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၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္သည္။

ဂ်ပန္တြင္ ပထမဆံုးေသာ 
ကြန္ပ်ဴတာပညာသင္တန္းေက်ာင္းျဖစ္သည္။

သင္ၾကားေရးနည္း
- ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ားကို အေလးေပးထားျပီး သီအိုရီကို မပစ္ပယ္ဘဲ အမ်ားလက္ခံေသာ 

  သင္ၾကားေရးစနစ္

- ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာမႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မည့္ သင္ၾကားေရးစနစ္

- ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာဆိုင္ရာ ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္ကို ေလ့က်င့္ေပးျခင္း

- သတင္းအခ်က္အလက္ အေရးပါလာေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ စဥ္းစားႏိုင္စြမ္းရည္ကုိ ေလ့က်င့္ေပးျခင္း

- နားလည္ႏိုင္စြမ္း၊ သိျမင္ခံစားႏိုင္စြမ္းႏွင့္ မိမိ၏ ပိုင္ႏိုင္ကၽြမ္းက်င္ေသာ ပင္ကိုယ္ စြမ္းရည္ကို ေမြးျမဴေပးျခင္း

Link to the Pioneer Spirit

၁၉၆၃ ခုႏွစ္
ဂ်ပန္တြင္ ပထမဆုံးေသာ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းေက်ာင္းအေနျဖင့္ 
စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
ထိုေနာက္ပိုင္းမွစ၍ Kyoto Computer Gakuin (KCG) 
သည္ အစဥ္အျမဲ ေခတ္ေရွ႕ေျပးေနေအာင္ ၾကိဳးစားေနပါသည္။

KCG ၏ Pioneer Spirit

သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရလဒ္မ်ား

ဟဆဲဂ၀ ရာဆုကုိ
က်ိဳတိုတကၠသိုလ္၊ သိပၸံဌာန၊ ရူပနကၡတၱေဗဒဘြဲ႔ရ (ပထမဆံုး အမ်ိဳးသမီး)

က်ိဳတိုတကၠသိုလ္၊ ဘြဲ႕လြန္သိပၸံသုေတသနဌာန၊ ေဒါက္တာဘြဲ႔ရ။

ရူပနကၡတၱေဗဒ သုေတသနတြင္ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳေသာ ပထမဆံုး ပုဂၢိဳလ္။

အေနာက္ႏိုင္ငံ ပင္ဆယ္ေဗးနီးယားျပည္နယ္ပိုင္ တကၠသိုလ္တြင္ ဧည့္သိပၸံပညာရွင္။

ထိုင္း၊ ဂါနာ၊ သီရိလကၤာ၊ ပီရူးႏိုင္ငံမ်ားရွိ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမွ ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမွင့္ခံရသူ။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဂ်ပန္ ITU ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ အထူးဆု ခ်ီးျမႇင့္ခံရသူ။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ တြင္ Information Processing Society of Japan မွ ဂုဏ္ျပဳဆု ခ်ီးျမႇင့္ခံရသူ။

KCG သည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ကြန္ပ်ဴတာ သမိုင္းစတင္ခ်ိန္၌ “ေခတ္သစ္ 
သမိုင္းေရးရန္” စိတ္ရည္သန္လ်က္ က်ိဳတိုတကၠသိုလ္ ဘြဲ႕လြန္ ရူပနကၡတၱေဗဒဘြဲ႔ရမ်ားက 
ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ဂ်ပန္၏ ပထမဆံုးေသာ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းေက်ာင္းျဖစ္သည္။ 
Software အသစ္မ်ား ေရးသားျခင္းကုိ အေလးထားျပီး၊ “အသိပညာ၊ နည္းပညာမ်ားကို 
သင္ၾကား၊ ေလ့က်က္ျခင္း” မဟုတ္ပဲ “တီထြင္ႏိုင္မႈကို ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း”ကို 
လက္ကိုင္ထား၍ “အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် တီထြင္ဖန္တီးမႈျမင့္မားေသာ information processing 
ကၽြမ္းက်င္သူ ေမြးထုတ္ေပးေရး” ကုိ သင္ၾကားေရးမူအျဖစ္ ထားရွိသည္။
KCG အေနျဖင့္ ပရိုဂရမ္းမင္း ဘာသာရပ္ သင္တန္းတုိဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ 
မည္သည့္ တကၠသုိလ္တြင္မွ သတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ ဌာနကုိ မဖြဲ႕စည္းခင္ 
အခ်ိန္မွစ၍ ျဖစ္သည္။ ၁၉၇၀~၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားအစပိုင္းတြင္ အသစ္ဆန္းဆုံးေသာ 
အလတ္စားစက္၊ အၾကီးစားစက္မ်ားကုိ ဆက္တုိက္ဆုိသလုိ ေက်ာင္းတြင္း 
၀ယ္ယူထားျပီး၊ ေက်ာင္းသားမ်ား လြတ္လပ္စြာ လက္ေတြ႔သုံးႏုိင္ရန္ ထားရိွေပးသည္။ 
ယေန႔အခ်ိန္တြင္ လက္ရွိ အဖြဲ႔အစည္းရိွ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကုိ ေက်ာင္းသားမ်ား 
လြတ္လပ္စြာ လက္ေတြ႔အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ထားရိွေပးထားျခင္းသည္ ထူးျခားမႈမ်ားထဲမွ 
တစ္ခုျဖစ္ျပီး အျခားတကၠသိုလ္မ်ားမွ အားက်ရေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။

၄င္းတုိ႔သည္ပင္ KCG ၏ မူလျမင္ကြင္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး ဥပမာအားျဖင့္ ေက်ာင္းခန္းမ်ားက 
တန္းလ်ားသဖြယ္ျဖစ္ေသာ္လဲ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေခတ္မွီေနာက္ဆံုးေပၚမ်ားျဖင့္ 
သင္တန္းေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးေပးျခင္းသည္  သင္တန္းေက်ာင္း 
ျဖစ္လာျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ 
စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွစ၍ pioneer spirit ထားရိွျပီး၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ 
ဂ်ပန္၏ပထမဆုံးေသာ IT ကၽြမ္းက်င္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာတကၠသိုလ္ “The 
Kyoto College of Graduate Studies for Informatics” ကုိ 
ဖြင့္လွစ္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
က်ိဳတိုကြန္ျပဴတာအထူးပညာရပ္သင္ေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၅၀,၀၀၀ ခန္႔ကုိ 
ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ KCG ၏ pioneer spirit ျဖင့္၊ ကမာၻတစ္၀ွမ္းတြင္ စိန္ေခၚမႈ 
အသစ္မ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိသည္။ ေက်ာင္းတည္ေထာင္ျပီး ႏွစ္ ၅၅ 
ေက်ာ္ျဖတ္သန္းလာခဲ့သည့္ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရိွသည့္ Kyoto 
Computer Gakuin ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အနာဂတ္တြင္လည္း က်ိဳတုိ ကြန္ပ်ဴတာ 
ဘြဲ႕လြန္တကၠသိုလ္၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ေရးဆြဲေပးမွာက 
သင္တို႔ပဲျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္
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KCG ၏ အမွတ္သေကၤတ ပညာသင္ၾကားေရး၏ ထးူျခားေသာလကၡဏာမ်ား

KCG Group ၏ သေကၤတအေရာင္

KCG အျပာေရာင္ (Kyoto Computer Gakuin အေရာင္၊ KCG Group ၏ သေကၤတအေရာင္)

KCG အနီေရာင္္ (The Kyoto College of Graduate Studies for Information ေက်ာင္းအေရာင္)

Kyoto Computer Gakuin ၏ အေရာင္ တနည္းအားျဖင့္ KCG Group ၏ သေကၤတအေရာင္ျဖစ္သည့္ အျပာေရာင္သည္ 
ေက်ာင္းစတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားလုံးသည္ က်ိဳတုိတကၠသုိလ္မွ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ 
ဘြဲ႔ရေက်ာင္းသားမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ က်ိဳတုိ တကၠသုိလ္၏ ေက်ာင္းအေရာင္ျဖစ္သည့္ အျပာရင့္ေရာင္ကုိ အေျခခံျပီး 
ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ၁၉၇၀ ႏွစ္မွစ၍ စတင္အသုံးျပဳလာခဲ့ျပီး၊ ေက်ာင္းတည္ေထာင္ျပီး ၃၅ ႏွစ္ (၁၉၉၈ ခုႏွစ္) 
တြင္ အေရာင္သတ္မွတ္ကာ KCG Group အေနျဖင့္ အမွတ္သညာျပဳခဲ့သည္။

KCG Group ၏ တည္ေထာင္သူ အၾကီးအမွဴး ဟဆဲဂဝ ရွိဂဲအုိ သည္ မႏွစ္က သင္တန္းေက်ာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေနျပီး တစ္ဖက္တြင္ 
ဟားဗတ္တကၠသုိလ္သုိ႔ သြားေရာက္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ျပီး၊ ငယ္ရြယ္စဥ္က မေလ့လာခဲ့ရေသာ ပညာကုိ တဖန္သင္ၾကားခဲ့သည္။ 
ေဘာ့စတြန္တြင္ တုိက္ခန္းဌားျပီး၊ ငယ္ရြယ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အတူတကြ စာေပႏွင့္ ဒႆနိကေဗဒ ပညာမ်ားကုိ 
သြားေရာက္သင္ၾကားခဲ့သည္။ The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics ၏ ေက်ာင္းအေရာင္သည္ တည္ေထာင္သူက 
သြားေရာက္သင္ယူခဲ့ေသာ ဟားဗတ္တကၠသုိလ္၏ ေက်ာင္းအေရာင္ ျဖစ္သည့္ အနီရင့္ေရာင္ကုိ အေျခခံကာ၊ KCG အျပာေရာင္ႏွင့္ ကြဲျပားစြာ 
သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္ေသာ ေယာက်ာၤး မိန္းမ မခြဲျခားဘဲ၊ အစဥ္ထာဝရ အသစ္မ်ားကုိ စိန္ေခၚျပီး၊ ႏွိမ့္ခ်စြာ 
သင္ယူေနမည့္ ပံုသ႑န္ကုိ ေဖာ္ျပေနသည္။

