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ອນັດບັ 
ມະຫາວທິະຍາໄລ

1000 ອ�ນດ�ບ ມະຫາວ�ທະຍາໄລຕ�ນໆ 
ຂອງຍ�ປ��ນຈາກການສ�ຫລວດຂອງ 

QS World University ປ� 2020
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ມ�ລະດ�ກໂລກທາງດ�ານ 
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ເຮອືນແຝດ (Gassho-style)  ຊລິະຄາວະໂກະ  ໂຄອຈິ ິ
ຮາຢາກະມະ  ©Koichi_Hayakawa
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ສະຖານນລີດົໄວຄວາມໄວສູງ ຊງິກງັເຊນັ ຕາໂກຢາກິ (ເຂົ ້ າໜົມປັງ ກັບປາມຶກ)

ສະຖານີ ລົດໄຟ ໂຕກຽວ @ ມິສຶ ໂນລິ  ເອກາວະ 
©Mitsunori Egawa

ວ�ດທະນາທ�າ ທ�າມະຊາດ 

ອາຫານພື ້ນ ເມືອງຍີ ປຸ່ນຖືກ

ບນັທກຶເປັນມໍລະດກົໂລກດາ້ນ

ວັດທະນະທໍ າໂດຍອົງການ

UNESCO ແລະ ອາຫານຍປຸ່ີນ

ແມ່ນໃຊວ້ດັຖຸດບິຕາມລະດູການ 

ແລະ ມສ່ີວນປະກອບທີ່ ມສີສີນັ 

ຕາມວັດຖຸດິບທີ່ ເລືອກໃຊ ້, 

ນອກຈາກນັນ້ ຍງັເປັນອາຫານທີ່

ມປີະໂຫຍດຕ່ໍສຸຂະພາບ, ຈີ່ ງໄດ ້

ຮບັຄວາມສນົໃຈຈາກທົ່ ວໂລກ.

ຄວາມປອດໄພ
ອາຫານ  
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ວຖິຊີວີດິທີ່ ສະດວກສະບາຍຂອງຍປຸ່ີນ 

ແລະ ບໍລກິານທາງການແພດຂັນ້ສູງໄດ ້

ການສະໜບັສະໜນູຈາກວທິະຍາສາດ 

ແລະ ເທກັໂນໂລຍລີະດບັສູງສຸດແຫ່ງໜື່ ງ

ໃນໂລກ ລດັຖະບານຍີ່ ປຸ່ນສບືຕ່ໍສຸມໃສ່

ການຂະຫຍາຍຕວົໃນດາ້ນວທິະຍາສາດ

ແລະເຕກັໂນໂລຍຕີື່ ມອກີ, ແລະ ຊູບເປີ

ຄອມພວິເຕີທ້ີ່ ພດັທະນາແລວ້ຂອງປະເທດ

ຍປຸ່ີນ ເຊີ່ ງໄດຮ້ບັການຈດັອນັດບັທ1ີ ໃນ

ໂລກ ເປັນເວລາສອງປີຕດິຕ່ໍກນັ.

ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນເປັນປະເທດທີ່ ຮັ່ ງມທີາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ 

ມອີາຊະຢາກອນໜອ້ຍທີ່ ສຸດຢູ່ໃນໂລກ. ດັ່ ງນັນ້, 

ຈ ຶ່ ງເຮດັໃຫນ້ກັສກຶສາຕ່າງຊາດມາຮຽນຢູ່ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນດວ້ຍຄວາມສະບາຍໃຈໄດ.້ 
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※ ໝາຍເຫດ: ຈໍ ານວນປີ ຮຽນຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ລະຄະນະວິ ຊາ ແລະ ແຕ່ລະຫັຼກສູດ   ※ [ ] ແມ່ນຈໍ ານວນໜ່ວຍກິດ ຫຼື  ຫົວຂໍ ້ ວິ ຊາຮຽນ 

ລະບບົການສກຶສາສາມນັຂອງຍີ່ ປຸ່ນແມ່ນ ປະຖມົ 6 ປີ, ມດັທະຍມົຕົນ້ 3 ປີ, ມດັທະຍມົປາຍ 3 ປີ, ລວມເປັນ 12ປີ.  

ສໍາລບັນກັສກຶສາຕ່າງຊາດທີ່ ຕອ້ງການຢາກສອບເສງັເຂົາ້ຮຽນລະບບົການສກຶສາຊັນ້ສູງຂອງຍປຸ່ີນແມ່ນ

ຕອ້ງໄດຜ່້ານລະບບົການສກຶສາສາມນັ 12 ປີຈາກໂຮງຮຽນສາມນັກ່ອນ

ກລໍະນຮີຽນຢູ່ປະເທດຕນົເອງແລວ້ປີຮຽນບ່ໍຄບົ 12 ປີ ແມ່ນຕອ້ງໄດເ້ຂົາ້ຮຽນຫຼກັສູດປີກຽມຂອງມະຫາວທິະຍາໄລກ່ອນ 

1 ປີ ຈ ຶ່ ງເຂົາ້ຮຽນຕ່ໍລະດບັມະຫາວທິະຍາໄລໄດ.້  

ລະບ�ບການສ�ກສາທ�ມ�ຄ�ນນະພາບສ�ງຂອງຍ�ປ��ນ

ການຮຽນ ການກຽມຕວົລ່ວງໜາ້ເພຶ່ ອໄປຮຽນຕ່ໍຢູ່ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັຫຼາຍ!
ພວກເຮາົມາກຽມຕວົດວ້ຍການຊອກຮູຂໍ້ມູ້ນກ່ຽວກບັລະບບົການສກຶສາຂອງຍີ່ ປຸ່ນ, 
ຊອກຫາຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັບດົສອບເສງັ ແລະ ກະກຽມວາງແຜນການໄປຮຽນຕ່ໍກນັເທາະ!!

ບດົຄົນ້ຄວາ້&ວຊິາຮຽນ ການປະຕບິດັ ແລະ ປະສບົການ

ລະບ�ບການສ�ກສາ

ວິ ທະຍາໄລ ວິ ຊາຊີ ບ 
(ລະດັບອານຸປະລິ ນຍາຕີ) 

ຫັຼກສູດຊ້ັນສູງ
(ລະດັບປະລິ ນຍາຕີ)ວິ ທະຍາໄລ 

ອາຊີ ວະສຶ ກສາ  
(ປາກາຍະນີ ຍະບັດ 

ຫຼື  ອານຸປະລິ ຍາຊ້ັນສູງ) 

ມະຫາວິ ທະຍາໄລ 
(ລະດັບປະລິ ນຍາໂທ) 

ພາສາຍີ່ ປຸ່ນ ຫຼື  ພາສາອັງກິດ
(ລະດັບປະລິ ນຍາໂທ)

ມະຫາວິ ທະຍາໄລ 
(ລະດັບປະລິ ນຍາຕີ) 

ພາສາຍີ່ ປຸ່ນ ຫຼື  ພາສາອັງກິດ 
(ລະດັບປະລິ ນຍາຕີ)

ມະຫາວິ ທະຍາໄລ
(ລະດັບປະລິ ນຍາເອກ) 

ພາສາຍີ່ ປຸ່ນ ຫຼື  ພາສາອັງກິດ 
(ລະດັບປະລິ ນຍາເອກ)
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ວິ ທະຍາໄລເຕັກ
ໂນໂລຊີ  

(ລະດັບອານຸປະລິ ນຍາຕີ)

ສະຖາບັນການຮຽນການສອນ
ພາສາຍີ່ ປຸ່ນ / ຫັຼກສູດກະກຽມ
ເຂົ ້ າມະຫາວິ ທະຍາໄລ

ຂອ້ຍຕອ້ງການຮຽນຈາ
ກລະດບັພຶນ້ຖານຫາພາກປະ

ຕບິດັຕວົຈງິແບບລະອຽດໃນສາ
ຂາວຊິາທີ່ ຕວົເອງສນົໃຈ 

ຂອ້ຍຮຽນພາສາອງັ
ກດິມາແຕ່ມດັທະຍມົແລວ້, 
ລະດບັມະຫາວທິະຍາໄລກຢໍາ

ກຮຽນເປັນພາສາອງັກດິ

★ຂອ້ຍຕອ້ງການຮຽນພາ

    ສາຍີ່ ປຸ່ນແລວ້ຫຼງັຈາກນັນ້

    ຈ ຶ່ ງໄປຮຽນຕ່ໍມະຫາວທິະຍາໄລ!!  

