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หลกัสตูรที�ครอบคลมุทั�งทกัษะการฟัง,
พดู,อา่น,เขยีนที�ทกุคนเรียนรูแ้ละพฒันาได้

สถาบนัวิจยัการศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะทั�งหมด � แคมปัส

จาํนวนนกัเรียนที�รองรบัได ้: �,��� คน

มวิีชาเลอืกที�หลากหลายใหน้กัเรียนเลอืกเรียนตามเป้าหมายของตนเองได้
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ผลการศึกษาตอ่

ที�เป็นจดุเดน่ของสถาบนั

กอ่ตั�งเมื�อปีค.ศ.����
มผีูส้อบตดิสถานศึกษาในญี�ปุ่นจาํนวนมาก

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

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, Toyo University, Komazawa University, 

Senshu University, Daito Bunka University, Tokai University, Asia University, 

Teikyo University, Teikyo Heisei University, Kokushikan University เป็นตน้

มหาวิทยาลยัเอกชน

มหาวิทยาลยัรฐั

ผูส้าํเร็จการศึกษา สถาบนัที�มปีระวตัศิาสตร์

มากกว่า ��,��� คน มากกวา 40 ป

กลุม่สถาบนัวิจยัการศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ

มหีลกัสตูรเพื�อศึกษาตอ่

ซึ�งไดร้บัการยอมรบัจากกระทรวงศึกษาธิการ วฒันธรรม

กฬีา วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีของญี�ปุ่น
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มโีควตา้พิเศษมากกว่า �� แห่งในทกุปี!

จาํนวนผูส้อบตดิวิทยาลยั

จาํนวนที�สอบตดิมหาวิทยาลยั

และบณัฑติวิทยาลยัของรฐั

จาํนวนที�สอบตดิมหาวิทยาลยั

และบณัฑติวิทยาลยัเอกชน

การสอบขอ้สอบ EJU ครั�งที� � ในปี ����
นกัเรียนเซนดากายะสามารถทาํคะแนนไดส้งูสดุของประเทศ
ดว้ยคะแนน ��� คะแนน

มหาวิทยาลยัรฐั  �� แห่ง

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

Waseda University, Keio University, Sophia University

นกัเรียนของเราสามารถเขา้เรียนตอ่ไดโ้ดยสมคัรผา่นโควตา้พิเศษ
ในสาขาตา่งๆมากมายตามความสนใจของนกัเรียน เชน่ อนเิมชั �น, 
การทาํขนม, มลัตมิเีดยี, ลา่ม, ดไีซน,์ การทาํอาหาร, การรกัษาโรค,
แฟชั �น, งานโรงแรม, ทอ่งเที�ยว, ดนตรี และรถยนต ์เป็นตน้

มนีกัเรียนทาํคะแนนขอ้สอบเพื�อศึกษาตอ่ประเทศญี�ปุ่น (EJU) 

ไดค้ะแนนสงูระดบัประเทศทกุปีอยา่งตอ่เนื�อง!

อตัราสอบตดิมหาวิทยาลยั

และบณัฑติวิทยาลยัเอกชนระดบัยาก 

อนัดบั � ของญี�ปุ่น

ระดบัประเทศ

อตัราสอบตดิมหาวิทยาลยั

และบณัฑติวิทยาลยัรฐัระดบัยาก 

อนัดบั � ของญี�ปุ่น

อนัดบั�

ระดบัประเทศ

ศิษยเ์กา่ของสถาบนัจาํนวนมากสามารถสอบเขา้มหาวิทยาลยัรฐัและมหาวิทยาลยัเอกชนระดบัยากได้

ผลการศึกษาตอ่ในชว่ง � ปีลา่สดุ

ตั�งแตค่.ศ.����-ค.ศ.����

ผลการศึกษาตอ่ในระดบัมหาวิทยาลยัและบณัฑติวิทยาลยั

จาํนวนผูส้อบตดิ

จาํนวนที�สอบตดิมหาวิทยาลยั

และบณัฑติวิทยาลยัระดบัยาก

กลุม่สถาบนัวิจยัการศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ

อนัดบั�
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เมื่ออีกฝ่ายเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการสื่อสารออกไปนั้นย่อมทำให้ผู้พูดและผู้ฟังรู้สึกดีใจ

ครผููส้อนของสถาบนั

ที�พฒันาตนเองอยา่งตอ่เนื�อง

เนื�องจากภาษาเป็นสิ�งมหศัจรรยที์�ทาํใหผู้ค้นสามารถสื�อสารจนเขา้ใจกนัได ้

230 คน
จาํนวนครผููส้อน

(ขอ้มลูเมื�อ � กมุภา ����)

ครผููส้อนของกลุม่สถาบนัวิจยัการศึกษาภาษาญี�ปุ่น
เซนดากายะลว้นเป็นผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการสอนภาษา
ญี�ปุ่นที�ผา่นคอรส์อบรมครสูอนภาษาญี�ปุ่น และ
หลงัการสอนทกุครั�งครผููส้อนทกุคนจะมกีารฝึกฝน
เทคนคิการสอนเพิ�มเตมิเป็นประจาํผา่นงานอบรมและ
การฝึกตดิตามนกัเรียนอยา่งใกลช้ดิ

ทางสถาบนัมคีรผููส้อนประจาํ จาํนวนมากกว่า ��� คน 
ตั�งแตช่ว่งอาย ุ�� ปี ไปจนถึง �� ปี
นกัเรียนจะไดพ้บกบัครทีู�หลากหลาย
และไดร้บัการดแูลอยา่งใกลช้ดิ

ครจูาํนวนมากมคีวามรูแ้ละความเชี�ยวชาญดา้นการสอน
ดว้ยประสบการณม์ากกว่า �� ปี จึงสามารถผลกัดนัให้
เกดิแผนการสอนที�เป็นเอกลกัษณภ์ายใตร้ากฐานการสอน
ที�มคีณุภาพ

ตอ้งการถ่ายทอดความสขุ

ในการเขา้ใจภาษา

และสื�อสารออกไปได้

กลุม่สถาบนัวิจยัการศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ

แม้ว่าต่างฝ่ายจะมีภาษาหรือวัฒนธรรมที่ต่างกัน

แต่หากได้เรียนรู้และเข้าใจในภาษาเดียวกันย่อมทำให้ผู้คนเกิดความเข้าใจและสื่อสารกันได้ 

และทำให้เห็นโลกที่กว้างขึ้น
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สถาบนัสอนภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ
อาจารย ์Tsuchida Mitsuyuki (ประสบการณก์ารสอน �� ปี)

สถาบนัสอนภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ
อาจารย ์Furuya Harumi (ประสบการณก์ารสอน �� ปี)

สถาบนัสอนภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ
อาจารย ์Misawa Ikuyo (ประสบการณก์ารสอน �� ปี)

  หลงัจากที�เรียนจบมหาวิทยาลยัแลว้ก็ไดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศเพราะอยากเห็นโลกภายนอกครบั 
การไดพ้บเจอผูค้นจาํนวนมากในประเทศตา่งๆนั�นทาํใหไ้ดเ้รียนรูว่้าทศันคตขิองตนเองในฐานะ
คนญี�ปุ่นนั�นไมไ่ดถ้กูตอ้งเสมอไป ซึ�งทกุวนันี� ประสบการณเ์หลา่นั�นก็ทาํใหผ้มไดเ้รียนรูที้�จะใช ้
ในการสรา้งความความสมัพนัธที์�เชื�อใจซึ�งกนัและกนักบันกัเรียนครบั
  ในชั �วโมงเรียนเราจะร ูส้ึกถึงปฏิกริิยาของนกัเรียนไดโ้ดยตรงเพราะฉะนั�นผมจึงพยายามลอง
สิ�งใหม่ๆ และพยายามคน้หาวิธีสอนที�ดขีึ�นและสนกุมากขึ�นเป็นเพราะอยากจะเป็นครทีู�ไดร้บั
ความสนใจจากนกัเรียนทกุครั�งที�เขา้ไปในหอ้งเรียนครบั
  นกัเรียนที�เขา้มาเรียนที�นี�ตา่งมเีป้าหมายที�ตา่งกนั ดงันั�นการไดเ้ป็นสว่นหนึ�งในการชว่ยผลกัดนั
ใหเ้ด็กไปถึงเป้าหมายและไดเ้ห็นนกัเรียนเตบิโตขึ�นนั�นเป็นสิ�งที�มคีวามหมายและนา่ยินดมีากครบั

