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 หลักสูตรระยะยาว  
 

１ .ภาคการศกึษา 
  

ภาคการศึกษา ระยะเวลาเรียน จํานวนชั่วโมง 

2  ป 1840  ชั่วโมง 

1.5  ป 1380  ชั่วโมง 
ภาคเรียนเดือนเมษายน 

และเดือนตลุาคม 
1  ป 920  ชั่วโมง 

 

*เรียนวันละ 5 ชั่วโมง สัปดาหละ 25 ชั่วโมง (วันจันทรถึงวันศุกร) ชวงเวลาเรียนมี 2 รอบคือรอบเชา และรอบบาย 

  ซึ่งจะตัดสินจากผลการสอบการแยกช้ันเรียน (ผูท่ีจะสมัครวีซานักเรียนตางชาติ ไมสามารถเลือกเวลาเรียนได) 

*จะไดรับวีซานักเรียนตางชาติ 

 

 

２ ．จํานวนท่ีรับ    500 คน   

 

３ ．ชวงเวลาที่รับสมัคร 

          ประเภทผูสมัคร ชวงเวลารับสมัคร 

ผูที่จะสมัครวีซานักเรียนตางชาต ิ วันที ่1 กรกฎาคม 2016 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2016 ภาคเรียน 

เดอืนเมษายน 

ป 2017 ผูที่ไมตองย่ืนขอวีซานักเรียนตางชาติ วันที่ 6 มกราคม 2017 ถึง วันที ่31 มีนาคม 2017 

ผูที่จะสมัครวีซานักเรียนตางชาต ิ วันที่ 6 มกราคม 2017 ถึง วันที ่31 พฤษภาคม 2017 ภาคเรียน 

เดอืนตลุาคม 

ป 2017 ผูที่ไมตองย่ืนขอวีซานักเรียนตางชาติ วันที่ 19 มิถุนายน 2017 ถึง วันที่ 29 กันยายน 2017 

 

４ . คุณสมบตัิของผูสมัคร  
  (1)เปนผูที่จบการศึกษาหรือกําลังจะจบการศกึษาอยางนอย 12 ปในประเทศของตนเอง  

  (2)เปนผูที่จบการศึกษาระดบัมัธยมปลาย และมีคุณสมบัติที่จะเขาศึกษาตอในระดบัมหาวิทยาลัยไดในประเทศตนเอง 

 (3)ผูที่โรงเรียนน้ียอมรับวามีคุณสมบัติเทาเทียมกับขอ (1)หรือ ขอ (2)  

 (4)ผูที่อายุ มากกวา 18 ปบริบูรณ 

 

５ . วิธีการสมคัร  

  (1) ผูสมัครหรอืผูค้ําประกัน  นําเอกสารมาสมัครที่โรงเรียนไดดวยตนเองโดยเจาหนาที่ของโรงเรียน 

จะทําการสัมภาษณในวันเดียวกัน 

          (2) กรณีที่ผูสมัครหรือ ผูค้ําประกันไมไดอยูในประเทศญี่ปุน กรุณาสงเอกสารสมัครทางไปรษณียโดยตรง 

               *ผูค้ําประกัน คือผูที่ดูแลรับผิดชอบ ผูสมัครในข้ันตอนการสมัคร และระหวางที่อาศัยอยูที่ประเทศญ่ีปุน 
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６ . เวลาทําการและสถานทีรั่บสมัคร   

ECC Kokusai College of Foreign Languages Japanese course 

                1-5-11 Nakazaki Nishi, Kita-ku, Osaka 530-0015  Tel: (06) 6372-1444 

                 วันจันทร ถึง วันศุกร   9：30 - 17：30 

*ยกเวน วันหยุดนักขัตฤกษและวันหยุดที่โรงเรียนกําหนด 

  

７ . คาเรียน (หนวย : เงนิเยน) 

 (1)คาสมัคร 20,000 เยน (เฉพาะผูที่ยื่นขอวีซานักเรียนตางชาติ) 

