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หลักสูตรที�ครอบคลุมทัง� ทักษะการฟั ง,
พูด,อ่าน,เขียนที�ทกุ คนเรียนรูแ้ ละพัฒนาได้

จํานวนนักเรียนที�รองรับได้ : �,��� คน

สถาบันวิจยั การศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะทัง� หมด � แคมปั ส

มีวิชาเลือกที�หลากหลายให้นกั เรียนเลือกเรียนตามเป้าหมายของตนเองได้

ผลการศึกษาต่อ
ที�เป็ นจุดเด่นของสถาบัน
ผูส้ าํ เร็จการศึกษา
สถาบันที�มปี ระวัตศิ าสตร์
มากกว่า �� ปี
มากกว่า ��,��� คน
ก่อตัง� เมือ� ปี ค.ศ.����
มีผสู้ อบติดสถานศึกษาในญี�ปุ่นจํานวนมาก

มหาวิทยาลัยรัฐ
มหาวิทยาลัยเอกชน

Tokyo University, Kyoto University, Hokkaido University,
Tohoku University, Nagoya University, Osaka University,
Kyushu University

เป็ นต้น

Waseda University, Keio University, Sophia University, Gakushuin University, Meiji
University, Aoyama Gakuin University, Rikkyo University, Chuo University, Hosei
University, Kansai University, Kwansei Gakuin University, Doshisha University,
Ritsumeikan University, Nihon University, Tokai University, Komazawa University,
Senshu University, Daito Bunka University, Toyo University, Asia University,
Teikyo University, Teikyo Heisei University, Kokushikan University เป็ นต้น

มีหลักสูตรเพื�อศึกษาต่อ
ซึ�งได้รบั การยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม
กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของญี�ปุ่น
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ผลการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย
ศิษย์เก่าของสถาบันจํานวนมากสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนระดับยากได้

ผลการศึกษาต่อในช่วง � ปี ล่าสุด
ตัง� แต่ค.ศ.����-ค.ศ.����
683
532

130
80

95
29

743
105
79

717

730

จํานวนที�สอบติดมหาวิทยาลัย
และบัณฑิตวิทยาลัยเอกชน

123

จํานวนที�สอบติดมหาวิทยาลัย
และบัณฑิตวิทยาลัยของรัฐ

106

จํานวนที�สอบติดมหาวิทยาลัย
และบัณฑิตวิทยาลัยระดับยาก

143
77

559

497

501

473
408

2017

3,405
จํานวนผูส้ อบติด

มหาวิทยาลัยรัฐ �� แห่ง

2,438
371
596

University of Tokyo, Kyoto University,
Tokyo Institute of Technology, Hokkaido University
Tohoku University, University of Tsukuba,
Hitotsubashi University, Nagoya University
Osaka University, Kyushu University

มหาวิทยาลัยเอกชน � แห่ง

1,257

Waseda University, Keio University, Sophia University

2018

2019

2020

2021

จํานวนผูส้ อบติดวิทยาลัย

มีนกั เรียนทําคะแนนข้อสอบเพื�อศึกษาต่อประเทศญี�ปุ่น (EJU)
ได้คะแนนสูงระดับประเทศทุกปี อย่างต่อเนือ� ง!
การสอบข้อสอบ EJU ครัง� ที� � ในปี ����
นักเรียนเซนดากายะสามารถทําคะแนนได้สงู สุดของประเทศ
ด้วยคะแนน ��� คะแนน
อัตราสอบติดมหาวิทยาลัย
และบัณฑิตวิทยาลัยรัฐระดับยาก
อันดับ � ของญี�ปุ่น
อัตราสอบติดมหาวิทยาลัย
และบัณฑิตวิทยาลัยเอกชนระดับยาก
อันดับ�
อันดับ � ของญี�ปุ่น

อันดับ�

ระดับประเทศ

161
2017

246
2018

275
2019

332

2020

243
2021

มีโควต้าพิเศษมากกว่า �� แห่งในทุกปี !

นักเรียนของเราสามารถเข้าเรียนต่อได้โดยสมัครผ่านโควต้าพิเศษ
ในสาขาต่างๆมากมายตามความสนใจของนักเรียน เช่น อนิเมชัน� ,
การทําขนม, มัลติมเี ดีย, ล่าม, ดีไซน์, การทําอาหาร, การรักษาโรค,
แฟชัน� , งานโรงแรม, ท่องเที�ยว, ดนตรี และรถยนต์ เป็ นต้น

ระดับประเทศ
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ครูผสู้ อนของสถาบัน
ที�พฒ
ั นาตนเองอย่างต่อเนือ� ง

ต้องการถ่ายทอดความสุข
ในการเข้าใจภาษา
และสื�อสารออกไปได้

ครูผสู้ อนของกลุม่ สถาบันวิจยั การศึกษาภาษาญี�ปุ่น
เซนดากายะล้วนเป็ นผูเ้ ชีย� วชาญด้านการสอนภาษา
ญี�ปุ่นที�ผา่ นคอร์สอบรมครูสอนภาษาญี�ปุ่น และ
หลังการสอนทุกครัง� ครูผสู้ อนทุกคนจะมีการฝึ กฝน
เทคนิคการสอนเพิ�มเติมเป็ นประจําผ่านงานอบรมและ
การฝึ กติดตามนักเรียนอย่างใกล้ชดิ
ทางสถาบันมีครูผสู้ อนประจํา จํานวนมากกว่า ��� คน
ตัง� แต่ชว่ งอายุ �� ปี ไปจนถึง �� ปี
นักเรียนจะได้พบกับครูที�หลากหลาย
และได้รบั การดูแลอย่างใกล้ชดิ
ครูจาํ นวนมากมีความรูแ้ ละความเชีย� วชาญด้านการสอน
ด้วยประสบการณ์มากกว่า �� ปี จึงสามารถผลักดันให้
เกิดแผนการสอนทีเ� ป็ นเอกลักษณ์ภายใต้รากฐานการสอน
ที�มคี ณ
ุ ภาพ

เนือ� งจากภาษาเป็ นสิ�งมหัศจรรย์ที�ทาํ ให้ผคู้ นสามารถสื�อสารจนเข้าใจกันได้
เมื่ออีกฝ่ายเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการสื่อสารออกไปนั้นย่อมทำให้ผู้พูดและผู้ฟังรู้สึกดีใจ
แม้ว่าต่างฝ่ายจะมีภาษาหรือวัฒนธรรมที่ต่างกัน
แต่หากได้เรียนรู้และเข้าใจในภาษาเดียวกันย่อมทำให้ผู้คนเกิดความเข้าใจและสื่อสารกันได้
และทำให้เห็นโลกที่กว้างขึ้น

จํานวนครูผสู้ อน

240 คน

(ข้อมูลเมือ� �� ก.ย. ����)
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สถาบันสอนภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ
อาจารย์ Tsuchida Mitsuyuki (ประสบการณ์การสอน �� ปี )
หลังจากที�เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วก็ได้เดินทางไปต่างประเทศเพราะอยากเห็นโลกภายนอกครับ
การได้พบเจอผูค้ นจํานวนมากในประเทศต่างๆนัน� ทําให้ได้เรียนรูว้ ่าทัศนคติของตนเองในฐานะ
คนญี�ปุ่นนัน� ไม่ได้ถกู ต้องเสมอไป ซึ�งทุกวันนี� ประสบการณ์เหล่านัน� ก็ทาํ ให้ผมได้เรียนรูท้ ี�จะใช้
ในการสร้างความความสัมพันธ์ที�เชือ� ใจซึ�งกันและกันกับนักเรียนครับ
ในชัว� โมงเรียนเราจะรูส้ ึกถึงปฏิกริ ิยาของนักเรียนได้โดยตรงเพราะฉะนัน� ผมจึงพยายามลอง
สิ�งใหม่ๆและพยายามค้นหาวิธีสอนที�ดขี นึ� และสนุกมากขึน� เป็ นเพราะอยากจะเป็ นครูที�ได้รบั
ความสนใจจากนักเรียนทุกครัง� ที�เข้าไปในห้องเรียนครับ
นักเรียนที�เข้ามาเรียนที�นตี� า่ งมีเป้าหมายที�ตา่ งกัน ดังนัน� การได้เป็ นส่วนหนึง� ในการช่วยผลักดัน
ให้เด็กไปถึงเป้าหมายและได้เห็นนักเรียนเติบโตขึน� นัน� เป็ นสิ�งที�มคี วามหมายและน่ายินดีมากครับ

สถาบันสอนภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ
อาจารย์ Furuya Harumi (ประสบการณ์การสอน �� ปี )
ครูพร้อมที�จะทุม่ เทอย่างสุดความสามารถเพื�อให้นกั เรียนทุกคนที�เลือกมาเรียนต่อที�ประเทศญี�ปุ่น
ได้ไปถึงความฝันของตนให้ได้โดยเริ�มจากภาษาญี�ปุ่นค่ะ
คติประจําใจของครูคือ ทําให้การเรียนรูเ้ ป็ นเรื�องสนุกสนาน ครูอยากให้นกั เรียนทุกคนได้แสดง
ความคิดเห็นของตนเองอย่างอิสระและนําทักษะภาษาญี�ปุ่นที�จาํ เป็ นต่อการเรียนต่อและการใช้ชวี ิต
ประจําวันติดตัวไว้ เพื�อที�นกั เรียนจะได้พบกับสถานศึกษาที�เหมาะสมและตรงตามเป้าหมายที�ตอ้ งการ
อย่างเช่น ศิษย์เก่าคนนึงของเซนดากายะได้สอบข้อสอบ EJU แต่ได้คะแนนไม่เพียงพอ ทําให้พลาด
สถานศึกษาอันดับหนึง� ที�ตนเองหวังไว้ แต่นกั เรียนคนนัน� ไม่ยอ่ ท้อ ได้ใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษที�ถนัด
และสอบสัมภาษณ์เป็ นภาษาอังกฤษจนสามารถสอบผ่านเข้าสถานศึกษาอีกแห่งหนึง� ได้ ทําให้ศิษย์เก่า
คนนัน� เรียนจบจากเซนดากายะไปพร้อมกับรอยยิ�มค่ะ
ทางครูผสู้ อนเซนดากายะจะนําข้อมูลการสอบผ่านของศิษย์เก่าและประสบการณ์ในการแนะแนว
การเรียนต่อมาใช้ในการให้คาํ ปรึกษากับนักเรียนทุกคน ถ้านักเรียนมีอะไรที�สงสัยหรือไม่เข้าใจ
สามารถสอบถามครูได้โดยไม่ตอ้ งเกรงใจ และครูหวังให้ทกุ คนได้เปิ ดมุมมองให้กว้างและใช้ศกั ยภาพ
ของตนเองไปพร้อมกับเพื�อนที�มภี มู หิ ลังที�แตกต่างกัน เพื�อไปสูเ่ ป้าหมายที�ตนเองหวังได้อย่างมัน� คงค่ะ

สถาบันสอนภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ
อาจารย์ Misawa Ikuyo (ประสบการณ์การสอน �� ปี )
สิ�งที�นา่ ประทับใจมากที�สดุ ในการได้เป็ นอาชีพครูสอนภาษาญี�ปุ่นคือการได้พบนักเรียนที�มาจาก
นานาประเทศ และเพราะนักเรียนทุกคน ครูถึงทําอาชีพนีจ� นถึงทุกวันนีไ� ด้คะ่
ในช่วงแรกที�ครูเพิ�งเริ�มเข้ามาทํางานที�นี� ครูได้พบกับนักเรียนคนหนึง� ที�ดไู ม่คอ่ ยตัง� ใจเรียน
ทําให้ตอ้ งคอยคิดหาวิธีสอนที�เข้าใจง่ายและสนุกมากขึน� ทุกวันค่ะ และเมือ� ถึงวันที�มกี ารตรวจ
การสอน ครูตนื� เต้นจนตัวสัน� ไปหมด และระหว่างที�กาํ ลังสอนอยูก่ ็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึน�
นักเรียนทุกคนต่างมีพฤติกรรมการเรียนที�ตา่ งไปจากเดิม ทัง� ตัง� ใจเรียนทัง� ยกมือเพื�อขอพูด
หน้าชัน� เรียน และตอนที�ครูเดินไปตรวจการบ้านของแต่ละคนที�โต๊ะ มีนกั เรียนคนหนึง� เขียนคําว่า
“พยายามเข้านะคุณครู” บนกระดาษของตัวเอง หลังจากเลิกเรียนมีนกั เรียนคนหนึง� มาบอกครูว่า
ทุกคนในห้องนัดกันว่าจะตัง� ใจเรียนในคลาสนีเ� พื�อคุณครูโดยเฉพาะ และที�นา่ ตกใจคือนักเรียนที�
มาบอกครูเป็ นนักเรียนที�ไม่คอ่ ยตัง� ใจเรียนคนนัน� เองค่ะ
ไม่ว่าจะผ่านไปกีป� ี เรื�องนีก� ็ยงั อยูใ่ นความทรงจําของครูไม่มวี นั ลืมค่ะ เพราะมีนกั เรียนทุกคนอยู่
ทําให้ครูมคี วามสุขกับอาชีพสอนภาษาญี�ปุ่นได้จนทุกวันนีค� ะ่
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แบบเรียนภาษาญี�ปุ่นที�ปรับปรุงใหม่อย่างต่อเนือ� ง
ตามภาษาที�เปลีย� นแปลงไปตามยุคสมัย
ตัง� แต่ปีค.ศ.���� จนถึงปั จจุบนั มีการค้นคว้าวิจยั แบบเรียนภาษาญี�ปุ่นให้ทนั สมัย
และยังคงค้นคว้าสิ�งที�เป็ นประโยชน์ตอ่ นักเรียนต่างชาติในปั จจุบนั
ทัง� ที�มาของคําและภาษาญี�ปุ่นที�ตา่ งมีการเปลีย� นแปลงตามยุคสมัย

กลุม่ สถาบันสอนภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะมีคณะกรรมการพัฒนาแบบเรียนภาษาญี�ปุ่นโดยเฉพาะ

「初級テキストブック」

「中級テキストブック」

「日本語教育講座Ⅳ」
「日本語教育講座Ⅲ」

ค.ศ.1997

「日本語教育講座」
３ 言語学・日本語事情

「日本語教育講座」

N1

４ 日本語の歴史

「日本語教育講座」
５ 教授法

N2

ค.ศ.2006

「e-ラーニング」

ค.ศ.2013

ค.ศ.2014
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「外国人のための
ケーススタディで学ぶビジネス日本語 中級」

ค.ศ.2020

ค.ศ.2007
「日本語教育講座３」

「日本語能力試験模擬テスト N�」

ค.ศ.2017

「中上級ビジネス日本語 IT編」

「日本語教育講座５」

「アニメ・スライド教材」

「コミュニケーション日本語」

「会話を中心とした
交流活動のカリキュラム」

「日本語教育講座４」

﹁e ラーニング﹂

ค.ศ.2011

ค.ศ.2000

「日本語教育講座２」

﹁ ワークブック﹂

N2

２ 音声・語彙・意味

ト ﹂
模擬テス
能力試験
﹁日本語

ค.ศ.2003

﹁新概念交際日本語﹂

「日本語教育講座」

﹁日本語能力試験模擬テスト ﹂

N1

１ 日本語文法

集﹂
﹁基礎問題

ค.ศ.2008

「コミュニケーション日本語１」

ค.ศ.1999

「日本語教育講座」

﹁新版・実技教本﹂

「標準商務基礎日語１IT編」

「コミュニケーション日本語２」

ト ﹂
模擬テス
能力試験
﹁日本語

「標準商務基礎日語２IT編」

「コミュニケーション日本語３」

﹁日本語能力試験模擬テスト ﹂

「標準商務基礎日語３IT編」

﹁ 漢字練習帳1﹂

「CJ ワークブック１」

「標準商務基礎日語４IT編」

ค.ศ.1998

CJ CJ CJ

「CJ ワークブック２」

ค.ศ.2001

﹁ 漢字練習帳2﹂

﹂
本語3
﹁ 日
﹂
本語2
﹁ 日

﹁ 日本語1﹂

SJI SJI SJI

﹁ 漢字練習帳3﹂

「CJ ワークブック３」

「日本語教育講座Ⅰ」

」
て
い

ค.ศ.1995

「みんなの日本語初版」

つ
に

「敬語入門とロールプレイ」

「日本語教育講座Ⅱ」

成

「実技教本」

養

「はじめまして」

「日本語教育講座Ⅴ」

員

「初級ドリル・ブック」

SJI SJI

SJI

教
の
め
た
の
育
教
語
本
日
「

「観光日本語訓練」

﹂
本語Ⅲ
﹁ 日
﹂
本語Ⅱ
﹁ 日

﹂
問題集
・文法
﹁実技
教材﹂
ィオム
級イデ
﹁中上

「わかる日本語」

﹁ 日本語Ⅰ﹂

ชัน� หนังสือของเซนดากายะ

CJ

「日本語教育講座１」

ค.ศ.2015
「ビジネス日本語」

「日本語教育のための著作権」

「日本語能力試験模擬テスト N�」

ค.ศ.2021

การสร้างสรรค์ชวั � โมงเรียนของครูผสู้ อน
วิเคราะห์ไวยากรณ์และรูปประโยค
มีการปรึกษากันระหว่างอาจารย์ผสู้ อนเพื�อทําการวิเคราะห์
ไวยากรณ์ในแต่ละบทที�สอนในแต่ละวันตามคูม่ อื การสอน
และค้นคว้าวิจยั รวมถึงการปรับการสอนเพื�อให้เข้าถึงความ
สนใจของนักเรียน และคิดหารูปประโยคที�สามารถใช้ได้จริง
ทัง� ในและนอกโรงเรียนอยูเ่ สมอ

แบบเรียนเสริมที�ครูผสู้ อนจัดทําขึน� เอง
มีการเตรียมแบบเรียนเสริมขึน� ตามระดับภาษาในแต่ละห้องเรียน
เช่น การใช้หนังสือภาพในห้องเรียนระดับต้น และการใช้หนังสือพิมพ์
ในห้องเรียนระดับสูง ซึ�งนักเรียนสามารถนําข้อมูลจากแบบเรียน
เสริมมาโต้แย้งถึงประเด็นต่างๆได้อย่างกว้างขวางโดยทางสถาบัน
ได้สร้างแบบเรียนเสริมขึน� มาจํานวนหลายร้อยฉบับ

