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មាតិកា
J A P A N

ព័ត៌មានទូទៅការសិក្សាថ្នា ក្ស់ទរកាយឧតតម០២

ព័ត៌មានទូទៅការសិក្សាថ្នា ក់្សបរញិ្ញា បរត០១

ការចំណាយនិងអាហារបូក្សរណ៍០៣

ទេខទំនាក់្សទំនងសាក្សសួរព័ត៌មាន និង

ទេហទំព័រ
០៤

ការស្សែ ងរក្សការងារ០៥



ថ្នា ក់បរញិ្ញា បរត



បនាា ប់ពីបញ្ច ប់ការសិក្សាទៅថ្នា ក្ស់ិទិយាលេ័យ

វិ ទិយាលេ័យ

សាលាបណ្ដ ុះបណាា េបទចចក្សវិ ទិយាល ៣ឆ្ា ំ

ថ្នា ក់បរញិ្ញា បរត ៤ឆ្ា ំ

សាលាបណ្ដ ុះបណាា េិជិ្ជា ជីីិ ២ឆ្ា ំ

ថ្នា ក្ស់ទរកាយឧតតម
អនុបណឌ ិត ២ឆ្ា ំ

បណឌ ិត៣ឆ្ា ំ -៤ឆ្ា ំ

ធ វ្ ើការ

ធ វ្ ើការ

ធ វ្ ើការ

ថ្នា ក្ស់បរញិ្ញា បរតរង ២ឆ្ា ំ

ធ វ្ ើការ

រាវរាវវិ ទិយាលេ័យ

+
សាលាបណ្ដ ុះ

បណាា េភាសា ជី

ប ុនទៅរបទទស
ជីប ុន



េក្សខខណឌ ចបំាច់សរមាប់ថ្នា ក្ស់បរញិ្ញា បរត

➢យ៉ា ងធោចណាស់ រតវូឆ្លងកាត់ការសិកា/បញ្ចប់ការសិការ

យៈធេល១២ឆ្ា ាំថ្នា កម់្យមសិកាទុតិយភូមិ

➢ រតវូមានអាយុយ៉ា ងតិច ១៨ឆ្ា ាំ

➢ (បញ្ចប់ការសិកាធៅាលាអនតរាតិ) GCE A level, 

IB(International Baccalaureate Diploma) ាធ ើម

ឬបញ្ចប់កមម វ ិ្ ីសិកាអនត រាតិដ លមានរយៈធេល១២ឆ្ា ាំ

(WASC, CIS ACSI）
*ដឆ្កធមើលលកខខណ្ឌ ធៅាកលវទិាល័យដ លអាកចងធ់ៅសិកា

ធេហទាំេ័រ JASSO https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/educational-system/



របសិនទបើអាក្សចង់ទៅសិក្សាទៅរបទទសជីប ុន ទតើអាក្សរតវិ ទវែ ើូូចទមាច?

0១ ដសវករក
េ័ត៌មាន & 
ធរៀបចាំេធរមាង

0២ភាា

ភាាជប៉ាុន

N1 / N2

ឬ

ភាាអង់ធេលស
TOEFLiBT 71

IELTS 5.5

0៣ចាំណាត់ថ្នា ក់

& េិនទ ុ របឡង

-របតិបតត ិេិនទ ុ ធៅ
វវទិាល័យ

-េិនទ ុ EJU

-េិនទ ុ របឡង
Standardized test
មួយចាំនួន

0៤ការដាក់ពាកយ&
ការរបឡងចូល

-ការដាក់ពាកយ
និង បង់ថ្លលដាក់

ពាកយ

-ការសមាា សន៍

ទរតៀមមុន ១~២ឆ្ា ំ

-ធតើេួរធរជើសធរ ើស
ាលាមួយណា?

-ធតើេួរធរជើសធរ ើស
វេគសិកាមួយណា?

