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คูมือการสมัครเรียน
หลักสูตรภาษาญี่ปุนเพื่อการศึกษาตอ
ปการศึกษา 2553

Japanese Language Program

2010ภายในประเทศ

ขอมูลการสมัครเรียน
ระดับชั้นเรียน
ระดับ 1 (ชั้นตน)
ระดับ 2 (ชั้นตน)
ระดับ 3 (ชั้นกลาง)
ระดับ 4 (ชั้นกลาง)
เรียนรูป ระโยคพื้นฐาน การออกเสียง ตัวอักษรฮิรางานะ
เรียนรูโ ครงสรางประโยค และไวยากรณขนั้ พื้นฐาน
คาตาคานะ บทสนทนาในชีวิตประจําวัน และตัวอักษรคันจิ
การใชคําศัพทและหลักไวยากรณในการแตงรูปประโยคทีซ่ ับซอน
ระดับ 5 (ชั้นกลางสูง)
ระดับ 6 (ชั้นกลางสูง)
ระดับ 7 (ชั้นสูง)
ระดับ 8 (ชั้นสูง)
เรียนรูก ารใชประโยคในการสือ่ สารใหตรงกับสภาพเหตุการณ
เรียนรูภ าษาญี่ปุนระดับสูง เพื่อการศึกษาตอในระดับมหาวิยาลัย
คําศัพทและไวยากรณชนั้ สูง
และสามารถติดตอสื่อสารกับคนญี่ปุนได
* ใน 1 เทอมจะใชเวลา 6 เดือน ซึ่งในแตละระดับจะใชเวลาเรียน 3 เดือน
* การจัดระดับชั้นเรียนนัน้ จะพิจารณาจากการสอบขอเขียน และ สัมภาษณ
* ในกรณีทมี่ าเรียนดวย Pre College Student Visa จะตองเรียนไมต่ํากวา 6 เดือนและไมเกิน 2 ป
* สําหรับผูที่ตองการเขาเรียนในหลักสูตรระยะสัน้ (นอยกวา 6 เดือน) สามารถเขาเรียนในระดับชั้นเรียนขางตนได
กรุณาดูขอมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดหลักสูตรระยะสั้น
จํานวนนักเรียนที่รับสมัคร
200 คน (ในแตละชั้นเรียนจะมีนกั เรียนไมเกิน 20 คน)
ภาคเรียน
ภาคเรียนเดือนเมษายน, ภาคเรียนเดือนกรกฎาคม, ภาคเรียนเดือนตุลาคม, ภาคเรียนเดือนมกราคม
วันเรียน
ภาคฤดูใบไมรวง วันอังคารที่ 6 เมษายน 2553 - วันศุกรที่ 17 สิวหาคม 2553
ภาคฤดูใบไมผลิ วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2553 - วันศุกรที่ 18 มีนาคม 2554
สัปดาหละ 5 วัน ตั้งแตวนั จันทร – วันศุกร * วันเสาร – วันอาทิตย วันหยุดราชการ และ Golden week ไมมีการเรียนการสอน
* วันหยุดในภาคฤดูใบไมผลิ, ฤดูรอน, ฤดูใบไมรวง, ฤดูหนาว หยุด 1-3 สัปดาห
เวลาเรียน
รอบเชา 9.00 – 12.40 น.
คาใชจาย
(คาใชจายกอนเขาเรียน)
คาสมัคร
คาแรกเขา
คาเลาเรียน
อื่นๆ

:
:
:
:

รอบบาย 13.10 – 16.50 น.

* เวลาเรียนจะกําหนดตามระดับชั้นเรียน

18,000 เยน (ชําระตอนสมัครเรียน)
50,000 เยน
620,000 เยน (1 ป)
ไดแก คาประกันสุขภาพแหงชาติ คาประกันอุบัติเหตุ คาทีพ
่ ักอาศัย เปนตน
* รายละเอียดดูไดจากใบแนบ “คาใชจา ยตางๆทีจ่ ําเปนในการสมัครเขาเรียน”

