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อ้างอิง  • ข้อ้มูลสำำาห้รับัเดก็กรัะทรัวงตา่งปีรัะเทศแห่้งญ่�ปีุ�น่ : การัจััดอนั่ดบัต่างๆ ใน่โลก Ministry of Foreign Affairs of Japan (https://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/index.html)  
  •  Conde Nast Traveler (Readers’ Choice Awards 2021) •  ผลสำำารัวจัจัำาน่วน่น่ักศึกษาต่างชาติปี ี2021 (JASSO)
  •  Global Peace Index 2021 •  Japan Robot Association (https://www.jara.jp/data/index.html)
  •  UNESCO World Heritage List (https://whc.unesco.org/en/list/)

รัายได้มวลรัวมปีรัะชาชาติ
(Gross National Income)

จัำาน่วน่มห้าวิทยาลัยท่�อยู่ใน่อัน่ดับ  
QS World University 

Rankings 2022 TOP 1,000
ปีรัิมาณการัใช้งาน่หุ้่น่ยน่ต์

ใน่อุตสำาห้กรัรัม จัำาน่วน่มรัดกโลก

ดัชน่่สำัน่ติภาพิโลก เม่องใน่ปีรัะเทศญ่�ปีุ�น่ท่�ติดอัน่ดับ 
TOP 10 เม่องท่�ม่เสำน่่ห้์ท่�สำุดใน่โลก ปีรัิมาณการัสำ่งออกรัถยน่ต์

มห้าวิทยาลัย

อัน่ดับท่� ข้องโลก

แห้่ง

อัน่ดับท่�

ข้องโลก (อัน่ดบั 1・อนั่ดบั 2・อนั่ดบั 3)

เม่อง อัน่ดับท่� ข้องโลก

อัน่ดับท่� ข้องโลก

จัำาน่วน่น่ักศึกษาต่างชาติท่�เรั่ยน่ใน่ญ่�ปีุ�น่

95.1 %

เอเชีย

2.3 %

ยุโรป

0.6 %

อเมริกาเหนือ

0.8 %

แอฟริกา
0.6 %

อเมริกากลาง
และอเมริกาใต้

0.2 %

โอเชียเนีย

0.4 %

ตะวันออกกลาง

จัำาน่วน่ชาวญ่�ปีุ�น่ท่�ได้รัับ
รัางวัลโน่เบล

เงิน่สำมทบให้้แก่
องค์การัสำห้ปีรัะชาชาติ

อัน่ดับท่� ข้องโลก

คน่

ปีรัะมาณ

คน่
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รัูปีภาพิทั�งห้มดถูกต่พิิมพ์ิตามสำัญญาอนุ่ญาต Creative Commons (Attribution 4.0 International License) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

ญ่�ปีุ�น่เปีน็่ท่�แบบไห้น่ ถา้ไดเ้รัย่น่ใน่ท่�ท่�เตม็ไปีดว้ยมน่ตเ์สำน่่ห์้อยา่งปีรัะเทศญ่�ปีุ�น่ 
อาจัทำาให้้เข้้าใกล้ความฝััน่มากข้ึ�น่อ่กห้น่ึ�งก้าวก็ได้น่ะ 

ซูชิ

ศาลเจั้ายาฮิิโกะ สำน่ามซูโม่ ©ห้มู่บ้าน่ยาฮิิโกะ

รัะบำาคางุรัะแบบอิซึโมะ ©iku
ญ่�ปีุ�น่ม่ทั�งวัฒน่ธรัรัมดั�งเดิม 
อย่างเช่น่ พิิธ่ชงชา, ละครั
คาบูกิ, บูโด (ศิลปีะการัต่อสำู้
ญ่�ปีุ�น่แบบโบรัาณ) และ
วัฒน่ธรัรัมรั่วมสำมัยแบบ
ปี๊อบคัลเจัอรั์ เช่น่ มังงะ,  
อน่ิเมะ

“วาโชกุ” การัปีรัุงอาห้ารั
แบบญ่�ปีุ�น่ดั�งเดิมท่�เน่้น่ใช้
วัตถุดิบตามฤดูกาลเพ่ิ�อให้้
เกิดสำ่สำัน่และสำุข้ภาพิท่�ด่ 
ได้รัับการัยกย่องจัาก 
UNESCO ให้้เปี็น่มรัดกโลก
ภูมิปีัญญาทางวัฒน่ธรัรัม 
และได้รัับความสำน่ใจัจัาก
คน่ทั�วโลก

ทาโกะยากิ

ช่วงเวลาแห้่งความเง่ยบงัน่ ©yuranii

ชิน่คัน่เซ็น่

ช่วิตใน่ญ่�ปีุ�น่เพ่ิยบพิรั้อม 
ไปีด้วยความสำะดวกสำบาย 
เช่น่ การัแพิทย์ชั�น่สำูงและ
วิทยาการัทางวิทยาศาสำตรั์
รัะดับโลก รััฐบาลญ่�ปีุ�น่ทุ่มเท
เพ่ิ�อความก้าวห้น่้าทาง
วิทยาศาสำตรั์อย่างต่อเน่่�อง 
Super Computer ผลิตใน่
ปีรัะเทศญ่�ปีุ�น่มากท่�สำุดใน่โลก
ถึงสำองปีีซ้อน่

ภูเข้าไฟฟูจัิและใบไม้เปีล่�ยน่สำ่ท่�ทะเลสำาบคาวากุจัิโกะ ©Koichi_Hayakawa

ห้มู่บ้าน่ออน่เซ็น่ใน่ฤดูห้น่าว (ออน่เซ็น่กิน่ซัน่ เม่องโอบาน่าซาวะ) 
©Koichi_Hayakawa

ญ่�ปีุ�น่โอบล้อมไปีด้วยทะเล
และภูเข้า ชวน่ให้้ต่�น่ตา 
ต่�น่ใจัไปีกับทัศน่่ยภาพิข้อง
ธรัรัมชาติท่�ห้ลากห้ลาย 
แตกต่างกัน่ไปีใน่แต่ละ
ฤดูกาล 

Why Study in Japan?
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การัเตรัย่มตวัลว่งห้น้่าเพ่ิ�อไปีเร่ัยน่ตอ่ท่�ญ่�ปุี�น่เป็ีน่เร่ั�องสำำาคญั!
มาทำาความเข้า้ใจักบัรัะบบการัศกึษาและการัสำอบข้องปีรัะเทศญ่�ปุี�น่กนั่กอ่น่จัะไดว้างแผน่ถกู

