
มหาวิิทยาลััยทะคุุโชคุุ หลัักสููตรภาษาญ่ี่�ปุุ่�นแบบเร่งรัดสูำาหรับนักศึึกษาต่างชาติ

มหาวิิทยาลััยทะคุุโชคุุ

เข้้าสู่่�หลัักสู่่ตรภาษาญ่ี่�ปุุ่�นแบบเร�งรัดสู่ำาหรับนักศึึกษาต�างชาติ

วิทยาเขต
บุงเคียว

เมียวกะดานิ

โอจาโนะมิสุ

อิเคะบุคุโระ

ชินจูกุ

ชิบูยา

อากิฮาบาระ

เสนทางรถไฟ JR
 สา

ยย
าม

าโน
เต

ะ

จุุดเด่นของหลัักสููตรภาษาญ่ี่�ปุุ่�นแบบเร่งรัดสูำาหรับนักศึึกษาต่างชาติ

ยินด่ต้อนรับ !

นัักศึึกษาของหลัักสููตรจะได้้เรียนัในัคอร์สูเรียนัขั�นัพ้ื้�นัฐานัเป็็นัระยะเวลัา 1 ปี็โด้ยสูามารถเข้าศึึกษา 
ในัภาคเรียนัฤดู้ใบไม้ผลิัหรือภาคเรียนัฤดู้ใบไม้ร่วงก็ได้้ ทัั้�งน้ั� ในับางคอร์สู*อาจม้การขยายเวลัาเรียนั 
เพิื้�มเพ้ื้�อป็รับให้สูอด้รับกับเสู้นัทั้างช้ีวิตในัอนัาคตของนัักศึึกษาหรือปั็จจัยอ้�นั ๆ (ขยายเวลัาเรียนั 
ครั�งลัะ 6 เด้้อนั) [นัานัสุูด้ 2 ปี็] *ดููเพ่ิ่�มเต่ิมท่ี่�หััวข้้อ “แนะนำ�คอร์์สเรี์ยน” ในหัน้�ถััดูไป
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ค่าเล่ัาเรียนัเป็็นัแบบแบ่งชีำาระปี็ลัะ 2 ครั�ง (เด้้อนัเมษายนั/เด้้อนักันัยายนั) ม้ทุั้นัการศึึกษาสูำาหรับนัักศึึกษาของ
หลัักสููตรภาษาญ้ี่�ปุ็�นัแบบเร่งรัด้ โด้ยเฉพื้าะ
ทุั้นัการศึึกษาจะถูกมอบให้แก่นัักศึึกษาผู้สูมัครขอทุั้นัท้ั้�ได้้รับคัด้เล้ัอกจากการย้�นัเอกสูาร / การสัูมภาษณ์์โด้ยอิง
ตามผลัการเรียนัในัหลัักสููตรแลัะอ้�นั ๆ

ม้การจัด้แจงชัี�นัเรียนัโด้ยแบ่งตามความสูามารถทั้างด้้านัภาษาญ้ี่�ปุ็�นัของผู้เรียนั ผู้เรียนัได้้ศึึกษาเล่ัาเรียนัตามระดั้บ
ทัั้กษะความชีำานัาญี่ของตัวเอง อ้กทัั้�งยังม้การช้ี�แนัะให้ความร้�เพ้ื้�อเสู้นัทั้างช้ีวิตในัอนัาคตท้ั้�สูอด้รับกับความต้องการ
ของผู้เรียนั (เข้าศึึกษาต่อในัมหาวิทั้ยาลััยของภาครัฐ มหาวิทั้ยาลััยเอกชีนั แลัะบัณ์ฑิิตวิทั้ยาลััย) เช่ีนั เตรียมสูอบ
เข้าเรียนัในัป็ระเทั้ศึญ้ี่�ปุ็�นั เตรียมสูอบวัด้ระดั้บความสูามารถทั้างด้้านัภาษาอังกฤษ เป็็นัต้นั

นัักศึึกษาของหลัักสููตรสูามารถใช้ีบริการสิู�งอำานัวยความสูะด้วกของมหาวิทั้ยาลััยทั้ะคุโชีคุได้้ตามต้องการ ไม่ว่าจะ
เป็็นัห้องสูมุด้ ห้องคอมพิื้วเตอร์ โรงอาหาร แลัะห้องพื้ยาบาลั นัอกจากน้ั�ยังม้หอพัื้กสูำาหรับนัักศึึกษาชีาวต่างชีาติ 
(หอพัื้กนัักศึึกษาหญิี่ง) อยู่ใกล้ัอาคารเรียนัอ้กด้้วย

นัักศึึกษาของหลัักสููตรสูามารถพูื้ด้คุยแลักเป็ล้ั�ยนัป็ระสูบการณ์์กับนัักศึึกษาในัมหาวิทั้ยาลััย (ผู้ช่ีวยเหล้ัอนัักศึึกษา
หลัักสููตรภาษาญ้ี่�ปุ็�นัแบบเร่งรัด้) ได้้อยู่ตลัอด้ ผู้ช่ีวยเหล้ัอดั้งกล่ัาวจะให้ความช่ีวยเหล้ัอเก้�ยวกับการใช้ีช้ีวิตในั
ป็ระเทั้ศึญ้ี่�ปุ็�นัแก่นัักศึึกษาของหลัักสููตรภาษาญ้ี่�ปุ็�นัแบบเร่งรัด้

ม้ระบบการสูอบเพ้ื้�อเท้ั้ยบโอนัหน่ัวยกิตจากมหาวิทั้ยาลััยในัต่างป็ระเทั้ศึมาเรียนัท้ั้�มหาวิทั้ยาลััยทั้ะคุโชีคุ ระบบการ
สูอบเพ้ื้�อเข้าศึึกษาแบบย้�นัจด้หมายแนัะนัำา แลัะระบบการลัด้หย่อนัค่าลังทั้ะเบ้ยนัเรียนักรณ้์ท้ั้�นัักศึึกษาของหลัักสููตร
เข้าศึึกษาต่อแบบย้�นัจด้หมายแนัะนัำา

สูถานั้รถไฟทั้้�อยู่ ใกลั้ทั้้�สูุด้ค้อสูถานั้เม้ยวกะด้านัิของรถไฟโตเก้ยวเมโทั้ร สูายมารุโนัะ
อุจิ (ใชี้เวลัาเด้ินัเทั้้า 3 นัาทั้้) นัักศึึกษาจะได้้เรียนัในัวิทั้ยาลััยเขตแห่งเด้้ยวกับคณ์ะ
พื้าณ์ิชียศึาสูตร์ / คณ์ะรัฐศึาสูตร์แลัะเศึรษฐศึาสูตร์ของมหาวิทั้ยาลััยทั้ะคุโชีคุ เด้ินั
ทั้างจากอิเคะบุคุโระโด้ยใชี้เวลัา 5 นัาทั้้ เด้ินัทั้างจากชีินัจูกุ ชีิบูย่า หรืออากิฮาบาระ
โด้ยใชี้เวลัา 20 นัาทั้้
อาคารเรียนัของนัักศึึกษาเป็็นัสูิ�งก่อสูร�างทั้้�ม้ป็ระวัติศึาสูตร์ยาวนัานั ม้ร้ป็ลัักษณ์์
ภายนัอกในัแบบตะวันัออกทั้้�โด้ด้เด้่นัเป็็นัเอกลัักษณ์์ แลัะเคยเป็็นัทั้้�ตั�งของสูถาบันั
ฝึกอบรมข้าราชีการกระทั้รวงการต่างป็ระเทั้ศึมาก่อนั

จััดการเร่ยนการสู่อนภาษาญ่ี่�ปุุ่�นคุุณภาพสู่่งท่�ม่ปุ่ระวัิติศึาสู่ตร์ 
แลัะคุวิามสู่ำาเร็จัยาวินาน

ถึึงทุุก ๆ ทุ่านทุ่�ประสงค์์จะเร่ยนในประเทุศญ่ี่�ปุ�นและทุำางานทุ่�ประเทุศของตััวเอง ทุ่�ประเทุศญ่ี่�ปุ�น หรือทุ่�ประเทุศอื�น ๆ ในอนาค์ตั

หลักสูตัรสำาหรับนักศึกษาต่ัางชาติัของมหาวิทุยาลัยทุะคุ์โชคุ์ได้้รับการก่อตัั�งขึ�นเมื�อปีค์.ศ.1972 หลักสูตัรน่�เป็นหลักสูตัรการเร่ยนการสอนเพืื่�อพัื่ฒนาค์วามสามารถึ 