ครูผสู้ อนและนักเรียนร่วมกันสร้างชัว� โมงเรียนด้วยกัน
เนือ� งจากแต่ละห้องเรียนมีนกั เรียนหลากหลายประเทศ ซึ�งภาษาที�ใช้
รวมถึงระดับภาษาญี�ปุ่นจะมีความต่างกัน โดยเฉพาะนักเรียนที�มาจาก
ประเทศที�ใช้คนั จิและไม่ได้ใช้คนั จินนั� ย่อมมีความเข้าใจในภาษาที�ตา่ งกัน
เพราะฉะนัน� ครูผสู้ อนพร้อมรับฟั งความคิดเห็นของนักเรียน และตัง� ใจ
สอนจนนักเรียนเกิดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ�ง

กลุม่ สถาบันวิจยั การศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ
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ศิษย์เก่าเซนดากายะ เทอมตุลาคม
(หลักสูตร � ปี � เดือน)
จบการศึกษาเดือนมีนาคม ค.ศ.����
ศึกษาต่อหลักสูตรนักพากษ์
วิทยาลัย TOKYO ANIMATION COLLEGE

AMALHARIRI FAWAZ
MOHAMMEDFAWZI R
สัญชาติซาอุดอิ าระเบีย

สถาบันเซนดากายะมีสภาพแวดล้อมที�ดที ี�เอื�อต่อ
การเรียน ไม่เพียงแต่การเรียนในห้องเรียนเท่านัน� แต่
ยังมีงานกิจกรรมที�สง่ เสริมให้นกั เรียนได้ลองอะไร
ใหม่ๆที�ตนเองสนใจด้วยครับ
ผมได้มโี อกาสลองเป็ นนักพากษ์เสียงที�งานโรงเรียน
จนทําให้อยากจะเป็ นนักพากษ์มอื อาชีพที�ญี�ปุ่นครับ
หลังจากเรียนจบที�นกี� ็ได้เข้าเรียนหลักสูตรนักพากษ์ที�
วิทยาลัยเฉพาะทาง และในอนาคตผมจะเป็ นนักพากษ์
เชือ� สายซาอุดอิ าระเบียคนแรกที�ญี�ปุ่นให้ได้ครับ

สถาบันสอนภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ จํานวนที�รองรับ �,��� คน จํานวนห้องเรียนสูงสุด �� ห้อง

หลักสูตรเพื�อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย
หลักสูตรเพื�อศึกษาต่อที�กระทรวงศึกษาธิการฯของญี�ปุ่นยอมรับ

หลักสูตรเพื�อศึกษาต่อ � ปี (เริ�มเทอมเมษายน)
และหลักสูตรเพื�อศึกษาต่อ � ปี � เดือน (เริ�มเทอมตุลาคม)
กรณีเข้าศึกษา
เทอมเมษายน
หลักสูตร � ปี

เทอมแรกในปี ที� �

เทอมสองในปี ที� �

(เดือนเมษายน-เดือนกันยายน)

(เดือนตุลาคม-เดือนมีนาคมปี ถัดไป)

ระดับภาษาญี�ปุ่น
เริ�มต้นจาก N5
เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

เรียนรูก้ ารสื�อสารในระดับพื�นฐาน
ระดับเบื�องต้น �

・สามารถอ่านประโยคที�เขียนเกีย� วกับประสบการณ์
ในชีวิตประจําวันได้
・สามารถเขียนประโยคง่ายๆเกีย� วกับเรื�องใกล้ตวั
เช่น การแนะนําตัวได้

ระดับเบื�องต้น �

・สามารถฟั งจับใจความบทสนทนาในชีวิตประจําวัน
ได้ เช่น การซื�อของ
・สามารถสื�อสารในชีวิตประจําวันได้โดยใช้
ไวยากรณ์หรือคําศัพท์จากที�เรียนในห้องเรียน
N4
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ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

เริ�มเรียนภาษาญี�ปุ่นเพื�อเตรียมสอบเข้า
(วิชาตัวเลือกตามเป้าหมายของนักเรียน)
ระดับกลาง �

・สามารถทําความเข้าใจในประเด็นหลักในขอบเขต
ของเรื�องที�สนใจหรือเรื�องเฉพาะทางของตนเองได้
・สามารถเล่าเรื�องใกล้ตวั ที�ตนเองสนใจได้อย่าง
ละเอียด

ระดับกลาง �

・เข้าใจประเด็นสําคัญของข้อโต้แย้ง
ที�อยูร่ อบตัวที�มคี วามยาวได้
・สามารถโต้แย้งหรือสนทนาได้อย่างต่อเนือ� ง
N3

เพราะว่ามีสิ�งที�อยากเรียนรูท้ ี�ญี�ปุ่น
จึงใช้ความสามารถด้านภาษาญี�ปุ่น
ทําให้สอบผ่านสถานศึกษาในฝันได้สาํ เร็จ

สิ�งที�ได้เรียนจากหลักสูตร

วิชาตัวเลือกตามเป้าหมายของนักเรียน

จุดเด่น

ในระดับกลางตอนต้นขึน� ไปจะมีวิชาเลือกตาม
เป้าหมาย ซึ�งผูท้ ี�ตอ้ งการเรียนต่อมหาวิทยาลัย
จะได้เรียนวิชาติวเพื�อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ส่วนนักเรียนที�ตอ้ งการเรียนต่อวิทยาลัยเฉพาะ
ทางจะได้เรียนวิชาติวเพื�อสอบเข้าวิทยาลัยเฉพาะ
ทาง ซึ�งในวิชาตัวเลือกนัน� นอกจากจะได้ฝึกทํา
ข้อสอบแล้วยังรวมถึงการได้ทดลองทําข้อสอบ
จริงอีกด้วย และนักเรียนยังสามารถเข้าร่วมฟั ง
คําแนะแนวการเรียนต่อ รวมไปถึงวิธีการเขียน
เรียงความเกีย� วกับเหตุผลในการเรียนต่อ

ชัน� เรียนเพื�อการศึกษาต่อ

นักเรียนแต่ละคนจะได้รถู้ ึงการเตรียมความพร้อม
ตัง� แต่ขนั� ตอนการสมัครไปจนถึงการเข้าศึกษา
ในสถานศึกษาที�ตอ้ งการ โดยแบ่งตามเป้าหมาย
การเรียน ครูผสู้ อนจะมีสมุดจดบันทึกขัน� ตอน
การเตรียมตัวสอบเข้า และสิ�งอื�นที�จาํ เป็ นต่อ
นักเรียน เช่น ระดับคะแนนสอบที�จาํ เป็ น, ระดับ
ความยาก, เนือ� หาการสัมภาษณ์ จนถึงข้อมูล
การเรียนต่อจากศิษย์เก่าจํานวนมาก นักเรียน
สามารถเข้าใจได้อย่างเป็ นรูปธรรมในการ
เตรียมตัวสอบเข้าสถานศึกษาที�หวังไว้ได้

การติวข้อสอบ

ระดับภาษา
� ระดับ

เม.ย.

ระดับต้น �, �

นักเรียนจะได้พฒ
ั นาความสามารถทางภาษาญี�ปุ่นครบทัง� � ด้าน ทัง�
การฟั ง, การพูด, การอ่านและการเขียนควบคูก่ นั ไม่เพียงเข้าใจ
ไวยากรณ์และคําศัพท์เท่านัน� นักเรียนสามารถนําทักษะ
จากการฝึ กพูดและฝึ กเขียนในห้องเรียนไปใช้ในชีวิตประจําวันได้

การติวข้อสอบ (EJU・JLPT・ข้อสอบเพื�อศึกษาต่อ)

นักเรียนจะได้เรียนในชัน� เรียนทีต� รงกับระดับภาษาญี�ปุ่นของตนเอง ซึ�ง
สถาบันมีการจัดชัน� เรียนภาษาญี�ปุ่นโดยยึดกลุม่ ประเทศที�มอี กั ษร
คันจิและกลุม่ ประเทศที�ไม่มอี กั ษรคันจิ นักเรียนจะได้รบั การฝึ กฝน
อย่างเข้มข้นทัง� เทคนิคการทําข้อสอบและลักษณะเฉพาะของคําถาม
โดยมีเป้าหมายให้นกั เรียนสามารถทําคะแนนได้ระดับสูง และสอบ
ผ่านสถานศึกษาที�หวังไว้ได้

วิชาพื�นฐาน
(คณิต・วิทยาศาสตร์・สังคมศึกษา・ภาษาอังกฤษ)

ข้อสอบ EJU เป็ นข้อสอบที�ตอ้ งใช้ความสามารถด้านภาษาญี�ปุ่น
ในการตอบคําถามในวิชาพื�นฐานที�เรียนในระดับมัธยมปลาย เริ�ม
ตัง� แต่การทําข้อสอบวิชาความรูพ้ ื�นฐานที�เคยเรียนที�ประเทศ
ของตนเป็ นภาษาญี�ปุ่น ซึ�งนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเลือก
ที�จาํ เป็ นต่อการสอบเข้า เช่น ห้องเรียนติวภาษาอังกฤษ เป็ นต้น
ตามแนวข้อสอบมหาวิทยาลัยที�ตอ้ งการเข้าได้

