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ภาคการศึกษา
ส่วนใหญ่มี 2 ภาคการศึกษาคือ 

            และ

มักเปิดรับสมัครก่อนเปิดภาคการศึกษาประมาณ 
6 เดือน ถึง 1 ปี

รู้จักระบบ

การศึกษา

ของญี่ปุ่น

ระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นคล้ายคลึงกับประเทศไทย คือ 
 ประถมศึกษา 6 ปี 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี 
เมื่อจบหลักสูตรสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ 

สถาบันอุดมศึกษาของญี่ปุ่นที่รับนักศึกษาต่างชาติมีดังต่อไปนี้
 • มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี/ โท/ เอก) 
 • วิทยาลัยอนุปริญญา 
 • วิทยาลัยเทคนิค (ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3) 
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เรียนอะไรดีที่ญี่ปุ่น

      มหาวิทยาลัยในญ่ีปุ่นมีจ�านวนมากกว่า 700 แห่ง
และมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาอีก 2,000 กว่าแห่งทั่วประเทศ 
สาขาวิชาท่ีเปิดสอนก็มีความหลากหลาย เช่น ภาษา 
ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม การแพทย์  
ส่ิงแวดล้อม บริหารธุรกิจ สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ และยังมี
สาขาอย่างเช่น อนิเมชั่น เกมส์ แฟชั่น การท่องเที่ยว หรือ
การท�าอาหารด้วย
      ส่ิงที่ส�าคัญคือผู้เรียนควรค้นหาสาขาท่ีตัวเองสนใจ
หรือถนัด พร้อมก�าหนดเป้าหมายในการศึกษาให้ชัดเจน 
ควรท�าความเข้าใจหลักสูตร หาข้อมูลของสถานศึกษา
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียน

ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นไปเรียนต่อได้หรือไม่
 มหาวิทยาลัยหลายแห่งมีหลักสูตรปริญญาท่ีสามารถสอบเข้าและ
เรียนจนจบได้โดยใช้ภาษาอังกฤษท�าให้ไม่จ�าเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น 

อย่างไรก็ดี หลักสูตรที่สอนเป็นภาษาญี่ปุ่นยังมีจ�านวนมากกว่า อีกทั้งการรู้

ภาษาญ่ีปุ่นจะท�าให้ชีวิตประจ�าวันเป็นไปอย่างราบรื่น และยังช่วยให้เข้าใจ

วัฒนธรรม แนวคิด รวมถึงสามารถค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เป็นภาษาญ่ีปุ่น

โดยตรงได้ ดังนั้นการเรียนภาษาญี่ปุ่นเอาไว้แต่เนิ่นจะช่วยเปิดโอกาสในชีวิต

หลายๆ ด้าน การเรียนด้วยหลักสูตรภาษาญ่ีปุ่นมักก�าหนดให้ผู ้เรียนม ี

ความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N2 ขึ้นไป

ภาคฤดูใบไม้ผลิ
(เมษายน) 

ภาคฤดูใบไม้ร่วง
(กันยายน / ตุลาคม)  

!
1



?

ขั้นตอนการเตรียมตัว
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วางแผนและรวบรวมข้อมูล 
<อย่างน้อย 12 เดือนล่วงหน้า> 
 • รวมรวมข้อมูล ตรวจสอบ 
  ความสามารถทางภาษาที่จ�าเป็น
 • ดูข้อมูลค่าใช้จ่าย
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เลือกสถานศึกษา
 • ดูข้อมูลสถานศึกษา ระเบียบการ 
  สมัคร และคุณสมบัติที่จ�าเป็น
 • เปรียบเทียบข้อมูลสถาบันต่างๆ  
  เพื่อตัดสินใจเลือก

สอบข้อสอบมาตรฐานต่างๆ เพ่ือ
น�าคะแนนมาใช้ในการสมัคร
 • เลือกสอบวิชาตามที่ก�าหนดใน 
  ระเบียบการสมัคร
  ตัวอย่างการสอบที่เป็นที่นิยม :  
  EJU, SAT, JLPT, TOEFL®,  
  IELTS 

