
ປຶ້ມຄູ່ມືແນະນຳຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບ
ການໄປຮຽນຕ່ໍປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ພາສາລາວ

2 0 2 2 - 2 0 2 3



ອ້າງອີງ:  • Kids Ministry of Foreign Affairs, Various World Knowledge Ranking (https://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/index.html) 
• Conde Nast Traveler (Readers’ Choice Awards 2021) 
• Global Peace Index 2021 
• ສະມາຄົມອຸດສາກະກໍາຫຸ່ນຍົນຍີ່ປຸ່ນ (https://www.jara.jp/data/index.html) 
• ການສໍາຫຼວດສະພາບການລົງທະບຽນຂອງນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ສົກປີ 2021 (JASSO)

ອ

ຈໍານວນຄົນຍີ່ປຸ່ນທ່ີໄດ້ຮັບ
ລາງວັນໂນແບລ

ອ
ດ້ານການເງິນທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນ

ໃຫ້ແກ່ສະຫະປະຊາຊາດ

ອັນດັບທີ

ລາຍຮັບແຫ່ງຊາດ

1000 ອັນດັບ ມະຫາວິທະຍາໄລຕົ້ນໆ
ຂອງຍ່ີປຸ່ນຈາກການສໍາຫຼວດຂອງ

QS World UniversityQS World University ປີ 2022

ຈຳນວນຫຸ່ນຍົນທີ່ກຳລັງຜະລິດ
ເພື່ອໃຊ້ໃນອຸດສະຫະກຳ

ຈໍານວນສະຖານທີ່ທີ່ເປັນມໍລະດົກໂລກ
ທາງດ້ານວັດທະນາທໍາ ແລະ ທໍາມະ

ຊາດ

PPPPPຄວາມສະຫງົບສຸກປອດໄພPPPPP ຈຳນວນລົດທີ່ສົ່ງອອກ

ຕົວເມືອງ

3 ຕົວເມືອງ (ອັນດັບທີ 1, ອັນດັບທີ 2,
ອັນດັບທີ 3) ຖືກຈັດຢູ່ໃນ 10 ອັນດັບ

ເມືອງທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ສຸດໃນໂລກ

(ອັນດັບທີ 1, ອັນດັບທີ 2, ອັນດັບທີ 3)

ຈໍານວນນັກສຶກສານາໆຊາດທີ່ສຶກສາຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ປະມານ

95.1 %

ອາຊີ

2.3 %

ເອີຣົບ

0.6 %

ອາເມຣິກາເໜືອ

0.8 %

ອາຟຣິກາAAAAAA

0.6 %

AAAAA AAAAAAAອາເມລິກາໃຕ້

0.2 %

ໂອເຊຍເນຍAAAAAAA

0.4 %

ຕາເວັນອອກກາງ

ເລື່ອງຈິງຂອງ
ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຄົນ

ອັນດັບທີ

ມະຫາວິທະຍາໄລ

ອັນດັບທີ

ແຫ່ງອັນດັບທີ

ອັນດັບທີ

ຄົນ
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ຮູບພາບທັງໝົດແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດສ້າງສັນ (ສະແດງພາບສາກົນ 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

ປະເທດຍີ່ປຸ່ນເປັນປະເທດທີ່ຮັ່ງມີທາງເສດຖະກິດ ແລະ
ມີອາຊະຍາກອນໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນໂລກ. ດັ່ງນັ້ນ,
ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາຕ່າງຊາດເຂົ້າມາຮຽນຢູ່ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ດ້ວຍຄວາມສະບາຍໃຈ

ຊູຊິ

ສານເຈົ້າ ໂຢຣິໂກະ ເດີນແຂ່ງຂັນກິລາຊູໂມ @ ເມືອງ ໂຢຣິໂກະ

ປະເທດຍ່ີປຸ່ນມີວັດທະນາທຳພ້ຶນ 
ເມືອງຄື: ຟ້ອນຄະບູກິ, ພິທີຊົງຊາ 
ແບບຍີ່ປຸ່ນ, ສິນ ລະປະການຕໍ່ສູ້ 
ແບບພ້ືນເມືອງຍ່ີປຸ່ນແລະອ່ືນໆທ່ີ 
ປະສົມປະສານກັບວັດທະນາທຳ 
ແບບໃໝ່ (Pop Culture) 
ຄື: ກາຕູນ, ອານິເມະ

ອາຫານພ້ືນເມືອງຂອງ ຍ່ີ ປຸ່ນ

ຖືກບັນທຶກເປັນມໍລະດົກໂລກ

ດ້ານວັດທະນະທຳໂດຍອົງການ 

UNESCO ແລະ ອາຫານຍ່ີປຸ່ນ

ແມ່ນໃຊ້ວັດຖຸດິບຕາມລະດຸ

ການ ແລະ ມີສ່ວນປະກອບທ່ີມີ

ສີສັນຕາມວັດຖຸດິບທ່ີເລືອກໃຊ້, 

ນອກຈາກນ້ັນຍັງເປັນອາຫານທ່ີ

ມີປະໂຫຍກຕ່ໍສຸຂະພາບ,  ຈ່ຶງໄດ້

ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກທ່ົວໂລກ.

ສະຖານນີລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ຊິງກັງເຊັນ

ວິຖີຊີວິດທ່ີສະດວກສະບາຍຂອງຍ່ີປຸ່ນ 

ແລະ ບໍລິການທາງການແພດຂ້ັນສູງໄດ້ 

ການສະໜັບສະໜູນຈາກວິທະຍາສາດ 

ແລະເທັກໂນໂລຍີລະດັບສູງສຸດແຫ່ງໜ່ືງ

ໃນໂລກ ລັດຖະບານຍ່ີປຸ່ນສືບຕ່ໍສຸມໃສ່ 

ການຂະຫຍາຍຕົວໃນດ້ານວິທະຍາສາດ

ແລະເຕັກໂນໂລຍີຕ່ືມອີກ ແລະຊຸບເປີ

ຄອມພິວເ ຕ້ີທ່ີພັດທະນາແລ້ວຂອງ

ປະເທດຍ່ີປຸ່ນ ເຊ່ີງໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ

ທີ1 ໃນໂລກເປັນເວລາສອງປີຕິດຕ່ໍກັນ

ເຮືອນແຝດ (Gassho-style) ຊິລະຄາວະໂກະ ໂຄອິຈິ ຮາຢາກະມະ 
©Koichi_Hayakawa

ປະເທດຍ່ີ ປຸ່ນເ ປັນປະເທດ
ທ່ີຮ່ັງມີທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
ແລະ ມີອາຊະຢາກອນໜ້ອຍ
ທີ່ສຸດຢູ່ໃນໂລກ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາຕ່າງຊາດ
ມາຮຽນຢູ່ປະເທດຍ່ີປຸ່ນດ້ວຍ
ຄວາມສະບາຍໃຈໄດ້.