 (2)คาแรกเขา 50,000 เยน 

 (3)คาเลาเรียน 

 *หากจายครั้งเดียว  ก็จะถกูกวาแบงจาย  50,000 - 150,000 เยน 

ระยะเวลาเรียน คาเลาเรียนแบบเหมาจาย  คาเลาเรียนแบบแบงจาย 

 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

① 710,000 เยน 710,000 เยน   

② 710,000 เยน 380,000 เยน 380,000 เยน  
2 ป 

 

1,370,000 เยน 

 
③ 380,000 เยน 380,000 เยน 380,000 เยน 380,000 เยน

④ 710,000 เยน 380,000 เยน   
1.5 ป 1,040,000 เยน 

⑤ 380,000 เยน 380,000 เยน 380,000 เยน  

1 ป 710,000 เยน ⑥ 380,000 เยน 380,000 เยน   

 

*ขอบังคับ 

①ชวงเวลาที่ชําระเงินครั้งที่สองในการแบงจายในขอ ①②④ คือ  หลังจากเขาเรียนแลว ประมาณ  10 เดือน    

ในกรณีขอ  ③⑤⑥ ใหชําระเงินหลังจากเขา เรียนประมาณ 4 เดือน  

②คาสมัครและคาแรกเขาจะไมมีการคืนให ไมวากรณีใด ๆ  ก็ตาม 

③ ทางโรงเรียนจะคืนคาเลาเรียนในสวนของเทอม ตอไปให หากเปนไปตามเง่ือนไข  ตอไปน้ี 

 (1)กรณีที่ศึกษาตอมหาวิทยาลัย 

 (2)กรณีที่จําเปนตองกลับประเทศโดยยื่นใบลาออกตอโรงเรียนแลว 

*อยางไรก็ตาม ทางโรงเรียนจะไมคืนเงินใหในสวนภาคเรียนปจจุบัน และภาคเรียนกอนหนาน้ัน                                         

④นักเรียนตองเขาระบบประกันสุขภาพของรัฐบาลญ่ีปุนโดยตองรับผิดชอบคาใชจายเอง 

⑤คาเลาเรียนไมไดรวมคาหนังสือเรียน (คาหนังสือเรียน:ภาคละ 10,000 เยน - 20,000 เยน) 

⑥คาตรวจสุขภาพและคาทศันศึกษารวมอยูแลว 
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ข้ันตอนการสมัครจนถึงวันเปดเรียน 
 

１． ผูที่ตองสมัครขอวีซานกัเรียนตางชาติ 
①  ผูค้ําประกันอยูทีญ่ี่ปุน  ・ผูที่ประสงคจะเขาเรียน ● รับฟงคําอธิบายจากทางโรงเรียน 

  ▼ 

②  ผูค้ําประกันอยูทีญ่ี่ปุน  ・ผูที่ประสงคจะเขาเรียน ● ย่ืนใบสมคัร  

  ▼ 

③ＥＣＣ  ● สําหรับผูสอบผาน หรือเอกสารผานการคดัเลือก ทางโรงเรียนจะ ออกใบอนุญาตเขาเรียน ใหแกผูที่สอบผาน 

และทางโรงเรียนทําการย่ืนเอกสารที่จําเปนท่ีกระทรวงยตุิธรรม 

▼  

④ ผูค้าํประกันอยูที่ญีปุ่น  ・ผูที่ประสงคจะเขาเรียน ● ชําระคาสมัครสอบคดัเลือก 

  ▼ 

⑤ กระทรวงยุตธิรรม      ● ตรวจสอบสถานภาพการพํานัก และออกใบรับรองสถานภาพ 

  ▼ 

⑥ ผูค้าํประกันอยูที่ญีปุ่น  ・ผูที่ประสงคจะเขาเรียน 

● ผูที่ออกคาใชจายทําการชาํระคาเลาเรียน  และคาแรกเขาตามที่โรงเรียนกําหนด 

  ● นักเรียนจะไดรับใบรับรองสถานภาพตวัจริงเม่ือยืนยันการโอนคาเลาเรียนเรียบรอยแลว                       

  ▼ 

⑦ ผูที่ประสงคจะเขาเรียน   ● ผูที่ประสงคจะเขาเรียนนําใบรับรองสถานภาพ ไปย่ืนขอวีซาที่สถานทูต ญี่ปุน 

