียนผูอาศัยยังสํานกังานเขตใน

ทองทีท่ีพ่กัอาศยัภายใน 14 วนั จากนัน้บตัรประจาํตวัผูพาํนกัจะถกูจดัสงไปทีส่าํนกังาน

เขตที่พักอาศัยและสงตอทางไปรษณียไปยังที่อยูที่แจงไว

【การขอรับบัตรประจําตัวผูพํานกั】

RESIDENCE CARD



จะมีการสงบัตรแจงมายนัมเบอร (หรือ หมายเลขประจําตัวบุคคล) หลังจากลงทะเบียน
ที่อยูที่สํานักงานเขตในทองท่ีท่ีอาศัย มายนัมเบอรของแตละคนจะเปนเลขเพียงชุดเดียว
เทานัน้ และชุดหมายเลขนีจ้ําเปนสําหรับการทําธุรกรรมในที่ตางๆ เชน หนวยราชการ 
เปนตน ทั้งนี้ ชุดหมายเลข 12 หลักของมายนัมเบอรจะแตกตางจากเลข 12 หลักในบัตร
ประจําตัวผูพํานกั (Residence Card)

นกัศึกษาตางชาติควรเก็บรักษา "บัตรแจงหมายเลข (通知カード)" และ "บัตรประจําตัว
บุคคล (個人カード)" ซึ่งระบุเลขประจําตัวไวใหดี เนื่องจากตองใชในการดําเนนิการตางๆ
ตัวอยางเชน
● ตอนทําธุรกรรม ณ สถานที่ราชการ (อาทิ การทําประกันสุขภาพแหงชาติ)
● ตอนทํางานพิเศษ
● ตอนที่ไดรับเงินจากตางประเทศที่ธนาคาร

กรณีเดินทางเขาประเทศญี่ปุ นเพื่อการสอบ ผูเขาสอบจะตองนํา
บัตรประจําตัวผู สอบท่ีไดรับจากสถานศึกษามารับการตรวจลง
ตรา (วีซา) "พํานักระยะสั้น (Short-term Stay)" จากสถาน
เอกอัครราชทูตญี่ปุนในตางประเทศกอนเดินทางเขาประเทศญี่ปุน
ระยะเวลาที่สามารถพํานักได คือ 15 วัน, 30 วัน หรือ 90 วัน 
อยางไรก็ตาม ไมจําเปนตองขอวีซาหากเปนผูอาศัยในประเทศที่ได
รับการยกเวนวีซา

＊กรณขีองการยกเวนวีซา ตามระเบียบแลว ผูเขาสอบจะตองกลับ
ประเทศของตนเพื่อขอสถานภาพการพํานัก “นักศึกษาวิทยาลัย 
(College Student)” หลังจากที่สอบผาน

กรณนัีกเรียนตางชาติเดินทางกลับประเทศช่ัวคราวหรือเดินทางออก
ไปยังประเทศอื่น จะตองขอรับ การอนุญาตกลับเขามาในราช
อาณาจักร (Re-entry Permit) ท่ีสํานกังานตรวจคนเขาเมืองทอง
ถิ่น กอนออกนอกประเทศ 

อยางไรกต็าม หากวนัทีก่ลบัเขาประเทศญีปุ่นไมเกนิ 1 ปนบัจากวนัที่
ออกนอกประเทศ ตามระเบยีบแลว ผูถอืหนงัสอืเดนิทาง (พาสปอรต) 
ที่ยังไมหมดอายุและมีบัตรประจําตัวผูพํานกั (Residence Card) ไม
จําเปนตองขอรับ การอนญุาตกลับเขามาในราชอาณาจักร ทั้งนี้ หาก
วนัสิน้สดุระยะเวลาการพาํนกัทีก่าํหนดไวในวีซามาถงึกอนทีเ่ลย 1 ป
นับจากวันที่ออกนอกประเทศ ใหยึดเอาวันสิ้นสุดของระยะเวลาการ
พํานกัเปนหลัก

หากตองการอยูอาศยัตอในประเทศญีปุ่นเกนิจากระยะเวลาการพํานกั
ที่กําหนดไวตอนเขาประเทศ จะตองยื่นขออนญุาตตอระยะเวลาการ
พาํนกั (Permission for extension of period of stay) ทีสํ่านกังาน
ตรวจคนเขาเมืองทองถิ่น (โดยปกติ จะรับยื่นประมาณ 3 เดือนลวง
หนากอนวันหมดระยะเวลาการพํานกั) 

การอาศัยอยูโดยผิดกฎหมายหลังจากที่เลยวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
พํานกั จะมีบทลงโทษสถานหนกัและอาจถูกเนรเทศออกจากญี่ปุน

6. มายนมัเบอร (Social Security and Tax Number)

7. ขัน้ตอนเขาประเทศญีปุ่นเพือ่การสอบ

9. ขัน้ตอนการกลบัประเทศช่ัวคราว 10. การขอตอระยะเวลาการพํานกั

บัตรแจงหมายเลข (通知カード)

สถานภาพการพํานักประเภท "นักศึกษาวิทยาลัย (College 
Student)" เปนสถานภาพเพื่อเขาศึกษาในสถานศึกษาของประเทศ
ญี่ปุน ไมอนญุาตใหทํางาน อยางไรก็ตาม นกัศึกษาสามารถทํางาน
พเิศษได (ศกึษาเพิม่เตมิทีห่นา 38) หากดาํเนนิการขอ "การอนญุาตให
ทาํกจิกรรมนอกเหนอืจากทีไ่ดรับอนุญาตตามสถานภาพ (Permission 
to Engage in Activity Other than that Permitted under the 
Status of Residence Previously Granted)" จากสํานกังานตรวจ
คนเขาเมืองทองถิ่น
＊ ผูทีย่ายถิ่นฐานใหม มสีถานภาพการพาํนกัเปน “College Student” และมรีะยะเวลา
พํานกัเกิน 3 เดือน สามารถยื่นขอ " Permission to Engage in Activity Other than 
that Permitted under the Status of Residence Previously Granted"  ที่สนาม
บินไดในขั้นตอนตรวจคนเขาเมือง
＊หากจะยื่นขอ " Permission to Engage in Activity Other than that Permitted 
under the Status of Residence Previously Granted” หลังจากที่เขาประเทศญี่ปุน
แลว สามารถดําเนนิการไดที่สํานกังานตรวจคนเขาเมืองทองถิ่น ฯลฯ

8. การขออนญุาตทาํกิจกรรมนอกเหนอืจาก
ทีไ่ดรบัอนญุาตตามสถานภาพ

ใบตม. ขาเขา-ขาออก สําหรับผูกลับเขามาในราชอาณาจักร 
(Embarkation and Disembarkation Card for Re-entrants)

หากลมืตอระยะเวลาการพาํนกัและอาศยัในประเทศญ่ีปุนโดย
ผิดกฎหมาย อาจเปนเหตใุหไมไดรับทนุการศกึษาหรือตองออก
จากสถานศึกษา

ตอนที่ออกนอกประเทศ
ญี่ปุ นตองทําเครื่องหมาย
ในชองที่กําหนดบนใบตม. 

ขาเขา - ขาออกสําหรับผู กลับเขามา
ในราชอาณาจักร (Embarkation and 
Disembarkation Card for Re-entrants 
- ED Card for Re-entrants) พรอมทั้ง
แสดงบัตรประจําตัวผูพํานักในขั้นตอน
ขาออก

รูจักการใชชีวิต



การเลิกทํากิจกรรมตามสถานภาพการพํานกัเดิม (สถานะ “นักศึกษาวิทยาลัย”) 
และเปลีย่นไปทาํกิจกรรมทีต่รงกบัสถานภาพการพาํนกัอืน่ (สถานะ “ทาํงาน” ฯลฯ) 
จะตองขออนญุาตเปลีย่นสถานภาพการพาํนกัท่ีสาํนกังานตรวจคนเขาเมอืงทองถิน่

สถานภาพการพํานกัจะถกูยกเลกิในกรณทีีผู่ขอสถานภาพการพาํนักยืน่เอกสารเทจ็ 
ปลอมแปลงประวัติหรือกิจกรรมที่ตั้งใจจะทําในประเทศญี่ปุน ฯลฯ 

ผูที่มีสถานภาพการพํานกัประเภท "นกัศึกษาวิทยาลัย (College Student)" และ
กาํลงัศกึษาอยูในมหาวทิยาลยั ฯลฯ สามารถใหคูสมรสหรอืบตุรทีอ่ยูในอปุถมัภมา
อาศัยในประเทศญี่ปุนไดดวยสถานภาพประเภท "ผูติดตาม (Dependent)" ตาม 
ระยะเวลาการพํานกัของผูถือสถานภาพ นกัศึกษาวิทยาลัย

อยางไรกต็าม ควรอาศยัอยูจนคุนเคยกบัการใชชวีติในญีปุ่น และเตรยีมการในดาน
ตางๆ รวมถึงการเงินใหพรอมกอน จึงใหครอบครัวมาอยูดวย

กรุณาแจงหรือยื่นคํารองโดยทันที ในกรณดีังตอไปนี้

・สํานกังานตรวจคนเขาเมืองทองถิ่น

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

 หรือบตัรประจําตัวผูพาํนกั (Resident Card) เปอน ชาํรดุ หรอืสญูหาย เปนตน

・สํานกังานเขตเทศบาล

 เปลี่ยนที่อยู หรือ เรียนจบแลวและกําลังจะกลับประเทศ

11. การเปลีย่นสถานภาพการพํานกั

12. การยกเลิกสถานภาพการพํานกั

13. การใหครอบครวัมาทีญ่ี่ปุน

14. การแจงหรือยืน่คาํรองตอสํานกังานตรวจคนเขาเมอืงและสาํนักงานเขตฯ

หากทํากิจกรรมอื่น เชน ดําเนนิกิจการที่มีรายได หรือกิจกรรมที่มีคาตอบแทน 
โดยที่ไมไดยื่นเรื่องขออนญุาตไว จะถือวามีความผิดตามกฎหมายสถานหนกั
และอาจถูกเนรเทศออกจากญี่ปุน

กรณทีี่มีสถานภาพการพํานกัเปน นกัศึกษาวิทยาลัย (College Student) แต
กลับไปทํางานและไมเขาเรียน จะถูกยกเลิกสถานภาพการพํานกั เวนแตมี
เหตุผลอันสมควร

กรณทีี่ครอบครัวเขาประเทศดวยสภานภาพ พํานักระยะสั้น (Temporary 
Visitor) (หรอืทีเ่รยีกกนัวา "วีซาทองเท่ียว") จะยืน่เรือ่งในประเทศญ่ีปุนเพือ่ขอ
เปลี่ยนสถานภาพการพํานกัเปน ผูติดตาม ไดยาก ดังนัน้จึงควรตรวจสอบใหดี



คาใชจายทีจ่าํเปนในการศึกษาตอประเทศญ่ีปุน
การคํานวณคาใชจายทั้งหมดในการศึกษาตออยางเปนรูปธรรมและวางแผนการเงินโดยคํานงึถึงเงินทุน

สวนตัวจะชวยใหสามารถใชชีวิตนกัศึกษาไดอยางราบร่ืน ควรลองคํานวณคาใชจายที่จําเปนสําหรับการ

ศึกษาตอเพื่อพิจารณาวาแผนการเงินของตนมีความสมเหตุผลหรือไม

คาใชจายอางอิง 
(มหาวิทยาลัยรัฐบาล หลักสูตร 4 ป)

ลองคํานวณคาใชจาย
ของคุณเอง!

