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I

ในการศึกษาตอทีป่ ระเทศญีป่ นุ ควรมีการเตรียมตัวอยางไร

01 ระบบการศึกษาของญี่ปุนเปนอยางไร
การศึกษาของญี่ปุน ประกอบดวย การศึกษาระดับตนคือระดับประถมศึกษา 6 ป การศึกษาระดับกลาง คือมัธยม
ศึกษาตอนตน 3 ปและมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป สําหรับการศึกษาระดับสูง ไดแก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ระยะสั้น วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา ( หลักสูตรวิชาชีพ ) ปการศึกษาจะเริ่มตนที่เดือนเมษายน และจบการศึกษา
ในเดือนมีนาคม ( มีบางสถาบันที่เปดภาคการศึกษาในเดือนตุลาคม และจบการศึกษาในเดือนกันยายน )
ปการศึกษา
อายุ
มหาว�ทยาลัย
ระยะสั้น /
มหาว�ทยาลัย
ว�ชาชีพระยะสั้น

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
โรงเรียน

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา
ตอนตน

มหาวิทยาลัย /
มหาวิทยาลัยวิชาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

（

หลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง）

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

หลักสูตรวิชาชีพ

วิทยาลัยเทคนิค
การศึกษาระดับตน

การศึกษาระดับกลาง

การศึกษาระดับสูง

※ การศึกษาภาคบังคับคือ 9 ป : ประถมศึกษา 6 ปและมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป

02 ปจจุบนั มีจาํ นวนนักเรียนตางชาติทกี่ าํ ลังเรียนอยูในประเทศญีป่ นุ เทาไร
นักเร�ยนตางชาติทกี่ าํ ลังศึกษาตอในสถาบันการศึกษาระดับสูงมีจาํ นวน 201,877 คน นอกจากนี้ ยังมีนกั เร�ยนตางชาติ
ทีก่ าํ ลังศึกษาอยูในสถาบันสอนภาษาญีป่ นุ เพ�อ่ เตร�ยมตัวเขาศึกษาตอในระดับสูงอีก 40,567 คน รวมทัง้ หมด 242,444 คน
(สถิติเมื่อเดือนพฤษภาคม 2021)
จํานวนนักเรียนตางชาติแบงตามประเทศ

(รวมนักเรียนที่ศึกษาอยูสถาบันสอนภาษาญี่ปุนดวย)

จํานวนนักเรียนตางชาติแบงตามประเภทสถาบันการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยระยะสั้น
วิทยาลัยเทคนิค
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หลักสูตรเตรียมตัวเพื่อศึกษาตอ*
สถาบันสอนภาษาญี่ปุน

52,759 คน
73,715 คน
2,331 คน
453 คน

จีน
เวียดนาม
เนปาล

70,268 คน
2,351 คน
40,567 คน

อินโดนีเซีย
ไตหวัน

เกาหลี

ศรีลังกา

114,255 คน
49,469 คน
18,825 คน
14,247 คน
5,792 คน
4,887 คน
3,762 คน

* หมายถึงหลักสูตรเตรียมศึกษาตอเพื่อเขาศึกษาตอในระดับสูงสําหรับนักศึกษาตางชาติที่เขารับการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศตนเองยังไมครบ 12 ป
（สํารวจโดยองคกรสนับสนุนนักเรียนตางชาติ）
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03 เงื่อนไขที่จําเปนในการศึกษาตอที่ญี่ปุนมีอะไรบาง
ในการเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาระดับสูงของญี่ปุน ตามหลักเกณฑจะตองสําเร็จการศึกษา หลักสูตร
12 ปจากประเทศของตนเองหรือตางประเทศ ( นอกประเทศญี่ปุน ) ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรตํ่ากวา 12 ป จะ
ตองเขาเรียนใน “ หลักสูตรเตรียมตัวเพื่อศึกษาตอ” ที่รัฐบาลญี่ปุนรับรอง จึงจะสามารถเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
ของญี่ปุนได สําหรับเงื่อนไขในการศึกษาตอระดับปริญญาโทก็คือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาระดับสูงของญี่ปุนสวนใหญใชภาษาญี่ปุนในการสอน ( มีบางแหงมี
หลักสูตรที่สอนโดยใชภาษาอังกฤษ) ดังนั้น นักเรียนตางชาติที่ประสงคจะศึกษาตอในสถาบันการศึกษาระดับสูงของ
ญี่ปุน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความสามารถทางภาษาญี่ปุนอยางเพียงพอ ดวยเหตุนี้ โดยทั่วไปนักเรียนตางชาติ
สวนใหญจึงเขาศึกษาภาษาญี่ปุนในสถาบันสอนภาษาญี่ปุนกอน ( 6 เดือนถึง 2 ป ) กอนสอบเขาศึกษาตอในสถาบัน
การศึกษาระดับสูง สําหรับผูที่มีความรูความสามารถทางภาษาญี่ปุนมากเพียงพอแลว สามารถสอบเขาศึกษาตอใน
สถาบันการศึกษาระดับสูงไดโดยตรง โดยไมจําเปนตองเขาเรียนในสถาบันสอนภาษาญี่ปุนกอน แตอยางไรก็ตาม
การสอบเขาศึกษาตอในแตละสถาบัน มาตรฐานในการพิจารณาความสามารถทางภาษาญี่ปุนของแตละแหงมีความ
แตกตางกันไป ฉะนั้น จึงควรที่จะตรวจเช็คขอมูลใหชัดเจนกอน
มีการสอบที่ใช ในการวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุน เรียกวา การสอบวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาญี่ปุน (JLPT) เเละมีการสอบที่ใชสําหรับคัดเลือกเขาเรียนระดับมหาวิทยาลัย อยางหนึ่งเรียกวา การสอบ
เพื่อศึกษาตอประเทศญี่ปุน(EJU) นอกจากนี้ยังมีการสอบวัดระดับทักษะการใชภาษาญี่ปุนเชิงธุรกิจ (BJT) ที่ใช ใน
การวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุนในดานธุรกิจดวย

1. การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุน (JLPT)

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญีป่ นุ (Japanese Language Proficiency Test) จัดข�น้ โดยมี
วัตถุประสงคเพ�อ่ วัดความสามารถทางภาษาญีป่ นุ ของชาวตางชาติผเู ร�ยนภาษาญีป่ นุ การสอบนีจ้ ดั สอบทัง้ ภายใน
ประเทศญีป่ นุ และในตางประเทศรวมถึงประเทศไทย สมาคมสนับสนุนการศึกษานานาชาติแหงประเทศญีป่ นุ (JEES) เปน
ผูจ ดั สอบในหลายจังหวัดทีป่ ระเทศญีป่ นุ สวนการสอบในตางประเทศจะดูแลโดย มูลนิธญ
ิ ปี่ นุ (Japan Foundation)จัด
สอบปละ 2 ครัง้ คือ ในเดือนกรกฎาคม และเดือนธันวาคม กรุณาตรวจสอบสถานที่สอบในเว็บไซตของ JLPT

2. การสอบเพ�่อศึกษาตอประเทศญี่ปุน (EJU)

การสอบ EJU เปนการสอบคัดเลือกเพ�อ่ เขาศึกษาตอในมหาว�ทยาลัยญีป่ นุ ประเภทหนึง่ การสอบนีจ้ ดั ข�น้ โดย
องคการสนับสนุนนักศึกษาแหงประเทศญี่ปุน (JASSO) การสอบจัดข�้นปละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายนและ
พฤศจ�กายน สถานที่สอบมีทั้งในญี่ปุนและในตางประเทศอีกหลายแหง ว�ชาที่ใช ในการสอบไดแก ภาษาญี่ปุน
คณิตศาสตร ว�ทยาศาสตร ( เลือกสอบ 2 ว�ชาจาก ฟ�สิกส เคมี และชีวว�ทยา ) และว�ชาความรูทั่วไป
* ไมมีการจัดสอบในประเทศจ�น กรุณาตรวจสอบสถานที่สอบในเว็บไซตของ EJU

3. การสอบวัดระดับทักษะการใชภาษาญี่ปุนเชิงธุรกิจ BJT

การสอบวัดระดับทักษะการใชภาษาญี่ปุนเชิงธุรกิจ เปนการสอบที่ใชวัดและประเมินทักษะความสามารถใน
การสื่อสารทางดานธุรกิจ สําหรับผูที่ ไม ได ใชภาษาญี่ปุนเปนภาษาแมและเรียนภาษาญี่ปุนเปนภาษาตางประเทศ
จัดสอบโดย The Japan Kanji Aptitude Testing Foundation ใชระบบการสอบ CBT (Computer Based
Testing) สถานที่สอบมีทั้งในญี่ปุนและในตางประเทศหลายแหง การสอบประกอบดวย ความเขาใจดานการฟง
ความเขาใจดานการอาน และความเขาใจ ดานการฟงและการอาน
การวัดผลนั้นไมใชการสอบผานหรือไมผาน แตเปนคะแนนตั้งแต 0 – 800 คะแนน
และประเมินออกเปน 6 ระดับ ตั้งแต J5 ถึง J1+
นอกเหนือจากเงื่อนไขดานประวัติการศึกษาแลว นักศึกษาตางชาติ จําเปนที่จะตองมี
ความพรอมทางการเงิน ไมวาจะเปนทุนการศึกษา หรืออื่น ๆ อยางเพียงพอที่จะครอบคลุม
คาใชจายในการศึกษาและ การใชชีวิตในประเทศญี่ปุนได
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คาเลาเรียนประมาณเทาไร

ตารางดานลางนี้ แสดงคาใชจายโดยเฉลี่ยของการเรียนในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยระยะสั้นและวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ของญี่ปุน คาใชจายในปแรกจะรวมคาธรรมเนียมแรกเขา คาเลาเรียน คาสิ่งอํานวยความสะดวกและอื่นๆ โดยคาธรรมเนียม
แรกเขาจะชําระในปแรกเทานั้น
คาใชจายดานลางนี้เปนการประมาณการโดยคราว ๆ เทานั้น กรุณาติดตอสอบถามคาใชจายที่แนนอนกับ
สถาบันที่ตองการจะเขาศึกษาโดยละเอียดอีกครั้ง