★ຂອ້ຍຮຽນຢູ່ປະເທດຕນົເອງ

   ຜ່ານລະບບົການສກຶສາສາມນັ 

   11 ປີແລວ້, ຂອ້ຍຕອ້ງການຮຽ

    ນກຽມຫຼກັສູດ 1ປີ ແລວ້ຈຶ່ ງ

ຂອ້ຍຢາກເລີ່ ມຮຽນທິ
ດສະດທີີ່ ລະດບັວຊິາຊບີ ແລະ 

ທກັສະການປະຕບິດັຕວົຈງິ
ໃຫໄ້ດໄ້ວທີ່ ສຸດ

ປີ
ຈາໍ

ນວ
ນ

ປີຮ
ຽນ

ກາ
ນສ

�ກສ
າຊ

�ນສ
�ງ

ເລ�ອກໂຮງຮຽນ

ຂ�ນຕອນທ� 3 ສອບເສ�ງ

ສອບເສ�ງ 

ຂ�ນຕອນຂອງເອກະສານ
ເຂ�າມະຫາວ�ທະຍາໄລ

ກະກຽມເດ�ນທາງ

ຊອກຫາຂ�ມ�ນ

ການສະໝັກ

ກວດເບິ່ ງລະດບັພາສາທີ່ ມຄີວາມຈາໍເປັນ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍ

ກວດເອກະສານ, ສໍາພາດ, ເຂົາ້ເສງັເຂົາ້ມະຫາວະທະຍາໄລ

ໄປເອາົໃບອະນຸຍາດເຂົາ້ຮຽນ

ຈ່າຍຄ່າຮຽນ

ຂໍວຊີາ

ກະກຽມປີຍ້ນົ ແລະ ປະກນັໄພ

<ໄລຍະເວລາ 12 ເດອືນກ່ອນໜາ້ຈະໄປຮຽນຕ່ໍ >
ຂໍມູ້ນຂອງມະຫາວທິະຍາໄລ ແລະ ເອາົແບບຟອມໃບສະໝກັ

ຢືນຄໍາຮອ້ງຂໍເຂົາ້ຮຽນ ແລະ ກວດເບິ່ ງຂໍມູ້ນການສອບເສງັ

ສົ່ ງເອກະສານທີ່ ຈາໍເປັນໃຫແ້ກ່ມະຫາວທິະຍາໄລ
ຈ່າຍຄ່າສະໝກັ

 ເສງັວຊິາທີ່ ຈາໍເປັນ 
ແລະອື່ ນໆ

<ໄປຮຽນຕ່ໍ ໄລຍະເວລາ 6 ຫາ 9 ເດອືນກ່ອນໜາ້>

★ ມະຫາວທິະຍາໄລປະເທດຍີ່ ປຸ່ນເກອືບ 50% (ມະຫາວທິະຍາໄລລດັ ແມ່ນ 90໌໌%) 
     ເວລາປະກອບຟອມສະໝກັເສງັເຂົາ້ຮຽນແມ່ນຕອ້ງໄດໃ້ຊຄ້ະແນນຂອງການເສງັ  EJU
★ ຄະແນນຈາກການສອບເສງັ EJU ມອີາຍຸນາໍໃຊໄ້ດພ້າຍໃນ 2 ປີ
★ ສໍາລບັຜູທ້ີ່ ມຄີະແນນດ ີຈາກການສອບເສງັ EJU 
     ແມ່ນຈະມທີນຶການສກຶສາໃຫເ້ພື່ ອເປັນການຊມົເຊຍີ ແລະ ສະໜບັສະໜນູແກ່ຜູຮ້ຽນດ ີ(ເບິ່ ງໜາ້ທ ີ7)    
★ ສາມາດເສງັໄດຫ້ຼາຍຄັງ້

ການສອບເສງັເພື່ ອສະໝກັເຂົາ້ມະຫາວທິະຍາໄລຍີ່ ປຸ່ນ
ສໍາລບັນກັສກຶສາຕ່າງຊາດ (EJU)

ແມ່ນການສອບເສງັວດັລະດບັທີ່ ວດັລະດບັຄວາມຮູດ້າ້ນພາສາຍີ່ ປຸ່ນ ແລະ 
ຄວາມຮູພ້ຶນ້ຖານທີ່ ຈາໍເປັນ ຖາ້ຈະມາຮຽນຢູ່ມະຫາວທິະຍາໄລປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ ແລະ ອື່ ນໆ

ອະທ�ບາຍກ�ຽວກ�ບ EJU  
ວນັເວລາການຈດັການສອບເສງັ   
2 ຄັງ້ / ປີ (ທຸກໆເດອືນ 6 ແລະ ເດອືນ 11)

ສະຖານທີ່ ຈດັການສອບເສງັ
ມ1ີ4ປະທດທົ່ ວໂລກທຈີດັການສອບເສງັ,
ສໍາລບັສະຖານທຈີດັການສອບເສງັແມ່ນ
ຂຶນ້ກບັແຕ່ລະປະເທດ

ເສ�ນໄຊ 

7 ຂ�ນຕອນການໄປຮຽນຕ�ຢ��ປະເທດຍ�ປ��ນ 

ເລ�ມຕ�ນ ກລໍະນເີຂົາ້ຮຽນມະຫາວທິະຍາໄລ, ໂຮງຮຽນວຊິາຊບີເປັນນກັສກຶສາພາກປົກກະຕິ

ຂອ້ຍຕອ້ງການຮຽນເອາົ
ຄວາມຮູແ້ລວ້ໄປເຮດັວຽກ

ຕວົຈງິໃຫໄ້ດໄ້ວໆ

ຂອ້ຍຕອ້ງການຮຽນວຊິາສະ
ເພາະທີ່ ກ່ຽວຄ່ອງກບັໜາ້

ວຽກໂຕຈງິ 

ຊອກໂຮງຮຽນ
https://www.studyinjapan.go.jp/ja/
planning/search-school/

EJU
https://www.jasso.
go.jp/ryugaku/study_j/
eju/index.html



 

 

ເລີ່ ມຕົນ້ 117,000  ເຢນ * ** 80,000 ເຢນ

●

●

●

 

7,000 ເຢນ
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ສ�ງສ�ດ

ຄ່າໃຊຈ່້າຍຕ່າງໆ
9,000 ເຢນ

ຄ່າເດນີທາງໄປຮຽນ 
5,000 ເຢນ 

ຄ່າໃຊຈ່້າຍສໍາລບັກດິຈະກາໍ
ຍາມຫວ່າງ, ໄປພກັຜ່ອນ 
6,000 ເຢນ

ຄ່າປະກນັໄພ  ຄ່າຢາຮກັສາໂລກ
3,000 ເຢນ

ຄດິໄລ່ຄ່າໃຊຈ່້າຍທີ່ ຈາໍເປັນໃນການໄປຮຽນຕ່ໍປະເທດຍີ່ ປຸ່ນນາໍກນັເທາະ. 
ຄ່າໃຊຈ່້າຍທໍ່ ໃດ? ຈະໄດຮ້ບັທນຶການສກຶສາບໍ?
ການວາງແຜນການເງນິແມ່ນມຄີວາມຈາໍເປັນຫຼາຍທີ່ ສຸດ.