ประจําประเทศไทยหลังจากไดรับวีซา เขาสูข้ันตอนการเตรียมตัวเดินทางไป  

▼                                                           

(ไดรับวีซา)      

▼  *การทาํหนังสอืเดินทาง  กรุณาสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่จําเปนในการออกหนังสอืเดินทางที่หนวยงานรับผิดชอบ 

(เดินทางถึงญี่ปุนและมาที่โรงเรียน)      

  ▼ 

(เขาสอบเพ่ือแยกชั้นเรียน)   

 ● ผูที่ประสงคจะเขาเรียน กรุณามาถึงญี่ปุนกอนวันเปดภาคเรียนประมาณ 6 วัน 

 ● กรณีมาถึงญีปุ่นหลังวันเปดภาคเรียน  อาจจะถกูคดัชือ่ออกจากโรงเรียนได                                                                            

 ● โรงเรียนจะแบงชั้นเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุนและจดุมุงหมายในการเรียน 

 

２．   ผูที่ไมจําเปนตองยืน่ขอวีซานักเรียนตางชาติ 
①  ผูค้ําประกันอยูทีญ่ี่ปุน  ・ผูที่ประสงคจะเขาเรียน ● รับฟงคําอธิบายจากทางโรงเรียน 

   ▼ 

②  ผูค้ําประกันอยูทีญ่ี่ปุน  ・ผูที่ประสงคจะเขาเรียน ●  ย่ืนเอกสารสมคัรเรียน   

▼                                                                                                                            

③ＥＣＣ   ●  ตรวจเอกสาร 

   ▼ 

④ ผูค้าํประกันอยูที่ญีปุ่น  ・ผูที่ประสงคจะเขาเรียน ●   ชาํระคาแรกเขา และ คาเลาเรียน 

   ▼ 

⑤ ผูที่ประสงคจะเขาเรียน  ●  เขารับการสอบ แยกชั้นเรียน 
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เอกสารที่ใชในการสมัคร 
 

 

１．  ผูทีต่องยืน่ขอวซีานักเรียนตางชาติ 
 ผูที่ประสงคจะเขาศกึษา กรุณายื่นเอกสาร ดงันี ้

(1)ใบสมัครเรียน 
 *กรณีที่ประวัติการศกึษา  และ ระยะเวลาการศึกษา แตกตางจากเกณฑทั่วไป กรุณาแนบเอกสารที่อธิบายเหตุผล 

              โดยที่สถานศึกษาเดิมเปนผูออกมาดวย 

 *กรุณาเขียนเหตุผลในการมาศึกษาตอประเทศญ่ีปุน อยางละเอียดและชดัเจน 

  *ผูที่จบการศกึษาจากโรงเรียนมัธยม หรือ  มหาวิทยาลัยแลว และกําลังเรียนภาษาญี่ปุนในโรงเรียนสอนภาษา  

โดยเขาเรียน 5 วัน รวมเวลาเรียนมากกวา 20 ชั่วโมงตอสัปดาห ใหกรอกคําวา  “นักเรียน” ลงในชองอาชีพ  

รวมทั้งเขียน ชื่อ ที่อยูของโรงเรียนสอนภาษา   

 *เอกสารทั้งหมดจะกรอกดวยลายมือ หรือ คอมพิวเตอร และลงชื่อ 

(2)ใบรับรองการสําเร็จการศกึษาข้ันสูงสุด ( ตัวจริง )  หรือ ใบปริญญาบัตร ( ตัวจริง )  

(3)รูปถาย ขนาด 4X3 ซม. ( 1 น้ิวครึ่ง ) 

รูปถายหนาตรง  ครึ่งตัว ไมสวมหมวก จํานวน 4 รูป ตองเปนรูปที่ถายภายในระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน 