ยื่นใบสมัคร 
< 9 เดือนถึง 6 เดือนล่วงหน้า >
ควรตรวจสอบวนัเวลาทีแ่นน่อน
 • เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร 
  อาจมีทั้งการสมัครออนไลน์และส่ง 
  ไปรษณีย์
 • โอนเงินค่าสอบคัดเลือก

สอบเข้าของแต่ละสถาบัน
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบวิชาการ

ด�าเนินเรื่องเข้าศึกษา
 • รับเอกสารอนุญาตให้เข้าเรียน
 • โอนเงินค่าเล่าเรียน

เตรียมตัวเดินทาง
 • ขอวีซ่า
 • หาที่พัก
 • ซื้อตั๋วเครื่องบินและประกัน

เข้าศึกษา
 • เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • ยื่นเอกสารมอบตัว

4 รู้
Go Go Japan 

รู้ที่ 1
  • รู้ว่าชอบ/ไม่ชอบอะไร 
 • เป็นคนแบบไหน
  • อยู่กับอะไรได้นาน
 • อยากเรียนรู้อะไร

“รู้จักตัวเอง”

ได้ค�าตอบแล้วก็ดูว่าเรียนอะไรดี / จบแล้วท�างานแบบไหนบ้าง / 
รูปแบบการใช้ชีวิตของงานนั้นเป็นแบบไหน

“รู้จักสถาบันการศึกษา / หลักสูตร”
  • สิ่งที่อยากเรียนหรืออยากท�าต้องเรียนในคณะ / สาขาอะไร  
  สถาบันแบบไหน
 • เป้าหมายของสาขา / หลักสูตรต้องการสร้างคนแบบไหน
  • โครงสร้างวิชาและการเรยีนการสอนเป็นอย่างไร ตอบโจทย์ 
  สิ่งที่ต้องการเรียนรู้หรือเข้ากับบุคลิกของเราหรือไม่

เลือกสถาบันที่สนใจมาอย่างน้อย 3 - 5 อันดับแล้วค้นหา
ข้อมูลการสมัคร / การสอบโดยละเอียดล่วงหน้า และควร 
น�าข้อมูลเหล่านี้มาปรึกษากับครอบครัว

TIP ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์และเอกสารของแต่ละสถาบัน 
สอบถามรุ่นพี่ อาจารย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บข้อมูลจาก
งานแนะแนว

“รู้จักการสอบ”

รู้ที่ 2

รู้ที่ 3
  • แต่ละสถาบัน / สาขา / หลักสูตรอาจให้เลือกยื่น 
  ผลการสอบหลายแบบ หรือมีการสอบของสถาบันเอง
 • ช่วงเวลาสมัครและรอบของการสอบแต่ละประเภท 
  แตกต่างกัน
  • ควรศึกษาการสอบที่จ�าเป็นต้องใช้ รู้ว่าเป็นข้อสอบ 
  แบบไหน และต้องเตรียมตัวเพิ่มเติมในส่วนไหนจึงจะ 
  สอบได้คะแนนตามที่คาดหวังหรือสถาบันก�าหนด
  • การสอบทุกประเภท ยิ่งเตรียมตัวเร็วยิ่งดี

คนที่ท�าคะแนนได้ดี คือคนที่พร้อม อย่าประมาท ปล่อยปละ
ละเลยจนต้องมาเร่งตอนท้าย 

“รู้จักค่าใช้จ่าย
และทุนการศึกษา”รู้ที่ 4

  • ศึกษาค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นให้ละเอียด ค่าตั๋วเครื่องบิน 
  ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน ค่าเล่าเรียน ค่าแรกเข้า 
  ค่าจิปาถะอื่น ๆ
 • แต่ละปีต้องการค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ สามารถบริหาร 
  จัดการได้หรือไม่
  • มีทุนอะไรให้สมัครได้บ้าง สมัครเมื่อไหร่ เงื่อนไขเป็น 
  อย่างไร และต้องท�าอย่างไรให้มีคุณสมบัติตรงตาม 
  เงื่อนไข

