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ญี�ปีุ�น่เปีน็่ทีั้�แบบไห้น่ ถู้าได้เรีัยน่ใน่ทีั้�ทีั้�เต็มไปีด้วยมน่ต์เสัน่่ห์้อย่างปีรัะเทั้ศญี�ปีุ�น่ 
อาจัทั้ำาให้้เข้้าใกล้้ความฝััน่มากข้้�น่อีกห้น้่�งก้าวก็ได้น่ะ 

อ้างอิง  •  ข้้อมูล้สัำาห้รัับเด็ก : ความรู้ัทัั้�วไปีเกี�ยวกับการัจััดอัน่ดับต่างๆ ใน่โล้ก Ministry of Foreign Affairs of Japan (https://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/index.html)  
 •  Global Peace Index 2019   
 •  UNESCO World Heritage List (https://whc.unesco.org/en/list/)   
 •  ผล้สัำารัวจัจัำาน่วน่นั่กศ้กษาต่างชาติปี ี2018 (JASSO)

จัำาน่วน่ชาวญี�ปีุ�น่ทีั้�ได้รัับ
รัางวัล้โน่เบล้

เงิน่สัมทั้บให้้แก่
องค์การัสัห้ปีรัะชาชาติ

จัำาน่วน่นั่กศ้กษาต่างชาติทีั้�เรีัยน่ใน่ญี�ปีุ�น่

ปีรัะมาณ

รัายได้มวล้รัวมปีรัะชาชาติ
(Gross National Income)

จัำาน่วน่มห้าวิทั้ยาลั้ยทีั้�อยู่ใน่อัน่ดับ  
QS World University 

Rankings 2020 TOP 1,000
ปีริัมาณการัใช้งาน่หุ่้น่ยน่ต์

ใน่อุตสัาห้กรัรัม จัำาน่วน่มรัดกโล้ก

ดัชนี่สััน่ติภาพิโล้ก อายุขั้ยเฉลี้�ย ปีริัมาณการัส่ังออกรัถูยน่ต์

ซูชิ

ศาล้เจ้ัายาฮิิโกะ สัน่ามซูโม่ ©ห้มู่บ้าน่ยาฮิิโกะ

พิิธีชงชา
ญี�ปุี�น่มีทัั้�งวัฒน่ธรัรัมดั�งเดิม 
อย่างเช่น่ พิิธีชงชา, ล้ะครั
คาบูกิ, บูโด (ศิล้ปีะการัต่อสู้ั
ญี�ปุี�น่แบบโบรัาณ) แล้ะ
วัฒน่ธรัรัมร่ัวมสัมัยแบบ
ปีอ๊บคัล้เจัอร์ั เช่น่ มังงะ,  
อนิ่เมะ

“วาโชกุ” การัปีรุังอาห้ารั
แบบญี�ปุี�น่ดั�งเดิมทีั้�เน้่น่ใช้
วัตถุูดิบตามฤดูกาล้เพ่ิ�อให้้
เกิดสีัสััน่แล้ะสุัข้ภาพิทีั้�ดี 
ได้รัับการัยกย่องจัาก 
UNESCO ให้้เป็ีน่มรัดกโล้ก
ภูมิปีญัญาทั้างวัฒน่ธรัรัม 
แล้ะได้รัับความสัน่ใจัจัาก
คน่ทัั้�วโล้ก

รัาเม็ง

สัถูาน่ีโตเกียว ©Mitsunori Egawa

ชิน่คัน่เซ็น่

ญี�ปุี�น่เป็ีน่ปีรัะเทั้ศทีั้�มี
เศรัษฐกิจัดีแล้ะมีอัตรัาการั
เกิดอาชญากรัรัมตำ�าเม่�อเทีั้ยบ
กับปีรัะเทั้ศอ่�น่ ๆ ใน่โล้ก 
นั่กเรีัยน่ต่างชาติสัามารัถู
ศ้กษาเล่้าเรีัยน่ได้อย่างไม่ต้อง
กังวล้

สัวน่สัาธารัณะอารัาคุรัะยามะเซน่เก็น่ (เจัดีย์ชูเรัโตะ) ©ห้มู่บ้าน่ฟููจิัโยชิดะ

บ้าน่สัามห้ลั้งสัไตล์้กัชโชส้ัคุริั (ชิรัาคาวาโกะ)
©Koichi_Hayakawa

ญี�ปุี�น่โอบล้้อมไปีด้วยทั้ะเล้
แล้ะภูเข้า ชวน่ให้้ต่�น่ตา 
ต่�น่ใจัไปีกับทัั้ศนี่ยภาพิข้อง
ธรัรัมชาติทีั้�ห้ล้ากห้ล้าย 
แตกต่างกัน่ไปีใน่แต่ล้ะ
ฤดูกาล้ 

Why Study in Japan?

อัน่ดับทีั้� ข้องโล้ก

มห้าวิทั้ยาลั้ย

อัน่ดับทีั้� ข้องโล้ก

แห่้ง

คน่

อัน่ดับทีั้� ข้องโล้ก อัน่ดับทีั้� ข้องโล้ก อัน่ดับทีั้� ข้องโล้ก

อัน่ดับทีั้� ข้องโล้ก

คน่
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STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

รวบรวมข้้อมูล

เลือกสถานศึึกษา

สอบวัดคุุณสมบัติิ

ยื�นใบสมัคุร

สอบคัุดเลือก

ดำาเนินเรื�องเข้้าศึึกษา

เติรียมตัิวเดินทาง

7 Steps to Study in Japan

START

GOAL

ยกตัวอย่าง กรัณีทีั้�จัะเข้้าไปีเปีน็่นั่กศ้กษาปีกติใน่มห้าวิทั้ยาลั้ยห้ร่ัอวิทั้ยาลั้ยอาชีวศ้กษา

ตรวจสอบค่่าใช้้จ่ายและภาษาท่ี่�จำาเป็็นต้องใช้้

<ก่่อนเข้้าศึึก่ษา 12 เดืือน>
ข้อข้้อมููลสถานศึึก่ษาและระเบ่ยบก่ารสมัูค่ร
ตรวจสอบคุ่ณสมูบัติผูู้้สมัูค่รและผู้ลสอบท่ี่�จำาเป็็นต้องใช้้

<ก่่อนเข้้าศึึก่ษา 6 - 9 เดืือน>
ยื�นเอก่สารท่ี่�จำาเป็็นต่อก่ารสมัูค่รไป็ท่ี่�สถาบันท่ี่�ต้องก่ารเข้้าศึึก่ษา

 จ่ายเงินค่่าสอบคั่ดืเลือก่

สอบข้้อสอบมูาตรฐานต่าง ๆ เพืื่�อนำาค่ะแนนมูาใช้้ในก่ารสมัูค่ร เช่้น 
 JLPT, EJU, TOEFL, IELTS, SAT, IB, etc.