ประมาณ 1,570,000 เยน (ไมรวมสายทันตแพทย)
ประมาณ 1,190,000 เยน
วิทยาลัยเอกชนหลักสูตรระยะสั้น
ประมาณ 1,130,000 เยน
รวมทุกคณะ
สายอุตสาหกรรม
ประมาณ 1,310,000 เยน
สายธุรกิจ
ประมาณ 1,150,000 เยน
ประมาณ 1,140,000 เยน
สายเสื้อผาเครื่องประดับ
ประมาณ 1,230,000 เยน
สายวัฒนธรรม
ประมาณ 760,000 เยน
(ขอ 1 และ 2 สํารวจจากกระทรวงศึกษาในป 2021, ขอ 3 สํารวจจากสมาคมสถาบันการศึกษาในจังหวัดโตเกียว (รัฐว�สาหกิจ) ป 2021 ,
ขอ 4 สํารวจจากสมาคมสงเสร�มการศึกษาภาษาญี่ปุน)

สถานภาพการพํานัก เปนตัวกําหนดสถานภาพในการใชชีวิตในญี่ปุน ซึ่งจะกําหนดประเภทของกิจกรรมที่จะมี
สวนเกี่ยวของไดตามสถานภาพที่ไดรับ ในกรณีที่มาศึกษาเลาเรียนในญี่ปุน จะไดรับสถานภาพ “ นักเรียน”

ในการไปเร�ยนตอที่ประเทศญี่ปุน สามารถยื่นขอ "หนังสือรับรองสถานภาพการพํานักในญี่ปุน" จากกองบังคับ
การตรวจคนเขาเมืองและการควบคุมถิ�นที่อยูประจําภูมิภาค ลวงหนา เพ�่อที่จะนําเอกสารไปยื่นขอว�ซาประเภทที่เกี่ยวของ
ได ในระยะเวลาอันสั้น การยื่นขอ "หนังสือรับรองสถานภาพการพํานักในญี่ปุน" สามารถยื่นขอดวยตนเองหร�อใหตัวแทน
เปนผูยื่นที่กองบังคับการตรวจคนเขาเมืองและการควบคุมถิ�นที่อยูประจําภูมิภาค
* กรณีจําเปน สามารถยื่นขอตอระยะเวลาวีซาไดหลังจากเขาเดินทางเขาประเทศญี่ปุนแลว (ขอมูลเพิ่มเติมหนา 12 ขอ 09)
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สิ�งสําคัญในการที่จะทําใหประสบความสําเร็จในการศึกษาตอที่ญี่ปุนคือ การที่รูวาตนเองจะเร�ยนอะไร ที่ไหน นอกจากนั้นควร
ทําความเขาใจขอมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุนที่จะเขาเร�ยนกอนจะสมัครเร�ยน ขอมูลตอไปนี้เปนขอมูลเกี่ยวกับประเภทของ
สถาบันการศึกษาว�ธีการสมัครเร�ยน เปนตน

สถาบันสอนภาษาญีป่ นุ ทีอ่ ยูในโรงเรียนแตละประเภทที่ไดรบั การรับรอง

สถาบันที่จัดสอนภาษาญี่ปุนเปนเสมือนบันได ในการกาวไปสูการเรียนตอในระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ระยะสั้น วิทยาลัยเทคนิค หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา ซึ่งสถาบันที่มีการจัดสอนภาษาญี่ปุนมีการจัดประเภทตามตารางดานลางนี้ ในการที่
จะไดรับสถาพภาพการพํานัก “ นักเรียน / ryugaku ” นั้น จะตองสมัครเขาเรียนในสถาบันสอนภาษาญี่ปุนที่ ไดรับการรับรองจาก
กระทรวงยุตธิ รรมเทานัน้ (ยกเวนหลักสูตรภาษาญีป่ นุ ภาคพิเศษสําหรับนักศึกษาตางชาติของมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยระยะสัน้ )
ขอใหอานขอมูลตามตารางดานลางนี้
หลักสูตรภาษาญี่ปุน
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สถาบันสอนภาษาญี่ปุน
ประเภทตาง ๆ

หลักสูตรภาษาญี่ปุนที่เปดสอนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ระยะเวลา 1 – 2 ป
สถาบันสอนภาษาญี่ปุนตางๆ ที่ไดรับการรับรอง
ระยะเวลา 6 เดือนถึง 2 ป

โรงเรียนอื่น ๆ นอกเหนือจาก
สถาบันสอนภาษาญี่ปุน
ประเภทตาง ๆ

สถาบันสอนภาษาญี่ปุนที่ดําเนินการโดย บริษัท องคกรอิสระ นิติบุคคล
หรือบุคคลธรรมดา เปดสอนภาษาญี่ปุนระยะสั้นถึงระยะยาว
ระยะเวลา 6 เดือนถึง 2 ป

หลักสูตรเตรียมตัว
เพื่อศึกษาตอ

นักเรียนตางชาติที่จบหลักสูตรมัธยมปลายไมถึง 12 ป
จะตองเขาเรียนในหลักสูตรเตรียมตัวเพื่อศึกษาตอ
เพื่อที่จะไดวุฒิเทียบเทากับมัธยมปลาย 12 ปของญี่ปุน
นอกจากจะเรียนภาษาญี่ปุนแลว จะเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรมญี่ปุน
รวมถึงวิชาพื้นฐานเพื่อเตรียมเขามหาวิทยาลัย
ระยะเวลาเรียน 1 – 2 ป

หลักสูตรภาษาญี่ปุนภาคพิเศษ
ของมหาวิทยาลัย
และวิทยาลัยระยะสั้น

หลักสูตรภาษาญี่ปุนภาคพิเศษสําหรับนักศึกษาตางชาติ
ซึ่งเปดสอนโดยมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยระยะสั้น
นอกจากจะเรียนภาษาญี่ปุนแลว จะเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรมญี่ปุน
รวมถึงวิชาพื้นฐานเพื่อเตรียมเขามหาวิทยาลัย
ระยะเวลาเรียน 1 ป

เง�อ่ นไขโดยทัว่ ไป ในการเขาศึกษาตอทีส่ ถาบันสอนภาษาญีป่ นุ นักเร�ยนจะตองจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย ระยะเวลา 12 ป หร�อเทียบเทา
นอกจากนัน้ ในการสมัครเร�ยนจะมีการคัดเลือกโดยเอกสาร หร�อสัมภาษณ ฯลฯ แตกตางกันไปตามแตสถาบัน และจะตองมีความรูภ าษาญีป่ นุ ตรง
กับเกณฑขอ ใดขอหนึง่ ในตารางดานลาง
1. ผู้สอบผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N5 ขึ้นไป
2. ผูม้ ีคะแนนจากการสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ BJT หรือ
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นด้านการฟังและการอ่าน JLRT (ข้อสอบข้อเขียน) 300 คะแนนขึ้นไป
3. ผู้มีคะแนนจากการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติ J.TEST ระดับ F ขึ้นไป
หรือระดับ FG โดยมีคะแนนสูงกว่า 250
4. ผู้มีคะแนน NAT-TEST ระดับ 5 (ระดับ 4 เก่า) ขึ้นไป
5. ผู้มีคะแนนจากการสอบวัดระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ STBJ 350 คะแนนขึ้นไป
6. ผู้มีคะแนนจากการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ ได้จริง TOPJ ระดับต้น A ขึ้นไป
7. ผู้มีคะแนนจากการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในการใช้ชีวิตและการทำงาน J-cert ระดับต้นขึ้นไป
8. ผู้มีคะแนนจากการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นสำหรับคนต่างชาติ JLCT ระดับ JCT 5 ขึ้นไป
9. ผู้มีคะแนนจากการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารเชิงปฏิบัติ (PJC Bridge) ระดับ C- ขึ้นไป
10. ผู้มีคะแนนจากการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JPT 315 คะแนนขึ้นไป
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บัณฑิตวิทยาลัยของญี่ปุน มีระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และยังมีบัณฑิตวิทยาลัยวิชาชีพอีกดวย ในการเขาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโทนักเรียนจะตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือมีวุฒิที่ผานการพิจารณาวาเทียบเทา หรืิอจบการศึกษาจากสถาบันในตางประเทศ
ดวยหลักสูตรระยะเวลา 16 ป นอกจากนั้นนักเรียนที่จบการศึกษา 4 ปจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา หลักสูตรวิชาชีพชั้นสูงของญี่ปุน สามารถ
เขาศึกษาตอระดับปริญญาโทได ในการเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก นักเรียนจะตองจบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือผานการพิจารณา
รายบุคคลวามีความรูเ ทียบเทา และมีอายุมากกวา 22 ปขนึ้ ไป หรือมีวฒ
ุ ริ ะดับปริญญาโทจากตางประเทศ
ในการสมัครเขาเรียนจําเปนตองมาสอบเขาที่ประเทศญี่ปุน (มีบางแหงที่คัดเลือกนักศึกษาเขาเรียนโดยการพิจารณาจากเอกสาร) วิชา
ที่ใช ในการสอบ ไดแก ภาษาญีป่ นุ ภาษาอังกฤษ (หรือภาษาตางประเทศอืน่ ๆ) การสอบขอเขียนในสาขาวิชาเอกทีจ่ ะเขาเรียน การเขียนบทความสัน้
และการสอบสัมภาษณเกี่ยวกับสาขาวิชาเอก