ไม่มีเงินก็เรียนต่อไม่ได้  ไม่มีความพยายาม ความตั้งใจ
และการเตรียมตัวที่ดีก็ไม่ได้ทุนเช่นกัน
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สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น

1.	หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
 เปิดสอนใน : โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
 เน้นการเรียนภาษาญี่ปุ่นท้ัง 4 ทักษะ รวมถึงการเรียนเพ่ือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญ่ีปุ่น (JLPT) เปิดสอนทั้งหลักสูตร 
 ระยะสั้นและระยะยาว

2.	หลักสูตรเตรียมสอบเข้า 
 เปิดสอนใน : โรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่น / มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเอกชน (Bekka) 
 หลักสูตรส�าหรับผู้ที่มุ่งศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา มีทั้งวิชาภาษาญี่ปุ่นและวิชาการอื่นๆ ส�าหรับการสอบเข้าศึกษาต่อ

3.	หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ	(Junbi	Kyoiku	Katei)	
 เปิดสอนใน : โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่กระทรวงศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่นก�าหนด
 ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาแต่จบการศึกษาในโรงเรียนไม่ครบ 12 ปี จะต้องเรียนหลักสูตรนี้ในสถาบันที่กระทรวง 
 ศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่นระบุไว้ และมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์จึงจะมีคุณสมบัติในการสมัครเข้าศึกษาต่อ

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเน้นการเรียนภาคปฏิบัติเพื่อสร้างบุคลากรที่พร้อมท�างานในหลายสาขาอาชีพ รวมทั้งด้านวัฒนธรรม 
ป๊อบ “Cool Japan” ส่วนมากเป็นหลักสูตร 2 ปี โดยได้วุฒิ “ประกาศนียบัตรวิชาชีพ” และสามารถสอบโอนหน่วยกิตเข้าเรยีนต่อ 

ชัน้ปีที ่3 - 4 ในคณะทีเ่ก่ียวข้องในบางมหาวิทยาลยัของญ่ีปุน่ได้ โดยเมือ่เรยีนจบจะได้วุฒิปรญิญาตรี

คุณสมบัติผู้สมัคร 
•  เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต�่ากว่า 18 ปี จบการศึกษาหลักสูตร 12 ปี หรือผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคลจากสถาบันที่ตน 
  ต้องการเข้าเรียน
•  ต้องมคีวามสามารถภาษาญ่ีปุน่อย่างน้อย N2 ขึน้ไป หรอืเข้าเรยีนภาษาญ่ีปุน่ในสถาบนัสอนภาษาญ่ีปุน่ท่ีประกาศกระทรวงยุตธิรรม 
  ประเทศญี่ปุ่นรับรองไม่ต�่ากว่า 6 เดือน

การสอบเข้า
พิจารณาจากเอกสารสมัคร การทดสอบวิชาการ การสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติ การทดสอบความถนัด ฯลฯ รวมทั้งการพิจารณา
คุณสมบัติรายบุคคลจากผลงาน 

* มีทุนรฐับาลญ่ีปุน่ประเภท “Specialized Training College Students” จดัสอบโดย ส�านักปลดัฯ กระทรวงศกึษาธกิาร
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ค้นหาสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น 
(Association for the Promotion of Japanese Language Education) http://www.nisshinkyo.org/search/index_e.html

หลักสูตรพิเศษส�าหรับนักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัยเอกชนและ
วิทยาลัยอนุปริญญา (Bekka) http://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/ 

nihongokyouiku.html“หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย”  
ที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่นก�าหนด 

