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ກຽມຄວາມພ້ອມເພ ື່ອໄປສຶກສາ
ຕ ໍ່ຢ ູ່ປະເທດຍ ື່ປ ູ່ນ！

ຫ້ອງການສ ົ່ງເສ ມການໄປຮຽນຢ ູ່ປະເທດຍ ື່ປ ູ່ນ ປະຈໍາ
ອາຊຽນ  ທ ື່ບາງກອກ



1. ການແນະນໍາເບ ື້ອງຕ ື້ນ

2. ການເງິນ

3. ການວາງແຜນ ແລະ ການກຽມ
ຄວາມພ້ອມ

4. ຂ ໍ້ ມ ນເພ ື່ມເຕ ມ
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292,317 ຄ ນ ຈາກ ອາຊ (ປີ 2019)

225 ຄ ນ ຈາກ ສປປ ລາວ （ປີ 2019）

ເຈ ື້າ ຈະ ເປັນ ຄ ນ ຕ ໍ່ໄປທ ື່ ຈະໄປຮຽນຢ ູ່
ປະ ເທດ ຍ ື່ ປ ູ່ນ!
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ນັກຮຽນລາວທ ື່ກໍາລັງຮຽນຢ ູ່ປະເທດຍ ື່ປ ູ່ນ



ເຫດຜ ນທ ື່ຄວນໄປສຶກສາຕ ໍ່ຢ ູ່ປະເທດຍ ື່ປ ູ່ນແມ່ນ: 

1. ລະດັບການສຶກສາເປັນຊັື້ນນໍາຂອງໂລກ
2. ຄ່າຮຽນບ ໍ່ແພງ
3. ສະພາບແວດລ້ອມເປັນສາກ ນ
4. ມ ທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນາທໍາທ ື່ອ ດ ມສ ມບ ນ 
5. ເຮັດວຽກຢ ູ່ປະເທດຍ ື່ປ ູ່ນ
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ເງ ື່ອນໄຂຂອງຜ ້ສະໝັກມ ດັົ່ງນ ື້:

1.ຜ ້ທ ຮຽນຈ ບຄ ບ 12 ປີຂອງລະບ ບການສຶກສາ

2.ຜ ້ທ ື່ມ ອາຍ  18 ຂຶື້ນໄປ

3.ຜ ້ທ ື່ມ ຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຍ ື່ປ ູ່ນ ແລະ ພາສາ
ອັງກິດດ 

4.ຄອບຄ ວເຫັນດ  ແລະ ສາມາດຊ່ວຍເຫ  ອຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍໃນເວລາຮຽນໄດ້
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ການເລ ອກບ່ອນຮຽນຢ ູ່ໃສ?

ມະຫາວິທະຍາໄລ
ປະລິນຍາຕ , ປະລິນຍາໂທ, ປະລິນຍາ
ເອກ, ນັກຄ ື້ນຄ້ວາ, ຫ ັກສ ດການຮຽນ
ເປັນພາສາຍ ື່ປ ູ່ນ, ຫ ັກສ ດໄລຍະສັື້ນ

2-6 ປີ

ວິທະຍາໄລ
*ຫ ັກສ ດພາສາຍ ື່ປ ູ່ນເທ ົ່ານັື້ນ

2 ປີ

ໂຮງຮຽນວິຊາຊ ບ
*ຫ ັກສ ດພາສາຍ ື່ປ ູ່ນເທ ົ່ານັື້ນ

2-4 ປີ

ໂຮງຮຽນພາສາຍ ື່ປ ູ່ນ
1-2 ປີ



ກ ດໜາຍ, ເສດຖະສາດ, ບ ລິຫານທ ລະກິດ, ພາສາ,
ພ ວພັນຕ່າງປະເທດ, ທ່ອງທ່ຽວ ແລະອ ື່ນໆ… 

ການເລ ອກວິຊາຮຽນຮຽນຫຍັງ?

ວິສະວະກໍາສາດ, ສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ, ໄອທ , 
ວິທະຍາສາດ, ກະສິກໍາ, ສິື່ງແວດລ້ອມ, ແລະອ ື່ນໆ…

ອານິເມ, ເກມ, ການແຕ່ງກິນ, ແຟຊັົ່ນ, ກ ນຈັກ, ແລະ
ອ ື່ນໆ..  
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ຫ ັງຈາກຮຽນຈ ບ…
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1. ການແນະນໍາເບ ື້ອງຕ ື້ນ