เงื่อนไขที่จําเปนในการศึกษาตอมหาวิทยาลัยมีอะไรบาง

การที่จะเขาเรียนในระดับปริญญาตรีหรือมหาวิทยาลัยวิชาชีพ จะตองจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปใน กรณีที่เรียนไมถึง 12 ปนั้น
จะตองเรียนจบหลักสูตรเพื่อเตรียมตัวศึกษาตอหรือหลักสูตรของวิทยาอาชีวศึกษา หรือผานการพิจารณารายบุคคลจากสถาบันวามีความรู
เทียบเทาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป และเปนผูที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป หรือเปนผูที่เรียนจบหลักสูตรมากกวา 11 ปขึ้นไปในตางประเทศซึ่งเปน
โรงเรียนที่ไดรบั การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศญีป่ นุ หรือไดรบั การรับรองวาจบหลักสูตรเทียบเทามัธยมปลาย มหาวิทยาลัยญีป่ นุ
จะดําเนินการสอบเองตามแตละที่ และมีมหาวิทยาลัยที่จัดสอบเพื่อนักศึกษาตางชาติโดยเฉพาะ
นอกจากนี้ มีมหาวิทยาลัยที่คัดเลือกจากผลสอบเพื่อศึกษาตอประเทศญี่ปุน (EJU) อีกดวย
โดยทั่วไปการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะใชเวลา 4 ป (คณะทางดานแพทยศาสตร 6 ป) เมื่อสําเร็จการศึกษาจะไดรับวุฒิ “ปริญญาตรี”

ในการเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยวิชาชีพระยะสั้น จะมีเงื่อนไขเหมือนกับการเขาเรียนมหาวิทยาลัย คือจะตองจบการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระยะเวลา 12 ป ในกรณีทเี่ รียนไมถงึ 12 ปนนั้ จะตองหรือเปนผูท เี่ รียนจบหลักสูตรมากกวา 11 ป และเรียนจบหลักสูตรเพือ่ เตรียม
ตัวศึกษาตอ หรือหลักสูตรของวิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือผานการพิจารณารายบุคคลจากสถาบัน วามีความรูเ ทียบเทาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
12 ป และเปนผูท มี่ อี ายุ 18 ปขนึ้ ไป หรือผูท เี่ รียนจบหลักสูตรมากกวา 11 ปขนึ้ ไปในตางประเทศและเปนโรงเรียนที่ไดรบั การรับรองจากกระทรวง
ศึกษาธิการของประเทศญีป่ นุ หรือไดรับการรับรองวาจบหลักสูตรเทียบเทามัธยมปลาย การสอบเขาจะเหมือนกับมหาวิทยาลัย
การศึกษาในวิทยาลัยหลักสูตรระยะสั้นจะใชเวลา 2 ป (บางแหง 3 ป) เมื่อสําเร็จการศึกษาจะไดรับวุฒิ “อนุปริญญา”

เงื่อนไขในการเขาเรียนเหมือนกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยหลักสูตรระยะสั้น แตอยางไรก็ตาม วิทยาลัยเทคนิครับนักศึกษาตางชาติทุน
สวนตัวจํานวนไมมาก ระยะเวลาในการศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิค คือ 5 ป ( สําหรับผูที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนตน ) แตกรณีที่เรียนจบการ
ศึกษา 11 ป (มัธยมศึกษาตอนปลายปที่ 2) สามารถเขาเรียนในปที่ 3 (มัธยมศึกษาตอนปลายปที่ 3) ได และเมื่อสําเร็จการศึกษาจะไดรับวุฒิ
"อนุปริญญา"
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ว�ทยาลัยอาชีวศึกษา (หลักสูตรว�ชาชีพชั้นสูง) มีอะไรบาง

ว�ทยาลัยอาชีวศึกษาของญี่ปุนเร�ยกวา “Senmon Gakkou” มีระยะเวลาเร�ยนตั้งแต 1 – 4 ป ซึ่งแตกตางกันไปตามแตละสถาบัน แต
โดยสวนใหญจะใชเวลาเร�ยน 2 ป ในกรณีที่เร�ยนจบหลักสูตร 2 และ 3 ป ที่ไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ จะไดรับ “ประกาศนียบัตร
ว�ชาชีพ” สวนผูที่เร�ยนจบหลักสูตร 4 ปจะไดรับ “ประกาศนียบัตรว�ชาชีพชั้นสูง” วัตถุประสงคของว�ทยาลัยอาชีวศึกษา คือมุงยกระดับการศึกษา
ใหผูเร�ยนไดรับความรู เทคนิคและทักษะที่จําเปนในการประกอบอาชีพและการใชชีว�ตจร�ง
สาขาว�ชาจะแบงออกเปน 8 แขนง คือ ว�ศวกรรมศาสตร เกษตรศาสตร แพทยศาสตร สาธารณสุขศาสตร ศึกษาศาสตรและสังคม
สงเคราะห การคาและธุรกิจ แฟชั่นและคหกรรม ศิลปศาสตรและวัฒนธรรม
เง�อ่ นไขในการเขาศึกษาตอคือจะตองเปนผูท เี่ ร�ยนจบการศึกษาขัน้ พ�น้ ฐาน 12 ป หากเร�ยนไมจบ 12 ปจะตองเปนผูท เี่ ร�ยนจบหลักสูตรเพ�่อ
เตร�ยมตัวศึกษาตอหร�อหลักสูตรของว�ทยาลัยอาชีวศึกษา หร�อผานการพ�จารณารายบุคคลตามเง�่อนไขโรงเร�ยนนั้นๆ วามีความรู
เทียบเทาระดับการศึกษาขั้นพ�้นฐาน 12 ป และเปนผูที่มีอายุ 18 ปข�้นไป หร�อเปนผูที่เร�ยนจบหลักสูตรมากกวา 11 ปข�้นไปในตางประเทศ
ซึ่งเปนโรงเร�ยนที่ไดรบั การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศญีป่ นุ หร�อไดรบั การรับรองวาจบหลักสูตรเทียบเทามัธยมปลาย นอกเหนือ
จากเง�อ่ นไขขางตนแลว ในการเขาศึกษาตอในว�ทยาลัยอาชีวศึกษายังมีเง�่อนไขดานความสามารถทางภาษาญี่ปุน
ซึ่งผูสมัครจําเปนจะตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
ผูที่ผานการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุนในระดับ N1 หร�อ N2
ผูที่ไดคะแนนการสอบเพ�่อศึกษาตอประเทศญี่ปุน (EJU) มากกวา 200 คะแนนข�้นไปในว�ชาภาษาญี่ปุน
ผูที่ไดคะแนนการสอบวัดระดับทักษะการใชภาษาญี่ปุนเชิงธุรกิจ BJT หร�อ การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนดานการฟ�งและการ
อาน JLPT (ขอสอบขอเข�ยน) ที่จัดสอบโดย The Japan Kanji Aptitude Testing Foundation มากกวา 400 คะแนนข�้นไป
ผูที่เร�ยนภาษาญี่ปุน 6 เดือนข�้นไป ในสถาบันสอนภาษาญี่ปุนที่ไดรับการรับรองจากกระทรวงยุติธรรม โดยสอบวัดระดับ
ความรูภาษาญี่ปุนกับสถาบันที่ทําการคัดเลือก และไดรับการรับรองวามีความรูภาษาญี่ปุนในระดับ N2 หร�อสูงกวา
ผูที่เคยศึกษาที่โรงเร�ยนประถมศึกษา หร�อโรงเร�ยนมัธยมตน หร�อโรงเร�ยนมัธยมปลายในประเทศญี่ปุน อยางนอย 1 ป
โดยสอบวัดระดับความรูภาษาญี่ปุนกับสถาบันที่ทําการคัดเลือก และไดรับการรับรองวามีความรูภาษาญี่ปุนในระดับ N2 หร�อสูงกวา

องคการสนับสนุนนักศึกษาแหงประเทศญี่ปุน (JASSO) มีระบบทุนการศึกษา “ ทุนกระทรวงศึกษาธิการฯ ญี่ปุนสําหรับนักศึกษาตางชาติ
ทุนสวนตัว “ เปนทุนสําหรับนักศึกษาตางชาติที่ศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษา ที่ไดรับการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู โดยพ�จารณา
จากผูที่มีผลการเร�ยนและความประพฤติที่ดี แตมีปญหาทางดานเง�นทุนเพ�่อการศึกษา
นอกจากนั้น JASSO ยังมีระบบจองเง�นทุนเพ�่อการศึกษา สําหรับนักศึกษาตางชาติทุนสวนตัวที่มีผลคะแนนการสอบเพ�่อศึกษาตอ
ประเทศญี่ปุน (EJU) ดีเยี่ยม และไดรับการตอบรับใหเขาเร�ยนในมหาว�ทยาลัย หร�อสถาบันการศึกษาระดับเดียวกัน กอนที่จะเดินทางเขามา
ศึกษาตอในญี่ปุน
นอกจากนั้น ยังมีองคกรทองถิ�น หนวยงานเอกชน ที่มีทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาตางชาติระดับอุดมศึกษา แตอยางไรก็ตาม
ไมไดหมายความวานักศึกษาตางชาติทุกคนจะไดรับทุนการศึกษา จ�งมีความจําเปนที่จะตองเตร�ยมความพรอมและวางแผนทางการเง�นมา
อยางรอบคอบกอนที่จะไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุน

8 สามารถทํางานที่ประเทศญี่ปุนไดหร�อไม

หลังจากจบการศึกษาแลว สามารถนําความรูและเทคนิคตางๆ ที่ไดเร�ยนจากประเทศญี่ปุนเพ�่อเขาทํางานในบร�ษัทญี่ปุนได แตไมใชวางาน
ทุกประเภทในญี่ปุนจะรับชาวตางชาติเขาทํางาน ดังนั้น จําเปนจะตองตรวจสอบกอนวา หลักสูตรของสถาบันที่จะศึกษาตอนั้น สามารถใชเพ�่อเขา
ทํางานตอทีญ
่ ปี่ นุ ไดหร�อไม ในชวงของการหางานเปนเร�อ่ งสําคัญทีค่ วรจะคิดและตัง้ เปาหมายใหชดั เจนวาตนเองอยากทําอะไร เง�อ่ นไขสําคัญทีจ่ ะทําให
บร�ษทั ญีป่ นุ รับเขาทํางาน คือ “ความรูท างญีป่ นุ ในระดับสูง” “ทักษะในการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมญีป่ นุ ” “ความรูเ ฉพาะทางและเทคนิคตางๆ ที่ได
เร�ยนมาจากมหาว�ทยาลัยหร�อว�ทยาลัยอาชีวศึกษา” กรณีทจี่ ะเขาทํางานทีญ
่ ปี่ นุ นัน้ จําเปนตองดําเนินเร�อ่ งเปลีย่ นสถานภาพการพํานักจาก “นักเร�ยน”
ไปเปนสถานภาพ “ทํางาน” ที่หนวยงานควบคุมการเขาเมืองทองถิ�น
สําหรับสถานภาพการพํานักทีส่ ามารถทํางานไดนนั้ หลักๆจะเปนว�ซา "ว�ศวกร-ผูเ ชีย่ วชาญดานมนุษยศาสตร-กิจการระหวางประเทศ"
ซึง่ ตองใชทกั ษะเฉพาะระดับสูง หร�อความเขาใจในวัฒนธรรมตางชาติ แตกจ็ ะมี "ว�ซา การจัดการ", "ว�ซา การศึกษา", "ว�ซา ดูแลผูป ว ย" ซึง่ จะตองอาศัย
ความเชีย่ วชาญในแตละสาขา นอกจากนีย้ งั มีวซ� า ทีจ่ ะตองมีประสบการณทาํ งานอยาง "ว�ซา ทักษะเฉพาะ" อีกดวย
นอกจากนัน้ สําหรับผูท จี่ บการศึกษาจากมหาว�ทยาลัย บัณฑิตว�ทยาลัย ว�ทยาลัยอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรว�ชาชีพ หร�อประกาศนียบัตร
ว�ชาชีพชัน้ สูง) ที่ไมสามารถหางานไดจนกระทัง่ จบการศึกษา สามารถขอเปลีย่ นสถานภาพการพํานักเปน “การทํากิจกรรมเฉพาะ” (เพ�อ่ ทํากิจกรรม
หางานตอ) ได โดยจะใชระยะเวลานานที่สุดคือ 1 ป (6 เดือน + ตออายุอีก 6 เดือน) อีกทั้ง นักเร�ยนที่เร�ยนจบแลวและกําลังหางานอยู หากเปนผูที่
เขารวมกิจกรรมการชวยเหลือหางานที่จัดข�้นโดยกลุมสมาคมทองถิ�น ก็จะสามารถอยูตอได 1 ป (6 เดือน + ตออายุอีก 6 เดือน) (เปนปที่ 2
หลังจากที่จบการศึกษา)
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III. การใชชีวิตในญี่ปุนเปนอยางไร
"บัตรประจําตัวผูพํานักอาศัย" หร�อ "ไซร�วการด" เปนบัตรที่ออกใหแกชาวตางชาติที่พํานักอยูในประเทศญี่ปุน
ระยะยาว ( 3 เดือนข�น้ ไป ) โดยจะออกใหเมือ่ ไดรบั การอนุญาตใหมสี ถานภาพการพํานัก การตออายุหร�อการเปลีย่ นแปลง
สถานภาพการพํานัก หร�อการดําเนินการอืน่ ๆ ซึง่ เกีย่ วของกับสถานภาพการพํานักของชาวตางชาติ (ดูรปู ภาพประกอบ)
ผูพ าํ นักระยะสัน้ ไมเกิน 3 เดือนและผูถ อื สถานภาพการพํานักบางประเภท ไมถอื เปนผูท อี่ ยูในเกณฑการออกบัตร ผูพ าํ นัก
ชาวตางชาติทถี่ อื ครองบัตรมีหนาทีต่ อ งพกพาบัตรติดตัวอยูตลอดเวลา
บัตร “ไซร�วการด" สําหรับนักเร�ยนตางชาติที่อายุ 16 ปข�้นไป จะสามารถใช ไดจนกระทั่งสถานภาพการพํานัก
สิ�นสุดและจะไดรับบัตรใหมเมื่อทําการตออายุ หร�อเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพํานัก
ในกรณีทเี่ ปนการเขาประเทศญีป่ นุ ดวยสถานภาพการพํานักระยะยาวเปนครัง้ แรก จะไดรบั บัตร “ไซร�วการด”
หลังผานขัน้ ตอนการตรวจคนเขาเมืองของบางทาอากาศยาน ( ในขัน้ ตน สามารถดําเนินการไดทที่ า อากาศยานนาร�ตะ
ฮาเนดะ ชูบุ คันไซ ชินชิโตเสะ ฮิโรชิมา และฟ�กโุ อกะ : ขอมูล ณ เมษายน 2022 ) สวนในพ�น้ ทีอ่ นื่ ๆ หลังไดรบั การตรวจลง
ตราอนุญาตใหเขาพํานักในญีป่ นุ แลว ในบร�เวณใกลเคียงกับตราประทับจะมีการระบุวา "บัตรไซร�วการดออกใหภายหลัง"
และจะไดรบั บัตรหลังจากชาวตางชาติผูนั้นนําตราอนุญาตใหเขาพํานักไปแสดงตอที่ทําการในทองถิ�นที่พํานักอาศัย
(ตามกฎแลวบัตรจะถูกออกและสงไปรษณีย ไปยังที่พํานักอาศัยโดยกองบังคับการตรวจคนเขาเมืองและการควบคุม
ถิ�นที่อยูประจําภูมิภาค)
ชาวตางชาติที่ไดรบั การออก "ไซร�วการด" จากทีท่ าํ การภายในทาอากาศยานทีเ่ ดินทางเขาประเทศญีป่ นุ จะตอง
นําไซร�วการดไปแสดงตอทีท่ าํ การในทองถิน� ทีพ่ าํ นักอาศัยภายใน 14 วัน เพ�อ่ รายงานทีอ่ ยู ตอผูอ าํ นวยการหนวยงาน
ควบคุมการเขาเมือง
รายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับไซร�วการด โปรดศึกษาเพ��มเติมที่เว็บไซตของหนวยงานควบคุมการเขาเมือง
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_4_point.html
ขั้นตอนการดําเนินการระบบการจัดการทะเบียนคนตางชาติ
ณ ทาอากาศยานที่ใชเดินทางเขาออกประเทศญี่ปุน
พิธีการตรวจคนเขาเมือง
สําหรับผูที่ ไดพ�จารณารับการตรวจตราเปนผูพํานักระยะยาว
จะไดรับไซร�วการดพรอมกับการประทับตราลงบนหนังสือเดินทาง

(หมายเหตุ) ทาอากาศยานที่สามารถออกบัตรไซร�วการดได ไดแก ทาอากาศยานนาร�ตะ
ฮาเนดะ ชูบุ คันไซ ชินชิโตเสะ ฮิโรชิมา และฟ�กุโอกะ ( ขอมูล ณ เมษายน 2022 )

ณ ที่ทําการทองถิ่นที่พํานักอาศัย
แจง (หรือเปลี่ยนแปลง)ที่อยู

ณ กองบังคับการตรวจคนเขาเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยูประจําภูมิภาค
แจง (หรือเปลี่ยนแปลง)รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่อยู
แจงเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล, วันเดือนปเกิด, เพศ, สัญชาติ
ดําเนินการตออายุไซริวการด

สําหรับผูมีสิทธิ์พํานักถาวร ผูเชี่ยวชาญระดับสูงประเภทที่2 และผูมีอายุไมเกิน 16 ป

ดําเนินการขอออกไซริวการดใหม
แจงเกี่ยวกับองคกรสังกัด หรือคูสมรส เปนตน *

ในกรณีที่ ไซริวการดเสียหาย เปรอะเปอน สูญหาย ถูกขโมย
สําหรับผูมีสถานภาพการพํานักเพื่อการทํางาน การศึกษา หรือเปนคูสมรส

* การแจงเกี่ยวกับองคกรสังกัด หรือคูสมรส สามารถทําผานระบบออนไลน
ชื่อวา “ระบบแจงเตือนอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานควบคุมการเขาเมือง”
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/i-ens_system.html

พ�จารณาสถานภาพการพํานัก
ออกบัตรไซริวการดใหมใหกับผูพํานักระยะยาวที่ไดรับอนุญาตการตออายุ หรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพํานัก
(อางอิงจากแผนพับ "การจัดระเบียบการพํานักและเขาเมืองฉบับป2021" ซึ่งออกโดยหนวยงานควบคุมการเขาเมือง )
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คาครองชีพแตกตางกันตามพ�น้ ที่ ในการชีว้ ดั นัน้ จะขอแนะนําตัวอยางเมืองในภูมภิ าคคันโต (อิบารากิ โทจ�กิ กุมมะ
ไซตามะ ชิบะ โตเกียว และคานากาวะ) ลองคํานวณคาใชจายที่จําเปนในการใชชีว�ตที่ญี่ปุนจากขอมูลอางอิงดานลางนี้
ตารางดานลาแสดงใหเห็นถึงรายการใชจายและคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนที่จําเปน โดยไมรวมคาเลาเร�ยน ของนักเร�ยน
ตางชาติที่อาศัยอยูในภูมิภาคคันโต
รายการใชจาย