Higher Education in Japan

※	จัำาน่วน่ปีีการัศึกษาข้องแต่ละสำถาบัน่แตกต่างกัน่ตามคณะห้รั่อห้ลักสำูตรั
※	(		)ห้มายถึงรัะดับการัศึกษาห้รั่อวิทยฐาน่ะ
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มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิิทยาลัยเทคนิค
(รัะดับอนุ่ปีรัิญญา)

วิิทยาลัย
(รัะดับอนุ่ปีรัิญญา)

วิิทยาลัยเทคนิค
ขั้ั�นสููง

(รัะดับปีรัิญญาตรั่)

สูถาบัันสูอนภาษาญี่่�ป่�น/ 
สูถาบัันท่�ม่หลักสููตร 

เตร่ยมเขั้้าศึกษาต่อในระดัับั
อ่ดัมศึกษา

วิิทยาลัย
อาชี่วิศึกษา

(รัะดับปีรัะกาศน่่ยบัตรั
วิชาช่พิ ห้รั่อ 

ปีรัะกาศน่่ยบัตรัวิชาช่พิ
ข้ั�น่สำูง)

บััณฑิิตวิิทยาลัย 
(ระดัับัปริญี่ญี่าเอก)

ภาษาญ่�ปีุ�น่ ห้รั่อ ภาษาอังกฤษ 
(รัะดับปีรัิญญาเอก)

บััณฑิิตวิิทยาลัย 
(ระดัับัปริญี่ญี่าโท)

ภาษาญ่�ปีุ�น่ ห้รั่อ ภาษาอังกฤษ 
(รัะดับปีรัิญญาโท)

มหาวิิทยาลัย 
(ระดัับัปริญี่ญี่าตร่)

ภาษาญ่�ปีุ�น่ ห้รั่อ ภาษาอังกฤษ 
(รัะดับปีรัิญญาตรั่)
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• การเรียนระดัับอุดัมศึึกษาของประเทศึญี่ี�ปุ�นจะเริ�มเรียนหลังจากสำำาเร็จการศึึกษาจากชั�นประถม 6 ปี, มัธยมต้น 3 ปี, 
 มัธยมปลาย 3 ปีรวมทั�งสิำ�น 12 ปี 
• นักศึึกษาต่างชาติที�ประสำงค์์จะเข้าศึึกษาต่อในระดัับอุดัมศึึกษาที�ประเทศึญี่ี�ปุ�นจำาเป็นจะต้องสำำาเร็จการศึึกษาหลักสูำตรการศึึกษา 
 ขั�นพืื้�นฐาน 12 ปี
• กรณีีที�หลักสูำตรการศึึกษาขั�นพืื้�นฐานในประเทศึไม่ถึง 12 ปี จะต้องเรียนหลักสูำตรเตรียมเข้าศึึกษาต่อในระดัับอุดัมศึึกษาอีก 
 1 – 2 ปีก่อน 

ระบบการศึึกษา

งาน่วิจััย-การัศึกษา ทักษะทางปีฏิิบัติ-ลงม่อทำางาน่จัรัิง

อยากม่ความรัู้ติดตัว
แล้วรั่บออกไปีทำางาน่
เรั็วๆ !

อยากเรั่ยน่ใน่สำาข้าท่�
สำน่ใจัตั�งแต่พ่ิ�น่ฐาน่
จัน่ถึงข้ั�น่น่ำาไปีใช้
โดยละเอ่ยด!

เรั่ยน่ด้วยภาษาอังกฤษ 
มาตลอดจัน่ถึงมัธยมปีลาย 
ก็เลยอยากเรั่ยน่ท่�
มห้าวิทยาลัยเปี็น่
ภาษาอังกฤษ

★	อยากเรั่ยน่ภาษาญ่�ปีุ�น่ก่อน่
แล้วค่อยไปีเรั่ยน่ต่อเช่น่ใน่
มห้าวิทยาลัย!
★	เรั่ยน่จับห้ลักสำูตรั 11 ปีีใน่
ปีรัะเทศข้องตน่เองมา เลย
ต้องเรั่ยน่ห้ลักสำูตรัเตรั่ยมเข้้า
อุดมศึกษาอ่ก 1 ปีี ก่อน่เรั่ยน่
ต่อใน่มห้าวิทยาลัย!

อยากเรั่ยน่ทฤษฎี่ข้ั�น่สำูง 
และอยากม่ทักษะเชิง
ปีฏิิบัติติดตัวเรั็วๆ!

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

12

อยากม่ทักษะท่�
เก่�ยวข้้องกับสำายงาน่
โดยตรังติดตัวไว้!
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STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

รวิบัรวิมขั้้อมูล

เลือกสูถานศึกษา

สูอบัวิัดัค่ณสูมบััติ

ยื�นใบัสูมัคร

สูอบัคัดัเลือก

ดัำาเนินเรื�องเขั้้าศึกษา

เตร่ยมตัวิเดัินทาง

7 Steps to Study in Japan

START

GOAL

ยกตัวอย่าง กรัณ่ท่�จัะเข้้าไปีเปี็น่น่ักศึกษาปีกติใน่มห้าวิทยาลัยห้รั่อวิทยาลัยอาช่วศึกษา

ตรวจสำอบค์่าใช้จ่ายและค์วามสำามารถทางภาษาที�จำาเป็น

<ก่อนเข้าศึึกษา 12 เดัือน>
ขอข้อมูลสำถานศึึกษาและระเบียบการสำมัค์ร
ตรวจสำอบค์ุณีสำมบัติผูู้้สำมัค์รและผู้ลสำอบที�จำาเป็นต้องใช้

<ก่อนเข้าศึึกษา 6 - 9 เดัือน>
ยื�นเอกสำารที�จำาเป็นต่อการสำมัค์รไปที�สำถาบันที�ต้องการเข้าศึึกษา
 จ่ายเงินค์่าสำอบค์ัดัเลือก

สำอบขอ้สำอบมาตรฐานตา่ง ๆ เพืื้�อนำาค์ะแนนมาใชใ้นการสำมคั์ร เช่น 
 JLPT, EJU, TOEFL, IELTS, SAT, IB เป็นต้น

เข้ารับการค์ัดัเลือก : ค์ัดัเลือกจากเอกสำาร, สำอบสัำมภาษณี์,  
 สำอบข้อเขียน

รับเอกสำารตอบรับเข้าเรียน (Letter of Acceptance) 
ชำาระค์่าเล่าเรียน

ยื�นขอวีซ่่า
เตรียมตั�วเค์รื�องบินและประกันภัย

Examination for Japanese University Admission  
for International Students (EJU) จััดสำอบปีีละ 2 ครัั�ง (เด่อน่มิถุน่ายน่และพิฤศจัิกายน่) 

