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แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
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เลอืกประเทศ,สถานศึกษา หลกัสตูร,สาขาที�อยากเรยีน
ขอ้มลู หลกัสตูรการศกึษา วฒุกิารศกึษา สาขาตา่งๆ
คณุสมบตัขิองนักศกีษา การพจิารณาเขา้รบัการศกึษา
ระยะเวลาเรยีน ระดบัภาษาที�จาํเป�น การเรยีนภาษา
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รวบรวมข้อมูล

ข้อมูลทั�วไป 

เตรียมตัวเดินทาง

วีซ่า ตั�วเครื�องบิน พาสปอรต์ 

เดินทาง

เตรียมเอกสารและกรอกใบสมัคร

วิธีสมัครเรยีน ระยะเวลาในการสมัคร เอกสารที�จาํเป�น

ส่งเอกสาร

แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

ขั�นตอนการเตรยีมตัว

1



JAPAN
ศึ กษา ต่ อประ เ ทศญี� ปุ� น

ทําไมควรเรยีนตอ่ที�ญี�ปุ� น?

      ญี�ปุ� นจดัได้ว่าเป�นแหล่งศึกษาชั�นนําระดับสากล มีมหาวิทยาลััยชั�นนําอยู่มากมายติดอันดับของโลกและได้รบัการ

ยอมรบัจากทั�วโลก สถาบันการศึกษาทั�งภาครฐัและเอกชนมีบทบาทในการผลักดันและพัฒนาระบบการศึกษาที�มี

ประสิทธิภาพ รฐับาลให้ความสาํคัญและทุ่มงบประมาณสาํหรบัการศึกษาและงานวิจยั มหาวิทยาลัยของญี�ปุ� นมีชื�อเสียง

ด้านต่างๆ  โดยเฉพาะด้าน วิทยาศาสตร ์วิศวกรรม เทคโนโลยี มีคณะและสาขาต่างๆให้เรยีนอย่างหลากหลายมากมาย ใน

ส่วนของค่าใช้จา่ยด้านการศึกษา แม้ญี�ปุ� นจะขึ�นชื�อเรื�องค่าครองชีพสูงแต่เมื�อเปรยีบเทียบกับสหราชณาจกัรหรอื

สหรฐัอเมรกิา ค่าเรยีนของญี�ปุ� นจะถูกกว่า  

      ญี�ปุ� นเป�นแหล่งเศรษฐกิจที�สาํคัญของโลกและยังเป�นผู้นําระดับโลกในด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  อีกทั�งมีคุณภาพ

ชีวิตและความปลอดภัยเป�นอันดับต้นๆของโลก ญี�ปุ� นเป�นประเทศที�สะอาด เรยีบรอ้ย มีระบบคมนาคมที�สะดวกรวดเรว็ และ

ความที�เป� นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั�นนําของโลก ทาํให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย มีวัฒนธรรม

ประวัติศาสตรอ์ันเก่าแก่และวิวทิวทัศน์ที�สวยงาม ทาํให้นักเรยีนได้เก็บเกี�ยวประสบการณ์อันน่าประทับใจนอกห้องเรยีน

และด้วยความที�เป� นประเทศในเอเชียด้วยกัน จงึทาํให้มีความใกล้ชิดและสามารถเข้าใจวัฒนธรรมที�แตกต่างได้อย่างไม่ยาก 

      ประเทศไทยยังต้องการบุคคลากรสาขาอาช่ีพต่างๆที�มีความรูค้วามสามารถทางด้านภาษาญี�ปุ� นอีกเป�นจาํนวนมาก ใน

ขณะที�คนที�รูภ้าษาญี�ปุ� นในบ้านเรายังมีอยู่น้อยเทียบกับภาษาอังกฤษ ดังนั�นจงึมีโอกาสในการทาํงานสูง โดยเฉพาะผู้ที�มี

ประสบการณ์การเรยีนและใช้ชีวิตในประเทศญี�ปุ� นจะได้รบัการพิจารณาเป�นพิเศษ เนื�องจากมีความเข้าใจในวัฒนธรรม 

วิธีคิดและวิถีการทาํงานแบบญี�ปุ� นมากกว่า และสามารถนําความรูก้ลับมาปรบัใช้ให้เหมาะสมกับการทาํงานในประเทศไทย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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JAPAN สภาพภูมิประเทศ

ญี�ปุ� นเป�นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

ตั�งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟ� ก ติดกับคาบสมุทรเกาหลี

และประเทศจนี

ญี�ปุ� นประกอบด้วย 4 เกาะหลัก คือ ฮอกไกโด ฮอนชู

ชิโกกุและคิวชู 

ญี�ปุ� นเป�นประเทศที�ถูกล้อมด้วยทะเลทุกด้าน

มีขนาดพื�นที�ประมาณ 377,947ตารางกิโลเมตร เล็ก

กว่าไทยประมาณ 0.7 เท่า พื�นที�ี 3/4ของประเทศเป�น

ภูเขา ส่วนที�เหลือคือพื�นที�ราบและลุ่มน�า

ญี�ปุ� นตั�งอยู่ในวงแหวนแห่งไฟ บรเิวณรอยต่อระหว่าง

แผ่นเปลือกโลก 3 แผ่น ทําให้เกิดแผ่นดินไหวบ่อยๆ

ทั�งระดับความรุนแรงต�าบ่อย และความรุนแรงสูงที�

ทาํให้เกิดความเสียหายรา้ยแรงอยู่หลายครั�ง

ข้อมูลทั�วไป

สกุลเงินของญี�ปุ� นคือ เยน (Yen) ในญี�ปุ� นจะใช้

สัญลักษณ์ ¥ หรอืตัวคันจ ิ円 (ออกเสียงว่า เอ็น) 

ส่วนตัวย่อที�นิยมใช้คือ JPY (Japanese Yen)

ธนบัตรที�ใช้กันอยู่ในป� จจุบันนี�จะเเบ่งออกเป�น

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

เหรยีญที�ใช้มีเหรยีญ 500 เยน 100 เยน 50 เยน

 10 เยน 5 เยน และ 1 เยน

เวลา

เวลาในประเทศญี�ปุ� นจะเรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั�วโมง

การเดินทางจากกรุงเทพไปโตเกียวใช้เวลาประมาณ 5

ชั�วโมงครึ�ง

ภาษาราชการ

   ใช้ภาษาญี�ปุ� นภาษาเดียวทั�วประเทศ แม้จะมีความ

แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคซึ�งจะมีภาษาท้องถิ�นของ

ตนเอง โดยทั�วไปคนญี�ปุ� นที�พูดอังกฤษได้ดีจะมีน้อยมาก

ดังนั�นหากไม่รูภ้าษาญี�ปุ� นจะลาํบากต่อการใช้ชีวิตมาก

ทีเดียว
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Regions and Prefectures of Japan

Hokkaidō

1. Hokkaidō

Tōhoku

2. Aomori

3. Iwate

4. Miyagi

5. Akita

6. Yamagata

7. Fukushima

Kantō

8. Ibaraki

9. Tochigi

10. Gunma

11. Saitama

12. Chiba

13. Tokyo

14. Kanagawa

Chūbu

15. Niigata

16. Toyama

17. Ishikawa

18. Fukui

19. Yamanashi

20. Nagano

21. Gifu

22. Shizuoka

23. Aichi

Kansai

24. Mie

25. Shiga

26. Kyoto

27. Ōsaka

28. Hyogo

29. Nara

30. Wakayama

Chūgoku

31. Tottori

32. Shimane

33. Okayama

34. Hiroshima

35. Yamaguchi

Shikoku

36. Tokushima

37. Kagawa

38. Ehime

39. Kochi

Kyūshū & Okinawa

40. Fukuoka

41. Saga

42. Nagasaki

43. Kumamoto

44. Ōita

45. Miyazaki

46. Kagoshima

47. Okinawa
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เขตและจงัหวัดของประเทศญี�ปุ� น

ประเทศญี�ปุ� นแบ่งออกเป� น 8 เขต มี 47 จงัหวัด ดังนี�

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

ฤดูใบไม้ผลิ

ฤดูใบไม้ร่วง

ฤดูหนาว

ธันวาคม - กุมภาพันธ ์
ฤดูหนาว -อากาศเย็นจดั อุณหภูมิ 10°C-ติดลบ 
ต้องเตรยีมเสื�อโค้ท เสืื�อแจค็เก็ตชนิดหนาเป�นพิเศษ นิยมใส่
เสื�อผ้าสีหม่นหรอืสีดํา 

มีนาคม - พฤษภาคม
ฤดูใบไม้ผลิ-อากาศเย็น อุณหภูมิ 15-25 °C
ต้องเตรยีมเสื�อแขนยาว แจค็เก็ต และสเวตเตอร ์นิยมใช้สีสดใส

กันยายน - พฤศจกิายน 
ฤดูใบไม้รว่ง- อากาศเย็น อุณหภูมิ 12-20°C 
ต้องเตรยีมเสื�อแขนยาว แจค็เก็ต และสเวตเตอร ์นิยมใส่เสื�อ
ที�สีไม่ฉูดฉาด

มิถุนายน - สิงหาคม
ฤดูรอ้น -อากาศรอ้น อุณหภูมิ 25-33°C
ต้องเตรยีมเสื�อแขนสั�นและบาง แต่งตัวเช่นเดียวกับในประเทศไทย

ฤดูกาลในญี�ปุ� น
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คา่ที�พกั
38,000¥

คา่อาหาร
28,000 ¥

จปิาถะ
9,000¥

คา่สาธารณูปโภค
7,000¥

บนัเทิงและงานอดิเรก
5,000¥

คา่เดินทางไปเรยีน
4,000¥

คา่ประกนัและรกัษาพยาบาล
3,000¥ ต่อเดือน

93,000 ¥

หากอยู่ในเมืองใหญ่ค่าใช้จา่ยอาจสูงกว่า เช่น โตเกียว 109,000 ¥

อ้างอิง: ผลสํารวจสภาพความเป� นอยู่จริงของนักศึกษาทุนส่วนตัว ประจาํป�  2019 (JASSO) 

source: www.studyinjapan.go.jp

ค่าใช้จา่ยโดยประมาณต่อเดือน

สิ�งที�จะทําให้ค่าใช้จา่ยสูงหรือต�า จะเป� นเรื�องของค่าครองชีพในแต่ละเดือนที�เราใช้มากกว่า
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ภูมิภาค ค่าเช่าเฉลี�ยต่อเดือน (เยน)

 
โตเกียว

ฮฮกไกโด

คันโต

35,000เฉลี�ยทั�วประเทศ

45,000

28,000

41,000

28,000จูบุ

คินคิ 35,000

จูโกคุ

ชิโคคุ

25,000

24,000

25,000

อัตราค่าเช่าแบ่งตามภูมิภาคต่างๆของญี�ปุ� น
 

คิวชู
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ค่าใช้จา่ยในการเรียนต่อญี�ปุ� น
 

ค่าสอบวัดระดับ EJU/JLPT/TOEFL etc.
ค่าสอบเข้าสถานศึกษา
ค่าตรวจรา่งกาย
ค่าใช้จา่ยในการส่งเอกสาร
ค่าเครื�องบิน
ค่าทาํพาสปอรต์
ค่าทาํวีซ่า
ค่าเรยีน

ค่าใช้จา่ยที�จาํเป� นก่อนไปศึกษา
ค่าที�พัก
ค่าเดินทางค่าใช้จา่ยในการส่งเอกสาร
ค่าอาหาร
ค่าประกันสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล
ค่าสาธารณูปโภค(ค่าน�า,ค่่าไฟ,ค่าแก็ส)
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าใช้จา่ยเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จา่ยที�จาํเป� นหลังไปศึกษา

ค่าเล่าเรียน
 
 

ระดับปริญญาโท-เอก
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ 国⽴⼤学 ประมาณ 820,000¥(~238,000฿)
มหาวิทยาลัยของรฐั 公⽴⼤学 ประมาณ 930,000¥ (~270,000฿)
มหาวิทยาลัยเอกชน 私⽴公⽴⼤学 ประมาณ 1,100,000¥ (~319,000฿)
มหาวิทยาลัยเอกชนหลักสูตร แพทย์ศาสตร ์ทันตแพทยศาสตร ์เภสัชศาสตร ์ประมาณ3,200,000¥
(~929,000฿)

ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ 国⽴⼤学 ประมาณ 820,000¥ (~238,000฿)
มหาวิทยาลัยของรฐั 公⽴⼤学 ประมาณ 930,000¥ (~270,000฿)
มหาวิทยาลัยเอกชน 私⽴公⽴⼤学 ประมาณ 1,000,000¥ (~290,000฿)
มหาวิทยาลัยเอกชนหลักสูตร แพทย์ศาสตร ์ทันตแพทยศาสตร ์เภสัชศาสตร ์ประมาณ800,000¥
(~232,000฿)

วิทยาลัยเทคโนโลยี ประมาณ 320,000¥ (~92,900฿)
วิทยาลัยอาชีวศึกษา ประมาณ  850,000¥ (~247,000฿)
โรงเรยีนสอนภาษา  ประมาณ 610,000¥〜1,050,000¥ต่อป�  (~177,000฿- 304,000฿))

ค่าเล่าเรยีนในญี�ปุ� นจดัได้ว่าไม่สูงมากนักเมื�อเทียบกับประเทศทางยุโรปและอเมรกิา และมีการ
สนับสนุนทุนการศึกษาเป�นจาํนวนมาก รวมถึงทุนลดค่าเล่าเรยีนในญี�ปุ� นสําหรบันักเรยีนต่างชาติ

*เป�นค่าใช้จา่ยในป�แรก และไม่นับค่าใช้จา่ยในการสอบเข้า ค่าใช้จา่ยจะต่างไปในแต่ละมหาวิทยาลัย
สามารถตรวจสอบจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เรทเมื�อวันที� 25 มกราคม 2565 
1 Yen = 0.2904 Baht
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$5

ที�พักอาศัยในญี�ปุ� น
การหาที�พักแยกได้เป�นสองประเภทใหญ่คือ การจดัหาที�พักโดยโรงเรยีนสอนภาษาหรอืมหาวิทยาลัย และการหา

