
คู่มือการสมัครเข้าเรียน
หลกัสตูรภาษาญ่ีปุ่นแบบเร่งรัดส�าหรบันกัศึกษาต่างชาติ

มหาวทิยาลยัทะคุโชคุ

[เข้้าศึกษาในภาคเรียนเดือนกันยายน ปี 2022]
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1 การสมัครและช�าระค่าสมัคร

ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมกับช�าระ 
ค่าสมัคร (10,000 เยน) ให้แก่เคาน์เตอร์ปรึกษาการเรียนต่อ 
ต่างประเทศ หรือผู้ให้ค�าปรึกษาด้านการเรียนต่อในประเทศ 
ญี่ปุ่น

4 การขอหนังสือรับรองสถานภาพการพ�านัก

ทางมหาวิทยาลัยจะด�าเนินการข้อ “หนังสือรับรองสถานภาพ 
การพ�านัก” ต่อส�านักงานตรวจคนเข้้าเมืองประจ�ากรุงโตเกียว 
แทนผู้สมัครในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนมิถุนายน

2 การประกาศผลการคัดเลือก

ทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่งผลการคัดเลือกให้แก่ผู้สมัครผ่าน 
ทางไปรษณีย์

3 การช�าระค่าลงทะเบียนเรียน

ผู้สมัครจะต้องโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียน (125,000 เยน)  
เข้้าบัญชีธนาคารที่ก�าหนดภายในวันที่ก�าหนด

7 การเดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นและลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย

ผูส้มคัรจะต้องเดนิทางมายงัประเทศญ่ีปุ่นเม่ือได้รบัวซ่ี่านกัเรยีน 
แล้ว จากนั�นต้องท�าการลงทะเบยีนเรยีนท่ีมหาวทิยาลยัทะคโุชค ุ
ภายในวนัศกุร์ท่ี 2 กนัยายน ค.ศ. 2022 พร้อมกบัช�าระค่าเล่า 
เรยีนท่ีธนาคารในประเทศญ่ีปุ่น (แบ่งช�าระภาคเรยีนละครั�งโดย 
ช�าระครั�งละ 252,500 เยน)

5 การออกและจัดส่งหนังสือรับรองสถานภาพการพ�านัก

ส�านกังานมหาวทิยาลยัทะคโุชคปุระจ�าประเทศไทยจะจดัสง่ 
“หนงัสอืรบัรองสถานภาพการพ�านกั” และ “ใบอนญุาตเข้า้ศกึษา”  
ใหแ้กผู่ส้มคัรผา่นทางไปรษณยี ์ในเดอืนสงิหาคม
* การพจิารณาตดัสนิตา่งๆ อาจท�าใหก้ารออกและจดัสง่เอกสารลา่ชา้ 

กวา่ก�าหนด

6 การขอวีซ่านักเรียนที่สถานทูตญี่ปุ่น

ผูส้มคัรจะตอ้งด�าเนนิการข้อวซี่า่นกัเรยีนดว้ยตวัเองโดยแนบ  
“หนงัสอืรบัรองสถานภาพการพ�านกั” และ “ใบอนญุาตเข้า้ศกึษา”  
สง่ใหแ้กท่างสถานทตูญีปุ่น่หรอืสถานกงสลุในทอ้งถิน่ดว้ย

ล�าดบัขัน้ตอนตัง้แตก่ารสมคัรจนถงึการเขา้ศกึษา
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1. จ�านวนนักศึกษาที่รับสมัคร
30 คน

2. ระยะเวลาในการศึกษา
1 ปี  * หากนักศึกษาต้องการ สามารถข้ยายเวลาในการศึกษาได้ทุก 6 เดือนเป็นเวลาสูงสุด 2 ปี (การข้ยายเวลาต้องผ่านการพิจารณา)

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

(1) วุฒิการศึกษา
1) เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตร 12 ปีข้องโรงเรียนนอกประเทศญี่ปุ่น หรือเป็นผู้ที่คาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาหลักสูตร

ดังกล่าวภายในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2022
2) เป็นผู้ที่สอบผ่านในการทดสอบข้องประเทศนั�นๆ ซ่ึ่งรับรองว่ามีความรู้เทียบเท่ากับผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตร 12 ปี 

ข้องโรงเรียน (บุคคลในข้้อ 1)) รวมทั�งเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต�า่กว่า 18 ปีในวันที่เข้้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ

(2) เป็นผู้ที่สอบผ่านในการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 (ระดับ 4 ในการสอบแบบเดิม) หรือเป็น 
ผู้ที่ผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วไม่ต�่ากว่า 150 ชั�วโมงภายในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2022

หมายเหตุ :  ผู้สมัคร (รวมถึงญาติข้องผู้สมัคร) ที่เคยมีประวัติการอยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่นแบบผิดกฎหมาย จะไม่สามารถ 
สมัครเข้้าเรียนได้  
อาจมีการสัมภาษณ์งานออนไลน์เพื่อทดสอบความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นและอื่น ๆ

4. ค่าสมัคร 10,000 เยน

(1) ในตอนส่งเอกสารประกอบการสมัคร ผู้สมัครจะต้องช�าระค่าสมัครที่เคาน์เตอร์ข้องส�านักงานมหาวิทยาลัยทะคุโชค ุ
ประจ�าประเทศไทย 

(2) ทางมหาวิทยาลัยจะออกบัตรประจ�าตวัผู้สมัคร (พร้อมกับใบเสร็จรับเงิน) ให้ในภายหลัง
(3) หากผู้สมัครช�าระค่าสมัครเป็นจ�านวนเงิน 10,000 เยนไปแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถคืนเงินดังกล่าวให้แก่ 

ผู้สมัครได้ไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการคัดเลือก หรือมีเหตุผลอื่นใดก็ตาม

5. วิธีการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องยื่นส่งเอกสารประกอบการสมัครด้วยตวัเองที่ส�านักงานตามที่ระบุในด้านล่าง

การรับสมัคร ระยะเวลาในการสมัคร ผลการคัดเลือก
ก�าหนดวันสิ�นสุดการช�าระ 

ค่าลงทะเบียนเรียน

ครั�งที่ 1
วันอังคารที่ 5 ถึงวันจันทร์ที่ 18  

เดือนเมษายน ค.ศ.2022
วันจันทร์ที่ 9 เดือนพฤษภาคม วันพุธที่ 18 เดือนพฤษภาคม

ครั�งที่ 2
วันจันทร์ที่ 25 เดือนเมษายน ถึงวัน 

จันทร์ที่ 16 เดือนพฤษภาคม ค.ศ.2022
วันพฤหัสบดีที่ 2  
เดือนมิถุนายน

วันอังคารที่ 14 เดือนมิถุนายน

1. ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการคัดเลือกที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้สมัครผ่านทางผู้ให้ค�าปรึกษาด้านการเรียนต่อในประเทศญี่ปุ่นหรือ 
เคาน์เตอร์ปรึกษาการเรียนต่อต่างประเทศที่อยู่ในท้องถิ่นข้องผู้สมัคร

2. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องช�าระค่าลงทะเบียนเรียน (125,000 เยน) ภายในวันที่ก�าหนด หากไม่ช�าระตามก�าหนด ทางมหาวิทยาลัย 
จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการผ่านการคัดเลือกหรือถือว่าการผ่านการคัดเลือกดังกล่าวเป็นโมฆะ

มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ ส�านักงานประจ�าประเทศไทย
โทรศัพท์: 02-267-7726
Email: ask@jeducation.com
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6. เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารของผู้สมัคร

เอกสารที่ต้องส่ง รายละเอียด

1
ใบสมัคร (ตามแบบฟอร์ม 
ที่ก�าหนด)

ผู้สมัครจะต้องกรอกข้้อมูลเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเอง (คนอื่นไม่สามารถกรอกแทนได้)

2
หนังสือรับรองการส�าเร็จ 
การศึกษา

1) หนังสือรับรองการส�าเร็จการศึกษาข้องโรงเรียนแห่งล่าสุดที่ส�าเร็จการศึกษาทั�งต้นฉบับ 
และส�าเนา

2) แนบฉบับแปลภาษาญี่ปุ่นมาด้วย

3 หนังสือรับรองผลการเรียน
1) หนังสือรับรองผลการเรียนในภาคเรียนต่างๆข้องโรงเรียนแห่งล่าสุดที่ส�าเร็จการศึกษา
2) แนบฉบับแปลภาษาญี่ปุ่นมาด้วย

4
เอกสารรับรองความสามารถ 
ทางด้านภาษาญี่ปุ่นของ 
ผู้สมัคร

1) หากผู้สมัครผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ให้ส่งใบแจ้งผล 
การสอบดังกล่าวทั�งต้นฉบับและส�าเนา