KCG အစိမ္းေရာင္္ (Kyoto Japanese Language Training Center ေက်ာင္းအေရာင္)

KCG Group ၏ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ပညာသင္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စဦးဆုံးေသာ ၀င္ေပါက္ ျဖစ္သည့္ Kyoto Japanese 
Language Training Centerသည္ တရားေရး၀န္ၾကီး၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းျဖစ္ျပီး၊ Ministry 
of Education, Culture, Sports, Science and Technology မွ ျပင္ဆင္သည့္ သင္ရိုးအတုိင္း လုိက္နာပါသည္။ ကမာၻ႔ တုိက္ၾကီး 
၇ ခု၏ စိမ္းေသာေျမကမာၻ၏ ပံုရိပ္ကုိ ယူကာ ေက်ာင္းအေရာင္ကုိ KCG အျပာေရာင္၊ အနီေရာင္တုိ႔ႏွင့္ မတူဘဲ အစိမ္းေရာင္ကုိ 
သတ္မွတ္ထားသည္။ ပညာလာေရာက္သင္ၾကားေနေသာ ပညာသင္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စြမ္းရည္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကုိ ေဖာ္ျပေနပါသည္။

KCG လိေမၼာ္ေရာင္္ (Kyoto Computer Gakuin Automobile School ေက်ာင္းအေရာင္)

အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား၏ ေမာ္ေတာ္ကားနည္းပညာမ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစမည့္ နည္းပညာျမင့္ IT, Network 
ပိုင္းဆုိင္ရာ နည္းပညာ၊ အသိပညာကုိ အေထာက္အပံ့ျပဳႏုိင္မည့္ ေမာ္ေတာ္ကား ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ပညာရွင္မ်ားကုိ ေမြးထုတ္ 
ေပးသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ Kyoto Computer Gakuin Automobile School သည္ KCG Group တြင္ ပါ၀င္လာခဲ့ပါသည္။ 
ေက်ာင္းအေရာင္သည္ KCG Group တြင္ အသစ္ျဖစ္ေသာ စြမ္းအင္ကုိ သုိေလွာင္ ထားသည္ ဟု ေဖာ္ျပသည္။

ဂ်ပန္ပထမဆုံးေသာ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ႏွစ္ ၅၅ ေက်ာ္ 

သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရိွေသာ Kyoto Computer Gakuin (KCG) ျဖစ္သည္။ 

ထုိသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ တစ္ျခားေက်ာင္းမ်ား၌ မရွိေသာ ထူးျခားခ်က္မ်ားရွိသည္။

ယခုအခ်ိန္ထိ သင္တန္းေက်ာင္းသည္ “သင္ၾကားေပးမႈ” မွသည္ “ေလ့လာသင္ယူမႈ” သုိ႔ 

လားရာေျပာင္းသည့္ ပညာေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးသည့္အတြက္ KCG သည္ 

ေလ့လာသင္ယူခ်င္သူမ်ား၏ မိမိစိတ္၀င္စားမႈႏွင့္ မိမိအားသာထူးျခားမႈ ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ 

အတုိင္း မိမိဘဝကို ပုံေဖာ္ေပးႏုိင္သည့္ ေက်ာင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္သည္ သူ၏အားသာထူးျခားမႈကုိ အေလးေပးႏုိင္ျပီး 

တစ္ဦးခ်င္း၏ စိတ္ကူးအိမ္မက္အတိုင္း အေသးစိတ္ညွိႏွိဳင္းမႈမ်ား၊ စိစစ္မႈႏွင့္ 

ဖန္တီးမႈမ်ားကုိ အေလးအနက္ထားသည့္ ပညာသင္ၾကားနည္း၊ ေနာက္ဆံုးေပၚ 

သင္ၾကားေရးအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားကုိ သုံးျပီး အေကာင္အထည္ ေပၚေစပါသည္။ 

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကၽြမ္းက်င္အတတ္ပညာရွင္မ်ားလည္း 

လာေရာက္ေဟာေျပာျပီး  တဖန္ seminar မ်ား က်င္းပေပးကာ ျပင္ပေလာကတြင္ 

အမွန္အသံုးတည့္မည့္ အသိပညာႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကုိ နည္းနာယူေစသည္။ 

ေနာက္ဆံုးေပၚ laptop ကဲ့သို႔ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ e-learning system ျဖင့္ 

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို သင္ယူႏိုင္ရန္ ပ့ံပိုးေပးထားသည္။ 

တဖန္ အရည္အေသြးျမင့္မားမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိမႈကို ေသေသခ်ာခ်ာ 

ေထာက္ပံ့ေပးျပီး၊ အိမ္မက္ကို လက္ေတြ႔ျဖစ္ေအာင္ ကူညီေပးသည္။

KCG သည္ ထုိကဲ့သုိ႔ နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ျဖင့္ စိတ္အားထက္သန္သည့္ 

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စိတ္အားတက္ၾကြမႈကို ၾကီးမားေသာ တြန္းေပးမႈကုိျဖစ္ေစသည္။

လက္ေတြ႔ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း Seminar
ဘာသာရပ္အသီးသီးတြင္ သင္ၾကားခဲ့ေသာ နည္းပညာႏွင့္ အသိပညာမ်ားကုိ အခ်င္းခ်င္း 

ဆက္စပ္ တြဲဖက္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္္ရြက္မႈရွိေစရန္အတြက္ ႏွစ္စဥ္ 

project မ်ား ျပဳလုပ္သည္။ Project မ်ားသည္ ေပးထားေသာ တာ၀န္ကို ျပီးဆုံးေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ရံုသာမဟုတ္ပဲ အသင္းအဖြဲ႔ျဖင့္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ အစီအမံ၊ အစီအစဥ္၊ 

ပစၥည္းမ်ား၊ တင္ဆက္မႈမ်ားအထိ လုပ္ျပီး၊ ပမာဏမ်ားမ်ားျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္ေသာ 

ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစပါသည္။ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြရာတြင္လည္း project တြင္ 

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အရည္အေသြး ျမင့္သည့္ ပစၥည္းမ်ား ျပသျပီး၊ 

နည္းပညာအရည္အေသြးကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပႏိုင္ေစပါသည္။

ျပင္ပရွိ လက္ေတြ႔ နယ္ပယ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္သည္ နည္းပညာ 

အရည္အေသြး တစ္ခုတည္းသာမဟုတ္ပဲ အသင္းအဖြဲ႔ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ 

ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳႏိုင္စြမ္း၊ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း၊ အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း လုပ္ကုိင္ 

ႏိုင္စြမ္း၊ တင္ဆက္ျပသနိုင္စြမ္းမ်ား လုိအပ္ပါသည္။ Project မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ 

အသင္းအဖြဲ႔ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိ ကုိယ္ေတြ႔ ထဲထဲ၀င္၀င္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္အတြက္ 

ထုိအဖြဲ႔အစည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္တတ္မႈသည္ ေနာင္တြင္လဲ အလိုအေလ်ာက္ 

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစသည္။ တဖန္ သင္ယူေနသည့္ ႏွစ္မ်ားအလုိက္ 

စဦးဆုံးပစၥည္းမ်ားမွသည္ အဆင့္ျမင့္ပစၥည္းမ်ားထိ အဆင့္ဆင့္အေၾကာင္းအရာမ်ား 

ဖန္တီးျပီး ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သည့္အတြက္ ဘြဲ႔ရသည့္ ႏွစ္တြင္ ေပါင္းစပ္၍ 

အရည္အေသြးမ်ားတက္လာသည္ကို သိျမင္ခံစားမိႏိုင္သည္။ 

ဘြဲ႔ရသည့္ ႏွစ္၏ project သည္ ထုိအခ်ိန္အထိ သင္ၾကားခဲ့မႈမ်ား တစ္ေပါင္းတည္း 

စုစည္းထားမႈ အျဖစ္ ဘြဲ႔ရစာတမ္းျပဳစုရသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 

စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကုိ ပုံေဖာ္ျပီး အၾကိမ္မ်ားစြာ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ အမွားျပင္ျခင္းျဖင့္ပင္ 

ဘြဲ႔ရစာတမ္း ကုိ ျပဳလုပ္ၾကသည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ စာတမ္းကုိ ႏွစ္စဥ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ က်င္းပသည့္ “KCG AWARDS 

ေက်ာင္းသားမ်ား စာတမ္းဖတ္ပြဲ” တြင္ တင္သြင္းဖတ္ျပျပီး ဆုခ်ီးျမွင့္သည္။

KCG Group သည္ Kyoto Computer Gakuin (ရခုဟုိခုေက်ာင္းပရဝုဏ္၊ 

ခမိုဂ၀ေက်ာင္းပရဝုဏ္၊ က်ိဳတို အဲခိမအဲေက်ာင္းပရဝုဏ္)၊ The Kyoto College of 

Graduate Studies for Informatics၊ Kyoto Computer Gakuin Automobile School၊ 

Kyoto Japanese Language Training Center၊ KCG career Company 

မွဖြဲ႔စည္းထားေသာ Global educational institution တုိ႔ စုေပါင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

