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เลือกประเทศ,สถานศึกษา หลักสูตร,สาขาที่อยากเรียน
ข้อมูล หลักสูตรการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาต่างๆ
คุณสมบัติของนักศีกษา การพิจารณาเข้ารับการศึกษา
ระยะเวลาเรียน ระดับภาษาที่จำเป็น การเรียนภาษา

เตรียมเอกสารและกรอกใบสมัคร
วิธีสมัครเรียน ระยะเวลาในการสมัคร เอกสารที่จำเป็ น
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ส่งเอกสาร

เตรียมตัวเดินทาง
วีซ่า ตั๋วเครื่องบิน พาสปอร์ต
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เดินทาง
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JAPAN
ศึ ก ษ า ต่ อ ป ร ะ เ ท ศ ญี่ ปุ่ น

ทำไมควรเรียนต่อที่ญี่ปุ่ น?
ญี่ปุ่ นจัดได้ว่าเป็ นแหล่งศึกษาชั้นนำระดับสากล มีมหาวิทยาลััยชั้นนำอยู่มากมายติดอันดับของโลกและได้รับการ
ยอมรับจากทั่วโลก สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนมีบทบาทในการผลักดันและพัฒนาระบบการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ รัฐบาลให้ความสำคัญและทุ่มงบประมาณสำหรับการศึกษาและงานวิจัย มหาวิทยาลัยของญี่ปุ่ นมีชื่อเสียง
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้าน วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี มีคณะและสาขาต่างๆให้เรียนอย่างหลากหลายมากมาย ใน
ส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา แม้ญี่ปุ่ นจะขึ้นชื่อเรื่องค่าครองชีพสูงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสหราชณาจักรหรือ
สหรัฐอเมริกา ค่าเรียนของญี่ปุ่ นจะถูกกว่า
ญี่ปุ่ นเป็ นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกและยังเป็ นผู้นำระดับโลกในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งมีคุณภาพ
ชีวิตและความปลอดภัยเป็ นอันดับต้นๆของโลก ญี่ปุ่ นเป็ นประเทศที่สะอาด เรียบร้อย มีระบบคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และ
ความที่เป็ นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำของโลก ทำให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย มีวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ทำให้นักเรียนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อันน่าประทับใจนอกห้องเรียน
และด้วยความที่เป็ นประเทศในเอเชียด้วยกัน จึงทำให้มีความใกล้ชิดและสามารถเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างไม่ยาก
ประเทศไทยยังต้องการบุคคลากรสาขาอาช่ีพต่างๆที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่ นอีกเป็ นจำนวนมาก ใน
ขณะที่คนที่รู้ภาษาญี่ปุ่ นในบ้านเรายังมีอยู่น้อยเทียบกับภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงมีโอกาสในการทำงานสูง โดยเฉพาะผู้ที่มี
ประสบการณ์การเรียนและใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่ นจะได้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ เนื่องจากมีความเข้าใจในวัฒนธรรม
วิธีคิดและวิถีการทำงานแบบญี่ปุ่ นมากกว่า และสามารถนำความรู้กลับมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการทำงานในประเทศไทย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ข้อมูลทั่วไป
สภาพภูมิประเทศ

JAPAN

ญี่ปุ่ นเป็ นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

สกุลเงินของญี่ปุ่ นคือ เยน (Yen) ในญี่ปุ่ นจะใช้

ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิ ก ติดกับคาบสมุทรเกาหลี

สัญลักษณ์ ¥ หรือตัวคันจิ

และประเทศจีน

ส่วนตัวย่อที่นิยมใช้คือ JPY (Japanese Yen)

ญี่ปุ่ นประกอบด้วย 4 เกาะหลัก คือ ฮอกไกโด ฮอนชู

ธนบัตรที่ใช้กันอยู่ในปั จจุบันนี้จะเเบ่งออกเป็ น

ชิโกกุและคิวชู

10,000 เยน 5,000 เยน 2,000 เยน และ 1,000 เยน

ญี่ปุ่ นเป็ นประเทศที่ถูกล้อมด้วยทะเลทุกด้าน

เหรียญที่ใช้มีเหรียญ 500 เยน 100 เยน 50 เยน

มีขนาดพื้นที่ประมาณ 377,947ตารางกิโลเมตร เล็ก

円 (ออกเสียงว่า เอ็น)

10 เยน 5 เยน และ 1 เยน

กว่าไทยประมาณ 0.7 เท่า พื้นที่ี 3/4ของประเทศเป็ น
ภูเขา ส่วนที่เหลือคือพื้นที่ราบและลุ่มน้ำ
ญี่ปุ่ นตั้งอยู่ในวงแหวนแห่งไฟ บริเวณรอยต่อระหว่าง
แผ่นเปลือกโลก 3 แผ่น ทำให้เกิดแผ่นดินไหวบ่อยๆ
ทั้งระดับความรุนแรงต่ำบ่อย และความรุนแรงสูงที่
ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงอยู่หลายครั้ง
เวลา
เวลาในประเทศญี่ปุ่ นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง

การเดินทางจากกรุงเทพไปโตเกียวใช้เวลาประมาณ 5
ชั่วโมงครึ่ง

ภาษาราชการ
ใช้ภาษาญี่ปุ่ นภาษาเดียวทั่วประเทศ แม้จะมีความ
แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคซึ่งจะมีภาษาท้องถิ่นของ
ตนเอง โดยทั่วไปคนญี่ปุ่ นที่พูดอังกฤษได้ดีจะมีน้อยมาก
ดังนั้นหากไม่รู้ภาษาญี่ปุ่ นจะลำบากต่อการใช้ชีวิตมาก
ทีเดียว
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เขตและจังหวัดของประเทศญี่ปุ่ น
ประเทศญี่ปุ่ นแบ่งออกเป็ น 8 เขต มี 47 จังหวัด ดังนี้

Regions and Prefectures of Japan
Hokkaidō

Kansai

1. Hokkaidō

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Tōhoku
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aomori
Iwate
Miyagi
Akita
Yamagata
Fukushima

Kantō
8. Ibaraki
9. Tochigi
10. Gunma
11. Saitama
12. Chiba
13. Tokyo
14. Kanagawa
Chūbu
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Niigata
Toyama
Ishikawa
Fukui
Yamanashi
Nagano
Gifu
Shizuoka
Aichi

Mie
Shiga
Kyoto
Ōsaka
Hyogo
Nara
Wakayama

Chūgoku
31.
32.
33.
34.
35.

Tottori
Shimane
Okayama
Hiroshima
Yamaguchi

1

Shikoku
36.
37.
38.
39.

Tokushima
Kagawa
Ehime
Kochi

2

Kyūshū & Okinawa
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

5

Fukuoka
Saga
Nagasaki
Kumamoto
Ōita
Miyazaki
Kagoshima
Okinawa

3

6 4

15

7

9
10
8
11
20
26
18
19
21
31
12
25 23 22
32
28
14 13
33
24
37
34
35
36
29
41
40
27
30
44
39
43
45 38
42
46
17

16

source:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Regions_and_Prefectures_of_Japan.svg
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ฤดูกาลในญี่ปุ่ น

ฤดูหนาว

ธันวาคม - กุมภาพันธ์
ฤดูหนาว -อากาศเย็นจัด อุณหภูมิ 10°C-ติดลบ
ต้องเตรียมเสื้อโค้ท เสืื้อแจ็คเก็ตชนิดหนาเป็ นพิเศษ นิยมใส่
เสื้อผ้าสีหม่นหรือสีดำ

ฤดูร้อน

มิถุนายน - สิงหาคม
ฤดูร้อน -อากาศร้อน อุณหภูมิ 25-33°C
ต้องเตรียมเสื้อแขนสั้นและบาง แต่งตัวเช่นเดียวกับในประเทศไทย

ฤดูใบไม้ผลิ

มีนาคม - พฤษภาคม
ฤดูใบไม้ผลิ-อากาศเย็น อุณหภูมิ 15-25 °C
ต้องเตรียมเสื้อแขนยาว แจ็คเก็ต และสเวตเตอร์ นิยมใช้สีสดใส

ฤดูใบไม้ร่วง

กันยายน - พฤศจิกายน
ฤดูใบไม้ร่วง- อากาศเย็น อุณหภูมิ 12-20°C
ต้องเตรียมเสื้อแขนยาว แจ็คเก็ต และสเวตเตอร์ นิยมใส่เสื้อ
ที่สีไม่ฉูดฉาด
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ค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อเดือน
จิปาถะ
9,000¥
ค่าเดินทางไปเรียน
4,000¥
บันเทิงและงานอดิเรก
5,000¥
ค่าประกันและรักษาพยาบาล
3,000¥
ค่าสาธารณูปโภค
7,000¥

ค่าอาหาร
28,000 ¥

ต่อเดือน
93,000 ¥

ค่าที่พัก
38,000¥
หากอยู่ในเมืองใหญ่ค่าใช้จ่ายอาจสูงกว่า เช่น โตเกียว 109,000 ¥
อ้างอิง: ผลสำรวจสภาพความเป็ นอยู่จริงของนักศึกษาทุนส่วนตัว ประจำปี 2019 (JASSO)
source: www.studyinjapan.go.jp

สิ่งที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายสูงหรือต่ำ จะเป็ นเรื่องของค่าครองชีพในแต่ละเดือนที่เราใช้มากกว่า
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อัตราค่าเช่าแบ่งตามภูมิภาคต่างๆของญี่ปุ่ น
ภูมิภาค
เฉลี่ยทั่วประเทศ

ค่าเช่าเฉลี่ยต่อเดือน (เยน)
35,000

โตเกียว

45,000

ฮฮกไกโด

28,000

คันโต

41,000

จูบุ

28,000

คินคิ

35,000

จูโกคุ

25,000

ชิโคคุ

25,000

คิวชู

24,000
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ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อญี่ปุ่ น
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็ นก่อนไปศึกษา

ค่าใช้จ่ายที่จำเป็ นหลังไปศึกษา

ค่าสอบวัดระดับ EJU/JLPT/TOEFL etc.

ค่าที่พัก

ค่าสอบเข้าสถานศึกษา

ค่าเดินทางค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสาร

ค่าตรวจร่างกาย

ค่าอาหาร

ค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสาร

ค่าประกันสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล

ค่าเครื่องบิน

ค่าสาธารณูปโภค(ค่าน้ำ,ค่่าไฟ,ค่าแก็ส)

ค่าทำพาสปอร์ต

ค่าอุปกรณ์การเรียน

ค่าทำวีซ่า

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าเรียน

ค่าเล่าเรียน
ค่าเล่าเรียนในญี่ปุ่ นจัดได้ว่าไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศทางยุโรปและอเมริกา และมีการ
สนับสนุนทุนการศึกษาเป็ นจำนวนมาก รวมถึงทุนลดค่าเล่าเรียนในญี่ปุ่ นสำหรับนักเรียนต่างชาติ
ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยของรัฐ

国立大学 ประมาณ 820,000¥ (~238,000฿)
公立大学 ประมาณ 930,000¥ (~270,000฿)
มหาวิทยาลัยเอกชน 私立公立大学 ประมาณ 1,000,000¥ (~290,000฿)
มหาวิทยาลัยเอกชนหลักสูตร แพทย์ศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ประมาณ800,000¥
(~232,000฿)
ระดับปริญญาโท-เอก
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ประมาณ 820,000¥(~238,000฿)
มหาวิทยาลัยของรัฐ
ประมาณ 930,000¥ (~270,000฿)
มหาวิทยาลัยเอกชน
ประมาณ 1,100,000¥ (~319,000฿)
มหาวิทยาลัยเอกชนหลักสูตร แพทย์ศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ประมาณ3,200,000¥
(~929,000฿)

国立大学
公立大学
私立公立大学

วิทยาลัยเทคโนโลยี ประมาณ 320,000¥ (~92,900฿)
วิทยาลัยอาชีวศึกษา ประมาณ 850,000¥ (~247,000฿)
โรงเรียนสอนภาษา ประมาณ 610,000¥ 1,050,000¥ต่อปี (~177,000฿- 304,000฿))

～

*เป็ นค่าใช้จ่ายในปี แรก และไม่นับค่าใช้จ่ายในการสอบเข้า ค่าใช้จ่ายจะต่างไปในแต่ละมหาวิทยาลัย
สามารถตรวจสอบจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
เรทเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565
1 Yen = 0.2904 Baht
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ที่พักอาศัยในญี่ปุ่ น
การหาที่พักแยกได้เป็ นสองประเภทใหญ่คือ การจัดหาที่พักโดยโรงเรียนสอนภาษาหรือมหาวิทยาลัย และการหา
ที่พักเองซึ่งติดต่อผ่านบริษัทนายหน้าหาบ้าน

