
วะกะยะมะ  เมืองทีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ทีพรังพร้อมไปด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวติ 
 
      จงัหวดัวะกะยะมะ ตังอยูใ่กลก้บัทางตอนใตข้องจงัหวดัโอซากา้  
เป็นจงัหวดัที�อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยอาหารทะเล, อาหารป่า มีภเูขา, แม่นํ า,  
ทะเลที�สวยงาม  และยงัมี “คุมาโนะ โคะโด” ซึ� งเป็นเส้นทางแสวงบุญ 
อนัศกัดิ1 สิทธิ1 ที�ไดร้ับการขึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 2004  นอกจากนี  
ยงัเป็นสถานที�ที�เต็มไปดว้ยผูค้นที�มีนํ าใจไมตรี วะกะยะมะเป็นจงัหวดัที�มี 
อุณหภมูิอบอุ่น จึงสามารถเพลิดเพลินไปกบักิจกรรมในแต่ฤดูกาลได ้เช่น 
ในฤดูใบไมผ้ลิมีดอกซากรุะ, ในฤดูร้อนมีกิจกรรมทางนํ า, ในฤดูใบไมร้่วง 
มีใบไมเ้ปลี�ยนสีและในฤดูหนาวแช่นําพรุ้อน เป็นตน้ 
      จงัหวดัวะกะยะมะ มีประชากรประมาณ 400,000 คน การเดินทาง 
จากสนามบินนานาชาติคนัไซโดยรถบสัใชเ้วลาประมาณ 40 นาที และ 
จากวะกะยะมะเดินทางไปจงัหวดัโอซากา้โดยรถไฟใชเ้วลาประมาณ 
1 ชั�วโมง มีระบบการคมนาคมที�สะดวก นอกจากนี  เมื�อเปรียบเทียบกบั 
โตเกียวหรือโอซากา้แลว้ มีค่าครองชีพที�ถูกกวา่และมีสภาพแวดลอ้ม 
ที�อยูอ่าศยัที�พร้อมพรั�ง จึงเป็นเมืองที�เหมาะสมสาํหรับการเรียนรู้ของทุกคน 
       โรงเรียนตังอยูห่่างจากสถานีรถไฟ JR วะกะยะมะ ทางออกดา้น 
ทิศตะวนัออก เดินเทา้ใชเ้วลาประมาณ 2 นาที บริเวณรอบๆ โรงเรียน 
มีธนาคาร, ไปรษณีย,์ โรงพยาบาล, ร้านอาหาร, ร้านสะดวกซือ,  
ซูเปอร์มาร์เกต็ เป็นตน้ 
 
 

การสมคัร, สอบถามตามวธิีการทีระบุไว้ด้านล่าง 
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WAKAYAMA YMCA 

 รับสมัครเรียนภาษาญีปุ่นคอร์สระยะสั@นประจําปี 2563 

1. คอร์สทีรับสมคัร  

     ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนภาษาญี�ปุ่นเพื�อใชใ้นการศึกษาต่อ, เพื�อใชใ้นการทาํงานหรือใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

      การเรียนจะเรียนโดยใชภ้าษาญี�ปุ่นทังหมด เนื�องจากนกัเรียนที�มาเรียนมาจากหลาย ๆ ประเทศ 

หลกัสูตร ระยะเวลาเรียน เริ�มเขา้เรียน คลาส เวลาเรียน 

หลกัสูตร 

ระยะสัน 

3 เดือน 

เมษายน ระดบัตน้ 1･2,  ระดบักลาง 1･2,  ระดบัสูง 1 
จนัทร์-ศุกร์ 

9:10 – 13:00, 
13:30-17:20 

กรกฎาคม ระดบัตน้ 2,  ระดบักลาง 1･2･3,  ระดบัสูง 2 

ตุลาคม ระดบัตน้ 1･2,  ระดบักลาง 1･2･3,  ระดบัสูง 1 ･3 

มกราคม ระดบัตน้ 2,  ระดบักลาง 1･2･3･4,  ระดบัสูง 2･4 
 

＊ผูส้มคัรเรียนจะตอ้งอ่านและเขียนตวัฮิรากานะและคาตาคานะได ้

＊ชันเป็นผลมาจากการสอบวดัระดบัเพื�อตรวจสอบ โดยชันทาํชันเรียนในตอนเชา้หรือช่วงบ่าย 

＊สาํหรับระดบักลางเป็นตน้ไปนันจะให้เลือกว่าจะเรียนคอร์สภาษาญี�ปุ่นเพื�อไปใชเ้รียนต่อหรือจะนาํไปใชใ้นชีวิตจริง  

＊สาํหรับคอร์สเรียนเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคมจะไม่มีคลาสระดบัตน้ J 
 

<ระยะเวลาเรียน> 
◎ เริ�มเขา้เรียนเดือนเมษายน：4  เมษายน  ถึง 21 มิถุนายน  2563 
 

◎ เริ�มเขา้เดือนกรกฎาคม    ：  1 กรกฎาคม  ถึง 25 กนัยายน 2563    ※วนัหยดุฤดูร้อน: 1 ถึง J6สิงหาคม   

