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ສຶກສາທີ່ປະເທດຍີປຸ່ນ



ສະເໜ່ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນສະເໜ່ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ອັນດັບທີ
(ອັນດັບທີ2 ຂອງອາຊຽນ)
ດັດສະນີຄວາມສັນຕິພາບ

ຂອງໂລກ

ອັນດັບທີ
(ອັນດັບທີ4 ຂອງອາຊຽນ)
ຕົວເລກເມືອງມໍລະດົກໂລກ

ຂອງໂລກ

ອັນດັບທີ

ຈໍານວນຫຸ່ນຍົນ
ອຸດສະຫະກຳທີ່ໃຊ້ງານ

ຂອງໂລກ

ອັນດັບທີ
(ອັນດັບທີ1 ຂອງອາຊຽນ)

ລາງວັນໂນເບວ
ໃນຈໍານວນຂອງຜູ້ໂຊກດີ

ຂອງໂລກ

ສຽງຂອງນັກສຶກສາຈາກຫຼາຍປະເທດສຽງຂອງນັກສຶກສາຈາກຫຼາຍປະເທດ
ເຫດຜົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕັດສິນໃຈມາຮຽນປະເທດຍີປຸ່ນ
(ຄວາມໜ້າສົນໃຈຂອງການຮຽນທີ່ຍີປຸ່ນ)

ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການຢາກຮຽນຕໍ່ທີ່ປະເທດຍີປຸ່ນ,

ບ່ອນທີ່ມີປະເພນີການຜະລິດ ແລະ

ລະບົບດ້ານວິຊາວະກຳສູງ

ເຫດຜົນທີ່ຕັດສິນໃຈມາຮຽນທີ່ປະເທດຍີປຸ່ນແມ່ນຍ້ອນ(ອອນເຊັນ),
ຄິດວ່າ(ວັດທະນາທຳການອາບນໍ�າອຸ່ນ)
ເປັນສີ່ງທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຫຼາຍທີ່ຂ້ອຍສາມາດເພີດເພີນໄດ້ ກັບຄອບຄົວ
ແລະໝູ່ເພື່ອນຂອງຂ້ອຍໃນປະເທດຍີປຸ່ນ
ແລະຂ້ອຍໄດ້ມາປະເທດຍີປຸ່ນດ້ວຍຄວາມໄຝ່ຝັນທີ່ຈະປ່ຽນການນຳໃຊ້ນ�ຳອຸ່ນ
ໃນກິກຼິສສະຖານ

ຮູ້ສຶກວ່າເທັກໂນໂລຊີອຸດສະຫະກຳຕ່າງໆໃນປະເທດຍີປຸ່ນເຊັ່່ນ:ວິທະ

ຍາສາດຄອມຜິວເຕີ້ ກຳລັງພັດທະນາເມື່ອປຽບທຽບກັບປະ

ເທດອື່ນໆ ແລະ ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະສຶກສາຕໍ່ໃນປະເທດຍີປຸ່ນ

ເນື່ອງຈາກວ່າເພື່ອຈະໄດ້ຮັບເອົາຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວ

ມັກລາຍການໂທລະພາບຂອງຍີປຸ່ນຕັ້ງແຕ່ໃນໄວເດັກ

ໃນຂະນະທີ່ເບີ່ງລາຍການໂທລະພາບຂອງຍີປຸ່ນ

ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບອາຫານ

ເທັກນິກຕ່າງໆກ່ຽວກັບອາຫານຂອງຍີປຸ່ນຫຼາຍຂື້ນ

ເຊີ່ງມັນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍສົນໃຈໃນປະເທດຍີປຸ່ນຫຼາຍຂື້ນ.

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຫຸ້ຍງຍາກບາງຍ່າງເນື່ອງຈາກອຸປະສັກດ້ານພາສາ
ແຕ່ຈາກປະສົບການການສຶກສາໃນຕ່າງປະເທດທີ່ຫລາກຫຼາຍ
ຂ້ອຍກໍ່ສາມາດຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບປະເທດຍີປຸ່ນແລະສາມາດເບີ່ງແຍງຕົວເອງໄດ້.

ນາງ.ໂຢະຊິເອະ ສາສາຄະວາ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ລິສຶເເມ່ກັນ

ນາງ. ຈະລໍາ ນ້າມົນ

ລາຊະນາຈັກໄທ  ສະຖາບັນເທັກໂນໂລຊີ ຊິບາອຸລະ

ທ້າວ. ບີສຶ ກຸບຕາ
ມະຫາວິທະຍາໄລຊີຊຸໂອະກະ

ທ້າວ ເວເນຊຸເອລາ ອາລິໂລະ ຫະສະກິສຶແມັດໂຕະ ດາວິດ

ສູນການຮຽນພາສາຍີປຸ່ນທີ່ໂຕກຽວ

ນາງ. ອະໂກະມາໂທະ ເບະໂກະວະ
ມະຫາວິທະຍາໄລກູລີເຊັດໂຕະ

ລະດັບການສຶກ
ສາດີທີ່ສຸດໃນ

ໂລກ

ອຸດົມສົມບູນ
ດ້ວຍທຳມະຊ
າດແລະວັດທ

ະນາທຳ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂຮງຮຽນ
ລາຄາຖືກ

ບົດຮຽນເປັນພາສາອັງ
ກິດ

ປະລິນຍາພາສາອັງກິດ

ການຈ້າງງານ
ໃນປະເທດຍີ

ປຸ່ນ



ສະເໜ່ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນສະເໜ່ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ອັນດັບທີ
(ອັນດັບທີ2 ຂອງອາຊຽນ)
ດັດສະນີຄວາມສັນຕິພາບ