15%

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

ระดับกลาง �, �

มหาวิทยาลัย
อื�นๆ
60%
เช่น กลับประเทศ

สัดส่วนการเรียนต่อ

วิชาพื�นฐาน

ติวข้อสอบวัดระดับภาษาญี�ปุ่น N1
ติวข้อสอบวัดระดับภาษาญี�ปุ่น N2
ติวข้อสอบวัดระดับภาษาญี�ปุ่น N3
ติวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยญี�ปุ่น

ทักษะการสื�อสารที�จาํ เป็ นในชีวิตประจําวัน
และการเรียนต่อที�ญี�ปุ่น(ฟั ง พูด อ่าน เขียน)

บัณฑิตวิทยาลัย
5%

ระดับสูง �-�

วิทยาลัยเฉพาะทาง
20%

เทอมแรกในปี ที� �

เทอมสองในปี ที� �

(เดือนเมษายน-เดือนกันยายน)

(เดือนตุลาคม-เดือนมีนาคมปี ถัดไป)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ทําข้อสอบให้ได้คะแนนสูงขึน�

(เลือกสถานศึกษาที�ตอ้ งการเรียนต่อและสอบ EJU, JLPT)

ระดับสูง �

・สามารถอ่านประโยคที�เขียนเกีย� วกับประเด็น
ทางสังคมและเรื�องในเชิงนามธรรมได้
・สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ
ที�กาํ หนดได้ในความยาว ���-��� ตัวอักษร

ระดับสูง �

・สามารถฟั งสรุปเกีย� วกับเรื�องที�นาํ เสนอในข่าวได้
・สามารถพูดแสดงความคิดเห็นเกีย� วกับหัวข้อ
ที�กาํ หนดได้อย่างละเอียด
N2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

สอบผ่านสถานศึกษาที�ตอ้ งการ

เพิ�มทักษะภาษาญี�ปุ่นที�จาํ เป็ นหลังจากเข้าศึกษาต่อ
(ช่วงก่อนสอบหรือสอบผ่านมหาวิทยาลัย, วิทยาลัยแล้ว)

ระดับสูง �

・สามารถพูดแสดงความคิดเห็นของตนเองได้
และสามารถอ่านจับใจความเนือ� หาจากหนังสือ
เรียนที�ใช้ในมหาวิทยาลัยได้
・มีทกั ษะการเขียนที�จาํ เป็ นในการเขียนวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์

ระดับสูง �

・เข้าใจเนือ� หาในรายการโทรทัศน์ญี�ปุ่นและเนือ� หา
การเรียนในมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยได้
・สามารถพูดแสดงความคิดเห็นของตนเองเกีย� วกับ
ประเด็นทางสังคม และนําเสนอด้วยภาษาญี�ปุ่นได้
N1

SJI

JLPT

CEFR

N1

B2.1

N2

B1.2

N3

B1.1

N4

A2.2

ระดับสูง�
ระดับสูง�
ระดับสูง�
ระดับสูง�
ระดับกลาง�
ระดับกลาง�

ระดับต้น2
ระดับต้น�

กลุม่ สถาบันวิจยั การศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ
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ศิษย์เก่าเซนดากายะ เทอมเมษายน
(หลักสูตร � ปี )
จบการศึกษาเดือนมีนาคม ค.ศ.����
ศึกษาต่อสาขาเศรษฐศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย The University of Tokyo

CHEN JIAYING
สัญชาติจีน

ช่วงเวลา � ปี ที�ได้เรียนที�เซนดากายะ เป็ นช่วงเวลาที�มี
ความหมายและถือเป็ นจุดเริ�มต้นของชีวิตที�ดมี ากค่ะ ครูที�นี�
เป็ นแรงบันดาลใจที�ทาํ ให้อยากพูดภาษาญี�ปุ่นได้เพราะความ
ห่วงใยและความใส่ใจที�ได้รบั จากครูคะ่
คุณครูใส่ใจทัง� การติวข้อสอบเข้าระดับปริญญาโทตัง� แต่
หลักการเขียนรายงานการวิจยั ไปจนถึงการตรวจทานแก้ไข
และฝึ กสัมภาษณ์จริง รวมถึงการอภิปรายที�ทาํ ให้เรามี
ความมัน� ใจขึน� ได้แม้ในช่วงเวลาที�ยากลําบากค่ะ
ตอนนีไ� ด้รบั การตอบรับเข้าทํางานในสถาบันการเงินแล้ว
ตัง� ใจว่าจะผลักดันตัวเองให้เป็ นแรงงานระดับชาติให้ได้
ในอนาคต และอยากจะเป็ นสะพานเชือ� มโยงระหว่างจีนและ
ญี�ปุ่นผ่านงานด้านการเงินระหว่างประเทศให้ได้คะ่

สถาบันสอนภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ
ในสังกัดสถาบันวิจยั การศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ

จํานวนที�รองรับ ��� คน จํานวนห้องเรียนสูงสุด �� ห้อง

กษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรเพื�อศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย ผลการศึ
สูงสุดอันดับ � ในญี�ปุ่น
หลักสูตร � ปี (เริ�มเทอมเมษายน)
หลักสูตร � ปี � เดือน (เริ�มเทอมกรกฎาคม)
หลักสูตร � ปี � เดือน (เริ�มเทอมตุลาคม) หลักสูตร � ปี � เดือน (เริ�มเทอมมกราคม)
กรณีเข้าศึกษา
เทอมเมษายน
หลักสูตร � ปี

ระดับภาษาญี�ปุ่น
เริ�มต้นจาก N5

เทอมแรกในปี ที� �

เทอมสองในปี ที� �

(เดือนเมษายน-เดือนกันยายน)

(เดือนตุลาคม-เดือนมีนาคมปี ถัดไป)

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

คิดหัวข้อวิจยั
ระดับต้น �

・เข้าใจรูปประโยคพื�นฐานของภาษาญี�ปุ่นและสามารถ
แสดงความคิดเห็นของตนเองที�จาํ เป็ นต้องใช้ในชีวิต
ประจําวันได้
・สามารถสนทนาแลกเปลีย� นประสบการณ์หรือ
ถ่ายทอดความรูส้ ึกด้วยภาษาญี�ปุ่นในระดับง่ายได้

ระดับต้น �

ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เขียนแผนวิจยั
ระดับกลาง �

・เข้าใจหัวข้อในขอบเขตของสิ�งที�สนใจหรือสาขาเฉพาะทาง
ของตนเองได้
・สามารถอธิบายหรือจดบันทึกเรื�องใกล้ตวั ที�สนใจให้เข้าใจ
ง่ายได้

ระดับกลาง �

・สามารถใช้ภาษาสุภาพแสดงความคิดตามสถานะ
・เข้าใจประเด็นหลักของข้อโต้แย้งรอบตัวที�มคี วามยาวได้
ของตนเองได้
・สามารถอธิบายเกีย� วกับสาขาเฉพาะทางของตนเองให้เข้าใจ
・สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองด้วยภาษาญี�ปุ่น
ง่ายได้
ในระดับง่ายได้เกีย� วกับเรื�องใกล้ตวั , ความชอบและสิ�ง
ที�สนใจ
N4・N3
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N3・N2

เป้าหมายสูงสุดไม่ใช่แค่การเรียนภาษาญี�ปุ่น
แต่เป็ นสิ�งที�อยากทําในอนาคต

สิ�งที�ได้เรียนจากหลักสูตร
การแสดงรูปประโยคตามทฤษฎีและการนําไปใช้จริง

จุดเด่น
การทําแผนวิจยั
เรียนรูว้ ิธีการเขียนตามทฤษฏีและการหาหัวข้อ
วิจยั เพื�อการทําแผนวิจยั ที�จาํ เป็ นในการเรียนต่อ
ระดับบัณฑิตวิทยาลัย นักเรียนสามารถเขียนแผน
วิจยั ได้เท่านัน� และมีทกั ษะการสรุปใจความสําคัญ
ที�สามารถอธิบายให้เข้าใจได้งา่ ยอีกด้วย

เรียนรูท้ กั ษะการเขียนเรียงความที�จาํ เป็ นในการสอบเข้าและ
การทํารายงานหลังจากเข้าศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย
รวมถึง "เทคนิคการเขียนตามทฤษฎีให้มคี ณ
ุ ภาพ" ซึ�งจําเป็ น
ในการเขียนวิทยานิพนธ์ นักเรียนสามารถแก้ไขและขัดเกลา
รูปประโยคให้ตรงตามหลักการ และยังได้ฝึกการเขียนที�มกี าร
กําหนดจํานวนตัวอักษรอีกด้วย

