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ภาคการศึึกษา
ส่่วนใหญ่่มีี 2 ภาคการศึึกษาคือ 

            และ

มีักเปิิดรับส่มีัครก่อนเปิิดภาคการศึึกษาปิระมีาณ 
6 เดือน ถึึง 1 ปิี

รู้จักระบบ

การศึกษา

ของญี่ปุ่น

ระบบการศึึกษาของปิระเทศึญ่ี�ปิ่�นคล้ายคลึงกับปิระเทศึไทย คือ 
 ปิระถึมีศึึกษา 6 ปิี 
 มีัธยมีศึึกษาตอนต้น 3 ปิี 
 มีัธยมีศึึกษาตอนปิลาย 3 ปิี 
เมีื�อจบหลักสู่ตรส่ามีารถึเข้าศึึกษาต่อในระดับอ่ดมีศึึกษาได้ 

ส่ถึาบันอ่ดมีศึึกษาของญ่ี�ปิ่�นที�รับนักศึึกษาต่างชาติมีีดังต่อไปินี�
 • มีหาวิทยาลัย (ปิริญ่ญ่าตรี/ โท/ เอก) 
 • วิทยาลัยอน่ปิริญ่ญ่า 
 • วิทยาลัยเทคนิค (ตั�งแต่ชั�นปิีที� 3) 
 • วิทยาลัยอาชีวศึึกษา

เรียนอะไรดีที่ญี่ปุ่น

      มีหาวิทยาลัยในญี่�ปิ่�นมีีจ�านวนมีากกว่า 700 แห่ง
และมีีวิทยาลัยอาชีวศึึกษาอีก 2,000 กว่าแห่งทั�วปิระเทศึ 
ส่าขาวิชาที�เปิิดส่อนก็มีีความีหลากหลาย เช่น ภาษา 
ศึิลปิวัฒนธรรมี วิทยาศึาส่ตร์ วิศึวกรรมี การแพทย์  
ส่ิ�งแวดล้อมี บริหารธ่รกิจ ส่ังคมีส่งเคราะห์ ฯลฯ และยังมีี
ส่าขาอย่างเช่น อนิเมีชั�น เกมีส่์ แฟชั�น การท่องเที�ยว หรือ
การท�าอาหารด้วย
      สิ่�งที�ส่�าคัญ่คือผู ้เรียนควรค้นหาส่าขาที�ตัวเองส่นใจ
หรือถึนัด พร้อมีก�าหนดเปิ้าหมีายในการศึึกษาให้ชัดเจน 
ควรท�าความีเข้าใจหลักสู่ตร หาข้อมีูลของส่ถึานศึึกษา
เพื�อให้เกิดปิระโยชน์สู่งส่่ดในการเรียน

ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นไปเรียนต่อได้หรือไม่
 มีหาวิทยาลัยหลายแห่งมีีหลักสู่ตรปิริญ่ญ่าที�ส่ามีารถึส่อบเข้าและ
เรียนจนจบได้โดยใช้ภาษาอังกฤษท�าให้ไมี่จ�าเปิ็นต้องมีีความีรู้ภาษาญ่ี�ปิ่�น 

อย่างไรก็ดี หลักสู่ตรที�ส่อนเปิ็นภาษาญ่ี�ปิ่�นยังมีีจ�านวนมีากกว่า อีกทั�งการรู้

ภาษาญี่�ป่ิ�นจะทำให้ชีวิตปิระจำวันเปิ็นไปิอย่างราบรื�น และยังช่วยให้เข้าใจ

วัฒนธรรมี แนวคิด รวมีถึึงส่ามีารถึค้นคว้าข้อมีูลต่างๆ เปิ็นภาษาญี่�ปิ่�น

โดยตรงได้ ดังนั�นการเรียนภาษาญ่ี�ปิ่�นเอาไว้แต่เนิ�นจะช่วยเปิิดโอกาส่ในชีวิต

หลายๆ ด้าน หลักสู่ตรที�เรียนด้วยภาษาญี่�ปิ่�นมีักกำหนดให้ผู้เรียนมีีผลส่อบ

วัดระดับภาษาญ่ี�ปิ่�น ระดับ N2 ขึ�นไปิ

ภาคฤดูใบไมี้ผลิ
(เมีษายน) 