ຄ�າຮຽນ ແລະ ຄ�າຄອງຊ�ບ

ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍ

ຄ�າຮຽນປະມານ  1 ປ� ຂອງມະຫາວ�ທະຍາໄລ 

ຄ�າຮຽນ

ຕ�າສ�ດ 1,340,000 ເຢນ540,000 ເຢນ

ອາ້ງອງີ:
ກະຊວງສກຶສາ, ວດັທະນາທໍາ, ກລິາ, ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຢີ, ຜນົການສໍາຫຼວດກ່ຽວກບັ
ການລງົທະບຽນຂອງນກັສກຶສາເຂົາ້ຮຽນມະຫາວທິະຍາໄລເອກະຊນົປີ 2018

※ ຍົກເວ້ັນ: ຄະນະການເພດ, ໝໍແຂ້ວ, ການຢາ 
※ ສໍ າລັບປີ ທໍາອິ ດຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າເຂົ ້ າຮຽນຕ່າງຫາກ
     ບໍ່ ລວມກັບຄ່າຮຽນ

（https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/1412031_00002.htm）

ການຄາດຄະເນຄ�າຄອງຊ�ບ

ຄ�າຄອງຊ�ບ

ຄ່າຄອງຊບີຢູ່ຕວົເມອືງໃຫຍ່ຈະແພງກວ່າ   ຕວົຢ່າງ: ໂຕກຽວ 109.000 ເຢນ

ຄ່າໃຊຈ່້າຍ
ຄ່ານໍາ້, ຄ່າໄຟ, ຄ່າແກສ

93,000
ເຢນ / ເດອືນ

ຄ່າເຊົ່ າເຮອືນ
35,000 ເຢນ

ຄ່າອາຫານ
28,000 ເຢນ

ອາ້ງອງີ: ປີ 2019
          ການສໍາຫຼວດ ການດໍາລງົຊວີດິຂອງນກັສກຶສາຕ່າງ
          ປະເທດທີ່ ມາຮຽນທນຶສ່ວນຕນົ

ອາ້ງອງີ: ສະຖາບນັສະຖຕິຂິອງລດັຖະບານຍີ່ ປຸ່ນ, 
ການສໍາຫຼວດສະຖຕິກິານຂາຍເຄື່ ອງຍ່ອຍ(ນະຄອນໂຕກຽວ ເດອືນ ມງັກອນ 2020)
ຄ່າເຊົ່ າຫໍພກັຂອງສະຖາບນັການສກຶສາພາສາຍີ່ ປຸ່ນໂຕກຽວ ນກັສກຶສາຕ່າງປະເທດ
ຂໍມູ້ນເຮອືນເຊົ່ າເອກະຊນົ 20 ຫຼງັ

ໂຄກ 500ml
108 ເຢນ

ລາເມງ
562 ເຢນ

ໝາກແອບັເປີນ້
１ກໂິລກາຼມ  447 ເຢນ

ເຮອືນເຊົ່ າເອກະຊນົ
53,500 ເຢນ

ຫໍພກັນກັສກຶສາ 
28,000 ເຢນ

ເຂົາ້ (５ກໂິລ) 
2,224 ເຢນ)

ກາເຟ 
512 ເຢນ

ປີເ້ຂົາ້ເບິ່ ງຮູບເງາົ
1,800 ເຢນ

ຄ່າລດົເທກັຊ ີ
（4km） 
1,460 ເຢນ

ບຸກຄນົທີ່ ມສີະຖານະພາບຢູ່ຍີ່ ປຸ່ນໃນນາມນກັ
ສກຶສາຕອ້ງໄດຂໍ້ໃບອະນຸຍາດເພື່ ອເຮດັວຽກຢູ່
ຫອ້ງການກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງ, ຖາ້ວ່າໃນນາມເປັນ
ນກັຮຽນລດັຖະບານຍີ່ ປຸ່ນອະນຸຍາດໃຫວ້ຊິາ
ນກັຮຽນເຮດັວຽກໄດອ້າທດິໜຶ່ ງບ່ໍໃຫກ້າຍ 28 
ຊົ່ ວໂມງ. 

ການເຮ�ດວຽກເພ�ມໃນໄລຍະທ�ກ�ລ�ງຮຽນຢ� �

[ຫາເງ�ນໃຫ�ໄດ�ໃນໄລຍະທ�ກ�າລ�ງຮຽນຢ��ປະເທດຍ�ປ��ນ]
ຂ�ຄວນລະວ�ງ ສ�າລ�ບຜ��ທ�ເປ�ນນ�ກສ�ກສາຕ�າງປະເທດ!

（JASSO）

ໃນຕອນທີ່ ກາໍລງັຮຽນຢູ່ ເຮດັວຽກແຕ່ລະເດອືນ
ຈະໄດເ້ງນິເດອືນ 300,000 ເຢນ

ຄ່າແຮງງານທີ່ ເຮດັວຽກເພິ່ ມແມ່ນຈະໄດ ້
57,000 ເຢນ / ເດອືນ

ຄ່າແຮງງານໃນການເຮດັວຽກໄດ ້
3.000 ເຢນ / ຊົ່ ວໂມງ

ປົກກະຕແິລວ້ຄ່າແຮງງານໃນການເຮດັວຽກແມ່ນ
900 ເຢນ / ຊົ່ ວໂມງ 

ການສະໝັກຂໍ ທຶນການສຶ ກສາຈາກລັດຍີ່ ປຸ່ນ
* ທນຶການສກຶສາແຕ່ລະ ລະດບັຈະມຈີາໍນວນເງນິແຕກຕ່າງກນັ   ** ຈາໍນວນເງນິຂອງທນຶການສກຶສາຂອງນກັຮຽນຮຽນພາສາຍີ່ ປຸ່ນ

ວ�ທ� ທ� 1

ທ�ນການສ�ກສາ ແລະ 
ການຊ�ວຍເ��ອທາງດ�ານການເງ�ນ

ເງ�ນທ�ນການສ�ກສາ
ແຕ�ລະເດ�ອນ

ຍ�ກເວ�ນຄ�າຮຽນ 

ບ�ໄດ�ເສຍຄ�າປ�ຍ�ນ

ບ�ໄດ�ເສຍຄ�າກະກຽມ
ກ�ຽວກ�ບການສ�ກສາ

ໄລຍະເວລາທ�ໃຫ�ທ�ນ

ນ�ກຮຽນທ�ສາມາດສະ
ໝ�ກທ�ນ

ມາດຕະຖານຂ�ນພ�ນຖານ 

ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍພ�ນຖານໃນ
ຄອບຄ�ວ

ວ�ທ�ຄ�ດເລ�ອກ

ຈ�ານວນຄ�ນທ�ໃຫ�ທ�ນ 

ທ�ນ MEXT ທ�ນສະໝ�ບສະໜ�ນການຮຽນ ທ�ນຊ�ວຍເ��ອໂຄງການສ�ກສາຕ�ຕ�າງປະເທດ
(ນ�ກສ�ກສາແລກປ�ຽນມາຮຽນໄລຍະສ�ນຢ��ປະເທດຍ�ປ��ນ)

