วะกะยะมะ เมืองทีเหมาะสมต่ อการเรียนรู้ทพรั
ี งพร้ อมไปด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสภาพแวดล้ อมในการใช้ ชีวติ
จังหวัดวะกะยะมะ ตังอยูใ่ กล้กบั ทางตอนใต้ของจังหวัดโอซาก้า
เป็ นจังหวัดทีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารทะเล, อาหารป่ า มีภเู ขา, แม่นา,ํ
ทะเลทีสวยงาม และยังมี “คุมาโนะ โคะโด” ซึ งเป็ นเส้นทางแสวงบุญ
อันศักดิ1สิทธิ1ทีได้รับการขึนทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี 2004 นอกจากนี
ยังเป็ นสถานทีทีเต็มไปด้วยผูค้ นทีมีนาใจไมตรี
ํ
วะกะยะมะเป็ นจังหวัดทีมี
อุณหภูมิอบอุ่น จึงสามารถเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมในแต่ฤดูกาลได้ เช่น
ในฤดูใบไม้ผลิมีดอกซากุระ, ในฤดูร้อนมีกิจกรรมทางนํา, ในฤดูใบไม้ร่วง
มีใบไม้เปลียนสี และในฤดูหนาวแช่นาพุ
ํ ร้อน เป็ นต้น
จังหวัดวะกะยะมะ มีประชากรประมาณ 400,000 คน การเดินทาง
จากสนามบินนานาชาติคนั ไซโดยรถบัสใช้เวลาประมาณ 40 นาที และ
จากวะกะยะมะเดินทางไปจังหวัดโอซาก้าโดยรถไฟใช้เวลาประมาณ
1 ชัวโมง มีระบบการคมนาคมทีสะดวก นอกจากนี เมือเปรี ยบเทียบกับ
โตเกียวหรื อโอซาก้าแล้ว มีค่าครองชีพทีถูกกว่าและมีสภาพแวดล้อม
ทีอยูอ่ าศัยทีพร้อมพรัง จึงเป็ นเมืองทีเหมาะสมสําหรับการเรี ยนรู ้ของทุกคน
โรงเรี ยนตังอยูห่ ่างจากสถานี รถไฟ JR วะกะยะมะ ทางออกด้าน
ทิศตะวันออก เดินเท้าใช้เวลาประมาณ 2 นาที บริ เวณรอบๆ โรงเรี ยน
มีธนาคาร, ไปรษณี ย,์ โรงพยาบาล, ร้านอาหาร, ร้านสะดวกซื อ,
ซูเปอร์มาร์เก็ต เป็ นต้น

WAKAYAMA YMCA
รับสมัครเรียนภาษาญีปุ่ นคอร์ สระยะสั@ นประจําปี 2563
1. คอร์ สทีรับสมัคร
ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกเรี ยนภาษาญีปุ่ นเพือใช้ในการศึกษาต่อ, เพือใช้ในการทํางานหรื อใช้ในชีวิตประจําวันได้
การเรี ยนจะเรี ยนโดยใช้ภาษาญีปุ่ นทังหมด เนื องจากนักเรี ยนทีมาเรี ยนมาจากหลาย ๆ ประเทศ
หลักสู ตร
ระยะเวลาเรี ยน เริ มเข้าเรี ยน
คลาส
เมษายน ระดับต้น 1･2, ระดับกลาง 1･2, ระดับสูง 1
กรกฎาคม ระดับต้น 2, ระดับกลาง 1･2･3, ระดับสู ง 2
หลักสู ตร
3 เดือน
ระยะสัน
ตุลาคม
ระดับต้น 1･2, ระดับกลาง 1･2･3, ระดับสู ง 1 ･3
มกราคม ระดับต้น 2, ระดับกลาง 1･2･3･4, ระดับสู ง 2･4

เวลาเรี ยน
จันทร์-ศุกร์
9:10 – 13:00,
13:30-17:20

＊ผูส้ มัครเรี ยนจะต้องอ่านและเขียนตัวฮิรากานะและคาตาคานะได้
＊ชันเป็ นผลมาจากการสอบวัดระดับเพือตรวจสอบ โดยชันทําชันเรี ยนในตอนเช้าหรื อช่วงบ่าย
＊สําหรับระดับกลางเป็ นต้นไปนันจะให้เลือกว่าจะเรี ยนคอร์สภาษาญีปุ่ นเพือไปใช้เรี ยนต่อหรื อจะนําไปใช้ในชีวิตจริ ง
＊สําหรับคอร์สเรี ยนเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคมจะไม่มีคลาสระดับต้น J

<ระยะเวลาเรียน>
◎ เริ มเข้าเรี ยนเดือนเมษายน：4 เมษายน ถึง 21 มิถุนายน 2563
◎ เริ มเข้าเดือนกรกฎาคม ： 1 กรกฎาคม ถึง 25 กันยายน 2563