ຂອງໂລກ

ອັນດັບທີ
(ອັນດັບທີ4 ຂອງອາຊຽນ)
ຕົວເລກເມືອງມໍລະດົກໂລກ

ຂອງໂລກ

ອັນດັບທີ

ຈໍານວນຫຸ່ນຍົນ
ອຸດສະຫະກຳທີ່ໃຊ້ງານ

ຂອງໂລກ

ອັນດັບທີ
(ອັນດັບທີ1 ຂອງອາຊຽນ)

ລາງວັນໂນເບວ
ໃນຈໍານວນຂອງຜູ້ໂຊກດີ

ຂອງໂລກ

ສຽງຂອງນັກສຶກສາຈາກຫຼາຍປະເທດສຽງຂອງນັກສຶກສາຈາກຫຼາຍປະເທດ
ເຫດຜົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕັດສິນໃຈມາຮຽນປະເທດຍີປຸ່ນ
(ຄວາມໜ້າສົນໃຈຂອງການຮຽນທີ່ຍີປຸ່ນ)

ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການຢາກຮຽນຕໍ່ທີ່ປະເທດຍີປຸ່ນ,

ບ່ອນທີ່ມີປະເພນີການຜະລິດ ແລະ

ລະບົບດ້ານວິຊາວະກຳສູງ

ເຫດຜົນທີ່ຕັດສິນໃຈມາຮຽນທີ່ປະເທດຍີປຸ່ນແມ່ນຍ້ອນ(ອອນເຊັນ),
ຄິດວ່າ(ວັດທະນາທຳການອາບນໍ�າອຸ່ນ)
ເປັນສີ່ງທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຫຼາຍທີ່ຂ້ອຍສາມາດເພີດເພີນໄດ້ ກັບຄອບຄົວ
ແລະໝູ່ເພື່ອນຂອງຂ້ອຍໃນປະເທດຍີປຸ່ນ
ແລະຂ້ອຍໄດ້ມາປະເທດຍີປຸ່ນດ້ວຍຄວາມໄຝ່ຝັນທີ່ຈະປ່ຽນການນຳໃຊ້ນ�ຳອຸ່ນ
ໃນກິກຼິສສະຖານ

ຮູ້ສຶກວ່າເທັກໂນໂລຊີອຸດສະຫະກຳຕ່າງໆໃນປະເທດຍີປຸ່ນເຊັ່່ນ:ວິທະ

ຍາສາດຄອມຜິວເຕີ້ ກຳລັງພັດທະນາເມື່ອປຽບທຽບກັບປະ

ເທດອື່ນໆ ແລະ ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະສຶກສາຕໍ່ໃນປະເທດຍີປຸ່ນ

ເນື່ອງຈາກວ່າເພື່ອຈະໄດ້ຮັບເອົາຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວ

ມັກລາຍການໂທລະພາບຂອງຍີປຸ່ນຕັ້ງແຕ່ໃນໄວເດັກ

ໃນຂະນະທີ່ເບີ່ງລາຍການໂທລະພາບຂອງຍີປຸ່ນ

ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບອາຫານ

ເທັກນິກຕ່າງໆກ່ຽວກັບອາຫານຂອງຍີປຸ່ນຫຼາຍຂື້ນ

ເຊີ່ງມັນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍສົນໃຈໃນປະເທດຍີປຸ່ນຫຼາຍຂື້ນ.

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຫຸ້ຍງຍາກບາງຍ່າງເນື່ອງຈາກອຸປະສັກດ້ານພາສາ
ແຕ່ຈາກປະສົບການການສຶກສາໃນຕ່າງປະເທດທີ່ຫລາກຫຼາຍ
ຂ້ອຍກໍ່ສາມາດຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບປະເທດຍີປຸ່ນແລະສາມາດເບີ່ງແຍງຕົວເອງໄດ້.