ค้นหาข้อมูล

ค้นหาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
http://www.zensenkaku.gr.jp/association/index.html

http://www.tsk.or.jp

วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่รับนักศึกษา
ต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาต่อ

http://www.sgec.or.jp/ryuugakuguide/th/index.html

ค้นหาข้อมูล

วิทยาลัยอาชีวศึกษา



ปริญญาตรี 71 - 80 5.5 - 6

ตั้งแต่ปริญญาโทขึ้นไป 75 - 80 6

	 หลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ	
	 (เปิดเฉพาะปริญญาตรี	โท	เอก)
 หลกัสตูรท่ีมกีารเรยีนการสอนเป็นภาษาองักฤษเพ่ิมจ�านวนขึน้ทุกปี อย่างไรก็ด ีสาขาวชิาท่ีเปิดสอน 

ยังไม่หลากหลายโดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่จะเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเป็นหลัก หลักสูตร 

ที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ มี 2 รูปแบบหลักดังนี้

 1. หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร

 2. หลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในช่วงแรกประกอบกับการเรียนภาษาญ่ีปุ่น 

  เร่งรดั และเมือ่ขึน้ชั้นปีที่สูงขึ้นจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น

 ชื่อของหลักสูตรเหล่านี้จะมีค�าว่า “Degree program in English”, “Degree program for  
International Students” “English-based Degree Programs” เป็นต้น 

 ระดับภาษาอังกฤษขั้นต�่าที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อ คือ

สถาบัน
การศึกษา

TOEFL iBT IELTS

     เป็นสถาบันที่เพาะบ่มบุคลากรทางด้านวิศวกรรมของญี่ปุ่น มีสถาบันในเครือจ�านวน 57 แห่งทั่วประเทศ เป็นของรัฐ 51 แห่ง 
วิทยาลัยเทคนิคเป็นหลักสูตรต่อเน่ือง 5 ปี โดยนักศึกษาต่างชาติจะเริ่มเข้าเรียนชั้นปีที่ 3 เมื่อจบหลักสูตร 5 ปีจะได้วุฒิ 
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค” โดยสามารถสอบโอนหน่วยกิตเข้าเรียนต่อชั้นปีท่ี 3 - 4 ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยรัฐบาลในญี่ปุ่น เมื่อเรียนจบจะได้วุฒิปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้สมัคร 
•   จบการศึกษาหลักสูตร 11 ปี หรือมีความรู้เทียบเท่า (ผู้สมัครส่วนใหญ่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือผ่านการตรวจสอบ 
  คุณสมบัติรายบุคคลจากสถาบันที่ต้องการเข้าเรียน
•  ต้องมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) อย่างน้อย N2 ขึ้นไป

การสอบเข้า
National Institute of Technology, Japan เป็นผู้จัดสอบ โดยพิจารณาจากเอกสารได้แก่ ใบสมัคร ผลสอบ EJU ผลคะแนน 
TOEFL® หรือ TOEIC® และการสัมภาษณ์

* มีทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประเภท “College of Technology Students” จัดสอบโดย ส�านักปลัดฯ กระทรวงศึกษาธิการ
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หลักสูตรมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ http://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html

ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยเทคนิคในญี่ปุ่น http://www.kosen-k.go.jp/english/index.html

ค้นหาข้อมูล

วิทยาลัยเทคนิค



นักศึกษาวิจัย คืออะไร ?
 คือสถานะส�าหรับนักศึกษาภาคพิเศษท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยในญ่ีปุ่น โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตวิทยาลัย มักจ�ากัดช่วงเวลาไม่เกิน 

 2 ปี สามารถแบ่งตาม วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

 1.  เป็นผู้ท�าวิจัยระยะสั้นที่ไม่ต้องการวุฒิการศึกษา

 2. เป็นผู้ท่ีมาศึกษาในฐานะนักศึกษาโครงการแลกเปล่ียนระหว่างสถานศึกษา

 3. เป็นผู้ที่เข้าศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท/เอก

 นักศึกษาจ�านวนหนึ่งและนักศึกษาทุนรัฐบาลญี่ปุ่นจะต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาวิจัยก่อนเพื่อเตรียมความพร้อม รวมทั้ง

