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EVERYDAY COURSE
2019
คอร์สภาษาญี่ปุ่นทั่วไป (ระยะสั้น)
เมษายน - มิถุนายน
ตุลาคม - ธันวาคม

กรกฎาคม - กันยายน
มกราคม - มีนาคม

Sendagaya Japanese Institute
千駄ヶ谷日本語教育研究所

คอร์สภาษาญีป
่ น
ุ่ ทั่วไป (ระยะสั้น) เดือน เมษายน 2019 – มีนาคม 2020
คอร์สระยะสัน
้ ส่าหรับผูท้ ตี่ อ้ งการเรียนรูท้ กั ษะพืน
้ ฐานในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยจะเน้นทักษะการพูดสือ่ สารในชีวติ ประจ่าวันเป็นหลัก

ระยะเวลา

เทอม เมษายน 2019

เทอม กรกฎาคม 2019

เทอม ตุลาคม 2019

เทอม มกราคม 2020

4 เม.ย. – 20 มิ.ย.

4 ก.ค. – 13 ก.ย.

7 ต.ค. – 17 ธ.ค.

9 ม.ค. – 24 มี.ค.

สอบวัดระดับภาษา : 2 เม.ย.

สอบวัดระดับภาษา : 2 ก.ค.

สอบวัดระดับภาษา : 3 ต.ค.

สอบวัดระดับภาษา : 7 ม.ค.

คาบเรียน

9 : 20 น. – 12 : 40 น. หรือ 13 : 30 น. – 16 : 50 น. (4 คาบต่อวัน/จันทร์ - ศุกร์)
เวลาเรียนจะขึ้นอยู่กับระดับภาษาของนักเรียนทั้งหมดในแต่ละเทอม

ระดับภาษา

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น – ขั้นสูง (CEFR A1 ~ B2)

จ่านวนคนต่อห้อง

ประมาณ 10 – 15 คน (สูงสุด 20 คน)







ใน 1 เทอมเรียนประมาณ 3 เดือน (50 วันเรียน)
สามารถเข้าเรียนกลางเทอมได้ หากมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น (สมัครเรียนขั้นต่่า 2 สัปดาห์ขึ้นไป)
ตารางวันเวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
มีกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ทุกเทอม เทอมละ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
สถาบันมีกิจกรรมพิเศษนอกเวลาเรียนให้นักเรียนเลือกสมัครได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ขัน
้ ตอนการสมัคร
1. กรอกและส่งแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์ที่หน้าเว็บไซต์ (https://japanese.jp-sji.org/eng/) สถาบันจะตรวจสอบใบสมัคร
ตามล่าดับ เนื่องจากจ่านวนที่เปิดรับสมัครมีจ่ากัด หากสมัครช้า ทางสถาบันอาจไม่สามารถจัดเตรียมคอร์สให้ท่านได้
※ หากท่านต้องการให้ทางสถาบันจัดเตรียมที่พักให้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับที่พักในเอกสารที่พก
ั เพิ่มเติม

และระบุลงในแบบฟอร์มการสมัคร
2. เมื่อได้รับข้อมูลการสมัคร เจ้าหน้าที่ของสถาบันจะติดต่อกลับไป หากใบสมัครของท่านผ่านการตรวจสอบแล้ว ทางสถาบันจะแจ้งให้ทา่ น
โอนค่าเล่าเรียนผ่านทางธนาคาร
3. เมื่อทางสถาบันได้รับค่าเล่าเรียนแล้ว จะออกเอกสารรับรองการสมัครเรียน (Certificate of Admission) ส่งให้กับผู้สมัครเพื่อยื่นขอวีซ่า
※ ผู้สมัครจะต้องด่าเนินการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศญีป
่ ุ่นด้วยตนเองที่ประเทศไทย
※ ผู้สมัครจะต้องท่าประกันการท่องเที่ยวต่างประเทศก่อนการเดินทางออกนอกประเทศ
4. ประมาณ 1 เดือนก่อนเริ่มคอร์ส สถาบันจะส่งข้อสอบ Online ให้นักเรียนท่า ซึ่งระดับคลาสเรียนจะตัดสินจากข้อสอบนี้และการสัมภาษณ์

อาจารย์ทกุ ท่านรอคอยทีจ่ ะสอนภาษาญีป่ น
ุ่ ให้แก่คณ
ุ !

