
เมษายน ปีค.ศ. 2016 

1. เก่ียวกบัโปรแกรม 
KICC เป็นศูนยช์่วยเหลอืชาวต่างชาตทิีอ่าศยัในโกเบใหม้ชีวีติความเป็นอยู่ทีส่ะดวกขึน้ 
รวมทัง้เป็นสถานทีท่ีช่าวญีปุ่่ นกบัชาวต่างชาตสิามารถมาแลกเปลีย่นวฒันธรรมกนัได ้เป้าหมายของโปรแกรมนี้ 
เพื่อการเรยีนรูภ้าษาและวฒันธรรมญีปุ่่ นทีม่คีวามจ าเป็นในชวีติประจ าวนั ผ่านการเรยีนภาษาญีปุ่่ นกบัผูส้อนภาษาญีปุ่่ น 
ซึง่ท าใหช้าวญีปุ่่ นกบัชาวต่างชาตไิดเ้ขา้ใจซึง่กนัและกนัมากยิง่ขึน้ อย่างไรกต็าม KICC ไมใ่ช่โรงเรยีนสอนภาษาญีปุ่่ นแต่อย่างใด 
ผูส้อน (Supporter)ของคุณเป็นอาสาสมคัรผูท้ีช่่วยเหลอืการเรยีนของคุณเท่านัน้ 
 

2. คอรส์ 
ภาษาญีปุ่่ น, การเขยีนพู่กนัจนี, การจดัดอกไมญ้ีปุ่่ น เลอืกเรยีนได ้1 อย่าง 
 

3. เง่ือนไขการสมคัร 
⚫ เป็นผูท้ีม่อีายุ 15ปีขึน้ไป สญัชาตติ่างประเทศ (ชาวต่างชาต)ิ  และอาศยัอยู่ในอ าเภอโกเบ (ยกเวน้ นักเรยีนมธัยมปลาย) 

รวมทัง้ ผูท้ีม่อีายุ 15ปีขึน้ไปทีเ่ตบิโตในต่างประเทศ หรอืผูท้ีเ่ปลีย่นสญัชาต ิหรอืผูท้ี ่KICC 
เหน็ว่ามคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเรยีนภาษาญีปุ่่ น  
(ผูท้ีอ่ายุยงัไม่ครบ 18ปีบรบิูรณ์ กรุณามาที ่KICC พรอ้มกบัผูป้กครอง (ครอบครวัหรอืโฮสแฟมลิี)่ 
กรณีทีผู่ป้กครองไม่สามารถมาได ้กรุณามาขอรบัใบสมคัรไดท้ี ่KICC และใหผู้ป้กครองเซน็ชื่อในช่อง 
「การยนิยอมของผูป้กครอง」แลว้กรุณาน าใบสมคัรมาที ่KICC อกีครัง้ 
กรุณากรอกชื่อและเบอรโ์ทรศพัทข์องผูป้กครองในช่องเบอรต์ดิต่อฉุกเฉิน) 

⚫ มรีะยะเวลาการอาศยัอยู่อ าเภอโกเบต่อเนื่องมากกว่า 7เดอืนขึน้ไป เน่ืองจากเรยีนสปัดาหล์ะ 1ครัง้ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 
6เดอืน 

⚫ ส าหรบัผูท้ีเ่คยเรยีนที ่KICC มาแลว้ สามารถสมคัรไดอ้กีครัง้ หลงัจากจบการเรยีนครัง้ก่อนเกนิ 1เดอืน 
 ( ตวัอย่าง: เรยีนจบเดอืนเมษายน ⇒ สามารถสมคัรไดต้ัง้แต่เดอืนมถิุนายน) 