(4)สําเนาหนังสือเดินทาง 

(5)เอกสารผลการสอบวัดระดับความรูภาษาญ่ีปุน และการสอบวัดระดับภาษาญ่ีปุน เชิงปฏิบัติ J.TEST 

(6)ใบรับรองสถานภาพการทํางานจากที่ทํางาน 

(เขียนรายละเอียดการทํางาน  กรณีที่มีกําหนดการจะกลับไปรับตําแหนงเดิม ใหระบุดวย) 

(7)หนังสือรับรองสถานภาพการเปนนักเรียน นักศึกษา  

( กรณีทีก่ําลังจะจบการศึกษาระดับสูงสุดจากโรงเรียน ใหยื่น หนังสือรับรองวาจะจบการศึกษา )  

(8)สําเนาทะเบียนบาน  ( ในครอบครัวทกุคน ) 

   (9)หนังสือสัญญา 

 *ผูที่ประสงคจะเขาเรียน และผูค้ําประกัน ใหลงลายมือชือ่ตนเอง 

 

ตามกฎของโรงเรียน：①โดยทางโรงเรียนจะเปนผูพิจารณาอนุญาตทํางานพิเศษ  

<คุณสมบัตทิํางานพิเศษ> 

ผูที่เขาเรียนสม่ําเสมอ และมีผลการเรียนดี ในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากเขาเรียน 

ผูที่ไมมีปญหาในการเขาเรียน และผลการเรียนดีในระยะ 6 เดือนหลังจากเขาเรียน 

②นักเรียนตองตั้งใจเรียนโดยไมขาด มาสาย ลาเรียน 

*(4)(5)(6)(7)  ยื่นเฉพาะผูที่ตรงตามเง่ือนไข 
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 ผูออกคาใชจาย กรุณายื่นเอกสาร ดังนี ้
〔กรณทีี่ผูออกคาใชจาย อยูนอกประเทศญ่ีปุน〕 
 (1) หนังสือสัญญาการออกคาใชจาย (เขียนดวยตัวเอง) 

    *2.(1) วิธีการชําระคาเลาเรียน กรุณาทําเครื่องหมาย ○ รอบวิธีชําระเงินที่ตองการ 

              *2.(3)วิธีชําระคาใชจายในระหวางผูเขาเรียนอยูที่ญ่ีปุนใหระบุ จํานวนเงินที่ถือตอนเขาประเทศญ่ีปุนผูเขาเรียน  

รวมทั้งจํานวนเงินและจํานวนคร้ังที่โอน (เชน 1 ครั้งตอเดือน เปนตน) ใหชัดเจน  

 (2) เอกสารรับรองทางการเงินจากธนาคาร 

 (3) เอกสารแสดงสถานภาพการทํางานและในกรณีที่เปนเจาของกิจการ ตองมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการ 

 (4) เอกสารรับรองยอดเงินรายไดประจําป (ปจจุบัน) หรือใบรับรองเสียภาษี 

 (5) เอกสารรับรอง แสดงความสัมพันธกับผูสมัคร 

              *ผูที่ออกคาใชจาย  เปนญาติชั้นที่ 3 ตามกฎหมาย (กรณีที่นอกเหนือจากน้ี กรุณาปรึกษาเจาหนาที่) 

 

〔กรณทีี่ผูออกคาใชจายเปนบุคคลอื่นนอกเหนือจากผูเขาเรียน และเปนผูอาศัยอยูในประเทศญ่ีปุน〕  
 (1) หนังสือสัญญาการออกคาใชจาย (ที่เขียนดวยตนเอง) 
 (2) ใบรับรองการชําระภาษี (ที่ระบุรายได) 

 (3) เอกสารรับรองทางการเงินจากธนาคาร 

 (4) ใบรับรองการทํางาน 

    พนักงานบริษัท  --------------------ใบรับรองสถานภาพการทํางาน 

    กรรมการบริหารบริษัท------------- ใบจดทะเบียนบรษัิท 

    ประกอบกิจการสวนตัว ------------- สําเนาใบจดทะเบียนกิจการ 

 (5) ทะเบียนบาน (มีรายชื่อของสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด)แสดงรายชื่อของสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด 