คาที่พัก/
คานํ้า ไฟ แกส

คาอาหาร

คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน

คาประกัน
คางานอดิเรก
คารักษาพยาบาล คาสันทนาการ

30,000 เยน 52,000 เยน 3,000 เยน 8,000 เยน

คาเดินทาง

คาอื่นๆ

รวม

6,000 เยน 10,000 เยน 109,000 เยน

(แหลงขอมูล: องคการสนับสนุนนักศึกษาแหงประเทศญีป่ นุ (JASSO) จาก "ผลสํารวจจากการใชชวี ต� จร�งของนักศึกษาตางชาติทนุ สวนตัว:
มกราคม ป 2019 การแจกแจงบัญชีคา ใชจา ยโดยแบงตามหัวขอของแตละรูปแบบทีพ่ กั (เขตคันโต)
เมือ่ รวมคาเลาเร�ยนโดยเฉลีย่ ตอเดือน (54,000 เยน) คาใชจา ยตอเดือนโดยเฉลีย่ จะอยูท ่ี 163,000 เยน

จากตารางดานบน "คาทีพ่ กั / คานํา้ ไฟ แกส"ซึง่ เปนคาใชจา ยสําหรับทีอ่ ยูอ าศัยนัน้ จะตางกันตามพ�น้ ที่ หากดูคา เฉลีย่
คาใชจายสําหรับที่อยูอาศัยตอเดือนของอพารตเมนทเอกชน หอพักนักศึกษาตางชาติ หร�อหอพักนักศึกษาทั่วไป จะพบวา
คาใชจา ยเฉลีย่ ตอเดือนในเขตคันโตจะอยูท ี่ 41,000 เยน ซึง่ ถือวาแพงทีส่ ดุ ในประเทศ
กรณีทเี่ ชาอพารทเมนต นอกจากคาเชาทีส่ งู แลว ยังจําเปนตองมีผคู าํ้ ประกัน และจายคาใชจา ยสําหรับครัง้ แรกทีเ่ ขาพัก
ไดแก คามัดจํา คาธรรมเนียมแรกเขา คาประกัน และอืน่ ๆ ทีค่ ดิ ตามคาเชาหลายเดือน นอกจากนี้ กรณีที่ทําสัญญาเชาจะมีการ
กําหนดระยะเวลาของสัญญา หากตองการเปลี่ยนแปลง อาจจะตองเสียคาธรรมเนียมเพ��มเติม
กรณี สถาบันเขารวมระบบ "ชวยคํา้ ประกันทีพ่ กั สําหรับนักเร�ยนตางชาติ" จะมีเง�อ่ นไขวานักศึกษาตางชาติจะตองสมัคร
ประกัน และทางสถาบันจะมีว�ธีรับรองเปนผูคํ้าประกันให กรุณาลองสอบถามกับทางสถาบัน
ปจจ�บันมีบร�ษัทจัดหาที่พักเอกชนที่แนะนําที่พักที่ไมตองมีผูคํ้าประกันใหกับชาวตางชาติเพ��มข�้นหลายแหง ซึ่งสามารถ
หาขอมูลไดทางอินเตอรเน็ทหร�อนิตยสารสําหรับชาวตางชาติ

เชน คา
คาครองชีพแตละภูมิภาคนั้นแตกตางกันไป จ�งขอยกตัวอยางโดยอางอิงจากราคาสินคาในจังหวัดโตเกียว ตามตารางนี้
(แหลงขอมูล : "สถิติของจังหวัดโตเกียว" มกราคม 2022)
(รวมภาษีแลว)

สินคา
ราคา
ขาวกลอง

คานํ้าประปา
1 เดือน
20 ลูกบากศเมตร

ขาวสาร

ขนมปง
1 กิโลกรัม

นํ้ามันพ�ช 1 ขวด
1,000 กรัม

แปงสาลี
1 กิโลกรัม

ไข ไก 1 แพค
10 ฟอง

2,475 เยน 14,084 เยน 2,010 เยน

446 เยน

363 เยน

278 เยน

234 เยน

คาไฟ 1 เดือน

(ขาวสารทั่วไปนอกจาก
พันธุโคชิฮิคาร�)

5 กิโลกรัม

(ขาวไกทอด
คาราอาเกะ)

นํ้ายาซักผา
1 กิโลกรัม

กระดาษชําระ
ชนิดมวน
(1,000 เมตร)

ยาสามัญ
(ยาแกหวัด)
1 กลอง 44 เม็ด

ยาสามัญ
(ยาแกปวดหัว)
1 กลอง 40 เม็ด

คารถบัส
(รถบัสทั่วไป)
7 กิโล/ครั้ง

เกม 1 กลอง

คาเชา หอง
คาราโอเกะ 1 คน

475 เยน

330 เยน

643 เยน

1,337 เยน

695 เยน

217 เยน

6,173 เยน

971 เยน

1 กลอง
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ญี่ปุนเปนประเทศที่นักศึกษาตางชาติสามารถทํางานพ�เศษได หลายคนเลยคิดวา
สามารถทํางานพรอมกับเร�ยนไปดวยได แตความคิดนี้ โดยหลักการแลวไมถกู ตอง รัฐบาลญีป่ นุ
ไดมอบสถานภาพการพํานัก “นักเร�ยน Ryugaku” แกนักศึกษาตางชาติ แต ไมไดรวมการ
อนุญาตทํางานพ�เศษดวย ดังนั้น หากนักศึกษาตั้งใจที่จะทํางานพ�เศษในเวลาที่พอเหมาะ
ไมกระทบตอการเร�ยน จะตองยืน่ ขอ “อนุญาตประกอบกิจกรรมนอกเหนือขอบเขตสถานภาพ
พํานัก” กับหนวยงานควบคุมการเขาเมือง
สําหรับผูที่ ไดรับอนุญาตประกอบกิจกรรมนอกเหนือขอบเขตสถานภาพพํานัก
นอกจากขอกําหนดเกี่ยวกับเนื้อหางาน และสถานที่ทํางานพ�เศษแลว ยังมีขอกําหนดเร�่อง
เวลาทํางานพ�เศษดวย คือสามารถทําได ไมเกิน 28 ชั่วโมงตอสัปดาห (สําหรับชวงปดเทอม
จะทําได 8 ชัว่ โมงตอ 1 วัน) ดังนัน้ การใชชวี ต� นักศึกษาตางชาติ โดยทํางานพ�เศษเปนหลักนัน้
ไมสามารถทําได
*รายไดงานพ�เศษตอชั่วโมงแตกตางกันตามพ�้นที่และประเภทงาน คาจางตํ่าสุดในเมืองโตเกียวป 2021 นั้นคือ 1,041 เยน หากคํานวณรายได
กับชั่วโมงการทํางานที่กําหนดในเง�่อนไข “อนุญาตประกอบกิจกรรมนอกเหนือขอบเขตสถานภาพพํานัก” รายไดงานพ�เศษตอเดือนจะอยูที่
1,041 เยน x 28 ชั่วโมง = 29,148 เยน ( 1 สัปดาห) x 4 สัปดาห ( 1 เดือน) = 116,592 เยน จากผลสํารวจขององคการสนับสนุนนักศึกษา
แหงประเทศญี่ปุน ( JASSO ) กุมภาพันธ ป 2020 รายไดเฉลี่ยตอเดือนจร�งจากงานพ�เศษของนักศึกษาตางชาติ(ทั่วประเทศ) ในระดับอุดมศึกษา
74,000 เยน สถาบันสอนภาษาญี่ปุน 87,000 เยน อยางไรก็ตาม กลาวไดวาความตางในชั่วโมงการทํางานพ�เศษก็ข�้นอยูกับระดับสถาบันและ
หลักสูตรดวย
*ในความเปนจร�ง รายไดจากงานพ�เศษเทานั้นไมสามารถครอบคลุมคาใชจายในการใชชีว�ตประจําวันได ปจจ�บันนี้มีคนที่เชื่อคําพ�ดหวานหูที่วา
"ถาไปอยูญ
 ปี่ นุ และทํางานพ�เศษ ก็มรี ายไดพอสําหรับคาเร�ยนและคาใชชวี ต� " แลวมาอยูป ระเทศญีป่ นุ แตไมได ใชชวี ต� แบบนักศึกษาตางชาติทวั่ ไป
เพราะมัวแตทํางานพ�เศษ จนในที่สุดตองกลับประเทศตัวเอง นอกจากนี้ระยะนี้มีคดีเกี่ยวกับ "งานพ�เศษที่ไดเง�นงาย" เชน การขโมยขอมูลบัตร
เครดิตไปใช ในทางที่ไมถูกตอง ซึ่งเปนอาชญากรรมที่มีนักศึกษาตางชาติ ที่เพ��งเขามาถึงประเทศญี่ปุนเขาไปพัวพันมาข�้นเร�่อยๆ ดังนั้นจ�งจําเปน
ที่จะตองระวังอยางมากในการหางาน โดยเฉพาะอยางยิ�งการหางานผานอินเตอรเน็ต ดังนั้นการวางแผนศึกษาตอญี่ปุนจ�งควรเตร�ยมเง�นให
เพ�ยงพอสําหรับการใชชีว�ต ไมใชคิดจะทํางานพ�เศษจนเกินกําลัง

