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คูมือแนะนําการศึกษาตอประเทศญี่ปุน

องคการสนับสนุนนักศึกษา
แหงประเทศญี่ปุน
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การศึกษาที่มีคุณภาพสูง และหลักสูตรที่น่าดึงดูดใจ

ประเทศญ่ีปุ่นมีการเรียนการสอนและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อันล�้าหน้า อันจะเห็น
ได้จากจ�านวนของผู้ท่ีได้รับรางวัลโนเบลหลายปีท่ีผ่านมาในสาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 
และการแพทย์
ผู้เรียนยังสามารถเลือกเรียนสาขาวิชาได้อย่างหลากหลาย ไม่เพียงแต่ในด้านกฎหมาย  
เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เท่านัน้ ประเทศญี่ปุ่นยังมีสาขาวิชา
สมัยใหม่ เช่น สิ่งแวดล้อม สารสนเทศ การป้องกันภัยพิบัติ การท่องเที่ยว ฯลฯ และยัง
มคีวามหลากหลายทางสาขาวชิาแนวป๊อบคลัเจอร์อย่างมงังะและอนเิมชัน่ เกม ไปจนถงึ
แฟชัน่ การท�าขนม ฯลฯ นอกจากนี ้หลกัสตูรทีเ่ปิดสอนด้วยภาษาองักฤษกเ็พิม่จ�านวนขึน้ 
อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

เสน่ห์ของการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

การเรียนในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็น
นานาชาติ

มนีกัศกึษาต่างชาตจิากหลากหลายประเทศทัว่โลกทีศ่กึษาอยูใ่น
มหาวิทยาลัยและโรงเรียนสอนภาษาของญี่ปุ่น
หอพักนานาชาติที่ให้นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาญี่ปุ่นอยู ่
ร่วมกันได้ก็เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ดังนัน้ไม่เพียงแต่ความเป็น
ญี่ปุ่น แต่นกัศึกษาสามารถสัมผัสวัฒนธรรมอันหลากหลายจาก
ทั่วโลก ซึ่งจะเปิดโลกทัศน์ของนกัศึกษาให้กว้างไกลขึ้น

โอกาสการทำางานในญี่ปุ่น
หลายป ีมานี้  นักศึกษาที่หางานท�าในญี่ ปุ ่นเพิ่มจ�านวนมากขึ้น 
สถานประกอบการของญี่ปุ ่นเองก็มีความกระตือรือร้นที่จะว่าจ้าง 
นักศึกษาต่างชาติ

การช่วยเหลือนกัศึกษาต่างชาติที่พร้อมสรรพ

มหาวิทยาลัยในญ่ีปุ่นมีค่าเล่าเรียนไม่สูงนักและยังมีระบบทุนการศึกษาให้แก่
นกัศึกษาต่างชาติอย่างมากมาย
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●  Web Japan 

 http://web-japan.org/
●  DISCOVER the SPIRIT of JAPAN
 http://www.visitjapan.jp/en/
●  Japan National Tourism Organization (JNTO)
 http://www.jnto.go.jp/eng/
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ญี่ปุ่นเป็นประเทศแบบไหน?

● พื้นที่  : 377,971 ตร.กม.
  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2015
  ที่มา : Statistical reports on the land area by prefectures and
   municipalities in Japan 2015 (The Geospatial Information Authority of Japan)
● ประชากร : 126,985,000 คน
  ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2016
  ที่มา : Population Estimates (Statistics Bureau, Ministry of internal 
  affairs and communications, Japan)
● ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) : อันดับที่ 3 ของโลก
  ปี 2015
  ที่มา : Cabinet Office, Japan

● จ�านวนชาวญี่ปุ่นที่ได้รับรางวัลโนเบล : 24 คน
  มากเป็นอันดับที่ 7 ของโลก (อันดับที่ 1 ของเอเชีย)
  ที่มา : Statistical Abstract 2016 Edition (Ministry of Education, Culture,  
  Sports, Science and Technology, Japan)
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ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

1
วางแผนและรวบรวมข้อมูล
<อย่างน้อย 12 เดือนล่วงหน้า>

อ่านรายละเอียด

□ รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความสามารถด้าน

    ภาษาที่จ�าเป็น
หน้า 4-19

□ ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ หน้า 28-34

2
เลือกสถานศึกษา
<12 เดือน - 6 เดือนล่วงหน้า>

อ่านรายละเอียด

□ อ่านข้อมูลเอกสารแนะน�าโรงเรียน ระเบียบ 

    การรับสมัคร และคุณสมบัติในการสมัคร

หน้า 7

(เว็บไซต์ JASSO)

□ เปรียบเทียบสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

    เพื่อเลือกสถานศึกษาที่ต้องการ

3
เข้าสอบการสอบมาตรฐานที่ใช้สำาหรับศึกษาต่อ
<อย่างน้อย 9 เดือนล่วงหน้า>

อ่านรายละเอียด

□ เข้าสอบวิชาตามที่ก�าหนด

(เช่น) l การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)
l การสอบวัดระดับความสามารถ
   ทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
l TOEFL®, IELTS, TOEIC®

หน้า 20-22

4
ยื่นใบสมัคร
<9 เดือน - 6 เดือนล่วงหน้า>

อ่านรายละเอียด

□ เตรียมเอกสารการสมัคร หน้า 4-18

□ โอนเงินค่าเข้าสอบ

5
เข้ารับการสอบคัดเลือกของแต่ละสถานศึกษา
<5 เดือน - 2 เดือนล่วงหน้า>

อ่านรายละเอียด

(เช่น) □ สอบสัมภาษณ์

□ ทดสอบความสามารถทางวิชาการ

6
ดำาเนนิการเพื่อเข้าเรียน
<3 เดือน - 2 เดือนล่วงหน้า> อ่านรายละเอียด

□ รับเอกสารอนญุาตให้เข้าเรียน

□ โอนเงินค่าแรกเข้า

7
เตรียมตัวเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
<2 เดือน - 1 เดือนล่วงหน้า>

อ่านรายละเอียด

□ ขอรับการตรวจลงตรา (ขอวีซ่า) หน้า 24-27

□ หาที่พัก หน้า 35

□ ซื้อตั๋วเครื่องบินและประกัน หน้า 36

8
การเข้าเรียน อ่านรายละเอียด

□ เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น

□ ยื่นเอกสารด�าเนนิการเข้าเรียน

<ตารางเวลาการเตรียมตัวศึกษาต่อโดยทั่วไป : กรณีสอบเข้าศึกษาต่อญี่ปุ่นจากต่างประเทศ>

การเลือกสถานศึกษาจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

ค้นหาข้อมลูทีถ่กูต้องและใหม่ทีส่ดุ ควรรวบรวม

ข้อมลูการศกึษาต่อให้เพยีงพอจากแหล่งข้อมลู

ต่างๆ อาทิ คู่มือฉบับนี้ เว็บไซต์ของ JASSO 

และข้อมูลจากสถานศึกษา

กระบวนการต้ังแต่การย่ืนใบสมัครไปจนถึง
ขั้นตอนการเข้าศึกษาจะแตกต่างกันในแต่ละ
สถานศกึษา จึงควรอ่านเอกสารคูม่อืการสมคัร
อย่างละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดใน
ขั้นตอนต่างๆ
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การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ่นจะเริ่มหลังจากสิ้นสุดการศึกษาระดับประถมศึกษา (โรงเรียนประถมศึกษา 6 ปี) และ 
การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา (โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น 3 ปีและโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย 3 ปี) รวม 12 ปี สถาบนัอดุมศกึษา
ที่นกัศึกษาต่างชาติสามารถเข้าเรียนได้มีอยู่ 5 ประเภท ได้แก่ ① วิทยาลัยเทคนคิ ② วิทยาลัยอาชีวศึกษา ③ วิทยาลัยอนุปริญญา  
④ มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) และ ⑤ บัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท/เอก) ซึ่งแบ่งตามหน่วยงานที่ก่อตั้งออกเป็นสถานศึกษา 
ของรัฐบาล ท้องถิ่น และเอกชน
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สถาบันอุดมศึกษาที่นักศึกษาตางชาติ
สามารถเขาเรียนได
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โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน (※บางแหงเปนมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายรวมกัน)

โรงเรียนประถมศึกษา

โรงเรียนอาชีวศึกษา

(หลักสูตรวิชาชีพ)

มหาวิทยาลัย

(ปริญญาตรี)
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

(หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง)

วิทยาลัย

อนุปริญญา

บัณฑิตวิทยาลัย

(ปริญญาโท/เอก)
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โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน (※บางแหงเปนมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายรวมกัน)

โรงเรียนประถมศึกษา

โรงเรียนอาชีวศึกษา

(หลักสูตรวิชาชีพ)

มหาวิทยาลัย

(ปริญญาตรี)
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

(หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง)

วิทยาลัย

อนุปริญญา

บัณฑิตวิทยาลัย

(ปริญญาโท/เอก)

การเทียบโอนศึกษาตอเปนเพียงตัวอยางหนึ่งเทานั้น

อายุ 18 ปขึ้นไป
อุดมศึกษา

มัธยมศึกษา
อายุ 12-18 ป

ประถมศึกษา
อายุ 6-12 ป

ระบบการศึกษาของญี่ปุ่น

 ปฏิทินการศึกษาและการแบ่งภาคการศึกษา

สถานศึกษาในญ่ีปุ่นจะนับหนึง่ปีการศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไป มหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งในญี่ปุ่นใช้ระบบ
ทวภิาค (2 ภาคการศกึษา) โดยภาคต้น เริม่ตัง้แต่เดอืนเมษายนถงึเดอืนกนัยายน  ส่วนภาคปลาย เริม่เดอืนตลุาคมถงึเดอืนมนีาคม มีมหาวทิยาลยั
บางแห่งใช้ระบบ 3 ภาคการศึกษาหรือระบบจตุรภาค (4 ภาคการศึกษา)

Q  ได้ยินมาว่าโดยทั่วไปแล้วที่ญี่ปุ่นจะเข้าเรียนกันในเดือนเมษายน แล้วมีมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาเพื่อเข้าเรียนในเดือน

กันยายนหรือตุลาคมหรือไม่
A  มี โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท/เอก) มักเข้าเรียนในเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคม

Q  มีวันหยุดยาวช่วงไหนบ้าง?
A  โดยปกติมีวันหยุดยาวปีละ 3 ครั้ง คือ ฤดูร้อน (ปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนกันยายน)  

ฤดูหนาว (ปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม) และฤดูใบไม้ผลิ (เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม)
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 คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ

การเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอนุปริญญา วิทยาลัยอาชีวศึกษา ผู้สมัครต้องสำาเร็จการศึกษา 12 ปี จากระบบการศึกษา 
ภาคปกติ ในกรณีโอนเข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยเทคนคิ ผู้สมัครจะต้องส�าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 11 ปี และในกรณีศึกษาต่อระดับ 
บัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท) จะต้องส�าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 16 ปี

ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหลักสูตร 10 ปี หรือ 11 ปี เช่นในประเทศอินเดีย เนปาล บังคลาเทศ มาเลเซีย 
มองโกเลยี ฯลฯ หากจะศกึษาต่อทีป่ระเทศญีปุ่น่ในระดบัมหาวทิยาลยัและระดบัอืน่ๆ จะต้องมคีณุสมบตัติามเงือ่นไขข้อใดข้อหนึง่ดงัต่อไปนี้
กรุณาสอบถามสถานศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในกรณทีี่ไม่แน่ใจว่ามีคุณสมบัติสมัครเข้าศึกษาต่อหรือไม่

① เข้าเรียน 1 ปีหรือ 2 ปีที่ประเทศของตนในหลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ หรือในสถาบันอุดมศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัย ฯลฯ  เพื่อให้ได้
รับการศึกษาในสถานศึกษาภาคปกติครบ 12 ปี
② ส�าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่นก�าหนด (เฉพาะผู้ที่ส�าเร็จ 
การศึกษาจากหลักสูตรที่เทียบเท่ากับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของญี่ปุ่นเท่านัน้)

อย่างไรกต็าม ผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษารวมระยะเวลาของหลกัสตูรไม่ถงึ 12 ปีจะถอืว่ามคีณุสมบตัเิข้าศกึษาต่อ 
ได้โดยไม่ต้องเรียนในหลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ หากหลักสูตรที่ส�าเร็จการศึกษาในประเทศนัน้เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลา 11 ปีขึ้นไป 
และได้รับการรับรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น

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

 วุฒิการศึกษาและจำานวนปีที่ใช้ในการเรียน

หลักสูตร วุฒิการศึกษา ระยะเวลามาตรฐานของหลักสูตร

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรปริญญาเอก ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 5 ปี

หลักสูตรปริญญาโท ปริญญามหาบัณฑิต 2 ปี

หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง

ประกาศนียบตัรบัณฑิต (วิชาชีพเฉพาะทาง) 2 ปี

ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขากฎหมาย (วิชาชีพเฉพาะทาง) 3 ปี

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (วิชาชีพเฉพาะทาง) 2 ปี

มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี)

คณะทัว่ไป คณะเภสัชศาสตร์หลกัสตูร 4 ปี

ปริญญาบัณฑิต

4 ปี

หลักสูตรแพทยศาสตร์ 
ทันตแพทยศาสตร์ 

และสัตวแพทยศาสตร์ 
เภสัชศาสตร์หลักสูตร 6 ปี

6 ปี

วิทยาลัยอนุปริญญา - อนุปริญญาบัณฑิต 2-3 ปี

วิทยาลัยเทคนคิ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนคิ 3 ปี (สาขาพาณชิย์นาวี 3 ปี 6 เดือน)

วิทยาลัยอาชีวศึกษา หลักสูตรเฉพาะทาง 
(วิทยาลัยอาชีวศึกษา)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 ปีขึ้นไป

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4 ปีขึ้นไป

＊ หลักสูตรปริญญาเอกในบัณฑิตวิทยาลัยบางแห่งแบ่งออกเป็นหลักสูตรภาคต้น (2 ปี) กับหลักสูตรภาคปลาย (3 ปี) หลักสูตรปริญญาตรีที่ใช้เวลาเรียน  
 6 ปี เช่น แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสชัศาสตร์หลกัสูตร 6 ปี และสัตวแพทยศาสตร์ จะมรีะยะเวลาเรยีนในหลกัสูตรปรญิญาเอกขัน้ต�า่ 4 ปี
＊ ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอนุปริญญาสามารถศึกษาต่อในหลักสูตรระดับสูง (1-2 ปี) ได้เพื่อให้ได้วุฒิ "ปริญญาตรี" 
＊ โดยปกติแล้ววิทยาลัยเทคนคิใช้เวลาเรียน 5 ปี แต่จะรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนในชั้นปีที่ 3 หลังส�าเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในหลักสูตร 
 ระดับสูง (2 ปี) เพื่อให้ได้วุฒิ "เทคโนโลยีบัณฑิต"
＊ ชื่อวุฒิของวิทยาลัยเทคนคิ คือ "ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนคิ" และวุฒิของวิทยาลัยอาชีวศึกษา คือ "ประกาศนียบัตรวิชาชีพ" และ "ประกาศนียบัตร
 วิชาชีพชั้นสูง"

ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอนุปริญญาและวิทยาลัยเทคนคิหลักสูตรระดับสูงซึ่งได้รับการรับรองจาก National Institution for Academic 
Degrees and Quality Enhancement of Higher Education (NIAD-QE) และสอบผ่านการประเมินจาก NIAD-QE แล้ว มีสิทธิ์ที่จะได้รับ
วุฒิ "ปริญญาตรี" กรุณาสอบถามรายละเอียดกับสถานศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ

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

Q  วุฒิการศึกษาที่ได้จากญี่ปุ่นสามารถใช้ในประเทศอื่นได้หรือไม่?
A  โดยทั่วไป วุฒิที่ได้รับจากสถานศึกษาในญี่ปุ่นจะได้รับการประเมินให้เทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาในประเทศอื่นๆ อย่างไรก็ตามในแต่ละ

ประเทศอาจให้กระทรวงศกึษาฯ และหน่วยงานผูใ้ห้การรบัรอง (องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร บรษิทัเอกชน ฯลฯ) เป็นผูป้ระเมนิวฒุกิารศกึษา
ที่ได้รับจากต่างประเทศ ดังนัน้ นกัศึกษาจึงควรตรวจสอบกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศของตนด้วย

ระบบการศึกษาของญ
ี่ปุ่น
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 เริ่มยื่นใบสมัครเพ่ือศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยและ 
บัณฑิตวิทยาลัยได้ตั้งแต่เมื่อไหร่?

A  ช่วงเวลาการสมัครแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานศึกษา 
 ควรตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องจากระเบียบการรับสมัคร

ของสถานศึกษา ทั้งน้ี สามารถตรวจสอบระยะเวลาการรับสมัคร
ที่เว็บไซต์ของ JASSO หรือ JAPAN STUDY SUPPORT  
ได้เช่นกัน

Q  จะตรวจสอบขั้นตอนการสมัครได้อย่างไร?

A  สถานศึกษาจ�านวนมากมีระเบียบการรับสมัครหรือใบสมัคร

 อยู ่บนเว็บไซต์ ให้ลองค้นหาค�าว่า 「外国人留学生
募集要項」“Application Guidebook for International 
Students” , 「入学案内」 “School Admission Guide”,  
หรอื 「受験案内」“Entrance Examination Guide” ในเวบ็ไซต์
ของสถานศึกษานัน้ๆ ส�าหรับสถานศึกษาที่ไม่ได้แสดงระเบียบการ-
สมัครไว้ในเว็บไซต์ จ�าเป็นต้องขอเอกสารการสมัครโดยการจัดส่ง
ทางไปรษณีย์

 แบบฟอร์มใบสมัครนั้นเป ็นแบบฟอร์มเดียวกันหมด 
ทุกมหาวิทยาลัยหรือไม่

A แบบฟอร์มจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละสถานศึกษา 
 จึงควรขอระเบียบการสมัครจากสถานศึกษาท่ีตนต้องการ 

เข้าศึกษาต่อ

① มีบางปีในช่วงประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนในโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่น
②  จบการศกึษาจากโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายในประเทศญีปุ่่น
③ ถือสัญชาติญี่ปุ่นและสัญชาติอื่นพร้อมกัน 2 สัญชาติ
หากมีเงื่อนไขตรงกับกรณีต่างๆ ข้างต้น จะสามารถสมัครสอบเข้า
แบบนกัเรียนต่างชาติได้หรือไม่

A  ทางสถานศึกษาจะเป็นผู้พิจารณาว่ามีคุณสมบัติในการ- 
 สมัครหรือไม่ ให้ติดต่อกับสถานศึกษาก่อนทำาการสมัคร 

เพือ่ตรวจสอบดวู่ามคีณุสมบตัหิรอืไม่ อาจเป็นไปได้ว่าจะต้องใช้ระบบ
สอบเข้าแบบเดียวกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นขึ้นอยู่กับการพิจารณาใน
แต่ละสถานศึกษา

Q&A เกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

  เป็นผู้มีความบกพร่องทางกาย สถานศึกษาจะช่วยอำานวย

ความสะดวกในตอนสอบเข้าและหลังเข้าเรียนหรือไม่

A  มีนกัเรียนแลกเปลี่ยนที่มีความบกพร่องทางกายที่ก�าลัง

 ศึกษาอยู่ที่ญ่ีปุ่นโดยได้รับความช่วยเหลือจากสถานศึกษา 

กรณต้ีองการการอ�านวยความสะดวกต่างๆ ในตอนสอบเข้าและหลงั

จากเข้าศกึษาต่ออนัเนือ่งมาจากความเจบ็ป่วยหรอืความบกพร่องทาง

ร่างกายให้ปรึกษากับทางสถานศึกษาก่อนทำาการสมัคร

Q  จำาเป็นต้องเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อสอบเข้าหรือไม่

A  สถานศึกษาจ�านวนมากด�าเนินการสอบในประเทศญ่ีปุ่น  

 แต่ก็มีสถานศึกษาบางแห่งที่คัดเลือกจากการพิจารณา

เอกสารเพยีงอย่างเดยีว บางแห่งสอบสมัภาษณ์ผ่านทางอนิเตอร์เนต็ 

หรือจัดสอบในประเทศของผู้สมัคร

  ต้องมคีวามสามารถด้านภาษาญีปุ่น่ระดับใดจงึจะสามารถ

ทำาความเข้าใจวิชาต่างๆ ในมหาวทิยาลยัหรอืวทิยาลัยอาชีวศกึษาได้ 

A  นักศึกษาต้องมีระดับคะแนนวิชาภาษาญี่ปุ ่นในการสอบ  

 EJU 200 คะแนนขึ้นไป หรือมีความสามารถในระดับ N1 

หรือ N2 ของการสอบวดัระดบัความสามารถทางภาษาญีปุ่น่ (JLPT)  

เพือ่ให้สามารถตดิตามเนือ้หาวชิาในโรงเรยีนได้ หากยงัไม่ผ่านระดบั

ทีก่ล่าวมา แนะน�าให้เรยีนภาษาญีปุ่น่ทีป่ระเทศของตนหรอืเข้าเรยีน

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นก่อน

  มหีลกัสตูรทีส่ามารถเรยีนจบได้วฒุกิารศกึษาโดยการเรยีน

เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้หรือไม่?