การพูดตามทฤษฎีและการใช้ได้จริง

นักเรียนจะได้เรียนรูท้ กั ษะการพูดที�ใช้ในการอภิปราย,
การนําเสนองานที�ตอ้ งใช้ในการเรียนระดับบัณฑิตวิทยาลัย
และนอกจากการนําเสนองานทัว� ไปโดยคํานึงถึงผูฟ้ ั งแล้ว
การอภิปรายและนําเสนองานวิจยั แบบโปสเตอร์ ยังได้เรียนรูท้ กั ษะภาษาญี�ปุ่นที�สามารถประยุกต์เพื�อใช้ตอบ
คําถามจากผูฟ้ ั งในสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ โดยมีเป้าหมาย
มีการจัดการเรียนในรูปแบบของการสัมมนาซึ�ง
ให้นกั เรียนสามารถถกความเห็นเทียบเท่าคนญี�ปุ่นได้
ในชัว� โมงเรียนนีจ� ะให้นกั เรียนได้เรียนรูท้ กั ษะ
เข้าใจวัฒนธรรมที�แตกต่างและใช้ชวี ิตในสังคมญี�ปุ่นได้
ภาษาญี�ปุ่นที�จาํ เป็ นต่อการอภิปรายหรือสัมมนา
สําหรับการเข้าร่วมการประชุมซึ�งได้มกี ารกําหนด ยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาญี�ปุ่นในระดับที�ตรงตาม
หัวข้อในการอภิปรายหรือสัมมนาในชัว� โมงเรียน
สถานการณ์ได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น ภาษาสุภาพ เป็ นต้น
ระดับบัณฑิตวิทยาลัยระหว่างเพื�อนร่วมชัน� เรียน
ในการใช้ชวี ิตเมือ� เข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยหรือเมือ� เข้าทํางาน
และร่วมมือกันเตรียมการจัดงานสัมมนา ซึ�ง
ในบริษทั และมีความเข้าใจถึงวิธีคิดรวมถึงมุมมองต่อสิ�งรอบตัว
นักเรียนทุกคนจะได้ลองสัมผัสประสบการณ์
ของคนญี�ปุ่นได้ในเชิงลึกและใช้ชวี ิตในสังคมญี�ปุ่นได้อย่างกลมกลืน
ส่วนหนึง� ของชีวิตการเป็ นนักศึกษาวิจยั ในบัณฑิต
วิทยาลัยได้
บัณฑิตวิทยาลัย
64%
อื�นๆ เช่น ทํางาน

สัดส่วนการเรียนต่อ

ภาษาญี�ปุ่นเพื�อสอบเข้าบัณฑิตวิทยาลัย
เตรียมแผนวิจยั ระดับบันฑิตศึกษา
สอบเข้า (การเขียนและการพูด)
สอบวัดระดับภาษาญี�ปุ่น N1 หรือ N2
สอบข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยของญี�ปุ่น

20%

ภาษาญี�ปุ่นหลังเข้าศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยเฉพาะทาง
16%

การเรียนแบบสัมมนา
การอภิปรายและรายงานในชัน� เรียน
การทํารายงานและวิทยานิพนธ์

เม.ย.

เทอมแรกในปี ที� �

เทอมสองในปี ที� �

(เดือนเมษายน-เดือนกันยายน)

(เดือนตุลาคม-เดือนมีนาคมปี ถัดไป)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

การทําแผนวิจยั ให้เสร็จสมบูรณ์, การสอบพูด, การรายงาน และการอภิปราย
ระดับกลาง

・สามารถรวบรวมและอธิบายประเด็นสําคัญในสาขา
เฉพาะทางของตนเองได้
・สามารถอ่านบทความยาวและสรุปเนือ� หาให้กระชับได้

ระดับสูง �

・สามารถอธิบายในสาขาเฉพาะทางของตนเองได้โดย
ตระหนักถึงความเข้าใจของผูฟ้ ั งได้ในระดับลึก
・สามารถฟั งและเข้าใจเนือ� หาสัมมนาหรือรายงาน
โดยสรุปได้
N1

SJI

JLPT

ระดับสูง�

C1

ระดับสูง�

ระดับสูง �

・สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้และเข้าใจ
ในประเด็นหลักของอีกฝ่ ายได้
・สามารถเตรียมเอกสารและเล่าสรุปความคิดเห็น
ของตนเองจากเนือ� หาในเอกสารนัน� ได้

ระดับสูง �

・มีความเข้าใจเกีย� วกับประเด็นต่างๆในสังคมและ
แสดงความคิดเห็นของตนเองได้ดว้ ยภาษาญี�ปุ่น

B2.2

ระดับสูง�
ระดับสูง�

N1

B2.1

ระดับกลาง�

N2

B1.2

N3

B1.1

N4

A2.2

ระดับกลาง�
ระดับกลาง�

ระดับต้น2
N1+

CEFR

ระดับต้น�
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ศิษย์เก่าเซนดากายะ
จบการศึกษาเดือนมีนาคม ค.ศ.����
เข้าทํางานที�บริษทั teamLab

ABDUKARIM ADILET
สัญชาติคาซัคสถาน

ตัง� แต่มาญี�ปุ่นครัง� แรกผ่านโปรแกรมแลกเปลีย� น
ระหว่างประเทศสมัยมหาวิทยาลัยก็คิดมาตลอด
ว่าอยากจะใช้ชวี ิตที�นคี� รับ
เริ�มเรียนที�เซนดากายะเทอมเมษายนปี ����
ช่วงแรกไม่ได้ภาษาญี�ปุ่นเลยแต่ก็สามารถเรียนจน
ถึงระดับสูงได้ภายใน � ปี และตอนนีท� าํ งานเป็ น
ผูพ้ ฒ
ั นาเว็บไซต์ที�บริษทั teamLab ที�ใฝ่ ฝันครับ

สถาบันภาษาต่างประเทศเซนดากายะ

จํานวนที�รองรับ ��� คน จํานวนห้องเรียนสูงสุด � ห้อง

หลักสูตรภาษาญี�ปุ่นทัว� ไป
หลักสูตร � ปี (เริ�มเทอมเมษายน)
หลักสูตร � ปี � เดือน (เริ�มเทอมตุลาคม)

สามารถเรียนภาษาญี�ปุ่นได้อย่างกว้างขวาง
ตัง� แต่ในระดับชีวิตประจําวันจนถึงระดับภาษาธุรกิจ

ระดับภาษาญี�ปุ่น เทอมแรกในปี ที� �
เริ�มต้นจาก N5

กรณีที�เข้าศึกษา
(เดือนเมษายน-เดือนกันยายน)
เทอมเมษายน
เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
หลักสูตร � ปี
ภาษาญี�ปุ่นในชีวิตประจําวัน

ระดับต้น �

・สามารถใช้ไวยากรณ์ตวั อย่างสนทนาใน
สถานการณ์ตา่ งๆในชีวิตประจําวันได้
・สามารถสนทนาประโยคสัน� และประโยคซ้อนกัน
โดยใช้คาํ ศัพท์ที�เรียนหรือรูปแบบประโยคที�ใช้ใน
การพูดได้

ระดับต้น �

・สามารถพูดเกีย� วกับสิ�งรอบตัวได้ เช่น
ประสบการณ์หรือสิ�งที�อยากทําในอนาคต
・สามารถใช้คาํ เชือ� มและประโยคสําหรับการ
สนทนาในชีวิตประจําวันได้ เช่น การซื�อของ
N4
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เทอมสองในปี ที� �
(เดือนตุลาคม-เดือนมีนาคมปี ถัดไป)
ต.ค.

พ.ย.

ระดับกลาง �

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

เริ�มเตรียมตัวสอบ

・สามารถสนทนาด้วยสร้างโครงสร้างประโยคและ
นําคําศัพท์ที�เรียนไปใช้ในสถานการณ์ตา่ งๆที�พบบ่อย
ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม เช่น การชักชวน,
การขอร้อง

ระดับกลาง �

・สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองพร้อมอธิบาย
เหตุผลและยกตัวอย่างเช่น เรื�องใกล้ตวั ได้อย่าง
เป็ นรูปธรรมได้
・สามารถสนทนาโดยคํานึงถึงสิ�งที�ตอ้ งการพูดและ
ความรูส้ ึกของผูฟ้ ั งได้ในเวลาเดียวกันในสถานการณ์
ต่างๆที�พบบ่อยในชีวิตประจําวัน เช่น วิธีพดู ปฏิเสธ
การชักชวน
N3

ทุกอย่างเป็ นไปได้
ถ้าเริ�มจากความชอบภาษาญี�ปุ่น

สิ�งที�ได้เรียนจากหลักสูตร
ภาษาญี�ปุ่นในชีวิตประจําวัน

สามารถใช้ภาษาญี�ปุ่นที�จาํ เป็ นในชีวิตประจําวันได้
เช่น การซื�อของ การชวนเพื�อนทานข้าว นอกจากนี�
นักเรียนจะได้เรียนรูว้ ิธีการบอกเล่าความรูส้ ึกด้วยภาษา
ญี�ปุ่นเมือ� พบปะกับเพื�อนต่างชาติ เช่น งานอดิเรก, ความ
ฝันในอนาคต และวัฒนธรรมประเทศของตนเอง

เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมการทํางาน
ของบริษทั ญี�ปุ่น