งานและสถานที่ตองหามสําหรับการทํางานพ�เศษของนักศึกษาตางชาติ
1. หามปฏิบัติงานในหนาที่ หร�อสถานที่ที่เกี่ยวของกับธุรกิจประเภทอาบ-อบ-นวด และการขายบร�การทางเพศโดยเด็ดขาด
คาบาเร, คาเฟ, ไนทคลับ, แดนซฮอลล, บารที่ขายบร�การใหลูกคากินดื่มเกินควร, รานปาจ�งโกะ, รานไพนกกระจอก, ธุรกิจ
รานเกมตู, ธุรกิจอาบ-อบ-นวด, การเตนเปลื้องผา, โรงละครแอบดู, โมเตล, โรงแรมมานรูด, รานขายสินคาสําหรับผู ใหญ,
รานนวดในหองปด, การขายบร�การแบบไปเยือนถึงหอง, ธุรกิจเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร, การขายหร�อสนับสนุนสื่อลามก
อนาจารบนอินเตอรเน็ต, ธุรกิจขายตรงทางโทรศัพท, เปนตน
2. หามปฏิบัติงานในหนาที่ หร�อในแสนคผับ ผับ รานนํ้าชากาแฟ ภัตตาคาร ที่มีลักษณะดังตอไปนี้
(1) มีโฮสเตสในการบร�การลูกคา
(2) แสงไฟมืด (ตํ่ากวา 10 lux)
(3) เปนพ�้นที่แคบ (พ�้นที่รองรับลูกคาตํ่ากวา 5 ตร.ม.) ยากจะมองผานเขาไปเห็นได
*แมวาจะไม ไดทํางานพ�เศษในสถานที่ดังนี้โดยตรง การแจกใบปลิว หร�อโฆษณาตามทองถนน หร�อแมแตงานทําความสะอาดสถานที่ตองหาม (ตามขอ1 และขอ2) ก็หามทําโดยเด็ดขาดเชนกัน
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ระบบสาธารณูปโภคที่จําเปนตอการดํารงชีว�ตที่ญี่ปุน ไดแก ไฟฟา แกส นํ้าประปา และโทรศัพท
ในญี่ปุน หากเชาหองพักเปนการสวนตัว จําเปนตองดําเนินการทําสัญญาขอใชสาธารณูปโภคเหลานี้แยกเปนการสวนตัว
เชนกันคาใชจายเหลานี้จะไมรวมอยูในคาเชารายเดือน และตองจายแยกกันไป ตองระวังเร�่องการชําระคาบร�การใหดี หากมีการคาง
คาใชบร�การอาจจะถูกระงับการใหบร�การได
นํ้าประปาของญี่ปุนสามารถดื่มได แตกรุณาระวังวาเคร�่องใช ไฟฟาที่ผลิตในตางประเทศ หากมีมาตรฐานที่ไมตรงกับประเทศ
ญี่ปุน อาจไมสามารถใช ในประเทศญี่ปุนได

ประเทศญี่ปุนมีการจัดการขยะแตกตางกันในแตละพ�้นที่ ซึ่งจะมีกฎตางกัน การทิ�งขยะโดยไมทําให
ถูกตองตามกฎระเบียบ ยังทําใหเกิดปญหากับผูอาศัยในทองถิ�นคนอื่นๆ ดวย การทิ�งขยะควรแยกขยะ
( เชนขยะเผาได เผาไมได ) ตั้งแตในระดับครัวเร�อน และนําขยะไปรวมไว ในวัน เวลา ที่กําหนด (หร�อสถานที่ที่กําหนด)
นอกจากนี้ หากตองการทิ�งขยะที่มีขนาดใหญ จะมีว�ธีกําจัดขยะขนาดใหญตามระเบียบ
เขตหร�อเมืองที่อาศัยกําหนดไว กรุณาปฏิบัติตามอยางเครงครัด

หากเกิดเหตุเพลิงไหม เจ็บปวยกะทันหันและจําเปนตองใชรถพยาบาล หร�อเกิดอุบัติเหตุอยารอนรนและใหแจงไปยัง
หมายเลข-โทรศัพทดานลาง
สําหรับเหตุแผนดินไหว ใหติดตั้งอุปกรณกันเคร�่องเร�อนลมเอน เตร�ยมเอกสารและอุปกรณเผ�่อเหตุฉุกเฉินใหพรอมอยูเสมอ
และตรวจสอบสถานที่หลบภัยในบร�เวณใกลเคียง นอกจากนี้หากเกิดแผนดินไหวการเคลื่อนไหวอยางสงบใจเย็นเปนสิ�งสําคัญอยางยิ�ง
การจัดเตร�ยมอุปกรณเผ�่อเหตุฉุกเฉินลองจัดหาสิ�งของดังตอไปนี้ ไวเพ�่อหยิบใชงานไดทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
อาหาร(อาหารกระปอง, ที่เปดกระปอง. อาหารสําเร็จรูปแบบซอง, ขนม), นํ้าดื่ม,
ไมข�ดไฟ-ไฟแชค, ยา(ยาสามัญ), เอกสารสําคัญ ( สมุดบัญชีธนาคาร, ตราประทับ, เง�นสด,
ไซร�วการด, บัตรมายนัมเบอร, บัตรประกันสุขภาพ, พาสปอรต), ไฟฉาย, ว�ทยุมือถือ, ถานไฟฉาย เปนตน

เหตุฉุกเฉิน
เพลิงไหม ชวยเหลือ กูภัย
อุบัติเหตุ คดี

ติดตอ

หมายเลขโทรศัพท

หนวยดับเพลิง
ตํารวจ

119 (24ชั่วโมง/ ไมมีคาใชจาย)
110 (24ชั่วโมง/ ไมมีคาใชจาย)

และบํานาญ
ประเทศญี่ปุนมีบร�การทางการแพทยที่ทันสมัยมาก แตคาใชจายก็สูงมากเชนกัน ดวยเหตุนี้ระบบประกันทางการแพทยของ
ญี่ปุน จ�งระบุใหชาวญี่ปุนและชาวตางชาติ(เฉพาะผูพํานักในญี่ปุนเกิน 3 เดือน และมีการข�้นทะเบียนที่อยูอยางชัดเจน) เขารวมในระบบ
ประกันทางการแพทยของรัฐ อันใดอันหนึง่ จาก 2 ชนิด ไดแก ประกันสุขภาพแหงชาติ (Kokumin kenko hoken) หร�อประกันสุขภาพ
ที่เขารวมผานองคกรที่สังกัด
ประกันสุขภาพแหงชาติ เปนประกันสําหรับผูที่มิไดทํางานอยูในบร�ษัท โดยนักเร�ยนตางชาติที่เขามาเร�ยนในประเทศญี่ปุน
จําเปนที่จะตองลงทะเบียนสมัครประกันตัวนี้ ซึ่งจะชวยเร�่องคาใชจายเมื่อมีอาการเจ็บปวยตามที่กําหนดในประกันสุขภาพแหงชาติ
ทั้งคารักษาและคายา โดยมีคาใชจายที่ตองชําระเองเพ�ยง 30%
นอกจากนี้ นักศึกษาตางชาติ (ที่ลงทะเบียนที่อยูอาศัย) ที่มีอายุ 20 ปข�้นไป จะตองเขาระบบบํานาญแหงชาติ และชําระคา
ประกันสุขภาพแหงชาติ แตทั้งนี้ก็มีระบบยกเวนการชําระใหกับนักเร�ยน โดยสามารถดําเนินการขอยกเวนชําระคาเบี้ยบํานาญไดสํานัก
งานเขต หร�ออําเภอที่ไดลงทะเบียนที่อยูไว
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บัตรทีร่ ะบุหมายเลข 12 หลักของประชากรทีอ่ าศัยอยูในประเทศญีป่ นุ และมีทะเบียนบาน
(รวมนักศึกษาตางชาติ หร�อผูท อี่ าศัยอยูร ะยะยาวมากกวา 3 เดือนข�น้ ไป) โดยมายนัมเบอรจะนําไปใช
เพ�อ่ การจัดการขอมูลเกีย่ วกับประกันสังคม ภาษี และการดูแลความปลอดภัยทีก่ าํ หนดไวตามกฎหมาย
ในฐานะนักเร�ยนตางชาติ
หลังจากไดรบั บัตรไซร�วการด (Zairyu Card) จะตองแจงรายงานตัวเพ�อ่ ยืนยันสถานทีพ่ าํ นัก
ทีส่ าํ นักงานเขตในถิน� ทีอ่ าศัยอยูภ ายใน 14 วันตัง้ แตวนั ทีเ่ ขาอยูอ าศัย
ทางสํานักงานเขตจะลงขอมูลการเขาอยูอ าศัยและสง"บัตรแจงรหัสมายนัมเบอร" มาทีบ่ า น
หลังจากไดรบั แจงรหัสมายนัมเบอร เจาตัวจะตองนําไปแจงทีส่ าํ นักงานเขตในถิน� ทีอ่ ยูอ าศัย
เจาหนาทีจ่ ะออกบัตรมายนัมเบอร (บัตรหมายเลขประจําตัวบุคคล) เปนบัตรพลาสติกทีม่ รี ปู ถาย ใหกบั
เจาของบัตร ซึง่ บัตรนีบ้ ตั รเดียวสามารถใชยนื ยันหมายเลขมายนัมเบอรและเจาของบัตรได

บัตรมายนัมเบอร
(บัตรหมายเลขประจําตัวบุคคล)

หมายเลขมายนัมเบอรนี้ จะเปนรหัสประจําตัวทีแ่ สดงตัวตนของผูถ อื บัตรตลอดชีวต� ถึงแมจะกลับประเทศตัวเอง และกลับมาอยูญ
 ปี่ นุ อีกใน
ภายหลัง ก็ยงั ใชหมายเลขมายนัมเบอรเลขเดิม มายนัมเบอรเปนขอมูลสวนตัว หามบอกหมายเลขมายนัมเบอรใหแกผอู นื่ งายๆ หร�อเก็บรวบรวม
หมายเลขมายนัมเบอรของผูอ นื่
ยกเวนกรณีดาํ เนินการโอนเง�นระหวางประเทศ การรับรายไดหร�อคํานวณภาษีจากงานพ�เศษ ยืน่ ขอรับทุนการศึกษา เปนตน กรณีนจี้ ะตอง
แจงหมายเลขนัมเบอรของตนแกผรู บั ผ�ดชอบ
กรณีทที่ าํ บัตรมายนัมเบอรหาย ใหตดิ ตอกับฝายบร�การบัตรสวนบุคคลทันทีเพ�อ่ ระงับการใชหมายเลขนี้ หลังจากนัน้ ใหนาํ เร�อ่ งไปแจงความ
ทีส่ ถานีตาํ รวจ และไปดําเนินการออกบัตรใหมอกี ครัง้ ทีส่ าํ นักงานเขตในถิน� ทีอ่ ยูอ าศัย
นอกจากนี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู ยายบานดวยเหตุผลจากการทํางาน หร�อการศึกษาตอ จะตองทําเร�อ่ ง
ยายเขาและยายออกใหมกบั ทางสํานักงานเขต รวมถึงการแจงเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยูในบัตรแจงรหัสมายนัมเบอรดว ย (บัตรไซร�วการดก็ตอ งแจงเปลีย่ น
ทีอ่ ยูด ว ยเชนกัน) "บัตรมายนัมเบอร"มีระยะเวลาหมดอายุ (กรณีนกั ศึกษาตางชาติจะสิน� สุดวันเดียวกับไซร�วการด) ดังนัน้ กอนทีบ่ ตั รจะ
หมดอายุ กรุณาดําเนินการตออายุ "บัตรมายนัมเบอร" ทีส่ าํ นักงานเขต
เว็บไซตขอ มูลบัตรมายนามเบอร https://www.kojinbango-card.go.jp