ที�พักเองซึ�งติดต่อผ่านบรษัิทนายหน้าหาบ้าน

ที�พักที�หาเช่าเองผ่านบริษัท
นายหน้าจัดหาบ้าน

หอพักของสถานศึกษาโดยตรง  มีหอพักที�แยกชายหญิง และหอพักรวม มีห้องเดี�ยว ห้องคู่ให้

เลือกตามงบประมาณ หอพักประเภทนี�มักมีเครื�องอํานวยความสะดวกให้พรอ้ม เข่นเตียง โต๊ะ ตู้

เสื�อผ้า แต่อาจจะต้องซื�อเครื�องนอนเอง ในส่วนของห้องอาบน�า สุขา และห้องครวัส่วนใหญ่จะ

ต้องใช้รว่มกัน และอาจมีกฏบังคับมากกว่าการเช่าอพารท์เม้นท์

ที�พักของสถานศึกษา

อพาร์ทเมนท์หรือแมนชั�นของเอกชน จดัไว้สําหรบันักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะในกรณีที�

นักศึกษาต้องการหริอืหอพักของสถานศึกษาเต็ม ซัึ�งกฏในการอยู่อาจไม่เข้มงวดเท่าหอพักของ

สถานศึกษาแต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที�กําหนดไว้อย่างเครง่ครดั ไม่เช่นนั�นอาจถูกบอกเลิก

สัญญาได้ทันที ค่าที�พักอยู่ที�ประมาณ 30,000-70,000¥ต่อเดือน 

 Home stay ในญี�ปุ� นครอบครวัส่วนใหญ่จะรบันักศึกษาต่างชาติมาอยู่ด้วยเป�นระยะเวลาสั�น

เพียง 1-3 เดือน หรอือย่างมากไม่เกิน 6 เดือน ที�พักแบบนี�เป� นประโยชน์กับนักศึกษาต่างชาติ

มาก เพราะสามารถเรยีนรูภ้าษา วัฒนธรรมและธรรมเนียมต่างๆของญี�ปุ� นได้โดยตรง และได้

เรยีนรูส้ําเนียงญี�ปุ� นที�่ถูกต้องได้อย่างรวดเรว็  แต่ค่าใช้จา่ยจะสูงกว่าหอพัก คือคืนละ 3,000-

5,000¥ รวมอาหารมื�อเช้าและมิื�อเย็น และอาจต้องใช้เวลาเดินทางจากที�พักไปยังสถานศึกษา

นานมากกว่าอยู่หอพัก

   ที�พักประเภทนี�หาได้โดยติดต่อสอบถามกับบรษัิทนายหน้าจดัหาบ้าน หรอื Fudou-san โดย

สามารถขอเข้าไปดูสภาพจรงิได้ก่อนตัดสินใจเข้าพัก ที�พักประเภทนี�ส่วนใหญ่ได้แก่ อพารท์เม้นท์

หรอืแมนชั�นซึ�งมีราคาหลายระดับขึ�นอยู่กับสภาพและสถานที�ตั�ง โดยจะเป�นห้องโล่งไม่มี

เฟอรนิ์เจอรใ์ดๆ การเข้าพักจะต้องทําสัญญาเช่ากับเจา้ของหรอืบรษัิทนายหน้า โดยมีข้อตกลง

และเงื�อนไขเป�นลายลักษณ์อักษร ผู้เช่าควรศึกษาให้เข้าใจก่อนเซ็นชื�อหรอืประทับตราลงใน

สัญญา และปฏิบัติตามสัญญาอย่างเครด่ครงั ส่วนใหญ่สัญญาเช่าจะเป�นรายป�  โดยนอกจาก

ค่าเช่าแล้วในครั�งแรกยังต้องมีค่า shiki-kin (เงินประกันอุบัติเหตุความเสียหายกรณีไม่จา่ย

ค่าเช่า)และrei-kin (เงินกินเปล่าที�ต้องชําระให้เจา้ของบ้านโดยไม่ได้รบัคืน)และค่ามัดจาํต่างๆ

รวมแล้วเป�นเงินประมาณ 5-6 เท่าของราคาเช่า ฉะนั�นนักศึกษาต้องคํานวนงบประมาณ

ล่วงหน้าให้ดี
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     เจา้ของที�พักบางคนไม่ชอบให้คนช่างชาติพักเนื�องจากความแตกต่างในเรื�องภาษาและ

วัฒนธรรมซึ�งมักก่อให้เกิดป�ญหาตามมาเช่นผู้เช่าไม่เข้าใจกฎในการเช่าซึ�งระบุอยู่ในสัญญา (ภาษา

ญี�ปุ� น) จงึไม่ปฏิบัติตาม หากนักเรยีนยังไม่เข้าใจภาษาญี�ปุ� นดีพอต้องหาผู้ที�รูภ้าษาญี�ปุ� นเป�นอย่างดี

ช่วยเจรจาและอธิบายรายละเอียดให้เข้าใจ

     เพื�อไม่ให้เกิดป�ญหากับเจา้ของบ้านหรอืเพื�อนบ้านนักเรยีนควรให้ความสําคัญและถือปฏิบัติ

ในเรื�องต่างๆ ดังต่อไปนี�และควรสอบถามเจา้ของบ้านเสมอหามีสิ�งใดที�ไม่แน่ใจ 

เมื�อเจอเพื�อนบ้านควรทักทายตามความเหมาะสม

การเปลี�ยนแปลงหรือต่อเติมห้อง อย่าเปลี�ยนแปลงหรอืต่อเติมห้องโดยไม่ได้รบัอนุญาตจากเจา้ของ

บ้านแบ่งเช่าห้อง อย่าให้เพื�อนหรอืญาติมารว่มเช่าห้อง หรอืใช้เช่าช่วงแก่ผู้อื�นโดยไม่ได้รบัอนุญาต

จากเจา้ของบ้าน 

เสียง ลดเสียงในการพูดคุยกับเพื�อนในตอนดึกเช่นเดียวกับเสียงวิทยุโทรทัศน์อย่าให้เสียงดังรบกวน

เพื�อนบ้าน 

เปลี�ยนที�พัก  หากต้องการย้ายต้องแจง้เจา้ของบ้านล่วงหน้าตามที�กําหนดไว้ในสัญญาซึ�งมักกําหนด

ไว้ 1 หรอื 2 เดือนล่วงหน้า

การย้ายออก เระยะเวลาในการแจง้อย่างเป�นทางการเมื�อจะย้ายออกถูกกําหนดไว้ในเอกสารสัญญา

โดยปกติแล้วจะต้องแจง้เจา้ของบ้านล่วงหน้า 1 เดือน กรณีที�แจง้กระทันหันแม้จะพักไม่ถึง 1 เดือน

ก็ต้องจา่ยค่าเช่า 1 เดือน ในการย้ายออกจากห้องพัก ก็เป� นหน้าที�ของผู้เช่าที�จะต้องจดัการห้องพัก

ให้อยู่ในสภาพเดิม ไม่ทิ�งขยะหรอืสิ�งของที�ตนเองไม่ต้องการไว้รกรุงรงัเป�นภาระของเจา้ของบ้าน

รวมถึงจดัการชําระค่าใช้จา่ยไม่ว่าจะเป�นไฟฟ� า ประปา แก๊ส โทรศัพท์ให้เรยีบรอ้ย

ผูกมิตรกับเพื�อนบ้าน พยายามทักทายเจา้ของบ้านและเพื�อนบ้านเป�นประจาํการสรา้งสัมพันธ์ที�ดี

กับบุคคลเหล่านี�เป� นสิ�งที�สําคัญมากเนื�องจากบุคคลเหล่านี�จะให้ความช่วยเหลือแก่นักเรยีนได้เป�น

อย่างดีหากเกิดป�ญหาที�ไม่คาดคิดขึ�นกับนักเรยีน

กฎเกณฑ์บางประการที�ควรรู้
 

ข้อควรระวังในการพักในอพาร์ทเม้นท์
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(1)  กรณีนักเรยีนต่างชาติแนะนําให้สอบถามผ่านมหาวิทยาลัยหรอืแจง้นายหน้าตั�งแต่ต้นว่าเป�นนักเรยีนต่างชาติ

(2) "เวลาในการเดินทางไปเรยีน 1 ชั�วโมง" ถือเป�นเรื�องปกติในเมืองใหญ่อย่างโตเกียว,โอซากา เป�นต้น

     หากมีคนที�คิดว่าอยากจะเดินไปเรยีน, อยากพักย่านที�สามารถป�� นจกัรยานไปเรยีน  เป�นการคิดที�เป� นไปไม่ได้โดย

เฉพาะสถาบันการศึกษาที�อยู่ในย่านธุรกิจ/ย่านการค้า นักศึกษาชาวญี�ปุ� นหรอืชาวเมืองจะพิจารณาข้อมูลที�พักและ

สถานะทางเศรษฐกิจของตนเองแล้วเลือกที�จะเดินทางไปเรยีน/ไปทํางานในระยะทางที�ต้องใช้เวลามากกว่า 1 ชั�วโมง

นอกจากนี�การใช้เครอืข่ายรถไฟ/รถไฟใต้ดินที�ซับซ้อนอย่างคล่องแคล่วก็เป� นสิ�งสําคัญ การหาที�พักในเมือง หากมีความ

คิดว่า ไม่อยากต่อรถ ก็จะทําให้หาที�พักได้ยากยิ�งขึ�น สําหรบัผู้ที�ยังอายุน้อย การใช้เครอืข่ายคมนาคมในเมืองใหญ่ที�ดู

ยุ่งยากจะทําให้คุ้นเคยได้เรว็

(3) กําหนด Limit ของค่าเช่าที�สามารถจา่ยได้

     เบื�องต้นขอให้คิดวางแผนไว้ก่อนว่าสามารถจา่ยค่าเช่าแต่ละเดือนได้เท่าไหร ่ค่าเช่าอพารต์เมนต์จะแตกต่างกัน

ภูมิภาค/อายุของอาคาร/เครื�องอํานวยความสะดวก/ความกว้างของพื�นที� นอกจากนี�ในสัญญาเช่าก็จะกําหนดวันชําระค่า

เช่าไว้อย่างเข้มงวด,ตัดความคิดเรื�องที�จะพูดว่า ขออนุญาตจา่ยช้าเล็กน้อยได้หรอืไม่? ได้เลยเนื�องจากไม่เป�นผลแน่นอน

 (4) รูจ้กัวิธีเรยีกชื�อห้อง

เรยีกอพารต์เมนต์แบบ 1 ห้อง＋ห้องครวัว่า 1K เรยีกอพารต์เมนต์แบบ 2 ห้อง＋ห้องครวัที�มีโต๊ะอาหารว่า 2DK       (2

ห้อง＋Dining Kitchen） เรยีกห้องที�มีห้องครวัที�กว้างกว่าว่า 2LDK (2 ห้อง＋Living Dining Kitchen)

   ป� จจุบันมีบรษัิทประกัน (Guarantor Company) ทําหน้าที�ค�าประกันให้ได้ โดยมีค่าใช้จา่ยซึ�งสะดวกต่อนักเรยีนต่างชาติ

(บรษัิทนายหน้าจะขอแค่ชื�อผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉินเท่านั�น)
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ความรูท้ี�จาํเป�นต้องมีและข้อควรระวังในการทําสัญญาเช่า

- มีการระบุหัวข้อสําคัญทั�งหมดไว้ในเอกสารสัญญาเช่าเมื�อจะเช่าที�พักของเอกชนเช่นอพารต์เมนต์หรอืแมนชั�นเป�นต้นจะ

มีการทําสัญญาเช่าระหว่างผู้เช่ากับเจา้ของบ้าน

- ปกติจะทําสัญญาเช่า2〜3 คู่ฉบับที�มีรายละเอียดเหมือนกันให้เจา้ของบ้าน/ผู้เช่า/ผู้ค�าประกันเชียนชื�อ-สกุล/ที�

อยู่,ประทับตราและเก็บไว้คนละ 1 ชุด

- เนื�องจากสัญญาเป�นหลักฐานของระยะเวลาในการทําสัญญา,รายละเอียดของสัญญา,เงินค่ามัดจาํ เป�นต้น ดังนั�นขอให้

เก็บสัญญาไว้ให้ดีจนกว่าจะยกเลิก

(1) ภาษาและความรูท้ี�จาํเป�นสําหรบัการทําสัญญา

ค่าเช่า： คือค่าห้องต่อ 1 เดือน ปกติจะจา่ยค่าเช่าล่วงหน้าของเดือนถัดไปภายในสิ�นเดือน สําหรบัแมนชั�น เป�นต้นที�บรษัิท

นายหน้าจดัหาบ้านเช่าดูแลอยู่นั�น มีกรณีที�เสียค่าจา่ยเงินล่าช้าประมาณ 10% หากจา่ยค่าเช่าล่าช้ากว่ากําหนดสัญญา

เกินกว่า 1 สัปดาห์ขึ�นไป 

-เงินมัดจาํ(เงินค่าประกัน) shiki-kin ：เป�นเงินที�จา่ยให้เจา้ของบ้านเช่าเป�นเงินเผื�อค้างจา่ยค่าเช่าหรอืเงินค่าประกัน

ความเสียหายของห้องเช่า ประมาณ 1〜2 เดือนของค่าเช่า,จะมีการคืนเงินหลังจากหักค่าทําความสะอาด・ค่าซ่อมแซม

เมื�อเป� ดห้องตรวจ(จะย้ายไปพักที�อื�น)แล้วมีเงินเหลือ

 -เงินแป� ะเจี�ยะในการหาบ้านเช่า(เงินกินเปล่า)rei-kin ：เป�นเงินที�จา่ยให้เจา้ของบ้านเป�นเงินก้อนประมาณ1〜2 เดือน

ของค่าเช่า ไม่เหมือนกับเงินค่ามัดจาํ จะไม่มีการคืนเงินเมื�อจะย้ายออก

-ค่าส่วนกลาง(ค่าดูแล) ：ค่าใช้จา่ยที�จาํเป�นในหนึ�งเดือนเป�นค่าไฟฟ� า/ค่าน�าประปา/ค่าทําความสะอาดหรอืการบํารุง