เตรียมสอบเข้าหลักสูตรปริญญาโทหรือปริญญาเอก

 คุณสมบัติผู้สมัคร 
• มีอายุไม่ต�่ากว่า 18 ปี (มักก�าหนดให้มีอายุครบก่อนวันเปิดภาคเรียน) 

• จบการศึกษาพื้นฐานจากหลักสูตร 12 ปี* หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า

 * กรณีที่จบการศึกษาจากหลักสูตรที่มีระยะเวลาไม่ถึง 12 ปี ต้องเรียนหลักสูตร
เตรียมเข้าศึกษาต่อ (Junbi Kyoiku Katei) หรือผ่านการฝึกอบรมในศูนย ์
ฝึกอบรมเพิ่มเติมก่อนจึงจะมีสิทธิสมัคร

การสอบเข้า
  มีการสอบส�าหรับนักเรียนชาวต่างชาติ โดยมักพิจารณาจากเอกสารประกอบ
การสมัคร การทดสอบทางวิชาการ การสอบสัมภาษณ์ การเขียนเรียงความและ 

ผลสอบอื่นๆ เช่น EJU, JLPT, ผลการสอบภาษาอังกฤษ ฯลฯ

ช่วงเวลารับสมัคร
เข้าเรียนในภาคเรียนเมษายน  รับสมัคร : กันยายน-พฤศจิกายน
เข้าเรียนในภาคเรียนกันยายน / ตุลาคม      รับสมัคร : ตุลาคม-พฤษภาคม

หลักสูตรปริญญาโท -
ปริญญาเอก

 คุณสมบัติผู้สมัคร 
•  ปริญญาโท จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือจบการศึกษาหลักสูตร 16 ปี หรือจบจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาท่ีก�าหนด 

  หรอืได้รบัวุฒปิรญิญาตรจีาก NIAD-QE หรอืเป็นผูอ้ายุไม่ต�า่กว่า 22 ปีและผ่านการตรวจสอบคุณสมบตัริายบคุคลจากสถาบนั 

  ทีต่้องการเข้าเรียน

•  ปริญญาเอก จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและท�างานวิจัยเป็นเวลา 2 ปีข้ึนไปใน 

  สถาบันวิจัยหรือมหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองว่ามีความรู้เทียบเท่าจบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเป็นผู้มีอายุ 

  ไม่ต�่ากว่า 24 ปีและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคลจากสถาบันที่ต้องการเข้าเรียน

การสอบเข้า
  พิจารณาจาก - เอกสารประกอบการสมัคร การสอบวิชาต่างๆ การสัมภาษณ์หรือสอบปากเปล่า การเขียนบทความ  

 หรือเรียงความ

ช่วงเวลารับสมัคร
  รับสมัครช่วงเดือน สิงหาคมถึงตุลาคม หรือ มกราคมถึงมีนาคม ภาคการศึกษามักเริ่มในเดือนเมษายน

มหาวิทยาลัย
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หลักสูตรปริญญาตรี
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ตรวจสอบเอกสารการสมัครของสถานศึกษาท่ีสนใจ เพ่ือหาการสอบท่ีต้องใช้ผลคะแนนย่ืนสมัครและก�าหนดการรับสมัครล่าสุด

กำาหนดหัวข้อที่
ต้องการทำาวิจัยใน

ระดับปริญญาโท / เอก

รวบรวมข้อมูลและ
เขียนแผนการวิจัย

ค้นหาอาจารย์ท่ีปรึกษา
ท่ีทำาวิจัยเก่ียวข้องกับ
แผนการวิจัยของตน

ค้นหาสถานศึกษาที่
มีคณะ / ภาควิชาที่

เก่ียวข้องกับหัวข้อวิจัย

ค้นหาข้อมูลการสมัคร
เข้ามหาวิทยาลัยท่ี

อาจารย์ท่ีสนใจสังกัดอยู่

ติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา

ยื่นใบสมัครและ
สอบเข้าตามที่แต่ละ

สถาบันกำาหนด
ค้นหาอาจารย์ท่ีปรึกษา
ท่ีทำาวิจัยเก่ียวข้องกับ
แผนการวิจัยของตน

สอบผ่าน !
เตรียมตัวเข้าศึกษาต่อ

ค้นหามหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
http://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html