• ระยะเวลาการจัดัสำอบ

จััดสำอบใน่ญ่�ปีุ�น่และอ่ก 14 ปีรัะเทศ
• สำถานที�จัดัสำอบการัสำอบเพ่ิ�อวดัรัะดับความรัูพ่้ิ�น่ฐาน่ทางวิชาการัและความสำามารัถทางภาษาญ่�ปีุ�น่

ท่�จัำาเปี็น่ต่อการัเรั่ยน่ใน่มห้าวิทยาลัยและสำถาบัน่อุดมศึกษาท่�ญ่�ปีุ�น่ 

★	มห้าวิทยาลัยใน่ญ่�ปีุ�น่มากกว่า 60% (มห้าวิทยาลัยรััฐมากกว่า 90%) ใช้ผลสำอบ EJU  
 ใน่การัคัดเล่อก

★	ผลคะแน่น่ EJU ม่อายุ 2 ปีี

★	ผู้ท่�สำอบ EJU ได้คะแน่น่ใน่รัะดับด่เลิศม่สำิทธิ�จัองทุน่สำน่ับสำนุ่น่การัศึกษา  
 (ดูข้้อมูลเพิิ�มเติมได้ท่�ห้น่้า 7)

★	สำามารัถสำมัครัสำอบก่�ครัั�งก็ได้ 

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

เกี�ยวกับ EJU
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สำามารัถเก็บเงิน่ทำางาน่พิิเศษได้รัะห้ว่างเรั่ยน่ 
ท่�ญ่�ปีุ�น่เด่อน่ละ 300,000 เยน่ (100,000 บาท)

เงิน่ท่�ได้จัากการัทำางาน่พิิเศษ
ปีรัะมาณ 59,000 เยน่ (15,930 บาท) ต่อเด่อน่

การทำางานพิื้เศึษระหวา่งเรยีนที�ญี่ี�ปุ�น

540,000 เยน่ (145,800 บาท) 1,130,000 เยน่ (305,100 บาท) 

• ค่าเล่าเรั่ยน่ท่�มห้าวิทยาลัยต่อ 1 ปีีโดยปีรัะมาณ 

โปรดัระวิงั! บัรษิทัตวัิแทนศกึษาตอ่ตา่งประเทศท่�ชีวินเชีื�อให้ 
“กอบัโกยเงนิระหวิา่งเรย่นท่�ญี่่�ป่�น” 

• ค่าใช้จั่ายโดยปีรัะมาณ
ห้ากอยู่ใน่เม่องให้ญ่ค่าใช้จั่ายอาจัจัะสำูงกว่า เช่น่ โตเก่ยว ปีรัะมาณ 108,000 เยน่ต่อเด่อน่ (29,160 บาท)

อ้างอิง  :
 • กรัะทรัวงศึกษาธิการัฯ ญ่�ปีุ�น่ ผลการัสำำารัวจัค่าธรัรัมเน่ย่มทางการัศึกษาข้องผู้เข้า้เร่ัยน่ใน่มห้าวิทยาลัยเอกชน่ ปีกีารัศึกษา 2020 
 (https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/1412031_00003.htm)

※  ไม่รัวมคณะแพิทยศาสำตรั์, คณะทัน่ตแพิทยศาสำตรั์,  
 คณะเภสำัชศาสำตรั์
※	ใน่ปีีการัศึกษาแรักจัำาเปี็น่ต้องม่ค่าใช้จั่ายเพิิ�มเติม 
  บางสำ่วน่ เช่น่ ค่าธรัรัมเน่่ยมแรักเข้้า เปี็น่ต้น่

อ้างอิง :
• ผลการัสำำารัวจัสำถติริัาคาสำนิ่คา้ข้ายปีลก่ The Portal Site of Official Statistics of Japan  
 (โตเก่ยว : ธัน่วาคม 2021)
 ค่าเช่าห้อพัิกน่ักศึกษาเปี็น่รัาคาข้องห้อพัิก Tokyo Japanese Language Education  
 Center ค่าเช่าอพิารั์ทเมน่ท์เอกชน่เปี็น่รัาคาข้องห้อพัิกข้น่าด 20 ตารัางเมตรั

อ้างอิง : ผลการัสำำารัวจัสำภาพิความเปี็น่อยู่จัรัิงข้องน่ักศึกษาต่างชาติ
  ทุน่สำ่วน่ตัวปีรัะจัำาปี่ 2019 (JASSO)

ผู้ท่�ได้รัับสำถาน่ภาพิการัพิำาน่ักปีรัะเภท 
“Student” สำามารัถข้ออนุ่ญาตทำา
กิจักรัรัมน่อกเห้น่่อสำถาน่ภาพิ 
(Permission to Engage in 
Activity Other than that 
Permitted under the Status of 
Residence Previously Granted)  
ท่�สำำาน่ักงาน่ตรัวจัคน่เข้้าเม่องท้องถิ�น่ 
ท่�ใกล้ท่�สำุด ห้ลังจัากได้รัับอนุ่ญาตแล้ว
สำามารัถทำางาน่พิิเศษได้ไม่เกิน่  
28 ชั�วโมงต่อสำัปีดาห้์   

นำ�าอดััลม (1 ลติร)  
220 เยน
(59 บาท)

ราเม็ง  
538 เยน
(146 บาท)

แอปเป้� ล (1 กก.)  
630 เยน
(170 บาท)

อพื้ารท์เมนตเ์อกชน
53,303 เยน
(14,392 บาท)

หอพัื้กนักศึึกษา
28,000 เยน
(7,560 บาท)

ขา้วสำาร (5 กก.)
2,059 เยน
(556 บาท)

กาแฟในร้านค์าเฟ� 
513 เยน

(139 บาท)

บตัรชมภาพื้ยนตร์  
1,833 เยน
(495 บาท)

แทก็ซ่ี� (4 กม.) 
1,460 เยน
(394 บาท)

ลองมาคำาน่วณค่าใช้จั่ายท่�จัำาเปี็น่สำำาห้รัับไปีเรั่ยน่ต่อญ่�ปีุ�น่กัน่เถอะ  
ค่าใช้จั่ายปีรัะมาณเท่าไห้รั่กัน่น่ะ? แล้วจัะข้อทุน่ได้ห้รั่อเปีล่า?  
การัวางแผน่จััดการัค่าใช้จั่ายให้้ม่เห้ล่อใช้เปี็น่เรั่�องสำำาคัญมาก!