รกัษาส่วนกลางที�ใช้รว่มกันเช่นบันได/ทางเดิน/ห้องน�ารวม เป�นต้น

-ค่าธรรมเนียมในการแนะนํา：ค่าธรรมเนียมที�จา่ยให้กับนายหน้าจดัหาบ้านเช่า โดยทั�วไปจะประมาณ 1 เดือนของค่าเช่า

(2) ทําความเข้าใจรายละเอียดก่อนทําสัญญากันเถอะ

ไม่ว่าประเทศไหนภาษากฎหมายเป�นสิ�งที�เข้าใจยากเสมอแต่หากมีการลงลายมือชื�อ/ประทับตราในเอกสารสัญญาแล้ว

ถือว่ามีผลทางกฎหมายดังนั�นขอให้ทําความเข้าใจรายละเอียดแล้วจงึลงลายมือชื�อ/ประทับตรา หากมีจุดไหนไม่เข้าใจขอ

ให้ตรวจสอบกับเจา้หน้าที�ที�ดูแลนักศึกษาต่างชาติหรอืรุน่พี�ที�เข้าใจญี�ปุ� นได้ละเอียด

(3) ระยะเวลามีผลบังคับใช้ของสัญญา

ระยะเวลาของสัญญาโดยทั�วไปคือ 2 ป�  ขอให้อ่านรายละเอียดเกี�ยวกับระยะเวลาหรอืค่าใช้จา่ยในการต่อสัญญาที�ระบุใน

เอกสารสัญญาให้ดี

(4) ไม่ให้พาครอบครวัหรอืเพิ�อนมาพักอาศัย,ให้ผู้อื�นเช่าโดยไม่ได้รบัอนุญาตจากเจา้ของบ้าน 

-สําหรบัที�พักของเอกชนของญี�ปุ� นจะไม่สามารถให้ผู้อื�นนอกจากผู้ที�ทําสัญญาเข้าพักได้นี�คือสิ�งหนึ�งที�ธรรมเนียมของ

ญี�ปุ� นต่างจากหลายประเทศ กรณีที�ต้องการพักสองคนจาํเป�นต้องแจง้นายหน้าจดัหาบ้านเช่า(เจา้ของบ้าน)ตั�งแต่ตอน

แรก

-เมื�อจะมีญาติหรอืเพือนมาพักแม้จะเป�นช่วงเวลาสั�นๆก็ต้องแจง้และขออนุญาตเจา้ของบ้านล่วงหน้า และป�ญหาที�พัก

เกี�ยวกับชาวต่างชาติเยอะที�สุดคือการที�มีผู้อื�นนอกเหนือจากผู้เช่ามาพักด้วย
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$5

ข้อดี-ข้อเสียของที�พักอาศัยในญี�ปุ� น

ที�พักของสถานศึกษา

ข้อดี

ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายถูกกว่า ไม่จาํเป� นต้องจ่ายค่า shiki-kin (เงิน
ประกันอุบัติเหตุความเสียหายกรณีไม่จ่ายค่าเช่า) rei-kin (เงินกิน
เปล่าที�ต้องชําระให้เจ้าของบ้านโดยไม่ได้รับคืน)
มีเฟอร์นิเจอร์และเครื�องใช้ไฟฟ� าให้โดยไม่ต้องหาซื�อเอง

ข้อเสีย

มีกฏระเบียบเคร่งครัด เช่น ช่วงเวลาป� ดหอ หรือช่วงเวลาตื�นนอน

ต้องใช้ห้องครัว ห้องน�า ห้องอาบน�าร่วมกับผู้อื�น

ข้อดี

สามารถอยู่ได้อย่างอิสระ
ฝ� กความเข้มแข็งโดยไม่ต้องพึ�งพาคนอื�น

ข้อเสีย

ในหลายกรณี ต้องจ่ายค่า shiki-kin (เงินประกันอุบัติเหตุความเสียหายกรณีไม่จ่ายค่า
เช่า) rei-kin (เงินกินเปล่าที�ต้องชําระให้เจ้าของบ้านโดยไม่ได้รับคืน) รวมถึงค่านายหน้า
หาบ้านเช่า และค่าใช้จ่ายอื�นๆ

มีข้อตกลงการทําสัญญาที�ละเอียดและต้องมีผู้ค�าประกัน

ต้องซื�อเฟอร์นิเจอร์และเครื�องใช้ไฟฟ� าเอง

   ห้องพักในญี�ปุ� นขึ�นชื�อในเรื�องของความ “แพงและแคบ ” แม้ว่าจะจา่ยเงินค่าที�พัก เดือนละ

หลายหมื�นเยน (คิดเป�นเงินไทยหลายหมื�นบาท) แต่ได้ห้องพักขนาดประมาณ 10 – 15 ตาราง

เมตร ถือว่าเป�นเรื�องปกติของการใช้ชีวิตในญี�ปุ� น

   ค่าเช่าจะแตกต่างกันไปขึ�นอยู่กับที�ตั�ง อยู่ในเมืองใหญ่หรอืเมืองต่างจงัหวัด  ยิ�งอยู่ในเมือง

เท่าไหรก่็ยิ�งแพงมากขึ�นเท่านั�น ยิ�งอยู่ต่างจงัหวัดหรอืเมืองที�ไม่ค่อยเป�นที�รูจ้กั ก็ถูกกว่าเมือง

ต่างจงัหวัดใหญ่ๆ

ได้ทําความรู้จักกับเพื�อนใหม่ๆ ไม่เหงา และเป� นการฝ� กภาษาได้เป� นอย่างดี

ที�พักที�หาเช่าเองผ่านบริษัท
นายหน้าจัดหาบ้าน
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กรณีฉุกเฉินในญี�ปุ� น
และเบอร์ติดต่อที�ควรทราบ

 
สถานีตาํรวจ

1 10

119

ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ อาชญากรรม ถูกจี� โขมย 

สถานีดับเพลิงและ รถพยาบาล 

เมื�อเกิดเพลิงไหม้ หรือป� วยกระทันหัน
หมายเลข 119 สามารถโทรหาสถานีดับเพลิงและ
รถพยาบาลได้จากทั�วประเทศแต่หมายเลขนี�เป� น
หมายเลขฉุกเฉินของสถานีดับเพลิง ดังนั�นต้องแจง้
ด้วยว่าต้องการเรียกรถดับเพลิงหรือรถพยาบาล

 

เช็คเวลา1 17

177 เช็คสภาพอากาศ

9110
เบอร์สาํหรับติดต่อตาํรวจ

เช่นกรณีการใช้ความรุนแรงที�เกิดจากคนใกล้ชิด (DV)
หรือถูกสะกดรอยตาม(stalker)

 
 

กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ที�เบอร์โทรสถานทูตญี�ปุ� น 
หมายเลขฉุกเฉิน : 02-207-8500 | 02-696-3000

1 16 แจง้ย้ายโทรศัพท์
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ข้อมูลทุนการศึกษาต่างๆ
รายละเอียดทุนต่างๆมีดังต่อไปนี�

 
 

1. ทุนรัฐบาลญี�ปุ� น (Monbukagakusho:MEXT)
    สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�เวปไซต์สถานเอกอัครราชทูต
ญี�ปุ� นในประเทศไทย

2. ข้อมูลทุนJASSO ข้อมูลทุนองค์กรเอกชนในประเทศญี�ปุ� น ข้อมูล
ทุนองค์กรท้องถิ�นของญี�ปุ� นและองค์กรระหว่างประเทศ
   สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�           
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/by-style/pamphlet/

3. ข้อมูลทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�
 https://stscholar.nstda.or.th/

4. ข้อมูลสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
   สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�
http://www.mua.go.th/

5. ข้อมูลทุนการศึกษาจากสํานักงาน ก.พ.
   สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�
 https://www.ocsc.go.th/scholarship 
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เตรยีมตวัอยา่งไรด?ี

นักศึกษาควรเตรยีมหาข้อมูลต่างๆไว้ก่อน ซึ�่งหาได้ตามเว็บไซต์ต่างๆหรอืหนังสือแนะแนว การไปเข้า

รว่มงานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศก็เป�นอีกทางเลือกที�ดี

หากมีเวลาควรศึกษาภาษาญี�ปุ� นเบื�องต้นไว้จะทําให้การเรยีนภาษาญี�ปุ� นไปได้ไวกว่าพวกที�ไม่มีพื�นฐาน

เลย ซึ�งนักศึกษาที�เรยีนเป�นภาษาอังกฤษ ก็จาํเป�นต้องมีความรูภ้าษาญี�ปุ� นเบื�องต้นเหมือนกันเพื�อใช้

ในชีวิตประจาํวัน เพราะคนญี�ปุ� นไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษหากไม่รูภ้าษาญี�ปุ� นเลยจะทําให้ใช้ชีวิตประจาํ

วันได้ยากกว่า 

ไม่จาํเป�นต้องเตรยีมสัมภาระไปเยอะมาก เพราะของต่างๆสามารถหาซื�อได้ที�ญี�ปุ� นอยู่แล้วเช่น

เฟอรนิ์เจอร ์เครื�องใช้ไฟฟ� า เสื�อผ้า ซึ�งจะเข้ากับรูปแบบทางสังคมของคนญี�ปุ� นมากกว่า และอีกสาเหตุ

หนึ�งคือเครื�องบินมีการจาํกัดน�าหนักสิ�งของติดตัวไปเวลาขึ�นเครื�องบิน 

นักเรยีนควรนําชุดทางการไปด้วย 1 ชุด ในโอกาสพิเศษ

นักเรยีนอาจนําพจนานุกรมหริอืตําราเรยีนบางวิชาไปด้้วยเพื�อประโยชน์ในการสอบเข้า สําหรบั

นักเรยีนทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่จาํเป�นต้องนําตําราไปเพราะเนื�อหาการเรยีนต่างกัน ควรใช้

หนังสือคู่มือของญี�ปุ� นมากกว่า ส่วนนักเรยีนที�ไปเรยีนภาษา ไม่ต้องพกตําราไปมากเพราะที�โรงเรยีนมี

ตําราให้อยู่แล้วซึ�งใช้อ้างอิงได้ดีกว่า

ของที�จาํเป�นเช่นยารกัษาโรคประจาํตัวควรนําติดตัวไปจาํนวนหนึ�ง แล้วจงึนําใบจา่ยยาเพื�อไปซื�อเพิ�มที�

นั�น ควรขอใบรบัรองแพทย์เพื�อนําไปแสดงกับด่านศุลกากร เนื�องจากที�ญี�ปุ� นมีความเข้มงวดมากใน

เรื�องของการนําเข้ายา การซื�อยาจะต้องมีใบสั�งยาจากแพทย์ ควรสอบถามรายละเอียดเกี�ยวกับยา

สําหรบัโรคประจาํตัวของนักศึกษาจากทางสถานกงสุลญี�ปุ� นล่วงหน้า  

ควรตรวจสุขภาพและทําฟ�นให้เรยีบรอ้ยเนื�องจากค่ารกัษาพยาบาลโดยเฉพาะค่าทําฟ�นที�ญี�ปุ� น

ญี�ปุ� นห้ามนําอาหารสดหรอืยังไม่ได้ปรุงสุกเข้าประเทศ รวมถึงเนื�อสัตว์แปรรูป ทั�งนี�ควรตรวจสอบ

เงื�อนไขให้ละเอียดก่อนเดิดนทาง

      แพงมาก

สิ�งของต้องห้ามนําเข้า ได้แก่ 

ยาเสพติดทุกประเภท อาวุธ,เหรยีญปลอม

ธนบัตรปลอม ของที�ละเมิดลิขสิทธิ� ของ

ปลอม, ,สัตว์ป� าและพืช รวมถึงสิ�งที�ทําจาก

สัตว์ป� าและของป� า

สื�อที�อาจเป�นอันตรายและขัดต่อศีลธรรม เข่น

สื�อลามก

เรื�องที�ควรรู้

ญี�ปุ� นใช้ไฟฟ� ากระแสสลับขนาด 100 โวลต์ ซึ�ง

แตกต่างจากไทยที�ใช้ 220 โวลต์ และปลั�กส่วน

ใหญ่เป�นแบบ  2 ขาแบน เมื�อนําเครื�องใช้ไฟฟ� า

ไปจากไทยจาํเป�นต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ� า หรอื

ต้องซื�อหัวปลั�กแปลงไฟ
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ข้อควรรู้เวลามาศึกษา
ต่อที�ประเทศญี�ปุ� น

Resident Card  คือบัตรอะไร?