ทุางด้้านภาษาญ่ี่�ปุ�นทุ่�จำาเป็นสำาหรับการศึกษาต่ัอในมหาวิทุยาลัยและบัณฑิิตัวิทุยาลัยของประเทุศญ่ี่�ปุ�น

หลักสูตัรน่�ม่ประวัติัศาสตัร์ยาวนานถึึง 49 ปี และทุ่�ผ่่านมาได้้ผ่ลิตัผู้่สำาเร็จศึกษาไปแล้วประมาณ 4,800 ค์น

หากทุ่านต้ัองการเร่ยนภาษาญ่ี่�ปุ�นเพืื่�อการศึกษาต่ัอในประเทุศญ่ี่�ปุ�น เราขอแนะนำาหลักสูตัรภาษาญ่ี่�ปุ�นแบบเร่งรัด้สำาหรับนักศึกษาต่ัางชาติัของมหาวิทุยาลัยแห่งน่�

33



นัักศึึกษาของหลัักสููตรจะได้้เรียนัในัคอร์สูเรียนัขั�นัพ้ื้�นัฐานัระยะ 1 ปี็โด้ยเข้าศึึกษาในัภาคเรียนัฤดู้ใบไม้ผลิัหรือภาคเรียนัฤดู้ใบไม้ร่วง นัอกจากน้ั�ยังสูามารถเล้ั�อนัชัี�นัแลัะ
ขยายเวลัาเรียนัเพิื้�มเพ้ื้�อให้สูอด้รับกับเสู้นัทั้างช้ีวิตในัอนัาคตของตัวเองได้้อ้กด้้วย

แนะนำาคุอร์สู่เร่ยน

2022 2023

2024

เข้าศึึกษาใน
ภาคเร�ยน
ฤดูใบไม้ผลิั

เข้าศึึกษาใน
ภาคเร�ยน

ฤดูใบไม้ร่วง

กิจุกรรมรายปุ่� 
(ในเวลัา 1 ปุ่�)

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

คอร�สูเร�ยนขั�นพ้ืนฐาน (1 ปุ่�)

พ่ิ่ธ่เปิดูภ�คเรี์ยน
ฤดููใบไม้ผู้ล่ั

คอร�สูเร�ยนขั�นพ้ืนฐาน (1 ปุ่�)

(แผู้นภ�พิ่ปร์ะกอบ)

(ปิดูภ�คเรี์ยนฤดููร้์อน) (ง�นเที่ศึก�ลัข้องม หั�ว่ที่ย�ลััย) (ปิดูภ�คเรี์ยนฤดููหัน�ว) (ปิดูภ�คเรี์ยนฤดููใบไม้ผู้ล่ั)

(เมื�อผู่้�นก�ร์อน่มัต่ิให้ัเรี์ยนในคอร์์สเรี์ยนร์ะยะ 1 ปีคร้์�ง นักศึึกษ�ต้ิองชั้ำ�ร์ะค่�เล่ั�เรี์ยนแลัะต่ิอว่ซ่ึ่�)

สอบแบ่งชัั้�นเรี์ยน

แนะแนวก�ร์ศึึกษ�ต่ิอ ทัี่ศึนศึึกษ�นอกสถั�นท่ี่�
ปร์ะจำ�ภ�คเรี์ยนฤดููใบไม้ผู้ล่ั

แนะแนวก�ร์ศึึกษ�ต่ิอ

ก่จกร์ร์มก�ร์เรี์ยนร้้์นอก
หัลัักสูติร์ในภ�คเรี์ยนฤดูู
ใบไม้ผู้ล่ั

สอบร์วมปร์ะจำ�ภ�ค
เรี์ยนฤดููใบไม้ร่์วง

สอบร์วมปร์ะจำ�ภ�ค
เรี์ยนฤดููใบไม้ผู้ล่ั

สอบปลั�ยภ�ค

สอบวัดูร์ะดัูบคว�มส�ม�ร์ถั
ที่�งภ�ษ�ญ่ี่�ป่�น

พ่ิ่ธ่เปิดูภ�คเรี์ยน
ฤดููใบไม้ร่์วง

สอบแบ่งชัั้�นเรี์ยน

แนะแนวก�ร์ศึึกษ�ต่ิอ

ทัี่ศึนศึึกษ�นอกสถั�นท่ี่�
ปร์ะจำ�ภ�คเรี์ยนฤดููใบไม้ร่์วง

พ่ิ่ธ่มอบใบปร์ะก�ศึน่ยบัติร์แก่ผูู้้สำ�เร็์จ
ก�ร์ศึึกษ� (ภ�คเรี์ยนฤดููใบไม้ผู้ล่ั)

แนะแนวก�ร์ศึึกษ�ต่ิอ ง�นปร์ะกวดู
ส่นที่ร์พิ่จน์

แนะแนวก�ร์ศึึกษ�ต่ิอ

ง�นเล่ั�ยงเที่ศึก�ลัคริ์สต์ิม�ส

สอบปลั�ยภ�ค

ง�นบร์ร์ย�ยข้อง
ผูู้้สำ�เร็์จก�ร์ศึึกษ�

พ่ิ่ธ่มอบปร์ะก�ศึน่ยบัติร์ผูู้้สำ�เร็์จก�ร์ศึึกษ�

ง�นเล่ั�ยงอำ�ลั�

สัมภ�ษณ์

สัมภ�ษณ์ง�นก่จกร์ร์ม
วันที่�น�บ�ติะ

สัมภ�ษณ์

สอบวัดูร์ะดัูบคว�ม
ส�ม�ร์ถัที่�งภ�ษ�ญ่ี่�ป่�น

เข้าศึึกษาใน
ภาคเร�ยน
ฤดูใบไม้ผลิั

เข้าศึึกษาใน
ภาคเร�ยน

ฤดูใบไม้ร่วง

กิจุกรรมรายปุ่� 
(ในเวลัา 1 ปุ่�)

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(เมื�อผู่้�นก�ร์อน่มัต่ิให้ัเรี์ยนในคอร์์สเรี์ยนร์ะยะ 2 ปี 
นักศึึกษ�ต้ิองชั้ำ�ร์ะค่�เล่ั�เรี์ยนแลัะต่ิอว่ซ่ึ่�)

(เมื�อผู่้�นก�ร์อน่มัต่ิให้ัเรี์ยนในคอร์์สเรี์ยนร์ะยะ 1 ปีคร้์�ง 
นักศึึกษ�ต้ิองชั้ำ�ร์ะค่�เล่ั�เรี์ยนแลัะต่ิอว่ซ่ึ่�)

(เมื�อผู่้�นก�ร์อน่มัต่ิให้ัเรี์ยนในคอร์์สเรี์ยนร์ะยะ 2 ปี 
นักศึึกษ�ต้ิองชั้ำ�ร์ะค่�เล่ั�เรี์ยนแลัะต่ิอว่ซ่ึ่�)

ขยายเวลัาเร�ยนเพิ�มอ่ก 6 เดือน 
(คอร�สูเร�ยน 1 ปุ่�คร��ง) ขยายเวลัาเร�ยนเพิ�มอ่ก 6 เดือน (คอร�สูเร�ยน 2 ปุ่�)

คอร�สูเร�ยนขั�นพ้ืนฐาน (1 ปุ่�)
ขยายเวลัาเร�ยนเพิ�มอ่ก 6 เดือน (คอร�สูเร�ยน 1 ปุ่�คร��ง)

ขยายเวลัาเร�ยนเพิ�มอ่ก 6 เดือน (คอร�สูเร�ยน 2 ปุ่�)

โดูยทัี่�วไปแล้ัว นักศึึกษ�ข้องหัลัักสูติร์ท่ี่�เข้้�ศึึกษ�ใน
ภ�คเรี์ยนฤดููใบไม้ผู้ล่ัหัรื์อภ�คเรี์ยนฤดููใบไม้ร่์วง
จะไดู้เรี์ยนในคอร์์สเรี์ยนขั้�นพืิ่�นฐ�นร์ะยะ 1 ปี 
แต่ิอย่�งไร์ก็ติ�ม นักศึึกษ�ส�ม�ร์ถัเลืั�อนชัั้�นแลัะ
ข้ย�ยเวลั�เรี์ยนเพ่ิ่�มอ่ก 6 เดืูอน (1 หัรื์อ 
2 ครั์�ง) เพืิ่�อพัิ่ฒน�คว�มส�ม�ร์ถัที่�งดู้�นภ�ษ�
ญ่ี่�ป่�นข้องตัิวเองให้ัสอดูรั์บกับเส้นที่�งช่ั้ว่ติใน
อน�คติหัรื์อปัจจัยอื�น ๆ ไดู้ อนึ�ง นักศึึกษ�ท่ี่�
ต้ิองก�ร์ข้ย�ยเวลั�เรี์ยนจะต้ิองผู่้�นก�ร์พ่ิ่จ�ร์ณ�
ผู้ลัก�ร์เรี์ยนแลัะไดู้รั์บก�ร์อน่มัต่ิเส่ยก่อน

ระบบการศึึกษาท่�ตอบสูนองความ

ต้องการของผู้ท่�อยากเร�ยนเพิ�ม !