ค่าเล่าเรียน
ระยะเวลา

ค่าลงทะเบียน

ค่าเล่าเรียน

รวม

2 สัปดาห์

48,000 Yen

58,000 Yen

4 สัปดาห์
6 สัปดาห์

80,000 Yen
117,000 Yen

90,000 Yen
127,000 Yen

152,000 Yen
180,000 Yen

162,000 Yen
190,000 Yen

10,000 Yen

8 สัปดาห์
1 เทอม (10 สัปดาห์)

 ค่าเล่าเรียนของคอร์สรวมค่าหนังสือเรียน และค่ากิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
 มีส่วนลดค่าแรกเข้า 10,000 Yen ให้ส่าหรับนักเรียนเก่าทุกคอร์ส (ภายใน 2 ปี) กรุณาแจ้งทางสถาบันเพื่อยืนยันสิทธิ์ส่วนลดของท่าน

เงือ่ นไขในการยกเลิกและคืนเงิน
ค่าธรรมเนียมในการยกเลิก
ค่าเล่าเรียน
ค่าที่พัก

วันที่ยกเลิก
มากกว่า 60 วัน ก่อนวันเปิดคอร์ส

10,000 Yen

10,000 Yen

31-60 วัน ก่อนวันเปิดคอร์ส
16-30 วัน ก่อนวันเปิดคอร์ส

10,000 Yen
20,000 Yen

30% ของค่าที่พัก
60% ของค่าที่พัก

1-15 วัน ก่อนวันเปิดคอร์ส
ในวันที่เริ่มคอร์ส หรือหลังจากนั้น

50% ของค่าเล่าเรียน
100% ของค่าเล่าเรียน

80% ของค่าที่พัก
100% ของค่าที่พัก

 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคาร ทั้งในการช่าระค่าเล่าเรียนและการคืนเงิน
 หากยกเลิกหลังจากที่ท่าการช่าระเงินแล้ว ทางสถาบันจะหักค่าธรรมเนียมในการยกเลิกจากจ่านวนเงินที่โอนมา
 หากคอร์สเรียนเริ่มแล้ว จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ (ไม่มคี า่ ใช้จา่ ยเพิม่ เติม)

พิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติ

พิธชี งชา

Edo-Tokyo

กิจกรรมพิเศษนอกเวลาเรียน (มีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ เติม)

ท่าขนมญีป่ ุ่น

ท่า Animation

ท่าตัวอย่างอาหาร

☆ ในทุกเทอมจะมีกจิ กรรมพิเศษนอกเวลาเรียน เป็นตัวเลือกให้นักเรียน

เสียงตอบรับจากนักเรียน
SJI อยู่ใกล้สถานีรถไฟและเส้นทางการเดินทางสะดวกมาก หลักสูตรถูกออกแบบมาอย่างดี นักเรียนจะไม่ได้เพียงแค่เรียนเกี่ยวกับ
เนื้อหาในหนังสือ แต่ยงั จะได้เข้าใจสังคม วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆของประเทศญี่ปุ่นได้อย่างลึกซึ้ง นอกจากนีแ้ ล้ว นักเรียนใน
ห้องยังมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ท่าให้บรรยากาศมีความเป็น International สามารถแลกเปลี่ยนวัฒธรรมกับเพื่อนได้อกี
ด้วย ซึ่งท่าให้รสู้ ึกสนุกและกระตุ้นการเรียนมากขึ้น ขอบคุณ SJI ที่มอบบรรยากาศการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ดแี บบนีใ้ ห้แก่ผม
WANG, YI-SHENG (Taiwan)

ประสบการณ์ที่ SJI ของฉันนั้นดีเยีย่ มมาก แรกเริ่มฉันแทบจะไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลย การเลือกเริ่มต้นเรียนภาษาญีป่ ุ่นที่ SJI
นั้นเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นกันเองมาก และท่าให้การเรียนการสอนสนุกสนาน อาจารย์มักจะหา
แบบฝึกหัดที่ช่วยเหลือในการอธิบายกฎของไวยากรณ์แต่ละตัวได้เป็นอย่างดี พอเรียนไปได้ระยะหนึ่งการเรียนก็จะยากขึ้น แต่
อาจารย์ก็ยังสามารถสอนได้อย่างสนุกและท่าให้นักเรียนเข้าใจได้งา่ ย ฉันขอแนะน่า SJI ให้กับทุกคนที่อยากเรียนภาษาญีป่ ุ่นค่ะ
เ
Bethany Puamae’ole Kimiko ARIGA (USA)

ส่าหรับผมแล้ว การกลับมาในห้องเรียนหลังจากที่ห่างหายไปนานกว่า 30 ปี เป็นเรื่องที่ยากและต้องตั้งต้นใหม่ตั้งแต่แรก แต่พอได้ลองเข้าไปเรียนแล้ว ผมได้รับการ
ต้อนรับอย่างอบอุ่นมาก ผมรู้สก
ึ คุ้นเคยและเหมือนได้เป็นบุคคลในครอบครัวของ SJI ตั้งแต่ฤดูร้อนของปี 2016 เพราะเจ้าหน้าที่ของที่นี่เป็นกันเองและช่วยเหลือ
เป็นอย่างมาก และอาจารย์ก็สุดยอดเลยครับ ผมได้สมัครเรียนทั้งแบบกลุ่ม และแบบไพรเวท รวมแล้วได้เรียนกับอาจารย์กว่า 10 ท่าน และผมชอบทั้งหมดครับ
เนื้อหาการเรียนการสอนนั้นถูกเตรียมมาเป็นอย่างดี มีระบบที่เพรียบพร้อม ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักเรียน และยังสนุกอีกด้วยครับ
ถ้าหากคุณก่าลังมองหาสิ่งเติมเต็มการเรียนภาษาญีป่ ุ่นที่ไม่มีวันหยุดสิ้นแล้วนั้น ผมแนะน่าให้ SJI เป็นส่วนหนึ่งของคุณครับ
Simon Michael FORDHAM (Australia)
SJI เป็นสถาบันที่วิเศษที่มีอาจารย์มอ
ื อาชีพ และนักเรียนที่มีความตัง้ ใจมุง่ มั่นในการเรียน ในตอนแรก ผมไม่มั่นใจเลยว่าการ
เรียนด้วยระบบใช้ภาษาญีป่ ุ่นสอนโดยตรงจะท่าให้เข้าใจได้ไหม แต่อาจารย์สามารถอธิบายได้ดแี ม้กระทั่งไวยากรณ์ที่ซบั ซ้อน
ในบางครั้งผมสงสัยเกี่ยวกับไวยากรณ์ที่คล้ายกันแต่ใช้แทนกันไม่ได้ อาจารย์ก็ได้ช่วยเหลือผมโดยการให้แบบฝึกหัดเพิ่มเติม
เพื่ออธิบายวิธีการใช้ทแี่ ตกต่างให้ผมเข้าใจหลักของไวยากรณ์ นอกจากนี้ คุณยังจะได้เรียน การฟัง การพูด การอ่านและเขียน
อีกเช่นกัน รวมถึงคุณจะได้เรียนรู้คา่ ศัพท์และประโยคที่ใช้ในชีวติ ประจ่าวัน ที่หาไม่พบในหนังสือเรียนไหนๆอีกด้วย
SJI เป็นสถาบันทีผ
่ มแนะน่าส่าหรับการเรียนภาษาญีป่ ุ่นเลยครับ
Tommy DORAND (Germany)

ติดต่อเรา

Sendagaya Japanese Institute
1-26-7, Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075 JAPAN
E-mail: info@jp-sji.org URL: https://japanese.jp-sji.org/eng/