※วันหยุดฤดูร้อน: 1 ถึง J6สิ งหาคม

◎ เริ มเข้าเรี ยนเดือนตุลาคม ：6 ตุลาคม ถึง 18 ธันวาคม 2563
◎ เริ มเข้าเรี ยนเดือนมกราคม：4 มกราคม ถึง 19 มีนาคม 2564

การสมัคร, สอบถามตามวิธีการทีระบุไว้ ด้านล่ าง

※วันหยุด：เสาร์ 、อาทิตย์、วันหยุดราชการ

<วันหมดเขตรับสมัคร>
◎ เข้าเรี ยนเดือนเมษายน：ภายในวันที 21 กุมภาพันธ์ 2563

◎ เข้าเรี ยนเดือนกรกฎาคม：ภายในวันที 22 พฤษาคม 2563

◎ เข้าเรี ยนเดือนตุลาคม：ภายในวันที 21 สิ งหาคม

◎ เข้าเรี ยนเดือนมกราคม：ภายในวันที 20 พฤศจิกายน 2563

2563

2. กิจกรรมนอกเวลา
นักเรี ยนสามารถหาประสบการณ์ได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละเทอมการศึกษา

Wakayama YMCA College Japanese Language Courses
1-12-13 Oda Wakayama city, Wakayama 640-8323, JAPAN
TEL : 073-473-3338 FAX : 073-473-2666
E-Mail : japanese@wakayamaymca.org
URL : http://www.wakayamaymca.ac.jp/en/wp/
https://www.facebook.com/Japanese.WakayamaYmca

3．รายละเอียดเกียวกับหลักสู ตร
สถาบันมีเป้ าหมายในการพัฒนาทักษะ 4 ทักษะ (การฟั ง, การพูด, การอ่าน, การเขียน) ให้อยูใ่ นระดับเดียวกัน
โดยดําเนินการสอนตามระดับความสามารถของบุคคล ซึ งจํานวนผูเ้ รี ยนในคลาสมากสุ ดไม่เกิน 20 คน

ระดับต้ น 1 (N5)
- ตําราเรี ยนหลักทีใช้ในชันเรี ยนคือหนังสื อ (มินนา โนะ นิ ฮงโกะ I)
- เรี ยนรู ้รูปประโยคและไวยากรณ์ขนพื
ั นฐานของภาษาญีปุ่ นเพือเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ ระดับกลางต่อไป
- เรี ยนรู ้เกียวกับสําเนียงและการออกเสี ยงในภาษาญีปุ่ นเพือทีจะสามารถพูดออกเสี ยงได้อย่างถูกต้องรวมไปถึงฝึ กฝนความสามารถ
ด้านการประสมและสร้างรู ปประโยคและการทําความเข้าใจประโยคได้

4. หอพักนักศึกษา
มีหอพักทีสามารถเดินจากโรงเรี ยนโดยใช้เวลาประมาณ 3 นาทีและโดยจักรยานใช้เวลาประมาณ 10 นาที
กรณี ทีต้องการเข้าอยูอ่ าศัย กรุ ณายืน “แบบฟอร์มการขอเข้าอยูอ่ าศัย” ตอนทียืนสมัครเรี ยน
ห้องและเครื องอํานวยความสะดวก : ห้องสไตล์ตะวันตก (6-8 เสื อตาตะมิ) มีหอ้ งครัว, ห้องอาบนําขนาดเล็ก, แอร์คอนดิชน,
ั ตูเ้ ย็น,
เครื องซักผ้า, ไมโครเวฟ, หม้อหุ งข้าว, เตียงนอน, ชุดเครื องนอน, โทรทัศน์, โต๊ะ เป็ นต้น
ในส่ วนของอินเตอร์เน็ต จะทําสัญญาแยกต่างหาก
ค่าใช้จ่าย : 135,000 เยน / 3 เดือน (ในกรณี ทีพัก 2 คน = 67,500 เยน) * ค่าไฟและค่าแก๊สจะถูกคิดแยกต่างหากตามจํานวนทีใช้

ระดับต้น 2 (N4)
- ตําราเรี ยนหลักทีใช้ในชันเรี ยนคือหนังสื อ (มินนา โนะ นิ ฮงโกะ I)
- เรี ยนรู ้รูปประโยคและไวยากรณ์ขนพื
ั นฐานของภาษาญีปุ่ นเพือเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ ระดับกลางต่อไป
- เรี ยนรู ้เกียวกับสําเนียงและการออกเสี ยงในภาษาญีปุ่ นเพือทีจะสามารถพูดออกเสี ยงได้อย่างถูกต้องรวมไปถึงฝึ กฝนความสามารถ
ด้านการประสมและสร้างรู ปประโยคและการทําความเข้าใจประโยคได้

