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ปรังปรุง สิงหำคม 2022
สำนักข่ำวสำรญี่ปุ่น
สถำนเอกอัครรำชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เนื่องจำกกำรศึกษำต่อในฐำนะนักศึกษำวิจัยมุ่งเน้นกำรวิจัยในสำขำเฉพำะทำง ดังนั้นกำรเลือกมหำวิทยำลัยและอำจำรย์
ให้ตรงกับสิ่งที่คุณต้องกำรไปศึกษำเป็นเรื่องสำคัญมำก กรุณำดูข้อมูลที่รวบรวมมำด้ำนล่ำงเพื่ออ้ำงอิงในกำรเขียนแผนกำรวิจัย

1. ปรึกษำกับอำจำรย์ที่ปรึกษำที่มหำวิทยำลัยของตนเอง
บอกเล่ำเรื่องแผนกำรไปศึกษำต่อประเทศญี่ปุ่นของคุณให้มำกที่สุดและขอคำแนะนำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ เมื่ออำจำรย์
ที่ปรึกษำเข้ำใจหัวข้องำนวิจัยของคุณ ท่ำนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชำญในสำขำนั้น จะสำมำรถให้คำแนะนำที่เหมำะสม ทั้งเรื่องเนื้อหำกำร
วิจัย วิธีดำเนินกำรวิจัย รวมไปถึงกำรพัฒนำต่อยอดในอนำคตได้แน่นอน ทำให้กำรศึกษำในประเทศญี่ปุ่นของคุณสัมฤทธิผลมำก
ขึ้น หรือหำกท่ำนรู้จักกับอำจำรย์มหำวิทยำลัยที่ญี่ปุ่นก็อำจจะแนะนำให้ด้วย

2. กำรเลือกมหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยที่น่ำไปศึกษำต่อไม่จำเป็นต้องเป็นที่ที่ มีชื่อเสียงเท่ำนั้น ถึงแม้ว่ำเป็นมหำวิทยำลัยที่ไม่โด่งดังก็อำจจะมี
ผลงำนวิจัยระดับสำกลในบำงสำขำ ชื่อเสียงของมหำวิทยำลัยกับระดับกำรวิจัยของนักวิจัยแต่ละคนไม่สอดคล้องกันเสมอไป
นอกจำกนี้ หลำยคนมักเลือกมหำวิทยำลัยในเมืองใหญ่ แต่มีคนที่ศึกษำในมหำวิทยำลัยในต่ำงจังหวัดประสบควำมสำเร็จ
ในกำรศึกษำต่อจำนวนไม่น้อย ระดับกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยในต่ำงจังหวัดอำจเป็นระดับสำกลในบำงสำขำ ว่ำกันว่ำกำรใช้ชีวิต
ในต่ำงจังหวัดง่ำย มีโอกำสเข้ำถึงคนญี่ปุ่นมำกกว่ำ และพัฒนำภำษำญี่ปุ่นได้ดี
เมื่อไปศึกษำต่อต่ำงประเทศ ควรคำนึงถึงเรื่องกำรใช้ชีวิต และดูระบบสนับสนุนและให้ข้อมูลกำรดำรงชีวิตด้วย ไม่ใช่ให้
ควำมสำคัญเฉพำะด้ำนกำรศึกษำและกำรวิจัยเท่ำนั้น

3. กำรเลือกอำจำรย์ที่ปรึกษำ
กำรหำอำจำรย์ที่ตรงกับสำขำวิชำเฉพำะของคุณจะนำไปสู่ประสบกำรณ์กำรเรียนในต่ำงประเทศที่เติมเต็มยิ่งขึ้น กำรไป
ศึกษำต่อในระดับบัณฑิตวิทยำลัย สำคัญอย่ำงยิ่งที่ต้องมีอำจำรย์ที่ปรึกษำที่สอดคล้องกับกำรทำวิจัยและเขียนวิทยำนิพนธ์
อำจำรย์ที่มีชื่อเสียงในฐำนะนักวิจัยและอำจำรย์ทมี่ ีผลงำนโดดเด่นทำงวิชำกำรอำจไม่เหมำะสมกับคุณเสมอไป กำรเลือก
อำจำรย์ที่สำมำรถให้คำแนะนำอย่ำงใจดีทั้งเรื่องกำรวิจัยรวมไปถึง เรื่องกำรใช้ชีวิตสำคัญมำกสำหรับกำรใช้ชีวิตในต่ำงประเทศ
อย่ำงรำบรื่น อำจำรย์ที่มีชื่อเสียงมักมี กิจกรรมมำกมำยทั้งในและนอกมหำวิทยำลัย และอำจไม่มีเวลำพอที่จะแนะนำผู้เรียนได้
อย่ำงเต็มที่
คุณจำเป็นต้องใส่ใจกับอำยุของอำจำรย์ อำจำรย์ที่ใกล้เกษียณอำยุอำจไม่รับนักศึกษำต่ำงชำติ หรืออำจไม่สำมำรถเป็นที่
ปรึกษำได้จนจบกำรศึกษำ เมื่อเป็นเช่นนั้น คุณอำจจะต้องเปลี่ยนอำจำรย์ที่ปรึกษำกลำงคันและจบกำรศึกษำได้ยำกขึ้น