เข้้ารับก่ารคั่ดืเลือก่ : หลังจาก่ผู่้านคั่ดืเลือก่จาก่เอก่สาร 
 แล้วก็่จะสอบสัมูภาษณ์และสอบข้้อเข่้ยน

รับเอก่สารตอบรับเข้้าเร่ยน (Letter of Acceptance) 
โอนเงินค่่าเล่าเร่ยน

ยื�นข้อว่ซ่่า
เตร่ยมูตั�วเค่รื�องบินและป็ระกั่นภัย

Examination for Japanese University Admission  
for International Students (EJU) จััดสัอบปีลี้ะ 2 ครัั�ง (เด่อน่มิถุูน่ายน่แล้ะพิฤศจิักายน่) 

• ระยะเวลาก่ารจัดืสอบ

14 ปีรัะเทั้ศทัั้�วโล้กแล้ะใน่ญี�ปุี�น่ทุั้กภูมิภาค
• สถานท่ี่�จัดืสอบการัสัอบเพ่ิ�อวัดรัะดับความรู้ัพ่ิ�น่ฐาน่ทั้างวิชาการัแล้ะความสัามารัถู

ทั้างภาษาญี�ปีุ�น่ทีั้�จัำาเปีน็่ต่อการัเรีัยน่ใน่มห้าวิทั้ยาลั้ยทีั้�ญี�ปีุ�น่ 

★	มห้าวิทั้ยาลั้ยใน่ญี�ปุี�น่มากกว่า 50% (มห้าวิทั้ยาลั้ยรััฐมากกว่า 90%) ใช้ผล้สัอบ EJU  
 ใน่การัคัดเล่้อก

★	ผล้คะแน่น่ EJU มีอายุ 2 ปีี

★	ผู้ทีั้�สัอบ EJU ได้คะแน่น่ใน่รัะดับดีเลิ้ศมีสิัทั้ธิ�จัองทุั้น่สันั่บสันุ่น่การัศ้กษา  
 (ดูข้้อมูล้เพิิ�มเติมได้ทีั้�ห้น้่า 7)

★	สัามารัถูสัมัครัสัอบกี�ครัั�งก็ได้ 

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

เก่่�ยวกั่บ EJU

การัเตรีัยมตัวล่้วงห้น้่าเพ่ิ�อไปีเรีัยน่ต่อทีั้�ญี�ปีุ�น่เปีน็่เร่ั�องสัำาคัญ!
มาทั้ำาความเข้้าใจักับรัะบบการัศ้กษาแล้ะการัสัอบข้องปีรัะเทั้ศญี�ปีุ�น่กัน่ก่อน่จัะได้วางแผน่ถููก

Higher Education in Japan

※	จัำาน่วน่ปีกีารัศ้กษาข้องแต่ล้ะสัถูาบัน่แตกต่างกัน่ตามคณะห้ร่ัอห้ลั้กสูัตรั
※	(		)ห้มายถู้งรัะดับการัศ้กษาห้ร่ัอวิทั้ยฐาน่ะ
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ประถมศึึกษา

มัธยมศึึกษาติอนติ้น

มัธยมศึึกษาติอนปลาย

วิทยาลัยเทคุนิคุ
(รัะดับอนุ่ปีริัญญา)

วิทยาลัย
(รัะดับอนุ่ปีริัญญา)

วิทยาลัยเทคุนิคุ
ขั้�นสูง

(รัะดับปีริัญญาตรีั)

สถาบันสอนภาษาญีี่�ปุ�น/ 
สถาบันที�มีหลักสูติร 

เติรียมเข้้าศึึกษาต่ิอในระดับ
อุดมศึึกษา

วิทยาลัย
อาชีีวศึึกษา

(รัะดับปีรัะกาศนี่ยบัตรั
วิชาชีพิ ห้ร่ัอ 

ปีรัะกาศนี่ยบัตรัวิชาชีพิ
ขั้�น่สูัง)

บัณฑิิติวิทยาลัย 
(ระดับปริญี่ญี่าเอก)

ภาษาญี�ปีุ�น่ ห้ร่ัอ ภาษาอังกฤษ 
(รัะดับปีริัญญาเอก)

บัณฑิิติวิทยาลัย 
(ระดับปริญี่ญี่าโท)

ภาษาญี�ปีุ�น่ ห้ร่ัอ ภาษาอังกฤษ 
(รัะดับปีริัญญาโทั้)

มหาวิทยาลัย 
(ระดับปริญี่ญี่าติรี)

ภาษาญี�ปีุ�น่ ห้ร่ัอ ภาษาอังกฤษ 
(รัะดับปีริัญญาตรีั)
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• ก่ารเร่ยนระดัืบอุดืมูศึึก่ษาข้องป็ระเที่ศึญ่ี่�ปุ็�นจะเริ�มูเร่ยน หลังจาก่สำาเร็จก่ารศึึก่ษาจาก่ชั้�นป็ระถมู 6 ปี็, มัูธยมูต้น 3 ป็,ี 
 มัูธยมูป็ลาย 3 ป็รีวมูทัี่�งสิ�น 12 ป็ ี
• นัก่ศึึก่ษาต่างช้าติท่ี่�ป็ระสงค์่จะเข้้าศึึก่ษาต่อในระดัืบอุดืมูศึึก่ษาท่ี่�ป็ระเที่ศึญ่ี่�ปุ็�นจำาเป็็นจะต้องสำาเร็จก่ารศึึก่ษาหลัก่สูตรก่ารศึึก่ษา 
 ขั้�นพืื่�นฐาน 12 ป็ี
• ก่รณ่ท่ี่�หลัก่สูตรก่ารศึึก่ษาขั้�นพืื่�นฐานในป็ระเที่ศึไมู่ถึง 12 ป็ ีจะต้องเร่ยนหลัก่สูตรเตร่ยมูเข้้าศึึก่ษาต่อในระดัืบอุดืมูศึึก่ษาอ่ก่ 
 1 – 2 ป็ก่ี่อน 

ระบบก่ารศึึก่ษา

งาน่วิจััย-การัศ้กษา ทัั้กษะทั้างปีฏิิบัติ-ล้งม่อทั้ำางาน่จัริัง

อยากมีความรู้ัติดตัว
แล้้วรีับออกไปีทั้ำางาน่
เร็ัวๆ !