ระดับกลาง (N3 - N2)
- ตําราเรี ยนหลักทีใช้ ในชันเรี ยนคือหนังสือ (ชูคิว คาระ มานาบุ นิฮงโกะ)
- เมือยกตัวอย่างข้ อมูลทีสําคัญและจําเป็ นขึนมาแล้ วสามารถทําความเข้ าใจกับเนือหาดังกล่าวได้ ทงหมดและยั
ั
งสามารถเข้ าใจถึง
ลักษณะการแสดงออกทางด้ านสังคมของผู้พดู ต่อบุคคลอืนซึงถือเป็ นลักษณะเฉพาะของภาษาญีปุ่ นได้ และสามารถตอบคําถาม
ได้ อย่างถูกต้ อง
- ฝึ กฝนการจัดลําดับเรื องราวและการทําความเข้ าใจเนือหาของบทความ สําหรับการอ่านจับใจความแบบเร็ วและการอ่านแบบละเอียด
- สามารถสรุ ปใจความสําคัญของบทความได้ และสามารถคิดเรี ยบเรี ยงและเขียนเรี ยงความได้
- แนะแนวการสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาญีปุ่ น สําหรับระดับ N2 และ N3
- แนะแนวการสอบเพือเข้าศึกษาต่อสําหรับนักศึกษาต่างชาติ (วิชาภาษาญีปุ่ น ,คณิ ตศาสตร์ ,ความรู ้ทวไป
ั , วิทยาศาสตร์) และการสอบ
ภาษาอังกฤษ *สําหรับผูเ้ รี ยนทีมีความประสงค์ทีจะเข้าศึกษาต่อเท่านัน
- ฝึ กซ้อมบทสนทนาพืนฐานทัวไปทีใช้ ในสถานการณ์ทางด้ านธุรกิจ *สําหรับผู้เรี ยนทีไม่ต้องการศึกษาต่อ

ระดับสูง (N1 – มากกว่า N1)
- ตําราเรี ยนหลักทีใช้ในชันเรี ยนคือหนังสื อ (โจวคิว เดะ มานาบุ นิ ฮงโกะ) และข่าวหรื อบทความจากหนังสื อพิมพ์ หรื อบทความ
การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เป็ นต้น
- ฟั งบทสนทนาจากสถานการณ์ต่างๆทีหลากหลายได้เข้าใจ เช่น ละครหรื อข่าวทางโทรทัศน์
- แนะนําแนวทางสําหรับการเขียนบทความสันๆ หรื อการเขียนรายงาน
- แนะแนวการสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาญีปุ่ น สําหรับระดับ N1
- แนะแนวการสอบเพือเข้าศึกษาต่อสําหรับนักศึกษาต่างชาติ (วิชาภาษาญีปุ่ น ,คณิ ตศาสตร์ ,ความรู ้ทวไป
ั , วิทยาศาสตร์)
และการสอบภาษาอังกฤษ *สําหรับผูเ้ รี ยนทีมีความประสงค์ทีจะเข้าศึกษาต่อเท่านัน
- ฝึ กซ้อมการสนทนาพืนฐานทัวไปทีใช้ในสถานการณ์ทางด้านธุรกิจและฝึ กการเขียนอีเมลล์ขนพื
ั นฐาน *สําหรับผูเ้ รี ยนทีไม่ตอ้ งการ
ศึกษาต่อ
* ตําราเรี ยนหลักทีใช้ ในการเรี ยนการสอนจะมีการเปลียนแปลงตามระดับชันปี

5．วิธีการสมัคร
จัดเตรี ยมเอกสารตามทีระบุไว้ดา้ นล่าง และส่ งมาทางไปรษณี ยห์ รื อทาง E-mail ก่อนถึงวันครบกําหนด
1. ใบสมัครเรี ยน
2. รู ปถ่าย 4 ใบ (ยาว 4 × กว้าง 3 ซม)
3. พาสปอร์ ตหน้าทีมีรูปใบหน้า
ค่าใช้จ่าย กรุ ณาโอนเข้าบัญชีทีกําหนดไว้หรื อชําระโดยตรงก่อนถึงวันหมดเขตรับสมัคร
เฉพาะค่าเรี ยน : 200,000 เยน
◆ ค่าเรี ยน + ค่าหอพัก : 335,000 เยน (ในกรณี ห้องทีพัก 2 คน : 267,500 เยน)
◆

6. อืนๆ
ค่าครองชีพต่อเดือนในวะกะยะมะ ค่าหอพัก 22,500-45,000 เยน, ค่าไฟและค่าแก๊ส 3,500-5,000 เยน, ค่าอาหาร 20,000-30,000 เยน
เป็ นต้น รวมทังหมดโดยประมาณ 46,000-80,000 เยน
สําหรับผูท้ ีต้องการจะใช้จกั รยาน, โทรศัพท์มือถือหรื อไวไฟ ทางโรงเรี ยนมีให้ยมื (ค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก)
นอกจากนี หลังเลิกเรี ยน สัปดาห์ละครัง ครังละประมาณ 1 ชัวโมง
นักเรี ยนจะมีโอกาสฝึ กสนทนาแลกเปลียนภาษาญีปุ่ นกับอาสาสมัครติวเตอร์ และสุ ดสัปดาห์จะมีโอกาสไปเยียมบ้านคนญีปุ่ น

