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เกีย* วกับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
เนื*องด้วยกฎหมายเกีย* วกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศญีป* นุ่ ตามกฎหมายข้อที* 57/2003
ทางโรงเรียนจะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลทีไ* ด้เขียนลงในใบสมัครเฉพาะในกิจกรรมทีเ* กีย* วข้องกับการสมัครเรียน
และการจัดการทีเ* กีย* วข้องกับสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เช่น การดําเนินการยืน* ขอพํานักในประเทศญีป* ุ่นเท่านัน>

คํานํา
เมืองเกียวโตเป็ นเมืองทีม* ปี ระวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมยาวนานกว่า
1200
ปี
ในปจั จุบนั เมืองเกียวโตมุง่ หวังจะเป็ น
ศูนย์กลางวัฒนธรรมโดยผ่านการแลกเปลีย* นวัฒนธรรมจากคนทัวโลก
*
และสร้างความก้าวหน้าใหม่ๆอย่างรวดเร็ว โรงเรียน Kyoto Japanese
Language School โดย The Kyoto Center for Japanese Linguistic Studies ได้ก่อตัง> ขึน> ในเมืองเกียวโตเมือ* เดือนกันยายน ปี 1950
และได้ทาํ การสอนภาษาญีป* ุน่ ให้กบั คนต่างชาติมาโดยตลอด ตัง> แต่เริม* ก่อตัง>
ทางโรงเรียนมีปรัชญาพืน> ฐานในการให้การศึกษาภาษาญีป* ุน่ ว่า
"ยืดหยุน่ ได้"
เนื*องจากเป็ นการตอบคําถามเบือ> งต้นว่า
"คนแบบไหนทีเ* รียนและเรียนเพือ* อะไร?"
เราเล็งเห็นความสําคัญว่าอาจารย์จะต้องไม่ยดึ ติดกับแบบแผนและสามารถยืดหยุน่ ได้ในชัน> เรียน
ในอนาคตทางโรงเรียนก็จะยึดมัน*
"หัวใจแห่งความยืดหยุน่ " เพือ* พัฒนาวิธกี ารสอน, ตําราเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ดมี ากยิง* ขึน>

รายละเอียดหลักสูตร
ระดับชัน>

ชัน> ต้น

ชัน> กลาง 1

ชัน> กลาง 2

ชัน> สูง 1

ชัน> สูง 2

ระดับความสามารถทางภาษาญีป* นุ่

เนื>อหาการเรียน
ั
(การฟง/การพูด/การอ่าน/การเขียน)

คันจิ (ตัว)

เรามีชนั > เรียนสําหรับผูท้ ไ*ี ม่เคยเรียนภาษาญีป* ุน่ มาก่อนหรือมีความรูภ้ าษาญีป* ุน่ เพียงเล็
กน้อยทุกหลักสูตรจะค่อยๆเพิม* ทักษะทัง> 4 ด้านไม่วา่ จะเป็ น การอ่าน, การเขียน,
การฟงั และการพูด ในชัน> ต้นนี> นักเรียนจะเรียนรูเ้ กีย* วกับบทสนทนาในชีวติ ประจําวัน
พร้อมทัง> เรียนอ่านและเขียนรูปประโยคง่ายๆ
ในชัน> เรียนจะมุง่ เน้นไปทีก* ารเรียนบทสนทนา
และการสร้างบทสนทนาทีใ* ช้ในการติดต่อสือ* สาร
ชัน> เรียนนี>เหมาะสําหรับผูท้ เ*ี รียนภาษาญีป* ุน่ มาแล้วประมาณ 400 ชัวโมง
*
นักเรียนจะได้พฒ
ั นารูปประโยคและไวยากรณ์ทไ*ี ด้เรียนมาในชัน> ต้นและฝึกนําไปใช้ในห
ลากหลายรูปแบบมากยิง* ขึน>
ในชัน> เรียนนี>มงุ่ เป้าให้นกั เรียนสามารถสนทนาพูดคุยและอ่านเขียนประโยคทีย* าวมากขึ>
นได้ นักเรียนจะได้เรียนรูปประโยคทีซ* บั ซ้อนมากขึน>
ในชัน> เรียนนี> จะเป็ นการเตรียมความพร้อมสําหรับการเรียนในชัน> สูง
จะมุง่ เน้นไปทีก* ารอ่านทําความเข้าใจ, การสนทนาในสถานการณ์ทซ*ี บั ซ้อนมากขึน>
และการเขียนรายงาน เป็ นต้น การอ่านจะเน้นทีก* ารอ่านนิยายและคําวิจารณ์
รวมไปถึงการอ่านจับใจความหนังสือพิมพ์และบทความ นอกจากนี>
นักเรียนจะได้เตรียมความพร้อมสําหรับ "การสอบเพือ* ศึกษาต่อ
ในประเทศญีป* ุน่ สําหรับนักศึกษาต่างชาติ (EJU)” และ
"การสอบวัดระดับความรูภ้ าษาญีป* ุน่ ”
ในชัน> เรียนนี>
จะเพิม* ทักษะภาษาญีป* ุน่ เพือ* นําไปใช้ในการวิจยั ขัน> สูงหรือการศึกษาเฉพาะด้านจะใช้งา
นเขียนด้านวรรณคดี,งานวิจารณ์และเนื>อหาเหตุการณ์ปจั จุบนั สําหรับฝึกการอ่านด้านก
ารเขียน
จะเน้นการแต่งประโยคทีใ* ช้ในการเขียนรายงานส่วนการพูดจะให้นกั เรียนได้ฝึกการพูด
รายงานและการแสดงความคิดเห็นเกีย* วกับหัวข้อทีม* เี นื>อหายากมากขึน> นอกจากนี>ยงั ใ
ห้นกั เรียนได้มคี วามเข้าใจเกีย* วกับภาษาญีป* ุน่ และประเทศญีป* ุน่ ในปจั จุบนั ด้วย
ในชัน> เรียนนี>จะใช้เนื>อหาทีไ* ด้เรียนในชัน> สูง1
เป็ นพืน> ฐานเพือ* รองรับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน
นักเรียนจะได้เรียนรูภ้ าษาญีป* ุน่ เฉพาะด้านทีต* รงกับความสนใจของตน
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หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Course)
หลักสูตรนี>เป็ นหลักสูตรเต็มเวลาสําหรับผูท้ ต*ี อ้ งการจะเรียนภาษาญีป* ุน่ อย่างเข้มข้น โดยจะเรียน rs ชัวโมงต่
*
อสัปดาห์
่
่
เหมาะสําหรับผูท้ ต*ี อ้ งการทีจ* ะศึกษาต่อในระดับสูงในประเทศญีป* ุน,ทํางานกับบริษทั ญีป* ุนหรือต้องการทีจ* ะเรียนรูศ้ ลิ ปะและวัฒนธรรมญีป* ุน่
โดยในแต่ละชัน> เรียนจะมุง่ เน้นการสนทนาผ่านนักเรียนกลุ่มเล็กๆและความเหมาะสมของครูผสู้ อน
โดยมุง่ พัฒนาการสือ* สารในการฝึกทักษะทัง> 4 ด้าน ได้แก่ การอ่าน,การเขียน,การฟงั และการพูด อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ
ทางโรงเรียนได้จดั เตรียมหลักสูตรของ "ชัน> ธุรกิจ" หรือ "ชัน> เรียนศิลปะและวัฒนธรรมญีป* ุน่ "
โดยทัง> สองหลักสูตรนี>มที งั > หลักสูตรระดับกลางและหลักสูตรระดับสูง
โรงเรียนได้มงุ่ มันพั
* ฒนาหลักสูตรและวิธกี ารสอนทีด* ที ส*ี ดุ สําหรับผูเ้ รียนและมุง่ เน้นประสบการณ์การเรียนรูใ้ นขณะทีอ* ยูใ่ นเกียวโต
คุณสมบัติผสู้ มัคร

- มีอายุ 18 ปี ขน>ึ ไปและเป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษา 12 ปี ขน>ึ ไปในประเทศของตน
(เทียบเท่ากับชัน> มัธยมปลายของประเทศญีป* ุน่ )
- ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัตเิ ทียบเท่ากับคุณสมบัตขิ า้ งต้นตามการพิจารณาของโรงเรียน

ระยะเวลาเรียน

2 ปี / 1 ปี ครึง* (สามารถเข้าเรียนหลักสูตร 6เดือนได้)
* หลักสูตร 2 ปี เริม* เดือนเมษายนและจบเดือนมีนาคม 2 ปี ถดั ไปและหลักสูตร 1 ปี ครึง*
เริม* เดือนตุลาคมและจบเดือนมีนาคม 2 ปี ถดั ไป
เมษายน และ ตุลาคม (2 ภาคการศึกษาต่อปี )
ภาคต้น
1 เมษายน - 30 กันยายน
ภาคปลาย
1 ตุลาคม - 31 มีนาคม