48.000 ເຢນ ຫຼ ື30.000 ເຢນ

ຕະຫຼອດເວລາການຮຽນ ຈນົຈບົ 1 ປີ ຫຼ ື6 ເດອືນ ເວລາທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມໂຄງການ

ນກັສກຶສາປະລນິຍາໂທ, ນກັສກຶສາປະຍນິຍາຕ,ີ
ນກັຮຽນມດັທະຍມົ, ນກັຮຽນວຊິາຊບີ, ນກັສກຶ
ສາແລກປ່ຽນ, ນກັຮຽນທີ່ ໄປເຝິກອບົຮບົຄູ

ນກັສກຶສາປະລນິຍາໂທ, ນກັສກຶສາປະຍນິຍາຕ,ີ 
ນກັຮຽນມດັທະຍມົ, ນກັຮຽນວຊິາຊບີທີ່ ມາ
ສກຶສາຢູ່ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນໃນເວລາ1ປີ

ນກັສກຶສາປະລນິຍາໂທ, ນກັສກຶສາປະຍນິ
ຍາຕ,ີ ນກັຮຽນມດັທະຍມົ, ນກັຮຽນວຊິາຊບີ, 
ນກັຮຽນທີ່ ຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນພາສາຍີ່ ປຸ່ນ

ຂັນ້ຕອນກວດເອກະສານ, ເສງັຂຽນ, ສໍາພາດ, ຕດັສນິຈາກເອກະສານສະໝກັ ຕດັສນິຈາກເອກະສານສະໝກັ

ບ່ໍແຈງ້ທົ່ ວໄປ ປະມານ 7.000ຄນົ ປະມານ 5.000ຄນົ

ສອບຖາມຂໍມູ້ນ・
ສະຖານທີ່ ສະໝກັ

ສະຖານທດູຍີ່ ປຸ່ນປະຈາໍ ປະເທດຂອງທ່ານ /
 ໂຮງຮຽນທີ່ ທ່ານຮຽນຢູ່

ໂຮງຮຽນທີ່ ມໂີຄງການໄປຮຽນຕ່ໍຢູ່
ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ

ໂຮງຮຽນທີ່ ທ່ານຮຽນຢູ່

●  ຫຼງັຈາກທີ່ ທ່ານເຂົາ້ຮຽນທີ່ ໂຮງຮຽນຢູ່ຍີ່ ປຸ່ນແລວ້ຈຶ່ ງສະ
     ໝກັເອາົທນຶ
●  ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈະຖກືກາໍໜດົຕາມສນັຊາດ,
     ໂຮງຮຽນທີ່ ຈະໄປຮຽນ, ສາຂາວຊິາຮຽນ
●  ໃນປີ1 ແມ່ນໃຫທ້ນຶແກ່ນກັສກຶສາຈາໍນວນໜອ້ຍຫາ
     ຫຼາຍຮອ້ຍຄນົເຂົາ້ເບິ່ ງຢູ່ເວບັໄຊດາ້ນລຸ່ມນີ ້

ສະໝັກທຶນຂອງລັດຖະບານສໍ າລັບເຂດທ້ອງຖ່ິນ 
ຫຼື  ສະໝັກທຶນຂອງອົງກອນເອກະຊົນ

ວ�ທ� ທ� 2 ວ�ທ� ທ� 3
ສະໝັກທຶນຂອງໂຮງຮຽນ ・ແມ່ນຍົກເວ້ັນຄ່າຮຽນ

ກໍລະນີ ມະຫາວິ ທະຍາໄລ X …
ຫຼຸດຄ່າຮຽນ 

(50% ຫຼ ື100%)

ເງື່ ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ

ນກັຮຽນຜູທ້ີ່ ມບີນັຫາເລື່ ອງການເງນິ,
ບ່ໍສາມາດຈ່າຍຄ່າຮຽນໄດແ້ຕ່ຕອ້ງ
ແມ່ນນກັຮຽນຜູທ້ີ່ ມຜີນົການຮຽນ
ດເີດັ່ ນ. 

ກໍລະນີ ມະຫາວິ ທະຍາໄລ Y …
ມທີນຶການສກຶສາໃຫ ້ເດອືນລະ 

82.000 ເຢນ (ໄລຍະເວລາ 4 ປີ)

ເງື່ ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ

ນກັຮຽນຜູທ້ມີຄີະແນນດເີດັ່ ນໃນ
ຕອນສອບເສງັເຂົາ້ມະຫາວທິະຍາໄລ

ສອບຖາມຂໍມູ້ນສະຖານທສີະໝກັ…

ໂຮງຮຽນ /
ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ມໂີຄງການໄປຮຽນຕ່ໍຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ສອບຖາມຂໍມູ້ນ ・ສະຖານທສີະໝກັ…

ໂຮງຮຽນທີ່ ມໂີຄງການໄປຮຽນຕ່ໍຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ທື ນການສຶ ກສາ
https://www.
studyinjapan.go.jp/
ja/planning/about-
scholarship/

ທນຶຂອງລດັຖະບານສໍາລບັເຂດທອ້ງຖິ່ ນ 
ຫຼ ືສະໝກັທນຶຂອງອງົກອນເອກະຊນົ
https://www.studyinjapan.go.jp/
ja/planning/by-style/pamphlet/
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ຊ�ວ�ດໃນມະຫາວ�ທະຍາໄລຂອງຍ�ປ��ນ

Austin 

 

1 ແປພາສາ, ນາຍແປພາສາ

2 ການຄາ້ຕ່າງປະເທດ

3 ຝ່າຍການຂາຍຂອງບໍລສິດັ

4 ເຕກັໂນໂລຊ ີຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ ສານ

5 ການພດັທະນາເຕກັໂນໂລຍ ີ
(ນອກເໜອືຈາກຂໍມູ້ນຂ່າວສານ)

6 ການວາງແຜນ (ການປະຊາສໍາພນັ, ການໂຄສະນາ)

7 ສະຖາປັດຕະຍະກາໍສາດ, ວສິະວະກາໍໂຍທາ,
ການສໍາຫຼວດ

8 ການບນັຊີ

9 ການສກຶສາ

10 ການຄົນ້ຄວ້າ

ສ�າພາດ

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
（ປີ ）
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留学から就職へ

30,947 ຄົນ

10,969 ຄົນ

 

ຂອ້ຍສ່ວຍໜາ້ ແລະ ກນິເຂົ ້າ້ເຊົາ້
●8:00 ເວລາຕື່ ນນອນ

ຂອ້ຍຕັງ້ໃຈຟັງຜູສ້ອນ ແລະ ຈດົບນັທກຶ
●13:20 ～ 16:30 ຫອ້ງຮຽນຊວ້ງຕອນບ່າຍ

ຂອ້ຍເຂົາ້ຮຽນກບັໝູ່ ດພືອ້ນຂອງຂອ້ຍ.

