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� บบไหน ถ้้าได้้เรีียนในที่่�ที่่เ� ต็็มไปด้้วยมนต์์เสน่่ห์อ
ญี่่�ปุ่่น
� เป็็นที่่แ
์ ย่่างประเทศญี่่�ปุ่่น
�
อาจทำำ�ให้้เข้้าใกล้้ความฝัันมากขึ้้�นอีีกหนึ่่�งก้้าวก็็ได้้นะ

จำำ�นวนชาวญี่่�ปุ่่นที่่
� �ได้้รัับ
รางวััลโนเบล

เงิินสมทบให้้แก่่
องค์์การสหประชาชาติิ
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พิธีชงชา

อัันดัับที่่�

ญี่่�ปุ่่นมี
� ีทั้�ง
้ วััฒนธรรมดั้้�งเดิิม
อย่่างเช่่น พิิ ธีีชงชา, ละคร
คาบููกิิ, บููโด (ศิิลปะการต่่อสู้้�
ญี่่�ปุ่่น
� แบบโบราณ) และ
วััฒนธรรมร่่วมสมััยแบบ
ป๊๊อบคััลเจอร์์ เช่่น มัังงะ,
อนิิเมะ

ของโลก

ญี่่�ปุ่่น
� โอบล้้อมไปด้้วยทะเล
และภููเขา ชวนให้้ตื่่�นตา
ตื่่�นใจไปกัับทััศนีียภาพของ
ธรรมชาติิที่่�หลากหลาย
แตกต่่างกัันไปในแต่่ละ
ฤดููกาล

คน

รายได้้มวลรวมประชาชาติิ
(Gross National Income)

จำำ�นวนนัักศึึกษาต่่างชาติิที่่�เรีียนในญี่่�ปุ่่น
�

ประมาณ
อัันดัับที่่�

ของโลก

คน
จำำ�นวนมหาวิิทยาลััยที่่�อยู่่�ในอัันดัับ
QS World University
Rankings 2020 TOP 1,000

ปริิมาณการใช้้งานหุ่่�นยนต์์
ในอุุตสาหกรรม

อัันดัับที่่�

จำำ�นวนมรดกโลก

อัันดัับที่่�

ของโลก
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์ ูเรโตะ) ©หมู่่�บ้้านฟูู จิิโยชิิดะ

สถานีโตเกียว ©Mitsunori Egawa

ซูชิ

ของโลก

มหาวิิทยาลััย

ดััชนีีสัันติิภาพโลก

ศาลเจ้้ายาฮิิโกะ สนามซููโม่่ ©หมู่่�บ้้านยาฮิิโกะ

แห่่ง

อายุุขััยเฉลี่่�ย

อัันดัับที่่�

ของโลก

ปริิมาณการส่่งออกรถยนต์์

อัันดัับที่่�

ญี่่�ปุ่่น
� เป็็นประเทศที่่�มีี
เศรษฐกิิจดีีและมีีอััตราการ
เกิิดอาชญากรรมต่ำำ��เมื่่�อเทีียบ
กัับประเทศอื่่�น ๆ ในโลก
นัักเรีียนต่่างชาติิสามารถ
ศึึกษาเล่่าเรีียนได้้อย่่างไม่่ต้้อง
กัังวล

ของโลก

“วาโชกุุ” การปรุุงอาหาร
แบบญี่่�ปุ่่นดั้้
� �งเดิิมที่่�เน้้นใช้้
วััตถุุดิิบตามฤดููกาลเพื่่� อให้้
เกิิดสีีสัันและสุุขภาพที่่�ดีี
ได้้รัับการยกย่่องจาก
UNESCO ให้้เป็็นมรดกโลก
ภููมิปั
ิ ญ
ั ญาทางวััฒนธรรม
และได้้รัับความสนใจจาก
คนทั่่�วโลก

ชินคันเซ็น
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อ้้างอิิง •
•
•
•

ข้้อมููลสำำ�หรัับเด็็ก : ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับการจััดอัันดัับต่่างๆ ในโลก 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/)
ผลสำำ�รวจจำำ�นวนนัักศึึกษาต่่างชาติิปีี 2018 (JASSO)

รููปภาพทั้้�งหมดถููกตีีพิิมพ์์ ตามสััญญาอนุุญาต Creative Commons license (Attribution 4.0 International) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

ราเม็ง

3

� น
� งสำำ�คัญ
การเตรีียมตััวล่่วงหน้้าเพื่่� อไปเรีียนต่่อที่่�ญี่่ปุ่่
� เป็็นเรื่่อ
ั !
มาทำำ�ความเข้้าใจกัับระบบการศึึกษาและการสอบของประเทศญี่่�ปุ่่นกั
� นก่
ั อ
่ นจะได้้วางแผนถููก

Higher Education in Japan

อายุุ
27

จำำ�นวนปีีที่่�ใช้้
ในการศึึกษา

ระบบการศึึกษา

ระดัับอุุดมศึึกษา

4

ภาษาญี่่�ปุ่่น
� หรืือ ภาษาอัังกฤษ
(ระดัับปริิญญาตรีี)

อยากเรีียนในสาขาที่่�
สนใจตั้้�งแต่่พื้้� นฐาน
จนถึึงขั้้�นนำ�ำ ไปใช้้
โดยละเอีียด!

10
9
7

อายุ
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6
1
จำ�นวนปีที่ใช้
ในการศึกษา

15

ประถมศึึกษา - มััธยมศึึกษา

15

12

STEP

วิิทยาลััย
อาชีีวศึึกษา

C

วิิทยาลััย

(ระดัับอนุุปริิญญา)

(ระดัับประกาศนีียบััตร
วิิชาชีีพ หรืือ
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ
ขั้้�นสููง)

วิิทยาลััยเทคนิิค
ขั้้�นสููง

<ก่่อนเข้้าศึึกษา 12 เดืือน>
ขอข้้อมููลสถานศึึกษาและระเบีียบการสมััคร
ตรวจสอบคุุณสมบััติิผู้้�สมััครและผลสอบที่่�จำำ�เป็็นต้้องใช้้

สอบข้้อสอบมาตรฐานต่่าง ๆ เพื่่� อนำำ�คะแนนมาใช้้ในการสมััคร เช่่น
JLPT, EJU, TOEFL, IELTS, SAT, IB, etc.

สอบวััดคุุณสมบััติิ

STEP

ยื่่�นใบสมััคร

(ระดัับปริิญญาตรีี)

สถาบัันสอนภาษาญี่่�ปุ่่�น/
สถาบัันที่่�มีีหลัักสููตร
เตรีียมเข้้าศึึกษาต่่อในระดัับ
อุุดมศึึกษา

B

STEP

เรีียนภาษาอัังกฤษ
มาตลอดจนถึึงมััธยมปลาย
ก็็เลยอยากเรีียนที่่�
มหาวิิทยาลััยเป็็น
ภาษาอัังกฤษด้้วย!

วิิทยาลััยเทคนิิค
(ระดัับอนุุปริิญญา)

★ อยากเรีียนภาษาญี่่�ปุ่่นก่
� ่อน
แล้้วค่่อยไปเรีียนต่่อเช่่นใน
มหาวิิทยาลััย!
★ เรีียนจบหลัักสููตร 11 ปีีใน
ประเทศของตนเองมา เลย
ต้้องเรีียนหลัักสููตรเตรีียมเข้้า
อุุดมศึึกษาอีีก 1 ปีี ก่่อนเรีียน
ต่่อในมหาวิิทยาลััย!

STEP

ประถมศึกษา

ยื่่�นเอกสารที่่�จำำ�เป็็นต่่อการสมััครไปที่่�สถาบัันที่่�ต้้องการเข้้าศึึกษา
จ่่ายเงิินค่่าสอบคััดเลืือก

เข้้ารัับการคััดเลืือก : หลัังจากผ่่านคััดเลืือกจากเอกสาร
แล้้วก็็จะสอบสััมภาษณ์์และสอบข้้อเขีียน

ดำำ�เนิินเรื่่�องเข้้าศึึกษา

รัับเอกสารตอบรัับเข้้าเรีียน (Letter of Acceptance)
โอนเงิินค่่าเล่่าเรีียน

STEP

เตรีียมตััวเดิินทาง

มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้น

<ก่่อนเข้้าศึึกษา 6 - 9 เดืือน>

สอบคััดเลืือก

E

ยื่่�นขอวีีซ่่า
เตรีียมตั๋๋�วเครื่่�องบิินและประกัันภััย

G OAL

F

อยากเรีียนทฤษฎีีขั้้�นสููง
และอยากมีีทัักษะเชิิง
ปฏิิบััติิติิดตััวเร็็วๆ!

เกี่่�ยวกัับ EJU
Examination for Japanese University Admission
for International Students (EJU)

※ จำำ�นวนปีีการศึึกษาของแต่่ละสถาบัันแตกต่่างกัันตามคณะหรืือหลัักสููตร
※ (  )หมายถึึงระดัับการศึึกษาหรืือวิิทยฐานะ

• การเรีียนระดัับอุุดมศึึกษาของประเทศญี่่�ปุ่่น
� จะเริ่่�มเรีียน หลัังจากสำำ�เร็็จการศึึกษาจากชั้้�นประถม 6 ปีี, มััธยมต้้น 3 ปีี,
	มััธยมปลาย 3 ปีีรวมทั้้�งสิ้้�น 12 ปีี
• นัักศึึกษาต่่างชาติิที่่�ประสงค์์จะเข้้าศึึกษาต่่อในระดัับอุุดมศึึกษาที่่�ประเทศญี่่�ปุ่่น
� จำำ�เป็็นจะต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาหลัักสููตรการศึึกษา
	ขั้้�นพื้้� นฐาน 12 ปีี
• กรณีีที่่�หลัักสููตรการศึึกษาขั้้�นพื้้� นฐานในประเทศไม่่ถึึง 12 ปีี จะต้้องเรีียนหลัักสููตรเตรีียมเข้้าศึึกษาต่่อในระดัับอุุดมศึึกษาอีีก
1 – 2 ปีีก่่อน
4

เลืือกสถานศึึกษา

ตรวจสอบค่่าใช้้จ่่ายและภาษาที่่�จำำ�เป็็นต้้องใช้้

D

1
A

อยากมีีทัักษะที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับสายงาน
โดยตรงติิดตััวไว้้!

อยากมีีความรู้้�ติิดตััว
แล้้วรีีบออกไปทำำ�งาน
เร็็วๆ !

ภาษาญี่่�ปุ่่น
� หรืือ ภาษาอัังกฤษ
(ระดัับปริิญญาโท)

มหาวิิทยาลััย
(ระดัับปริิญญาตรีี)

2

18

STEP

บััณฑิิตวิิทยาลััย
(ระดัับปริิญญาโท)

3

18

รวบรวมข้้อมููล

ทัักษะทางปฏิิบัติ
ั ิ-ลงมืือทำำ�งานจริิง

ภาษาญี่่�ปุ่่น
� หรืือ ภาษาอัังกฤษ
(ระดัับปริิญญาเอก)

7

ยกตััวอย่่าง กรณีีที่่�จะเข้้าไปเป็็นนัักศึึกษาปกติิในมหาวิิทยาลััยหรืือวิิทยาลััยอาชีีวศึึกษา

STEP

บััณฑิิตวิิทยาลััย
(ระดัับปริิญญาเอก)

8

5

START

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

งานวิิจััย-การศึึกษา

9

6

7 Steps to Study in Japan

การสอบเพื่่� อวััดระดัับความรู้้�พื้้� นฐานทางวิิชาการและความสามารถ
ทางภาษาญี่่�ปุ่่นที่่
� �จำำ�เป็็นต่่อการเรีียนในมหาวิิทยาลััยที่่�ญี่่�ปุ่่น
�

• ระยะเวลาการจััดสอบ
จััดสอบปีีละ 2 ครั้้�ง (เดืือนมิิถุุนายนและพฤศจิิกายน)

• สถานที่่�จััดสอบ
14 ประเทศทั่่�วโลกและในญี่่�ปุ่่นทุ
� ุกภููมิิภาค

★ มหาวิิทยาลััยในญี่่�ปุ่่น
� มากกว่่า 50% (มหาวิิทยาลััยรััฐมากกว่่า 90%) ใช้้ผลสอบ EJU
ในการคััดเลืือก
★ ผลคะแนน EJU มีีอายุุ 2 ปีี
★ ผู้้�ที่่�สอบ EJU ได้้คะแนนในระดัับดีีเลิิศมีีสิิทธิ์์�จองทุุนสนัับสนุุนการศึึกษา
(ดููข้้อมููลเพิ่่� มเติิมได้้ที่่�หน้้า 7)
★ สามารถสมััครสอบกี่่�ครั้้�งก็็ได้้

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

5

ลองมาคำำ�นวณค่่าใช้้จ่่ายที่่�จำำ�เป็็นกัน
ั เถอะ
ค่่าใช้้จ่่ายประมาณเท่่าไหร่่กัันนะ? แล้้วจะขอทุุนได้้หรืือเปล่่า?
การวางแผนจััดการค่่าใช้้จ่่ายให้้มีีเหลืือใช้้เป็็นเรื่่�องสำำ�คััญมาก!

Tuition & Living Expenses

Scholarships & Financial Aid

ค่่าเล่่าเรีียน
•

วิิธีีที่่� 1

สมััครขอทุุนรััฐบาลญี่่�ปุ่่น
�

ค่่าเล่่าเรีียนที่่�มหาวิิทยาลััยต่่อ 1 ปีีโดยประมาณ
500,000 เยน (150,000 บาท)

1,300,000 เยน (390,000 บาท)

อ้างอิง :
 กระทรวงศก
•
ึ ษาธิการ ผลการสำ�รวจค่าธรรมเนียมทางการศก
ึ ษาของผูเ้ ข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชน ค.ศ.2018
(https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/1412031_00001.htm)

* จำำ�นวนเงิินอาจแตกต่่างกัันตามระดัับการศึึกษา

** จำำ�นวนเงิินที่่�ได้้กรณีีที่่�เป็็นนัักเรีียนโรงเรีียนสอนภาษาญี่่�ปุ่่น
�

ทุุนรััฐบาลญี่่�ปุ่่น
�
(Monbukagakusho:MEXT)

ทุุนสนัับสนุุนนัักศึึกษาต่่างชาติิจาก
กระทรวงศึึกษาธิิการฯ ประเทศญี่่�ปุ่่น
�

ทุุนสนัับสนุุนการแลกเปลี่่�ยนนัักศึึกษา
(ภายใต้้ความร่่วมมืือระหว่่าง
มหาวิิทยาลััย)

117,000 เยน*

48,000 เยน หรืือ 30,000 เยน**

80,000 เยน

ระยะเวลาของเงิินทุุน

ตลอดระยะเวลาการศึึกษา

1 ปีีหรืือ 6 เดืือน

ตลอดระยะเวลาที่่�เข้้าร่่วมโปรแกรม

ผู้้�มีีสิิทธิ์์�ขอรัับทุุน

นัักศึึกษาในระดัับบััณฑิิตวิิทยาลััย,
ปริิญญาตรีี, วิิทยาลััยเทคนิิค,
วิิทยาลััยอาชีีวศึึกษา,
นัักศึึกษาทุุนญี่่�ปุ่่น
� ศึึกษาและ
ผู้้�ที่่�ได้้รัับทุุนฝึึกอบรมวิิชาชีีพครูู

นัักศึึกษาในระดัับบััณฑิิตวิิทยาลััย,
ปริิญญาตรีี, วิิทยาลััยอาชีีวศึึกษาและ
นัักเรีียนโรงเรีียนสอนภาษาญี่่�ปุ่่น
�

นัักศึึกษาระดัับบััณฑิิตวิิทยาลััย,
ปริิญญาตรีี, วิิทยาลััยเทคนิิคและ
วิิทยาลััยอาชีีวศึึกษาที่่�เรีียนในญี่่�ปุ่่น
� ไม่่
เกิิน 1 ปีี

ขั้้�นตอนการคััดเลืือก

คััดเลืือกจากเอกสาร, การสอบ
ข้้อเขีียน, การสอบสััมภาษณ์์

คััดเลืือกจากเอกสาร

คััดเลืือกจากเอกสาร

จำำ�นวนผู้้�ได้้รัับคััดเลืือก

ไม่่เปิิดเผย

ประมาณ 7,000 คน

ประมาณ 5,000 คน

สอบถามข้้อมููล/
ส่่งเอกสารการสมััครได้้ที่่�

สถานทููตหรืือสถานกงสุุลประจำำ�
ประเทศไทย หรืือสถานศึึกษาที่่�กำำ�ลััง
ศึึกษาอยู่่�

เงิินทุุนต่่อเดืือน

คำำ�นวณจาก 100 เยน = 30 บาท
※	 ไม่่รวมคณะแพทยศาสตร์์, คณะทัันตแพทยศาสตร์์,
คณะเภสััชศาสตร์์
※ ในปีีการศึึกษาแรกจำำ�เป็็นต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่� มเติิม
		 บางส่่วน เช่่น ค่่าธรรมเนีียมแรกเข้้า เป็็นต้้น

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

การยกเว้้นค่่าเล่่าเรีียน
ตั๋๋�วเครื่่�องบิินฟรีี
หลัักสููตรเตรีียมเข้้าอุุดมศึึกษาฟรีี

ค่่าใช้้จ่่าย
•

ค่่าใช้้จ่่ายโดยประมาณ

หากอยู่่�ในเมืืองใหญ่่ค่่าใช้้จ่่ายอาจจะสููงกว่่า เช่่น โตเกีียว ประมาณ 100,000 เยนต่่อเดืือน (30,000 บาท)

ค่่าเดิินทางไปเรีียน

5,000 เยน (1,500 บาท)

พิิ จารณาจากผลการเรีียน

บัันเทิิงและงานอดิิเรก

6,000 เยน (1,800 บาท)

ค่่าประกัันและ
รัักษาพยาบาล

หอพัั กนัักศึึกษา

ค่่าใช้้จ่่ายจิิปาถะ

28,000 เยน
(8,400 บาท)

7,000 yen
(2,100 บาท)

53,300 เยน
(15,990 บาท)

ข้้าวสาร (5 กก.)
2,364 เยน
(709 บาท)

ค่่าอาหาร

27,000 เยน
(8,100 บาท)

3,000 เยน (900 บาท)

ค่่าสาธารณููปโภค
(ค่่าไฟฟ้้า ค่่าแก๊๊ส
และค่่าน้ำำ��ประปา)

อพาร์์ทเมนต์์เอกชน

ต่่อเดืือน
89,000 เยน
(26,700 บาท)

ราเม็็ง

570 เยน
(171 บาท)

แอปเปิ้้�ล (1 กก.)
560 เยน
(168 บาท)

พิิ จารณาจากรายได้้ครัว
ั เรืือน

� ด
น้ำำ�อั
ั ลม (500 มล.)
95 เยน
(28.50 บาท)

สถานศึึกษาที่่�จะไปเรีียน

สถานศึึกษาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่�

7,000 เยน (2,100 บาท)

กาแฟในร้้านคาเฟ่่

ค่่าที่่�พััก

500 เยน
(150 บาท)

34,000 เยน
(10,200 บาท)

บััตรชมภาพยนตร์์
1,500 เยน
(450 บาท)

แท็็กซี่่� (4 กม.)
1,460 เยน
(438บาท)

อ้้างอิิง :
• ผลการสำำ�รวจสถิิติร
ิ าคาสิินค้า้ ขายปลีีก The Portal Site of Official Statistics of Japan
(โตเกีียว : มกราคม 2020)
	ค่่าเช่่าหอพัั กนัักศึึกษาเป็็นราคาของหอพัั ก Tokyo Japanese Language Education
Center ค่่าเช่่าอพาร์์ทเมนท์์เอกชนเป็็นราคาของหอพัั กขนาด 20 ตารางเมตร

อ้างอิง : Lifestyle Survey of
		 Privately-Financed
		 International Students 2017 (JASSO)
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สมััครขอทุุนจากหน่่วยงานรััฐบาลท้้องถิ่่�นและ
ทุุนจากองค์์กรเอกชน
• สมััครได้้หลัังจากเข้้าศึึกษาแล้้ว
•อ
 าจมีีหลายกรณีีที่่�ระบุุคุุณสมบััติิเฉพาะ เช่่น สััญชาติิของผู้้�สมััคร,
สถานศึึกษาที่่�จะไปเรีียนต่่อ, สาขาวิิชาเอก เป็็นต้้น
• ผู้
 ้�ได้้รัับคััดเลืือกมีีจำำ�นวนหลายคนหรืือหลายร้้อยคนต่่อปีี สามารถ
ตรวจสอบได้้จากเว็็บไซต์์ด้้านล่่าง

� ปุ่่
�่ น
การทำำ�งานพิิ เศษระหว่่างเรีียนที่่ญี่
�
ผู้้�ที่่�ได้้รัับสถานภาพการพำำ �นัักประเภท
“College Student” สามารถขอ
อนุุญาตทำำ�กิิจกรรมนอกเหนืือ
สถานภาพ (Permission to Engage
in Activity Other than that
Permitted under the Status of
Residence Previously Granted)
ที่่�สำำ�นัักงานตรวจคนเข้้าเมืืองท้้องถิ่่�น
ที่่�ใกล้้ที่่�สุุด หลัังจากได้้รัับอนุุญาตแล้้ว
สามารถทำำ�งานพิิ เศษได้้ไม่่เกิิน
28 ชั่่�วโมงต่่อสััปดาห์์

วิิธีีที่่� 2

โปรดระวััง! บริิษัท
ั ตััวแทนศึึกษาต่่อต่่างประเทศที่่�ชวนเชื่่�อให้้
“กอบโกยเงิินระหว่่างเรีียนที่่�ญี่ปุ่่
่� น
� ”

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

วิิธีีที่่� 3
สมััครขอทุุนผ่่านสถาบัันศึึกษาโตยตรง/ขอยกเว้้น
หรืือลดหย่่อนค่่าเล่่าเรีียน
ตััวอย่่าง มหาวิิทยาลััย X

ตััวอย่่าง มหาวิิทยาลััย Y

ลดหย่อนค่าเล่าเรียน
(50% or 100%)

ให้ทุนการศึกษา
เดือนละ 82,000 เยน
(เป็นระยะเวลา 4 ปี)

สำ�หรับ

สำ�หรับ

นัักศึึกษาที่่�มีีผลการเรีียน
ยอดเยี่่�ยมแต่่ประสบปััญหา
ทางการเงิินในการจ่่าย
ค่่าเล่่าเรีียน

นัักศึึกษาที่่�ได้้ผลคะแนน
ในการสอบคััดเลืือกดีีเยี่่�ยม

ได้้ค่่าแรงชั่่�วโมงละ 3,000 เยน (900 บาท)

ค่่าแรงโดยเฉลี่่�ยประมาณ 900 เยน (270 บาท)

สอบถามข้้อมููล/ส่่งเอกสารการสมััครได้้ที่่�

สอบถามข้้อมููล/ส่่งเอกสารการสมััครได้้ที่่�

สามารถเก็็บเงิินทำำ�งานพิิ เศษได้้ระหว่่าง
เรีียนที่่�ญี่่�ปุ่่น
� เดืือนละ 300,000 เยน

เงิินที่่�ได้้จากการทำำ�งานพิิ เศษ
ประมาณ 59,000 เยนต่่อเดืือน

สถานศึึกษาที่่�จะไปศึึกษาต่่อ/หน่่วยงานที่่�รัับสมััคร

สถานศึึกษาที่่�จะไปศึึกษาต่่อ
7

บริิษัทที่่
ั �มองหาบุุคลากรคุุณภาพ เต็็มไปด้้วยความสามารถ และไม่่จำำ�กััดเชื้้�อชาติิ
กำำ�ลัังเพิ่่� มมากขึ้้�น การจ้้างงานนัักศึึกษาต่่างชาติิก็็เพิ่่� มมากขึ้้�นเช่่นกัน
ั
ในอนาคตลองมาทำำ�งานที่่�ประเทศญี่่�ปุ่่นดู
� ดี
ู ีไหม?

Work in Japan

Interview

จากการเรีียนในต่่างประเทศสู่่�การทำำ�งาน
10 สายอาชีีพยอดนิิยมที่่�นัักเรีียนต่่างชาติิเข้้าทำำ�งานหลัังเรีียนจบ

จำำ�นวนชาวต่่างชาติิที่่�อยากเปลี่่�ยนสถานภาพการพำำ �นััก
จาก “วีีซ่่านัักเรีียน” สู่่� วีีซ่่าทำำ�งาน

(คน)

30,000

25,942

25,000

คน

20,000

15,000

10,000

8,586 คน
5,000

0

2011

2012

2013

2014

2015

เตรีียมตััวเพื่่� อหางาน
การหางานของประเทศญี่่�ปุ่่นนั้้
� �นเป็็นกิจ
ิ กรรมหางาน
ที่่�มีีความเฉพาะตััว ดัังนั้้�น นัักศึึกษาต่่างชาติิที่่�อยาก
จะทำำ�งานในประเทศญี่่�ปุ่่น
� จำำ�เป็็นต้้องเตรีียมตั้้�งแต่่
เนิ่่�น ๆ เริ่่�มจากลองรวบรวมข้้อมููลจากเว็็บไซต์์
ด้้านล่่างนี้้�ดููนะ
คู่่�มืือหางานสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาต่่างชาติิ
(JASSO)
https://www.jasso.
go.jp/en/study_j/job/
guide.html

8

พอร์์ทัล
ั สนัับสนุุนบุุคลากร
ต่่างชาติิที่มีีค
่� วามสามารถ
ขั้้�นสููง (JETRO)
https://www.jetro.
go.jp/en/hrportal/

2016

2017

ลำำ�ดัับ

เนื้้�อหางาน

1

แปล ・ ล่่าม

2

จััดจำำ�หน่่าย ・ การขาย

3

งานการต่่างประเทศ

4

การพัั ฒนาด้้านเทคโนโลยีี

5

งานด้้านการค้้า

6

ออกแบบ, วางแปลน

7

(นอกเหนืือจากสาขางานการจััดการข้้อมููล)

8

สื่่�อ ・ โฆษณา

9

การศึึกษา

10

งานด้้านบััญชีีและการเงิิน

(สาขางานการจััดการข้้อมููล)

การพัั ฒนาด้้านเทคโนโลยีี

อ้้างอิิง : “สถานการณ์์การทำำ�งานในบริิษััทญี่่�ปุ่่�น ฯลฯ
		 ของนัักศึึกษาต่่างชาติิ ปีี 2018”
		 (Immigration Services Agency, Japan)

2018
(ปี)

Interview

ผมอยากนำำ�เอา
เทคโนโลยีีด้้านวิิศวกรรมโยธา
� น
ของญี่่ปุ่่
� ไปเผยแพร่่
ในประเทศรวัันดาครัับ!

ต้้องขอบคุุณ
ทุุนการศึึกษาที่่�ทำ�ำ ให้้ผมโฟกััส
กัับการเรีียนได้้ !

Rumanzi Hypolite

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

Ioannis Gkolfinopoulos

NIT (KOSEN), Maizuru College

ปััญหาที่่�ประเทศผมเจอคืือ ต่่อให้้เราอยากพัั ฒนาระบบโครงสร้้าง
พื้้� นฐานแค่่ไหนก็็ตาม เรามีีสถาปนิิกและวิิศวกรไม่่พอ ทำำ�ให้้ผม
เลืือกที่่�จะมาเรีียนที่่�ญี่่�ปุ่่�น เพราะเป็็นที่่�รู้้�กัันดีีว่่าญี่่�ปุ่่�นมีีระบบการ
� งของวิิศวกรรม ผมจะได้้นำ�วิ
ศึึกษาที่่�ดีแ
ี ละมีีชื่อ
่� ในเรื่่อ
ำ ช
ิ าและความ
สามารถที่่�ได้้มาไปใช้้ในการพัั ฒนาประเทศ ผมเคยกัังวลและประสบ
ปััญหาในการใช้้ชีวิ
ี ต
ิ อยู่่�ในญี่่�ปุ่่นน
� ะครัับ แต่่ก็ผ่
็ า่ นพ้้ นไปได้้ทุก
ุ ครั้้�ง
เพราะได้้รัับความช่่วยเหลืือจากคนรอบข้้างอยู่่�เสมอ ผมรู้้�สึึก
ขอบคุุณพวกเขามาก ตอนนี้้� ผมกำำ�ลัังศึึกษาด้้านวิิศวกรรมโยธา
ในวิิทยาลััยเทคนิิค วางแผนไว้้ว่า่ จะเรีียนต่่อขั้้�นสูง
ู ในมหาวิิทยาลััย
และถ้้าหากเป็็นไปได้้ ก็็อยากเรีียนต่่อในระดัับปริิญญาโทด้้วยครัับ
ผมมีี ค วามฝัั นที่่� จ ะสร้้ า งบริิ ษัั ท เกี่่� ย วกัั บ การก่่ อ สร้้ า งเมื่่� อ กลัั บ
ประเทศ และได้้สอนพร้้อมทั้้�งเผยแพร่่เรื่่�องภาษาและวััฒนธรรม
ญี่่�ปุ่่นสู่่�รุ่่�นต่
�
่อไปครัับ

� น
ผมคิิดว่่าการไม่่ต้อ
้ งกัังวลเกี่่�ยวกัับค่่าใช้้จ่า่ ยในระหว่่างอยู่่�ที่่�ญี่่ปุ่่
�
คืือกุุญแจในการโฟกััสไปที่่�งานวิิจััยจึึงทำำ�ให้้ผมสมััครขอรัับทุุน
MEXT ครัับ การสนัับสนุุนและคอยให้้คำ�ำ แนะนำำ�แก่่นัักศึึกษาต่่าง
ประเทศของเจ้้าหน้้าที่่�ในมหาวิิทยาลััยที่่�ประเทศญี่่�ปุ่่นปร
�
ะทัับใจผม
มาก แต่่ว่่าการคมนาคมในชั่่�วโมงเร่่งด่่วนของญี่่�ปุ่่�นก็็ทำำ�ให้้ผม
เซอร์์ไพรส์์นะ! ญี่่�ปุ่่นนำ
� �ำ เอาวััฒนธรรมและเทคโนโลยีีมาอยู่่�ร่่วมกััน
� เป็็นประเทศที่่�ไม่่เหมืือนที่่�ไหนเลย ผมว่่าชาวตะวัันตกที่่�ได้้มา
ได้้ซึ่่ง
ที่่�นี่่�น่่าจะชอบประสบการณ์์แบบ Culture Shock ดัังนั้้�น การ
เรีียนรู้้�วััฒนธรรมและภาษาจึึงสำำ�คััญ ซึ่่�งทุุน MEXT จะการัันตีี
ชีีวิิตนัักเรีียนต่่างชาติิให้้ราบรื่่�นมากยิ่่�งขึ้้�น ดัังนั้้�น ไม่่มีีเหตุุผลที่่�
จะมองข้้ามโอกาสนี้้�เลยครัับ

Q&A
Q.

เคยศึึกษาในโรงเรีียนของญี่่�ปุ่่น
� สามารถสมััครสอบ
ประเภทการสอบคััดเลืือกสำำ�หรัับนัักเรีียนต่่างชาติิ
ได้้ไหม?

Q.

อยากรู้้�ขั้้�นตอนการสมััครเข้้าเรีียน
ในมหาวิิทยาลััยระดัับปริิญญาโท

A.

ทางสถานศึึกษาจะเป็็นผู้้�ตัด
ั สิินว่า่ สามารถสมััครสอบคััดเลืือก
สำำ�หรัับนัักเรีียนต่่างชาติิได้้หรืือไม่่ได้้ ไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�เรีียนที่่�จบ
จากโรงเรีียนของญี่่�ปุ่่นก็
� ็ดีี หรืือผู้้�เรีียนที่่�ถืือสองสััญชาติิก็็ดีี
สามารถสอบคััดเลืือกสำำ�หรัับนัักเรีียนต่่างชาติิได้้หรืือไม่่นั้้�น
ควรสอบถามกัับทางสถานศึึกษาก่่อนการสมััคร

A.

สิ่่�งที่่�ต้อ
้ งเตรีียมคืือ ตรวจสอบคุุณสมบััติก
ิ ารสมััครเข้้าศึึกษา,
ทำำ�แผนการวิิจัย
ั และตรวจสอบเอกสารการสมััครเข้้าศึึกษา โดยปกติิ
� กษาด้้วยตนเอง
ผู้้�ประสงค์์สมัค
ั รเข้้าศึึกษาจำำ�เป็็นต้อ
้ งหาอาจารย์์ที่่ปรึึ
สถานศึึกษาบางแห่่งกำำ�หนดว่่าจำำ�เป็็นต้อ
้ งได้้รับ
ั การตอบรัับจาก
� ใจเข้้าศึึกษาก่่อนสมััคร ดัังนั้้�น ควรตรวจสอบข้้อมููล
อาจารย์์ที่่สน
การสมััครคััดเลืือกล่่วงหน้้า

Q.

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการสมััคร อาทิิ เวลา
เปิิดรัับสมััคร, เอกสารที่่�ต้้องส่่ง,
เนื้้�อหาการสอบคััดเลืือก ต้้องค้้นหา
อย่่างไร?

มีีภาษาญี่่�ปุ่่น
� และวััฒนธรรม
การทำำ�งานญี่่�ปุ่่น
� ติิดตััวไว้้
สู่่�การเป็็นบุุคลากรล้ำำ��ค่่า!
Austin
ผมเดิินทางมาประเทศญี่่�ปุ่่น
� ในปีี 2012 เข้้าศึึกษาในคณะรััฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
โตเกีียวหลัังจากที่่�เรีียนในโรงเรีียนปรัับพื้้� นฐานจนจบหลัักสููตร ปััจจุบั
ุ น
ั ผมเป็็น
โปรแกรมเมอร์์รับ
ั งานฟรีีแลนซ์์ครัับ
แม้้ว่่าคณะที่่�เลืือกจะมีีส่่วนก็็ตาม ผมว่่าจุุดเด่่นของการศึึกษาในมหาวิิทยาลััย
ญี่่�ปุ่่�นคืือมีีอิิสระสููง ทำำ�ให้้มีีโอกาสเข้้าร่่วมกิิจกรรมนอกมหาวิิทยาลััยเพิ่่� มเติิม
ได้้เยอะมาก อาทิิ การฝึึกงาน นอกจากนี้้� ต้้องขอบคุุณระบบรัับเด็็กจบใหม่่เข้้า
ทำำ�งานของญี่่�ปุ่่น
� ครัับ ผมคิิดว่่าญี่่�ปุ่่น
� เป็็นประเทศที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนค้้นพบตััวเอง
ว่่าอยากจะทำำ�งานอะไรได้้เร็็วที่่�สุุดในบรรดากลุ่่�มประเทศที่่�พััฒนาแล้้ว การที่่�จะ
ประสบความสำำ�เร็็จในญี่่�ปุ่่�นได้้ ผมว่่ามากกว่่าการปฏิิบััติิแบบคนญี่่�ปุ่่�น คุุณ
ควรแสดงจุุ ด แข็็ ง ของตัั ว เองให้้ได้้มากที่่�สุุดด้้วยสถานะที่่�เป็็นชาวต่่างชาติิ
ครัับ ความสามารถทางภาษาญี่่�ปุ่่นที่่
� �ได้้จากการศึึกษาและการทำำ�งานในญี่่�ปุ่่�น
รวมถึึงความเข้้ า ใจในวัั ฒ นธรรมการทำำ�งานที่่�มีีความเป็็นเอกลัักษณ์์ของ
ญี่่�ปุ่่น
� มั่่�นใจได้้เลยว่่าสิ่่�งนี้้�จะกลายเป็็นจุุดแข็็งที่่�หาคนมาทดแทนได้้ยาก หาก
คุุณอยากเป็็นบุุคลากรที่่�เป็็นที่่�ต้้องการในยุุคโลกาภิิวััฒน์์ที่่�กำำ�ลัังก้้าวไปข้้าง
หน้้านี้้� ผมแนะนำำ�ให้้คุุณมาเรีียนต่่อและทำำ�งานที่่�ประเทศญี่่�ปุ่่น
� ครัับ

A.

รายละเอีียดของการรัับสมััครและการสอบคััดเลืือกจะอยู่่�ใน
เว็็บไซต์์ของสถานศึึกษาหรืือถููกระบุุอยู่่�ในคู่่�มืือการสมััคร หาก
เลืือกสถานศึึกษาได้้แล้้ว ควรเข้้าไปตรวจสอบรายละเอีียดใน
การสมััครได้้จากเว็็บไซต์์ของสถานศึึกษา

Q.

อยากได้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับโปรแกรมแลกเปลี่่�ยนในระดัับ
มััธยมปลาย หรืือ ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับทุุนการศึึกษา

A.

หน่่วยงานที่่�สนับ
ั สนุุนการแลกเปลี่่�ยนในระดัับมััธยมปลายมีีดัง
ั นี้้�
•A
 FS Intercultural Programs
URL: https://afs.org
※ กรุณาสอบถามหน่วยงานประจำ�ประเทศของท่านได้ที่หน้า Find AFS in your
		 country

• YOUTH FOR UNDERSTANDING
URL: http://yfu.or.jp
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� น
งานแนะแนวศึึกษาต่่อประเทศญี่่ปุ่่
�
โอกาสอัันมีีค่่าที่่�จะได้้พบกัับ
เจ้้าหน้้าที่่�จากสถานศึึกษาและ
สอบถามข้้อมููลโดยตรง
� น
งานแนะแนวศึึกษาต่่อประเทศญี่่ปุ่่
�
https://www.studyinjapan.
go.jp/en/other/event/

【เมืือง・พื้้� นที่่�จััดงาน】
ไต้้หวัน
ั (ไทเป, เกาสง), จีีน (ฮ่่องกง), ไทย (เชีียงใหม่่, กรุุงเทพฯ),
เกาหลีีใต้้ (โซล, ปููซาน), อิินโดนีีเซีีย (สุุราบายา, จาการ์์ตา), จีีน
(ปัักกิ่่�ง, เซี่่�ยงไฮ้้), เวีียดนาม (โฮจิิมิินห์์, ฮานอย), มาเลเซีีย
(ปีีนััง, กััวลาลััมเปอร์์)
※ แผนการจัดงาน ณ เดือนเมษายน ค.ศ.2020

� น
เว็็บไซต์์ข้อ
้ มููลการศึึกษาต่่อประเทศญี่่ปุ่่
�
ค้้นหาสถานศึึกษาที่่�ตรงกัับความต้้องการได้้ด้้วยการค้้นหาจากที่่�ตั้้�ง
ของสถานศึึกษา, ภาษาที่่�ใช้้ในการเรีียนการสอน รวมถึึงสาขาวิิชาที่่�สนใจ !

JASSO สำำ�นัักงานต่่างประเทศ
ปรึึกษาข้้อมููลโดยตรง, สอบถามทางโทรศััพท์์ หรืือ
อีีเมล รวมถึึงค้้นหาคู่่�มืืออ้้างอิิงในการสมััครเข้้าศึึกษา
ต่่อสถานศึึกษาญี่่�ปุ่่น
� ได้้ที่่� 5 สำำ�นัักงานต่่างประเทศ
ของ JASSO

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

อินโดนีเซีย

ไทย

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

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

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

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

เวียดนาม

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

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

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

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

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

มาเลเซีย

องค์์การสนัับสนุุนนัักศึึกษาแห่่งประเทศญี่่�ปุ่่น
� หวัังด้้วยใจจริิง
ให้้การศึึกษาต่่อประเทศญี่่�ปุ่่น
� ของทุุกคนประสบความสำำ�เร็็จ

การดำำ�เนิินกิิจกรรมขององค์์การสนัับสนุุน
� น
นัักศึึกษาแห่่งประเทศญี่่ปุ่่
� (JASSO)

• งานด้้านทุุนเพื่่� อการศึึกษา
• จััดการสอบเพื่่� อศึึกษาต่่อประเทศญี่่�ปุ่่น
�
(EJU)

• รวบรวมและให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวข้้องกัับการ
ศึึกษาต่่อ

[จัดพิมพ์และเผยแพร่]
หน่วยงานอิสระของรัฐ องค์การสนับสนุนนักศึกษา
แห่งประเทศญี่ปุ่น (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/

•ก
 ารศึึกษาภาษาญี่่�ปุ่่น
�
•ง
 านช่่วยเหลืือที่่�พัักสำำ�หรัับนัักศึึกษา
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