ນາງ.ໂຢະຊິເອະ ສາສາຄະວາ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ລິສຶເເມ່ກັນ

ນາງ. ຈະລໍາ ນ້າມົນ

ລາຊະນາຈັກໄທ  ສະຖາບັນເທັກໂນໂລຊີ ຊິບາອຸລະ

ທ້າວ. ບີສຶ ກຸບຕາ
ມະຫາວິທະຍາໄລຊີຊຸໂອະກະ

ທ້າວ ເວເນຊຸເອລາ ອາລິໂລະ ຫະສະກິສຶແມັດໂຕະ ດາວິດ

ສູນການຮຽນພາສາຍີປຸ່ນທີ່ໂຕກຽວ

ນາງ. ອະໂກະມາໂທະ ເບະໂກະວະ
ມະຫາວິທະຍາໄລກູລີເຊັດໂຕະ

ລະດັບການສຶກ
ສາດີທີ່ສຸດໃນ

ໂລກ

ອຸດົມສົມບູນ
ດ້ວຍທຳມະຊ
າດແລະວັດທ

ະນາທຳ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂຮງຮຽນ
ລາຄາຖືກ

ບົດຮຽນເປັນພາສາອັງ
ກິດ

ປະລິນຍາພາສາອັງກິດ

ການຈ້າງງານ
ໃນປະເທດຍີ

ປຸ່ນ



ຈະຮຽນວິຊາຫັຍງຢູ່ປະເທດຍີປຸ່ນ ?ຈະຮຽນວິຊາຫັຍງຢູ່ປະເທດຍີປຸ່ນ ?
ເສັ້ນທາງການຮຽນໃນປະເທດຍີປຸ່ນເສັ້ນທາງການຮຽນໃນປະເທດຍີປຸ່ນເຈົ້າສາມາດຮຽນຮູ້ສີ່ງນີ້ໄດ້ !

ຈະຮຽນຍູ່ໃສ, ຈະໃຊ້ເວລາຮຽນດົນປານໃດ)

ຢາກໄດ້ປະລິນຍາ !
ມະຫາວິທະຍາໄລ , ເໜືອມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ອື່ນໆ

ໂຮງຮຽນສອນພາສາຍີປຸ່ນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ

ໂຮງຮຽນສອນພາສາຍີປຸ່ນ ! ມະຫາວິທະຍາໄລ,
ເໜືອມະຫາວິທະຍາໄລ

ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການຮຽນພາສາ
ຍີປຸ່ນ(ໄລຍະສັ້ນ)!

ຕັ້ງໃຈຮຽນພາສາຍີປຸ່ນ
ກໍ່ສາມາດເອົາປະລິນຍາໄດ້ !

ອະນິເມະ/ພາບເຄື່ອນເໜັງ ການອອກແບບ

ວິຊາຊະວະກອນແພດສາດ

ສາມາດຮັບປະລິນ
ຍາໂທເປັນພາສາອັງ

ກິດໄດ້ !

IT ໄອທີ

ປີ ປີ

ເດືອນ ປີ

ປີ ປີປີ ປີ

MBA

JLPT ແມ່ນຫັຍງ?

JLPT:

ແມ່ນການສອບເສັງວັດລະດັບຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຍີປຸ່ນ.
ຈັດຂື້້ນທີ່ປະເທດຍີປຸ່ນແລະຕ່າງປະເທດ
ໃນເດືອນ7 ແລະ ເດືອນ12 ຂອງທຸກປີ
ຢາກຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ JLPT ເຂົ້າໄປທີ່

EJU ແມ່ນຫັຍງ?

EJU:
ການສຶກສາໃນປະເທດຍີປຸ່ນ ກັບ ເຈແປນແຟຣ

ສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ຢາກລົງທະບຽນຮຽນກັບເຈແປນແຟຣ

ແມ່ນການທົດສອບເພື່ອປະເມີນາຄວາມສາມດ້ານພາສາຍີປຸ່ນ ແລະ
ທັກສະການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນ ແລະ
ຈໍາເປັນຕໍ່ການຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລຢູ່ຍີປຸ່ນ.
ສ່ວນໃຫ່ຍ(ເກືອບທຸກແຫ່ງໃນມະ 
ຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ)ໃຊ້ຄະແນນ EJU ເພື່ອເຂົ້າສຶກສາຕໍ່ !

ຈະຮຽນຫັຍງດີ.....
ຈະເຂົ້າຮຽນຍູ່ມະຫາໄລດີບໍ່.
ກ່ອນອື່ນມາຮຽນພາສາຍີປຸ່ນກັນເທາະ.....
ຢາກລົງທະບຽນຮຽນພາສາອັງກິດຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ....

ສະໝັກສອບເສັງ

ຮຽນເພື່ອກຽມສອບເສັງ

ເປົ້າໝາຍ

ຍິນດີກັບ
ການສອບຈົບ !

ເດີນທາງໄປປະເທດຍີປຸນ !

ສະໝັກວຽກ

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ສະໝັກສອບເສັງ

ຮຽນເພື່ອກຽມສອບເສັງ

ບ່ອນສອບຖາມ

ການສອບເສັງເຂົ້າວຽກ

https://www.jasso.go.jp/en/eju
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/
event/2019/

https://www.jasso.go.jp/en/study_j



ຈະຮຽນວິຊາຫັຍງຢູ່ປະເທດຍີປຸ່ນ ?ຈະຮຽນວິຊາຫັຍງຢູ່ປະເທດຍີປຸ່ນ ?
ເສັ້ນທາງການຮຽນໃນປະເທດຍີປຸ່ນເສັ້ນທາງການຮຽນໃນປະເທດຍີປຸ່ນເຈົ້າສາມາດຮຽນຮູ້ສີ່ງນີ້ໄດ້ !