อยากเรีัยน่ใน่สัาข้าทีั้�
สัน่ใจัตั�งแต่พ่ิ�น่ฐาน่
จัน่ถู้งขั้�น่น่ำาไปีใช้
โดยล้ะเอียด!

เรีัยน่ภาษาอังกฤษ 
มาตล้อดจัน่ถู้งมัธยมปีล้าย 
ก็เล้ยอยากเรีัยน่ทีั้�
มห้าวิทั้ยาลั้ยเปีน็่
ภาษาอังกฤษด้วย!

★	อยากเรีัยน่ภาษาญี�ปีุ�น่ก่อน่
แล้้วค่อยไปีเรีัยน่ต่อเช่น่ใน่
มห้าวิทั้ยาลั้ย!
★	เรีัยน่จับห้ลั้กสูัตรั 11 ปีใีน่
ปีรัะเทั้ศข้องตน่เองมา เล้ย
ต้องเรีัยน่ห้ลั้กสูัตรัเตรีัยมเข้้า
อุดมศ้กษาอีก 1 ปี ีก่อน่เรีัยน่
ต่อใน่มห้าวิทั้ยาลั้ย!

อยากเรีัยน่ทั้ฤษฎีีขั้�น่สูัง 
แล้ะอยากมีทัั้กษะเชิง
ปีฏิิบัติติดตัวเร็ัวๆ!

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

12

อยากมีทัั้กษะทีั้�
เกี�ยวข้้องกับสัายงาน่
โดยตรังติดตัวไว้!
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สมัูค่รข้อทุี่นรัฐบาลญ่ี่�ปุ็�น

สอบถามูข้้อมููล/
ส่งเอก่สารก่ารสมัูค่รได้ืท่ี่�

สถานทูี่ตหรือสถานก่งสุลป็ระจำา
ป็ระเที่ศึไที่ย หรือสถานศึึก่ษาท่ี่�ก่ำาลัง
ศึึก่ษาอยู่

สอบถามูข้้อมููล/ส่งเอก่สารก่ารสมัูค่รได้ืท่ี่�

สถานศึึก่ษาท่ี่�จะไป็ศึึก่ษาต่อ/หน่วยงานท่ี่�รับสมัูค่ร

* จัำาน่วน่เงิน่อาจัแตกต่างกัน่ตามรัะดับการัศ้กษา   ** จัำาน่วน่เงิน่ทีั้�ได้กรัณีทีั้�เปีน็่นั่กเรีัยน่โรังเรีัยน่สัอน่ภาษาญี�ปีุ�น่ 

สถานศึึก่ษาท่ี่�จะไป็เร่ยน สถานศึึก่ษาท่ี่�ก่ำาลังศึึก่ษาอยู่

•  สมัูค่รได้ืหลังจาก่เข้้าศึึก่ษาแล้ว

•  อาจมู่หลายก่รณ่ท่ี่�ระบุคุ่ณสมูบัติเฉพื่าะ เช่้น สัญี่ช้าติข้องผูู้้สมัูค่ร, 
สถานศึึก่ษาท่ี่�จะไป็เร่ยนต่อ, สาข้าวิช้าเอก่ เป็็นต้น

•  ผูู้้ได้ืรับคั่ดืเลือก่มู่จำานวนหลายค่นหรือหลายร้อยค่นต่อป็ ีสามูารถ
ตรวจสอบได้ืจาก่เว็บไซ่ต์ด้ืานล่าง 

สัามารัถูเก็บเงิน่ทั้ำางาน่พิิเศษได้รัะห้ว่าง 
เรีัยน่ทีั้�ญี�ปีุ�น่เด่อน่ล้ะ 300,000 เยน่ 

เงิน่ทีั้�ได้จัากการัทั้ำางาน่พิิเศษ
ปีรัะมาณ 59,000 เยน่ต่อเด่อน่

ทุี่นรัฐบาลญ่ี่�ปุ็�น
(Monbukagakusho:MEXT)

ทุี่นสนับสนุนนัก่ศึึก่ษาต่างช้าติจาก่
ก่ระที่รวงศึึก่ษาธิก่ารฯ ป็ระเที่ศึญ่ี่�ปุ็�น 

ทุี่นสนับสนุนก่ารแลก่เป็ล่�ยนนัก่ศึึก่ษา 
(ภายใต้ค่วามูร่วมูมืูอระหว่าง
มูหาวิที่ยาลัย)

เงินทุี่นต่อเดืือน 117,000 เยน* 48,000 เยน หรือ 30,000 เยน** 80,000 เยน

ก่ารยก่เว้นค่่าเล่าเร่ยน

ตั�วเค่รื�องบินฟร่

หลัก่สูตรเตร่ยมูเข้้าอุดืมูศึึก่ษาฟร่

ระยะเวลาข้องเงินทุี่น ตลอดืระยะเวลาก่ารศึึก่ษา 1 ป็หีรือ 6 เดืือน ตลอดืระยะเวลาท่ี่�เข้้าร่วมูโป็รแก่รมู

ผูู้้มู่สิที่ธิ�ข้อรับทุี่น 

นัก่ศึึก่ษาในระดัืบบัณฑิิตวิที่ยาลัย, 
ป็ริญี่ญี่าตร่, วิที่ยาลัยเที่ค่นิค่, 
วิที่ยาลัยอาช่้วศึึก่ษา,
นัก่ศึึก่ษาทุี่นญ่ี่�ปุ็�นศึึก่ษาและ
ผูู้้ท่ี่�ได้ืรับทุี่นฝึึก่อบรมูวิช้าช่้พื่ค่รู