ในระหวางที่พํานักอยูในญี่ปุน มีเร�่องตางๆที่ตองดําเนินการมากมาย ในที่นี้จะอธิบายถึงการตออายุสถานภาพการพํานัก การขอ
อนุญาตกลับเขาประเทศอีกครัง้ ในกรณีทเี่ ดินทางออกนอกญีป่ นุ ชัว่ คราว การขอใบอนุญาตประกอบกิจกรรมนอกเหนือขอบเขตสถานภาพพํานัก
เพ�่อการทํางานพ�เศษ
(1) การตออายุสถานภาพการพํานัก
ในกรณีทอี่ ายุ (ระยะเวลา) ของสถานภาพการพํานักสิน� สุดลงในขณะทีย่ งั เปนนักเร�ยนอยู จําเปนตองดําเนินการขออนุญาตตออายุ
สถานภาพ (สามารถยืน่ กอนสิน� สุดสถานภาพ 3 เดือน) กับกองบังคับการตรวจคนเขาเมืองและควบคุมถิน� ทีอ่ ยูป ระจําภูมภิ าค ในขัน้ ตอนนี้ สิง� ที่
สําคัญอยางยิง� คือผลการเร�ยน อัตราการเขาชัน้ เร�ยนทีโ่ รงเร�ยน และ ความประพฤติระหวางการพํานักทีญ
่ ปี่ นุ โดยเฉพาะกรณีทอี่ ตั ราการเขาเร�ยน
ไมดี หร�อทํางานพ�เศษมากจนเกินชัว่ โมงตามทีก่ าํ หนด (การประกอบกิจกรรมนอกเหนือสถานภาพพํานัก) อาจสงผลให ไมไดรบั อนุญาตใหตอ อายุ
ว�ซา จ�งควรระวังในจ�ดนี้ การพํานักอยูในญีป่ นุ หลังสิน� สุดอายุของสถานภาพพํานัก โดยไมดาํ เนินการขอตออายุ เปนการกระทําทีผ่ ด� กฎหมาย
(การพํานักโดยผ�ดกฎหมาย) และจะถูกลงโทษอยางหนัก และจะถูกลงโทษอยางหนักกรณีฝา ฝนกฎหมาย
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(2) การขออนุญาตกลับเขาประเทศอีกครั้งในกรณีที่เดินทางออกนอกญี่ปุนชั่วคราว
ในกรณีที่จําเปนตองเดินทางกลับประเทศบานเกิดเปนการชั่วคราวในชวงที่กําลังศึกษาอยูในญี่ปุน ดวยระบบ " Special
Re-entry Permit“ ทําใหผูที่ถือไซร�วการด สามารถกลับเขาประเทศญี่ปุนไดอีกครั้งในภายในระยะเวลา 1 ป โดยไมตองทําการขอ
อนุญาตกลับเขาประเทศ ตอนที่จะเดินทางออกนอกประเทศญี่ปุนดวยระบบ Special Re-entry Permit กรุณาแสดงหนังสือเดินทาง
ไซร�วการด และทําเคร�่องหมายที่ชอง “1. I am leaving Japan temporarily and will return” บนใบ Embarkation Card for
Reentrant (ED Card) ดวย
ผูที่ออกจากประเทศญี่ปุนดวย Special Re-entry Permit นี้ จะไมสามารถยืดระยะเวลาการออกนอกประเทศ (1 ป)
ไดจากภายนอกประเทศญี่ปุน และหากไมกลับเขาประเทศญี่ปุนภายใน 1 ป จะสูญเสียสถานภาพการพํานักไป ดังนั้น หากมีกําหนดจะ
เดินทางออกนอกประเทศนานกวา 1 ป กรุณายื่นขอ Re-entry Permit ดวย นอกจากนี้ ผูที่ออกนอกประเทศญี่ปุนโดยมีสถานภาพการ
พํานักเหลือไมถึง 1 ป ตองกลับเขามากอนที่อายุของสถานภาพการพํานักจะสิ�นสุด และยื่นตออายุสถานภาพการพํานัก เปนตน กอนที่
อายุสถานภาพการพํานักนั้นจะสิ�นสุดลง
ผูที่เดินทางเขาประเทศญี่ปุนผานทาอากาศยานที่ไมสามารถออกบัตรไซร�วการดได และผูยังไมไดรับไซร�วการด สามารถใช
หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ที่มีการระบุวา "บัตรไซร�วการดออกใหภายหลัง" ประกอบการขอออกนอกประเทศแบบ Special Re-entry
Permit ได
(3) การขอใบอนุญาตประกอบกิจกรรมนอกเหนือขอบเขตสถานภาพการพํานักเพ�่อการทํางานพ�เศษ
หากตองการจะทํางานพ�เศษในระหวางที่ศึกษาอยูในญี่ปุน กอนที่จะเร��มทํางาน ตองดําเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจกรรม
นอกเหนือขอบเขตสถานภาพการพํานักจากกองบังคับการตรวจคนเขาเมืองและควบคุมถิน� ทีอ่ ยูป ระจําภูมภิ าคกอน ถาทํางานโดยไมมีใบ
อนุญาตนี้ จะถือวาทํางานโดยผ�ดกฎหมาย (แรงงานผ�ดกฎหมาย) และจะถูกลงโทษอยางหนัก
นอกจากนี้ ในกรณีที่เดินทางเขาประเทศครั้งแรกดวยสถานภาพพํานัก "นักเร�ยน" สามารถยื่นเอกสารขออนุญาตทํางาน
พ�เศษที่สนามบินที่เดินทางเขาประเทศได (เฉพาะสนามบินที่ออกบัตรไซร�วการดได)

ในฐานะนักเร�ยนตางชาติที่เขามาศึกษาตอในประเทศญี่ปุน มีกฎหมายและขอกําหนดมากมายที่จะตองปฏิบัติตาม นอกจากนี้
ยังมีหลายเร�่องที่ไมผ�ดกฎหมายในประเทศอื่น แตถือเปนการขัดกฎหมายของประเทศญี่ปุน ตรงนี้จะขอนําเสนอเร�่องที่นักเร�ยนตางชาติ
จะตองปฏิบัติอยางเครงครัด
(1) การเขาชั้นเร�ยน
นักเร�ยนจะตองเขาเร�ยนในชั้นเร�ยนตามที่สถานศึกษากําหนดอยางเครงครัด หากขาดเร�ยนบอยครั้ง อาจทําให ไมสามารถเลื่อนชั้น
หร�อจบการศึกษาได นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ไมไดรับอนุญาตใหตออายุ หร�อเปลี่ยนสถานภาพการพํานักไดยากข�้นอีกดวย
(2) การทํางานที่ผ�ดกฎหมาย
เปาหมายการมาญี่ปุนของนักเร�ยนตางชาติคือการศึกษา การทํางานพ�เศษจะทําไดเฉพาะที่ผูผานการพ�จารณารายบุคคลและอยูใน
ขอบเขตที่ไดรับอนุญาต การทํางานโดยไม ไดรับอนุญาต หร�อการทํางานเกินขอบเขตที่ ไดรับอนุญาต ถือเปนแรงงานผ�ดกฎหมายซึ่ง
จัดเปนการกระทําที่ผ�ดกฎหมาย ตามขอกฎหมาย นักเร�ยนตางชาติที่ทํางานในสถานที่ไมไดรับอนุญาต ทํางานโดยไมมีใบอนุญาต
หร�อทํางานเกินเวลาระยะที่ไดรับอนุญาต จะถูกลงโทษอยางหนักกรณีฝาฝนกฎหมาย จะถูกลงโทษในทางกฎหมาย
(จําคุก ควบคุมความประพฤติ หร�อปรับ) ไมเพ�ยงเทานี้ยังถูกลงโทษใหพนจากการเปนนักศึกษาของสถาบัน และตองกลับประเทศอีกดวย
ระมัดระวังอยาใหเกิดเหตุการณเชนนั้นข�้นเปนอันขาด
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(3) การพํานักโดยผ�ดกฎหมาย
อายุของสถานภาพการพํานักเปนเร�่องที่นักศึกษาตางชาติตองเอาใจใสเชน
เดียวกับการทํางานที่ผ�ดกฎหมาย แมจะเผลออยูเกินอายุของสถานภาพพํานักเพ�ยง
แค 1 วันก็จัดเปนการพํานักโดยผ�ดกฎหมาย หลังจบการศึกษา ไมวาจะเปลี่ยนไปศึกษา
ตอยังสถาบันอื่น ก็ตองทําการตออายุ หร�อจะทํางานในญี่ปุน ก็ตองเปลี่ยนแปลง
สถานภาพพํานักใหเร็วที่สุด หากพบวาเปนการกระทําที่ขัดตอหลักกฎหมายจะถูกบังคับ
ใหออกนอกเขตญี่ปุน ( ถูกบังคับสงตัวกลับประเทศ ) โดยไมสามารถเดินทางเขาญี่ปุนได
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง และหลังจากนั้นยังทําใหการเดินทางเขาญี่ปุนเปนไดยากข�้นอีกดวย
กรณีที่ถูกจัดการเปนการพํานักโดยผ�ดกฎหมาย
- กรณีที่ไมดําเนินการขอตออายุ กอนที่สถานภาพการพํานักจะสิ�นสุดลงหลังจากเขาศึกษาตอระดับสูง หร�อในขณะที่ยังเปน
นักเร�ยนของสถาบัน
- กรณีจบการศึกษาและมีกำหนดจะเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดแต่ไม่เดินทางกลับแม้จะสิ้นสุดอายุสถานภาพการพำนักไปแล้ว
(ถึงแม้ว่ายังคงมีระยะเวลาพำนักคงเหลือ แต่ไม่ได้อยู่ในสถานภาพ [นักเรียน] แล้ว จะมีกรณีที่จะถูกตัดสถานภาพการพำนักได้)