ເປັນຫຍັງຕ້ອງໄປຮຽນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ?

出雲神楽 © iku

ພູເຂົາໄຟ ຟູຈ ິ© Koichi_Hayakawa

ຕາໂກຢາກິ (ເຂົ້າໜົມປັງ ກັບປາໝຶກ)

ກ່ຽວກັບ

ວັດທະນະທຳ

ອາຫານຄວາມປອດໄພ

ທຳມະຊາດ

ເບ່ິງພາບສະທ້ອນ ນະກິ ໂນ ຈິກັນ ຢູ່ ຢູລັນນີ 
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ພວກເຮົາມາກຽມຕົວດ້ວຍການຊອກຮູ້ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບລະບົບການສຶກສາຂອງຍ່ີປຸ່ນ,
ຊອກຫາຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບບົດສອບເສັງ ແລະ ກະກຽມວາງແຜນການໄປຮຽນຕ່ໍກັນເທາະ!! 

ລະບົບການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຂອງຍີ່ປຸ່ນ

ຫມາຍເຫດ: ຈໍານວນປີຮຽນຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ລະຄະນະວິຊາ ແລະ ແຕ່ລະຫຼັກສູດ
AA ແມ່ນຈໍານວນຫນ່ວຍກິດ ຫຼື ຫົວຂໍ້ວິຊາຮຽນ

ຈໍາ
ນວ

ນປ
ີຮຽ

ນ
ຈຳ

ນວ
ນ

ປີຮ
ຽນ

ປີ
ອາ

ຍຸ

ກາ
ນສ

ຶກສ
າຊ

ັ້ນສ
ູງ

ກ
ານ

ສຶກ
ສາ

ຊັ້ນ
ປະ

ຖ
ົມ

 /
 ມ

ັດທ
ະຍ

ົມ

ປະຖົມ

ມັດທະຍົມຕົ້ນ

ມັດທະຍົມປາຍ

ວິທະຍາໄລ
ເຕັກໂນໂລຊີ

(ລະດັບອານຸປະລິນຍາຕີ)

ວິທະຍາໄລ ວິຊາຊີບ
(ລະດັບອານຸປະລິນຍາຕີ)

ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ
(ລະດັບປະລິນຍາຕີ)

ສະຖາບັນການຮຽນການສອນ
ພາສາຍີ່ປຸ່ນ / ຫຼັກສູດກະກຽມ ເຂົ້າ

ມະຫາວິທະຍາໄລ

ວິທະຍາໄລ
ອາຊີວະສຶກສາ

(ປາກາຍະນີຍະບັດ

ຫຼື ອານຸປະລິຍາຊັ້ນສູງ)

ມະຫາວິທະຍາໄລ
(ລະດັບປະລິນຍາເອກ)

ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດ
(ລະດັບປະລິນຍາໂທ)

ມະຫາວິທະຍາໄລ
(ລະດັບປະລິນຍາໂທ)

ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດ
(ລະດັບປະລິນຍາໂທ)

ມະຫາວິທະຍາໄລ
(ລະດັບປະລິນຍາໂທ)

ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດ
(ລະດັບປະລິນຍາຕີ)

A

A

• ລະບົບການສຶກສາສາມັນຂອງຍີ່ປຸ່ນແມ່ນ ປະຖົມ 6 ປີ, ມັດທະຍົມຕົ້ນ 3 ປີ, ມັດທະຍົມປາຍ 3 ປີ, ລວມເປັນ 12ປີ.
•  ສໍາລັບນັກສຶກສາຕ່າງຊາດທີ່ຕ້ອງການຢາກສອບເສັງເຂົ້າຮຽນລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງຍີ່ປຸ່ນແມ່ນ 

ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານລະບົບການສຶກສາສາມັນ 12 ປີຈາກໂຮງຮຽນສາມັນກ່ອນ.
•  ກໍລະນີຮຽນຢູ່ປະເທດຕົນເອງແລ້ວປີຮຽນບໍ່ຄົບ 12 ປີ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮຽນຫຼັກສູດກຽມມະຫາວິທະຍາໄລກ່ອນ 1 ປ ີ

ຈຶ່ງເຂົ້າຮຽນຕໍ່ລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລໄດ້.

ລະບົບການສຶກສາ

ບົດຄົ້ນຄວ້າ & ວິຊາຮຽນ ການປະຕິບັດ ແລະ ປະສົບການ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຮຽນເອົາ 
ຄວາມຮູ້ແລ້ວໄປເຮັດວຽກ
ຕົວຈິງໃຫ້ໄດ້ໄວໆ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຮຽນຈາ
ກລະດັບພຶ້ນຖານຫພາກປະ
ຕິບັດຕົວຈິງແບບລະອຽດໃນ
ສາ ຂາວິຊາທີ່ຕົວເອງສົນໃຈ

ຂ້ອຍຮຽນພາສາອັງ
ກິດມາແຕ່ມັດທະຍົມແລ້ວ,
ລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລກໍ
ຢາກຮຽນເປັນພາສາອັງກິດ

★  ຂ້ອຍຕ້ອງການຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ
ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງໄປຮຽນຕໍ່
ມະຫາວິທະຍາໄລ!!

★ ຂ້ອຍຮຽນຢູ່ປະເທດຕົນເອງ 
ຜ່ານລະບົບການສຶກສາສາມັນ
11 ປີແລ້ວ, ຂ້ອຍຕ້ອງການຮຽນ
ກຽມຫຼັກສູດ 1 ປີແລ້ວຈຶ່ງ

ຂ້ອຍຢາກເລີ່ມຮຽນ
ທິດສະດີທີ່ລະດັບວິຊາຊີບ 
ແລະ ທັກສະການປະຕິບັດ
ຕົວຈິງ ໃຫ້ໄດ້ໄວທີ່ສຸດ

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

ຂ້ອຍຕ້ອງການຮຽນວິຊາສະ 
ເພາະທີ່ກ່ຽວຄ່ອງກັບຫນ້າ

ວຽກໂຕຈິງ

ການຮຽນ
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STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

ຊອກຫາຂໍ້ມູນ

ເລືອກໂຮງຮຽນ

ຂັ້ນຕອນທີ 3 ສອບເສັງ

ການສະໝັກ

ສອບເສັງ

ຂັ້ນຕອນຂອງເອກະສານ
ເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ

ກະກຽມການເດີນທາງ

7 ຂັ້ນຕອນການໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ເລີ ່ມຕົ ້ນ

ເສ ັ ້ນໄຊ

ກໍລະນີເຂົ້າຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລ, ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບເປັນນັກສຶກສາພາກປົກກະຕິ

  ຊອກຫາຂ້ໍມູນ

<ໄລຍະ 12 ເດືອນກ່ອນໜ້າຈະໄປຮຽນຕໍ>່
  ຂໍ້ມູນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ເອົາແບບຟອມໃບສະຫມັກ
  ຢືນຄໍາຮ້ອງຂໍເຂົ້າຮຽນ ແລະ ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນການສອບເສັງ

<ໄລຍະ 6 ຫາ 9 ເດືອນກ່ອນໜ້າຈະໄປຮຽນຕໍ>່
  ສົ່ງເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ມະຫາວິທະຍາໄລ

  ເສັງວິຊາທ່ີຈໍາເປັນ 
JLPT, EJU, TOEFL, IELTS, SAT, IB, etc.