⚫ ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนสอนภาษาญีปุ่่ น, ผูท้ีเ่รยีนมหาวทิยาลยัหรอืโรงเรยีนวชิาชพีเฉพาะทางเป็นภาษาญีปุ่่ น, 
หรอืผูท้ีล่งเรยีนวชิาภาษาญีปุ่่ น(ทีโ่รงเรยีน)อยูแ่ลว้ หากตอ้งการสมคัรเรยีนภาษาญีปุ่่ น สามารถสมคัรไดห้ลงัวนัที ่
15เป็นตน้ไปของทุกเดอืน (กรณีทีว่ชิาภาษาญีปุ่่ นทีเ่รยีนไม่เกนิ 12ชัว่โมงต่อสปัดาห ์หรอืกรณีทีเ่ป็นหลกัสตูรระยะสัน้ไม่เกนิ 
3เดอืน สามารถสมคัรเรยีนไดก้อ่นวนัที ่15) 

⚫ ผูท้ีท่ าตามกฎดงัต่อไปนี้ 
・ สามารถมาที ่KICC ไดใ้นวนัจนัทร–์ศุกร ์ระหว่างเวลา 10:00-12:00 และ 13:00-17:00 ในวนัทีพ่บกบัผูส้อน 

(Supporter) ครัง้แรก 
※ หากไม่สามารถมาในวนัและเวลาดงักล่าวได ้กรุณาปรกึษากบัเจา้หน้าที ่KICC 

・ หากหยุดเรยีน จ าเป็นตอ้งตดิต่อกบัผูส้อน (Supporter) หรอื KICC 
・ ตอ้งตอบแบบสอบถาม เมื่อเรยีนครบระยะเวลา 
・ ตอ้งใหค้วามร่วมมอืแก่ทางผูส้อน (Supporter) และเจา้หน้าที ่

※ ถงึแมว้่าผูส้มคัรจะตรงตามเงือ่นไขขา้งตน้ แต่หากการหาผูส้อน (Supporter)นัน้เป็นไปไดย้าก อาจมกีารปฎเิสธการสมคัรดงักล่าวได ้
 

4. ส่ิงจ าเป็นในการสมคัร 

・ บตัรไซรวิการด์ (ผูท้ีอ่ยู่ระหว่างการยื่นขอบตัร กรุณาสมคัรหลงัจากทีไ่ดบ้ตัรเรยีบรอ้ยแลว้) 
・ เครื่องเขยีน 

 
 

 

โกเบ โคคไุซ คอมูนิตี เซนตา (KICC) 

โปรแกรมการเรียนรูภ้าษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ น (ส าหรบันักเรียน) 



5. การสมคัร 

・ กรุณามา KICC ในวนัท าการ วนัจนัทร์- ศุกร ์ระหว่างเวลา 10:00-12:00 และ 13:00-17:00  
※ หากไม่สามารถมาในวนัและเวลาดงักล่าวได ้กรุณาปรกึษากบัเจา้หน้าที ่KICC 

・ กรุณากรอกขอ้มลูทีจ่ าเป็นลงในใบสมคัร ทางเจา้หน้าที ่KICC จะท าการพดูคุยดว้ยเลก็น้อย 
・ เมื่อเจา้หน้าที ่KICC สามารถหาผูส้อนภาษาญีปุ่่ นไดแ้ลว้จะท าการตดิต่อกลบัไป อาจใชเ้วลาหาผูส้อนภาษาญีปุ่่ นถงึประมาณ 

1เดอืน ในกรณีผูส้อนมเีวลาว่างน้อย 
 

6. การเรียนการสอน 

・ การเรยีนครัง้แรก วนัจนัทร์- ศุกร ์ระหว่างเวลา 10:00-12:00 และ 13:00-17:00  
※ หากไม่สามารถมาในวนัและเวลาดงักล่าวได ้กรุณาปรกึษากบัเจา้หน้าที ่KICC 
ตัง้แต่ครัง้ที2่ ใหผู้เ้รยีนและผูส้อน ตกลงวนัและเวลากนั และท าการจองกบัเจา้หน้าที ่

・ การเรยีนการสอนเป็นแบบตวัตอ่ตวั ระหว่างผูเ้รยีนกบัผูส้อนภาษาญีปุ่่ น 
・ ทาง KICC ไม่มกีารสอบหรอืหลกัสตูรการเรยีน 