34



มหาวิิทยาลััยทะคุุโชคุุ หลัักสููตรภาษาญ่ี่�ปุุ่�นแบบเร่งรัดสูำาหรับนักศึึกษาต่างชาติ

นัอกจากวิชีาบังคับแล้ัว นัักศึึกษาของหลัักสููตรต้องลังเรียนัวิชีาบังคับเล้ัอกเพ้ื้�อให้ได้้หน่ัวยกิตไม่น้ัอยกว่า 3 วิชีาตามเกณ์ฑ์ิการสูำาเร็จการศึึกษา

วิชีาบังคับ

ภาษาญ้ี่�ปุ็�นั

นักศึึกษ�จะไดู้เรี์ยนภ�ษ�ญ่ี่�ป่�นในชัั้�นเรี์ยนท่ี่�เหัม�ะกับร์ะดัูบคว�มส�ม�ร์ถัข้องตัิวเอง ภ�ษ�ญ่ี่�ป่�นท่ี่�เรี์ยนเป็นภ�ษ�ญ่ี่�ป่�นท่ี่�จำ�เป็นต่ิอก�ร์ศึึกษ�ในปร์ะเที่ศึญ่ี่�ป่�นข้องนักศึึกษ�ชั้�วต่ิ�งชั้�ต่ิ
หัลัักสูติร์ก�ร์เรี์ยนก�ร์สอนภ�ษ�ญ่ี่�ป่�นข้องท่ี่�น่�ม่คว�มโดูดูเดู่นเฉพิ่�ะตัิว ส่�งท่ี่�ผูู้้เรี์ยนจะไดู้รั์บคือคว�มส�ม�ร์ถัที่�งดู้�นภ�ษ�ญ่ี่�ป่�นเช่ั้งว่ชั้�ก�ร์ท่ี่�จำ�เป็นสำ�หัรั์บก�ร์เข้้�ศึึกษ�ต่ิอใน
มหั�ว่ที่ย�ลััยแลัะบัณฑ่ิติว่ที่ย�ลััยข้องปร์ะเที่ศึญ่ี่�ป่�น นอกจ�กน่�ยังม่ก�ร์เติรี์ยมสอบเข้้�เรี์ยนในปร์ะเที่ศึญ่ี่�ป่�นให้ัแก่ผูู้้เรี์ยนอ่กดู้วย

1 ทัั้�วไป็ 2 การฟัง / การฟัง-อ่านั 3 การอ่านั 4 การสูนัทั้นัา 5 เรียงความ

ญ้ี่�ปุ็�นัศึึกษา
เสริ์มสร้์�งคว�มร้้์ขั้�นพืิ่�นฐ�นท่ี่�จำ�เป็นต่ิอก�ร์ใช้ั้ช่ั้ว่ติในปร์ะเที่ศึญ่ี่�ป่�น (ทัี่�งดู้�นวัฒนธร์ร์ม ก�ร์ดูำ�ร์งช่ั้ว่ติ สังคม ฯลัฯ) ผู่้�นก�ร์เรี์ยนในชัั้�นเรี์ยนแลัะก�ร์ที่ำ�ก่จกร์ร์มต่ิ�ง ๆ  
(ก่จกร์ร์มก�ร์เรี์ยนร้้์นอกหัลัักสูติร์ ทัี่ศึนศึึกษ�นอกสถั�นท่ี่� ชั้มศ่ึลัปะก�ร์แสดูงแบบดัู�งเดู่ม)

สัูมมนัาตามชัี�นัเรียนั
ว่ชั้�น่�เป็นก�ร์เรี์ยนก�ร์สอนแบบ Active Learning (ก�ร์เรี์ยนร้้์เช่ั้งรุ์ก) โดูยจะม่ผูู้้ช่ั้วยเหัลืัอนักศึึกษ�หัลัักสูติร์ภ�ษ�ญ่ี่�ป่�นแบบเร่์งรั์ดู ม�แลักเปล่ั�ยนคว�มร้้์เพืิ่�อให้ันักศึึกษ� 
ข้องหัลัักสูติร์ไดู้ปรั์บตัิวแลัะเข้้�ใจเก่�ยวกับสังคมญ่ี่�ป่�น ก�ร์ใช้ั้ช่ั้ว่ติ แลัะอื�น ๆ ม�กข้้�น

วิชีาบังคับเล้ัอก

สัูมมนัาภาษาญ้ี่�ปุ็�นั
I - IV

นักศึึกษ�ข้องหัลัักสูติร์จะไดู้เลืัอกเรี์ยนว่ชั้�ท่ี่�เหัม�ะกับเส้นที่�งช่ั้ว่ติในอน�คติข้องตัิวเองจ�กร์�ยว่ชั้�ดัูงต่ิอไปน่�

1 เรียนัร้�ตัวอักษรคันัจิแลัะคำาศัึพื้ท์ั้แบบเข้มข้นั

4 เตรียมความพื้ร�อมเพ้ื้�อเข้าศึึกษาต่อในัระดั้บบัณ์ฑิิตวิทั้ยาลััย

วิิชาบังคัุบ / วิิชาบังคัุบเลืัอก

เรียนัในัชัี�นัเรียนัท้ั้�ม้การแบ่งตามความสูามารถทั้างด้้านัภาษาญ้ี่�ปุ็�นั   * A2 – C1 คือร์ะดัูบม�ติร์ฐ�นก�ร์เรี์ยนก�ร์สอนภ�ษ�ญ่ี่�ป่�นข้องเจแปนฟ�วน์เดูชัั้�น

แนะนำาระดับภาษาญ่ี่�ปุุ่�น

วิชีาเล้ัอกเป็็นัวิชีาท้ั้� ให้นัักศึึกษาเล้ัอกเรียนัตามรายวิชีาท้ั้�ต้องสูอบเข้าศึึกษาต่อเพ้ื้�อเสู้นัทั้างช้ีวิตในัอนัาคตท้ั้�คาด้หวังไว�

อาจารย์ป็ระจำาชัี�นัจะเป็็นับุคคลัหลัักท้ั้�ช้ี�แนัะให้ความร้�อย่างลัะเอ้ยด้เพ้ื้�อเสู้นัทั้างช้ีวิตในัอนัาคตตามความต้องการของนัักศึึกษา หากต้องการเข้าศึึกษาต่อในัมหาวิทั้ยาลััยหรือโรงเรียนัเฉพื้าะทั้าง 
อาจารย์จะแนัะแนัวเก้�ยวกับการศึึกษาต่อนัั�นัพื้ร�อมทัั้�งให้ข้อมูลัท้ั้�เหมาะสูมแลัะช่ีวยเหล้ัอนัักศึึกษาอย่างเต็มท้ั้� หากต้องการศึึกษาต่อในัมหาวิทั้ยาลััยทั้ะคุโชีคุ ทั้างหลัักสููตร ก็ม้ระบบการย้�นั 
จด้หมายแนัะนัำาภายในัเพ้ื้�อเข้าศึึกษาต่อ สู่วนันัักศึึกษาท้ั้�ต้องการเข้าศึึกษาต่อในัมหาวิทั้ยาลััยแห่งอ้�นัจะได้้เรียนัในัหลัักสููตรท้ั้�เข้มข้นัเพ้ื้�อการสูอบเข้าเรียนัในัป็ระเทั้ศึญ้ี่�ปุ็�นั แลัะสูำาหรับนัักศึึกษาท้ั้�
ต้องการศึึกษาต่อในับัณ์ฑิิตวิทั้ยาลััย ทั้างอาจารย์ก็จะช้ี�แนัะให้ความร้�ต่าง ๆ อย่างลัะเอ้ยด้ตั�งแต่วิธ้ีการเขียนัแผนังานัวิจัยไป็จนัถึงเตรียมสูอบป็ากเป็ล่ัา