    Resident Card คือเป�นบัตรที�ทางหน่วยงานควบคุมการเข้าเมืองออกให้กับผู้ที�พาํนักอาศัยระยะกลางถึงระยะยาว ซึ�งจะระบุเกี�ยวกับ

การพํานักอาศัยเช่นการอนุญาตเข้าประเทศ ระยะเวลาที�ได้รบัวีซ่า เป�นต้น

Resident Card จะดําเนินการออกบัตร  ต่ออายุ โดยสาํนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ�นที�อยู่ทุกครั�งที�มีการเปลี�ยนแปลงสถานภาพ 

เกี�ยวกับการพาํนักอาศัย ดังนั�น กระทรวงยุติธรรม (รฐับาลญี�ปุ� น) จะใช้เป�นหนังสือรบัรองเพื�อรบัรองว่าเป�นผู้ที�พาํนักอาศัยที�มี

สถานภาพถูกต้องตามกฎหมายได้ เพราะฉะนั�นเมื�อชาวต่างชาติถูกรอ้งขอให้พิสูจน์การมีตัวตนของตนเองขณะที�อยู่ในญี�ปุ� น สามารถ

แสดง Resident Card (หรอืทะเบียนบ้าน) ได้ กรณีที�จาํเป�นต้องมีการพิสูจน์การมีตัวตน เช่น การเป�ดบัญชีเงินฝากธนาคาร, การทาํ

สัญญาโทรศัพท์มือถือ, การเช่าที�พัก, การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย เป�นต้น

หน้าที�ในการพกพา/แสดงบัตร Resident Card

   นักเรยีนมีหน้าที�ในการพกพา/แสดงบัตร Resident Card ตามกฎหมาย ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงเพื�อให้เจา้หน้าที�ของสาํนักงานเทศบาล

ตรวจสอบเท่านั�น แต่มีกรณีที�จะถูกขอให้แสดงบัตรจากเจา้หน้าที�ตํารวจบนท้องถนนด้วย หากไม่มีมาแสดงจะถูกปรบัเป�นเงินไม่เกิน 

2 แสนบาทและจาํเป�นต้องระวังด้วยเนื�องจากอาจจะต้องสงสัยว่าเป�นบุคคลผู้พาํนักอยู่อย่างผิดกฎหมายได้ ดังนั�นขอให้ทุกคนพกพาบัตร

Resident Card ติดตัวไปด้วยทุกครั�ง อนึ�ง ชาวต่างชาติที�อายุไม่ถึง 16 ป� ไม่ต้องพกพา

ต้องจดบันทึกหมายเลขของ Resident Card ไว้ในสมุดโน้ต เป� นต้น

   มาจดบันทึกหมายเลขของ Resident Card ไว้ในสมุดโน้ต เป�นต้นกันเถอะเผื�อว่าทาํบัตรหายจะสามารถดําเนินการออกบัตรใหม่ได้เรว็

ขึ�นเนื�องจากมีข้อมูลหมายเลขอยู่แล้ว

บัตร Resident Card กับการเข้าประเทศอีกครั�ง (Re-Entry)

 1.   หากเดินทางออกจากประเทศญี�ปุ� นโดยที�ไม่ได้ขออนุญาตกลับเข้าประเทศอีกครั�งไว้ก่อน จะต้อง「ยื�นขอให้ออกหนังสือรบัรอง

สถานภาพการพาํนักอาศัย」 และดาํเนินการรบั การประทับตราเพื�อเข้าประเทศ (วีซ่า) ใหม่อีกครั�ง

  2.  หากจะเดินทางออกไปนอกประเทศญี�ปุ� นระยะเวลาเกิน 1 ป�  จะต้องไปทาํเรื�องขออนุญาตเข้าประเทศอีกครั�งที�สาํนักงานตรวจคนเข้า

เมืองและถิ�นที�อยู่ ล่วงหน้าก่อนออกนอกประเทศ โดยต้องชําระค่าธรรมเนียม 3,000 เยน (Single) หรอื 6,000 เยน (Multiple) จงึจะได้

รบัซีลอนุญาตเข้าประเทศญี�ปุ� นอีกครั�งติดที�หนังสือเดินทาง

   3. หากเดินทางออกนอกประเทศไม่เกิน 1 ป�  ไม่ต้องขอ Re-entry Visa โดยต้องกรอกใบ ตม. (Embarkation for Re-entrant

(Departure)) ว่าเป�นการออกนอกประเทศชั�วคราวและมีกาํหนดเดินทางเข้าประเทศญี�ปุ� นอีกครั�ง
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ป�ดเตาแกีสและวาล์วแก็ส

เป� ดประตูและหน้าต่างเพื�อเตรยีมทางหนีเพราะถ้าเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ประตูอาจเป�ดไม่ได้

หลบใต้โต๊ะเพื�อป� องกันอันตรายจากของหล่นใส่

อย่าหนีไปข้างนอกอย่างผลีผลามเพราะอาจเป�นอันตรายจากกําแพงหรอืฝาผนังทับลงมาได้ ควรหา

ทางหนีอย่างมีสติ

หลังจากแผ่นดินไหวอาจเกิดสึนามิตามมาได้ผู้ที�อาศัยในพื�นที�ใกล้ทะเลจาํเป�นต้องติดตามฟ� ง

สถานการณ์จากวิทยุหรอืโทรทัศน์ 

ทุกพิ�นที�จะกําหนดสถานที�หลบภัยไว้ให้ ควรตรวจสอบล่วงหน้า

ญี�ปุ� นยังมีแอพพลิเคชั�นและสถานีโทรทัศน์รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหว ควรตรวจสอบล่วงหน้า

สิ�งแรกที�ต้องทําคือ

ญี�ปุ� นยังเกิดน�าท่วมและไต้ฝุ� นอยู่เป� นประจาํ เมิ�อมีการแจง้เตือนน�าท่วม ลมพายุ ฝนตกหนัก จนการ

คมนาคมหยุดตัวลง ในกรณีนี�ควรปฏิบัติตามข้อแนะนําของหน่วยงานท้องถิ�น ว่าจะควรทําอย่างไร หรอิ   

 ลี�ภัยไปที�ไหนดี

 

กรณีเกิดแผ่นดินไหว

ศึกษาข้อมูลเพิ�มเติ�มได้ที�

http://education.thaiembassy.jp/images/Earthquake/Earthquake.pdf

https://www.jpss.jp/th/life/crisis/2/
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1. ปกป�องศีรษะตนเองด้วยกระเป� าหรอืเสื�อโค้ท

2. ไม่เข้าใกล้พื�นที�ที�มีแนวโน้มจะเกิดการพังล้มหรอืหักโค่นของอาคาร เครื�องขายของอัตโนมัติ กระจกหน้าต่าง

ป� ายหรอืเสาไฟ เป�นต้น

3. พยายามเคลื�อนย้ายตัวเองให้ไปอยู่ในที�โล่งให้ได้มากที�สุด

1. ปกป�องศีรษะตนเองด้วยกระเป� าหรอืเสื�อโค้ท

2. ไม่เข้าใกล้สิ�งของที�มีแนวโน้มจะหักโค่นลงมา เช่น โคมไฟ กระจกหน้าต่าง ป� ายโฆษณา เป�นต้น

1. ปกป�องศีรษะตนเองด้วยกระเป� าหรอืเสื�อโค้ท

2. พยายามอยู่ให้ห่างจากกระจกตู้โชว์หรอืกระจกหน้าต่าง รวมถึงสินค้าพวกเครื�องใช้ไฟฟ� าด้วย

3. พยายามหาทางออกฉุกเฉิน หรอืออกมาด้านนอกด้วยบันไดหนีไฟ

กรณีอยู่ในห้อง

(1) ปกป�องรา่งกายของตนเอง!

    ช่วงการสั�นที�รุนแรงว่ากันว่าจะอยู่ที�ช่วง 1 นาทีแรก ขั�นแรกให้มุดเข้าไปใต้โต๊ะหรอืใต้เก้าอี� เก็บแขนขาให้มิดชิด

ปกป�องรา่งกายตนเองให้พ้นจากของหรอืเครื�องเรอืนที�อาจปลิวหล่นมาใส่

(2) ดับไฟ!

หากสามารถเคลื�อนที�ได้ ให้รบีไปป�ดแก๊ส ป� ดเตา หรอืเตารดีให้เรยีบรอ้ย

⇒  สวมใส่สลิปเปอรห์รอืรองเท้าให้เรยีบรอ้ยเพื�อปกป�องเท้าเพราะในห้องอาจอยู่ในสภาพอันตรายอันเกิดจากถ้วย

ชามหรอืกระจกหน้าต่างที�แตก

⇒  หากมีไฟลุกติดในบรเิวณใกล้เคียง ให้ดับไฟอย่างมีสติและใจเย็น

★ระวัง! ระหว่างที�เกิดการสั�นรุนแรงยังไม่ต้องฝ�นพยายามที�จะดับไฟก็ได้ แต่ทั�งนี� อาจเกิดอันตรายจากการที�เตา

ประกอบอาหารซึ�งยังมีไฟลุกติดอยู่ หรอืกาต้มน�าที�มีน�ารอ้นอยู่ด้านในมาโดนเข้ากับรา่งกายเราได้

(3)เตรยีมทางหนีทีไล่!

เป� ดประตูหรอืหน้าต่างเพื�อให้มีทางสําหรบัหนีออกไปได้

★ระวัง! ห้ามรบีรอ้นกระโจนออกไปด้านนอก! ด้านนอกอาจมีเศษกระจกแตกหรอืป� ายต่างๆตกกระจายอยู่ซึ�งอันตราย

มาก ถ้าเช่นนี�แล้วอาจเรยีกได้ว่าภายในบ้านน่าจะเป�นสถานที�ที�ปลอดภัยกว่า ถ้าดูแล้วไม่มีแนวโน้มของการเกิดอาคาร

หรอืบ้านพังถล่ม เพดานพังถล่ม หรอืเพลิงไหม้ที�ไม่สามารถควบคุมได้ก็ยังไม่จาํเป�นต้องรบีอพยพออกมาด้านนอก  

 แต่ถ้าหากจาํเป�นที�จะต้องอพยพออกมาให้ตรวจสอบสภาพภายนอกโดยรอบให้แน่ใจก่อนแล้วจงึออกมาอย่าง

ระมัดระวัง

กรณีอยู่บนท้องถนน (นอกอาคาร)

⇒ สิ�งสําคัญที�สุดคือการปกป�องศีรษะตนเองไม่ให้ของหล่นลงมาโดน

กรณีอยู่ในสถานีใต้ดิน

⇒ ใต้ดินนับว่าค่อนข้างปลอดภัยหากจะเทียบกันแล้วเพราะการสั�นสะเทือนน้อยกว่าบนดิน และแม้จะเกิดกรณีไฟดับ

ขึ�นก็มีระบบไฟสํารองฉุกเฉินติดตั�งเตรยีมไว้ นอกจากนี� ที�ทุกๆ 60 เมตรก็ยังมีทางออกฉุกเฉินอยู่ด้วย หากเกิดเหตุขึ�น

ขอให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจา้พนักงานอย่างมีสติอย่าตื�นตกใจ

★ระวัง! ทันทีที�ไฟดับและพื�นที�มืดสนิทอาจทําให้เกิดความกลัวและความตื�นตระหนกได้ และในสถานการณ์ดังกล่าว

คนอื�นๆรอบตัวอาจวิ�งมาชนและทําให้เสียหลักล้มต่อกันไปเรื�อยๆจนกลายเป�นภูเขามนุษย์ได้ ในเวลาเช่นนี�ขอให้รอ

อย่างสงบ พยายามไม่ขยับเคลื�อนที�ไปไหน เพราะอีกสักครูไ่ฟฉุกเฉินจะติดเอง

กรณีอยู่ในห้างรา้นหรอืในอาคาร

★ระวัง! ห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาด และในกรณีที�เกิดเพลิงไหม้ขึ�น ห้ามหนีขึ�นไปชั�นบนของอาคารเพราะควันไฟจะลอย

ขึ�นสู่ที�สูง

◎ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรอืด้านนอก เวลาเกิดเหตุขึ�นจะต้องรกัษาตนเองจากของที�จะหล่นมาใส่ให้ได้ก่อน ซึ�งช่วง 1 นาที

แรกนั�นเป�นช่วงสําคัญที�เราจะต้องคิดว่าจะทําอย่างไรให้เรารอดจากเหตุการณ์นี�ให้ได้

กรณีเกิดแผ่นดินไหว 2 19



จะอพยพไปที�ไหนดี?

   หากต้องอพยพออกไปด้านนอก ก่อนอื�นควรจะไปที�ไหนดี? แต่ละพื�นที�เขตจะมีการจดัเตรยีมสถานที�

อพยพชั�วคราว, ลานอพยพ, ศูนย์อพยพไว้อยู่แล้ว ก่อนอื�นขอให้อพยพไปที�สถานที�อพยพชั�วคราวที�แต่ละ

พื�นที�เขตได้เตรยีมไว้

ก่อนอื�นให้ไปยัง  สถานที�อพยพชั�วคราว ก่อน

   ก่อนอื�นขอให้อพยพไปที�สถานที�อพยพชั�วคราวเพื�อคอยเฝ� าสังเกตสถานการณ์ภัยพิบัติให้แน่ใจ ซึ�งสถาน

ที�อาจเป�นสวนสาธารณะหรอืศาลเจา้ที�อยู่ใกล้เคียง โดยองค์กรหรอืหน่วยงานท้องถิ�นจะเป�นผู้กําหนด

ถ้าสถานที�นั�นไม่ปลอดภัย ให้ไปยัง ลานอพยพ

เป�นสถานที�อพยพซึ�งกําหนดโดยหน่วยการปกครองของแต่ละจงัหวัดซึ�งใช้ในกรณีที�เกิดภัยพิบัติรุนแรง

และหากภัยพิบัติสงบลงก็สามารถแยกย้ายกลับเข้าบ้านที�อยู่อาศัยของตนเองได้

สุดท้าย ให้ไปที� ศูนย์อพยพ

เป�นสถานที�ให้อยู่อาศัยไประยะหนึ�งหากบ้านที�อยู่อาศัยของตนเองพังถล่มหรอืถูกเพลิงไหม้ ซึ�งมักกําหนด

ไว้ที�โรงเรยีนของแต่ละเขต

   จะขออธิบายโดยละเอียดเกี�ยวกับสถานที�อพยพและศูนย์อพยพอีกครั�ง ก่อนอื�นขอให้แต่ละคนมีการ

เตรยีมตัวหาข้อมูลเกี�ยวกับสถานที�อพยพชั�วคราว, ลานอพยพ, และศูนย์อพยพในพื�นที�เขตที�ตนเอง

อยู่อาศัยให้เข้าใจดีเสียก่อนโดยอาจหาข้อมูลได้จากหน่วยประสานงานให้ข้อมูลหรอืโฮมเพจของหมู่บ้าน

ตําบล เมือง หรอืจงัหวัดที�ตนอยู่อาศัย

จากนั�นต้องเตรยีมการอะไรอย่างเป�นรูปธรรมอีกหรอืไม่

1. เครื�องเรอืนหรอืเครื�องใช้ไฟฟ� าจาํพวก ตู้เสื�อผ้า ชั�นหนังสือ ตู้เก็บถ้วยชาม หรอืโทรทัศน์ ให้พยายามยึด

ไว้กับผนัง พื�น หรอืเสาให้แน่นหนา หากลองค้นหาคําว่า  ป� องกันการพังถล่ม ด้วยอินเตอรเ์น็ตดูก็จะพบกับ

สิ�งของที�ใช้สําหรบัการป�องกันการพังถล่มหรอืหักโค่นลงมามากมาย

2. ตู้ถ้วยชามหรอืตู้หนิงสือก็ให้ป� ดประตูและล็อกไว้ให้เรยีบรอ้ยเสมอ พยายามอย่าให้ประตูตู้เป� ดออกมา