◎ เริ�มเขา้เรียนเดือนตุลาคม ：6 ตุลาคม ถึง 18 ธนัวาคม  2563 

◎ เริ�มเขา้เรียนเดือนมกราคม：4 มกราคม ถึง 19 มีนาคม   2564 

※วนัหยดุ：เสาร์、อาทิตย、์วนัหยดุราชการ 

 

     <วันหมดเขตรับสมัคร> 

◎ เขา้เรียนเดือนเมษายน：ภายในวนัที�  21 กมุภาพนัธ์ 2563 ◎ เขา้เรียนเดือนกรกฎาคม：ภายในวนัที� 22 พฤษาคม 2563 

◎ เขา้เรียนเดือนตุลาคม：ภายในวนัที�  21 สิงหาคม  2563      ◎ เขา้เรียนเดือนมกราคม：ภายในวนัที�   20 พฤศจิกายน 2563 
 

2.  กิจกรรมนอกเวลา 

นกัเรียนสามารถหาประสบการณ์ไดจ้ากกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละเทอมการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3．รายละเอียดเกียวกับหลักสูตร 

 สถาบนัมีเป้าหมายในการพฒันาทกัษะ 4 ทกัษะ (การฟัง, การพดู, การอ่าน, การเขียน) ให้อยูใ่นระดบัเดียวกนั 
โดยดาํเนินการสอนตามระดบัความสามารถของบุคคล ซึ� งจาํนวนผูเ้รียนในคลาสมากสุดไม่เกิน 20 คน 
 

ระดบัต้น 1  (N5) 
-  ตาํราเรียนหลกัที�ใชใ้นชันเรียนคือหนงัสือ (มินนา โนะ นิฮงโกะ I) 
-  เรียนรู้รูปประโยคและไวยากรณ์ขันพืนฐานของภาษาญี�ปุ่นเพื�อเป็นการเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ระดบักลางต่อไป 
-  เรียนรู้เกี�ยวกบัสาํเนียงและการออกเสียงในภาษาญี�ปุ่นเพื�อที�จะสามารถพูดออกเสียงไดอ้ย่างถูกตอ้งรวมไปถึงฝึกฝนความสามารถ 
ดา้นการประสมและสร้างรูปประโยคและการทาํความเขา้ใจประโยคได ้
 

ระดบัตน้ 2  (N4) 
-  ตาํราเรียนหลกัที�ใชใ้นชันเรียนคือหนงัสือ (มินนา โนะ นิฮงโกะ I) 
-  เรียนรู้รูปประโยคและไวยากรณ์ขันพืนฐานของภาษาญี�ปุ่นเพื�อเป็นการเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ระดบักลางต่อไป 
-  เรียนรู้เกี�ยวกบัสาํเนียงและการออกเสียงในภาษาญี�ปุ่นเพื�อที�จะสามารถพูดออกเสียงไดอ้ย่างถูกตอ้งรวมไปถึงฝึกฝนความสามารถ 
ดา้นการประสมและสร้างรูปประโยคและการทาํความเขา้ใจประโยคได ้
 

ระดบักลาง (N3 - N2) 
- ตําราเรียนหลกัที�ใช้ในชั �นเรียนคือหนงัสือ (ชคูิว คาระ มานาบุ นิฮงโกะ) 
- เมื�อยกตวัอย่างข้อมลูที�สําคญัและจําเป็นขึ �นมาแล้วสามารถทําความเข้าใจกบัเนื �อหาดงักล่าวได้ทั �งหมดและยงัสามารถเข้าใจถึง 
ลกัษณะการแสดงออกทางด้านสงัคมของผู้พดูต่อบคุคลอื�นซึ�งถือเป็นลกัษณะเฉพาะของภาษาญี�ปุ่ นได้และสามารถตอบคําถาม 

ได้อย่างถกูต้อง 
- ฝึกฝนการจดัลาํดบัเรื�องราวและการทําความเข้าใจเนื �อหาของบทความ สําหรับการอ่านจบัใจความแบบเร็วและการอ่านแบบละเอียด 
- สามารถสรุปใจความสําคญัของบทความได้   และสามารถคิดเรียบเรียงและเขียนเรียงความได้ 

- แนะแนวการสอบวดัระดบัความสามารถทางดา้นภาษาญี�ปุ่น  สาํหรับระดบั N2 และ N3 
- แนะแนวการสอบเพื�อเขา้ศึกษาต่อสาํหรับนกัศึกษาต่างชาติ (วชิาภาษาญี�ปุ่น ,คณิตศาสตร์ ,ความรู้ทั�วไป , วทิยาศาสตร์) และการสอบ 
ภาษาองักฤษ  *สาํหรับผูเ้รียนที�มีความประสงคท์ี�จะเขา้ศึกษาต่อเท่านัน 
- ฝึกซอ้มบทสนทนาพื �นฐานทั�วไปที�ใช้ในสถานการณ์ทางด้านธุรกิจ  *สําหรับผู้ เรียนที�ไม่ต้องการศึกษาต่อ 
 