● 10:30～12:10 
ຫອ້ງຮຽນຊວ້ງຕອນເຊົາ້

ວ�ນທ�ມະດາ (ກ�ອນການແຜ�ລະບາດຂອງ COVID-19)

8 9

ເລ�ມຈາກການມາຮຽນຕ�ຢ� �ປະເທດຍ�ປ� �ນ ແລະ ກ�າວໄປເຖ�ງການເຮ�ດວຽກຢ� �ປະເທຍ�ປ� �ນ

ເຄຍລາໄຄ ຟໍລນິາ
ປີທສີອງ, ພາກວຊິາຈດິຕະວທິະຍາ, 

ຄະນະມະນຸດສາດ ແລະ ວທິະຍາສາດ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ

ຂອ້ຍໄດຮ້ບັແຮງບນັດານໃຈໃຫມ້າເປັນນກັຮຽນຕ່າງຊາດໃນປະເທດຍປຸ່ີນ

ຊວ້ງໄລຍະທີ່ ຂອ້ຍມາຍປຸ່ີນຄັງ້ທາໍອດິ ໃນຖານະນກັຮຽນມດັທະຍມົຕົນ້. 

ຂອ້ຍປະທບັໃຈກບັວດັທະນະທໍາ ແລະຂະໜາດຂອງໂຕກຽວ, ແລະຮູສ້ກຶ

ວ່າຂອ້ຍຈະມ່ວນກບັການສກຶສາຢູ່ທີ່ ນີ.້

ຂອ້ຍເຂົາ້ຮ່ວມພະແນກຈດິຕະວທິະຍາ, ຄະນະວຊິາມະນຸດສາດ ແລະ

ວທິະຍາສາດສິ່ ງແວດລອ້ມ. ຫຼງັຈາກສອບຜ່ານທນຶການສກຶສາ MEXT 

ແລະຮຽນພາສາຍີ່ ປຸ່ນເປັນປີຢູ່ທີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລໂຕກຽວຂອງການສກຶສາ

ຕ່າງປະເທດ.ມະຫາວທິະຍາໄລ Ochanomizu ເປັນມະຫາວທິະຍາໄລ

ແຫ່ງຊາດທີ່ ຂອ້ນຂາ້ງນອ້ຍ, ສະນັນ້ນກັສກຶສາຕ່າງປະເທດບ່ໍໄດຮ້ບັການ

ປະຕບິດັທີ່ ແຕກຕ່າງຈາກນກັຮຽນຍີ່ ປຸ່ນຢູ່ໃນຫອ້ງຮຽນ. ມນັບ່ໍມຄີວາມ

ແຕກຕ່າງກນັໃນຫຼກັສູດແລະເນືອ້ໃນຫອ້ງຮຽນເມື່ ອປຽບທຽບກບັນກັ

ສກຶສາມະຫາວທິະຍາໄລຍີ່ ປຸ່ນຄນົອື່ ໆທີ່ ກາໍລງັສກຶສາດາ້ນຈດິຕະວທິະຍາ

. ເຖງິແມ່ນວ່າສີ່ ງນີສ້າມາດເຮດັໃຫບ້າງໜາ້ວຽກແລະການທດົສອບເບິ່ ງ

ຄວ່ືາຍາກ, ແຕ່ກໍ່ ໝາຍຄວາມວ່າມຫຼີາຍສິ່ ງທີ່ ຈະຕອ້ງຮຽນຮູ.້ ຂອ້ຍຍງັຮູສ້ກຶ

ວ່າຊວີດິຂອງຂອ້ຍໃນຖານະເປັນນກັຮຽນແມ່ນປະສບົຜນົສໍາເລດັພໍສມົ

ຄວນ, ແລະຂອ້ຍມກັຈະມກັໄປທ່ຽວກບັເພື່ ອນຄນົຍີ່ ປຸ່ນທີ່ ຂອ້ຍມ.ີ

ຮາ້ນຄາເຟໄດເ້ປີເປັນບ່ອນທີ່ ຮຽນພາສາຕນົເອງຢູ່ໃນລະ
ຫວ່າງຊວ້ງພກັທ່ຽງ. ພວກເຮາົທຸກຄນົເຂົາ້ກນັໄດດ້ຫຼີາຍ.

ຮູບທີ່ ຖ່າຍຢູ່ສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວໃນ Kyobashi. 
ຂອ້ຍຢູ່ອອ້ມຮອບວດັທະນະ ທໍາ ຍີ່ ປຸ່ນ!

●10:00 ເວລາໄປໂຮງຮຽນ
ຂອ້ຍໃຊເ້ວລາໃນການເດນີທາງຂອງ
ຂອ້ຍແມ່ນສັນ້ເພາະວ່າຂອ້ຍຢູ່ໃກກ້ບັ
ມະຫາວທິະຍາໄລ.

●12:10 ～ 13:20 ພກັທ່ຽງ
ຂອ້ຍກນິເຂົາ້ທ່ຽງຢູ່ຮາ້ນອາຫານກບັໝູ່ ເພື່ ອນ, ແລະ
ຈາກນັນ້ຮຽນຢູ່ຫອ້ງສະໝຸດ ຫຼ ືລມົກນັກບັໝູ່ ຢູ່ໃນ
ຫອ້ງຮຽນ.

● 16:30 ～ 18:30  ເວລາກບັໝູ່ ເພື່ ອນ

ຂອ້ຍມກັໃຊເ້ວລາຢູ່ກບັໝູ່ ເພື່ ອນຄນົຍີ່ ປຸ່ນຂອງຂອ້ຍ
ຫຼງັຈາກເລກີຮຽນ. ພວກເຮາົໄປອເິກບຸກຸໂລະ ນາໍກນັ
ເລືອ້ຍໆ ເພາະວ່າມນັໃກກ້ບັມະຫາວທິະຍາໄລ, ແລະ
ພວກເຮາົກນິເຂົາ້ແລງ ຫຼ ືໄປຄາລາໂອເກະນາໍກນັ.

https://www.jasso.
go.jp/en/study_j/job/
guide.html

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

ມຫີຼາຍບໍລສິດັທີ່ ຕອ້ງການເພື່ ອນຮ່ວມງານທີ່ ເປັນນກັຮຽນເກັ່ ງໂດຍບ່ໍຈາໍກດັສນັຊາດ ແລະ 
ການຮບັພະນກັງານທີ່ ເປັນນກັສກຶສາຕ່າງປະເທດກນໍບັມືນ້ບັເພິ່ ມຂືນ້ຫຼາຍ.
ອານາຄດົ ນອ້ງໆທຸກຄນົບ່ໍມາເຮດັວຽກຢູ່ຍີ່ ປຸ່ນນາໍກນັບໍ?

ເຮ�ດວຽກຢ��ປະເທດຍ�ປ��ນ

ເຮ�ດວຽກ

ລາຍລະອຽດກ�ຽວກ�ບໜ�າວຽກ
10 ອາຊີ ບທີ່ ນິ ຍົມທີ່ ສຸດ  ສໍ າລັບນັກສຶ ກສາຕ່າງປະເທດຈໍ ານວນຜູ້ທີ່ ອາໄສຢູ່ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນເລີ່ ມຈາກວີ ຊາ

[ນັກຮຽນ]ປ່ຽນມາເປັນວີ ຊາ [ເຮັດວຽກ] ລ�າດ�ບ

ອາ້ງອງີ: ຂໍມູ້ນການສະໝກັວຽກຂອງນກັສກຶສາຕ່າງປະເທດຈາກບໍລສິດັ

ຍີ່ ປຸ່ນໃນປີ 2019, ຫອ້ງການຄຸມ້ຄອງຄນົເຂົາ້ເມອືງ

ການກະກຽມເພ�ອເຮ�ດວຽກຢ��ຍ�ປ��ນ
ການຊອກວຽກເຮດັຢູ່ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນແມ່ນມລີກັສະນະເປັນ
ເອກະລກັບ່ໍຄກືບັຊາດອື່ ນດັ່ ງນັນ້, ນກັສກຶສາຕ່າງປະເທດຜູ ້
ທີ່ ສນົໃຈຢາກເຮດັວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນຕອ້ງໄດເ້ລີ່ ມກະກຽມ
ຊອກຫາວຽກທີ່ ຢາກເຮດັໃຫໄ້ວເທົ່ າທຈີະໄວໄດ.້ ເບິ່ ງຂໍມ້ນູ
ການຊອກວຽກຕາມເວບັໄຊດາ້ນລຸ່ມນີ ້

ຮຽນພາສາຍີ່ ປຸ່ນ ແລະ ຮຽນຮູວ້ດັທະນະ 

ທໍາການເຮດັວຽກຂອງບໍລສິດັໃຫກ້າຍເປັ

ນພະນກັງານທີ່ ມຄຸີນນະພາບ!!