2. ການເງິນ

3. ການວາງແຜນ ແລະ ການກຽມ
ຄວາມພ້ອມ

4. ຂ ໍ້ ມ ນເພ ື່ມເຕ ມ
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ຄ່າຮຽນ / 1ປີ
ປະ ເພດ ເງິນເຢນ ເງິນໂດລາ

ບັນດິດມະຫາ ວິ ທະຍາ ໄລ
(ປະລິນຍາ ໂທ)

ລັດຖະ ບານ 535,800 5,137

ເອກະ ຊ ນ 644,729 –

1,220,539

6,181 –

11,702

ມະ ຫາ ວິທະ ຍາ ໄລ
(ປະລິນຍາ ຕ )

ລັດຖະ ບານ 535,800 5,137

ເອກະ ຊ ນ 889,256 –

3,729,768

8,526 –

35,761

ວິທະ ຍາ ໄລ ເອກະ ຊ ນ 851,820 –

1,169,405

8,167 –

11.212

ວິ ທະ ຍາ ໄລ ເຕັກ ໂນໂລ ຊ ລັດຖະ ບານ 234,600 2,250

ໂຮງ ຮຽນວິຊາ ຊ ບ ເອກະ ຊ ນ 933,000 –

1,316,500

8,948 –

12,626

1ໂດລາ=104.34ເຢນ
(31.7.2020) 

ໝາຍເຫດ: ສໍາ ລັບປີທໍາອດິ, ຕ້ອງຈ່າຍຄາ່ເຂ ື້າຮຽນ.
(ຕ ວ ຢູ່າງ)  ໂຮງ ຮຽນລັດ – ປະ ລິນຍາຕ :  282,000 ເຢນ (2,703 ໂດລາ) 
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ຄ່າຮຽນ / 1ປີ

ຫ ັກສ ດ ເງນິເຢນ ເງນິໂດລາ

ມະ ຫາວິທະ ຍາໄລເອ ກະ ຊ ນ-
ວິທະ ຍາໄລ

ໂຮງ ຮຽນພາສາຍ ື່ ປ ູ່ນ
ສໍາລັບນັກຮຽນຕ່າງ ປະ ເທດ

1 ປີ 649,843 6,227

1 ປີເຄິື່ງ 932,950 8,940

2 ປີ 1,136,333 10,889

ສະ ຖາບັນພາ ສາຍ ື່ປ ູ່ນ

1 ປີ 614,800 –

1,047,400
5,891 –
10,037

1 ປີເຄິື່ງ 879,200 –

1,501,100
8,425 –
14,387

2 ປີ 1,129,000 –

1,820,000
10,820 –

17,443
1ໂດລາ=104.34ເຢນ
(31.7.2020) 



ຄ່າຮຽນ / 1ປີ

ມະຫາວິທະຍາໄລຍ ື່ປ ູ່ນມ ລະບ ບຫ ຼຸດຜ່ອນແລະຍ ກເວັື້ນຄ່າຮຽນ
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ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງອາເມລິກາ ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງອ ດສະຕາລ 

25,000 – 50,000 ໂດລາ ເທ ົ່າກັບມະຫາວິທະຍາໄລຂອງ
ອາເມລິກາ

ເມ ື່ອສ ມ ທຽບກັບຄ່າ ຮຽນຂອງອາ ເມລິກາ ແລະອ ດ ສະຕາ ລ ແລ້ວ, ຖ 
ວ່າ ຄ່າ ຮຽນຂອງຍ ື່ປ ູ່ນຖ ກກວ່າ  ໃນຂະນະທ ື່ຄ ນນະພາບການສຶກສາ 
ຍັງຄ ງ ຢ ູ່ ໃນລະດັບສ ງ.



ຄ່າຮຽນແພງຫ າຍບ ?

13

1ເດ ອນ

ໂຕກຽວ 800ໂດລາ
ໂອສາກາ 720ໂດລາ
ໂອກະຢະມະ 570ໂດລາ
ຄິວຊ 580ໂດລາ

ຄ່າຄອງຊ ບຢ ູ່ໂອກະຢະມະ, ຄິວຊ  ແລະ ເຂດນອກຕ ວ
ເມ ອງຍ ື່ປ ູ່ນແມ່ນມ ລາຄາຖ ກ. 
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1ໂດລາ=104.34ເຢນ
(31.7.2020) 

ຄ່າຄອງຊ ບໂດຍສະເລຍ່ຕ ໍ່ເດ ອນ (ບ ໍ່ລວມຄາ່ຮຽນ)
ສະເລ່ຍໃນທ ົ່ວປະເທດ 89,000 ເຢນ (ປະມານ 853 ໂດລາ)

ອາ ຫານ
¥27,000

($259) 