นัก่ศึึก่ษาในระดัืบบัณฑิิตวิที่ยาลัย, 
ป็ริญี่ญี่าตร่, วิที่ยาลัยอาช่้วศึึก่ษาและ
นัก่เร่ยนโรงเร่ยนสอนภาษาญ่ี่�ปุ็�น

นัก่ศึึก่ษาระดัืบบัณฑิิตวิที่ยาลัย, 
ป็ริญี่ญี่าตร่, วิที่ยาลัยเที่ค่นิค่และ
วิที่ยาลัยอาช่้วศึึก่ษาท่ี่�เร่ยนในญ่ี่�ปุ็�นไมู่
เกิ่น 1 ป็ี

พิื่จารณาจาก่ผู้ลก่ารเร่ยน 

พิื่จารณาจาก่รายได้ืค่รัวเรือน

ขั้�นตอนก่ารคั่ดืเลือก่ คั่ดืเลือก่จาก่เอก่สาร, ก่ารสอบ 
ข้้อเข่้ยน, ก่ารสอบสัมูภาษณ์ คั่ดืเลือก่จาก่เอก่สาร คั่ดืเลือก่จาก่เอก่สาร

จำานวนผูู้้ได้ืรับคั่ดืเลือก่ ไมู่เป็ดิืเผู้ย ป็ระมูาณ 7,000 ค่น ป็ระมูาณ 5,000 ค่น

วิธ่ท่ี่� 1

สมัูค่รข้อทุี่นจาก่หน่วยงานรัฐบาลท้ี่องถิ�นและ
ทุี่นจาก่องค์่ก่รเอก่ช้น

วิธ่ท่ี่� 2 วิธ่ท่ี่� 3

Scholarships & Financial Aid

ตัิวอย่าง มหาวิทยาลัย X

สำาหรับ

ลดหย่อนคุ่าเล่าเรียน
(50% or 100%)

นั่กศ้กษาทีั้�มีผล้การัเรีัยน่
ยอดเยี�ยมแต่ปีรัะสับปีญัห้า
ทั้างการัเงิน่ใน่การัจ่ัาย
ค่าเล่้าเรีัยน่

ตัิวอย่าง มหาวิทยาลัย Y

สำาหรับ

ให้ทุนการศึึกษา
เดือนละ 82,000 เยน 
(เป็นระยะเวลา 4 ปี)

นั่กศ้กษาทีั้�ได้ผล้คะแน่น่
ใน่การัสัอบคัดเล่้อกดีเยี�ยม 

ก่ารที่ำางานพิื่เศึษระหว่างเร่ยนท่ี่�ญ่ี่�ปุ็�น

500,000 เยน่ (150,000 บาทั้) 1,300,000 เยน่ (390,000 บาทั้) 

• ค่าเล่้าเรีัยน่ทีั้�มห้าวิทั้ยาลั้ยต่อ 1 ปีีโดยปีรัะมาณ 

โปรดระวัง! บริษัทตัิวแทนศึึกษาต่ิอต่ิางประเทศึที�ชีวนเชืี�อให้ 
“กอบโกยเงินระหว่างเรียนที�ญีี่�ปุ�น” 

• ค่าใช้จ่ัายโดยปีรัะมาณ
ห้ากอยู่ใน่เม่องให้ญ่ค่าใช้จ่ัายอาจัจัะสูังกว่า เช่น่ โตเกียว ปีรัะมาณ 100,000 เยน่ต่อเด่อน่ (30,000 บาทั้)

อ้างอิง  :
 • กรัะทั้รัวงศ้กษาธิการั ผล้การัสัำารัวจัค่าธรัรัมเนี่ยมทั้างการัศ้กษาข้องผู้เข้้าเรีัยน่ใน่มห้าวิทั้ยาลั้ยเอกชน่ ค.ศ.2018 
 (https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/1412031_00001.htm)

※  ไม่รัวมคณะแพิทั้ยศาสัตร์ั, คณะทัั้น่ตแพิทั้ยศาสัตร์ั,  
 คณะเภสััชศาสัตร์ั

※	ใน่ปีกีารัศ้กษาแรักจัำาเปีน็่ต้องมีค่าใช้จ่ัายเพิิ�มเติม 
  บางส่ัวน่ เช่น่ ค่าธรัรัมเนี่ยมแรักเข้้า เปีน็่ต้น่

อ้างอิง :
• ผล้การัสัำารัวจัสัถิูติรัาคาสิัน่ค้าข้ายปีลี้ก The Portal Site of Official Statistics of Japan  
 (โตเกียว : มกรัาคม 2020)
 ค่าเช่าห้อพัิกนั่กศ้กษาเปีน็่รัาคาข้องห้อพัิก Tokyo Japanese Language Education  
 Center ค่าเช่าอพิาร์ัทั้เมน่ท์ั้เอกชน่เปีน็่รัาคาข้องห้อพัิกข้น่าด 20 ตารัางเมตรั

อ้างอิง : Lifestyle Survey of  
  Privately-Financed  
  International Students 2017 (JASSO)

ผู้ทีั้�ได้รัับสัถูาน่ภาพิการัพิำานั่กปีรัะเภทั้ 
“College Student” สัามารัถูข้อ
อนุ่ญาตทั้ำากิจักรัรัมน่อกเห้น่่อ
สัถูาน่ภาพิ (Permission to Engage 
in Activity Other than that 
Permitted under the Status of 
Residence Previously Granted)  
ทีั้�สัำานั่กงาน่ตรัวจัคน่เข้้าเม่องท้ั้องถิู�น่ 
ทีั้�ใกล้้ทีั้�สุัด ห้ลั้งจัากได้รัับอนุ่ญาตแล้้ว
สัามารัถูทั้ำางาน่พิิเศษได้ไม่เกิน่  
28 ชั�วโมงต่อสััปีดาห์้   

นำ�าอัดืลมู (500 มูล.)  
95 เยน

(28.50 บาที่)