ມາຍີ່ ປຸ່ນ ປີ 2012, ເຂົາ້ຮຽນກຽມມະຫາວທິະຍາໄລຢູ່ສະຖາບນັກຽມພາສາແລວ້ຫຼງັຈາກນັນ້
ກເໍສງັເຂົາ້ມະຫາວທິະຍາໄລໂຕກຽວ. ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຮ້ຽນຂາສາການເມອືງ. ຕອນນີເ້ຮດັວຽກຂຽນ
ໂປຼແກມຼອດິສະຫຼະ.  ອງີຕາມສາຂາຮຽນ, ມະຫາວທິະຍາໄລຍີ່ ປຸ່ນມຈີດຸເດັ່ ນໃນການໃຫອ້ດີ
ສະຫຼະແກ່ນກັສກຶສາ ແລະ ເປີດກວາ້ງໃນການເຮດັກດິຈະກາໍນອກຫຼກັສູດກຄໍກືານໄປຝຶກງານ 
ແລະອື່ ນໆ. ນອກຈາກນັນ້, ຍອ້ນວ່າມລີະບບົການສະໝກັເອາົນກັຮຽນຈບົໃໝ່, ມນັຈຶ່ ງເຮດັໃຫ ້
ງ່າຍທີ່ ສຸດໃນການປະກອບອາຊບີທໍາອດິໃນປະເທດທີ່ ພດັທະນາແລວ້. ການເຮດັວຽກໃຫມ້ຜີນົ
ງານດເີດັ່ ນຢູ່ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ, ສິ່ ງທສໍີາຄນັແມ່ນການເອາົຈດຸດຂີອງທ່ານມາໃຊໃ້ນຖານະເປັນຄນົ
ຕ່າງປະເທດບ່ໍແມ່ນການເອາົຄວາມສາມາດຂອງຕນົເອງໄປທຽບເທົ່ າກບັຄນົຍີ່ ປຸ່ນ. ຄວາມເຂົາ້ໃຈ
ກ່ຽວກບັທກັສະດາ້ນພາສາ ແລະ ຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັວດັທະນະ ທໍາທີ່ ເປັນເອກະລກັທີ່ ໄດ ້
ຮບັຈາກການສກຶສາ ແລະ ຊອກຫາວຽກເຮດັໃນປະເທດຍີ່ ປຸ່ນແມ່ນຈດຸດທີີ່ ຫາຍາກເຊິ່ ງບ່ໍມສີິ່ ງ
ອື່ ນໆທດົແທນໄດ.້ ປະຈບຸນັກາ້ວເຂົາ້ເປັນຍຸກໂລກາພວິດັ ທຸກປະເທດໃນໂລກຕອ້ງການຜູທ້ີ່

ມຄີວາມຫາ້ວຫນັ, ຍອ້ນແນວນັນ້ຈ ຶ່ ງຢາກແນະນາໍໃຫໄ້ປສກຶສາ ແລະ ເຮດັວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ 
ເພື່ ອໃຫທຸ້ກຄນົກາຍເປັນຊບັພະຍາກອນມະນຸດທີ່ ມຄີວາມສາມາດມບີດົບາດທີ່ ເດັ່ ນ.

ຂອ້ຍຢາກນາໍເອາົເຕກັ
ໂນໂລຢີວສິະວະກາໍໂຍທາຂອງ
ຍີ່ ປຸ່ນໄປເຜຍີແຜ່ຢູ່ປະເທດ 
Rwanda

ຂອ້ຍສາມາດສຸມໃສ່ການ
ຮຽນນຂອງຕວົເອງໄດຍ້ອ້ນໄດ ້
ຮບັທນຶການສກຶສາ

Rumanzi Hypolite
Ioannis Gkolfinopoulos

ວທິະຍາໄລເຕກັນກິ ມາອຊິລຶຶ
ນກັສກຶສາປະລນິຍາໂທ ສາຂາ ວສິະວະກາໍ

ໂຍທາ ມະຫາວທິະຍາໄລເຕກັໂນໂລຍໂີຕກຽວ

ສ�ພາດ

ປະເທດຂອງຂອ້ຍຢາກພດັທະນາພຶນ້ຖານໂຄງລ່າງໃຫດ້ຂີຶນ້ແຕ່ວ່າພວກເຮາົມີ

ບນັຫານກັສະຖາປະນກິ, ວສິະວະກອນບ່ໍພຽງພໍ. ດວ້ຍເຫດຜນົນີຂ້ອ້ຍຈຶ່ ງມາ

ຮຽນຢູ່ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ. ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນເປັນປະເທດທີ່ ມຄີວາມຮູທ້າງດາ້ນການ

ສກຶສາ ແລະ ເຕກັໂນໂລຢີທີ່ ສູງ. ອານາຄດົ ຂອ້ຍຄດິວ່າຢາກເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງ

ການພດັທະນາປະເທດຊາດ. ຂອ້ຍຈຶ່ ງຕດັສນິໃຈມາຮຽນຢູ່ປະເເທດຍປຸ່ີນ.

ຂອ້ຍຮູສ້ກຶເປັນກງັວນົ ແລະ ມຄີວາມຍຸ່ງຍາກຫຼາຍອນັໃນການດໍາລງົຊວີດິຢູ່

ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ. ແຕ່ກຕໍອ້ງຂໍຂອບໃຈນາໍທຸກການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກຄນົອອ້ມຂາ້ງທີ່

ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືຕະຫຼອດມາ. ດຽວນີ,້ ຂອ້ຍຮຽນຊັນ້ສູງສາຂາວສິະວະກາໍໂຍທາ 

ແຕ່ຖາ້ຂອ້ຍຮຽນຈບົຂອ້ຍຄດິວ່າຈະເສງັເຂົາ້ມະຫາວທິະຍາໄລ. ຖາ້ເປັນໄປໄດ ້

ກຢໍາກຮຽນຕ່ໍຈນົຮອດລະດບັປະລນິຍາໂທ. ຄວາມຝັນຂອງຂອ້ຍຢາກເປີດບໍລສິດັ

ກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ຢາກສອນໄວໜຸ່ມນອ້ຍກ່ຽວກບັສິ່ ງທີ່ ຂອ້ຍໄດຮ້ຽນຢູ່ຍີ່ ປຸ່ນ ແລະ  

ວດັທະນະທໍາຍີ່ ປຸ່ນ.