ช่วงเวลารับสมัคร
ภาคการศึกษา

ตารางประจําปี

วันเรียน
ชัวโมงเรียน

ภาคต้น

8 เมษายน (วันพุธ)
พิธเี ปิ ดภาคการศึกษา/ปฐมนิเทศ
9 เมษายน (วันพฤหัสบดี)
เปิ ดเรียน
9 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม
วันหยุดฤดูรอ้ น
17 สิงหาคม (วันจันทร์)
เปิ ดเรียน
25 กันยายน (วันศุกร์)
ปิ ดเรียน
25 กันยายน (วันศุกร์)
พิธปี ิ ดภาคการศึกษา
ภาคปลาย
13 ตุลาคม (วันอังคาร)
พิธเี ปิ ดภาคการศึกษา/ปฐมนิเทศ
14 ตุลาคม (วันพุธ)
เปิ ดเรียน
23 ธันวาคม - 6 มกราคม
วันหยุดฤดูหนาว
(2016) 7 มกราคม (วันพฤหัสบดี)
เปิ ดเรียน
(2016) 9 มีนาคม (วันพุธ)
ปิ ดเรียน
(2016) 10 มีนาคม (วันพฤหัสบดี)
พิธปี ิ ดภาคการศึกษา
* พิธเี ปิ ดภาคการศึกษาและการปฐมนิเทศ เริม* เวลา 11:00 น.
จันทร์- ศุกร์ (5 วันต่อสัปดาห์), 20 คาบเรียนต่อสัปดาห์
(a) 9:00 - 12:30 น. (4 คาบ คาบละ 45 นาที)
(b) 13:15 - 16:45 น. (4 คาบ คาบละ 45 นาที)
* การจัดเวลา (a) และ (b) ขึน> อยูก่ บั ทางโรงเรียนเป็นผูก้ ําหนดระยะเวลาเรียนแตกต่างตามแต่ละหลักสูตร

ขนาดชัน? เรียน
การคัดเลือกเข้าเรียน
การจัดชัน? เรียน

หลักสูตรชัน> ต้นและชัน> สูงไม่เกิน 13 คนต่อชัน> เรียน
หลักสูตรชัน> กลางไม่เกิน 18 คนต่อชัน> เรียน)
พิจารณาจากเอกสารการสมัคร (และการสัมภาษณ์)
การสอบวัดระดับความรูก้ ่อนเรียน (Placement Test) และการสัมภาษณ์
-2-

ค่าใช้จา่ ย
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่าลงทะเบียนสมัคร
ค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จา่ ยอื*น ๆ
(ส่งเสริมการเรียน)
ค่าประกัน
-

-

29,000 เยน
48,000 เยน
289,000 เยน
10,000 เยน
10,000 เยน

ค่าสมัคร, ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า และค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จา่ ย
ค่าใช้จา่ ย
(รวมภาษี 8%)
(รวมภาษี10%)
31,300 เยน
31,900 เยน
ชําระตอนสมัครเรียน
51,800 เยน
52,800 เยน
ชําระตอนเข้าเรียน
312,100 เยน
317,900 เยน
10,800 เยน
11,000 เยน
ชําระตอนเริม* ภาคการเรียน
(ระยะเวลา 6 เดือน)
10,000 เยน
10,000 เยน

อัตราภาษีการบริโภคในประเทศญีป* นุ่ จะมีการการเพิม* ขึน> ในปี rsxy นี>
กรุณาชําระค่าใช้จา่ ยรวมทัง> ค่าภาษีการบริโภคในอัตราใหม่ทเ*ี พิม* ขึน>
โดยมีผลบังคับใช้เมือ* ทําการสมัครเข้ามาในโรงเรียน
ค่าธรรมเนียมอื*นๆ หมายถึง ค่ากิจกรรม, ค่าประกันสุขภาพ และค่าบํารุงอื*นๆ
"ค่าประกัน" เป็ นประกันค่าชดเชยอุบตั เิ หตุสาํ หรับโรงเรียนสอนภาษาญีป* ุน่ โดย Tokio Marine & Nichido Fire
Insurance Co., Ltd. สําหรับนักเรียนทีม* วี ซี ่าสถานะ "วีซ่านักเรียน"
นักเรียนทีล* งทะเบียนเรียนหลักสูตร "ชัน> ศิลปะและวัฒนธรรมญีป* ุน่ " และ "ชัน> ธุรกิจ" จะต้องชําระค่าเล่าเรียน y,}ss
เยน ( y,yss เยน ในกรณีทอ*ี ตั ราภาษี xs%) ต่อภาคการศึกษาเมือ* ได้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละครัง>
ค่าใช้จา่ ยข้างต้นยังไม่รวมค่าหนังสือเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ประมาณ 7,000 เยนต่อภาคการศึกษา
เมือ* ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า, ค่าเล่าเรียน และสมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว จะคืนเงินส่วนนี>ให้ในกรณีทถ*ี กู ปฏิเสธวีซ่า
เท่านัน>
ไม่สามารถคืนค่าสมัครได้ ไม่วา่ ผลการสมัครของทางโรงเรียนหรือของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจะเป็ นอย่างไรก็ตาม

ระยะเวลาการสมัคร
ประเภทการสมัคร

ระยะเวลาสมัคร

ภาคต้น
2015

นอกประเทศญีปุ่ น

1 ต.ค. - 28 พ.ย. 2014

ในประเทศญีปุ่ น

1 ธ.ค. 2014 - 18 มี.ค. 2015

ภาคปลาย
2015

นอกประเทศญีปุ่ น

1 เม.ย. - 29 พ.ค. 2015

ในประเทศญีปุ่ น

1 มิ.ย. - 25 ก.ย. 2015

หมายเหตุ

วันเปิ ดเรียน

จะทราบผลการสมัคร
ประมาณ 2 สัปดาห์
หลังจากทางโรงเรียน
ได้รบั ใบสมัคร

9 เมษายน 2015

14 ตุลาคม 2015

- สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เปลีย* นวีซ่าจาก "Temporary Visitor" เป็ น "Student"
ถึงแม้บุคคลนัน> จะอยูใ่ นประเทศญีป* นุ่ แล้วก็ตาม ผูท้ ถ*ี อื วีซ่า "Temporary Visitor" จะต้องสมัครตามขัน> ตอน
การสมัครนอกประเทศญีป* ุน่
- จะหยุดรับสมัครเมือ* ชัน> เรียนเต็มจํานวนแล้ว
เวลาทําการของสํานักงาน
สํานักงานของโรงเรียนเปิ ดทําการ จันทร์ - ศุกร์ , 9:00 - 17:00 น.ปิ ดวันเสาร์ - อาทิตย์, วันหยุดราชการและระยะเวลาต่อไปนี>
วันหยุดฤดูรอ้ น
: 8 สิงหาคม 2015 - 16 สิงหาคม 2015
วันหยุดฤดูหนาว
: 26 ธันวาคม 2015 – 5 มกราคม 2016
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ขัน? ตอนการสมัครเรียน
1) ผูส้ มัครหรือผูค้ >าํ ประกันต้องนําเอกสารทีจ* าํ เป็ นมาส่งด้วยตนเองพร้อมด้วยค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือส่งด้วยไปรษณีย์
* ในกรณีทส*ี ง่ เอกสารทีจ* าํ เป็ นโดยทางไปรษณีย,์ โรงเรียนของเราจะแจ้งวิธกี ารชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้ทราบหลังจากที*
ทาง โรงเรียนได้รบั เอกสารทัง> หมดเรียบร้อยแล้ว
* ผูค้ >าํ ประกันของผูส้ มัครจะต้องแสดงหลักฐานแสดงตนในเวลาทีม* ายืน* ใบสมัคร (ใบขับขี,* พาสปอร์ต, บัตรประชาชน (Resident
Card)
2) โรงเรียนจะพิจารณาเอกสารการสมัคร จะทราบผลการสมัครโดยจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากทางโรงเรียน
ได้รบั เอกสาร
สําหรับผูส้ มัครทีไ* ด้รบั เลือกเข้าเรียน
ทางโรงเรียนจะทําการยืน* ขอใบอนุ ญาตพํานักในประเทศญีป* ุน่ กับสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองโอซากา
สาขาเกียวโต
ซึง* ผูส้ มัครจะนําไปยืน* ขอวีซ่าต่อไป การยืน* ขอใบอนุ ญาตพํานักในประเทศญีป* ุน่ นี>จะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 3 เดือน
3) หลังจากทีผ* สู้ มัครผ่านการยืน* ขอใบอนุ ญาตพํานักในประเทศญีป* ุน่ จากสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
และผลการยืน* ขอจะถูกแจ้งมายังโรงเรียน
ผูส้ มัครจะต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าเล่าเรียนตามวันเวลาทีไ* ด้รบั แจ้งให้ทราบ หลังจากทีช* าํ ระเป็ นทีเ* รียบร้อยแล้ว
ผูส้ มัครจะได้รบั หนังสือรับรองการใบอนุ ญาตพํานักในประเทศญีป* ุน่ เป็ นลําดับต่อไป
4) ผูส้ มัครซึง* อยูใ่ นต่างประเทศทําการยืน* คําร้องขอวีซ่าประเภท
พร้อมยืน* ใบอนุ ญาตพํานักในประเทศญีป* ุน่ และพาสปอร์ตกับสถานกงสุลในประเทศของตน
ใบอนุ ญาตพํานักในประเทศญีป* ุน่ นี>จะมีอายุ
3
เดือน
่
และจะเป็ นโมฆะเมือ* ไม่เดินทางเข้าประเทศญีป* ุนภายในระยะเวลา 3 เดือน

"Student"
หลังจากวันทีอ* อก

5) นักเรียนใหม่จะต้องเดินทางถึงประเทศญีป* ุน่ ก่อนวันเปิ ดเรียน
10
วัน
และเมือ* ทราบวันเดินทางทีแ* น่นอนแล้ว
่
กรุณาแจ้งวันเดินทางกับโรงเรียนให้เร็วทีส* ดุ
เมือ* เดินทางถึงประเทศญีป* ุนแล้ว
ก็แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบในทันที
และมาโรงเรียนพร้อมพกพาสปอร์ตมาด้วยเพือ* ทําการสอบวัดระดับความรูก้ ่อนเรียน (Placement Test) ในวันทีก* าํ หนด
6) นักเรียนใหม่จะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศ
ทีจ* าํ เป็ นอื*นๆด้วย