ราเม็ูง  
570 เยน
(171 บาที่)

แอป็เป็ิ� ล (1 ก่ก่.)  
560 เยน
(168 บาที่)

อพื่าร์ที่เมูนต์เอก่ช้น
53,300 เยน
(15,990 บาที่)

หอพัื่ก่นัก่ศึึก่ษา
28,000 เยน
(8,400 บาที่)

ข้้าวสาร (5 ก่ก่.)
2,364 เยน
(709 บาที่)

ก่าแฟในร้านค่าเฟ� 
500 เยน
(150 บาที่)

บัตรช้มูภาพื่ยนตร์  
1,500 เยน
(450 บาที่)

แท็ี่ก่ซ่่� (4 ก่มู.) 
1,460 เยน
(438บาที่)

ล้องมาคำาน่วณค่าใช้จ่ัายทีั้�จัำาเปีน็่กัน่เถูอะ  
ค่าใช้จ่ัายปีรัะมาณเท่ั้าไห้ร่ักัน่น่ะ? แล้้วจัะข้อทุั้น่ได้ห้ร่ัอเปีล่้า?  
การัวางแผน่จััดการัค่าใช้จ่ัายให้้มีเห้ล่้อใช้เป็ีน่เร่ั�องสัำาคัญมาก!

ค่่าเล่าเร่ยน

ค่่าใช้้จ่าย

ค่่าอาหารค่่าอาหาร
27,000 เยน27,000 เยน
(8,100 บาที่)(8,100 บาที่)

ต่ิอเดือน 
89,000 เยน 
(26,700 บาท)

ค่่าเดิืนที่างไป็เร่ยน
5,000 เยน (1,500 บาที่)

บันเทิี่งและงานอดิืเรก่
6,000 เยน (1,800 บาที่)

ค่่าป็ระกั่นและ
รัก่ษาพื่ยาบาล

3,000 เยน (900 บาที่)

ค่่าสาธารณูป็โภค่
(ค่่าไฟฟา้ ค่่าแก๊่ส
และค่่านำ�าป็ระป็า)

7,000 เยน (2,100 บาที่)

Tuition & Living Expenses 

ได้ค่าแรังชั�วโมงล้ะ 3,000 เยน่ (900 บาทั้) ค่าแรังโดยเฉลี้�ยปีรัะมาณ 900 เยน่ (270 บาทั้)

สมัูค่รข้อทุี่นผู่้านสถาบันศึึก่ษาโตยตรง/ข้อยก่เว้น
หรือลดืหย่อนค่่าเล่าเร่ยน 

ทุี่นก่ารศึึก่ษาจาก่หน่วยงานรัฐบาลท้ี่องถิ�น
และทุี่นจาก่องค์่ก่รเอก่ช้น
https://www.studyinjapan.go.jp/en/
planning/by-style/pamphlet/

ทุี่นก่ารศึึก่ษา
https://www.
studyinjapan.go.jp/ 
en/planning/ 
about-scholarship/

ค่่าท่ี่�พัื่ก่
34,000 เยน
(10,200 บาที่)

สอบถามูข้้อมููล/ส่งเอก่สารก่ารสมัูค่รได้ืท่ี่�

ค่่าใช้้จ่ายจิป็าถะค่่าใช้้จ่ายจิป็าถะ
7,000 yen7,000 yen
(2,100 บาที่)(2,100 บาที่)

คำำ�นวณจ�ก 100 เยน = 30 บ�ท

สถานศึึก่ษาท่ี่�จะไป็ศึึก่ษาต่อ
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ผู้มูอยาก่นำาเอา
เที่ค่โนโลย่ด้ืานวิศึวก่รรมูโยธา
ข้องญ่ี่�ปุ็�นไป็เผู้ยแพื่ร่
ในป็ระเที่ศึรวันดืาค่รับ!

ต้องข้อบคุ่ณ
ทุี่นก่ารศึึก่ษาท่ี่�ที่ำาให้ผู้มูโฟกั่ส
กั่บก่ารเร่ยนได้ื !

Rumanzi Hypolite
NIT (KOSEN), Maizuru College

Ioannis Gkolfinopoulos
Tokyo Institute of Technology, 
Graduate School of Civil 
Engineering Master’s Course

Interview

Q&A

ปีญัห้าทีั้�ปีรัะเทั้ศผมเจัอค่อ ต่อให้้เรัาอยากพัิฒน่ารัะบบโครังสัร้ัาง
พ่ิ�น่ฐาน่แค่ไห้น่ก็ตาม เรัามีสัถูาปีนิ่กแล้ะวิศวกรัไม่พิอ ทั้ำาให้้ผม
เล่้อกทีั้�จัะมาเรีัยน่ทีั้�ญี�ปีุ�น่ เพิรัาะเป็ีน่ทีั้�รู้ักัน่ดีว่าญี�ปีุ�น่มีรัะบบการั
ศ้กษาทีั้�ดีแล้ะมีช่�อใน่เร่ั�องข้องวิศวกรัรัม ผมจัะได้น่ำาวิชาแล้ะความ
สัามารัถูทีั้�ได้มาไปีใช้ใน่การัพัิฒน่าปีรัะเทั้ศ ผมเคยกังวล้แล้ะปีรัะสับ
ปีญัห้าใน่การัใช้ชีวิตอยู่ใน่ญี�ปีุ�น่น่ะครัับ แต่ก็ผ่าน่พ้ิน่ไปีได้ทุั้กครัั�ง
เพิรัาะได้รัับความช่วยเห้ล่้อจัากคน่รัอบข้้างอยู่เสัมอ ผมรู้ัส้ัก
ข้อบคุณพิวกเข้ามาก ตอน่นี่� ผมกำาลั้งศ้กษาด้าน่วิศวกรัรัมโยธา
ใน่วิทั้ยาลั้ยเทั้คนิ่ค วางแผน่ไว้ว่าจัะเรีัยน่ต่อขั้�น่สูังใน่มห้าวิทั้ยาลั้ย 
แล้ะถู้าห้ากเปีน็่ไปีได้ ก็อยากเรีัยน่ต่อใน่รัะดับปีริัญญาโทั้ด้วยครัับ 
ผมมีความฝััน่ทีั้�จัะสัร้ัางบริัษัทั้เกี�ยวกับการัก่อสัร้ัางเม่�อกลั้บ
ปีรัะเทั้ศ แล้ะได้สัอน่พิร้ัอมทัั้�งเผยแพิร่ัเร่ั�องภาษาแล้ะวัฒน่ธรัรัม
ญี�ปีุ�น่สู่ัรุ่ัน่ต่อไปีครัับ