Group အမွတ္အသားျဖစ္သည့္ “kcg.edu” သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ဟဆဲဂ၀ ၀ါတရု 

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအမွတ္အသားသည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ 

ရရွိခဲ့သည့္ Internet domain (www.kcg.edu) မွ ယူထားသည္။ “kcg” ဆုိသည္မွာ 

ဂ်ပန္တြင္ ပထမဆုံးေသာ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းေက်ာင္း “Kyoto Computer Gakuin” ၏ 

ေခါင္းစီးစကားလုံးျဖစ္ျပီး “.edu” သည္ gTLD (generic Top Level Domain: 

အင္တာနက္တြင္ အသုံးျပဳေသာ ထိပ္သီးအဆင့္ျမင့္ ဒုိမိန္းမ်ားထဲမွ နယ္ပယ္အလုိက္ 

အျမင့္ဆုံးေသာ ဒုိမိန္း) ၏ တစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ အေနာက္ႏိုင္ငံ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈကုိ 

ရရွိထားသည့္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသာ စာရင္း၀င္ႏိုင္သည္။

Kyoto Computer Gakuin သည္ အေနာက္ႏိုင္ငံ၏ အင္တာနက္ စတင္ဖြံ႕ျဖိဳးသည့္မွစ၍ 

၄င္းႏွင့္ ပတ္သက္္သည့္ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ၏ 

သုေတသနျပဳလုပ္သူ၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးရာ မွ ၄ 

ႏွစ္သင္တကၠသုိလ္ႏွင့္ တူေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္သည့္ အဆင့္ျမင့္ ကြန္ပ်ဴတာ 

သင္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ လူသိမ်ားပါသည္။ သင္တန္းေက်ာင္းသည္ “.edu” ကုိ 

ျပိဳင္ဘက္ကင္းဟု သတ္မွတ္ျပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္းရွိ သင္တန္းေက်ာင္းအေနျဖင့္ နံပါတ္တစ္ 

တစ္ခုတည္းေသာ ထုိဒိုမိန္း “.edu” ကုိ ရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိေနာက္ပိုင္းတြင္ ဒုိမိန္းနာမည္၏ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈစံႏွဳန္းကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျပီး၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံံ မွလြဲေသာ အျခားႏိုင္ငံ၏ 

သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားစြာတြင္ပါ gTLD ကုိ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေသာ္လည္း 

အေမရိကန္ႏိုင္ငံံရွိေက်ာင္းမ်ားသာ ေပးသည့္ “.edu” ကုိ ရရွိခဲ့ျခင္းသည္ ထုိအခ်ိန္တြင္ 

တစ္ေခတ္ဆန္းသစ္ေစေသာ ကိစၥျဖစ္ျပီး၊ Kyoto Computer Gakuin သည္ 

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္လဲ အသိအမွတ္ျပဳခံရေသာ အဆင့္ျမင့္ သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုအျဖစ္ 

သတ္မွတ္ခံရျခင္းသည္ပင္ ေက်ာင္း၏ လုပ္ငန္း သက္ေသခံ လည္းျဖစ္ခဲ့သည္။

 ထုိအမွတ္အသား “kcg.edu” သည္ Advanced information society တြင္ 

အျမဲတမ္း ေရွ႕ေျပးဦးေဆာင္မႈကို အေလးေပးသည့္ သင္တန္းေက်ာင္း၏ 

သေကၤတျဖစ္ျပီး ေခတ္ႏွင့္အညီလုိက္ေနသည့္ လူမ်ားကုိ ဖြံ႔ျဖိဳးေအာင္ 

သင္ၾကားေပးမႈေသာ စံျပအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပေနသည္။
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e-Learning ဆုိသည္မွာ network, computer မွစေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ 

ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ားကုိ အသုံးျပဳထားသည့္ နည္းသစ္သင္ၾကားေရးပုံစံတစ္ခု 

ျဖစ္ျပီး ၂၁ ရာစု၏ သင္တင္းေက်ာင္းတြင္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ သင္ၾကားနည္း 

တစ္ခုျဖစ္သည္။

KCG သည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ျမိဳ႕မ်ား၊ အျခားေသာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားထက္ဦးစြာ 

နည္းသစ္ e-learning system ကုိ စတင္ခဲ့ျပီး၊ အမ်ိဳးအစားစုံလင္လွစြာေသာ e-learning 

ဘာသာရပ္မ်ားကုိ သင္ၾကားေပးေနသည္။ e-learning ေၾကာင့္ပင္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ 

ေလ့လာသင္ၾကားေရး ဗဟုိျပဳ သင္ၾကားနည္းကုိ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျပီး ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စာလုပ္ခ်င္စိတ္ကို တြန္းအားေပးေနသည္။

e-Learning

အသစ္ဆံုးေသာ e-learning studio ျပင္ဆင္ျပီးစီးျခင္း
က်ိဳတုိအဲခိမအဲေက်ာင္းပရဝုဏ္ရွိ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္တြင္ ေနာက္ဆုံးေပၚပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ထားသည့္ e-learning studio ရိွပါသည္။ ထုိ studio သည္ အခ်ိန္တေျပးတည္းသင္အမ်ိဳးအစား ၏ 

အေဝးသင္စနစ္ႏွင့္ ေဟာေျပာပြဲအသံဖမ္းစနစ္ကုိ တပ္ဆင္ထားသည္။ KCG သည္ ထုိ e-learning studio ကုိ အေျချပဳ၍ ေနာက္ဆုံးေပၚ အရည္အေသြးျမင့္ e-learning စနစ္သုံး 

သင္ခန္းစာအေၾကာင္းအရာမ်ား ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ပုိ႔ေပးျခင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သင္ၾကားႏုိင္ခြင့္ကုိ ေထာက္ပ့ံေပးသည္။

KCG၏ e-learning ပုံစံ

KCG ၏ e-learning သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားက မိမိ၏ ေနရာတြင္ပင္ ရွာေဖြေလ့လာ ႏုိင္ေစရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဖန္တီးမႈမ်ား လုပ္ထားပါသည္။တဖန္ မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပုံစံျဖင့္ သင္ယူႏိုင္သည့္ 

e-learning ႏွင့္ ဆရာ၏ တုိက္ရိုက္လမ္းညႊန္မႈ ခံယူႏိုင္ေသာ face to face သင္ခန္းစာ၏ အားသာခ်က္မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ စာသင္ခ်ိန္မ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕ေနပါသည္။ 

IT (ICT) သင္ၾကားျခင္းမ်ား၏ ေရွ႕ေျပး KCG ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားသည္ IT ကုိ ထိေရာက္မႈရွိျပီး လြတ္လပ္စြာ သင္ၾကားႏုိင္သည္။ 

ေနာက္ဆုံးေပၚ သင္ယူမႈ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ “KING-LMS” ျဖင့္ ၂၄ နာရီ support

စံနမူနာျဖစ္ေသာ broad band ေခတ္ျဖစ္ျပီး လုိအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မည္သည့္ေနရာ မည္သည့္အခ်ိန္ မည္သူႏွင့္မဆုိ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ “ubiquitous society” ကုိ 

ၾကိဳဆုိေနပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ေခတ္ေရာက္လာမည္ကုိ ၾကိဳတင္ သိျမင္ျပီး ေစာစီးစြာျဖင့္ KCG တြင္ ဂ်ပန္၏ သင္တန္းေက်ာင္းအေနျဖင့္ (Learning Management System: LMS) ၀ယ္ယူခဲ့ျပီး 

၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ “KING-LMS” ကုိ ျပန္လည္အသစ္ျပဳျပင္ခဲ့သည္။ ထုိစနစ္ကုိ အသုံးျပဳေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အခ်ိန္ေနရာမေရြး သင္ယူခ်င္သည့္ အေၾကာင္းအရာကုိ လြတ္လပ္စြာ 

သင္ယူႏိုင္သည္။ ထုိေနာက္ဆုံးေပၚ သင္ၾကားေရးစနစ္သည္ “ေလ့လာသင္ယူူမႈကုိ အေလးေပးေသာ ပညာေရး” လက္ေတြ႔ေပၚေပါက္လာေစရန္ဆုိသည့္ ၾကီးမားေသာ တာ၀န္ကုိ 

ထမ္းေဆာင္သည္။

“KING-LMS” ကို အသံုးျပဳ၍ ေလ့လာသင္ယူျခင္း
● သူတုိ႔၏ သင္ယူမႈ စာမ်က္ႏွာ မွ digital ေျပာင္းထားေသာ ဘာသာရပ္အသီးသီး၏ ပုိ႔ခ်ခ်က္မွတ္စုမ်ားကုိ ရယူျပီး အိမ္မွေသာ္လည္းေကာင္း အင္တာနက္ကုိ အသုံးျပဳ၍ ၂၄ နာရီ 

 အခ်ိန္ျပည့္ လြတ္လပ္စြာ သင္ယူႏိုင္သည္။

● ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ ေျဖရွင္းရန္စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ တင္ျပျခင္း၊ BBS (သင္ပုန္း) ကုိ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္း 

 သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ေမးခြန္းအေမးအေျဖမ်ား လုပ္ႏိုင္သည္။

● မိမိစိတ္၀င္စားမႈႏွင့္ ရည္ရြယ္ရာကုိ လုိက္၍ အျခား ပညာရပ္၊ အျခား ဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ေသာ ဘာသာရပ္စသည့္ မိမိမေလ့လာမသင္ယူျဖစ္သည့္ ဘာသာရပ္ကုိ မိမိ 