  ກວດເອກະສານ, ສໍາພາດ, ເຂົ້າເສັງເຂົ້າມະຫາວະທະຍາໄລ

 ໄປເອົາໃບອະນຸຍາດເຂົົາຮຽນ
  ຈ່າຍຄ່າຮຽນ

  ຂໍວີຊາ
  ກະກຽມປີ້ຍົນ ແລະ ປະກັນໄພ

ການສອບເສັງເພື່ອສະຫມັກເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລຍີ່ປຸ່ນ
ສຳລັບນັກສຶກສາຕ່າງຊາດ (EJU) 2 ຄັ້ງ / ປີ (ທຸກໆເດືອນ 6 ແລະ ເດືອນ 11)

• ວັນເວລາການຈັດການສອບເສັງ

ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສອບເສັງຢູ່ໃນ 14 ປະເທດ / ທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

• ສະຖານທີ່ຈັດການສອບເສັງແມ່ນການສອບເສັງວັດລະດັບທີ່ວັດລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຄວາມຮູ້ພຶ້ນຖານທີ່ຈໍາເປັນ ຖ້າຈະມາ
ຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອື່ນໆ

★  A  ມະຫາວິທະຍາໄລຍີ່ປຸ່ນກວ່າ 60% ຂຶ້ນໄປ (ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດແມ່ນ ກວ່າ 90%) ທີ່ໃຊ້ຄະແນນ 
AAA ສໍາລັບການຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນ. AAA

★  ຄະແນນຈາກການສອບເສັງ EJU ມີອາຍຸນໍາໃຊ້ໄດ້ພາຍໃນ 2 ປີA

★  ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີຄະແນນດີ ຈາກການສອບເສັງ AAAແມ່ນຈະມີທຶນການສຶກສາໃຫ້ເພື່ອເປັນການຊົມເຊີຍ ແລະ ສະໜັບ 
ສະໜູນແກ່ຜູ້ຮຽນດີ (ເບິ່ງຫນ້າທີ 7)

★  ສາມາດເສັງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງ

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

ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ EJU
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ໃນຕອນທີ່ກໍາລັງຮຽນຢູ່ ເຮັດວຽກແຕ່ລະເດືອນ
ຈະໄດ້ເງິນເດືອນ 300,000 ເຢນ

ຄ່າແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກເພ່ິມແມ່ນຈະໄດ້
57,000 ເຢນ / ເດືອນ

[ຫາເງິນໃຫ້ໄດ້ໃນໄລຍະທີ່ກໍາລັງຮຽນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ] 
ຂໍ້ຄວນລະວັງ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ເປັນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ! 

● ການຄາດຄະເນຄ່າຄອງຊີບ ຄ່າຄອງຊີບຢູ່ຕົວເມືອງໃຫຍ່ຈະແພງກວ່າ ຕົວຢ່າງ: ໂຕກຽວ 109.000 ເຢນ

ອ້າງອີງ: 
●  ຜົນສໍາຫຼວດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ, ວັດທະນະທຳ, ກິລາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ການສຳຫຼວດຄ່າຮຽນຂອງນັກສຶກສາ ແລະ ອື່ນໆ

ກ່ຽວກັບການສໍາຫຼວດຂອງນັກສຶກສາໃໝ່ທີ່ເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລເອກະຊົນໃນປີ 2020
(https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/1412031_00003.htm)

ໝາຍເຫດ:  ຍົກເວັ້ນ ຄະນະການແພດ, ການຢາ 
ສໍາລັບປີທໍາອິຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າເຂົ້າຮຽນຕ່າງຫາກ 
ບໍ່ລວມກັບຄ່າຮຽນ

ອ້າງອີງ:  ການສຳຫຼວດລາຄາຂາຍຍ່ອຍທົ່ວໄປຂອງພາກສ່ວນລັດທີ່ເປັນທາງການ (ເຂດໂຕກຽວ, ທັນວາ 2021)) 
ຄ່າເຊົ່າຫໍພັກຂອງສະຖາບັນການສຶກສາພາສາຍີ່ປຸ່ນໂຕກຽວ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ 
ຂໍ້ມູນເຮືອນເຊົ່າເອກະຊົນໃນອານເຂດ 20 ກິໂລແມັດມົນທົນ

ອ້າງອີງ:  ປີ 2019 
ການສໍາຫຼວດ ການດໍາລົງຊີວິດຂອງນັກສຶກສາຕ່າງ 
ປະເທດທີ່ມາຮຽນທຶນສ່ວນຕົນ (JASSO)

ບຸກຄົນທ່ີມີສະຖານະພາບຢູ່ຍ່ີປຸ່ນໃນ 
ນາມນັກສຶກສາຕ້ອງໄດ້ຂໍໃບອະນຸຍາດ
ເພ່ືອເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການກວດຄົນ   
ເຂ້ົາເມອືງ, ຖ້າວ່າໃນນາມເປັນນັກຮຽນ
ລັດຖະບານຍ່ີປຸ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ວິຊາ 
ນັກຮຽນເຮັດວຽກໄດ້ ອາທິດຫນ່ຶງບ່ໍ
ໃຫ້ກາຍ 28ຊົ່ວໂມງ.

ໂຄກ 1 ລິດ
220 ເຢນ

ລາເມງ
538 ເຢນ

ຫມາກແອັບເປີ້ນ
(1 ກິໂລ) 630 ເຢນ

ເຮືອນເຊົ່າເອກະຊົນ
53,303 ເຢນ

ຫໍພັກນັກສຶກສາ 
28,000 ເຢນ

ເຂົ້າ ( 5 ກິໂລ) 
2,059 ເຢນ

ກາເຟ
513 AAAເຢນ

ປີ້ເຂົ້າເບິ່ງຮູບເງົາ
1,833 ເຢນ

ຄ່າລົດເທັກຊີ (4 km) 
1,460 ເຢນ

ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈໍາເປັນໃນການໄປຮຽນຕໍ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນນໍາກັນເທາະ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທໍ່ໃດ? ຈະໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາບໍ?
ການວາງແຜນການເງິນແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ຄ່າຮຽນ

ຄ່າຄອງຊີບ

ຄ່າອາຫານ
28,000 ເຢນ

540,000 ເຢນ

93,000 ເຢນ / ເດືອນ

ຄ່າເດີນທາງໄປຮຽນ
5,000 ເຢນA

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບກິດຈະກໍາ 
ຍາມຫວ່າງ, ໄປພັກຜ່ອນ