วิิชาเลืัอก

การช่�แนะให้คุวิามร้่เพื�อเสู้่นทางช่วิิตในอนาคุต

สัูมมนัาภาษาอังกฤษ I / II

ว่ชั้�สัมมน�ภ�ษ�อังกฤษ I เป็นว่ชั้�ท่ี่�ม่่งพัิ่ฒน�ทัี่กษะดู้�นก�ร์อ่�นแลัะก�ร์เขี้ยนภ�ษ�อังกฤษ (ไวย�กร์ณ์ ฯลัฯ) ข้องผูู้้เรี์ยนเป็นหัลัักเพืิ่�อก�ร์สอบ Reading ข้อง TOEIC แลัะก�ร์
สอบ Essay Writing ข้อง TOEFL
ส่วนว่ชั้�สัมมน�ภ�ษ�อังกฤษ II เป็นว่ชั้�ท่ี่�เพ่ิ่�มพูิ่นทัี่กษะคว�มคล่ัองแคล่ัวว่องไวดู้�นก�ร์ฟัง (Aural) แลัะก�ร์พูิ่ดู (Oral) ภ�ษ�อังกฤษให้ัแก่ผูู้้เรี์ยนเพืิ่�อก�ร์สอบ Listening 
ข้อง TOEIC แลัะก�ร์สอบ Speaking ข้อง TOEFL

ภาษาอังกฤษระดั้บต้นั ว่ชั้�น่�เป็นว่ชั้�ภ�ษ�อังกฤษบังคับข้องคณะในมหั�ว่ที่ย�ลััยซึึ่�งนักศึึกษ�จะไดู้หัน่วยก่ติเมื�อลังเรี์ยน

คณิ์ตศึาสูตร์ (สูายมนุัษยศึาสูตร์-
สัูงคมศึาสูตร์ / สูายวิทั้ยาศึาสูตร์)

เปิดูสอนเพืิ่�อเติรี์ยมคว�มพิ่ร้์อมสำ�หัรั์บก�ร์สอบร์�ยว่ชั้� “คณ่ติศึ�สติร์์ 1 (ข้องส�ยมน่ษยศึ�สติร์์-สังคมศึ�สติร์์)” แลัะร์�ยว่ชั้� “คณ่ติศึ�สติร์์ 2 (ข้องส�ยว่ที่ย�ศึ�สติร์์)” ใน
ก�ร์สอบเข้้�ศึึกษ�ต่ิอท่ี่�ปร์ะเที่ศึญ่ี่�ป่�นข้องนักศึึกษ�ชั้�วต่ิ�งชั้�ต่ิ

เคม้ / ฟิสิูกส์ู / ช้ีววิทั้ยา เปิดูสอนเพืิ่�อเติรี์ยมคว�มพิ่ร้์อมสำ�หัรั์บก�ร์สอบร์�ยว่ชั้� “ว่ที่ย�ศึ�สติร์์” ในก�ร์สอบเข้้�ศึึกษ�ต่ิอท่ี่�ปร์ะเที่ศึญ่ี่�ป่�นข้องนักศึึกษ�ชั้�วต่ิ�งชั้�ต่ิ

ความร้�ทัั้�วไป็ I / II เปิดูสอนเพืิ่�อเติรี์ยมคว�มพิ่ร้์อมสำ�หัรั์บก�ร์สอบร์�ยว่ชั้� “คว�มร้้์ทัี่�วไป” ในก�ร์สอบเข้้�ศึึกษ�ต่ิอท่ี่�ปร์ะเที่ศึญ่ี่�ป่�นข้องนักศึึกษ�ชั้�วต่ิ�งชั้�ต่ิ
ว่ชั้�คว�มร้้์ทัี่�วไป I เป็นว่ชั้�หัน้�ท่ี่�พิ่ลัเมือง ส่วนว่ชั้�คว�มร้้์ทัี่�วไป II เป็นว่ชั้�ภูม่ศึ�สติร์์แลัะปร์ะวัต่ิศึ�สติร์์

* ข้ณะน่� ว่ชั้�ข้้�งต้ินเป็นเพ่ิ่ยงแค่กำ�หันดูก�ร์ท่ี่�จะเปิดูสอนในปีก�ร์ศึึกษ� 2022 อ�จม่ก�ร์เปล่ั�ยนแปลังบ�งส่วนในภ�ยหัลััง

ระดับสููง

เป้�หัม�ยข้องก�ร์เรี์ยนในร์ะดัูบน่�คือก�ร์ม่คว�มส�ม�ร์ถัที่�งดู้�นภ�ษ�ญ่ี่�ป่�นเท่ี่ยบเท่ี่�ร์ะดัูบ N1 ข้องก�ร์สอบวัดูร์ะดัูบคว�มส�ม�ร์ถัที่�งภ�ษ�ญ่ี่�ป่�นซึึ่�งเป็นส่�งสำ�คัญี่สำ�หัรั์บผูู้้ท่ี่�จะ
ศึึกษ�ต่ิอในบัณฑ่ิติว่ที่ย�ลััยหัรื์อมหั�ว่ที่ย�ลััย
ผูู้้เรี์ยนในร์ะดัูบน่�จะส�ม�ร์ถัเข้้�ใจเรื์�องเฉพิ่�ะที่�งหัรื์อเรื์�องท่ี่�เป็นน�มธร์ร์ม ร์วมถึังส�ม�ร์ถัแสดูงคว�มร้้์สึกนึกค่ดูแลัะคว�มค่ดูเห็ันข้องตัิวเองออกม�ไดู้อย่�งถูักต้ิองชัั้ดูเจน
(ร์ะดัูบ C1 หัรื์อสูงกว่�นั�น)

ระดับกลัาง-สููง

เป้�หัม�ยข้องก�ร์เรี์ยนในร์ะดัูบน่�คือก�ร์ม่คว�มส�ม�ร์ถัที่�งดู้�นภ�ษ�ญ่ี่�ป่�นเท่ี่ยบเท่ี่�ร์ะดัูบ N2 ข้องก�ร์สอบวัดูร์ะดัูบคว�มส�ม�ร์ถัที่�งภ�ษ�ญ่ี่�ป่�นซึึ่�งเป็นส่�งสำ�คัญี่สำ�หัรั์บผูู้้ท่ี่�จะ
ศึึกษ�ต่ิอในมหั�ว่ที่ย�ลััยหัรื์อโร์งเรี์ยนเฉพิ่�ะที่�ง
ผูู้้เรี์ยนในร์ะดัูบน่�จะม่คว�มร้้์คว�มเข้้�ใจเก่�ยวกับภ�ษ�ญ่ี่�ป่�นท่ี่�ถูักใช้ั้ในสถั�นก�ร์ณ์หัลั�กหัลั�ยร้์ปแบบในร์ะดัูบหันึ�ง ร์วมถึังส�ม�ร์ถัแสดูงคว�มร้้์สึกนึกค่ดูแลัะคว�มค่ดูเห็ันข้องตัิวเองออกม�ไดู้
(เท่ี่ยบเท่ี่�ร์ะดัูบ B2)

ระดับกลัาง
เป้�หัม�ยข้องก�ร์เรี์ยนในร์ะดัูบน่�คือก�ร์ม่คว�มส�ม�ร์ถัที่�งดู้�นภ�ษ�ญ่ี่�ป่�นเท่ี่ยบเท่ี่�ร์ะดัูบ N3 ข้องก�ร์สอบวัดูร์ะดัูบคว�มส�ม�ร์ถัที่�งภ�ษ�ญ่ี่�ป่�นท่ี่�ถูักใช้ั้ในสถั�นก�ร์ณ์ทัี่�วไป
ผูู้้เรี์ยนในร์ะดัูบน่�จะส�ม�ร์ถัเข้้�ใจเนื�อหั�โดูยร์วมข้องเรื์�องส่วนบ่คคลัท่ี่�ใกล้ัตัิว ร์วมถึังส�ม�ร์ถัแสดูงคว�มตัิ�งใจออกม�ไดู้
(เท่ี่ยบเท่ี่�ร์ะดัูบ B1)

ระดับต้น-กลัาง
เป้�หัม�ยข้องก�ร์เรี์ยนในร์ะดัูบน่�คือก�ร์ม่คว�มส�ม�ร์ถัที่�งดู้�นภ�ษ�ญ่ี่�ป่�นขั้�นพืิ่�นฐ�นเพืิ่�อสื�อส�ร์โต้ิติอบในสถั�นก�ร์ณ์ง่�ย ๆ ทัี่�วไป
ผูู้้เรี์ยนในร์ะดัูบน่�จะส�ม�ร์ถัเข้้�ใจก�ร์บอกเล่ั�ข้้อมูลัง่�ย ๆ เก่�ยวกับเรื์�องส่วนบ่คคลัท่ี่�ใกล้ัตัิว ร์วมถึังส�ม�ร์ถัสื�อส�ร์ดู้วยปร์ะโยคสั�น ๆ ไดู้
(เท่ี่ยบเท่ี่�ร์ะดัูบ A2)