 ဘာသာေလ့လာႏုိင္သည္။

● ေက်ာင္းမွ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကုိလည္း စစ္ေဆးႏုိင္သည္။ မိမိဖုန္းအီးေမးလ္မွ အလုိအေလ်ာက္လဲ ပုိ႔ႏိုင္သည္။

◆ KING Network
KCG တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအသုံးျပဳေသာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားအားလုံးတြင္ အင္တာနက္ တပ္ဆင္ထားျပီး၊ broad band ရႏိုင္သည့္ optical fiber သုံး ၾကိဳးမ်ားျဖင့္ 

အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ျပီး KING (KCG Information Network Galaxy) network system ကုိ တပ္ဆင္ထားပါသည္။

◆ ေက်ာင္းသားမ်ားသာအသံုးျပဳႏိုင္သည့္ site
KCG ၏ exchange student site “KING-LMS” တြင္ သင္ခန္းစာဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ အသစ္အသစ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း သတင္းမ်ားကုိ 

အျမဲမျပတ္ တင္ေပးေလ့ရွိျပီး၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ေနထုိင္မႈဘ၀တြင္ လုိအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မည္သည့္ေနရာ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ 

ၾကည့္ရွု စစ္ေဆးႏုိင္သည္။ လက္ကုိင္ဖုန္းျဖင့္ပင္ ၾကည့္ရွုလို႔ ရပါသည္။

KCG e-learning ၏ ထူးျခားေသာ လကၡဏာမ်ား

အခ်ိန္တေျပးတည္းသင္ 
e-learning

အခ်ိန္တေျပးတည္း 
မဟုတ္ေသာ 
e-learning

・KCG၏ campus (ရခုဟုခု ေက်ာင္းပရဝုဏ္္၊ ခမိုဂ၀ ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္္၊ က်ဳိတုိအဲ့ခိမအဲ ေက်ာင္းပရဝုဏ္္) ႏွင့္ The Kyoto College of Graduate Studies 
for Informatics ကုိ ခ်ိတ္ဆက္ထားျပီး ေက်ာင္းေဆာင္အခ်င္းအခ်င္း ေျပာင္းေရႊ႕စရာ မလုိပဲ real time တြင္ သင္ခန္းစာကုိ သင္ယူႏိုင္သည္။

・ေဝးေသာ ေက်ာင္းေဆာင္မွေသာ္လည္းေကာင္း ဆရာကုိ တုိက္ရိုက္ေမးခြန္းမ်ား ေမးႏုိင္သည္။

・ဆရာ၏ ပုိ႔ခ်ခ်က္မ်ားကုိ အလုိအေလ်ာက္ ရုိက္ကူးသြားျပီး ဆာဗာတြင္ စုေသာေၾကာင့္ အိမ္တြင္လဲ ျပန္လည္ေလ့လာႏုိင္သည္။

・မိမိႏွစ္သက္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ေနရာ၌ 
သင္ယူႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သင္ခန္းစာကုိ အမီလုိက္သင္ျခင္းႏွင့္ 

club လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ၀ါသနာ၊ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ စသည္ 

ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

・နားမလည္ေသာ အပိုင္းမ်ား၊ အေရးၾကီးေသာ အပိုင္းမ်ားကုိ 
ျပန္လည္ၾကည့္ရွု နားေထာင္ႏိုင္သည္။ ေလ့က်င့္ရန္ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ 

မိမိ၏ နားလည္မႈဒီဂရီကုိ ျပန္လည္စစ္ေဆးႏိုင္သည္။

・BBS (ေက်ာက္သင္ပုန္း)ႏွင့္ Mail အသုံးျပဳျပီး online တြင္ 
ေမးခြန္းအေျဖမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအခ်င္းခ်င္း၏ 

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ဖလွယ္ႏိုင္သည္။

・ဆရာက အတန္းႏွင့္ ဆရာမ်ားအခန္းတြင္ ေစာင့္ေနျပီး 
ေက်ာင္းသားမ်ားဆီမွ ေမးခြန္းမ်ား ေျဖသည့္ Office hour တြင္ 

ဆရာကုိ တုိက္ရိုက္ေမးခြန္းေမးျခင္း၊ 

လမ္းညႊန္မႈခံယူျခင္းမ်ားလုပ္ႏိုင္သည္။

・သင္ခန္းစာအညႊန္းမ်ားကုိ ၾကည့္ရွုႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ျပႆနာမ်ား 
တင္ျပမႈႏႈန္း၊ စာေမးပြဲေလးမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈအၾကိမ္ေရမ်ားစသည္၊ 

ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္ ခ်င္းစီ၏ အေျခအေနကုိ ဆရာက 

အျမဲတမ္း ဖမ္းယူႏိုင္သည့္အတြက္ လမ္းညႊန္မႈမ်ား လုပ္ႏိုင္သည္။

・ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသား၏ ဆက္သြယ္မႈကုိ နက္ရွိုင္းေစျပီး 
သင္ၾကားမႈအက်ိဳးရလဒ္ ျမင့္မားရန္ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းတြင္း 

Schooling (interview lesson) လည္း လုိအပ္သလုိ 

တပ္ဆင္ထားလ်က္ရွိသည္။

အခ်ိန္တေျပးတည္းသင္ အမ်ိဳးအစား အခ်ိန္တေျပးတည္း မဟုတ္ေသာ အမ်ိဳးအစား

ပို႔ျ
ခင

္း

စုပ
ံုျခ

င္း

ပို႔ျ
ခင

္း

ေမးခြန္း

ရခုဟုခု ေက်ာင္းပရဝုဏ္

ဆာဗာ

မိမိ၏ ေနအိမ္

က်ဳိတိုအဲ့ခိမအဲ ေက်ာင္းပရဝုဏ္
e-learning studio

ေမးခြန္း

ခမိုဂ၀ ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္
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ေနာက္ဆုံးေပၚ စက္ပစၥည္း
အျခားေက်ာင္းမ်ားမယွဥ္သာေသာ ေနာက္ဆုံးေပၚ PC အလံုး၇၀၀တပ္ဆင္ထားၿပီ 
စက္ပစၥည္းျဖင့္ျပည့္စုံသည့္ပတ္၀န္းက်င္

ပ႐ိုဂရမ္ေရးသားျခင္း လက္ေတြ႕ေလ့လာမႈအခန္းဂိမ္းဖန္တီးျခင္း လက္ေတြ႕ေလ့လာမႈအခန္း

ကြန္ရက္ လက္ေတြ႕ေလ့လာမႈအခန္းမာလ္တီမီဒီယာ လက္ေတြ႕ေလ့လာမႈအခန္း

ေဒတာေဘ့စ္ လက္ေတြ႕ေလ့လာမႈအခန္းMac အက္ပ္ဖန္တီးမႈ လက္ေတြ႕ခန္း

အီလက္ထေရာနစ္ႏွင့္ စက္မႈ အင္ဂ်င္နီယာနည္းပညာ လက္ေတြ႕ေလ့လာမႈအခန္းMac ဒီဇုိင္း လက္ေတြ႕ခန္း

လွ်ပ္စစ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ ဆားကစ္ ထုတ္လုပ္ေရး လက္ေတြ႕ေလ့လာမႈအခန္းအထူးျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ Anime လက္ေတြ႕ခန္း

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း လက္ေတြ႕ေလ့လာမႈအခန္း3D CG ထုတ္လုပ္ေရး လက္ေတြ႕ေလ့လာမႈအခန္း

ခန္းမႀကီးCAD/အင္ဂ်င္နီယာ ပ႐ိုဂရမ္ေရးသားျခင္း လက္ေတြ႕ေလ့လာမႈအခန္း

အခ်က္အလက္e-Learning စတူဒီယုိ

ေက်ာင္းသား နားေနခန္းအသံဖမ္းစတူဒီယုိ

KCG တြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ထိပ္တန္းဦးစားေပးျဖစ္ေသာ- ေက်ာင္းသားမ်ား အဆင့္အျမင့္ဆံုးနည္းပညာမ်ားကုိ
လြတ္လပ္စြာ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးရန္ ကိစၥရပ္ အေကာင္အထည္ေပၚလာေစရန္အတြက္ 
တတ္စြမ္းသမွ် ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ပညာေရးအရည္အေသြးမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေလးအထားဆံုးအရာ
ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေက်ာင္း၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားသည္ လၽွင္ျမန္စြာ တုိးတက္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ အဆုိပါ 
ပညာေရး အေတြးအေခၚဆိုင္ရာ ခံယူခ်က္သည္ ယေန႔ထိတိုင္ တည္ၿမဲလ်က္ရွိသည္။
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တစ္ေျပးေနေသာ Professional
က စင္ျမင့္ထက္တြင္

ေဟာေျပာျခင္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ Animation ႏွင့္ ICT
IT မန္ဂါႏွင့္ အန္နီမီ (ကာတြန္းႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာ အန္နီေမးရွင္း) အထူးျပဳ 
ဘာသာရပ္နယ္ပယ္တြင္  ေဈးကြက္အသစ္ႏွင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမိုဒယ္အသစ္မ်ား ဖန္တီးရန္ KCGI သည္ ယင္း 
မန္ဂါႏွင့္အန္နီမီေပါင္းစပ္မႈကုိ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။ ပါေမာကၡတခဲဒသည္ 
Nadia, Secret of Blue Water, Tengen Toppa Gurren Lagann 
ဇာတ္ကားမ်ားအတြက္ ေက်ာ္ၾကားေသာ စတူဒီယုိျဖစ္သည့္ Gainax ကုိ 
တည္ေထာင္သူမ်ားအနက္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ Gainax ၌ အန္နီမီ 
ထုတ္လုပ္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ပါေမာကၡတခဲဒသည္ Neon Genesis Evangelion, 
Iron Maiden ကဲ့သို႔ ဂိမ္းမ်ား၊ Aim for the Top2! Diebuster, Magical 
Shopping Arcade Abenobashi ႏွင့္ Hanamaru Kindergarten ကဲ့သုိ႔ 
မန္ဂါမ်ားအပါအဝင္ ထုတ္လုပ္မႈအမ်ားအျပားတြင္ ပါဝင္လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ 
Gainax ႏွင့္ လက္တြဲလ်က္ ပါေမာကၡတခဲဒသည္ KCG Group ၏ ႏွစ္ ၅၀ 
ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ေၾကာ္ျငာကုိ ရုိက္ကူးထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။