ได้เอง

3. ไม่วางสิ�งของไว้บนหลังตู้หรอืหลังชั�น โดยเฉพาะของหนักหรอืของที�แตกได้ง่าย

4. ด้านในตู้หรอืชั�นก็ให้วางของหนักไว้ด้านล่าง วางของเบาไว้ด้านบน

5. ติดฟ� ล์มที�กระจกหน้าต่างเพื�อป� องกันการแตกกระเด็น

6. เตรยีมรองเท้า รองเท้าแตะ หรอืสลิปเปอรไ์ว้ในห้องนอนเสมอ

⇒ใช้สวมใส่เพื�อไม่ให้เหยียบเศษกระจกหรอืเศษถ้วยชามที�ปลิวตกแตก เพราะหากเหยียบและได้รบั

บาดเจบ็ที�เท้า การอพยพจะยิ�งทําได้ลําบากมากขึ�น

7. หาพวกโคมไฟให้แสงสว่าง (ไฟฉายแบบพกพา) เตรยีมไว้ใกล้มือเสมอ

⇒เมื�อเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงไฟฟ� าจะดับ และหากเป�นตอนกลางคืนก็จะทําให้มองไม่เห็นอะไร ดังนั�น

ขอให้จดัเตรยีมไฟฉายและรองเท้าแตะสําหรบัสวมใส่ไว้ข้างๆเตียงเสมอ

8. ตรวจสอบความปลอดภัยของห้องหรอืบ้านที�ตนเองอาศัยอยู่

⇒จะสามารถออกจากประตูบ้านได้โดยสะดวกหรอืไม่ （มีของกีดขวางทางเข้าออกประตูหรอืไม่） 

⇒มีทางให้อพยพนอกจากประตูเข้าออกอีกหรอืไม่ (ระเบียง หน้าต่าง เป�นต้น)                  

⇒นอกจากลิฟต์แล้วบันไดหนีไฟยังสามารถใช้การได้ปกติดีหรอืไม่มีเครื�องดับเพลิงติดตั�งเตรยีมไว้หรอืไม่

เป� นต้น

กรณีเกิดแผ่นดินไหว 3
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UNIVERSITY OF TOKYO 1.
KYOTO UNIVERSITY2.
TOKYO INSTITUTE OF
TECHNOLOGY (TOKYO TECH)3.
OSAKA UNIVERSITY4.

01

 KEIO UNIVERSITY

6. NAGOYA UNIVERSITY

7.

TOHOKU UNIVERSITY

8.

WASEDA UNIVERSITY

9.

10อันดับ
มหาวิทยาลัย

ชื�อดัง
ของญี�ปุ� น

 

5. 10.

KYUSHU UNIVERSITY

HOKKAIDO UNIVERSITY

source:https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022
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อันดับมหาวิทยาลัยที�มีนักศึกษาต่างชาติศึกษาอยู่มากที�สุด
*ข้อมูลเมื�อวันที� 1 พฤษภาคม 2020

 

 Waseda University                          早稲⽥⼤学                      4,742 คน
 The University of Tokyo                    東京⼤学                        4,076 คน
 Japan University of Economics         ⽇本経済⼤学                  3,355 คน
 Kyoto University                              京都⼤学                         2,600 คน
 Osaka University                             ⼤阪⼤学                         2,521 คน
 Ritsumekan Asia Pacific University    ⽴命館アジア太平洋⼤学 2,509 คน
 Ritsumeikan University                     ⽴命館⼤学                     2,462 คน
 kyushu University                             九州⼤学                        2,328 คน
 University of Tsukuba                       筑波⼤学                        2,247 คน
 Tohoku University                            東北⼤学                        2,081 คน
 Hokkaido University                         北海道⼤学                     2,078 คน
 Keio University                                 慶應義塾⼤学                 1,925 คน
 Nagoya University                            名古屋⼤学                     1,870 คน
 Tokyo Institute of Technology           東京⼯業⼤学                 1,804 คน
 Hiroshima University                        広島⼤学                        1,785 คน
 Tokyo University of Social Welfare    東京福祉⼤学                 1,784 คน
 Toyo University                                東洋⼤学                        1,743 คน
 Meiji University                                明治⼤学                        1,566 คน
 Nihon University                              ⽇本⼤学                        1,349 คน
 The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
                                                             京都情報⼤学院⼤学       1,355 คน

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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12

ป�การศึกษาใหม่จะเริ�มในเดือนเมษายน-สิ�นสุดในเดือนมีนาคมของป�ถัดไป 

ภาคเรยีนแบ่งเป�น 2 ภาคคือ

ภาคต้น ตั�งแต่เดือน เมษายน-กันยายน

ภาคปลาย ตั�งแต่เดือน ตุลาคม-มีนาคม

ทั�งนี�มหาวิทยาลัยบางแห่ง แบ่งเป�น 3 หรอื 4 ภาคการศึกษา

สถานศึกษาในญี�ปุ� นมักเป� ดภาคเรยีนแรกเดือนเมษายน ทั�งนี�มีบัณฑิตวิทยาลัยบางแห่งเป� ดภาคเรยีนเดือนกันยายน

หรอืตุลาคม

ภาคการศึกษา
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วทิยาลยั
ระยะเวลาเรียน  2 ป� +
ยกเว้นคณะพยาบาลศาสตร์
ใช้เวลา 3-4 ป�  

ส รุปภาพรวมการศึ กษาของประ เทศญี� ปุ� น

อนุบาล
อายุ 3-5 ป�

ระยะเวลาเรยีน 3 ป�

แม้จะไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ
แต่เด็กส่วนใหญ่จะเข้าเรียนชั�นนี�

ประถมศึกษา 
อายุ 6-11 ป�
ระยะเวลาเรียน 6 ป�
การศึกษาภาคบังคับ

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย
อายุ 12-14 ป�  + 15-17ป�

ระยะเวลาเรียน 3ป�  + 3 ป�
การศึกษาภาคบังคับ

ปรญิญาตรี
อายุ 18-21+ป�
ระยะเวลาเรียน 4ป� +
ระยะเวลาคือ 4 ป�  ยกเว้น
คณะแพทยศาสตร์
ทันตแพทย์ศาสตร์และ
สัตวแพทย์ศาสตร์ ซึ�งใช้เวลา
เรียน 6 ป�
 

ปรญิญาโท
อายุ 21+ป�
ระยะเวลาเรียน 2 ป�

ปรญิญาเอก 
อายุ 22 +ป�
กําหนดให้ระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 3 ป�
ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์
ศาสตร์และสัตวแพทย์ศาสตร์ ซึ�งใช้เวลา
เรียนอย่างน้อย   6 ป�

วิทยาลยัเทคนิค
ระยะเวลาเรียน 5 ป�  สาํหรับ
ผู้จบมัธยมต้น 
ระยะเวลาเรียน 2 ป�  สาํหรับ
ผู้จบมัธยมปลาย 

 

วทิยาลยั
อาชวีศกึษาหลกัวิชาชพี

ชั�นสงู
ระยะเวลาเรียน 2 ป�  โดยทั�วไป 
เป� นสถาบันการศึกษาวิชาชีพแขนงต่างๆ
จบแล้วสามารถนําวิชาความรู้ไป
ประกอบอาชีพได้ทันที
ไม่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ
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หลักสูตรการศึกษา

 (ระดับมัธยมศึกษา)
ระดับมัธยมต้นศึกษาตอนต้น(12ป� -15ป� )  

มัธยมปลายศึกษาตอนปลาย (15ป� -18ป� )

 

ป� จจุบันมีโรงเรยีนมัธยมปลายที�เป� ดรบันักเรยีนต่างชาติเข้าเรยีนอยู่ไม่มาก ส่วนใหญ่จะเป�น

ลักษณะของโรงเรยีนประจาํ คือนักเรยีนจะใช้ชีวิตในโรงเรยีนตลอดเวลา มีหอพักอยู่ใน

บรเิวณโรงเรยีน พรอ้มอาหารทุกมื�อ 

การเรยีนจะเป�นภาษาญี�ปุ� นทั�งหมด นักเรยีนจงึจาํเป�นต้องมีความรูท้างภาษามากพอสมควร 

นักเรยีนที�มีไม่มีพื�นฐานความรูภ้าษาญี�ปุ� นหรอืมีพื�นฐานไม่มาก ในช่วงป� แรกของการเรยีน

ทางโรงเรยีนจะเน้นการเรยีนภาษาญี�ปุ� นเป�นวิชาหลักและเรยีนวืชาอื�นๆที�ไม่จาํเป�นต้องใช้

ภาษาญี�ปุ� นมากนักรว่มกับเด็กนักเรยีนญี�ปุ� น เช่น ดนตร ีพละศึกษา คอมพิวเตอร ์เป�นต้น

ระดับอุดมศึกษา
ได้แก่ การศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย 

และวิทยาลัยอาชีวศึกษา

มหาวิทยาลัย หรอื Daigaku คือมหาวิทยาลัยที�เป� ดสอนระดับปรญิญาตร,ี ปรญิญาโท และปรญิญาเอก แบ่งออก

เป�น 3 ประเภทได้แก่

มหาวิทยาลัยแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยของรฐั

มหาวิทยาลัยเอกชน
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 เป�นผู้ที�สําเรจ็การศึกษาหลักสูตร 12 ป�   (ตั�งแต่ ป.1-ม.6) 
 เป�นผู้ที�อายุไม่ต�ากว่า 18 ป�  และผ่านการสอบวัดระดับความรูว้่าเทียบเท่าการสําเรจ็การศึกษาหลักสูตร 12 ป� ในต่างประเทศ
เป�นผู้สําเรจ็การศึกษาจากโรงเรยีนสําหรบัชาวต่างชาติในญี�ปุ� นที�ได้รบัการรบัรองว่าเทียบเท่ากับโรงเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศ
เป�นผู้สําเรจ็หลักสูตรที�กําหนดโดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการฯญี�ปุ� น รวมระยะเวลาตั�งแต่ 11 ป� ขึ�นไปในต่างประเทส
เป�นผู้สําเรจ็หลักสูตรและมีใบรบัรอง International Baccalaureate ใบรบัรอง Abitur ชองเยอรมัน ใบรบัรอง  Baccalaureate ของฝรั�งเศส
หรอืมีการสอบวัดระดับ GCE A level ที�มีผลคะแนนครบถ้วนตามทีแต่ละสถานศึกษากําหนด
เป�นผู้สําเรจ็การศึกษาในหลักสูตร 12 ป� ของสถานศึกษาที�ได้รบัการรบัรองจากองค์กรประเมินระหว่างประเทศ (WASC,CIS,ACSI)
เป�นผู้มีอายุไม่ต�ากว่า 18  ป� และผ่านการสอบวัดระดับความรูว้่าเทียบเท่าการสําเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เป�นผู้มีคุณสมบัติตามเงื�อนไขข้อใดข้อหนึ�งนอกเหนือจากที�กล่าวไว้ข้างต้นตามกฏหมายว่าด้วยการศึกษาในสถานศึกษา
เป�นผู้มีอายุไม่ต�ากว่า 18 ป�  และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าศึกษาแบบรายบุคคลโดยสถานศึกษาวาเป�นบุคคลที�มีความรูเ้ทียบเท่าหรอื
สูงกว่าผู้สําเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

 ใบสมัครเข้าเรยีน (ตามแบบที�มหาวิทยาลัยกําหนด) 
 ใบรบัรองการสําเรจ็การศึกษา (หรอืคาดว่าจะสําเรจ็การศึกษา) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ใบรบัรองผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จดหมายแนะนําจากผู้อํานวยการหรอือาจารย์ของโรงเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลายที�สําเรจ็การศึกษา 
ใบรบัรองความสามารถภาษาญี�ปุ� นหรอืภาษาอังกฤษ 
เอกสารอื�นๆ 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เอกสารที�ต้องใช้แตกต่างกันไปในแต่ละสถานศึกษาและอาจกําหนดให้แนบเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษหรอืญี�ปุ� น ผู้สมัครควรสอบถามราย
ละเอียดโดยตรงกับสถานศึกษาที�ต้องการเข้าศึกษา

e
 

เอกสารในการสมัครเข้าเรียน

คุณสมบัติการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาe
 

การพิจารณาจากเอกสาร 
การทดสอบความสามารถทางวิชาการ 
การสัมภาษณ์  
 การเขียนบทความสั�นๆ หรอืเรยีงความ
 การทดสอบความสามารถหรอืความถนัดด้านอื�นๆ
 การสอบเพื�อศึกษาต่อประเทศญี�ปุ� น (EJU)
 การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี�ปุ� น (JLPT)
การสอบของศูนย์การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย (National Center Test for University Admissions)

นอกจากการสอบเข้าสําหรบัชาวญี�ปุ� นแล้ว มหาวิทยาลัยส่วนมากยังมีการสอบสําหรบัชาวต่างชาติเช่นกัน โดยจะทําการคัดเลือกจาก รายการ
ต่างๆ ตามรายการด้านล่างประกอบกัน แต่ละสถานศึกษามีวิธีการสอบเข้าที�ต่างกันจงึควรตรวจสอบรายละเอียดจากเอกสารคู่มือการสอบของ
สถานศึกษาแต่ละแห่ง 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

e
 

การสอบเข้า
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การศึกษาระดับ
ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก

เป�นผู้สําเรจ็การศึกษาจากมหาวิทยาลัยในญี�ปุ� น 
เป�นผู้ได้รบัวุฒิปรญิญาตรจีาก National Institution for Academic
Degrees and Quality Enhancement of Higher Education (NIAD-
QE) 
เป�นผู้สําเรจ็การศึกษาหลักสูตร 16 ป� จากสถานศึกษาในต่างประเทศ
(หลักสูตร 18 ป� สําหรบัแพทยศาสตร,์ ทันตแพทยศาสตร,์ เภสัชศาสตร์
และสัตวแพทยศาสตร)์ 
เป�นผู้สําเรจ็การศึกษาหลักสูตรการศึกษาทางไกล 16 ป� จากสถานศึกษา
ในประเทศญี�ปุ� นที�ได้รบัการรบัรองว่าใช้หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ (หลักสูตร 18 ป� สําหรบัแพทยศาสตร,์ ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตรแ์ละสัตวแพทยศาสตร)์ 
เป�นผู้สําเรจ็การศึกษาจากหลักสูตรของสถานศึกษาต่างประเทศใน
ญี�ปุ� นที�ได้รบัการรบัรองว่าใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
(สถาบันนานาชาติในญี�ปุ� นที�ได้รบัการรบัรองจากกระทรวง
ศึกษาธิการฯ ประเทศญี�ปุ� น)
เป�นผู้ได้รบัวุฒิการศึกษาเทียบเท่าปรญิญาตรจีากการสําเรจ็การศึกษา
ในหลักสูตรที�มีระยะเวลาเรยีน 3 ป� ขึ�นไปจากมหาวิทยาลัยในต่าง
ประเทศหรอืสถานศึกษาที�เทียบเท่ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (ระยะ
เวลา 5 ป� สําหรบัแพทยศาสตร,์ ทันตแพทยศาสตร,์ เภสัชศาสตรแ์ละ
สัตวแพทยศาสตร์
เป�นผู้สําเรจ็การศึกษาจากหลักสูตรอาชีวศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ที�ได้รบัการกําหนดจากกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี�ปุ� น (รายชื�อ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาที�ได้รบัการรบัรองจากกระทรวงศึกษาธิการฯ
ประเทศญี�ปุ� น) 
เป�นผู้สําเรจ็การศึกษาจากสถานศึกษาที�มีระบบการศึกษารูปแบบเก่า 
เป�นผู้สําเรจ็การศึกษาจากหลักสูตรของกองกําลังป� องกันตัวเองญี�ปุ� น,
หน่วยยามฝ�� งญี�ปุ� น, วิทยาลัยอุตุนิยมวิทยาญี�ปุ� นหรอืวิทยาลัยสังกัด
กระทรวงต่าง ๆ ของญี�ปุ� น 
เป�นผู้มีอายุไม่ต�ากว่า 22 ป�ที�ได้รบัการพิจารณาคุณสมบัติการเข้าศึกษา
ต่อเป�นรายบุคคลจากบัณฑิตวิทยาลัยว่ามีความสามารถทางวิชาการ
เทียบเท่าหรอืสูงกว่าผู้ที�สําเรจ็การศึกษาจากมหาวิทยาลัย

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ�งดังต่อไปนี� 
หลักสูตรปรญิญาโทและหลักสูตรปรญิญาเอก (ภาคต้น) 

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

e
 

การตรวจคุณสมบัติการเข้าศึกษาต่อ

 เป�นผู้มีวุฒิปรญิญาโทหรอืปรญิญาโทวิชาชีพเฉพาะทางของญี�ปุ� น 
เป�นผู้ได้รบัวุฒิการศึกษาเทียบเท่าปรญิญาโทหรอืปรญิญาโท
วิชาชีพเฉพาะทางจากต่างประเทศ 
เป�นผู้สําเรจ็การศึกษาหลักสูตรการศึกษาทางไกลจากสถานศึกษาใน
ประเทศญี�ปุ� นที�ได้รบัการรบัรองว่าใช้หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย
ในต่างประเทศและได้รบัวุฒิการศึกษาเทียบเท่าปรญิญาโทหรอื
ปรญิญาโทวิชาชีพเฉพาะทาง
 เป�นผู้สําเรจ็การศึกษาจากสถานศึกษาในประเทศญี�ปุ� นที�ได้รบัการ
รบัรองว่าใช้หลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยในต่างประเทศและได้รบั
วุฒิการศึกษาเทียบเท่าปรญิญาโทหรอืปรญิญาโทวิชาชีพเฉพาะทาง
(สถาบันนานาชาติในญี�ปุ� น (บัณฑิตวิทยาลัย) ที�ได้รบัการรบัรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี�ปุ� น) 
เป�นผู้สําเรจ็การศึกษาจากมหาวิทยาลัยสหประชาชาติและได้รบัวุฒิ
การศึกษาเทียบเท่าปรญิญาโทวิชาชีพเฉพาะทาง
เป�นผู้สําเรจ็การศึกษาจากมหาวิทยาลัยและทํางานที�เกี�ยวข้องกับ
การวิจยัเป�นเวลา 2 ป� ขึ�นไปในมหาวิทยาลัยสถาบันวิจยัและได้รบั
การรบัรองจากบัณฑิตวิทยาลัยว่ามีความสามารถด้านวิชาการเทียบ
เท่าผู้ที�มีวุฒิปรญิญาโท 
เป�นผู้มีอายุไม่ต�ากว่า 24 ป�ที�ได้รบัการพิจารณาคุณสมบัติการเข้า
ศึกษาต่อเป�นรายบุคคลจากบัณฑิตวิทยาลัยว่ามีความสามารถทาง
วิชาการเทียบเท่าหรอืสูงกว่าผู้ที�มีวุฒิปรญิญาโทหรอืปรญิญาโท
วิชาชีพเฉพาะทาง 

หลักสูตรปรญิญาเอก (ภาคปลาย)
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

หลักสูตรปรญิญาเอก (แพทยศาสตร,์ทันตแพทยศาสตร,์
เภสัชศาสตรบ์างหลักสูตร, สัตวแพทยศาสตร)์ 
การสมัครเข้าคณะแพทยศาสตรท์ันตแพทยศาสตรเ์ภสัชศาสตรบ์าง
หลักสูตรและสัตวแพทยศาสตรผ์ู้สนใจศึกษาต่อควรสอบถามราย
ละเอียดจากมหาวิทยาลัยก่อนยื�นสมัครเนื�องจากคุณสมบัติการสมัคร
อาจแตกต่างกันขึ�นอยู่กับประวัติการศึกษาของผู้สมัคร
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Scheduled hours

e
 

การศึกษาระดับ
ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก

วัตถุประสงค์การวิจยั 
ที�มา
ความสําคัญ
ระเบียบวิธีวิจยั 
เอกสารอ้างอิงเป�นต้น

การเขียนแผนการวิจยั
แผนการวิจยั คือ เอกสารที�กําหนดหัวข้อวิจยัและสรุปว่าจะทํา
วิจยัภายใต้หัวข้อดังกล่าวอย่างไร บัณฑิตวิทยาลัยเกือบทุก
แห่งกําหนดให้ยื�นแผนการวิจยัพรอ้มกับการยื�นใบสมัคร
เนื�อหาของแผนการวิจยั ได้แก่ 

1.
2.
3.
4.
5.

แรงจูงใจในการวิจยั 
ความสามารถในการค้นหาประเด็น  
ความสามารถในการวิเคราะห์สิ�งต่างๆ
ความสามารถในการคิดในเชิงตรรกะ  
ความรูเ้ฉพาะทางในสาขาวิชา

รูปแบบการเขียนกับจาํนวนตัวอักษรของแผนการวิจยัจะแตกต่างกันใน
แต่ละสถานศึกษ าโดยทั�วไปจะมีจาํนวนประมาณ 2,000 ตัวอักษรภาษา
ญี�ปุ� น)  สิ�งที�สําคัญในการเขียนแผนการวิจยัคือการค้นหาผลงานวิจยัใน
ด้านที�ตนต้องการวิจยัเพื�อค้นคว้าว่างานวิจยัในด้านนั�นก้าวหน้าไปถึงขั�น
ไหน และมีเรื�องใดบ้างที�ยังเหลืออยู่
จุดสําคัญที�ใช้พิจารณาแผนการวิจยั ได้แก่ 

1.
2.
3.
4.
5.

ค้นหาอาจารย์ที�ปรึกษา
อาจารย์ที�ปรกึษาคืออาจารย์ผู้ให้คําแนะนําเกี�ยวกับแผนการเรยีนและ
การทําวิจ ัยโดยปกติแล้วผู้สนใจศึกษาต่อต้องหาอาจารย์ด้วยตัวเอ
งบางสถานศึกษากําหนดให้หาอาจารย์ที�ปรกึษาและต้องให้อาจารย์
ยินยอมรบัเข้าศึกษาก่อนจงึจะสามารถยื�นใบสมัครได้
 (วิธีค้นหาอาจารย์ที�ปรกึษา) 
ขอให้อาจารย์ที�ปรกึษาในมหาวิทยาลัยที�ตนเองจบมาช่วยแนะนําให้
หาข้อมูลจากวารสารวิชาการนักเรยีนเก่าญี�ปุ� นและนักวิจยัในประเทศ
ของตนเป�นต้น
เว็บไซต์ ฯลฯ 
 สอบถามจากมหาวิทยาลัยที�สนใจเข้าศึกษาต่อ

ค้นหานักวิจยั
(การติดต่อกับอาจารย์ที�ปรกึษาและมหาวิทยาลัย)
 ผู้สนใจศึกษาต่อควรเขียนอธิบายผลงานวิจยัที�ผ่านมาและแผนการวิจยั
ที�จะทําต่อไปอย่างเป�นรูปธรรมรวมถึงเหตุผลที�เลือกอาจารย์ท่านนั�น
ฯลฯ ถ้าเป�นไปได้ควรแนบจดหมายแนะนําจากอาจารย์ที�ปรกึษาใน
มหาวิทยาลัยที�ตนเองจบการศึกษาไปด้วยอาจารย์สามารถพิจารณาผู้
สมัครจากเอกสารที�ส่งไปเท่านั�นจงึควรแสดงความตั�งใจจรงิของตนให้
อาจารย์ได้ทราบผ่านทางการสื�อสารโต้ตอบกันหลายครั�งผู้สนใจศึกษา
ต่อสามารถศึกษาวิธีการเขียนอีเมลหาอาจารย์ได้จากหนังสือวิธีการ
เขียนแผนการวิจยัภาคปฏิบัติที�ได้แนะนําไปก่อนหน้านี�
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e
 

การศึกษาระดับ
ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก

 ใบสมัครเข้าเรยีน (ตามแบบที�มหาวิทยาลัยกําหนด)
ใบรบัรองการสําเรจ็ (หรอืคาดว่าจะสําเรจ็) การศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย (
ใบรบัรองการได้รบั (หรอืคาดว่าจะได้รบั) วุฒิปรญิญาโท
(กรณีหลักสูตรปรญิญาเอก)
ใบรบัรองผลการศึกษาจากสถานศึกษาล่าสุด
จดหมายแนะนํา
 บทคัดย่องานวิจยัวิทยานิพนธ์) ที�ทําในมหาวิทยาลัยที�สําเรจ็
การศึกษา
แผนการวิจยั
 เอกสารอื�น ๆ เอกสารที�ต้องใช้แตกต่างกันในแต่ละสถาน
ศึกษาและอาจจาํเป�นต้องแปลเอกสารเป�นภาษาอังกฤษหรอื
ภาษาญี�ปุ� นจงึควรสอบถามรายละเอียดโดยตรงกับสถาบันที�
ต้องการศึกษาต่อ

 เอกสารการสมัคร
การเข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรปกติอาจมีบาง
สถาบันที�ให้สอบเข้าหลักสูตรปกติได้โดยตรงและอาจมีบาง
สถาบันที�ต้องการให้ผ่านหลักสูตร“ นักศึกษาวิจยั” ก่อนจงึจะ
สามารถศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรปกติได้

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

เป�นผู้ที�เข้าศึกษาเพื�อทําวิจยัระยะสั�นโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื�อวุฒิ
การศึกษา (ส่วนมากเป�นระดับบัณฑิตวิทยาลัย)
 เป�นผู้ที�เข้าศึกษาในฐานะนักศึกษาแลกเปลี�ยนระยะสั�นตามข้อ
ตกลงความรว่มมือระหว่างมหาวิทยาลัย ฯลฯ (มหาวิทยาลัยบัณฑิต
วิทยาลัย) เป�นผู้ที�เข้าศึกษาในช่วงเตรยีมความพรอ้มก่อนเข้าศึกษา
ในหลักสูตรปกติของบัณฑิตวิทยาลัย (ส่วนมากเป�นผู้ที�สําเรจ็การ
ศึกษาระดับปรญิญาตร)ี 

นักศึกษาวิจยั (Research Student) คืออะไร? 
นักศึกษาวิจยัเป�นสถานะสําหรบันักศึกษาภาคพิเศษที�มีลักษณะดังต่อไป
นี� 

1.

2.

 บัณฑิตวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทางคืออะไร? 
คือหลักสูตรการศึกษาที�มีวัตถุประสงค์สําหรบัเตรยีมความรู้
ความสามารถเฉพาะทางในระดับสูงเพื�อสรา้งผู้ประกอบวิชาชีพที�
มีบทบาทเป�นผู้นําในสาขาต่างๆทั�งด้านเศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับสากล (หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง)
วิทยาลัยประเภทนี�ประกอบด้วยอบรมนักกฎหมาย (วิทยาลัย
กฎหมาย) อบรมครู (วิทยาลัยครู) นอกจากนี�ยังมีวิทยาลัยด้าน
บรหิาร MOT (การบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ) บัญชีนโยบาย
รฐับาลเป�นต้น

การพิจารณาเอกสาร(เอกสารการสมัคร)
การทดสอบความสามารถทางวิชาการ (การสอบข้อเขียนในสาขา
เฉพาะหรอืวิชาที�กําหนด)
การสัมภาษณ์ (สัมภาษณ์โดยตรงหรอืทางออนไลน์)
การเขียนบทความสั�น ๆ หรอืเรยีงความ 
การสอบปากเปล่าในส่วนที�เกี�ยวข้องกับสาขาวิชาเอก (การสอบ
โดยตรงหรอืทางโทรศัพท์ ฯลฯ )

การสอบเข้า
การคัดเลือกของสถาบันจะพิจารณาจากหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี�ประกอบ
กันวิธีการสอบจะแตกต่างกันไปในแต่ละสถานศึกษาควรตรวจสอบราย
ละเอียดเพิ�มเติมจากเว็บไซต์ของสถานศึกษา 

1.
2.

3.
4.
5.