คาใชจายกอนเขา

ประเทศญี่ปุน

คาสอบตางๆ เชน 
EJU, JLPT, TOEFL® เปนตน

36,000 เยน
กรณีสอบ EJU ในประเทศ
ญี่ปุน 2 ครั้ง (ครั้งละ 2 วิชา
ขึ้นไป)

เยน

คาธรรมเนียมสอบของสถาบนัท่ีสนใจ
ศึกษาตอ

17,000 เยน
กรณีสอบเขามหาวิทยาลัย
รัฐบาล 1 ครั้ง

เยน

คาตรวจรางกาย (ตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด)

6,000 เยน แตกตางกนัในแตละประเทศ เยน

คาสงเอกสารการสมัครทางไปรษณีย 
(ตามที่สถานศึกษากําหนด)

2,000 เยน แตกตางกนัในแตละประเทศ เยน

คาใชจายที่ใช

ในการสอบเขา

คาตั๋วเครื่องบินและคาที่พัก 100,000 เยน
แตกตางกนัในแตละประเทศ
และระยะเวลาที่อยูใน
ประเทศญี่ปุน

เยน 

คาทําหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต) 12,000 เยน แตกตางกนัในแตละประเทศ เยน

คาธรรมเนียมวีซา 3,000 เยน แตกตางกนัในแตละประเทศ เยน

คาใชจายที่จําเปน

หลังจากทราบผลการ

สอบเขา

คาตั๋วเครื่องบิน 70,000 เยน แตกตางกนัในแตละประเทศ เยน

คาท่ีพกัช่ัวคราว (คาโรงแรมจนกวาจะ
ไดที่อยูถาวร)

30,000 เยน
แตกตางกันตามระยะเวลา
ที่จะอยูในประเทศญี่ปุน

เยน

คาแรกเขา 282,000 เยน มหาวิทยาลัยรัฐบาล เยน

คาเลาเรียนปแรก ฯลฯ 535,800 เยน มหาวิทยาลัยรัฐบาล เยน

คาเดินทางไปเรียน 60,000 เยน

คํานวณคาใชจาย 12 เดือน
โดยอางอิงจากผลการสํารวจ
สภาพความเปนอยูจริงของ
นักศึกษาตางชาติทุนสวน
ตัวประจําป 2019 (JASSO)

เยน

คาอาหาร 336,000 เยน เยน

คาที่พัก 420,000 เยน เยน

คาสาธารณูปโภค (ไฟฟา แกส นํ้า
ประปา)

84,000 เยน เยน

คาประกันสุขภาพ คารักษาพยาบาล 36,000 เยน เยน

คาใชจายเพื่อความบันเทิงและงาน
อดิเรก

72,000 เยน เยน

คาใชจายจิปาถะ 108,000 เยน เยน

รวม 2,209,800 เยน เยน

รูจักการใชชีวิต



คาครองชีพ ราคาสินคาและบริการ

1. มาลองดรูาคาสนิคาและบรกิารของญ่ีปุนกนั !

ราคาสินคาในชีวิตประจําวัน
ขาว (5 กิโลกรัม) 2,224 เยน (741 บาท)

ขนมปง (1 กิโลกรัม) 621 เยน (207 บาท)

นมวัว (1,000 มิลลิลิตร) 216 เยน (72 บาท) 

ไขไก (10 ฟอง) 222 เยน (74 บาท) 

แอปเปล (1 กิโลกรัม) 447 เยน (149 บาท)

กะหล่ําปลี (1 กิโลกรัม) 118 เยน (39 บาท) 

เคร่ืองด่ืมอัดลม (500 มิลลิลิตร) 108 เยน (36 บาท)

แฮมเบอรเกอร 180 เยน (60 บาท)

น้ํามันเบนซิน (1 ลิตร) 132 เยน (44 บาท)

กระดาษทิชชู (12 มวน) 643 เยน (214 บาท)

บัตรเขาชมภาพยนตร 1,833 เยน (611 บาท)

แท็กซ่ี (4 กิโลเมตร) 1,460 เยน (487 บาท)

คาใชจายในชวีติประจาํวนัในเมอืงใหญจะสงูกวาในตางจงัหวดั โดยคาใชจายในชวีติประจาํวนั (ไมรวมคาเลาเรยีน) 

ตอเดือนของนกัศึกษาตางชาติมีดังตอไปนี้

2. มาลองดคูาใชจายในชวีติประจาํวนักนั !

คิวชู ชูโงกุ ชิโกกุ คิงคิ จูบุ โตเกียว คันโต โทโฮคุ ฮอกไกโด คาเฉลี่ย
ทั่วประเทศ

69,000 เยน
(23,000 บาท)

77,000 เยน
(25,667 บาท)

77,000 เยน
(25,667 บาท)

91,000 เยน
(30,333 บาท) 83,000 เยน

(27,667 บาท)

109,000 เยน
(36,333 บาท) 103,000 เยน

(34,333 บาท)
78,000 เยน

(26,000 บาท)

86,000 เยน
(28,667 บาท)

93,000 เยน
(31,000 บาท)

ที่มา : Statistics Bureau, Japan
คํานวณจาก 100 เยน = 30 บาท

รายจายใน 1 เดือนแยกตามประเภทของคาใชจาย (ไมรวมคาเลาเรียน) (คาเฉลีย่ทัว่ประเทศ)

คาเดินทางไปเรียน
5,000 เยน
1,667 บาท

คาที่พัก
35,000 เยน 
11,667 บาท

คาอาหาร
28,000 เยน
9,333 บาท

คาสาธารณูปโภค (คาไฟ 
คาแกส และคาประปา)

7,000 เยน
2,333 บาท

คาประกันและรักษาพยาบาล
3,000 เยน
1,000 บาท 

บันเทิงและงานอดิเรก
6,000 เยน
2,000 บาท

คาใชจายจิปาถะ
9,000 เยน
3,000 บาท

เยน บาท

คาเฉลี่ยทั่วประเทศ 35,000 11,667

ฮอกไกโด 28,000 9,333

โทโฮคุ 27,000  9,000

คันโต 41,000 13,667

โตเกียว 45,000 15,000

จูบุ 28,000 9,333 

คิงคิ 35,000 11,667

ชูโงกุ 25,000 8,333

ชิโกกุ 25,000 8,333

คิวชู 24,000 8,000

คาที่พัก แบบแบงตามภูมิภาค

ท่ีมา : ผลการสํารวจสภาพความเปนอยูจริงของนักศึกษาตางชาติ
ทุนสวนตัวประจําป 2019 (JASSO)

คํานวณจาก 100 เยน = 30 บาท



บัณฑิตวิทยาลัย

คาแรกเขา
(เฉพาะในปแรก)

คาบํารุงสถานศึกษา คาเลาเรียน ฯลฯ คาใชจายในการเรียนปแรก
คาใชจายในการเรียน
จนถึงจบการศึกษา ※１

เยน เยน เยน เยน บาท เยน บาท

รัฐบาล (หลักสูตรปริญญาโท) 282,000 N/A 535,800 817,800 245,340 2,425,200 727,560
ทองถิ่น (หลักสูตรปริญญาโท) 366,114 N/A 537,829 903,943 271,183 2,517,430 755,229

ศิลปกรรมศาสตร 215,349 237,823 999,627 1,452,799 435,840 2,690,249 807,075
วิศวกรรมศาสตร 208,847 70,946 999,627 1,166,389 349,917 2,123,931 637,179
สาธารณสุขศาสตร 232,634 79,434 774,652 1,086,720 326,016 1,940,806 582,242
วิทยาศาสตร 195,685 74,704 811,943 1,082,332 324,700 1,968,979 590,694
เกษตรศาสตร/สัตวแพทยศาสตร 219,218 100,346 703,999 1,023,563 307,069 1,827,908 548,372
เภสัชศาสตร 195,466 61,083 793,060 1,049,609 314,883 1,903,752 571,126
คหกรรมศาสตร 237,776 103,445 619,706 960,927 288,278 1,684,078 505,223
ศิลปศาสตร 203,992 65,063 667,754 936,809 281,043 1,669,626 500,888
สังคมศาสตร 202,299 59,469 693,264 955,032 286,510 1,707,765 512,330
แพทยศาสตร 188,360 53,439 651,079 892,878 267,863 1,597,396 479,219
มนุษยศาสตร 201,184 73,448 572,081 846,713 254,014 1,492,242 447,673

รัฐบาล (หลักสูตรปริญญาเอก) 282,000 N/A 535,800 817,800 245,340 2,425,200 727,560
ทองถิ่น (หลักสูตรปริญญาเอก) 366,114 N/A 537,829 903,943 271,183 2,517,430 755,229

ศิลปกรรมศาสตร 233,219 212,010 883,418 1,328,647 398,594 2,424,075 727,223
วิศวกรรมศาสตร 188,878 59,507 714,126 962,511 288,753 1,736,144 520,843
สาธารณสุขศาสตร 248,140 96,379 707,154 1,051,673 315,502 1,855,206 556,562
วิทยาศาสตร 201,394 52,157 703,247 956,798 287,039 1,712,202 513,661
เกษตรศาสตร/สัตวแพทยศาสตร 217,512 83,994 720,571 1,022,077 306,623 1,826,642 547,993
เภสัชศาสตร 185,131 35,912 675,876 896,919 269,076 1,608,707 482,612
คหกรรมศาสตร 236,928 103,439 623,036 963,403 289,021 1,689,878 506,963
ศิลปศาสตร 218,080 60,582 599,704 878,366 263,510 1,538,652 461,596
สังคมศาสตร 200,405 54,518 551,917 806,840 242,052 1,413,275 423,983
แพทยศาสตร 162,002 20,978 497,507 680,482 204,145 1,198,962 359,689
มนุษยศาสตร 203,376 57,918 521,214 782,508 234,752 1,361,640 408,492

มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี)

คาแรกเขา
(เฉพาะในปแรก)

คาบํารุงสถานศึกษา คาเลาเรียน ฯลฯ คาใชจายในการเรียนปแรก
คาใชจายในการเรียน
จนถึงจบการศึกษา ※2

เยน เยน เยน เยน บาท เยน บาท

รัฐบาล 282,000 N/A 535,800 817,800 245,340 2,425,200 727,560
ทองถิ่น 392,111 N/A 536,382 928,493 278,548 2,537,639 761,292

แพทยศาสตร 1,340,552 1,033,580 2,666,458 4,007,010 1,202,103 17,339,300 5,201,790
ทันตแพทยศาสตร 598,303 558,798 3,225,206 3,823,509 1,147,053 19,949,539 5,984,862
เภสัชศาสตร 340,717 308,767 1,427,951 1,768,668 530,600 8,908,423 2,672,527
ศิลปกรรมศาสตร 245,998 273,513 1,119,939 1,365,937 409,781 4,725,754 1,417,726
สาธารณสุขศาสตร 267,041 239,071 986,164 1,253,205 375,962 4,211,697 1,263,509
วิทยาศาสตร/วิศวกรรมศาสตร 243,687 153,369 1,089,334 1,323,021 396,906 4,601,023 1,380,307
เกษตรศาสตร/สตัวแพทยศาสตร 247,105 201,629 978,488 1,225,593 367,678 4,161,057 1,248,317
พลศึกษา 249,557 214,739 826,872 1,076,429 322,929 3,557,045 1,067,114
คหกรรมศาสตร 245,537 197,676 815,201 1,060,738 318,221 3,506,341 1,051,902
อักษรศาสตร/ศึกษาศาสตร 227,979 160,966 801,397 1,029,376 308,813 3,433,567 1,030,070
สังคมสงเคราะหศาสตร 209,383 173,046 753,689 963,072 288,922 3,224,139 967,242
นติิศาสตร/พาณชิยศาสตร/
เศรษฐศาสตร

229,913 141,934 791,130 1,021,043 306,313 3,394,433 1,018,330

ชินโต/พุทธศาสนา 215,044 152,415 735,724 950,768 285,230 3,157,940 947,382

รูจักการใชชีวิต

คาใชจายที่จําเปนในการศึกษา

คาเลาเรียนโดยเฉลี่ยปแรก (คํานวณจาก 100 เยน = 30 บาท)

คาใชจายท่ีจําเปนในการศึกษาของสถานศึกษาในญ่ีปุนถือวาไมสูงหากเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร 
ยอดรวมคาเลาเรียนและคาแรกเขาในหน่ึงปของหลักสูตรปริญญาตรีในญ่ีปุนจะอยูท่ีประมาณ 820,000 เยน (หรือ 246,000 บาท) 
สําหรับมหาวิทยาลัยรัฐบาล※, ประมาณ 930,000 เยน (หรือ 279,000 บาท) สําหรับมหาวิทยาทองถ่ิน และประมาณ 1,000,000 
-1,400,000 เยน (หรือ 300,000 – 420,000 บาท) สําหรับมหาวิทยาลัยเอกชน (ไมรวมสาขาแพทยศาสตร / ทันตแพทยศาสตร / 
เภสัชกรรมศาสตร) นอกจากน้ี ยังมีทุนการศึกษาและระบบการลดหยอน/ยกเวนคาเลาเรียนเปนจํานวนมากเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ

คาใชจายทีจ่าํเปนในปแรกจะประกอบดวยคาแรกเขา คาเลาเรยีน คาบาํรงุสถานทีแ่ละสิง่อาํนวยความสะดวก เปนตน ทัง้นี ้คาแรกเขา
จะจายแคในปแรกเทานัน้
※ ยกเวนมหาวิทยาลัยรัฐบาลบางแหง

※1 หลักสูตรปริญญาโทคํานวณจากคาแรกเขารวมกับคาเลาเรียน 2 ป หลักสูตรปริญญาเอกคํานวณจากคาแรกเขารวมกับคาเลาเรียน 3 ป

※2 หลักสูตรแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร เภสัชศาสตรในมหาวิทยาลัยเอกชนคํานวณจากคาแรกเขารวมกับคาเลาเรียน 6 ป หลักสูตรอื่นๆ คํานวนจากคาแรกเขารวมกับคาเลาเรียน 4 ป

● บัณฑิตวิทยาลัย

● มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี)

เอกชน (หลักสูตรปริญ
ญ

าโท)
เอกชน (หลักสูตรปริญ

ญ
าเอก)

เอกชน (หลักสูตรปริญ
ญ

าตรี)



วิทยาลัยอนุปริญญา

คาแรกเขา
(เฉพาะในปแรก) คาเลาเรียน ฯลฯ คาใชจายในการเรียนปแรก คาใชจายในการเรียนจนถึงจบการศึกษา ※3

เยน เยน เยน บาท เยน บาท

ทองถ่ิน 220,514 387,729 608,243 182,473 995,972 298,792
มนุษยศาสตร 233,649 717,312 950,961 285,288 1,668,273 500,482
นิติศาสตร/พาณิชยศาสตร/
เศรษฐศาสตร/สังคมศาสตร

229,228 690,857 920,085 276,026 1,610,942 483,283

วทิยาศาสตร/เกษตรศาสตร 184,118 722,794 906,912 272,074 1,629,706 488,912
วิศวกรรมศาสตร 209,023 834,756 1,043,779 313,134 1,878,535 563,561
ศิลปศาสตร/ศึกษาศาสตร 244,051 679,144 923,195 276,959 1,602,339 480,702
คหกรรมศาสตร 242,535 710,928 953,463 286,039 1,664,391 499,317
ศิลปกรรมศาสตร 249,043 830,920 1,079,963 323,989 1,910,883 573,265
พลศึกษา 230,000 756,080 986,080 295,824 1,742,160 522,648
อ่ืนๆ 229,243 689,735 918,978 275,693 1,608,713 482,614

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

คาแรกเขา
(เฉพาะในปแรก) คาเลาเรียน ฯลฯ คาใชจายในการเรียนปแรก คาใชจายในการเรียนจนถึงจบการศึกษา ※5

เยน เยน เยน บาท เยน บาท

วิศวกรรมศาสตร 201,000 616,000 817,000 245,100 1,433,000 429,900
เกษตรศาสตร 169,000 541,000 710,000 213,000 1,251,000 375,300
เวชบริบาล (การใหบริการ
ทางการแพทย)

267,000 866,000 1,133,000 3339,900 1,999,000 599,700

การอนามัย 158,000 616,000 774,000 232,200 1,390,000 417,700
ศึกษาศาสตร/สังคมสงเคราะห 133,000 695,000 828,000 248,400 1,523,000 456,900
พาณชิยบัญชี 129,000 715,000 844,000 253,200 1,559,000 467,700
เส้ือผาและเคร่ืองประดับ/
คหกรรม

197,000 624,000 821,000 246,300 1,445,000 433,500

วัฒนธรรม/ศิลปศาสตร 152,000 708,000 860,000 258,000 1,568,000 470,400

1 ปการศึกษา คาใชจายตลอดหลักสูตร ※6

เยน ดอลลารสหรัฐอเมริกา เยน ดอลลารสหรัฐอเมริกา

บัณฑิตวิทยาลัยรัฐบาล (คาเลาเรียนและจิปาถะ) 1,311,860 11,926 2,623,720 23,852

บัณฑิตวิทยาลัยเอกชน (คาเลาเรียนและจิปาถะ) 2,798,620 25,442 5,597,240 50,884

มหาวิทยาลัยรัฐบาล หลักสูตร 4 ป (คาเลาเรียน) 2,950,200 26,820 11,800,800 107,280

มหาวิทยาลัยเอกชน หลักสูตร 4 ป (คาเลาเรียน) 4,056,800 36,880 16,227,200 147,520

วิทยาลัยเทคนคิ

คาแรกเขา
(เฉพาะในปแรก) คาเลาเรียน ฯลฯ คาใชจายในการเรียนปแรก คาใชจายในการเรียนจนถึงจบการศึกษา ※4

เยน เยน เยน บาท เยน บาท

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

หลักสูตรภาษาญ่ีปุนเพ่ือศึกษาตอ
ในมหาวิทยาลัยเอกชน

คาใชจายในการเรียน

เยน บาท

หลักสูตร 1 ป 649,843 194,953
หลักสูตร 1.5 ป 932,950 279,885
หลักสูตร 2 ป 1,136,333 340,900

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุน
คาใชจายในการเรียน

เยน บาท

หลักสูตร 1 ป 614,800 ～ 1,047,400 184,440 ～ 314,220
หลักสูตร 1.5 ป 710,000 ～ 1,501,100 213,000 ～ 450,330
หลักสูตร 2 ป 1,133,000 ～ 1,820,000 339,900 ～ 546,000

※3 คํานวณจากคาแรกเขารวมกับคาเลาเรียน 2 ป

※5 คํานวณจากคาแรกเขารวมกับคาเลาเรียน 2 ป

※6 คํานวณจากคาเลาเรียนและคาใชจายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 4 ป

※7 คํานวณจากคาเลาเรียนของบัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตร 2 ป และมหาวิทยาลัยหลักสูตร 3 ป

ท่ีมา : คูมือการศึกษาตอสหรัฐอเมริกา 2021 โดย Keibunsha (アメリカ留学ガイド 2021)

ท่ีมา : คูมือการศึกษาตอสหราชอาณาจักรอังกฤษ 2020-2021 โดย Eiken Foundation of Japan (イギリス留学ガイド 2020-2021)

※4 คํานวณจากคาแรกเขารวมกับคาเลาเรียน 3 ป

※ ไมรวมคาหนังสือเรียน ฯลฯ ท่ีจําเปน

ท่ีมา : Association for the Promotion of Japanese Language Education

● วิทยาลัยอนุปริญญา

● วิทยาลัยอาชีวศึกษา

※ คาเลาเรียนและคาใชจายในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรอังกฤษและสหรัฐอเมริกา

● วิทยาลัยเทคนิค

● สถาบันสอนภาษาญี่ปุน

เอกชน
อเมริกา

(คํานวณ 1 ปอนด = 150 เยน)