စီးပြားေရးဟူသည္မွာ (မည္ကဲ့သို႕ရင္းႏွီးေငြအား 
ျပန္လည္စုေဆာင္းမည္နည္း)

― Anime ကို စီးပြားေရးအေနျဖင့္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ 
ဘယ္ဟာက အဓိကအခ်က္ျဖစ္မလဲ။

ယေန႔အခ်ိန္အထိ ကၽြန္ေတာ့္အဓိကအလုပ္က Gainax ရဲ႕ အန္နီေမးရွင္းေတြ 
စီမံထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အတူအကြလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လုိ 
သည့္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ညိွႏႈိင္းၿပီး ထုတ္လႊင့္မႈအပိုင္းမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ၿပီး 
ဘတ္ဂ်တ္မ်ားကုိ ေသခ်ာစြာရရွိႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ Anime မ်ား 
ၿပီးေျမာက္ၿပီးေနာက္တြင္ 
မည္ကဲ့သုိ႕ရင္းႏွီးေငြအားျပန္လည္စုေဆာင္းမည္နည္း ဆုိတာကုိ စဥ္းစားရန္ 
အေရးႀကီးပါတယ္။ ထုိအရာကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဟာ၊ 
တနည္းအားျဖင့္ စီးပြားေရးလုိ႔ ဆုိႏိုင္ပါတယ္။

― ပါေမာကၡ တခဲဒ အေနျဖင့္ Anime ဖန္တီးရန္ 
ျဖစ္လာတဲ့အေၾကာင္းအရင္းေလးကို ေျပာျပေပးပါ။

ကၽြန္ေတာ္စီမံခဲ့တဲ့ ထုတ္လုပ္မႈေတြမွာ Wish Upon the Pleiades နဲ႔ Tengen 
Toppa Gurren Lagann တုိ႔ ပါဝင္ပါတယ္။ အခု ကၽြန္ေတာ္ အန္နီမီအစီအစဥ္ 
အသစ္အခ်ိဳ႕ကို ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ထုိ႔ကဲ့သုိ႔ လက္ရာမ်ား ေရး 
ဆြဲဖန္တီးခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္ လက္ရွိအလုပ္ကုိ လုပ္ကုိင္ျဖစ္ခဲ့တာကေတာ့ 
အမွတ္မထင္ မရည္ရြယ္ဘဲျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းတက္တုန္းကလည္း 
လုုံးဝမတူတဲ့ဘာသာ ရပ္ကုိ ေလ့လာခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ 
ေက်ာင္းသားဘဝတုန္းက ကုိယ္တုိင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လုိ႔က်င္းပျဖစ္ခဲ့တဲ့ပြဲေတြနဲ႔ 
ကုိယ္တိုင္ဖန္တီးေရးသားခဲ့တဲ့လုပ္ေဆာင္မႈေတြက သတိထားမိတဲ့အခ်ိန္မွာ 
အလုပ္အ ကုိင္အေနနဲ႔ လုပ္ေနခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ 
ကုိယ့္စိတ္အေနနဲ႔ေျပာရမယ္ဆုိရင္ အခုခ်ိန္အထိလည္း 
အေပ်ာ္တမ္းလႈပ္ရွားမႈေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ပဲျဖစ္ျဖစ္ 
အေပ်ာ္တမ္းလုပ္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္က (ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ၊ 
စိတ္ဝင္စရာေကာင္းတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့) 
အဲ့ဒါေလးေတြကုိ မေမ့ပစ္ဘဲ အလုပ္လုပ္ေနပါ တယ္။

― Anime သင္ၾကားဖို႔လုပ္ေနတဲ့ေက်ာင္းသားေတြကို 
စကားေလးတစ္ခြန္းေလာက္ ေျပာၾကားေပးပါ။

 Anime လက္ရာေတြကုိ ဖန္တီးတယ္၊ ေရးဆြဲတယ္ဆုိတာက စြမ္းအင္ေတြ 
အရမ္းကုိ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အရင္းအႏီွးေတြ စုေဆာင္းၿပီး 
ထုတ္လုပ္တယ္ဆို တာက တာဝန္ယူမႈေတြရွိလာပါမယ္။ လက္ရာေတြကုိ 
လူေတြၾကည့္ၾကၿပီး ေဝဖန္ၾကမယ္ ရင္းႏီွးထားေတြျပန္ရၿပီး 
အျမတ္ေတြရၾကမယ္။ အဲ့ဒီအထိစဥ္းစားတာက စီမံကိန္းအေနနဲ႔ 
ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ပံုစံျဖစ္ပါတယ္။ Anime လက္ရာေတြပဲ 
ေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏိုင္ရင္ ရၿပီဆုိတာကေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ 
ေက်နပ္အားရေစမႈမွ်သာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရာေတြက က ေဝဖန္မႈေတြရၿပီး 
ပထမဦးဆုံး ၿပီးေျမာက္သြားမယ္။ ေဝဖန္မႈဆုိတာက ဖန္တီးလုိက္ 
တဲ့လက္ရာသာမကဘူး၊ အျပဳအမႈေတြက စကားေတြ လူေတြဆီကုိ 
ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ အရာေတြ အားလုံး ပါပါမယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အားလုံးလည္း 
ေဝဖန္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရင္ဆုိင္ ႏုိင္တဲ့စိတ္ေတြေမြးထားၿပီး သင္ယူၾကပါ။

KCG Group အတြက္ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ ေၾကာ္ျငာ (URL: kcg.ac.jp/gainax)

Yasuhiro
Takeda

စီအီးအို၊ Gainax Kyoto Co. Ltd.

ဂ်ပန္သိပၸံ စိတ္ကူးယဥ္စာေရးဆရာအသင္း (SFWJ) 
ႏွင့္ ဂ်ပန္အာကာသ စာေရးဆရာကလပ္ (SACJ) အဖြဲ႔ဝင္

က်ိဳတိုေကာလိပ္ သတင္းအခ်က္အလက္ ဘြဲ႔လြန္ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ပါေမာကၡ

武田 康廣

ရာဆုဟိ႐ို တခဲဒ
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တစ္ေျပးေနေသာ Professional 
က စင္ျမင့္ထက္တြင္

ေဟာေျပာျခင္း

“အနာဂတ္ဆီမွ လာေသာ စဦးဆုံးအသံ” သည္ နဂိုမူရင္း ျဖစ္သည္ 

ဟုဆုိေသာ virtual idol သည္ သီခ်င္းစာသားႏွင့္ ဂီသသံစဥ္ကုိ laptop တြင္ 

ထည့္သြင္းသည့္အခါ တုပဖန္တီးသံျဖင့္ ဆုိေပးပါသည္။ ႏုိင္ငံတြင္းသာမက 

ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္လဲ Live Concept မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး fan မ်ားစြာ၏ ႏွလံုးကုိ 

မ်ားစြာ လွဳပ္ခတ္ေစပါသည္။ ထုိသုိ႔ အၾကီးအက်ယ္ေရပန္းစားေသာ အသံတု 

software “ဟစြတ္နဲမိခု” ၏ ဖန္တီးသူ Crypton Future Media, Inc. 

ကုိယ္စားလွယ္ ဒါရုိက္တာ မစ္စတာ အိတုိး ဟိရိုရုခိ သည္ KCGI ၏ 

ပါေမာကၡ အျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ 

အသံ၏ဆက္သြယ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ software ကို တီထြင္ခဲ့သည္ မစ္စတာ 

အိတုိး သည္ အနာဂတ္၏ IT ေလာကကုိ ဆက္လက္ရွင္သန္ေစမည့္ 

လူငယ္မ်ားကုိ “လက္ရွိတြင္ လမ္းတစ္ဝက္သို႔ ေရာက္ေနျပီျဖစ္ေသာ 

“Information Revolution” ၏ နယ္နိမိတ္သည္ အကန္႔အသတ္မရွိ 

ၾကီးမားျပီး ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အနာဂတ္လမ္းသည့္ အကန္႔အသတ္မရွိ 