ຄ່າເດ ນທາງ
¥5,000 ($48)ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອ ື່ນໆ

¥7,000 ($67)

ງານອະດິເລກ ແລະ ຄວາມ ບັນເທ ງ
¥6,000 ($57)

ຄ່າປະກັນໄພ ແລະ ຄ່າປ ິ່ນປົວ
¥3,000 ($29)

ຄ່າສາທາລະນ ປະ ໂພກ
(ໄຟຟ້າ, ແກ໊ສ ແລະນໍ້າ)

¥7,000 ($67)

ຄ່າເຊ ົ່າ ເຮ ອນ
¥34,000

($326) 

ຄ່າຄອງຊ ບຂອງນັກຮຽນຕ່າງປະເທດ
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ຂ ໍ້ ມ ນທຶນການສຶກສາ

☆ທຶນການສຶກສາ ໂດຍອໍານາດການປົກຄອງໃນທ້ອງຖິື່ນແລະ ສະ ມາ ຄ ມ ສາ ກ ນໃນທ້ອງຖິື່ນ
☆ທຶນການສຶກສາ ໂດຍ ມ ນນິທິເອກະ ຊ ນ
☆ທຶນການສຶກສາ ເພ ື່ອຮຽນຢ ູ່ ໃນປະ ເທດຍ ື່ປ ູ່ນສໍາ ລັບ ຜ ້ ສະ ໝັກທ ື່ອາ ໄສ ຢ ູ່ ໃນຕ່າງປະ ເທດ

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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ທຶນ ການ ສຶກສາ ຂອງລັດຖະບານ ຍ ື່ປ ູ່ນ
ທຶນການສຶກສາ ມ ງກະໂຊ (MEXT)

- ຄ່າປີີ້ຍ ນເດ ນທາງໄປ-ກັບ
- ຄ່າຮຽ ນ
- ເງິນ ຊ່ວຍເຫ  ອການ ດໍາລ ງ ຊ ວິດ

ປະລິນຍາ ຕ  , 
ໂຮງ ຮຽນວິ ຊາ ຊ ບ ແລະ ອ ື່ນໆ ນັກສຶກສາ ຄ ື້ນ ຄວ້າ ປະລິນຍາ ໂທ ປະລິນຍາ ເອກ

117,000ເຢນ 143,000ເຢນ 144,000ເຢນ 145,000ເຢນ
≒ 1,060ໂດລາ ≒ 1,300ໂດລາ ≒ 1,310ໂດລາ ≒ 1,320ໂດລາ

(ຕ ວ ຢູ່າງ:1ໂດລາ=110ເຢນ)

ທຶນການສຶກສາທ ື່ເບ ກໃຫ້ເຕັມຈໍານວນ

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


ທຶນການສຶກສາທ ື່ເບ ກໃຫ້ບາງສ່ວນ
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ທຶນການສຶກສາເພ ື່ອສ ົ່ງເສ ມການຮ່ໍາຮຽນຈາກ JASSO 
ສໍາ ລັບນັກຮຽນຕ່າງປະເທດທ ື່ໃຊ້ທຶນສ່ວນຕ ວ

48,000ເຢນ≒436ໂດລາ/1ເດ ອນ
ສໍາລັບນັກຮຽນຂອງ ມະ ຫາ ວິທະ ຍາໄລແລະໂຮງ ຮຽນວິຊາຊ ບ

30,000ເຢນ ≒272ໂດລາ /1ເດ ອນ
ສໍາລັບ ນັກຮຽນ ຂອງສະ ຖາບັນ ພາສາຍ ື່ປ ູ່ນ

ສະໝັກເມ ື່ອເດ ນທາງມາຮອດປະເທດຍ ື່ ປ ູ່ນ!
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ວຽກພິເສດ

75% ຂອງນັກຮຽນຕ່າງປະເທດແມ່ນ ເຮັດ ວຽກພິເສດ. ເຈ ື້າ ໄດ້ 
ຮັບອະ ນ ຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກ ດັົ່ງກ່າວໄດ້ສ ງສ ດ 28 ຊ ົ່ວ ໂມງຕ ໍ່ ອາທິດ, 
ລາຍ ໄດ້ສະ ເລ່ຍແມ່ນ 565 ໂດລາ ຕ ໍ່ເດ ອນ. 

ລະວັງການຫ ອກລວງແລະເລ້ຫ ຽ່ມກ ນອ ບາຍຕ່າງໆທ ື່ ສັນຍາວ່າ
ຈະຮັບປະກັນໃຫ້ເຈ ື້າມ ວຽກທ ື່ມ ຄ່າຈ້າງສ ງໃນຂະນະທ ື່ ກໍາລັງຮຽນ
ຢ ູ່ ປະເທດຍ ື່ປ ູ່ນ!