ຈະຮຽນຍູ່ໃສ, ຈະໃຊ້ເວລາຮຽນດົນປານໃດ)

ຢາກໄດ້ປະລິນຍາ !
ມະຫາວິທະຍາໄລ , ເໜືອມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ອື່ນໆ

ໂຮງຮຽນສອນພາສາຍີປຸ່ນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ

ໂຮງຮຽນສອນພາສາຍີປຸ່ນ ! ມະຫາວິທະຍາໄລ,
ເໜືອມະຫາວິທະຍາໄລ

ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການຮຽນພາສາ
ຍີປຸ່ນ(ໄລຍະສັ້ນ)!

ຕັ້ງໃຈຮຽນພາສາຍີປຸ່ນ
ກໍ່ສາມາດເອົາປະລິນຍາໄດ້ !

ອະນິເມະ/ພາບເຄື່ອນເໜັງ ການອອກແບບ

ວິຊາຊະວະກອນແພດສາດ

ສາມາດຮັບປະລິນ
ຍາໂທເປັນພາສາອັງ

ກິດໄດ້ !

IT ໄອທີ

ປີ ປີ

ເດືອນ ປີ

ປີ ປີປີ ປີ

MBA

JLPT ແມ່ນຫັຍງ?

JLPT:

ແມ່ນການສອບເສັງວັດລະດັບຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຍີປຸ່ນ.
ຈັດຂື້້ນທີ່ປະເທດຍີປຸ່ນແລະຕ່າງປະເທດ
ໃນເດືອນ7 ແລະ ເດືອນ12 ຂອງທຸກປີ
ຢາກຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ JLPT ເຂົ້າໄປທີ່

EJU ແມ່ນຫັຍງ?

EJU:
ການສຶກສາໃນປະເທດຍີປຸ່ນ ກັບ ເຈແປນແຟຣ

ສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ຢາກລົງທະບຽນຮຽນກັບເຈແປນແຟຣ

ແມ່ນການທົດສອບເພື່ອປະເມີນາຄວາມສາມດ້ານພາສາຍີປຸ່ນ ແລະ
ທັກສະການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນ ແລະ
ຈໍາເປັນຕໍ່ການຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລຢູ່ຍີປຸ່ນ.
ສ່ວນໃຫ່ຍ(ເກືອບທຸກແຫ່ງໃນມະ 
ຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ)ໃຊ້ຄະແນນ EJU ເພື່ອເຂົ້າສຶກສາຕໍ່ !

ຈະຮຽນຫັຍງດີ.....
ຈະເຂົ້າຮຽນຍູ່ມະຫາໄລດີບໍ່.
ກ່ອນອື່ນມາຮຽນພາສາຍີປຸ່ນກັນເທາະ.....
ຢາກລົງທະບຽນຮຽນພາສາອັງກິດຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ....

ສະໝັກສອບເສັງ

ຮຽນເພື່ອກຽມສອບເສັງ

ເປົ້າໝາຍ

ຍິນດີກັບ
ການສອບຈົບ !

ເດີນທາງໄປປະເທດຍີປຸນ !

ສະໝັກວຽກ

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ສະໝັກສອບເສັງ

ຮຽນເພື່ອກຽມສອບເສັງ

ບ່ອນສອບຖາມ

ການສອບເສັງເຂົ້າວຽກ

https://www.jasso.go.jp/en/eju
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/
event/2019/

https://www.jasso.go.jp/en/study_j



ຢາກໄປຮຽນຍູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລປະເທດຍີປຸ່ນ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນລະດັບປະລິນຍາຕີຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ
ລາຄາຖືກ

ສຸດ

ຄ່າລົງທະບຽນຮຽນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເປັນເງີນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ (US). ອັງກິດ(UK)

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: ຄູ່ມືແນະນໍາການຮຽນຂອງອາເມລິກາ 2019 (ເຄະບຸນຊະ)  ໂດຍຄິດໄລ່ 1 US ໂດລາ($)= 114 ( 円 ) ເຢັນ

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: ຄູ່ມືແນະນໍາການຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ 2019 (British. Council)    ໂດຍຄິດໄລ່ 1  ຟາວ £ = 150 ( 円 ) ເຢັນ

ຢາກຮຽນເປັນພາສາອັງກິດ !