จุดเด่น

นักเรียนจะได้อา่ นบทความต่างๆเกีย� วกับ
วัฒนธรรมญี�ปุ่น ได้เรียนรูส้ ิ�งสําคัญในการ
ทํางานร่วมกับคนญี�ปุ่น เข้าใจวัฒนธรรม,
สังคม และองค์กรญี�ปุ่นได้อย่างลึกซึ�ง การเรียน
การสอนที�นไี� ม่เพียงเน้นให้นกั เรียนได้รบั ความรู้
เท่านัน� แต่ยงั เปิ ดโอกาสให้นกั เรียน
แลกเปลีย� นความคิดเห็นเกีย� วกับความแตกต่าง
ระหว่างการใช้ชวี ิตที�ประเทศญี�ปุ่นและประเทศ
ตนเองว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เพื�อให้
ได้รบั รูถ้ ึงมุมมองวิธีคิดที�หลากหลาย

กิจกรรมนอกสถานที�

ภาษาญี�ปุ่นธุรกิจ
เป้าหมายคือการเรียนภาษาญี�ปุ่นที�จาํ เป็ นในการทํางาน
เช่น ประโยคขอร้องที�ใช้ในที�ทาํ งาน, การนัดหมาย, การเขียน
ประโยคในอีเมลธุรกิจที�สามารถนําไปใช้ได้จริง อีกทัง� ได้
เรียนรูแ้ ละเข้าใจเกีย� วกับวัฒนธรรมการทํางานในองค์กร
ญี�ปุ่นได้อย่างลึกซึ�ง

นักเรียนจะได้สมั ผัสกับวัฒนธรรมของญี�ปุ่นใน
ด้านต่างๆมากมาย เริ�มจากการไปชมสวนญี�ปุ่น
หรือพิพิธภัณฑ์ที�เกีย� วกับการ์ตนู และอนิเมชัน�
นอกจากนีน� กั เรียนยังได้เข้าร่วมทํากิจกรรมต่างๆ
ที�ทางโรงเรียนจัดขึน� เช่น เที�ยวสวนสนุก, ปี นเขา,
ทําบาร์บีคิว หรือแม้แต่ได้เข้าไปเยี�ยมชมสถานที�
จําลองการเกิดแผ่นดินไหวซึ�งถือเป็ นภัยธรรมชาติที�
เป็ นเรื�องใกล้ตวั ของคนญี�ปุ่น

การติวข้อสอบ

ภาษาญี�ปุ่นธุรกิจ

ข้อสอบวัดระดับภาษาญี�ปุ่น
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยและ
วิทยาลัยญี�ปุ่น

เม.ย.

การติวข้อสอบ

การสอบผ่านข้อสอบวัดระดับภาษาญี�ปุ่นนัน� จําเป็ นต่อ
การสมัครเข้าทํางานในองค์กรหรือบริษทั ญี�ปุ่น
ดังนัน� นักเรียนจะได้เรียนรูเ้ ทคนิคการทําข้อสอบจาก
อาจารย์ที�เปี� ยมด้วยประสบการณ์และทักษะการสอน
ทางโรงเรียนได้มกี ารจัดทํา "ตารางสอบคําศัพท์" โดย
อิงจากความสามารถของนักเรียนหรือจากข้อสอบ
ที�ผา่ นมาเพื�อช่วยให้นกั เรียนสามารถสอบผ่านได้

การช่วยเหลือด้านการหางาน

การนัดหมาย (ทางโทรศัพท์)
การเขียนประโยคและอีเมลธุรกิจ
ความเข้าใจในองค์กรหรือบริษทั ญี�ปุ่น

ขัน� ตอนการเตรียมและการทําเอกสารสมัครงาน
การสัมภาษณ์งาน
การหางาน

เทอมแรกในปี ที� �

เทอมสองในปี ที� �

(เดือนเมษายน-เดือนกันยายน)

(เดือนตุลาคม-เดือนมีนาคมปี ถัดไป)

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.

มี.ค.

การสื�อสารและการเขียนภาษาญี�ปุ่นธุรกิจ
ระดับสูง �

ระดับสูง �

・สามารถพูดแสดงความคิดเห็นของตนเองเกีย� วกับ
ประเด็นทางสังคมได้ พร้อมอธิบายเหตุผลหรืออ้างอิง
หลักฐานได้อย่างเป็ นรูปธรรมในภาษาทีเข้าใจง่าย
・สามารถโต้แย้งความคิดเห็นของอีกฝ่ ายด้วยวิธีการ
พูดที�คาํ นึงถึงความรูส้ ึกของอีกฝ่ ายได้

ระดับสูง �

ระดับสูง

N2

JLPT

CEFR

N1

B2.1

N2

B1.2

N3

B1.1

N4

A2.2

ระดับสูง�

・สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้เกีย� วกับ
หัวข้อทัว� ไปในเชิงเปรียบเทียบพร้อมอธิบายเหตุผล
หรืออ้างอิงหลักฐานได้อย่างเป็ นรูปธรรมในภาษา
ที�เข้าใจง่าย
・สามารถตัง� คําถามและยืนยันคําตอบจากผูพ้ ดู อีกฝ่ าย
ได้เกีย� วกับสิ�งที�สงสัยหรือในเรื�องที�ไม่เข้าใจ

SJI

・สามารถจับกลุม่ โต้แย้งเกีย� วกับประเด็นทางสังคมได้
・สามารถบรรยายหัวข้อเกีย� วกับประเด็นสังคมหรือ
สาขาเฉพาะทางได้โดยใช้เอกสารหรือบันทึกนําเสนอ
หน้าชัน�
N1

ระดับสูง�
ระดับสูง�
ระดับสูง�
ระดับกลาง�
ระดับกลาง�

ระดับต้น2
ระดับต้น�
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TAKADANOBABA

ย่านที�เต็มไปด้วยนักเรียนนานาชาติ
Takadanobaba ถือได้ว่าเป็ นย่านแห่งการเรียนรูซ้ ึ�งมีทงั� มหาวิทยาลัย วิทยาลัยเฉพาะทาง
และโรงเรียนสอนภาษาญี�ปุ่นตัง� อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
อีกทัง� มีนกั เรียนต่างชาติมากมาย และยังมีสภาพแวดล้อมที�มคี วามหลากหลาย
นอกจากนีย� งั ตัง� อยูใ่ กล้กบั ย่านใจกลางเมืองอย่างชินจูกซุ ึ�งสะดวกสบายในการใช้ชวี ิตนักเรียน

แคมปั ส �
หลักสูตรเพื�อศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
หรือวิทยาลัย
สถาบันสอนภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ

แคมปั ส �
หลักสูตรเพื�อศึกษาต่อระดับบัณฑิต
วิทยาลัย
สถาบันสอนภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะในสังกัด
สถาบันวิจยั การศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ

หลักสูตรภาษาญี�ปุ่นทัว� ไป
สถาบันภาษาต่างประเทศเซนดากายะ

รองรับนักเรียน �,��� คน
จากทัง� หมด � แคมปั ส
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ร้านอาหารหลากหลายสัญชาติใกล้สถานที�เรียน
มีรา้ นราคาสมเหตุสมผลและปริมาณคุม้ ค่าจํานวนมาก!
สถาบ

ร้านซุป

หลัก
สูตรเ
พื่อศ
ญี่ปุ่น
ึกษาต
เซนด
่อระด
ากาย
ะในสัง
ับบัณ
กัดสถ
ฑิตว
ิทยา
แคมป าบันวิจัย
การศ ลัย
ัส 3
ึกษาภ
าษาญ
ี่ปุ่นเซ
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย
นดาก
ซ
ันสอน

オムライスLABO

ร้านข้าวห่อไข่

กซื�อ

รา้ นสะดว

ภาษา

สะพาน สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะในสังกัดสถาบันวิจัยการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

ม

นภาษ
าญ
แคม ี�ป่ ุนเซน
ปัส �
ดากา
ยะ

คาเฟ่

語学校

ねぎし

ร้านอาหารเมนูลนิ� วัว

ายะ

มาปุ รเปอร
เ์ ก็ต ์

谷日本
千駄ヶ

เคบบั

สถาบันสอนภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ
แคมปั ส �

สถาบนั สอนภาษาญี�ปุ่นเ
ซนดากายะ
แคมปัส �

นั สอ

くら寿司

にっこりマッコリ

ร้านซูชจิ านหมุน

ซปุ เป

��°CAFE

แคมปัส 2

รา้ นชาน

สถาบ

SHANTi

ร้านอาหารเกาหลี

อรม์

ารเ์ ก
็ต

タワン・タイ

Mcdonald

อาหารไทย

ทาง

ออก

Was

สถานี Takadanobaba

eda

ガスト
ร้านอาหารราคาประหยัด

Exit

バインミー シンチャオ

อาหารเวียดนาม

サイゼリヤ
อาหารอิตาเลียนราคาประหยัด

BIG BOX

ห้างสรรพสินค้า

Gong cha

ร้านชานม

ter

Mis

ut
Don

ドン・キホーテ

ดองกิโฮเต้

焼肉ライク

ร้านเนือ� ย่าง

チャイカ

Starbucks

อาหารรัสเซีย

楼·蘭州拉麺

ราเมงและอาหารจีน
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การใช้ชวี ิต � วัน
ของนักเรียนต่างชาติ

Kutsev Alexander นักเรียนชาวรัสเซีย
หลักสูตรเพื�อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย
7:30