ผมคิดว่าการัไม่ต้องกังวล้เกี�ยวกับค่าใช้จ่ัายใน่รัะห้วา่งอยู่ทีั้�ญี�ปีุ�น่
ค่อกุญแจัใน่การัโฟูกัสัไปีทีั้�งาน่วิจััยจ้ังทั้ำาให้้ผมสัมัครัข้อรัับทัุ้น่ 
MEXT ครัับ การัสันั่บสันุ่น่แล้ะคอยให้้คำาแน่ะน่ำาแก่นั่กศ้กษาต่าง
ปีรัะเทั้ศข้องเจ้ัาห้น้่าทีั้�ใน่มห้าวิทั้ยาลั้ยทีั้�ปีรัะเทั้ศญี�ปีุ�น่ปีรัะทัั้บใจัผม
มาก แต่ว่าการัคมน่าคมใน่ชั�วโมงเร่ังด่วน่ข้องญี�ปีุ�น่ก็ทั้ำาให้้ผม
เซอร์ัไพิรัส์ัน่ะ! ญี�ปีุ�น่น่ำาเอาวัฒน่ธรัรัมแล้ะเทั้คโน่โล้ยีมาอยู่ร่ัวมกัน่
ได้ซ้�งเปีน็่ปีรัะเทั้ศทีั้�ไม่เห้ม่อน่ทีั้�ไห้น่เล้ย ผมว่าชาวตะวัน่ตกทีั้�ได้มา
ทีั้�นี่�น่่าจัะชอบปีรัะสับการัณ์แบบ Culture Shock ดังนั่�น่ การั
เรีัยน่รู้ัวัฒน่ธรัรัมแล้ะภาษาจ้ังสัำาคัญ ซ้�งทุั้น่ MEXT จัะการััน่ตี
ชีวิตนั่กเรีัยน่ต่างชาติให้้รัาบร่ั�น่มากยิ�งข้้�น่ ดังนั่�น่ ไม่มีเห้ตุผล้ทีั้�
จัะมองข้้ามโอกาสันี่�เล้ยครัับ

ห้น่่วยงาน่ทีั้�สันั่บสันุ่น่การัแล้กเปีลี้�ยน่ใน่รัะดับมัธยมปีล้ายมีดังนี่�

•  AFS Intercultural Programs 
URL: https://afs.org

	 ※	กรุณ�สอบถ�มหน่วยง�นประจำ�ประเทศของท่�นได้ที่หน้� Find AFS in your  
  country

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

อยาก่ได้ืข้้อมููลเก่่�ยวกั่บโป็รแก่รมูแลก่เป็ล่�ยนในระดัืบ
มัูธยมูป็ลาย หรือ ข้้อมููลเก่่�ยวกั่บทุี่นก่ารศึึก่ษา

ทั้างสัถูาน่ศ้กษาจัะเปีน็่ผู้ตัดสิัน่ว่าสัามารัถูสัมัครัสัอบคัดเล่้อก
สัำาห้รัับนั่กเรีัยน่ต่างชาติได้ห้ร่ัอไม่ได้ ไม่ว่าจัะเปีน็่ผู้เรีัยน่ทีั้�จับ
จัากโรังเรีัยน่ข้องญี�ปีุ�น่ก็ดี ห้ร่ัอผู้เรีัยน่ทีั้�ถู่อสัองสััญชาติก็ดี 
สัามารัถูสัอบคัดเล่้อกสัำาห้รัับนั่กเรีัยน่ต่างชาติได้ห้ร่ัอไม่นั่�น่
ควรัสัอบถูามกับทั้างสัถูาน่ศ้กษาก่อน่การัสัมัครั

A.

รัายล้ะเอียดข้องการัรัับสัมัครัแล้ะการัสัอบคัดเล่้อกจัะอยู่ใน่
เว็บไซต์ข้องสัถูาน่ศ้กษาห้ร่ัอถููกรัะบุอยู่ใน่คู่ม่อการัสัมัครั ห้าก
เล่้อกสัถูาน่ศ้กษาได้แล้้ว ควรัเข้้าไปีตรัวจัสัอบรัายล้ะเอียดใน่
การัสัมัครัได้จัากเว็บไซต์ข้องสัถูาน่ศ้กษา

A.

สิั�งทีั้�ต้องเตรีัยมค่อ ตรัวจัสัอบคุณสัมบัติการัสัมัครัเข้้าศ้กษา, 
ทั้ำาแผน่การัวิจััย แล้ะตรัวจัสัอบเอกสัารัการัสัมัครัเข้้าศ้กษา โดยปีกติ 
ผู้ปีรัะสังค์สัมัครัเข้้าศ้กษาจัำาเปีน็่ต้องห้าอาจัารัย์ทีั้�ปีร้ักษาด้วยตน่เอง 
สัถูาน่ศ้กษาบางแห่้งกำาห้น่ดว่าจัำาเปีน็่ต้องได้รัับการัตอบรัับจัาก
อาจัารัย์ทีั้�สัน่ใจัเข้้าศ้กษาก่อน่สัมัครั ดังนั่�น่ ควรัตรัวจัสัอบข้้อมูล้
การัสัมัครัคัดเล่้อกล่้วงห้น้่า

A.

A.

มู่ภาษาญ่ี่�ปุ็�นและวัฒนธรรมู
ก่ารที่ำางานญ่ี่�ปุ็�นติดืตัวไว้ 
สู่ก่ารเป็็นบุค่ลาก่รลำ�าค่่า!

