รายละเอียดการสมัครเรียนคอร์ สภาษาญี่ปุ่นสาหรับนักศึกษาต่ างชาติ
(คอร์ สทั่วไป)
มหาวิทยาลัยHokuriku
1.คุณสมบัตผิ ้ ูสมัคร
(1) ผู้สมัครต้ องเป็ นชาวต่างชาติและมีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
① เป็ นผู้สาเร็ จการศึกษาภาคบังคับ 12 ปี ในต่างประเทศหรื อจบจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
② สาหรับผู้ที่ต้องการเข้ าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยจะต้ องเป็ นผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรี ยนมัธยมปลายหรื อมีความรู้ ความสามา
รถเทียบเท่าหรื อมากกว่าและมีอายุที่เหมาะสมในการศึกษาเล่าเรี ยน
(2) ผู้สมัครต้ องสอบผ่านการวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปนในระดั
ุ่
บN5
(หรื อเทียบเท่ากับระดับ4ในการสอบแบบเก่า)เป็ นอย่างน้ อยหรื อผ่านการสอบ(NAT)ระดับ5ขึ ้นไป(J-TEST)
ระดับEขึ ้นไปหรื อเป็ นผู้ที่ผ่านการเรี ยนภาษาญี่ปนมาแล้
ุ่
วไม่ต่ากว่า 150 ชัว่ โมง
(3) ผู้สมัครต้ องมีอายุ18ปี บริ บรู ณ์ขึ ้นไปในวันเข้ าศึกษา
2. ช่ วงเวลาในการเข้ าศึกษาต่ อ
เดือนเมษายนและเดือนกันยายน (ถ้ าสอบเข้ าในช่วงเดือนกันยายนผู้สมัครสอบต้ องมีผลสอบวัดระดับN4 เป็ นอย่างน้ อย)
3. กาหนดการเข้ าศึกษาต่ อ
การรับสมัคร
ลักษณะการสอบเข้ าศึก
เนือ้ หาการสอบเข้ าศึกษาต่ อ
หมายเหตุ
ษาต่ อ
เ ดื อ น กั น ย า ย น ในกรณีที่มีผ้ สู มัครมากกว่
สอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปนในระ
ุ่
า
5
ดับ N3 - N4 (แบบข้ อเขียน)
คนขึ ้นไปในหนึง่ ประเทศ
คอร์ สภาษาญี่ปนส
ุ่ าหรับนักศึกษา
ต่างชาติ

①

จานวน 70 คน

②

เ ดื อ น เ ม ษ า ย น ในวันสอบเข้ าศึกษาต่อนั ้
สอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปนในระ
ุ่
น
ดับ N4 - N5 (แบบข้ อเขียน)
ให้ มาพร้ อมกับผู้ค ้าประกั
นด้ วย
สอบเขียนเรี ยงความ
(ภาษาญี่ปนุ่ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
อย่างใดอย่างหนึง่ )
สอบสัมภาษณ์
ในวันสอบสัมภาษณ์ของ
(ภาษาญี่ปนุ่ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ผู้สมัคร
อย่างใดอย่างหนึง่ )
ให้ มาพร้ อมกับผู้ค ้าประกั
น
การคัดเลือก
ในกรณีที่มีผ้ สู มัครน้ อยกว่
จะมีการสอบสัมภาษณ์ทางอินเตอร์ เน็ตหรื อ า 4 คน ในหนึง่ ประเทศ
ท
า
ง
Skype
ซึง่ ผู้สมัครและผู้ค ้าประกันจะต้ องมาสัมภาษ
ณ์พร้ อมกัน

4.วิธีย่ นื เอกสารและเอกสารประกอบการสมัคร
(1) กรุ ณาส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนไปที่ศนู ย์แลกเปลี่ยนนานาชาติ(Student Exchange
Center)ภายในระยะเวลาการส่งใบสมัครที่กาหนดข้ างต้ น
1) ใบสมัครเข้ าศึกษาต่อ (แบบฟอร์ มA ของมหาวิทยาลัยHokuriku)
2) หนังสือค ้าประกัน (แบบฟอร์ มB ของมหาวิทยาลัยHokuriku)
ผู้ค ้าประกันจะต้ องเป็ นผู้ที่สามารถรับผิดชอบนักศึกษาได้ ในทุกๆเรื่ องทังเรื
้ ่ องส่วนตัวและเรื่ องค่าใช้ จ่ายต่างๆ