  ครพูรอ้มที�จะทุม่เทอยา่งสดุความสามารถเพื�อใหน้กัเรียนทกุคนที�เลอืกมาเรียนตอ่ที�ประเทศญี�ปุ่น
ไดไ้ปถึงความฝันของตนใหไ้ดโ้ดยเริ�มจากภาษาญี�ปุ่นคะ่
  คตปิระจาํใจของครคืูอ ทาํใหก้ารเรียนรูเ้ป็นเรื�องสนกุสนาน  ครอูยากใหน้กัเรียนทกุคนไดแ้สดง
ความคิดเห็นของตนเองอยา่งอิสระและนาํทกัษะภาษาญี�ปุ่นที�จาํเป็นตอ่การเรียนตอ่และการใชช้วิีต
ประจาํวนัตดิตวัไว ้เพื�อที�นกัเรียนจะไดพ้บกบัสถานศึกษาที�เหมาะสมและตรงตามเป้าหมายที�ตอ้งการ
  อยา่งเชน่ ศิษยเ์กา่คนนงึของเซนดากายะไดส้อบขอ้สอบ EJU แตไ่ดค้ะแนนไมเ่พียงพอ ทาํใหพ้ลาด
สถานศึกษาอนัดบัหนึ�งที�ตนเองหวงัไว ้แตน่กัเรียนคนนั�นไมย่อ่ทอ้ ไดใ้ชท้กัษะภาษาองักฤษที�ถนดั
และสอบสมัภาษณเ์ป็นภาษาองักฤษจนสามารถสอบผา่นเขา้สถานศึกษาอีกแห่งหนึ�งได ้ทาํใหศิ้ษยเ์กา่
คนนั�นเรียนจบจากเซนดากายะไปพรอ้มกบัรอยยิ�มคะ่ 
  ทางครผููส้อนเซนดากายะจะนาํขอ้มลูการสอบผา่นของศิษยเ์กา่และประสบการณใ์นการแนะแนว
การเรียนตอ่มาใชใ้นการใหค้าํปรึกษากบันกัเรียนทกุคน  ถา้นกัเรียนมอีะไรที�สงสยัหรือไมเ่ขา้ใจ 
สามารถสอบถามครไูดโ้ดยไมต่อ้งเกรงใจ และครหูวงัใหท้กุคนไดเ้ปิดมมุมองใหก้วา้งและใชศ้กัยภาพ
ของตนเองไปพรอ้มกบัเพื�อนที�มภีมูหิลงัที�แตกตา่งกนั เพื�อไปสูเ่ป้าหมายที�ตนเองหวงัไดอ้ยา่งมั �นคงคะ่

  สิ�งที�นา่ประทบัใจมากที�สดุในการไดเ้ป็นอาชพีครสูอนภาษาญี�ปุ่นคือการไดพ้บนกัเรียนที�มาจาก
นานาประเทศ และเพราะนกัเรียนทกุคน ครถึูงทาํอาชพีนี�จนถึงทกุวนันี�ไดค้ะ่
  ในชว่งแรกที�ครเูพิ�งเริ�มเขา้มาทาํงานที�นี� ครไูดพ้บกบันกัเรียนคนหนึ�งที�ดไูมค่อ่ยตั�งใจเรียน
ทาํใหต้อ้งคอยคิดหาวิธีสอนที�เขา้ใจงา่ยและสนกุมากขึ�นทกุวนัคะ่ และเมื�อถึงวนัที�มกีารตรวจ
การสอน ครตูื�นเตน้จนตวัสั �นไปหมด และระหว่างที�กาํลงัสอนอยูก็่เกดิเหตกุารณไ์มค่าดฝันเกดิขึ�น 
นกัเรียนทกุคนตา่งมพีฤตกิรรมการเรียนที�ตา่งไปจากเดมิ ทั�งตั�งใจเรียนทั�งยกมอืเพื�อขอพดู
หนา้ชั�นเรียน และตอนที�ครเูดนิไปตรวจการบา้นของแตล่ะคนที�โตะ๊ มนีกัเรียนคนหนึ�งเขยีนคาํว่า 
“พยายามเขา้นะคณุคร”ู บนกระดาษของตวัเอง หลงัจากเลกิเรียนมนีกัเรียนคนหนึ�งมาบอกครวู่า 
ทกุคนในหอ้งนดักนัว่าจะตั�งใจเรียนในคลาสนี�เพื�อคณุครโูดยเฉพาะ และที�นา่ตกใจคือนกัเรียนที�
มาบอกครเูป็นนกัเรียนที�ไมค่อ่ยตั�งใจเรียนคนนั�นเองคะ่ 
  ไมว่่าจะผา่นไปกี�ปีเรื�องนี�ก็ยงัอยูใ่นความทรงจาํของครไูมม่วีนัลมืคะ่ เพราะมนีกัเรียนทกุคนอยู ่
ทาํใหค้รมูคีวามสขุกบัอาชพีสอนภาษาญี�ปุ่นไดจ้นทกุวนันี�คะ่

กลุม่สถาบนัวิจยัการศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ
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「わかる日本語」

「観光日本語訓練」

「初級テキストブック」

「中級テキストブック」

「初級ドリル・ブック」

「敬語入門とロールプレイ」

「はじめまして」

「コミュニケーション日本語１」

「コミュニケーション日本語」

「コミュニケーション日本語２」

「コミュニケーション日本語３」

「CJ ワークブック１」

「CJ ワークブック２」

「CJ ワークブック３」

「標準商務基礎日語１IT編」

「標準商務基礎日語２IT編」

「標準商務基礎日語３IT編」

「標準商務基礎日語４IT編」

「日本語教育講座」

「日本語教育講座」

「日本語教育講座」

「日本語教育講座」

「日本語教育講座」

「みんなの日本語初版」

「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」

「日本語教育講座Ⅰ」

「日本語教育講座Ⅱ」

「
日

本
語

教
育

の
た

めの
教

員
養

成
につ

いて」

「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２」

「日本語教育講座１」

「日本語教育講座３」

「日本語教育講座４」

「日本語教育講座５」

「
新
版・実
技
教
本
」

「
SJI
日
本
語
1
」

「
SJI
日
本
語
3
」

「
SJI
日
本
語
2
」

「
新
概
念
交
際
日
本
語
」

「
日
本
語
能
力
試
験
模
擬
テ
ス
ト
N2
」

「
日
本
語
能
力
試
験
模
擬
テ
ス
ト
N2
」

「
日
本
語
能
力
試
験
模
擬
テ
ス
ト
N1
」

「
日
本
語
能
力
試
験
模
擬
テ
ス
ト
N1
」

「
実
技・文
法
問
題
集
」

「
SJI
日
本
語
Ⅰ
」

「
SJI
日
本
語
Ⅱ
」

「
SJI
日
本
語
Ⅲ
」「

中
上
級
イ
デ
ィ
オ
ム
教
材
」

「
CJ
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
」

「
基
礎
問
題
集
」

「
CJ
漢
字
練
習
帳
1
」

「
CJ
漢
字
練
習
帳
2
」

「
CJ
漢
字
練
習
帳
3
」

「日本語能力試験模擬テスト N�」

「アニメ・スライド教材」

「日本語能力試験模擬テスト N�」

「日本語教育のための著作権」

「ビジネス日本語」

「中上級ビジネス日本語 IT編」

「実技教本」

「日本語教育講座Ⅲ」

「日本語教育講座Ⅳ」

「日本語教育講座Ⅴ」

１　日本語文法

２　音声・語彙・意味

３　言語学・日本語事情

４　日本語の歴史

５　教授法

「e-ラーニング」

ค.ศ.2017

กลุม่สถาบนัสอนภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะมคีณะกรรมการพฒันาแบบเรียนภาษาญี�ปุ่นโดยเฉพาะ

ชั�นหนงัสือของเซนดากายะ

ค.ศ.1995 ค.ศ.1997 ค.ศ.1998 ค.ศ.1999 ค.ศ.2000

ค.ศ.2001 ค.ศ.2003 ค.ศ.2006 ค.ศ.2007

ค.ศ.2008 ค.ศ.2011 ค.ศ.2013 ค.ศ.2014 ค.ศ.2015

ค.ศ.2020 ค.ศ.2021

แบบเรียนภาษาญี�ปุ่นที�ปรบัปรงุใหมอ่ยา่งตอ่เนื�อง

ตามภาษาที�เปลี�ยนแปลงไปตามยคุสมยั

ตั�งแตปี่ค.ศ.���� จนถึงปัจจบุนั มกีารคน้ควา้วิจยัแบบเรียนภาษาญี�ปุ่นใหท้นัสมยั

และยงัคงคน้ควา้สิ�งที�เป็นประโยชนต์อ่นกัเรียนตา่งชาตใินปัจจบุนั 

ทั�งที�มาของคาํและภาษาญี�ปุ่นที�ตา่งมกีารเปลี�ยนแปลงตามยคุสมยั

「
e-

ラ
ー
ニ
ン
グ
」

กลุม่สถาบนัวิจยัการศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ
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วิเคราะหไ์วยากรณแ์ละรปูประโยค

แบบเรียนเสริมที�ครผููส้อนจดัทาํขึ�นเอง

มกีารปรึกษากนัระหว่างอาจารยผ์ูส้อนเพื�อทาํการวิเคราะห์
ไวยากรณใ์นแตล่ะบทที�สอนในแตล่ะวนัตามคูม่อืการสอน 
และคน้ควา้วิจยัรวมถึงการปรบัการสอนเพื�อใหเ้ขา้ถึงความ
สนใจของนกัเรียน และคิดหารปูประโยคที�สามารถใชไ้ดจ้ริง
ทั�งในและนอกโรงเรียนอยูเ่สมอ

มกีารเตรียมแบบเรียนเสริมขึ�นตามระดบัภาษาในแตล่ะหอ้งเรียน 
เชน่ การใชห้นงัสือภาพในหอ้งเรียนระดบัตน้ และการใชห้นงัสือพิมพ์
ในหอ้งเรียนระดบัสงู ซึ�งนกัเรียนสามารถนาํขอ้มลูจากแบบเรียน
เสริมมาโตแ้ยง้ถึงประเด็นตา่งๆไดอ้ยา่งกวา้งขวางโดยทางสถาบนั
ไดส้รา้งแบบเรียนเสริมขึ�นมาจาํนวนหลายรอ้ยฉบบั

เนื�องจากแตล่ะหอ้งเรียนมนีกัเรียนหลากหลายประเทศ ซึ�งภาษาที�ใช ้
รวมถึงระดบัภาษาญี�ปุ่นจะมคีวามตา่งกนั โดยเฉพาะนกัเรียนที�มาจาก
ประเทศที�ใชค้นัจิและไมไ่ดใ้ชค้นัจินั�นยอ่มมคีวามเขา้ใจในภาษาที�ตา่งกนั 
เพราะฉะนั�นครผููส้อนพรอ้มรบัฟังความคิดเห็นของนกัเรียน และตั�งใจ
สอนจนนกัเรียนเกดิความเขา้ใจไดอ้ยา่งลกึซึ�ง

