◆ กําหนดการต่ างๆประจําปี
ภาคต้ น : ต้ นเดือนเมษายน – ต้ นเดือนสิงหาคม
・ การประกวดการอ่านออกเสียงภาษาญี่ปนุ่
ภาคปลาย : ต้ นเดือนกันยายน – ปลายเดือนมกราคม
・ทัศนศึกษา
・การประกวดความสามารถทางภาษาญี่ปนุ่

คอร์ สภาษาญี่ปุ่นสําหรั บนักศึกษาต่ างชาติของมหาวิทยาลัย Hokuriku
คอร์ สภาษาญี่ปนนี
ุ่ ้ถูกจัดตั ้งขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.1994 โดยมีการสอนทั ้งทางด้ านภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปนุ่ รวมถึงการใช้ ภาษาญี่ปนในชี
ุ่
วิตประจําวันให้ แก่นกั เรี ยนต่างชาติ ซึง่
คอร์ สนี ้เหมาะสําหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีความต้ องการจะศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี หรื อ
ปริ ญญาโทในประเทศญี่ปนหรื
ุ่ อผู้ที่ต้องการที่จะพัฒนาภาษาญี่ปนให้
ุ่ ดียิ่งขึ ้น อีกทั ้งยังเหมาะ
กับผู้ที่มีความสนใจและต้ องการมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปนอี
ุ่ กด้ วย โดยนัก
ศึกษาสามารถเลือกเข้ าศึกษาได้ ในช่วงเดือนเมษายน หรื อช่วงเดือนกันยายน อีกทั ้งยัง
สามารถเลือกศึกษาในระยะสั ้น หลักสูตร 6 เดือน ไปจนถึงระยะยาว 2 ปี

◆ หลังจบการศึกษา
□ หลังจากที่ศกึ ษาจบคอร์ สนี ้ มีนกั เรี ยนสามารถสอบเข้ าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี หรื อปริ ญญาโทในญี่ปนได้
ุ่ ไม่ว่าจะเป็ นที่ มหาวิทยาลัย
Hokuriku หรื อ มหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศญี่ปนุ่ (ผลการสอบเข้ าปี 2008-2011: มีผ้ ทู ี่สามารถผ่านเข้ าศึกษาในระดับปริ ญญาโท (รวม
นักศึกษาวิจยั ) จํานวน 14 คน, ปริ ญญาตรี 175 คน (มหาวิทยาลัย Hokuriku Hennyuu 34 คน, เข้ าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Hokuriku
จํานวน105 คน และที่สถาบันการศึกษาอื่นๆ 36 คน) หลักสูตรระยะสั ้นในวิทยาลัย 1 คน และ โรงเรี ยนสายอาชีพ 24 คน
□ ส่วนนักเรี ยนที่ต้องการจะพัฒนาภาษาญี่ปนุ่ หลังจากศึกษาคอร์ สนี ้แล้ ว ได้ กลับประเทศเพื่อไปศึกษาต่อ หรื อทํางานที่บริ ษัทเดิม บางคนก็ได้
ศึกษาต่อหรื อหางานทําใหม่
◆ทุนการศึกษา
มีทนุ การศึกษาหลายๆแห่ง เช่น ทุนขององค์การส่งเสริ มการเรี ยนรู้นกั เรี ยนญี่ปนุ่ 48,000 เยนต่อเดือน , ทุนของจังหวัด Ishikawa 20,000 เยน
ต่อเดือน, ทุนของมหาวิทยาลัย Hokuriku 100,000 เยนต่อปี ฯลฯ แต่จํานวนนักเรี ยนที่จะได้ รับทุนนั ้นมีจํากัด

หอสมุด

โรงอาหาร
◆

สนามกีฬาในร่ม

ห้ องชงชา

วิชาเรี ยน
ภาษาญี่ปนุ่
ไวยากรณ์และการอ่าน การเขียน การฟั งและสนทนา และวิชารวมการฝึ กทักษะทั ้ง 4 ด้ าน
ไม่วา่ จะเป็ นการฟั ง พูด อ่าน และเขียน
วัฒนธรรมญี่ปนุ่
เรี ยนเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปนจากประสบการณ์
ุ่
ตรง เช่น นักศึกษาจะได้ ฝึกชงชาในพิธีชงชา
จริ ง และมีทศั นศึกษา หลังจากจบการศึกษาภาคปลาย
วิชาแนะแนว
อธิบายถึงกฎ ระเบียบ ข้ อปฎิบตั ิที่สําคัญในการใช้ ชีวิตที่ญี่ปนุ่ และมีการให้ คําปรึกษา
เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวด้ วย
วิชาเลือก
คอร์ สคันจิและวิชาคอมพิวเตอร์ ตา่ งๆให้ เลือก

