ทางโรงเรี ยนมีหลักสูตรเข้ มข้ นธุรกิจญี่ปนุ่ ในระดับปานกลางII และในระดับสูง ชันเรี
้ ยนนี ้สาหรับผู้
ที่ต้องการที่จะเรี ยนรู้ภาษาญี่ปนทางธุ
ุ่
รกิจ เมื่อท่านสมัครเข้ าเรี ยนในหลักสูตรเข้ มขัน กรุณาสอบถาม
เกี่ยวกับชันเรี
้ ยนนี ้ที่สานักงานของทางโรงเรี ยน
เกียวโตเป็ นเมืองแห่งวัฒนธรรมแบบดังเดิ
้ มและการศึกษา. นอกจากนี ้ยังเป็ นที่ตงของส
ั้
านักงาน
ใหญ่ของบริ ษัทที่มีชื่อเสียงของโลกเช่น HORIBA, Murata Manufacturing, SHIMADSU, OMRON
Corporation, KYOCERA, NINTENDO Co.,Ltd, , Wacoal Holding Corp รวมทัง้ active venture
business and state-of-the-art science และเทคโนโลยีการวิจยั
ในชันเรี
้ ยนนี ้ท่านจะไม่เพียงแค่เรี ยนภาษาญี่ปนทางธุ
ุ่
รกิจ แต่ทา่ นจะได้ ศกึ ษาแนวทางการดาเนิน
ธุรกิจที่โดดเด่นของบริษัทในเกียวโต นอกจากนี ้ท่านจะได้ เรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมและประวัติศาสตร์ ญี่ปนในเกี
ุ่
ยว
โตอีกด้ วย
【คุณสมบัตผิ ้ สู มัคร】
1. ผู้สมัครจะต้ องมีวีซา่ สถานะนักเรี ยน
2. ผู้สมัครจะต้ องจบปริญญาตรี จากวิทยาลัย(4ปี ) หรื อมหาวิทยาลัย
3. ผู้สมัครจะต้ องได้ ผา่ นการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปนระดั
ุ่
บ 2 หรื อจบการศึกษาจากภาควิชา
ภาษาญี่ปนของมหาวิ
ุ่
ทยาลัย
4. ผู้สมัครจะต้ องมีประสบการณ์ทางธุรกิจ
5. ผู้สมัครจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตทิ งหมดดั
ั้
งกล่าวข้ างต้ น
【ค่าธรรมเนียม】
นอกเหนือไปจากค่าใช้ จา่ ยสาหรับหลักสูตร มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเติมสาหรับการเรี ยนดังต่อไปนี ้
¥ 3240 (ต่อภาคเรี ยน) รวมภาษีแล้ ว
* ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้ างต้ น
·ค่าเยี่ยมชมบริ ษัท
·ค่าธรรมเนียมเข้ าฟั งการบรรยายจากวิทยากรรับเชิญ
·ค่าธรรมเนียมศึกษาวัฒนธรรมญี่ปนและประวั
ุ่
ติศาสตร์ นอกสถานที่

【หลักสูตร】
ประกอบด้ วย 3 หัวข้ อหลัก
1. ภาษาญี่ปนทั
ุ่ ว่ ไป
・ ญี่ปนระดั
ุ่
บขันสู
้ งที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการดาเนินธุรกิจในญี่ปนุ่
・ ความรู้และการใช้ คาทางการ
2. การศึกษาธุรกิจ
・ สังคมธุรกิจและการสนทนา
・ การพัฒนาการนาเสนอและทักษะในการอภิปราย
・ การศึกษาวัฒนธรรมทางธุรกิจของญี่ปนและเล่
ุ่
นบทบาท (role plays)
・ คุยกับวิทยากรรับเชิญ
・ เยี่ยมชมบริษัท
3. วัฒนธรรมญี่ปนและประวั
ุ่
ตศิ าสตร์
・ เรื่ องเกี่ยวกับญี่ปนุ่
・ วัฒนธรรมดังเดิ
้ มของเกียวโต
・ วัฒนธรรมสมัยใหม่และร่วมสมัยของญี่ปนุ่
【เอกสารประกอบการเรี ยน】
สาหรับระดับขันสู
้ ง
・ Reading Japanese Culture for Advanced Learner
・ Hinkaku no migakikata
สาหรับระดับกลาง
・ Reading Japanese Culture for Advanced Learner
・ บทความจากหนังสือพิมพ์ หรื อนิตยสาร
* เอกสารประกอบการเรี ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคเรียน

หนังสืออ้ างอิง
・BJT Business Japanese Proficiency Test Skill Improvement Workbook: Listening Comprehension
/ Combined listening and Reading Comprehension
・BJT Business Japanese Proficiency Test Skill Improvement Workbook: Reading Comprehension

【ตารางเรี ยน (ตัวอย่าง)】

1

จันทร์

อังคาร

พุธ

เกี่ยวกับญี่ปนุ่

เกี่ยวกับญี่ปนุ่

ภาษาญี่ปนทั
ุ่ ว่ ไป ภาษาญี่ปนทั
ุ่ ว่ ไป

ภาษาญี่ปนทั
ุ่ ว่ ไป

บทความจาก
การอ่าน
หนังสือพิมพ์หรื อ
บทความ

การอ่าน

สังคมธุรกิจและ
การสนทนา

การถกเถียงทาง
ธุรกิจ

2

3

การสนทนาทาง
ธุรกิจ

การเขียน ทางธุรกิจ

4

พฤหัสบดี

ธุรกิจ

บทความจาก
หนังสือพิมพ์หรื อ
บทความ

ศุกร์

การฟั ง

＊ตารางเรี ยนอาจมีการเปลีย่ นแปลงไปในแต่ละภาคเรี ยน

【อื่น ๆ 】
(การเยี่ยมชมบริษัท)
บริษัท ทัวร์ จะดาเนินการสองหรื อสามครัง้ ต่อภาคเรี ยน
ก่อนการเยี่ยมชม นักเรี ยนจะได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับบริษัท
(การแนะนาอาชีพ)
ผู้สมัครจะได้ รับคาแนะนาเกี่ยวกับอาชีพในประเทศญี่ปนุ่
หลังจากจบการศึกษาในหลักสูตรนี ้ ทางเรี ยนขอแนะนา Doshisha University’s School of Business (MBA
course) สาหรับนักเรี ยนที่ต้องการที่จะทาการศึกษาเพิ่มเติม