A มีหลักสูตรลักษณะนี้เพิ่มจ�านวนขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตาม 

  ยังไม่มีหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษล้วน

ในวิทยาลัยเทคนคิ วิทยาลัยอนุปริญญา และวิทยาลัยอาชีวศึกษา

Q Q

Q
Q

Q Q
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Q
&A เกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศญ

ี่ปุ่น

Q  มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยหรือไม่

A  ประเทศญี่ปุ ่นไม่มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยอย่างเป็น 
 ทางการ ควรรวบรวมข้อมูลโดยการเข้าร่วมงานแนะแนว

ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อ่านเว็บไซต์ของ JASSO หรือเว็บไซต์ของ
มหาวทิยาลยัเพือ่ค้นหาสถาบันทีต่รงกบัความต้องการและความสนใจ

      เหตใุดในการสมคัรเรยีนจงึระบุว่าจำาเป็นต้องมี "ผู้คำา้ประกนั" 

A  เหตุผลที่ต้องมี "ผู้ค�้าประกัน" ในตอนยื่นสมัคร คือ
 "เพ่ือรบัประกนัการจ่ายค่าเล่าเรยีน" "เพือ่ไม่ให้เกดิปัญหา

ในการด�าเนนิการเกีย่วกบัสถานภาพการพ�านกัหลงัเข้าเรยีน" เป็นต้น 
นอกจากนี้ อาจมีการขอให้ก�าหนดบุคคลในครอบครัวที่ประเทศของ
นกัศึกษาเพ่ือรับการติดต่อจากประเทศญี่ปุ่นในกรณทีี่นักศึกษาเจ็บ
ป่วยหรือบาดเจ็บในขณะศึกษาต่อ 

เว็บไซต์ JASSO มีข้อมูลต่างๆ ต่อไปนี้

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

● มีการสอบสำาหรับนกัศึกษาต่างชาติหรือไม่

● สมัครแบบออนไลน์ได้หรือไม่

● มีระบบสอบเข้าโดยไม่ต้องเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น 
 (Pre-Arrival Admission) หรือไม่

● ระยะเวลาการสมัคร

● หลกัสตูรทีไ่ด้รบัวฒุกิารศกึษาด้วยการเรยีนเป็นภาษาองักฤษ

● ความสามารถภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษที่จำาเป็น
 ในการสมัคร

● ระดับคะแนน EJU ที่จำาเป็นในการสมัคร

● หลักสูตรที่สามารถเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อ

● หลักสูตรระยะสั้น

Q
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 ประเภทสถาบัน
กรณต้ีองการเรยีนภาษาญีปุ่น่เพือ่สอบเข้ามหาวิทยาลยั ฯลฯ ผู้เรยีนสามารถเลอืกเรยีนในสถาบันสอนภาษาญีปุ่น่หรอืเรยีนหลกัสตูรพเิศษส�าหรบั
นกัศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัยเอกชนหรือวิทยาลัยอนุปริญญา

1 สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
 ผู้ก่อตั้ง : สถานศึกษานติิบุคคล (สถาบันอาชีวศึกษา โรงเรียนฝึกอบรม) องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ บริษัทจ�ากัด   
   องค์กรอิสระ บุคคลธรรมดา ฯลฯ
 วัตถุประสงค์  : (1) เรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ (2) เรียนหลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (3) เรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อ 
   วัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการศึกษาต่อ
 สถานภาพการพ�านกั : College Student
 สถาบันสอนภาษาญี่ปุ ่นที่ผู ้เรียนจะได้รับสถานภาพการพ�านักประเภท "College Student" นั้นต้องเป็นสถาบันสอนภาษาญ่ีปุ่นท่ี 
 ประกาศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น เท่านัน้
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นตามประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (กระทรวงยุติธรรม)

 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukanho_ho28-2.html
ค้นหาโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น (Association for the Promotion of Japanese Language Education)

 http://www.nisshinkyo.org/english/index.html

2 หลักสูตรพิเศษสำาหรับนกัศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัยเอกชนและวิทยาลัยอนุปริญญา
 ผู้ก่อตั้ง  : มหาวิทยาลัยเอกชนและวิทยาลัยอนุปริญญา
 วัตถุประสงค์  : เรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ 
 สถานภาพการพ�านกั : College Student
 หลักสูตรพิเศษส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ “Ryugakusei Bekka” (留学生別科) หรือเรียกอีกชื่อว่าหลักสูตรพิเศษภาษาญ่ีปุ ่น 
  “Nihongo Bekka” (日本語別科) เป ิดสอนในมหาวิทยาลัยเอกชนและวิทยาลัยอนุปริญญา ผู ้ เรียนสามารถเรียนวิชา 
 ภาษาญี่ปุ ่น วัฒนธรรมญี่ปุ ่น/ญี่ปุ ่นศึกษา และวิชาพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ฯลฯ หากผู ้เรียนต้องการศึกษาต่อ 
 ในระดับมหาวิทยาลัยก็สามารถเข้าศึกษาต่อโดยระบบการเสนอชื่อ (Recommendation Admission) เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย 
 ที่จัดสอนหลักสูตร Bekka ท่ีก�าลังศึกษาอยู ่ได้ หรือจะสมัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยอื่นก็ได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีข ้อดีคือ 
 สามารถใช้สิ่งอ�านวยความสะดวกและบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย
รายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชนและวิทยาลัยอนุปริญญาที่เปิดสอนหลักสูตรพิเศษสำาหรับนกัศึกษาต่างชาติ (JASSO)

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

 คุณสมบัติในการเข้าศึกษา

ผู้ท่ีต้องการสมัครเรียนหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะต้องจบการศึกษาภาคปกติจากโรงเรียน (ประถมศึกษา, 
มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย) รวม 12 ปีก่อน แต่ถ้าระบบการศึกษาในโรงเรียนภาคปกติ (ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, 
มัธยมศึกษาตอนปลาย) ของประเทศผู้สมัครมีระยะเวลาไม่ถึง 12 ปี และการศึกษาขั้นสูงสุดของผู้สมัครคือจบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายใน
หลักสูตรซึ่งไม่ใช่หลักสูตรที่ได้ก�าหนดไว้ จะถือว่ามีคุณสมบัติไม่พอเพียงที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของญ่ีปุ่นได้ กรณีเช่นนี้ ผู้สมัครต้องเข้า
ศกึษาจนจบจากหลกัสตูรเตรยีมเข้าศกึษาต่อ “Junbi Kyouiku Katei” ทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิารฯ ประเทศญีปุ่น่ระบไุว้ นอกจากนี้
ยังต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ จึงจะมีคุณสมบัติในการสมัครเข้าศึกษาต่อ
นอกจากการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นแล้ว "หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ (準備教育課程)"  ยังมีวิชาพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เช่น ภาษาอังกฤษ คณติศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
"หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ" ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่นกำาหนด (JASSO)

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

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น คืออะไร?

สถ
าบ

ันส
อน

ภา
ษา

ญ
ี่ปุ่น

คือ สถาบันที่สอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่ชาวต่างชาติ มีโรงเรียนจำานวนมาก 
ที่มีหลักสูตรสำาหรับนกัศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
ของญี่ปุ่น โดยมีการติวการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) หรือ
เพื่อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) นอกจากนี้ ยังมีการสอนวิชาการ
พื้นฐานของการสอบ EJU (คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาความรู้ 
ทั่วไป) หรือการติวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เป็นต้น
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 การสมคัร การเข้าศกึษาต่อ ระยะเวลาของหลกัสตูร

 การสอบเข้า

สถาบันสอนภาษาญ
ี่ปุ่น

 สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น  จุดสำาคัญในการเลือก

① เป็นสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นตามประกาศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือไม่?

② วัตถุประสงค์ของการเรียนคือ? เพื่อสนทนาในชีวิตประจ�าวัน? เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย? เพื่อใช้ในธุรกิจ?

③ การจดัช้ันเรยีน มกีารแบ่งระดบัเพ่ือให้เหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรยีนหรอืไม่? มนีกัเรียนกีค่นในหนึง่ห้อง? 

④ จำานวนนกัเรียนและจำานวนผู้สอน ขนาดของโรงเรียนเป็นอย่างไร? สัดส่วนจ�านวนนกัเรียนต่อจ�านวนผู้สอนเป็นอย่างไร?

⑤ สัดส่วนของนกัเรียน มีนกัเรียนที่มาจากประเทศที่ใช้ตัวคันจิเยอะหรือไม่? มีการค�านงึถึงนกัเรียนที่ไม่ได้มาจากประเทศที่ใช้ตัว 
  แบ่งตามสัญชาติ คันจิหรือไม่?

⑥ จำานวนชั่วโมงเรียน จ�านวนชั่วโมงเรียนทั้งหมดและจ�านวนชั่วโมงเรียนในแต่ละวิชาเป็นอย่างไร?

⑦ การเรียนเพื่อเตรียมสอบ มีการสอนเพื่อเตรียมการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) หรือการสอบวัดระดับความสามารถ
  ทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) หรือไม่?
  มกีารสอนวชิาพืน้ฐาน (ภาษาองักฤษ คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ประวตัศิาสตร์โลก ภมูศิาสตร์ ฯลฯ) หรอืไม่?

⑧ มีการแนะนำาและให้คำาปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อและความเป็นอยู่หรือไม่?

⑨ เส้นทางหลังจบการศึกษาเป็นอย่างไรบ้าง?

⑩ ค่าเล่าเรียน ค่าเล่าเรียนเหมาะสมกับจ�านวนชั่วโมงเรียน จ�านวนผู้สอน และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ หรือไม่?

⑪ การสอบเข้า เป็นการคดัเลอืกจากเอกสารเท่านัน้หรอืไม่? มกีารสมัภาษณ์ผูค้�า้ประกนัหรอืผูต้ดิต่อทีอ่ยูใ่นประเทศญีปุ่น่
  หรือไม่? มีการสอบคัดเลือกจากภายนอกประเทศญี่ปุ่นหรือไม่?

⑫ สถานที่ตั้งโรงเรียน อยู่ในเมืองใหญ่หรือเมืองเล็ก? น่าจะปรับตัวให้เข้ากับภูมิอากาศได้หรือไม่?

⑬ ที่พัก โรงเรียนมีหอพักหรือบ้านพักหรือไม่? แนะน�าอพาร์ทเมนท์ให้หรือไม่?

การรับสมัครนกัศึกษาจะเริ่มก่อนการเปิดเรียนประมาณ 4 - 6 เดือน
โรงเรียนส่วนมากเร่ิมหลักสูตรในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม 
ตามปกติแล้วหลักสูตรหนึง่จะใช้เวลาประมาณ 1 - 2 ปี

เอกสารในการสมัครเข้าเรียน

□ ใบสมัครเข้าเรียน
□ ใบประวัติส่วนตัว
□ ใบรบัรองผลการศกึษาในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืมหาวทิยาลยั
□ ใบรับรองการส�าเร็จการศึกษา (หรือคาดว่าจะส�าเร็จการศึกษา) 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือมหาวิทยาลัย
□ เอกสารรับรองความสามารถทางการเงิน
□ เอกสารอื่นๆ

เอกสารที่ต้องใช้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละสถานศึกษา ผู้สมัครควรสอบถามรายละเอียดโดยตรงกับสถานศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ

Q หากไม่มีแผนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย จะสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่
A  สถาบนัสอนภาษาญีปุ่น่มหีลกัสตูรให้เลอืกมากมายตามวตัถุประสงค์ของการเรียน นอกจากหลกัสูตรเพือ่การศกึษาต่อ ยังมีหลักสูตรเพื่อ  
 การใช้ชีวิตประจ�าวันรวมทั้งภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ ควรสอบถามรายละเอียดกับสถานศึกษา
 
Q  สามารถย้ายจากสถาบันสอนภาษาที่สมัครเรียนแล้วไปยังสถาบันสอนภาษาอื่นได้หรือไม่
A  ตามระเบียบแล้วไม่สามารถย้ายสถาบันสอนภาษาญี่ปุ ่นได้ ดังนั้นจึงควรพิจารณาข้อมูลจากเว็บไซต์หรือเอกสารแนะน�า 
 สถานศกึษา นโยบายของสถานศกึษา หรอืสอบถามข้อมลูโดยตรงจากรุน่พีท่ีก่�าลงัศกึษาอยูห่รอืจบการศกึษาแล้ว เกบ็ข้อมลูให้ครบถ้วน 
 ก่อนท�าการเลือกโรงเรียนอย่างระมัดระวัง

มักพิจารณาจากเอกสารเป็นหลัก แต่ก็มีบางสถานศึกษาที่มีการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าเรียนและผู้ปกครอง หรือจัดสอบข้อเขียนด้วย

Japanese Language School Association (JaLSA)            http://www.jalsa.jp/
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 ค้นหาข้อมูลที่นี่
ข้อมูลมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอนุปริญญา (JASSO)
  http://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html
Japanese Colleges and Universities Search (JASSO) 
  https://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/univ_search/
ค้นหามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอนุปริญญา (JAPAN STUDY SUPPORT)
  http://www.jpss.jp/en/

●หนงัสือ "แนะนำาการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สำาหรับนกัศึกษาต่างชาติที่ใช้เงินทุนของตัวเอง"
(ชื่อภาษาญี่ปุ่น: 私費外国人留学生のための大学入学案内)
เป็นหนงัสือที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น การสอบเข้าและจ�านวนนกัศึกษาต่างชาติที่สอบเข้าได้
ในแต่ละมหาวิทยาลัย เป็นต้น
บรรณาธิการและจัดพิมพ์ : The Asian Students Cultural Association (จ�าหน่ายในประเทศญี่ปุ่น)

 คุณสมบัติในการเข้าศึกษา

ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อใดข้อหนึง่ต่อไปนี้
① เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 12 ปีของสถานศึกษาในต่างประเทศ
② เป็นผู้มีอายุไม่ต�่ากว่า 18 ปีและผ่านการสอบวัดระดับความรู้ว่าเทียบเท่าการส�าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 12 ปีในต่างประเทศ
③ เป็นผู้มีอายุไม่ต�่ากว่า 18 ปีและส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนส�าหรับชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองว่าเทียบเท่ากับโรงเรียน 
 มัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศ
④ เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรท่ีก�าหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น รวมระยะเวลาต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไปใน 
 ต่างประเทศ
⑤ เป็นผู้มีอายุไม่ต�่ากว่า 18 ปีและมีใบรับรอง International Baccalaureate ใบรับรอง Abitur หรือใบรับรอง Baccalaureate ของฝรั่งเศส 
 หรือมีการสอบระดับ GCEA ที่มีผลคะแนนครบถ้วนตามที่แต่ละสถานศึกษาก�าหนด
⑥ เป็นผูม้อีายไุม่ต�า่กว่า 18 ปีและส�าเรจ็การศกึษาในหลกัสตูร 12 ปีของสถานศกึษาทีไ่ด้รบัการรบัรองจากองค์กรประเมนิระหว่างประเทศ <WASC, 
  CIS, ACSI>
⑦ เป็นผู้มีอายุไม่ต�่ากว่า 18 ปีและผ่านการสอบวัดระดับความรู้ว่าเทียบเท่าการส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
⑧ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อหนึง่ข้อใดนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาในสถานศึกษา 
⑨ เป็นผู้มีอายุไม่ต�่ากว่า 18 ปีและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลโดยสถานศึกษาว่ามีความรู้เทียบเท่าหรือสูงกว่า  
 ผู้ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
※ ส�าหรับข้อ ①-③ หากหลักสูตรระยะเวลาไม่ถึง 12 ปี หรือไม่ได้จบจากหลักสูตรในต่างประเทศที่ก�าหนดไว้ อาจต้องเรียนหลักสูตรเตรียม 
 เข้าศึกษาต่อ หรือผ่านการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมที่ก�าหนดไว้เสียก่อน

 เอกสารในการสมัครเข้าเรียน
□ ใบสมัครเข้าเรียน (ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)
□ ใบรับรองการส�าเร็จการศึกษา (หรือคาดว่าจะส�าเร็จการศึกษา)
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
□ ใบรับรองผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
□ จดหมายแนะน�าจากผู้อ�านวยการหรืออาจารย์ของโรงเรียน  
 มัธยมศึกษาตอนปลายที่ส�าเร็จการศึกษา
□ ใบรับรองความสามารถภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
□	เอกสารอื่นๆ
เอกสารที่ต้องใช้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละสถานศึกษา ผู้สมัครควร 
สอบถามรายละเอียดโดยตรงกับสถานศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี)
และวิทยาลัยอนุปริญญา

มห
าว

ิทย
าล

ัย 
(ป

ริญ
ญ

าต
รี)

 แ
ละ

วิท
ยา

ลัย
อน

ุปร
ิญ

ญ
า

มหาวิทยาลัยและ
วิทยาลัยอนุปริญญา คืออะไร?

คือสถาบันการศึกษาที่เป็นแกนหลักในระดับอุดมศึกษา ตามกฎโดยทั่วไป
มหาวิทยาลัยใช้เวลาเรียน 4 ปี และวิทยาลัยอนุปริญญาใช้เวลาเรียน 2 ปี
บางสถานศึกษามีระบบนักศึกษาภาคพิเศษที่สามารถเข้าฟังบรรยาย 
หรือลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชา นอกจากการศึกษาต่อในระยะยาวเพื่อ
ให้ได้วุฒิการศึกษาแล้ว ยังมีระบบการศึกษาต่อระยะสั้นโดยไม่ได้รับวุฒิ
การศึกษาด้วย



11

 การสอบเข้า

นอกจากการสอบเข้าส�าหรับชาวญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยส่วนมากยังมีการสอบส�าหรับชาวต่างชาติเช่นกัน 
โดยจะท�าการคัดเลือกจากรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้หลายรายการประกอบกัน แต่ละสถานศึกษามีวิธี 
การสอบเข้าที่ต่างกัน จึงควรตรวจสอบรายละเอียดจากเอกสารคู่มือการสอบของสถานศึกษาแต่ละแห่ง

	 ○ การพิจารณาจากเอกสาร
	 ○ การทดสอบความสามารถทางวิชาการ
	 ○ การสัมภาษณ์
	 ○ การเขียนบทความสั้นๆ หรือเรียงความ
	 ○ การทดสอบความสามารถหรือความถนดัด้านอื่นๆ
	 ○ การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)
	 ○ การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
	 ○ การสอบของศูนย์การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย (National Center Test for University Admissions)

1 มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี)
หากส�าเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขต่อไปนี้ จะได้รับวุฒิ "ปริญญาตรี"
(学士)

เวลาที่ใช้ใน
การเรียนโดยเฉลี่ย

จ�านวนหน่วยกิตที่ได้

คณะทั่วไป  
คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตร 4 ปี

4 ปี ตั้งแต่ 124 หน่วยกิตขึ้นไป

แพทยศาสตร์ 
ทันตแพทยศาสตร์ 
สัตวแพทยศาสตร์ 
และเภสัชศาสตร์
หลักสูตร 6 ปี

 6 ปี

แพทยศาสตร์และ
ทันตแพทยศาสตร์ 188 หน่วยกิตขึ้นไป
สัตวแพทยศาสตร์  182 หน่วยกิตขึ้นไป
เภสัชศาสตร์       186 หน่วยกิตขึ้นไป

2 วิทยาลัยอนุปริญญา
หากส�าเร็จการศกึษาตามเงือ่นไขต่อไปนี ้จะได้รบัวฒุ ิ"อนปุรญิญา" 
(短期大学士)

จ�านวนหน่วยกิตที่ได้
หลักสูตร 2 ปี 62 หน่วยกิตขึ้นไป

หลักสูตร 3 ปี 93 หน่วยกิตขึ้นไป

 เงื่อนไขการสำาเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัย (ปริญ
ญ

าตรี) และวิทยาลัยอนุปริญ
ญ

า

① เนื้อหาการเรียนการสอนและการวิจัย มีการสอนวิชาที่อยากเรียนจริงๆ หรือไม่? สามารถท�าวิจัยได้หรือไม่?

② หลักสูตร (โปรแกรม) เป็นโปรแกรมที่เข้าเรียนเหมือนกับคนญี่ปุ่นหรือไม่? หรือเป็นโปรแกรมที่จะได้รับวุฒิ  

  การศึกษาด้วยการเรียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้? เป็นโปรแกรมระยะยาวหรือไม่? 

  หรือว่าเป็นโปรแกรมระยะสั้น?

③ สิ่งอำานวยความสะดวกในการวิจัย มีสิ่งอ�านวยความสะดวกในการวิจัยพร้อมหรือไม่?

④ การสอบเข้า มีระบบการสอบเข้าโดยไม่ต้องไปสอบที่ประเทศญี่ปุ่น (Pre-Arrival Admission) หรือไม่?

  มีกระบวนการคัดเลือกพิเศษส�าหรับนกัศึกษาต่างชาติหรือไม่?

⑤ ระบบสนับสนนุนกัศึกษาต่างชาติ มีการสอนภาษาญี่ปุ ่นเสริมให้ด้วยหรือไม่? มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนนักเรียนต่างชาติและ 

  ติวเตอร์คอยช่วยเหลือนกัศึกษาต่างชาติด้านการเรียนและการใช้ชีวิตหรือไม่?

  มีการสนับสนนุด้านการหางานหรือไม่?

⑥ เส้นทางของผู้จบการศึกษา การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตวิทยาลัยเป็นอย่างไร? เรียนจบแล้วได้งานที่ไหน?

⑦ ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นอื่นๆ ปีแรกเป็นอย่างไร? ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นอย่างไร? ใช้ค่าใช้จ่ายจนจบการศึกษาเท่าไหร่?

⑧ การรับทุนการศึกษาฯลฯ มีระบบทุนการศึกษาของสถานศึกษาเองหรือมีระบบการยกเว้นค่าเล่าเรียนหรือลดค่า- 

  เล่าเรียนหรือไม่? ความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับทุนมีมากน้อยเพียงใด? มีการแจ้งผลการรับทุน 

  ก่อนเดินทางไปถึงญี่ปุ่นหรือไม่?

⑨ ที่พักอาศัย สถานศึกษามีหอพักหรือบ้านพักหรือไม่? แนะน�าอพาร์ทเมนท์ให้หรือไม่?