ระดับต้น
เป้�หัม�ยข้องก�ร์เรี์ยนในร์ะดัูบน่�คือก�ร์ม่คว�มส�ม�ร์ถัที่�งดู้�นภ�ษ�ญ่ี่�ป่�นขั้�นพืิ่�นฐ�นซึึ่�งส�ม�ร์ถัติอบคำ�ถั�มง่�ย ๆ เก่�ยวกับเรื์�องร์�วร์อบตัิวไดู้
ผูู้้เรี์ยนในร์ะดัูบน่�จะส�ม�ร์ถัเข้้�ใจแลัะใช้ั้ปร์ะโยคพืิ่�นฐ�นกับสำ�นวนทัี่�วไปท่ี่�ถูักใช้ั้บ่อยไดู้
(ติำ��กว่�ร์ะดัูบ A2)

2 เรียนัร้�เพ้ื้�อเตรียมสูอบวัด้ระดั้บความสูามารถทั้างภาษาญ้ี่�ปุ็�นั (ความร้�ทั้างด้้านัคำาศัึพื้ท์ั้แลัะไวยากรณ์์ การอ่านั แลัะการฟัง)

5 เรียนัร้�ภาษาญ้ี่�ปุ็�นัแบบเข้มข้นัตามเสู้นัทั้างช้ีวิตในัอนัาคต เป็นต้ิน

3 เตรียมความพื้ร�อมเพ้ื้�อเข้าศึึกษาต่อในัมหาวิทั้ยาลััยทั้ะคุโชีคุ
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คาบ
วันั

ชัี�วโมงเรียนั
 

วันัจันัทั้ร์ วันัอังคาร วันัพุื้ธี วันัพื้ฤหัสูบด้้ วันัศุึกร์ วันัเสูาร์

ปร์ะเภที่ว่ชั้� ชืั้�อว่ชั้� ปร์ะเภที่ว่ชั้� ชืั้�อว่ชั้� ปร์ะเภที่ว่ชั้� ชืั้�อว่ชั้� ปร์ะเภที่ว่ชั้� ชืั้�อว่ชั้� ปร์ะเภที่ว่ชั้� ชืั้�อว่ชั้� ปร์ะเภที่ว่ชั้� ชืั้�อว่ชั้�

ค�บท่ี่� 1 9.20 น. –  
11.05 น.

ว่ชั้�บังคับ

ภ�ษ�ญ่ี่�ป่�นทัี่�วไป 1

ว่ชั้�บังคับ

ภ�ษ�ญ่ี่�ป่�นทัี่�วไป 2

ว่ชั้�บังคับ

ภ�ษ�ญ่ี่�ป่�นทัี่�วไป 3

ว่ชั้�บังคับ

ญ่ี่�ป่�นศึึกษ�

ว่ชั้�บังคับ

ก�ร์อ่�นภ�ษ�ญ่ี่�ป่�น 2 ว่ชั้�เลืัอก คณ่ติศึ�สติร์์  
(ส�ยว่ที่ย�ศึ�สติร์์)

ค�บท่ี่� 2 11.15 น. –  
13.00 น.

ก�ร์ฟัง / ก�ร์ฟัง-อ่�น
ภ�ษ�ญ่ี่�ป่�น 1 ก�ร์อ่�นภ�ษ�ญ่ี่�ป่�น 1 ก�ร์ฟัง / ก�ร์ฟัง-อ่�น

ภ�ษ�ญ่ี่�ป่�น 2 สัมมน�ติ�มชัั้�นเรี์ยน เรี์ยงคว�มภ�ษ�ญ่ี่�ป่�น ว่ชั้�เลืัอก

ฟิส่กส์
คณ่ติศึ�สติร์์  

(ส�ยมน่ษยศึ�สติร์์-
สังคมศึ�สติร์์)

ค�บท่ี่� 3 13.50 น. –  
15.35 น.

สนที่น�ภ�ษ�ญ่ี่�ป่�น ว่ชั้�เลืัอก
ว่ชั้�บังคับ

สัมมน�ภ�ษ�ญ่ี่�ป่�น I
สัมมน�ภ�ษ�ญ่ี่�ป่�น II ว่ชั้�เลืัอก ช่ั้วว่ที่ย� ว่ชั้�เลืัอก

ว่ชั้�บังคับ
สัมมน�ภ�ษ�ญ่ี่�ป่�น III
สัมมน�ภ�ษ�ญ่ี่�ป่�น IV

ว่ชั้�เลืัอก
ว่ชั้�บังคับ

สัมมน�ภ�ษ�ญ่ี่�ป่�น V
สัมมน�ภ�ษ�ญ่ี่�ป่�น VI

ค�บท่ี่� 4 15.45 น. –  
17.30 น.

ว่ชั้�เลืัอก คว�มร้้์ทัี่�วไป I
เคม่ ว่ชั้�เลืัอก คว�มร้้์ทัี่�วไป II

สัมมน�ภ�ษ�อังกฤษ I ว่ชั้�เลืัอก ภ�ษ�อังกฤษร์ะดัูบต้ิน ว่ชั้�เลืัอก สัมมน�ภ�ษ�อังกฤษ II

* อ�จม่ก�ร์เปล่ั�ยนแปลังวัน เวลั� หัรื์อร์�ยลัะเอ่ยดูข้องก�ร์เรี์ยนก�ร์สอนว่ชั้�ต่ิ�ง ๆ ในภ�ยหัลััง

ม้คาบเรียนัภาษาญ้ี่�ปุ็�นัทุั้กวันัตั�งแต่วันัจันัทั้ร์ถึงวันัศุึกร์

ตารางเร่ยน (ตัวิอย�าง)

ค่าธีรรมเน้ัยมการศึึกษาท้ั้�ต้องชีำาระค้อค่าลังทั้ะเบ้ยนัเรียนักับค่าเล่ัาเรียนั อนึั�ง ค่าเล่ัาเรียนัจะเป็็นัแบบแบ่งชีำาระปี็ลัะ 2 ครั�ง (ภาคเรียนัท้ั้� 1 กับภาคเรียนัท้ั้� 2)

คุ�าธรรมเนียมการศึึกษา

ทุนการศึึกษาแลัะอื�น ๆ

ท้ั้�ผ่านัมา นัักศึึกษาของหลัักสููตรภาษาญ้ี่�ปุ็�นัแบบเร่งรัด้ฯท้ั้�ได้้รับการช้ี�แนัะเก้�ยวกับเสู้นัทั้างช้ีวิตในัอนัาคตได้้เข้าศึึกษาต่อในัมหาวิทั้ยาลััย บัณ์ฑิิตวิทั้ยาลััย แลัะสูถาบันัการศึึกษาเฉพื้าะทั้างแห่งต่าง ๆ
 มากมายของป็ระเทั้ศึญ้ี่�ปุ็�นัหลัังจากสูำาเร็จหลัักสููตร

สู่ถาบันการศึึกษาท่�นักศึึกษาข้องหลัักสู่่ตรเข้้าศึึกษาต�อ

ช่ีวงเวลัาท้ั้�เข้าศึึกษา ค่าลังทั้ะเบ้ยนัเรียนั ค่าเล่ัาเรียนั รวมทัั้�งสิู�นั

เข้าศึึกษาในัภาคเรียนัฤดู้ใบไม้ผลิั
125,000 เยน ภ�คเรี์ยนท่ี่� 1 : 252,500 เยน

ภ�คเรี์ยนท่ี่� 2 : 252,500 เยน 630,000 เยน (ติลัอดูร์ะยะเวลั� 1 ปี)
เข้าศึึกษาในัภาคเรียนัฤดู้ใบไม้ร่วง

ท่ี่นก�ร์ศึึกษ�ข้องหัลัักสูติร์ภ�ษ�ญ่ี่�ป่�นแบบเร่์งรั์ดูสำ�หัรั์บนักศึึกษ�ต่ิ�งชั้�ต่ิ มหั�ว่ที่ย�ลััยที่ะค่โชั้ค่ 150,000 เยนั ปร์ะม�ณ 8 คน

เงินร์�งวัลัสำ�หัรั์บผูู้้ท่ี่�ม่ผู้ลัก�ร์สอบวัดูร์ะดัูบคว�มส�ม�ร์ถัที่�งภ�ษ�ญ่ี่�ป่�นดู่เดู่นข้องหัลัักสูติร์ภ�ษ�ญ่ี่�ป่�นแบบ
เร่์งรั์ดูสำ�หัรั์บนักศึึกษ�ต่ิ�งชั้�ต่ิ มหั�ว่ที่ย�ลััยที่ะค่โชั้ค่