เอกชน

※ ไมรวมคาหนังสือเรียน ฯลฯ ท่ีจําเปน

1 ปการศึกษา คาใชจายตลอดหลักสูตร ※7

เยน ปอนด เยน ปอนด

บัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรศิลปศาสตร/มนุษยศาสตร 1,950,000 ～ 3,000,000 13,000 ～ 20,000 3,900,000 ～ 6,000,000 26,000 ～ 40,000
บัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรวิทยาศาสตร 2,100,000 ～ 3,300,000 14,000 ～ 22,000 4,200,000 ～ 6,600,000 28,000 ～ 44,000
มหาวิทยาลัยหลักสูตรศิลปศาสตร/มนุษยศาสตร 1,800,000 ～ 3,000,000 12,000 ～ 20,000 5,400,000 ～ 9,000,000 36,000 ～ 60,000
มหาวิทยาลัยหลักสูตรวิทยาศาสตร 2,250,000 ～ 3,600,000 15,000 ～ 24,000 6,750,000 ～ 10,800,000 45,000 ～ 72,000

อังกฤษ



① ทุนการศึกษา
② การยกเวนหรือลดคาเลาเรียน (ยกเวน 30%, 50%, 100% เปนตน)

ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาจํานวนไมมากนักท่ีใหคาใชจายทั้งหมดที่จําเปนในการศึกษาตอ โดยสวนใหญมักเปนทุนเพ่ือ

ชวยเหลือคาครองชีพหรือคาเลาเรียนบางสวน ดังนัน้ จึงควรคํานวณคาใชจายที่ใชในการศึกษาตอทั้งหมด

ออกมาใหชดัเจนเปนรปูธรรม และควรวางแผนการเงนิโดยไมหวงัพึง่ทนุการศกึษาเพยีงอยางเดยีว แตรวม

เงินทุนสวนตัวไปดวย

①〈การสมัครกอนเขาประเทศญี่ปุน〉
  คือการสมัครนอกประเทศญี่ปุน กอนเดินทางมายังประเทศญี่ปุน
  (มีจํานวนนอย)
②〈การสมัครหลังเขาประเทศญี่ปุน〉
  คือการสมัครในประเทศญี่ปุน หลังจากเดินทางไปประเทศญี่ปุน
  และเขาศึกษาตอแลว (เกือบทุกทุน)

รูจกัประเภทของการชวยเหลือทางการเงิน

คนหาอยางคราวๆ เกีย่วกบัระดับการศึกษาท่ีเปดใหทุน และจาํนวนองคกรผู ใหทุน

ตรวจสอบเง่ือนไขการสมคัร

ตรวจสอบรายละเอยีดการสอบคัดเลอืก

ตรวจสอบวธิกีารสมคัร

ตรวจสอบวธิกีารสมคัร

เปาหมาย
การสมัครนอกประเทศญี่ปุน การสมัครในประเทศญี่ปุน

รัฐบาลญี่ปุน องคกรทองถิน่ เอกชน ฯลฯ องคกรทองถิ่น เอกชน ฯลฯ

1 นกัศึกษาวิทยาลัยเทคนคิ ✓ 2 21

2 นกัศึกษาฝกอบรมวิชาชีพ ✓ 4 17

3 นกัศึกษาหลักสูตร Bekka ✓ 1 4

4 นกัเรียนภาษาญี่ปุนนอกเหนือจากขอ 3 3 8

5 นกัศึกษาวิทยาลัยอนุปริญญา 5 31

6 นกัศึกษาฟงการบรรยายในระดับ
ปริญญาตรี

0 2

7 นกัศึกษาปริญญาตรี ✓ และญี่ปุนศึกษา 13 97

8 นักศึกษาวิจัยในระดับปริญญาโท/
ปริญญาเอก

✓ และฝกอบรม
      วิชาชีพครู

4 17

9 นกัศึกษาปริญญาโท ✓ และ YLP 17 119

10 นกัศึกษาปริญญาเอก ✓ 13 106

11 นกัศึกษาปริญญาโทวิชาชีพเฉพาะ ✓ 1 8

ทุนการศึกษาสําหรับหลักสูตร
ปกติในระดับมหาวิทยาลัยและ
บัณฑิตวิทยาลัยมีจํานวนเยอะ

ทุนสําหรับนักศึกษาตางชาติกําหนดเงื่อนไขการสมัครให
ผูสมัครมีสถานภาพการพํานกั "นกัศึกษาวิทยาลัย (College 
Student)"

อางอิง : Pamphlet "Scholarships for International Students in Japan 2021-2022"

อาจมีการกําหนด ① อายุ, ② ประเทศบานเกิดหรือภูมิลําเนา, 
③ สถานศกึษาทีส่งักดัในประเทศญีปุ่น, ④ สาขาวชิาทีเ่รยีน ฯลฯ

การคัดเลือกโดยสวนใหญมักพิจารณาจากเอกสารการสมัคร แต
อาจมีกรณทีี่กําหนดใหสอบสัมภาษณ หรือสอบขอเขียนเพื่อวัด
ความรูพื้นฐาน ความรูเฉพาะทาง หรือความสามารถทางภาษา               

ทุนเกือบท้ังหมดมักใหสมัครผานสถานศึกษาที่สังกัดอยูในญี่ปุน 
(กรุณาตรวจสอบรายละเอียดจากฝายรับผิดชอบนกัศึกษาตาง
ชาติในสถานศึกษา)

รูจักการใชชีวิต



ทนุการศกึษาท่ีสมคัรไดกอนเขาประเทศญ่ีปุนจากตางประเทศ

ทุนการศึกษาที่สมัครไดนอกประเทศญี่ปุน (ทุนการศึกษาจากการทําขอตกลงรวมกัน
ดานการแลกเปลี่ยนระหวางสถานศึกษา)

ประเภท กลุมเปาหมายหรือจํานวนองคกรผูใหทุน
เงินทุนตอ

เดือน (เยน)
เงินทุนตอ

เดือน (บาท)
ติดตอสอบถาม

ทนุรฐับาลญีปุ่น
(Monbukagakusho : MEXT)※１

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

หนวยงานดานการทูตญี่ปุนใน
พ้ืนที่หรือสถานศึกษาที่กําลัง
ศึกษาอยู※ 2

นกัศึกษาวิจัย (นกัศึกษาภาคพิเศษ) 143,000 42,900

นกัศึกษาวิจัย (หลักสูตรปริญญาโท) 144,000 43,200

นกัศึกษาวิจัย (หลักสูตรปริญญาเอก) 145,000 43,500

ผูฝกอบรมวิชาชีพครู 143,000 42,900

นกัศึกษาปริญญาตรี / วิทยาลัยเทคนคิ / วิทยาลัยอาชีวศึกษา / นกัศึกษาภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุน (ญี่ปุนศึกษา) 117,000 35,100

ทุนสนับสนนุนกัศึกษาตางชาติจาก
กระทรวงศกึษาธกิารฯประเทศญ่ีปุน 
(ระบบจองทุนโครงการสงเสริมการ
รับนกัศกึษาตางชาต)ิ

นกัศึกษาตางชาติทุนสวนตัวท่ีมีผลการสอบดีเยี่ยมในการสอบเพื่อศึกษาตอประเทศ
ญี่ปุน (EJU) และกําลังจะเขาศึกษาใหมเปนนกัศึกษาภาคปกติในมหาวิทยาลัย
หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยอนุปริญญา วิทยาลัยเทคนคิ (ชั้นปที่ 3 ขึ้นไป) หรือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาของญี่ปุน

48,000 14,400 องคการสนับสนุนนักศึกษา
แหงประเทศญีปุ่น (JASSO)※3

ทุนจากหนวยงานรัฐบาลทองถิ่น
และทุนจากองคกรเอกชน 17 องคกร

60,000 - 
200,000

18,000 - 
60,000

หนวยงานรัฐบาลทองถิ่นหรือ
องคกรเอกชนผูใหทุน※4

ทุนการศกึษาของสถานศกึษา ระบบ
การลดหยอน / ยกเวนคาเลาเรียน - - - สถาบันการศึกษาที่สนใจไป

ศึกษาตอ

ประเภท กลุมเปาหมายหรือจํานวนองคกรผูใหทุน
เงินทุนตอ

เดือน (เยน)
เงินทุนตอ

เดือน (บาท)
ติดตอสอบถาม

ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
(ภายใตความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย)

นักศึกษาตางชาติภายใตโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยซ่ึงมี
ระยะเวลาการแลกเปลี่ยนตั้งแต 8 วันถึงไมเกิน 1 ป 80,000 24,000 มหาวิทยาลัยที่สังกัดอยูใน

ประเทศของตน

※1 อาจมีการเพิ่มทุนการศึกษาขึ้นอยูกับพื้นที่ที่ทําการศึกษาหรือวิจัย
※2 บางประเทศอาจมีกรณทีี่หนวยงานรัฐบาลของประเทศนัน้เปนผูใหขอมูล
※3 https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/scholarships/shoureihi/yoyakuseido/
※4 ควรตรวจสอบกับองคกรผูใหทุนวาสามารถสมัครกอนเขาประเทศญี่ปุนไดหรือไม
 https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/scholarships/brochure.html

100 เยน = 30 บาท

ทนุการศกึษาท่ีสมคัรได ในประเทศญีปุ่น

วธีิการคนหาขอมลูทุนการศกึษา

ยังมีทุนการศึกษาอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได ท่ี
สถานศึกษาญี่ปุน

ประเภท กลุมเปาหมายหรือจํานวนองคกรผูใหทุน
เงินทุนตอ

เดือน (เยน)
เงินทุนตอ

เดือน (บาท)
ติดตอสอบถาม

ทุนสนับสนนุนกัศึกษาตางชาติจาก
กระทรวงศกึษาธกิารฯ ประเทศญ่ีปุน
(โครงการสงเสริมการรับนกัศึกษา
ตางชาติ)

นกัศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโทและปริญญาเอก) / นกัศึกษาวิจัย 
(ระดับบัณฑิตวิทยาลัย) / ปริญญาตรี / วิทยาลัย อนุปริญญา / วิทยาลัยเทคนคิ (ชั้น
ปที่ 3 เปนตนไป) / สถาบันอาชีวศึกษา หลักสูตรอาชีวศึกษาเฉพาะทาง / หลักสูตร
ภาษาญี่ปุนเพื่อเตรียมศึกษาตอของมหาวิทยาลัยเอกชน (Bekka) / หลักสูตร
ระดับสูง / หลักสูตรเตรียมเขาศึกษาตอ

48,000 14,400 สถานศึกษาที่กําลังศึกษาอยู
ในญี่ปุน

สถาบันสอนภาษาญี่ปุน 30,000 9,000

ทุนจากหนวยงานรัฐบาลทองถิ่น
และทุนจากองคกรเอกชน 125 องคกร 15,000 - 

300,000
4,500 - 
90,000

สถานศึกษาที่กําลังศึกษา
อยู ในญี่ปุ นหรือหนวยงาน
ผู ใหทุน

ทนุการศกึษาของสถานศกึษา ระบบ
การลดหยอน / ยกเวนคาเลาเรยีน - - - สถานศึกษาที่กําลังศึกษาอยู