6,000 ເຢນ

ຄ່າປະກັນໄພ ຄ່າຢາຮັກສາໂລກ
3,000 ເຢນ

ຄ່າປະກັນໄພ ຄ່າຢາຮັກສາໂລກ
3,000 ເຢນ

ຄ່າຮຽນ ແລະຄ່າຄອງຊີບ

ຄ່າແຮງງານໃນການເຮັດວຽກໄດ້

3.000 ເຢນ / ຊົ່ວໂມງ

ປົກກະຕິແລ້ວຄ່າແຮງງານໃນການເຮັດວຽກແມ່ນ
900 ເຢນ / ຊົ່ວໂມງ

ຄ່າເຊົ່າເຮືອນ
35,000 ເຢນ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

1,130,000 ເຢນ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ
9,000 ເຢນ

ການເຮັດວຽກເພີ່ນໃນໄລຍະທີ່ກໍາລັງຮຽນຢູ່
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ການສະຫມັກຂໍທຶນການສຶກສາຈາກລັດຍີ່ປຸ່ນ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນ • 
ສະຖານທີ່ສະຫມັກ

ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈໍາ ປະເທດຂອງທ່ານ / 
ໂຮງຮຽນທີ່ທ່ານຮຽນຢູ່

ສອບຖາມຂໍ້ມູນສະຖານທີສະຫມັກ

ໂຮງຮຽນ /
ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີໂຄງການໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດAA

*ທຶນການສຶກສາແຕ່ລະ ລະດັບຈະມີຈໍານວນເງິນແຕກຕ່າງກັນ    **ຈໍານວນເງິນຂອງທຶນການສຶກສາຂອງນັກຮຽນຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ

ໂຮງຮຽນທີ່ມີໂຄງການໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ 
ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໂຮງຮຽນທີ່ທ່ານຮຽນຢູ່

•  ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານເຂົ້າຮຽນທີ່ໂຮງຮຽນຢູ່ຍີ່ປຸ່ນແລ້ວຈຶ່ງສະຫມັກເອົາທຶນ
•  ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈະຖືກກໍາຫນົດຕາມສັນຊາດ, ໂຮງຮຽນທ່ີຈະໄປ

ຮຽນ, ສາຂາວິຊາຮຽນ
•  ໃນປີ 1 ແມນ່ໃຫ້ທຶນແກນັ່ກສຶກສາຈໍານວນຫນ້ອຍຫາ ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ

ເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ເວັບໄຊດ້ານລຸ່ມນີ້

ທຶນ MEXT ທຶນສະຫນັບສະຫນູນການຮຽນ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໂຄງການສຶກສາຕໍ່ຕ່າງປະເທດ
(ນັກສຶກສາແລກປ່ຽນມາຮຽນໄລຍະສັ້ນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ)

ເງິນທຶນການສຶກສາ ແຕ່ລະ
ເດືອນ ເລີ່ມຕົ້ນ 117,000 ເຢນ * 48.000 ເຢນ ຫຼື 30.000 ເຢນ ** 80,000 AAAເຢນ

ຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນ

ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າປີ້ຍົນ

ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າກະກຽນ
ກ່ຽວກັບການສຶກສາ

ໄລຍະເວລາໃຫ້ທຶນ ຕະຫຼອດເວລາການຮຽນ ຈົນຈົບ 1 ປີ ຫຼື 6 ເດືອນ ເວລາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ

ເງື່ອນໄຂຂອງນັກສຶກສາທີ່ຢູ່
ໃນເປົ້າຫມາຍ

ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ, ນັກສຶກສາປະຍິນຍາຕີ, 
ນັກຮຽນມັດທະຍົມ, ນັກຮຽນວິຊາຊີບ, ນັກສຶກ 
ສາແລກປ່ຽນ, ນັກຮຽນທີ່ໄປເຝິກອົບຮົບຄູ

ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ, ນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີ, 
ນັກສຶກສາວິທະຍາໄລ, ນັກສຶກສາວິທະຍາໄລ
ເຕັກນິກ, ນັກສຶກສາໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ, ນັກ
ສຶກສາໂຮງຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ

ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ, ນັກສຶກສາປະຍິນຍາ
ຕີ, ນັກຮຽນມັດທະຍົມ, ນັກຮຽນວິຊາຊີບທີ່
ມາ ສຶກສາຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນໃນເວລາ 11 ປີ

ມາດຕະຖານຂັ້ນພຶ້ນຖານ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພຶ້ນຖານໃນ 
ຄອບຄົວ

ວິທີຄັດເລືອກ ຂັ້ນຕອນກວດເອກະສານ, ເສັງຂຽນ, ສໍາພາດ ຂຶ້ນກັບແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ຕັດສິນຈາກເອກະສານສະຫມັກ

ຈໍານວນຄົນທີ່ໃຫ້ທຶນ ບໍ່ແຈ້ງທົ່ວໄປ ປະມານ 7.000ຄົນ AAAAAAປະມານ 5.000ຄົນ

ວິທີ ທີ 1

ທຶນຂອງລັດຖະບານສໍາລັບເຂດທ້ອງຖິ່ນ
ຫຼື ສະຫມັກທຶນຂອງອົງກອນເອກະຊົນ

ວິທີ ທີ 2 ວິທີ ທີ 3

ທຶນການສຶກສາ ແລະ
ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງີນ

ກໍລະນີມະຫາວິທະຍາໄລ X

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະຫມັກ

ຫຼຸດຄ່າຮຽນ (50% ຫຼື 100%)

ນັກຮຽນຜູ້ທີ່ມີບັນຫາເລື່ອງການເງິນ, ບໍ່
ສາມາດຈ່າຍຄ່າຮຽນໄດ້ແຕ່ຕ້ອງແມ່ນ
ນັກຮຽນຜູ້ທີ່ມີຜົນການຮຽນດີເດັ່ນ.