รางวัลัยอด้เย้�ยม : 30,000 เยนั 1 คน

รางวัลัด้้เด่้นั : 20,000 เยนั 2 คน

รางวัลัชีมเชีย : 10,000 เยนั 7 คน

ท่ี่นก�ร์ศึึกษ�จ�ก Takayama International Education Foundation (องค์กร์ส�ธ�ร์ณปร์ะโยชั้น์) เด้้อนัลัะ 60,000 เยนั 1-2 คน

* อ�จม่ก�ร์เปล่ั�ยนแปลังในภ�ยหัลััง

หลัักสููตรภาษาญ้ี่�ปุ็�นัแบบเร่งรัด้ฯ ม้ระบบมอบทุั้นัการศึึกษาแลัะเงินัรางวัลัเพ้ื้�อสูนัับสูนุันัการศึึกษาเล่ัาเรียนัของนัักศึึกษา กรุณ์าติด้ต่อสูอบถามข้อมูลัเพิื้�มเติมหากท่ั้านัต้องการทั้ราบข้อมูลั 
เก้�ยวกับคุณ์สูมบัติในัการสูมัครขอทุั้นัแลัะอ้�นั ๆ

●  ม่ร์ะบบก�ร์สอบเพืิ่�อเข้้�ศึึกษ�ในมหั�ว่ที่ย�ลััยที่ะค่โชั้ค่แลัะว่ที่ย�ลััย Hokkaido Junior College แบบยื�นจดูหัม�ย
แนะนำ� (ม่เกณฑ์ิก�ร์แนะนำ�อยู่)

●  ม่ร์ะบบก�ร์สอบเพืิ่�อเท่ี่ยบโอนหัน่วยก่ติม�เรี์ยนท่ี่�มหั�ว่ที่ย�ลััยที่ะค่โชั้ค่ (ม่ก�ร์พ่ิ่จ�ร์ณ�เพืิ่�ออน่มัต่ิรั์บร์องหัน่วยก่ติท่ี่�
ไดู้รั์บม�จ�กมหั�ว่ที่ย�ลััยในต่ิ�งปร์ะเที่ศึ)

●  กร์ณ่ท่ี่�เข้้�ศึึกษ�ในมหั�ว่ที่ย�ลััยที่ะค่โชั้ค่หัรื์อว่ที่ย�ลััย Hokkaido Junior College จะม่ก�ร์ลัดูหัย่อนค่� 
ลังที่ะเบ่ยนเรี์ยนให้ัเป็นบ�งส่วน

โฮมร้์มหัลัังพ่ิ่ธ่มอบปร์ะก�ศึน่ยบัติร์ผูู้้สำ�เร็์จก�ร์ศึึกษ�

สูถาบันัศึึกษารายหลััก ๆ ท้ั้�นัักศึึกษาของหลัักสููตรสูามารถเข้าศึึกษาต่อได้้ในัช่ีวง  
5 ปี็ท้ั้�ผ่านัมา
●  ร์ะดัูบบัณฑ่ิติว่ที่ย�ลััย: มหั�ว่ที่ย�ลััยที่ะค่โชั้ค่, มหั�ว่ที่ย�ลััยศ่ึลัปะจังหัวัดูไอจิ, มหั�ว่ที่ย�ลััยคันเซึ่ก�ค่อ่น, 

มหั�ว่ที่ย�ลััยบัณฑ่ิติศึึกษ�ส�ร์สนเที่ศึเก่ยวโติ, มหั�ว่ที่ย�ลััยเคโอ, มหั�ว่ที่ย�ลััยโคค่ช่ั้คัง, มหั�ว่ที่ย�ลััยนคร์โติเก่ยว, 
มหั�ว่ที่ย�ลััยน�น�ชั้�ต่ิโจไซึ่, ว่ที่ย�ลััยดูนติรี์เซ็ึ่นโซึ่ค่ก�ค่เอ็น, มหั�ว่ที่ย�ลััยศ่ึลัปะโติเก่ยว, มหั�ว่ที่ย�ลััยเที่คโนโลัย่
โติเก่ยว, มหั�ว่ที่ย�ลััยว่ที่ย�ศึ�สติร์์โติเก่ยว, มหั�ว่ที่ย�ลััยโที่โฮค่, มหั�ว่ที่ย�ลััยน่ฮง, มหั�ว่ที่ย�ลััยเศึร์ษฐศึ�สติร์์
ญ่ี่�ป่�น, มหั�ว่ที่ย�ลััยฮ่โติสึบ�ช่ั้, มหั�ว่ที่ย�ลััยโฮเซึ่,  สถั�บันเที่คโนโลัย่ม่โร์รั์น, มหั�ว่ที่ย�ลััยเมจิโร์ะ, มหั�ว่ที่ย�ลััย  
ว�เซึ่ดูะ, มหั�ว่ที่ย�ลััยเก่ยวโติ ฯลัฯ

●  ร์ะดัูบมหั�ว่ที่ย�ลััย: มหั�ว่ที่ย�ลััยที่ะค่โชั้ค่, มหั�ว่ที่ย�ลััยโอซึ่�ก้�เด็ูงก่ซืึ่อช่ั้น, มหั�ว่ที่ย�ลััยเกษติร์กร์ร์มแลัะ
สัติวแพิ่ที่ย์โอบ่ฮ่โร์ะ, มหั�ว่ที่ย�ลััยก�ค่ช่ั้อ่น, มหั�ว่ที่ย�ลััยก่มมะ, มหั�ว่ที่ย�ลััยเคโอ, สถั�บันเที่คโนโลัย่ช่ั้บ�อุร์ะ, 
มหั�ว่ที่ย�ลััยน�น�ชั้�ต่ิโจไซึ่, มหั�ว่ที่ย�ลััยโซึ่เฟีย, มหั�ว่ที่ย�ลััยส่รุ์งะไดู, มหั�ว่ที่ย�ลััยเศึร์ษฐศึ�สติร์์ที่�ค�ซึ่�ก่, 
มหั�ว่ที่ย�ลััยโที่ไก, มหั�ว่ที่ย�ลััยโติเก่ยว, มหั�ว่ที่ย�ลััยโติเก่ยว 
เด็ูงก่, มหั�ว่ที่ย�ลััยว่ที่ย�ศึ�สติร์์โติเก่ยว, มหั�ว่ที่ย�ลััยโที่โย,  
มหั�ว่ที่ย�ลััยน่ฮง, มหั�ว่ที่ย�ลััยม่ซึ่�ช่ั้โนะ, มหั�ว่ที่ย�ลััยศ่ึลัปะ 
ม่ซึ่�ช่ั้โนะ, มหั�ว่ที่ย�ลััยเมจิ, มหั�ว่ที่ย�ลััยเมจิโร์ะ, มหั�ว่ที่ย�ลััย
ริ์วซืึ่อเคไซึ่, มหั�ว่ที่ย�ลััยริ์วก่ว ฯลัฯ

●  ร์ะดัูบอน่ปริ์ญี่ญี่�: ว่ที่ย�ลััย Hokkaido Junior College 

●  โร์งเรี์ยนเฉพิ่�ะที่�ง: โร์งเรี์ยนเฉพิ่�ะที่�งดู้�นต่ิ�ง ๆ (ก�ร์ท่ี่องเท่ี่�ยว, 
ก�ร์ที่ำ�อ�หั�ร์ ฯลัฯ)

แนะแนวก�ร์ศึึกษ�ต่ิอ
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มหั�ว่ที่ย�ลััยที่ะค่โชั้ค่ หัลัักสูติร์ภ�ษ�ญ่ี่�ป่�นแบบเร่์งรั์ดูสำ�หัรั์บนักศึึกษ�ต่ิ�งชั้�ต่ิ