ครผููส้อนและนกัเรียนร่วมกนัสรา้งชั �วโมงเรียนดว้ยกนั

การสรา้งสรรคช์ั �วโมงเรียนของครผููส้อน

กลุม่สถาบนัวิจยัการศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ
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N4 N3

    สถาบนัเซนดากายะมสีภาพแวดลอ้มที�ดทีี�เอื�อตอ่
การเรียน ไมเ่พียงแตก่ารเรียนในหอ้งเรียนเทา่นั�น แต่
ยงัมงีานกจิกรรมที�สง่เสริมใหน้กัเรียนไดล้องอะไร
ใหม่ๆ ที�ตนเองสนใจดว้ยครบั
  ผมไดม้โีอกาสลองเป็นนกัพากษเ์สียงที�งานโรงเรียน
จนทาํใหอ้ยากจะเป็นนกัพากษม์อือาชพีที�ญี�ปุ่นครบั   
หลงัจากเรียนจบที�นี�ก็ไดเ้ขา้เรียนหลกัสตูรนกัพากษที์�
วิทยาลยัเฉพาะทาง และในอนาคตผมจะเป็นนกัพากษ์
เชื�อสายซาอดุอิาระเบียคนแรกที�ญี�ปุ่นใหไ้ดค้รบั

ศิษยเ์กา่เซนดากายะ เทอมตลุาคม
(หลกัสตูร � ปี � เดอืน)
จบการศึกษาเดอืนมนีาคม ค.ศ.����
ศึกษาตอ่หลกัสตูรนกัพากษ ์
วิทยาลยั TOKYO ANIMATION COLLEGE

AMALHARIRI FAWAZ
MOHAMMEDFAWZI R
สญัชาตซิาอดุอิาระเบีย

ระดบัเบื�องตน้ �
・สามารถอา่นประโยคที�เขยีนเกี�ยวกบัประสบการณ์
    ในชวิีตประจาํวนัได ้
・สามารถเขยีนประโยคงา่ยๆเกี�ยวกบัเรื�องใกลต้วั
    เชน่ การแนะนาํตวัได ้

หลกัสตูรเพื�อศึกษาตอ่มหาวิทยาลยัหรือวิทยาลยั
หลกัสตูรเพื�อศึกษาตอ่ที�กระทรวงศึกษาธิการฯของญี�ปุ่นยอมรบั

ระดบัภาษาญี�ปุ่น
เริ�มตน้จาก N5

เทอมแรกในปีที� �

(เดอืนเมษายน-เดอืนกนัยายน)

เริ�มเรียนภาษาญี�ปุ่นเพื�อเตรียมสอบเขา้
(วิชาตวัเลอืกตามเป้าหมายของนกัเรียน)

เรียนรูก้ารสื�อสารในระดบัพื�นฐาน

เม.ย. ก.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ม.ีค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

จาํนวนที�รองรบั �,��� คน สถาบนัสอนภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ

หลกัสตูรเพื�อศึกษาตอ่  � ปี (เริ�มเทอมเมษายน) 
และหลกัสตูรเพื�อศึกษาตอ่ � ปี � เดอืน (เริ�มเทอมตลุาคม)

จาํนวนหอ้งเรียนสงูสดุ �� หอ้ง

กรณีเขา้ศึกษา
เทอมเมษายน
หลกัสตูร � ปี

เทอมสองในปีที� �

(เดอืนตลุาคม-เดอืนมนีาคมปีถดัไป)

ระดบัเบื�องตน้ �
・สามารถฟังจบัใจความบทสนทนาในชวิีตประจาํวนั
    ได ้เชน่ การซื�อของ
・สามารถสื�อสารในชวิีตประจาํวนัไดโ้ดยใช ้
    ไวยากรณห์รือคาํศพัทจ์ากที�เรียนในหอ้งเรียน

ต.ค.

ระดบักลาง �
・สามารถทาํความเขา้ใจในประเด็นหลกัในขอบเขต
    ของเรื�องที�สนใจหรือเรื�องเฉพาะทางของตนเองได้
・สามารถเลา่เรื�องใกลต้วัที�ตนเองสนใจไดอ้ยา่ง
    ละเอียด

ระดบักลาง �
・เขา้ใจประเด็นสาํคญัของขอ้โตแ้ยง้
    ที�อยูร่อบตวัที�มคีวามยาวได้
・สามารถโตแ้ยง้หรือสนทนาไดอ้ยา่งตอ่เนื�อง

กลุม่สถาบนัวิจยัการศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ
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N2 N1

60%

20%

5%

15%

ระดบัสงู �
・สามารถอา่นประโยคที�เขยีนเกี�ยวกบัประเด็น
　ทางสงัคมและเรื�องในเชงินามธรรมได้
・สามารถเขยีนแสดงความคิดเห็นในหวัขอ้
　ที�กาํหนดไดใ้นความยาว ���-��� ตวัอกัษร

ระดบัสงู �
・สามารถพดูแสดงความคิดเห็นของตนเองได้
    และสามารถอา่นจบัใจความเนื�อหาจากหนงัสือ
    เรียนที�ใชใ้นมหาวิทยาลยัได้
・มทีกัษะการเขยีนที�จาํเป็นในการเขยีนวิทยานพินธ์
    หรือสารนพินธ์

ระดบัสงู �
・เขา้ใจเนื�อหาในรายการโทรทศันญี์�ปุ่นและเนื�อหา
    การเรียนในมหาวิทยาลยัหรือบณัฑติวิทยาลยัได้
・สามารถพดูแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี�ยวกบั
    ประเด็นทางสงัคม และนาํเสนอดว้ยภาษาญี�ปุ่นได้

ระดบัสงู �
・สามารถฟังสรปุเกี�ยวกบัเรื�องที�นาํเสนอในขา่วได้
・สามารถพดูแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัหวัขอ้
    ที�กาํหนดไดอ้ยา่งละเอียด

ระดบัสงู�

ระดบัสงู�

ระดบักลาง�

ระดบัตน้2

ระดบัตน้�

เพราะว่ามสีิ�งที�อยากเรียนรูที้�ญี�ปุ่น

จึงใชค้วามสามารถดา้นภาษาญี�ปุ่น

ทาํใหส้อบผา่นสถานศึกษาในฝันไดส้าํเร็จ

นกัเรียนจะไดพ้ฒันาความสามารถทางภาษาญี�ปุ่นครบทั�ง � ดา้น ทั�ง
การฟัง, การพดู, การอา่นและการเขยีนควบคูก่นั ไมเ่พียงเขา้ใจ
ไวยากรณแ์ละคาํศพัทเ์ทา่นั�น นกัเรียนสามารถนาํทกัษะ
จากการฝึกพดูและฝึกเขยีนในหอ้งเรียนไปใชใ้นชวิีตประจาํวนัได ้

นกัเรียนจะไดเ้รียนในชั�นเรียนที�ตรงกบัระดบัภาษาญี�ปุ่นของตนเอง ซึ�ง
สถาบนัมกีารจดัชั�นเรียนภาษาญี�ปุ่นโดยยึดกลุม่ประเทศที�มอีกัษร
คนัจิและกลุม่ประเทศที�ไมม่อีกัษรคนัจิ นกัเรียนจะไดร้บัการฝึกฝน
อยา่งเขม้ขน้ทั�งเทคนคิการทาํขอ้สอบและลกัษณะเฉพาะของคาํถาม 
โดยมเีป้าหมายใหน้กัเรียนสามารถทาํคะแนนไดร้ะดบัสงู และสอบ
ผา่นสถานศึกษาที�หวงัไวไ้ด ้

ขอ้สอบ EJU เป็นขอ้สอบที�ตอ้งใชค้วามสามารถดา้นภาษาญี�ปุ่น
ในการตอบคาํถามในวิชาพื�นฐานที�เรียนในระดบัมธัยมปลาย เริ�ม
ตั�งแตก่ารทาํขอ้สอบวิชาความรูพื้�นฐานที�เคยเรียนที�ประเทศ
ของตนเป็นภาษาญี�ปุ่น ซึ�งนกัเรียนสามารถเลอืกเรียนวิชาเลอืก
ที�จาํเป็นตอ่การสอบเขา้ เชน่ หอ้งเรียนตวิภาษาองักฤษ เป็นตน้ 
ตามแนวขอ้สอบมหาวิทยาลยัที�ตอ้งการเขา้ได ้

ทกัษะการสื�อสารที�จาํเป็นในชวิีตประจาํวนั
และการเรียนตอ่ที�ญี�ปุ่น(ฟัง พดู อา่น เขยีน)

การตวิขอ้สอบ (EJU・JLPT・ขอ้สอบเพื�อศึกษาตอ่)

วิชาพื�นฐาน 
(คณิต・วิทยาศาสตร・์สงัคมศึกษา・ภาษาองักฤษ)

จดุเดน่

นกัเรียนแตล่ะคนจะไดร้ ูถึ้งการเตรียมความพรอ้ม 
ตั�งแตข่ั�นตอนการสมคัรไปจนถึงการเขา้ศึกษา
ในสถานศึกษาที�ตอ้งการ โดยแบ่งตามเป้าหมาย
การเรียน ครผููส้อนจะมสีมดุจดบนัทึกขั�นตอน
การเตรียมตวัสอบเขา้ และสิ�งอื�นที�จาํเป็นตอ่
นกัเรียน เชน่ ระดบัคะแนนสอบที�จาํเป็น, ระดบั
ความยาก, เนื�อหาการสมัภาษณ ์จนถึงขอ้มลู
การเรียนตอ่จากศิษยเ์กา่จาํนวนมาก นกัเรียน
สามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมในการ
เตรียมตวัสอบเขา้สถานศึกษาที�หวงัไวไ้ด ้