ระดบัสูง (N1 – มากกวา่ N1) 
- ตาํราเรียนหลกัที�ใชใ้นชันเรียนคือหนงัสือ (โจวคิว เดะ มานาบุ นิฮงโกะ) และข่าวหรือบทความจากหนงัสือพิมพ ์  หรือบทความ 
การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เป็นตน้ 
- ฟังบทสนทนาจากสถานการณ์ต่างๆที�หลากหลายไดเ้ขา้ใจ  เช่น ละครหรือข่าวทางโทรทศัน ์
- แนะนาํแนวทางสาํหรับการเขียนบทความสันๆ  หรือการเขียนรายงาน 
- แนะแนวการสอบวดัระดบัความสามารถทางดา้นภาษาญี�ปุ่น  สาํหรับระดบั N1 
- แนะแนวการสอบเพื�อเขา้ศึกษาต่อสาํหรับนกัศึกษาต่างชาติ (วชิาภาษาญี�ปุ่น ,คณิตศาสตร์ ,ความรู้ทั�วไป , วทิยาศาสตร์) 
และการสอบภาษาองักฤษ  *สาํหรับผูเ้รียนที�มีความประสงคท์ี�จะเขา้ศึกษาต่อเท่านัน 
- ฝึกซ้อมการสนทนาพืนฐานทั�วไปที�ใชใ้นสถานการณ์ทางดา้นธุรกิจและฝึกการเขียนอีเมลลข์ันพืนฐาน  *สาํหรับผูเ้รียนที�ไม่ตอ้งการ 
ศึกษาต่อ 

 

* ตําราเรียนหลกัที�ใช้ในการเรียนการสอนจะมีการเปลี�ยนแปลงตามระดบัชั �นปี 

 

4.  หอพกันักศึกษา 
มีหอพกัที�สามารถเดินจากโรงเรียนโดยใชเ้วลาประมาณ 3 นาทีและโดยจกัรยานใชเ้วลาประมาณ 10 นาที 

กรณีที�ตอ้งการเขา้อยูอ่าศยั กรุณายื�น “แบบฟอร์มการขอเขา้อยูอ่าศยั” ตอนที�ยื�นสมคัรเรียน 
หอ้งและเครื�องอาํนวยความสะดวก : หอ้งสไตลต์ะวนัตก (6-8 เสื�อตาตะมิ) มีหอ้งครัว, หอ้งอาบนํ าขนาดเล็ก, แอร์คอนดิชั�น, ตูเ้ยน็,  
เครื�องซกัผา้, ไมโครเวฟ, หมอ้หุงขา้ว, เตียงนอน, ชุดเครื�องนอน, โทรทศัน์, โต๊ะ เป็นตน้ 
 ในส่วนของอินเตอร์เน็ต จะทาํสญัญาแยกต่างหาก 
ค่าใชจ้่าย : 135,000 เยน / 3 เดือน (ในกรณีที�พกั 2 คน = 67,500 เยน)    * ค่าไฟและค่าแก๊สจะถูกคิดแยกต่างหากตามจาํนวนที�ใช ้
 

 

 

 

 

 

 

 

5．วิธีการสมัคร  
          จดัเตรียมเอกสารตามที�ระบุไวด้า้นล่าง และส่งมาทางไปรษณียห์รือทาง E-mail ก่อนถึงวนัครบกาํหนด 

1. ใบสมคัรเรียน 
2. รูปถ่าย 4 ใบ  (ยาว 4 × กวา้ง 3 ซม) 
3. พาสปอร์ตหนา้ที�มีรูปใบหนา้ 

 
ค่าใชจ้่าย กรุณาโอนเขา้บญัชีที�กาํหนดไวห้รือชาํระโดยตรงก่อนถึงวนัหมดเขตรับสมคัร 
◆  เฉพาะค่าเรียน  :   200,000  เยน 
◆  ค่าเรียน + ค่าหอพกั  :   335,000  เยน  (ในกรณีห้องที�พกั 2 คน : 267,500 เยน) 

 

6.   อืนๆ 
 

        ค่าครองชีพต่อเดือนในวะกะยะมะ  ค่าหอพกั 22,500-45,000 เยน, ค่าไฟและค่าแก๊ส 3,500-5,000 เยน, ค่าอาหาร 20,000-30,000 เยน 
เป็นตน้ รวมทังหมดโดยประมาณ 46,000-80,000 เยน 
         สาํหรับผูท้ี�ตอ้งการจะใชจ้กัรยาน, โทรศพัทม์ือถือหรือไวไฟ ทางโรงเรียนมีใหย้มื (ค่าใชจ้่ายแยกต่างหาก) 
         นอกจากนี  หลงัเลิกเรียน สปัดาห์ละครั ง ครั งละประมาณ 1 ชั�วโมง 
นกัเรียนจะมีโอกาสฝึกสนทนาแลกเปลี�ยนภาษาญี�ปุ่นกบัอาสาสมคัรติวเตอร์และสุดสปัดาห์จะมีโอกาสไปเยี�ยมบา้นคนญี�ปุ่น 

 