⑩ สถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อมเอื้ออ�านวยต่อการเรียนและการใช้ชีวิตหรือไม่? เป็นเมืองใหญ่หรือเมืองเล็ก? 

   น่าจะปรับตัวเข้ากับภูมิอากาศได้ไหม?

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอนุปริญญา จุดสำาคัญในการเลือก
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การเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อ
และการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น

กา
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ทีย
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อน
เพ
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ึกษ

าต
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รศ
ึกษ
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ลัก
สูต
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ะย

ะส
ั้น

Q มีทุนการศึกษาสำาหรับการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นหรือไม่
A มีทุนการศึกษาดังต่อไปนี้
・ ทุนสนับสนนุการแลกเปลี่ยนนกัศึกษา (ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย)
 องค์การสนับสนนุนกัศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) มีทุนการศึกษาส�าหรับนกัศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันการศึกษา
 เงินทุนต่อเดือน : 80,000 เยน
 ติดต่อสอบถาม : สถาบันการศึกษาต้นสังกัดในประเทศของตนเอง
・ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) นกัศึกษาวิจัยภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
 เป็นทนุการศกึษาส�าหรบันักศกึษาทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัหลกัสูตรปรญิญาตรแีละเรียนวชิาเอกด้านภาษาญีปุ่น่หรอืวฒันธรรมญีปุ่น่ 
 เงินทุนต่อเดือน : 117,000 เยน
 ติดต่อสอบถาม : หน่วยงานด้านการทูตของญี่ปุ่นหรือสถาบันการศึกษาที่ตนสังกัดในประเทศของตนเอง

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีการสนับสนนุทุนการศึกษาจากสถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆ  ควรสอบถามรายละเอียดจากสถาบัน 
ที่ต้องการไปศึกษา

การเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อและการโอนหน่วยกิตเพื่อย้ายสาขาวิชา

การศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น

นกัศึกษาเข้าฟังการบรรยายและนกัศึกษาลงทะเบียนรายวิชา

มหาวิทยาลัยจ�านวนมากแม้จะมีระบบเทียบโอนเข้าศึกษาหรือมีการโอนหน่วยกิตเพื่อย้ายสาขาวิชา แต่ในความเป็นจริงอาจพบกรณดีังต่อไปนี้
◉ ไม่ได้เปิดให้เทียบโอนเข้าศึกษาต่อทุกปี
◉ ไม่ได้เปิดให้เทียบโอนเข้าศึกษาต่อในทุกคณะและทุกสาขา
◉ จำานวนปีที่เรียนหรือหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาก่อนหน้านี้อาจไม่ได้รับพิจารณาทั้งหมด

การเทียบโอนและการโอนหน่วยกิตเพื่อการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) จ�าเป็นต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึง่ดังต่อไปนี้
・จบการศกึษาจากวิทยาลยัอนปุรญิญา・จบการศกึษาจากวิทยาลยัเทคนคิ・มปีระกาศนยีบตัรวชิาชพี (จบการศกึษาจากวทิยาลยัอาชวีศกึษา)
・จบจากหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูงของวิทยาลัยเทคนคิ・จบการศกึษาไม่ต�า่กว่าชัน้ปีที ่1 ในมหาวทิยาลยัภาคปกติและมหีน่วยกติครบตามท่ีก�าหนด
・จบการศึกษา 4 ปีจากมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนเพ่ือศึกษาต่อและการโอนหน่วยกิตเพื่อย้ายสาขาวิชามักมีข้อมูลน้อยเมื่อเทียบกับการสอบเข้าปกติ จึงควรสอบถามรายละเอียด
โดยตรงจากสถานศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อแต่เนิน่ๆ 
ค้นหามหาวิทยาลัยที่มีระบบเทียบโอนเข้าศึกษาต่อ (JASSO)

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

"การศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น" คือการศึกษาที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อวุฒิการศึกษา โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาตั้งแต่หลายสัปดาห์จนถึงหนึง่ปี- 
การศึกษา การเรียนการสอนจะมีท้ังภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ หรือทั้งสองภาษารวมกัน รูปแบบโปรแกรมมีความหลากหลาย มีทั้งการจัด 
ชัน้เรียนพเิศษส�าหรับนักเรยีนแลกเปลีย่นระยะสัน้ และการเรยีนวชิาทัว่ไปของหลกัสตูรปรญิญาตรหีรือในภาควชิา ผูจ้บการศกึษาระดบัปรญิญาตรี 
สามารถเข้าเรียนเพื่อท�าวิจัยตามสาขาเฉพาะทางในบัณฑิตวิทยาลัยเป็นเวลา 6 เดือนหรือ 1 ปีในฐานะ "นกัศึกษาวิจัย" 
・ "โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา" หมายถึง ระบบการเดินทางไปศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงความร่วมมือแลกเปล่ียนนักศึกษา 
 ระหว่างกัน ควรสอบถามสถานศึกษาที่ตนสังกัดอยู่ว่ามีการท�าข้อตกลงแลกเปลี่ยนร่วมกับมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นหรือไม่
 หน่วยกติ  : โดยท่ัวไปสถานศึกษาต้นสังกัดจะยอมรับหน่วยกิตที่ได้รับจากสถาบันที่ไปแลกเปลี่ยนไม่เกินจ�านวนที่ก�าหนดไว้ใน 
   ข้อตกลง 
 ค่าเล่าเรียน : โดยทัว่ไปต้องช�าระกบัสถานศกึษาต้นสงักัด โดยจะได้รบัการยกเว้นค่าเล่าเรยีนจากมหาวทิยาลยัทีจ่ะเดนิทางไปแลกเปล่ียน
 ติดต่อสอบถาม : สถานศึกษาต้นสังกัดในประเทศของตนเอง
・ หลักสูตรอื่นนอกเหนือจาก "โครงการแลกเปลี่ยนนกัศึกษา" 
 สามารถค้นหาหลกัสูตรทีน่กัศกึษาต่างชาติสามารถเข้าร่วมได้นอกเหนอืจากการแลกเปล่ียนนักศกึษาระหว่างสถาบนัได้ทีเ่ว็บไซต์ของ JASSO
 หน่วยกิต : มทีัง้ทีส่ามารถเกบ็หน่วยกติได้และไม่ได้ขึน้อยูก่บัโครงการทีเ่ข้าร่วม
 ค่าเล่าเรยีน : โดยทัว่ไปต้องช�าระให้กบัสถาบนัทีเ่ดนิทางไปศกึษา
 ตดิต่อสอบถาม  : มหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่น่ทีจ่ะเดนิทางไปศกึษา
ค้นหาสถานศึกษาที่มีหลักสูตรระยะสั้น (JASSO)

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

ทั้งสองแบบถือเป็น "นกัศึกษาภาคพิเศษ" ต่างจากนกัศึกษาภาคปกติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อวุฒิการศึกษา นกัศึกษาเข้าฟังการบรรยายจะไม่ได้รับ
หน่วยกิตแต่นกัศึกษาลงทะเบียนรายวิชาสามารถรับหน่วยกิตได้ ตามกฎหมาย นกัศึกษาเข้าฟังการบรรยายและนกัศึกษาลงทะเบียนรายวิชาจะ
ต้อง "เข้าฟังบรรยาย 10 ชั่วโมงขึ้นไปต่อ 1 สัปดาห์" จึงจะได้รับวีซ่าสถานภาพการพ�านกั "College Student"
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ปที่ 3

ปที่ 2

ปที่ 1

ปที่ 3

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 1

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 4

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 1

ทำงาน

ปที่ 2 ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

ศึกษาตอใน
บัณฑิตวิทยาลัย

โอนหนวยกิต
เขาศึกษาตอ

วิทยาลัย
อนุปริญญา

※โดยสวนใหญแลวนักศึกษาตางชาติมักจะเทียบโอนเขาศึกษาตอในวิทยาลัยเทคนิคในชั้นปที่ 3

วิทยาลัยเทคนิค
หลักสูตรระดับสูง

ปที่ 2

ปที่ 1

ปที่ 3

ปที่ 2

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 1

วิทยาลัยเทคนิค

วิทยาลัยเทคนคิ

วิทยาลัยเทคนคิ

วิทยาลัยเทคนคิ (KOSEN)
คืออะไร?

วทิยาลยัเทคนคิ หรอืทีเ่รียกว่า "โคเซน็ (KOSEN)" เป็นสถาบนัอดุมศึกษาทีม่ ี
หลกัสตูรต่อเนือ่ง 5 ปีหลงัจบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น (5 ปีครึง่ 
สำาหรบัสาขาพาณชิย์นาว)ี โดยปกตแิล้วนกัศกึษาต่างชาตมิกัจะเข้าศกึษา-
ต่อในวิทยาลัยเทคนิคด้วยการเทียบโอนเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 3 นอกจาก
วทิยาลยัทีก่่อตัง้โดยรฐับาลแล้วยังมทีีก่่อตัง้โดยท้องถิน่และเอกชนอกีด้วย

ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อหนึง่ข้อใดต่อไปนี้
(เฉพาะวิทยาลัยเทคนคิของรัฐบาล)
① เป ็นผู ้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตร 11 ป ีจากสถานศึกษาใน 
 ต่างประเทศ
② เป็นผู ้ผ่านการสอบวัดระดับความรู ้ว่าเทียบเท่ากับการส�าเร็จ 
 การศึกษาจากหลักสูตรการศึกษา 11 ปีจากต่างประเทศ
③ เป็นผูส้�าเรจ็การศกึษาจากโรงเรยีนส�าหรบัชาวต่างชาตใินประเทศ 
 ญ่ีปุ ่นที่ได้รับการรับรองว่าเทียบเท่ากับโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 ตอนปลายในต่างประเทศ
④ มีใบรับรอง International Baccalaureate ใบรับรอง Abitur 
 หรือใบรับรอง Baccalaureate ของฝรั่งเศส
⑤ เป็นผู ้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตร 11 ปีของโรงเรียนส�าหรับ 
 ชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ ่นท่ีได้รับการรับรองจากองค์กร 
 ประเมินระหว่างประเทศ <WASC, CIS, ACSI>
⑥ เป็นผู้ที่ผ่านการสอบวัดระดับเทียบเท่าการส�าเร็จการศึกษาระดับ 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย
⑦ เป็นผู ้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดตามกฎหมายการ- 
 ศึกษาในสถาบันการศึกษา นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น

National Colleges of Technology, Center for International Exchange
 http://ciex.kosen-k.go.jp

 ค้นหาข้อมูลที่นี่

・ เป ็นสถาบันที่สร ้ างเสริมบุคลากรด ้านเทคนิคเพื่ อรองรับ 
 การปฏิบัติงานจริง และพร้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่าง
 ทันท่วงที ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถน�าไปใช้ได้ 
 ทั่วโลกผ่านการศึกษาที่เน้นการทดลองและการฝึกปฏิบัติจริง  
 ไปพร้อมกับการปูพื้นฐานทฤษฎีระดับสูง

・ส่วนใหญ่เป็นสาขาด้านวิศวกรรม นอกจากนี้ยังมีสาขาพาณชิย์นาว ี
 ที่มุ่งเน้นการสร้างลูกเรือด้วย

・ผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตร 5 ปีจะได้วุฒิ "ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 เทคนคิ" (準学士)

・มีหลักสูตรระดับสูง (Advanced courses) อีก 2 ปี หลังจากจบ 
 การศึกษาในหลักสูตร 5 ปีแล้ว

・ผู้ทีจ่บหลกัสตูรระดับสูงสามารถได้รับวฒุ ิ"เทคโนโลยบีณัฑิต" (学士)	
  หากผ่านการประเมินโดย National Institution for Academic 
  Degrees and Quality Enhancement of Higher Education 
 (NIAD-QE)

 จุดเด่นในด้านการศึกษา  เอกสารในการสมัครเข้าเรียน

 การสอบเข้า

 เส้นทางหลังจบการศึกษา
 คุณสมบัติการเทียบโอนเพื่อเข้าศึกษา

เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคของรัฐบาลทั่วประเทศจัดการสอบเข้า 
ร่วมกันโดย National Institute of Technology, Japan เอกสารที่ใช้
จงึเหมอืนกนั สามารถค้นหารายละเอยีดได้จากเวบ็ไซต์ของ  National 
Institute of Technology, Japan

National Institute of Technology, Japan จะพิจารณาตัดสินจาก
หัวข้อเหล่านี้ประกอบกัน
① ใบสมัครเข้าเรียน
② ผลการสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU)
③ ใบรับรองผลคะแนน TOEFLⓇ  หรือ IELTS หรือ TOEICⓇ 

  อย่างใดอย่างหนึง่
④ ผลการสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครจ�าเป็นต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ที่ประเทศญี่ปุ่น

หลงัจบการศกึษาสามารถเลอืกได้ว่าจะท�างานหรอืศกึษาต่อ นกัศกึษา
ต่างชาตส่ิวนมากมักเลอืกทีจ่ะโอนหน่วยกติเข้าศกึษาต่อในมหาวทิยาลัย
ของรัฐ 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษา

วิท
ยา

ลัย
อา

ชีว
ศึก

ษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาท่ีรับรู้กันว่าเป็นแหล่งสร้างบุคลากรที่เป็นก�าลังส�าคัญให้แก่สังคมญี่ปุ่น ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย-
อาชีวศึกษาถือว่าเป็นบุคลากรท่ีมีความช�านาญเฉพาะทางในด้านวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสร้างบุคลากรที่เช่ียวชาญเฉพาะทางทั้งในด้าน 
วฒันธรรมป๊อบที่เรยีกกนัว่า "Cool Japan" อาท ิหนงัสอืการ์ตนู อนเิมชัน่ เกม และแฟชั่น ซึง่เป็นทีส่นใจของผู้คนทัว่โลก ไปจนถงึอตุสาหกรรม
ที่คาดว่าจะเติบโตอย่างมากในตลาดโลกต่อจากนี้ เช่น พลังงานสิ่งแวดล้อม IT การแพทย์และสวัสดิการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นในการ-
รักษาระดับอัตราการเข้าท�างานที่สูงโดยไม่ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ

 จุดเด่นในด้านการศึกษา

 ระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นที่จำาเป็น

 คุณสมบัติในการเข้าศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษา คืออะไร?

"วิทยาลัยอาชีวศึกษา" เป็นสถาบันอุดมศึกษาประเภทหนึ่งในโรงเรียน
อาชีวศึกษาที่มีหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาศิลปวิทยา และให้ผู้เรียนได้รับความรู้ เทคนิค 
และทักษะที่จำาเป็นในการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตจริง

 ค้นหาข้อมูลที่นี่
ค้นหาวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
 (National Association of Vocational Schools of Japan)  http://www.zensenkaku.gr.jp/association/index.html
 (Metropolitan Tokyo Professional Institution Association)  http://www.tsk.or.jp
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่รับนกัศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาต่อ (Association for Technical and Career Education)

 http://www.sgec.or.jp/ryuugakuguide/

เนื่องจากการเรียนการสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็นภาษาญี่ปุ่น ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อหนึง่ข้อใดต่อไปนี้
① เป็นผู้ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประเทศญี่ปุ่น
② เป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่น (JLPT)	 ในระดับ N1 หรือ N2 จัดสอบโดย Japan Educational 
 Exchanges and Services และ The Japan Foundation 
③ เป็นผูท้ีไ่ด้รบัการศกึษาในโรงเรยีนประถมศกึษา โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น หรอืโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายของญีปุ่น่ตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป
④ เป็นผูท้ีส่อบการสอบเพือ่ศกึษาต่อในประเทศญีปุ่น่ (EJU) วชิาภาษาญีปุ่น่ (Japanese as Foreign Language) ได้ตัง้แต่ 200 คะแนนขึน้ไป 
  (ผลรวมคะแนนการอ่านจับใจความและการฟังจับใจความ) 
⑤ เป็นผู้ที่สอบการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ BJT ได้ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป จัดสอบโดย Japan Kanji Aptitude  
 Testing Foundation  

ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อหนึง่ข้อใดต่อไปนี้
① เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 12 ปีจากสถานศึกษาในต่างประเทศ
② เป็นผู้มีอายุไม่ต�่ากว่า 18 ปี และผ่านการสอบวัดระดับความรู้เทียบเท่าการส�าเร็จการศึกษาหลักสูตร 12 ปีจากต่างประเทศ
③ เป็นผู้มีอายุไม่ต�่ากว่า 18 ปีและส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนส�าหรับชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองว่าเทียบเท่ากับ 
 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศ
④ เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศในหลักสูตร 11 ปีขึ้นไปที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่นรับรอง  
⑤ เป็นผู้มีอายุไม่ต�่ากว่า 18 ปีและมีใบรับรอง International Baccalaureate ใบรับรอง Abitur หรือใบรับรอง Baccalaureate ของฝรั่งเศส
⑥ เป็นผูมี้อายุไม่ต�า่กว่า 18 ปีและส�าเร็จการศกึษาในหลกัสตูร 12 ปีของโรงเรยีนส�าหรับชาวต่างชาตใินประเทศญีปุ่น่ทีไ่ด้รบัการรบัรองจากองค์กร 
 การประเมินระหว่างประเทศ <WASC, CIS, ACSI>
⑦ เป็นผู้มีอายุไม่ต�่ากว่า 18 ปีและผ่านการสอบวัดระดับเทียบเท่าการส�าเร็จวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
⑧ เป็นผูม้อีายไุม่ต�า่กว่า 18 ปีและผ่านการตรวจสอบคณุสมบตักิารเข้าศกึษาต่อเป็นรายบคุคลโดยสถานศกึษาว่ามคีวามรูเ้ทยีบเท่าหรอืสงูกว่า 
 ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
⑨ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อหนึง่ข้อใดตามกฎหมายการศึกษาในสถาบันการศึกษานอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น
※  ส�าหรับข้อ ①-③ กรณทีี่หลักสูตรไม่ถึง 12 ปี ต้องผ่านหลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ หรือผ่านการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมเพิ่มก่อน
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (専門士) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (高度専門士)

เวลาที่ใช้ในการเรียน 2 ปีขึ้นไป 4 ขึ้นไป

ชั่วโมงเรียน 1,700 ชั่วโมงขึ้นไป 3,400 ชั่วโมงขึ้นไป

การอนุมัติจบหลักสูตร อนุมัติให้จบหลักสูตรด้วยการประเมินผลการเรียนโดยดูจากผลการสอบ ฯลฯ

โครงสร้างหลักสูตร มีการวางหลักสูตรอย่างเป็นระบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

 เอกสารในการสมัครเข้าเรียน

 การสอบเข้า

 เงื่อนไขการสำาเร็จการศึกษา

□ ใบสมัครเข้าเรียน (ตามแบบที่วิทยาลัยก�าหนด)
□ ใบรับรองการส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
□ ใบรับรองผลการศึกษาจากสถานศึกษาล่าสุด
□ ใบรับรองการเข้าเรียนและผลการเรียนจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น (กรณีอยู่ในประเทศญี่ปุ่น)
□ ใบรับรองความสามารถภาษาญี่ปุ่น (กรณีอาศัยอยู่ในต่างประเทศ)
□ เอกสารอื่นๆ
เอกสารที่ต้องใช้แตกต่างกันไปในแต่ละสถานศึกษา ควรสอบถามรายละเอียดโดยตรงกับสถาบันที่ต้องการเข้าศึกษา

พิจารณาคัดเลือกจากหลายรายการประกอบกัน อาทิ จากเอกสาร การทดสอบความสามารถทางวิชาการ การสัมภาษณ์ การเขียนเรียงความ 
การทดสอบความถนดั การทดสอบภาคปฏิบัติ การสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น
การทดสอบทุกประเภทจะมีหลักในการประเมินคือ ① ความตระหนกัรู้ในเป้าหมายของตนเอง ② ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นในการติดตาม
เนื้อหาในชั้นเรียนหลังจากสอบผ่านและความสามารถทางวิชาการ ③ ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้

ผูม้คีณุสมบตัข้ิางต้นเมือ่ส�าเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูรทีร่บัรองโดยรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธกิารฯ จะได้รบัวฒุ ิ"ประกาศนยีบตัรวชิาชพี"   

(専門士) หรือ "ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู" (高度専門士) บางมหาวทิยาลยัเปิดรับผูม้ ี"ประกาศนยีบตัรวชิาชพี" ทีต้่องการเทียบโอนเข้าศกึษา-
ต่อในระดับมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) และเปิดรับผู้ที่มี "ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง" ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท) 
จึงควรตรวจสอบข้อมูลกับสถานศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่ออย่างละเอียด
ภาควิชาภาษาญ่ีปุ่นในวิทยาลัยอาชีวศึกษามักจัดอยู่ในประเภทสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ดังนัน้ควรตรวจสอบกับทางวิทยาลัยว่าหลักสูตรที่เข้า
เรียนเป็นหลักสูตรที่จะได้รับวุฒิการศึกษา "ประกาศนียบัตรวิชาชีพ" หรือไม่

① เป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ เป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีอ�านาจรับผิดชอบหรือไม่?
   เพราะหากไม่ได้รับการรับรอง เมื่อจบการศึกษาจะไม่ได้ "ประกาศนียบัตรวิชาชีพ"

② เนื้อหาการเรียนการสอนและจำานวนผู้สอน หลักสูตรเป็นอย่างไร? สัดส่วนจ�านวนนกัเรียนต่อจ�านวนผู้สอนเป็นอย่างไร?