ภาคฤดูใบไมี้ร่วง
(กันยายน / ต่ลาคมี)  

!
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ขั้นตอนการเตรียมตัว
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วางแผนและรวบรวมข้อมูล 
<อย่างน้อย 12 เดือนล่วงหน้า> 
 • รวมีรวมีข้อมีูล ตรวจส่อบ 
  ความีส่ามีารถึทางภาษาที�จ�าเปิ็น
 • ดูข้อมีูลค่าใช้จ่าย
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เลือกสถานศึึกษา
 • ดูข้อมีูลส่ถึานศึึกษา ระเบียบการ 
  ส่มีัคร และค่ณส่มีบัติที�จำเปิ็น
 • เปิรียบเทียบข้อมีูลส่ถึาบันต่างๆ  
  เพื�อตัดส่ินใจเลือก

สอบข้อสอบมาตรฐานต่างๆ เพืื่�อ
นำาคะแนนมาใช้้ในการสมัคร
 • เลือกส่อบวิชาตามีที�กำหนดใน 
  ระเบียบการส่มีัคร
  ตัวอย่างการส่อบที�เปิ็นที�นิยมี :  
  EJU, SAT, JLPT, TOEFL®,  
  IELTS 

ยื�นใบสมัคร 
< 9 เดือนถึง 6 เดือนล่วงหน้า >
ควรตรวจสอบวนัเวลาทีแ่นน่อน
 • เตรียมีเอกส่ารปิระกอบการส่มีัคร 
  อาจมีีทั�งการส่มีัครออนไลน์และส่่ง 
  ไปิรษณีย์
 • โอนเงินค่าส่อบคัดเลือก

สอบเข้าของแต่ละสถาบัน
 • ส่อบส่ัมีภาษณ์
 • ส่อบวิชาการ

ดำาเนินเรื�องเข้าศึึกษา
 • รับเอกส่ารอน่ญ่าตให้เข้าเรียน
 • โอนเงินค่าเล่าเรียน

เตรียมตัวเดินทาง
 • ขอวีซ่า
 • หาที�พัก
 • ซื�อตั๋วเครื�องบินและปิระกัน

เข้าศึึกษา
 • เดินทางเข้าปิระเทศึญ่ี�ปิ่�น
 • ยื�นเอกส่ารมีอบตัว

4 รู้
Go Go Japan 

รู้ที� 1
  • รู้ว่าชอบ/ไมี่ชอบอะไร 
 • เปิ็นคนแบบไหน
  • อยู่กับอะไรได้นาน
 • อยากเรียนรู้อะไร

“รู้จักตัวเอง”

ได้คำตอบแล้วกด็วู่าเรยีนอะไรด ี/ จบแล้วทำงานแบบไหนบ้าง / 
รูปิแบบการใช้ชีวิตของงานนั�นเปิ็นแบบไหน

“รู้จักสถาบันการศึึกษา / หลักสูตร”
  • ส่ิ�งที�อยากเรียนหรืออยากท�าต้องเรียนในคณะ / ส่าขาอะไร  
  ส่ถึาบันแบบไหน
 • เปิ้าหมีายของส่าขา / หลักสู่ตรต้องการส่ร้างคนแบบไหน
  • โครงส่ร้างวิชาและการเรยีนการส่อนเป็ินอย่างไร ตอบโจทย์ 
  ส่ิ�งที�ต้องการเรียนรู้หรือเข้ากับบ่คลิกของเราหรือไมี่