ຂອ້ຍຄດິວ່າມນັເປັນເລື່ ອງທີ່ ສໍາຄນັຫຼາຍທີ່ ເຮາົບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງຄດິເລື່ ອງຄ່າໃຊຈ່້າຍ

ຕ່າງໆ ແລະ ເຮາົສາມາດຮຽນໄດຢ່້າງເຕມັທີ່  ສະນັນ້, ຂອ້ຍຈຶ່ ງຕດັສນິໃຈສະໝກັທນຶ

ລດັຖະບານຍີ່ ປຸ່ນ.  ມະຫາວທິະຍາໄລຍີ່ ປຸ່ນໃຫກ້ານແນະນາໍ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອືແກ່

ນກັສກຶສາຢ່າງເຕມັທີ່ ເຮດັໃຫຂ້ອ້ຍປະທບັໃຈຫຼາຍໃນການເບິ່ ງແຍງຂອງມະຫາ

ວທິະຍາໄບຍີ່ ປຸ່ນ. ແຕ່ອກີດາ້ນໜຶ່ ງຊົ່ ວໂມງເລັ່ ງດ່ວນຢູ່ສະຖານລີດົໄຟຂອງປະເທດ

ຍີ່ ປຸ່ນເຮດັໃຫຂ້ອ້ຍຕກົໃຈຫຼາຍ. ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນເປັນປະເທດທີ່ ມເີອກະລກັຂອງ

ການປະສມົປະສານລະຫວ່າງວດັທະນະທໍາເກົ່ າແກ່ກບັເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄໝ. 

ໂດຍສະເພາະຄນົຢູໂລບແມ່ນຕກົໃຈກບັວດັທະນະທໍາຂອງຍີ່ ປຸ່ນແຕ່ວ່າການຮຽນ

ພາສາຍີ່ ປຸ່ນ ແລະ ວດັທະນາທໍາຍີ່ ປຸ່ນກເໍຮດັໃຫພ້ວກເຮາົມຄີວາມພະຍາຍາມທີ່

ຈະເຂົາ້ໃຈວດັທະນາທໍາຍີ່ ປຸ່ນຫຼາຍຂຶນ້. ທນຶລດັຖະບານຍີ່ ປຸ່ນເຮດັໃຫກ້ານດໍາລງົ

ຊວີດິຂອງນກັສກຶສາຕ່າງປະເທດສະດວກສະບາຍ. ເຊນີຊວນທຸກທ່ານມາຮຽນ

ຍີ່ ປຸ່ນນາໍກນັເດ!ີ!

ອ�ນໆ

ຄູ່ມແືນະນາໍການຊອກວຽກ
ເຮດັຂອງນກັຮຽນຕ່າງຊາດ 
(JASSO)

ປະຕູສົ່ ງເສມີບຸກຄະລາກອ
ນຕ່າງຊາດຂັນ້ສູງ 
(JETRO)

ເພດີເພນີກບັການເຕມີເຕມັຊວີດິຂອງ

ນກັສກຶສາຕ່າງຊາດທີ່ ປະເທດຍປຸ່ີນ
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E-mail : infoja@jasso.go.jp
Tel : 3）18+（ -5520-6111
Web : https://www.studyinjapan.go.jp/ja/　

Tel :  (+82) 2-765-0141
E-mail : jasso@jasso.or.kr
Web : https://www.jasso.or.kr/
Facebook : https://www.facebook.com/
JASSO.Korea
Instagram：https://www.instagram.com/
jasso.korea/

702 Garden Tower, 84 Yulgok-ro, 
Jongno-gu, Seoul 03131 Republic of 
KOREA

ເກ�າ�� 

Tel : (+66)2-661-7057 
E-mail : info@jeic-bangkok.org
Web : https://www.jeic-bangkok.org/
Facebook : https://www.facebook.com/
JASSO.Thailand

1016/3, 10F Serm-mit Tower, 159 Asok-
Montri Rd., Bangkok 10110 THAILAND

ໄທ

Tel : (+62) 21-252-1912
E-mail : info@jasso.or.id
Web : https://www.jasso.or.id/
Facebook : https://www.facebook.
com/JASSO.Indonesia
WhatsApp：https://api.whatsapp.com/
send?phone=62212521912

Summitmas Tower II, 2nd Floor, Jalan 
Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 
12190 INDONESIA

ອ�ນໂດເນເຊຍ 

Tel : (+84) 24-3710-0226
E-mail : info@jasso.org.vn
Web : https://www.jasso.org.vn
Facebook : https://www.facebook.
com/JASSO.Vietnam

4th Floor, CornerStone Building, 16 
Phan Chu Trinh, Hoan Kiem, Hanoi, 
VIETNAM

ຫວຽດນາມ 

Tel : (+60)3-2287-0812
E-mail : enquiry@studyinjapan.org.my
Web : https://www.studyinjapan.org.
my/
Facebook : https://www.facebook.
com/JASSO.Malaysia/

A-7-5, Northpoint Offices, Mid Valley 
City, No. 1, Medan Syed Putra Utara, 
59200 Kuala Lumpur, Malaysia

ມາເລເຊຍ 

ເວ�ບໄຊຂ�ມ�ນການໄປສ�ກສາຮຽນຕ�ທ�ປະເທດຍ�ປ��ນ

https://www.
studyinjapan.go.jp/ja/

https://www.
studyinjapan.go.jp/
ja/other/event/

●AFS Intercultural Programs
URL：https://afs.org/　
※Find AFS in your country 

●YOUTH FOR UNDERSTANDING
URL：http://yfu.or.jp

A.

A.

A.

A.

Q.

Q.

Q.

Q.
ງານມະຫາກ�າການສະແດງກ�ຽວກ�ບການສ�ກສາຮ�າຮຽນໃນປະເທດຍ�ປ��ນ

10 11

2-2-1 Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-8630 

ສິ່ ງເຫຼ ົ່ ານີແ້ມ່ນໂອກາດອນັມຄ່ີາ ເພາະເປັນບ່ອນທີ່ ເຈ ົາ້ສາມາດລມົກບັຜູຕ້າງໜາ້ ໂຮງຮຽນມາ
ໂດຍກງົ. 
ໃນປີ 2020 ງານມະຫາກາໍການສະແດງກ່ຽວກບັການສກຶສາຮ່ໍາຮຽນໃນປະເທດຍປຸ່ີນ ແມ່ນ
ເພີ່ ນໄດຈ້ດັຂືນ້ໃນຮູບແບບອອນລາຍ. 
ໃນປີ 2021 ງານມະຫາກາໍການສະແດງກ່ຽວກບັການສກຶສາຮ່ໍາຮຽນໃນປະເທດຍປຸ່ີນ ແມ່ນ
ເພີ່ ນໄດຈ້ດັຂືນ້ໃນຮູບແບບອອນລາຍເຊັ່ ນກນັ. 
ສໍາລບັຂໍມູ້ນລາຍລະອຽດຕ່າງໆທ່ານສາມາດເຂົາ້ເບີ່ ງ ເວບັໄຊ ຂອງ study in Japan ໄດ.້