③ สถานที่และสิ่งอำานวยความสะดวก มีที่ต้ังและส่ิงอ�านวยความสะดวกที่พร้อมส�าหรับการเรียนเทคนคิต่างๆ หรือไม่? 
  สามารถตรวจสอบได้จากรูปถ่ายและเอกสารเกี่ยวกับสถาบัน

④ การแนะนำาและให้คำาปรึกษาเรื่องการหางาน มีนโยบายแนะแนวการหางานอย่างไร? ศิษย์เก่าได้งานที่ไหนบ้าง?
 และเส้นทางของผู้จบการศึกษา

⑤ ค่าเล่าเรียน ค่าเล่าเรยีนปีแรกเป็นอย่างไร? ค่าเล่าเรยีนจนจบหลักสูตรเท่าไหร่? ต้องจ่ายเมือ่ไหร่?

⑥ ชื่อเสียงของโรงเรียน ลองสอบถามจากเครือข่ายศิษย์เก่าและนกัศึกษาต่างชาติที่เรียนอยู่

วิทยาลัยอาชีวศึกษา  จุดสำาคัญในการเลือก
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บัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโทและปริญญาเอก)
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 คุณสมบัติในการเข้าศึกษา

 เอกสารในการสมัครเข้าเรียน

 ค้นหาข้อมูลที่นี่

ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อหนึง่ข้อใดต่อไปนี้

1	 หลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอก (ภาคต้น)

①	 เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น
② เป็นผู้ได้รับวุฒิ "ปริญญาตรี" จาก National Institution for Academic Degrees and Quality Enhancement of Higher
  Education (NIAD-QE)
③  เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตร 16 ปีจากสถานศึกษาในต่างประเทศ
④  เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาและได้วุฒิ "ปริญญาตรี" หรือเทียบเท่าจากหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียน 3 ปีขึ้นไปในสถานศึกษาที่เทียบเท่า 
 มหาวิทยาลัยหรือจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
⑤  เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตร 16 ปีจากสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ ่นที่ได้รับการรับรองว่ามีหลักสูตรเดียวกันกับมหาวิทยาลัย 
 ในต่างประเทศ
⑥  เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ก�าหนดไว้
⑦  เป็นผู้มีอายุไม่ต�่ากว่า 22 ปีท่ีได้รับการพิจารณาคุณสมบัติการเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลจากบัณฑิตวิทยาลัยว่ามีความสามารถทาง 
 วิชาการเทียบเท่าหรือสูงกว่าผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
 2  หลักสูตรปริญญาเอก (ภาคปลาย)

①  เป็นผู้มีวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาโทวิชาชีพเฉพาะทางของประเทศญี่ปุ่น
②  เป็นผู้ได้รับวุฒิที่เทียบเท่ากับปริญญาโทหรือปริญญาโทวิชาชีพเฉพาะทางจากต่างประเทศ
③  เป็นผูส้�าเรจ็หลกัสตูรในประเทศญีปุ่น่ทีป่ระกาศว่าเป็นหลกัสตูรปรญิญาโทของบัณฑติวทิยาลยัในต่างประเทศ และได้รบัวฒุทิีเ่ทยีบเท่ากบั 
 ปริญญาโทหรือปริญญาโทวิชาชีพเฉพาะทาง
④  เป็นผู้ท่ีส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย และท�างานวิจัยเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไปในมหาวิทยาลัยหรือองค์การวิจัย (รวมถึงมหาวิทยาลัย 
 หรือองค์การวิจัยในต่างประเทศ) และได้รับการรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยว่ามีความสามารถด้านวิชาการเทียบเท่ากับผู้ที่มีวุฒิปริญญาโท
⑤  เป็นผู้มีอายุไม่ต�่ากว่า 24 ปีท่ีได้รับการพิจารณาคุณสมบัติการเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลจากบัณฑิตวิทยาลัยว่ามีความสามารถทาง 
 วิชาการเทียบเท่าหรือสูงกว่าผู้ที่มีวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาโทวิชาชีพเฉพาะทาง
 3  หลักสูตรปริญญาเอก (แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์บางหลักสูตร สัตวแพทยศาสตร์)

กรณตี้องการสมัครเข้าคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์บางหลักสูตร สัตวแพทยศาสตร์ ควรสอบถามรายละเอียดจาก
มหาวิทยาลัยก่อนยื่นสมัคร

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

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

□ ใบสมัครเข้าเรียน (ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก�าหนด) □ จดหมายแนะน�า
□ ใบรับรองการส�าเร็จการศึกษา (หรือคาดว่าจะส�าเร็จการศึกษา)  □ บทคัดย่องานวจัิย (วทิยานพินธ์) ทีท่�าในมหาวทิยาลยัทีส่�าเรจ็การศกึษา
 จากมหาวิทยาลัย □ แผนการวิจัย 
□ ใบรับรองการได้รับ (หรือคาดว่าจะได้รับ) วุฒิปริญญาโท □ เอกสารอื่นๆ
 (กรณีหลักสูตรปริญญาเอก)
□ ใบรับรองผลการศึกษาจากสถานศึกษาล่าสุด 
เอกสารที่ต้องใช้แตกต่างกันไปส�าหรับแต่ละสถานศึกษา จึงควรสอบถามรายละเอียดโดยตรงกับสถานศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษา
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บัณ
ฑ
ิตวิทยาลัย (ปริญ

ญ
าโทและปริญ

ญ
าเอก)

 ช่วงเวลายื่นใบสมัคร

ส่วนใหญ่จะเร่ิมรับสมัครตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงตุลาคมหรือพฤศจิกายน แต่ก็มีบางแห่งที่รับสมัครในเดือนมกราคมถึงมีนาคม ช่วงเวลา 
เปิดภาคการศึกษามักเริ่มในเดือนเมษายนไม่ว่าสมัครช่วงเวลาใด อย่างไรก็ตามสถาบันบางแห่งเริ่มต้นปีการศึกษาในช่วงกันยายนหรือตุลาคม

 การสอบเข้า

พจิารณาจากหวัข้อต่างๆ ดงัต่อไปนีป้ระกอบกนั วธิกีารสอบแต่ละโรงเรยีนจะต่างกนัออกไป ควรตรวจสอบรายละเอยีดเพิม่เตมิจากเวบ็ไซต์ของ
สถานศึกษาเป็นต้น
・พิจารณาจากเอกสาร
・ทดสอบความสามารถทางวิชาการ
・สัมภาษณ์
・เขียนบทความสั้นๆ หรือเรียงความ
・สอบปากเปล่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอก

 อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง อาจารย์ผู ้ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับแผนการเรียนและแผนการวิจัย โดยปกติจ�าเป็นต้องหาอาจารย์ด้วยตัวเอง 
บางโรงเรียนก�าหนดให้ติดต่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาและต้องให้อาจารย์ตกลงยินยอมรับเข้าศึกษาก่อนจึงจะสามารถยื่นใบสมัครได้
<วิธีค้นหาอาจารย์ที่ปรึกษา> ・ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยที่ตนเองจบมาช่วยแนะน�าให้
 ・หาข้อมูลจากวารสารวิชาการ นกัเรียนเก่าญี่ปุ่น และนกัวิจัยในประเทศของตน เป็นต้น
 ・เว็บไซต์และอื่นๆ
    ค้นหานกัวิจัย

・ researchmap   http://researchmap.jp/search/
・ J-GLOBAL      http://jglobal.jst.go.jp/en/

<การติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา>
เขยีนอธบิายอย่างชัดเจนถงึผลงานวจิยัทีผ่่านมาและแผนงานวิจัยทีจ่ะท�าต่อไปอย่างเป็นรปูธรรมรวมถงึเหตผุลทีเ่ลอืกอาจารย์ท่านนัน้ ถ้าเป็นไปได้ 
ควรแนบจดหมายแนะน�าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาในมหาวิทยาลัยที่ตนเองจบการศึกษาไปด้วย อาจารย์มีข้อมูลพิจารณาเพียงแค่เอกสารที่ส่งไป
เท่านัน้ จึงควรสื่อสารถึงความตั้งใจจริงของตนให้อาจารย์ได้ทราบผ่านทางการติดต่อหลายครั้ง 

 แผนการวิจัย

แผนการวิจัย คือ แผนท่ีก�าหนดหัวข้อการวิจัยและสรุปการวิจัยที่จะท�าภายใต้หัวข้อดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัยเกือบทุกแห่งก�าหนดให้ยื่นแผน 
การวิจัยพร้อมกับการยื่นใบสมัคร โดยมีเนื้อหาเขียนบรรยายวัตถุประสงค์ ความเป็นมา ความส�าคัญ วิธีการ และหนงัสืออ้างอิง เป็นต้น วิธีการ
เขียนและจ�านวนตัวอักษรในแผนการวิจัยนัน้แตกต่างกันไปตามแต่ละบัณฑิตวิทยาลัย โดยทั่วไปจ�านวนประมาณ 2000 ตัวอักษร (ภาษาญี่ปุ่น) 
ส่ิงส�าคญัในการจดัท�าแผนการวจิยัคือการค้นคว้าผลงานวจิยัในด้านทีต่นต้องการท�างานวจัิยเพือ่ค้นหาว่างานวจัิยในด้านน้ันก้าวหน้าไปถงึขัน้ไหน 
และมีเรื่องใดบ้างที่ยังเหลืออยู่ 
 
     ค้นหางานวิจัย

・ CiNii Articles          http://ci.nii.ac.jp/
・ Article Search Qross   https://qross.atlas.jp/top

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

หลักสูตร วุฒิการศึกษาที่ได้
เวลาที่ใช้ใน
การเรียน

จำานวนหน่วยกิตที่ได้ อื่นๆ

หลักสูตรปริญญาเอก ปริญญาเอก  5 ปี
30 หน่วยกิตขึ้นไป

(รวมหน่วยกิตที่ได้มาในหลักสูตร
ปริญญาโทด้วย)

ผ่านการพิจารณาวิทยานิพนธ์
และการสอบ

หลักสูตรปริญญาโท ปริญญาโท  2 ปี 30 หน่วยกิตขึ้นไป
ผ่านการพิจารณาวิทยานิพนธ์

และการสอบ

หลักสูตรวิชาชีพ
เฉพาะทาง

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(วิชาชีพเฉพาะทาง)

 2 ปี

30 หน่วยกิตขึ้นไป
(ผู้จบปริญญาโทคณะนติิศาสตร์

และครุศาสตร์จ�านวนหน่วยกิตจะ
ต่างจากนี้)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขากฎหมาย

(วิชาชีพเฉพาะทาง)
3 ปี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู

(วิชาชีพเฉพาะทาง)
 2 ปี

บัณ
ฑ
ิตว

ิทย
าล

ัย 
(ป

ริญ
ญ

าโ
ทแ

ละ
ปร

ิญ
ญ

าเ
อก

)

 

 

 นกัศึกษาวิจัย (Research student)

นกัศึกษาวิจัยเป็นสถานะส�าหรับนกัศึกษาภาคพิเศษที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

① เป็นนกัศึกษาที่ทำาวิจัยระยะสั้นโดยไม่ได้มีจุดประสงค์ต้องการวุฒิการศึกษา 
② เป็นผู้ที่เข้าศึกษาในฐานะนกัศึกษาต่างชาติระยะสั้นตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
③ เป็นผู้ที่เข้าศึกษาในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรปกติของบัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันส่วนใหญ่รับเข้าศึกษาโดยพิจารณาเพียงเอกสารเท่านัน้
นกัศึกษาวิจัยที่เข้าฟังการบรรยายเพียงอย่างเดียวจะต้องเข้าฟังการบรรยายสัปดาห์ละ 10 ช่ัวโมงขึ้นไปเพื่อให้ได้สถานภาพการพ�านักเป็น  
"College Student"

การเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปกติของบัณฑิตวิทยาลัยนัน้ นอกจากสถาบันที่สามารถสอบเข้าได้ทันทีแล้ว ยังมีบัณฑิตวิทยาลัยบางแห่งที่ต้องการ
ให้นกัศึกษาผ่านการเป็น "นกัศึกษาวิจัย" เสียก่อนจึงจะเข้าสู่การเรียนบัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรปกติ

 บณัฑติวทิยาลัยวิชาชพีเฉพาะทาง

เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อเตรียมความรู้ความสามารถเฉพาะทางในระดับสูงเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพในแต่ละสาขามีบทบาทเป็นผู้น�าทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคม วทิยาลยัประเภทนีไ้ด้แก่ วทิยาลยักฎหมายท่ีให้ความรูแ้ก่ผูป้ระกอบอาชพีด้านกฎหมาย วทิยาลยัครูส�าหรบัอบรมคร ูนอกจากนี ้
ยังมีวิทยาลัยด้านบริหาร MOT บัญชี นโยบายรัฐบาล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตร MBA ภาคภาษาอังกฤษอีกด้วย

※ ปริญญาเอกในบัณฑิตวิทยาลัยบางหลักสูตรแบ่งเป็นหลักสูตรภาคต้น (2 ปี) กับหลักสูตรภาคปลาย (3 ปี)
※ หลักสูตรปริญญาตรีที่ใช้เวลาเรียน 6 ปี เช่น แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์หลักสูตร 6 ปี และสัตวแพทย์ศาสตร์ 
 จะใช้เวลาเรียนหลักสูตรปริญญาเอก 4 ปี
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หลักสูตรที่ได้รับวุฒิการศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษ

หลกัสูตรทีไ่ด้รบัวฒุ
กิารศกึษาโดยใช้ภาษาองักฤษ

หลักสูตรที่สามารถได้วุฒิการศึกษาด้วยการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่ไม่ต้องใช้ความสามารถภาษาญี่ปุ่นในการสอบเข้า (JASSO)

 http://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html
ค้นหามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอนุปริญญา (JAPAN STUDY SUPPORT)

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

 ค้นหาข้อมูลที่นี่

หลักสูตรที่ไม่ต้องใช้ความสามารถภาษาญี่ปุ่นในการสอบเข้ามีรูปแบบดังต่อไปนี้

● หลักสูตรที่สามารถได้วุฒิการศึกษาด้วยการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
● หลักสูตรที่ไม่ต้องใช้ความสามารถภาษาญี่ปุ่นในการสอบเข้า มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และเมื่อชั้นปีสูงข้ึนจะมีการเรียน 
     การสอนที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น

บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจะมีหลักสูตรที่สามารถรับวุฒิการศึกษาโดยการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ แต่วิทยาลัยเทคนิคหรือวิทยาลัย
อาชีวศึกษานัน้ไม่มีหลักสูตรท่ีสามารถรับวุฒิการศึกษา "ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนคิ" หรือ "ประกาศนียบัตรวิชาชีพ" ด้วยการเรียนเป็น 
ภาษาอังกฤษ ชื่อของหลักสูตรท่ีเรียนเป็นภาษาอังกฤษจะมีค�าว่า “Degree program in English” “Degree program for International 
Students” “English-based Degree Programs” เป็นต้น

Q  มีวิธีการคัดเลือกแบบไหน?
A  มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ตัดสินโดยพิจารณาจากเอกสารและการสัมภาษณ์ ส�าหรับการสัมภาษณ์ นอกจากจะท�าที่ประเทศหรือพื้นที่ 
 ที่ผู้เรียนอาศัยอยู่แล้ว บางมหาวิทยาลัยยังน�าการสัมภาษณ์ออนไลน์มาใช้ด้วย เช่น ผ่านทางวีดิโอแชท เป็นต้น

Q  ต้องสอบอะไรเป็นพิเศษเพื่อยื่นสมัครรับคัดเลือกหรือไม่?
A  ส่วนใหญ่แล้วต้องใช้ใบรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ (ผลคะแนนการสอบอย่างเป็นทางการ เช่น TOEFL® และ IELTS เป็นต้น) 
  และใบรับรองความสามารถทางวิชาการ (กรณีมหาวิทยาลัยใช้ใบรับรองผลคะแนนจากการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) 
 การสอบ Scholastic Assessment Test (SAT) หรือการสอบมาตรฐานเพื่อส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศ 
 ของผู้เรียน เป็นต้น)

Q  ต้องมีความสามารถภาษาอังกฤษระดับใด?
A  ต่างกันออกไปตามแต่สถาบัน โดยทั่วไปสถาบันต่างๆ มักก�าหนดเกณฑ์ระดับคะแนนภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้

Q  สามารถเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นหลังจากที่เข้าเรียนแล้วได้หรือไม่
A บางสถาบนัจดัหลักสูตรภาษาญีปุ่น่ส�าหรบันกัเรยีนต่างชาต ิแต่อาจนบัหรอืไม่นบัเป็นหน่วยกติแล้วแต่สถาบนั และบางแห่งอาจต้องเสยี 
 ค่าเล่าเรียนเพิ่ม

TOEFL iBT IELTS

ปริญญาโท / เอก 75-80 6

ปริญญาตรี 71-80 5.5-6
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การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)

กา
รส

อบ
เพ

ื่อศ
ึกษ

าต
่อป

ระ
เท

ศญ
ี่ปุ่น

 (
EJ

U
)

มหาวิทยาลัย  

วิทยาลัยอนุปริญญา  

บัณฑิตวิทยาลัย  

วิทยาลัยเทคนคิ  

วิทยาลัยอาชีวศึกษา  

รวม  

วิชา วัตถุประสงค์ เวลา ระดับคะแนน การเลือกวิชา ภาษาของโจทย์

ภาษาญี่ปุ่น
เพื่อวัดความสามารถภาษาญี่ปุ่นที่จ�าเป็นในการ

ศึกษาในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น
(Academic Japanese)

125 นาที

การอ่าน 
การฟัง การอ่าน

และการฟัง
0-400 คะแนน ภาษาญี่ปุ่นเท่านัน้

การเขียน
0-50 คะแนน

วิทยาศาสตร์

เพื่อวัดความสามารถด้านวิชาการพื้นฐาน
สายวิทย์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ที่จ�าเป็นใน

การศึกษาในคณะทางวิทยาศาสตร์ใน
มหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น

80 นาที 0-200 คะแนน เลือก 2 วิชาจากฟิสิกส์ เคมี หรือชีววิทยา

ภาษาญี่ปุ่นหรือ
ภาษาอังกฤษ
(เลือกได้)

ความรู้ทั่วไป

เพื่อวัดความสามารถด้านวิชาการพื้นฐานสาย
ศิลป์ โดยเฉพาะความสามารถทางตรรกะ
และการใช้ความคิดหาเหตุผลที่จ�าเป็นใน

การศึกษาในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น

80 นาที 0-200 คะแนน

คณติศาสตร์
เพื่อวัดความสามารถด้านวิชาการพื้นฐาน
ด้านคณติศาสตร์ที่จ�าเป็นในการศึกษาใน

มหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น
80 นาที 0-200 คะแนน

เลือกคอร์ส 1 (ส�าหรับคณะสายศิลป์หรือคณะ
สายวิทย์ที่เกี่ยวข้องกับคณติศาสตร์

ค่อนข้างน้อย) หรือคอร์ส 2 (ส�าหรับคณะที่
ต้องใช้คณติศาสตร์ค่อนข้างมาก)

การสอบเพ่ือศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) เป็นการสอบวัดความสามารถภาษาญี่ปุ่นและความสามารถพื้นฐานด้านวิชาการ (วิทยาศาสตร์ 
ความรู้ทั่วไป คณติศาสตร์) สำาหรับผู้ที่ประสงค์จะศึกษาในมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่น 
การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) (JASSO)
     http://www.jasso.go.jp/en/eju/

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

เมืองที่จัดสอบ EJU (ภายนอกประเทศญี่ปุ่น)
วลาดวิอสตอ็ก, อลูานบาตอร์, กวัลาลมัเปอร์, โคลมัโบ, 
จาการ์ตา, สิงคโปร์, ซูราบายา, โซล, ไทเป, นิวเดลี, 
ฮานอย, กรุงเทพฯ, ปูซาน, โฮจิมินห์, ฮ่องกง, มะนิลา, 
ย่างกุ้ง

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

 สถานทีจ่ดัสอบ
ในประเทศญี่ปุน 16 จังหวัด
นอกประเทศญี่ปุ่น 17 เมืองใน 14 ประเทศและพื้นที่ต่างๆ

 วชิาทีจ่ดัสอบ
เลือกวิชาสอบตามรายวิชาที่สถานศึกษาที่ต้องการสอบเข้าก�าหนด
ไม่สามารถเลือกวิชาวิทยาศาสตร์และความรู้ทั่วไปพร้อมกันได้

มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นมากกว่าครึ่งหนึง่ (มหาวิทยาลัยของรัฐเกือบทุกแห่ง) ใช้คะแนน EJU ในการคัดเลือกสอบเข้า

(สถิติเดือนมกราคม 2017)

จำานวนสถานศึกษาที่ใช้การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)

 431 แห่ง

 84  แห่ง

 54  แห่ง

 51  แห่ง

 122  แห่ง

 742  แห่ง

คว
าม

รู้พ
ื้นฐ

าน
ทา

งว
ิชา

กา
ร
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การสอบเพ
ื่อศึกษาต่อประเทศญ

ี่ปุ่น (EJU
)

 จดุเด่นของการสอบ EJU

①  สามารถใช้ระบบจองทุนการศึกษาได้!
นกัศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวท่ีได้คะแนนดีเย่ียมจากการสอบ EJU และจะเข้าศึกษาต่อเป็นนกัศึกษาภาคปกติในมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) 
วทิยาลยัอนปุรญิญา วิทยาลยัเทคนคิ (ตัง้แต่ชัน้ปีท่ี 3 ข้ึนไป) หรอืวทิยาลยัอาชวีศกึษาของญีปุ่น่ สามารถจองเพือ่ขอรบั "ทนุสนบัสนนุนกัศกึษาต่างชาต ิ
จากกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น (Reservation Program for Monbukagakusho Honors Scholarship for Privately-Financed 
International Students)" ซึ่งเป็นทุนการศึกษาของ JASSO ได้
เงินทุน : 48,000 เยนต่อเดือน (ปีงบประมาณ 2017)
วิธีสมัคร : ท�าเครื่องหมาย 〇 ในช่องที่ก�าหนดใน "ใบสมัครสอบ" (Application From) ที่ใช้สมัครสอบ EJU 
วิธีคัดเลือก : คัดเลือกจากผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนดีเยี่ยมจากการสอบ EJU

      http://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/scholarship/shoureihi/yoyakuseido/