2) หากผู้สมัครยังไม่ได้รับการรับรองผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น  
(JLPT) ว่ามีความสามารถในระดับ N5 (ระดับ 4 ในการสอบแบบเดิม) หรือสูงกว่านั�น  
ให้ส่งเอกสาร*1ที่รับรองว่าผู้สมัครมีความสามารถที่เทียบเท่ากับระดับต่างๆข้องการ 
สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) 

*1 ผลคะแนนข้องการสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU) หรือการสอบภาษาญี่ปุ่น 
ตามมาตรฐานที่จัดสอบในประเทศนั�นๆ, หนังสือรับรองความสามารถทางด้านภาษา 
ญี่ปุ่นและหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ (เอกสารที่ระบุถึง 
ระยะเวลาในการศึกษา <จ�านวนปีกับชั�วโมงที่ศึกษา> / หนังสือเรียนที่ใช้ / ผลการเรียน /  
อัตราการเข้้าเรียน / ผลการประเมิน)

3) หากผู้สมัครเคยศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ให้ส่งหนังสือรับรองการเข้้าเรียน / หนังสือรับรอง 
ผลการเรียนในการศึกษาดังกล่าวมาด้วย

5
ใบรับรองแพทย์ (ตาม 
แบบฟอร์มที่ก�าหนด)

ผู้สมัครจะต้องเข้้ารับการตรวจเอ็กซ่เรย์ทรวงอกด้วย
หมายเหตุ : หากมีโรคประจ�าตัว ให้ระบุอย่างชัดเจนด้วย

6
รูปถ่าย (สี)  
(กว้าง 3 ซม. x ยาว 4 ซม.)

1) รูปถ่ายหน้าตรงที่เป็นแบบเดียวกันและถ่ายไม่เกิน 3 เดือนจ�านวน 6 ใบ
2) ระบุสัญชาติและชื่อสกุลในด้านหลังด้วย
3) ในรูปถ่ายจ�านวน 6 ใบ ให้ติดในใบสมัคร 1 ใบ

7 ส�าเนาหนังสือเดินทาง
ส่งเฉพาะผู้สมัครที่มีหนังสือเดินทางแล้วเท่านั�น (หากมีหนังสือเดินทางมากกว่าหนึ�งฉบับ 
ให้ส่งส�าเนาข้องหนังสือเดินทางทุกฉบับที่มี)

8
เอกสารยืนยันสถานภาพ 
ปัจจุบัน

หนังสือรับรองการประกอบอาชีพ, หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษา  
ฯลฯ
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เอกสารของผู้สนับสนุนทางการเงิน

เอกสารที่ต้องส่ง รายละเอียด

9
ใบรับรองของผู้สนับสนุน 
ทางการเงิน (ตาม 
แบบฟอร์มที่ก�าหนด)

1) ผู้สนับสนุนทางการเงินจะต้องกรอกข้้อมูลพร้อมกับประทับตรายางหรือเซ่็นชื่อด้วยตัวเอง
2) แนบฉบับแปลภาษาญี่ปุ่นมาด้วย

10
หนังสือรับรอง 
การประกอบอาชีพ

1) เอกสารฉบับใดฉบับหนึ�งจากข้้อ a. - c.
a. หนังสือรับรองการประกอบอาชีพ (หากท�างานในบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ)
b. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (หากเป็นผู้บริหารข้องบริษัทหรือองค์กรอื่น ๆ)
c. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (หากเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว)

2) แนบฉบับแปลภาษาญี่ปุ่นมาด้วย

11 เอกสารรับรองรายได้

1) หนังสือรับรองการเสียภาษีหรือหนังสือรับรองการเรียกเก็บภาษีที่แสดงยอดรายได้ ฯลฯ  
(ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา)

2) แนบฉบับแปลภาษาญี่ปุ่นมาด้วย
หมายเหตุ : ไม่อนุญาตให้ใช้ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

1) หนังสือรับรอง ฯ ในนามข้องผู้สนับสนุนทางการเงิน
2) แนบฉบับแปลภาษาญี่ปุ่นมาด้วย 
※โปรดระมัดระวังเรื่องการครบก�าหนดข้องเงินฝากประจ�าและอื่น ๆ ด้วย