ເວັບໄຊການໄປສຶກສາຮຽນ
ຕ່ໍທີ່ ປະເທດຍີປຸ່ນ

ເວັບໄຊ ການໄປສຶກສາ
ຮຽນຕ່ໍທີ່ ປະເທດຍີປຸ່ນ

ຂ�ມ�ນ 

JASSO ມສໍີານກັງານຕ່າງປະເທດຢູ່ 5 ປະເທດເຊິ່ ງ
ແຕ່ລະສໍານກັງານຈະໃຫຄໍ້າປຶກສາ ແລະ ນກັສກຶສາສາມາດສ
ອບຖາມຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການໄປສກຶສາຕ່ໍຢູ່ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ. 
ໂດຍການເຂົາ້ມາສອບຖາມດວ້ຍຕນົເອງ, ທາງໂທລະສບັ, 
ທາງອເີມວກໄໍດ ້ນອກຈາກນັນ້ ຍງັສາມາດເຂົາ້ມາເບິ່ ງຂໍມູ້ນ
ກ່ຽວກບັການໄປສກຶສາຕ່ໍຢູ່ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນໄດຢູ່້ຫໍສະໝຸດຂອງ JASSO ໄດ.້ 

ສ�ານ�ກງານຕ�າງປະເທດ  JASSO

ຂໍມູ້ນດາ້ນລຸ່ມນີແ້ມ່ນຂໍມູ້ນຂອງໂຄງການແລກປ່ຽນຂອງນກັຮຽນມັ

ດທະຍມົນານາຊາດ

ກະລ�ນາແນະນ�າໂຄງການແລກປ�ຽນຂອງນ�ກຮຽນມ�ດທະ
ຍ�ມນານາຊາດ ແລະ ທ�ນການສ�ກສາໃຫ�ແດ�

ຂ�ອຍເຄ�ຍຮຽນຢ��ໂຮງຮຽນຂອງຍ�ປ��ນ, 
ຂ�ອຍສາມາດສະໝ�ກສອບເສ�ງເຂ�າມະຫາໄລຍ�ປ��ນ
ໃນນາມນ�ກສ�ກສາຕ�າງປະເທດບ�? 

ກະລ�ນາອະທ�ບາຍກ�ຽວກ�ບຂ�ນຕອນຂອງ
ເອກະສານເຂ�າຮຽນລະດ�ບປະລ�ນຍາໂທ 

ເບ�ງຂ�ມ�ນກ�ຽວກ�ບເວລາຂອງການສະໝ�ກ,
ເອກະສານທ�ຈ�າເປ�ນ, 
ເນ�ອໃນການສອບເສ�ງໄດ�ແນວໃດ? 

ໂຮງຮຽນຈະເປັນຜູຕ້ດັສນິວ່າສາມາດສອບເສງັເຂົາ້ມະຫາໄລຍີ່ ປຸ່ນໃນນາມ

ນກັສກຶສາຕ່າງປະເທດໄດຫຼ້ບໍື. ສໍາລບັຜູທ້ີ່ ຮຽນຈບົມດັທະຍມົຂອງຍີ່ ປຸ່ນ

ແມ່ນຈະມສີນັຊາດຍີ່ ປຸ່ນກບັຕ່າງປະເທດ, ອາດຈະສາມາດສະໝກັສອບເສງັ

ໃນນາມນກັສກຶສາຕ່າງປະເທດໄດແ້ຕ່ວ່າ, ແນະນາໍໃຫນ້ກັສກຶສາສອບຖາມ

ຂໍມູນກ່ອນສອບເສງັ. 

ກວດເບິ່ ງໃບອະນຸຍາດເຂົາ້ຮຽນ, ຂຽນແຜນການຄົນ້ຄວ້າແລວ້ສົ່ ງໃຫ ້

ມະຫາວທິະຍາໄລກວດເອກະສານສະໝກັ.ໂດຍພຶນ້ຖານອາຈານທປຶີກສາ

ແມ່ນນກັຮຽນຕອ້ງເປັນຄນົຕດິຕ່ໍພວົພນັເອງ, ດັ່ ງນັນ້, ບາງມະຫາວທິະຍາໄລ

ເວລາຢ່ືນໃບສະໝກັຕອ້ງໄດມ້ໃີບຢັງ້ຢືນຈາກອາຈານທປຶີກສາ, ແນະນາໍ

ໃຫສ້ກຶສາກວດສອບຂໍມູ້ນກ່ອນສະໝກັ. 

ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັໃບສະໝກັ ແລະ ການສອບເສງັແມ່ນມຢູ່ີໃນເວບັໄຊຂອງ

ໂຮງຮຽນ. ຖາ້ນກັສກຶສາເລອືກໄດແ້ລວ້ວ່າຢາກຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນໃດກເໍຂົາ້ໄປ

ເບິ່ ງຂໍມ້ນູການສອບເສງັ ແລະ ການສະໝກັໄດເ້ລຍີຢູ່ເວບັໄຊຂອງໂຮງຮຽນນັນ້

. 

ພວກເຮ�າຫວ�ງວ�າການໄປຮຽນຢ��ປະເທດຍ�ປ��ນ
ຈະເປ�ນໝາກຜ�ນໃຫ�ແກ�ບ�ນດາທ�ານ.

ອ�ງການບ�ລ�ການນ�ກຮ
ຽນຕ�າງຊາດແຫ�ງຍ�ປ� �ນ (JASSO)

ໂຄງການສະໜ�ບສະໜ�ນນ�ກສ�ກສາຕ�າງຊາດ

ໃຫທ້ນຶການສກຶສາ

ຈດັການສອບເສງັ (EJU)  
ການສອບເສງັເພື່ ອສກຶສາຕ່ໍຢູ່ປະ່ເທດຍີ່ ປຸ່ນ

ເກບັກາໍຂໍມູ້ນ ແລະ  
ສະໜອງຂໍມູ້ນການສກຶສາຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ການສກຶສາພາສາຍີ່ ປຸ່ນ

ສະໜບັສະໝນູຫໍພກັໃຫແ້ກ່ນກັສກຶສາ

ອງົການບໍລກິານນກັຮຽນຕ່າງຊາດແຫ່ງຍີ່ ປຸ່ນ (JASSO)
ພະແນກນກັສກຶສານາໆຊາດ   ໜ່ວຍງານຂໍມ້ນູນກັສກຶສານາໆຊາດ

【ດດັແກ ້ແລະ ສັ່ ງພມິ】

ຖາມ-ຕອບ

ເວບັໄຊການສກຶສາໃນຍປຸ່ີນໃຫຂໍ້ມູ້ນທີ່ ທ່ານຕອ້ງການສກຶສາຕ່ໍໃນປະເທດຍປຸ່ີນ ແລະ ຂໍມູ້ນທນືການສກຶສາ ທ່ານຍງັສາມາດຄົນ້ຫາໂຮງຮຽນ ຫຼ ື
ມະຫາວທິະຍາໄລທີ່ ຕງົກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງທ່ານຕາມສາຂາວຊິາຮຽນທີ່ ທ່ານເລອືກ ພາສາທີ່ ໃຊໃ້ນຊັນ້ຮຽນ ແລະ ທີ່ ຕັງ້ຂອງໂຮງຮຽນ ນອກຈາກ
ຜູທ້ີ່ ຕອ້ງການໄປສກຶສາຕ່ໍໃນຍປຸ່ີນ ຫຼ ືຕອ້ງການຫາໂຮງຮຽນເຂົາ້ສກຶສາ ແລວ້ເຮາົຍງັຈະແນະນາໍເວບັໄຊນີສໍ້າລບັຜູທ້ີ່ ຍງັບ່ໍແນ່ໃຈວ່າຕນົເອງຕອ້ງການ
ໄປສກຶສາຕ່ໍຕ່າງປະເທດ ຫຼ ືບ່ໍ ຫຼ ືຍງັຄງົເລອືກປະເທດທີ່ ຈະຮຽນຕ່ໍ. 