② ไม่จำากัดจำานวนครั้งที่สอบและอายุผู้สอบ! ผลสอบมีอายุ 2 ปี!
การสอบ EJU สามารถสมัครสอบกี่ครั้งก็ได้ และไม่จ�ากัดอายุของผู้สอบ ผลสอบมีอายุ 2 ปี (สามารถใช้ผลสอบย้อนหลังได้มากที่สุด  4 ครั้ง
สุดท้าย) แต่คะแนนที่ยื่นให้กับสถานศึกษาแต่ละแห่งจะต้องเลือกใช้คะแนนสอบเพียงครั้งเดียวเท่านัน้ นอกจากนี้ จะเลือกคะแนนสอบแต่ละ
วิชาจากการสอบต่างครั้งกันไม่ได้ สถานศึกษาจ�านวนมากก�าหนดรอบการสอบ EJU ที่ใช้ยื่นสมัครได้ จึงต้องตรวจสอบระเบียบการสมัครของ
สถานศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่ออย่างละเอียด

(ตัวอย่าง) ข้อกำาหนดการรับสมัครมหาวิทยาลัย A (การกำาหนดวิชาสอบ EJU)

 ตารางกำาหนดการ

③ Pre-arrival Admission : ใช้การสอบ EJU เพือ่ทำาเรือ่งเข้าศกึษาต่อทีป่ระเทศญีปุ่น่ขณะพำานกัอยูใ่นประเทศของตน โดยไม่ต้องเดนิทาง 
 ไปสอบเข้าที่ประเทศญี่ปุ่นกันเถอะ
 รายชื่อสถานศึกษา (ประมาณ 140 แห่ง) ที่ใช้ผลสอบ EJU สมัครเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องเดินทางไปดำาเนนิการที่ประเทศญี่ปุ่น
   http://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/prearrival/

●	日本留学試験試験問題　聴解・聴読解問題CD付
ข้อสอบเก่าในปีที่ผ่านมา
ผู้เขียน/บรรณาธิการ : JASSO  พิมพ์ : Bonjinsha Co., Ltd.
(จ�าหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้)

 ข้อสอบเก่า EJU
ตัวอย่างข้อสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) ในอดีต

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

ติดต่อสอบถาม

<สอบในต่างประเทศ>   http://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/contact/  (EJU Overseas Representatives)
<สอบในประเทศญี่ปุ่น> ศูนย์บริการข้อมูลการสอบ EJU (Information Desk) TEL : 0570-55-0585 Email : eju@sdcj.co.jp 
  *กรณีโทรจากประเทศไทย TEL : +81-42-649-9571

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

① ยื่นสมัคร
กุมภาพันธ์
ถึงมีนาคม

กรกฎาคม
ผู้สอบรับคู่มือการสอบ ช�าระค่าสอบ และยื่นใบสมัคร
※ การเปิดรับสมัครสอบท�าในช่วงเวลาแตกต่างกันไปทุกปี จึงควรตรวจสอบให้ชัดเจน

② ได้รับบัตรสอบ พฤษภาคม ตุลาคม ได้รับบัตรประจ�าตัวผู้สอบ

③ วันสอบ มิถุนายน พฤศจิกายน เข้าสอบ

④ ได้รบัใบแจ้งผล
คะแนน

กรกฎาคม ธันวาคม
ได้รับใบแจ้งผลคะแนน 
JASSO จะแจ้งผลคะแนนของผู้สอบไปยังสถานศึกษาตามการร้องขอจากสถานศึกษาที่ผู้สอบยื่นสมัคร

คณะ ภาษาญี่ปุ่น
ความรู้
ทั่วไป

คณติศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาในการ

สอบวิชาการ
พื้นฐาน

ผลการสอบรอบที่ใช้ได้
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา การเลือกวิชา

คณะนติิศาสตร์ O O คอร์ส 1 ภาษาญี่ปุ่น
รอบเดือนมิถุนายน/
พฤศจิกายน 2017

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

คอร์ส 2 O
เลือกอิสระ

1 วิชา
ภาษา
อังกฤษ

รอบเดือนมิถุนายน 2017
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การสอบแต่ละประเภท
ที่จำาเป็นในการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
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 Japanese - Language Proficiency Test (JLPT)

เป็นการสอบที่มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับและรับรองความสามารถภาษาญี่ปุ่นของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาหลัก จัดข้ึนทั้งในญี่ปุ่นและ
ต่างประเทศในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม

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

  http://info.jees-jlpt.jp/

② การจัดสอบในต่างประเทศ
The Japan Foundation, Center for Japanese Language Testing
TEL : (+81) 3-5367-1021

  http://www.jlpt.jp/e/index.html

 BJT Business Japanese Proficiency Test

เป็นการสอบวัดระดับความสามารถการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นที่จ�าเป็นต้องใช้ในเชิงธุรกิจ
Japan Kanji Aptitude Testing Foundation 
TEL : 0120-509-315 (เฉพาะในประเทศญี่ปุ่น)
Email : bjt@kanken.or.jp

  http://www.kanken.or.jp/bjt/english/

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

นักศึกษาชาวญ่ีปุ ่นจะสอบการสอบนี้เมื่อจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชนบางส่วน 
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่ก�าหนดให้นกัศึกษาต่างชาติต้องเข้าสอบการสอบประเภทนี้ แต่ก็มีบางมหาวิทยาลัยที่ก�าหนดให้เข้าสอบในกรณีที่ยื่น
สมัครบางคณะของมหาวิทยาลัย (ส่วนใหญ่เป็นคณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์) 
National Center Test for University Admissions

   http://www.dnc.ac.jp/

 การสอบทีจ่ำาเป็นต่อการศึกษาต่อในญ่ีปุ่นยังมีการสอบอ่ืนๆ ดงัต่อไปนี้
●	การสอบเพื่อรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL® ,IELTS, TOEIC®, The Eiken Test in Practical English Proficiency (Eiken)
●	การสอบเพื่อรับรองความสามารถด้านวิชาการหลังสำาเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา
  Scholastic Assessment Test (SAT), American College Test (ACT), 
  International Baccalaureate Exams, ผลคะแนนการสอบมาตรฐานเพื่อ
  คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศของตน เป็นต้น

ผู้สมัครควรตรวจสอบระเบียบการสมัครของสถานศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาและเข้าสอบการสอบตามที่สถานศึกษาก�าหนด
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~ค�าแนะน�าส�าหรับผู้ที่จะมาเป็นนกัศึกษาต่างชาติที่ญี่ปุ่น~
เสียงจากนกัศึกษาต่างชาติ

รูส้กึถงึความแตกต่างกบัประเทศของตวัเองอย่างมากไม่เพยีงแต่ใน

เรือ่งของภาษา แต่ในด้านวฒันธรรมด้วย คนญีปุ่น่เข้มงวดเรือ่งเวลา

มาก จนรูสึ้กว่าต้องทำาทกุอย่างก่อนล่วงหน้า 5 นาที

สินค้าใน "ร้าน 100 เยน" ของญี่ปุ่นมีมากมายและครบถ้วนจน

น่าตกใจ ทุกคนลองไปใช้บริการดูให้ได้นะครับ

การให้ทิปอาจเป็นเรื่องปกติในบางประเทศ แต่ที่ญี่ปุ ่น 

ไม่จำาเป็น

รถไฟมาตรงเวลา การที่รถไฟมาสายนัน้เป็นเรื่องปกติในประเทศ

ของฉนั แต่ระบบคมนาคมสาธารณะของญี่ปุ่นนัน้ตรงเวลาจน 

น่าตกใจ

ได้กระเป๋าเงินกับสมาร์ทโฟนท่ีทำาหายคืนมาอย่างปลอดภัย!  

ประทับใจที่คนญี่ปุ่นเป็นชนชาติที่ซ่ือสัตย์และนำาของที่เก็บได้ไป

ส่งที่ป้อมตำารวจอย่างดี

การหาเครือ่งใช้ไฟฟ้าในบ้านให้ครบโดยเริม่จากศนูย์เป็นเรือ่งยาก 

ผมเลยใช้บริการจากร้านรีไซเคิล

การส่งเสียงดังในที่สาธารณะและการแซงคิวเป็นเรื่องต้องห้าม 

ญี่ปุ่นเข้มงวดกับมารยาทในที่สาธารณะ

ขอแนะนำาให้เรยีนภาษาญีปุ่น่ด้วยอนเิมชัน่หรอืหนงัสอืการ์ตูนเพือ่

ให้เรียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเพลิดเพลิน แต่ก็ควรเรียนรู้วิธีการใช้

ไวยากรณ์จากหนงัสือพิมพ์หรือนิตยสารของญี่ปุ่นเพ่ือนำาไปใช้

ในการเขียนเรียงความ บทความ การสอบสัมภาษณ์และอื่นๆ

โดยทั่วไป ญี่ปุ่นจะใช้เงินสดในการจ่ายเงิน ดังนั้นจึงมีร้านค้า

มากมายท่ีรับแต่เงินสด คงจะยากถ้าจะใช้ชีวิตโดยพึ่งพาแต่

เครดิตการ์ดเท่านัน้
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สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม   http://www.immi-moj.go.jp/english/index.html

ประเทศของตน ประเทศญี่ปุน

ผูประสงคจะศึกษาตอ

นักศึกษาวิทยาลัย

สำนักงาน
ตรวจคนเขาเมืองในพื้นที่

สถานศึกษาที่จะไปศึกษาตอ

สำนักงานตรวจคนเขาเมือง
ประจำสนามบิน (หรือทาเรือ)

ตัวแทน

ผูยื่นคำขอ

ผูประสงคจะศึกษาตอ

ตัวแทน

ผูประสงคจะศึกษาตอ

สถานทูตญี่ปุน
สถานกงสุลญี่ปุน

ผูประสงคจะศึกษาตอ

ย่ืนขอ"ใบรับรองสถานภาพการพำนัก
Certificate of Eligibility"
(ตัวยอ "COE")

จัดสงใบ COE

รับ COE

ยื่นขอวีซา
　  ｜
ใบคำรองขอวีซา
เอกสารจำเปนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ออกวีซา
ยื่นเรื่องขอเขาประเทศ

ยื่นใบ COE

เขาประเทศ

ไดรับอนุญาต

ใหเขาประเทศ

ทำกิจกรรมตามสถานะ

ออกใบ COE

ใบสมัคร

จดหมายตอบรับเขาศึกษา

ผูประสงคจะศึกษาตอ

ขั้นตอนการเข้าประเทศญี่ปุ่น

ขั้น
ตอ

นก
าร

เข
้าป

ระ
เท

ศญ
ี่ปุ่น

สถานภาพการพ�านกัจะถูกก�าหนดตามกิจกรรมท่ีสามารถท�าได้ในประเทศญีปุ่น่ หรอืประเภทของต�าแหน่งงานและสถานภาพทางสงัคมของชาวต่างชาต ิ
สถานภาพการพ�านกัของนกัศกึษาเพือ่การเข้าเรยีนในสถานศกึษาอนัได้แก่ มหาวทิยาลยั วิทยาลยัอนปุรญิญา วทิยาลยัเทคนคิ วทิยาลยัอาชวีศกึษา 
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น คือ "นกัศึกษาวิทยาลัย (College student)" โดยมีระยะเวลาการพ�านกัคือ 4 ปี 3 เดือน/ 4 ปี/ 3 ปี 3 เดือน/ 3 ปี/ 
2 ปี 3 เดือน/ 2 ปี/ 1 ปี 3 เดือน/ 1 ปี/ 6 เดือน หรือ 3 เดือน

 ●	คุณจะได้รับสถานภาพการพำานกัประเภทใด?

ขั้นตอนการเข้าประเทศโดยการยื่นขอใบรับรองสถานภาพการพำานกัสำาหรับนกัศึกษาต่างชาติ (COE)

ทุนการศึกษาและที่พักสำาหรับนักศึกษาต่างชาติส ่วนใหญ่จะกำาหนดเง่ือนไขให้ผู ้สมัครต้องมีสถานการพำานักเป็น 
"College Student" ณ ตอนที่ยื่นสมัคร
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(RESIDENCE CARD)

ขั้นตอนการเข้าประเทศญ
ี่ปุ่น

การด�าเนนิการเพื่อเข้าประเทศญี่ปุ่นจ�าเป็นต้องรับการตรวจลงตราก่อนออกเดินทาง การยื่นรับการตรวจลงตรา (ขอวีซ่า) มี 2 วิธีคือ การยื่นรับ
โดยแสดง "ใบรับรองสถานภาพการพ�านกั (COE)" และการยื่นแบบไม่แสดงใบรับรอง วิธีที่ใช้การยื่น "ใบรับรองสถานภาพการพ�านกั (COE)" 
จะใช้เวลาสั้นกว่า

 ● ขัน้ตอนการยืน่ขอตรวจลงตรา (วีซ่า) (วซ่ีา)

 ●การสมคัรเพือ่ขอใบรับรองสถานภาพการพำานกั (COE)

ผู้ประสงค์ศึกษาต่อ (ผู้สมัคร) หรือตัวแทน (ครอบครัวผู้สมัครหรือเจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษาที่รับเข้าเรียน ฯลฯ) จะต้องสมัครขอ "ใบรับรอง
สถานภาพการพ�านกั (COE)" ที่ส�านกังานตรวจคนเข้าเมืองสาขาต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น
ผู้ประสงค์ศกึษาต่อสามารถยืน่ขอใบรับรองฯ ดว้ยตนเองได้เช่นกนั แต่โดยส่วนใหญ่สถานศึกษามักเปน็ตวัแทนยื่นให ้สามารถตรวจสอบเอกสาร
ที่จ�าเป็นได้จากสถานศึกษาที่ตนจะเข้าเรียน

 ●เอกสารรับรองความสามารถในการชำาระค่าใช้จ่ายขณะพำานกัในประเทศญี่ปุ่น

การขอใบรับรองสถานภาพการพ�านัก วีซ่า ฯลฯ อาจจ�าเป็นต้องแสดงหลักฐานยืนยันว่าผู้สมัครเตรียมการอย่างเพียงพอเพ่ือรองรับ 
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นขณะก�าลังศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
ตามปกตมิกัต้องยืน่แสดงหนงัสอืรบัรองบญัชีเงนิฝาก หนงัสอืรบัรองรายได้ย้อนหลงั 4-5 ปี หนงัสอืรบัรองการเสยีภาษ ีเป็นต้น โดยปกตผิูป้กครอง
จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีผู้ประสงค์ศึกษาต่อชาวต่างชาติไม่สามารถช�าระค่าใช้จ่ายได้ด้วยตนเอง

 ●เอกสารที่จำาเป็นในการยื่นขอตรวจลงตรา (วีซ่า)

เมื่อได้รับ "ใบรับรองสถานภาพการพ�านกั (COE)" แล้ว ให้ยื่นขอตรวจลงตราที่หน่วยงานด้านการทูตญี่ปุ่นในประเทศของตน
[เอกสารที่จำาเป็น] ① หนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ② ใบคำาร้องขอรับการตรวจลงตรา
 ③ รูปถ่าย
 ④ ใบรับรองสถานภาพการพำานกั (COE)
 ⑤ อาจมีการขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมในบางกรณี

 ●การเข้าประเทศญี่ปุ่น

การเข้าประเทศญี่ปุ่นจ�าเป็นต้องใช้เอกสารดังนี้
[เอกสารที่จำาเป็น]  ① หนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ② การตรวจลงตราจากสถานทูตญี่ปุ่นในต่างแดน (วีซ่า)
 ③ ใบรับรองสถานภาพการพำานกั (COE) (กรณีได้รับแล้ว)

 ●บัตรประจำาตัวผู้พำานกั

ชาวต่างชาติที่มีระยะเวลาพ�านกัเกินกว่า 3 เดือนจะได้รับ "บัตรประจ�าตัวผู้พ�านกั (Residence Card)" 
บัตรประจ�าตัวผู้พ�านกันีจ้�าเป็นต้องพกติดตัวไว้เสมอ
[การขอรับบัตรประจำาตัวผู้พำานกั]
กรณีเข้าประเทศที่สนามบินชินชิโตเสะ สนามบินนาริตะ สนามบินฮาเนดะ สนามบินจูบุ สนามบินคันไซ 
สนามบินฮิโรชิมะ หรือสนามบินฟุกุโอกะ :
 การออกบัตรประจ�าตัวผู้พ�านกัสามารถท�าได้หลังจากรับการติดสต๊ิกเกอร์ตราอนญุาตเข้าเมือง 上陸許可 หรือ Landing Permission  
 ลงในหนงัสือเดนิทางในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมอืง จากนัน้ ให้น�าบตัรประจ�าตวัผูพ้�านกัไปทีส่�านกังานเขตทีพ่กัอาศยัภายใน 14 วัน เมือ่มทีีอ่ยู่ 
 ที่แน่นอนในญี่ปุ่นแล้ว
กรณีเข้าประเทศที่สนามบินอื่นๆ นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น :
 นกัศึกษาต่างชาติจะได้รับการติดสติกเกอร์ตราอนญุาตเข้าเมือง 上陸許可 และตราประทับ 在留カード後日交付 ซ่ึงมีความหมายว่า  
 "ออกบัตรประจ�าตัวผู้พ�านักภายหลัง" ลงบนหนังสือเดินทาง ณ ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง หลังจากมีที่อยู่ที่แน่นอนในญี่ปุ่นแล้ว 
 ให้น�าหนงัสือเดินทางท่ีมีตราประทับดังกล่าวไปยังส�านกังานเขตที่พักอาศัยภายใน 14 วัน จากนัน้บัตรประจ�าตัวผู้พ�านกัจะถูกจัดส่งไปที ่
 ส�านกังานเขตที่พักอาศัยและส่งต่อทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้

บัตรประจ�าตัวผู้พ�านกั
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บัตรแจ้งหมายเลข (通知カード)

ขั้น
ตอ

นก
าร
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เท

ศญ
ี่ปุ่น

ED Card ส�าหรับขออนญุาตเดินทางออกและเข้าประเทศซ�้า 

(Embarkation and Disembarkation Card for Re-entrants)

 ●	มายนัมเบอร์ (Social Security and Tax Number)

หลังจากลงทะเบียนที่อยู่อาศัยท่ีส�านกังานเขตในเมืองท่ีตนพ�านกั จะมีการส่งบัตรแจ้งมายนัมเบอร์ (個人番号 หมายเลขประจ�าตัวบุคคล) 
มายังผู้พ�านกัทุกคนรวมท้ังชาวต่างชาติด้วย มายนัมเบอร์ของแต่ละคนจะมีเพียงเลขชุดเดียวเท่านัน้ และชุดหมายเลขน้ีจ�าเป็นส�าหรับการท�า
ธุรกรรมในที่ต่างๆ เช่นหน่วยราชการ ชุดหมายเลข 12 หลักของมายนัมเบอร์จะแตกต่างจากเลข 12 หลักในบัตรประจ�าตัวผู้พ�านกั (Residence 
Card) นกัศึกษาต่างชาติควรเก็บรักษา"บัตรแจ้งหมายเลข (通知カード)" และ "บัตรประจ�าตัวบุคคล  
(個人カード)" ซึ่งระบุเลขประจ�าตัวไว้ให้ดี เนื่องจากต้องใช้ในการด�าเนนิการต่างๆ ตัวอย่างเช่น
●	ตอนทำาธุรกรรม ณ สถานที่ราชการ
●	ตอนทำางานพิเศษ

	●การเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อการสอบ

กรณีเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อการสอบ นกัศึกษาจะต้องน�าบัตรประจ�าตัวผู้สอบที่ได้รับจากสถานศึกษา
ที่จะสอบไปแสดงเพื่อรับการตรวจลงตรา "พ�านกัระยะสั้น (Short-term Stay)" จากสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศของตนก่อนเดินทาง ระยะเวลา
ที่สามารถพ�านกัได้คือ  15 วัน 30 วัน หรือ 90 วัน อย่างไรก็ตาม ไม่จ�าเป็นต้องขอวีซ่าหากเป็นผู้อาศัยในประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า

	●การขออนญุาตทำากิจกรรมนอกเหนือจากที่ได้รับอนญุาตตามสถานภาพ

สถานภาพการพ�านักประเภท "นักศึกษาวิทยาลัย (College Student)" เป็นสถานภาพส�าหรับเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของญ่ีปุ่น  
ไม่อนญุาตให้ท�างาน อย่างไรกต็าม นกัศกึษาสามารถท�างานพเิศษได้หากด�าเนนิการขอ "การอนญุาตให้ท�ากจิกรรมนอกเหนือจากทีไ่ด้รบัอนญุาต
ตามสถานภาพ (Permission to Engage in Activity Other than that Permitted under the Status of Residence Previously Granted)" 
จากส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืงท้องถิน่ นอกจากนี ้กรณหีลงัจากทีจ่บการศกึษาจากมหาวิทยาลยั บณัฑติวทิยาลยั วทิยาลยัอนปุรญิญา วทิยาลยั
เทคนคิ หรือวทิยาลยัอาชวีศกึษา และอยู่ในระหว่างหางานท�าในประเทศญ่ีปุน่ด้วยสถานภาพการพ�านกัประเภท "กจิกรรมตามทีร่ะบ ุ(Designated 
Activities)" ก็สามารถขอ "การอนญุาตให้ท�ากิจกรรมนอกเหนือจากที่ได้รับอนญุาตตามสถานภาพ" เพื่อท�างานพิเศษไปด้วยได้เช่นกัน