12
เอกสารยืนยัน 
ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร

1) ส�าเนาทะเบียนบ้านที่ระบุสมาชิกทุกคนในครัวเรือน (หากผู้สนับสนุนทางการเงินอาศัยอยู่ 
ในประเทศญี่ปุ่น ให้ส่งทะเบียนบ้านญี่ปุ่น (จูมินเฮีียว) หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
คนต่างด้าว) ฯลฯ

2) หากผู้สนับสนุนทางการเงินเป็นญาติห่างๆข้องผู้สมัคร ต้องจัดท�าและส่งเอกสารยืนยัน
ความสัมพันธ์กับแผนผังครอบครัว (เอกสารยืนยันข้้อมูลสมาชิกครอบครัว)

[ข้้อควรระวังเกี่ยวกับเอกสารประกอบการสมัคร]
(1) ผู้สมัครที่ไม่ได้เตรียมเอกสารประกอบการสมัครทั�งหมดจะไม่สามารถสมัครเข้้าเรียนได้
(2) หากต้องการแนบเอกสารที่เกี่ยวข้้องมาด้วย ต้องจัดท�าในกระดาษ A4 แนวตั�ง (ข้นาดเท่ากับใบสมัคร) ให้เหมือนกันทั�งหมดเท่าที่จะเป็นไป 

ได้
(3) หากเป็นเอกสารรับรองที่ออกโดยกลุ่มองค์กรต่างๆ (เช่น โรงเรียน บริษัท ฯลฯ) จะต้องใช้กระดาษหัวจดหมาย (แบบฟอร์มเฉพาะที่มีการ 

พิมพ์ชื่อ ที่ตั�ง หมายเลข้โทรศัพท์ หมายเลข้โทรสาร อีเมลแอดเดรส หรือข้้อมูลอื่นๆ ข้องกลุ่มองค์กรเอาไว้)
(4) หากมีเอกสารส�าเนาที่ต้องส่ง ให้ถ่ายส�าเนาลงในกระดาษ A4 เพียงด้านเดียว (ห้ามถ่ายส�าเนาทั�งสองด้านข้องกระดาษ)
(5) เอกสารรับรองทั�งหมดต้องเป็นเอกสารที่ออกภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนเท่านั�น
(6) ห้ามเข้ียนค�าอธิบายหรือความเห็นเพิ�มเติมลงไปในเอกสารต้นฉบับที่จะส่ง หากจ�าเป็นต้องเข้ียนจริงๆ ให้ระบุในกระดาษใหม่อีกแผ่นที่แยก 

ต่างหาก
(7) ต้องกรอกข้้อมูลในเอกสารทั�งหมดรวมถึงใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อป้องกันการตกหล่นในการกรอกข้้อมูล หากเป็นช่องที่ไม่มีข้้อมู 

ลจะกรอก ให้ระบุว่า “無し” (ไม่มี) หรือข้ีดเส้นทแยงมุม (/) ในช่องดังกล่าว
(8) เอกสารทั�งหมดที่ผู้สมัครส่งมาจะไม่มีการส่งคืน ดังนั�น กรุณาท�าส�าเนาหรือด�าเนินการอื่นๆเอาไว้ล่วงหน้า
(9) หากพบว่าข้้อมูลที่กรอกในเอกสารประกอบการสมัครเป็นเท็จหรือข้้อมูลรายละเอียดมีความข้ัดแย้งกัน ผู้สมัครจะถูกตัดสินให้ไม่ผ่านการ 

คัดเลือก นอกจากน้� หากพบว่าข้้อมูลที่แจ้งเป็นเท็จหลังจากเข้้าศึกษา ทางมหาวิทยาลัยอาจลงโทษนักศึกษาคนดังกล่าว (เช่น ไล่ออก  
เป็นต้น)
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7. ขั้นตอนการขอวีซ่าและลงทะเบียนเรียน

(1) ทางมหาวิทยาลัยจะด�าเนินการข้อ “หนังสือรับรองสถานภาพการพ�านัก (ข้องนักศึกษาต่างชาติ)” ต่อส�านักงาน 
ตรวจคนเข้้าเมืองประจ�ากรุงโตเกียวแทนผู้สมัครในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนมิถุนายน

(2) หลังจากที่ส�านักงานตรวจคนเข้้าเมืองออก “หนังสือรับรองสถานภาพการพ�านัก” ให้แล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่ง 
หนังสือดังกล่าวและ “ใบอนุญาตเข้้าศึกษา” ให้แก่ผู้สมัครผ่านส�านักงานมหาวิทยาลัยทะคุโชคุในเดือนสิงหาคม  
อนึ่ง การพิจารณาตัดสินต่างๆ อาจท�าให้การออกและจัดส่งเอกสารล่าช้ากว่าก�าหนด

(3) ผู้สมัครจะต้องด�าเนินการข้อ “วีซ่่านักเรียน” ด้วยตวัเองที่สถานทูตญี่ปุ่นหรือสถานกงสุลใหญ่ในท้องถิ่น
(4) ผู้สมัครจะต้องเดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนสิงหาคมและท�าการลงทะเบียนเรียนภายในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน  

ค.ศ. 2022 หากไม่ได้ลงทะเบียนภายในวันเวลาที่ระบุข้้างต้น ทางมหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ ในการเรียน 
และจะยกเลิกการสมัครเข้้าเรียนข้องผู้สมัครคนดังกล่าว

(5) หากผู้สมัครไม่ได้ท�าการลงทะเบียนเรียนภายในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 2022 (เน่�องจากการออก “หนังสือ 
รับรองสถานภาพการพ�านัก” ข้องส�านักงานตรวจคนเข้้าเมืองโตเกียวและการข้อวีซ่่านักเรียนที่ประเทศข้องผู้สมัครเกิด 
ความล่าช้าหรือเน่�องด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ทางมหาวิทยาลัยอาจยกเลิกการสมัครเข้้าเรียนข้องผู้สมัครคนดังกล่าว

คา่ลงทะเบียนเรยีน คา่เลา่เรียน

125,000 เยน
วนัทีล่งทะเบยีนเรยีน 252,500 เยน

ภาคเรยีนที่ 2 252,500 เยน

รวมทั�งสิ�น : 630,000 เยน

※  ในส่วนข้องค่าเล่าเรียนข้องภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิที่ระบุข้้างต้น (จ�านวน 252,500 เยน) ทางมหาวิทยาลัยจะส่งแบบ 
ค�าข้อให้โอนเงินแก่นักศึกษาในช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ ข้อให้นักศึกษาโอนเงินภายในวันที่ก�าหนดด้วย

หากได้รับแจ้งจากส�านักงานตรวจคนเข้้าเมืองประจ�ากรุงโตเกียวว่า “ไม่สามารถออกหนังสือรับรองสถานภาพการพ�านัก 
ให้ได้” ผู้สมัครจะไม่มีสิทธิ์ข้อรับวีซ่่านักเรียนและการสมัครเข้้าเรียนข้องผู้สมัครคนดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ

[การคืนค่าลงทะเบียนเรียน]  มหาวิทยาลัยจะคืนค่าลงทะเบียนเรียนให้เฉพาะผู้สมัครที่ได้รับแจ้งจากส�านักงานตรวจคน 
เข้้าเมืองประจ�ากรุงโตเกียวว่า “ไม่สามารถออกหนังสือรับรองสถานภาพการพ�านักให้ได้” และ
ด�าเนินการข้อค่าลงทะเบียนเรียนคืนตามข้้อก�าหนดภายในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน  
ค.ศ. 2022

การจัดการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทางมหาวิทยาลัยทะคุโชคุเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการคุ้มครองข้้อมูลส่วนบุคคล และได้ปฏิบัติตาม “กฎหมายว่าด้วย 

การคุ้มครองข้้อมูลส่วนบุคคล” กับกฎข้้อบังคับที่เกี่ยวข้้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ข้องแนวทางต่างๆที่ก�าหนดโดยกระทรวง 
ศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) อีกทั�งยังได้ก�าหนด “ระเบียบการเกี่ยวกับการคุ้มครอง 
ข้้อมูลส่วนบุคคลข้องมหาวิทยาลัยทะคุโชค”ุ ข้ึ�นมาและจัดการข้้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

ในส่วนข้องเอกสารประกอบการสมัครที่ได้รับมาจากผู้สมัคร ทางมหาวิทยาลัยอาจจะท�าการติดต่อไปยังองค์กรที่ออก 
หนังสือรับรองหรือโรงเรียนที่ผู้สมัครส�าเร็จการศึกษาเพื่อตรวจสอบยืนยันข้้อมูลในเอกสาร





มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ ส�านักงานประจ�าประเทศไทย
โทรศัพท์: 02-267-7726
Email: ask@jeducation.com