ช่วงเวลารบัสมัคร
ส่วนใหญ่จะรบัสมัครในช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงมกราคม แต่ช่วงเวลา
เป�ดภาคการศึกษามักเริ�มในเดือนเมษายนอย่างไรก็ตามมีสถานศึกษา
บางแห่งเริ�มต้นป�การศึกษาในช่วงเดือนกันยายนหรอืตุลาคมด้วยเช่นกัน

ป� จจุบันนักเรียนต่างชาติทุกระดับได้วีซ่าประเภท "student"
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   หรอื Koto Semmon Gakko เป�นสถาบันเพื�อผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรมของญี�ปุ� น 

เพื�อรองรบัการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม สถาบันส่วนใหญ่เป�นวิทยาลัยเทคนิค

ทางวิศวกรรมศาสตร ์และสาขาที�เกี�ยวข้อง นอกจากนั�นจะเป�นสาขาพิเศษต่างๆ เช่น การเดินเรอืพาณิชย์ เป�นต้น

วิทยาลัยเทคนิคเป�นหลักสูตรต่อเนื�อง 5 ป�  เมื�อจบหลักสูตร 5 ป�  จะได้วุฒิ "ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค" โดย

สามารถเทียบโอนหน่วยกิจเข้าเรยีนต่อชั�นป�ที� 3-4 คณะวิศวกรรมศาสตรข์องมหาวิทยาลัยรฐับาลในญี�ปุ� น เมื�อจบจะ

ได้วุฒิปรญิญาตรี

การศึกษาระดับวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้สมัคร 

- จบการศึกษาหลักสูตร 12 ป�  หรอืมีความรูเ้ทียบเท่า (ส่วนใหญ่จะจบชั�นมัธยมศึกษา

ป�ที� 6 )หรอืผ่านการารตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคลจากสถาบันที�ต้องการเข้าเรยีน

-  ต้องมีความสามารถทางภาษาญี�ปุ� น JLPT N2 ขึ�นไป

การสอบเข้า

National Institute of Technology ,Japan เป�นผู้จดัสอบ โดยพิจารณาจากเอกสาร

ได้แก่ ใบสมัคร ผลสอบ EJU คะแนน TOEFL และการสัมภาษณ์

  เน้นการเรยีนภาคปฎิบัติเพื�อสรา้งบุคคลากรที�พรอ้มทาํงานในหลาย

สาขาอาชีพ รวมทั�งด้านวัฒนธรรมป�อบ Cool Japan ส่วนมากเป�น

หลักสูตร 2 ป�  โดยได้วุฒิ "ประกาศนียบัตรวิชาชีพ" และสามารถสอบโอน

หน่วยกิจเข้าเรยีนต่อชั�นป�ที� 3-4 ในคณะที�เกี�ยวข้องในมหาวิทยาลัยของ

ญี�ปุ� นได้ โดยเมื�อเรยีนจบจะได้วุฒิปรญิญาตรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิค
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การศึกษาระดับวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้สมัคร 

- เป�นผู้ที�อายุไม่ต�ากว่า 18 ป�  จบการศึกษาหลักสูตร 12 ป�  หรอืผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติราย

บุคคลจากสถาบันทีต้องการเข้าเรยีน

-  ต้องมีความสามารถทางภาษาญี�ปุ� น JLPT N2 ขึ�นไปหรอืเข้าเรยีนภาษาญี�ปุ� นในสถาบันสอนภาษา

ญี�ปุ� นที�ประกาศกระทรวงยุติธรรมญี�ปุ� นรบัรองไม่ต�ากว่า 6 เดือน

การสอบเข้า

พิจารณาจากเอกสารสมัคร การทดสอบวิชาการ การส้ัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติ การทดสอบความ

ถนัด ฯลฯ รวมทั�งพิจารณาคุณสมบัติรายบุคคจากผลงาน

หลักสูตรที�เป� ดสอน

 หลักสูตรที�เป� ดสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแบ่งออกเป�น 8 สาขา ได้แก่

 1. ด้านวิศวกรรม เกษตรกรรม - งานด้านระบบ ไอที ออกแบบเกมส์ สถาปนิก การออกอากาศ เกษตรกร ไบโอเทคโนโลยี

2. ด้านบรกิารการแพทย์/สาธารณสุข/สังคมสงเคราะห์ - งานด้านเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบาํบัด พยาบาล นักรงัสีเคมี

3. ด้านกีฬาและนันทนการ สื�อสารมวลชน - งานด้านนักกีฬา โค้ช เทรนเนอร ์นักดนตร ีช่างภาพ โปรดิวเซอร์

4. ด้านธุรกิจ การค้า และท่องเที�ยว - งานบัญชี โรงแรม เลขานุการ งานในบรษัิทท่องเที�ยว พนักงานต้อนรบับนเครื�องบิน

5. ด้านคหกรรม ศิลปะและออกแบบ - งานด้าน เชฟ ช่างทาํขนม บารสิต้า ช่างทาํผมแต่งหน้า ทาํเล็บ ดีไซเนอร ์ออกแบบกราฟฟ�ค 

 อนิเมชั�น นักพากย์ นักวาดภาพประกอบ มัณฑนาการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
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เป� ดเรียนเมษายน เป� ดเรียนตุลาคม

เมษายน-กันยายน

กันยายน- พฤศจกิายน

มกราคม- มีนาคม

ตุลาคม- กุมภาพันธ์

กุมภาพันธ์ -เมษายน

กรกฏาคม-กันยายน

เมษายน ตุลาคม

e
 

การเรียนภาษา

สถาบันที�สอนภาษาญี�ปุ� นให้ชาวต่างชาติ

    โดยทั�วไปคณะต่างๆในสถาบันอุดมศึกษาของญี�ปุ� นมักจะมีการเรยีนการสอนเป�นภาษาญี�ปุ� น นักเรยีนควรมีความ

สามารถภาษาญี�ปุ� นระดับ N1 หรอื N2 ซึ�งเป�นระดับที�ระบุว่าผู้เรยีนได้เรยีนภาษาญี�ปุ� นประมาณ 600-900 ชั�วโมง

ขึ�นไป และเป�นระดับที�ทาํให้ผู้เรยีนสามารถเรยีนในสถานศึกษาที�สอนด้วยหลักสูตรภาษาญี�ปุ� นได้ ทั�งนี�แม้จะไปเรยีน

ภาษาหลักสูตรเข้มข้นที�ประเทศญี�ปุ� นก็ต้องใช้เวลา 1-2 ป� และประสิทธิผลในการเรยีนขึ�นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการ

เล่าเรยีนและความพยายามของผู้เรยีน

ระยะเวลาการสมัคร การเข้าศึกษาต่อ

ใบสมัครเข้าเรยีน

ใบประวัติส่วนตัว

ใบรบัรองผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/

มหาวิทยาลัย)

ใบรบัรองการสาํเรจ็การศึกษา(หรอืคาดว่าจะสาํเรจ็การศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/มหาวิทยาลัย)

เอกสารรบัรองความสามารถทางการเงิน

เอกสารอื�นๆ

เอกสารในการสมัครเข้าเรยีน

1.

2.

3.

4.

5.

6.

นอกจากนี�ยังมีโรงเรยีนบางแห่งที�มีหลักสูตรเป�ดเรยีนช่วงกรกฏาคม หรอืมกราคมแต่มีจาํนวนน้อย ความเริ�มเตรยีมการโดยเผื�อ
เวลาให้เพียงพออย่างน้อยล่วงหน้า 6-9 เดือนขึ�นไป

รวบรวมใบสมัคร เตรยีมเอกสาร ส่ง
ไปรษณีย์

ช่วงเวลายื�นใบสมัคร

ดําเนินการเข้าประเทศ 
ดําเนินการเข้าศึกษา

เริ�มเป� ดเรยีน

กิจกรรม
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การเรียนภาษา

ข้อมูลเพื�อประกอบการพิจารณาโรงเรียนสอนภาษาญี�ปุ� นที�น่าเข้าเรียน

นักเรยีนสามารถหาข้อมูลโรงเรยีนภาษาได้ที�www.nisshinkyo.org (เป�นเวปไซด์ของ The Association for the

Promotion of Japanese Language Education)

โดยอาจพิจารณาจากเกณฑ์หลักๆดังต่อไปนี�

    1. วันก่อตั�งโรงเรียน/ Starting date of Japanese Language Education (ระยะเวลาที�ดาํเนินการมานานแสดงถึง

การเป�นที�ยอมรบั)

    2. จาํนวนครู จาํนวนนักเรียน (โรงเรยีนที�มีครูนักเรยีนมาก อาจแสดงถึงความมั�นคง เป�นที�ยอมรบั)

    3. จาํนวนนักเรียนจากประเทศที�ใช้ตัวอักษรคันจ ิ(โรงเรยีนที�มีนักเรยีนจากประเทศจนี ไต้หวัน และเกาหลีมากจะมี

วิธีการสอนภาษาสาํหรบันักเรยีนที�มีพื�นฐานอักษรคันจซิึ�งอาจไม่เหมาะกับนักเรยีนไทย)

    4. รูปแบบการก่อตั�ง /Type of Establisher กรณีที�เป� นนิติบุคคลด้านการศึกษา (school juridical persons)แสดง

ว่าเป�นโรงเรยีนเน้นทางวิชาการ ส่วนกรณีบรษัิท (corporation) จะเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหาก

บรษัิทมีป�ญหาทางธุรกิจก็มีความเสี�ยงสูงที�จะเลิกกิจการได้

34

http://www.nisshinkyo.org/


2

3

1

4

การสอบวัดระดับความรู้ต่างๆในญี�ปุ� น
 การสอบวิชาสามัญทั�วไปสาํหรบันักศึกษาชาติ (EJU)

คือการสอบว้ดความรูส้าํหรบันักศึกษาต่างชาติ เพื�อวัดความรูพ้ื�นฐานวิชาหลักและวิชา

ความรูภ้าษาญี�ปุ� น มหาวิทยาลัยของรฐ้เกือบทั�งหมดใช้การสอบนี�เป� นเกณฑ์ในการคัดเลือก

เข้าศึกษาต่อระดับปรญิญา ทั�งนี�ต้องตรวจสอบกับสถานศึกษาว่าต้องใช้วิชาอะไร ภาคญี�ปุ� น

หรอืภาคภาษาอังกฤษ

                           วิชาของการสอบ EJU มีดังต่อไปนี�

 

 

วิชาภาษาญี�ปุ� น 

Japanese as a Foreign Language 

เพื�อวัดระดับความสามารถทางภาษาญี�ปุ� นที�จาํเป�นต่อ

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของประเทศญี�ปุ� น

 วิชาวิทยาศาสตร ์(ฟ� สิกส์, เคมี, ชีววิทยา)

  Science (Physics, Chemistry, and Biology)

 เพื�อวัดระดับความรูพ้ื�นฐานวิทยาศาสตร ์(ฟ� สิกส์, เคมี,

ชีววิทยา) ในการศึกษาคณะทางสายวิทยาศาสตรท์ี�

มหาวิทยาลัยของประเทศญี�ปุ� น

 วิชาความรูท้ั�วไป / Japan and the World 

 
 

เพื�อวัดระดับความรูส้ายมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์

ที�จาํเป�นในการศึกษามหาวิทยาลัยของประเทศญี�ปุ� น

โดยเฉพาะควรสามารถด้านตรรกะ และการใช้ความคิด

หาเหตุผล

 วิชาคณิตศาสตร ์/ Mathematics 

การวัดความรูพ้ิื�นฐานทางคณิตศาสตรท์ี�จาํเป�นใน

การศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยที�ประเทศญีี�ปุ� น
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รายละเอียดการสอบ

ครั�งที� 1

ครั�งที� 2

เ วลาส มัคร วั นสอบ วั นประกาศผล

ประมาณเดือนกุมภาพันธ์
ถึงเดือนมีนาคม

ประมาณเดือนมิถุนายนถึง
เดือนกรกฎาคม

เดือนมิถุนายน

เดือนพฤศจกิายน

 เดือนกรกฎาคม

เดือนธนัวาคม

ส.น.ญ.

สถานที�รับสมัคร

สมาคมนักเรยีนเก่าญี�ปุ� นในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ. ) 

อาคารพหลโยธินเพลส ชั�นที� 16 เลขที� 408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพฯ 10400

โทร 02-357-1241-5 Email: admin@ojsat.or.th 2. การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา

ญี�ปุ� นจดัขึ�นโดยมีวัตถุประสงค์เพื�อวัดผลและรบัรองความสามารถทางภาษาญี�ปุ� นของนักศึกษา

ต่างชาติ

สถานที�สอบ

สาํหรบัในประเทศไทยจะจดัสอบที�สมาคมนักเรยีนเก่าญี�ปุ� นฯ สาํนักงานใหญ่พหลโยธิน
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JLPT หรอื Japanese-Language Proficiency Test 

(การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี�ปุ� น) 

      คือการจดัสอบเพื�อวัดผลและรบัรองความสามารถในการใช้ภาษาญี�ปุ� น โดยส่วนใหญ่จะใช้ในการ

พิจารณารบัเข้าศึกษาต่อที�ประเทศญี�ปุ� นและประกอบการพิจารณาสาํหรบัการสมัครงานที�ใช้ภาษาญี�ปุ� น

และสมัครทุนต่างๆ การสอบภายในประเทศญี�ปุ� นจดัสอบที�เมืองซัปโปโร โตเกียว คานางาวะ นาโงยา เกียวโต

โอซากา โกเบ ฮิโรชิมาและฟูกูโอกะ

     สาํหรบัประเทศไทยจดัสอบที�กรุงเทพ เชียงใหม่ สงขลา และขอนแก่น  แต่ในระยะหลังมหาวิทยาลัย

บางแห่งใช้เพียงระดับ N2 เท่านั�น เกณฑ์การนําผลสอบไปประกอบการพิจารณาจะแตกต่างกันในแต่ละ

มหาวิทยาลัย

การสอบแบ่งเป�น 5 ระดับระดับ N5- N4- N3- N2- N1 เริ�มต้นที�ระดับ N5 ไล่ไปจนระดับสูงสุดคือ N1 

 

สมัครสอบวัดระดับภาษาญี�ปุ� น

   1. สมัครทางไปรษณีย์ ส่งสําเนาใบนําฝากมาที�สมาคมนักเรยีนเก่าญี�ปุ� น) Fax: 02 357 1246 หรอื 2. ส่งราย