ตืน� นอน

7:30

อาหารเช้า

8:10

เดินทางไปเรียน

8:30

เรียน

13:30 อาหารกลางวัน

15:00 ทํางานพิเศษ
18:00 กลับบ้าน
19:00 อาหารเย็น
19:30 ทบทวนบทเรียน
21:30 พักผ่อน
23:00 เข้านอน
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แนะแนวการเรียนต่อ
อย่างละเอียด

การให้คาํ ปรึกษาเรื�องเรียนต่อ

นักเรียนสามารถขอคําปรึกษาเรื�องเรียนต่อ
กับครูผสู้ อนได้ตลอดเวลาเท่าที�ตอ้ งการ ครู
ผูส้ อนทุกคนจะมีสมุดบันทึกการเตรียม
เรียนต่อเพื�อบันทึกข้อมูลของนักเรียนแต่ละ
คน และคอยให้คาํ แนะนําตัง� แต่ขนั� ตอนการ
เตรียมตัวสอบ และฝึ กสอบสัมภาษณ์
จนสอบผ่านได้

งานแนะแนวการศึกษาต่อโดยมหาวิทยาลัย
และบันฑิตวิทยาลัย

มีครูผสู้ อนจากวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย และบันฑิตวิทยาลัยที�มชี อื� เสียง
มาจัดงานแนะแนวการศึกษาต่อให้นกั เรียนเซนดากายะ ซึ�งถือเป็ นโอกาส
ที�ดที ี�ทาํ ให้นกั เรียนได้รบั ข้อมูลอัพเดทล่าสุด
และสิ�งที�จาํ เป็ นในการสอบเข้าหรือการเลือกสถานศึกษาต่อ
อีกทัง� เป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนที�มขี อ้ สงสัยสามารถสอบถามครู
ที�มาแนะแนวได้โดยตรงอีกด้วย
มหาวิทยาลัยที�เคยจัดงานแนะแนวที�เซนดากายะ เช่น Waseda University,
Keio University, Doshisha University, Sophia University, Chuo University เป็ นต้น

พนักงานนานาชาติที�คอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชดิ
มีเจ้าหน้าที�นานาชาติ
คอยช่วยเหลือนักเรียน

เจ้าหน้าที�ที�พร้อมให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเต็มที�ในภาษาต่างๆ
ตัง� แต่ภาษาอังกฤษ จีน เวียดนาม ไทย
รัสเซีย อาหรับ และเกาหลี เป็ นต้น โดย
ลักษณะเด่นของเจ้าหน้าที�คือทุกคนมี
คุณสมบัตขิ องการเป็ นผูฟ้ ั งที�ดี และ
พร้อมที�จะรับฟั งนักเรียนทุกคน

SJI Career Program

ทั้งเข้มงวด
และใกล้ชิดนักเรียน

การให้คาํ แนะนําในการหางาน
แบบตัวต่อตัว
เจ้าหน้าที�ที�มปี ระสบการณ์ในการแนะแนว
การหางานจะคอยดูแลและให้คาํ แนะนําที�
เป็ นประโยชน์ตอ่ การหางานของนักเรียน
เริ�มตัง� แต่อธิบายถึงระบบการหางาน การ
เขียนใบสมัครงาน สิ�งที�ควรระวังในการ
สัมภาษณ์บออนไลน์ แม้กระทัง� สิ�งที�เป็ น
ประโยชน์ที�จะทําให้ได้รบั การตอบรับเข้า
ทํางาน ซึ�งนักเรียนที�
ต้องการหางานในญี�ปุ่นจําเป็ นต้องมีทกั ษะ
ภาษาญี�ปุ่นในระดับสูง
กลุม่ สถาบันวิจยั การศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ
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ความร่วมมือต่างๆระหว่างเซนดากายะและมหาวิทยาลัย
กลุม่ สถาบันเซนดากายะได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจํานวนมาก
โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื�อร่วมผลิตแรงงานที�มบี ทบาทระดับนานาชาติ

สิทธิพิเศษสําหรับนักเรียนกลุม่ สถาบันเซนดากายะ
มหาวิทยาลัย Teikyo Heisei
วิทยาเขต Nakano
มหาวิทยาลัย Teikyo
วิทยาเขต Hachioji

กลุม่ สถาบันเซนดากายะเป็ นสถาบันที�สงั กัดอยูใ่ นเครือ
มหาวิทยาลัย Teikyo นักเรียนของเซนดากายะสามารถสมัครเข้า
เรียนที�มหาวิทยาลัย Teikyo และมหาวิทยาลัย Teikyo Heisei ได้
โดยไม่ตอ้ งสอบเข้า และยังมีสว่ นลดค่าเล่าเรียนในปี แรกสําหรับ
บางคณะด้วย

โควต้าพิเศษ
ในทุกปี ทางสถาบันจะได้รบั โควต้าพิเศษ
จากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยมากกว่า �� แห่งที�มขี อ้ ตกลงกับสถาบัน
หากนักเรียนผ่านเกณฑ์ที�สถาบันและมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ ก็จะ
สามารถสมัครสอบได้ และสิทธิพิเศษที�ได้รบั คือการยกเว้นการสอบข้อ
เขียน ยกเว้นค่าสมัครสอบเข้า เป็ นต้น ซึ�งหากมีผสู้ มัครเป็ นจํานวนมาก
ทางสถาบันจะคัดเลือกผูท้ ี�เหมาะสมซึ�งในทุกปี จะมีมหาวิทยาลัย
และวิทยาลัยเฉพาะทางที�ให้โควต้าพิเศษกับเซนดากายะเพิ�มขึน� อีกด้วย

โครงการ Bridge Program
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยญี�ปุ่น
ทางเซนดากายะมีขอ้ ตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยของญี�ปุ่น
นักเรียนของเซนดากายะสามารถลงทะเบียนเรียนที�มหาวิทยาลัย
ที�มขี อ้ ตกลงกับสถาบันได้ และเมือ� เข้าเรียนที�มหาวิทยาลัยแล้ว
สามารถเก็บหน่วยกิตที�ลงทะเบียนเรียนไปแล้วได้เช่นกัน ซึ�งเป็ น
โอกาสที�ดที าํ ให้นกั เรียนต่างชาติสามารถเรียนร่วมกับ
นักเรียนชาวญี�ปุ่นและได้สมั ผัสบรรยากาศการเรียน
ในมหาวิทยาลัยญี�ปุ่นในระหว่างที�เรียนในโรงเรียนภาษาได้
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กลุม่ สถาบันวิจยั การศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ

จํานวนที�รบั สมัคร/ค่าใช้จา่ ย
สถาบันสอนภาษาญี�ปุ่น
เซนดากายะ
เทอม
การศึกษา

เมษายน

ตุลาคม

ระยะเวลา

� ปี

� ปี � เดือน

จํานวน
รองรับ

��� คน ��� คน

แคมปั ส

Takadanobaba

หลักสูตรเพื�อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย
ค่าสมัคร

��,��� เยน

ค่าแรกเข้า

��,��� เยน

ค่าสถานที�

��,��� เยน
�,��� เยน

ค่าประกัน

ค่าเล่าเรียน （ราคา � ปี ）
���,��� เยน

รวม

（ราคา � ปี ）���,��� เยน

สถาบันสอนภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ
ในสังกัดสถาบันวิจยั การศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ
เทอม
การศึกษา

เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม

ระยะเวลา

� ปี

จํานวน
รองรับ

��� คน

มกราคม

� ปี � เดือน � ปี � เดือน � ปี � เดือน

��� คน

��� คน

��� คน

Takadanobaba, Shimo-ochiai

แคมปั ส

เทอม
การศึกษา

เมษายน

ตุลาคม

ระยะเวลา

� ปี

� ปี � เดือน

จํานวน
รองรับ

�� คน

�� คน

แคมปั ส

Komagome

หลักสูตรเพื�อศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย

ค่าสมัคร

��,��� เยน

ค่าแรกเข้า

��,��� เยน

ค่าสถานที�

��,��� เยน

ค่าประกัน

�,��� เยน

เฉพาะเทอมแรก
ที�เข้าศึกษา

���,��� เยน
ค่าเล่าเรียน （ราคา � ปี ）
รวม

สถาบันภาษาต่างประเทศ
เซนดากายะ

เฉพาะเทอมแรก
ที�เข้าศึกษา

（ราคา � ปี ）���,��� เยน

หลักสูตรภาษาญี�ปุ่นทัว� ไป
ค่าสมัคร

��,��� เยน

ค่าแรกเข้า

��,��� เยน

ค่าสถานที�

��,��� เยน

ค่าประกัน

�,��� เยน

เฉพาะเทอมแรก
ที�เข้าศึกษา

ค่าเล่าเรียน

（ราคา � ปี ）���,��� เยน

รวม

（ราคา � ปี ）���,��� เยน
กลุม่ สถาบันวิจยั การศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ
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ปรัชญาของกลุม่ สถาบันวิจยั การศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ

01
ประธานกรรมการบริหาร
Hiroko Okinaga

02
03

สถานที�ซึ�งผูค้ นหลากหลายประเทศ
สามารถเรียนภาษาญี�ปุ่นที�เข้าใจง่าย
และสามารถนําภาษาญี�ปุ่นไปใช้จริงได้
อย่างสนุกสนานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ปลูกฝังความรูค้ วามสามารถเพื�อความเข้าใจที�ดี
ต่อกันในสังคมนานาชาติที�หลากหลาย
มุง่ หวังให้เกิดการแลกเปลีย� นระหว่างประเทศ
และเป็ นส่วนหนึง� ของการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศผ่านการศึกษาภาษาญี�ปุ่น