-េិនិតយធលើ
លកខខណ្ឌ និង

កាលបរធិចេទដាក់
ពាកយ



ការដសវងរកកមម វ ិ្ ីសិកានិងាកលវទិាល័យ

សាក្សេិទិយាលេ័យ ក្សមម ិវិីសិក្សា EJU

ទេហទំព័រ JASSO
ស្សែ ងរក្សសាក្សេិទិយាលេ័យ

តាមទេហទំព័រJPCUP 

ក្សមម ិវិីសិក្សាជ្ជភាសា

អង់ទេេស

ការរបឡងចូេសាក្សេិទិយាល

េ័យទៅរបទទសជីប ុន (EJU)

☞ដឆ្កធមើលធេហទាំេ័រាកលវទិាលយ័!

សរមាប់ថ្នា ក់បរញិ្ញា បរតដតប៉ាុធណា ោះ!



ថ្នា ក់ធរកាយឧតតម



Table – Example with 4 columnsរបសិនទបើអាក្សចង់ទៅសិក្សាទៅរបទទសជីប ុន ទតើអាក្សរតវិ ទវែ ើូូចទមាច?

០១ ដសវករក

េ័ត៌មាន & 
េធរមាង

-ដសវ ងរកាស្រសតចា
រយ ឹកនាំ

-ធតើេួរធរជើសធរ ើស
ាលាមួយណា?

-េិនិតយធលើ
លកខខណ្ឌ និង

កាលបរធិចេទដាក់
ពាកយ

0២ភាា

ភាាជប៉ាុន

N1 / N2

ឬ

ភាាអង់ធេលស
TOEFLiBT 71

IELTS 5.5

ឬធរចើនាងធនោះ

0៣េធរមាង
រាវរាវ &
របតិបតត ិេិនទ ុ

-េធរមាងរាវរាវ

-េិនទ ុ GPAខពស់

-សមិទធិផលធផេងៗ

០៤ការដាក់ពាកយ

និងការរបឡង

-ការដាក់ពាកយ

-ការរបឡង

-ការសមាា សន៍

ទរតៀមមុន ១~២ឆ្ា ំ



ដសវ ងរកកមម វ ិ្ ីសិកា និងាកលវទិាល័យ

សាក្សេិទិយាលេ័យ ក្សមម ិវិីសិក្សា

ទេហទំព័រ JASSO
ស្សែ ងរក្សសាក្សេិទិយាលេ័យ

តាមទេហទំព័រJPCUP 

ក្សមម ិវិីសិក្សាជ្ជភាសា

អង់ទេេស

☞ដឆ្កធមើលធេហទាំេ័រាកលវទិាលយ័!



•ការដណ្នាំេីអតីតនិសេិតាស្រាត ចារយ សិសេចបង…

•អតថបទរាវរាវដ លបានចុោះផាយ…

•ការធ វ្ ើបទបង្ហា ញាអនតរាតិ សិកាខ ាលា..

