หลักสูตรนีเ้ ป็ นหลักสูตรเข้ มข้ นสำหรั บนักเรี ยนที่มีเป้ำหมำยที่จะเข้ ำศึกษำต่ อมหำวิทยำลัยหรื อศึกษำต่ อปริ ญญำโท
และหลักสูตรนีก้ ไ็ ด้ เปิ ดให้ ผ้ ทู ี่ต้องกำรศึกษำในเวลำระยะสั้น สำหรั บผู้ที่ใช้ วีซ่ำ “Temporary Visitor” ,)วีซ่ำนักท่ องเที่ยว(“Spouse of Japanese National”,
“Dependent”,
หรื อ
“Specialist
in
Humanities/
International
Service”
ซึ่ งนักเรี ยนในหลักสูตรเร่ งรั ดระยะสั้ นนี ้
จะมีโอกำสได้ ฝึกฝนและเรี ยนรู้ ภำษำญี่ปนเพื
ุ่ ่อกำรอยู่อำศัยที่ญี่ปนุ่
เพื่อเตรี ยมสอบวัดระดับภำษำญี่ปนุ่
หรื อเพื่อที่จะต้ องกำรศึกษำและเข้ ำใจวัฒนธรรมญี่ปนให้
ุ่ มำกขึน้
*สำหรับผู้ทตี่ ้ องกำรศึกษำระยะสั้น จะไม่ สำมำรถขอวีซ่ำ College Student ได้ เพรำะเป็ นหลักสู ตรระยะสั้น จะต้ องใช้ วซี ่ ำนักท่ องเทีย่ วเพือ่ ลงเรียน ตัง้ แต่ ตอนเข้ ำประเทศญีป่ น*
ุ่

ระยะเวลำศึกษำ 【ฤดูใบไม้ผลิ】 4 เมษำยน

【ฤดูร้อน】

13 มิถนุ ำยน 2018 )พุธ(

10 สัปดำห์

)พฤหั สบดี(～ 27 กันยำยน 2018 )พฤหั สบดี(

6 สัปดำห์

【ฤดูใบไม้ ร่วง】 12 ตุลำคม

)ศุกร์ ( ～ 21 ธันวำคม 2018

)ศุกร์ (

10 สัปดำห์

【ฤดูหนำว】

)อังคำร( ～ 12 มีนำคม 2019

)อังคำร(

8 สัปดำห์

วันเรี ยน
เวลำเรี ยน

กำรจัดชั้นเรี ยน

ขนำดชั้นเรี ยน

16 สิ งหำคม

)พุธ( ～

15 มกรำคม

วันจันทร์ – วันศุกร์ )5 วันต่ อสัปดำห์ (
*ไม่ มีเรี ยน วันเสำร์ วันอำทิตย์ และในวันหยุดประจำปี
ช่ วงเช้ ำ 9.00 – 12.30 น. หรื อ ช่ วงบ่ ำย13.15 – 16.45 น.
*หนึ่งคำบ 45 นำที )45 นำที × 4 คำบต่ อวัน(
*จะเรี ยนช่ วงเช้ ำหรื อช่ วงบ่ ำยนั้นจะกำหนดโดยทำงโรงเรี ยน
โดยกำรสอบวัดระดับควำมรู้ ก่อนเรี ยน (Placement test( และกำรสอบสัมภำษณ์
* สำหรั บผู้สมัครที่จะเรี ยนหลักสูตร 6 สัปดำห์ และหลักสูตร 8 สัปดำห์ จะไม่ สำมำรเรี ยนหลักสูตรนีไ้ ด้
เว้ นเสียแต่ ควำมสำมำรถภำษำญี่ปนจะสู
ุ่
งกว่ ำระดับกลำง
ระดับต้ น และระดับสูง
: ไม่ เกิน 13 คน
ระดับกลำง
: ไม่ เกิน 18 คน

การสมัคร

โปรดยืนเอกสำรที่ทำงโรงเรี ยนต้ องกำรต่ ำงๆ )ดูได้ จำกวิธีกำรแนะนำกำรแนะนำหลักสูตร หน้ ำที่ 4 กำร
สมัครจำกในประเทศญี่ปุ่น )Application from Japan(( พร้ อมกับค่ ำธรรมเนียมกำรศึกษำ

กำหนดกำรรั บสมัคร
ค่ ำธรรมเนียม

กำหนดเวลำกำรสมัคร 3 สัปดำห์ ก่อนวันที่กำหนด
<10 สัปดำห์ >
ค่ ำสมัคร
¥31,100ค่ ำเล่ ำเรี ยน
¥180,000ด้ ำนกำรศึกษำ
ค่ ำใช้ จ่ำยเสริ มด้ ำนกำรศึกษำ
¥5,400ค่ ำกิจกรรมของชั้นเรี ยน
¥2,700รวม
¥219,200<6 สัปดำห์ >
ค่ ำสมัคร
¥20,700ค่ ำเล่ ำเรี ยน
¥108,000ด้ ำนกำรศึกษำ
ค่ ำใช้ จ่ำยเสริ มด้ ำนกำรศึกษำ
¥5,400ค่ ำกิจกรรมของชั้นเรี ยน
¥2,700รวม
¥136,800-

公益財団法人 京都日本語教育センター京都日本語学校
The Kyoto Center for Japanese Linguistic Studies
Kyoto Japanese Language School
〒602-0917 京都市上京区一条通室町西入
TEL 075-414-0449
FAX 075-441-9055
URL http://www.kjls.or.jp/
E-mail office@kjls.or.jp

<8 สัปดำห์ >
ค่ ำสมัคร
ค่ ำเล่ ำเรี ยน
ด้ ำนกำรศึกษำ
ค่ ำใช้ จ่ำยเสริ มด้ ำนกำรศึกษำ
ค่ ำกิจกรรมของชั้นเรี ยน
รวม

¥20,700¥144,000¥5,400¥2,700¥172,800-

*ยังไม่ รวมค่ ำหนังสื อ และค่ ำอุปกรณ์ กำรเรี ยน
)ประมำณ ¥8,000(