    *ในกรณีเปนชาวตางชาติ ตองแสดงเอกสารการจดทะเบียนชาวตางชาติ 

 (6) เอกสารสวนตัวรับรองความสัมพันธกับผูสมัครเชน สาํเนาทะเบียนบาน  หรือ บัตรประชาชน  1 ฉบับ 

              *ผูที่ออกคาใชจาย  เปนญาติภายในชั้นที่ 3 ลําดับตามกฎหมาย  

(กรณีที่นอกเหนือจากน้ี กรณุาปรึกษากับเจาหนาที่)  

 

 〔กรณีทีผู่สมัครรับผดิชอบคาใชจายดวยตนเอง〕  
 (1) เอกสารรับรองยอดเงินฝากในธนาคาร(เอกสารที่ยืนยันทรัพยสินของผูสมัคร) 

 (2) เอกสารแสดงสถานภาพการทํางาน 

 (3) ใบรับรองรายได หรือ ใบรับรองการชําระภาษีที่ระบุรายได(ปจจุบัน) 

 (4) หนังสือรับรองการออกคาใชจาย   กรุณากรอกเฉพาะขอ 2.(1) (2) (3) และลงชื่อในเอกสาร 

 

〈ขอควรระวงั〉  
 1.เอกสารที่เปนภาษาตางประเทศ กรุณาแนบเอกสารทีแ่ปลเปนภาษาญี่ปุนมาดวย 
 2.นอกจากเอกสารที่ระบุขางตน อาจมีกรณีที่ตองขอใหยื่นเอกสารอื่นทีจ่ําเปนในการขอวีซาเพิ่มเติมและเอกสาร 

ที่กลาวมาเปนสิ่งที่จําเปนตองนําไปยื่นกองตรวจคนเขาเมือง ดังน้ัน ตองเปนเอกสารที่เปนความจริง 
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 3.กรณีมีเอกสารที่ไมสามารถยื่นได กรุณาปรึกษากับเจาหนาที่ 

 4.เกี่ยวกับเอกสารทีย่ื่น กรณุายื่นตามวันดังน้ี  

            นักเรียนภาคเรียนเดือนเมษายน  กรุณายื่นเอกสารที่ออกหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2016 

            นักเรียนภาคเรียนเดือนตลุาคม  กรุณายื่นเอกสารที่ออกหลังจากวันที่ 1 มกราคม  2017 

 5. กรุณาระบุชื่อหนวยงานที่ออกเอกสารในเอกสารรับรอง 

 6.กรณีที่ผูค้ําประกันอยูในประเทศญี่ปุน กรุณายื่นหนังสือค้ําประกันดวย 

เอกสารที่ใชในการสมคัร ใหถายเอกสารสวนที่กอนกรอกและหลังกรอกรายละเอียดไวดวย เพื่อเปนหลักฐานได 

    7.โรงเรียนแนะนําวาทําสําเนาของเอกสาร ซึ่งไดอธิบายไปแลวเก็บไวเองดวย 

 

２． ผูที่ไมจําเปนตองยื่นขอวีซานกัเรียนตางชาติ 
 (1) ใบสมัครเรียน 
 (2) ใบรับรองการสําเร็จการศึกษาข้ันสูงสุด ( ตัวจริง )  ใบรับรองวากําลังจะจบการศึกษา หรือ ปริญญาบัตร ( ตัวจริง ) 

  (3) รูปถาย ขนาด 4X3 ซม. 