・ໃນຖານະທ ື່ເປັນນັກຮຽນຕ່າງປະເທດ, ເຈ ື້າສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ 300,000 ເຢນຕ ໍ່
ເດ ອນ.

・ເຈ ື້າສາມາດໄດ້ຮັບເງນິ 3,000 ເຢນຕ ໍ່ຊ ົ່ວໂມງ.
・ເຈ ື້າສາມາດກ ມ້ຄ່າຮຽນແລະຄ່າຄອງຊ ບ ພ້ອມທງັສ ົ່ງເງນິກັບປະເທດຂອງເຈ ື້າດ້ວຍ
ການຫາເງນິໃນຂະນະທ ື່ກໍາລງັຮຽນຢ ູ່ປະເທດຍ ື່ ປ ູ່ນ.

ການ
ຕ ວະ!

ຈ ົ່ງຢູ່າໄວ້
ໃຈເດັດ
ຂາດ!



1. ການແນະນໍາເບ ື້ອງຕ ື້ນ

2. ການເງິນ

3. ການວາງແຜນ ແລະ ການກຽມ
ຄວາມພ້ອມ

4. ຂ ໍ້ ມ ນເພ ື່ມເຕ ມ
19
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7 ບາດກ້າວໃນການຮຽນຢ ູ່ປະເທດຍ ື່ປ ູ່ນ

1. ລວບລວມຂ ໍ້ມ ນເພ ື່ອການວາງແຜນທ  ື່ ປະສ ບຜ ນສໍາເລັດ
2. ເລ ອກໂຮງຮຽນ・・・ກ່ອນ 12 ເດ ອນ

3. ສອບເສັງເອ າຄະແນນ・・・JLPT/TOEFL/IELTS/TOEIC ເປນັຕ ື້ນ

4. ຍ ື່ນໃບສະໝັກ・・・ກ່ອນ 6 ເດ ອນ
5. ສອບເສງັຄັດເລ ອກ
6. ເດ ນເລ ື່ອງເຂ ື້າຮຽນ
7. ກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນເດ ນທາງໄປປະເທດຍ ື່ປ ູ່ນ

ຈໍາ ເປັນຕ້ອງມ N1-N2, TOEFL iBT 71-80, IELTS 5.5-6

ເປັນຫຍັງ? ແມ່ນຫຍັງ? ຢ ູ່ ໃສ? ດ ນປານໃດ? ຕັື້ງແຕ່ເມ ື່ອໃດ? ແລະອ ື່ນໆ
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ປີການສຶກສາໃນປະເທດຍ ື່ປ ູ່ນ
ພາກຮຽນທ 2

(ຕ ລາ – ມ ນາ)

ພາກຮຽນທ 1

(ເມສາ – ກັນຍາ)

ວັນພັກລະດ ຮ້ອນ

(ສິງຫາ – ກັນຍາ)

ວັນພັກລະດ ໜາວ

(ທັນວາ – ມັງກອນ)
ວັນພັກລະດ ໃບໄມ້ປົົ່ງ

(ກ ມພາ – ມ ນາ)

ພາກ ຮຽນທ 1

ເທ ມທ 1 ເທ ມ ທ 2

ພາກ ຮຽນທ 2

ເທ ມທ 4ເທ ມ ທ 3

ບາງມະຫາວິທະຍາໄລນໍາໃຊ້ລະບ ບ ເປັນ ເທ ມ
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ການກະກຽມເພ ື່ອເຂ ື້າຮຽນ

1. ກະກຽມແຜນການຄ ື້ນຄວ້າຂອງເຈ ື້າສໍາລັບບັນດິດມະຫາວິທະຍາໄລ

2. ຄ ື້ນຫາໂຮງຮຽນ
(ກໍານ ດທ ື່ປຶກສາດ້ານວິຊາການທ ື່ມ ຄວາມເປັນໄປໄດ້)

3. ຕິດຕ ໍ່ ໂຮງຮຽນແລະລວບລວມຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບເງ ື່ອນໄຂແລະຂັື້ນຕອນ 

ການສະໝັກ/ການເຂ ື້າຮຽນ

4.   ສ ົ່ງເອກະສານສະໝັກທ ື່ຈໍາເປັນ

ຈ ດປະສ ງ, ຄວາມເປນັມາ, ຄໍາ ຖາມຂອງການຄ ື້ນຄວາ້, ວິທ ການຄ ື້ນຄວາ້, ເອ ກະສານອາ້ງອ ງ, ແລະອ ື່ນໆ…