ที่พักของสถานศึกษา
หอพักของสถานศึกษาโดยตรง มีหอพักที่แยกชายหญิง และหอพักรวม มีห้องเดี่ยว ห้องคู่ให้
เลือกตามงบประมาณ หอพักประเภทนี้มักมีเครื่องอำนวยความสะดวกให้พร้อม เข่นเตียง โต๊ะ ตู้
เสื้อผ้า แต่อาจจะต้องซื้อเครื่องนอนเอง ในส่วนของห้องอาบน้ำ สุขา และห้องครัวส่วนใหญ่จะ
ต้องใช้ร่วมกัน และอาจมีกฏบังคับมากกว่าการเช่าอพาร์ทเม้นท์
อพาร์ทเมนท์หรือแมนชั่นของเอกชน จัดไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะในกรณีที่
นักศึกษาต้องการหริือหอพักของสถานศึกษาเต็ม ซัึ่งกฏในการอยู่อาจไม่เข้มงวดเท่าหอพักของ
$5
สถานศึกษาแต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ไม่เช่นนั้นอาจถูกบอกเลิก
สัญญาได้ทันที ค่าที่พักอยู่ที่ประมาณ 30,000-70,000¥ต่อเดือน
Home stay ในญี่ปุ่ นครอบครัวส่วนใหญ่จะรับนักศึกษาต่างชาติมาอยู่ด้วยเป็ นระยะเวลาสั้น
เพียง 1-3 เดือน หรืออย่างมากไม่เกิน 6 เดือน ที่พักแบบนี้เป็ นประโยชน์กับนักศึกษาต่างชาติ
มาก เพราะสามารถเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมและธรรมเนียมต่างๆของญี่ปุ่ นได้โดยตรง และได้
เรียนรู้สำเนียงญี่ปุ่ นที่่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว แต่ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าหอพัก คือคืนละ 3,0005,000¥ รวมอาหารมื้อเช้าและมิื้อเย็น และอาจต้องใช้เวลาเดินทางจากที่พักไปยังสถานศึกษา
นานมากกว่าอยู่หอพัก

ที่พักที่หาเช่าเองผ่านบริษัท
นายหน้าจัดหาบ้าน
ที่พักประเภทนี้หาได้โดยติดต่อสอบถามกับบริษัทนายหน้าจัดหาบ้าน หรือ Fudou-san โดย
สามารถขอเข้าไปดูสภาพจริงได้ก่อนตัดสินใจเข้าพัก ที่พักประเภทนี้ส่วนใหญ่ได้แก่ อพาร์ทเม้นท์
หรือแมนชั่นซึ่งมีราคาหลายระดับขึ้นอยู่กับสภาพและสถานที่ตั้ง โดยจะเป็ นห้องโล่งไม่มี
เฟอร์นิเจอร์ใดๆ การเข้าพักจะต้องทำสัญญาเช่ากับเจ้าของหรือบริษัทนายหน้า โดยมีข้อตกลง
และเงื่อนไขเป็ นลายลักษณ์อักษร ผู้เช่าควรศึกษาให้เข้าใจก่อนเซ็นชื่อหรือประทับตราลงใน
สัญญา และปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่ดครัง ส่วนใหญ่สัญญาเช่าจะเป็ นรายปี โดยนอกจาก
ค่าเช่าแล้วในครั้งแรกยังต้องมีค่า shiki-kin (เงินประกันอุบัติเหตุความเสียหายกรณีไม่จ่าย
ค่าเช่า)และrei-kin (เงินกินเปล่าที่ต้องชำระให้เจ้าของบ้านโดยไม่ได้รับคืน)และค่ามัดจำต่างๆ
รวมแล้วเป็ นเงินประมาณ 5-6 เท่าของราคาเช่า ฉะนั้นนักศึกษาต้องคำนวนงบประมาณ
ล่วงหน้าให้ดี
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กฎเกณฑ์บางประการที่ควรรู้

ข้อควรระวังในการพักในอพาร์ทเม้นท์
เจ้าของที่พักบางคนไม่ชอบให้คนช่างชาติพักเนื่องจากความแตกต่างในเรื่องภาษาและ
วัฒนธรรมซึ่งมักก่อให้เกิดปั ญหาตามมาเช่นผู้เช่าไม่เข้าใจกฎในการเช่าซึ่งระบุอยู่ในสัญญา (ภาษา
ญี่ปุ่ น) จึงไม่ปฏิบัติตาม หากนักเรียนยังไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่ นดีพอต้องหาผู้ที่รู้ภาษาญี่ปุ่ นเป็ นอย่างดี
ช่วยเจรจาและอธิบายรายละเอียดให้เข้าใจ
เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหากับเจ้าของบ้านหรือเพื่อนบ้านนักเรียนควรให้ความสำคัญและถือปฏิบัติ
ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้และควรสอบถามเจ้าของบ้านเสมอหามีสิ่งใดที่ไม่แน่ใจ
เมื่อเจอเพื่อนบ้านควรทักทายตามความเหมาะสม

$5

การเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมห้อง อย่าเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมห้องโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
บ้านแบ่งเช่าห้อง อย่าให้เพื่อนหรือญาติมาร่วมเช่าห้อง หรือใช้เช่าช่วงแก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าของบ้าน
เสียง ลดเสียงในการพูดคุยกับเพื่อนในตอนดึกเช่นเดียวกับเสียงวิทยุโทรทัศน์อย่าให้เสียงดังรบกวน
เพื่อนบ้าน
เปลี่ยนที่พัก หากต้องการย้ายต้องแจ้งเจ้าของบ้านล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซึ่งมักกําหนด
ไว้ 1 หรือ 2 เดือนล่วงหน้า
การย้ายออก เระยะเวลาในการแจ้งอย่างเป็ นทางการเมื่อจะย้ายออกถูกกำหนดไว้ในเอกสารสัญญา
โดยปกติแล้วจะต้องแจ้งเจ้าของบ้านล่วงหน้า 1 เดือน กรณีที่แจ้งกระทันหันแม้จะพักไม่ถึง 1 เดือน
ก็ต้องจ่ายค่าเช่า 1 เดือน ในการย้ายออกจากห้องพัก ก็เป็ นหน้าที่ของผู้เช่าที่จะต้องจัดการห้องพัก
ให้อยู่ในสภาพเดิม ไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งของที่ตนเองไม่ต้องการไว้รกรุงรังเป็ นภาระของเจ้าของบ้าน
รวมถึงจัดการชำระค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็ นไฟฟ้ า ประปา แก๊ส โทรศัพท์ให้เรียบร้อย
ผูกมิตรกับเพื่อนบ้าน พยายามทักทายเจ้าของบ้านและเพื่อนบ้านเป็ นประจำการสร้างสัมพันธ์ที่ดี
กับบุคคลเหล่านี้เป็ นสิ่งที่สำคัญมากเนื่องจากบุคคลเหล่านี้จะให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนได้เป็ น
อย่างดีหากเกิดปั ญหาที่ไม่คาดคิดขึ้นกับนักเรียน
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(1) กรณีนักเรียนต่างชาติแนะนำให้สอบถามผ่านมหาวิทยาลัยหรือแจ้งนายหน้าตั้งแต่ต้นว่าเป็ นนักเรียนต่างชาติ
(2) "เวลาในการเดินทางไปเรียน 1 ชั่วโมง" ถือเป็ นเรื่องปกติในเมืองใหญ่อย่างโตเกียว,โอซากา เป็ นต้น
หากมีคนที่คิดว่าอยากจะเดินไปเรียน, อยากพักย่านที่สามารถปั่ นจักรยานไปเรียน เป็ นการคิดที่เป็ นไปไม่ได้โดย
เฉพาะสถาบันการศึกษาที่อยู่ในย่านธุรกิจ/ย่านการค้า นักศึกษาชาวญี่ปุ่ นหรือชาวเมืองจะพิจารณาข้อมูลที่พักและ
สถานะทางเศรษฐกิจของตนเองแล้วเลือกที่จะเดินทางไปเรียน/ไปทำงานในระยะทางที่ต้องใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมง
นอกจากนี้การใช้เครือข่ายรถไฟ/รถไฟใต้ดินที่ซับซ้อนอย่างคล่องแคล่วก็เป็ นสิ่งสำคัญ การหาที่พักในเมือง หากมีความ

$5

คิดว่า ไม่อยากต่อรถ ก็จะทำให้หาที่พักได้ยากยิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่ยังอายุน้อย การใช้เครือข่ายคมนาคมในเมืองใหญ่ที่ดู
ยุ่งยากจะทำให้คุ้นเคยได้เร็ว
(3) กำหนด Limit ของค่าเช่าที่สามารถจ่ายได้
เบื้องต้นขอให้คิดวางแผนไว้ก่อนว่าสามารถจ่ายค่าเช่าแต่ละเดือนได้เท่าไหร่ ค่าเช่าอพาร์ตเมนต์จะแตกต่างกัน
ภูมิภาค/อายุของอาคาร/เครื่องอำนวยความสะดวก/ความกว้างของพื้นที่ นอกจากนี้ในสัญญาเช่าก็จะกำหนดวันชำระค่า
เช่าไว้อย่างเข้มงวด,ตัดความคิดเรื่องที่จะพูดว่า ขออนุญาตจ่ายช้าเล็กน้อยได้หรือไม่? ได้เลยเนื่องจากไม่เป็ นผลแน่นอน
(4) รู้จักวิธีเรียกชื่อห้อง

＋ห้องครัวว่า 1K เรียกอพาร์ตเมนต์แบบ 2 ห้อง＋ห้องครัวที่มีโต๊ะอาหารว่า 2DK
ห้อง＋Dining Kitchen） เรียกห้องที่มีห้องครัวที่กว้างกว่าว่า 2LDK (2 ห้อง＋Living Dining Kitchen)
เรียกอพาร์ตเมนต์แบบ 1 ห้อง

(2

ปั จจุบันมีบริษัทประกัน (Guarantor Company) ทำหน้าที่ค้ำประกันให้ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายซึ่งสะดวกต่อนักเรียนต่างชาติ
(บริษัทนายหน้าจะขอแค่ชื่อผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉินเท่านั้น)
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ความรู้ที่จำเป็ นต้องมีและข้อควรระวังในการทำสัญญาเช่า
- มีการระบุหัวข้อสำคัญทั้งหมดไว้ในเอกสารสัญญาเช่าเมื่อจะเช่าที่พักของเอกชนเช่นอพาร์ตเมนต์หรือแมนชั่นเป็ นต้นจะ
มีการทำสัญญาเช่าระหว่างผู้เช่ากับเจ้าของบ้าน
- ปกติจะทำสัญญาเช่า2

～3 คู่ฉบับที่มีรายละเอียดเหมือนกันให้เจ้าของบ้าน/ผู้เช่า/ผู้ค้ำประกันเชียนชื่อ-สกุล/ที่

อยู่,ประทับตราและเก็บไว้คนละ 1 ชุด
- เนื่องจากสัญญาเป็ นหลักฐานของระยะเวลาในการทำสัญญา,รายละเอียดของสัญญา,เงินค่ามัดจำ เป็ นต้น ดังนั้นขอให้
เก็บสัญญาไว้ให้ดีจนกว่าจะยกเลิก
(1) ภาษาและความรู้ที่จำเป็ นสำหรับการทำสัญญา
ค่าเช่า

： คือค่าห้องต่อ 1 เดือน ปกติจะจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าของเดือนถัดไปภายในสิ้นเดือน สำหรับแมนชั่น เป็ นต้นที่บริษัท

นายหน้าจัดหาบ้านเช่าดูแลอยู่นั้น มีกรณีที่เสียค่าจ่ายเงินล่าช้าประมาณ 10% หากจ่ายค่าเช่าล่าช้ากว่ากำหนดสัญญา

$5

เกินกว่า 1 สัปดาห์ขึ้นไป

：เป็ นเงินที่จ่ายให้เจ้าของบ้านเช่าเป็ นเงินเผื่อค้างจ่ายค่าเช่าหรือเงินค่าประกัน
ความเสียหายของห้องเช่า ประมาณ 1～2 เดือนของค่าเช่า,จะมีการคืนเงินหลังจากหักค่าทำความสะอาด・ค่าซ่อมแซม
-เงินมัดจำ(เงินค่าประกัน) shiki-kin

เมื่อเปิ ดห้องตรวจ(จะย้ายไปพักที่อื่น)แล้วมีเงินเหลือ
-เงินแป๊ ะเจี๊ยะในการหาบ้านเช่า(เงินกินเปล่า)rei-kin