က်ယ္ျပန္႔ပါသည္။ ၄င္းကုိ ေသခ်ာစြာ နားလည္ျပီး ေလ့လာမုွကုိ 

အားစုိက္ထုတ္ေစခ်င္ေၾကာင္း” ျဖင့္ စကားပါးပါသည္။ မစၥတာ အိတုိး သည္ 

အႏူးအညြတ္ ပန္ၾကားပါသည္။

ပါႏိုင္ျပီး၊ Facebook ကဲ႔သုိ႔၊ Twitter, Blog ကဲ႔သို႔ စာမ်က္နာမ်ားမွတဆင့္ 
မည္သူမဆို မိမိအေၾကာင္းကုိ လြယ္လင့္တကူ အခ်ိန္တိုအတြင္း 
ကမာၻၾကီးကုိ ေပးပုိ႔ႏိုင္လာခဲ့ပါသည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိ information revolution ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ 
ေျပာင္းလဲမႈၾကီးသည္ နိဒါန္းမွ်သာ ရိွေသးသည္ဟု ထင္ပါသည္။ 
Agricultural Revolution, Industrial Revolution မ်ားသည္ 
လူသားမ်ိဳးႏြယ္မ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝကို ၾကီးမားေသာ 
ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေစခဲ့သည္။ information revolution မွ 
ျဖစ္ေစေသာ ေျပာင္းလဲမႈသည္ အမွန္တြင္ ထုိ႔သို႔ေသာ 
အဆင့္တစ္ခုသုိ႔ပင္ မေရာက္ရွိေသးပါ။ 
အေဟာင္းမွအသစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခ်ိန္ေလးမွ်သာ ရိွေသးျပီး 
ယခုမွပင္ ေျပာင္းလဲမႈ အစစ္အမွန္မ်ား စတင္ပါလိမ့္မည္။ 
ႏွစ္ ၂၀~၃၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူေနမႈဘဝ၊ ကမာၻၾကီးကုိ 
အံ့အားသင့္ဖြယ္ ေျပာင္းလဲသြားေစပါလိမ့္မည္။ 
မည္သို႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္မည္ကိုကား 
မမွန္းဆႏိုင္ေသးပါ။ မည္ကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲမည္ကုိ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား၏ 
လက္ထဲတြင္သာ အဓိက တာဝန္ရွိပါသည္။

လက္ရွိကုမၸဏီသည္ ဂိမ္းႏွင့္ Anime ကုမၸဏီ မဟုတ္ပါ။ သီခ်င္းမ်ားကုိ 
ကိုင္တြယ္ေသာ္လည္း record ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ကြာျခားပါသည္။ 
ဝါသနာပါေသာ Computer Music ကုိ စီးပြားေရး လုပ္ရံုျဖင့္ မိမိအေနျဖင့္ 
“sound room” ဟု ေတြးေနပါသည္။ “ဟစြတ္နဲမိခု” သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ 
ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းသည္ creative ျဖစ္ေသာ 
action ကုိ ဖန္တီးခြင့္ ေပးခဲ့ျခင္းမ်ားလား ဟု စဥ္းစားမိပါသည္။ေန႔စဥ္ဘဝကို 
ၾကီးမားေသာ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေစခဲ့သည္။ information revolution မွ 
ျဖစ္ေစေသာ ေျပာင္းလဲမႈသည္ အမွန္တြင္ ထုိ႔သို႔ေသာ အဆင့္တစ္ခုသုိ႔ပင္ 
မေရာက္ရွိေသးပါ။ အေဟာင္းမွအသစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခ်ိန္ေလးမွ်သာ ရိွေသးျပီး 
ယခုမွပင္ ေျပာင္းလဲမႈ အစစ္အမွန္မ်ား စတင္ပါလိမ့္မည္။ ႏွစ္ ၂၀~၃၀ 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူေနမႈဘဝ၊ ကမာၻၾကီးကုိ အ့ံအားသင့္ဖြယ္ 
ေျပာင္းလဲသြားေစပါလိမ့္မည္။ မည္သို႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္မည္ကုိကား 
မမွန္းဆႏိုင္ေသးပါ။ မည္ကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲမည္ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ 
ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား၏ လက္ထဲတြင္သာ အဓိက တာဝန္ရွိပါသည္။
လူသားမ်ိဳးႏြယ္မ်ားသည္ အတိတ္တြင္ ေျပာင္းလဲမႈၾကီး ၃ခါ 
ေတြ႕ၾကံဳခဲ့သည္ဟု ေျပာႏုိင္ပါသည္။ နံပါတ္ ၁ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ 
Agriculture Revolution ျဖစ္သည္။ အမဲလိုက္ျခင္းလုပ္ရန္ ေျပာင္းေရြ႕မႈကုိ 
မတတ္သာပဲ လုပ္လာရေသာ လူသား မ်ိဳးႏြယ္မ်ားသည္ 
၄င္းေျပာင္းေရႊ႕မႈမွတဆင့္ စားစရာမ်ားကုိ စီမံကိန္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္ျပီး၊ 
သိုေလွာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သီးျခားေနရာမ်ားတြင္ အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းမ်ား 
စတင္လာခဲ့ ၾကသည္။ ထုိမွတဆင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံတည္ေထာင္ျပီး တဖက္မွာလဲ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာျခားမႈလည္း 
ျဖစ္လာခဲ့သည္။ စီးပြားေရး တုိးတက္လာျခင္းႏွင့္အတူ စစ္ကုိ ဖိတ္ေခၚသည့္ 
အဓိကအေၾကာင္းရင္းလဲ ျဖစ္လာသည္ဟု ေျပာႏုိင္သည္။
နံပါတ္ ၂ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ Industrial Revolution ျဖစ္သည္။ 
အေရႊ႕စြမ္းအင္ကုိ ေတြ႔ရွိလာျပီး တူညီသည့္အရာကုိ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ရွိသည့္ innovation ကုိ 
ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ပမာဏမ်ားမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ 
ပမာဏမ်ားမ်ားစားသုံးျခင္းကုိ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္း 
ႏွင့္ ကုန္သြယ္ျခင္းကုိ တြန္းအားျဖစ္ေစျပီး နယ္ပယ္မ်ားမ်ားကုိ 
ၾကြယ္ဝျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ တစ္ဖန္ ဤ Revolution သည္ “လူဦးေရ 
တိုးပြားျခင္း” ကုိလည္း ဆက္လက္ျဖစ္ပြား ေစခဲ့ပါသည္။ Industrial 
Revolution မျဖစ္ခင္က “မ်ားမ်ားေမြး မ်ားမ်ားေသ” ေခတ္တြင္ 
လူဦးေရသည္ တသမတ္တည္းနီးပါးျဖစ္ျပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ 
ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟခ်က္ နည္းေသာ္လည္း industrial revolution 
ျဖစ္ေစရန္ လူဦးေရတုိးပြားမႈသည္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တုိးတက္လ်က္ရွိသည္။
ထို႔အျပင္ နံပါတ္ ၃ ခုေျမာက္ ေျပာင္းလဲမႈသည္ internet ကုိ 
ကိုယ္စားျပဳေသာ IT ၏ စစ္မွန္ေသာ တန္ဖိုးကုိေဆာင္သည့္ Information 
Revolution ျဖစ္သည္။ Internet မတိုင္ခင္က သတင္းပုိ႔သူသည္ 
အကန္႔အသတ္ျဖင့္ နည္းပါးျပီး ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားခဲ့သည္။ 
သတင္းပုိ႔သူဆိုသည္မွာ သတင္းစာပုိ႔သမား၊ တီဗီေရဒီယို၊ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀သူ 
စသည့္ media မ်ားသာ ရိွခဲ့ေသာ္လဲ ၄င္းတုိ႔သည္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ေပးပုိ႔တိုင္း စက္ပစၥည္းေသာ္လည္းေကာင္း လူအင္အားေသာ္လည္းေကာင္း 
ကုန္က်စရိတ္ ၾကီးမား ေပသည္။ ထုိ႔အျပင္ ထုိစဥ္က သတင္းအခ်က္အလက္ 
ပမာဏလဲ နည္းပါးခဲ့ျပီး တစ္လမ္းသြားသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ internet 
ဆက္သြယ္မႈ ရရွိမႈမွတဆင့္ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ခဲ့သည္။ သတင္းေပးပုိ႔မႈတြင္ 
ၾကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
လက္ရွိတြင္ internet tools မ်ားသည္ မိမိႏွင့္ နီးကပ္လြန္းေသာေၾကာင့္ 
လြယ္လင့္တကူပင္ စားပြဲေပၚေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အိတ္ကပ္ထဲမွာေသာ္လည္းေကာင္း ထည့္ထားႏုိင္ပါသည္။ သတင္းႏွင့္ ရုပ္ပံု၊ 
သီခ်င္းမ်ားကဲ့သို႔ digital ေျပာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ internet 
မွ တဆင့္ လြယ္ကူစြာ ေပးပုိ႔ျခင္းႏွင့္ သိမ္းဆည္းထားႏုိင္သည္။ 
မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ရုပ္ရွင္ႏွင့္ ထုတ္လႊင့္သည့္ မီဒီယာမ်ားကုိ 
လွ်ပ္တျပက္အတြင္း ဖမ္းယူ ၾကည့္ရွဳႏိုင္ျခင္းစသည္ျဖင့္ ေန႔စဥ္ဘ၀ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လြန္စြာ အသံုး၀င္ျပီး အဆင္ေျပလွပါသည္။ တဖန္ ထုိ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ မိမိ၏အေၾကာင္း သတင္းေကာင္းလဲ 

Hatsune Miku
သရုပ္ေဖာ္ပုံ : KEI
ⓒCrypton Future Media, INC.