ในระดบักลางตอนตน้ขึ�นไปจะมวิีชาเลอืกตาม
เป้าหมาย ซึ�งผูที้�ตอ้งการเรียนตอ่มหาวิทยาลยั
จะไดเ้รียนวิชาตวิเพื�อสอบเขา้มหาวิทยาลยั 
สว่นนกัเรียนที�ตอ้งการเรียนตอ่วิทยาลยัเฉพาะ
ทางจะไดเ้รียนวิชาตวิเพื�อสอบเขา้วิทยาลยัเฉพาะ
ทาง ซึ�งในวิชาตวัเลอืกนั�นนอกจากจะไดฝึ้กทาํ
ขอ้สอบแลว้ยงัรวมถึงการไดท้ดลองทาํขอ้สอบ
จริงอีกดว้ย และนกัเรียนยงัสามารถเขา้ร่วมฟัง
คาํแนะแนวการเรียนตอ่ รวมไปถึงวิธีการเขยีน
เรียงความเกี�ยวกบัเหตผุลในการเรียนตอ่

วิชาตวัเลอืกตามเป้าหมายของนกัเรียน

ชั�นเรียนเพื�อการศึกษาตอ่

การตวิขอ้สอบ วิชาพื�นฐาน

เทอมแรกในปีที� �

(เดอืนเมษายน-เดอืนกนัยายน)

เทอมสองในปีที� �

(เดอืนตลุาคม-เดอืนมนีาคมปีถดัไป)

ทาํขอ้สอบใหไ้ดค้ะแนนสงูขึ�น
(เลอืกสถานศึกษาที�ตอ้งการเรียนตอ่และสอบ EJU, JLPT)

สอบผา่นสถานศึกษาที�ตอ้งการ
เพิ�มทกัษะภาษาญี�ปุ่นที�จาํเป็นหลงัจากเขา้ศึกษาตอ่

(ชว่งกอ่นสอบหรือสอบผา่นมหาวิทยาลยั, วิทยาลยัแลว้)

สดัสว่นการเรียนตอ่ มหาวิทยาลยั

วิทยาลยัเฉพาะทาง

บณัฑติวิทยาลยั

อื�นๆ

เชน่ กลบัประเทศ

ระดบัภาษา
� ระดบั ระดบัตน้ �, �     ระดบักลาง �, �     ระดบัสงู �-�

ตวิขอ้สอบวดัระดบัภาษาญี�ปุ่น N1
ตวิขอ้สอบวดัระดบัภาษาญี�ปุ่น N2
ตวิขอ้สอบวดัระดบัภาษาญี�ปุ่น N3
ตวิขอ้สอบเขา้มหาวิทยาลยัและวิทยาลยัญี�ปุ่น

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สงัคมศึกษา

ภาษาองักฤษ

สิ�งที�ไดเ้รียนจากหลกัสตูร

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

ระดบักลาง�

ระดบัสงู�

ระดบัสงู�

กลุม่สถาบนัวิจยัการศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ
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N4・N3 N3・N2

ระดบัตน้ �
・เขา้ใจรปูประโยคพื�นฐานของภาษาญี�ปุ่นและสามารถ
    แสดงความคิดเห็นของตนเองที�จาํเป็นตอ้งใชใ้นชวิีต
    ประจาํวนัได ้
・สามารถสนทนาแลกเปลี�ยนประสบการณห์รือ
    ถ่ายทอดความรูส้ึกดว้ยภาษาญี�ปุ่นในระดบังา่ยได้

ระดบัตน้ �
・สามารถใชภ้าษาสภุาพแสดงความคิดตามสถานะ
    ของตนเองได้
・สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองดว้ยภาษาญี�ปุ่น
    ในระดบังา่ยไดเ้กี�ยวกบัเรื�องใกลต้วั, ความชอบและสิ�ง
    ที�สนใจ

ระดบักลาง �
・เขา้ใจหวัขอ้ในขอบเขตของสิ�งที�สนใจหรือสาขาเฉพาะทาง
    ของตนเองได้
・สามารถอธิบายหรือจดบนัทึกเรื�องใกลต้วัที�สนใจใหเ้ขา้ใจ
    งา่ยได้

ระดบักลาง �
・เขา้ใจประเด็นหลกัของขอ้โตแ้ยง้รอบตวัที�มคีวามยาวได้
・สามารถอธิบายเกี�ยวกบัสาขาเฉพาะทางของตนเองใหเ้ขา้ใจ
    งา่ยได้

CHEN JIAYING
สญัชาตจีิน
  ชว่งเวลา � ปีที�ไดเ้รียนที�เซนดากายะ เป็นชว่งเวลาที�มี
ความหมายและถือเป็นจดุเริ�มตน้ของชวิีตที�ดมีากคะ่ ครทีู�นี�
เป็นแรงบนัดาลใจที�ทาํใหอ้ยากพดูภาษาญี�ปุ่นได ้เพราะความ
ห่วงใยและความใสใ่จที�ไดร้บัจากครคูะ่
  คณุครใูสใ่จทั�งการตวิขอ้สอบเขา้ระดบัปริญญาโทตั�งแต่
หลกัการเขยีนรายงานการวิจยัไปจนถึงการตรวจทานแกไ้ข
และฝึกสมัภาษณจ์ริง รวมถึงการอภปิรายที�ทาํใหเ้รามี
ความมั �นใจขึ�นไดแ้มใ้นชว่งเวลาที�ยากลาํบากคะ่
  ตอนนี�ไดร้บัการตอบรบัเขา้ทาํงานในสถาบนัการเงนิแลว้  
ตั�งใจว่าจะผลกัดนัตวัเองใหเ้ป็นแรงงานระดบัชาตใิหไ้ด ้
ในอนาคต และอยากจะเป็นสะพานเชื�อมโยงระหว่างจีนและ
ญี�ปุ่นผา่นงานดา้นการเงนิระหว่างประเทศใหไ้ดค้ะ่

ศิษยเ์กา่เซนดากายะ เทอมเมษายน
(หลกัสตูร � ปี)
จบการศึกษาเดอืนมนีาคม ค.ศ.����
ศึกษาตอ่สาขาเศรษฐศาสตร ์
บณัฑติวิทยาลยั The University of Tokyo

หลกัสตูรเพื�อศึกษาตอ่บณัฑติวิทยาลยั ผลการศึกษาตอ่บณัฑติวิทยาลยั

สงูสดุอนัดบั � ในญี�ปุ่น

ระดบัภาษาญี�ปุ่น
เริ�มตน้จาก N5

เทอมแรกในปีที� �

(เดอืนเมษายน-เดอืนกนัยายน)

เทอมสองในปีที� �

(เดอืนตลุาคม-เดอืนมนีาคมปีถดัไป)

เขยีนแผนวิจยัคิดหวัขอ้วิจยั

เม.ย. ก.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

สถาบนัสอนภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ 
ในสงักดัสถาบนัวิจยัการศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ

จาํนวนที�รองรบั จาํนวนหอ้งเรียนสงูสดุ��� คน �� หอ้ง

หลกัสตูร � ปี (เริ�มเทอมเมษายน)              หลกัสตูร � ปี � เดอืน (เริ�มเทอมกรกฎาคม)
หลกัสตูร � ปี � เดอืน (เริ�มเทอมตลุาคม)    หลกัสตูร � ปี � เดอืน (เริ�มเทอมมกราคม)

กรณีเขา้ศึกษา
เทอมเมษายน
หลกัสตูร � ปี ต.ค. ม.ีค.พ.ย. ธ.ค. ก.พ.ม.ค.

กลุม่สถาบนัวิจยัการศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ
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N1 N1+

64%

16%

20%

ระดบักลาง
・สามารถรวบรวมและอธิบายประเด็นสาํคญัในสาขา
    เฉพาะทางของตนเองได้
・สามารถอา่นบทความยาวและสรปุเนื�อหาใหก้ระชบัได ้

ระดบัสงู �
・สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองไดแ้ละเขา้ใจ
    ในประเด็นหลกัของอีกฝ่ายได้
・สามารถเตรียมเอกสารและเลา่สรปุความคิดเห็น
    ของตนเองจากเนื�อหาในเอกสารนั�นได ้

ระดบัสงู �
・มคีวามเขา้ใจเกี�ยวกบัประเด็นตา่งๆในสงัคมและ
    แสดงความคิดเห็นของตนเองไดด้ว้ยภาษาญี�ปุ่น

ระดบัสงู �
・สามารถอธิบายในสาขาเฉพาะทางของตนเองไดโ้ดย
    ตระหนกัถึงความเขา้ใจของผูฟั้งไดใ้นระดบัลกึ
・สามารถฟังและเขา้ใจเนื�อหาสมัมนาหรือรายงาน
    โดยสรปุได้

ระดบัสงู�

ระดบัสงู�

ระดบัสงู�

ระดบัสงู�

ระดบักลาง�

ระดบักลาง�

เป้าหมายสงูสดุไมใ่ชแ่คก่ารเรียนภาษาญี�ปุ่น

แตเ่ป็นสิ�งที�อยากทาํในอนาคต 

เรียนรูท้กัษะการเขยีนเรียงความที�จาํเป็นในการสอบเขา้และ
การทาํรายงานหลงัจากเขา้ศึกษาระดบับณัฑติวิทยาลยั 
รวมถึง "เทคนคิการเขยีนตามทฤษฎีใหม้คีณุภาพ" ซึ�งจาํเป็น
ในการเขยีนวิทยานพินธ ์นกัเรียนสามารถแกไ้ขและขดัเกลา
รปูประโยคใหต้รงตามหลกัการ และยงัไดฝึ้กการเขยีนที�มกีาร
กาํหนดจาํนวนตวัอกัษรอีกดว้ย