กิจกรรมการเรียนัร้�นัอกหลัักสููตรในัภาคเรียนัฤดู้ใบไม้ผลิั / ทัั้ศึนัศึึกษานัอก
สูถานัท้ั้�ป็ระจำาภาคเรียนัฤดู้ใบไม้ร่วง
ท่ี่ก ๆ ปี นักศึึกษ�ข้องหัลัักสูติร์จะไดู้เดู่นที่�งไปทัี่ศึนศึึกษ�เพืิ่�อสัมผัู้สกับวัฒนธร์ร์มญ่ี่�ป่�นแบบไปเช้ั้�
เย็นกลัับในฤดููใบไม้ผู้ล่ัแลัะแบบ 2 วัน 1 คืนในฤดููใบไม้ร่์วง แต่ิน่�เส่ยดู�ยท่ี่�ในปีท่ี่�แล้ัวไม่ม่ก่จกร์ร์มน่�
เนื�องจ�กก�ร์แพิ่ร่์ร์ะบ�ดูข้องเชืั้�อไวรั์สโคว่ดู ก�ร์ทัี่ศึนศึึกษ�ดัูงกล่ั�วเต็ิมไปดู้วยก่จกร์ร์มม�กม�ย เช่ั้น 
ก�ร์ชั้มแหัล่ังมร์ดูกโลัก ก�ร์ลัองที่ำ�โซึ่บะ ฯลัฯ แลัะในก�ร์รั์บปร์ะที่�นอ�หั�ร์กลั�งวัน นักศึึกษ�ก็จะไดู้
สน่กสน�นไปกับก�ร์ที่ำ�บ�ร์์บ่ค่วแลัะพูิ่ดูค่ยแลักเปล่ั�ยนเพืิ่�อส�นสัมพัิ่นธ์กันอย่�งแน่นแฟ้น นอกจ�กน่� ใน
ชัั้�วโมงเรี์ยนข้องว่ชั้�ญ่ี่�ป่�นศึึกษ� นักเรี์ยนยังม่โอก�สไดู้ออกห้ัองเรี์ยนไปยังพ่ิ่พ่ิ่ธภัณฑ์ิข้องย่คเอโดูะ
หัรื์อที่ำ�ก่จกร์ร์มอื�น ๆ อ่กดู้วย

งานัป็ระกวด้สุูนัทั้รพื้จน์ั
ตัิวแที่นจ�กชัั้�นเรี์ยนต่ิ�ง ๆ จะไดู้กล่ั�วส่นที่ร์พิ่จน์ในหััวข้้อต่ิ�ง ๆ เพืิ่�อแสดูงผู้ลัสัมฤที่ธ์่จ�กก�ร์เรี์ยน
ภ�ษ�ญ่ี่�ป่�นให้ัท่ี่กคนไดู้ปร์ะจักษ์ ง�นปร์ะกวดูน่�เป็นง�นก่จกร์ร์มส่งท้ี่�ยปีซึึ่�งม่ก�ร์มอบร์�งวัลัยอดูเย่�ยม 
ร์�งวัลัดู่เดู่น ร์�งวัลัพ่ิ่เศึษจ�กกร์ร์มก�ร์ตัิดูส่น แลัะร์�งวัลัชั้มเชั้ยให้ัแก่ผูู้้เข้้�ปร์ะกวดูดู้วย

ขอความจากผูท่ีเรียนในหลักสูตรภาษาญ่ีปุนแบบเรงรัดสําหรับนักศึกษาตางชาติ
message

ติอนเข้้�ชั้มร์มในมหั�ว่ที่ย�ลััยท่ี่�ปร์ะเที่ศึจีน ดู่ฉันไดู้พิ่บแลัะพูิ่ดูค่ยกับนักเรี์ยนแลักเปล่ั�ยนหัลั�ยคน จนในท่ี่�ส่ดูก็ตัิดูส่นใจม�เรี์ยนท่ี่�
ปร์ะเที่ศึญ่ี่�ป่�นค่ะ เหัต่ิผู้ลัท่ี่�ดู่ฉันเลืัอกเรี์ยนหัลัักสูติร์ภ�ษ�ญ่ี่�ป่�นแบบเร่์งรั์ดูสำ�หัรั์บนักศึึกษ�ต่ิ�งชั้�ต่ิข้องมหั�ว่ที่ย�ลััยที่ะค่โชั้ค่เป็นเพิ่ร์�ะ
รุ่์นพ่ิ่�ท่ี่�มหั�ว่ที่ย�ลััยท่ี่�เคยเรี์ยนหัลัักสูติร์น่�แนะนำ�ม�ค่ะ ในหัลัักสูติร์น่� นอกจ�กจะไดู้เรี์ยนภ�ษ�ญ่ี่�ป่�นจ�กเหัล่ั�คณ�จ�ร์ย์แล้ัว ยังไดู้ศึึกษ�
เรื์�องร์�วต่ิ�ง ๆ ท่ี่�เก่�ยวกับญ่ี่�ป่�นแลัะไดู้เติรี์ยมตัิวเพืิ่�อก�ร์เรี์ยนต่ิอดู้วย ส่วนอ�จ�ร์ย์ก็คอยช่ั้วยเหัลืัอให้ัคำ�ปร้์กษ�เก่�ยวกับก�ร์ใช้ั้ช่ั้ว่ติแลัะ
ปัญี่หั�ต่ิ�ง ๆ เป็นอย่�งดู่ ดู่ฉันร้้์สึกว่�ตัิวเองโชั้คดู่ท่ี่�ไดู้เจอเพืิ่�อนร่์วมชัั้�นหัลั�กหัลั�ยปร์ะเที่ศึทัี่�วโลัก นอกจ�กน่� ดู่ฉันยังเคยไดู้รั์บเลืัอก
จ�กที่�งหัลัักสูติร์ฯ ให้ัเป็นผูู้้รั์บท่ี่นก�ร์ศึึกษ�ข้ององค์กร์เอกชั้นดู้วยค่ะ ติอนเรี์ยน ดู่ฉันพัิ่กอ�ศัึยในหัอพัิ่กนักศึึกษ�ชั้�วต่ิ�งชั้�ต่ิท่ี่�อยู่
ใกล้ัอ�ค�ร์เรี์ยนแลัะพิ่ย�ย�มร์ำ��เรี์ยนจนกร์ะทัี่�งจบหัลัักสูติร์ฯม�ไดู้ดู้วยดู่ค่ะ

คุณ์ CHU CHU (ฉู่ฉู่)

ปร์ะเที่ศึ            จีน  สถั�บัน            มหั�ว่ที่ย�ลััยเซ่ึ่�ยงไฮ้เจียวที่ง  ศึึกษ�ต่ิอ            คณะเศึร์ษฐศึ�สติร์์ ร์ะดัูบบัณฑ่ิติว่ที่ย�ลััย มหั�ว่ที่ย�ลััยเก่ยวโติ

ติอนน่�ดู่ฉันสอบเข้้�มหั�ว่ที่ย�ลััยท่ี่�ตัิวเอง
ต้ิองก�ร์ไดู้แล้ัวค่ะ

ผู้มตัิดูส่นใจม�เรี์ยนท่ี่�ปร์ะเที่ศึญ่ี่�ป่�นเพิ่ร์�ะตัิวเองสนใจในวัฒนธร์ร์มข้องปร์ะเที่ศึญ่ี่�ป่�นม�น�นแลัะอย�กลัองม�เรี์ยนท่ี่�ญ่ี่�ป่�นดููสักครั์�ง คน
ท่ี่�แนะนำ�ให้ัผู้มไดู้ร้้์จักกับหัลัักสูติร์ภ�ษ�ญ่ี่�ป่�นแบบเร่์งรั์ดูสำ�หัรั์บนักศึึกษ�ต่ิ�งชั้�ต่ิข้องมหั�ว่ที่ย�ลััยที่ะค่โชั้ค่คือคนร้้์จักข้องพ่ิ่อผู้มเอง
ครั์บ ส่�งท่ี่�ผู้มสังเกติเห็ันในก�ร์เรี์ยนหัลัักสูติร์น่�คือ เวลั�นักศึึกษ�ถั�มคำ�ถั�มอ�จ�ร์ย์เก่�ยวกับเรื์�องท่ี่�ตัิวเองร้้์สึกว่�ย�ก เหัล่ั�อ�จ�ร์ย์
จะติอบคำ�ถั�มอย่�งส่ภ�พิ่อ่อนโยนแลัะให้ัคว�มช่ั้วยเหัลืัอโดูยเข้้�ใจคว�มร้้์สึกข้องนักศึึกษ�เป็นอย่�งดู่ครั์บ หัลัักสูติร์น่�ยังม่ก�ร์จัดู
ก่จกร์ร์มต่ิ�งๆอยู่ดู้วย เช่ั้น ก�ร์ทัี่ศึนศึึกษ�แลัะง�นเล่ั�ยงสังสร์ร์ค์ ไม่ไดู้ม่แค่ก�ร์เรี์ยนหันังสือในห้ัองเรี์ยนอย่�งเดู่ยว ซึึ่�งจ่ดูน่�ที่ำ�ให้ัผู้ม
ไดู้ม่โอก�สสัมผัู้สกับวัฒนธร์ร์มญ่ี่�ป่�นเยอะม�กครั์บ นอกจ�กน่� นักศึึกษ�ข้องหัลัักสูติร์ฯยังส�ม�ร์ถัใช้ั้ส่�งอำ�นวยคว�มสะดูวกข้อง
มหั�ว่ที่ย�ลััยที่ะค่โชั้ค่ไดู้อ่กดู้วย ผู้มเลัยส�ม�ร์ถัเรี์ยนร้้์ไดู้อย่�งเต็ิมท่ี่�แลัะสอบวัดูร์ะดัูบคว�มส�ม�ร์ถัที่�งภ�ษ�ญ่ี่�ป่�นไดู้คะแนนดู่จนไดู้รั์บ
ร์�งวัลัยอดูเย่�ยมจ�กที่�งหัลัักสูติร์ม�ครั์บ