•ការដសវងរកតាមធេហទាំេ័រ…

វវ ិ្ ី ដសវ ងរកាស្រាត ចារយ ឹកនាំ

១

២

៣

ការរសាិរជ្ជិតាមទេហទំព័ររបស់សាក្សេិទិយាលេ័យ

ការរសាិរជ្ជិតាមទិនាន័យទេើទេហទំព័រ

ការរសាិរជ្ជិតាមរយ ការអានអតថបទរសាិរជ្ជិពីមុន



ការរសាិរជ្ជិតាមទេហទំព័ររបស់សាក្សេិទិយាលេ័យ

▶ទ្ ញើអីុស្ម េភាា ប់ជ្ជមួយ CV េទរមាងរសាិរជ្ជិ របតិបតត ិពិនទ ដ េិខិត ា្េ់អនុសាសន៍

១

http://research.okayama-u.ac.jp/find_a_researcher/

ជ្ជទូទៅសាក្សេិទិយាល

េ័យជីប ុននីមួយៗ

មានទេហទំព័រផ្ទា េ់

ខល នួសរមាប់ស្សែ ងរក្ស

រេវូ ឹក្សនា។ំខាងទេើ

ទនុះជ្ជឧទាហរណ៍ទេ

ហទំព័ររបស់

សាក្សេិទិយាលេ័យ
Okayama

វវ ិ្ ី ដសវ ងរកាស្រាត ចារយ ឹកនាំ



២

ទេហទំព័រ Research Map 

http://researchmap.jp/search/

▪ ាធេហទាំេ័រមានទិនាន័យ្ាំមួយកន ុងរបធទស

ជប៉ាុន

▪ ដសវ ងរកតាមរយៈធ ម្ ោះាស្រសតចារយាថ ប័នពាកយ

េនល ឹោះ ាធ ើម។

វវ ិ្ ី ដសវ ងរកាស្រាត ចារយ ឹកនាំ

ការរសាិរជ្ជិតាមទេហទំព័រ

▶ទ្ ញើអីុស្ម េភាា ប់ជ្ជមួយ CV េទរមាងរសាិរជ្ជិ របតិបតត ិពិនទ ដ េិខិត ា្េ់អនុសាសន៍

http://researchmap.jp/search/


ការរសាិរជ្ជិតាមរយ ការអានអតថបទរសាិរជ្ជិពមីុន តាម

ទេហទំព័រ@CiNii, J-stage
៣

ទេហទំព័រ CiNii

https://ci.nii.ac.jp/en

https://ci.nii.ac.jp/ja

*ទិនាន័យធេហទាំេ័រធផេងធទៀត: J-stage

វវ ិ្ ី ដសវ ងរកាស្រាត ចារយ ឹកនាំ

▶ទ្ ញើអីុស្ម េភាា ប់ជ្ជមួយ CV េទរមាងរសាិរជ្ជិ របតិបតត ិពិនទ ដ េិខិត ា្េ់អនុសាសន៍

https://ci.nii.ac.jp/en
https://ci.nii.ac.jp/ja


ការចាំណាយ&

អាោរបូករណ្៍



ថ្លលសិកា/ឆ្ា ាំ (ាកលវទិាល័យ)

• ៥៣៥.៨០០ធយ៉ាន≒៣.៧០០  ុលាល រ
ាកលវទិាល័យ

ាតិ

• ៥៣៨.៦៣៣ធយ៉ាន≒៣.៧០០  ុលាល រ
ាកលវទិាល័យ
ាធារណ្ៈ

• ៩០០.០០០~៣.០០០.០០០ធយ៉ាន
≒៦.២៥០~២០.៨០០ ុលាល រ

ាកលវទិាល័យ
ឯកជន

*តថ្មលដាក់ពាកយចូលធរៀន (សរមាប់ឆ្ា ាំទី១) 
・២៨២.០០០ធយ៉ាន (ាកលវទិាល័យរ ឋ)
・៣៩៣.៦១៨ធយ៉ាន (ាកលវទិាល័យឯកជន)

*១ ុលាល រ=១៤៤ធយ៉ាន



Expensive? 
Apply Tuition Exemption of universities

អារស័យតាមចាំណូ្ល និងលទធផលសិការបស់អាក

អាកអាចដាក់ពាកយធសា ើសុាំធលើកដលងការបង់ថ្លលសិកា

ដ លអាចទទួលបានការបញុ្្ោះតថ្មលសិកាេី ៣០%

៥០% ល់ ១០០% េីាលារបស់អាក។

ធតើថ្លលសិកាធៅរបធទសជប៉ានុថ្លលដមនធទ?



ធ ម្ ោះអាោរបូករណ៍្ ករមិត ធេហទាំេ័រ

MEXT 
Scholarship

Full

១.បរញិ្ញា បរត
២. ាលាបណុ្្ោះបណាត លវាិា ជីវៈ
៣.ាលាបណុ្្ោះបណាត លបធចចកវទិា
៤.រាវរាវ(អនុបណ្ឌ ិត, បណ្ឌ ិត)

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

JDS Full អនុបណ្ឌ ិត

https://jds-
scholarship.org/country/cambodia/index.h
tml

ADB Program Full អនុបណ្ឌ ិត
https://www.adb.org/site/funds/funds/jap
an-scholarship-program-jsp

JASSO Reservation Program for 
Monbukagakusho Honors Scholarship for 
Privately- Financed International Student

Partial
១.បរញិ្ញា បរត
២. ាលាបណុ្្ោះបណាត លវាិា ជីវៈ
៣. អនុបណ្ឌ ិត, បណ្ឌ ិត

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/sc
holarships/shoureihi/about.html