ในญี่ปุน

“Scholarship for International Students in Japan” (ฉบับภาษาญี่ปุนและภาษาอังกฤษ) 
ผูจัดทํา : องคการสนับสนนุนกัศึกษาแหงประเทศญี่ปุน (JASSO)
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/brochure.html

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

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

นอกจากนี้ยังสามารถคนหาขอมูลทุนการศึกษาไดจากเว็บไซตดังตอไปนี้



งานพิเศษ
นักศึกษาตางชาติทุนสวนตัวประมาณ 76% ทํางานพิเศษโดยไดรับคาแรงเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 
59,000 เยน (ประมาณ 17,700 บาท) อยางไรก็ตาม การทํางานพิเศษเพียงอยางเดียวไมเพียงพอที่จะ
จายคาเลาเรียนหรือคาใชจายท้ังหมดได ดังนัน้จึงควรวางแผนเงินทุนสําหรับศึกษาตอโดยไมหวังพ่ึงการ
ทํางานพิเศษ

ในตอนทํางานพิเศษ นกัศึกษาตางชาติจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดานลางนี้ 
หากไมปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษหรืออาจถูกเนรเทศออกนอกประเทศญี่ปุน

1. "ขออนุญาตใหทํากิจกรรมนอกเหนือจากท่ีไดรับอนุญาตตามสถานภาพ (Permission to Engage in Activity Other than 
 that Permitted under the Status of Residence Previously Granted)" ที่สํานกังานตรวจคนเขาเมืองทองถิ่นที่ใกลที่สุด
  ผู เดินทางเขาประเทศคร้ังแรกท่ีมีสถานภาพการพํานักประเภท "College Student" และมีระยะเวลาพํานักเกิน 3 เดือน
 สามารถขออนญุาตทํากิจกรรมนอกเหนือจากที่ไดรับอนญุาตตามสถานภาพไดที่สนามบินในขั้นตอนการตรวจลงตราเขาประเทศ
2. ไมกระทบการเรียน
3. มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือคาเลาเรียนหรือคาใชจายระหวางการศึกษา ไมใชเพื่อเก็บออมหรือสงกลับประเทศ
4. ไมใชงานขายบริการ ※ ผิดกฎหมาย
5. ไมเกิน 28 ชั่วโมงตอสัปดาห (ไมเกิน 8 ชั่วโมงตอวันในชวงวันหยุดยาว)
6. เปนการทํางานขณะที่สังกัดอยูในสถานศึกษา

จุดสําคัญในการเลือกงานพิเศษ !
ไมควรลืมวัตถุประสงคของการศึกษาตอหรือฝนทํางานจนเสียสุขภาพ !
◎ เสียการเรียนหรือไม
 ทํางานกลางคืนจนดึกดื่นหรือเปนเวลานานจนกระทบการเรียนใน
 วันถัดมาหรือไม
◎ คาแรงและการจายคาจาง
 คาแรงจายเปนรายวัน รายสัปดาห หรือรายเดือน จายดวยเงินสด
 หรือโอนเขาธนาคาร
◎ เปนงานที่ปลอดภัยหรือไม
 งานอันตรายหรือไม มีประกันภัยระหวางทํางานหรือไม
 อาจลองสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการแนะนํางานพิเศษไดที่
 สถานศึกษาที่สังกัด 

ทุกปจะมีนกัศึกษาตางชาติที่ไมสามารถตอระยะเวลาการพํานกั
และตองกลับประเทศเนื่องจากละเลยการเรียนเพื่อทํางาน
พิเศษทําใหเวลาการเขาเรียนไมเพียงพอ ขอใหทุกคนระมัดระวัง
ในเรื่องนีด้วย

One Point Advice

× “ไดคาแรงชั่วโมงละ 3,000 เยน (900 บาท)”
× “สามารถเก็บเงินไดถึงสองหรือสามแสนเยนตอเดือนจากการ
ทํางานพิเศษแมจะเรียนไปดวย จํานวนเงินที่ไดจากการทํางานพิเศษ
ในระหวางเรยีนจงึครอบคลมุคาเลาเรยีนและคาใชจายในชีวติประจาํ
วัน และยังสงกลับไปที่ประเทศตนเองไดดวย”

→ รายไดตอชั่วโมงเฉลี่ยประมาณ 900 เยน (270 บาท)

→ ไมได (คาแรงเฉล่ียตอเดือนประมาณ 57,000 เยน
 (17,100 บาท)

โปรดระวัง บริษัทตัวแทนศึกษาตอตางประเทศที่เนนยํ้าวา 
"สามารถเก็บเงินไดระหวางศึกษาตอที่ญี่ปุน"

ชวงสองสามปที่ผานมา มีบริษัทตัวแทนการศึกษาตอบางรายแนะนําขอมูลเท็จดังตอไปนี้

※ คํานวณจาก 100 เยน = 30 บาท

ประเภทของงาน อัตราสวน

1 ธุรกิจรานอาหาร 40.2%

2 ฝายขายและฝายขาย 33%

3 ผูชวยสอน / วิจัย 6.3%

4 การแปล / การตีความ 5.6%

5 ครูสอนภาษา 5.1%

6 การทําความสะอาด 4.8%

7 พนกังานตอนรับโรงแรม / เสมียนหองโถง 4.5%

8 งานสํานกังานทั่วไป 3.5%

คาแรงรายชั่วโมง อัตราสวน

ไมถึง 800 เยน 2%

800 - 1,000 เยน 36.6%

1,000 - 1,200 เยน 45.2%

1,200 - 1,400 เยน 11.1%

1,400 เยน ขึ้นไป 5.1%

ไมระบุ N/A

ประเภทของงานพเิศษทีม่กัจะจางนกัศกึษาตางชาติ คาแรงงานพิเศษรายชั่วโมง

รูจักการใชชีวิต

ท่ีมา : แบบสํารวจสภาพความเปนอยูจริงของนักศึกษาตางชาติทุนสวนตัว



ที่อยูอาศัย

หอพักนักศึกษา อพารตเมนท

ประเทศญี่ปุนมีหอพักนักศึกษาท่ีดําเนินการโดยองคกรสวนทองถิ่นหรือสถานศึกษา แตก็มีนกัศึกษาตางชาติ
ประมาณ 75% อาศัยอยูในท่ีพักของเอกชนหรืออพารตเมนท นกัศึกษาควรรวบรวมขอมูลที่พักอาศัยทันที
ทีไ่ดรบัแจงการประกาศผลเพือ่เขาเรยีน แหลงคนหาขอมลู ไดแก ① ฝายดแูลนกัศกึษาตางชาตขิองสถานศกึษา 
② อินเตอรเนต็หรือนติยสาร ③ บริษัทจัดหาที่พักในบริเวณที่ตองการอยูอาศัย

ผูคํ้าประกัน

การเชาอพารตเมนทในญี่ปุนโดยทั่วไปจะตองมี "ผูคํ้าประกัน" หากผูเชาไมจายคา

เชาตามระยะเวลาทีกํ่าหนด หรอืทาํขาวของในหองเสยีหายและไมจายคาซอมแซม 

เจาบานจะเรียกรองเก็บคาใชจายจาก "ผูคํ้าประกัน" 

อยางไรก็ดี นักศึกษาตางชาติมีคนรูจักในญี่ปุ นไมมากนัก จึงมีระบบใหบุคคล

ที่เกี่ยวของในสถานศึกษา (สถานศึกษาหรืออาจารย) ฯลฯ เปนผูคํ้าประกัน 

นอกจากนี้ อาจไมจําเปนตองมี “ผูคํ้าประกัน" หากจาย “เงินประกัน” ตอนทํา

สัญญา

ขอดี
・ คาใชจายนอยเมื่อเปรียบเทียบกับการเชาอพารตเมนท 
 (ไมมีเงินมัดจํา เงินกินเปลา เงินตอสัญญา) ควบคุมคาใชจายได
・ อาจมีเฟอรนิเจอรหรือเครื่องใชไฟฟาจัดเตรียมไวให

ขอดี
・สามารถปรับการใชชีวิตไดตามใจชอบ
・ทําใหบริหารเงินเปน

ขอเสีย
・ หองพกัมจีาํนวนจาํกดัจงึไมสามารถรองรบันกัศกึษาทีต่องการเขาพกั
 ไดทุกคน
・ มีกฎเรื่องเวลาเขาออกและเวลาตื่นนอน เปนตน
・ หองครัว หองนํ้า และหองอาบนํ้าเปนของสวนรวม

ขอเสีย
・สวนมากมักตองจายคาใชจายตางๆ ลวงหนา เชน คานายหนา เงิน
 กินเปลา เงินมัดจํา (จํานวนเทากับเงินคาเชาหลายเดือน บางแหง
 เรียกวาเงินประกัน) ฯลฯ 
・ขั้นตอนการทําสัญญาเชายุงยากซับซอน
・ตองซื้อของตางๆ เอง เชน เครื่องใชไฟฟา และ เฟอรนิเจอร ฯลฯ

คาใชจาย (คาเชารายเดือน) ในสวนของที่พักอาศัย
หอพักนกัศึกษา : คาเชา 28,000 เยน

 (อางอิงจากหอพักของ JASSO Tokyo Japanese Language Education

  Center)

 อพารตเมนท : คาเชารายเดือนจะแตกตางกันคอนขางมากตามปที่กอสราง

 อาคาร ระยะหางจากสถานี และความเปนที่นิยมของสถานทีี่อยูใกล เปนตน

  ในตางจังหวัดอาจหาหองที่มีคาเชาประมาณ 3 - 4 หมื่นเยนได แตการหา

 อพารตเมนทในโตเกียว แนะนําใหตั้งเกณฑคาเชาอยูที่ไมเกิน 6 หมื่นเยน

การทิ้งขยะ
 ประเทศญี่ปุนมีกฎการท้ิงขยะที่เขมงวด หากไมปฏิบัติตามอาจเปนปญหากับ

 ผูอยูอาศัยขางเคียงได ควรแยกขยะและทิ้งในสถานที่และเวลาที่กําหนดไว

※  การประกันผูเชาแบบครบวงจรสําหรับนกัศึกษาตางชาติ 
 (ComprehensiveRenters’ Insurance for Foreign Students Studying
 in Japan)
 ระบบประกันนีด้ําเนนิการโดยสมาคมสงเสริมการศึกษานานาชาติแหงประเทศญี่ปุน
  (Japan Educational Exchanges and Services: JEES)  เปนระบบที่ชวยใหไม
 ตองรบกวนผูค้ําประกัน ในกรณีที่เกิดเหตุเชนเพลิงไหม ฯลฯ นักศึกษาสามารถ
 สอบถามขอมูลจากสถานศึกษาที่สังกัดหรือกําลังจะเขาศึกษาวาสามารถใชระบบดัง
 กลาวนี้ไดหรือไม