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

~

ไวยากรณ์และการอ่าน

การเขียนเรี ยงความ

ไวยากรณ์และการอ่าน

ไวยากรณ์และการอ่าน

~

การฝึ กทักษะ โดยรวม

การฟั งและการสนทนา

การฝึ กทักษะ โดยรวม

การฝึ กทักษะ โดยรวม

~

การฟั งและการสนทนา

วิชาแนะแนว

การฟั งและการสนทนา

การเขียนเรี ยงความ

~

(ตัวอย่าง)ตารางเวลาเรี ยน
จันทร์
09:10
ไวยากรณ์และการอ่าน
10:10
10:20
การฝึ กทักษะ โดยรวม
11:20
11:30
การฟั งและการสนทนา
12:30
13:30
การเขียนเรี ยงความ
14:30

※วิชาเลือก

※วิชาเลือก

วัฒนธรรมญี่ปนุ่

※วิชาเลือก

※15:00

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มหาวิทยาลัย Hokuriku ศูนย์นกั เรี ยนแลกเปลี่ยนhttp://www.hokuriku-u.ac.jp/jlc/index.html
Taiyogaoka 1-1, Kanazawa City, Ishikawa Prefecture, Japan
TEL +81-76-229-2626
FAX +81-76-229-0021
Email iec@hokuriku-u.ac.jp

◆ การดํารงชีวิตในญี่ปุ่น
□ ค่าใช้ จ่ายในชีวิตประจําวันรวมค่าเช่าบ้ านรวมกัน ไม่น้อยกว่า 70,000 เยนต่อเดือน ,
□ ทางมหาวิทยาลัยมีการแนะนําที่พกั ให้ เช่น หอพักในมหาวิทยาลัย หอพักเอกชนในบริ เวณที่ใกล้ เคียง หรื อหอพักนักเรี ยนต่างชาติที่ทางจังหวัด
Ishikawa เป็ นผู้ดแู ลบริ หารจัดการ
□ ขณะเปิ ดภาคเรี ยน นักเรี ยนต่างชาติสามารถทํางานพิเศษได้ 28 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ และในช่วงหยุดภาคฤดูร้อนและฤดูหนาวสามารถทํางาน
พิเศษได้ 8 ชัว่ โมงต่อวัน
□ มีอาจารย์ที่สอนภาษาญี่ปนและเจ้
ุ่
าหน้ าที่ของศูนย์นกั เรี ยนแลกเปลี่ยน คอยให้ คําปรึกษาในเรื่ องการเรี ยนและการใช้ ชีวิตในญี่ปนุ่
◆เมือง Kanazawa
Kanazawa เป็ นเมืองสําคัญของจังหวัด Ishikawa มีประชากรประมาณ 460,000 คน หรื อที่เรี ยกกันว่า “Little Kyoto” เป็ นเมืองที่ยงั คง
เอกลักษณ์ดั ้งเดิมของญี่ปนุ่ และมีประเพณีและวัฒนธรรมเก่าแก่หลงเหลืออยู่ ในขณะเดียวกันก็มียา่ นธุรกิจที่ครึกครื น้ ใจกลางเมือง ตัวเมืองห้ อม
ล้ อมไปด้ วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม ในฤดูร้อนสามารถไปเล่นนํ ้าทะเล ส่วนในฤดุหนาวสามารถเล่นสกีได้ นอกจากนี ้ เมือง
Kanazawaก็ยงั มีชื่อเสียงในด้ านนํ ้าพุร้อนอีกด้ วย
ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ ที่: http://www4.city.kanazawa.lg.jp/

ย่านชุมชนในตัวเมือง

ปราสาท Kanazawa

สวน Kenrokuen

พิพิธภัณฑ์ศตวรรษที่ 21 ของ Kanazawa

