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1. ເລີີ່ ມຮຽນພາສາຢີີ່ ປ ີ່ ນເມ ີ່ ອໃດ? 

ເລີີ່ ມຮຽນພາສາຢີີ່ ປ ີ່ ນຄ້ັງທໍາອິ ດເມ ີ່ ອເຂ ້ າຮຽນມະຫາວິ ທະຍາໄລ. 

2. ເປັນຫຍັງຈ ີ່ ງຢາກໄປຢີີ່ ປ ີ່ ນ? 

ຢີີ່ ປ ີ່ ນເປັນປະເທດທີີ່ ໃຜໆກໍີ່ ຢາກໄປເພາະເປັນປະເທດທີີ່ ມີ ຄວາມຈະເລີ ນບໍີ່ ວີ່ າດ້ານໃ

ດໆ. ສໍ າລັບຂ້ອຍຄິ ດວີ່ າ ຖ້າຂ້ອຍໄດ້ໄປຢີີ່ ປ ີ່ ນ,ໄດ້ຮຽນກັບຄ ນຢີີ່ ປ ີ່ ນ 

ໄດ້ໃຊ້ພາສາຢິີ່ ປ ີ່ ນທ ກມ ້  ຂ້ອຍຈະຕ້ອງເກັີ່ ງພາສາຢີີ່ ປ ີ່ ນຂ ້ ນແນີ່ ນອນ 

ຍິີ່ ງໄປກວີ່ ານ້ັນແລ້ວ ຂ້ອຍຢາກຈະຮ ້ ວີ່ າຢີີ່ ປ ີ່ ນເປັນແບບໃດ 

ເປັນຄ ທີີ່ ຄ ນອ ີ່ ນເລ ີ່ າບໍ ເລີ ຍມາຢາກສໍ າຜັດກັບໂຕເອງແລະນອກຈາກນີ ້ ຂ້ອຍຍັງຢາ

ກຫາແຮງບັນດານໃຈໃນການຮຽນພາສາຢີີ່ ປ ີ່ ນເພິີ່ ມຂ ້ ນ. 

3. ເປັນຫຍັງຈ ີ່ ງຢາກເຂ ້ າຮີ່ ວມໂປແກມຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລເມຈິ ? 

ມະຫາວິ ທະຍາໄລເມຈິ ເປັນມະຫາວິ ທະຍາໄລທີີ່ ໃຫຍີ່  

ຄ ນທີີ່ ເຄີ ຍເຂ ້ າຮີ່ ວມໂປແກມນີ ້ ໃນແຕີ່ ລະປີ ບອກວີ່ າໄດ້ປະສ ບການດີ ໆຫຼາຍຢີ່ າງຈາ

ກການເຂ ້ າຮີ່ ວມໂປແກມ  ຍິີ່ ງໄປກວີ່ ານ້ັນແລ້ວ 

ເມ ີ່ ອຂ້ອຍໄດ້ເຂ ້ າຮີ່ ວມໂປແກມນີ ້ ຂ້ອຍກໍີ່ ໄດ້ຮ ້ ຫຼາຍໆຢີ່ າງກີ່ ຽວກັບຢີີ່ ປ ີ່ ນແລະເປັນປ

ະໂຫຍດແຕີ່ ກັບການເຮັດວຽກໃນອະນາຄ ດຢີ່ າງຫຼວງຫຼາຍ 

4. ມີ ຄວາມປະທັບໃຈອັນໃດແດີ່ ໃນໂປແກມຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລເມຈິ ? 

ການໄປຢີີ່ ປ ີ່ ນຄ້ັງນີ ້ ເປັນຄ້ັງທໍາອິ ດສໍ າລັບຂ້ອຍ 

ກີ່ ອນມາຢີີ່ ປ ີ່ ນຂ້ອຍເວ ້ າພາສາຢີີ່ ປ ີ່ ນບໍີ່ ເກັີ່ ງປານໃດ 

ດັີ່ ງນ້ັນການໄປຢີີ່ ປ ີ່ ນຄ້ັງນີ ້ ຈ ີ່ ງມີ ປະໂຫຍດໃນການເຝີກຊ້ອມພາສາຢີີ່ ປ ີ່ ນຂອງຂ້ອຍ. 

3ອາທິ ດທີີ່ ໄດ້ມາຢີີ່ ປ ີ່ ນໃນຄ້ັງນີ ້ ຂ້ອຍມຮໂອກາດໄດ້ໃຊ້ພາສາຢີີ່ ປ ີ່ ນທ ກມ ້  



ແລະຍິີ່ ງໄປກວີ່ ານ້ັນ 

ໃນເວລາຮຽນຂ້ອຍຍັງສາມາດແລກປີ່ ຽນຄໍ າຄິ ດຄໍ າເຫັນກັບຄ ນຢີີ່ ປ ີ່ ນນໍ າອີ ກ 

ໃນທ ກໆມ ້ ຂອງໂປແກມນີ ້ ແມີ່ ນມີ ແຕີ່ ເລ ີ່ ອງລາວມີ່ ວນໆ. 