นกัเรียนจะไดเ้รียนรูท้กัษะการพดูที�ใชใ้นการอภปิราย,
การนาํเสนองานที�ตอ้งใชใ้นการเรียนระดบับณัฑติวิทยาลยั 
และนอกจากการนาํเสนองานทั �วไปโดยคาํนงึถึงผูฟั้งแลว้
ยงัไดเ้รียนรูท้กัษะภาษาญี�ปุ่นที�สามารถประยกุตเ์พื�อใชต้อบ
คาํถามจากผูฟั้งในสถานการณเ์ฉพาะหนา้ได ้โดยมเีป้าหมาย
ใหน้กัเรียนสามารถถกความเห็นเทียบเทา่คนญี�ปุ่นได้

ยกระดบัความสามารถในการใชภ้าษาญี�ปุ่นในระดบัที�ตรงตาม
สถานการณไ์ดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ เชน่ ภาษาสภุาพ เป็นตน้
ในการใชช้วิีตเมื�อเขา้ศึกษาในบณัฑติวิทยาลยัหรือเมื�อเขา้ทาํงาน
ในบริษทั และมคีวามเขา้ใจถึงวิธีคิดรวมถึงมมุมองตอ่สิ�งรอบตวั
ของคนญี�ปุ่นไดใ้นเชงิลกึและใชช้วิีตในสงัคมญี�ปุ่นไดอ้ยา่งกลมกลนื

การแสดงรปูประโยคตามทฤษฎีและการนาํไปใชจ้ริง

การพดูตามทฤษฎีและการใชไ้ดจ้ริง

เขา้ใจวฒันธรรมที�แตกตา่งและใชช้วิีตในสงัคมญี�ปุ่นได้

มกีารจดัการเรียนในรปูแบบของการสมัมนาซึ�ง
ในชั �วโมงเรียนนี�จะใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูท้กัษะ
ภาษาญี�ปุ่นที�จาํเป็นตอ่การอภปิรายหรือสมัมนา 
สาํหรบัการเขา้ร่วมการประชมุซึ�งไดม้กีารกาํหนด
หวัขอ้ในการอภปิรายหรือสมัมนาในชั �วโมงเรียน
ระดบับณัฑติวิทยาลยัระหว่างเพื�อนร่วมชั�นเรียน
และร่วมมอืกนัเตรียมการจดังานสมัมนา ซึ�ง
นกัเรียนทกุคนจะไดล้องสมัผสัประสบการณ์
สว่นหนึ�งของชวิีตการเป็นนกัศึกษาวิจยัในบณัฑติ
วิทยาลยัได้

เรียนรูวิ้ธีการเขยีนตามทฤษฏีและการหาหวัขอ้
วิจยัเพื�อการทาํแผนวิจยัที�จาํเป็นในการเรียนตอ่
ระดบับณัฑติวิทยาลยั  นกัเรียนสามารถเขยีนแผน
วิจยัไดเ้ทา่นั�น และมทีกัษะการสรปุใจความสาํคญั
ที�สามารถอธิบายใหเ้ขา้ใจไดง้า่ยอีกดว้ย

การทาํแผนวิจยั

การอภปิรายและนาํเสนองานวิจยัแบบโปสเตอร์

ภาษาญี�ปุ่นเพื�อสอบเขา้บณัฑติวิทยาลยั

ภาษาญี�ปุ่นหลงัเขา้ศึกษาบณัฑติวิทยาลยั

เทอมแรกในปีที� �

(เดอืนเมษายน-เดอืนกนัยายน)

เทอมสองในปีที� �

(เดอืนตลุาคม-เดอืนมนีาคมปีถดัไป)

การทาํแผนวิจยัใหเ้สร็จสมบรูณ,์ การสอบพดู, การรายงาน และการอภปิราย

สดัสว่นการเรียนตอ่

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

บณัฑติวิทยาลยั

วิทยาลยัเฉพาะทาง

อื�นๆ เชน่ ทาํงาน
เตรียมแผนวิจยัระดบับนัฑติศึกษา
สอบเขา้ (การเขยีนและการพดู)
สอบวดัระดบัภาษาญี�ปุ่น N1 หรือ N2
สอบขอ้สอบเขา้มหาวิทยาลยัของญี�ปุ่น

การเรียนแบบสมัมนา
การอภปิรายและรายงานในชั�นเรียน
การทาํรายงานและวิทยานพินธ์

จดุเดน่

สิ�งที�ไดเ้รียนจากหลกัสตูร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.ก.ย.

ระดบัตน้�

ระดบัตน้2

ระดบักลาง�

กลุม่สถาบนัวิจยัการศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ
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N4 N3

ระดบัตน้ �
・สามารถใชไ้วยากรณต์วัอยา่งสนทนาใน
    สถานการณต์า่งๆในชวิีตประจาํวนัได ้
・สามารถสนทนาประโยคสั�นและประโยคซอ้นกนั
    โดยใชค้าํศพัทที์�เรียนหรือรปูแบบประโยคที�ใชใ้น
    การพดูได้

ระดบักลาง �
・สามารถสนทนาดว้ยสรา้งโครงสรา้งประโยคและ
    นาํคาํศพัทที์�เรียนไปใชใ้นสถานการณต์า่งๆที�พบบ่อย
    ในชวิีตประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม เชน่ การชกัชวน, 
    การขอรอ้ง

ระดบักลาง �
・สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองพรอ้มอธิบาย
    เหตผุลและยกตวัอยา่งเชน่ เรื�องใกลต้วั ไดอ้ยา่ง
    เป็นรปูธรรมได้
・สามารถสนทนาโดยคาํนงึถึงสิ�งที�ตอ้งการพดูและ    
    ความรูส้ึกของผูฟั้งไดใ้นเวลาเดยีวกนัในสถานการณ์
    ตา่งๆที�พบบ่อยในชวิีตประจาํวนั เชน่ วิธีพดูปฏิเสธ
    การชกัชวน

ระดบัตน้ �
・สามารถพดูเกี�ยวกบัสิ�งรอบตวัได ้เชน่   
    ประสบการณห์รือสิ�งที�อยากทาํในอนาคต
・สามารถใชค้าํเชื�อมและประโยคสาํหรบัการ
    สนทนาในชวิีตประจาํวนัได ้เชน่ การซื�อของ

ABDUKARIM ADILET
สญัชาตคิาซคัสถาน
 ตั�งแตม่าญี�ปุ่นครั�งแรกผา่นโปรแกรมแลกเปลี�ยน
ระหว่างประเทศสมยัมหาวิทยาลยัก็คิดมาตลอด
ว่าอยากจะใชช้วิีตที�นี�ครบั    
   เริ�มเรียนที�เซนดากายะเทอมเมษายนปี ���� 
ชว่งแรกไมไ่ดภ้าษาญี�ปุ่นเลยแตก็่สามารถเรียนจน
ถึงระดบัสงูไดภ้ายใน � ปี และตอนนี�ทาํงานเป็น
ผูพ้ฒันาเว็บไซตที์�บริษทั teamLab ที�ใฝ่ฝันครบั

ศิษยเ์กา่เซนดากายะ
จบการศึกษาเดอืนมนีาคม ค.ศ.����
เขา้ทาํงานที�บริษทั teamLab

สามารถเรียนภาษาญี�ปุ่นไดอ้ยา่งกวา้งขวาง

ตั�งแตใ่นระดบัชวิีตประจาํวนัจนถึงระดบัภาษาธรุกจิ

ระดบัภาษาญี�ปุ่น
เริ�มตน้จาก N5

เทอมแรกในปีที� �

(เดอืนเมษายน-เดอืนกนัยายน)

เทอมสองในปีที� �

(เดอืนตลุาคม-เดอืนมนีาคมปีถดัไป)

เริ�มเตรียมตวัสอบภาษาญี�ปุ่นในชวิีตประจาํวนั

��� คนสถาบนัภาษาตา่งประเทศเซนดากายะ จาํนวนที�รองรบั จาํนวนหอ้งเรียนสงูสดุ

หลกัสตูรภาษาญี�ปุ่นทั �วไป
หลกัสตูร � ปี (เริ�มเทอมเมษายน)
หลกัสตูร � ปี � เดอืน (เริ�มเทอมกรกฎาคม)
หลกัสตูร � ปี � เดอืน (เริ�มเทอมตลุาคม)

� หอ้ง

กรณีที�เขา้ศึกษา
เทอมเมษายน
หลกัสตูร � ปี เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

กลุม่สถาบนัวิจยัการศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ
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B2.1

B1.2

B1.1

A2.2N4

N3

N2

N1

SJI JLPT CEFR

N2 N1

ระดบัสงู �
・สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองไดเ้กี�ยวกบั
    หวัขอ้ทั �วไปในเชงิเปรียบเทียบพรอ้มอธิบายเหตผุล
    หรืออา้งอิงหลกัฐานไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมในภาษา
    ที�เขา้ใจงา่ย

ระดบัสงู �
・สามารถพดูแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี�ยวกบั
    ประเด็นทางสงัคมได ้พรอ้มอธิบายเหตผุลหรืออา้งอิง
    หลกัฐานไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมในภาษาทีเขา้ใจงา่ย
・สามารถโตแ้ยง้ความคิดเห็นของอีกฝ่ายดว้ยวิธีการ
    พดูที�คาํนงึถึงความรูส้ึกของอีกฝ่ายได้