	●การดำาเนนิการเมื่อต้องการกลับประเทศชั่วคราว

กรณทีี่ชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่นต้องการกลับประเทศของตนหรือเดินทางไปประเทศอื่นชั่วคราวภายในระยะเวลาพ�านกัที่ก�าหนดไว้ในวีซ่า  
ควรด�าเนนิการอย่างระมดัระวงัเนือ่งจากหากไม่ได้ท�าเรือ่งขออนุญาตกลบัเข้าประเทศ (Re-entry Permit) ณ ส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืงท้องถิน่ 
ก่อนออกนอกประเทศญี่ปุ่น ชาวต่างชาติผู้นัน้จ�าเป็นจะต้องยื่นขอวีซ่าใหม่ที่สถานทูตญี่ปุ่นในต่างแดน อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีระยะเวลาการพ�านกั 
ปานกลางถงึระยะยาวซึง่ถือหนงัสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายแุละมบีตัรประจ�าตวัผูพ้�านกั (Residence Card) อกีทัง้ได้แสดงเจตจ�านงค์ว่าจะกลบั
เข้าประเทศญี่ปุ่นอีกในขั้นตอนขาออก ตราบใดที่การกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งเป็นระยะเวลาภายใน 1 ปีนับจากการออกนอกประเทศญี่ปุ่น 
(หรือภายในวันหมดระยะเวลาพ�านกัส�าหรับผู้ท่ีระยะเวลาพ�านกัเหลือน้อยกว่า 1 ปี) ตามข้อบังคับแล้ว ไม่จ�าเป็นต้องยื่นขออนญุาตกลับเข้า
ประเทศ (Re-entry) ก่อนออกจากประเทศญี่ปุ่น

ต้องทำาเคร่ืองหมายในช่องที่กำาหนดบน ED Card สำาหรับเดินทางออกและเข้าประเทศซำ้า พร้อมท้ังแสดงบัตรประจำาตัวผู้พำานกั
ในขั้นตอนขาออก
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ขั้นตอนการเข้าประเทศญ
ี่ปุ่น

 ●	การขอต่อระยะเวลาการพำานกั

กรณตี้องการอยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่นเกินระยะเวลาการพ�านกัท่ีก�าหนดไว้ตอนเข้าประเทศ จะต้องยื่นขออนญุาตต่อระยะเวลาการพ�านักที่
ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น (โดยปกติจะรับเรื่องสามเดือนล่วงหน้าก่อนวันหมดระยะเวลาการพ�านกั) การพ�านกัอยู่โดยผิดกฎหมาย 
หลังจากที่เลยวันครบก�าหนดระยะเวลาพ�านกัจะมีบทลงโทษขั้นร้ายแรงและอาจถูกเนรเทศออกจากญี่ปุ่น

	●	การเปลี่ยนสถานภาพการพำานกั

กรณทีี่ต้องการเลิกท�ากิจกรรมตามสถานภาพการพ�านกัเดิมและเปลี่ยนไปท�ากิจกรรมที่ตรงกับสถานภาพการพ�านกัอื่น จะต้องด�าเนนิการเปลี่ยน
สถานภาพการพ�านกัที่ส�านกังานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น

  หากทำากิจกรรมอื่นโดยที่ไม่ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตไว้ เช่น ธุรกิจที่มีรายได้ หรือกิจกรรมที่มีค่าตอบแทน จะถือว่ามีความผิด 
  ตามกฎหมายและยังอาจถูกเนรเทศออกจากญี่ปุ่นด้วย

 ●	การยกเลิกสถานภาพการพำานกั

สถานภาพการพ�านกัจะถูกยกเลิกในกรณทีี่ผู้ขอสถานภาพการพ�านกัยื่นเอกสารเท็จ ปลอมแปลงประวัติหรือกิจกรรมที่ตั้งใจจะท�าในญี่ปุ่น ฯลฯ 

  กรณีท่ีไม่ทำากจิกรรมตามสถานภาพการพำานกัทีถ่อือยูต่ดิต่อกนั 3 เดอืนขึน้ไป เช่น มสีถานภาพการพำานกัเป็น "College Student"  
  แต่กลับทำางานและไม่เข้าเรียน ฯลฯ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะถูกยกเลิกสถานภาพการพำานกั

 ●	การให้ครอบครัวมาที่ญี่ปุ่น

คู่สมรสหรือบุตรในอุปถัมภ์ของชาวต่างชาติที่มีสถานภาพการพ�านกัประเภท "College Student" และก�าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย-
อนุปริญญา วิทยาลัยเทคนคิ วิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือหลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ ฯลฯ สามารถมาพ�านกัที่ญี่ปุ่นได้ด้วยสถานภาพการพ�านกั
ประเภท "Dependent" ระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการพ�านักของผู้อุปถัมภ์ ขอแนะน�าให้นกัศึกษาต่างชาติอยู่อาศัยจนคุ้นชินกับชีวิตที่
ญี่ปุ่นและเตรียมการในด้านต่างๆ รวมถึงการเงินให้พร้อมเสียก่อนจึงเรียกครอบครัวมาอยู่ด้วย

  กรณทีี่ครอบครัวของผู้อุปถัมภ์เข้าประเทศด้วยวีซ่า "Temporary visitor" (หรือที่เรียกกันท่ัวไปว่า "วีซ่าท่องเที่ยว") จะยื่น 
  เรื่องขอเปลี่ยนสถานภาพการพำานกัเป็น "Dependent" ในญี่ปุ่นได้ยาก จึงควรระวังให้ดี

 ●	การแจ้งเรื่องไปยังสำานกังานตรวจคนเข้าเมืองและสำานกังานเขตฯ

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ ประเทศ หรือกรณขีองการเปลี่ยนหน่วยงานที่สังกัด เช่น ย้ายโรงเรียน ฯลฯ  
จะต้องแจ้งเร่ืองไปยังส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ภายใน 14 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ กรณขีองการเปลี่ยนแปลง 
ที่อยู่จะต้องยื่นเรื่องที่ส�านกังานเขตฯ
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ค่าเล่าเรียนของสถานศึกษาในญี่ปุ่นถือว่าไม่แพงหากเทียบกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษ นอกจากนีญ้ี่ปุ่นยังมีระบบทุนการศึกษา
ระบบการยกเว้นและการลดค่าเล่าเรียนที่พรั่งพร้อมกว่าประเทศอื่นอีกด้วย
ค่าเล่าเรยีนในปีแรกประกอบด้วยค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรยีน ค่าบ�ารุงสถานทีแ่ละสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ ทัง้นี ้ค่าแรกเข้าจะจ่ายเฉพาะในปีแรก 
เท่านัน้

● บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
ค่าเล่าเรียนฯลฯ ค่าแรกเข้า รวม 

เยน บาท เยน บาท เยน บาท

รัฐบาล 535,800 187,530 282,000 98,700 817,800 286,230

ท้องถิ่น 537,856 188,250 362,392 126,837 900,248 315,087

ศิลปกรรมศาสตร์ 1,217,437 426,103 225,089 78,781 1,442,526 504,884

วิศวกรรมศาสตร์ 953,229 333,630 224,301 78,505 1,177,530 412,136

สาธารณสุขศาสตร์ 889,263 311,242 250,675 87,736 1,139,938 398,978

วิทยาศาสตร์ 833,017 291,556 213,951 74,883 1,046,968 366,439
เกษตรศาสตร์/สัตวแพทยศาสตร์ 781,229 273,430 222,787 77,975 1,004,016 351,406

เภสัชศาสตร์ 754,132 263,946 229,639 80,374 983,771 344,320

คหกรรมศาสตร์ 724,972 253,740 239,643 83,875 964,615 337,615

ศิลปศาสตร์ 741,105 259,387 207,014 72,455 948,119 331,842

สังคมศาสตร์ 684,735 239,657 222,294 77,803 907,029 317,460

แพทยศาสตร์ 663,835 232,342 208,899 73,115 872,734 305,457

มนุษย์ศาสตร์ 645,782 226,024 211,883 74,159 857,665 300,183

ศิลปกรรมศาสตร์ 1,100,481 385,168 227,752 79,713 1,328,233 464,882

สาธารณสุขศาสตร์ 782,866 274,003 253,665 88,783 1,036,531 362,786

วิทยาศาสตร์ 793,512 277,729 223,650 78,278 1,017,162 356,007
เกษตรศาสตร์/สัตวแพทยศาสตร์ 783,913 274,370 220,853 77,299 1,004,766 351,668

วิศวกรรมศาสตร์ 786,853 275,399 214,182 74,964 1,001,035 350,362

คหกรรมศาสตร์ 720,909 252,318 240,309 84,108 961,218 336,426

เภสัชศาสตร์ 709,250 248,238 195,977 68,592 905,227 316,829

ศิลปศาสตร์ 681,025 238,359 214,912 75,219 895,937 313,578

ทันตแพทยศาสตร์ 648,326 226,914 232,075 81,226 880,401 308,140

สังคมศาสตร์ 612,383 214,334 214,148 74,952 826,531 289,286

มนุษยศาสตร์ 584,596 204,609 219,107 76,687 803,703 281,296

แพทยศาสตร์ 521,091 182,382 182,991 64,047 704,082 246,429

ค่าเล่าเรียนเฉลี่ยในปีแรก (100 เยน = 35 บาท)

ค่าเล่าเรียน

ค่า
เล

่าเ
รีย

น

● มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี)

มหาวิทยาลัย(ปริญญาตรี)
ค่าเล่าเรียนฯลฯ ค่าแรกเข้า รวม

เยน บาท เยน บาท เยน บาท

รัฐบาล 535,800 187,530 282,000 98,700 817,800 286,230

ท้องถิ่น 537,809 188,233 393,426 137,699 931,235 325,932

แพทยศาสตร์ 3,561,941 1,246,679 1,299,019 454,657 4,860,960 1,701,336

ทันตแพทยศาสตร์ 3,579,981 1,252,993 608,764 213,067 4,188,745 1,466,061

เภสัชศาสตร์ 1,714,920 600,222 349,116 122,191 2,064,036 722,413

ศิลปกรรมศาสตร์ 1,390,960 486,836 260,300 91,105 1,651,260 577,941

สาธารณสุขศาสตร์ 1,224,660 428,631 280,696 98,244 1,505,356 526,875

วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ 1,176,913 411,920 249,251 87,238 1,426,164 499,157

เกษตรศาสตร์/สัตวแพทยศาสตร์ 1,105,817 387,036 253,383 88,684 1,359,200 475,720

พลศึกษา 1,013,103 354,586 260,632 91,221 1,273,735 445,807

คหกรรมศาสตร์ 989,371 346,280 265,289 92,851 1,254,660 439,131

อักษรศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 930,145 325,551 246,294 86,203 1,176,439 411,754

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 930,120 325,542 224,296 78,504 1,154,416 404,046
นติิศาสตร์/พาณชิยศาสตร์/
เศรษฐศาสตร์ 884,841 309,694 241,519 84,532 1,126,360 394,226

ชินโต/พุทธศาสนา 873,190 305,617 234,574 82,101 1,107,764 387,717

ที่มา : กระทรวงศึกษาฯ ญี่ปุ่น ※ ในกรณขีองมหาวิทยาลัยท้องถิ่นจะต้องจ่ายค่าแรกเข้าเฉพาะผู้ที่อยู่นอกพื้นที่เท่านัน้

ที่มา : กระทรวงศึกษาฯ ญี่ปุ่น ※	ในกรณขีองมหาวิทยาลัยท้องถิ่นจะต้องจ่ายค่าแรกเข้าเฉพาะผู้ที่อยู่นอกพื้นที่เท่านัน้
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● วิทยาลัยอนุปริญญา

วิทยาลัยอนุปริญญา
ค่าเล่าเรียนฯลฯ ค่าแรกเข้า รวม

เยน บาท เยน บาท เยน บาท

ศิลปกรรมศาสตร์ 1,121,518 392,531 254,767 89,168 1,376,285 481,700

วิศวกรรมศาสตร์ 1,031,697 361,094 211,253 73,939 1,242,950 435,033

วิทยาศาสตร์/เกษตรศาสตร์ 921,331 322,466 227,246 79,536 1,148,577 402,002

มนุษยศาสตร์ 854,027 298,909 245,739 86,009 1,099,766 384,918

ศึกษาศาสตร์/การศึกษาปฐมวัย 848,820 297,087 250,624 87,718 1,099,444 384,805

คหกรรมศาสตร์ 852,357 298,325 246,367 86,228 1,098,724 384,553

นติิ/บัญชี/เศรษฐศาสตร์/

สังคมศาสตร์
849,698 297,394 235,300 82,355 1,084,998 379,749

พลศึกษา 804,858 281,700 238,571 83,500 1,043,429 365,200

● วิทยาลัยเทคนิค

วิทยาลัยเทคนคิ
ค่าเล่าเรียนฯลฯ ค่าแรกเข้า รวม

เยน บาท เยน บาท เยน บาท

รัฐบาล 234,600 82,110 84,600 29,610 319,200 111,720

● วิทยาลัยอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ค่าเล่าเรียนฯลฯ ค่าแรกเข้า รวม

เยน บาท เยน บาท เยน บาท

การอนามัย 1,326,000 464,100 161,250 56,438 1,487,250 520,538

เวชบริบาล

(การให้บริการทางการแพทย์)
1,122,286 392,800 249,857 87,450 1,372,143 480,250

อุตสาหกรรม 1,072,667 375,433 190,000 66,500 1,262,667 441,933

เกษตรกรรม 1,041,000 364,350 180,000 63,000 1,221,000 427,350

ศึกษาศาสตร์/สังคมสงเคราะห์ 1,008,250 352,888 151,250 52,938 1,159,500 405,825

พาณชิย์บัญชี 995,750 348,513 147,222 51,528 1,142,972 400,040

วัฒนธรรม/ศิลปศาสตร์ 1,016,667 355,833 126,000 44,100 1,142,667 399,933

เสื้อผ้าและเครื่องประดับ/

คหกรรม
857,000 299,950 185,000 64,750 1,042,000 364,700

● สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตรพิเศษสำาหรับนักศึกษาต่างชาติ (BEKKA) ในมหาวิทยาลัยเอกชนและวิทยาลัยอนุปริญญา

หลักสูตรพิเศษส�าหรับนกัศึกษา
ค่าเล่าเรียน

เยน บาท

หลักสูตร 1 ปี 400,000-850,000 140,000-297,500

หลักสูตร 1 ปีครึ่ง 642,000-1,075,000 224,700-376,250

หลักสูตร 2 ปี 932,000-1,280,000 326,200-448,000

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

ค่าเล่าเรียน
เยน บาท

หลักสูตร 1 ปี 415,000-997,400 145,250-349,090

หลักสูตร 1 ปีครึ่ง 772,000-1,530,000 270,200-535,500

หลักสูตร 2 ปี 1,006,000-2,000,000 352,100-700,000

ค่าเล่าเรียน

※ ค่าเฉลี่ยหลักสูตรภาคกลางวันของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
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ที่มา : กระทรวงศึกษาฯ ญี่ปุ่น

ที่มา : National Institute of Technology

ที่มา : Metropolitan Tokyo Professional Institution Association

ที่มา : JASSO

ที่มา : Association for the Promotion of Japan Language Education
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ทุนการศึกษา

ทุน
กา

รศ
ึกษ

า

ญี่ปุ่นมีระบบความช่วยเหลือทางการเงินแก่นกัศึกษาต่างชาติมากมาย อาทิ ระบบการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าเล่าเรียน ระบบทุนการศึกษา ฯลฯ 
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อก็ควรระมัดระวังเรื่องดังต่อไปนี้
• ทุนการศึกษาส่วนใหญ่จะสามารถสมัครได้หลังจากที่เข้าศึกษาในสถานศึกษาแล้ว
• ทุนการศึกษาที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการศึกษานัน้มีอยู่น้อยมาก
• การท�างานพิเศษไม่เพียงพอต่อการจ่ายทั้งค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน
• ควรวางแผนการเงินให้ดีก่อนเดินทางมาที่ญี่ปุ่น

ทุนการศกึษาสำาหรบันกัศกึษาต่างชาตส่ิวนมากมกักำาหนดให้สถานภาพการพำานกัประเภท "College Student" เป็นเงือ่นไขของการ
สมคัรทนุ ในกรณทีีผู่ส้มคัรถอืสญัชาตญิีปุ่น่หรอืมสีถานภาพการพำานกัประเภท "Dependent" โดยมากมักจะจดัให้อยูน่อกข่ายผูท้ีม่ี
สิทธิ์สมัครทุน ดังนัน้จึงควรระมัดระวังให้ดี

นอกจากนี้ ทุนการศึกษาแต่ละประเภทอาจมีการระบุเงื่อนไขในการสมัคร เช่น อายุ ภูมิล�าเนาหรือประเทศท่ีก�าเนดิ สถานศึกษาที่สังกัดอยู่ใน
ญี่ปุ่นหรือสาขาวิชาที่เรียน ฯลฯ

 วธีิการค้นหาข้อมลูทนุการศกึษา
ทุนการศึกษาสำาหรับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (JASSO)
   http://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/index.html

1	ค้นหาทุนการศึกษาในสถาบันที่ต้องการศึกษาต่อ
 สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่มีระบบการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าแรกเข้าและค่าเล่าเรียนโดยพิจารณาจากผลการเรียนและ 
 ฐานะทางการเงนิของนกัศกึษา อนัดบัแรกควรลองค้นหาดวู่าสถาบนัการศกึษาทีต้่องการไปศกึษาต่อมีระบบการยกเว้นหรอืลดค่าเล่าเรยีน 
 หรือมีระบบทุนการศึกษาหรือไม่
      ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเก่ียวกับทุนการศึกษาที่ให้โดยมหาวิทยาลัยได้ในเว็บไซต์ของ JASSO เช่น ค้นหาว่าสามารถได้รับทุน 
 หรือรับทราบผลทุนก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่นหรือไม่
2 ค้นหาทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่นและองค์กรเอกชน

     นอกเหนือจากทุนที่ให้โดยมหาวิทยาลัยแล้วยังมีทุนการศึกษาอีกมากมาย ทั้งน้ี ในคู ่มือ "Scholarship for International 
 Students in Japan" จะมีข้อมูลทุนต่างๆ ดังต่อไปนี้
 • ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT)
 • ทุนองค์การสนับสนนุนกัศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO)
 • ทุนจากหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นและทุนจากองค์กรความร่วมมือ
  ระหว่างประเทศ
 • ทุนจากองค์กรเอกชน
 • ทุนที่สมัครได้ก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่น
"Scholarship for International Students in Japan" (ฉบับภาษาญี่ปุ่นและฉบับภาษาอังกฤษ)
※ แผ่นพับนี้ไม่ได้ครอบคลุมข้อมูลทุนการศึกษาทั้งหมดที่มีอยู่ในญี่ปุ่น
ผู้จัดท�า : องค์การสนับสนนุนกัศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO)

  http://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/brochure.html
นอกจากนี้ ยังสามารถค้นหาข้อมูลทุนการศึกษาได้จากเว็บไซต์ดังต่อไปนี้
JAPAN STUDY SUPPORT   http://www.jpss.jp/th/scholarship/

3  ค้นหารายละเอียดของทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT)

 ค้นหาข้อมูลทุนรัฐบาลญี่ปุ่นได้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานด้านการทูตของญี่ปุ่นในประเทศของท่าน
 ข้อมูลทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) ตีพิมพ์อยู่ในคู่มือ "Scholarship for International Students in Japan" 
 นอกจากนี้ยังสามารถอ่านข้อมูลโดยรวมของระบบทุน รวมทั้งดูข้อสอบเก่าทุนรัฐบาลญี่ปุ่นรายวิชาเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์ "Study 
 in Japan Comprehensive Guide" 
 Study in Japan Comprehensive Guide

   http://www.studyjapan.go.jp/en/index.html

4 ค้นหาข้อมูลทุนอื่นๆ นอกเหนือจากทุนที่กล่าวมาข้างต้น อาทิ ทุนจากรัฐบาลในประเทศของตน และทุนจากหน่วยงานระหว่างประเทศ 
เช่น ธนาคารโลก ฯลฯ
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ทุนการศึกษา

100 เยน = 35 บาท

ทนุการศกึษาท่ีสมคัรได้ก่อนเข้าประเทศญ่ีปุ่น

กลุ่มเป้าหมาย เงินทุนต่อเดือน (ปีงบประมาณ 2016) (อ้างอิง)

นกัศึกษา Young Leader Program (YLP) 242,000 เยน ประมาณ 84,700 บาท

นกัศึกษาวิจัย

นกัศึกษาภาคพิเศษ 143,000 เยน ประมาณ 50,050 บาท

หลักสูตรปริญญาโท 144,000 เยน ประมาณ 50,400 บาท

หลักสูตรปริญญาเอก 145,000 เยน ประมาณ 50,750 บาท
ผู้ฝึกอบรมวิชาชีพครู 143,000 เยน ประมาณ 50,050 บาท
นักศึกษาปริญญาตรี/วิทยาลัยเทคนิค/วิทยาลัยอาชีวศึกษา/
นกัศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (ญี่ปุ่นศึกษา) 117,000 เยน ประมาณ 40,950 บาท

กลุ่มเป้าหมาย เงินทุนต่อเดือน (ปีงบประมาณ 2016) (อ้างอิง)

นกัศึกษาวิจัย
หลักสูตรปริญญาโท 144,000 เยน ประมาณ 50,400 บาท

หลักสูตรปริญญาเอก 145,000 เยน ประมาณ 50,750 บาท

กลุ่มเป้าหมาย เงินทุนต่อเดือน (ปีงบประมาณ 2017) (อ้างอิง)

นกัศกึษาระดบับัณฑิตวทิยาลยั(ปรญิญาโทและปรญิญาเอก) /นกัศกึษาวจิยั(ระดับ
บัณฑิตวิทยาลัย)/ ปริญญาตรี/ วิทยาลัยอนุปริญญา/ วิทยาลัยเทคนคิ(ชั้นปีที่ 3 
เป็นต้นไป)/ วิทยาลัยอาชีวศึกษา/ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมศึกษาต่อของ
มหาวิทยาลัยเอกชน(Bekka)/ หลักสูตรเฉพาะทาง/ หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ

48,000 เยน

 

ประมาณ 16,800 บาท

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น 30,000 เยน ประมาณ 10,500 บาท

1 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT)
 ติดต่อสอบถาม : หน่วยงานด้านการทูตของญี่ปุ่นในพื้นที่ หรือสถาบันการศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู่
	 	 	 ※	บางประเทศอาจมีกรณทีี่หน่วยงานรัฐบาลของประเทศนัน้เป็นผู้ให้ข้อมูล

※	อาจมีการเพิ่มทุนการศึกษาขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ท�าการศึกษาหรือวิจัย

1 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT)
 ติดต่อสอบถาม : สถาบันการศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู่ในญี่ปุ่น

※	อาจมีการเพิ่มทุนการศึกษาขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ท�าการศึกษาหรือวิจัย

※	อาจมีกรณทีี่ไม่เปิดรับสมัครเนื่องด้วยสถานการณ์ทางด้านงบประมาณ ฯลฯ

2 ทุนสนับสนนุนกัศึกษาต่างชาติจากกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น (โครงการส่งเสริมการรับนกัศึกษาต่างชาติ) 
 ติดต่อสอบถาม: สถาบันการศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู่ในญี่ปุ่น

3 ทุนการศึกษาที่ให้โดยสถาบันการศึกษา ระบบการยกเว้นหรือลดค่าเล่าเรียน
 ติดต่อสอบถาม: สถาบันการศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู่ในญี่ปุ่น
4 ทุนจากหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นและทุนจากองค์กรเอกชน
 ติดต่อสอบถาม: สถาบันการศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู่ในญี่ปุ่นหรือหน่วยงานผู้ให้ทุน
 ทนุการศกึษาส�าหรับนกัศกึษาต่างชาตทิีส่มคัรได้หลงัจากเข้าประเทศญีปุ่น่มจี�านวนมากกว่าทนุทีส่มคัรได้ก่อนเข้าประเทศ ส่วนใหญ่มกัรับสมคัร 
 ผ่านทางสถาบันการศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น

ทนุการศกึษาท่ีสมคัรได้หลังเข้าประเทศญ่ีปุน่

2 ทุนสนับสนนุนกัศึกษาต่างชาติจากกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น (ระบบจองทุนโครงการส่งเสริมการรับนกัศึกษาต่างชาติ)
  ทุนส�าหรับนกัศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวท่ีมีผลการสอบดีเยี่ยมในการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) และก�าลังจะเข้าศึกษาใหม ่
  เป็นนกัศกึษาภาคปกตใินมหาวทิยาลัยหลกัสตูรปรญิญาตร ีวิทยาลยัอนปุรญิญา วทิยาลยัเทคนิค (ช้ันปีที ่3 ขึน้ไป) และวทิยาลยัอาชวีศกึษา 
  ของญี่ปุ่น
  ติดต่อสอบถาม: องค์การสนับสนนุนกัศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO)
    http://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/scholarship/shoureihi/yoyakuseido/index.html
  เงินทุนที่ให้ต่อเดือน (ปีงบประมาณ 2017) :48,000 เยน (ประมาณ 16,800 บาท)

3 ทุนสนับสนนุการแลกเปลี่ยนนกัศึกษา (ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย)
  ทุนส�าหรับนักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยซ่ึงมีระยะเวลาการแลกเปล่ียนต้ังแต่ 8 วัน 
  ถึงไม่เกิน 1 ปี
  ติดต่อสอบถาม: มหาวิทยาลัยที่สังกัดอยู่ในประเทศของตน
  เงินทุนที่ให้ต่อเดือน (ปีงบประมาณ 2017) :80,000 เยน (ประมาณ 28,000 บาท)

4 ทุนการศึกษาที่ให้โดยสถาบันการศึกษา ระบบการยกเว้นหรือลดค่าเล่าเรียน
  กรุณาสอบถามกับทางสถาบันการศึกษาที่สนใจไปศึกษาต่อ

 ทุนจากหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นและทุนจากองค์กรเอกชน
  ส่วนมากมักสมัครโดยตรงกับหน่วยงานผู้ให้ทุนการศึกษา แต่ก็มีบางกรณีที่รับสมัครผ่านสถาบันการศึกษาที่เข้าศึกษาต่อหลังจากที ่
  เข้าเรียนแล้ว

5
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ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวันในเมืองใหญ่จะสูงกว่าในท้องถิ่น โดยค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน (ไม่รวมค่าเล่าเรียน) ต่อเดือนของนกัศึกษาต่างชาติ
มีดังต่อไปนี้ 

ญี่ปุ่นใช้เงินสกุลเยน ร้านค้าในญี่ปุ่นบางส่วนรับบัตรเครดิต แต่โดยทั่วไปแล้วมักช�าระค่าสินค้าบริการด้วยเงินสด ทั้งนี้ ไม่นิยมใช้เช็คเพื่อช�าระ
ค่าสินค้าและบริการในชีวิตประจ�าวัน

◆ ราคาสินค้าในชีวิตประจำาวัน

คาเฉลี่ย
ทั่วประเทศ

ฮอกไกโดโทโฮคุคันโตจูบุคิงคิชิโกกุชูโงกุคิวชู คาเฉลี่ย
ทั่วประเทศ

ฮอกไกโดโทโฮคุคันโตจูบุคิงคิชิโกกุชูโงกุคิวชู

82,000 เยน
(28,700 บาท)

80,000 เยน
(28,000 บาท)71,000 เยน

(24,850 บาท)

87,000 เยน
(30,450 บาท)77,000 เยน

(26,950 บาท)

81,000 เยน
(28,350 บาท)65,000 เยน

(22,750 บาท)
68,000 เยน 
(23,800 บาท)

66,000 เยน
(23,100 บาท)

82,000 เยน
(28,700 บาท)

80,000 เยน
(28,000 บาท)71,000 เยน

(24,850 บาท)

87,000 เยน
(30,450 บาท)77,000 เยน

(26,950 บาท)

81,000 เยน
(28,350 บาท)65,000 เยน

(22,750 บาท)
68,000 เยน 
(23,800 บาท)

66,000 เยน
(23,100 บาท)

คาเดินทางไปเรียน
4,000 เยน

(1,400 บาท)

คาอาหาร
25,000 เยน
(8,750 บาท)

คาที่พัก
31,000 เยน

(10,850 บาท)

คาใชจายจิปาถะ
7,000 เยน

(2,450 บาท)คาประกัน
และรักษาพยาบาล

2,000 เยน
(700 บาท)

บันเทิงและงานอดิเรก
6,000 เยน

(2,100 บาท)

คาสาธารณูปโภค 
(คาไฟ คาแกส และคาประปา)

7,000 เยน
(2,450 บาท)

ที่มา : แบบส�ารวจสภาพความเป็นอยู่จริงของนกัศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวประจ�าปี 2015 (JASSO)
※ ค�านวณจาก 100 เยน = 35 บาท

◎รายจ่ายใน 1 เดือนแยกตามประเภทของค่าใช้จ่าย  (ไม่รวมค่าเล่าเรียน) (ค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ)

ที่มา : Statistics Bureau, Japan

(ธนบัตร)

 10,000 เยน 2,000 เยน5,000 เยน 1,000 เยน

ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำาวันและราคาสินค้า
 สกลุเงนิและราคาสนิค้า

 ค่าใช้จ่ายในชีวติประจำาวัน

ค่า
ใช

้จ่า
ยใ

นช
ีวิต

ปร
ะจ

ำาว
ันแ

ละ
รา

คา
สิน

ค้า

(เหรียญ)

ข้าว (5 กิโลกรัม) 2,086 เยน  730 บาท
ขนมปัง (1 กิโลกรัม) 436 เยน  153 บาท
นมวัว (1,000 มิลลิลิตร) 225 เยน  79 บาท 
ไข่ไก่ (10 ฟอง) 246 เยน  86 บาท
แอปเปิ้ล (1 กิโลกรัม) 561 เยน  196 บาท 
กะหล�่าปลี (1 กิโลกรัม) 363 เยน  127 บาท

เครื่องดื่มอัดลม (500 มิลลิลิตร) 96 เยน  34 บาท 
แฮมเบอร์เกอร์ 175 เยน  61 บาท 
น�้ามันเบนซิน (1 ลิตร) 124 เยน  43 บาท 
กระดาษทิชชู่ (12 ม้วน) 281 เยน  98 บาท 
บัตรเข้าชมภาพยนตร์ 1,800 เยน  630 บาท 
แท็กซี่ (4 กิโลเมตร) 1,450 เยน  508 บาท 
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・ ค่าแรกเข้า

・ ค่าเล่าเรียนปีแรก

・ ค่าตั๋วเครื่องบิน

・ ค่าที่พัก.................................................. เช่น ค่าโรงแรมก่อนเข้าอาศัยในที่พักถาวร

 ค่าใช้จ่ายทีจ่ำาเป็นก่อนเข้าศกึษา

 ค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นก่อนยื่นสมัครรับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

 ค่าใช้จ่ายทีจ่ำาเป็นหลังสอบผ่านการคัดเลือก

 ค่าเล่าเรียน

ค่าใช้จ่ายที่ควรเตรียมก่อนไปศึกษาต่อ

เงินค่าใช้จ่ายที่ควรเตรียมก่อนไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นมีอะไรบ้าง?

ค่าใช้จ่ายที่ควรเตรียมก่อนไปศึกษาต่อ

・	ค่าสมัครสอบต่างๆ เช่น EJU, JLPT, TOEFL® เป็นต้น

・	ค่าธรรมเนียมการสอบเข้าสถาบันที่สนใจศึกษาต่อ

・	ค่าตรวจร่างกาย................................. สถานศกึษาบางแห่งต้องยืน่ผลการตรวจร่างกายในข้ันตอนการสมคัรรบัคดัเลอืกหรอืก่อนเข้าศกึษาต่อ

・	ค่าไปรษณีย์ส่งเอกสารการสมัคร... สถานศึกษาบางแห่งก�าหนดให้ขอรับใบสมัครและยื่นเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์เท่านัน้  
  จึงต้องมีค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสาร เช่น ค่าส่ง EMS เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำาหรับการสอบเข้าศึกษาต่อ

・	ค่าที่พักและค่าตั๋วเครื่องบิน............ กรณทีี่สถานศึกษาไม่มีระบบสอบเข้าโดยไม่ต้องเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น (Pre-Arrival Admission) 
  ผู้สมัครจะต้องเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อสอบคัดเลือก
  นอกจากนี้ ยังมีค่าเดินทางไปกลับจากสนามบินถึงที่พัก ค่าเดินทางจากที่พักไปสถานที่จัดสอบ

・ ค่าอุปกรณ์การเรียน........................... ควรตรวจสอบกับสถานศึกษาว่าค่าเอกสารการเรียนรวมอยู่ในค่าเล่าเรียนแล้ว หรือต้องซื้อต่างหาก

・ ค่าเดินทางไปเรียน

・ ค่าใช้จ่ายทีจ่�าเป็นในชวิีตประจ�าวัน.. เช่น ค่าอาหาร เป็นต้น

・ ค่าธรรมเนยีมโอนเงนิต่างประเทศ... กรณีทีโ่อนค่าใช้จ่ายจากต่างประเทศ เช่น ค่าเล่าเรยีน ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมโอนเงนิ 

・ ค่าท�าหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต).. การเดินทางระหว่างประเทศจ�าเป็นต้องมหีนงัสือเดนิทาง

・ ค่าธรรมเนยีมท�าวซ่ีา

 ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ

ค่าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น 

ค่าใช้จ่ายท่ีจำาเป็นเมือ่เริม่เรยีนในสถานศกึษา 

ค่าใช้จ่ายสำาหรับการเริ่มต้นใช้ชีวิตในญี่ปุ่น

 ค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นเมื่อไปถึงญี่ปุ่น

・ ค่าที่พัก.................................................. กรณพีกัในอพาร์ทเมนท์ จะต้องเตรยีมค่าจ่ายส�าหรบัการท�าสญัญาเป็นจ�านวนเงนิประมาณค่าเช่าครึง่ปี 

・ ค่าโทรคมนาคม................................... เช่น ค่าซื้อโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
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กรณตี้องการท�างานพิเศษ นกัศึกษาต่างชาติจะต้อง "ขออนญุาตท�ากิจกรรมนอกเหนือจากที่ได้รับอนญุาตตามสถานภาพ (Permission to 
Engage in Activity Other than that Permitted under the Status of Residence Previously Granted)" ที่ส�านกังานตรวจคนเข้าเมือง
ในพืน้ทีแ่ละปฎบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบไุว้ด้านล่าง นกัศกึษาต่างชาติทุนส่วนตัวประมาณ 75% ท�างานพเิศษโดยได้รบัค่าแรงเฉลีย่ต่อเดอืนประมาณ 
50,000 เยน (ประมาณ 17,500 บาท)  อย่างไรก็ดี เนื่องจากทุกคนเป็นนกัเรียนและมาที่ญี่ปุ่นเพื่อศึกษาเล่าเรียน อีกทั้งการท�างานพิเศษเพียง
อย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะจ่ายค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ ดังนัน้จึงควรวางแผนเงินทุนส�าหรับศึกษาต่อโดยไม่หวังพึ่งการท�างานพิเศษ 

1. ไม่กระทบการเรียน
2. มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษา ไม่ใช่เพื่อเก็บออมหรือส่งกลับประเทศ
3. ไม่ใช่งานขายบริการ ※ ผิดกฎหมาย
4. ไม่เกิน 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวันในช่วงวันหยุดยาว)
5. เป็นการทำางานขณะที่สังกัดอยู่ในสถานศึกษา

[ประเภทของงานพิเศษที่นกัศึกษาต่างชาติมักเลือกทำา (ตอบได้หลายข้อ)]

ประเภท สัดส่วน

1 งานด้านอาหารและเครื่องดื่ม 45.7%

2 งานขาย 24.7%

3 งานสอน/ผู้ช่วยวิจัย 6.9%

4 แปลเอกสาร/ล่าม 6.8%

5 ครูสอนภาษา 6.5%

6 ท�าความสะอาด 5.1%

7 งานต้อนรับในโรงแรม/งานในธุรกิจโรงแรม 5.0%

8 ครูสอนพิเศษตามบ้าน 4.6%

[ค่าแรงงานพิเศษรายชั่วโมง]

ค่าแรงรายชั่วโมง สัดส่วน

ไม่ถึง 800 เยน 9.3%

800-1,000 เยน 50.1%

1,000-1,200 เยน 30.7%

1,200-1,400 เยน 4.4%

1,400 เยน 4.5%

ไม่ระบุ 1.0%

！

ทุกป ีจะมีนักศึกษาต่างชาติที่ ไม ่สามารถ 
ต่อระยะเวลาการพำานกัและต้องกลับประเทศ
เน่ืองจากละเลยการเรียนเพ่ือทำางานพิเศษ
ทำาให้เวลาการเข้าเรียนไม่เพียงพอ ขอให ้
ทุกคนระมัดระวังในเรื่องนีด้้วย

งานพิเศษ

งา
นพ

ิเศ
ษ

ที่มา : แบบส�ารวจสภาพความเป็นอยู่จริงของนกัศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวประจ�าปี 2015

※ค�านวณจาก 100 เยน = 35 บาท

※	 ผู้เดินทางเข้าประเทศครั้งแรกที่มีสถานภาพการพ�านกัประเภท "College Student" และมีระยะเวลาพ�านกัเกิน 3 เดือน สามารถขออนญุาตท�ากิจกรรม
 นอกเหนือจากที่ได้รับอนญุาตตามสถานภาพได้ที่สนามบินในขั้นตอนการตรวจลงตราเข้าประเทศ
※	 กรณทีี่ท�างานโดยไม่ได้รับอนญุาต หรือท�าเกินเวลาหรือขอบเขตที่ได้รับอนญุาต จะมีบทลงโทษหรืออาจถูกเนรเทศออกนอกประเทศญี่ปุ่น

โปรดระวัง บริษัทตัวแทนศึกษาต่อต่างประเทศที่เน้นยำ้าว่า "สามารถเก็บเงินได้ระหว่างศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น"

ในช่วงสองสามปีมานี้ มีตัวแทนการศึกษาต่อบางรายแนะน�าข้อมูลเท็จดังต่อไปนี้บนเว็บไซต์ (ข้อมูลรับสมัครนกัศึกษาต่างชาติเพื่อไปเรียน
ต่อที่ญี่ปุ่น) และหลอกเอาเงินค่านายหน้าไปเป็นจ�านวนมาก จึงต้องระวังให้ดี

ผิด!!  “สามารถเก็บเงินได้ถึง 300,000 เยน (ประมาณ 105,000 บาท) ต่อหนึง่เดือนจากการทำางานพิเศษแม้จะเรียนไปด้วย”  
	 →	ไม่สามารถเก็บเงินได้
ผิด!!  “ค่าแรงชั่วโมงละ 3,000 เยน (1,050 บาท)”                         →	รายได้ต่อชั่วโมงเฉลี่ยประมาณ 900 เยน (315 บาท)
ผิด!!  “จำานวนเงินที่ได้จากการทำางานพิเศษในระหว่างเรียนครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน และยังส่งกลับไปที่
ประเทศตนเองได้ด้วย”  → ไม่ได้
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ประเทศญี่ปุ่นมีหอพักนกัศึกษาที่ด�าเนนิการโดยองค์กรส่วนท้องถิ่นหรือสถานศึกษา อย่างไรก็ตามนกัศึกษาต่างชาติประมาณ 75% อาศัยอยู่ใน
ที่พักของเอกชนหรืออพาร์ทเมนท์

หอพักนกัศึกษา

ข้อดี

・ ประหยัดค่าใช้จ่าย

・ สนิทสนมกับเพื่อนนักเรียนคนอื่นได้เร็ว

・ ไม่จ�าเป็นต้องซื้อเครื่องใช้ในบ้าน/เครื่องใช้ไฟฟ้าเองมากนัก

ข้อเสีย

อพาร์ทเมนท์

ข้อดี

・ สามารถปรับการใช้ชีวิตได้ตามใจชอบ

・ ฝึกการพึ่งพาตนเอง

・ ท�าให้บริหารเงินเป็น

ข้อเสีย

・	ค่าใช้จ่ายสูง
ต้องจ่ายเงินมัดจ�า (จ�านวนเท่ากับเงินค่าเช่าหลายเดือน บางแห่ง
เรียกค่าประกัน) เงินกินเปล่า ค่านายหน้า ฯลฯ โดยส่วนมากมัก
ต้องจ่ายล่วงหน้า

・	ขั้นตอนการดำาเนนิการยุ่งยาก
ต้องท�าสัญญาเช่ากับเจ้าของบ้านหรือบริษัทจัดหาที่พัก

・	ต้องหาครื่องใช้ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เฟอร์นิเจอร ์
   ทั้งหมดเอง

ผู้คำ้าประกัน

การเช่าอพาร์ทเมนต์ในญี่ปุ่นโดยทั่วไปจะต้องมี "ผู้ค�้าประกัน" หาก
ผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่าตามระยะเวลาที่ก�าหนด หรือท�าข้าวข้องในห้อง
เสียหายและไม่จ่ายค่าซ่อมแซม เจ้าบ้านจะเรียกร้องเก็บค่าใช้จ่าย
จาก "ผู้ค�้าประกัน" แต่นักศึกษาต่างชาติมีคนรู้จักในญี่ปุ่นอยู่น้อย 
จึงมีระบบที่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา (สถานศึกษาหรือ
อาจารย์) ฯลฯ เป็นผู้ค�้าประกัน
※การประกันผู้เช่าแบบครบวงจรสำาหรับนกัศึกษาต่างชาติ  
 (Comprehensive Renters’ Insurance for Foreign Students
 Studying in Japan)
 ระบบประกันนี้ด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมการศึกษานานาชาต ิ
 แห่งประเทศญี่ปุ ่น (Japan Educational Exchanges and 
 Services:JEES)  เป็นระบบส�าหรับเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุเช่น 
 เพลิงไหม้ ฯลฯ เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ค�้าประกัน นกัศึกษา 
 สามารถสอบถามข้อมูลจากสถานศึกษาที่สังกัดหรือก�าลังจะเข้าศึกษา 
 ว่าสามารถใช้ระบบดังกล่าวนี้ได้หรือไม่

รวบรวมข้อมูล

・	ฝ่ายดูแลนักศึกษาต่างชาติของสถานศึกษา

・	อินเตอร์เน็ตและนิตยสาร

・	บริษัทจัดหาที่พักในบริเวณที่ต้องการอยู่อาศัย

เมือ่ได้รบัแจ้งว่าผ่านการคดัเลอืก
ให้ศกึษาต่อแล้ว ควรค้นหาข้อมลู
ที่พักทันที

ที่พักอาศัย

□	ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเป็นจำานวนเท่าไหร่?
□	 ระยะห่างจากสถานศึกษาและเวลาที่ใช้เดินทางไปเรียน 
 เป็นอย่างไร?
□	ความกว้างของห้องและเครื่องอำานวยความสะดวกเป็น 
 อย่างไร?
□	สภาพแวดล้อมสะดวกสบายหรือไม่ (ใกล้สถานี ซื้อของ 
 สะดวก ฯลฯ)?