① คาเชาและคาใชจายเริ่มตนคิดเปนเงินเทาไหร?
② ระยะหางจากสถานศกึษาและระยะเวลาทีใ่ชเดนิทางไปเรยีน
 เปนอยางไร?
③ ความกวางของหองและส่ิงอาํนวยความสะดวกเปนอยางไร?
④ สภาพแวดลอมสะดวกสบายหรือไม? (ใกลสถานี ซื้อของ
 สะดวก ฯลฯ)

จุดสําคัญในการหาหองพัก

One Point Advice



ประกันสขุภาพ ประกนัทรพัยสนิและอบัุตเิหต ุการชวยเหลือ

ญี่ปุนมีระบบประกันสุขภาพเพ่ือลดภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาล ชาวตางชาติที่อาศัยอยูในญ่ีปุนตั้งแต 
3 เดือนขึ้นไปจะตองเขา "ระบบประกันสุขภาพแหงชาติ" (ชื่อยอภาษาญี่ปุน “โขะคุโหะ”)

ประเทศญี่ปุนมีการประกันอุบัติเหตุและการประกันภัยความรับผิดชอบสวนบุคคลซึ่งชดเชยคาเสียหายอันเกิด
จากอุบัติเหตุที่อยูนอกเงื่อนไขการประกันสุขภาพแหงชาติ นกัศึกษาตางชาติสามารถสมัครประกันประเภทนี้ได
ตัวอยางกรณทีี่ไดรับการชดเชย

เนื่องจากสถานศึกษามีขอมูลแนะนําประกันประเภทตางๆ นกัศึกษาจึงควรลองพิจารณาดู

・นํ้ามันทอดอาหารติดไฟ ทําใหหองครัวไหมและตองเปลี่ยนผนงัใหม
・ขี่จักรยานชนคนเดินถนนจนไดรับบาดเจ็บ ผูทําประกันจะไมตองรับภาระคารักษาพยาบาลของคูกรณี
・คอมพิวเตอรและกลองโดนขโมยจากหองพักขณะที่นกัศึกษาไมอยู

ประกันสุขภาพแหงชาติ (โขะคุโหะ)

ประกันทรัพยสินและอุบัติเหตุ การชวยเหลือ

※ นกัศกึษาตางชาตทิีอ่าศยัอยูในญีปุ่นนอยกวา 3 เดอืน โปรดสอบถามขอมลูกับสถานศกึษาทีจ่ะเขาศึกษาในญ่ีปุน

■ การสมัคร
ดําเนนิการไดที่สํานกังานเขตพื้นที่ที่อาศัยอยูหลังจากข้ึนทะเบียนผูอาศัย

■ เบี้ยประกัน
เบ้ียประกันโดยทั่วไปอยูที่ประมาณปละ 2 หมื่นเยน อยางไรก็ตาม เบี้ย

ประกันอาจแตกตางกันไปตามพื้นที่หรือรายไดของผูทําประกัน ฯลฯ พื้นที่

ที่อาศัยอยูอาจมีระบบลดหยอนคาเบี้ยประกันและระบบการชวยเหลือให

แกนกัศึกษา แนะนําใหลองสอบถามกับทางเขตวามีระบบดังกลาวหรือไม

■ รายละเอียดการประกัน
ระบบประกันสุขภาพแหงชาติจะดูแล 70% ของคาใชจายทั้งหมดในการรักษา
พยาบาลหากแสดงบตัรประกนัสุขภาพในตอนทีเ่ขารบัการรกัษาความเจบ็ปวย
หรืออาการบาดเจ็บ คารักษาพยาบาลที่ผูถือบัตรตองจายคือ 30% อยางไรก็ดี 
นกัศึกษาจะตองรับผิดชอบคาใชจายและคารักษาพยาบาลอื่นนอกเหนือจากที่
ระบุอยูในแผนประกันดวยตนเอง
เมื่อเขาเปนสมาชิกในระบบประกันสุขภาพแหงชาติแลว หากคารักษาในหนึง่
เดอืนเปนจาํนวนเงนิทีสู่งมาก ทางประกันจะมรีะบบจายคนืคารกัษาสวนทีเ่กนิ 
“วงเงินที่ผูรับประกันตองชําระ (Ceiling - Amount of Personally-Borne 
Medical Expenses - JIKO FUTAN GENDO GAKU)” ใหในภายหลังโดย
ถอืวาเปน “คารกัษาพยาบาลสงู (High-Cost Medical Expense - KOGAKU 
RYOYOHI)” นอกจากนี้ กรณีรับการรักษาแบบผูปวยใน หากยื่นขอและไดรับ 
“ใบรบัรองการชาํระคารกัษาภายในวงเงนิ (Eligibility Certificate for Ceiling-
Amount Application)”  ไวลวงหนา ผูรับประกันจะสามารถควบคุมวงเงินคา
ใชจายที่ตองชําระใหแกโรงพยาบาลได

“ระบบการประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลสําหรับนักศึกษาที่ศึกษาตอหรือทําวิจัย (Personal Accident 
Insurance for Students Pursuing Education and Research - Gakkensai)”
ระบบประกันของสมาคมสงเสริมการศึกษาฯ (JEES) ซึ่งมีมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุนเขารวมกวา 96% 
นอกจากนี้ ยังมีระบบ “ประกันอุบัติเหตุและความรับผิดสวนบุคคลครบวงจรสําหรับนักศึกษาตางชาติ 
(Inbound Futai - Gakuso) “ดวย
※นกัศึกษาควรลองสอบถามขอมูลกอน เนื่องจากมีทั้งสถานศึกษาที่สามารถใชและไมสามารถใชระบบนี้ได
http://www.jees.or.jp/gakkensai/

“ระบบประกันสําหรับนกัศึกษาแบบครบวงจร (UNIV.CO-OP's KYOSAI)”
ระบบประกันของสหกรณมหาวิทยาลัยที่สามารถสมัครผานมหาวิทยาลัยได
https://kyosai.univcoop.or.jp/english/index.html

รูจักการใชชีวิต



การฝกงาน
การฝกงาน คือ ระบบที่ใหนกัศึกษาซึ่งกําลังศึกษาอยูไดมีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาเอกของตนหรือ
อาชีพในอนาคต ณ สถานประกอบการตางๆ สถานศึกษาบางแหงถือวาการฝกงานเปนสวนหนึง่ของการเรียน
การสอนและนบัเปนหนวยกติ นกัศกึษาควรสอบถามขอมูลโดยตรงจากสถานศกึษาวามรีะบบการฝกงานระหวาง
เรียนหรือไม และการฝกงานนับเปนหนวยกิตหรือไม 
กรณีมคีาตอบแทนจากการฝกงาน นกัศกึษาจะตองไดรบั "การอนญุาตใหทาํกจิกรรมนอกเหนอืจากทีไ่ดรบัอนญุาต
ตามสถานภาพ (Permission to Engage in Activity Other than that Permitted under the Status of 
Residence Previously Granted)"  หากตองการฝกงานมากกวา 28 ชั่วโมงตอสัปดาห จะตองขอรับ "การ
อนญุาตใหทํากิจกรรมนอกเหนือจากที่ไดรับอนญุาตตามสถานภาพ" เปนรายบุคคล พรอมเอกสารช้ีแจงราย
ละเอียดเนื้อหาการฝกงานที่สํานกังานตรวจคนเขาเมืองทองถิ่น เปนตน

■ ความแตกตางของงานพิเศษกับการฝกงาน
งานพิเศษ :  การทํางานที่มีรายไดจากการใชกําลังแรงงาน
การฝกงาน :  ประสบการณการทํางานท่ีนกัศึกษาจะไดรบัโอกาสในการ

    ทํางานซึ่งเปนประโยชนตอการวางแผนอาชีพในอนาคต
    สวนมากมักไมมีคาตอบแทน

■ วิธีการหาที่ฝกงาน
 ① แผนกที่รับผิดชอบเรื่องการหางานของสถานศึกษา เปนตน  
  ควรดูปายประกาศตาง ๆ เปนประจํา

②  เว็บไซตหางาน
  หลายแหงรับสมัครนกัศึกษาฝกงานโดยไมจํากัดประเภทกิจการ
  หรือประเภทของงาน

③  บริษัทตัวแทนจัดหาที่ฝกงาน
   การจับคูนกัศึกษากับบริษัทมักไมคอยผิดพลาด เนื่องจากบริษัท
  ตัวแทนจะรูจักหนวยงานซึ่งรับนกัศึกษาฝกงานเปนอยางดี

■ สถานภาพการพํานกัของนกัศึกษาที่สังกัดในมหาวิทยาลัยนอก
ประเทศญี่ปุนแตตองการฝกงานที่ญี่ปุน
 กรณนีกัศึกษาซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยในตางประเทศตองการเขาประเทศ
 ญีปุ่นเพือ่ฝกงานผานขอตกลงและสัญญากบัสถานประกอบการทีญ่ีปุ่น โดย
 การฝกงานนับเปนหนวยกิตหรือเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน
 นักศึกษาผู นั้นจะได สถานภาพการพํานักที่ เป น "กิจกรรมเฉพาะ
  (Designated activities)" "ผู เกี่ยวของทางวัฒนธรรม (Cultural
 activities)" หรือ "พํานกัระยะส้ัน (Short-term stay)" ขึ้นอยูกับระยะ
 เวลาการฝกงาน และการฝกงานนัน้มีคาตอบแทนหรือไม 

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

กระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอตุสาหกรรมของญีปุ่น (Ministry of Economy, Trade 
and Industry) จดัทาํโครงการฝกงานในบรษัิทญีปุ่นสาํหรบับคุลากรรุนใหมชาวตางชาติ

ติดตอสอบถาม : Technical Cooperation Division, Trade and Economic 
 Cooperation Bureau, Ministry of Economy, Trade and 
 Industry  

TEL: (+81)3-3501-1937

Employment Service for foreigners, Ministry of Health, Labour and Welfare
(โตเกียว, นาโกยา และ โอซากา)

ศนูยใหขอมลูเกีย่วกบัการจางงาน รบัใหคาํปรกึษาและแนะนาํเกีย่วกบังานตางๆ รวมถงึการฝกงานในญีปุ่น

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

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

  โอซากา : https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/
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การหางานในญี่ปุน