ซึง* จะอธิบายเกีย* วกับกฎระเบียบทีส* าํ คัญต่างๆ

รวมไปถึงรายละเอียด

* เกีย* วกับวีซ่าและสถานะภาพพํานัก:
วีซ่าควรจะเป็ น "recommendation for landing/entering the country" มากกว่า "permission to land/enter the country" เพราะ
“recommendation
for
landing/entering
the
country"เป็ นเพียงเอกสารทีแ* จ้งให้ทราบว่าผูท้ ไ*ี ด้รบั การออกวีซ่าเป็ น
่
ผูท้ เ*ี หมาะสมจะให้เดินทางเข้าประเทศและพํานักอยูใ่ นญีป* ุนเท่านัน> เมือ* ได้รบั วีซ่าแล้ว "สถานะภาพพํานัก" และ "ระยะเวลาพํานัก"
จะพิจารณาเมือ* ตอนทีเ* ดินทางเข้าประเทศญีป* ุน่ สถานะภาพพํานักของของผูท้ ม*ี าเรียนภาษาญีป* ุน่ คือ "Student" มีระยะเวลาการพํานัก 6
เดือน, 1 ปี หรือ 1ปี 3 เดือน และสามารถยืน* ขอต่อเวลาการพํานักต่อตามเวลาทีก* าํ หนด คุณสมบัตกิ ารพํานัก "College Student"
สามารถเรียนในสถาบันสอนภาษาญีป* ุน่ ได้เป็ นระยะเวลาสูงสุดคือ
r
ปี
(หลักสูตร
r
ปี ของโรงเรียนรับสมัครเฉพาะภาคเรียนในเดือนเมษายนเท่านัน> )
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การสมัครภายในประเทศ
สําหรับผูท้ ก*ี าํ ลังอาศัยอยูใ่ นประเทศญีป* ุน่ และไม่จาํ เป็ นต้องเปลีย* นวีซ่ามาเป็ น "Student" (เช่น ผูท้ ถ*ี อื วีซ่า
"Permanent Resident", "Spouse or Child of Japanese National", "Professor", "Religious Activities")
หรือผูท้ พ*ี าํ นักอยูใ่ นประเทศญีป* ุน่ ทีม* สี ถานะเป็ น “Designated Activates (i.e., Working Holiday)” โปรดปฏิบตั ติ ามขัน> ตอนด้านล่าง
1) ผูส้ มัครต้องมาทีโ* รงเรียนพร้อมกับผูค้ >าํ ประกันเพือ* ส่งเอกสารการสมัครตามทีร* ะบุไว้ดา้ นล่าง
ทางโรงเรียนจะทําการสัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสารทีย* น*ื สมัคร (อาจมีการร้องขอเอกสารเพิม* เติม)
เอกสารของผูส้ มัคร
- ใบสมัครเรียน
- เอกสารชีแ> จงเหตุผลทีต* อ้ งการเรียนภาษาญีป* ุน่ (ด้วยภาษาญีป* ุน่ หรือภาษาอังกฤษ)
- พาสปอร์ต
- สําเนาบัตรประชาชน (Resident Card)
- รูปถ่าย (4ซม.x3ซม.) จํานวน 2 ใบ
เอกสารของผูค้ >าํ ประกัน
- หนังสือคํ>าประกัน (ถึงอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน)
2) จะทราบผลการสมัครหลังจากเอกสารส่งถึงโรงเรียนประมาณ 1 สัปดาห์
ผูท้ ไ*ี ด้รบั เลือกเข้าเรียนจะต้องมาโรงเรียนเพือ* ชําระค่าแรกเข้าและค่าเล่าเรียนในวันทีน* ดั ไว้หลังจากได้รบั ใบแจ้งการรับเข้าเรียน
3) นักเรียนใหม่ตอ้ งมาสอบวัดระดับความรูก้ ่อนเรียน (Placement Test) ในวันทีก* าํ หนด
4) นักเรียนใหม่จะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ซึง* จะอธิบายเกีย* วกับกฎระเบียบทีส* าํ คัญต่างๆ รวมไปถึงรายละเอียดทีจ* าํ เป็ นอื*นๆด้วย
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เอกสารในการสมัครเรียน
(ส่วนของผูส้ มัคร)
1. ใบสมัครเรียน
- เขียนชือ* สกุลนําหน้าชือ* จริง ผูส้ มัครจากจีน, ไต้หวัน, ฮ่องกง และเกาหลี ให้เขียนชือ* ด้วยตัวอักษรคันจิ
ผูส้ มัครจากฮ่องกงทีเ* ป็ นพลเมืองของประเทศอังกฤษ ให้เขียนชือ* ด้วยตัวอักษรคันจิและด้วยภาษาอังกฤษ
- เขียนสถานทีเ* กิดทัง> ชือ* เมือง/เขต/จังหวัด (เช่น Madison, Wisconsin)
- ระบุอาชีพให้ชดั เจน เช่น เสมียนบริษทั , อาจารย์มหาวิทยาลัย
- เขียนทีอ* ยูท่ จ*ี ะอาศัยในประเทศญีป* ุน่ ในกรณีทย*ี งั ไม่ได้กาํ หนดให้เขียนว่า “ยังไม่กาํ หนด (Undecided)”
หรือเขียนทีอ* ยูข่ องผูค้ >าํ ประกัน
- ระบุสถานทีข* องกงสุลญีป* ุน่ ทีจ* ะทําการยืน* ขอวีซ่า (เช่น ฮ่องกง).
- เมือ* เขียนกําหนดระยะเวลาเรียนและแผนการหลังจากเรียนจบภาษาญีป* ุน่ แล้ว ไม่สามารถทีจ* ะแก้ไขได้อกี
กรุณาคิดให้รอบคอบก่อนทีจ* ะเขียนลงบนใบสมัคร
- เขียนประวัตกิ ารศึกษาและประวัตกิ ารทํางานให้ครบถ้วน เริม* จากชัน> ประถมศึกษาจนถึงทีท* าํ งานสุดท้าย
อย่าเว้นว่างไว้ ตรวจสอบชือ* โรงเรียนและชือ* บริษทั รวมถึงวันทีเ* ข้าเรียนและวันทีจ* บการศึกษา (วันเริม* งาน
และวันสุดท้ายทีท* าํ งาน) ว่าถูกต้องตามเอกสารของทางโรงเรียนหรือของบริษทั หรือไม่
- ไม่ตอ้ งระบุงานพิเศษทีท* าํ ระหว่างเรียน
- เขียนรายละเอียดการเรียนภาษาญีป* ุน่ ทีเ* คยเรียนมาก่อนหน้านี>พร้อมชือ* หนังสือทีใ* ช้เรียน
- ถ้าเคยเดินทางเข้าประเทศญีป* ุน่ ให้เขียนรายละเอียดตามทีร* ะบุไว้บนพาสปอร์ต
- ถ้าผูค้ >าํ ประกันเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ย( ดูหน้าที* 9) ให้ระบุชอ*ื , ทีอ* ยู,่ อาชีพลงในส่วน "ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ย" ด้วย
ผูส้ มัครต้องเขียนในส่วนนี>ดว้ ยลายมือตัวเอง
- ผูส้ มัครต้องเป็ นผูเ้ ขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง
- ระบุอาชีพ, ตําแหน่ง, ชือ* บริษทั และทีอ* ยูข่ องบริษทั ของผูค้ >าํ ประกันและผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยให้ถกู ต้อง
และระบุเบอร์โทรศัพท์และเบอร์แฟกซ์อย่างถูกต้องโดยไม่ยอ่ ด้วย
- เขียนลายเซ็นให้เหมือนกับลายเซ็นในพาสปอร์ต
2. ใบรับรองการจบการศึกษาล่าสุดอย่างเป็ นทางการ (ตัวจริ ง)
- เอกสารรับรองว่าได้จบการศึกษาในประเทศของตนอย่างน้อย 12 ปี แล้ว (เทียบเท่ากับชัน> มัธยมปลายของญีป* ุน่ )
- สําหรับผูท้ ก*ี าํ ลังศึกษาอยูใ่ นวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาระดับสูง ให้ขอใบรับรองการเรียนจากสถาบันและยืน*
พร้อมกับใบรับรองการจบการศึกษาระดับมัธยมปลายด้วย
3. ใบแสดงผลการเรียนทีจบมาล่าสุดอย่างเป็ นทางการ (ตัวจริ ง)
- เอกสารทีแ* สดงผลการเรียนทัง> หมดตลอดระยะเวลาทีเ* รียน สําหรับผูท้ ก*ี าํ ลังศึกษาอยูใ่ นวิทยาลัยหรือสถาบัน
การศึกษาระดับสูง ให้ยน*ื ใบแสดงผลการศึกษาปจั จุบนั พร้อมกับใบแสดงผลการเรียนในระดับมัธยมปลาย
4. เอกสารชี?แจงเหตุผลทีต้องการเรียนภาษาญีปุ่ นและแผนการหลังจากเรียนภาษาญีปุ่ นจบแล้ว
- เอกสารอธิบายรายละเอียดทีต* อ้ งการเรียนภาษาญีป* ุน่ กรุณาเขียนการศึกษาหรือการทํางานก่อนหน้าทีเ* กีย* วข้อง
กับจุดประสงค์ทต*ี อ้ งการเรียนทีป* ระเทศญีป* ุน่ รวมถึงการเรียนภาษาญีป* นุ่ ก่อนหน้านี>ดว้ ย
- เขียนรายละเอียดว่าหลังจากเรียนจบภาษาญีป* ุน่ แล้วจะเรียนต่อในระดับสูงหรือว่าจะเดินทางกลับประเทศ
ถ้าต้องการเรียนต่อระดับสูง ให้ระบุช*อื สถาบันและคณะ, หรือสายการเรียนทีต* อ้ งการจะศึกษาต่อให้ชดั เจน
- ถ้าเขียนด้วยภาษาแม่ให้แนบเอกสารแปลเป็ นภาษาญีป* นุ่ มาด้วย