เลือกส่ถึาบันที�ส่นใจมีาอย่างน้อย 3 - 5 อันดับแล้วค้นหา
ข้อมีูลการส่มีัคร / การส่อบโดยละเอียดล่วงหน้า และควร 
น�าข้อมีูลเหล่านี�มีาปิรึกษากับครอบครัว

TIP ค้นหาข้อมีูลจากเว็บไซต์และเอกส่ารของแต่ละส่ถึาบัน 
ส่อบถึามีร่่นพี� อาจารย์ หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง เก็บข้อมีูลจาก
งานแนะแนว

“รู้จักการสอบ”

รู้ที� 2

รู้ที� 3
  • แต่ละส่ถึาบัน / ส่าขา / หลักสู่ตรอาจให้เลือกยื�น 
  ผลการส่อบหลายแบบ หรือมีีการส่อบของส่ถึาบันเอง
 • ช่วงเวลาส่มีัครและรอบของการส่อบแต่ละปิระเภท 
  แตกต่างกัน
  • ควรศึึกษาการส่อบที�จ�าเปิ็นต้องใช้ รู้ว่าเปิ็นข้อส่อบ 
  แบบไหน และต้องเตรียมีตัวเพิ�มีเติมีในส่่วนไหนจึงจะ 
  ส่อบได้คะแนนตามีที�คาดหวังหรือส่ถึาบันก�าหนด
  • การส่อบท่กปิระเภท ยิ�งเตรียมีตัวเร็วยิ�งดี

คนที�ทำคะแนนได้ดี คือคนที�พร้อมี อย่าปิระมีาท ปิล่อยปิละ
ละเลยจนต้องมีาเร่งตอนท้าย 

“รู้จักค่าใช้้จ่าย
และทุนการศึึกษา”รู้ที� 4

  • ศึึกษาค่าใช้จ่ายที�จ�าเปิ็นให้ละเอียด ค่าตั๋วเครื�องบิน 
  ค่าใช้จ่ายในชีวิตปิระจ�าวัน ค่าเล่าเรียน ค่าแรกเข้า 
  ค่าจิปิาถึะอื�น ๆ
 • แต่ละปิีต้องการค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ส่ามีารถึบริหาร 
  จัดการได้หรือไมี่
  • มีีท่นอะไรให้ส่มีัครได้บ้าง ส่มีัครเมีื�อไหร่ เงื�อนไขเปิ็น 
  อย่างไร และต้องท�าอย่างไรให้มีีค่ณส่มีบัติตรงตามี 
  เงื�อนไข

การวางแผนทางการเงินก็เปิ็นส่ิ�งส่ำคัญ่ ถึ้าอยากได้ท่นต้อง
อาศึัยความีพยายามี ความีตั�งใจ และการเตรียมีตัวที�ดี
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สถาบันสอนภาษาญี�ปุ่น

1.	หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
 เปิดสอนใน : โรงเรียนส่อนภาษาญ่ี�ปิ่�น
 เน้นการเรียนภาษาญี่�ปิ่�นทั�ง 4 ทักษะ รวมีถึึงการเรียนเพื�อเตรียมีส่อบวัดระดับภาษาญ่ี�ปิ่�น (JLPT) เปิิดส่อนทั�งหลักสู่ตร 
 ระยะส่ั�นและระยะยาว

2.	หลักสูตรเตรียมสอบเข้า 
 เปิดสอนใน : โรงเรียนส่อนภาษาญี่�ปิ่�น / มีหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเอกชน (Bekka) 
 หลักสู่ตรส่�าหรับผู้ที�มี่่งศึึกษาต่อในส่ถึาบันอ่ดมีศึึกษา มีีทั�งวิชาภาษาญ่ี�ปิ่�นและวิชาการอื�นๆ ส่�าหรับการส่อบเข้าศึึกษาต่อ