ຈະຊອກຫາມະຫາວິທະຍາໄລໄດ້ແນວໃດ?
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ຫ ັກ ສ ດ ປະລິນຍາ

ຄ ື້ນຫາ ວິທະຍາ ໄລແລະມະຫາວິທະຍາ ໄລໄດ້ຈາກ

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


ຈະຊອກຫາອາຈານທ ື່ ປຶກສາໄດ້ແນວໃດ? 
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ພິມຄໍາ ສັບ/ສາຂາວິຊາການທ ື່ເຈ ື້າສ ນໃຈລ ງ ໃສຊ່ອງຄ ື້ນ ຫາເພ ື່ອຊອກຫາ
ອາຈານທ ື່ປຶກສາທ ື່ມ ຄວາມເປັນ ໄປໄດ້ ຂອງ ເຈ ື້າ!

https://researchmap.jp/researchers?lang=en


ໄປ ທ ື່ເວັບໄຊ ຂອງມະ ຫາວິທະຍາ ໄລແຫງ່ໃດໜຶື່ງ ເພ ື່ອກໍານ ດ
ອາ ຈານທ ື່ປຶກສາທ ື່ມ ຄວາມເປນັໄປໄດ້ຂອງເຈ ື້າ!

25

ຈະຊອກຫາອາຈານທ ື່ ປຶກສາໄດ້ແນວໃດ? 
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ຈະຊອກຫາໂຮງຮຽນອ ື່ນໄດ້ແນວໃດ? 

ໂຮງ ຮຽນ ວິຊາ ຊ ບ

ຫ ັກ ສ ດ ພ ື້ນຖານຂອງມະຫາວິ ທະຍາ ໄລ,
ໂຮງ ຮຽນ ພາ ສາຍ ື່ ປ ູ່ນ
*ກວດ ເບິື່ງ ໃຫ້ ແນ່ໃຈວ່າສະ ຖາ ບນັພາ ສາຍ ື່ປ ູ່ນທ ື່ເຈ ື້າ ຕັື້ງໃຈ ຈະສະ ໝັກນັື້ນ
ໄດ້ ຮັບການ ອອກແບບ ໂດຍ ກະ ຊວງຍ ຕິທໍາ ໃນປະ ເທດ ຍ ື່ປ ູ່ນ
ກວດເບິື່ງ ຈາກ: 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. ການແນະນໍາເບ ື້ອງຕ ື້ນ

2. ການເງິນ

3. ການວາງແຜນ ແລະ ການກຽມ
ຄວາມພ້ອມ

4. ຂ ໍ້ ມ ນເພ ື່ມເຕ ມ
27



ເວັບໄຊແລະເຟສບ ກສໍາລັບຮຽນຢ ູ່ປະເທດຍ ື່ປ ູ່ນ
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ຂ ໍ້ມ ນເພ    ື່ມ ເຕ ມຫ າຍ ຢູ່າງ ກ່ຽວ ກັບ
ການຮຽນຢ ູ່ ປະເທດຍ ື່ ປ ູ່ນ ມ ຢ ູ່ໃນ
ເວັບໄຊ ແລະ ຂອງພວກເຮ າ

https://studyinjapan-asean.jp/
https://www.facebook.com/StudyinJapan.ASEAN/
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ຄ ່ມ ພ ື້ນຖານສໍາລັບຮຽນຢ ູ່ປະເທດຍ ື່ ປ ູ່ນ

ປຶີ້ມ ຄ ່ ມ ສໍາລັບຮຽນ ຢ ູ່ປະ ເທດຍ ື່ປ ູ່ນ ທ ື່ມ ປະ ໂຫຍດ
ຫ າຍແລະ ໃຊ້ ໄດ້ຈິງ ເຫ ັົ່ມ ນ ື້, ມ ໃຫ້ບ ລິການເປັນ
ພາສາລາວ, ອັງກິດ ແລະ ຍ ື່ປ ູ່ນ ຟຣ !



ຫ້ອງການປະຈໍາຢ ູ່ບາງກອກ (ປະເທດໄທ) ພ້ອມຈະໃຫ້ຄໍາ
ປຶກສາ ແລະ ຊ່ວຍທ່ານໄດ້ໃນການໄປສຶກສາຕ ໍ່ຢ ູ່ປະເທດຍ ປ ູ່ນ!

★ ສໍາມະນາ ອອນລາຍຟຣ  

★ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ  ອອນລາຍຟຣ 

★ ໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບມະຫາວທິະຍາໄລ ແລະ ທຶນການສກຶສາຟຣ 

Study in Japan.ASEAN

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