ละเอียดทาง E-mail: jlptpost@gmail.com หรอื 3. ส่งสําเนาใบนําฝากทางไปรษณีย์ไทยถึง: สมาคมนักเรยีน

เก่าญี�ปุ� น-408 อาคารพหลโยธินเพลสชั�น 16 ห้อง 408/65 ถนนพหลโยธินแขวงสามเสนในเขตพญาไท

กรุงเทพฯ 10400

  2. สมัครทาง online ได้ที� www.ilptonlinethailand.com

สอบกรุงเทพฯ : สมาคมนักเรยีนเก่าญี�ปุ� นฯ โทร. 02-357-1241/-5  www.ojsat.or.th

ศูนย์สอบเชียงใหม่ : สมาคมนักเรยีนเก่าญี�ปุ� นฯ สาขาเชียงใหม่ โทร. (053)272-331, 080-491-1298

ศูนย์สอบสงขลา : สํานักงาน UMDC เก่า คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์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 หรอื 42360
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JLPT การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี�ปุ� น) 

ระดับ N1

สามารถเข้าใจภาษาญี�ปุ� นที�ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในวงกว้างได้  

(การอ่าน)-อ่านบทความบทวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์ที�เขียนเกี�ยวกับหัวเรื�องต่าง ๆ ในวงกว้างหรอืข้อความที�เป� นแนวตรรกะมีความซับซ้อน

มีความเป�นนามธรรมสูง แล้วสามารถเข้าใจโครงสรา้งและเนื�อหาได้

- อ่านเรื�องที�มีหัวข้อหลากหลายและมีเนื�อหาลึกซึ�งแล้วสามารถเข้าใจลําดับเนื�อเรื�องและรายละเอียดของสิ�งที�ต้องการสื�อในสํานวน

(การฟ� ง)-ฟ� งบทสนทนาข่าวการบรรยายที�มีเรื�องราวในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีระดับความเรว็ในการพูด ที�เป� นธรรมชาติแล้วสามารถ

เข้าใจลําดับเนื�อเรื�องเนื�อหาความสัมพันธ์ของบุคคลและโครงสรา้งความเป�นมาของเนื�อหาอย่างละเอียดและจบัประเด็นได้

ระดับ N2

สามารถเข้าใจภาษาญี�ปุ� นที�ใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจาํวันได้และสามารถเข้าใจภาษาญี�ปุ� นที�ใช้ในสถานการณ์ในวงกว้างได้ในระดับหนึ�ง 

 (การอ่าน) –อ่านบทความที�มีประเด็นชัดเจนอย่างเช่น บทความในหนังสือพิมพ์หรอืนิตรสารที�เขียนเกี�ยวกับหัวเรื�องต่าง ๆ ในวงกว้างหรอื

คําอธิบายหรอืบทวิจารณ์ง่าย ๆ และสามารถเข้าใจเนื�อหาของบทความได้ 

(การฟ� ง)-ฟ� งบทสนทนาข่าวที�มีเรื�องราวในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั�งสถานการณ์ที�ใช้ในชีวิตประจาํวันโดยมีระดับความเรว็ในการพูดที�เป� น

ธรรมชาติแล้วสามารถเข้าใจลําดับเนื�อเรื�องเนื�อหาความสัมพันธ์ของบุคคลและจบัประเด็นได้ 

ระดับ N3

สามารถเข้าใจภาษาญี�ปุ� นที�ใช้ในชีวิตประจาํวันได้ในระดับหนึ�ง 

(การอ่าน)-อ่านบทความที�มีเนื�อหาเป�นรูปธรรมที�เป� นหัวเรื�องเกี�ยวกับชีวิตประจาํวันแล้วสามารถเข้าใจได้ - สามารถจบัใจความครา่ว ๆ

ของข้อมูลที�มาจากหัวข้อข่าวเป�นต้น-หากให้ข้อความที�ใช้สํานวนอีกแบบหนึ�งจะสามารถเข้าใจความสําคัญของข้อความที�พบเห็นในชีวิต

ประจาํวันที�ค่อนข้างมีความยากได้

 (การฟ� ง)-ฟ� งบทสนทนาที�เป� นเรื�องราวในชีวิตประจาํวันโดยมีระดับความเรว็ในการพูดใกล้เคียงกับระดับธรรมชาติแล้วสามารถพอจะ

เข้าใจเนื�อหารวมทั�งความสัมพันธ์ของบุคคลได้

ระดับ N4

สามารถเข้าใจภาษาญี�ปุ� นในระดับพื�นฐาน (การอ่าน)-สามารถอ่านและเข้าใจบทความที�มีหัวข้อใกล้ตัวในชีวิตประจาํวันซึ�งเขียนด้วยคําศัพท์

ตัวอักษรคันจ ิระดับพื�นฐานได้

 (การฟ� ง)-ฟ� งบทสนทนาในชีวิตประจาํวันที�พูดช้าเล็กน้อยและสามารถเข้าใจเนื�อหานั�นได้เป� นส่วนใหญ่

ระดับ N5

สามารถเข้าใจภาษาญี�ปุ� นพื�นฐานได้ในระดับหนึ�ง (การอ่าน)-สามารถเข้าใจถ้อยคําประโยคบทความตามรูปแบบที�กําหนดซึ�งเขียนด้วยตัว

อักษรฮิระงะนะ คะตะกะนะ และตัวอักษรคันจ ิระดับพื�นฐานที�ใช้ในชีวิตประจาํวันได้ 

(การฟ� ง)-ฟ� งบทสนทนาสั�น ๆ ที�พูดช้าๆในสถานการณ์ที�พบบ่อยในชีวิตประจาํวันเช่นในห้องเรยีน ฯลฯ และสามารถเข้าใจข้อมูลที�สําคัญจาก

บทสนทนานั�นได้
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หนังสือเดินทาง

เอกสารคาํรอ้งขอวีซ่า

รูปถ่าย

ใบรบัรองสถานภาพการพาํนัก (อาจมีการขอเอกสารอื�นเพิ�มเติม)

ประเภทวีซ่าและขั�นตอนการขอวีซ่า

    นักศึกษาต่างชาติที�เข้ามาเรยีนที�ประเทศญี�ปุ� นจะได้วีซ่าประเภท "นักศึกษาวิทยาลัย (College student)"

หากได้รบัสถานภาพอื�นนอกเหนือจากนี� อาจมีข้อจาํกัดในการสมัครขอทุนการศึกษา วิธีการสอบเข้า ฯลฯ

ทั�งนี� การขอวีซ่าเข้าประเทศญี�ปุ� นสามารถทําได้ 2 กรณี คือ

(1)  กรณียังไม่ได้รบั "ใบรบัรองสถานภาพการพาํนัก"

   ผู้ต้องการมาศึกษาต่อในประเทศญี�ปุ� นจะยื�นขอวีซ่าที�สถานฑูตญี�ปุ� นในประเทศของตน ซึ�งต้องใช้เวลาในการขอวีซ่าค่อนข้างมาก

เพราะต้องมีการส่งเอกสารวีซ่าไปกลับจากประเทศญี�ปุ� น และภายในประเทศญี�ปุ� นเอง

(2)  กรณีได้รบั "ใบรบัรองสถานภาพการพํานัก" แล้ว

  ผู้ต้องการมาศึกษาต่อในประเทศญี�ปุ� นหรอืตัวแทนได้รบั "ใบรบัรองสถานภาพการพาํนัก" จากกองตรวจคนเข้าเมืองในพื�นที�ใน

ประเทศญี�ปุ� นแล้ว จากนั�นผู้ต้องการศึกษาต่อในประเทศญี�ปุ� นจงึนํา "หนังสือรบัรองฯ" ดังกล่าวไปยื�นต่อสถานฑูตญี�ปุ� นในประเทศ

ของตนเพื�อขอวีซ่า ซึ�งจะใช้เวลาน้อยกว่าเมื�อเทียบกับวิธีแรก

ผู้ไปเรยีนต่อสามารถยื�นขอวีซ่าที�สถานทูตญี�ปุ� นประจาํประเทศไทยทันทีหลังจากที�ได้รบัใบรบัรองสถานภาพการพาํนักที�ญี�ปุ� นแล้ว

เอกสารที�ใช้ในการขอวีซ่า

1.

2.

3.

4.

 

ขั�นตอนการดาํเนินการเพื�อเข้าญี�ปุ� น
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เอกสารคาํรอ้งขอใบรบัรองสถานภาพการพาํนัก

รูปถ่าย

ซองจดหมายติดสแตมป� (สาํหรบัติดต่อกลับ)

เอกสารอื�นๆ (เอกสารที�ยื�นจะแตกต่างกันไปสําหรบัแต่ละสถาบัน จงึควรสอบถามกับสถาบันนั�นๆ โดยตรง)

การยื�นขอสถานภาพการพาํนักในญี�ปุ� น

   ใบรบัรองสถานภาพการพาํนัก (Certificate of Eligibility - COE) สามารถยื�นขอได้ที�สาํนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยผู้สมัครเข้า

เรยีนหรอืตัวแทนดาํเนินการ เช่น เจา้หน้าที�จากสถาบันที�รบัเข้าศึกษา จะเป�นผู้ยื�นขอใบรบัรองสถานภาพการพาํนัก แต่โดยส่วน

ใหญ่แล้ว ตัวแทนจากสถาบันจะเป�นผู้ดาํเนินการมากกว่า

เอกสารที�จาํเป�น

1.

2.

3.

4.

การขอเข้าประเทศญี�ปุ� นเพื�อสอบเข้ามหาวิทยาลัย/วิทยาลัยต้องทาํอย่างไรบ้าง

   กรณีจะเดินทางไปประเทศญี�ปุ� นเพื�อรบัการสอบ โดยหลักการแล้ว ต้องนําบัตรประจาํตัวผู้สอบที�ออกโดยสถานศึกษาที�จะเข้า

สอบไปยื�นขอวีซ่าประเภท "พาํนักระยะสั�น" ที�สถานทูตญี�ปุ� นในประเทศของตน ระยะเวลาที�พาํนักได้คือ 15 วัน 30 วัน หรอื 90 วัน

ทั�งนี�หากดาํเนินการเข้าศึกษาต่อเสรจ็เรยีบรอ้ยในระหว่างนั�น อาจสามารถขออนุญาตเปลี�ยนสถานภาพการพาํนักที�ประเทศญี�ปุ� น

ได้

    ตั�งแต่วันที� 11 ตุลาคม 2565 เป�นต้นไป ได้กลับมาใช้มาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี�ปุ� นอีกครั�ง แต่นักเรยีนต้องขอวีซ่า

 

ขั�นตอนการดาํเนินการเพื�อเข้าญี�ปุ� น
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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
โทรเบอร ์HOT LINE กรณีผู้ป� วยหรอืผู้เสียชีวิตและผู้ต้องการความช่วยเหลือ
เรง่ด่วนเท่านั�น
เวลาทําการ: จนัทร-์ศุกร ์9.00-12.00 น. ,13.30-17.30 น.
ยกเว้นวันเสารอ์าทิตย์และวันหยุดราชการ 
การให้บรกิารฝ� ายกงสุล ระหว่างเวลา 9.00-12.00 และ 13.30-15.30
สถานีรถไฟที�ใกล้ที�สุดคือ สถานี่เมกุโระ (สายรถไฟ JR Yamanote ทางออกด้าน
ทิศตะว้นออก และสายรถไฟใต้ดิน namboku

สถานเอกอัครราชทูตญี�ปุ� นประจาํประเทศไทย
เลขที� 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.
(เวลาในการเป�ดทําการของแผนกกงสุล และสํานักข่าวสารญี�ปุ� น นั�นเป�นไปตาม
รายละเอียดในด้านล่าง)
แผนกกงสุล แผนกหนังสือเดินทางญี�ปุ� น ใบรับรอง : 0-2207-8501 | 0-
2696-3001
แผนกช่วยเหลือคนญี�ปุ� 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. (ฝ� ายวีซ่า)
8.30-12.00 น. และ 13.30-16.00 น. (ฝ� ายหนังสือเดินทาง ใบสําคัญถิ�นที�อยู่
ทะเบียนครอบครวั และการออกใบรบัรองต่างๆของคนญี�ปุ� น ตลอดจนงานฝ� าย
การเลือกตั�งในต่างประเทศ และฝ� ายคุ้มครองคนญี�ปุ� น)
สํานักข่าวสารญี�ปุ� น
โทรศัพท์ : 0-2207-8504 | 0-2696-3004
โทรสาร : 0-2207-8512
เวลาทําการ
8.30-12.00 น. และ 13.30-16.30 น.
สถานเอกอัครราชทูตญี�ปุ� น ป� ดทําการวันเสาร ์วันอาทิตย์ และ วันหยุด
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สํานักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี�ปุ� 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                                                  

ที�อยู่ 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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แหล่งข้อมูลที�เป� นประโยชน์

 ข้อมูลพื�นฐานการศึกษาต่อประเทศญี�ปุ� น
http://www.jasso.go.jp/ryugaku/

 ข้อมูลสมาคมนักเรียนเก่าญี�ปุ� น
https://www.ojsat.or.th/

ค้นหาทุน
www.fastweb.com

ข้อมูลศึกษาต่อญี�ปุ� น/ค้นหามหาวิทยาลัย (Japan Study Support)
http://www.jpss.jp/

บริษัท Peterson ให้ข้อมูลเกี�ยวกับการสอบ การเรียนต่อ การค้นหามหาวิทยาลัย รวมถึง
สาขาอาชีพในอนาคต และยังมีทุนการศึกษากว่า 5,000 ทุนในเว็บไซต์

www.petersons.com

แนะนําญี�ปุ� น
http://web-japan.org

 

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

ศูนย์การศึกษานานาชาติของกระทรวงศึกษาธิการญี�ปุ� น
http://www.uni.international.mext.go.jp/

 

สมาคมส่งเสริมการศึกษาภาษาญี�ปุ� น
http://www.nisshinkyo.org

หาข้อมูลสาขาที�ต้องการเรียน
http://from-now.jp/ 

องค์การส่งเสริมการท่องเที�ยวแห่งประเทศญี�ปุ� น (NTO)
http://www.jnto.go.jp/
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