3.	หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ	(Junbi	Kyoiku	Katei)	
 เปิดสอนใน : โรงเรียนส่อนภาษาญ่ี�ปิ่�นที�กระทรวงศึึกษาธิการฯ ญ่ี�ปิ่�นก�าหนด
 ผู้ที�ต้องการศึึกษาต่อระดับอ่ดมีศึึกษาแต่จบการศึึกษาในโรงเรียนไมี่ครบ 12 ปิี จะต้องเรียนหลักสู่ตรนี�ในส่ถึาบันที�กระทรวง 
 ศึึกษาธิการฯ ญ่ี�ปิ่�นระบ่ไว้ และมีีอาย่ครบ 18 ปิีบริบูรณ์จึงจะมีีค่ณส่มีบัติในการส่มีัครเข้าศึึกษาต่อ

  วิทยาลัยอาชีวศึึกษาเน้นการเรียนภาคปิฏิิบัติเพื�อส่ร้างบ่คลากรที�พร้อมีทำงานในหลายส่าขาอาชีพ ส่่วนมีากเปิ็นหลักสู่ตร 2 ปิี 
โดยได้ว่ฒ ิ“ประกาศนยีบัตัรวิชิาชีพ” และส่ามีารถึส่อบโอนหน่วยกิตเข้าเรยีนต่อชั�นปีิที� 3 - 4 ในคณะที�เกี�ยวข้องในบางมีหาวิทยาลยั

ของญี่�ปิ่�นได้ โดยเมีื�อเรยีนจบจะได้ว่ฒปิิรญิ่ญ่าตรี

คุณสมบัติผู้สมัคร 
•  เปิ็นผู้ที�มีีอาย่ไมี่ต��ากว่า 18 ปิี จบการศึึกษาหลักสู่ตร 12 ปิี หรือผ่านการตรวจส่อบค่ณส่มีบัติรายบ่คคลจากส่ถึาบันที�ตน 
  ต้องการเข้าเรียน
•  ต้องมีคีวามีส่ามีารถึภาษาญ่ี�ปิ่�นอย่างน้อย N2 ขึ�นไปิ หรอืเข้าเรยีนภาษาญี่�ปิ่�นในส่ถึาบนัส่อนภาษาญี่�ปิ่�นที�ปิระกาศึกระทรวงย่ตธิรรมี 
  ปิระเทศึญ่ี�ปิ่�นรับรองไมี่ต��ากว่า 6 เดือน

การสอบเข้า
พิจารณาจากเอกส่ารส่มีัคร การทดส่อบวิชาการ การส่ัมีภาษณ์ การส่อบปิฏิิบัติ การทดส่อบความีถึนัด ฯลฯ รวมีทั�งการพิจารณา
ค่ณส่มีบัติรายบ่คคลจากผลงาน 

* มีทุนรฐับัาลญ่ีปุน่ประเภท “Specialized Training College Students” จดัสอบัโดย ส�านักปลดัฯ กระทรวิงศกึษาธกิาร
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ค้้นหาสถาบัันสอนภาษาญี่ปุ่น 
(Association for the Promotion of Japanese Language Education) http://www.nisshinkyo.org/search/index_e.html

หลักสูตรพิเศษสำหรับันักศึกษาต่างชาติในมหาวิิทยาลัยเอกชน
และวิิทยาลัยอนุปริญญา (Bekka) http://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/ 

know-schools/japanese-language-schools/‘หลักสูตรเตรียมเข้้าศึกษาต่อในมหาวิิทยาลัย’  
ที่รัฐมนตรีกระทรวิงศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่นกำหนด 

ค้นหาข้อมูล

ค้้นหาวิิทยาลัยอาชีวิศึกษา https://tsk.or.jp/multi/th/ptc.php

วิิทยาลัยอาชีวิศึกษาที่รับันักศึกษา
ต่างชาติเพ่่อเข้้าศึกษาต่อ http://www.sgec.or.jp/ryuugakuguide/th/index.html