(คาใชจา ยหลังเขาเรียน)
คาตําราเรียน
:
จายตามจริง (4,000 – 10,000 เยน / 6 เดือน)
คากิจกรรมนอกสถานที่
:
จายตามจริง (400 – 2,000 เยน/ 6 เดือน)
คาตรวจสุขภาพ
:
จายตามจริง (3,000 – 4,000 เยน) * สําหรับผูสมัครเทานัน้
* ราคาดังกลาวขางตน รวมภาษีแลว สามารถชําระคาใชจายตางๆไดโดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร
* ทางโรงเรียนจะไมคืนเงิน ไมวา ในกรณีใดๆทัง้ สิน้ ยกเวน หากกรณีทวี่ ีซาไมผาน ทางโรงเรียนจะพิจารณาคืนเงินในสวนตางๆ ให
ยกเวน คาสมัครเรียน และคาแรกเขา
* คาใชจา ยของ “หลักสูตรระยะสัน้ ” สามารถดูรายละเอียดไดในใบแนบ
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คุณสมบัติของผูสมัคร
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาในระบบ 12ปการศึกษาในประเทศของตน หรือเทียบเทา
2. เปนผูมีเปาหมาย และวัตถุประสงคในการเรียนภาษาญี่ปุนที่ชัดเจน
3. มีผูค้ําประกันซึ่งสามารถแสดงหลักฐาน หรือ สมุดบัญชีที่สามารถรับรองคาใชจายตางๆ ตลอดระยะเวลาที่เรียนของผูสมัครได
4. เปนผูมีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน หรือ J-test และ อื่นๆ
* หากไมมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กลาวมาในขางตน กรุณาติดตอสอบถามกับทางโรงเรียน หรือ ตัวแทนของโรงเรียนโดยตรง
วิธกี ารสมัครเรียน

** สําหรับผูที่ตองยื่นขอวีซาประเภท ดวย Pre College Student **

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรณีที่ผูรับผิดชอบคาใชจาย หรือ มีผูแทน (ในทีน่ ี้หมายถึง ผูค้ําประกันหรือบุคคลที่สามารถติดตอได) อาศัยอยูในประเทศญี่ปุน
สามารถใหผูรับผิดชอบคาใชจาย หรือ ตัวแทน ดําเนินการสมัครใหได ซึ่งขั้นตอนการสมัครนั้น กรุณาติดตอสอบถามกับทางโรงเรียน
2. กรณีที่ผูรับผิดชอบคาใชจาย หรือ ผูแทน (ในทีน่ ้หี มายถึง ผูค้ําประกันหรือบุคคลที่สามารถติดตอได)
ไมไดอาศัยอยูในประเทศญี่ปุนกรุณาติดตอสอบถามกับทางโรงเรียนดวยตนเอง หรือ ตัวแทนของทางโรงเรียนโดยตรง
ชวงเวลารับสมัคร
ภาคเรียนเอนเมษายน 2553
ภาคเรียนเดือนกรกฎาคม 2553
ภาคเรียนเดือนตุลาคม 2553
ภาคเรียนเดือนมกราคม 2554
ภาคเรียนเดือนเมษายน 2554

: วันพุธที่
1 กรกฎาคม 2552 - วันศุกรที่ 13 พฤศจิกายน 2552
: วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2552 - วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2553
: วันจันทรที่ 18 มกราคม 2553 - วันจันทรที่ 24 พฤษภาคม 2553
: วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2553 - วันอังคารที่ 21 กันยายน 2553
: วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2553 - วันศุกรที่ 12 พฤศจิกายน 2553

* เนื่องจากตองใชเวลาในการยื่นเอกสารการสมัคร ดังนั้นกรุณาตรวจสอบเอกสารใหครบถวนกอนนําสง
* หากยื่นเอกสารไมทันกําหนดการรับสมัคร กรุณาปรึกษากับทางโรงเรียน
* ระยะเวลาการปดรับสมัครอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับกองตรวจคนเขาเมือง
* ผูที่มาเรียนโดยใชวีซาประเภท “Temporary Visitor Visa” ดูรายละเอียดไดในใบแนบ “หลักสูตรระยะสั้น”
เอกสารที่ใชในการสมัคร
•
•
•

กรุณาอานขั้นตอนการสมัครในหนา “ขอแนะนําในการสมัครเรียน ” อยางละเอียด
เอกสารที่ใชในการสมัครเรียนของผูสมัครแตละคนจะแตกตางกันไป ซึ่งอาจมีการขอเพิ่มแลวแตกรณี
ดังนั้นผูสมัครจึงควรพิจารณาเงื่อนไขในการสมัครเรียนและเตรียมเอกสารใหพรอม
เอกสารตางๆ ที่นํามายื่นในการสมัครเรียน หากเปนเอกสารฉบับจริงที่ออกใหครั้งเดียว ทางโรงเรียนจะคืนให
แตหากเปนเอกสารที่สามารถขอคัดลอก หรือ ออกใหมไดจะไมไดรับคืน