ผูเ้รยีนกบัผูส้อนตอ้งท าการตกลงเรื่องวตัถุประสงคข์องการเรยีนและวธิกีารเรยีนการสอนเอง 
・ ท าการเรยีนการสอนที ่KICC สปัดาหล์ะ 1ครัง้ ครัง้ละ 2ชัว่โมง 
・ ระยะเวลาเรยีน 6เดอืน (เริม่นับตัง้แต่เดอืนถดัไปของเดอืนทีเ่ริม่การเรยีนการสอนเป็นเวลา 6เดอืน) 
・ เมื่อเรยีนครบโปรแกรม 1ครัง้แลว้ จะสามารถสมคัรเรยีนไดอ้กีครัง้เมื่อผ่านไปแลว้ 

1เดอืนของการเรยีนการสอนครัง้สุดทา้ยและ KICC ไม่สามารถใหเ้รยีนกบัผูส้อนภาษาญีปุ่่ นคนเดมิได ้
・ ไม่สามารถเรยีนในสาขาเฉพาะทางได ้

 

7. ผูส้อนภาษาญีปุ่่ น 
・ ผูส้อนภาษาญีปุ่่ นไม่ใช่อาจารยม์อือาชพี  เป็นเพยีงอาสาสมคัรเทา่นัน้ 

ผูส้อนภาษาญีปุ่่ นเป็นผูท้ีช่่วยเหลอืการเรยีนของผูเ้รยีนดว้ยความปรารถนาด ี
กรุณาเรยีนดว้ยความรูส้กึขอบคณุ 

・ ไม่สามารถสอนเน้ือหาทีย่ากอยา่งเช่น การตวิขอ้สอบหรอืการเขา้สอบ เป็นตน้ 
・ ไม่สามารถเลอืกผูส้อนภาษาญีปุ่่ นเองได ้

 

8. เกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคล 
・ ไม่น าขอ้มลูส่วนบุคคลทีใ่ชใ้นการสมคัรไปใชใ้นวตัถุประสงคอ์ื่น 
・ อาจมกีารแจง้ขอ้มลูขา่วสารต่างๆจาก KICC ไปยงัอเีมลทีเ่ขยีนในใบสมคัร 
・ ในการหาผูส้อนภาษาญีปุ่่ นนัน้ ทาง KICC จะน าขอ้มลูบางส่วนของผูเ้รยีนขึน้บนเวปไซต ์เช่น ชื่อผูเ้รยีน, 

ทีอ่ยู่และเบอรโ์ทรศพัท,์ อเีมล เป็นตน้ อย่างไรกต็ามจะไม่มกีารน าขอ้มลูส่วนบุคคลอื่นๆขึน้อย่างเดด็ขาด 
อกีทัง้ ในหน้าของรายชื่อนักเรยีน เจา้หน้าทีข่อง KICC และผูส้อนทีล่งทะเบยีนกบัKICCเท่านัน้ทีส่ามารถเขา้ดไูด ้

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
โกเบ โคคไุซ คอมูนิตี เซนตา (KICC) 
〒651-0083 5-1-14 ฮะมะเบะโดร,ิ ต าบลชโูอ, อ าเภอโกเบ  ตกึโกเบโชโคโบเอคเิซนตาบรีุ ชัน้ 2 

 

< รายละเอียด… > 
TEL: 078-291-8411  (วนัจนัทร-์ศุกร ์  9:00 – 17:00) 

Email: kic03@kicc.jp       URL: http://www.kicc.jp/kicc/index.html 
< จอง/ยกเลิก การเรียนการสอน… > 

TEL: 078-291-8442  (วนัจนัทร-์ศุกร ์  9:00 – 20:00, วนัเสาร ์  10:00 – 17:00) 
< เวลาท าการของKICC > 
วนัจนัทร-์ศุกร ์  10:00 – 20:00, วนัเสาร ์ 10:00 – 17:00 (หยุด วนัอาทติยแ์ละวนัหยุดนักขตัฤกษ์)  
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