ການຊອກຫາຂໍ້ມູນມະຫາວິທະຍາໄລ. ຂໍ້ມູນວິທະຍາໄລ

ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດ  JASSO

ລາຍຊື່ໂຮງຮຽນ ໃນກະຊວງຍຸດຕິທຳ (ກະຊວງຍຸດຕິທຳ)

ຄົ້ນຫາສະຖາບັນການສຶກສາພາສາຍີປຸ່ນ (ສະມາຄົມສົ່ງເສີມການສຶກສາພາສາຍີປຸ່ນ)

ລາຍຊື່ນັກສຶກສາຕ່າງຊາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ (JASSO )

ການຊອກຫາໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ (ໂຮງຮຽນອະຊີວະສຶກສາໂຕກຽວ ສະມາຄົມໂຮງຮຽນຕ່າງໆ)

ວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຢີແຫ່ງຊາດ ( KOSEN)

ຢາກຮຽນຍູ່ໂຮງຮຽນພາສາຍີປຸ່ນ ! ມີວີິຊ່ານັກຮຽນໃຫ້

ຕ້ອງການຢາກຮຽນທີ່ໂຮງຮຽນອະຊີວະສຶກສາ

ຕ້ອງການຢາກຮຽນທີ່ວິທະຍາໄລການສຶກສາເທັກໂນໂລຍີແຫ່ງຊາດ (KOSEN)

ຖ້າຢາກໄປຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລຢູ່ປະເທດຍີປຸ່ນ !ຖ້າຢາກໄປຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລຢູ່ປະເທດຍີປຸ່ນ !

ລະດັບປະລິນຍາຕີ

ລັດທະບານ

ວັນນະຄະດີ..ການສຶກສາ
ວິທະຍາສາດ.ວິສະວະກໍາສາດ
ທຸລະກິດ.ການຄ້າ ແລະ ກົດໝາຍ

ຫຼັກສູດວັນນະຄະດີ
ຫຼັກສູດວິທະຍາສາດ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ລັດຖະບານ ມີ 4 ປີ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ເອກະຊົນ ມີ 4 ປີ

ຫຼັກສູດການແພດ

ເອກະຊົນ

ສ່ວນ
ບຸກຄົນ

ອັງກິດ

ອາເມລິກາ

ຄ່າລົງທະບຽຮຽນເທົ່ານັ້ນ
ເຢັນ (円 ) ເຢັນ (円 ) ເຢັນ (円 ) US ໂດລາ ($)

ເຢັນ (円 )
ປີທີ1

US ໂດລາ ($)

ເຢັນ (円 )
ປີທີ1

ເງິນ ຟາວ (£)

ຄ່າຮຽນແລະອື່ນໆ ສໍາລັບປີທີໜື່ງລວມເປັນເງິນ

ຄ່າຮຽນໃນປະເທດຍີປຸ່ນແມ່ນລາຄາຖືກບໍ່ !ຄ່າຮຽນໃນປະເທດຍີປຸ່ນແມ່ນລາຄາຖືກບໍ່ !

https://www.kosen-k.go.jp/english
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to
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ຢາກໄປຮຽນຍູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລປະເທດຍີປຸ່ນ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນລະດັບປະລິນຍາຕີຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ
ລາຄາຖືກ

ສຸດ

ຄ່າລົງທະບຽນຮຽນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເປັນເງີນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ (US). ອັງກິດ(UK)

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: ຄູ່ມືແນະນໍາການຮຽນຂອງອາເມລິກາ 2019 (ເຄະບຸນຊະ)  ໂດຍຄິດໄລ່ 1 US ໂດລາ($)= 114 ( 円 ) ເຢັນ

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: ຄູ່ມືແນະນໍາການຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ 2019 (British. Council)    ໂດຍຄິດໄລ່ 1  ຟາວ £ = 150 ( 円 ) ເຢັນ

ຢາກຮຽນເປັນພາສາອັງກິດ !

ການຊອກຫາຂໍ້ມູນມະຫາວິທະຍາໄລ. ຂໍ້ມູນວິທະຍາໄລ

ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດ  JASSO

ລາຍຊື່ໂຮງຮຽນ ໃນກະຊວງຍຸດຕິທຳ (ກະຊວງຍຸດຕິທຳ)

ຄົ້ນຫາສະຖາບັນການສຶກສາພາສາຍີປຸ່ນ (ສະມາຄົມສົ່ງເສີມການສຶກສາພາສາຍີປຸ່ນ)

ລາຍຊື່ນັກສຶກສາຕ່າງຊາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ (JASSO )

ການຊອກຫາໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ (ໂຮງຮຽນອະຊີວະສຶກສາໂຕກຽວ ສະມາຄົມໂຮງຮຽນຕ່າງໆ)

ວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຢີແຫ່ງຊາດ ( KOSEN)

ຢາກຮຽນຍູ່ໂຮງຮຽນພາສາຍີປຸ່ນ ! ມີວີິຊ່ານັກຮຽນໃຫ້

ຕ້ອງການຢາກຮຽນທີ່ໂຮງຮຽນອະຊີວະສຶກສາ

ຕ້ອງການຢາກຮຽນທີ່ວິທະຍາໄລການສຶກສາເທັກໂນໂລຍີແຫ່ງຊາດ (KOSEN)

ຖ້າຢາກໄປຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລຢູ່ປະເທດຍີປຸ່ນ !ຖ້າຢາກໄປຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລຢູ່ປະເທດຍີປຸ່ນ !