：เป็ นเงินที่จ่ายให้เจ้าของบ้านเป็ นเงินก้อนประมาณ1～2 เดือน

ของค่าเช่า ไม่เหมือนกับเงินค่ามัดจำ จะไม่มีการคืนเงินเมื่อจะย้ายออก
-ค่าส่วนกลาง(ค่าดูแล)

：ค่าใช้จ่ายที่จำเป็ นในหนึ่งเดือนเป็ นค่าไฟฟ้ า/ค่าน้ำประปา/ค่าทำความสะอาดหรือการบำรุง

รักษาส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันเช่นบันได/ทางเดิน/ห้องน้ำรวม เป็ นต้น
-ค่าธรรมเนียมในการแนะนำ

：ค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับนายหน้าจัดหาบ้านเช่า โดยทั่วไปจะประมาณ 1 เดือนของค่าเช่า

(2) ทำความเข้าใจรายละเอียดก่อนทำสัญญากันเถอะ
ไม่ว่าประเทศไหนภาษากฎหมายเป็ นสิ่งที่เข้าใจยากเสมอแต่หากมีการลงลายมือชื่อ/ประทับตราในเอกสารสัญญาแล้ว
ถือว่ามีผลทางกฎหมายดังนั้นขอให้ทำความเข้าใจรายละเอียดแล้วจึงลงลายมือชื่อ/ประทับตรา หากมีจุดไหนไม่เข้าใจขอ
ให้ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติหรือรุ่นพี่ที่เข้าใจญี่ปุ่ นได้ละเอียด
(3) ระยะเวลามีผลบังคับใช้ของสัญญา
ระยะเวลาของสัญญาโดยทั่วไปคือ 2 ปี ขอให้อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาหรือค่าใช้จ่ายในการต่อสัญญาที่ระบุใน
เอกสารสัญญาให้ดี
(4) ไม่ให้พาครอบครัวหรือเพิ่อนมาพักอาศัย,ให้ผู้อื่นเช่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้าน
-สำหรับที่พักของเอกชนของญี่ปุ่ นจะไม่สามารถให้ผู้อื่นนอกจากผู้ที่ทำสัญญาเข้าพักได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ธรรมเนียมของ
ญี่ปุ่ นต่างจากหลายประเทศ กรณีที่ต้องการพักสองคนจำเป็ นต้องแจ้งนายหน้าจัดหาบ้านเช่า(เจ้าของบ้าน)ตั้งแต่ตอน
แรก
-เมื่อจะมีญาติหรือเพือนมาพักแม้จะเป็ นช่วงเวลาสั้นๆก็ต้องแจ้งและขออนุญาตเจ้าของบ้านล่วงหน้า และปั ญหาที่พัก
เกี่ยวกับชาวต่างชาติเยอะที่สุดคือการที่มีผู้อื่นนอกเหนือจากผู้เช่ามาพักด้วย
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ข้อดี-ข้อเสียของที่พักอาศัยในญี่ปุ่ น

ที่พักของสถานศึกษา
ข้อดี
ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายถูกกว่า ไม่จำเป็ นต้องจ่ายค่า shiki-kin (เงิน
ประกันอุบัติเหตุความเสียหายกรณีไม่จ่ายค่าเช่า) rei-kin (เงินกิน
เปล่าที่ต้องชำระให้เจ้าของบ้านโดยไม่ได้รับคืน)
มีเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้ าให้โดยไม่ต้องหาซื้อเอง
ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ ไม่เหงา และเป็ นการฝึ กภาษาได้เป็ นอย่างดี

ข้อเสีย

$5

มีกฏระเบียบเคร่งครัด เช่น ช่วงเวลาปิ ดหอ หรือช่วงเวลาตื่นนอน
ต้องใช้ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำร่วมกับผู้อื่น

ที่พักที่หาเช่าเองผ่านบริษัท
นายหน้าจัดหาบ้าน
ข้อดี
สามารถอยู่ได้อย่างอิสระ
ฝึ กความเข้มแข็งโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น

ข้อเสีย
ในหลายกรณี ต้องจ่ายค่า shiki-kin (เงินประกันอุบัติเหตุความเสียหายกรณีไม่จ่ายค่า
เช่า) rei-kin (เงินกินเปล่าที่ต้องชำระให้เจ้าของบ้านโดยไม่ได้รับคืน) รวมถึงค่านายหน้า
หาบ้านเช่า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
มีข้อตกลงการทำสัญญาที่ละเอียดและต้องมีผู้ค้ำประกัน
ต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้ าเอง

ห้องพักในญี่ปุ่ นขึ้นชื่อในเรื่องของความ “แพงและแคบ ” แม้ว่าจะจ่ายเงินค่าที่พัก เดือนละ
หลายหมื่นเยน (คิดเป็ นเงินไทยหลายหมื่นบาท) แต่ได้ห้องพักขนาดประมาณ 10 – 15 ตาราง
เมตร ถือว่าเป็ นเรื่องปกติของการใช้ชีวิตในญี่ปุ่ น
ค่าเช่าจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับที่ตั้ง อยู่ในเมืองใหญ่หรือเมืองต่างจังหวัด ยิ่งอยู่ในเมือง
เท่าไหร่ก็ยิ่งแพงมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งอยู่ต่างจังหวัดหรือเมืองที่ไม่ค่อยเป็ นที่รู้จัก ก็ถูกกว่าเมือง
ต่างจังหวัดใหญ่ๆ
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กรณีฉุกเฉินในญี่ปุ่ น
และเบอร์ติดต่อที่ควรทราบ

110

สถานีตำรวจ
ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ อาชญากรรม ถูกจี้ โขมย

9110

เบอร์สำหรับติดต่อตำรวจ
เช่นกรณีการใช้ความรุนแรงที่เกิดจากคนใกล้ชิด (DV)
หรือถูกสะกดรอยตาม(stalker)

สถานีดับเพลิงและ รถพยาบาล

119
117

เมื่อเกิดเพลิงไหม้ หรือป่ วยกระทันหัน
หมายเลข 119 สามารถโทรหาสถานีดับเพลิงและ
รถพยาบาลได้จากทั่วประเทศแต่หมายเลขนี้เป็ น
หมายเลขฉุกเฉินของสถานีดับเพลิง ดังนั้นต้องแจ้ง

177

เช็คสภาพอากาศ

116

แจ้งย้ายโทรศัพท์

ด้วยว่าต้องการเรียกรถดับเพลิงหรือรถพยาบาล

เช็คเวลา

กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรสถานทูตญี่ปุ่ น
หมายเลขฉุกเฉิน : 02-207-8500 | 02-696-3000
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ข้อมูลทุนการศึกษาต่างๆ
รายละเอียดทุนต่างๆมีดังต่อไปนี้

1. ทุนรัฐบาลญี่ปุ่ น (Monbukagakusho:MEXT)
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์สถานเอกอัครราชทูต
ญี่ปุ่ นในประเทศไทย
2. ข้อมูลทุนJASSO ข้อมูลทุนองค์กรเอกชนในประเทศญี่ปุ่ น ข้อมูล
ทุนองค์กรท้องถิ่นของญี่ปุ่ นและองค์กรระหว่างประเทศ
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/by-style/pamphlet/
3. ข้อมูลทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://stscholar.nstda.or.th/
4. ข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.mua.go.th/
5. ข้อมูลทุนการศึกษาจากสำนักงาน ก.พ.
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.ocsc.go.th/scholarship
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เตรียมตัวอย่างไรดี?

นักศึกษาควรเตรียมหาข้อมูลต่างๆไว้ก่อน ซึ่่งหาได้ตามเว็บไซต์ต่างๆหรือหนังสือแนะแนว การไปเข้า
ร่วมงานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศก็เป็ นอีกทางเลือกที่ดี

เรื่องที่ควรรู้

หากมีเวลาควรศึกษาภาษาญี่ปุ่ นเบื้องต้นไว้จะทำให้การเรียนภาษาญี่ปุ่ นไปได้ไวกว่าพวกที่ไม่มีพื้นฐาน

ญี่ปุ่ นใช้ไฟฟ้ ากระแสสลับขนาด 100 โวลต์ ซึ่ง

เลย ซึ่งนักศึกษาที่เรียนเป็ นภาษาอังกฤษ ก็จำเป็ นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่ นเบื้องต้นเหมือนกันเพื่อใช้

แตกต่างจากไทยที่ใช้ 220 โวลต์ และปลั๊กส่วน

ในชีวิตประจำวัน เพราะคนญี่ปุ่ นไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษหากไม่รู้ภาษาญี่ปุ่ นเลยจะทำให้ใช้ชีวิตประจำ

ใหญ่เป็ นแบบ 2 ขาแบน เมื่อนำเครื่องใช้ไฟฟ้ า

วันได้ยากกว่า

ไปจากไทยจำเป็ นต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้ า หรือ

ไม่จำเป็ นต้องเตรียมสัมภาระไปเยอะมาก เพราะของต่างๆสามารถหาซื้อได้ที่ญี่ปุ่ นอยู่แล้วเช่น

ต้องซื้อหัวปลั๊กแปลงไฟ

เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้ า เสื้อผ้า ซึ่งจะเข้ากับรูปแบบทางสังคมของคนญี่ปุ่ นมากกว่า และอีกสาเหตุ
หนึ่งคือเครื่องบินมีการจำกัดน้ำหนักสิ่งของติดตัวไปเวลาขึ้นเครื่องบิน
นักเรียนควรนำชุดทางการไปด้วย 1 ชุด ในโอกาสพิเศษ
นักเรียนอาจนำพจนานุกรมหริือตำราเรียนบางวิชาไปด้้วยเพื่อประโยชน์ในการสอบเข้า สำหรับ
นักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่จำเป็ นต้องนำตำราไปเพราะเนื้อหาการเรียนต่างกัน ควรใช้
หนังสือคู่มือของญี่ปุ่ นมากกว่า ส่วนนักเรียนที่ไปเรียนภาษา ไม่ต้องพกตำราไปมากเพราะที่โรงเรียนมี

สิ่งของต้องห้ามนำเข้า ได้แก่

ตำราให้อยู่แล้วซึ่งใช้อ้างอิงได้ดีกว่า

ยาเสพติดทุกประเภท อาวุธ,เหรียญปลอม

ของที่จำเป็ นเช่นยารักษาโรคประจำตัวควรนำติดตัวไปจำนวนหนึ่ง แล้วจึงนำใบจ่ายยาเพื่อไปซื้อเพิ่มที่

ธนบัตรปลอม ของที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ของ

นั่น ควรขอใบรับรองแพทย์เพื่อนำไปแสดงกับด่านศุลกากร เนื่องจากที่ญี่ปุ่ นมีความเข้มงวดมากใน

ปลอม, ,สัตว์ป่ าและพืช รวมถึงสิ่งที่ทำจาก

เรื่องของการนำเข้ายา การซื้อยาจะต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ ควรสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับยา

สัตว์ป่ าและของป่ า

สำหรับโรคประจำตัวของนักศึกษาจากทางสถานกงสุลญี่ปุ่ นล่วงหน้า

สื่อที่อาจเป็ นอันตรายและขัดต่อศีลธรรม เข่น

ควรตรวจสุขภาพและทำฟั นให้เรียบร้อยเนื่องจากค่ารักษาพยาบาลโดยเฉพาะค่าทำฟั นที่ญี่ปุ่ น

สื่อลามก

แพงมาก
ญี่ปุ่ นห้ามนำอาหารสดหรือยังไม่ได้ปรุงสุกเข้าประเทศ รวมถึงเนื้อสัตว์แปรรูป ทั้งนี้ควรตรวจสอบ
เงื่อนไขให้ละเอียดก่อนเดิดนทาง
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ข้อควรรู้เวลามาศึกษา
ต่อที่ประเทศญี่ปุ่ น