Austin

อ้�งอิง : “สถ�นก�รณ์ก�รทำ�ง�นในบริษััทญีี่�ปุ�น ฯลฯ 
  ของนักศึกษั�ต่่�งช�ติ่ ปี 2018” 
  (Immigration Services Agency, Japan)

ลำาดัืบ เนื�อหางาน

1 แปีล้ ・ ล่้าม

2 จััดจัำาห้น่่าย ・ การัข้าย

3 งาน่การัต่างปีรัะเทั้ศ

4 การัพัิฒน่าด้าน่เทั้คโน่โล้ยี 
(สัาข้างาน่การัจััดการัข้้อมูล้)

5 งาน่ด้าน่การัค้า

6 ออกแบบ, วางแปีล้น่

7 การัพัิฒน่าด้าน่เทั้คโน่โล้ยี 
(น่อกเห้น่่อจัากสัาข้างาน่การัจััดการัข้้อมูล้)

8 ส่ั�อ ・	โฆษณา

9 การัศ้กษา

10 งาน่ด้าน่บัญชีแล้ะการัเงิน่

บริัษัทั้ทีั้�มองห้าบุคล้ากรัคุณภาพิ เต็มไปีด้วยความสัามารัถู แล้ะไม่จัำากัดเช่�อชาติ
กำาลั้งเพิิ�มมากข้้�น่ การัจ้ัางงาน่นั่กศ้กษาต่างชาติก็เพิิ�มมากข้้�น่เช่น่กัน่ 
ใน่อน่าคตล้องมาทั้ำางาน่ทีั้�ปีรัะเทั้ศญี�ปุี�น่ดูดีไห้ม?

Interview

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(ปีี)
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(คน่)

0

คู่่มืูอหางานสำาหรับ
นัก่ศึึก่ษาต่างช้าติ 
(JASSO)
https://www.jasso.
go.jp/en/study_j/job/
guide.html

พื่อร์ทัี่ลสนับสนุนบุค่ลาก่ร
ต่างช้าติท่ี่�มู่ค่วามูสามูารถ
ขั้�นสูง (JETRO)
https://www.jetro.
go.jp/en/hrportal/

เตร่ยมูตัวเพืื่�อหางาน 

Work in Japan

ผมเดิน่ทั้างมาปีรัะเทั้ศญี�ปีุ�น่ใน่ปี ี2012 เข้้าศ้กษาใน่คณะรััฐศาสัตร์ั มห้าวิทั้ยาลั้ย
โตเกียวห้ลั้งจัากทีั้�เรีัยน่ใน่โรังเรีัยน่ปีรัับพ่ิ�น่ฐาน่จัน่จับห้ลั้กสูัตรั ปีจััจุับัน่ผมเปีน็่ 
โปีรัแกรัมเมอร์ัรัับงาน่ฟูรีัแล้น่ซ์ครัับ 
แม้ว่าคณะทีั้�เล่้อกจัะมีส่ัวน่ก็ตาม ผมว่าจุัดเด่น่ข้องการัศ้กษาใน่มห้าวิทั้ยาลั้ย
ญี�ปีุ�น่ค่อมีอิสัรัะสูัง ทั้ำาให้้มีโอกาสัเข้้าร่ัวมกิจักรัรัมน่อกมห้าวิทั้ยาลั้ยเพิิ�มเติม
ได้เยอะมาก อาทิั้ การัฝึักงาน่ น่อกจัากนี่� ต้องข้อบคุณรัะบบรัับเด็กจับให้ม่เข้้า
ทั้ำางาน่ข้องญี�ปุี�น่ครัับ ผมคิดว่าญี�ปุี�น่เป็ีน่ปีรัะเทั้ศทีั้�ทั้ำาให้้ผู้เรีัยน่ค้น่พิบตัวเอง
ว่าอยากจัะทั้ำางาน่อะไรัได้เร็ัวทีั้�สุัดใน่บรัรัดากลุ่้มปีรัะเทั้ศทีั้�พัิฒน่าแล้้ว การัทีั้�จัะ
ปีรัะสับความสัำาเร็ัจัใน่ญี�ปีุ�น่ได้ ผมว่ามากกว่าการัปีฏิิบัติแบบคน่ญี�ปีุ�น่ คุณ
ควรัแสัดงจุัดแข็้งข้องตัวเองให้้ได้มากทีั้�สุัดด้วยสัถูาน่ะทีั้�เป็ีน่ชาวต่างชาติ
ครัับ ความสัามารัถูทั้างภาษาญี�ปีุ�น่ทีั้�ได้จัากการัศ้กษาแล้ะการัทั้ำางาน่ใน่ญี�ปีุ�น่ 
รัวมถู้งความเข้้าใจัใน่วัฒน่ธรัรัมการัทั้ำางาน่ทีั้�มีความเป็ีน่เอกลั้กษณ์ข้อง
ญี�ปีุ�น่ มั�น่ใจัได้เล้ยว่าสิั�งนี่�จัะกล้ายเปีน็่จุัดแข็้งทีั้�ห้าคน่มาทั้ดแทั้น่ได้ยาก ห้าก
คุณอยากเป็ีน่บุคล้ากรัทีั้�เป็ีน่ทีั้�ต้องการัใน่ยุคโล้กาภิวัฒน์่ทีั้�กำาลั้งก้าวไปีข้้าง
ห้น้่านี่� ผมแน่ะน่ำาให้้คุณมาเรีัยน่ต่อแล้ะทั้ำางาน่ทีั้�ปีรัะเทั้ศญี�ปุี�น่ครัับ

การัห้างาน่ข้องปีรัะเทั้ศญี�ปีุ�น่นั่�น่เป็ีน่กิจักรัรัมห้างาน่
ทีั้�มีความเฉพิาะตัว ดังนั่�น่ นั่กศ้กษาต่างชาติทีั้�อยาก
จัะทั้ำางาน่ใน่ปีรัะเทั้ศญี�ปีุ�น่ จัำาเป็ีน่ต้องเตรีัยมตั�งแต่
เนิ่�น่ ๆ เริั�มจัากล้องรัวบรัวมข้้อมูล้จัากเว็บไซต์
ด้าน่ล่้างนี่�ดูน่ะ

10 สายอาช่้พื่ยอดืนิยมูท่ี่�นัก่เร่ยนต่างช้าติเข้้าที่ำางานหลังเร่ยนจบ
จัำาน่วน่ชาวต่างชาติทีั้�อยากเปีลี้�ยน่สัถูาน่ภาพิการัพิำานั่ก

จัาก “วีซ่านั่กเรีัยน่” สู่ั วีซ่าทั้ำางาน่ 

จาก่ก่ารเร่ยนในต่างป็ระเที่ศึสู่ก่ารที่ำางาน

25,942

8,586

เค่ยศึึก่ษาในโรงเร่ยนข้องญ่ี่�ปุ็�น สามูารถสมัูค่รสอบ
ป็ระเภที่ก่ารสอบคั่ดืเลือก่สำาหรับนัก่เร่ยนต่างช้าติ
ได้ืไหมู?