ລະດັບປະລິນຍາຕີ

ລັດທະບານ

ວັນນະຄະດີ..ການສຶກສາ
ວິທະຍາສາດ.ວິສະວະກໍາສາດ
ທຸລະກິດ.ການຄ້າ ແລະ ກົດໝາຍ

ຫຼັກສູດວັນນະຄະດີ
ຫຼັກສູດວິທະຍາສາດ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ລັດຖະບານ ມີ 4 ປີ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ເອກະຊົນ ມີ 4 ປີ

ຫຼັກສູດການແພດ

ເອກະຊົນ

ສ່ວນ
ບຸກຄົນ

ອັງກິດ

ອາເມລິກາ

ຄ່າລົງທະບຽຮຽນເທົ່ານັ້ນ
ເຢັນ (円 ) ເຢັນ (円 ) ເຢັນ (円 ) US ໂດລາ ($)

ເຢັນ (円 )
ປີທີ1

US ໂດລາ ($)

ເຢັນ (円 )
ປີທີ1

ເງິນ ຟາວ (£)

ຄ່າຮຽນແລະອື່ນໆ ສໍາລັບປີທີໜື່ງລວມເປັນເງິນ

ຄ່າຮຽນໃນປະເທດຍີປຸ່ນແມ່ນລາຄາຖືກບໍ່ !ຄ່າຮຽນໃນປະເທດຍີປຸ່ນແມ່ນລາຄາຖືກບໍ່ !

https://www.kosen-k.go.jp/english

to
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to
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to



ທ່ານຄິດວ່າຈະໃຊ້ຈ່າຍເງິນໄປເທົ່າໃດຈີ່ງຈະພຽງພໍຮູ້ບໍ ?

ຊອກຫາການຫຼຸດຜ່ອນ. ການຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນ ແລະ ທຶນການສຶກສາ !
ຄູ່ມືການສຶກສາຮຽນຕໍ່ຍູ່ປະເທດຍີປຸ່ນ (ພາສາຍີປຸ່ນ ແລະ ອັງກິດ)  

ສ້າງໂດຍ  ອົງການບໍລິການນັກສຶກສາແຫ່ງປະເທດຍີປຸ່ນ (JASSO)

(1)ອາຍຸ, (2) ພູມລໍາເນົາ/ປະເທດ, (3) ສະຖານສຶກສາທີ່ລົງທະບຽນໃນປະເທດຍີປຸ່ນ, 
(4) ການກໍານົດສາຂາວິຊາຮຽນ

ການກວດສອບເອກະສານແມ່ນຫຼັກສູດຫຼັກ,
ແຕ່ອາດຈະມີການສອບສຳພາດ ແລະ ສອບເສັງພາກຂຽນ ເຊັ່ນ:
ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ, ວິຊາສະເພາະ ແລະ ພາສາ.

ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນສະໝັກຜ່ານໂຮງຮຽນທີ່ທ່ານລົງທະບຽນ
(ກະລຸນາກວດສອບລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ຫ້ອງການນັກສຶກສານາໆຊາດ)

ທຶນການສຶກສາມີຈໍານວນຫຼາຍສຳລັບນັກສຶກສາ
ຕ່າງຊາດກໍານົດໃຫ້ສະຖານະພາບການຢູ່ອາໃສ
ແມ່ນ “ນັກສຶກສາ”ໃນເວລາສະໝັກ

 ຊອກຫາລະບົບທຶນການສຶກສາ/ການຫຼຸດ/ການຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນ (JASSO) 

ສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເລື່ອງການສຶກສາຈາກເວັບໄຊຕໍ່ໄປນີ້

ເງື່ອນໄຂການສະໝັກແມ່ນມີຫັຍງແດ່?

ມີການສອບເສັງຄັດເລືອກບໍ່່ ?

ຄວນຈະສະໝັກຢູ່ໃສ ?

ລວມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ
(ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລາຍເດືອນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລວມຄ່າຮຽນ)

(US$791)￥

(ໂດຍສະເລ່ຍ)

ຄ່າຄອງຊີບຢູ່ຍີປຸ່ນເທົ່ານີ້ ກໍ່ບໍ່ແພງ ! ຄ່າຄອງຊີບຢູ່ຍີປຸ່ນເທົ່ານີ້ ກໍ່ບໍ່ແພງ ! 
ລະບົບທຶນການສຶກສາ
ລະບົບຫຼຸດຜ່ອນຄ່າຮຽນ !
ລະບົບທຶນການສຶກສາ
ລະບົບຫຼຸດຜ່ອນຄ່າຮຽນ !

ຄ່າເດີນທາງ
ດ້ວຍລົດໄຟ
￥5,000
(US$44)

ຄ່າເດີນທາງດ້ວຍ
ລົດເມ

￥7,000
(US$61)

ຄ່າປະກັນໄຟ.ຄ່າປະກັນສຸຂະພາບແມ່ນ
￥6,000
(US$53)ຄ່າສື່ແລະການບັນເທີງຕ່າງໆ

￥3,000
(US$26)

ຄ່ານໍ�າປະປາ-ໄຟ-ແກັດແມ່ນ
￥7,000
(US$61)

ຄ່າທີ່ພັກອາໃສ
￥34,000
(US$298)

ຄ່າອາຫານ
￥27,000
(US$237)



ທ່ານຄິດວ່າຈະໃຊ້ຈ່າຍເງິນໄປເທົ່າໃດຈີ່ງຈະພຽງພໍຮູ້ບໍ ?