ระดบัสงู
・สามารถจบักลุม่โตแ้ยง้เกี�ยวกบัประเด็นทางสงัคมได้
・สามารถบรรยายหวัขอ้เกี�ยวกบัประเด็นสงัคมหรือ
    สาขาเฉพาะทางไดโ้ดยใชเ้อกสารหรือบนัทึกนาํเสนอ
    หนา้ชั�น

ระดบัสงู �
・สามารถตั�งคาํถามและยืนยนัคาํตอบจากผูพ้ดูอีกฝ่าย
    ไดเ้กี�ยวกบัสิ�งที�สงสยัหรือในเรื�องที�ไมเ่ขา้ใจ

ทกุอยา่งเป็นไปได้

ถา้เริ�มจากความชอบภาษาญี�ปุ่น
สิ�งที�ไดเ้รียนจากหลกัสตูร

เป้าหมายคือการเรียนภาษาญี�ปุ่นที�จาํเป็นในการทาํงาน 
เชน่ ประโยคขอรอ้งที�ใชใ้นที�ทาํงาน, การนดัหมาย, การเขยีน
ประโยคในอีเมลธรุกจิที�สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง  อีกทั�งได ้
เรียนรูแ้ละเขา้ใจเกี�ยวกบัวฒันธรรมการทาํงานในองคก์ร
ญี�ปุ่นไดอ้ยา่งลกึซึ�ง

สามารถใชภ้าษาญี�ปุ่นที�จาํเป็นในชวิีตประจาํวนัได ้
เชน่ การซื�อของ การชวนเพื�อนทานขา้ว นอกจากนี�
นกัเรียนจะไดเ้รียนรูวิ้ธีการบอกเลา่ความรูส้ึกดว้ยภาษา
ญี�ปุ่นเมื�อพบปะกบัเพื�อนตา่งชาต ิเชน่ งานอดเิรก, ความ
ฝันในอนาคต และวฒันธรรมประเทศของตนเอง

การสอบผา่นขอ้สอบวดัระดบัภาษาญี�ปุ่นนั�นจาํเป็นตอ่
การสมคัรเขา้ทาํงานในองคก์รหรือบริษทัญี�ปุ่น
ดงันั�น นกัเรียนจะไดเ้รียนรูเ้ทคนคิการทาํขอ้สอบจาก
อาจารยที์�เปี� ยมดว้ยประสบการณแ์ละทกัษะการสอน 
ทางโรงเรียนไดม้กีารจดัทาํ "ตารางสอบคาํศพัท"์ โดย
อิงจากความสามารถของนกัเรียนหรือจากขอ้สอบ
ที�ผา่นมาเพื�อชว่ยใหน้กัเรียนสามารถสอบผา่นได้

ภาษาญี�ปุ่นธรุกจิ

การตวิขอ้สอบ
นกัเรียนจะไดส้มัผสักบัวฒันธรรมของญี�ปุ่นใน
ดา้นตา่งๆมากมาย เริ�มจากการไปชมสวนญี�ปุ่น 
หรือพิพิธภณัฑที์�เกี�ยวกบัการต์นูและอนเิมชั �น 
นอกจากนี�นกัเรียนยงัไดเ้ขา้ร่วมทาํกจิกรรมตา่งๆ
ที�ทางโรงเรียนจดัขึ�น เชน่ เที�ยวสวนสนกุ, ปีนเขา, 
ทาํบารบี์คิว หรือแมแ้ตไ่ดเ้ขา้ไปเยี�ยมชมสถานที�
จาํลองการเกดิแผน่ดนิไหวซึ�งถือเป็นภยัธรรมชาตทีิ�
เป็นเรื�องใกลต้วัของคนญี�ปุ่น 

นกัเรียนจะไดอ้า่นบทความตา่งๆเกี�ยวกบั
วฒันธรรมญี�ปุ่น ไดเ้รียนรูส้ิ�งสาํคญัในการ
ทาํงานร่วมกบัคนญี�ปุ่น เขา้ใจวฒันธรรม, 
สงัคม และองคก์รญี�ปุ่นไดอ้ยา่งลกึซึ�ง การเรียน
การสอนที�นี�ไมเ่พียงเนน้ใหน้กัเรียนไดร้บัความรู้
เทา่นั�น แตย่งัเปิดโอกาสใหน้กัเรียน
แลกเปลี�ยนความคิดเห็นเกี�ยวกบัความแตกตา่ง
ระหว่างการใชช้วิีตที�ประเทศญี�ปุ่นและประเทศ
ตนเองว่ามคีวามแตกตา่งกนัอยา่งไร เพื�อให้
ไดร้บัร ูถึ้งมมุมองวิธีคิดที�หลากหลาย

เขา้ใจสงัคมและวฒันธรรมการทาํงาน
ของบริษทัญี�ปุ่น

กจิกรรมนอกสถานที�

การตวิขอ้สอบ ภาษาญี�ปุ่นธรุกจิ

เทอมแรกในปีที� �

(เดอืนเมษายน-เดอืนกนัยายน)

เทอมสองในปีที� �

(เดอืนตลุาคม-เดอืนมนีาคมปีถดัไป)

การสื�อสารและการเขยีนภาษาญี�ปุ่นธรุกจิ

การชว่ยเหลอืดา้นการหางาน

ขอ้สอบวดัระดบัภาษาญี�ปุ่น

ขอ้สอบเขา้มหาวิทยาลยัและ

วิทยาลยัญี�ปุ่น

การนดัหมาย (ทางโทรศพัท)์

การเขยีนประโยคและอีเมลธรุกจิ

ความเขา้ใจในองคก์รหรือบริษทัญี�ปุ่น

ขั�นตอนการเตรียมและการทาํเอกสารสมคัรงาน

การสมัภาษณง์าน

การหางาน

ภาษาญี�ปุ่นในชวิีตประจาํวนั

จดุเดน่

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

ระดบัตน้�

ระดบัตน้2

ระดบักลาง�

ระดบักลาง�

ระดบัสงู�

ระดบัสงู�

ระดบัสงู�

ระดบัสงู�

กลุม่สถาบนัวิจยัการศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ



ยา่นที�เต็มไปดว้ยนกัเรียนนานาชาติ

TAKADANOBABA

Takadanobaba ถือไดว่้าเป็นยา่นแห่งการเรียนรูซึ้�งมทีั�งมหาวิทยาลยั วิทยาลยัเฉพาะทาง 
และโรงเรียนสอนภาษาญี�ปุ่นตั�งอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 
อีกทั�งมนีกัเรียนตา่งชาตมิากมาย และยงัมสีภาพแวดลอ้มที�มคีวามหลากหลาย 
นอกจากนี�ยงัตั�งอยูใ่กลก้บัยา่นใจกลางเมอืงอยา่งชนิจกูซึุ�งสะดวกสบายในการใชช้วิีตนกัเรียน

หลกัสตูรเพื�อศึกษาตอ่มหาวิทยาลยั

หรือวิทยาลยั

สถาบนัสอนภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ

หลกัสตูรเพื�อศึกษาตอ่ระดบับณัฑติ

วิทยาลยั หลกัสตูรภาษาญี�ปุ่นทั �วไป

สถาบนัภาษาตา่งประเทศเซนดากายะ

จากทั�งหมด � แคมปัส

รองรบันกัเรียน �,��� คน

แคมปัส � แคมปัส �

สถาบนัสอนภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะในสงักดั

สถาบนัวิจยัการศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ

กลุม่สถาบนัวิจยัการศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ16
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ねぎし

バインミー シンチャオ

タワン・タイ

 にっこりマッコリ

 ��°CAFE

SHANTi

ガスト

チャイカ

サイゼリヤ

楼·蘭州拉麺 
焼肉ライク 

Gong cha 

ドン・キホーテBIG BOX

สถาน ีTakadanobaba

ทางออก Waseda Exit

รา้นอาหารเมนลูิ�นววั

อาหารไทย

รา้นซชูจิานหมนุ

คาเฟ่

รา้นซปุ

รา้นอาหารราคาประหยดั

อาหารรสัเซีย

รา้นชานม

เคบบั

รา้นเนื�อยา่ง
รา้นชานม

ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต

ซปุเปอร์
มารเ์ก็ตสะพาน

หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะในสังกัดสถาบันวิจัยการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

แคมปัส 3
รา้นสะดวกซื�อ

มรีา้นราคาสมเหตสุมผลและปริมาณคุม้คา่จาํนวนมาก!

สถาบนัสอนภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ
แคมปัส �

สถ
าบ

นัส
อน

ภา
ษา

ญี
�ปุ่น

เซ
นด

าก
าย

ะ

แค
มปั

ส 
�

รา้นอาหารหลากหลายสญัชาตใิกลส้ถานที�เรียน

Starbucks

Mister Donut

Mcdonald

สถาบนัสอนภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ

แคมปัส �

หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะในสังกัดสถาบันวิจัยการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

แคมปัส 2

รา้นอาหารเกาหลี

ดองกิโฮเต้ห้างสรรพสินค้า

อาหารเวียดนาม

อาหารอิตาเลยีนราคาประหยดั

ราเมงและอาหารจีน

กลุม่สถาบนัวิจยัการศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ 17



18:00

19:30

23:00

7:30

8:10

13:30

7:30

8:30

19:00

21:30

15:00

อาหารเย็น

พกัผอ่น

ทาํงานพิเศษ

กลบับา้น

ทบทวนบทเรียน

เขา้นอน

การใชช้วิีต � วนั

ของนกัเรียนตา่งชาติ หลกัสตูรเพื�อศึกษาตอ่มหาวิทยาลยัหรือวิทยาลยั

Kutsev Alexander นกัเรียนชาวรสัเซีย

ตื�นนอน

เดนิทางไปเรียน

เรียน

อาหารกลางวนั

อาหารเชา้

กลุม่สถาบนัวิจยัการศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ18



ทั้งเข้มงวด
และใกล้ชิดนักเรียน

แนะแนวการเรียนตอ่

อยา่งละเอียด

มคีรผููส้อนจากวิทยาลยั, มหาวิทยาลยั และบนัฑติวิทยาลยัที�มชีื�อเสียง
มาจดังานแนะแนวการศึกษาตอ่ใหน้กัเรียนเซนดากายะ ซึ�งถือเป็นโอกาส
ที�ดทีี�ทาํใหน้กัเรียนไดร้บัขอ้มลูอพัเดทลา่สดุ
และสิ�งที�จาํเป็นในการสอบเขา้หรือการเลอืกสถานศึกษาตอ่ 
อีกทั�งเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนที�มขีอ้สงสยัสามารถสอบถามครู
ที�มาแนะแนวไดโ้ดยตรงอีกดว้ย

งานแนะแนวการศึกษาตอ่โดยมหาวิทยาลยั
และบนัฑติวิทยาลยั

พนกังานนานาชาตทีิ�คอยดแูลนกัเรียนอยา่งใกลช้ดิ

เจา้หนา้ที�ที�พรอ้มใหค้วามชว่ยเหลอื
นกัเรียนอยา่งเต็มที�ในภาษาตา่งๆ
ตั�งแตภ่าษาองักฤษ จีน เวียดนาม ไทย 
รสัเซีย อาหรบั และเกาหล ีเป็นตน้ โดย
ลกัษณะเดน่ของเจา้หนา้ที�คือทกุคนมี
คณุสมบตัขิองการเป็นผูฟั้งที�ด ีและ
พรอ้มที�จะรบัฟังนกัเรียนทกุคน

มเีจา้หนา้ที�นานาชาติ
คอยชว่ยเหลอืนกัเรียน

SJI Career Program
เจา้หนา้ที�ที�มปีระสบการณใ์นการแนะแนว
การหางานจะคอยดแูลและใหค้าํแนะนาํที�
เป็นประโยชนต์อ่การหางานของนกัเรียน 
เริ�มตั�งแตอ่ธิบายถึงระบบการหางาน การ
เขยีนใบสมคัรงาน สิ�งที�ควรระวงัในการ
สมัภาษณบ์ออนไลน ์แมก้ระทั �งสิ�งที�เป็น
ประโยชนที์�จะทาํใหไ้ดร้บัการตอบรบัเขา้
ทาํงาน ซึ�งนกัเรียนที�
ตอ้งการหางานในญี�ปุ่นจาํเป็นตอ้งมทีกัษะ
ภาษาญี�ปุ่นในระดบัสงู

การใหค้าํแนะนาํในการหางาน
แบบตวัตอ่ตวั

มหาวิทยาลยัที�เคยจดังานแนะแนวที�เซนดากายะ เชน่ Waseda University, 
Keio University,  Doshisha University, Sophia University, Chuo University เป็นตน้

นกัเรียนสามารถขอคาํปรึกษาเรื�องเรียนตอ่
กบัครผููส้อนไดต้ลอดเวลาเทา่ที�ตอ้งการ ครู
ผูส้อนทกุคนจะมสีมดุบนัทึกการเตรียม
เรียนตอ่เพื�อบนัทึกขอ้มลูของนกัเรียนแตล่ะ
คน และคอยใหค้าํแนะนาํตั�งแตข่ั�นตอนการ
เตรียมตวัสอบ และฝึกสอบสมัภาษณ์
จนสอบผา่นได้

การใหค้าํปรึกษาเรื�องเรียนตอ่
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ทางเซนดากายะมขีอ้ตกลงร่วมกบัมหาวิทยาลยัของญี�ปุ่น
นกัเรียนของเซนดากายะสามารถลงทะเบียนเรียนที�มหาวิทยาลยั
ที�มขีอ้ตกลงกบัสถาบนัได ้และเมื�อเขา้เรียนที�มหาวิทยาลยัแลว้ 
สามารถเก็บหนว่ยกติที�ลงทะเบียนเรียนไปแลว้ไดเ้ชน่กนั ซึ�งเป็น
โอกาสที�ดทีาํใหน้กัเรียนตา่งชาตสิามารถเรียนร่วมกบั
นกัเรียนชาวญี�ปุ่นและไดส้มัผสับรรยากาศการเรียน
ในมหาวิทยาลยัญี�ปุ่นในระหว่างที�เรียนในโรงเรียนภาษาได้

กลุม่สถาบนัเซนดากายะเป็นสถาบนัที�สงักดัอยูใ่นเครือ
มหาวิทยาลยั Teikyo นกัเรียนของเซนดากายะสามารถสมคัรเขา้
เรียนที�มหาวิทยาลยั Teikyo และมหาวิทยาลยั Teikyo Heisei ได ้
โดยไมต่อ้งสอบเขา้ และยงัมสีว่นลดคา่เลา่เรียนในปีแรกสาํหรบั
บางคณะดว้ย

ความร่วมมอืตา่งๆระหว่างเซนดากายะและมหาวิทยาลยั

กลุม่สถาบนัเซนดากายะไดร่้วมมอืกบัมหาวิทยาลยัจาํนวนมาก
โดยมเีป้าหมายร่วมกนัเพื�อร่วมผลติแรงงานที�มบีทบาทระดบันานาชาติ

สิทธิพิเศษสาํหรบันกัเรียนกลุม่สถาบนัเซนดากายะ

ในทกุปีทางสถาบนัจะไดร้บัโควตา้พิเศษ
จากมหาวิทยาลยัและวิทยาลยัมากกว่า �� แห่งที�มขีอ้ตกลงกบัสถาบนั 
หากนกัเรียนผา่นเกณฑที์�สถาบนัและมหาวิทยาลยักาํหนดไว ้ก็จะ
สามารถสมคัรสอบได ้และสิทธิพิเศษที�ไดร้บั คือการยกเวน้การสอบขอ้
เขยีน ยกเวน้คา่สมคัรสอบเขา้ เป็นตน้ ซึ�งหากมผีูส้มคัรเป็นจาํนวนมาก 
ทางสถาบนัจะคดัเลอืกผูที้�เหมาะสมซึ�งในทกุปีจะมมีหาวิทยาลยั
และวิทยาลยัเฉพาะทางที�ใหโ้ควตา้พิเศษกบัเซนดากายะเพิ�มขึ�นอีกดว้ย

โควตา้พิเศษ

โครงการ Bridge Program 

ร่วมมอืกบัมหาวิทยาลยัญี�ปุ่น

มหาวิทยาลยั Teikyo
วิทยาเขต Hachioji

มหาวิทยาลยั Teikyo Heisei
วิทยาเขต Nakano
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�,��� เยน

จาํนวนที�รบัสมคัร/คา่ใชจ้า่ย

สถาบนัสอนภาษาญี�ปุ่น เซนดากายะ หลกัสตูรเพื�อศึกษาตอ่มหาวิทยาลยัหรือวิทยาลยั

� ปี

��� คน ��� คน

Takadanobaba

� ปี � เดอืน

ตลุาคมเมษายน
เทอม

การศึกษา

ระยะเวลา

จาํนวน

รองรบั

แคมปัส

��,��� เยน

เฉพาะเทอมแรก

ที�เขา้ศึกษา

��,��� เยน

��,��� เยน

�,��� เยน

（ราคา � ปี）���,��� เยน

（ราคา � ปี）���,��� เยน

คา่แรกเขา้

คา่สถานที�

รวม

คา่สมคัร

คา่เลา่เรียน

คา่ประกนั

��� คน �� คน

มกราคม

��� คน ��� คน

Takadanobaba, Shimo-ochiai

สถาบนัสอนภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ
ในสงักดัสถาบนัวิจยัการศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ หลกัสตูรเพื�อศึกษาตอ่บณัฑติวิทยาลยั

��,��� เยน

（ราคา � ปี）���,��� เยน

�� คน �� คน

Komagome

สถาบนัภาษาตา่งประเทศ เซนดากายะ หลกัสตูรภาษาญี�ปุ่นทั �วไป

เทอม

การศึกษา

ระยะเวลา

จาํนวน

รองรบั

แคมปัส

เมษายน กรกฎาคม ตลุาคม คา่สมคัร

คา่แรกเขา้

คา่สถานที�

คา่ประกนั

คา่เลา่เรียน

รวม

（ราคา � ปี）���,��� เยน

เฉพาะเทอมแรก

ที�เขา้ศึกษา

เฉพาะเทอมแรก

ที�เขา้ศึกษา

��,��� เยน

��,��� เยน

�,��� เยน

� ปี � ปี � เดอืน � ปี � เดอืน� ปี � เดอืน

เทอม

การศึกษา

ระยะเวลา

จาํนวน

รองรบั

แคมปัส

คา่สมคัร

คา่แรกเขา้

คา่สถานที�

คา่ประกนั

คา่เลา่เรียน

รวม

� ปี � ปี � เดอืน

เมษายน กรกฎาคม ��,��� เยน

��,��� เยน

��,��� เยน

�,��� เยน

（ราคา � ปี）���,��� เยน

（ราคา � ปี）���,��� เยน

กลุม่สถาบนัวิจยัการศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ

�� คน

� ปี � เดอืน

ตลุาคม
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01

02
03

ค.ศ.����

ค.ศ.����

ค.ศ.����

ค.ศ.���� กอ่ตั�งสถาบนัวิจยัการศึกษา
ภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ ที� Nakaochiai 
เขต Shinjuku กรงุโตเกยีว

เปิดวิทยาลยันานาชาตโิกลดโ์คส 
(SJI International College Gold Coast)
ที�ประเทศออสเตรเลยี