ตำแหน่งของอำจำรย์ก็เป็นสิ่งที่พึงระวังเช่นกัน ตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ (Assistant Professor) ส่วนใหญ่ ไม่มี
อ ำนำจที่ จ ะรั บ นั ก ศึ ก ษำต่ ำ งชำติ จึ ง มี โ อกำสสู ง ที่ ไ ม่ รั บ นั ก ศึ ก ษำต่ ำ งชำติ ศำสตรำจำรย์ ต ำแหน่ ง Specially Appointed
Professor เป็ น ต ำแหน่งที่ มีก ำหนดระยะเวลำจึ งมี โอกำสโยกย้ ำย ทำให้ อ ำจจะต้อ งเปลี่ยนอำจำรย์ ที่ ปรึก ษำกลำงคั น และ
ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ (Professor Emeritus) เป็นตำแหน่งที่พ้นจำกตำแหน่งในมหำวิทยำลัยแล้วจึงไม่เหมำะที่จะเป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำให้กับนักศึกษำต่ำงชำติ
กำรหำอำจำรย์ที่เหมำะสมกับคุณไม่ใช่เรื่องง่ำย แต่ก็สำมำรถหำข้อมูลได้จำกกำรสอบถำมจำกรุ่นพี่ หำข้ อมูลในเว็บไซต์
หรือสอบถำมกับมหำวิทยำลัยที่สนใจจะเข้ำศึกษำโดยตรง มหำวิทยำลัยญี่ปุ่นบำงแห่งมีสำนักงำนอยู่ในประเทศไทย ดังนั้นคุณ
สำมำรถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
(อ้ำงอิง) สิ่งที่ควรตรวจสอบบนเว็บไซต์ของห้องวิจัย
เว็บไซต์หน้ำภำษำอังกฤษสมบูรณ์หรือไม่ ยินดีให้เข้ำเยี่ยมชมห้องวิจัยหรือไม่ คำอธิบำยข้อมูลกำรติดต่อ จำนวนนักศึกษำต่ำงชำติ
อำยุและตำแหน่งของอำจำรย์

4. ควรปรึกษำอำจำรย์ที่ปรึกษำที่คุณสนใจ
หำกสำมำรถติดต่ออำจำรย์ที่คุณสนใจ กำรอธิบำยสิ่งที่คุณต้องกำรทำวิจัย และตรวจสอบว่ำมีโอกำสจะได้รับเข้ำห้อง
วิจัยหรือไม่จะช่วยให้ประสบควำมสำเร็จในกำรศึกษำต่อต่ำงประเทศมำกยิ่งขึ้น หำกใส่กำรแนะนำตัวสั้น ๆ เหตุผลที่คุณเลือก
อำจำรย์ หั ว ข้ อ และเนื้ อ หำที่คุ ณต้อ งกำรท ำวิ จัย จะแสดงให้ เห็น ถึ งระดั บควำมตั้ งใจของคุ ณ นอกจำกนี้ ถ้ ำ ได้ ท รำบข้อมูล
ทุนกำรศึกษำที่สมัครได้ของมหำวิทยำลัยไว้ก่อนจะเป็นประโยชน์ในอนำคตด้วย

5. มหำวิทยำลัยที่มีสำนักงำนในประเทศไทย
คุณสำมำรถปรึกษำไปที่ช่องทำงกำรติดต่อตำมเอกสำรแนบเพื่อสอบถำมข้อมูลมหำวิทยำลัย และรับข้อมูลกำรติดต่อ
อำจำรย์ นอกจำกนี้ ไม่ว่ำจะเป็นมหำวิทยำลัยที่มีสำนักงำนในไทยหรือไม่ก็ตำม คุณสำมำรถปรึกษำไปที่องค์กำรส่งเสริมวิชำกำร
แห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับมหำวิทยำลัยที่ต้องกำรไปศึกษำต่อ สำมำรถถำมตอบเป็นภำษำไทยได้
หำกคุณปรึกษำไปที่ฝ่ำยต่ำงประเทศของมหำวิทยำลัยที่คุณศึกษำอยู่ คุณอำจได้รับข้อมูล รวมถึงข้อมูลติดต่อ ของ
มหำวิทยำลัยญี่ปุ่นที่มีข้อตกลงควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยของคุณ หรือลองปรึกษำกับอำจำรย์ที่เคยศึกษำต่อที่ประเทศญี่ปุ่น
เกี่ยวกับชื่อเสียงของมหำวิทยำลัยหรือชื่อเสียงอำจำรย์