คุณ์ SEO MINSUK (ซอมินัซอก)

ปร์ะเที่ศึ            เก�หัล่ัใต้ิ สถั�บัน            โร์งเรี์ยนมัธยมศึึกษ�ติอนปลั�ยโพิ่ฮัง  ศึึกษ�ต่ิอ            คณะ Interdisciplinary Mathematical Sciences มหั�ว่ที่ย�ลััยเมจิ

หัลัังจ�กท่ี่�สอบวัดูร์ะดัูบไดู้คะแนนดู่ ที่�ง
หัลัักสูติร์ก็ไดู้มอบร์�งวัลัยอดูเย่�ยมให้ั
แก่ผู้มครั์บ

หัลัังจ�กท่ี่�สอบวัดูร์ะดัูบไดู้คะแนนดู่ ที่�ง

ติอนเป็นเด็ูกนักเรี์ยนชัั้�นปร์ะถัม ดู่ฉันม�ญ่ี่�ป่�นกับพ่ิ่อแม่อยู่บ่อยครั์�งแลัะร้้์สึกผูู้กพัิ่นกับปร์ะเที่ศึน่� พิ่อโติข้้�นเลัยตัิดูส่นใจม�เรี์ยนท่ี่�ญ่ี่�ป่�น
ค่ะ เหัต่ิผู้ลัท่ี่�เลืัอกเรี์ยนหัลัักสูติร์ภ�ษ�ญ่ี่�ป่�นแบบเร่์งรั์ดูสำ�หัรั์บนักศึึกษ�ต่ิ�งชั้�ต่ิข้องมหั�ว่ที่ย�ลััยที่ะค่โชั้ค่เป็นเพิ่ร์�ะคนร้้์จักท่ี่�เคยม�
เรี์ยนหัลัักสูติร์น่�แนะนำ�ให้ัเรี์ยนค่ะ ในก�ร์เรี์ยนหัลัักสูติร์น่�จะม่นักศึึกษ�ชั้�วญ่ี่�ป่�นข้องมหั�ว่ที่ย�ลััยที่ะค่โชั้ค่ม�ช่ั้วยสอนให้ัคว�มร้้์ใน
ค�บเรี์ยนสัปดู�ห์ัลัะครั์�ง ซึึ่�งนั�นที่ำ�ให้ัดู่ฉันไดู้ม่โอก�สพูิ่ดูค่ยแลักเปล่ั�ยนปร์ะสบก�ร์ณ์กับพิ่วกเข้�จนทัี่กษะภ�ษ�ญ่ี่�ป่�นข้องตัิวเองพัิ่ฒน�
ม�กข้้�นแลัะไดู้รั์บคว�มร้้์เก่�ยวกับวัฒนธร์ร์มญ่ี่�ป่�นม�กม�ยเลัยค่ะ นอกจ�กน่� ค่�เที่อมก็ถูักกว่�โร์งเรี์ยนสอนภ�ษ�ญ่ี่�ป่�น ชัั้�วโมงเรี์ยน
ก็เยอะกว่� อ่กทัี่�งผูู้้เรี์ยนก็ยังส�ม�ร์ถัเลืัอกคอร์์สเรี์ยนท่ี่�เหัม�ะกับสภ�พิ่ก�ร์ณ์ข้องตัิวเองไดู้ดู้วย ดู่ฉันค่ดูว่�หัลัักสูติร์น่�เป็นหัลัักสูติร์
ท่ี่�ดู่จริ์ง ๆ ค่ะ  

คุณ์ CHENG JIAXIN (เฉิงเจียซินั)

ปร์ะเที่ศึ            จีน  สถั�บัน            มหั�ว่ที่ย�ลััยเส่�นหัย�ง แอโร์สเปซึ่  ศึึกษ�ต่ิอ            คณะสังคมศึ�สติร์์ ร์ะดัูบบัณฑ่ิติว่ที่ย�ลััย มหั�ว่ที่ย�ลััยว�เซึ่ดูะ

ดู่ฉันไดู้รั์บร์�งวัลัยอดูเย่�ยมในง�นปร์ะกวดู
ส่นที่ร์พิ่จน์ดู้วยค่ะ
ดู่ฉันไดู้รั์บร์�งวัลัยอดูเย่�ยมในง�นปร์ะกวดู

ผู้มเป็นคนท่ี่�ชั้อบญ่ี่�ป่�นม�กม�ตัิ�งแต่ิเด็ูกครั์บ โดูยเฉพิ่�ะก�ร์์ตูินอน่เมะแลัะวัฒนธร์ร์มญ่ี่�ป่�น ผู้มเคยเรี์ยนภ�ษ�ญ่ี่�ป่�นก่อนม�ท่ี่�ปร์ะเที่ศึ
ญ่ี่�ป่�นดู้วย คร้์ท่ี่�สอนภ�ษ�ญ่ี่�ป่�นให้ัผู้มติอนอยู่อ่นโดูน่เซ่ึ่ยเป็นคนแนะนำ�ให้ัผู้มไดู้ร้้์จักกับหัลัักสูติร์น่�ครั์บ หัลัังจ�กท่ี่�ลัองค้นคว้�ข้้อมูลัดูู
ดู้วยตัิวเองเพ่ิ่�มเต่ิม ผู้มก็ตัิดูส่นใจม�เรี์ยนท่ี่�น่� หัลัักสูติร์ภ�ษ�ญ่ี่�ป่�นแบบเร่์งรั์ดูม่ว่ชั้�ให้ัเลืัอกเรี์ยนอย่�งหัลั�กหัลั�ย เช่ั้น ว่ชั้�เติรี์ยม
สอบวัดูร์ะดัูบภ�ษ�ญ่ี่�ป่�นแลัะว่ชั้�เพืิ่�อก�ร์เรี์ยนต่ิอในมหั�ว่ที่ย�ลััยญ่ี่�ป่�น นอกจ�กน่� เหัล่ั�คณ�จ�ร์ย์ก็ให้ัคว�มใส่ใจกับนักศึึกษ�ท่ี่กคน
เป็นอย่�งม�ก เวลั�ท่ี่�เร์�อย�กพูิ่ดูอย�กปร้์กษ�เรื์�องอะไร์ ก็เลัยพูิ่ดูค่ยกับพิ่วกท่ี่�นไดู้ง่�ย ในหัลัักสูติร์ยังม่ร์ะบบยื�นจดูหัม�ยแนะนำ�เพืิ่�อ
เข้้�ศึึกษ�ต่ิออยู่อ่กดู้วย ซึึ่�งร์ะบบน่�ที่ำ�ให้ัผู้มส�ม�ร์ถัเข้้�เรี์ยนในคณะพิ่�ณ่ชั้ยศึ�สติร์์ข้องมหั�ว่ที่ย�ลััยไดู้ครั์บ ติอนน่�ผู้มกำ�ลัังศึึกษ�
เก่�ยวกับธ่ร์ก่จร์ะหัว่�งปร์ะเที่ศึ ในอน�คติผู้มอย�กที่ำ�ง�นท่ี่�บริ์ษัที่ญ่ี่�ป่�นครั์บ

คุณ์ RIFKY MUHAMMAD HAFIDZ (ริฟก้ มูฮัมหมัด้ ฮาฟิด้ซ์)

ปร์ะเที่ศึ             อ่นโดูน่เซ่ึ่ย  สถั�บัน             โร์งเรี์ยน SMA Negeri 7 Tangerang Selatan ศึึกษ�ต่ิอ             ส�ข้�ธ่ร์ก่จร์ะหัว่�งปร์ะเที่ศึ คณะพิ่�ณ่ชั้ยศึ�สติร์์ มหั�ว่ที่ย�ลััยที่ะค่โชั้ค่

ถึังแม้จะเจอกับว่กฤติโคว่ดู แต่ิผู้มก็พิ่ย�ย�ม
เรี์ยนจนจบหัลัักสูติร์น่�ม�ไดู้แล้ัวครั์บ

มหั�ว่ที่ย�ลััยที่ะค่โชั้ค่

ถึังแม้จะเจอกับว่กฤติโคว่ดู แต่ิผู้มก็พิ่ย�ย�ม

ม้             แลั
ะ               

  แบบน้ั�อยู่ในัหลัักสููตรด้้วย !

คาบเรียนั งานักิจกรรม
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