ข้อแนะนำาในการหาห้องพัก

ที่พ
ักอาศัย

・	ห้องพกัมจี�านวนจ�ากดัจงึไม่สามารถรองรบันกัศกึษาทีต้่องการเข้า 
   พักได้ทุกคน

・	มีกฎเรื่องเวลาเข้าออกและเวลาตื่นนอน เป็นต้น

・	ห้องครัว ห้องน�้า และห้องอาบน�้าเป็นของส่วนรวม
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ประกันสุขภาพ ประกันทรัพย์สินและอุบัติเหตุ
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 ประกันสขุภาพ

 ประกันทรพัย์สินและอุบัตเิหตุ

ประเทศญีปุ่น่มกีารประกันอบุติัเหตแุละการประกนัภยัความรบัผดิส่วนบคุคลซึง่ชดเชยค่าเสยีหายอนัเกดิจากอบุตัเิหตทุีอ่ยูน่อกเงือ่นไขการประกนั
สุขภาพแห่งชาติ นกัศึกษาต่างชาติสามารถสมัครประกันประเภทนี้ได้
ตัวอย่างกรณทีี่ได้รับการชดเชย

・เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพราะล้มกระดูกหัก
・กรณขีี่จักรยานชนคนเดินถนนได้รับบาดเจ็บ ผู้ทำาประกันจะไม่ต้องรับภาระค่ารักษาพยาบาลของคู่กรณี
・คอมพิวเตอร์และกล้องโดนขโมยจากห้องพักขณะที่นกัศึกษาไม่อยู่

สถานศึกษามีข้อมูลแนะน�าประกันประเภทต่างๆ นกัศึกษาควรลองพิจารณา
นอกจากนี้ ยังมีระบบการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลส�าหรับนักศึกษาที่ศึกษาต่อหรือท�าวิจัย (Personal Accident Insurance for Students 
Pursuing Education and Research	"gakkensai") ของสมาคมส่งเสรมิการศกึษาฯ (JEES) ซึง่มหาวทิยาลยัประเทศญีปุ่น่ 96% เป็นสมาชกิ 
อีกทั้งยังมีระบบประกันอุบัติเหตุและความรับผิดส่วนบุคคลครบวงจรส�าหรับนกัศึกษาต่างชาติ (Inbound futai-gakuso) ด้วย

  http://www.jees.or.jp/gakkensai/

ยิ่งไปกว่านัน้ นกัศึกษามหาวิทยาลัยสามารถสมัครสมาชิก "ประกันส�าหรับนกัศึกษาแบบครบวงจร (Univ.CO-OP's Kyosai)" ของสหกรณ์
มหาวิทยาลัยได้อีกด้วย

  http://kyosai.univcoop.or.jp/

ญี่ปุ่นมีระบบประกันสุขภาพเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจะต้องเป็นสมาชิก 
"ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ" (Kokuho)

■ การสมัคร
 ด�าเนนิการได้ที่ส�านกังานเขตพื้นที่ของตน

■ เบี้ยประกัน
 เบี้ยประกันโดยทั่วไปประมาณปีละ 2 หมื่นเยน อย่างไรก็ตาม เบี้ยประกันอาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่หรือรายได้ของผู้ท�าประกัน ฯลฯ 
  ควรสอบถามรายละเอียดค่าประกันกับเขตพื้นที่ที่อาศัยอยู่เนื่องจากบางพ้ืนที่อาจมีระบบเงินช่วยเหลือและลดหย่อนค่าเบี้ยประกัน 
 ให้แก่นกัศึกษา

■ รายละเอียดการประกัน
 ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติจะจ่ายเงิน 70% ของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหากแสดงบัตรประกันสุขภาพเมื่อรับการรักษาพยาบาล  
 อาการบาดเจ็บหรอือาการป่วย ค่ารกัษาพยาบาลทีผู่ถ้อืบตัรต้องจ่ายคอื 30% ทัง้นี ้นกัศกึษาจะต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายและค่ารกัษาพยาบาลอืน่ 
 นอกเหนือจากที่ระบุอยู่ในแผนประกันด้วยตนเอง
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การฝึกงานและการหางาน

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

การฝึกงานและการหางาน

 การฝึกงาน

 การหางาน

■ ค้นหาข้อมลูกจิกรรมทีเ่กีย่วกับการหางานและการจดัเสวนาเกีย่วกบัประสบการณ์การหางานได้ในเวบ็ไซต์ของ JASSO 

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

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

การฝึกงาน คือ ระบบที่ให้นกัศึกษาได้มีประสบการณ์การท�างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกของตนหรืออาชีพในอนาคต ณ สถานประกอบการต่างๆ 
ขณะทีก่�าลงัศกึษาอยู ่สถานศกึษาบางแห่งถือว่าการฝึกงานเป็นส่วนหนึง่ของการเรยีนการสอนและนบัเป็นหน่วยกติ นักศกึษาควรสอบถามข้อมลู
จากสถานศึกษาโดยตรงว่ามีระบบการฝึกงานระหว่างเรียนหรือไม่และการฝึกงานนับเป็นหน่วยกิตหรือไม่ กรณีมีค่าตอบแทนจากการฝึกงาน 
นกัศึกษาควรพึงระวังว่าจะต้อง "ขออนญุาตท�ากิจกรรมนอกเหนือไปจากที่ได้รับอนญุาตตามสถานภาพการพ�านกั (Permission to Engage in 
Activity Other than that Permitted under the Status of Residence Previously Granted)"

■ สถานภาพการพำานกัในกรณทีี่นกัศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอกประเทศญี่ปุ่นต้องการฝึกงานที่ญี่ปุ่น
นกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัต่างประเทศทีจ่ะเดนิทางเข้าประเทศญีปุ่น่เพือ่ฝึกงานโดยนบัเป็นหน่วยกติหรอืเป็นส่วนหนึง่ของการเรยีนการสอน และ
มกีารท�าสญัญากบัสถานประกอบการในญีปุ่น่ กรณนีีส้ถานภาพการพ�านกัทีน่กัศกึษาจะได้รบัคอื "Designated activities" "Cultural activities" 
หรือ "Short-term stay" ขึ้นอยู่กับว่าการฝึกงานนัน้มีค่าตอบแทนหรือไม่ และระยะเวลาที่ฝึกงานยาวนานแค่ไหน

นกัศกึษาต่างชาตใินประเทศญีปุ่น่ทีห่างานได้ไม่ทนัก่อนจบการศกึษาจากมหาวทิยาลยัหรอืวทิยาลยัอาชวีศกึษาสามารถขอเปลีย่นสถานภาพการ
พ�านกัจาก "College Student" เป็น "Designated activities" เพื่อให้มีเวลาหางานได้อีกหนึง่ปีหลังจบการศึกษา ระยะเวลาพ�านกัในกรณนีีค้ือ 
6 เดือนโดยสามารถต่ออายุได้ 1 ครั้งเท่านัน้

กรุณาสอบถามส�านกังานตรวจคนเข้าเมืองในท้องถิ่นเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนการด�าเนนิการ ฯลฯ
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15,657

(ป)

(คน)

หลายบริษัทในประเทศญี่ปุ่น "ต้องการว่าจ้างบุคลากรท่ีมีความสามารถโดยไม่ค�านึงถึงสัญชาติ" "จ�าเป็นต้องมีบุคลากรที่เข้าใจสถานการณ์
ต่างประเทศและมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ" "มีความกระตือรือร้นที่จะว่าจ้างบุคลากรที่มาจากพ้ืนเพที่หลากหลาย" จึงท�าให้ 
การจ้างงานนกัศึกษาต่างชาติเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดี การหางานของนกัศึกษาต่างชาติในญี่ปุ่นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

[แบ่งตามสาขาของธุรกิจ (5 อันดับแรก)]

21.1%

10.1%

7.5%

3.4%

3.2%

[รายได้เริ่มต้น (ต่อเดือน)]

31.0%

49.5%

11.0%

2.9%

3.4%

2.2%

■ การเปลี่ยนสถานภาพการพำานัก

กรณทีี่นกัศึกษาต่างชาติได้งานท�าในประเทศญี่ปุ่น จ�าเป็นต้องเปลี่ยนสถานภาพการพ�านกัจาก "College Student" เป็นสถานภาพที่สามารถ
ท�างานได้ เช่น "Engineer / Specialist in Humanities / International Services"
สิ่งที่ควรรู้ 4 ข้อ ในการเปลี่ยนสถานภาพการพ�านกั

ประวัติการศึกษา
ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัยอนุปริญญา และวิทยาลัยเทคนคิ

ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาของญี่ปุ่นและได้รับวุฒิ "ประกาศนียบัตรวิชาชีพ"

เนื้อหาของงานที่จะทำา

จ�าเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนมา

(ตัวอย่าง) ผู้ที่เรียนด้านการออกแบบเสื้อผ้ามาแต่ได้เข้าท�างานในต�าแหน่งโปรแกรมเมอร์ อาจขอ

เปลี่ยนสถานภาพการพ�านกัได้ยาก

ค่าตอบแทน ได้ค่าตอบแทนที่เท่ากับหรือมากกว่าชาวญี่ปุ่น

สถานะของบริษัท รากฐานการบริหารงานและผลประกอบการของบริษัทมีความมั่นคงหรือไม่ ฯลฯ

ที่มา : สถานการณ์การหางานของนกัศึกษาต่างชาติในบริษัทญี่ปุ่นในปี 2015 (Immigration Bureau of Japan, Ministry of Justice)

[จำานวนผู้ที่ได้รับอนญุาตให้เปลี่ยนสถานภาพการพำานกัจาก 
"College Student" เป็นสถานภาพทำางาน]

การทำางานในญี่ปุ่น

สถานการณ์การจ้างงานนกัศึกษาต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น

กา
รท

ำาง
าน

ใน
ญ

ี่ปุ่น

※ค�านวณจาก 100 เยน = 35 บาท

อันดับ 1 การค้าและการน�าเข้าส่งออก

อันดับ 2 คอมพิวเตอร์

อันดับ 3 การศึกษา

อันดับ 4 อิเล็กทรอนกิส์

อันดับ 5 อาหารและเครื่องดื่ม

ต�่ากว่า 200,000 เยน (ประมาณ 70,000 บาท)

ต�่ากว่า 250,000 เยน (ประมาณ 87,500 บาท)

ต�่ากว่า 300,000 เยน (ประมาณ 105,000 บาท)

ต�่ากว่า 350,000 เยน (ประมาณ 122,500 บาท)

ตัง้แต่ 350,000 เยน (ประมาณ 122,500 บาท) ขึน้ไป
ไม่ระบุ
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ที่มา : Result of an Annual survey of International Students in Japan 2016 (JASSO)
http://www.jasso.go.jp/en/about/statistics/intl_student_e/index.html

■จำานวนนกัศึกษาต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น

■การเปลี่ยนแปลงของจำานวนนกัศึกษาต่างชาติ

■ จำานวนนกัศึกษาต่างชาติแบ่งตามระดับการศึกษา 

■จำานวนสถาบันอุดมศึกษา

■สัดส่วนของนักศึกษาต่างชาติแบ่งตามสาขาวิชา (สถาบันอุดมศึกษา)

(ป)

(คน)

2012 2013 2014 2015 2016

161,848

239,287

168,145

184,155

208,379

รัฐบาล ท้องถิ่น เอกชน รวม

บัณฑิตวิทยาลัย 27,153 1,928 14,397 43,478

มหาวิทยาลัย(ปริญญาตรี) 11,481 1,670 59,078 72,229

วิทยาลัยอนุปริญญา 0 15 1,515 1,530

วิทยาลัยเทคนคิ 519 0 45 564

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 0 12 50,223 50,235

หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ 3,086 3,086

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น 27 68,138 68,165

รวม 39,153 3,652 196,482 239,287

รัฐบาล ท้องถิ่น เอกชน รวม

บัณฑิตวิทยาลัย 86 79 462 627
มหาวิทยาลัย
(ปริญญาตรี) 82 89 585 756

วทิยาลยัอนปุรญิญา 0 17 324 341

วิทยาลัยเทคนคิ 51 3 3 57

วทิยาลยัอาชวีศกึษา 9 182 2,579 2,770

สถิติ

สถิติ

(แห่ง)

มนุษย์ศาสตร์ 25.2%

สังคมศาสตร์ 35.6%

วิทยาศาสตร์ 1.7%

วิศวกรรมศาสตร์
16.2%

เกษตรศาสตร์ 2.1%

สาธารณสุขศาสตร์ 2.2%

คหกรรมศาสตร์ 2.3%

ศึกษาศาสตร์ 1.8%

ศิลปกรรมศาสตร์ 4.1%
อื่นๆ 8.7

อเมริกาเหนือ 
3,009 คน

อเมริกากลางและอเมริกาใต้ 
1,390 คน

อเมริกา
1,932 คน

ตะวันออกกลาง
1,674 คน

ยุโรป
7,986 คน

เอเชีย 
222,627 คน

โอเชียเนีย
663 คน

อื่นๆ (ไม่ระบุสัญชาติ) 6 คน

239,287 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค. ของแต่ละปี

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค. 2016

(คน)

ระ
ดับ

ชั้น
ที่ก

�าล
ังศ

ึกษ
า

※มหาวิทยาลัยเอกชนรวม The Open University of Japan
ที่มา : MEXT, School Basic Survey 2016

※ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค. 2016
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ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาต่อญี่ปุ่น

รวบรวมข้อมูล

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

เวบ็ไซต์รวมข้อมลูศกึษาต่อประเทศญีปุ่น่ —Gateway to Study in Japan—
http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/th/

Study In Japan เว็บไซต์แนะนำาเกี่ยวกับการศึกษาต่อญี่ปุ่นโดยรวม 
http://www.studyjapan.go.jp/en/index.html

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำาหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ ่น ผู้ที่กำาลังศึกษาอยู่ในญ่ีปุ่น  
และผู้ที่กลับประเทศแล้ว
• ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น   • ข่าวสารงานกิจกรรมต่างๆ   • สมาคมนกัเรียนเก่าญี่ปุ่นทั่วโลก 
• คำาแนะนำาจากรุ่นพี่

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

ข้อมูลหลากหลายสำาหรับผู้ไปศึกษาต่อ
• ค้นหาสถานศึกษา   • ค้นหาข้อมูลทุนการศึกษา   • ข้อมูลการสอบเข้าสถานศึกษา    
• การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น

รว
บร

วม
ข้อ

มูล

เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ

บริการข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาต่อญี่ปุ่น
• ค้นหาสถาบันการศึกษา   • ข้อมูลทุนการศึกษา   • การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)
• งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น จัดโดย JASSO และงานอื่นๆ

http://www.jasso.go.jp/en/study_j/event/index.html
• สำานกังาน JASSO ในต่างประเทศ (อินโดนีเซีย / เกาหลีใต้ / ไทย / มาเลเซีย / เวียดนาม)

• รับปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อทางอีเมล โทรศัพท์ จดหมาย และปรึกษาโดยตรงที่ส�านกังานฯ
• ให้บริการสืบค้นเอกสารแนะน�าสถานศึกษา/การสมัครเข้าเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

การศึกษาต่อญี่ปุ่น
• จัดสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลในแต่ละพื้นที่
http://www.jasso.go.jp/en/toiawase/index.html

• ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อญี่ปุ่น
อ่านแผ่นพับของสถานศึกษาของญี่ปุ่นและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อญี่ปุ่นได้
http://www.jasso.go.jp/en/study_j/openbase/index.html

ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
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รวบรวมข้อมูล

JASSO facebook

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและสถานกงสุลใหญ่
มีเอกสารและข้อมูลแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น บางแห่งรับปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นด้วย
รายชื่อหน่วยงานด้านการทูตนอกประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Foreign Affairs)
http://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/mofaserv.html

ควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดของสถานศึกษาที่จะสอบเข้า โดยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมีอยู่ใน "เอกสารแนะนำาโรงเรียน" "ระเบียบ
การรับสมัคร" และ "เว็บไซต์" ของแต่ละสถานศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท/เอก), มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี), วิทยาลัยอนุปริญญา

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

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

วทิยาลยัเทคนิค (KOSEN)
Center for International Student Exchange, 
National Colleges of Technology

http://ciex.kosen-k.go.jp/menuIndex.jsp?id=32565&menuid=7
766&funcid=28

วทิยาลยัอาชวีศกึษา
ค้นหาวทิยาลยัอาชวีศกึษา 
(National Association of Vocational Schools of Japan)

http://www.zensenkaku.gr.jp/association/index.html

ค้นหาวทิยาลยัอาชวีศกึษา (Metropolitan Tokyo 
Professional Institution Association)

http://www.tsk.or.jp

วทิยาลยัอาชวีศกึษาทีรั่บนกัศกึษาต่างชาตเิพือ่เข้าศึกษาต่อ 
(Association for Technical and Career Education)

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

สถาบันสอนภาษาญีปุ่่น
ค้นหาสถาบนัสอนภาษาญีปุ่น่ (Association for the Promotion 
of Japanese Language Education)

http://www.nisshinkyo.org/search/index_e.html

หลกัสตูรพเิศษส�าหรบันกัศึกษาต่างชาต ิ(BEKKA) ในมหาวิทยาลยั
เอกชนและวิทยาลัยอนุปริญญา "หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลยั" ทีร่ฐัมนตรกีระทรวงศกึษาธกิารฯ ญีปุ่น่ก�าหนด

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



 TEL (+82) 2-765-0141
JASSO Japan Educational Information Center, Seoul
#702 Garden Tower, 84 Yulgok-ro, Jongno-gu, Seoul 03131 
REPUBLIC OF KOREA
jasso@jasso.or.kr
http://www.jasso.or.kr/

https://www.facebook.com/JASSO.Korea

  TEL (+60) 3-2287-0812
JASSO Japan Educational Information Center, Kuala Lumpur

A-7-5, Northpoint Offices, Mid Valley City, No.1,

Medan Syed Putra Utara, 59200 Kuala Lumpur, MALAYSIA

enquiry@studyinjapan.org.my

http://www.studyinjapan.org.my/

https://www.facebook.com/JASSO.Malaysia
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องค์การสนับสนนุนกัศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่นหวังด้วยใจจริง
ให้การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นของทุกคนประสบความส�าเร็จ
องค์การสนับสนนุนกัศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) เป็นหน่วยงานภายใต้การก�ากับของกระทรวงศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่น

องค์การฯ ในฐานะหน่วยงานหลักในการสนบัสนนุนกัศกึษา ได้ด�าเนนิกจิการต่างๆ เช่น ให้ทนุกูย้มืเพือ่การศกึษา สนบัสนนุ

นกัศกึษาต่างชาต ิและให้ความช่วยเหลอืด้านการใช้ชวีติของนกัศกึษา เป็นต้น โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่บ่มเพาะบคุลากรทีมี่

ความคิดสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคต พร้อมกับส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความเข้าใจระหว่างประเทศ

งานให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา งานสนับสนนุนกัศึกษาต่างชาติ งานให้ความช่วยเหลือ
ด้านการใช้ชีวิตของนกัศึกษา

องค์การฯ ให้กู้ยืมทุนการศึกษาส�าหรับ
นักศึกษาชาวญี่ปุ ่นที่มีผลการเรียนดี
แต่ขาดโอกาสทางการศึกษาเนื่องจาก
ขาดแคลนทุนทรัพย์ นอกจากนี้ ยัง
ปรับปรุงระบบทุนการศึกษาและ 
ข้ันตอนการย่ืนขอให้เหมาะสมกบัความ
ต้องการอันหลากหลายของนักศึกษา 
ให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับทุนการศึกษา 
และจัดเก็บคืนเงินกู้ยืมอย่างเหมาะสม

องค์การฯ ให้ทนุการศกึษาแก่นกัศกึษา
ต ่างชาติ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน 
ปรับปรุงขั้นตอนการเข้าศึกษาด้วย
การจดัสอบเพือ่ศกึษาต่อประเทศญีปุ่น่ 
(EJU)  รวมถงึการให้ข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง
กับการศึกษาต่อ

องค์การฯ รวบรวมและวเิคราะห์พร้อม
ทัง้เผยแพร่ข้อมลูกจิกรรมต่างๆ อนัเป็น
ประโยชน์ต่อการให้ความสนับสนนุการ
ใช้ชีวิตของนักศึกษาเพื่อยังประโยชน์
แก่กิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาของ
สถานศึกษาต่างๆ นอกจากนี้ยังให้การ
สนับสนุนงานบริการนักศึกษาของ
มหาวทิยาลยัและสถาบันการศกึษาอ่ืนๆ 
ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นผ่านทางกิจกรรม
อบรมต่างๆ อกีด้วย

TEL : (+81)3-5520-6111 FAX : (+81)3-5520-6121
2-2-1 Aomi, Koto-ku, Tokyo 〒135-8630 
infoja@jasso.go.jp

ส�านกังานต่างประเทศ (JASSO Japan Educational Information Center)

โตเกียว

จัดพิมพ์เมื่อเดือนเมษายน 2017 ห้ามจ�าหน่าย ห้ามน�าไปอ้างอิงโดยไม่ได้รับอนญุาต
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 TEL (+62) 21-252-1912
JASSO Japan Educational Information Center, Jakarta
Summitmas Tower I, 2nd Floor, Jalan Jenderal
Sudirman KAV 61-62 Jakarta 12190 INDONESIA
info@jasso.or.id
http://www.jasso.or.id/

https://www.facebook.com/jasso.indonesia 

 TEL (+66) 2-661-7057
JASSO Japan Educational Information Center, Bangkok
159 อาคารเสริมมิตร ชั้น 10 ถนนอโศกมนตรี กทม. 10110 ประเทศไทย
info@jeic-bangkok.org
http://www.jeic-bangkok.org/

https://www.facebook.com/JASSO.Thailand

 TEL (+84) 24-7305-1818
JASSO Vietnam Office

4th Floor, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh,

Hoan Kiem, Hanoi, VIETNAM

info@jasso.org.vn

http://www.jasso.org.vn/

https://www.facebook.com/JASSO.Vietnam

อินโดนีเซีย

ไทย

เวียดนาม

องคการสนับสนุนนักศึกษา
แหงประเทศญี่ปุน

หนวยงานอิสระของรัฐ

มาเลเซีย
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