Q.

ข้้อมููลเก่่�ยวกั่บก่ารสมัูค่ร อาทิี่ เวลา
เป็ดิืรับสมัูค่ร, เอก่สารท่ี่�ต้องส่ง, 
เนื�อหาก่ารสอบคั่ดืเลือก่ ต้องค้่นหา
อย่างไร?

Q.

อยาก่รู้ขั้�นตอนก่ารสมัูค่รเข้้าเร่ยน
ในมูหาวิที่ยาลัยระดัืบป็ริญี่ญี่าโที่

Q.

Q.

คน่

คน่
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องค์่ก่ารสนับสนุนนัก่ศึึก่ษาแห่งป็ระเที่ศึญ่ี่�ปุ็�นหวังด้ืวยใจจริง
ให้ก่ารศึึก่ษาต่อป็ระเที่ศึญ่ี่�ปุ็�นข้องทุี่ก่ค่นป็ระสบค่วามูสำาเร็จ

ก่ารดืำาเนินกิ่จก่รรมูข้ององค์่ก่ารสนับสนุน
นัก่ศึึก่ษาแห่งป็ระเที่ศึญ่ี่�ปุ็�น (JASSO)

•  งานด้ืานทุี่นเพืื่�อก่ารศึึก่ษา
•  จัดืก่ารสอบเพืื่�อศึึก่ษาต่อป็ระเที่ศึญ่ี่�ปุ็�น 

(EJU)
•  รวบรวมูและให้ข้้อมููลเก่่�ยวข้้องกั่บก่าร

ศึึก่ษาต่อ
•  ก่ารศึึก่ษาภาษาญ่ี่�ปุ็�น
•  งานช่้วยเหลือท่ี่�พัื่ก่สำาหรับนัก่ศึึก่ษา

ห้น่่วยงาน่อิสัรัะข้องรััฐ องค์การัสัน่ับสันุ่น่น่ักศ้กษา
แห้่งปีรัะเทั้ศญี่ปีุ่น่ (JASSO)
Information Services Division, Student 
Exchange Department
2-2-1 Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-8630
E-mail : infoja@jasso.go.jp
Tel : (+81) 3-5520-6111
Web : https://www.studyinjapan.go.jp/ja/

โอกาสัอัน่มีค่าทีั้�จัะได้พิบกับ
เจ้ัาห้น้่าทีั้�จัากสัถูาน่ศ้กษาแล้ะ
สัอบถูามข้้อมูล้โดยตรัง

งานแนะแนวศึึก่ษาต่อป็ระเที่ศึญ่ี่�ปุ็�น

[จััดพิิมพิ์แล้ะเผยแพิรั]่

ปีร้ักษาข้้อมูล้โดยตรัง, สัอบถูามทั้างโทั้รัศัพิท์ั้ ห้ร่ัอ 
อีเมล้ รัวมถู้งค้น่ห้าคู่ม่ออ้างอิงใน่การัสัมัครัเข้้าศ้กษา
ต่อสัถูาน่ศ้กษาญี�ปีุ�น่ได้ทีั้� 5 สัำานั่กงาน่ต่างปีรัะเทั้ศ
ข้อง JASSO

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

#702 Garden Tower, 84 Yulgok-ro, 
Jongno-gu, Seoul 03131 
REPUBLIC OF KOREA

Tel : (+66) 2-661-7057~8
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 

Tel : (+62) 21-252-1912
E-mail : info@jasso.or.id
Web : http://www.jasso.or.id/
Facebook : https://www.facebook.com/
jASSO.indonesia

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

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

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

Tel : (+60) 3-2287-0812
E-mail : enquiry@studyinjapan.org.my
Web : http://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

【เม่อง・พ่ิ�น่ทีั้�จััดงาน่】
 ไต้ห้วัน่ (ไทั้เปี, เกาสัง), จีัน่ (ฮ่ิองกง), ไทั้ย (เชียงให้ม่, กรุังเทั้พิฯ), 
 เกาห้ลี้ใต้ (โซล้, ปูีซาน่), อิน่โดนี่เซีย (สุัรัาบายา, จัาการ์ัตา), จีัน่  
 (ปัีกกิ�ง, เซี�ยงไฮ้ิ), เวียดน่าม (โฮิจิัมิน่ห์้, ฮิาน่อย), มาเล้เซีย  
 (ปีีนั่ง, กัวล้าลั้มเปีอร์ั)

เก่าหล่

ไที่ย

อินโดืน่เซ่่ย

เว่ยดืนามู

มูาเลเซ่่ย

JASSO สำานัก่งานต่างป็ระเที่ศึ

ค้น่ห้าสัถูาน่ศ้กษาทีั้�ตรังกับความต้องการัได้ด้วยการัค้น่ห้าจัากทีั้�ตั�ง
ข้องสัถูาน่ศ้กษา, ภาษาทีั้�ใช้ใน่การัเรีัยน่การัสัอน่ รัวมถู้งสัาข้าวิชาทีั้�สัน่ใจั !

เว็บไซ่ต์ข้้อมููลก่ารศึึก่ษาต่อป็ระเที่ศึญ่ี่�ปุ็�น

※	แผนก�รจัดง�น ณ เดือนเมษั�ยน คำ.ศ.2020

Study in Japan website
https://www.
studyinjapan.go.jp/en/

งานแนะแนวศึึก่ษาต่อป็ระเที่ศึญ่ี่�ปุ็�น
https://www.studyinjapan.
go.jp/en/other/event/
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