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5. เอกสารแสดงความรู้ภาษาญีปุ่ น
- สําหรับผูท้ เ*ี คยสอบวัดระดับความรูภ้ าษาญีป* ุน่ ทีจ* ดั ขึน> โดย Japan Educational Exchanges and Services (JEES) และ Japan
Foundation ให้ยน*ื ใบรับรองและผลการสอบแนบพร้อมมาด้วย
- ระบุระยะเวลาเรียน, จํานวนชัวโมงที
*
เ* รียน และหนังสือทีใ* ช้เรียนโดยละเอียด
6. ใบรับรองการทํางานในปัจจุบนั (หรือใบผ่านงาน)
- ถ้าเคยทํางาน ให้ระบุรายละเอียดงานทีท* าํ , ระยะเวลาทีท* าํ งาน, วันเริม* ต้นงาน และระบุทอ*ี ยู,่ เบอร์โทรศัพท์,
เบอร์แฟกซ์ของบริษทั ลงในใบรับรองด้วย
7. รูปถ่าย (4 ซม.x 3 ซม.) จํานวน 5 ใบ
- จําเป็ นต้องใช้รปู ถ่ายทีน* อกเหนือจากการติดบนใบสมัคร
- รูปถ่ายสี ทีถ* ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันสมัครเรียน
- เขียนชือ* -สกุลและประเทศ ลงบนด้านหลังรูป
- รูปถ่ายทีท* าํ การ retouch ไม่สามารถใช้ได้
8. สําเนาพาสปอร์ต
- สําเนาทุกหน้าทีม* รี ายละเอียดการเดินทาง
9. ใบรับรองแพทย์
- เป็ นภาษาอังกฤษหรือภาษาญีป* ุน่
10. เอกสารทีจําเป็ นอืนๆ
- เอกสารทีใ* ช้ในการสมัครได้ระบุไว้ขา้ งต้นแล้ว แต่อาจจะมีบางกรณีทม*ี กี ารร้องขอเอกสารอื*นเพิม* เติม
- ยกตัวอย่างเช่น เมือ* ประวัตกิ ารศึกษาของผูส้ มัครแตกต่างไปจากระบบการศึกษาปกติในประเทศนัน> ๆ เช่น
เรียนโดยข้ามชัน> เรียนหรือเข้าเรียนประถมศึกษาเร็วหรือช้ากว่าปกติ
ต้องยืน* เอกสารอธิบายรายละเอียดทีอ* อกให้โดยสถาบันการศึกษานัน> ๆด้วย
หมายเหตุ
- ต้องยืน* เอกสารแปลเป็ นภาษาญีป* ุน่ สําหรับเอกสารทีเ* ขียนด้วยภาษาอื*นๆด้วย เอกสารแปลต้องระบุชอ*ื , สถานทีท* าํ งาน
ทีอ* ยู่ และตราประทับหรือลายเซ็นของผูแ้ ปลไว้ดว้ ย
- ให้ใช้แบบฟอร์มของทางโรงเรียนสําหรับเอกสารในข้อ 1, 4, 5 และ 9
- เอกสารในข้อ 1 และ 4 ต้องเขียนด้วยลายมือโดยตัวผูส้ มัครเอง พร้อมลงลายเซ็นรับรอง
- ตามกฎระเบียบทัวไป
* เอกสารจะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันทีอ* อกเอกสาร
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เอกสารในการสมัครเรียน
(ส่วนของผู้รบั ผิ ดชอบค่าใช้จ่าย)
1. หนังสือยิ นยอมรับผิ ดชอบค่าใช้จ่าย
- อธิบายเหตุผลอย่างละเอียดในการยอมรับเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ย
- ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยต้องรับผิดชอบค่าเล่าเรียนรวมไปถึงค่าครองชีพของผูส้ มัครตลอดระยะเวลาทีอ* ยูใ่ นญีป* ุน่
และต้องระบุวธิ กี ารทีผ* รู้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยจะส่งเงินให้ผสู้ มัครด้วย
(ทางโรงเรียนจําเป็ นต้องยืนยันการรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในกรณีทม*ี กี ารต่อระยะเวลาการอาศัยด้วย)
- หนังสือยินยอมควรกรอก (ด้วยลายมือ) โดยผูค้ >าํ ประกัน พร้อมตราประทับ หรือลายเซ็น
* ดูเพิม* เติมจากหัวข้อ "การต่อระยะเวลาการอาศัย" ในหัวข้อ "ชีวติ ความเป็ นอยูข่ องนักเรียน"
* การรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยหมายถึง รับผิดชอบค่าเล่าเรียนตัง> แต่ทผ*ี สู้ มัครเริม* เรียนจนกระทังจบการศึ
*
กษาจากโรงเรียน
รวมไปถึงค่าครองชีพในชีวติ ประจําวันด้วย กรุณาพิจารณาเลือกผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยอย่างถ้วนถี* เพราะอาจเกิดปญั หา
ขึน> ได้ ถ้าผูร้ บั ผิดชอบไม่ใช่ญาติหรือคนทีร* จู้ กั เป็ นอย่างดี
ดังนัน> จึงจําเป็ นต้องเขียนเอกสารยอมรับการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยในกรณีทไ*ี ม่ใช่ญาติกนั
2. ใบรับรองการทํางาน (อย่างใดอย่างหนึ งต่อไปนี? )
a) ใบรับรองการทํางานปจั จุบนั
b) หนังสือรับรองบริษทั (ในกรณีทเ*ี ป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั )
c) สําเนาใบอนุ ญาตทําธุรกิจ
d) สําเนาใบคืนเงินภาษีทอ*ี อกโดยกรมสรรพากร
(ระบุชอ*ื ธุรกิจและชือ* เจ้าของธุรกิจ)
หนังสือรับรองการดําเนินธุรกิจ
* ผูท้ เ*ี ป็ นพนักงานบริษทั ให้ยน*ื ใบรับรองการทํางานในปจั จุบนั ; ผูท้ เ*ี ป็ นตัวแทนบริษทั หรือผูบ้ ริหารให้ยน*ื สําเนาหนังสือ
รับรองบริษทั ; ผูท้ เ*ี ป็ นเจ้าของธุรกิจให้ยน*ื สําเนาใบอนุ ญาตทําธุรกิจ ในกรณีทไ*ี ม่สามารถยืน* สําเนาใบอนุ ญาตทําธุรกิจได้
ให้ยนื สําเนาใบคืนเงินภาษีและสําเนาหนังสือรับรองการดําเนินธุรกิจ
* กรุณาเขียนทีอ* ยูบ่ ริษทั , เบอร์โทรศัพท์, เบอร์แฟกซ์ ของผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยอย่างชัดเจนลงในหนังสือรับรองการทํางาน
3. เอกสารรับรองรายได้ประจําปี
- เป็ นเอกสารรับรองรายได้ทอ*ี อกโดยองค์กรอย่างเป็ นทางการ หรือใบรับรองการชําระภาษีทร*ี ะบุรายได้ประจําปี
4. ใบรับรองยอดเงิ นในบัญชีธนาคาร
- เป็ นบัญชีทเ*ี ป็ นชือ* ของผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยเท่านัน>
5. เอกสารอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ บั ผิ ดชอบค่าใช้จ่ายกับผูส้ มัคร
- ถ้าผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยเป็ นญาติกบั ผูส้ มัคร ให้ยน*ื สําเนาทะเบียนบ้านหรือใบรับรองการเป็ นพลเมือง (jumin toroku
shomeisho), ใบเกิด หรือเอกสารอื*นๆทีย* นื ยันความสัมพันธ์การเป็ นญาติ
- ถ้าผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยไม่ได้เป็ นญาติกบั ผูส้ มัคร ให้ยน*ื เอกสารระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์
ของผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยกับผูส้ มัคร กรุณาสอบถามกับทางโรงเรียนเพิม* เติมเกีย* วกับเอกสารทีใ* ช้
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6. เอกสารอืนๆ
เอกสารทีจ* าํ เป็ นได้ระบุไว้ขา้ งต้นแล้ว แต่อาจจะมีบางกรณีทม*ี กี ารร้องขอเอกสารอื*นเพิม* เติม
กรณีทผ*ี รู้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยอาศัยอยูใ่ นประเทศญีป* ุน่ ตัวอย่างเช่น หนังสือรับรองการเป็ นพลเมือง (jumin-hyo)
หมายเหตุ
- ต้องยืน* เอกสารแปลเป็ นภาษาญีป* ุน่ สําหรับเอกสารทีเ* ขียนด้วยภาษาอื*นๆด้วย เอกสารแปลต้องระบุชอ*ื ,สถานทีท* าํ งาน, ทีอ* ยู่
และตราประทับหรือลายเซ็นของผูแ้ ปลไว้ดว้ ย
- ให้ใช้แบบฟอร์มของทางโรงเรียนสําหรับเอกสารในข้อ 1
- ถ้าผูส้ มัครเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยด้วยตัวเอง ให้ยน*ื เอกสารในข้อ 2, 3 และ 4
- เอกสารจะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันทีอ* อกเอกสาร