အသံထုတ္လုပ္မႈတြင္ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ 
Hatsune Miku ရဲ႕ကမာၻ။

“Hatsune Miku” ၏ Crypton Future Media, Inc. 
ကိုယ္စားလွယ္ ဒါရိုက္တာ

က်ိဳတိုေကာလိပ္ သတင္းအခ်က္အလက္ ဘြဲ႔လြန္ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ပါေမာကၡ

Hiroyuki Itoh

ဟိရိုရုခိ အီတိုး
伊藤 博之
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၂ ႏွစ္

၃ ႏွစ္

၄ ႏွစ္

၃ ႏွစ္

၂ ႏွစ္

၄ ႏွစ္

၃ ႏွစ္

၃ ႏွစ္

၂ ႏွစ္

၄ ႏွစ္

၃ ႏွစ္

၃ ႏွစ္

၂ ႏွစ္

၄ ႏွစ္

၃ ႏွစ္

၂ ႏွစ္

၂ ႏွစ္

၁ ႏွစ္

၂ ႏွစ္ ညအခ်ိန္သင္တန္း

IT ကို အသုံးျပဳ၍ ထိပ္တန္းလုပ္ငန္းျဖစ္ေအာင္ 
လုပ္ကိုင္လိုက္ပါ

ယေန႔ေခတ္၏ ထိပ္တန္း သတင္းအခ်က္အလက္ 
အသိုင္းအဝိုင္းကို ပံ့ပိုးကူညီျခင္း

ထိပ္တန္း ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးျဖစ္လာေစရန္ 
ရည္မွန္းခ်က္ပါ

အဆင့္ျမင့္ ဂိမ္းဖန္တီးသူတစ္ဦးအျဖစ္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္ပါ

ထိပ္တန္းဒစ္ဂ်စ္တယ္အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 
ေတြ႕ဆုံလိုက္ပါ Advertisement Designer

Image Creator

Web Designer

CG Creator

Medical administration 

Administration, accounting and sales

Systems Engineer

IT/Financial Consultant

Programmer

Systems Engineer

Network Engineer

Solution Engineer

Game Programmer

Game Designer 

Game Planner

Game Director 

Control Programmer

Mechatronics Engineer

Hardware Developer

Embedded Systems Engineer

System Administrator

Systems Engineer

Administration, 
accounting and sales

Programmer

Automotive Engineer Computer Science
Researcher 

ProgrammerSystems Engineer

၄ ႏွစ္

၃ ႏွစ္

၂ ႏွစ္

၃ ႏွစ္

Art & Design

Business & 
Management

Engineering for 
Embedded Systems

IT ပညာရပ္ကို ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေလ့လာၿပီး ကမာၻႀကီးႏွင့္ 
မ်က္ေျခမျပတ္ရွိေနပါ။

Digital Game & 
Amusement

Computer 
Science

KCG ပ႐ိုဂရမ္မ်ားစာရင္း ဌာနငါးခုရွိ အစီအစဥ္၁၉ခုစာရင္းအျပည့္အစုံသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အဆုံးမဲ့ အိပ္မက္မ်ားကို သတိျပဳမိေစပါသည္။

For Foreign students

Art & Design Informatics ဌာန
Art and Design Informatics ဘာသာရပ္ / Manga and Anime ဘာသာရပ္

Art & Design ဌာန

Manga & Anime ဌာန

Art & Design အေျခခံ ဌာန
Art and Design ဘာသာရပ္ / Manga and Anime ဘာသာရပ္

Business and Management Informatics ဌာန
Management Information ဘာသာရပ္ / Data Science ဘာသာရပ္

Applied Informatics ဌာန
Medical Informatics ဘာသာရပ္ / Marine Science IT ဘာသာရပ္ / 
Agricultural IT ဘာသာရပ္ / FinTech ဘာသာရပ္

Business IT ဌာန

Medical Office Administration ဌာန

Computer Science ဌာန

Multimedia Computing ဌာန

Computer Networking ဌာန

Information Processing ဌာန
Information Processing ဘာသာရပ္ / IT Voice Actor/Actress ဘာသာရပ္ / 
Graduate Study Transfer ဘာသာရပ္

Embedded Systems ဌာန

Computer Engineering ဌာန
Computer Engineering ဘာသာရပ္ / Automobile Control ဘာသာရပ္

Computer Engineering Basics ဌာန

Advanced Digital Game and Amusement ဌာန

Digital Game Development ဌာန

Digital Game Development Basics ဌာန

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဌာန
Information & Communication သင္တန္း / University Graduate Skills 
Upgrading ဘာသာရပ္ / One-year Evening ဘာသာရပ္

Information & Communication သင္တန္း
Night Studies ဌာန

Applied Informatics ဌာန
International Automobile Control ဘာသာရပ္ (နိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္)

Computer Engineering ဌာန
International Information ဘာသာရပ္ / International Art & Design ဘာသာရပ္
International Tourism Information ဘာသာရပ ္(နိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္)

Information Processing ဌာန
RIT Masters Exchange ဘာသာရပ္ (ေကာလိပ္မ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ 
ေလးႏွစ္တက္ေရာက္ၿပီးေသာ ဘြဲ႕ရမ်ားအတြက္) / International IT ဘာသာရပ္ 
(နိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္)

အဆင့္ျမင့္
ဒီပလုိမာ

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ
လက္ေတြ႕

အထူးပ႐ိုဂရမ္မ်ား

အဆင့္ျမင့္
ဒီပလုိမာ

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ
လက္ေတြ႕

အထူးပ႐ိုဂရမ္မ်ား

အဆင့္ျမင့္
ဒီပလုိမာ

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ
လက္ေတြ႕

အထူးပ႐ိုဂရမ္မ်ား

အဆင့္ျမင့္
ဒီပလုိမာ

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ
လက္ေတြ႕

အထူးပ႐ိုဂရမ္မ်ား

အဆင့္ျမင့္
ဒီပလုိမာ

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ
လက္ေတြ႕

အထူးပ႐ိုဂရမ္မ်ား

အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ ေလ့လာသင္ယူပါ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းကို တၿပိဳင္နက္ 
တက္ေရာက္ပါ

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဌာန
Information & Communication

A
B
C
D
E

အသိအမွတ္ျပဳမႈရရွိရန္ လိုအပ္သည္မွာ 
ဤပ႐ိုဂရမ္သည္ စီးပြားေရးေလာကတြင္ 
ေရွ႕တန္းေရာက္ေနၿပီး လက္ရွိတြင္ 
ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားအျဖစ္ 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ 
လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရေသာ 
အထူးျပဳပညာေရးကို ေပးစြမ္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
အသိအမွတ္ျပဳမႈရရွိထားေသာ 
ပ႐ိုဂရမ္ငါးခုအျပင္ KCG သည္ အျခားေသာ 
ႏွစ္ႏွစ္ပ႐ိုဂရမ္ႏွင့္ သုံးႏွစ္ပ႐ိုဂရမ္မ်ားကိုလည္း 
ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၌ 
စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွစ၍ KCG သည္ IT 
ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ထိပ္တန္းနယ္ပယ္မ်ား၌ 
ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားကို 
ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ေစရန္ အဆိုပါပ႐ိုဂရမ္မ်ားကို 
ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။
KCG သည္ အသိအမွတ္ျပဳမႈတစ္ခုၿပီးတစ္ခု 
ရရွိေစရန္အတြက္ အျခားပ႐ိုဂရမ္မ်ားအား 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရွိရန္ အစီအစဥ္တစ္ခုကို 
ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ 
လက္ေတြ႕ 
အထူးပ႐ိုဂရမ္မ်ားဟူသည္မွာ 
အဘယ္နည္း။

သတ္မွတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား
ရွိ ေလးႏွစ္တာ အထူးပ႐ိုဂရမ္မ်ားမွ 
ဘြဲ႕ရရွိသူမ်ားကို “အဆင့္ျမင့္ ဒီပလိုမာ” 
(kodo-senmonshi) ေပးအပ္ပါသည္။
“အဆင့္ျမင့္ ဒီပလိုမာ” ဟူေသာ 
အသုံးအႏႈန္းကို ေလးႏွစ္တာ 
တကၠသုိလ္တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ဘြဲ႕ရမ်ားအား 
ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သည့္ဘြဲ႕ (gakushi) ႏွင့္ 
အဆင့္တူညီသည္ဟု ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ 
အားကစား၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန 
(MEXT) က သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 
နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ဒီပလိုမာ 
ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားသည္ အထူးျပဳ 
အသိပညာမ်ားကိုသာမက 
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ားကိုပါ 
ပိုင္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ကို 
ဂ်ပန္လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ေလးစားၾကသည္။ 
ကိစၥအမ်ားအျပားတြင္ အဆင့္ျမင့္ ဒီပလိုမာကို 
ဘြဲ႕တစ္ခုထက္ ပို၍တန္ဖိုးထားလာၾကပါသည္။

အဆင့္ျမင့္ ဒီပလိုမာဟူသည္မွာ 
အဘယ္နည္း။
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BArt & Design

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ Art Director ျဖစ္ႏိုင္သည္။

Digital Art ၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကုိ အဆုံးစြန္ထိ စူးစမ္းေလ့လာရင္းျဖင့္ product ၏ ျပီးျပည့္စံုေသာ ပုံကို 
ၾကိဳတင္၍ ထင္ျမင္ယူဆျပီး project ကုိ ေအာင္ျမင္ျပီးေျမာက္ေစရန္ planning လုပ္သည့္ စြမ္းရည္ႏွင့္ 
management skill လဲရွိသည့္ Art Director ကုိ ေမြးထုတ္ေပးသည္။

ရည္ရြယ္သည့္ အလုပ္အမ်ဳိးအစား

Art Director
Web Designer
Game CG Designer

CG Creator
Advertisement Designer
Image Creator

DTP Designer   
အစရွိသည္။

A
Art & Design Informatics ဌာန   ၄ ႏွစ္သင္ရိုး   ★အဆင့္ျမင့္ ဒီပလုိမာ

ကုမၸဏီမ်ားအဖုိ႔ အေကာင္းဆုံး သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ကို အဆုိျပဳတင္ျပျပီး၊ 
စီးပြားေရးကုိ ဦးေဆာင္ေပးႏုိင္သည့္ အၾကံေပးျဖစ္ႏိုင္သည္။