ค์่าเล่าเรียน

ค์่าใช้จ่าย

ค์่าอาหารค์่าอาหาร
28,000 เยน28,000 เยน
(7,560 บาท)(7,560 บาท)

ต่อเดัือน 
93,000 เยน 
(25,110 บัาท)

ค์่าเดัินทางไปเรียน
4,000 เยน (1,080 บาท)

บันเทิงและงานอดัิเรก
5,000 เยน (1,350 บาท)

ค์่าประกันและ
รักษาพื้ยาบาล

3,000 เยน (810 บาท)

ค์่าสำาธารณีูปโภค์
(ค์่าไฟฟา้ ค์่าแก๊สำ
และค์่านำ�าประปา)

7,000 เยน (1,890 บาท)

Tuition & Living Expenses 

ได้ค่าแรังชั�วโมงละ 3,000 เยน่ (900 บาท) ค่าแรังโดยเฉล่�ยปีรัะมาณ 1,080 เยน่ (292 บาท)

ค์่าที�พัื้ก
38,000 เยน
(10,260 บาท)

ค์่าใช้จ่ายจิปาถะค์่าใช้จ่ายจิปาถะ
9,000 yen9,000 yen
(2,430 บาท)(2,430 บาท)

คำำ�นวณจ�ก 100 เยน = 27 บ�ท
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สำมัค์รขอทุนจากหน่วยงานภาค์รัฐของประเทศึญี่ี�ปุ�น

สำอบถามข้อมูล/
ส่ำงเอกสำารการสำมัค์รไดั้ที�

สำถานทตูญี่ี�ปุ�นหรอืสำถานกงสุำลญี่ี�ปุ�น
ประจำาประเทศึไทย หรือสำถานศึึกษา 
ที�กำาลงัศึกึษาอยู่

สำอบถามข้อมูล/ส่ำงเอกสำารการสำมัค์รไดั้ที�

สำถานศึึกษาที�จะไปศึึกษาต่อ/หน่วยงานที�รับสำมัค์ร

* จัำาน่วน่เงิน่อาจัแตกต่างกัน่ตามรัะดับการัศึกษา   ** จัำาน่วน่เงิน่ท่�ได้กรัณ่ท่�เปี็น่น่ักเรั่ยน่โรังเรั่ยน่สำอน่ภาษาญ่�ปีุ�น่ 

สำถานศึึกษาที�จะไปเรียน สำถานศึึกษาที�กำาลังศึึกษาอยู่

•  สำมัค์รไดั้หลังจากเข้าศึึกษาแล้ว

•  อาจมีหลายกรณีีที�ระบุค์ุณีสำมบัติเฉพื้าะ เช่น สัำญี่ชาติของผูู้้สำมัค์ร, 
สำถานศึึกษาที�จะไปเรียนต่อ, สำาขาวิชาเอก เป็นต้น

•  ผูู้้ไดั้รับค์ัดัเลือกมีจำานวนหลายค์นหรือหลายร้อยค์นต่อปี สำามารถ
ตรวจสำอบไดั้จากเว็บไซ่ต์ดั้านล่าง 

ทุนรัฐบาลญี่ี�ปุ�น
(Monbukagakusho:MEXT)

ทุนสำนับสำนุนนักศึึกษาต่างชาติจาก
กระทรวงศึึกษาธิการฯ ประเทศึญี่ี�ปุ�น 

ทุนสำนับสำนุนการแลกเปลี�ยนนักศึึกษา 
(ภายใต้ค์วามร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย)

เงินทุนต่อเดัือน 117,000 เยน* ขึ�นไป 48,000 เยน หรือ 30,000 เยน** 80,000 เยน

การยกเว้นค์่าเล่าเรียน

ตั�วเค์รื�องบินฟรี

หลกัสูำตรเตรยีมเขา้อดุัมศึกึษาฟรี

ระยะเวลาของเงินทุน ตลอดัระยะเวลาการศึึกษาที�ประเทศึ
ญี่ี�ปุ�น 1 ปีหรือ 6 เดัือน ตลอดัระยะเวลาที�เข้าร่วมโปรแกรม

ผูู้้มีสิำทธิ�ขอรับทุน 

นักศึึกษาในระดัับบัณีฑิิตวิทยาลัย, 
ปริญี่ญี่าตรี, วิทยาลัยเทค์นิค์, 
วิทยาลัยอาชีวศึึกษา,
นักศึึกษาทุนญี่ี�ปุ�นศึึกษาและ
ผูู้้ที�ไดั้รับทุนฝึึกอบรมวิชาชีพื้ค์รู

นักศึึกษาในระดัับบัณีฑิิตวิทยาลัย, 
ปริญี่ญี่าตรี, อนุปริญี่ญี่า, วิทยาลัย
เทค์นิค์, วิทยาลัยอาชีวศึึกษาและ
นักเรียนโรงเรียนสำอนภาษาญี่ี�ปุ�น

นักศึึกษาระดัับบัณีฑิิตวิทยาลัย, 
ปริญี่ญี่าตรี, วิทยาลัยเทค์นิค์และ
วิทยาลัยอาชีวศึึกษาที�เรียนในญี่ี�ปุ�นไม่
เกิน 1 ปี

พิื้จารณีาจากผู้ลการเรยีน 

พิื้จารณีาจากรายไดัค้์รวัเรอืน

ขั�นตอนการค์ัดัเลือก ค์ัดัเลือกจากเอกสำาร, การสำอบ 
ข้อเขียน, การสำอบสัำมภาษณี์ ค์ัดัเลือกจากเอกสำาร ค์ัดัเลือกจากเอกสำาร

จำานวนผูู้้ไดั้รับค์ัดัเลือก ไม่เป้ดัเผู้ย ประมาณี 7,000 ค์น ประมาณี 5,000 ค์น

วิธีที� 1

สำมัค์รขอทุนจากหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ�นและ
ทุนจากองค์์กรเอกชน

วิธีที� 2 วิธีที� 3

Scholarships & Financial Aid

ตัวิอย่าง มหาวิิทยาลัย X

สำำาหรับ

ลดัหย่อนค่าเล่าเร่ยน
(50% or 100%)

น่ักศึกษาท่�ม่ผลการัเรั่ยน่
ยอดเย่�ยมแต่ปีรัะสำบปีัญห้า
ทางการัเงิน่ใน่การัจั่าย
ค่าเล่าเรั่ยน่

ตัวิอย่าง มหาวิิทยาลัย Y

สำำาหรับ

ให้ท่นการศึกษา
เดัือนละ 82,000 เยน 
(เป็นระยะเวิลา 4 ป่)

น่ักศึกษาท่�ได้ผลคะแน่น่
ใน่การัสำอบคัดเล่อกด่เย่�ยม 

สำมัค์รขอทุนผู้่านสำถาบันศึึกษาโดัยตรง/ขอยกเว้น
หรือลดัหย่อนค์่าเล่าเรียน 

ทนุการศึกึษาจากหนว่ยงานรฐับาลทอ้งถิ�น
และทุนจากองค์์กรเอกชน
https://www.studyinjapan.go.jp/en/
planning/about-scholarship/

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

สำอบถามข้อมูล/ส่ำงเอกสำารการสำมัค์รไดั้ที�

สำถานศึึกษาที�จะไปศึึกษาต่อ
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เก็บเกี�ยวค์วามรู้ภาษาญี่ี�ปุ�นและ
วัฒนธรรมการแบบทำางานญี่ี�ปุ�นติดัตัวไว้ 
สู่ำการเป็นบุค์ลากรที�องค์์กรตามหา!