เอกสารในการสมัครเรียน
(ส่วนของผูค้ าํ? ประกัน)
1. หนังสือคํา? ประกัน (ถึงอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน)
- กรุณาใช้ตราประทับหรือลายเซ็น
* จําเป็ นต้องมีผคู้ >าํ ประกัน ถึงแม้วา่ ผูส้ มัครจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยด้วยตนเองก็ตาม
2. เอกสารอืนๆ
- เอกสารทีจ* าํ เป็ นได้ระบุไว้ขา้ งต้นแล้ว แต่อาจมีการร้องขอเอกสารเพิม* เติม (ใบรับรองตราประทับ) ในบางกรณี
คุณสมบัติของผูค้ าํ? ประกัน
- หากเป็ นไปได้ ผูค้ >าํ ประกันควรจะเป็ นผูป้ กครอง (บิดา,มารดา) ของผูส้ มัคร.
- หากผูค้ >าํ ประกันไม่ใช่บดิ า,มารดาของผูส้ มัคร แต่เป็ นบุคคลอื*นทีผ* สู้ มัครรูจ้ กั เป็ นอย่างดี
บุคคลนัน> ต้องพํานักในเกียวโตหรือชานเมือง มีการงานทีม* นคงและสามารถติ
ั*
ดต่อได้ทนั ที ในกรณีทผ*ี คู้ >าํ ประกันเป็ นชาวต่างชาติ
บุคคลนัน> ต้องมีความรูค้ วามสามารถทางภาษาญีป* ุน่ เป็ นอย่างดี
หน้ าทีรับผิ ดชอบของผูค้ าํ? ประกัน
- ผูค้ >าํ ประกันจะต้องให้คาํ แนะนําทําให้ผสู้ มัครปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบของโรงเรียน และดูแลไม่ให้
ผูส้ มัครทํากิจกรรมอันใดทีห* า้ มไว้ในกฎหมายของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองระหว่างอยูใ่ นประเทศญีป* ุน่
- ผูค้ >าํ ประกันจะต้องดูแลให้ผสู้ มัครตัง> ใจเรียนภาษาญีป* ุน่ และรับผิดชอบด้านการเงิน
ปญั หาต่างๆในเรือ* งความเป็ นอยูข่ องนักเรียน
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ชีวิตความเป็ นอยู่ของนักเรียน
(1) การเข้าเรียน
นักเรียนทีเ* รียนในหลักสูตรเร่งรัดจะต้องเข้าเรียนทุกวันทีม* คี าบเรียน ถ้านักเรียนจําเป็ นต้องหยุดเรียนเนื*องจาก
การเจ็บปว่ ยหรือเหตุผลทีห* ลีกเลีย* งไม่ได้ นักเรียนจะต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบล่วงหน้า ถ้านักเรียนหยุดเรียน
เกิน 10% ของชัวโมงเรี
*
ยน การยืน* ขอต่อวีซ่าอาจถูกปฏิเสธ หรือระยะเวลาของวีซ่าอาจสัน> ลง
(2) การเรียนต่อในชัน? เรียนระดับสูงขึน?
ระดับการเรียนของนักเรียนขึน> อยูก่ บั ผลสอบวัดระดับความรูก้ ่อนเรียน
(Placement
Test)
และการสัมภาษณ์
การเรียนต่อในชัน> เรียนทีส* งู ขึน> ในปลายเทอมขึน> อยูก่ บั ผลการสอบทัง> หมด,
พฤติกรรมในห้องเรียน,
และบันทึกการเข้าชัน> เรียน
การเรียนต่อในชัน> เรียนระดับสูงขึน> หรือการเรียนต่อไป
อาจถูกระงับ
หากการเข้าชัน> เรียน,
ั
พฤติกรรมหรือผลการเรียนของนักเรียนอยูใ่ นเกณฑ์ต*าํ หรือมีปญหา
รวมไปถึงหากนักเรียนทําผิดกฎระเบียบโรงเรียนหรือกฎของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
(3) บัตรประจําตัวคนต่างด้าว (Resident Card)
บัตรประจําตัวคนต่างด้าวจะถูกออกให้โดยกองตรวจคนเข้าเมือง
สําหรับชาวต่างชาติทุกคนทีจ* ะพํานักอยูใ่ นประเทศญีป* นุ่ ตัง> แต่ชว่ งระยะสัน> ถึงช่วงระยะยาวทีม* สี ถานะภาพเพือ* อยูอ่ าศัยเช่น “ College
Student “ , “Specialist in Humanities/International Service”, ”Spouse or Child of Japanese National”, ”Long Term Resident”, หรือ
“ Designated Activities” ผูท้ ไ*ี ด้รบั บัตรประจําตัวคนต่างด้าวจากกองตรวจเข้าเมืองแล้วจะต้องไปนําบัตรประจําตัวคนต่างด้าว
หนังสือเดินทาง ไปแสดงตนและแจ้งต่อเจ้าหน้าทีท* ส*ี าํ นักงานเทศบาลทีไ* ด้พาํ นักอยู่ ภายใน x} วันของแจ้งการหาสถานทีอ* ยูอ่ าศัย
กรุณาพกบัตรประจําตัวคนต่างด้าวตลอดเวลาขณะทีพ* าํ นักอยูใ่ นประเทศญีป* ุน่
(4) การต่อระยะเวลาการพํานัก
นักเรียนจะต้องต่อสถานะภาพพํานัก ("Student" ) ทุกๆ 6 เดือน, 1 ปี หรือ 1ปี 3 เดือน
โดยยืน*
"ใบคําร้องต่อระยะเวลาการพํานัก" พร้อมกับใบรับเข้าเรียน, ใบแสดงผลการเรียน, ใบประกันสุขภาพ และใบรับรองการทํางาน
(สําหรับงานพิเศษ)
ทีส* าํ นักงานตรวจคนเข้าเมือง
นักเรียนจะต้องรับรองไปยังสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
และต้องยืน* เอกสารหลักฐานทางการเงินแสดงการ
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเรียนทีญ
* ป*ี ุน่
(ทีเ* ขียนลงใน
"หนังสือยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จา่ ย" โดยผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยเมือ* ตอนเดินทางเข้าประเทศญีป* ุน่ ) โดยวิธกี ารดังต่อไปนี>อย่างใดอย่างหนึ*ง
วิธที *ี 1 :