เพ�่อไมใหเกิดเหตุการณเชนนี้ เมื่อมาศึกษาตอที่ประเทศญี่ปุน ใหตรวจสอบระยะเวลาพํานักเพ�่อจะไมอยูเกินอายุ
ของสถานภาพพํานักอยางเครงครัด
(4) เพ��มเติม
- หากทําการยายโรงเร�ยน ลาออก หร�อจบการศึกษา กรุณายื่นแจงขอมูลทีก่ องบังคับการตรวจคนเขาเมืองและควบคุมถิน� ทีอ่ ยู
ประจําภูมภิ าค (ภายใน 14 วัน)
- เวลาออกนอกบาน กรุณาพกบัตรไซร�วการดติดตัวทุกครั้ง
- กรุณาอยาใหผูอื่นยืมบัตรไซร�วการดหร�อบัตรมายนัมเบอรเด็ดขาด
- หากบัตรไซร�วการดสูญหาย กรุณาแจงเพ�่อออกบัตรใหมที่กองบังคับการตรวจคนเขาเมืองและควบคุมถิน� ทีอ่ ยูป ระจําภูมภิ าค
ทันที (ภายใน 14 วัน)
- หากบัตรมายนัมเบอรสูญหาย จะตองไปแจงตํารวจและติดตอกับสํานักงานเขตที่อยูอาศัยเพ�่อทําการออกบัตรใหม
นอกจากนี้ "บัตรมายนัมเบอร" มีวันหมดอายุ (วันเดียวกับไซร�วการด) ดังนั้นกอนที่บัตรจะหมดอายุ กรุณาดําเนินการตอ
ระยะเวลา "บัตรมายนัมเบอร" ที่สํานักงานเขต

(5) ความแตกตางของว�ถีชีว�ตและกฎหมาย
สิ�งที่เปนเร�่องปกติในประเทศของทาน อาจจะเปนเร�่องตองหามหร�อผ�ดกฎหมายในประเทศญี่ปุนก็เปนได
สิ�งที่เปนเร�่องปกติในประเทศของทา อาจจะเปนเร�่องตองหามหร�อผ�ดกฎหมายในประเทศญี่ปุนก็เปนได ขอแนะนําขอควรรู ไวดังนี้
・หามใชจักรยานหร�อสิ�งของที่มีอยูบนทองถนนโดยไมไดรับอนุญาต
・หามใหคนอื่นยืมหร�อใหยืมบัตรประจําตัว บัตรประกันสุขภาพแหงชาติ หร�อไซร�วการด
・หามทําเสียงดังรบกวนเพ�่อนบานยามว�กาล
・ในญี่ปุน ผูที่จะสูบบุหร�่หร�อดื่มเหลาไดตองมีอายุไมตํ่ากวา 20 ป
・งดคุยโทรศัพท ในรถโดยสารสาธารณะ (รถไฟหร�อรถเมล)

การรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ปจจ�บนั การแพรระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 กระทบตอการเดินทางเขาประเทศ และการเร�ยนในประเทศญีป่ นุ อยางมาก
บางสถาบันมีจดั สอนออนไลนใหกบั นักศึกษาตางชาติทตี่ งั้ ใจจะมาเร�ยนตอทีป่ ระเทศญีป่ นุ จนกวาจะเดินทางเขาประเทศได สําหรับการไปเร�ยน
ตอทีป่ ระเทศญีป่ นุ สามารถตรวจสอบขอมูลลาสุดทีเ่ กีย่ วของกับโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็บไซตที่ใหดา นลางนี้
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---- ขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ----

• ขอมูลเกีย่ วกับการเขาประเทศญีป่ นุ ลาสุด (เว็บไซตกระทรวงสาธารณสุข)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
• การหามเขาประเทศเพ�อ่ ปองกันการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (เว็บไซตหนวยงานควบคุมการเขาเมือง)
https://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.htmll
• การสนับสนุนนักศึกษาตางชาติหร�อสถาบันสอนภาษาญีป่ นุ ที่ไดรบั ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(เว็บไซตหนวยงานควบคุมการเขาเมือง) https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00157.html
• ขอมูลสนับสนุนนักศึกษาตางชาติทอี่ าศัยอยูในประเทศญีป่ นุ (เว็บไซตกระทรวงศึกษาธิการ)
https//www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1405561_00006.htm

ศูนย ใหคําปร�กษาชาวตางชาติ

(ใหคาํ ปร�กษาแกชาวตางชาติทอี่ าศัยอยูในโตเกียว ในดานการใชชวี ต� ประจําวัน เชน การเขาออกประเทศ การจดทะเบียนสมรส สัญชาติ การทํางาน เปนตน)

วันใหคําปร�กษา

ภาษา

(เวนวันหยุดราชการ)

ภาษาอังกฤษ

จันทร - ศุกร

ภาษาจ�น

อังคาร, ศุกร

ภาษาเกาหลี

เวลาทําการ
9:30〜12:00
13:00〜17:00

พ�ธ

หมายเลขโทรศัพท
+81-3-5320-7744
(โทรภายในประเทศ 03-5320-7744)
+81-3-5320-7766
(โทรภายในประเทศ 03-5320-7766)
+81-3-5320-7700
(โทรภายในประเทศ 03-5320-7700)

• Bureau of Citizens, Culture and Sports, Citizens' Affairs Division, Regional Activity Promotion Section
Tokyo Metropolitan Government Building No.1 3rd Floor, 2-8-1 Nishi-shinjuku-ku, Tokyo 163-8001
*สามารถติดตอสอบถามทางโทรศัพท ได กรณีที่จะเขามาที่สํานักงานกรุณาติดตอมาลวงหนา

• Foreign Residents Support Center (FRESC)

(สามารถปร�กษาไดทั้งเร�่องสถานภาพการพํานักของคนตางชาติและเร�่องอื่นๆ รายละเอียดกรุณาดูในเว็บไซต)
13 Floor Yotsuya Tower, 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004 โทร +81-3-5363-3013 (โทรภายในประเทศ 0570-011000)

เว็บไซตที่เกี่ยวของกับหนวยงานตางๆของญี่ปุน

・Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology

https://www.mext.go.jp/

(กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

・Ministry of Foreign Affaires (กระทรวงการตางประเทศ)
・Ministry of Justice (กระทรวงยุติธรรม)
・Immigration Service Agency

https://www.mofa.go.jp/mofaj/
http://www.moj.go.jp/

(สํานักงานบร�การตรวจคนเขาเมืองและกระทรวงยุติธรรมสํานักงานตางประเทศ)

・Japanese Student Service Organization

http://www.moj.go.jp/isa/index.html
https://www.jasso.go.jp

(การสอบเพ�่อศึกษาตอประเทศญี่ปุน; EJU และทุนการศึกษา)

・Japan Educational Exchanges and Services

(การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน/การคํ้าประกันที่พักสําหรับนักศึกษาตางชาติ)

・The Japan Kanji Aptitude Testing Foundation

http://info.jees-jlpt.jp/
http://jees.or.jp/
https://www.kanken.or.jp/bjt/

(การสอบวัดระดับทักษะการใชภาษาญี่ปุนเชิงธุรกิจ BJT)

・Association for Promotion of Japanese Language Education

https://www.nisshinkyo.org/

(สถาบันสอนภาษาญี่ปุน)

・Public Interest Incorporated Association, Metropolitan Tokyo
Professional Institution (ว�ทยาลัยอาชีวศึกษาในโตเกียว)
・National Association of Vocational School of Japan

https://tsk.or.jp/
https://zensenkaku.gr.jp/
zensen̲index.cgi

(ว�ทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศญี่ปุน)

ขอมูลการใชชีว�ตสําหรับชาวตางชาติที่พํานักอาศัย
・Bureau of Citizens, Culture and Sports, Citizens' Affairs Division คูมือ “Life in Tokyo : Your Guide

https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/chiiki̲tabunka/tabunka/tabunkasuishin/0000000945.html

・Tokyo Intercultural Portal Site

https://tabunka.tokyo-tsunagari.or.jp/index.html
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สิง� ทีค่ วรรูเ กีย่ วกับการศึกษาตอ ณ ประเทศญีป่ นุ 2022
หมายเลขจดทะเบียน (4)12

พ�มพเมื่อ : 30 มิถุนายน 2022
แกไข - พ�มพ
〒163-8001
พ�มพ
〒105-0003

Tokyo Metropolitan Government Bureau of Life,
Culture and Sports Private School
Administration Division
2-8-1 Nishi-Shinjuku Shinjuku-ku Tokyo
โทร 03 (5320) 7724
Picto Co.,Ltd.
Udagawa Bld. 2F
1-18-14 Nishi-Shinbashi
Minato-ku Tokyo
โทร 03 (6550) 9774 แฟกซ 03 (6550) 9773

สิ�งพ�มพฉบับนี้ สามารถนําไปร� ไซเคิล
มีสวนประกอบของกระดาษร�ไซเคิลกวา 70%
เปนกระดาษสําหรับสิ�งพ�มพ ได

สิ�งที่ควรรูเกี่ยวกับการศึกษาตอ ณ ประเทศญี่ปุน 2022

จังหวัดโตเกียว / สมาคมความรวมมือเพ�่อปองกันการปฏิบัติตนผิดกฎหมายของนักศึกษาตางชาติ