Austin

อ้้�งอ้ิง : “Employment status of international students  
  in Japanese companies in 2020” 
  (Immigration Services Agency of Japan)

ลำาดัับ เนื�อหางาน

1 งาน่ด้าน่การัแปีลและล่าม

2 งาน่ด้าน่ธุรักิจัรัะห้ว่างปีรัะเทศ

3 งาน่ด้าน่การัจัดัการัข้อ้มูลและเทคโน่โลยก่ารัสำ่�อสำารั

4 งาน่ด้าน่การัวางแผน่ (การัวิจััยทางตลาด)

5 งาน่ด้าน่การัจััดการั
(ยกเว้น่ตำาแห้น่่งผู้บรัิห้ารั)

6 งาน่ด้าน่พัิฒน่าเทคโน่โลย่

7 งาน่ด้าน่ฝั�ายข้ายลูกค้าองค์กรั

8 งาน่ด้าน่การัวางแผน่
(การัปีรัะชาสำัมพัิน่ธ์ ・	โฆษณา)

9 งาน่ด้าน่บัญช่และการัเงิน่

10 งาน่ด้าน่การัศึกษา

บรัิษัทท่�มองห้าบุคลากรัคุณภาพิ เต็มไปีด้วยความสำามารัถ และไม่จัำากัดเช่�อชาติ
กำาลังเพิิ�มมากข้ึ�น่ การัจั้างงาน่น่ักศึกษาต่างชาติก็เพิิ�มมากข้ึ�น่เช่น่กัน่ 
ใน่อน่าคตลองมาทำางาน่ท่�ปีรัะเทศญ่�ปีุ�น่ดูด่ไห้ม?

Interview

ค์ู่มือหางานสำำาหรับ
นักศึึกษาต่างชาติ 
(JASSO)
https://www.jasso.
go.jp/en/ryugaku/
after_study_j/job/
guide.html

เวบ็ไซ่ตร์วบรวมข้อมลู
สำนบัสำนุนบคุ์ลากรตา่งชาติ
ที�มคี์วามสำามารถขั�นสูำง 
(JETRO)
https://www.jetro.go.
jp/en/hrportal/

เตรยีมตวัเพืื้�อหางาน 

Work in Japan

 ผมเดิน่ทางมาปีรัะเทศญ่�ปีุ�น่ใน่ปีี 2012 เพ่ิ�อเข้้าศึกษาใน่คณะรััฐศาสำตรั ์
มห้าวิทยาลัยโตเก่ยวห้ลังจัากท่�เรัย่น่ใน่โรังเรัย่น่ปีรับัพ่ิ�น่ฐาน่จัน่จับห้ลักสูำตรั 
ปีัจัจัุบัน่ผมเปี็น่โปีรัแกรัมเมอรั์รัับงาน่ฟรั่แลน่ซ์ครัับ 
 แมว่้าคณะท่�เลอ่กจัะมส่ำว่น่ก็ตาม ผมว่าจุัดเดน่่ข้องการัศึกษาใน่มห้าวิทยาลัย 
ญ่�ปุี�น่ค่อม่อิสำรัะสูำง ทำาให้้ม่โอกาสำเข้้ารั่วมกิจักรัรัมน่อกห้ลักสำูตรัได้อย่าง
ห้ลากห้ลาย อาทิ การัฝึักงาน่ น่อกจัากน่่� ต้องข้อบคุณรัะบบรัับเด็กจับให้ม ่
เข้้าทำางาน่ข้องญ่�ปีุ�น่ครัับ ผมคิดว่าญ่�ปีุ�น่เปี็น่ปีรัะเทศท่�ให้้เสำ้น่ทางสำายอาช่พิ
กับเด็กจับให้ม่ได้ชัดเจัน่ท่�สำุดใน่บรัรัดากลุ่มปีรัะเทศพัิฒน่าแล้ว การัท่�จัะ
ปีรัะสำบความสำำาเรัจ็ัใน่ญ่�ปีุ�น่ได้ ผมว่าสำิ�งสำำาคญัคอ่การัเน่น้่จัุดเด่น่ข้องตน่เอง
ใน่ฐาน่ะชาวต่างชาติ ไม่ใช่การัทำาตัวเองให้้เปี็น่คน่ญ่�ปีุ�น่ ความสำามารัถทาง
ภาษาญ่�ปุี�น่ท่�ได้จัากการัศึกษาและการัทำางาน่ใน่ญ่�ปุี�น่ รัวมถึงความเข้้าใจั
ใน่วัฒน่ธรัรัมการัทำางาน่ท่�ม่ความเปี็น่เอกลักษณ์ข้องญ่�ปีุ�น่ มั�น่ใจัได้เลยว่า
สำิ�งน่่�จัะกลายเป็ีน่จัดุแข้ง็ท่�ห้าคน่มาทดแทน่ไดย้าก ห้ากคณุอยากเป็ีน่บคุลากรั
ท่�เปีน็่ท่�ตอ้งการัใน่โลกท่�มุง่สำูค่วามเปีน็่โลกาภวัิฒน่ผ์มแน่ะน่ำาให้้คุณมาเรั่ยน่
ต่อและทำางาน่ท่�ปีรัะเทศญ่�ปีุ�น่ครัับ

การัห้างาน่ใน่ปีรัะเทศญ่�ปีุ�น่น่ั�น่เปี็น่กิจักรัรัมห้างาน่ 
ท่�ม่ความเฉพิาะตัว ดังน่ั�น่ น่ักศึกษาต่างชาติท่�อยาก
ทำางาน่ใน่ปีรัะเทศญ่�ปีุ�น่ จัำาเปี็น่ต้องเตรั่ยมตัวตั�งแต่
เน่ิ�น่ ๆ ลองรัวบรัวมข้อ้มลูจัากเว็บไซตด์า้น่ลา่งน่่�ดนู่ะ

TOP 10 สำายอาชีพื้ที�นักเรียนต่างชาติไดั้งานทำาหลังเรียนจบ
จัำาน่วน่ชาวต่างชาติท่�เปีล่�ยน่สำถาน่ภาพิการัพิำาน่ัก

จัาก “ว่ซ่าน่ักเรั่ยน่” สำู่ ว่ซ่าทำางาน่ 

จากการเรยีนในตา่งประเทศึสู่ำการทำางาน

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(ปี่)
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29,689 คน่

11,647 คน่
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ผู้มอยากนำาเอา
เทค์โนโลยดีัา้นวศิึวกรรมโยธา
ของญี่ี�ปุ�นไปเผู้ยแพื้ร่
ในประเทศึรวนัดัาค์รับ!