กรณีทผ*ี รู้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยอยูใ่ นประเทศของตน (ต่างประเทศ)
- สมุดบัญชีธนาคารของผูส้ มัครหรือใบรับรองทีแ* สดงถึงจํานวนเงินทีโ* อนมาจากผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ย

วิธที *ี 2 :

กรณีทผ*ี รู้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยอยูใ่ นประเทศญีป* ุน่
- สมุดบัญชีธนาคารของผูส้ มัครทีแ* สดงถึงจํานวนเงินทีโ* อนมาจากผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ย

วิธที *ี 3 :

กรณีทผ*ี สู้ มัครเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยเอง
- หลักฐานการรับทุนการศึกษา หรือสมุดบัญชีธนาคารของผูส้ มัคร

(5) งานพิ เศษ
นักเรียนไม่สามารถทํางานได้ในขณะทีถ* อื วีซ่า "Student” สําหรับนักเรียนทีอ* ยากจะทํางานพิเศษ
จะต้องยืน* คําร้องขออนุ ญาตทํางานจากสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเสียก่อน และจะได้รบั อนุ ญาตให้ทาํ งานได้วนั ละไม่เกิน 4 ชัวโมง,
*
ไม่เกิน
20 ชัวโมงต่
*
อสัปดาห์ ซึง* งานทีน* กั เรียนต่างชาติได้รบั อนุ ญาตให้ทาํ ก็มจี าํ กัดและหายาก
และไม่ได้รบั อนุ ญาตให้ทาํ งานทีท* าํ ในตอนกลางคืนหรืองานทีส* ถานเริงรมย์ (เช่น เกมส์เซ็นเตอร์)
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(6) การศึกษาต่อในระดับสูง
ทางโรงเรียนมีการจัดงานแนะแนวศึกษาต่อสําหรับผูท้ ส*ี นใจเรียนต่อในระดับสูง
เช่น
ปริญญาตรีหรือปริญญาโทประจําปี
รวมไปถึงให้คาํ แนะนําเป็ นรายบุคคลตลอดปี ดว้ ย
*
การทีจ* ะสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาระดับสูงของญีป* ุน่ นัน>
นักเรียนจะต้องจบการศึกษาภาคปกติ
12
ปี
ขึน> อยูก่ บั แต่ละประเทศทีม* บี างกรณีทก*ี ารศึกษาภาคปกติเป็ น
11
ปี
ซึง* เทียบเท่ากับระดับมัธยมต้นของญีป* ุ่น
อย่างไรก็ตาม
การศึกษาประเภทนี>ไม่ตรงกับมาตรฐานทีจ* ะสอบเข้าสถาบันการศึกษาระดับสูงของญีป* ุน่ ได้
นักเรียนทีต* อ้ งการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญีป* ุน่ (ปริญญาตรี) จะต้องเข้าสอบ "การสอบเพือ* เรียนต่อมหาวิทยาลัยของนักเรียนต่างชาติ
"Examination for Japanese University Admission for International Students" (EJU) การสอบนี>เป็ นการทดสอบความรู้ "ภาษาญีป* ุน่ ",
"วิทยาศาสตร์", "ความรูท้ วไป"
ั*
และ "คณิตศาสตร์" การทดสอบ "ความรูภ้ าษาญีป* ุน่ " ประกอบไปด้วย "การเขียน", "การอ่าน", "การฟงั " และ
"ความเข้าใจการฟงั และอ่าน" การสอบนี>จะจัดขึน> ปี ละ 2 ครัง> ในเดือนมิถุนายนและเดือนพฤศจิกายน
ปจั จุบนั , มหาวิทยาลัยของญีป* ุน่ จะให้นกั เรียนสอบวัด "ความสามารถทางภาษาญีป* ุน่ " ในการสอบ "Examination for Japanese
University Admission for International Students" (EJU) สําหรับนักเรียนทีต* อ้ งการสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐบาลหรือเอกชน จะไม่เพียงแค่สอบวัด
"ความสามารถทางภาษาญีป* ุน่ "
เท่านัน>
แต่จะต้องสอบทุกวิชา
ขึน> อยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย
ทางโรงเรียนได้จดั ให้มกี ารแนะแนวและฝึกทําข้อสอบ รวมไปถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ และความรูท้ วไปด้
ั * วย
(รายชือมหาวิ ทยาลัยทีนักเรียนทีจบจากทางโรงเรียนสอนภาษาKJLS ได้เข้าศึกษาต่อในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่านมา)
ระดับปริญญาโท
Kyoto Institute of Technology, Kyoto Pharmaceutical University, Ritsumeikan University, Doshisha University.
ระดับปริญญาตรี
Kyoto Institute of Tecshnology, Shiga University, Osaka University,The University of Shiga Prefecture, Kyoto Seika University,
Doshisha University, Ritsumeikan University, Ryukoku University, Kyoto University of Art and Design, Heian Jogakuin (St.Agnes’)
University, Kyoto Sangyo University, Kwansei Gakuin University, Kansai University, Tohuku Institute of Technology, Osaka Institute of
Technology, Musashino Art University, Kyoto Institute of Design
(7) ทีพัก
ทางโรงเรียนมีหอพัก 1 แห่ง, อพาร์ทเม้นท์ r แห่งและ หอพักสําหรับนักเรียนต่างชาติ (Gakusei Kaikan) ทีท* าํ สัญญาไว้
ส่วนค่าครองชีพสําหรับนักเรียนทีอ* าศัยในเขตเกียวโตค่าใช้จา่ ยขัน> ตํ*าจะประมาณ ¥ xxs,sss ต่อเดือน
ดังนัน> นักเรียนควรจะพิจารณาและจัดเตรียมค่าใช้จา่ ยและค่าครองชีพให้เพียงพอก่อนทีจ* ะเดินทางมาประเทศญีป* ุน่
* ในประเทศญีป* ุน่ จะมีระบบ "Shikikin" (เงินค่ามัดจํา) และ "Reikin" (เงินค่ากุญแจ) ในการเช่าห้องพัก โดยปกติผเู้ ช่าต้องจ่าย "Shikikin" และ
"Reikin" รวมเป็ นเงินประมาณ 3เท่าของค่าเช่าในเดือนแรกทีเ* ข้าอยู่
(8) การดูแลสุขภาพ
ทางโรงเรียนได้จดั ให้มกี ารตรวจร่างกายแก่นกั เรียนหลังจากทีเ* ข้าเรียนแล้ว
และยังให้คาํ แนะนํานักเรียนในการสมัคร
่
"ประกันสุขภาพแห่งชาติ"
โดยนักเรียนทีม* แี ผนการเรียนทีญ
* ป*ี ุนมากกว่า
1
ปี ขน>ึ ไป
จะต้องสมัคร
"ประกันสุขภาพแห่งชาติ"
ค่ารักษาพยาบาลในญีป* ุน่ นัน> มีราคาสูงมาก ดังนัน> ผูค้ >าํ ประกันควรอธิบายถึงความจําเป็ นของ "ประกันสุขภาพแห่งชาติ" อย่างละเอียดให้แก่นกั เรียน
นักเรียนควรจะตระหนักว่า
ถึงแม้จะเรียนทีญ
* ป*ี ุน่ ไม่ถงึ
1
ปี กต็ ามจําเป็ นต้องมีประกันสุขภาพเช่นกัน
่
นักเรียนอาจจะสมัครประกันในประเทศของตนทีค* รอบคลุมการเอาประกันขณะทีอ* าศัยอยูใ่ นประเทศญีป* ุนได้
ถ้าผูส้ มัครมีประกันสุขภาพแห่งชาติในประเทศญีป* ุน่ ผูส้ มัครจะต้องสมัคร “Accident compensation insurance system for Japanese
Language School” นโยบายนี>ครอบคลุมส่วนทีเ* หลือ •s% ของค่าใช้จา่ ยในการดูแลทางการแพทย์ ทีต* ามปกตินกั เรียนควรทีจ* ะต้องจ่าย
นอกจากนี>ยงั ครอบคลุมความเสียหาย
(สูงสุด
•s
ล้านเยน)
โดยเฉพาะอุบตั เิ หตุรถยนต์และมอเตอร์ไซด์
นอกจากนี>ในกรณีทน*ี กั เรียนเข้ารับการรักษาทีโ* รงพยาบาล
นโยบายนี>จะครอบคลุมค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลและค่าใช้จา่ ยการเดินทางสําหรับครอบครัวเพือ* เข้ามาเยีย* มในประเทศญีป* ุน่
(สูงสุด
•
ล้านเยน)
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หลักสูตรปกติ (Regular Course) และหลักสูตรภาคคํา (Evening Course)
หลักสูตรปกติ (Regular Course)สําหรับคนทีอ* าศัยอยูใ่ นประเทศญีป* ุน่ แล้ว
หรือคนทีม* แี ผนการว่าจะมาประเทศญีป* ุน่ โดยจุดประสงค์อ*นื นอกเหนือจากการมาเรียนภาษาญีป* ุน่ เช่น working holiday เป็ นต้น
หลักสูตรภาคคํ*า (Evening Course) สําหรับผูท้ ต*ี อ้ งทํางานในตอนกลางวันและไม่สามารถเข้าเรียนในชัน> เรียนปกติได้
ทัง> สองหลักสูตรนี> เรียน 10 สัปดาห์ต่อหลักสูตร, เรียน 2 ครัง> ต่อสัปดาห์
วันเรียน

วันจันทร์และวันพฤหัสบดี (ชัน> ต้น A/B/C/D)
วันอังคารและวันศุกร์
(ชัน> กลาง I/II และชัน> สูง)
1 ปี การศึกษามี 4 ภาคเรียน, 1 ภาคเรียน เรียน 10 สัปดาห์ ทัง> หมด 40 คาบเรียน
ภาคฤดูหนาว
15 มกราคม (วันพฤหัสบดี) - 26 มีนาคม (วันพฤหัสบดี) 2015 / ชัน> ต้น
16 มกราคม (วันศุกร์) - 24 มีนาคม (วันอังคาร) 2015 / ชัน> กลางและชัน> สูง
ภาคฤดูใบไม้ผลิ
16 เมษายน (วันพฤหัสบดี) - 25 มิถุนายน (วันพฤหัสบดี) 2015 / ชัน> ต้น
17 เมษายน (วันศุกร์) - 26 มิถุนายน (วันศุกร์) 2015 / ชัน> กลางและชัน> สูง
ภาคฤดูร้อน
6 กรกฎาคม (วันจันทร์) – 28 กันยายน (วันจันทร์) 2015 / ชัน> ต้น
10 กรกฎาคม (วันศุกร์) – 29 กันยายน (วันอังคาร) 2015 / ชัน> กลางและชัน> สูง
ภาคฤดูใบไม้ร่วง
5 ตุลาคม (วันจันทร์) - 17 ธันวาคม (วันพฤหัสบดี) 2015 / ชัน> ต้น
9 ตุลาคม (วันศุกร์) - 22 ธันวาคม (วันอังคาร) 2015 / ชัน> กลางและชัน> สูง

ภาคการศึกษา

ชัวโมงเรียน

หลักสูตรปกติ (Regular Course) 13:15 – 14:55 น. (2 คาบ คาบละ 45 นาที)
หลักสูตรภาคคํ*า (Evening Course) 18:30 – 20:10 น. (2 คาบ คาบละ 45 นาที)

จํานวนทีรับสมัคร

10 คนต่อชัน> เรียน (จะไม่มกี ารเปิ ดชัน> เรียนถ้ามีผสู้ มัครน้อยกว่า 5 คน)

ค่าธรรมเนี ยม

ค่าลงทะเบียนสมัคร
10,800 เยน (11,000 เยน รวมภาษีบริโภค10%)
ค่าเล่าเรียน
46,400 เยน ต่อภาคการศึกษา (47,300 เยน รวมภาษีบริโภค10%)
* ค่าใช้จา่ ยข้างต้นยังไม่รวมหนังสือเรียนและอุปกรณ์อน*ื ๆ ประมาณ 5,000 เยน

การสมัคร

กรุณาส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายทีส* าํ นักงานของโรงเรียน
วันสุดท้ายในการรับสมัครคือ xs วันก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษา จะหยุดรับสมัครเมือ* ชัน> เรียนเต็มแล้ว

หมายเหตุ

จะไม่มกี ารเรียนการสอนในวันที* 12 มีนาคม, 25 กันยายน, x• ตุลาคม, ’-x“ สิงหาคม และวันหยุดราชการ

- xr –

หลักสูตรเร่งรัดภาคฤดูร้อน (Summer Intensive Course)
หลักสูตรนี>สาํ หรับผูท้ ต*ี อ้ งการจะเรียนภาษาญีป* ุน่ ในช่วงวันหยุดฤดูรอ้ น หลักสูตรนี>เรียนวันละ 4 ชัวโมงต่
*
อวัน, 20
ชัวโมงต่
*
อสัปดาห์
นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว
ยังมีกจิ กรรมนอกหลักสูตรให้นกั เรียนได้สมั ผัสวัฒนธรรมญีป* ุน่ อีกด้วย
ผูท้ จ*ี ะเรียนใน หลักสูตรนี>จะไม่ได้วซี ่า College Student ผูท้ ส*ี มัครเรียนจากนอกประเทศ ต้องเข้าประเทศด้วยวีซ่า Temporary Visitor
กิ จกรรมเสริ มหลักสูตร
พิธชี งชา, การสวมชุดยูกาตะ, การใช้ภ่กู นั ญีป* ุน่ , การทําซูช,ิ พาเทีย* วชมเทศกาลGion, พบปะสังสรรค์กบั นักศึกษา
มหาวิทยาลัยญีป* ุน่
สัญชาติ ของผูส้ มัคร Top3
ปี 2012 ประเทศอเมริกาจํานวน 20 คน, ประเทศไต้หวันจํานวน 10 คน, และประเทศฝรังเศสจํ
*
านวน 8 คน
ปี 2013 ประเทศไต้หวันจํานวน 16 คน, ประเทศอเมริกาจํานวน 15 คน, และประเทศฝรังเศสจํ
*
านวน 10 คน
ปี 2014 ประเทศไต้หวันจํานวน 15 คน, ประเทศฝรังเศสจํ
*
านวน 13 คน, และประเทศอเมริกาจํานวน 11 คน
ระยะเวลาเรียน