แพทย์ผสู้ าํ เร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์
สาขาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยโตเกียว และปริญญาโทสาขาแพทยศาสตร์
อดีตแพทย์อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ทอ่ และไตในโรงพยาบาลเสริม
ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยโตเกียว เข้ารับตําแหน่งรองประธานกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเทเคียวเฮเซในปี ค.ศ.���� และได้เป็ นผูอ้ าํ นวยการ
มหาวิทยาลัยเทเคียวเฮเซตัง� แต่เดือนสิงหาคมปี ค.ศ.����
เคยได้รบั รางวัลระดับประเทศจากสมาคมโรควิทยาระบบต่อมไร้ทอ่ และรางวัลจาก
Acromegaly Forum ปั จจุบนั ได้ดาํ รงตําแหน่งประธานกรรมการบริหารสถาบัน
ศึกษาในนามสถาบันการศึกษา Yoshioka ตัง� แต่เดือนมกราคม ปี ค.ศ.����

ค.ศ.���� ก่อตัง� สถาบันสอนภาษาญี�ปุ่น
ค.ศ.����
ค.ศ.����

ค.ศ.���� ฝึ กอบรมอาจารย์สอนภาษาญี�ปุ่น

ชาวเวียดนามจํานวน ��� คน
ตามคําขอของกระทรวงศึกษาธิการ
และการฝึ กอบรม ประเทศเวียดนาม
ฝึ กอบรมอาจารย์สอนภาษาญี�ปุ่น
ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ
รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

ประวัตคิ วามเป็ นมา

ค.ศ.����

ค.ศ.���� ก่อตัง� สถาบันวิจยั การศึกษาภาษาญี�ปุ่น

ค.ศ.���� ค.ศ.���� ก่อตัง� สถาบันวิจยั การศึกษา

เซนดากายะ

ค.ศ.���� เปิ ดหลักสูตรอบรมครูสอนภาษาญี�ปุ่น
ค.ศ.���� เปิ ดหลักสูตร

"การฝึ กอบรมภาษาญี�ปุ่นในการท่อง
เที�ยว" ใน � ประเทศอาเซียน โดยได้รบั
มอบหมายจาก ASEAN-JAPAN
CENTRE
และเปิ ดหลักสูตรภาษาญี�ปุ่นให้แก่ SE
ที�เมืองบังคาลอร์ (ประเทศอินเดีย) โดย
ได้รบั ความร่วมมือจากองค์กร
ความร่วมมือระหว่างประเทศของ
ญี�ปุ่น (JAIDO)
ค.ศ.���� เปิ ดสอนหลักสูตรภาษาญี�ปุ่นสําหรับ
พยาบาลชาวจีนที�โรงพยาบาลมิตรภาพ
จีน - ญี�ปุ่น (ปั กกิง� )
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ภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ ที� Nakaochiai
เขต Shinjuku กรุงโตเกียว

ค.ศ.���� เปิ ดวิทยาลัยนานาชาติโกลด์โคส

(SJI International College Gold Coast)
ที�ประเทศออสเตรเลีย

ค.ศ.���� สนับสนุนการจัดงาน

กลุม่ สถาบันวิจยั การศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ

“ซันเดย์คอนเสิรต์ ประสานเสียงเจแปน
ซิมโฟนีอ� อเครสตร้า ครัง� ที� ���”
เนือ� งในวาระครบรอบ �� ปี การก่อตัง�

ค.ศ.����

เซนดากายะในนามสถาบันการศึกษา
Yoshioka ที� Takada เขต Toshima
กรุงโตเกียว
หลักสูตรเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ได้รบั การรับรองจากกระทรวงศึกษาฯ
และได้กอ่ ตัง� สํานักงานที�เมืองต้าเหลียน
ประเทศจีน
จัดโครงการศึกษาภาษาญี�ปุ่นสําหรับ
”ชาวต่างชาติที�ใช้ชวี ิตอยูท่ ี�ญี�ปุ่น”
ของกระทรวงวัฒนธรรม และในปี ค.ศ.
����-���� ได้เปิ ดหลักสูตร
“โครงการอบรมอาสาสมัครสอนภาษา
ญี�ปุ่น” ตามที�ได้รบั มอบหมายจาก
กระทรวงวัฒนธรรม
รวมกับโรงเรียนภาษาญี�ปุ่น Toshima
และย้ายมาที�ยา่ น Shimo-ochiai
ในเขต Shinjuku จากนัน� ได้เปลีย� นชือ�
อย่างเป็ นทางการ เป็ นสถาบันสอน
ภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะในสังกัด
สถาบันวิจยั การศึกษาภาษาญี�ปุ่น
เซนดากายะ

ค.ศ.���� ก่อตัง� สถาบันภาษาต่างประเทศ
เซนดากายะ

การเดินทาง

โรงเรียนตัง� อยูใ่ กล้สายรถไฟ Yamanote
สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย
池袋

Ikebukuro

新大久保

秋葉原

Shin-Ōkubo

Akihabara

ย่านสําหรับโอตาขุ
รองจาก Akihabara
巣鴨

ย่านเกาหลีที�มรี า้ นอาหาร
นานาชาติเรียงรายจํานวนมาก

大塚

池袋

駒込

Sugamo

Komagome

田端

Tabata

จุดกําเนิดวัฒนธรรมโอตาขุ
สวรรค์ของคนรักอนิเมะ
ที�มนี กั ท่องเที�ยวจํานวนมาก

西日暮里

Nishi-Nippori

日暮里

Ōtsuka

Nippori

Ikebukuro

鶯谷

Uguisudani

目白

Mejiro

上野
Ueno

高田馬場

御徒町

Takadanobaba

Okachimachi

山手線

新大久保

Shin-Ōkubo

新宿

秋葉原

Akihabara

Yamanote Line

Shinjuku

代々木
Yoyogi

神田

Kanda

東京

Tōkyō

原宿

有楽町

Harajuku

Yūrakuchō

渋谷

新橋

Shibuya

Shimbashi

浜松町

恵比寿
Ebisu

新宿

Shinjuku

Hamamatsuchō

田町

目黒

Meguro

五反田

Gotanda

Tamachi

大崎

Ōsaki

品川

Shinagawa

高輪ゲートウェイ

Takanawa Gateway

東京
Tokyo

渋谷

Shibuya

มีรถไฟหลากหลายสายที�
สามารถเดินทางได้ทวั � ประเทศ

ศูนย์กลางของกรุงโตเกียว
ที�มศี าลาว่าการกรุงโตเกียว
แหล่งรวมตัวของวัยรุ่น

ที�ตงั� โรงเรียน
สถาบันสอนภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ

高田馬場

Takadanobaba
Yamanote Line

สถาบันสอนภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะในสังกัด
สถาบันวิจยั การศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ

下落合

Shimo-Ochiai

Seibu Shinjuku Line

สถาบันภาษาต่างประเทศเซนดากายะ
駒込

Komagome

Yamanote Line

กลุม่ สถาบันวิจยั การศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ
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สํานักงานต่างประเทศ กลุม่ สถาบันวิจยั การศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ

สํานักงานประจําประเทศจีน

สํานักงานประจําประเทศเวียดนาม

〒116021 辽宁省大连市西岗区拥政北街5号8-2
TEL : （+86）411-8437-1836
FAX : （+86）411-8437-1835
EMAIL : yoshioka-dalian@hotmail.com

12B Floor, CTM COMPLEX Building,139 Cau Giay,
Quan Hoa,Cau Giay, Ha Noi, Viet Nam.
TEL: (+84) 4-6664-7001
FAX: (+84) 4-6664-7002
EMAIL: info@sendagayavietnam.edu.vn

กลุม่ สถาบันวิจยั การศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
หรือวิทยาลัย

千駄ヶ谷日本語学校
สถาบันสอนภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ
（แคมปั สหลัก）1-1-6 Shimo-ochiai, Shinjuku, Tokyo 161-0033

（ติดต่อ）81-3-5337-7001

（ผูก้ อ
่ ตัง� ）สถาบันการศึกษาโยชิโอกะ ประธานกรรมการบริหาร Hiroko Okinaga

หลักสูตรเพื�อศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย

千駄ヶ谷日本語教育研究所付属日本語学校
สถาบันสอนภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะในสังกัดสถาบันวิจยั การศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ
（แคมปั สหลัก）1-1-29 Naka-ochiai, Tokyo 161-0032

（ติดต่อ）81-3-3953-0691

（ผูก้ อ
่ ตัง� ）Best communications,co.,Ltd ประธาน Watanabe Masamitsu

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
หลักสูตรระยะสั้น

千駄ヶ谷外語学院
สถาบันภาษาต่างประเทศเซนดากายะ
1-13-11 Komagome, Toshima, Tokyo 170-0033
（ติดต่อ）81-3-5937-1995

（ผูก้ อ
่ ตัง� ）สถาบันการศึกษาโยชิโอกะ ประธานกรรมการบริหาร Hiroko Okinaga