ต้องขอบค์ุณี
ทุนการศึึกษาที�ทำาให้ผู้มโฟกัสำ
กับการเรียนไดั้ !

Rumanzi Hypolite
NIT (KOSEN), Maizuru College
(สถ�นภ�พขณะให้้สัมภ�ษณ์)

Ioannis Gkolfinopoulos
Tokyo Institute of Technology, 
Graduate School of Civil 
Engineering Master’s Course
(สถ�นภ�พขณะให้้สัมภ�ษณ์)

Interview

 ปีญัห้าท่�ปีรัะเทศผมเจัอ ค่อ ตอ่ให้เ้รัาอยากพัิฒน่ารัะบบโครังสำรัา้ง
พ่ิ�น่ฐาน่แคไ่ห้น่กต็าม แต่กข็้าดแคลน่สำถาปีน่กิและวศิวกรัท่�มท่กัษะ
ทำาให้้ผมเล่อกท่�จัะมาเรั่ยน่ท่�ญ่�ปีุ�น่ เพิรัาะเป็ีน่ท่�รัู้กัน่ด่ว่าญ่�ปีุ�น่ม่
วิทยาการัการัศึกษาและความรัู้ทางวิศวกรัรัมขั้�น่สำูง ผมจัะได้น่ำา
วิชาและความสำามารัถท่�ได้มาไปีใช้ใน่การัพัิฒน่าปีรัะเทศ ผมเคย
กังวลและปีรัะสำบปีัญห้าใน่การัใช้ช่วิตอยู่ใน่ญ่�ปีุ�น่น่ะครัับ แต่ก็
ผ่าน่พ้ิน่ไปีได้ทุกครัั�งเพิรัาะได้รัับความช่วยเห้ล่อจัากคน่รัอบข้้าง
อยู่เสำมอ ผมรู้ัสำึกข้อบคุณพิวกเข้ามาก ตอน่น่่�ผมกำาลงัศกึษาดา้น่
วศิวกรัรัมโยธาใน่วทิยาลยัเทคนิ่ค วางแผน่ไว้วา่จัะเรัย่น่ตอ่ข้ั�น่สำงู
ใน่มห้าวิทยาลัย และถ้าห้ากเป็ีน่ไปีได้ ก็อยากเรั่ยน่ต่อใน่รัะดับ
ปีริัญญาโทด้วยครัับ ผมม่ความฝััน่ท่�จัะสำรั้างบริัษัทเก่�ยวกับ 
การัก่อสำร้ัางเม่�อกลับปีรัะเทศ และได้ถ่ายทอดความรัู้ภาษาและ
วัฒน่ธรัรัมญ่�ปีุ�น่ท่�ได้เรั่ยน่มาสำู่รัุ่น่ต่อไปีครัับ

 ผมคิดว่าการัไม่ต้องกังวลเก่�ยวกับค่าใช้จั่ายใน่รัะห้ว่างอยู่ท่�
ญ่�ปีุ�น่คอ่กญุแจัใน่การัโฟกสัำไปีท่�งาน่วจิัยั จังึทำาให้ผ้มสำมคัรัข้อรับั
ทนุ่ MEXT ครับั ผมปีรัะทับใจัใน่การัสำน่บัสำน่นุ่และคอยให้ค้ำาแน่ะน่ำา
แก่น่ักศึกษาต่างชาติข้องเจั้าห้น่้าท่�ใน่มห้าวิทยาลัยท่�ปีรัะเทศ
ญ่�ปีุ�น่มาก แต่ว่าการัคมน่าคมใน่ชั�วโมงเรั่งด่วน่ข้องญ่�ปีุ�น่กท็ำาให้้
ผมเซอรั์ไพิรัสำ์น่ะ! ญ่�ปีุ�น่น่ำาเอาวัฒน่ธรัรัมและเทคโน่โลย่มาอยู่
รัว่มกนั่ไดซ้ึ�งเปีน็่ปีรัะเทศท่�ไมเ่ห้มอ่น่ท่�ไห้น่เลย ผมว่าชาวตะวัน่ตก
ท่�มาท่�น่่�อาจัต้องเจัอกับ Culture Shock ดังน่ั�น่ ความพิยายาม
ท่�จัะเข้า้ใจัวฒัน่ธรัรัมญ่�ปีุ�น่และภาษาญ่�ปีุ�น่จังึสำำาคญั ซึ�งทนุ่ MEXT 
จัะการััน่ต่ช่วิตน่ักเรั่ยน่ต่างชาติให้้รัาบรั่�น่มากยิ�งข้ึ�น่ ดังน่ั�น่ ไม่ม่
เห้ตุผลท่�จัะมองข้า้มโอกาสำน่่�เลยครับั

↑ รููปคำ�เฟ่ส่ำ�ห้รูับทบทวนบทเรูียนและภ�ษ�ที�จัด 
ในช่่วงเวล�พักคำ่ะ เรู�ทุกคำนสนิทกันคำ่ะ
← รููปถ่�ยจ�กที�ท่อ้งเที�ยวในเคำียวบ�ช่ิคำ่ะ เป็นภ�พที�
รู�ยล้อ้มไปด้วยคำว�มเป็นญี่ี�ปุ่นดีจัง ว่�ไห้มคำะ

Japanese University Life

มาใชช้วีตินกัเรยีน
แลกเปลี�ยนญี่ี�ปุ�น
ใหค้์รบรสำกันเถอะ!
Kiaulakite Paulina
Ochanomizu University, 
Faculty of Human Life and 
Environmental Sciences ปี 2
(สถ�นภ�พขณะให้้สัมภ�ษณ์)

แปีรังฟนั่ ลา้งห้น่า้ ทาน่อาห้ารัเชา้
●8:00 ต่�น่น่อน่

ทาน่อาห้ารักลางวัน่ท่� โรังอาห้ารักับเพ่ิ� อน่ 
ทบทวน่บทเร่ัยน่ใน่ห้อ้งสำมดุ พูิดคยุกบัเพ่ิ�อน่ ๆ 
ใน่ห้้องเรั่ยน่

●12:10 〜	13:20 พัิกเท่�ยง

อาศยัอยูใ่กลม้ห้าวทิยาลยั ทำาให้ร้ัน่่เวลา
ใน่การัเดนิ่ทางไปีเรัย่น่ไดค่้ะ !