6. สมำคมนักเรียนเก่ำญี่ปุ่นและที่ปรึกษำด้ำนกำรศึกษำต่อ
นักเรียนเก่ำที่จบกำรศึกษำจำกประเทศญี่ปุ่น มีกำรจัดตั้งสมำคมและชมรมนักเรียนเก่ำญี่ปุ่น ในกรุงเทพฯ เชียงใหม่
มหำวิทยำลัยนเรศวร มหำวิทยำลัยขอนแก่น มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี และมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ คุณอำจจะสำมำรถ
รวบรวมข้อมูลกำรศึกษำต่อประเทศญี่ปุ่นผ่ำนกลุ่มเหล่ำนี้
เรำหวังว่ำกำรศึกษำต่อประเทศญี่ปุ่นของคุณจะประสบควำมสำเร็จจำกกำรทีค่ ุณค้นคว้ำข้อมูลอย่ำงเพียงพอ

เอกสำรแนบ รำยชื่อมหำวิทยำลัยที่มีสำนักงำนในประเทศไทย
Oita University Bangkok Office
tomohisa@oita-u.ac.jp
ศูนย์วิจัยกำรแพทย์ศิริรำช (SiMR) ชั้น 9 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล ถ.วังหลัง บำงกอกน้อย กรุงเทพฯ
10700
โทร. 083-227-4046
Osaka University ASEAN Center
info.bangkok@overseas.osaka-u.ac.jp
ห้อง C (T.W.Y. ออฟฟิศเซ็นเตอร์) ชั้น 10 อำคำรเสริมมิตร 159 ถ.สุขุมวิท21 คลองเตยเหนือ วัฒนำ กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-661-7584
Kansai University Bangkok Office
ku-bangkok@ml.kandai.jp
Kyoto Institute of Technology International Affairs Division
ses@jim.kit.ac.jp
Kyoto University ASEAN Center
staff-asean@kura.kyoto-u.ac.jp
ห้อง 3925 อำคำรบีบี ชั้น 9 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนำ กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-664-0060
Chiba University International Student Division
mext-scholarship@chiba-u.jp
The University of Electro-Communications
http://www.fedu.uec.ac.jp/en/future_students/japanese-government-scholarship-students/

University of East Asia International Office
kokusaikouryu@toua-u.ac.jp

Tokai University ASEAN Office
htomita@tokai.ac.jp
เลขที่ 18/8 อำคำรฟิโก้ เพลส ชั้น 3 ห้อง 301 ถ.อโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-661-7161
Tokyo International University Thailand Office
thailand@tiu.ac.jp
เลขที่ 159/16 อำคำรเสริมมิตร ชั้น 10 ห้อง 1002 ถ.สุขุมวิท21 คลองเตยเหนือ วัฒนำ กรุงเทพฯ 10110
โทร. 063-227-3444, 063-227-1333, 063-227-1666
Tokyo University of Agriculture and Technology ASEAN Office
ekawai@cc.tuat.ac.jp
94/17 ชั้น 6 สุภำวดีทำวเวอร์ ซอยมิตรอนันต์ ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10500
โทร. 089-205-7490
Nagoya University Bangkok Office
nubkkoffice@gmail.com
ชั้น 11 ห้อง1111 อำคำรเกษมอุทยำนิน คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-218-7199, 093-031-6654
Nara Institute of Science and Technology International Student Affairs Section
kokusai@ad.naist.jp
University of Fukui International Affairs Division
gk-iadkikaku@ml.u-fukui.ac.jp
ชั้น 9 สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 39/1 ถ.รัชดำภิเษก จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Ritsumeikan Asia Pacific University Thailand Office
thailand@apu.ac.jp
เลขที่ 159/16 อำคำรเสริมมิตร ชั้น 10 ห้อง 1015 ถ.สุขุมวิท21 คลองเตยเหนือ วัฒนำ กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-665-7145

Yokohama National University Prince of Songkla University Branch
peewara.n@psu.ac.th
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 15 ถ.กำญจนวณิชย์ หำดใหญ่ สงขลำ 90110
โทร. 074-446-824
สมำคมนักเรียนเก่ำญี่ปุ่น ในพระบรมรำชูปถัมภ์
408 อำคำรพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400
admin@ojsat.or.th
โทร. 02-357-1241-5
สมำคมนักเรียนเก่ำญี่ปุ่น ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สำขำภำคเหนือ
3/3 ถ.สำมล้ำน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ojsatn@hotmail.com
โทร. 053-272-331, 080-122-6819
ชมรมนักเรียนเก่ำญี่ปุ่น มหำวิทยำลัยนเรศวร
คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
sopak@nu.ac.th
โทร. 091-146-9479
ชมรมนักเรียนเก่ำญี่ปุ่น มหำวิทยำลัยขอนแก่น
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
sarjak@kku.ac.th, sopsun@kku.ac.th, sumalee@kku.ac.th
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