ค้นหาข้อมูล

วิทยาลัยอาช้ีวศึึกษา

http://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/know-schools/japanese-language-schools/


ปริญญาตรี 71 - 80 5.5 - 6

ตั�งแต่ปริญญาโทข้ึ�นไป 75 - 80 6

	 หลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ	
	 (เปิดเฉพาะปริญญาตรี	โท	เอก)
 หลกัสู่ตรที�มีกีารเรยีนการส่อนเป็ินภาษาองักฤษเพิ�มีจ�านวนขึ�นท่กปีิ อย่างไรก็ด ีส่าขาวิชาที�เปิิดส่อน 

ยังไมี่หลากหลายโดยเฉพาะในระดับปิริญ่ญ่าตรี ส่่วนใหญ่่จะเปิิดรับนักศึึกษาต่างชาติเปิ็นหลัก หลักสู่ตร 

ที�ส่อนด้วยภาษาอังกฤษ มีี 2 รูปิแบบหลักดังนี�

 1. หลักสู่ตรที�มีีการเรียนการส่อนเปิ็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสู่ตร

 2. หลักสู่ตรที�มีีการเรียนการส่อนเปิ็นภาษาอังกฤษในช่วงแรกปิระกอบกับการเรียนภาษาญี่�ปิ่�น 

  เร่งรดั และเมีื�อขึ�นชั�นปิีที�สู่งขึ�นจะมีีการเรียนการส่อนเปิ็นภาษาญ่ี�ปิ่�น

 ชื�อของหลักสู่ตรเหล่านี�จะมีีค�าว่า “Degree program in English”, “Degree program for  
International Students” “English-based Degree Programs” เปิ็นต้น 

 ระดับัภาษาอังกฤษข้ั�นต�่าที่ใช้ในการสมัค้รเข้้าศึกษาต่อ ค้่อ

TOEFL iBT IELTS

     เปิ็นส่ถึาบันที�บ่มีเพาะบ่คลากรทางด้านวิศึวกรรมีของญ่ี�ปิ่�น มีีส่ถึาบันในเครือจำนวน 57 แห่งทั�วปิระเทศึ เปิ็นของรัฐ 51 แห่ง 
วิทยาลัยเทคนิคเปิ็นหลักสู่ตรต่อเนื�อง 5 ปิี โดยนักศึึกษาต่างชาติจะเริ�มีเข้าเรียนชั�นปิีที� 3 เมีื�อจบหลักสู่ตร 5 ปิีจะได้ว่ฒิ 
“ประกาศนียบััตรวิิชาชีพเทค้นิค้” โดยส่ามีารถึส่อบโอนหน่วยกิตเข้าเรียนต่อชั�นปิีที� 3 - 4 ในคณะวิศึวกรรมีศึาส่ตร์ของ
มีหาวิทยาลัยรัฐบาลในญ่ี�ปิ่�น เมีื�อเรียนจบจะได้ว่ฒิปิริญ่ญ่าตรี

คุณสมบัติผู้สมัคร 
•   จบการศึึกษาหลักสู่ตร 11 ปิี หรือมีีความีรู้เทียบเท่า (ผู้ส่มีัครส่่วนใหญ่่จบชั�นมีัธยมีศึึกษาปิีที� 6) หรือผ่านการตรวจส่อบ 
  ค่ณส่มีบัติรายบ่คคลจากส่ถึาบันที�ต้องการเข้าเรียน
•  ต้องมีีความีส่ามีารถึทางภาษาญ่ี�ปิ่�น (JLPT) อย่างน้อย N2 ขึ�นไปิ

การสอบเข้า
National Institute of Technology, Japan เปิ็นผู้จัดส่อบ โดยพิจารณาจากเอกส่ารได้แก่ ใบส่มีัคร ผลส่อบ EJU ผลคะแนน 
TOEFL® หรือ TOEIC® และการส่ัมีภาษณ์