●10:00 ไปีเรั่ยน่

ตั�งใจัฟงัท่�อาจัารัย์สำอน่ พิร้ัอมกบัจัดบนั่ทึก
●13:20 〜	16:30 ชั�วโมงเรั่ยน่ภาคบ่าย

เข้้าเรัย่น่ใน่ห้อ้งกับเพ่ิ�อน่ ๆ ค่ะ
●10:30 〜	 12:10 ชั�วโมงเรั่ยน่ภาคเช้า 

ห้ลังห้มดชั�วโมงเรั่ยน่ใน่แต่ละวัน่ ฉัน่มักจัะออก
ไปีเท่�ยวกบัเพ่ิ�อน่ชาวญ่�ปีุ�น่ค่ะ สำว่น่ให้ญจ่ัะไปีเท่�ยว
ใกล้ ๆ มห้าวิทยาลัย อาทิ ย่าน่อิเคบุคุโรัะค่ะ ไปี
ทาน่อาห้ารัเยน็่ ไมก่ร็ัอ้งคารัาโอเกะคะ่ !

●16:30 〜	18:30 เท่�ยวกับเพ่ิ�อน่ ๆ

การใช้ชีวิตในแต่ละวัน

 สิำ�งท่�จัุดปีรัะกายให้้ฉัน่อยากมาแลกเปีล่�ยน่ท่�ญ่�ปีุ�น่ค่อ
ตอน่ท่�ฉัน่ได้มาเท่�ยวญ่�ปีุ�น่เปี็น่ครัั�งแรักสำมัยมัธยมต้น่  
ได้สำัมผัสำเสำน่่ห์้ข้องเม่องให้ญ่อย่างกรัุงโตเก่ยวและ
วฒัน่ธรัรัมญ่�ปีุ�น่ ทำาให้ฉ้นั่อยากลองมาแลกเปีล่�ยน่ท่�ญ่�ปุี�น่ 
ดูสำักครัั�ง
 ฉัน่สำอบผ่าน่จัน่ได้ทุน่แลกเปีล่�ยน่จัากรััฐบาลญ่�ปุี�น่ 
ปีรัับพ่ิ�น่ฐาน่ทางด้าน่ภาษาญ่�ปีุ�น่ท่�มห้าวิทยาลัย Tokyo 
University of Foreign Studies เปี็น่เวลา 1 ปีี และ 
ไดเ้ข้า้มาศึกษาท่�สำาข้าวชิา Psychology คณะ Human  
Life and Environmental Sciences มห้าวิทยาลัย 
Ochanomizu University เน่่�องจัากมห้าวทิยาลยัแห้ง่น่่� 
เปี็น่มห้าวิทยาลัยรััฐบาลข้น่าดเล็ก จัึงไม่ม่การัแบ่งแยก
กับน่ักศึกษาญ่�ปีุ�น่ใน่ชั�วโมงเรั่ยน่ เน่่�อห้าวิชาข้องสำาข้า 
Phychology ใน่ห้ลักสำูตรัก็เห้ม่อน่กับน่ักศึกษาญ่�ปุี�น่
ทั�งห้มด ม่บ้างท่�รัู้สำึกว่าการับ้าน่และการัสำอบน่ั�น่ยาก แต่
สำิ�งท่�ไดเ้ร่ัยน่รู้ักม็เ่ยอะมากเช่น่กนั่ แถมยังไดพ้ิบเจัอกบัเพ่ิ�อน่
ชาวญ่�ปีุ�น่ วัน่ท่�ว่างจัากการัเรั่ยน่ก็มักจัะไปีเท่�ยวด้วยกัน่ 
ซึ�งเปี็น่สิำ�งท่�ฉัน่คิดว่าน่่�แห้ละช่วิตน่ักเรั่ยน่แลกเปีล่�ยน่ 
ท่�เต็มไปีด้วยรัสำชาติข้องฉัน่
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JASSO ม่สำำาน่ักงาน่ต่างปีรัะเทศ 5 แห้่ง สำามารัถเข้้า
รัับคำาปีรัึกษาข้้อมูลโดยตรัง, สำอบถามทางโทรัศัพิท์ 
ห้รั่อ อเ่มล รัวมถงึให้บ้ริัการัห้น่งัสำอ่และเอกสำารัท่�
เก่�ยวข้อ้งกบัการัศึกษาตอ่ปีรัะเทศญ่�ปีุ�น่

Tel : (+82) 2-765-0141
E-mail : jasso@jasso.or.kr
Web : http://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

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 

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

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

เกาหลี

ไทย

อินโดันีเซ่ีย

เวียดันาม

มาเลเซ่ีย

JASSO สำำานักงานต่างประเทศึ

 เวบ็ไซต์ข้อ้มูลการัศกึษาตอ่ปีรัะเทศญ่�ปีุ�น่ รัวบรัวมข้อ้มลูท่�จัำาเปีน็่ตอ่การัศึกษาตอ่ปีรัะเทศญ่�ปุี�น่ ไดแ้ก ่วธิก่ารัเตร่ัยมตวั
ศกึษาต่อปีรัะเทศญ่�ปีุ�น่, ข้อ้มลูดา้น่การัใชช้ว่ติรัวมถงึใน่โรังเรัย่น่ญ่�ปุี�น่, ข้อ้มลูดา้น่ทนุ่การัศกึษา เปีน็่ตน้่ ผู้ท่�ตอ้งการัเร่ัยน่ตอ่
ญ่�ปีุ�น่ สำามารัถเข้า้ไปีคน้่ห้าสำถาน่ศกึษาท่�ตรังกบัความตอ้งการั อาท ิสำาข้าวิชาท่�อยากเรัย่น่, ภาษาท่�ใชใ้น่การัเรัย่น่, ท่�ตั�งข้อง
สำถาน่ศึกษา ฯลฯ ได้ภายใน่เว็บไซต์
 ห้ากคณุเปีน็่ผูท้่�ตอ้งการัไปีเร่ัยน่ตอ่ญ่�ปีุ�น่, ผูท่้�กำาลงัห้าข้อ้มลูข้องสำถาน่ศึกษา, อยากไปีเร่ัยน่ตอ่ตา่งปีรัะเทศแตยั่งลงัเล 
กำาลังห้าข้้อมูลว่าไปีเรั่ยน่ท่�ปีรัะเทศไห้น่ด่ อยากให้้คุณได้ลองเข้้ามาดูเว็บไซต์ข้้อมูลการัศึกษาต่อปีรัะเทศญ่�ปีุ�น่ !