ກໍລະນີມະຫາວິທະຍາໄລ Y

ມີທຶນການສຶກສາໃຫ້ ເດືອນລະ 
82.000 ເຢນ (ໄລຍະເວລາ 4 ປີ)

ນັກຮຽນຜູ້ທີ່ມີຄະແນນດີເດັ່ນໃນ ຕອນ
ສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ

ສະໝັກທຶນໂຮງຮຽນ • ແມ່ນຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນ

ທຶນການສຶກສາຈາກລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ
ອົງການຈັດຕັ້ງເອກະຊົນ
https://www.studyinjapan.go.jp/en/
planning/about-scholarship/

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

ສອບຖາມຂໍ້ມູນ • ສະຖານທີ່ສະຫມັກ

ໂຮງຮຽນທີ່ມີໂຄງການໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະຫມັກ
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ຮຽນພາສາຍ່ີປຸ່ນ ແລະ ຮຽນຮູ້ວັດທະນະ 
ທໍາການເຮັດວຽກຂອງບໍລິສັດໃຫ້ກາຍເປັນ
ພະນັກງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ!!
Austin

ອ້າງອີງ: ຂໍ້ມູນການສະຫມັກວຽກຂອງນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດຈາກບໍລິສັດ ຍີ່ປຸ່ນ
ໃນປີ 2019, ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຄົນເຂົ້າເມືອງ

ລຳດັບ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຫນ້າວຽກ

1 ແປພາສາ, ນາຍແປພາສາ

2 ການຄ້າຕ່າງປະເທດ

3P ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ

4 ວຽກງານວາງແຜນ (ການສໍາຫຼວດການຕະຫຼາດ)

5 ວຽກງານບໍລິຫານ (ບໍ່ລວມຜູ້ຈັດການ)

6 ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ

7 ການຂາຍຂອງບໍລິສັດ

8 ວຽກງານວາງແຜນ (PR/ໂຄສະນາ)

9 ການບັນຊີ

10 ການສຶກສາ

ມີຫຼາຍບໍລິສັດທີ່ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ເປັນນັກຮຽນເກັ່ງໂດຍບໍ່ຈໍາກັດສັນຊາດ ແລະ ການຮັບ
ພະນັກງານທີ່ເປັນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດກໍນັບມື້ນັບເພິ່ມຂື້ນຫຼາຍ. ອານາຄົດ ນ້ອງໆທຸກຄົນບໍ່ມາ
ເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນນໍາກັນບໍ?

ສຳພາດ

(ປີ)

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

(AAAAAA  
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0

ຄູ່ມືການຊອກວຽກສໍາລັບນັກ
ສຶກສາຕ່າງປະເທດ (JASSO)
https://www.jasso.go.jp/
ryugaku/after_study_j/job/
guide.html#4

ປະຕູສົ່ງເສີມບຸກຄະລາກອນ
ຕ່າງຊາດຂັ້ນສູງ
(JETRO)
https://www.jetro.go.jp/
en/hrportal/

ການກະກຽມເພື່ອເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ

ເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ມາຍີ່ປຸ່ນ ປີ 2012, ເຂົ້າຮຽນກຽມມະຫາວິທະຍາໄລຢູ່ສະຖາບັນກຽມພາສາແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ນ
ກໍເສັງເຂ້ົາມະຫາວິທະຍາໄລໂຕກຽວ. ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຂາສາການເມືອງ. ຕອນນ້ີເຮັດວຽກ
ຂຽນໂປຼແກຼມອິດສະຫຼະ. ອີງຕາມສາຂາຮຽນ, ມະຫາວິທະຍາໄລຍີ່ປຸ່ນມີຈຸດເດັ່ນໃນການໃຫ້
ອີດສະຫຼະແກ່ນັກສຶກສາ ແລະ ເປີດກວ້າງໃນການເຮັດກິດຈະກໍານອກຫັຼກສູດກໍຄືການໄປ
ຝຶກງານ ແລະອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍ້ອນວ່າມີລະບົບການສະໝັກເອົານັກຮຽນຈົບໃໝ່, ມັນ
ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ງາ່ຍທ່ີສຸດໃນການປະກອບອາຊີບທຳອິດໃນປະເທດທ່ີພັດທະນາແລ້ວ. ການເຮັດວຽກ
ໃຫ້ມຜົີນງານດີເດ່ັນຢູ່ປະເທດຍ່ີປຸ່ນ, ສ່ິງທີສໍາຄັນແມນ່ການເອົາຈຸດດີຂອງທ່ານມາໃຊ້ໃນຖານະ
ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດບ່ໍແມນ່ການເອົາຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງໄປທຽບເທ່ົາກບັຄົນຍ່ີປຸ່ນ. ຄວາມ
ເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກບັທັກສະດ້ານພາສາ ແລະ ຄວາມເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັວັດທະນະ ທຳທ່ີເປັນເອກະລັກ
ທ່ີໄດ້ຮັບຈາກການສຶກສາ ແລະ ຊອກຫາວຽກເຮັດໃນປະເທດຍ່ີປຸ່ນແມນ່ຈຸດດີທ່ີຫາຍາກເຊ່ິງບ່ໍມີ
ສິ່ງອື່ນໆທົດແທນໄດ້. ປະຈຸບັນກ້າວເຂົ້າເປັນຍຸກໂລກາພິວັດ ທຸກປະເທດໃນໂລກຕ້ອງການຜູ້
ທ່ີມີຄວາມຫ້າວຫັນ, ຍ້ອນແນວນ້ັນຈ່ຶງຢາກແນະນຳໃຫ້ໄປສຶກສາ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດ
ຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນກາຍເປັນຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄວາມສາມາດມີບົດບາດທີ່ເດັ່ນ. 

ການຊອກວຽກເຮັດຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນແມ່ນມີລັກສະນະເປັນ
ເອກະລັກບໍ່ຄືກັບຊາດອື່ນດັ່ງນັ້ນ, ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດຜູ້
ທີ່ສົນໃຈຢາກເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນຕ້ອງໄດ້ເລີ່ມກະກຽມ 
ຊອກຫາວຽກທີ່ຢາກເຮັດໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້. ເບິ່ງຂໍ້ມູນ 
ການຊອກວຽກຕາມເວັບໄຊດ້ານລຸ່ມນີ້

ຈັດອັນດັບ 10 ອາຊີບທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງສຸດຂອງນັກສຶກສາ
ຕ່າງປະເທດ

ຈໍານວນຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນເລີ່ມຈາກວີຊາ
AນັກຮຽນAປ່ຽນມາເປັນວີຊາ [ເຮັດວຽກA]

ນັກ ສຶກ ສາຕ່າງປະເທດທີ່ຮຽນຈົບແລ້ວ ສຶບຕໍ່ເຮັດວຽກຕໍ່ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ

11,647 ຄົນ

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

29,689 ຄົນ
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ຂ້ອຍຢາກນໍາເອົາເຕັກໂນໂລຢີ
ວິສະວະກຳໂຍທາຂອງຍ່ີປຸ່ນໄປ
ເຜີຍແຜ່ຢູ່ປະເທດ AAAAAA

ຂ້ອຍສາມາດສູມໃສ່ການ ຮຽນ
ນຂອງຕົວເອງໄດ້ຍ້ອນໄດ້ ຮັບ
ທຶນການສຶກສາ

Rumanzi Hypolite
ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ມາອິຊຶລຶ

Ioannis Gkolfinopoulos
ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ວິສະວະກໍາ ໂຍທາ 
ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຍີໂຕກຽວ

ສຳພາດ

ປະເທດຂອງຂ້ອຍຢາກພັດທະນາພ້ຶນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ດີຂ້ຶນແຕ່ວ່າພວກເຮົາມີ
ບັນຫານັກສະຖາປະນິກ, ວິສະວະກອນບໍ່ພຽງພໍ. ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້ຂ້ອຍຈຶ່ງມາ
ຮຽນຢູ່ປະເທດຍ່ີປຸ່ນ. ປະເທດຍ່ີປຸ່ນເປັນປະເທດທ່ີມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການ
ສຶກສາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີທ່ີສູງ. ອານາຄົດ ຂ້ອຍຄິດວ່າຢາກເປັນສ່ວນໜ່ຶງ
ຂອງການພັດທະນາປະເທດຊາດ. ຂ້ອຍຈ່ຶງຕັດສິນໃຈມາຮຽນຢູ່ປະເເທດຍີປຸ່ນ.
ຂ້ອຍຮູ້ສຶກເປັນກັງວົນ ແລະ ມີຄວາມຍຸ່ງຍາກຫຼາຍອັນໃນການດໍາລົງຊີວິດຢູ່
ປະເທດຍ່ີປຸ່ນ. ແຕ່ກໍຕ້ອງຂໍຂອບໃຈນໍາທຸກການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກຄົນອ້ອມຂ້າງ
ທ່ີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອຕະຫຼອດມາ. ດຽວນ້ີ, ຂ້ອຍຮຽນຊ້ັນສູງສາຂາວິສະວະ
ກໍາໂຍທາ ແຕ່ຖ້າຂ້ອຍຮຽນຈົບຂ້ອຍຄິດວ່າຈະເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ. ຖ້າ
ເປັນໄປໄດ້ກໍຢາກຮຽນຕ່ໍຈົນຮອດລະດັບປະລິນຍາໂທ. ຄວາມຝັນຂອງຂ້ອຍ
ຢາກເປີດບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ ແລະ ຢາກສອນໄວໜຸ່ມນ້ອຍກ່ຽວກັບສ່ິງທ່ີຂ້ອຍໄດ້
ຮຽນຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ວັດທະນະທໍາຍີ່ປຸ່ນ.

ຂ້ອຍຄິດວ່າມັນເປັນເລ່ືອງທ່ີສໍາຄັນຫຼາຍທ່ີເຮົາບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງຄິດເລ່ືອງຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍຕ່າງໆ ແລະ ເຮົາສາມາດຮຽນໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ສະນັ້ນ, ຂ້ອຍຈຶ່ງຕັດສິນໃຈ
ສະໝັກທຶນລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ. ມະຫາວິທະຍາໄລຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ການແນະນໍາ ແລະ 
ຊ່ວຍເຫືຼອແກນັ່ກສຶກສາຢ່າງເຕັມທ່ີເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍປະທັບໃຈຫຼາຍໃນການເບ່ິງແຍງ
ຂອງມະຫາວິທະຍາໄບຍ່ີປຸ່ນ. ແຕ່ອີກດ້ານໜ່ຶງຊ່ົວໂມງເລ່ັງດ່ວນຢູ່ສະຖານີລົດໄຟ
ຂອງປະເທດຍ່ີປຸ່ນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຕົກໃຈຫຼາຍ. ປະເທດຍ່ີປຸ່ນເປັນປະເທດທ່ີມີ
ເອກະລັກຂອງການປະສົມປະສານລະຫວ່າງວັດທະນະທໍາເກົ່າແກ່ກັບເຕັກໂນ
ໂລຊີທ່ີທັນສະໄໝ. ໂດຍສະເພາະຄົນຢູໂລບແມ່ນຕົກໃຈກັບວັດທະນະທໍາ
ຂອງຍ່ີປຸ່ນແຕ່ວ່າການຮຽນພາສາຍ່ີປຸ່ນ   ແລະ ວັດທະນາທໍາຍ່ີປຸ່ນກໍເຮັດໃຫ້
ພວກເຮົາມີຄວາມພະຍາຍາມທ່ີຈະເຂ້ົາໃຈວັດທະນາທໍາຍ່ີປຸ່ນຫຼາຍຂ້ຶນ. ທຶນ
ລັດຖະບານຍ່ີປຸ່ນເຮັດໃຫ້ການດໍາລົງຊີວິດຂອງນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດສະດວກ
ສະບາຍ. ເຊີນຊວນທຸກທ່ານມາຮຽນຍີ່ປຸ່ນນໍາກັນເດີ!!

↑ ຮ້ານຄາເຟໄດ້ເປີເປັນບ່ອນທ່ີຮຽນພາສາຕົນເອງຢູ່ໃນລະ 
ຫວ່າງຊ້ວງພັກທ່ຽງ.ພວກເຮົາທຸກຄົນເຂົ້າກັນໄດ້ດີຫຼາຍ.

←ຮູບທີ່ຖ່າຍຢູ່ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃນ AAAAAAAA.

ຊີວິດໃນມະຫາວິທະຍາໄລຂອງຍ່ີປຸ່ນ

ຂ້ອຍໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ມາເປັນນັກຮຽນຕ່າງຊາດໃນປະເທດຍີປຸ່ນ
ຊ້ວງໄລຍະທ່ີຂ້ອຍມາຍ່ີປຸ່ນຄ້ັງທໍາອິດໃນຖານະນັກຮຽນມດັທະຍົມຕ້ົນ. 
ຂ້ອຍປະທັບໃຈກັບວັດທະນະທໍາແລະຂະຫນາດຂອງໂຕກຽວ,ແລະຮູ້ສຶກ
ວ່າຂ້ອຍຈະມ່ວນກັບການສຶກສາຢູ່ທ່ີນ້ີ. ຂ້ອຍເຂ້ົາຮ່ວມພະແນກ
ຈິດຕະວິທະຍາ, ຄະນະວິຊາມະນຸດສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດສ່ິງແວດລ້ອມ. 
ຫັຼງຈາກສອບຜ່ານທຶນການສຶກສາ MEXT ແລະຮຽນພາສາຍ່ີປຸ່ນເປັນປີ
ຢູ່ທ່ີມະຫາວິທະຍາໄລໂຕກຽວຂອງການສຶກສາ ຕ່າງປະເທດ.ມະຫາ
ວິທະຍາໄລAAAAAAAAAAເປັນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດທ່ີຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ, ສະນ້ັນ
ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດບ່ໍໄດ້ຮັບການປະຕິບັດທ່ີແຕກຕ່າງຈາກນັກຮຽນ
ຍ່ີປຸ່ນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ. ມັນບ່ໍມີຄວາມ ແຕກຕ່າງກັນໃນຫັຼກສູດແລະ
ເນ້ືອໃນຫ້ອງຮຽນເມື່ອປຽບທຽບກັບນັກ ສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລ
ຍີ່ປຸ່ນຄົນອື່ໆທີ່ກໍາລັງສຶກສາດ້ານຈິດຕະວິທະຍາ . ເຖິງແມ່ນວ່າສິ່ງນີ້
ສາມາດເຮັດໃຫ້ບາງຫນ້າວຽກແລະການທົດສອບເບິ່ງ ຄືວ່າຍາກ,ແຕ່
ກໍ່ຫມາຍຄວາມວ່າມີຫຼາຍສ່ິງທ່ີຈະຕ້ອງຮຽນຮູ້.ຂ້ອຍຍັງຮູ້ສຶກ ວ່າ
ຊີວິດຂອງຂ້ອຍໃນຖານະເປັນນັກຮຽນແມ່ນປະສົບຜົນສໍາເລັດພໍສົມ 
ຄວນ, ແລະຂ້ອຍມັກຈະມັກໄປທ່ຽວກັບເພື່ອນຄົນຍີ່ປຸ່ນທີ່ຂ້ອຍມີ.