13 กรกฎาคม (วันจันทร์) – 7 สิงหาคม (วันศุกร์) 2014 [} สัปดาห์]
*20 กรกฎาคม(วันจันทร์) เป็ นวันหยุดราชการ จึงไม่มกี ารเรียนการสอน

ชัวโมงเรียน

9:00 – 12:30 น. (4 คาบ คาบละ 45 นาที)

ระดับการเรียน

ระดับต้น (• ระดับ) , ระดับกลาง (r ระดับ), ระดับสูง
*ระดับการเรียนขึน> อยูก่ บั ผลสอบวัดระดับความรูก้ ่อนเรียน (Placement Test)

ขนาดชัน? เรียน

x• คนต่อชัน> เรียน (จะไม่มกี ารเปิ ดชัน> เรียนถ้ามีผสู้ มัครน้อยกว่า 5 คน)

ค่าธรรมเนี ยม

ค่าลงทะเบียนสมัคร 10,800 เยน ( 11,000 เยน รวมภาษีบริโภค 10%)
ค่าเล่าเรียน
76,600 เยน ( 78,100 เยน รวมภาษีบริโภค 10%)

วันสุดท้ายในการสมัครเรียน

19 มิถุนายน 2015 (วันศุกร์)
*สําหรับผูต้ อ้ งการให้แนะนําทีพ* กั กรุณาสมัครก่อนวันที* 1 มิถุนายน

การสมัคร

กรุณาส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายทีส* าํ นักงานของโรงเรียน จะหยุดรับสมัครเมือ* ชัน> เรียนเต็มแล้ว
ในกรณีทส*ี มัครมาจากต่างประเทศ กรุณาส่งเอกสารทัง> หมดโดยทางไปรษณีย์
หลังจากทีท* างโรงเรียนได้รบั เอกสารแล้ว จะแจ้งให้ทราบถึงขบวนการชําระเงิน

หมายเหตุ

*ค่าธรรมเนียมยังไม่รวมค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์อ*นื ๆ (ประมาณ 5,000 เยน)
*เมือ* จ่ายค่าธรรมเนียมแล้วจะคืนค่าธรรมเนียมให้เฉพาะกรณีทม*ี กี ารยกเลิกชัน> เรียนเท่านัน>
*สําหรับผูท้ ส*ี นใจจะเรียนในหลักสูตรเร่งรัดฤดูรอ้ น กรุณาลงทําประกันในประเทศของท่าน เพือ* ทีจ* ะให้ความคุม้ ครอง
ในระหว่างทีพ* าํ นักอยูใ่ นประเทศญีป* นุ่

- x• -

หลักสูตรพิ เศษ (Special Course)
หลักสูตรนี>เป็ นชัน> เรียนตัวต่อตัว เป็ นหลักสูตรส่วนตัวทีจ* ดั การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน
แต่ละคนผูส้ มัครสามารถเลือกเวลาเรียนทีต* อ้ งการได้เอง
ค่าธรรมเนี ยม ค่าแรกเข้า 10,800 เยน ( 11,000 เยน รวมภาษีบริโภค 10%)
ค่าเล่าเรียน นักเรียน 1 คน 5,400 เยน ( 5,500 เยน รวมภาษีบริโภค 10%)
มากกว่า 2 คนขึน> ไป 3,200 เยน (ต่อคน) ( 3,300 เยน รวมภาษีบริโภค 10%)
*1 คาบเรียนประมาณ 45 นาที / * ค่าใช้จา่ ยข้างต้นได้รวมภาษีแล้ว
หมายเหตุ

สามารถเลือกเวลาเรียนได้ระหว่าง 9:00 – 16:45 น. วันจันทร์-วันศุกร์ ถ้านอกเหนือจากเวลาด้านบน
รวมถึงวันเสาร์คา่ เล่าเรียนจะเป็ น 5,700 เยน (นักเรียน 1 คน -5,800 เยน รวมภาษีบริโภค 10%)
และ 3,600 เยน (นักเรียนมากกว่า 2 คนขึน> ไป, ต่อคน -3,700 เยน รวมภาษีบริโภค 10%)
สามารถศึกษานอกสถานทีไ* ด้ ค่าเดินทางของอาจารย์ ขัน> ตํ*า 1,000 เยนต่อวัน ภายในเขตเมืองเกียวโต
ทีก* าํ หนด และขัน> ตํ*า 2,000 เยนต่อวัน นอกเขตเมืองเกียวโตทีก* าํ หนด ค่าเดินทางนี>ไม่รวมอยูใ่ นค่าเล่าเรียน
ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการสอบ สําหรับข้อมูลอื*นๆกรุณาสอบถามเพิม* เติม