 โอกาสำอัน่ม่ค่าท่�จัะได้พิบกับเจั้าห้น่้าท่�จัากสำถาน่ศึกษาและสำอบถามข้้อมูลโดยตรัง  
จััดข้ึ�น่ทุกปีีทั�งใน่รัูปีแบบออน่ไลน่์และน่ิทรัรัศการัศึกษาต่อปีรัะเทศญ่�ปีุ�น่ 
รัอให้้ทุกคน่เข้้ารั่วมงาน่น่ะคะ! 

รัายละเอ่ยดเพิิ�มเติมสำามารัถตรัวจัสำอบได้จัากเว็บไซต์ข้้อมูลการัศึกษาต่อปีรัะเทศญ่�ปีุ�น่

เวบ็ไซ่ตข้์อมูลการศึกึษาตอ่ประเทศึญี่ี�ปุ�น

เว็บไซ่ต์ข้อมูลการศึึกษาต่อ
ประเทศึญี่ี�ปุ�น
https://www.
studyinjapan.go.jp/en/

งานแนะแนวศึกึษาตอ่
ประเทศึญีี่�ปุ�น
https://www.
studyinjapan.go.jp/en/
other/event/

งานแนะแนวศึึกษาตอ่ประเทศึญี่ี�ปุ�น
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องค์์การสำนับสำนุนนักศึึกษาแห่งประเทศึญี่ี�ปุ�นหวังดั้วยใจจริง
ให้การศึึกษาต่อประเทศึญี่ี�ปุ�นของทุกค์นประสำบค์วามสำำาเร็จ

องค์ก์ารสำนบัสำนนุนกัศึกึษาแหง่ประเทศึ
ญี่ี�ปุ�น (JASSO) มกีจิกรรมสำนบัสำนนุ

นกัศึกึษาตา่งชาตดิังัต่อไปนี�

•  งานดั้านสำนับสำนุนทุนการศึึกษา
•  จัดัการสำอบเพืื้�อศึึกษาต่อประเทศึญี่ี�ปุ�น 

(EJU)
•  รวบรวมและให้ข้อมูลเกี�ยวข้องกับการ

ศึึกษาต่อ
•  การศึึกษาภาษาญี่ี�ปุ�น
•  งานช่วยเหลือที�พัื้กสำำาหรับนักศึึกษา

ห้น่่วยงาน่อิสำรัะข้องรััฐ องค์การัสำน่ับสำนุ่น่น่ักศึกษา
แห้่งปีรัะเทศญ่�ปีุ�น่ (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/en/

[จัดัพิมพ์และเผยแพร]่

ทางสำถาน่ศกึษาจัะเป็ีน่ผูต้ดัสำนิ่วา่สำามารัถสำมคัรัสำอบคดัเลอ่ก
สำำาห้รัับน่ักเรั่ยน่ต่างชาติได้ห้รั่อไม่ได้ ไม่ว่าจัะเปี็น่ผู้เรั่ยน่ท่�จับ
จัากโรังเรั่ยน่ข้องญ่�ปีุ�น่ก็ด่ ห้รั่อผู้เรั่ยน่ท่�ถ่อสำองสำัญชาติ 
ควรัตรัวจัสำอบกับทางสำถาน่ศึกษาว่าสำมัครัสำอบคัดเล่อก
สำำาห้รัับน่ักศึกษาต่างชาติได้ห้รั่อไม่ก่อน่ดำาเน่ิน่การัสำมัครั

A.

เค์ยศึึกษาในโรงเรียนของญี่ี�ปุ�น สำามารถสำมัค์รสำอบ
ประเภทการสำอบค์ัดัเลือกสำำาหรับนักเรียนต่างชาติ
ไดั้ไหม?

Q.

สำิ�งท่�ตอ้งเตรัย่ม คอ่ ตรัวจัสำอบคณุสำมบตักิารัสำมคัรัเข้า้ศกึษา, 
ทำาแผน่การัวจิัยั และตรัวจัสำอบเอกสำารัการัสำมคัรัเข้า้ศกึษา โดยปีกติ 
ผูป้ีรัะสำงคส์ำมัครัเข้า้ศกึษาจัำาเปีน็่ต้องห้าอาจัารัย์ท่�ปีรักึษาดว้ยตน่เอง 
สำถาน่ศกึษาบางแห้ง่กำาห้น่ดวา่จัำาเปีน็่ตอ้งไดร้ับัการัตอบรับัจัาก
อาจัารัยท์่�สำน่ใจัเข้า้ศกึษากอ่น่สำมคัรั ดงัน่ั�น่ ควรัตรัวจัสำอบข้อ้มลู
การัสำมคัรัคดัเลอ่กลว่งห้น่า้

A.

อยากรู้ขั�นตอนการสำมัค์รเข้าเรียน
ในมหาวิทยาลัยระดัับบัณีฑิิตศึึกษา

Q.

รัายละเอย่ดข้องการัรับัสำมคัรัและการัสำอบคดัเลอ่กจัะอยู่ใน่
เวบ็ไซตข์้องสำถาน่ศกึษาห้รัอ่ถกูรัะบอุยูใ่น่คูม่่อการัสำมคัรั ห้าก
เลอ่กสำถาน่ศึกษาไดแ้ล้ว ควรัตรัวจัสำอบรัายละเอย่ดการั
สำมคัรัจัากเวบ็ไซตห์้รัอ่คูม่่อการัสำมคัรัข้องสำถาน่ศกึษา

A.

ข้อมูลเกี�ยวกับการสำมัค์ร อาทิ เวลา
เป้ดัรับสำมัค์ร, เอกสำารที�ต้องส่ำง, 
เนื�อหาการสำอบค์ัดัเลือก ต้องค์้นหา
อย่างไร?

Q.

ห้น่ว่ยงาน่ท่�สำน่บัสำน่นุ่โครังการัแลกเปีล่�ยน่ใน่รัะดบัมธัยมปีลายมด่งัน่่�

•  AFS Intercultural Programs 
URL: https://afs.org
	 ※	กรูุณ�สอ้บถ�มห้น่วยง�นปรูะจำ�ปรูะเทศขอ้งท่�นได้ที่ห้น้� Find AFS in your  
  country

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

อยากไดั้ข้อมูลเกี�ยวกับโปรแกรมแลกเปลี�ยนในระดัับ
มัธยมปลาย และทุนการศึึกษา

A.

Q.
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