JPSS Scholarship
Partial

Full
១.បរញិ្ញា បរត
២.អនុបណ្ឌ ិត

https://www.jpss.jp/en/my/scholarship/appl
ication/

តារាងអាោរបូករណ្៍ JASSO https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/by-style/pamphlet/

អាោរបូករណ៍្ដ លអាកអាចដាក់បានេីរបធទសកមព ុា



កមម វ ិ្ ីអាោរបូករណ្៍ធៅតាមាកលវទិាល័យ

ធ ម្ ោះអាោរបូករណ្៍ ករមិត ធេហទាំេ័រ

Okayama University
Global Discovery Program& Faculty of Agriculture

បរញិ្ញា បរត
https://discovery.okayama-u.ac.jp/en/prospective_students/s/
https://www.okayama-u.ac.jp/user/agr/news/news_id10862.html

Kyoto iUP Program
Social Science, Humanities, Education, Science, Engineering

បរញិ្ញា បរត https://www.iup.kyoto-u.ac.jp/apply/

Asia University
Social Science, Humanities បរញិ្ញា បរត https://www.asia-u.ac.jp/english/asean/

Ritsumeikan Asia Pacific  
University(APU)
Social Science, Humanities

១.បរញិ្ញា បរត
២.អនុបណ្ឌ ិត
៣. បណ្ឌ ិត

http://admissions.apu.ac.jp/costs_scholarships/tuition_reduction_scholarship/

Ritsumeikan University
Social Science, Humanities, Science, IT

បរញិ្ញា បរត http://en.ritsumei.ac.jp/current-students/financial-aid/

Tokyo International University
Social Science, Humanities, IT

១.បរញិ្ញា បរត
២.អនុបណ្ឌ ិត

https://www.tiu.ac.jp/etrack/cost/reductions.html

Kyoto University of Advanced Science
Engineering, Science

១.បរញិ្ញា បរត
២.អនុបណ្ឌ ិត
៣.បណ្ឌ ិត

https://www.kuas.ac.jp/en/faculty-of-engineering/undergraduate-ap/u-
scholarship/#ap_link

The University of Hyogo
Business

បរញិ្ញា បរត https://www.u-hyogo.ac.jp/english/topics/details/20201218/index.html

☞សូមដឆ្កធមើលាកលវទិាល័យដ លអាកចង់ធៅ scholarship_search_20180330.xlsx (live.com)

https://discovery.okayama-u.ac.jp/en/prospective_students/s/
https://www.okayama-u.ac.jp/user/agr/news/news_id10862.html
https://www.iup.kyoto-u.ac.jp/apply/
https://www.asia-u.ac.jp/english/asean/
http://en.ritsumei.ac.jp/current-students/financial-aid/
https://www.tiu.ac.jp/etrack/cost/reductions.html
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.studyinjapan.go.jp%2Fja%2F_mt%2F2021%2F09%2Fscholarship_search_20180330.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK


ដសវ ងរក &ដាក់ពាកយអាោរបូករណ្៍ធៅ
ាកលវទិាល័យអាកចង់ធៅ

https://www.okayama-
u.ac.jp/eng/current_students/Scholarship.html

ភាសាអង់ទេេស

http://www.okayama-u.ac.jp/user/ouic/japanese/interstudents/current_students/3-
08scolarship_new.html

ភាសាជីប ុន

េ័ត៌មានអាោរបូករណ្៍

ឧទាហរណ្:៍ International Students office, Okayama University



ការគាំរទរបស់ការយិល័យ OJEIC/Study in Japan Global Network 

Project (ASEAN)

ត្េ់ការពិទររុះអំពីការសិក្សា

សាក្សេិទិយាលេ័យអាហារបូក្សណ៍

សិកាខ សាលាការរបឡងជ្ជទ ើូម

By Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology-Japan



ការចាំណាយាម្យមរបចាាំដខកន ុងការស់ធៅ

¥100,000

¥89,000 ¥77,000
¥72,000

Tokyo Osaka Chugoku Kyushu

០១

០២

០៣

០៤

05

Tokyo

តថ្មលសិកាធៅដតថ្លលដមនធទ?