ເພີດເພີນກັບການເຕີມເຕັມ
ຊີວິດຂອງ ນັກສຶກສາຕ່າງ
ຊາດທ່ີປະເທດຍ່ີປຸ່ນ
KIAULAKITE PAULINA
ປີທີສອງ, ພາກວິຊາຈິດຕະວິທະຍາ, ຄະນະ
ມະນຸດສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຂ້ອຍສ່ວຍຫນ້າ ແລະ ກິນເຂົ້າເຊົ້າ

●8:00 - ເວລາຕື່ນນອນ
ຂ້ອຍກິນເຂ້ົາທ່ຽງຢູ່ຮ້ານອາຫານກບັຫມູເ່ພ່ືອນ,ແລະ ຈາກ
ນ້ັນຮຽນຢູ່ຫ້ອງສະຫມດຸຫືຼລົມກັນກັບຫມູຢູ່່ໃນຫ້ອງຮຽນ

●12:10 ~ 13:20 - ພັກທ່ຽງ

ຂ້ອຍໃຊ້ເວລາໃນການເດີນທາງຂອງ ຂ້ອຍແມນ່
ສ້ັນເພາະວ່າຂ້ອຍຢູ່ໃກ້ກັບມະຫາວິທະຍາໄລ.

●10:00 - ເວລາໄປໂຮງຮຽນ

ຂ້ອຍຕັ້ງໃຈຟັງຜູ້ສອນ ແລະ ຈົດບັນທຶກ

●13:20 AA 16:30 - ຫ້ອງຮຽນຊ່ວງຕອນບ່າຍ

ຂ້ອຍເຂົ້າຮຽນກັບຫມູ່ເພື່ອນຂອງຂ້ອຍ.
●10:30 AA 12:10 - ຫ້ອງຮຽນຊ່ວງຕອນເຊົ້າ ຂ້ອຍມັກໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບຫມູ່ເພ່ືອນຄົນຍ່ີປຸ່ນຂອງຂ້ອຍ 

ຫັຼງຈາກເລີກຮຽນ.ພວກເຮົາໄປອິເກບຸກໂລະນໍາກນັ ເລ້ືອຍ
ໆເພາະວ່າມັນໃກ້ກັບມະຫາວິທະຍາໄລ,ແລະ ພວກເຮົາ
ກິນເຂົ້າແລງ ຫຼື ໄປຄາລາໂອເກະນໍາກັນ.

●16:30 AA 18:30 - ເວລາກັບໝູ່ເພື່ອນ

ວັນທໍາມະດາ
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JASSO ມີສໍານັກງານຕ່າງປະເທດຢູ່ 5 ປະເທດເຊ່ິງແຕ່ລະສໍາ
ນັກງານຈະໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ນັກສຶກສາສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນ
ກຽ່ວກບັການໄປສຶກສາຕ່ໍຢູ່ປະເທດຍ່ີປຸ່ນ. ໂດຍການເຂ້ົາມາສອບຖາມ
ດ້ວຍຕົນເອງ,  ທາງໂທລະສັບ, ທາງອີເມວກໍໄດ້ ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງ
ສາມາດເຂ້ົາມາເບ່ິງຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບການໄປສຶກສາຕ່ໍຢູ່ປະເທດຍ່ີປຸ່ນ
ໄດ້ຢູ່ຫໍສະໝຸດຂອງ JASSO ໄດ້.

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
Instagram :https://www.instagram.com/jasso.
indonesia/
WhatsApp : https://api.whatsapp.com/
send?phone=62212521912

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
Instagram: https://www.instagram.com/jasso.
indonesia/

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

ເກົາຫຼີ 

ໄທ

ອິນໂດເນເຊຍAAAAAAAAA

ຫວຽດນາມAAAAAAA

ມາເລເຊຍAAAAAAAA

ສໍານັກງານຕ່າງປະເທດ PPPPP

ເວັບໄຊການສຶກສາໃນຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການສຶກສາຕໍ່ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຂໍ້ມູນທືນການສຶກສາ ທ່ານຍັງສາມາດຄົ້ນຫາໂຮງຮຽນ ຫຼື ມະຫາ
ວິທະຍາໄລທ່ີຕົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານຕາມສາຂາວິຊາຮຽນທ່ີທ່ານເລືອກພາສາທ່ີໃຊ້ໃນຊ້ັນຮຽນແລະທ່ີຕ້ັງຂອງໂຮງຮຽນນອກຈາກຜູ້ທ່ີຕ້ອງການ
ໄປສຶກສາຕ່ໍໃນຍ່ີປຸ່ນ ຫືຼ ຕ້ອງການຫາໂຮງຮຽນເຂ້ົາສຶກສາ ແລ້ວເຮົາຍັງຈະແນະນໍາເວັບໄຊນ້ີສໍາລັບຜູ້ທ່ີຍັງບ່ໍແນ່ໃຈວ່າຕົນເອງຕ້ອງການ ໄປສຶກສາຕ່ໍຕ່າງ
ປະເທດ ຫຼື ບໍ່ ຫຼື ຍັງຄົງເລືອກປະເທດທີ່ຈະຮຽນຕໍ່.

ສຳລັບງານສໍາມະນານ້ີແມ່ນໂອກາດອັນດີທ່ີນັກສຶກສາສາມາດເຂ້ົາຖາມກັບຜູ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງ
ແຕ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລໄດ້ໂດຍກົງ.ເຊ່ິງແຕ່ລະປີຈະຖືກຈັດຂ້ຶນແບບອອນລາຍ ແລະ ເຊ່ິງໜ້າ. 
ພວກເຮົາຫວັງວ່າທຸກຄົນຈະເຂົ້າຮ່ວມງານນໍາກັນ! ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງເວັບ
ໄຊທ໌ຂໍ້ມູນການສຶກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

ເວັບໄຊການໄປສຶກສາຮຽນ ຕໍ່ທີ່
ປະເທດຍີປຸ່ນ
https://www. 
studyinjapan.go.jp/ja/

ເວັບໄຊ ການໄປສຶກສາ 
ຮຽນຕໍ່ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
https://www. 
studyinjapan.go.jp/ 
ja/other/event/

ງານພົບປະເພື່ອໄປສຶກສາຕໍ່ທີ່ຍີ່ປຸ່ນ

ເວັບໄຊຂໍ້ມູນການໄປສຶກສາຮຽນ
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ພວກເຮົາຫວັງວ່າການໄປຮຽນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
ຈະເປັນໝາກຜົນໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານ.