ขั้นตอนการคัดเลือก
•
•

พิจารณาคัดเลือกจากเอกสารที่ยื่นสมัครในแตละภาคเรียน (บางกรณีอาจมีการสัมภาษณดวย)
* การประกาศการพิจารณาคัดเลือกของ I.C.NAGOYA: ขึ้นอยูกับสถานการณ
สําหรับผูที่ตองขอยื่นวีซานักศึกษากอนวิทยาลัย (Pre College Student Visa)
ทางโรงเรียนจะพิจารณาการไดรับใบอนุญาตสถานภาพการพํานักของผูสมัคร
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เมื่อผานขั้นตอนการพิจารณาจากกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศญี่ปุนแลว หากผูสมัครไมผานการพิจารณาดังกลาวนี้
การตอบรับเพื่อเขาเรียนตอก็ถือวาเปนโมฆะ
ทางโรงเรียนมีสิทธิ์ที่จะยึดใบอนุญาตตอบรับการเขาเรียนคืน หากตรวจพบวาเอกสารที่นํามายื่นในการสมัครนั้นเปนของปลอม

•

หมายเหตุ
•
•

•

สําหรับผูที่เขาเรียนในหลักสูตรภาษาญี่ปุนเพื่อการศึกษาตอ จะไดรับวีซา นักศึกษากอนวิทยาลัย (Pre College Student Visa)
นักเรียนที่เขาเรียนในหลักสูตรภาษาญี่ปุนเพื่อการศึกษาตอทุกคนจะตองทําประกันสุขภาพแหงชาติ และนอกจากนี้
หากผูรับผิดชอบคาใชจายไมไดอาศัยอยูในประเทศญี่ปุน นักเรียนจะตองทําประกันอุบัติเหตุดวย
(นักเรียนที่เขาเรียนหลักสูตรระยะสั้นไมจําเปนตองทําประกันสวนนี)้
สําหรับนักเรียนที่ไมมีญาติ หรือ ผูค้ําประกันในประเทศญี่ปุน ขอแนะนําใหเขาพักในที่พกั ที่ทางโรงเรียนจัดให

ขั้นตอนการสมัคร (สําหรับผูยื่นขอวีซานักศึกษากอนวิทยาลัย)
① ยื่นเอกสาร

⑥ ชําระคาเลาเรียน

I.C.NAGOYA

③ยืน
่ คํารอง

⑤สงเอกสาร

ขออนุญาต
เขาที่พํานัก

รับรองการอนุญาต
เขาพํานัก

(ผูค้ําประกัน
หรือ
ผูแทน
ที่อาศัยอยูใน
ประเทศญี่ปุน)

ยื่นเอกสาร
② แจงผลการตอบรับ
ผู
สมัคร

⑦สงใบตอบรับการเขาเรียน

และ
หนังสือรับรองสถานภาพการพํานัก
⑧ยืน
่ คํารองวีซา

(แนบใบตอบรับการเขาเรียนและห
นังสือรับรองสถานภาพการพํานัก)

⑩วีซาอนุมัติ

กระทรวงการตางประเทศ
(สถานทูต หรือ สถานกงสุลญีป่ ุน)
⑨(ตรวจเอกสาร พิจารณาออกวีซา)

กองตรวจคนเขาเมืองเขตนาโงยา
④ (ตรวจเอกสาร พิจารณาอนุญาตสถานภาพการพํานัก)

I.C.NAGOYA
rd

3 Fl. Dainagoya Bldg. 3-28-12 Meieki, Nakamura-ku, Nagoya 450-0002
โทรศัพท : 052-581-3370 โทรสาร : 052-581-3373
E-mail : icn@icn.gr.jp URL : http://www.icn.gr.jp
• ติดตอสอบถามที่โรงเรียน
จันทร – ศุกร ตั้งแต 09.30 – 20.00 น. เสาร กรุณาติตอสอบถาม
• ติดตอสอบถามทางโทรศัพท
จันทร – ศุกร ตั้งแต 09.30 – 21.00 น. เสาร 10.00 – 16.00 น.
* ทางโรงเรียนจะปดทําการในวันอาทิตย และวันหยุดราชการ
* กรณีติดตอสอบถามที่โรงเรียน กรุณาโทรมานัดเวลาลวงหนา
* ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงขอมูลตางๆ ในคูมือนี้โดยไมตองแจงลวงหนา
2010ภายในประเทศ