ในขณะที่นกั ศึกษานันก
้ าลังศึกษาอยู่ (คนต่างชาติสามารถเป็ นผู้ค ้าประกันได้ แต่นกั ศึกษาไม่สามารถเป็ นผู้ค ้าประกันได้ )
3) ใบรับรองการตรวจสุขภาพ (แบบฟอร์ มC ของมหาวิทยาลัยHokuriku)
4) เอกสารรับรองการจบการศึกษา (ตังแต่
้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ ้นไป)
หรื อใบรับรองสถานภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กาลังศึกษาอยู่
5) ใบรายงานผลการศึกษา
(ตังแต่
้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ ้นไป)หรื อใบรายงานผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กาลังศึกษาอยู่
6)เอกสารแสดงผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปนุ่
(เช่นผลสอบที่ออกโดยสถาบันต่างๆหรื อใบรับรองจากโรงเรี ยนสอนภาษาญี่ปน)
ุ่
7)ประวัตยิ ่อ (Resume)
8)หนังสือรับรองของผู้สนับสนุนทางการเงิน (ฟอร์ มของมหาวิทยาลัย)
9)หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สนับสนุนทางการเงินและนักศึกษา
10)หลักฐานแสดงถึงอาชีพปั จจุบนั ของผู้สนับสนุนทางการเงิน
11)หลักฐานแสดงรายได้ ของผู้สนับสนุนทางการเงิน
12)สาเนาใบเสร็ จรับเงินของการโอนเงิน
13)ใบรับรองยอดเงินฝากของผู้สนับสนุนทางการเงินและสาเนาสมุดบัญชีของผู้สนับสนุนทางการเงิน
โดยที่ยอดเงินคงเหลือในใบรับรองที่ธนาคารออกให้ นนต้
ั ้ องมีจานวนเท่ากับยอดเงินคงเหลือในสมุดบัญชี
14)พาสปอร์ ต (ฉบับก็อปปี )้
15) รู ปถ่าย1 ใบ (รู ปหน้ าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวกขนาด3 x 4 ซม. ถ่ายภายใน
3เดือนและเขียนชื่อกากับด้ านหลังรู ปหลังจากนันน
้ ารู ปไปติดที่เอกสารแบบฟอร์ มA)
16)
เอกสารรับรองสถานภาพทางการเงินหรื อเอกสารรับรองเงินฝากหรื อทรัพย์สินต่างๆเช่นสาเนารับรองเงินฝากและสาเนาสมุดบัญชีทกุ หน้ า
※1. ทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารถ้ าผู้สมัครไม่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามที่กาหนดหรื อส่งเอกสารในการสมัครไม่ครบถ้ วน
※2. ไม่ว่าจะด้ วยเหตุผลใดๆก็ตามทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเอกสารและเงินค่าสอบคืนแก่ผ้ สู มัคร
※3. ผู้สมัครสามารถถ่ายสาเนาฟอร์ มA- Cของมหาวิทยาลัย
Hokurikuหรื อสามารถดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยตามโฮมเพจด้ านล่างนี ้
http://www.hokuriku-u.ac.jp/department/jlc/exam.html

※4.ผู้สมัครกรุ ณาถ่ายสาเนาเอกสารในการสมัครเก็บไว้ เป็ นหลักฐานด้ วย
(2) ค่าสอบ
กรุ ณาโอนเงินค่าสมัครสอบ10,000 เยนเข้ าธนาคารตามรายละเอียดดังนี ้
口 座 名
Account Name

銀 行 名
Bank Name

支 店 名
Branch Name

住

所

Address

口座種類
Account Type

口座番号

ACCOUNT NO
Sweift Code
北陸大学住所
University

HOKURIKU UNIVERSITY
SUMITOMO MITSUI
CORPORATION .

（学校法人北陸大学）

BANKING

（三井住友銀行）

KANAZAWA BRANCH
7 SHIMOTSUTSUMI-CHO
JAPAN 920-0917
SAVINGS

（金沢支店）

KANAZAWA

ACCOUNT

(〒920-0917

日本国石川県
金沢市下堤町 7)
（普通預金）

366-6418614
SMBCJPJT
1-1 TAIYOGAOKA, KANAZAWA, ISHIKAWA,
JAPAN 920-1180

（〒920-1180 日本国石川県
金沢市太陽が丘 1-1）

Address
北陸大学電話番号
University Tel. No.