ធរជើសធរ ើសធៅសិកាធៅតាមតាំបនធ់ផេងៗ!

Osaka

Chugoku Area
(Hiroshima, Okayama)

Kyushu Area

របភេ: JASSO “Student Guide”

Tokyo

Osaka

Chugoku

Kyushu



តថ្មលសិកាធៅដតថ្លលដមនធទ?

ការង្ហរធរៅធមា៉ា ង!

ការង្ហរធរៅធមា៉ា ងសរមាប់និសេិតអនត រាតិ

⚫និសេិតអនត រាតិធៅសិកាធដាយធរបើលវកិារផ្ទា ល់ខល នួដ លធ វ្ ើការង្ហរធរៅធមា៉ា ង: ៦៧%

⚫របាប់ចាំណូ្លរកបានរបចាាំដខ: ៥៩.០០០ធយ៉ាន (≒៤២០ ុលាល រ) *រតវូការសមតថភាេភាា

ជប៉ាុន

⚫សរមួលការចាំណាយបាន ១/២~៣/៤ ថ្នការចាំណាយរបចាាំដខ*ធដាយមិនរមួបញ្្លូថ្លលសិកា

របភេ: JASSO https://www.studyinjapan.go.jp/en/job/parttime-works/



េួរកត់សមាគ ល់!

✓ការង្ហរធរៅធមា៉ា ងមិនេួរនាំឱ្យប៉ាោះពាល់ការសិការបស់អាកធទ

✓ រយៈធេលធ វ្ ើការមិនរតវូធលើស ២៨ធមា៉ា ងកន ុងមួយអាទិតយ

（អាច ល់៨ធមា៉ា ងកន ុងមួយថ្លៃ សរមាប់ធេលឈប់សរមាករយៈធេលដវង)

ធបើអាករបរេឹតតកាំហុសរតង់ចាំណុ្ចណាមួយអាកនឹងមានបញ្ញា ធលើទិដាឋ ការ(Visa) របស់អាក

ធហើយមិនអាចបនតការសិកាធៅរបធទសជប៉ាុនបានធទៀតធទ។

តថ្មលសិកាធៅដតថ្លលដមនធទ?

ការង្ហរធរៅធមា៉ា ង!



ធលខទាំនក់ទាំនង

& ធេហទាំេ័រ



របឹកាាមួយធយើងាភាាដខម រធៅការយិល័យ OJEIC Phnom Penh 

(Okayama University Japan Educational Information Center)

@បនាប់ាេូរា៉ា ាន់ផ្ទា ល់ ី CJCC, RUPP

ធលខទូរស័េា&ធតធឡរកាម

០៩៣-៧៣៨-៤១០

០៩៣-៧៣៨-៤២០

អុីដម៉ាល ojeicpnh@gmail.com

mailto:ojeicpnh@gmail.com


Iទេហទំព័រទហែ សបុក្សស្ូេមានជ្ជភាសាស្ខមរ &អងទ់េេស

OJEIC Cambodia
OJEIC Cambodia/Study in Japan Global Network Project - ASEAN for 

Cambodia | Facebook

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


Instagram

ធេហទាំេ័រ

Study in Japan Global Network Project(ASEAN)

https://studyinjapan-

asean.jp/index.php?lg=en&page=

#Study in Japan For 

ASEAN



ទេហទំព័រ JASSO Study in Japan

https://www.studyinjapan.go.jp/ja/



ធេហទាំេ័រ Japan Study Support

https://www.jpss.jp/ja/



ការដសវ ងរកការង្ហរ
ធៅរបធទសជប៉ាុន



ទេហទំព័រការសរមាប់ស្សែ ងរក្សការងារមុនទពេបញ្ច ប់ការសិក្សា

Source; JASSO “Student Guide”

☜ “RYUKATSU”リュウカツ
Job hunting activities

https://ryugakusei.com/

JETRO Highly skilled professions ☞
https://www.jetro.go.jp/en/hrportal/



សូមអរេុណ!