สถานการณการจางงานนักศึกษาตางชาติในประเทศญี่ปุน

หลายบริษัทในประเทศญี่ปุนมองวา “ตองการวาจางบุคลากรที่มีความสามารถโดยไมคํานงึถึงสัญชาติ”, “จําเปนตองมีบุคลากรที่
เขาใจสถานการณตางประเทศและมีความสามารถดานภาษาตางประเทศ”, “อยากจะวาจางบุคลากรที่มาจากพื้นเพที่หลากหลาย" 
ดงันัน้ การจางงานนกัศกึษาตางชาตจิงึเพิม่มากขึน้ อยางไรก็ด ีการหางานของนักศกึษาตางชาตใินญ่ีปุนก็ไมใชเรือ่งงาย เวบ็ไซตตางๆ
ดานลางนี้เผยแพรขอมูลงานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับหาทํางานและการบรรยายบอกเลาประสบการณเกี่ยวกับการหางาน ผูสนใจ
ทํางานในญี่ปุนควรเริ่มตนหางานแตเนิน่ๆ และศึกษาขอมูลเหลานี้ไปพรอมกัน

รัฐบาลญ่ีปุนไดจัดทํา “เว็บศูนยกลางเพื่อสงเสริมการจางงานชาวตางชาติที่มีทักษะสูงในประเทศญ่ีปุน หรือ Open for 
Professionals” ภายใตองคการสงเสริมการคาตางประเทศของญี่ปุน (JETRO) เพื่อสงเสริมการทํางานของนกัศึกษาตางชาติ
ในบริษัทญี่ปุน ภายในเว็บไซตจะใหขอมูลดังตอไปนี้
　・การฝกงาน และ งาน Job Fair ที่จัดโดยองคกรรัฐบาล (ลงทะเบียนเขารวมได)
　・บริษัทที่มีรุนพี่นกัเรียนตางชาติทํางานอยู
　・สถานภาพการพํานกัในญี่ปุนและระบบประกันของรัฐ
  ・ชองทางการปรึกษาเก่ียวกับแรงงาน
　・ขอมูลบริษัทท่ีสนใจทํางานรวมกับชาวตางชาติ
ผูท่ีสนใจทํางานในประเทศญ่ีปุนสามารถเขาไปเย่ียมชมเว็บไซตได!

เว็บศูนยกลางเพื่อส งเสริมการจางงาน
ชาวตางชาติที่มีทักษะสูงในประเทศญี่ปุน
(Open for Professionals)Japan Alumni eNews(JASSO)

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

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

■ การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพํานกั

นกัศึกษาตางชาติที่ทํางานในญี่ปุนจะตองเปลี่ยนแปลงสถานการพํานัก
จาก “นกัศกึษาวิทยาลยั (College Student)” เปน “วศิวกร/ผูเช่ียวชาญ
ดานมนุษยศาสตร/กิจการระหวางประเทศ (Engineer/Specialist in 
Humanities/International Services)”

■ กรณทีี่ยังไมสามารถหางานได

แมจะยังหางานไมไดหลังจากท่ีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของ
ญีปุ่น※1หรอืจบจากวทิยาลยัอาชวีศกึษา※2 นกัศึกษาตางชาตกิย็งัสามารถ
หางานตอไปไดอีก 1 ปหลังจบการศึกษาดวยการดําเนินการเปลี่ยน
สถานภาพการพํานกัจาก “นกัศึกษาวิทยาลัย (College Student)” เปน 
“กิจกรรมเฉพาะ (Designated activities)” ระยะเวลาของสถานภาพ
การพํานกัประเภทนีค้ือ 6 เดือน และตามหลักการแลวจะสามารถตอ
อายุไดหนึง่ครั้ง※3※4

① ประวัติการศึกษา

เปนผูสาํเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยั วทิยาลยัอนปุริญญา 
และวิทยาลัยเทคนคิในญี่ปุนหรือตางประเทศ
ผูทีส่าํเร็จการศกึษาจากวิทยาลยัอาชวีศกึษาของญีปุ่นและได
รับวุฒิ "ประกาศนียบัตรวิชาชีพ"

② เนื้อหาของงานที่จะทํา

ควรพิจารณาใหดีวาเนื้อหาของงานที่จะตองทํามีความ
เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียนมาหรือไม
(ตัวอยาง) ผู ที่เรียนดานการออกแบบเสื้อผามาแตได
เขาทํางานในตําแหนงโปรแกรมเมอร อาจขอเปลี่ยน
สถานภาพการพํานกัไดยาก

③ คาตอบแทน ไดคาตอบแทนที่เทาหรือมากกวาชาวญี่ปุน

④ สถานะของบริษัท
รากฐานการบริหารงานและผลประกอบการของบริษัทมี
ความมั่นคงหรือไม ฯลฯ

อันดับ 1 แปล ลาม 23.2%

อันดับ 2 การคา (การสงออกและนําเขา) 11.4%

อันดับ 3 การคาขาย 10.8%

อันดับ 4 การจัดการขอมูล/เทคโนโลยีการ
เช่ือมตอสัญญาณ 7.0%

อันดับ 5 การพัฒนาดานเทคโนโลยี 
(นอกเหนือจากการจัดการขอมูล) 4.4%

อันดับ 6 ออกแบบ วางแผน (ส่ือและโฆษณา) 3.7%

อันดับ 7
สถาปตย, วิศวกรรม, วิศวกรรม
การวัดคุม

3.6%

อันดับ 8 บัญชีและการเงิน 3.1%

อันดับ 9 การศึกษา 2.4%

อันดับ 10 วิจัยและทดสอบ 2.4%

※１ รวมถงึระดบัวทิยาลยัอนปุรญิญาและบณัฑติวทิยาลยั แตไมรวมนกัศกึษาในหลกัสตูร Bekka นกัศกึษา
 เขาฟงบรรยาย นกัศึกษาลงทะเบียนรายวิชา และนกัศึกษาวิจัย
※２ เฉพาะผูที่ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
※３ ตองไดรับการเสนอชื่อจากสถานศึกษา
※４ หากมีคุณสมบัติตามขอกําหนดที่ตั้งไวสามารถหางานตอเนื่องในปที่สองหลังจากจบการศึกษาได 
 รายละเอียดเกี่ยวกับขอกําหนดดังกลาว กรุณาสอบถามจากสํานกังานตรวจคนเขาเมืองทองถิ่น

ท่ีมา : สถานการณการหางานในบริษัทญ่ีปุนของนักศึกษาตางชาติ ในป 2019 (สํานักงาน
ตรวจคนเขาเมืองประเทศญ่ีปุน กระทรวงยุติธรรม หรือ Immigration Bureau of Japan, 
Ministry of Justice)

จํานวนผูที่ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนสถานภาพการพํานักจาก 
"College Student" เปนสถานภาพทํางาน

อัตราสวนเปรียบเทียบตามประเภท
อุตสาหกรรม (10 อันดับแรก) เงนิเดอืนเร่ิมตน (ตอเดอืน)

รูจักการใชชีวิต

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

(คน)

(ป)

(หม่ืนเยน)

(%)
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279,597

สถิติ

อ่ืนๆ (ไมระบุสัญชาติ) 9 คน

จํานวนนกัศึกษาตางชาติในญี่ปุน 

279,597 คน
ยุโรป

7,809 คน

เอเชีย
264,420 คน

ตะวันออกกลาง
1,192 คน

แอฟริกา
2,070 คน

โอเชียเนีย
462 คน

อเมริกาเหนือ
2,085 คน

อเมริกากลาง
และอเมริกาใต

1,550 คน

ความเปลี่ยนแปลงของจํานวนนกัศึกษาตางชาติ

จํานวนนกัศึกษาตางชาติ ณ วันที่ 1 พ.ค. ของแตละป

(คน)

อื่นๆ 
6.7%

สัดสวนของนกัศึกษาตางชาติแบงตามสาขาวิชา (ระดับอุดมศึกษา)

มนุษยศาสตรและ
ศิลปศาสตร 36.1%

สังคมศาสตร 29.3%

วิทยาศาสตร 1.5%

วิศวกรรมศาสตร 14.9%

เกษตรศาสตร
1.5%

สุขภาพ
2.1%

คหกรรมศาสตร
2.1%

ศึกษาศาสตร
1.1%

ศิลปกรรมศาสตร 4.7%

รัฐบาล ทองถิ่น เอกชน รวม

บัณฑิตวิทยาลัย 32,800 2,329 17,927 53,056

มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) 10,591 1,611 67,624 79,826

วิทยาลัยอนุปริญญา 0 1 2,827 2,828

วิทยาลัยเทคนคิ 421 0 2 423

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 0 27 79,571 79,598

หลักสูตรเตรียมเขาศึกษาตอ 125 2,927 3,052

สถาบันสอนภาษาญี่ปุน 30 60,784 60,814

รวม 43,937 3,998 231,662 279,597

รัฐบาล ทองถิ่น เอกชน รวม

บัณฑิตวิทยาลัย 86 84 473 642

มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) 86 94 615 786

วิทยาลัยอนุปริญญา 0 17 306 326

วิทยาลัยเทคนคิ 51 3 3 57

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 9 184 2,586 2,779

ชื่อประเทศ (พื้นที่) จาํนวนนักศกึษาตางชาติ

อันดับ 1 จีน 121,845

อันดับ 2 เวียดนาม 62,233

อันดับ 3 เนปาล 24,002

อันดับ 4 เกาหลีใต 15,785

อันดับ 5 ไตหวัน 7,088

อันดับ 6 อินโดนีเซีย 6,199

อันดับ 7 ศรีลังกา 5,238

อันดับ 8 เมียนมาร 4,211

อันดับ 9 บังคลาเทศ 3,098

อันดับ 10 มองโกเลีย 3,075

จํานวนนกัศึกษาตางชาติแบงตามระดับที่กําลังศึกษาอยู จาํนวนนกัศกึษาตางชาติแบงตามประเทศ (พืน้ที)่

จํานวนสถาบันอุดมศึกษา

(คน)

(โรง)

ระ
ดับ

ชั้น
ที่ก

ําล
ังศ

ึกษ
าอ

ยู

*มหาวิทยาลัยเอกชนรวมถึง The Open University of Japan
ท่ีมา : MEXT, School Basic Survey 2020 

ท่ีมา : แบบสํารวจสถานการณนักศึกษาตางชาติประจําป 2020 (JASSO)

รูจักใหมากขึ้น

ขอมูล ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ.2020

(คน)

(ป)



Q&A การเรียนตอญี่ปุน

Study in Japan Global Network Project

① ในระหวางที่เรียนอยูในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 
และมธัยมศกึษาตอนปลาย ไดเขาเรยีนในโรงเรยีนของญีปุ่นอยูหลายป

ตองเดินทางไปที่ญี่ปุนเพื่อสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอหรือไม?