ຂໍ້ມູນດ້ານລຸ່ມນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການແລກປ່ຽນຂອງນັກຮຽນມັດທະຍົມ
ນານາຊາດ
•  AFS Intercultural Programs 

URL: https://afs.org

Note:  Use the “Find AFS in your Country” function to inquire at your local 
office.

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

ກະລຸນາແນະນໍາໂຄງການແລກປ່ຽນຂອງນັກຮຽນມັດທະ 
ຍົມນານາຊາດ ແລະ ທຶນການສຶກສາໃຫ້ແດ່

ໂຮງຮຽນຈະເປັນຜູ້ຕັດສິນວ່າສາມາດສອບເສັງເຂົ້າມະຫາໄລຍີ່ປຸ່ນໃນນາມ
ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດໄດ້ຫືຼບໍ. ສໍາລັບຜູ້ທ່ີຮຽນຈົບມັດທະຍົມຂອງຍ່ີປຸ່ນ
ແມນ່ຈະມສັີນຊາດຍ່ີປຸ່ນກບັຕ່າງປະເທດ,ອາດຈະສາມາດສະຫມກັສອບເສັງ 
ໃນນາມນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດໄດ້ແຕ່ວ່າ,ແນະນໍາໃຫນ້ັກສຶກສາສອບຖາມ
ຂໍມູນກ່ອນສອບເສັງ.

A.

ກວດເບິງ່ໃບອະນຍຸາດເຂົາ້ຮຽນ, ຂຽນແຜນການຄົນ້ຄວ້າແລວ້ສົງ່ໃຫມ້ະຫາ
ວທິະຍາໄລກວດເອກະສານສະຫມກັ.ໂດຍພຶນ້ຖານອາຈານທປີກຶສາ ແມນ່
ນກັຮຽນຕອ້ງເປນັຄນົຕດິຕໍພ່ວົພນັເອງ,ດັງ່ນັນ້,ບາງມະຫາວທິະຍາໄລ ເວລາ
ຢື່ນໃບສະຫມັກຕ້ອງໄດ້ມີໃບຢັ້ງຢືນຈາກອາຈານທີປຶກສາ, ແນະນໍາ ໃຫ້
ສຶກສາກວດສອບຂໍ້ມູນກ່ອນສະຫມັກ.

A.

ຂ້ໍມນູກຽ່ວກັບໃບສະຫມກັ ແລະ ການສອບເສັງແມນ່ມຢູ່ີໃນເວັບໄຊຂອງ ໂຮງຮຽນ.
ຖ້ານັກສຶກສາເລືອກໄດ້ແລ້ວວ່າຢາກຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນໃດກໍເຂ້ົາໄປເບ່ິງຂ້ໍມູນການ
ສອບເສັງແລະການສະຫມັກໄດ້ເລີຍຢູ່ເວັບໄຊຂອງໂຮງຮຽນນັ້ນ

A.

A.

ຂ້ອຍເຄີຍຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນຂອງຍີ່ປຸ່ນ,
ຂ້ອຍສາມາດສະຫມັກສອບເສັງເຂົ້າມະຫາໄລຍີ່ປຸ່ນ
ໃນນາມນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດບໍ?

Q.

ກະລຸນາອະທິບາຍກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຂອງ 
ເອກະສານເຂົ້າຮຽນລະດັບປະລິນຍາໂທ

Q.

ເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເວລາຂອງການສະໝັກ, 
ເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນ, ເນື້ອໃນການ
ສອບເສັງໄດ້ແນວໃດ?

Q.

Q.

ອົງການບໍລິການນັກຮຽນຕ່າງຊາດແຫ່ງຍີ ່ປຸ ່ນ 
(JASSO) ໂຄງການສະຫນັບສະຫນູນນັກສຶກສາ

ຕ່າງຊາດ

•  Scholarship provision

•  Running Examination for 
Japanese University Admission 
for International Students (EJU)

•  Collection and provision of 
information on studying abroad

•  Japanese language education

•  Housing support

ອົງການບໍລິການນັກຮຽນຕ່າງຊາດແຫ່ງຍີ່ປຸ່ນ (AAAAA) ພະແນກນັກສຶກ
ສານາໆຊາດ ຫນ່ວຍງານຂໍ້ມູນນັກສຶກສານາໆຊາດ
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/

[ດັດແກ້ ແລະ ສັ່ງພິມ]
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OJEIC ລາວ
Okayama University Japan Education Information Center, Laos

ເປັນຫ້ອງການທີ່ໃຫ້ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນ, ການສອບເສັງເຂ້ົາມະຫາວິທະຍາໄລ, ການຮຽນ
ພາສາຍ່ີປຸນ່, ທນຶການສຶກສາ, ການໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຍ່ີປຸນ່, ແລະອ່ືນໆແກຜູ່ທ້ີສົ່ນໃຈໄປຮຽນຕ່ໍຢູ່ປະເທດ
ຍ່ີປຸ່ນ, ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃດໆກ່ຽວກັບການສຶກສາຢູ່ທີ່ປະເທດຍ່ີປຸ່ນ. ເຊ່ິງວ່າ
ຫ້ອງການພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານໃນນາມເປັນໂຄງການຂອງລັດຖະບານຍ່ີປຸ່ນ ແລະ 
ກະຊວງສຶກສາທິການ, ວັດທະນະທໍາ, ກິລາ, ວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ.

ການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງພວກເຮົາການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງພວກເຮົາ
•  ການໃຫຄ້າໍປກຶແບບບກຸຄນົກບັນກັສຶກສາທີຕ້່ອງການຮຽນຢູ່ໃນສະຖາບນັການສຶກສາຊ້ັນສູງຂອງ

•  ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງຍີ່ປຸ່ນໃນ SNS ເຊັ່ນ Facebook

•  ຈັດງານແນະນໍາຕ່າງໆກ່ຽວກັບຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສໍາມະນາກ່ຽວກັບການໄປຮຽນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

•  ການຮ່ວມມກັືບສະຖາບນັການສຶກສາເຊ່ັນມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ໂຮງຮຽນຕ່າງໆຢູ່ປະເທດລາວ

•  ກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

•  Phone&What’s app: +856-(0)20-52-773-971

•  Email: ojeicvte@gmail.com

•  Facebook: https://www.facebook.com/StudyinJapan.Laos

•  Address: Seminar room 1, Laos-Japan Human Resource Development Institute 

(LJI), National University of Laos, Dongdok Campus, Vientiane, Lao PDR.

ຫ້ອງການ OJEIC ວຽງຈັນ