* มีทุนรัฐบัาลญี่ปุ่นประเภท “College of Technology Students” จัดสอบัโดย ส�านักปลัดฯ กระทรวิงศึกษาธิการ
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หลักสูตรมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
http://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/search-school/
daigakukensaku

ค้นหาข้อมูล

ข้้อมูลเกี่ยวิกับัวิิทยาลัยเทค้นิค้ในญี่ปุ่น http://www.kosen-k.go.jp/english/index.html

ค้นหาข้อมูล

วิทยาลัยเทคนิค

ผลสอบภาษาอังกฤษอาจแตกต่างตามเงื่อนไข 
คุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละสถาบัน 

*

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


นักศึกษาวิจัย คืออะไร ?
 คอืส่ถึานะส่ำหรบันกัศึกึษาภาคพเิศึษที�ส่งักดัมีหาวทิยาลยัในญ่ี�ปิ่�น โดยเฉพาะในระดับบัณฑิิตวิทยาลัย มีักจำกัดช่วงเวลาไมี่เกิน 

 2 ปิี ส่ามีารถึแบ่งตามี วัตถึ่ปิระส่งค์ได้ดังนี�

 1.  เปิ็นผู้ทำวิจัยระยะส่ั�นที�ไมี่ต้องการว่ฒิการศึึกษา

 2. เป็ินผูที้�มีาศึกึษาในฐานะนกัศึกึษาโครงการแลกเปิลี�ยนระหว่างส่ถึานศึกึษา

 3. เปิ็นผู้ที�เข้าศึึกษาเพื�อเตรียมีความีพร้อมีก่อนเข้าศึึกษาในหลักสู่ตรปิริญ่ญ่าโท/เอก

 นักศึึกษาจำนวนหนึ�งและนักศึึกษาท่นรัฐบาลญี่�ปิ่�นจะต้องมีีส่ถึานะเปิ็นนักศึึกษาวิจัยก่อนเพื�อเตรียมีความีพร้อมี รวมีทั�ง

เตรียมีส่อบเข้าหลักสู่ตรปิริญ่ญ่าโทหรือปิริญ่ญ่าเอก

 คุณสมบัติผู้สมัคร 
• มีีอาย่ไมี่ต��ากว่า 18 ปิี (มีักก�าหนดให้มีีอาย่ครบก่อนวันเปิิดภาคเรียน) 

• จบการศึึกษาพื�นฐานจากหลักสู่ตร 12 ปิี* หรือเทียบเท่าหรือสู่งกว่า

 * กรณีที�จบการศึึกษาจากหลักสู่ตรที�มีีระยะเวลาไมี่ถึึง 12 ปิี ต้องเรียนหลักสู่ตร
เตรียมีเข้าศึึกษาต่อ (Junbi Kyoiku Katei) หรือผ่านการฝึกอบรมีในศูึนย ์
ฝึกอบรมีเพิ�มีเติมีก่อนจึงจะมีีส่ิทธิส่มีัคร

การสอบเข้า
  มีีการส่อบส่�าหรับนักเรียนชาวต่างชาติ โดยมีักพิจารณาจากเอกส่ารปิระกอบ
การส่มีัคร การทดส่อบทางวิชาการ การส่อบส่ัมีภาษณ์ การเขียนเรียงความีและ 

ผลส่อบอื�นๆ เช่น EJU, JLPT, ผลการส่อบภาษาอังกฤษ ฯลฯ

ช่วงเวลารับสมัคร
เข้าเรียนในภาคเรียนเมีษายน  รับส่มีัคร : กันยายน-พฤศึจิกายน
เข้าเรียนในภาคเรียนกันยายน / ต่ลาคมี      รับส่มีัคร : ต่ลาคมี-พฤษภาคมี