สถานศึกษาจํานวนมากจัดสอบคัดเลือกที่ประเทศญี่ปุน แตก็มีบางแหง
ที่คัดเลือกนกัเรียนเขาศึกษาตอดวยการพิจารณาแคเอกสาร จัดสอบ

มีองคกรตางๆ ทีจ่ดัอนัดบัมหาวทิยาลัยดวยมุมมองและมาตรฐานทีแ่ตก
ตางกันออกไป แตยังไมมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่จัดทําอยางเปน

มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยหรือไม?

มีความบกพรองทางรางกาย สถานศึกษาจะชวยอํานวยความสะดวก
ในการสอบคัดเลือกและหลังจากที่เขาศึกษาตอหรือไม?

มนีกัเรยีนตางชาตทิีร่างกายบกพรองและกาํลงัเรยีนอยูในประเทศญีปุ่น
โดยไดรับความชวยเหลือจากสถานศึกษา ควรปรึกษากับสถานศึกษา

สถานศึกษาจะพิจารณาวามีคุณสมบัติในการสมัครหรือไม ควร
ติดตอสถานศึกษากอนสมัครเพื่อตรวจสอบวามีคุณสมบัติหรือไม 

② จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของญี่ปุน
③ ถือสัญชาติญี่ปุนกับสัญชาติอื่นพรอมกันสองสัญชาติ
ในกรณตีางๆ ขางตน จะสามารถยื่นสมัครสอบคัดเลือกแบบนกัเรียนตางชาติ
ไดหรือไม?

เปนไปไดวาอาจตองใชระบบการสอบเขาแบบเดยีวกบันกัเรยีนญีปุ่น ขึน้อยู
กับการพิจารณาของแตละสถานศึกษา

กอนยืน่สมคัรหากตองการการอาํนวยความสะดวกตางๆ ในตอนสอบคดัเลอืกและ
หลงัจากเขาศกึษาตออนัเน่ืองมาจากความเจบ็ปวยหรอืความบกพรองทางรางกาย 

สัมภาษณทางอินเตอรเนต็ หรือจัดสอบคัดเลือกในประเทศของผูสมัคร (กรุณา
อางอิงจาก หนา 30 ขอ ⑦ ขั้นตอนการเขาประเทศญี่ปุนเพื่อสอบคัดเลือก)

ทางการโดยรฐับาลญีปุ่น มหาวทิยาลัยทีเ่หมาะสมไมไดจํากดัอยูเพยีงมหาวทิยาลยั
ที่อยูในอันดับสูงจากการจัดอันดับเหลานี้เทานัน้ ผูสนใจศึกษาตอควรรวบรวม
ขอมลูโดยการสอบถามจากอาจารยหรอืผูทีเ่คยไปศกึษาตอทีญ่ีปุ่น และดเูวบ็ไซต
ของ JASSO กับเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเพื่อคนหาสถาบันท่ีตรงกับความ
ตองการและความสนใจ

กระทรวงศกึษาธกิาร ฯ ประเทศญีปุ่นไดคดัเลอืกมหาวทิยาลยัใหเขารวมโครงการและสงผูประสานงานการศกึษา
ตอประเทศญีปุ่นไปยังพืน้ทีต่างๆ โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่เผยแพรขอมลูศกึษาตอประเทศญีปุ่นรวมถงึการสรรหา
นกัเรยีนตางชาตทิีม่ศีกัยภาพ ผูทีส่นใจสามารถคนหาขอมลูและขอคาํปรึกษาเกีย่วกับการศกึษาตอประเทศญีปุ่น
จากหนวยงานเหลานี้

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา / ยางกุง

สหพันธสาธารณรัฐบราซิล / เซาเปาโล ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือสหพนัธรฐัรัสเซยี และประเทศในเครอืรฐัเอกราช

สาธารณรัฐแซมเบีย / ลูซากา สาธารณรัฐอินเดีย / บังกาลอร

มหาวิทยาลัยโอคายามะ

มหาวิทยาลัยสึกุบะ มหาวิทยาลัยคิวชูมหาวิทยาลัยฮอกไกโด / มหาวิทยาลัยสึกุบะ / มหาวิทยาลัยนีกาตะ

มหาวิทยาลัยฮอกไกโด มหาวิทยาลัยโตเกียว

https://studyinjapan-asean.jp/?lg=en&page=

http://www.global.tsukuba.ac.jp/overseas/
s%C3A3o-paulo?language=en https://jmena.jp/enhttps://ja.study-in-japan-russia-cis.org/

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

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

รูจักใหมากขึ้น

http://www.global.tsukuba.ac.jp/overseas/s%C3A3o-paulo?language=en
https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/utindia/en/index.html
https://www.hokkaido-university-lusakaoffice-zm.com/


รวบรวมขอมูล

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาตอประเทศญี่ปุน

เว็บไซตขอมูลการศึกษาตอประเทศญ่ีปุน
https://www.studyinjapan.go.jp/en/

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนและสถานกงสุล
ใหญ (Ministry of Foreign Affairs)

http://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/mofaserv.html
ขอมูลตางๆ สําหรับนกัศึกษาตางชาติ

• ขอมูลแนะแนวการศึกษาตอประเทศญี่ปุน • ขอมูลทุนรัฐบาลญี่ปุน 
※ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนและสถานกงสุลใหญบางแหงรับปรึกษาเรื่อง
 การศึกษาตอในประเทศญี่ปุน

นอกจากนี้ เว็บไซตอื่นๆ ที่ใหขอมูล ไดแก 

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

 • คนหาสถานศึกษา

 • คนหาขอมูลทุนการศึกษา

 • ขอมูลการสอบเขาสถานศึกษา

 • การใชชีวิตในญี่ปุน

• คนหาสถาบันการศึกษา  • ขอมูลทุนการศึกษา
• งานแนะแนวศึกษาตอประเทศญ่ีปุน จัดโดย JASSO และงานอ่ืนๆ
 https://www.studyinjapan.go.jp/en/other/event/

• ศูนยเผยแพรขอมูลเพื่อสงเสริมการศึกษาตอประเทศญ่ีปุน
 สามารถขออานแผนพับของสถานศึกษาของญี่ปุนและเอกสารที่
 เกี่ยวของกับการศึกษาตอญี่ปุนได
 https://www.jasso.go.jp/en/study_j/openbase/index.html

เว็บภาษาญี่ปุน เว็บภาษาอังกฤษ



องคการสนับสนุนนักศึกษาแหงประเทศญี่ปุนหวังดวยใจจริง

ใหการศึกษาตอประเทศญี่ปุนของทุกคนประสบความสำเร็จ
องคการสนับสนุนนักศึกษาแหงประเทศญี่ปุน (JASSO) เปนหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุน

องคการฯ ในฐานะหนวยงานหลักในการสนับสนุนนักศึกษา ไดดำเนินกิจการตางๆ เชน ใหทุนกูยืมเพื่อการศึกษา สนับสนุนนักศึกษาตาง

ชาติ และใหความชวยเหลือดานการใชชีวิตของนักศึกษา เปนตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบมเพาะบุคลากรที่มีความคิดสรางสรรคและรับผิด

ชอบตอสังคมในอนาคต พรอมกับสงเสริมการแลกเปลี่ยนและความเขาใจระหวางประเทศ

งานใหทุนกูยืม

เพื่อการศึกษา

องคการฯ ใหกูยืมทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวญี่ปุนที่มีผลการเรียนดีแตขาดโอกาสทางการศึกษา
เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย นอกจากนี้ ยังปรับปรุงระบบทุนการศึกษาและขั้นตอนการยื่นขอใหเหมาะสม
กับความตองการอันหลากหลายของนักศึกษา ใหขอมูลที่เกี่ยวของกับทุนการศึกษา 
และจัดเก็บคืนเงินกูยืมอยางเหมาะสม

องคการฯ ใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาตางชาติ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน ปรับปรุงขั้นตอนการเขาศึกษา
ดวยการจัดการสอบเพื่อศึกษาตอประเทศญี่ปุน (EJU)  รวมถึงการใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการศึกษาตอ

งานสนับสนุน
นักศึกษาตางชาติ

องคการฯ รวบรวมและวิเคราะหพรอมทั้งเผยแพรขอมูลกิจกรรมตางๆ อันเปนประโยชนตอการสนับสนุน
การใชชีวิตของนักศึกษา เพื่อยังประโยชนตอกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาของสถานศึกษาตางๆ นอกจากนี้
ยังใหการสนับสนุนงานบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ใหมีศักยภาพยิ่งขึ้น
ผานทางกิจกรรมอบรมตางๆ อีกดวย

งานชวยเหลือ
ดานการใชชีวิต

ของนักศึกษา

สำนักงานตางประเทศ (JASSO Japan Educational Information Center)

JASSO Japan Educational Information Center, Jakarta
Summitmas Tower II, 2nd Floor, Jalan Jenderal
Sudirman KAV 61-62 Jakarta 12190 INDONESIA
E-mail : info@jasso.or.id
Web : http://www.jasso.or.id/
Facebook : https://www.facebook.com/jasso.indonesia
WhatsApp: https://api.whatsapp.com/send?phone=62212521912

อินโดนีเซีย

JASSO Japan Educational Information Center, Bangkok
1016/3 159 อาคารเสริมมิตร ชั้น 10 
ถนนอโศกมนตรี กทม. 10110 ประเทศไทย
E-mail : info@jeic-bangkok.org
Web : http://www.jeic-bangkok.org/
Facebook : https://www.facebook.com/JASSO.Thailand

ไทย

JASSO Vietnam Offifice
4th Floor, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh,
Hoan Kiem, Hanoi, VIETNAM
E-mail : info@jasso.org.vn
Web : http://www.jasso.org.vn/
Facebook : https://www.facebook.com/JASSO.Vietnam

เวียดนาม

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

เกาหลีใต 

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

มาเลเซีย

JASSO สำนักงานตางประเทศ ดำเนินกิจกรรมดังตอไปนี้
   ใหคำปรึกษาทางอีเมล การเดินทางมาพูดคุย โทรศัพท จดหมาย
   รวบรวมเอกสารแนะนำสถานศึกษา ขอมูลขาวสารสถานศึกษา
   หนังสืออางอิงเกี่ยวกับการศึกษาตอ
    ใหขอมูลขาวสารโดยการจัดสัมมนาในสถานที่ตางๆ 
https://www.studyinjapan.go.jp/en/other/contact/

องคการสนับสนุนนักศึกษาแหงประเทศญี่ปุน
หนวยงานอิสระของรัฐ

Japan Student Services Organization

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

องคการสนับสนุนนักศึกษาแหงประเทศญี่ปุน
หนวยงานอิสระของรัฐ

Japan Student Services Organization

ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาไทย




