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Study in Japan Regional Office 
in ASEAN, Bangkok Office

ត ោះ ត ៀបចំខ្ល នួសម្រាប់កា 

សិក្សាតៅម្របតេសជប ៉ុន!

https://studyinjapan-asean.jp/


1. តសចក្សដ ីណែនំ

2. ហិ ញ្ញ វត្ថ ុ

3. គំតោង & កា ត ៀបចំ

4. ព័ត្៌ានបណនែម

2



292,317 នក្ស់ ជាសិសសណែលមក្សពី

ត្ំបន់អាស៉ុី(2019)

និស្សិតខ្មែ រមានចំនួន 650នាក់
（2019）

អ្នកនឹងអាចជាបុគ្គលបនាា ប់ខ្ែល
ទៅស្ិកាទៅប្បទេស្ជប ុន! 3

ចំនួនសិសសក្សមព ុជាតៅម្របតេសជប ៉ុន
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តហត្៉ុអ្វ ីតៅសិក្សាតៅម្របតេសជប ៉ុន

1. ស្ដង់ដាអ្ប់រំថ្នា ក្ស់ពិភពតោក្ស

2. ថ្លៃសិក្សាស្មលែមអាចេេួលយកបាន

3. បរយិាកាស្ណបបអ្នត ជាត្ិ

4. ទោរទេញទៅទដាយធមមជាត្ិនិង វបបធម៌

5. ឱកាសកា ងា ទៅប្បទេស្ជប ុន
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តត្ើខុ្្ំានគ៉ុែវឌ្ឍិតៅសិក្សាណែ េតេ?

1. បានបញ្ចប់ចំទ េះែឹងេូទៅ ១២ឆ្ន ំ

2. ានអាយ៉ុចាប់ពី ១៨ឆ្ា ំត ើងតៅ

3. មានកប្មិតស្មតថភាេភាសាជប ៉ុននិង

អ្ង់តគៃស

4. មានការគំប្េពីម្រគួសា 
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សិក្សាតៅេីណា?

សាក្សលវេិាល័យ

បរញិ្ញា ប័ប្ត, អ្នុប ឌ ិត, ប ឌ ិត, 

ប្ាវប្ជាវ

ថ្នន ក់មូលដាា ន(ភាាជប ុន)

កមែ វធិីរយៈទេលមល ី

២-៦ឆ្ន ំ

ថ្នា ក់្សមហាវេិាល័យ
*បទប្ងៀនជាភាាជប ុនខ្តប ុទ ណ្ េះ

២ឆ្ន ំ

មហាវេិាល័យ

បែុ្ោះបណាដ លវជិាា ជីវៈ

*បទប្ងៀនជាភាាជប ុនខ្តប ុទ ណ្ េះ

២-៤ឆ្ន ំ

សាោភាសាជប ៉ុន
១-២ឆ្ន ំ
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ចាប,់ ទស្ែាកិចច, ប្គ្ប់ប្គ្ង, ភាាវេិា,

េំនាក់េំនងអ្នត រជាត,ិ ទេស្ចរ ៍, ជាទែើម

សិក្សាពីអ្វ ី?

វវសិ្ក កមែ, ាថ ប័តយកមែ , េ័ត៌មានវេិា, វវេិាារស្ត ,

កស្ិកមែ, ស្ិកាបរាិថ ន, ជាទែើម

គ្ំនូរជីរចល, ទគគម, ទធក ើមហ បូ, ច្ចនម ូត,

បទចចកទេស្ជាងមា ស្ុីន, ជាទែើម



បនា ប់ពីបញ្ច ប់កា សិក្សា
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1. តសចក្សដ ីណែនំ

2. ហិ ញ្ញ វត្ថ ុ

3. គំតោង & កា ត ៀបចំ

4. ព័ត្៌ានបណនែម
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ថ្លៃសិក្សា/ 1 ឆ្ា ំ
ម្របតភេ តយ ន (JPY) ែ៉ុោៃ  (USD)

ទប្កាយឧតតម

(អ្នុប ឌ ិត)

ជាតិ/រែា 535,800 5,137

ឯកជន
644,729 ～

1,220,539

6,181 ～

11,702

ាកលវេិាល័យ

(បរញិ្ញា ប័ប្ត)

ជាតិ/រែា 535,800 5,137

ឯកជន
889,256 ～

3,729,768

8,526～

35,761

មហាវេិាល័យ ឯកជន
851,820 ～

1,169,405

8,167 ～

11.212

មហាវេិាល័យបទចចកវេិា ជាតិ/រែា 234,600 2,250

មហាវេិាល័យ

ប ្ដ េះប ដ្ លវជិាា ជីវៈ
ឯកជន

933,000 ～

1,316,500

8,948 ～

12,626

1ែុល្លល រ=104.34ទយ ន
(2020.7.31.) 

សំគាល់: សម្រាប់ឆ្ា ំែំបូង, ត្ម្រមូវឲ្យបង់ថ្លៃចូលត ៀន
(ឧទាហ ែ៍)  ជាត្ិ/ ែឋ –ប ញិ្ញញ ប័ម្រត្:  282,000តយ ន (2,703ែ៉ុោៃ  ) 
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ថ្លៃសិក្សា/ 1 ឆ្ា ំ

វគគសិក្សា តយ ន (JPY) ែ៉ុោៃ  (USD)

ាកលវេិាល័យឯកជន・

ថ្នន ក់មហាវេិាល័យ

ការស្ិកាភាាជប ុន

ស្ប្មាប់និស្សិតបរទេស្

1ឆ្ន ំ 649,843 6,227

1ឆ្ន ំ កនលេះ 932,950 8,940

2ឆ្ន ំ 1,136,333 10,889

វវេិាាថ នភាាជប ុន

1ឆ្ន ំ
614,800～
1,047,400

5,891～
10,037

1ឆ្ន ំ កនលេះ
879,200～
1,501,100

8,425～
14,387

2ឆ្ន ំ
1,129,000～
1,820,000

10,820～
17,443

1ែុល្លល រ=104.34ទយ ន
(2020.7.31.) 
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ថ្លៃសិក្សា/ 1 ឆ្ា ំ

សាក្សលវេិាល័យតៅជប ៉ុន ផ្តល់កា ច៉ុោះថ្លៃសិក្សា

សាក្សលវេិាល័យក្សន ុងម្របតេសអាតម ចិ សាក្សលវេិាល័យក្សន ុងម្របតេសអូ្ម្រសាដ លី

25,000 – 50,000 USD (ែុល្លល រ) ែូចទៅនឹង ប្បទេស្អាទមរចិ

ទបើទប្បៀបទធៀបទៅនឹងច្លលស្ិការបស់្ស្គរែាអាទមរកិ

និងអូ្ប្ាត លី ប្បទេស្ជប ុនគ្ឺមានតច្មលស្មរមយជាង

ប្ស្បទេលខ្ែលគ្ុ ភាេច្នការអ្ប់រំគ្ឺទៅខ្តមាន

កប្មិតមពស្់។
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តៅណត្ថ្លៃតេៀត្??

កន ដង១ខ្ម

តូកយូ 800 ែុល្លល រ

អូ្ាកា 720 ែុល្លល រ

អូ្កាយា មា 570 ែុល្លល រ

កយឺស្សឹ 580 ែុល្លល រ

ច្លលចំ្យេូទៅទៅតំបន់មួយចំនួនែូចជា

ទមតតអូ្កាយា មា និង ទមតតកយឺស្សឹ គ្ឺមិនសូ្វច្លលទេ
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1ែុល្លល រ=104.34ទយ ន
(2020.7.31.) 

ថ្លៃ ស់តៅម្របចាណំខ្ជាមធយម（មិនោប់បញ្ច ូលថ្លៃសិក្សា）
មធយមភាគជាត្ិ 89,000តយ ន (ម្របណហល 853ែ៉ុោៃ  )

អាហារ

¥27,000
($259) 

ចំ្យទលើការទធក ើែំំំទំ ើរ

¥5,000 ($48)ទសសងៗ

¥7,000 ($67)

ចំ្យទលើអ្ក ើខ្ែលជាចំ ូលចិតត &ការកំានដ

¥6,000 ($57)

ច្លលធានារ៉ា ប់រង & ឱស្ល
¥3,000 ($29)

ចំ្យទលើការទប្បើប្បាស់្ជាប្បចំ
(អ្គ្គ ីស្នីហាគ ស្ & េឹក)

¥7,000 ($67)

ច្លលជួល

¥34,000
($326) 

កា ចំណាយតលើកា  ស់តៅ
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ព័ត្៌ានអាហា បូក្ស ែ៍

☆អាហារបូករ ៍ទដាយរដាា ភិបាលកន ដងតំបន់ និងស្មាគ្មអ្នតរជាតិកន ដងតំបន់
☆អាហារបូករ ៍ទដាយមូលនិធិឯកជន
☆អាហារបូករ ៍ទៅស្ិកាទៅប្បទេស្ជប ុនស្ប្មាប់ទបកខជនរស្់ទៅទប្បប្បទេស្

https://www.studyinjapan.go.jp/ja/assets/pdf/plan/scholarships_2020_j_1.pdf
https://www.studyinjapan.go.jp/en/assets/pdf/plan/scholarships_2020_e_1.pdf
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អាហារបូករ ៍រដាា ភិបាលជប ុន

(អាហា បូក្ស ែ៍MEXT)

- ស្ំបុប្តយនដទហាេះទៅមក
- ច្លលស្ិកា

- ប្បាក់ឧបតថមភស្ប្មាប់ការរស្់ទៅ

បរញិ្ញា ប័ប្ត, មហាវេិាល័យ

ប ្ដ េះប ដ្ លវជិាា ជីវៈ

ជាទែើម
ប្ាវប្ជាវ អ្នុប ឌ ិត ប ឌ ិត

117,000តយ ន 143,000តយ ន 144,000តយ ន 145,000តយ ន

= 1,060ែុល្លល រ = 1,300ែុល្លល រ = 1,310ែុល្លល រ = 1,320ែុល្លល រ

(អ្ប្ាប្រូប្បាក់:1ែុល្លល រ=110ទយ ន)

អាហា បូក្ស ែ៍ទាងំម្រសងុ

https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_en/11_000001_00154.html
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អាហា បូក្ស ែ៍ណផ្ាក្សខ្ៃោះ

អាហា បូក្ស ែ៍ក្សិត្ត ិយស
ស្ប្មាប់និស្សិតអ្នត រជាតិខ្សនកគិរញ្ា វតថ ដឯកជន

48,000ទយ ន≒436ែុល្លល រ/កន ដងមួយខ្ម
ស្ប្មាប់និស្សិតាកលវេិាល័យ & មហាវេិាល័យប ្ដ េះប ដ្ លវជិាា ជីវៈ

30,000ទយ ន≒272ែុល្លល រ/កន ដងមួយខ្ម
ស្ប្មាប់និស្សិតវេិាាថ នភាាជប ុន

ដាក្ស់ពាក្សយតពលតៅែល់ម្របតេសជប ៉ុន!
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កា ងា តម្រៅតា ង

75% ច្ននិស្សិតអ្នត រជាតិទធក ើការងារទប្បទមា ង

អ្នកប្តវូអ្នុញ្ញា តឱយទធក ើបានរគូតែល់២៨ទមា ងកន ដងមួយស្បាដ គ៍, អាច

រកចំនូលបានជាមធយម 565ែុល្លល រ កន ដងមួយខ្ម

ម្របយ័ត្ាតលើកា បនៃ ំ និង តោក្សម្រោស់ចំតពាោះកា សនាថ្នអ្ាក្សអាច ក្សោនកា ងា 

ណែលានចំនូលខ្ពស់កំ្ស ុងតពលណែលអ្ាក្សកំ្សព៉ុងសិក្សាតៅម្របតេសជប ៉ុន

・ជានិសសិត្អ្នត ជាត្ិអ្ាក្សអាច ក្សចំនូលោន 300,000 តយ ន ក្សន ុងមួយណខ្

・អ្ាក្សអាចេេួលោន 3,000 តយ ន ក្សន ុងមួយតា ង

・អ្ាក្សអាចោ៉ា ប់ ងថ្លៃសិក្សានិងថ្លៃ ស់តៅ, តហើយអាចតផ្ញើលវកិាតៅម្រសកុ្ស
ក្សំតែើត្តដាយកា  ក្សម្រោក្ស់ចនូំលក្សំ ុងតពលសិក្សាតៅម្របតេសជប ៉ុន

មិនពិត្!

ក្ស៉ុំតជឿ!
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7 ជំហានក្សន ុងកា សិក្សាតៅម្របតេសជប ៉ុន

1. ម្របមូលព័ត្៌ានសម្រាប់គំតោងណែលតជាគជ័យ

2. តម្រជើសត សីសាោមួយ・・・ជាម៉ុន យៈតពល១២ណខ្

3. ម្របលងសមត្ែភាព・・・JLPT/TOEFL/IELTS/TOEIC ជាតែើម

4. ដាក្ស់ពាក្សយ・・・ជាម៉ុន យៈតពល៦ណខ្

5. តធវ ីកា ម្របលងចូល

6. នីត្ិវធិីចូលត ៀន

7. កា ត ៀបចំតផ្សងៗម៉ុនតពលតៅម្របតេសជប ៉ុន

ម្រត្វូកា N1-N2, TOEFL iBT 71-80, IELTS 5.5-6

តហត្៉ុអ្វ ី? សិក្សាអ្វ ?ី ឯណា?  យៈតពលប ៉ុនម ន? ចាប់ពីតពលណា? ជាតែើម...
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ឆ្ា ំសិក្សាតៅម្របតេសជប ៉ុន

ឆាសេ២ី

（ត្៉ុោ～មិន）

ឆាសេ១ី

（តមសា～ក្សញ្ញញ ）

វវសិមកាល ែូវតៅដ

（សីហា～ក្សញ្ញញ ）

វវសិមកាល ែូវ ងា

（ធន ូ～មក្សោ）

វវសិមកាល ែូវារ  កី្ស

（ក្ស៉ុមភៈ～មិន）

ឆាសេី១

វគ្គ េី១ វគ្គេ២ី

ឆាសេី២

វគ្គេ៤ីវគ្គេ៣ី

ាកលវេិាល័យមួយចំនួនកំេុងខ្ នាំេីប្បេ័នធ បួនវគ្គ ឬ ែំ្ក់កាល
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កា ត ៀបចំសម្រាប់កា សិក្សា

1. ត ៀបចំគំតោងម្រសាវម្រជាវសម្រាប់ថ្នា ក្ស់តម្រកាយឧត្តមសិក្សា

2. ណសវ ង ក្សសាោ

(ណសវ ង ក្សអ្ាក្សផ្ដល់កា ណែនតំលើកា សិក្សាណែលតពញចិត្ត) 

3. ទាក្ស់េងសាោ និង ម្របមូលព័ត្៌ានតលើត្ម្រមូវកា តផ្សងៗ

និង កា ដាក្ស់ពាក្សយ/នីត្ិវធិីចូលត ៀនតផ្សងៗ

4.   ដាក្ស់តសា ើឯក្សសា ថ្នកា ដាក្ស់ពាក្សយណែលត្ម្រមូវ

តគាលបំែង,សាវ  , សំនួ ម្រសាវម្រជាវ, វវធិីសារសត , ឯក្សសា តោង,ជាតែើម…



 តបៀបណសវ ង ក្សសាក្សលវេិាលយ័?
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កប្មិតស្ិកា

ខ្ស្ក ងរកមហាវេិាល័យនិងាកលវេិាល័យ

https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html
https://www.jpss.jp/en/
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/search/__icsFiles/afieldfile/2019/10/01/degree_english_190927.pdf


 តបៀបណសវ ង ក្សម្រគណូែនsំupervisor? 
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https://researchmap.jp/researchers?lang=en


ចូលទៅកាន់ទគ្គេំេ័ររបស្ា់កលវវេិាល័យ!
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 តបៀបណសវ ង ក្សម្រគណូែនsំupervisor? 
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 តបៀបណសវ ង ក្សសាោតផ្សងតេៀត្? 

មហាវេិាល័យប ្ដ េះប ដ្ លវជិាា ជីវៈ

ាល្លភាាជប ុនថ្នន ក់មូលដាា ន

ស្ប្មាប់ាកលវេិាល័យ

វវេិយាថ នភាាជប ុន

ទរៀបចំខ្សនការទដាយប្កសួ្ងយុតត ិធម៌

ស្ប្មាប់ការខ្ស្កងរកបខ្នថម: https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000539321.pdf

https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000539321.pdf
https://study-japan-ptc.jp/index_en.php
https://www.nisshinkyo.org/search/index_e.html


1. តសចក្សដ ីណែនំ

2. ហិ ញ្ញ វត្ថ ុ

3. គំតោង & កា ត ៀបចំ

4. ព័ត្៌ានបណនែម
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តគហេំព័ និង តហវ ក្សប ៉ុក្ស

ថ្នកា សិក្សាតៅម្របតេសជប ៉ុន

28

េ័ត៌មានការសិ្កាទៅប្បទេស្

ជប ុនជាទប្ចើនអាចរកបានទៅ

ទលើទគ្គេំេ័រ និង ទគកកប ុក

របស្់ទយើង

https://studyinjapan-asean.jp/
https://www.facebook.com/StudyinJapan.ASEAN/
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កា ណែនណំែលសំខាន់សម្រាប់

កា សិក្សាតៅម្របតេសជប ៉ុន

ទស្ៀវទៅខ្ នំាតូចច្នការសិ្កាទៅ

ប្បទេស្ជប ុនខ្ែលមានប្បទយាជន៍និង
មិនាំញ ំ អាចរកបានជាភាាឡាវ

អ្ង់ទគ្លស្ ជប ុន ទដាយឥតគ្ិតច្លល!



តយើងជួយអ្ាក្សក្សន ុងកា ត ៀបចំតៅសិក្សា
តៅម្របតេសជប ៉ុន!

★សិកាា សាោ ម យៈអ្នឡាញតដាយឥត្គិត្ថ្លៃ

★ ម្របឹក្សាតោបល់ ម យៈអ្នឡាញតដាយឥត្គិត្ថ្លៃ

★ ណសវ ង ក្សព័ត៌្ានសាក្សលវេិាល័យ និងអាហា បូក្ស ែ៍

តដាយឥត្គិត្ថ្លៃ

Study in Japan.ASEAN

https://www.facebook.com/StudyinJapan.ASEAN/
https://www.facebook.com/StudyinJapan.ASEAN/