5. ເລ ີ່ ອງທີີ່ ໄດ້ຮຽນຮ ້ ຈາກການເຂ ້ າຮີ່ ວມໂປແກມນີ ້ ແມີ່ ນຫຍັງແລະມີ ປະໂຫຍດຕໍີ່ ກັບ

ອານາຄ ດແນວໃດ? 

3ອາທິ ດທີີ່ ຢ ີ່ ຢີີ່ ປ ີ່ ນຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮ ້ ຫຼາຍໆຢີ່ າງກີ່ ຽວກັບຢີີ່ ປ ີ່ ນບໍີ່ ວີ່ າຈະເປັນວັດທະນະ

ທໍາ, ວິ ຖີ ການດໍ າລ ງຊີ ວິ ດ ,ການເດີ ນທາງດ້ວຍລ ດໄຟ, ການກິນຢ ີ່ ຂອງຄ ນຢີີ່ ປ ີ່ ນ 

ແລະອະນາຄ ດຂອງຂ້ອຍ 

ຫັຼງຈາກຮຽນຈ ບຂ້ອຍຢາກຈະເປັນຄ ສອນພາສາຢີີ່ ປ ີ່ ນແລະຄິ ດວີ່ າການມາຢີີ່ ປ ີ່ ນໃ

ນຄ້ັງນີ ້ ຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການເຮັດວຽກກັບຄ ນຢີີ່ ປ ີ່ ນ 

6. ສິີ່ ງທີີ່ ຢາກແນະນໍ າໃຫ້ຮ ີ່ ນນ້ອງເຂ ້ າຮີ່ ວມໂປແກມຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລເມຈິ ມີ ຫຍັງ

ແດີ່ ? 

ໃນໂປແກມນີ ້ ມີ ກິດຈະກໍາຕີ່ າງໆທີີ່ ມີ່ ວນ ,ຫນ້າສ ນໃຈແລະໃຫ້ຄວາມຮ ້ ກີ່ ຽວກັບຢີີ່ ປ ີ່

ນຫຼາກຫຼາຍໄດ້ຮຽນວັດທະນະທໍາຢີີ່ ປ ີ່ ນ, 

ໄດ້ເຝິກພາສາຢີີ່ ປ ີ່ ນແລະໄດ້ໄປທັດສະນະສະຖານທີີ່ ຕີ່ າງໆໃນໂຕກຽວຍິີ່ ງໄປກວີ່ ານ້ັນ

ຍັງໄດ້ໝ ີ່ ໃໝີ່ ແລະພ້ໍສິີ່ ໃໝີ່ ຫຼາກຫຼາຍເຊິີ່ ງມັນຈະກາຍເປັນປະສ ບການທີີ່ ດີ ສໍ າລັບໂ

ຕເຮ າ. 

7. ໃນອະນາຄ ດຢາກເຮັດວຽກຫຍັງ? 

ຂ້ອຍຢາກເປັນຄ ສອນພາສາຢີີ່ ປ ີ່ ນທີີ່ ບ້ານເກີ ດຂອງຂ້ອຍ. 

8. ໂຕກຽວແລະວຽງຈັນມີ ຂໍ ້ ຄ້າຍຄ ກັນແລະແຕກຕີ່ າງກັນແນວໃດ? 

ວຽງຈັນແລະໂຕກຽວຂ້ອນຂ້າງຈະແຕກຕີ່ າງກັນຫຼາຍພໍສ ມຄວນເພາະວີ່ າໂຕກຽວ

ເປັນເມ ອງທີີ່ ມີ ຄວາມສະດວກສະບາຍແລະມີ ປະຊາກອນອາໄສຢີີ່ ຢີ່ າງແໜ້ນໜາແ

ລະຄີ່ າຄອງຊີ ບສ ງວຽງຈັນກໍີ່ ເຊັີ່ ນກັນແຕີ່ ວີ່ າຢ ີ່ ວຽງຈັນບໍີ່ ຄີ່ ອຍແອອັດປານໃດ 

ນອກຈາກນີ ້  ຢ ີ່ ໂຕກຽວທ ກຢີ່ າງເປັນລະບຽບແລະສະອາດ 

ມີ ກ ດລະບຽບທີີ່ ເຄັີ່ ງຄັດແລະເປັນຂໍ ້ ດີ ທີີ່ ເຮັດໃຫ້ຮ ້ ສ ກປອດໄພເມ ີ່ ອຢ ີ່ ໂຕກຽວ. 

 

 

Visit http://www.meiji.ac.jp/infocom/information/2016/6t5h7p00000lslq1.html for more information 

on Short-term Course for ASEAN Students hosted by School of Information and Communication, 

Meiji University. 

http://www.meiji.ac.jp/infocom/information/2016/6t5h7p00000lslq1.html