หลักสูตรปริญญาโท -
ปริญญาเอก

 คุณสมบัติผู้สมัคร 
•  ปริญญาโท จบการศึึกษาระดับปิริญ่ญ่าตรี หรือจบการศึึกษาหลักสู่ตร 16 ปิี หรือจบจากวิทยาลัยอาชีวศึึกษาที�ก�าหนด 

  หรอืได้รบัว่ฒปิิรญิ่ญ่าตรจีาก NIAD-QE หรอืเป็ินผูอ้าย่ไม่ีต��ากว่า 22 ปีิและผ่านการตรวจส่อบคณ่ส่มีบตัริายบค่คลจากส่ถึาบนั 

  ที�ต้องการเข้าเรียน

•  ปริญญาเอก จบการศึึกษาระดับปิริญ่ญ่าโท หรือจบการศึึกษาระดับปิริญ่ญ่าตรีและทำงานวิจัยเปิ็นเวลา 2 ปิีขึ�นไปิใน 

  ส่ถึาบนัวจิยัหรอืมีหาวทิยาลยัและได้รับการรบัรองว่ามีคีวามีรูเ้ทียบเท่าจบการศึกึษาระดบัปิรญิ่ญ่าโท หรือเป็ินผูม้ีอีาย่ไม่ีต�ำกว่า  

  24 ปิีและผ่านการตรวจส่อบค่ณส่มีบัติรายบ่คคลจากส่ถึาบันที�ต้องการเข้าเรียน

การสอบเข้า
  พิจารณาจาก - เอกส่ารปิระกอบการส่มีัคร การส่อบวิชาต่างๆ การส่ัมีภาษณ์หรือส่อบปิากเปิล่า การเขียนบทความี  

 หรือเรียงความี

ช่วงเวลารับสมัคร
  รับส่มีัครช่วงเดือน สิงหาค้มถึงตุลาค้ม หรือ มกราค้มถึงมีนาค้ม ภาคการศึึกษามีักเริ�มีในเดือนเมษายน

มหาวิทยาลัย
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หลักสูตรปริญญาตรี
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ตรวิจสอบัเอกสารการสมคั้รข้องสถานศกึษาท่ีสนใจ เพ่อ่หาการสอบัท่ีต้องใช้ผลค้ะแนนย่น่สมคั้รและกำหนดการรบััสมคั้รล่าสุด