Resident Card คือบัตรอะไร?
Resident Card คือเป็ นบัตรที่ทางหน่วยงานควบคุมการเข้าเมืองออกให้กับผู้ที่พำนักอาศัยระยะกลางถึงระยะยาว ซึ่งจะระบุเกี่ยวกับ
การพำนักอาศัยเช่นการอนุญาตเข้าประเทศ ระยะเวลาที่ได้รับวีซ่า เป็ นต้น
Resident Card จะดำเนินการออกบัตร ต่ออายุ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
เกี่ยวกับการพำนักอาศัย ดังนั้น กระทรวงยุติธรรม (รัฐบาลญี่ปุ่ น) จะใช้เป็ นหนังสือรับรองเพื่อรับรองว่าเป็ นผู้ที่พำนักอาศัยที่มี
สถานภาพถูกต้องตามกฎหมายได้ เพราะฉะนั้นเมื่อชาวต่างชาติถูกร้องขอให้พิสูจน์การมีตัวตนของตนเองขณะที่อยู่ในญี่ปุ่ น สามารถ
แสดง Resident Card (หรือทะเบียนบ้าน) ได้ กรณีที่จำเป็ นต้องมีการพิสูจน์การมีตัวตน เช่น การเปิ ดบัญชีเงินฝากธนาคาร, การทำ
สัญญาโทรศัพท์มือถือ, การเช่าที่พัก, การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย เป็ นต้น
หน้าที่ในการพกพา/แสดงบัตร Resident Card
นักเรียนมีหน้าที่ในการพกพา/แสดงบัตร Resident Card ตามกฎหมาย ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเทศบาล
ตรวจสอบเท่านั้น แต่มีกรณีที่จะถูกขอให้แสดงบัตรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจบนท้องถนนด้วย หากไม่มีมาแสดงจะถูกปรับเป็ นเงินไม่เกิน
2 แสนบาทและจำเป็ นต้องระวังด้วยเนื่องจากอาจจะต้องสงสัยว่าเป็ นบุคคลผู้พำนักอยู่อย่างผิดกฎหมายได้ ดังนั้นขอให้ทุกคนพกพาบัตร
Resident Card ติดตัวไปด้วยทุกครั้ง อนึ่ง ชาวต่างชาติที่อายุไม่ถึง 16 ปี ไม่ต้องพกพา
ต้องจดบันทึกหมายเลขของ Resident Card ไว้ในสมุดโน้ต เป็ นต้น
มาจดบันทึกหมายเลขของ Resident Card ไว้ในสมุดโน้ต เป็ นต้นกันเถอะเผื่อว่าทำบัตรหายจะสามารถดำเนินการออกบัตรใหม่ได้เร็ว
ขึ้นเนื่องจากมีข้อมูลหมายเลขอยู่แล้ว
บัตร Resident Card กับการเข้าประเทศอีกครั้ง (Re-Entry)
1. หากเดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่ นโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตกลับเข้าประเทศอีกครั้งไว้ก่อน จะต้อง
สถานภาพการพำนักอาศัย

」 และดำเนินการรับ การประทับตราเพื่อเข้าประเทศ (วีซ่า) ใหม่อีกครั้ง

「ยื่นขอให้ออกหนังสือรับรอง

2. หากจะเดินทางออกไปนอกประเทศญี่ปุ่ นระยะเวลาเกิน 1 ปี จะต้องไปทำเรื่องขออนุญาตเข้าประเทศอีกครั้งที่สำนักงานตรวจคนเข้า
เมืองและถิ่นที่อยู่ ล่วงหน้าก่อนออกนอกประเทศ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียม 3,000 เยน (Single) หรือ 6,000 เยน (Multiple) จึงจะได้
รับซีลอนุญาตเข้าประเทศญี่ปุ่ นอีกครั้งติดที่หนังสือเดินทาง
3. หากเดินทางออกนอกประเทศไม่เกิน 1 ปี ไม่ต้องขอ Re-entry Visa โดยต้องกรอกใบ ตม. (Embarkation for Re-entrant
(Departure)) ว่าเป็ นการออกนอกประเทศชั่วคราวและมีกำหนดเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่ นอีกครั้ง
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กรณีเกิดแผ่นดินไหว
สิ่งแรกที่ต้องทำคือ
ปิ ดเตาแกีสและวาล์วแก็ส
เปิ ดประตูและหน้าต่างเพื่อเตรียมทางหนีเพราะถ้าเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ประตูอาจเปิ ดไม่ได้
หลบใต้โต๊ะเพื่อป้ องกันอันตรายจากของหล่นใส่
อย่าหนีไปข้างนอกอย่างผลีผลามเพราะอาจเป็ นอันตรายจากกำแพงหรือฝาผนังทับลงมาได้ ควรหา
ทางหนีอย่างมีสติ
หลังจากแผ่นดินไหวอาจเกิดสึนามิตามมาได้ผู้ที่อาศัยในพื้นที่ใกล้ทะเลจำเป็ นต้องติดตามฟั ง
สถานการณ์จากวิทยุหรือโทรทัศน์
ทุกพิ้นที่จะกำหนดสถานที่หลบภัยไว้ให้ ควรตรวจสอบล่วงหน้า
ญี่ปุ่ นยังมีแอพพลิเคชั่นและสถานีโทรทัศน์รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหว ควรตรวจสอบล่วงหน้า

ญี่ปุ่ นยังเกิดน้ำท่วมและไต้ฝุ่ นอยู่เป็ นประจำ เมิ่อมีการแจ้งเตือนน้ำท่วม ลมพายุ ฝนตกหนัก จนการ
คมนาคมหยุดตัวลง ในกรณีนี้ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของหน่วยงานท้องถิ่น ว่าจะควรทำอย่างไร หริอ
ลี้ภัยไปที่ไหนดี

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่
http://education.thaiembassy.jp/images/Earthquake/Earthquake.pdf
https://www.jpss.jp/th/life/crisis/2/

กรณีอยู่ในห้อง

กรณีเกิดแผ่นดินไหว 2

(1) ปกป้ องร่างกายของตนเอง!
ช่วงการสั่นที่รุนแรงว่ากันว่าจะอยู่ที่ช่วง 1 นาทีแรก ขั้นแรกให้มุดเข้าไปใต้โต๊ะหรือใต้เก้าอี้ เก็บแขนขาให้มิดชิด
ปกป้ องร่างกายตนเองให้พ้นจากของหรือเครื่องเรือนที่อาจปลิวหล่นมาใส่
(2) ดับไฟ!
หากสามารถเคลื่อนที่ได้ ให้รีบไปปิ ดแก๊ส ปิ ดเตา หรือเตารีดให้เรียบร้อย

⇒

สวมใส่สลิปเปอร์หรือรองเท้าให้เรียบร้อยเพื่อปกป้ องเท้าเพราะในห้องอาจอยู่ในสภาพอันตรายอันเกิดจากถ้วย

ชามหรือกระจกหน้าต่างที่แตก

⇒ หากมีไฟลุกติดในบริเวณใกล้เคียง ให้ดับไฟอย่างมีสติและใจเย็น
★ระวัง! ระหว่างที่เกิดการสั่นรุนแรงยังไม่ต้องฝื นพยายามที่จะดับไฟก็ได้ แต่ทั้งนี้ อาจเกิดอันตรายจากการที่เตา
ประกอบอาหารซึ่งยังมีไฟลุกติดอยู่ หรือกาต้มน้ำที่มีน้ำร้อนอยู่ด้านในมาโดนเข้ากับร่างกายเราได้
(3)เตรียมทางหนีทีไล่!
เปิ ดประตูหรือหน้าต่างเพื่อให้มีทางสำหรับหนีออกไปได้

★ระวัง! ห้ามรีบร้อนกระโจนออกไปด้านนอก! ด้านนอกอาจมีเศษกระจกแตกหรือป้ ายต่างๆตกกระจายอยู่ซึ่งอันตราย
มาก ถ้าเช่นนี้แล้วอาจเรียกได้ว่าภายในบ้านน่าจะเป็ นสถานที่ที่ปลอดภัยกว่า ถ้าดูแล้วไม่มีแนวโน้มของการเกิดอาคาร
หรือบ้านพังถล่ม เพดานพังถล่ม หรือเพลิงไหม้ที่ไม่สามารถควบคุมได้ก็ยังไม่จำเป็ นต้องรีบอพยพออกมาด้านนอก
แต่ถ้าหากจำเป็ นที่จะต้องอพยพออกมาให้ตรวจสอบสภาพภายนอกโดยรอบให้แน่ใจก่อนแล้วจึงออกมาอย่าง
ระมัดระวัง
กรณีอยู่บนท้องถนน (นอกอาคาร)
1. ปกป้ องศีรษะตนเองด้วยกระเป๋ าหรือเสื้อโค้ท
2. ไม่เข้าใกล้พื้นที่ที่มีแนวโน้มจะเกิดการพังล้มหรือหักโค่นของอาคาร เครื่องขายของอัตโนมัติ กระจกหน้าต่าง
ป้ ายหรือเสาไฟ เป็ นต้น
3. พยายามเคลื่อนย้ายตัวเองให้ไปอยู่ในที่โล่งให้ได้มากที่สุด

⇒ สิ่งสำคัญที่สุดคือการปกป้ องศีรษะตนเองไม่ให้ของหล่นลงมาโดน
กรณีอยู่ในสถานีใต้ดิน
1. ปกป้ องศีรษะตนเองด้วยกระเป๋ าหรือเสื้อโค้ท
2. ไม่เข้าใกล้สิ่งของที่มีแนวโน้มจะหักโค่นลงมา เช่น โคมไฟ กระจกหน้าต่าง ป้ ายโฆษณา เป็ นต้น

⇒ ใต้ดินนับว่าค่อนข้างปลอดภัยหากจะเทียบกันแล้วเพราะการสั่นสะเทือนน้อยกว่าบนดิน และแม้จะเกิดกรณีไฟดับ
ขึ้นก็มีระบบไฟสำรองฉุกเฉินติดตั้งเตรียมไว้ นอกจากนี้ ที่ทุกๆ 60 เมตรก็ยังมีทางออกฉุกเฉินอยู่ด้วย หากเกิดเหตุขึ้น
ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานอย่างมีสติอย่าตื่นตกใจ

★ระวัง! ทันทีที่ไฟดับและพื้นที่มืดสนิทอาจทำให้เกิดความกลัวและความตื่นตระหนกได้ และในสถานการณ์ดังกล่าว
คนอื่นๆรอบตัวอาจวิ่งมาชนและทำให้เสียหลักล้มต่อกันไปเรื่อยๆจนกลายเป็ นภูเขามนุษย์ได้ ในเวลาเช่นนี้ขอให้รอ
อย่างสงบ พยายามไม่ขยับเคลื่อนที่ไปไหน เพราะอีกสักครู่ไฟฉุกเฉินจะติดเอง
กรณีอยู่ในห้างร้านหรือในอาคาร
1. ปกป้ องศีรษะตนเองด้วยกระเป๋ าหรือเสื้อโค้ท
2. พยายามอยู่ให้ห่างจากกระจกตู้โชว์หรือกระจกหน้าต่าง รวมถึงสินค้าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ าด้วย
3. พยายามหาทางออกฉุกเฉิน หรือออกมาด้านนอกด้วยบันไดหนีไฟ

★ระวัง! ห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาด และในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ขึ้น ห้ามหนีขึ้นไปชั้นบนของอาคารเพราะควันไฟจะลอย
ขึ้นสู่ที่สูง