การสมัคร

กรุณาส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายทีส* าํ นักงานของโรงเรียน
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โรงเรียน Kyoto Japanese Language School ได้ก่อตัง> โดย I.B.C. (Interboard for Christian Work in Japan)
เพือ* สอนภาษาญีป* ุน่ แก่บรรดาผูเ้ ผยแพร่ศาสนาคริสต์ (Missionary)
Alice Gwinn เป็ นอาจารย์ใหญ่
สอนภาษาญีป* ุน่ ให้แก่ผเู้ ผยแพร่ศาสนาทัง> ฝา่ ยโปรเตสแตนท์และฝา่ ยแคธอลิค
ต่อมาได้เริม* สอนให้แก่บุคคลทุกศาสนา
Esther Hibbard เป็ นอาจารย์ใหญ่
Leeds Gulick เป็ นอาจารย์ใหญ่
เปลีย* นแปลงฝา่ ยบริหารจาก I.B.C. มาเป็ นชาวญีป* ุน่
Yoneko Hayashi เป็ นอาจารย์ใหญ่
เปิ ดสอนภาษาญีป* ุน่ ให้แก่ทหารปลดเกษียนตามคําร้องขอจาก Veteran’s Administration
Setsu Tomita เป็ นอาจารย์ใหญ่
สอนภาษาญีป* ุน่ ให้แก่ผอู้ าํ นวยการของ Kyoto American Center ตามคําร้องขอจาก Osaka U.S.
Consulate General และสอนภาษาญีป* ุน่ ให้แก่ผอู้ าํ นวยการของ British Council
สอนภาษาญีป* ุน่ ใน “A Japanese Cultural Studies Program in Kansai Area” ของมหาวิทยาลัย
Washington
สอนภาษาญีป* ุน่ ใน “Asian Studies Program” ของวิทยาลัย Carlton
สอนภาษาญีป* ุน่ ให้แก่นกั เรียนทุนจาก East-West Cultural Center มหาวิทยาลัย Hawaii
สอนภาษาญีป* ุน่ ให้แก่นกั เรียนของวิทยาลัย Dickinson, สอนภาษาญีป* ุน่ ใน “Summer Japan Study
Program”
ของมหาวิทยาลัย Syracuse ตามคําร้องขอจาก Council for International Education Exchange (CIEE)
สอนภาษาญีป* ุน่ ให้แก่นกั เรียนของมหาวิทยาลัย Columbia ตามคําร้องขอจาก Department of Asian
Studies
สอนภาษาญีป* ุน่ ให้แก่นกั เรียนของวิทยาลัย Callison
สอนภาษาญีป* ุน่ ให้แก่นกั เรียนของมหาวิทยาลัย Colorado, สอนภาษาญีป* ุน่ ใน AKP (Associated Kyoto
Program)
สอนภาษาญีป* ุน่ ให้แก่นกั เรียนทุนของ Japan Foundation
สอนภาษาญีป* ุน่ ในโปรแกรม “Year-in-Japan” ของมหาวิทยาลัย Illinois และมหาวิทยาลัย Konan
(ณ. มหาวิทยาลัย Konan)
สอนภาษาญีป* ุน่ ให้แก่นกั เรียนทุน ตามคําร้องขอจาก Rotary Club
สอนภาษาญีป* ุน่ ให้แก่ผอู้ าํ นวยการของ Goethe Institute, Kyoto
สอนภาษาญีป* ุน่ ให้แก่นกั เรียนทุนของ Japan Society for Promotion of Science (JSPS)
สอนภาษาญีป* ุน่ ให้แก่นกั ศึกษาวิจยั ตามคําร้องขอจาก Japan-China Amity Association จังหวัดเกียวโต
สอนภาษาญีป* ุน่ ให้แก่ครอบครัวผูล้ ภ>ี ยั สงครามชาวญีป* ุน่ จากประเทศจีน ตามคําร้องขอจากจังหวัดเกียวโต
ก่อตัง> Kyoto Center for Japanese Linguistics Studies โดยการอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเกียวโต เมือ* วันที* 12 มีนาคม
จัดการประชุมระหว่างคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาของ Kyoto Center for Japanese Linguistics
Studies ครัง> ที* 1, Tadao Yamada เป็ นประธานคณะกรรมการ
เริม* เปิ ดโปรแกรมฝึกอบรมเพือ* เป็ นอาจารย์สอนภาษาญีป* ุน่
ตีพมิ พ์หนังสือ “KOTOBA - KOKORO” (ภาษา-หัวใจ) ครัง> แรก
โรงเรียนได้เข้าเป็ นสมาชิกขององค์กรเพือ* รับสมัครนักเรียนชาวต่างชาติเข้าเรียน
Tadao Yamada เป็ นอาจารย์ใหญ่
Masaharu Oyagi เป็ นประธานคณะกรรมการและอาจารย์ใหญ่
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Junko Nishihara เป็ นอาจารย์ใหญ่
สอนภาษาญีป* ุน่ ให้แก่นกั เรียนแลกเปลีย* นจากเมือง Xian ทีเ* ป็ นเมืองพีเ* มืองน้องกับเมืองเกียวโต
โรงเรียนได้เข้าร่วมเป็ นสมาชิกสนับสนุ นของ Associated for the Promotion of Japanese Language
Education
จัดงานครบรอบ 40 ปี ของโรงเรียน
ตีพมิ พ์ “ภาพประกอบการเรียนการสอนภาษาญีป* ุน่ ” โดยสํานักพิมพ์ Bonjinsha จํากัด
แนะแนวฝึกอบรมในการสัมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ* งการสอนภาษาญีป* ุน่ โดยการสนับสนุ นของ JET Program
ของ Council of Local Authorities for International Relations (CLAIR)
ตีพมิ พ์หนังสือชุดการสัมนาการศึกษาภาษาญีป* ุน่ เล่ม 1 และ 2 “KOTOBA NO SEIRI” (ลําดับของภาษา) 1
และ 2 โดยสํานักพิมพ์ Bonjinsha จํากัด
Astuyoshi Sakakura เป็ นประธานคณะกรรมการ
Yasuo Suga เป็ นประธานคณะกรรมการ
ตีพมิ พ์หนังสือชุดการสัมนาการศึกษาภาษาญีป* ุน่ เล่ม 3, 4 และ 5 “SAMAZAMA NA HYOGEN”
(รูปประโยคต่างๆ) โดยสํานักพิมพ์ Bonjinsha จํากัด
1 และ 2, “OSHIEKATA NO KIHON” (พืน> ฐานวิธกี ารสอน)
จัดชัน> เรียนภาษาญีป* ุน่ ให้แก่ เมือง Otsu และ Otsu International Goodwill Association
สอนภาษาญีป* ุน่ ให้แก่ผฝู้ ึกงานจากต่างประเทศ ตามคําร้องขอจาก Japan International Cooperation
Organization (JITCO) ณ. Employment Promotion Cooperation Kyoto Polytechnic Center
จัดทําโฮมเพจของโรงเรียน
อาจารย์ใหญ่ Junko Nishihara ได้รบั แต่งตัง> เป็ นอาจารย์พเิ ศษภาคบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Ryukoku
สอนภาษาญีป* ุน่ ใน “Kyoto Summer Language Program” ของมหาวิทยาลัย Ritsumeikan
และ “Summer Study in Japan Program” ของมหาวิทยาลัย Notre Dame Women’s College of Kyoto
จัดโปรแกรมสอนภาษาญีป* ุน่ ให้แก่ Japan Intercultural Academy of Municipalities (JIAM)
สอนภาษาญีป* ุน่ ใน “Immersion Program” ให้แก่เจ้าหน้าทีข* องสถานทูต
ตามคําร้องขอจากสถานทูตแคนาดา
Sumio Nagaho เป็ นอาจารย์ใหญ่
สอนภาษาญีป* ุน่ ให้แก่เจ้าหน้าทีเ* ทคนิคฝึกงาน โดย Japan International Cooperation Organization (JITCO)
รับผิดชอบงานภาคสนาม “Summer Japanese Study Program” ของมหาวิทยาลัย Lauder Institute of the
University of Pennsylvania
สอนภาษาญีป* ุน่ ใน “European Asian Business Internship Program” (EABIP)
สอนภาษาญีปุน่ ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยให้แก่นกั เรียนโควต้าพิเศษของมหาวิทยาลัย Kyoto Seika
สอนภาษาญีป* ุน่ ให้แก่นกั เรียนในโปรแกรมภาษาญีป* ุน่ เร่งรัดภาคฤดูรอ้ น ของภาควิชาภาษาญีป* ุน่
โรงเรียน Taipei High School ในไต้หวัน ตามคําร้องขอจากมหาวิทยาลัย Kyoto Seika
จัดงานครบรอบ 50 ปี ของโรงเรียน
สอนภาษาญีป* ุน่ ให้แก่นกั เรียนทุนของโรงเรียน School Sister of Notre Dame
Junko Nishihara เป็ นอาจารย์ใหญ่
สอนภาษาญีป* ุน่ ให้แก่นกั เรียนต่างชาติ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวะกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
สอนภาษาญีป* ุน่ ใน “Summer Japanese Program” ตามคําร้องขอจากมหาวิทยาลัย Ritsumeikan (CLA)
สอนภาษาญีป* ุน่ ในโปรแกรมภาษาญีป* ุน่ ระยะสัน> ของมหาวิทยาลัย National Kaoshuing First University of Science
and Technology (ประเทศไต้หวัน) ตามคําร้องขอจากมหาวิทยาลัย Ritsumeikan (CLA)
สอนภาษาญีป* ุน่ ในชัน> เรียนเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย Ritsumeikan
สอนภาษาญีป* ุน่ ให้แก่นกั เรียนสาขาภาษาญีป* ุน่ ขอมหาวิทยาลัย Ca’ Foscari University of Venice
ส่งอาจารย์ไปสอนในชัน> เรียนภาษาญีป* ุน่ ในโรงเรียนประถมในเมืองเกียวโต ตามคําร้องขอจาก
คณะกรรมการศึกษาธิการเทศบาลเมืองเกียวโต
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เริม* โปรแกรมแลกเปลีย* นกับโรงเรียนประถม Shimmachi
แนะแนวฝึกอบรมในการสัมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ* งการสอนภาษาญีป* ุน่ แก่ Department of Language
Education and Information Science ตามคําร้องขอของมหาวิทยาลัย Ritaumeikan
ตีพมิ พ์หนังสือชุดการสัมนาการศึกษาภาษาญีป* ุน่ เล่ม 6 “JUGYO NO KUMITATE” (โครงสร้างการเรียน)
โดยสํานักพิมพ์ Bonjinsha จํากัด
สอนภาษาญีป* ุน่ ในโปรแกรมภาษาญีป* ุน่ ของ Sekai Kyusei Kyo, IZUNOME
เข้าร่วมข้อตกลงกับโรงเรียน Italian School of East Asian Studies (ISEAS) ในการแนะนําและรับนักเรียน
สอนภาษาญีป* ุน่ ให้แก่ผฝู้ ึกงานชาวจีน ตามคําร้องขอจาก Japan Clothing Manufacturers Association
Confederation (YUHOREN)
ได้รบั General Worker Dispatching Enterprise Permit (หมายเลข 26-300060)
เปิ ดโปรแกรมฝึกอบรมเพือ* เป็ นอาจารย์สอนภาษาญีป* ุน่ 420 ชัวโมง
*
่
่
สอนภาษาญีป* ุนในโปรแกรมภาษาญีป* ุนเร่งรัดของมหาวิทยาลัย California วิทยาเขต Davisตามคําร้องขอจาก
มหาวิทยาลัย Kyoto Seika.
สอนภาษาญีป* ุน่ ให้แก่นกั การทูตสถานทูตอังกฤษ ตามคําร้องขอจาก FCO Service:Language Traning,
Foreign & Common Wealth Office, London
จัดตัง> ชัน> เรียนธุรกิจ ในหลักสูตรภาษาญีป* ุน่ เร่งรัด (Intensive Course)
Sumio Nagaho เป็ นประธานคณะกรรมการ
สอนภาษาญีป* ุน่ ให้แก่นกั เรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัย Ritsumeikan ( Career Development Program for
Foreign Students from Asia )
สอนภาษาญีป* ุน่ ให้แก่นกั เรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัย Hanazono
สอนภาษาญีป* ุน่ ใน “Short Japanese Program” ของมหาวิทยาลัย Evergreen
สอนภาษาญีป* ุน่ ใน “Summer Japanese Program” ของมหาวิทยาลัย Huafan ในไต้หวัน
ตีพมิ พ์หนังสือเรียน ”ภาษาญีป* ุน่ ระดับสูง NIHON BUNKA O YOMU (เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมญีป* ุน่ )” โดยสํานักพิมพ์
ALC จํากัด
เปิ ดงานสมาคมศิษย์เก่านักเรียนญีป* ุน่ ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
ตีพมิ พ์หนังเรียน “E DE WAKARU NIHONGO BAMENBETSU HYOUGEN 205”
(เรียนรูก้ ารแสดงความคิดโดยภาษาญีป* ุน่ จากภาพ) โดย สํานักพิมพ์ ALC จํากัด
ได้รบั เชิญให้เข้าสอนภาษาญีป* ุน่ ในสถานทูตออสเตรเรีย
พิธกี ารเฉลิมฉลองการระลึกถึงการก่อตัง> สร้างสถาบันครบรอบ “s ปี
ได้รบั เชิญให้เข้าสอนภาษาญีป* ุน่ ให้กบั foreign national nurse and caregivers ภายใต้ Economic Partnership
Agreements (EPA)
ก่อตัง> Public Interest Incorporated Foundation โดยได้รบั การอนุ มตั จิ ากจังหวัดเกียวโต
และมี Junko Nishihara เป็ นประธาน
ทางโรงเรียนมีขอ้ ตกลงใหม่ทางด้านการศึกษาร่วมกับทางมหาวิทยาลัย Kyoto Seika
ได้รบั เชิญให้เข้าสอนภาษาญีป* ุน่ หลักสูตรภาคฤดูรอ้ นให้กบั มหาวิทยาลัย Virginia Polytechnic Institute and State
ตีพมิ พ์หนังสือเรียน ”ภาษาญีป* ุน่ ระดับกลาง NIHON BUNKA O YOMU (เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมญีป* ุน่ )” โดยสํานักพิมพ์
ALC จํากัด
ได้รบั เชิญให้เข้าสอนภาษาญีป* ุน่ ให้กบั Mississippi College’s summer Japanese program
จัดตัง> ชัน> เรียนศิลปะและวัฒนธรรมญีป* ุน่ ในหลักสูตรภาษาญีป* ุน่ เร่งรัด (Intensive Course)
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