ຊອກຫາການຫຼຸດຜ່ອນ. ການຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນ ແລະ ທຶນການສຶກສາ !
ຄູ່ມືການສຶກສາຮຽນຕໍ່ຍູ່ປະເທດຍີປຸ່ນ (ພາສາຍີປຸ່ນ ແລະ ອັງກິດ)  

ສ້າງໂດຍ  ອົງການບໍລິການນັກສຶກສາແຫ່ງປະເທດຍີປຸ່ນ (JASSO)

(1)ອາຍຸ, (2) ພູມລໍາເນົາ/ປະເທດ, (3) ສະຖານສຶກສາທີ່ລົງທະບຽນໃນປະເທດຍີປຸ່ນ, 
(4) ການກໍານົດສາຂາວິຊາຮຽນ

ການກວດສອບເອກະສານແມ່ນຫຼັກສູດຫຼັກ,
ແຕ່ອາດຈະມີການສອບສຳພາດ ແລະ ສອບເສັງພາກຂຽນ ເຊັ່ນ:
ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ, ວິຊາສະເພາະ ແລະ ພາສາ.

ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນສະໝັກຜ່ານໂຮງຮຽນທີ່ທ່ານລົງທະບຽນ
(ກະລຸນາກວດສອບລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ຫ້ອງການນັກສຶກສານາໆຊາດ)

ທຶນການສຶກສາມີຈໍານວນຫຼາຍສຳລັບນັກສຶກສາ
ຕ່າງຊາດກໍານົດໃຫ້ສະຖານະພາບການຢູ່ອາໃສ
ແມ່ນ “ນັກສຶກສາ”ໃນເວລາສະໝັກ

 ຊອກຫາລະບົບທຶນການສຶກສາ/ການຫຼຸດ/ການຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນ (JASSO) 

ສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເລື່ອງການສຶກສາຈາກເວັບໄຊຕໍ່ໄປນີ້

ເງື່ອນໄຂການສະໝັກແມ່ນມີຫັຍງແດ່?

ມີການສອບເສັງຄັດເລືອກບໍ່່ ?

ຄວນຈະສະໝັກຢູ່ໃສ ?

ລວມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ
(ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລາຍເດືອນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລວມຄ່າຮຽນ)

(US$791)￥

(ໂດຍສະເລ່ຍ)

ຄ່າຄອງຊີບຢູ່ຍີປຸ່ນເທົ່ານີ້ ກໍ່ບໍ່ແພງ ! ຄ່າຄອງຊີບຢູ່ຍີປຸ່ນເທົ່ານີ້ ກໍ່ບໍ່ແພງ ! 
ລະບົບທຶນການສຶກສາ
ລະບົບຫຼຸດຜ່ອນຄ່າຮຽນ !
ລະບົບທຶນການສຶກສາ
ລະບົບຫຼຸດຜ່ອນຄ່າຮຽນ !

ຄ່າເດີນທາງ
ດ້ວຍລົດໄຟ
￥5,000
(US$44)

ຄ່າເດີນທາງດ້ວຍ
ລົດເມ

￥7,000
(US$61)

ຄ່າປະກັນໄຟ.ຄ່າປະກັນສຸຂະພາບແມ່ນ
￥6,000
(US$53)ຄ່າສື່ແລະການບັນເທີງຕ່າງໆ

￥3,000
(US$26)

ຄ່ານໍ�າປະປາ-ໄຟ-ແກັດແມ່ນ
￥7,000
(US$61)

ຄ່າທີ່ພັກອາໃສ
￥34,000
(US$298)

ຄ່າອາຫານ
￥27,000
(US$237)



ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຢາກຮູ້ເພີ່ມເຕີ່ມຈໍານວນຄົນທີ່ຊອກວຽກເຮັດໃນປະເທດ !ຈໍານວນຄົນທີ່ຊອກວຽກເຮັດໃນປະເທດ !
ຍີປຸ່ນແມ່ນກໍາລັງເພີ່ມຂື້ນ

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຢາກຮູ້ເພີ່ມເຕີ່ມ
ການຈັດອັນດັບການຈ້າງງານຂອງອະດີດນັກ
ສຶກສາຕ່າງປະເທດ

ອັນດັບທີ1

ຄົນ

ອັນດັບທີ2

ອັນດັບທີ3

ອັນດັບທີ4

ອັນດັບທີ5

ອັນດັບທີ6

ອັນດັບທີ7

ອັນດັບທີ8

ອັນດັບທີ9
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ເອກະສານອ້າງອີງ“ສະຖານະພາບການຈ້າງງານຂອງນັກຮຽນ
ຕ່າງປະເທດໃນບໍລິສັດຂອງຍີ່ປຸຸຸ່ນ ໃນປີ 2017”