◎ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือด้านนอก เวลาเกิดเหตุขึ้นจะต้องรักษาตนเองจากของที่จะหล่นมาใส่ให้ได้ก่อน ซึ่งช่วง 1 นาที
แรกนั้นเป็ นช่วงสำคัญที่เราจะต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้เรารอดจากเหตุการณ์นี้ให้ได้
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กรณีเกิดแผ่นดินไหว 3
จะอพยพไปที่ไหนดี?
หากต้องอพยพออกไปด้านนอก ก่อนอื่นควรจะไปที่ไหนดี? แต่ละพื้นที่เขตจะมีการจัดเตรียมสถานที่
อพยพชั่วคราว, ลานอพยพ, ศูนย์อพยพไว้อยู่แล้ว ก่อนอื่นขอให้อพยพไปที่สถานที่อพยพชั่วคราวที่แต่ละ
พื้นที่เขตได้เตรียมไว้
ก่อนอื่นให้ไปยัง สถานที่อพยพชั่วคราว ก่อน
ก่อนอื่นขอให้อพยพไปที่สถานที่อพยพชั่วคราวเพื่อคอยเฝ้ าสังเกตสถานการณ์ภัยพิบัติให้แน่ใจ ซึ่งสถาน
ที่อาจเป็ นสวนสาธารณะหรือศาลเจ้าที่อยู่ใกล้เคียง โดยองค์กรหรือหน่วยงานท้องถิ่นจะเป็ นผู้กำหนด
ถ้าสถานที่นั้นไม่ปลอดภัย ให้ไปยัง ลานอพยพ
เป็ นสถานที่อพยพซึ่งกำหนดโดยหน่วยการปกครองของแต่ละจังหวัดซึ่งใช้ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติรุนแรง
และหากภัยพิบัติสงบลงก็สามารถแยกย้ายกลับเข้าบ้านที่อยู่อาศัยของตนเองได้
สุดท้าย ให้ไปที่ ศูนย์อพยพ
เป็ นสถานที่ให้อยู่อาศัยไประยะหนึ่งหากบ้านที่อยู่อาศัยของตนเองพังถล่มหรือถูกเพลิงไหม้ ซึ่งมักกำหนด
ไว้ที่โรงเรียนของแต่ละเขต
จะขออธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับสถานที่อพยพและศูนย์อพยพอีกครั้ง ก่อนอื่นขอให้แต่ละคนมีการ
เตรียมตัวหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่อพยพชั่วคราว, ลานอพยพ, และศูนย์อพยพในพื้นที่เขตที่ตนเอง
อยู่อาศัยให้เข้าใจดีเสียก่อนโดยอาจหาข้อมูลได้จากหน่วยประสานงานให้ข้อมูลหรือโฮมเพจของหมู่บ้าน
ตำบล เมือง หรือจังหวัดที่ตนอยู่อาศัย
จากนั้นต้องเตรียมการอะไรอย่างเป็ นรูปธรรมอีกหรือไม่
1. เครื่องเรือนหรือเครื่องใช้ไฟฟ้ าจำพวก ตู้เสื้อผ้า ชั้นหนังสือ ตู้เก็บถ้วยชาม หรือโทรทัศน์ ให้พยายามยึด
ไว้กับผนัง พื้น หรือเสาให้แน่นหนา หากลองค้นหาคำว่า ป้ องกันการพังถล่ม ด้วยอินเตอร์เน็ตดูก็จะพบกับ
สิ่งของที่ใช้สำหรับการป้ องกันการพังถล่มหรือหักโค่นลงมามากมาย
2. ตู้ถ้วยชามหรือตู้หนิงสือก็ให้ปิ ดประตูและล็อกไว้ให้เรียบร้อยเสมอ พยายามอย่าให้ประตูตู้เปิ ดออกมา
ได้เอง
3. ไม่วางสิ่งของไว้บนหลังตู้หรือหลังชั้น โดยเฉพาะของหนักหรือของที่แตกได้ง่าย
4. ด้านในตู้หรือชั้นก็ให้วางของหนักไว้ด้านล่าง วางของเบาไว้ด้านบน
5. ติดฟิ ล์มที่กระจกหน้าต่างเพื่อป้ องกันการแตกกระเด็น
6. เตรียมรองเท้า รองเท้าแตะ หรือสลิปเปอร์ไว้ในห้องนอนเสมอ

⇒ใช้สวมใส่เพื่อไม่ให้เหยียบเศษกระจกหรือเศษถ้วยชามที่ปลิวตกแตก เพราะหากเหยียบและได้รับ
บาดเจ็บที่เท้า การอพยพจะยิ่งทำได้ลำบากมากขึ้น
7. หาพวกโคมไฟให้แสงสว่าง (ไฟฉายแบบพกพา) เตรียมไว้ใกล้มือเสมอ

⇒เมื่อเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงไฟฟ้ าจะดับ และหากเป็ นตอนกลางคืนก็จะทำให้มองไม่เห็นอะไร ดังนั้น
ขอให้จัดเตรียมไฟฉายและรองเท้าแตะสำหรับสวมใส่ไว้ข้างๆเตียงเสมอ
8. ตรวจสอบความปลอดภัยของห้องหรือบ้านที่ตนเองอาศัยอยู่

⇒จะสามารถออกจากประตูบ้านได้โดยสะดวกหรือไม่ （มีของกีดขวางทางเข้าออกประตูหรือไม่）
⇒มีทางให้อพยพนอกจากประตูเข้าออกอีกหรือไม่ (ระเบียง หน้าต่าง เป็ นต้น)
⇒นอกจากลิฟต์แล้วบันไดหนีไฟยังสามารถใช้การได้ปกติดีหรือไม่มีเครื่องดับเพลิงติดตั้งเตรียมไว้หรือไม่
เป็ นต้น

source:https://www.jpss.jp/th/life/crisis/3/
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10อันดับ
มหาวิทยาลัย
ชื่อดัง
ของญี่ปุ่ น

1.
2.
3.
4.
5.

UNIVERSITY OF TOKYO

KYOTO UNIVERSITY

TOKYO INSTITUTE OF
TECHNOLOGY (TOKYO TECH)

OSAKA UNIVERSITY

TOHOKU UNIVERSITY

6.
7.
8.
9.
10.

01
source:https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022

NAGOYA UNIVERSITY

KYUSHU UNIVERSITY

HOKKAIDO UNIVERSITY

KEIO UNIVERSITY

WASEDA UNIVERSITY
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อันดับมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาต่างชาติศึกษาอยู่มากที่สุด
*ข้อมูลเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2020

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

早稲田大学
4,742 คน
東京大学
4,076 คน
日本経済大学
3,355 คน
京都大学
2,600 คน
大阪大学
2,521 คน
立命館アジア太平洋大学 2,509 คน
立命館大学
2,462 คน
九州大学
2,328 คน
筑波大学
2,247 คน
東北大学
2,081 คน
北海道大学
2,078 คน
慶應義塾大学
1,925 คน
名古屋大学
1,870 คน
東京工業大学
1,804 คน
広島大学
1,785 คน
東京福祉大学
1,784 คน
東洋大学
1,743 คน
明治大学
1,566 คน
日本大学
1,349 คน
京都情報大学院大学 1,355 คน

Waseda University
The University of Tokyo
Japan University of Economics
Kyoto University
Osaka University
Ritsumekan Asia Pacific University
Ritsumeikan University
kyushu University
University of Tsukuba
Tohoku University
Hokkaido University
Keio University
Nagoya University
Tokyo Institute of Technology
Hiroshima University
Tokyo University of Social Welfare
Toyo University
Meiji University
Nihon University
The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics

source:https://www.studyinjapan.go.jp/ja/_mt/2021/04/date2020z.pdf?
fbclid=IwAR1w5u_MWsT08W2KFLFF0LcE8KI0hMDEfqs9WAs9IoorE8Ubx2NW5RmhKJc
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แนวทางการศึกษาต่อ

source:https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/index.html
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ภาคการศึกษา

ปี การศึกษาใหม่จะเริ่มในเดือนเมษายน-สิ้นสุดในเดือนมีนาคมของปี ถัดไป
ภาคเรียนแบ่งเป็ น 2 ภาคคือ
ภาคต้น ตั้งแต่เดือน เมษายน-กันยายน
ภาคปลาย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม-มีนาคม
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบางแห่ง แบ่งเป็ น 3 หรือ 4 ภาคการศึกษา
สถานศึกษาในญี่ปุ่ นมักเปิ ดภาคเรียนแรกเดือนเมษายน ทั้งนี้มีบัณฑิตวิทยาลัยบางแห่งเปิ ดภาคเรียนเดือนกันยายน
หรือตุลาคม
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ส รุ ป ภ า พ ร ว ม ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ญี่ ปุ่ น

อนุบาล
อายุ 3-5 ปี
ระยะเวลาเรียน 3 ปี
แม้จะไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ
แต่เด็กส่วนใหญ่จะเข้าเรียนชั้นนี้

ปริญญาตรี
อายุ 18-21+ปี
ระยะเวลาเรียน 4ปี +
ระยะเวลาคือ 4 ปี ยกเว้น
คณะแพทยศาสตร์
ทันตแพทย์ศาสตร์และ
สัตวแพทย์ศาสตร์ ซึ่งใช้เวลา
เรียน 6 ปี

ประถมศึกษา
อายุ 6-11 ปี
ระยะเวลาเรียน 6 ปี
การศึกษาภาคบังคับ

ปริญญาโท
อายุ 21+ปี
ระยะเวลาเรียน 2 ปี

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อายุ 12-14 ปี + 15-17ปี
ระยะเวลาเรียน 3ปี + 3 ปี
การศึกษาภาคบังคับ

ปริญญาเอก
อายุ 22 +ปี
กำหนดให้ระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 3 ปี
ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์
ศาสตร์และสัตวแพทย์ศาสตร์ ซึ่งใช้เวลา
เรียนอย่างน้อย 6 ปี

วิทยาลัย
วิทยาลัย

วิทยาลัยเทคนิค

ระยะเวลาเรียน 2 ปี +
ยกเว้นคณะพยาบาลศาสตร์
ใช้เวลา 3-4 ปี

ระยะเวลาเรียน 5 ปี สำหรับ
ผู้จบมัธยมต้น
ระยะเวลาเรียน 2 ปี สำหรับ
ผู้จบมัธยมปลาย

อาชีวศึกษาหลักวิชาชีพ
ชั้นสูง
ระยะเวลาเรียน 2 ปี โดยทั่วไป
เป็ นสถาบันการศึกษาวิชาชีพแขนงต่างๆ
จบแล้วสามารถนำวิชาความรู้ไป
ประกอบอาชีพได้ทันที
ไม่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ
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หลักสูตรการศึกษา
ระดับมัธยมต้นศึกษาตอนต้น(12ปี -15ปี )

(ระดับมัธยมศึกษา)
มัธยมปลายศึกษาตอนปลาย (15ปี -18ปี )

ปั จจุบันมีโรงเรียนมัธยมปลายที่เปิ ดรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนอยู่ไม่มาก ส่วนใหญ่จะเป็ น
ลักษณะของโรงเรียนประจำ คือนักเรียนจะใช้ชีวิตในโรงเรียนตลอดเวลา มีหอพักอยู่ใน
บริเวณโรงเรียน พร้อมอาหารทุกมื้อ
การเรียนจะเป็ นภาษาญี่ปุ่ นทั้งหมด นักเรียนจึงจำเป็ นต้องมีความรู้ทางภาษามากพอสมควร

นักเรียนที่มีไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่ นหรือมีพื้นฐานไม่มาก ในช่วงปี แรกของการเรียน
ทางโรงเรียนจะเน้นการเรียนภาษาญี่ปุ่ นเป็ นวิชาหลักและเรียนวืชาอื่นๆที่ไม่จำเป็ นต้องใช้
ภาษาญี่ปุ่ นมากนักร่วมกับเด็กนักเรียนญี่ปุ่ น เช่น ดนตรี พละศึกษา คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น

ได้แก่ การศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย

ระดับอุดมศึกษา
และวิทยาลัยอาชีวศึกษา

มหาวิทยาลัย หรือ Daigaku คือมหาวิทยาลัยที่เปิ ดสอนระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก แบ่งออก
เป็ น 3 ประเภทได้แก่
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยของรัฐ

มหาวิทยาลัยเอกชน
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การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
คุณสมบัติการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา
e
1. เป็ นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร 12 ปี (ตั้งแต่ ป.1-ม.6)
2. เป็ นผู้ที่อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และผ่านการสอบวัดระดับความรู้ว่าเทียบเท่าการสำเร็จการศึกษาหลักสูตร 12 ปี ในต่างประเทศ
3. เป็ นผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสำหรับชาวต่างชาติในญี่ปุ่ นที่ได้รับการรับรองว่าเทียบเท่ากับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศ
4. เป็ นผู้สำเร็จหลักสูตรที่กำหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯญี่ปุ่ น รวมระยะเวลาตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไปในต่างประเทส
5. เป็ นผู้สำเร็จหลักสูตรและมีใบรับรอง International Baccalaureate ใบรับรอง Abitur ชองเยอรมัน ใบรับรอง Baccalaureate ของฝรั่งเศส
หรือมีการสอบวัดระดับ GCE A level ที่มีผลคะแนนครบถ้วนตามทีแต่ละสถานศึกษากำหนด
6. เป็ นผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร 12 ปี ของสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากองค์กรประเมินระหว่างประเทศ (WASC,CIS,ACSI)
7. เป็ นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และผ่านการสอบวัดระดับความรู้ว่าเทียบเท่าการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
8. เป็ นผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นตามกฏหมายว่าด้วยการศึกษาในสถานศึกษา
9. เป็ นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าศึกษาแบบรายบุคคลโดยสถานศึกษาวาเป็ นบุคคลที่มีความรู้เทียบเท่าหรือ
สูงกว่าผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เอกสารในการสมัครเข้าเรียน
e
1. ใบสมัครเข้าเรียน (ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด)
2. ใบรับรองการสําเร็จการศึกษา (หรือคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ใบรับรองผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. จดหมายแนะนําจากผู้อํานวยการหรืออาจารย์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สําเร็จการศึกษา
5. ใบรับรองความสามารถภาษาญี่ปุ่ นหรือภาษาอังกฤษ
6. เอกสารอื่นๆ
เอกสารที่ต้องใช้แตกต่างกันไปในแต่ละสถานศึกษาและอาจกําหนดให้แนบเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่ น ผู้สมัครควรสอบถามราย
ละเอียดโดยตรงกับสถานศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษา

การสอบเข้า

e

นอกจากการสอบเข้าสําหรับชาวญี่ปุ่ นแล้ว มหาวิทยาลัยส่วนมากยังมีการสอบสําหรับชาวต่างชาติเช่นกัน โดยจะทําการคัดเลือกจาก รายการ
ต่างๆ ตามรายการด้านล่างประกอบกัน แต่ละสถานศึกษามีวิธีการสอบเข้าที่ต่างกันจึงควรตรวจสอบรายละเอียดจากเอกสารคู่มือการสอบของ
สถานศึกษาแต่ละแห่ง
1. การพิจารณาจากเอกสาร
2. การทดสอบความสามารถทางวิชาการ
3. การสัมภาษณ์
4. การเขียนบทความสั้นๆ หรือเรียงความ
5. การทดสอบความสามารถหรือความถนัดด้านอื่นๆ
6. การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่ น (EJU)
7. การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่ น (JLPT)
8. การสอบของศูนย์การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย (National Center Test for University Admissions)
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การศึกษาระดับ
ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก

การตรวจคุณสมบัติการเข้าศึกษาต่อe

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
หลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอก (ภาคต้น)
1. เป็ นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่ น
2. เป็ นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีจาก National Institution for Academic
Degrees and Quality Enhancement of Higher Education (NIADQE)
3. เป็ นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร 16 ปี จากสถานศึกษาในต่างประเทศ
(หลักสูตร 18 ปี สำหรับแพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์
และสัตวแพทยศาสตร์)
4. เป็ นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาทางไกล 16 ปี จากสถานศึกษา
ในประเทศญี่ปุ่ นที่ได้รับการรับรองว่าใช้หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ (หลักสูตร 18 ปี สำหรับแพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์)
5. เป็ นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรของสถานศึกษาต่างประเทศใน
ญี่ปุ่ นที่ได้รับการรับรองว่าใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
(สถาบันนานาชาติในญี่ปุ่ นที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง
ศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่ น)
6. เป็ นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาเทียบเท่าปริญญาตรีจากการสำเร็จการศึกษา
ในหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียน 3 ปี ขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยในต่าง
ประเทศหรือสถานศึกษาที่เทียบเท่ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (ระยะ
เวลา 5 ปี สำหรับแพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์และ
สัตวแพทยศาสตร์
7. เป็ นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรอาชีวศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ที่ได้รับการกำหนดจากกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่ น (รายชื่อ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฯ
ประเทศญี่ปุ่ น)
8. เป็ นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่มีระบบการศึกษารูปแบบเก่า
9. เป็ นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรของกองกำลังป้ องกันตัวเองญี่ปุ่ น,
หน่วยยามฝั่ งญี่ปุ่ น, วิทยาลัยอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่ นหรือวิทยาลัยสังกัด
กระทรวงต่าง ๆ ของญี่ปุ่ น
10. เป็ นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี ที่ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติการเข้าศึกษา
ต่อเป็ นรายบุคคลจากบัณฑิตวิทยาลัยว่ามีความสามารถทางวิชาการ
เทียบเท่าหรือสูงกว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

หลักสูตรปริญญาเอก (ภาคปลาย)
1. เป็ นผู้มีวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาโทวิชาชีพเฉพาะทางของญี่ปุ่ น
2. เป็ นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาเทียบเท่าปริญญาโทหรือปริญญาโท
วิชาชีพเฉพาะทางจากต่างประเทศ
3. เป็ นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาทางไกลจากสถานศึกษาใน
ประเทศญี่ปุ่ นที่ได้รับการรับรองว่าใช้หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย
ในต่างประเทศและได้รับวุฒิการศึกษาเทียบเท่าปริญญาโทหรือ
ปริญญาโทวิชาชีพเฉพาะทาง
4. เป็ นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่ นที่ได้รับการ
รับรองว่าใช้หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยในต่างประเทศและได้รับ
วุฒิการศึกษาเทียบเท่าปริญญาโทหรือปริญญาโทวิชาชีพเฉพาะทาง
(สถาบันนานาชาติในญี่ปุ่ น (บัณฑิตวิทยาลัย) ที่ได้รับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่ น)
5. เป็ นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสหประชาชาติและได้รับวุฒิ
การศึกษาเทียบเท่าปริญญาโทวิชาชีพเฉพาะทาง
6. เป็ นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยเป็ นเวลา 2 ปี ขึ้นไปในมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยและได้รับ
การรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยว่ามีความสามารถด้านวิชาการเทียบ
เท่าผู้ที่มีวุฒิปริญญาโท
7. เป็ นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 24 ปี ที่ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติการเข้า
ศึกษาต่อเป็ นรายบุคคลจากบัณฑิตวิทยาลัยว่ามีความสามารถทาง
วิชาการเทียบเท่าหรือสูงกว่าผู้ที่มีวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาโท
วิชาชีพเฉพาะทาง

หลักสูตรปริญญาเอก (แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์,
เภสัชศาสตร์บางหลักสูตร, สัตวแพทยศาสตร์)
การสมัครเข้าคณะแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์เภสัชศาสตร์บาง
หลักสูตรและสัตวแพทยศาสตร์ผู้สนใจศึกษาต่อควรสอบถามราย
ละเอียดจากมหาวิทยาลัยก่อนยื่นสมัครเนื่องจากคุณสมบัติการสมัคร
อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประวัติการศึกษาของผู้สมัคร

การศึกษาระดับ
ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก
การเขียนแผนการวิจัย
แผนการวิจัย คือ เอกสารที่กำหนดหัวข้อวิจัยและสรุปว่าจะทำ
วิจัยภายใต้หัวข้อดังกล่าวอย่างไร บัณฑิตวิทยาลัยเกือบทุก

e

แห่งกำหนดให้ยื่นแผนการวิจัยพร้อมกับการยื่นใบสมัคร
เนื้อหาของแผนการวิจัย ได้แก่
1. วัตถุประสงค์การวิจัย
2. ที่มา
3. ความสำคัญ
4. ระเบียบวิธีวิจัย
5. เอกสารอ้างอิงเป็ นต้น

รูปแบบการเขียนกับจำนวนตัวอักษรของแผนการวิจัยจะแตกต่างกันใน
แต่ละสถานศึกษ าโดยทั่วไปจะมีจำนวนประมาณ 2,000 ตัวอักษรภาษา
ญี่ปุ่ น) สิ่งที่สำคัญในการเขียนแผนการวิจัยคือการค้นหาผลงานวิจัยใน
ด้านที่ตนต้องการวิจัยเพื่อค้นคว้าว่างานวิจัยในด้านนั้นก้าวหน้าไปถึงขั้น
ไหน และมีเรื่องใดบ้างที่ยังเหลืออยู่
จุดสําคัญที่ใช้พิจารณาแผนการวิจัย ได้แก่
1. แรงจูงใจในการวิจัย
2. ความสามารถในการค้นหาประเด็น
3. ความสามารถในการวิเคราะห์สิ่งต่างๆ
4. ความสามารถในการคิดในเชิงตรรกะ
5. ความรู้เฉพาะทางในสาขาวิชา

ค้นหาอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์ผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผนการเรียนและ
การทำวิจั ยโดยปกติแล้วผู้สนใจศึกษาต่อต้องหาอาจารย์ด้วยตัวเอ
งบางสถานศึกษากําหนดให้หาอาจารย์ที่ปรึกษาและต้องให้อาจารย์
ยินยอมรับเข้าศึกษาก่อนจึงจะสามารถยื่นใบสมัครได้
(วิธีค้นหาอาจารย์ที่ปรึกษา)
ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยที่ตนเองจบมาช่วยแนะนำให้
หาข้อมูลจากวารสารวิชาการนักเรียนเก่าญี่ปุ่ นและนักวิจัยในประเทศ
ของตนเป็ นต้น
เว็บไซต์ ฯลฯ
สอบถามจากมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าศึกษาต่อ

Scheduled hours

ค้นหานักวิจัย
(การติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาและมหาวิทยาลัย)
ผู้สนใจศึกษาต่อควรเขียนอธิบายผลงานวิจัยที่ผ่านมาและแผนการวิจัย
ที่จะทำต่อไปอย่างเป็ นรูปธรรมรวมถึงเหตุผลที่เลือกอาจารย์ท่านนั้น
ฯลฯ ถ้าเป็ นไปได้ควรแนบจดหมายแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาใน
มหาวิทยาลัยที่ตนเองจบการศึกษาไปด้วยอาจารย์สามารถพิจารณาผู้
สมัครจากเอกสารที่ส่งไปเท่านั้นจึงควรแสดงความตั้งใจจริงของตนให้
อาจารย์ได้ทราบผ่านทางการสื่อสารโต้ตอบกันหลายครั้งผู้สนใจศึกษา
ต่อสามารถศึกษาวิธีการเขียนอีเมลหาอาจารย์ได้จากหนังสือวิธีการ
เขียนแผนการวิจัยภาคปฏิบัติที่ได้แนะนำไปก่อนหน้านี้
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การศึกษาระดับ
ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก
เอกสารการสมัคร
การเข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรปกติอาจมีบาง
สถาบันที่ให้สอบเข้าหลักสูตรปกติได้โดยตรงและอาจมีบาง
สถาบันที่ต้องการให้ผ่านหลักสูตร“ นักศึกษาวิจัย” ก่อนจึงจะ
สามารถศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรปกติได้
1. ใบสมัครเข้าเรียน (ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
2. ใบรับรองการสำเร็จ (หรือคาดว่าจะสำเร็จ) การศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย (
3. ใบรับรองการได้รับ (หรือคาดว่าจะได้รับ) วุฒิปริญญาโท
(กรณีหลักสูตรปริญญาเอก)
4. ใบรับรองผลการศึกษาจากสถานศึกษาล่าสุด
5. จดหมายแนะนำ
6. บทคัดย่องานวิจัยวิทยานิพนธ์) ที่ทำในมหาวิทยาลัยที่สำเร็จ
การศึกษา
7. แผนการวิจัย
8. เอกสารอื่น ๆ เอกสารที่ต้องใช้แตกต่างกันในแต่ละสถาน
ศึกษาและอาจจำเป็ นต้องแปลเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาญี่ปุ่ นจึงควรสอบถามรายละเอียดโดยตรงกับสถาบันที่
ต้องการศึกษาต่อ

การสอบเข้า

eการคัดเลือกของสถาบันจะพิจารณาจากหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้ประกอบ
กันวิธีการสอบจะแตกต่างกันไปในแต่ละสถานศึกษาควรตรวจสอบราย
ละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของสถานศึกษา
1. การพิจารณาเอกสาร(เอกสารการสมัคร)
2. การทดสอบความสามารถทางวิชาการ (การสอบข้อเขียนในสาขา
เฉพาะหรือวิชาที่กำหนด)
3. การสัมภาษณ์ (สัมภาษณ์โดยตรงหรือทางออนไลน์)
4. การเขียนบทความสั้น ๆ หรือเรียงความ
5. การสอบปากเปล่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอก (การสอบ
โดยตรงหรือทางโทรศัพท์ ฯลฯ )

ช่วงเวลารับสมัคร
ส่วนใหญ่จะรับสมัครในช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงมกราคม แต่ช่วงเวลา
เปิ ดภาคการศึกษามักเริ่มในเดือนเมษายนอย่างไรก็ตามมีสถานศึกษา
บางแห่งเริ่มต้นปี การศึกษาในช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคมด้วยเช่นกัน

นักศึกษาวิจัย (Research Student) คืออะไร?
นักศึกษาวิจัยเป็ นสถานะสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษที่มีลักษณะดังต่อไป
นี้
1. เป็ นผู้ที่เข้าศึกษาเพื่อทำวิจัยระยะสั้นโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อวุฒิ
การศึกษา (ส่วนมากเป็ นระดับบัณฑิตวิทยาลัย)
2. เป็ นผู้ที่เข้าศึกษาในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นตามข้อ
ตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ฯลฯ (มหาวิทยาลัยบัณฑิต
วิทยาลัย) เป็ นผู้ที่เข้าศึกษาในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ในหลักสูตรปกติของบัณฑิตวิทยาลัย (ส่วนมากเป็ นผู้ที่สำเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี)

ปั จจุบันนักเรียนต่างชาติทุกระดับได้วีซ่าประเภท "student"

บัณฑิตวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทางคืออะไร?
คือหลักสูตรการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์สำหรับเตรียมความรู้
ความสามารถเฉพาะทางในระดับสูงเพื่อสร้างผู้ประกอบวิชาชีพที่
มีบทบาทเป็ นผู้นำในสาขาต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับสากล (หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง)
วิทยาลัยประเภทนี้ประกอบด้วยอบรมนักกฎหมาย (วิทยาลัย
กฎหมาย) อบรมครู (วิทยาลัยครู) นอกจากนี้ยังมีวิทยาลัยด้าน
บริหาร MOT (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) บัญชีนโยบาย
รัฐบาลเป็ นต้น

30

31

การศึกษาระดับวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิค
หรือ Koto Semmon Gakko เป็ นสถาบันเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรมของญี่ปุ่ น
เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม สถาบันส่วนใหญ่เป็ นวิทยาลัยเทคนิค
ทางวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นจะเป็ นสาขาพิเศษต่างๆ เช่น การเดินเรือพาณิชย์ เป็ นต้น
วิทยาลัยเทคนิคเป็ นหลักสูตรต่อเนื่อง 5 ปี เมื่อจบหลักสูตร 5 ปี จะได้วุฒิ "ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค" โดย
สามารถเทียบโอนหน่วยกิจเข้าเรียนต่อชั้นปี ที่ 3-4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรัฐบาลในญี่ปุ่ น เมื่อจบจะ
ได้วุฒิปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบการศึกษาหลักสูตร 12 ปี หรือมีความรู้เทียบเท่า (ส่วนใหญ่จะจบชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 6 )หรือผ่านการารตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคลจากสถาบันที่ต้องการเข้าเรียน
- ต้องมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่ น JLPT N2 ขึ้นไป
การสอบเข้า
National Institute of Technology ,Japan เป็ นผู้จัดสอบ โดยพิจารณาจากเอกสาร
ได้แก่ ใบสมัคร ผลสอบ EJU คะแนน TOEFL และการสัมภาษณ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เน้นการเรียนภาคปฎิบัติเพื่อสร้างบุคคลากรที่พร้อมทำงานในหลาย
สาขาอาชีพ รวมทั้งด้านวัฒนธรรมป็ อบ Cool Japan ส่วนมากเป็ น
หลักสูตร 2 ปี โดยได้วุฒิ "ประกาศนียบัตรวิชาชีพ" และสามารถสอบโอน
หน่วยกิจเข้าเรียนต่อชั้นปี ที่ 3-4 ในคณะที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยของ
ญี่ปุ่ นได้ โดยเมื่อเรียนจบจะได้วุฒิปริญญาตรี
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การศึกษาระดับวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เป็ นผู้ที่อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี จบการศึกษาหลักสูตร 12 ปี หรือผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติราย
บุคคลจากสถาบันทีต้องการเข้าเรียน
- ต้องมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่ น JLPT N2 ขึ้นไปหรือเข้าเรียนภาษาญี่ปุ่ นในสถาบันสอนภาษา
ญี่ปุ่ นที่ประกาศกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่ นรับรองไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
การสอบเข้า
พิจารณาจากเอกสารสมัคร การทดสอบวิชาการ การส้ัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติ การทดสอบความ
ถนัด ฯลฯ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติรายบุคคจากผลงาน

หลักสูตรที่เปิ ดสอน
หลักสูตรที่เปิ ดสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแบ่งออกเป็ น 8 สาขา ได้แก่
1. ด้านวิศวกรรม เกษตรกรรม - งานด้านระบบ ไอที ออกแบบเกมส์ สถาปนิก การออกอากาศ เกษตรกร ไบโอเทคโนโลยี
2. ด้านบริการการแพทย์/สาธารณสุข/สังคมสงเคราะห์ - งานด้านเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด พยาบาล นักรังสีเคมี
3. ด้านกีฬาและนันทนการ สื่อสารมวลชน - งานด้านนักกีฬา โค้ช เทรนเนอร์ นักดนตรี ช่างภาพ โปรดิวเซอร์
4. ด้านธุรกิจ การค้า และท่องเที่ยว - งานบัญชี โรงแรม เลขานุการ งานในบริษัทท่องเที่ยว พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
5. ด้านคหกรรม ศิลปะและออกแบบ - งานด้าน เชฟ ช่างทำขนม บาริสต้า ช่างทำผมแต่งหน้า ทำเล็บ ดีไซเนอร์ ออกแบบกราฟฟิ ค
อนิเมชั่น นักพากย์ นักวาดภาพประกอบ มัณฑนาการ
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การเรียนภาษา

สถาบันที่สอนภาษาญี่ปุ่ นให้ชาวต่างชาติ
โดยทั่วไปคณะต่างๆในสถาบันอุดมศึกษาของญี่ปุ่ นมักจะมีการเรียนการสอนเป็ นภาษาญี่ปุ่ น นักเรียนควรมีความ

e
สามารถภาษาญี่ปุ่ นระดับ N1 หรือ N2 ซึ่งเป็ นระดับที่ระบุว่าผู้เรียนได้เรียนภาษาญี่ปุ่
นประมาณ 600-900 ชั่วโมง
ขึ้นไป และเป็ นระดับที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนในสถานศึกษาที่สอนด้วยหลักสูตรภาษาญี่ปุ่ นได้ ทั้งนี้แม้จะไปเรียน
ภาษาหลักสูตรเข้มข้นที่ประเทศญี่ปุ่ นก็ต้องใช้เวลา 1-2 ปี และประสิทธิผลในการเรียนขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการ
เล่าเรียนและความพยายามของผู้เรียน
ระยะเวลาการสมัคร การเข้าศึกษาต่อ
กิจกรรม

เปิ ดเรียนเมษายน

เปิ ดเรียนตุลาคม

รวบรวมใบสมัคร เตรียมเอกสาร ส่ง
ไปรษณีย์

เมษายน-กันยายน

ตุลาคม- กุมภาพันธ์

ช่วงเวลายื่นใบสมัคร

กันยายน- พฤศจิกายน

กุมภาพันธ์ -เมษายน

ดำเนินการเข้าประเทศ
ดำเนินการเข้าศึกษา

มกราคม- มีนาคม

กรกฏาคม-กันยายน

เริ่มเปิ ดเรียน

เมษายน

ตุลาคม

นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนบางแห่งที่มีหลักสูตรเปิ ดเรียนช่วงกรกฏาคม หรือมกราคมแต่มีจำนวนน้อย ความเริ่มเตรียมการโดยเผื่อ
เวลาให้เพียงพออย่างน้อยล่วงหน้า 6-9 เดือนขึ้นไป

เอกสารในการสมัครเข้าเรียน
1. ใบสมัครเข้าเรียน
2. ใบประวัติส่วนตัว
3. ใบรับรองผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
มหาวิทยาลัย)
4. ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา(หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/มหาวิทยาลัย)
5. เอกสารรับรองความสามารถทางการเงิน
6. เอกสารอื่นๆ
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การเรียนภาษา

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่ นที่น่าเข้าเรียน
นักเรียนสามารถหาข้อมูลโรงเรียนภาษาได้ที่www.nisshinkyo.org (เป็ นเวปไซด์ของ The Association for the
Promotion of Japanese Language Education)
โดยอาจพิจารณาจากเกณฑ์หลักๆดังต่อไปนี้
1. วันก่อตั้งโรงเรียน/ Starting date of Japanese Language Education (ระยะเวลาที่ดำเนินการมานานแสดงถึง
การเป็ นที่ยอมรับ)
2. จำนวนครู จำนวนนักเรียน (โรงเรียนที่มีครูนักเรียนมาก อาจแสดงถึงความมั่นคง เป็ นที่ยอมรับ)
3. จำนวนนักเรียนจากประเทศที่ใช้ตัวอักษรคันจิ (โรงเรียนที่มีนักเรียนจากประเทศจีน ไต้หวัน และเกาหลีมากจะมี
วิธีการสอนภาษาสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานอักษรคันจิซึ่งอาจไม่เหมาะกับนักเรียนไทย)
4. รูปแบบการก่อตั้ง /Type of Establisher กรณีที่เป็ นนิติบุคคลด้านการศึกษา (school juridical persons)แสดง
ว่าเป็ นโรงเรียนเน้นทางวิชาการ ส่วนกรณีบริษัท (corporation) จะเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหาก
บริษัทมีปั ญหาทางธุรกิจก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเลิกกิจการได้
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การสอบวัดระดับความรู้ต่างๆในญี่ปุ่ น
การสอบวิชาสามัญทั่วไปสำหรับนักศึกษาชาติ (EJU)
คือการสอบว้ดความรู้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อวัดความรู้พื้นฐานวิชาหลักและวิชา
ความรู้ภาษาญี่ปุ่ น มหาวิทยาลัยของร้ฐเกือบทั้งหมดใช้การสอบนี้เป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญา ทั้งนี้ต้องตรวจสอบกับสถานศึกษาว่าต้องใช้วิชาอะไร ภาคญี่ปุ่ น
หรือภาคภาษาอังกฤษ
วิชาของการสอบ EJU มีดังต่อไปนี้

1
วิชาภาษาญี่ปุ่ น
Japanese as a Foreign Language
เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่ นที่จำเป็ นต่อ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่ น

2
วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิ สิกส์, เคมี, ชีววิทยา)
Science (Physics, Chemistry, and Biology)

เพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ (ฟิ สิกส์, เคมี,
ชีววิทยา) ในการศึกษาคณะทางสายวิทยาศาสตร์ที่
มหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่ น

3
วิชาความรู้ทั่วไป / Japan and the World

4
วิชาคณิตศาสตร์ / Mathematics

เพื่อวัดระดับความรู้สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การวัดความรู้พิื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็ นใน

ที่จำเป็ นในการศึกษามหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่ น

การศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศญีี่ปุ่ น

โดยเฉพาะควรสามารถด้านตรรกะ และการใช้ความคิด
หาเหตุผล
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รายละเอียดการสอบ

เ ว ล า ส มั ค ร

ครั้งที่ 1

ประมาณเดือนกุมภาพันธ์
ถึงเดือนมีนาคม

ครั้งที่ 2

ประมาณเดือนมิถุนายนถึง
เดือนกรกฎาคม

วั น ส อ บ

เดือนมิถุนายน

เดือนพฤศจิกายน

วั น ป ร ะ ก า ศ ผ ล

เดือนกรกฎาคม

เดือนธันวาคม

สถานที่รับสมัคร
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่ นในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ. )
อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16 เลขที่ 408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

.ญ.
ส.น

กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-357-1241-5 Email: admin@ojsat.or.th 2. การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา
ญี่ปุ่ นจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลและรับรองความสามารถทางภาษาญี่ปุ่ นของนักศึกษา
ต่างชาติ

สถานที่สอบ
สำหรับในประเทศไทยจะจัดสอบที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่ นฯ สำนักงานใหญ่พหลโยธิน
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JLPT หรือ Japanese-Language Proficiency Test
(การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่ น)
คือการจัดสอบเพื่อวัดผลและรับรองความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่ น โดยส่วนใหญ่จะใช้ในการ
พิจารณารับเข้าศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่ นและประกอบการพิจารณาสำหรับการสมัครงานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่ น
และสมัครทุนต่างๆ การสอบภายในประเทศญี่ปุ่ นจัดสอบที่เมืองซัปโปโร โตเกียว คานางาวะ นาโงยา เกียวโต
โอซากา โกเบ ฮิโรชิมาและฟูกูโอกะ
สำหรับประเทศไทยจัดสอบที่กรุงเทพ เชียงใหม่ สงขลา และขอนแก่น แต่ในระยะหลังมหาวิทยาลัย
บางแห่งใช้เพียงระดับ N2 เท่านั้น เกณฑ์การนำผลสอบไปประกอบการพิจารณาจะแตกต่างกันในแต่ละ
มหาวิทยาลัย
การสอบแบ่งเป็ น 5 ระดับระดับ N5- N4- N3- N2- N1 เริ่มต้นที่ระดับ N5 ไล่ไปจนระดับสูงสุดคือ N1

สมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่ น
1. สมัครทางไปรษณีย์ ส่งสำเนาใบนำฝากมาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่ น) Fax: 02 357 1246 หรือ 2. ส่งราย
ละเอียดทาง E-mail: jlptpost@gmail.com หรือ 3. ส่งสำเนาใบนำฝากทางไปรษณีย์ไทยถึง: สมาคมนักเรียน
เก่าญี่ปุ่ น-408 อาคารพหลโยธินเพลสชั้น 16 ห้อง 408/65 ถนนพหลโยธินแขวงสามเสนในเขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
2. สมัครทาง online ได้ที่ www.ilptonlinethailand.com
สอบกรุงเทพฯ : สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่ นฯ โทร. 02-357-1241/-5 www.ojsat.or.th
ศูนย์สอบเชียงใหม่ : สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่ นฯ สาขาเชียงใหม่ โทร. (053)272-331, 080-491-1298
ศูนย์สอบสงขลา : สำนักงาน UMDC เก่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร.
(074)317-600 ต่อ 1107
ศูนย์สอบขอนแก่น : สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. (043) 203-469 โทร/แฟกซ์ (034)204-141
และ (043)009-700 ต่อ 44840 หรือ 42360
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JLPT การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่ น)

ระดับ N1
สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่ นที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในวงกว้างได้
(การอ่าน)-อ่านบทความบทวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์ที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่าง ๆ ในวงกว้างหรือข้อความที่เป็ นแนวตรรกะมีความซับซ้อน
มีความเป็ นนามธรรมสูง แล้วสามารถเข้าใจโครงสร้างและเนื้อหาได้
- อ่านเรื่องที่มีหัวข้อหลากหลายและมีเนื้อหาลึกซึ้งแล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่องและรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการสื่อในสํานวน
(การฟั ง)-ฟั งบทสนทนาข่าวการบรรยายที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีระดับความเร็วในการพูด ที่เป็ นธรรมชาติแล้วสามารถ
เข้าใจลำดับเนื้อเรื่องเนื้อหาความสัมพันธ์ของบุคคลและโครงสร้างความเป็ นมาของเนื้อหาอย่างละเอียดและจับประเด็นได้

ระดับ N2
สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่ นที่ใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจำวันได้และสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่ นที่ใช้ในสถานการณ์ในวงกว้างได้ในระดับหนึ่ง
(การอ่าน) –อ่านบทความที่มีประเด็นชัดเจนอย่างเช่น บทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตรสารที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่าง ๆ ในวงกว้างหรือ
คำอธิบายหรือบทวิจารณ์ง่าย ๆ และสามารถเข้าใจเนื้อหาของบทความได้
(การฟั ง)-ฟั งบทสนทนาข่าวที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็ น
ธรรมชาติแล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่องเนื้อหาความสัมพันธ์ของบุคคลและจับประเด็นได้

ระดับ N3
สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่ นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่ง
(การอ่าน)-อ่านบทความที่มีเนื้อหาเป็ นรูปธรรมที่เป็ นหัวเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันแล้วสามารถเข้าใจได้ - สามารถจับใจความคร่าว ๆ
ของข้อมูลที่มาจากหัวข้อข่าวเป็ นต้น-หากให้ข้อความที่ใช้สํานวนอีกแบบหนึ่งจะสามารถเข้าใจความสำคัญของข้อความที่พบเห็นในชีวิต
ประจำวันที่ค่อนข้างมีความยากได้
(การฟั ง)-ฟั งบทสนทนาที่เป็ นเรื่องราวในชีวิตประจำวันโดยมีระดับความเร็วในการพูดใกล้เคียงกับระดับธรรมชาติแล้วสามารถพอจะ
เข้าใจเนื้อหารวมทั้งความสัมพันธ์ของบุคคลได้

ระดับ N4
สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่ นในระดับพื้นฐาน (การอ่าน)-สามารถอ่านและเข้าใจบทความที่มีหัวข้อใกล้ตัวในชีวิตประจำวันซึ่งเขียนด้วยคำศัพท์
ตัวอักษรคันจิ ระดับพื้นฐานได้
(การฟั ง)-ฟั งบทสนทนาในชีวิตประจำวันที่พูดช้าเล็กน้อยและสามารถเข้าใจเนื้อหานั้นได้เป็ นส่วนใหญ่

ระดับ N5
สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่ นพื้นฐานได้ในระดับหนึ่ง (การอ่าน)-สามารถเข้าใจถ้อยคำประโยคบทความตามรูปแบบที่กำหนดซึ่งเขียนด้วยตัว
อักษรฮิระงะนะ คะตะกะนะ และตัวอักษรคันจิ ระดับพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
(การฟั ง)-ฟั งบทสนทนาสั้น ๆ ที่พูดช้าๆในสถานการณ์ที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันเช่นในห้องเรียน ฯลฯ และสามารถเข้าใจข้อมูลที่สำคัญจาก
บทสนทนานั้นได้
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ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อเข้าญี่ปุ่ น

ประเภทวีซ่าและขั้นตอนการขอวีซ่า
นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนที่ประเทศญี่ปุ่ นจะได้วีซ่าประเภท "นักศึกษาวิทยาลัย (College student)"
หากได้รับสถานภาพอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจมีข้อจำกัดในการสมัครขอทุนการศึกษา วิธีการสอบเข้า ฯลฯ
ทั้งนี้ การขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นสามารถทำได้ 2 กรณี คือ
(1) กรณียังไม่ได้รับ "ใบรับรองสถานภาพการพำนัก"
ผู้ต้องการมาศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่ นจะยื่นขอวีซ่าที่สถานฑูตญี่ปุ่ นในประเทศของตน ซึ่งต้องใช้เวลาในการขอวีซ่าค่อนข้างมาก
เพราะต้องมีการส่งเอกสารวีซ่าไปกลับจากประเทศญี่ปุ่ น และภายในประเทศญี่ปุ่ นเอง
(2) กรณีได้รับ "ใบรับรองสถานภาพการพำนัก" แล้ว
ผู้ต้องการมาศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่ นหรือตัวแทนได้รับ "ใบรับรองสถานภาพการพำนัก" จากกองตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ใน
ประเทศญี่ปุ่ นแล้ว จากนั้นผู้ต้องการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่ นจึงนำ "หนังสือรับรองฯ" ดังกล่าวไปยื่นต่อสถานฑูตญี่ปุ่ นในประเทศ
ของตนเพื่อขอวีซ่า ซึ่งจะใช้เวลาน้อยกว่าเมื่อเทียบกับวิธีแรก
ผู้ไปเรียนต่อสามารถยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตญี่ปุ่ นประจำประเทศไทยทันทีหลังจากที่ได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนักที่ญี่ปุ่ นแล้ว
เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า
1. หนังสือเดินทาง
2. เอกสารคำร้องขอวีซ่า
3. รูปถ่าย
4. ใบรับรองสถานภาพการพำนัก (อาจมีการขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม)
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ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อเข้าญี่ปุ่ น

การยื่นขอสถานภาพการพำนักในญี่ปุ่ น
ใบรับรองสถานภาพการพำนัก (Certificate of Eligibility - COE) สามารถยื่นขอได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยผู้สมัครเข้า
เรียนหรือตัวแทนดำเนินการ เช่น เจ้าหน้าที่จากสถาบันที่รับเข้าศึกษา จะเป็ นผู้ยื่นขอใบรับรองสถานภาพการพำนัก แต่โดยส่วน
ใหญ่แล้ว ตัวแทนจากสถาบันจะเป็ นผู้ดำเนินการมากกว่า
เอกสารที่จำเป็ น
1. เอกสารคำร้องขอใบรับรองสถานภาพการพำนัก
2. รูปถ่าย
3. ซองจดหมายติดสแตมป์ (สำหรับติดต่อกลับ)
4. เอกสารอื่นๆ (เอกสารที่ยื่นจะแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละสถาบัน จึงควรสอบถามกับสถาบันนั้นๆ โดยตรง)
การขอเข้าประเทศญี่ปุ่ นเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย/วิทยาลัยต้องทำอย่างไรบ้าง
กรณีจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่ นเพื่อรับการสอบ โดยหลักการแล้ว ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สอบที่ออกโดยสถานศึกษาที่จะเข้า
สอบไปยื่นขอวีซ่าประเภท "พำนักระยะสั้น" ที่สถานทูตญี่ปุ่ นในประเทศของตน ระยะเวลาที่พำนักได้คือ 15 วัน 30 วัน หรือ 90 วัน
ทั้งนี้หากดำเนินการเข้าศึกษาต่อเสร็จเรียบร้อยในระหว่างนั้น อาจสามารถขออนุญาตเปลี่ยนสถานภาพการพำนักที่ประเทศญี่ปุ่ น
ได้
ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เป็ นต้นไป ได้กลับมาใช้มาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นอีกครั้ง แต่นักเรียนต้องขอวีซ่า

source: https://www.jeic-bangkok.org/visa_immigration#General
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สถานเอกอัครราขทูตฯ ณ กรุงโตเกียว
3-1-4 Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021
โทร 03-5789-2433
โทรสาร 03-5789-2428
โทรเบอร์ HOT LINE กรณีผู้ป่ วยหรือผู้เสียชีวิตและผู้ต้องการความช่วยเหลือ
เร่งด่วนเท่านั้น
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9.00-12.00 น. ,13.30-17.30 น.
ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ
การให้บริการฝ่ ายกงสุล ระหว่างเวลา 9.00-12.00 และ 13.30-15.30
สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดคือ สถาน่ีเมกุโระ (สายรถไฟ JR Yamanote ทางออกด้าน
ทิศตะว้นออก และสายรถไฟใต้ดิน namboku

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่ นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2207-8500 | 0-2696-3000
โทรสาร : 0-2207-8510
เวลาทำการ
8.30-12.00 น. และ 13.30-17.45 น.
(เวลาในการเปิ ดทำการของแผนกกงสุล และสำนักข่าวสารญี่ปุ่ น นั้นเป็ นไปตาม
รายละเอียดในด้านล่าง)
แผนกกงสุล แผนกหนังสือเดินทางญี่ปุ่ น ใบรับรอง : 0-2207-8501 | 02696-3001
แผนกช่วยเหลือคนญี่ปุ่ น : 0-2207-8502 | 0-2696-3002
หมายเลขฉุกเฉิน : 02-07-8500 | 02-696-3000
แผนกวีซ่า : 0-2207-8503 | 0-2696-3003
โทรสาร : 0-2207-8511
เวลาทำการ
8.30-12.00 น. และ 13.30-16.00 น. (ฝ่ ายวีซ่า)
8.30-12.00 น. และ 13.30-16.00 น. (ฝ่ ายหนังสือเดินทาง ใบสำคัญถิ่นที่อยู่
ทะเบียนครอบครัว และการออกใบรับรองต่างๆของคนญี่ปุ่ น ตลอดจนงานฝ่ าย
การเลือกตั้งในต่างประเทศ และฝ่ ายคุ้มครองคนญี่ปุ่ น)
สำนักข่าวสารญี่ปุ่ น
โทรศัพท์ : 0-2207-8504 | 0-2696-3004
โทรสาร : 0-2207-8512
เวลาทำการ
8.30-12.00 น. และ 13.30-16.30 น.
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่ น ปิ ดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์ และ วันหยุด
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สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่ น

タイ王国大使館学生部
〒141-0021 東京都品川区上大崎3-14-6
Office of Educational Affairs, Royal Thai Embassy
3-14-6 Kami-Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo 141-0021
หมายเลขติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 03-5424-0652
หมายเลขโทรสาร 03-5424-0658
ที่อยู่ อีเมล csctokyo@sepia.ocn.ne.jp

JR Yamanote Line from Meguro Station 10 mins by walking.
Toei Mita Line from Meguro Station 10 mins by walking.
Tokyo Metro Namboku Line from Meguro Station 10 mins by walking.
Tokyu Meguro Line from Meguro Station 10 mins by walking.
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แหล่งข้อมูลที่เป็ นประโยชน์

ข้อมูลพื้นฐานการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่ น
http://www.jasso.go.jp/ryugaku/

ข้อมูลศึกษาต่อญี่ปุ่ น/ค้นหามหาวิทยาลัย (Japan Study Support)
http://www.jpss.jp/

ข้อมูลสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่ น
https://www.ojsat.or.th/

ศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย (JASSO)
http://www.jasso.go.jp/study_j/schinfo.html

ค้นหาทุน
www.fastweb.com
แนะนำญี่ปุ่ น
http://web-japan.org

บริษัท Peterson
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ การเรียนต่อ การค้นหามหาวิทยาลัย
รวมถึง
ศูนย์การศึกษานานาชาติของกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่
น
สาขาอาชีพในอนาคต
และยังมีทุนการศึกษากว่า 5,000 ทุนในเว็บไซต์
http://www.uni.international.mext.go.jp/
www.petersons.com

สมาคมส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่ น
http://www.nisshinkyo.org

หาข้อมูลสาขาที่ต้องการเรียน
http://from-now.jp/

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่ น (NTO)
http://www.jnto.go.jp/