กำาหนดหัวข้อที่
ต้องการทำาวิจัยใน

ระดับปริญญาโท / เอก

รวบรวมข้อมูลและ
เขียนแผนการวิจัย

ค้นหาอาจารย์ทีป่รึกษา
ทีท่ำาวจิยัเกีย่วข้องกบั
แผนการวจิยัของตน

ค้นหาสถานศึกษาที่
มีคณะ / ภาควิชาที่

เก่ียวข้องกับหัวข้อวิจัย

ค้นหาข้อมลูการสมัคร
เข้ามหาวทิยาลยัที่

อาจารย์ทีส่นใจสงักดัอยู่

ตดิต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา

ยื่นใบสมัครและ
สอบเข้าตามที่แต่ละ

สถาบันกำาหนด
ค้นหาอาจารย์ทีป่รึกษา
ทีท่ำาวจิยัเกีย่วข้องกบั
แผนการวิจยัของตน

สอบผ่าน !
เตรียมตัวเข้าศึกษาต่อ

ค้้นหามหาวิิทยาลัยและวิิทยาลัย

http://www.studyinjapan.go.jp/en/search-school/
school_search.php?lang=en

http://www.jpss.jp/en/

ค้นหาข้อมูล

 หมีายถึึง เนื�อหาโดยส่ร่ปิของแผนการท�าวิจัยที�
ต้องการท�า มีักปิระกอบด้วยหัวข้อ ที�มีาหรือความี
ส่�าคัญ่ วัตถึ่ปิระส่งค์ วิธีการ เปิ้าหมีายที�คาดว่าจะ 
ได้รับ หนังส่ืออ้างอิง รวมีทั�งความีจ�าเปิ็นในการท�า
วิจัยที�ปิระเทศึญ่ี�ปิ่�น ฯลฯ ควรเขียนให้กระชับ ชัดเจน
เปิ็นรูปิธรรมี โดยทั�วไปิมีีความียาวปิระมีาณ 1-2 
หน้ากระดาษ A4 
 นักศึึกษาควรทบทวนวรรณกรรมี (Literature  
review) จากงานที�ใหมี่กว่าไปิงานที�เก่ากว่าตามี
ลำดับ เพื�อให้ทราบถึึงความีก้าวหน้าของงานวิจัย
แนวเดียวกับตน รวมีทั�งส่ำรวจหัวข้อวิจัยที�ยังหลง-
เหลืออยู่ 

แผนการวิจัย	(STUDY	PLAN)

 หมีายถึึง อาจารย์ที�จะให้ค�าปิรึกษาด้านการเรียน 
การท�าวิจัย การเขียนวิทยานิพนธ์ แนะน�าวิชาที�ควรลง
เรียน รวมีทั�งการใช้ชีวิต ฯลฯ นักศึึกษาควรค้นหาและ
ติดต่ออาจารย์ที�ปิรึกษาที�มีีผลงานวิจัยเกี�ยวข้องกับเรื�อง
ที�ตนเองต้องการวิจัย โดยติดต่อทางจดหมีายหรืออีเมีล
ก่อนการส่มัีคร ควรแนบปิระวัติ แผนการวิจัยรวมีทั�ง
แส่ดงเหต่ผลและความีตั�งใจจริงที�จะให้อาจารย์ท่านนั�น
มีาเปิ็นที�ปิรึกษา
 บัณฑิิตวิทยาลัยหลายแห่งก�าหนดให้ติดต่ออาจารย์
ที�ปิรึกษาให้ส่�าเร็จเรียบร้อยก่อนส่มีัครส่อบเข้า อาจารย์
ที�ปิรึกษายังมีีอิทธิพลต่อชีวิตนักศึึกษาวิจัยหลายด้าน 
จึงควรหาข้อมีูลอย่างละเอียดถึี�ถึ้วน

อาจารย์ที่ปรึกษา

ค้้นหางานวิิจัยในญี่ปุ่น

http://ci.nii.ac.jp/

https://www.jstage.jst.go.jp/

https://kaken.nii.ac.jp/en/

ค้นหาข้อมูล

ค้้นหาข้้อมูล 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
/ นักวิิจัย ในญี่ปุ่น

http://researchmap.jp/

http://jglobal.jst.go.jp/en/

https://nrid.nii.ac.jp/en/index/

ค้นหาข้อมูล

ค�าศพัท ์ทีค่วรรู ้กอ่นศึกษาตอ่ในระดบันกัศึกษาวจิยั ปรญิญาโท และปรญิญาเอก

เตรียมตัวสอบเข้า 
ในระดับปริญญาโท	-	ปริญญาเอก
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หนวยงานอิสระของรัฐ
องคการสนับสนุนนักศึกษา
แหงประเทศญี่ปุน

รวบรวมข้อมูลและจัดทำาโดย

องค์การสนับสนุนนักศึึกษาแห่งประเทศึญี่ปุ่น สำานักงานประเทศึไทย ( JASSO)
159 อาคารเสริมมิตร ห้อง 1016/3 ชั้น 10  
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการศึึกษาต่อประเทศึญี่ปุ่นได้ที่ 
อีเมล: info@jeic-bangkok.org      โทร: 02-661-7057

ติดตามข้อมูลการศึึกษาต่อประเทศึญี่ปุ่นได้ที่
เว็บไซต์: http://www.jeic-bangkok.org  
Facebook: JASSO.Thailand          

Download เอกสารข้อมูลศึึกษาต่อประเทศึญี่ปุ่น
https://www.jeic-bangkok.org/publication  

http://facebook.com/jasso.thailand