ການຄ້າ.ການຄ້າຂາຍເຊີງວານິດ

ຄອມພິິວເຕີ້ ກັບການບໍລິການ

ທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ

ການສຶກສາ

ໂຮງແຮມ.ການທ່ອງທ່ຽວ

ເຄື່ອງຈັກທົ່ວໄປ

ໄຟຟ້າ

ເຄື່ອງບໍລິໂພກ

ການກໍ່ສ້າງ

ການຂົນສົ່ງ

ຈໍານວນນັກຮຽນກໍລະນີທີ່ປ່ຽນສະຖານະພາບການເປັນຢູ່.
ໄດ້ຖືກປ່ຽນໄປເປັນສະຖານະການ
ການເຮັດວຽກ ເຊີ່ງມີຈໍານວນການປ່ຽນແປງແມ່ນ

ການຈັດອັນດັບການຈ້າງງານຂອງອະດີດນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ

ຄູ່ມືແນະນໍາສໍາລັບນັກສຶກສາຕ່າງຊາດ ສູ່ປະເທດຍີປຸ່ນ

ເວັບໄຊ

ສຶກສາຂໍ້ມູນການໄປສຶກສາຮຽນຕໍ່ທີ່ຍີປຸ່ນໃນເວັບໄຊ
ເວັບໄຊປະຕູສົ່ງເສີມຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ກ້າວໜ້າ

ລັດຖະບານຍີປຸ່ນໄດ້ສ້າງຕັ້ງປະຕູ“ເປີດໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານ”ສໍາລັບການສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງນັກຮຽນຕ່າງຊາດໃນວົງການການຄ້ານອກປະເທດຍີປຸ່ນ (JETRO)
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນກິດຈະກໍາຂອງນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດທີ່ບໍລິສັດຂອງຍີປຸ່ນ.

. ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການໄປສຶກສາຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ

. ການໃຊ້ຊີວິດໃນປະເທດຍີປຸ່ນ

. ຂໍ້ມູນການເຮັດວຽກໃນປະເທດຍີປຸ່ນ

. ຄົ້ນຫາໂຮງຮຽນ, ຂໍ້ມູນທຶນການສຶກສາ,
ການສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລຍີປຸ່ນ

ພາສາຍີປຸ່ນ ພາສາອັງກິດ
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ອົງການບໍລິການນັກຮຽນຕ່າງຊາດແຫ່ງປະເທດ
ຍີປຸ່ນ(JASSO)ແມ່ນຄືແນວໃດ?
ອົງການບໍລິການນັກຮຽນຕ່າງຊາດແຫ່ງປະເທດ
ຍີປຸ່ນ(JASSO)ແມ່ນຄືແນວໃດ?

ມີຜົນປະໂຫຍດດ້ານການສຶກສາ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ EJU

ເກັບກໍາຂໍ້ມູນແລະສະໜອງຂໍ້ມູນນັກສຶກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ການສຶກສາພາສາຍີປຸ່ນ

ການສະໜັບສະໜູນດ້ານທີ່ພັກ

ສໍານັກງານຕ່າງປະເທດ (JASSO ສູນຂໍ້ມູນແລກປ່ຽນການສຶກສາລະຫວ່າງປະເທດຂອງຍີປຸ່ນ)

ໜັງສືເຫຼັມນີ້ໄດ້ຖືກແປເປັນພາສາລາວຍ້ອນສຳນັກງານ Study in Japan Regional Office in ASEAN

ຮູບພາບ: ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລໂຊເຟຍ, ອານາບຸກິ, ກາກຸເອັງ, ອາຈິໂມໂຕ ບຼາຊິຣ

ສໍານັກງານຕ່າງປະເທດດໍາເນີນການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້
. ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານ ອີເມວ.
ການສໍາພາດ.ໂທລະຊັບ.ຈົດໝາຍແນະນໍາຂອງໂຮງຮຽນ, ປື້ມຄູ່ມືຮຽນ 
ເອກະສານອ້າງອີງສໍາລັບການຮຽນຢູ່ປະເທດຍີປຸ່ນ

Study in Japan Regional Office in ASEAN
The Japan Foundation, Yangon
1st Floor, No.70, Nat Mauk Lane (1), Bahan Township, MYANMAR
ojeicmyanmar@gmail.com
http://www.okayama-u.ac.jp/user/myanmar/index.html
https://www.facebook.com/StudyinJapanOfficeYangon/

Study in Japan Regional Office in ASEAN, Bangkok Branch
12F KX 110/1 Krung Thonburi Road, Banglamphulang,
Khlongsan, Bangkok 10600 THAILAND
ojeicbkk@gmail.com

TEL: +81-3-5520-6111 FAX: +81-3-5520-6121
2-2-1 Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-8630 Japan
infoja@jasso.go.jp

ອິນໂດເນເຊຍ

ໄທ

ເກົາຫຼີ

ມາເລເຊຍ

ມຽນມ້າ ໄທ

ຫວຽດນາມ