 ( 1 น้ิวครึ่ง รูปถายหนาตรง  ครึ่งตัว ไมสวมหมวก จํานวน 2 รูป ตองเปนรูปที่ถายภายในระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน ) 

 (4) สําเนาหนังสือเดินทาง                                        
 (5) หนังสือสัญญา 

 (6) สําเนาบัตรรับรองถิ่นทีอ่ยู หรือสําเนาบัตรประจําตัวคนตางชาติ 

              *(2)(4)(6)ยื่นเฉพาะผูที่มีเอกสารดังกลาว 

 

 หลักสูตรระยะสั้น  
ข้ันตอนการสมัครงาย เพราะหลักสูตรน้ี ไมจําเปนตองขอวีซานักเรียน ผูที่มีวีซาชั่วคราว หรือวีซาอื่น ๆ  

สามารถเรียนไดและพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุนในชวงเวลาสั้น ๆ   หากตองการสมัครหลกัสูตรระยะยาวตอ 

ก็สามารถสมัครตอไดเชนกนั 

１ .ภาคการศกึษา 
   เดือนเมษายน เดือนมิถุนายน เดือนตุลาคม และเดือนมกราคม  

   *กอนทีจ่ะเริ่มเรียน นักเรียนตองเขาการสอบแยกชั้นเรียน และสามารถเรียนในชั้นเรียนที่เหมาะสมกับความสามารถ 

   *จะเรียนพรอมกันนักเรียนของหลักสูตรระยะยาว 

２ ．คุณสมบตัิของผูสมัคร   
ผูที่อายุ มากกวา 18 ปบริบูรณ (ในกรณีที่อายุต่ํากวา 18 ป หากผูอํานวยการหลักสูตรอนุญาตก็สามารถเรียนได)  

３ ． วิธีการสมัคร  กรุณายื่นใบสมัครเรียน รูปถายจํานวน 1 รูป สําเนาหนังสือเดินทาง  

４  .คาเรียน (หนวย : เงินเยน) 
ชวงเวลาที่เรียน คาลงทะเบียน คาเลาเรียน 

3 เดือน ( จํานวนวนัที่เรยีน คือ 46 วัน ) 25,000 เยน 197,800 เยน 

6 เดือน ( จํานวนวนัที่เรยีน คือ 92 วัน ) 50,000 เยน 380,000 เยน 

* หากคุณตองการเรียนชวงเวลาอ่ืนนอกเหนือจากชวงเวลาขางตน กรุณาติดตอสอบถามขอมูลเก่ียวกับคาเลาเรียน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Access 
● เดนิเพยีง 10 นาท ีจาก สถานรีถไฟ JR Osaka  

● เดนิเพยีง 7 นาท ีจาก สถานรีถไฟ Hankyu Umeda  

● เดนิเพยีง 10 นาท ีจาก สถานรีถไฟใตดนิ Umeda (สาย Midosuji)  

● เดนิเพยีง 1 นาท ีจาก สถานรีถไฟใตดนิ Nakazakicho (สาย Tanimachi ) 

ホテル
グリーン
プラザ

梅田
センター
ビル

大東洋

阪急
梅田駅

ターミナル
ビル

グランド
ビル

JR
大阪駅

阪急
百貨店

地下
鉄 谷
町線

至
大
日

至東梅田
曽根崎警察署

阪急
イングス

ロフト
LOFT

Hankyu Ings

Hankyu

Umeda St.

Terminal

Bldg.

Umeda

Center Bldg.

Hotel

Green Plaza

Daitoyo

ECC Kokusai College

of Foreign Languages

ECC Computer

College Bldg.2

ECC Computer

College Bldg.3

ECC Computer

College Bldg.1

ECC Artist

College Bldg.1
ECC Artist

College Bldg.2

ECC Kokusai College of Foreign Languages
Japanese Course

Ground

Bldg.

Hankyu

Dept.

JR Osaka St.

Sonezaki Police Station

Su
bw
ay
 T
an
im
ac
hi
 L
in
e

N
ak
az
ak
ic
ho
 S
t.

ECC国際外語
専門学校

ECCコンピュータ
専門学校 3号館

ECCコンピュータ
専門学校 2号館

ECCアーティスト
美容専門学校 2号館

ECC国際外語専門学校 日本語学科

ECCコンピュータ
専門学校 1号館

至
京
都

中崎
町駅

新
御
堂
筋

S
h
in
-M
id
o
u
s
u
ji

ＧＳ

至
天
満

ECCアーティスト
美容専門学校 1号館