http://www.jpss.jp/en/

ค้นหาข้อมูล

 หมายถึง เน้ือหาโดยสรุปของแผนการท�าวิจัยที่
ต้องการท�า มักประกอบด้วยหัวข้อ ที่มาหรือความ
ส�าคัญ วัตถุประสงค์ วิธีการ เป้าหมายที่คาดว่าจะ 
ได้รับ หนังสืออ้างอิง รวมทั้งความจ�าเป็นในการท�า
วิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น ฯลฯ ควรเขียนให้กระชับ ชัดเจน
เป็นรูปธรรม โดยทั่วไปมีความยาวประมาณ 1-2 
หน้ากระดาษ A4 
 นักศึกษาควรทบทวนวรรณกรรม (literature  
review) จากงานที่ใหม่กว่าไปงานท่ีเก่ากว่าตาม
ล�าดับ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของงานวิจัย
แนวเดียวกับตน รวมท้ังส�ารวจหัวข้อวิจัยที่ยังหลง-
เหลืออยู่ 

แผนการวิจัย	(STUDY	PLAN)

 หมายถึง อาจารย์ที่จะให้ค�าปรึกษาด้านการเรียน 
การท�าวิจัย การเขียนวิทยานิพนธ์ แนะน�าวิชาที่ควรลง
เรียน รวมทั้งการใช้ชีวิต ฯลฯ นักศึกษาควรค้นหาและ
ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาท่ีมีผลงานวิจัยเก่ียวข้องกับเรื่อง
ที่ตนเองต้องการวิจัย โดยติดต่อทางจดหมายหรืออีเมล
ก่อนการสมัคร ควรแนบประวัติ แผนการวิจัยรวมท้ัง
แสดงเหตุผลและความตั้งใจจริงท่ีจะให้อาจารย์ท่านนั้น
มาเป็นที่ปรึกษา
 บัณฑิตวิทยาลัยหลายแห่งก�าหนดให้ติดต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาให้ส�าเร็จเรียบร้อยก่อนสมัครสอบเข้า อาจารย์
ที่ปรึกษายังมีอิทธิพลต่อชีวิตนักศึกษาวิจัยหลายด้าน 
จึงควรหาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วน

อาจารย์ที่ปรึกษา

ค้นหางานวิจัยในญี่ปุ่น

http://ci.nii.ac.jp/

https://qross.atlas.jp/top

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

ค้นหาข้อมูล

ค้นหาข้อมูล 
อาจารย์ที่ปรึกษา / 
นักวิจัย ในญี่ปุ่น

http://researchmap.jp/

http://jglobal.jst.go.jp/en/

https://nrid.nii.ac.jp/en/index/

ค้นหาข้อมูล

ค�าศพัท ์ทีค่วรรู ้กอ่นศึกษาตอ่ในระดบันกัศึกษาวจิยั ปรญิญาโท และปรญิญาเอก

เตรียมตัวสอบเข้า 
ในระดับปริญญาโท	-	ปริญญาเอก
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หนวยงานอิสระของรัฐ
องคการสนับสนุนนักศึกษา
แหงประเทศญี่ปุน

รวบรวมข้อมูลและจัดทำาโดย

องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น สำานักงานประเทศไทย ( JASSO)
159 อาคารเสริมมิตร ชั้น 10 ถนนอโศกมนตรี  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นได้ที่ 
อีเมล: info@jeic-bangkok.org      โทร.02-661-7057-8

ติดตามข้อมูลการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นได้ที่
เว็บไซต์: http://www.jeic-bangkok.org  
Facebook: JASSO.Thailand          

Download เอกสารข้อมูลศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
https://www.jeic-bangkok.org/publication  