สนบัสนนุการจดังาน
“ซนัเดยค์อนเสิรต์ประสานเสียงเจแปน
ซิมโฟนี�ออเครสตรา้ ครั�งที� ���”
เนื�องในวาระครบรอบ �� ปีการกอ่ตั�ง

ค.ศ.����

ค.ศ.����

ฝึกอบรมอาจารยส์อนภาษาญี�ปุ่น
ชาวเวียดนามจาํนวน ��� คน
ตามคาํขอของกระทรวงศึกษาธิการ
และการฝึกอบรม ประเทศเวียดนาม 

ฝึกอบรมอาจารยส์อนภาษาญี�ปุ่น
ใหแ้กก่ระทรวงศึกษาธิการ
รฐัควีนสแ์ลนด ์ประเทศออสเตรเลยี

แพทยผ์ูส้าํเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร ์

สาขาแพทยศาสตรม์หาวิทยาลยัโตเกยีว และปริญญาโทสาขาแพทยศาสตร์

อดตีแพทยอ์ายรุศาสตรโ์รคตอ่มไรท้อ่และไตในโรงพยาบาลเสริม

ของคณะแพทยศาสตรม์หาวิทยาลยัโตเกยีว เขา้รบัตาํแหนง่รองประธานกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลยัเทเคียวเฮเซในปีค.ศ.���� และไดเ้ป็นผูอ้าํนวยการ

มหาวิทยาลยัเทเคียวเฮเซตั�งแตเ่ดอืนสิงหาคมปีค.ศ.����

เคยไดร้บัรางวลัระดบัประเทศจากสมาคมโรควิทยาระบบตอ่มไรท้อ่ และรางวลัจาก 

Acromegaly Forum ปัจจบุนัไดด้าํรงตาํแหนง่ประธานกรรมการบริหารสถาบนั

ศึกษาในนามสถาบนัการศึกษา Yoshioka ตั�งแตเ่ดอืนมกราคม ปีค.ศ.���� 

ประธานกรรมการบริหาร
Hiroko Okinaga

ค.ศ.���� รวมกบัโรงเรียนภาษาญี�ปุ่น Toshima
และยา้ยมาที�ยา่น Shimo-ochiai
ในเขต Shinjuku จากนั�นไดเ้ปลี�ยนชื�อ
อยา่งเป็นทางการ เป็นสถาบนัสอน
ภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะในสงักดั
สถาบนัวิจยัการศึกษาภาษาญี�ปุ่น
เซนดากายะ

กอ่ตั�งสถาบนัภาษาตา่งประเทศ
เซนดากายะ

ค.ศ.����

ค.ศ.����

ค.ศ.����

ค.ศ.����

กอ่ตั�งสถาบนัสอนภาษาญี�ปุ่น
เซนดากายะในนามสถาบนัการศึกษา
Yoshioka ที� Takada เขต Toshima 
กรงุโตเกยีว
หลกัสตูรเตรียมสอบเขา้มหาวิทยาลยั
ไดร้บัการรบัรองจากกระทรวงศึกษาฯ
และไดก้อ่ตั�งสาํนกังานที�เมอืงตา้เหลยีน
ประเทศจีน
จดัโครงการศึกษาภาษาญี�ปุ่นสาํหรบั
”ชาวตา่งชาตทีิ�ใชช้วิีตอยูที่�ญี�ปุ่น” 
ของกระทรวงวฒันธรรม และในปีค.ศ.
����-���� ไดเ้ปิดหลกัสตูร
“โครงการอบรมอาสาสมคัรสอนภาษา
ญี�ปุ่น” ตามที�ไดร้บัมอบหมายจาก
กระทรวงวฒันธรรม 

ค.ศ.����

ค.ศ.����

ค.ศ.����

ค.ศ.����

เปิดหลกัสตูรอบรมครสูอนภาษาญี�ปุ่น

เปิดหลกัสตูร 
"การฝึกอบรมภาษาญี�ปุ่นในการทอ่ง
เที�ยว" ใน � ประเทศอาเซียน โดยไดร้บั
มอบหมายจาก ASEAN-JAPAN 
CENTRE
และเปิดหลกัสตูรภาษาญี�ปุ่นใหแ้ก ่SE 
ที�เมอืงบงัคาลอร ์(ประเทศอินเดยี) โดย
ไดร้บัความร่วมมอืจากองคก์ร
ความร่วมมอืระหว่างประเทศของ
ญี�ปุ่น (JAIDO)

เปิดสอนหลกัสตูรภาษาญี�ปุ่นสาํหรบั
พยาบาลชาวจีนที�โรงพยาบาลมติรภาพ
จีน - ญี�ปุ่น (ปักกิ�ง)

สถานที�ซึ�งผูค้นหลากหลายประเทศ
สามารถเรียนภาษาญี�ปุ่นที�เขา้ใจงา่ย
และสามารถนาํภาษาญี�ปุ่นไปใชจ้ริงได้
อยา่งสนกุสนานและเกดิประสิทธิภาพสงูสดุ
ปลกูฝังความรูค้วามสามารถเพื�อความเขา้ใจที�ดี
ตอ่กนัในสงัคมนานาชาตทีิ�หลากหลาย

มุง่หวงัใหเ้กดิการแลกเปลี�ยนระหว่างประเทศ
และเป็นสว่นหนึ�งของการสรา้งความสมัพนัธ์
ระหว่างประเทศผา่นการศึกษาภาษาญี�ปุ่น

ปรชัญาของกลุม่สถาบนัวิจยัการศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ

ประวตัคิวามเป็นมา

กอ่ตั�งสถาบนัวิจยัการศึกษาภาษาญี�ปุ่น
เซนดากายะ 
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Ikebukuro

Shin-Ōkubo

Shinjuku
新宿

Akihabara
秋葉原

池袋

新大久保

Shibuya
渋谷

高田馬場
Takadanobaba

Yamanote Line Yamanote LineSeibu Shinjuku Line
KomagomeShimo-Ochiai
駒込下落合

Tokyo
東京

山手線
Yamanote Line

Ueno
上野

Okachimachi
御徒町

Akihabara
秋葉原

Kanda
神田

Tōkyō
東京

Yūrakuchō
有楽町

Shimbashi
新橋

Hamamatsuchō
浜松町

Takanawa Gateway
高輪ゲートウェイ

Shinagawa
品川

Tamachi
田町

Ōsaki
大崎Gotanda

五反田
Meguro
目黒

Ebisu
恵比寿

Shibuya
渋谷

Harajuku
原宿

Yoyogi
代々木

Shinjuku
新宿

Shin-Ōkubo
新大久保

Takadanobaba 
高田馬場

Mejiro
目白

Ikebukuro
池袋

Ōtsuka
大塚

Sugamo
巣鴨 Komagome

駒込
Tabata
田端

Uguisudani
鶯谷

Nippori
日暮里

Nishi-Nippori
西日暮里

แหลง่รวมตวัของวยัร ุ่น

โรงเรียนตั�งอยูใ่กลส้ายรถไฟ Yamanote 
สามารถเดนิทางไดอ้ยา่งสะดวกสบาย

 ศนูยก์ลางของกรงุโตเกยีว
ที�มศีาลาว่าการกรงุโตเกยีว

จดุกาํเนดิวฒันธรรมโอตาข ุ
สวรรคข์องคนรกัอนเิมะ

ที�มนีกัทอ่งเที�ยวจาํนวนมาก

ยา่นสาํหรบัโอตาขุ
รองจาก Akihabara

ยา่นเกาหลทีี�มรีา้นอาหาร
นานาชาตเิรียงรายจาํนวนมาก

การเดนิทาง

ที�ตั�งโรงเรียน

 มรีถไฟหลากหลายสายที�
สามารถเดนิทางไดท้ั �วประเทศ

สถาบนัสอนภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ
สถาบนัสอนภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะในสงักดั

สถาบนัวิจยัการศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ
สถาบนัภาษาตา่งประเทศเซนดากายะ
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〒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
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TEL: (+84) 4-6664-7001
FAX: (+84) 4-6664-7002
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千駄ヶ谷日本語学校
สถาบนัสอนภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ

（แคมปัสหลกั） 1-1-6 Shimo-ochiai, Shinjuku, Tokyo 161-0033
（ตดิตอ่） 81-3-5337-7001
（ผูก้อ่ตั�ง） สถาบนัการศึกษาโยชโิอกะ ประธานกรรมการบริหาร Hiroko Okinaga

千駄ヶ谷日本語教育研究所付属日本語学校
สถาบนัสอนภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะในสงักดัสถาบนัวิจยัการศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ

（แคมปัสหลกั） 1-1-29 Naka-ochiai, Tokyo 161-0032
（ตดิตอ่） 81-3-3953-0691
（ผูก้อ่ตั�ง） Best communications,co.,Ltd ประธาน Watanabe Masamitsu

千駄ヶ谷外語学院
สถาบนัภาษาตา่งประเทศเซนดากายะ

  1-13-11 Komagome, Toshima, Tokyo 170-0033
（ตดิตอ่） 81-3-5937-1995
（ผูก้อ่ตั�ง）สถาบนัการศึกษาโยชโิอกะ ประธานกรรมการบริหาร Hiroko Okinaga

หลกัสตูรเพื�อศึกษาตอ่บณัฑติวิทยาลยั

สาํนกังานประจาํประเทศเวียดนามสาํนกังานประจาํประเทศจีน

สาํนกังานตา่งประเทศ กลุม่สถาบนัวิจยัการศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ

กลุม่สถาบนัวิจยัการศึกษาภาษาญี�ปุ่นเซนดากายะ

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

หรือวิทยาลัย