+81-(0)76-229-2626

5. ตารางการลงทะเบียน

ผู้ที่เข้ าศึกษาต่อในเดือนกัน
ยายน
ปี ค.ศ 2019

ระยะเวลาในการ
ส่งใบสมัคร

วันสอบ

วันประกาศผลสอบ

วันสุดท้ ายของการดาเนินการมอบ
ตัว

ตังแต่
้ 08.03.2019

ต้ นเดือนและกลางเ

ประกาศภายใน 2

28.06.2019

ถึง

ดือนมิถนุ ายน

อาทิตย์

24.05.2019
ผู้ที่เข้ าศึกษาต่อในเดือนเม
ษายน

หลังวันสอบ

ตังแต่
้ 29.09.2019

ต้ นเดือนและกลางเ

ประกาศภายใน 2

ถึง

ดือนพฤศจิกายน

อาทิตย์

25.10.2019
ผู้ที่เข้ าศึกษาต่อในเดือนเม
ษายน
※รอบเพิ่มเติม

04.12.2019

หลังวันสอบ

ตังแต่
้ 01.11.2019

ต้ นเดือนและกลางเ

ประกาศภายใน 2

ถึง

ดือนมกราคม

อาทิตย์

25.12.2019

04.02.2020

หลังวันสอบ

※รอบเพิ่มเติมคือ หากนักศึกษาที่มาสมัครยังไม่ครบ 70 คน
6. ผลการคัดเลือก
ผลการคัดเลือกจะขึ ้นอยู่กบั เอกสารการสมัครและผลการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ซึง่ ทางมหาวิทยาลัยจะส่ง E-mail
และจดหมายไปให้ ทราบ
7.ระเบียบการขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษา
(1)กรุ ณาส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ภายในวันสุดท้ ายของการมอบตัว
1) หนังสือเอกสารการให้ คาปฏิญาน (ฟอร์ มของมหาวิทยาลัย)
2)ประวัตคิ รอบครัว (ฟอร์ มของมหาวิทยาลัย)
3) ประวัตยิ ่อ (Resume)

4) เอกสารแสดงผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปนุ่
(เช่นผลสอบที่ออกโดยสถาบันต่างๆหรื อใบรับรองจากโรงเรี ยนสอนภาษาญี่ปน)
ุ่
5) หนังสือรับรองของผู้สนับสนุนทางการเงิน (ฟอร์ มของมหาวิทยาลัย)
6) หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สนับสนุนทางการเงินและนักศึกษา
7) หลักฐานแสดงถึงอาชีพปั จจุบนั ของผู้สนับสนุนทางการเงิน
8) หลักฐานแสดงรายได้ ของผู้สนับสนุนทางการเงิน
9) ใบรับรองยอดเงินฝากของผู้สนับสนุนทางการเงินและสาเนาสมุดบัญชีของผู้สนับสนุนทางการเงิน
โดยที่ยอดเงินคงเหลือในใบรับรองที่ธนาคารออกให้ นนต้
ั ้ องมีจานวนเท่ากับยอดเงินคงเหลือในสมุดบัญชี
10)สาเนาใบเสร็ จรับเงินของการโอนเงิน
11) พาสปอร์ ต (ฉบับก็อปปี )้
12) รู ปถ่าย3ใบ
13) เอกสารอื่นๆที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของญี่ปนก
ุ่ าหนดหรื อร้ องขอ
※หากเอกสารใดเป็ นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปนหรื
ุ่ อภาษาอังกฤษกรุ ณาแนบใบแปลเป็ นภาษาญี่ปนหรื
ุ่ อภาษาอังกฤษ
(2) ค่าใช้ จ่าย:ค่าลงทะเบียนแรกเข้ า50,000 เยน
ค่าเล่าเรี ยน: หลักสูตรคอร์ ส 1ปี 700,000 เยน
หลักสูตรคอร์ สครึ่งปี 350,000เยน
※
ในกรณีที่นกั ศึกษาถูกปฎิเสธวีซา่ ทางมหาวิทยาลัยจะคืนค่าใช้ จ่ายด้ านบนให้ แต่นกั ศึกษาจะต้ องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
8. การเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้ าศึกษาต่ อ
(1)หากผู้สมัครไม่ชาระเงินภายในระยะเวลาที่กาหนดจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้ าศึกษา
(2)หากพบว่าหลักฐานการสมัครหรื อเอกสารในการมอบตัวมีการบิดเบือนขอเท็จจริ งทางมหาวิทยาลัยก็จะเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้ าศึกษา
9. การสละสิทธิ์ในการเข้ าศึกษา
หากผู้สมัครต้ องการสละสิทธิ์ในการเข้ าศึกษากรุ ณาดาเนินการภายในวันเวลาที่กาหนดทางมหาวิทยาลัยจะทาการคืนเงินค่าเล่าเรี ยนใ
ห้ แต่นกั ศึกษาจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
10. สถานที่ติดต่ อสอบถามและส่ งเอกสารในการสมัคร
Hokuriku University International Student Exchange Center
Taiyogaoka 1-1, Kanazawa City, Ishikawa Prefecture, Japan 920-1180
TEL +81-76-229-2626
FAX
+81-76-229-0021
Email iec@hokuriku-u.ac.jp
เว็ปไซต์มหาวิทยาลัย
http://www.hokuriku-u.ac.jp/department/jlc/index.html เว็ปไซต์คอร์ สภาษาญี่ปนุ่
http://www.hokuriku-u.ac.jp/department/iec/index.html
เว็ปไซต์เมืองคานาซาว่า
※หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามที่ศนู ย์แลกเปลี่ยนนักเรี ยนต่างชาตินี ้ได้ ทงภาษาญี
ั้
่ปนอั
ุ่ งกฤษและจีน