ကုမၸဏီတြင္ရွိေသာ ဌာနအသီးသီး၏ လုပ္ငန္းအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အျမတ္အစြန္းမ်ား 
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာနည္းစသည္တုိ႔၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အသိပညာမ်ားႏွင့္တကြ လက္ေတြ႔က်ေသာ IT နည္းပညာမ်ားကုိ 
သင္ယူရင္းျဖင့္ IT ကုိ အသုံးျပဳ၍ စီးပြားေရးကုိ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္၏ 
အေျခခံရွိသင့္သည္မ်ား တတ္ေျမာက္မည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ client စီမံခန္႔ခြဲျခင္းစသည့္ 
နယ္ပယ္မ်ားတြင္ information system ကုိ ဒီဇုိင္းႏွင့္ အဆုိျပဳတင္ျပႏိုင္သည့္ IT consultant ႏွင့္ Project 
manager ကုိ ေမြးထုတ္ေပးသည္။ KCG သည္ Management Information ဘာသာရပ္ႏွင့္ Data Science 
ဘာသာရပ္တို႔ကို သင္ၾကားေပးပါသည္။

ရည္ရြယ္သည့္ အလုပ္အမ်ဳိးအစား

IT Consultant
Sales Personnel for Technology

Systems Engineer
Project Manager   အစရွိသည္။

Business and Management Informatics ဌာန   ၄ ႏွစ္သင္ရိုး   ★အဆင့္ျမင့္ ဒီပလုိမာ

စီးပြားေရးနည္းဟန္မ်ား ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာစြမ္းရည္ ျမင့္မားသည့္ စီးပြားေရးသမား 
ျဖစ္ႏိုင္သည္။

စီးပြားေရး နည္းဟန္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္၊ Word, Excel, Access စသည့္ ရုံးသုံးမ်ားကုိ 
သုံးႏိုင္သည့္ နည္းပညာမ်ား၊ အလုပ္လုပ္သူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ အေျခခံကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားရွိျပီး၊ 
ေန႔စဥ္စာရင္းေရးသြင္းျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ဖြဲ႔စည္းပံုမွစကာ လုပ္ငန္းခြင္ အသိပညာမ်ားကုိ သင္ၾကားသည္။ မည္သည့္ 
လုပ္ငန္းခြင္မ်ိဳးတြင္မဆုိ လ်င္ျမန္တက္ၾကြစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ စီးပြားေရးသမားေကာင္းကုိ ေမြးထုတ္ေပးသည္။

ရည္ရြယ္သည့္ အလုပ္အမ်ဳိးအစား

Systems Administrator 
Sales & Marketing Staff              
Instructor for Computer Operator
Administrative and Accounting Staff   အစရွိသည္။

Business IT ဌာန   ၂ ႏွစ္သင္ရိုး   ဒီပလုိမာ

ရည္ရြယ္သည့္ အလုပ္အမ်ဳိးအစား

ေဆး႐ံုမ်ား၊ ေဆးခန္းမ်ား၏ Medical Administration 
အစရွိသည္။

ေဆးပညာနယ္ပယ္အျပင္ ကြန္ျပဴတာနယ္ပယ္ရွိအသိပညာမ်ား ရရွိကာ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သည့္ေနရာမ်ား၌ 
ကြန္ျပဴတာအသုံးျပဳေဆာင္႐ြက္ျခင္းကုိ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

ကြန္ျပဴတာဆက္စပ္အသိပညာမ်ားသည္ ယေန႔ေခတ္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ၿပီး 
အဆုိပါလိုအပ္ခ်က္အတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာဝန္ထမ္းအေရအတြက္မ်ား နည္းပါးလ်က္ရွိသည္။ Medical 
Office Administration ဌာနတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာအသိပညာအျပင္ IT စြမ္းရည္မ်ားကုိပါ 
သင္ယူရရွိႏိုင္ၿပီး အနာဂတ္တြင္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သည့္ေနရာမ်ား၌ 
ကြန္ျပဴတာအသံုးျပဳေဆာင္႐ြက္ျခင္းကုိ ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ႏိုင္သည့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

 Medical Office Administration ဌာန   ၂ ႏွစ္သင္ရိုး   ဒီပလိုမာ

သင္ၾကားေပးသည့္ ဘာသာရပ္မ်ား

Business & Management

Business & Management ဌာနတြင္ The Kyoto College of Graduate 
Studies for Informatics သုိ႔ ျမန္ဆန္ထိေရာက္စြာ ဆက္လက္ခ်ိတ္ဆက္ 
တက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ၆ႏွစ္သင္ ပရိုဂရမ္ကုိ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

Digital Art လုပ္ငန္းကုိ ေထာက္ကူျပဳႏိုင္သည့္ Creator, Designer ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ဒီဇိုင္း၊ အေရာင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အာရုံခံစားမႈစေသာ အႏုပညာ၏ အေျခခံစြမ္းရည္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ software 
ကုိ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ skill ရိွျပီး၊ concept ကုိ အေျခခံသည့္ ဖန္တီးမႈ လုပ္ရွားမႈမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ေသာ 
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ကို ေမြးထုတ္ေပးသည္။

Art & Design အေျခခံ ဌာန   ၂ ႏွစ္သင္ရိုး   ဒီပလိုမာ

ရည္ရြယ္သည့္ အလုပ္အမ်ဳိးအစား

CG Creator
Web Designer
Game CG Designer

DTP Operator
Non-Linear Editing 
Operator   အစရွိသည္။

System engineer တစ္ဦးျဖစ္လာေစရန္ႏွင့္ နယ္ပယ္တြင္း၌ IT 
တုိးတက္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ပ့ံပိုးကူညီရန္။

ဤပ႐ိုဂရမ္သည္ ဖန္တီးေရးသားမႈ နည္းပညာမ်ားကုိ အဆင့္ျမင့္မားစြာ နားလည္ၿပီး ဧည့္သည္၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
နားေထာင္ကာ အုိင္ဒီယာမ်ားကုိ ညိွႏိႈင္းရန္ႏွင့္ အဆုိျပဳရန္ အေတြးအျမင္ ဖန္တီးပုံေဖာ္ျခင္းႏွင့္ တင္ျပျခင္း၌ 
စြမ္းရည္ရွိသူမ်ားကုိ ေမြးထုတ္ေပးပါသည္။ ဤပ႐ိုဂရမ္ပါ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ International Automotive 
Controls၊ Marine IT၊ Agricultural IT၊ Fintech ႏွင့္ Medical Information တုိ႔ ျဖစ္သည္။

ရည္ရြယ္သည့္ အလုပ္အမ်ဳိးအစား

Automotive Engineer
Marine/Aquacultural Engineer
Agricultural/Forestry Engineer
Financial Engineer
Medical Information Technician   အစရွိသည္။

Applied Informatics ဌာန   ၃ ႏွစ္သင္ရိုး    ဒီပလိုမာ

International Automobile Control ဘာသာရပ္နိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သီးသန့္

e-Business Producer
Data Scientist

တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းႏွင့္ အဆုိျပဳတင္ျပႏိုင္စြမ္းမ်ား ျပင္ဆင္ထားခဲ့သည့္ creator, designer ျဖစ္ႏိုင္သည္။

အဆင့္ျမင့္ေသာ ထုတ္လုပ္မႈ နည္းပညာကုိ တတ္ကၽြမ္းျပီး၊ client ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ နားေထာင္ေနစဥ္ 
ညွိႏွိဳင္းျခင္းႏွင့္ အဆုိျပဳႏုိင္သည့္ concept making လုပ္ႏိုင္စြမ္း၊ တင္ဆက္ျပသႏိုင္စြမ္းရိွသည့္ 
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေမြးထုတ္ေပးသည္။

ရည္ရြယ္သည့္ အလုပ္အမ်ဳိးအစား

CG Creator
Web Designer

DTP Designer
Image Creator

Advertisement Designer
Game CG Designer   အစရွိသည္။

Art & Design ဌာန   ၃ ႏွစ္သင္ရိုး   ဒီပလုိမာ

ရည္ရြယ္သည့္ အလုပ္အမ်ဳိးအစား

Animator 
Manga Artist 

Digital Painter
CG Animator 

Illustrator 
Advertising Designer   အစရွိသည္။

Digital ျဖင့္ Manga & Anime Product နည္းပညာကုိ ျပင္ဆင္ 
တတ္ေျမာက္ထားသည့္ ကာတြန္းဆရာ၊ Animator, Creator ျဖစ္ႏိုင္သည္။

Analog ျဖင့္ Manga & Anime Product ၏ နည္းပညာႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ေျခရာေကာက္ရင္းျဖင့္ပင္၊ 
Digital ျဖင့္ Product မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ျပီး ထုတ္လုပ္ရာေနရာႏွင့္ ထုတ္ေ၀မႈ၊ ျဖန္႔ျဖဴးမႈ 
အပုိင္းမ်ားကုိ တက္ၾကြစြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေမြးထုတ္ေပးသည္။

Manga & Anime ဌာန   ၃ ႏွစ္သင္ရိုး   ဒီပလုိမာ
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Computer ScienceC
IT လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳႏိုင္သည့္ အထူးကၽြမ္းက်င္သူ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

Client ၏ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရန္ information system ျဖင့္ ေျဖရွင္းနည္းကုိ 
အဆုိျပဳတင္ျပျခင္းႏွင့္ တည္ေဆာက္ႏုိင္သည့္ Solution Engineer, IT architect ကုိ 
ေမြးထုတ္ေပးသည္။

Computer Science ဌာန   ၄ ႏွစ္သင္ရိုး   ★အဆင့္ျမင့္ ဒီပလိုမာ

Software အသစ္မ်ား ေရးဆြဲမႈကုိ ဦးေဆာင္ႏိုင္သည့္ 
အင္ဂ်င္နီယာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

Software အသစ္မ်ား ေရးဆြဲသည့္ အဖြဲ႔တြင္ System Design ႏွင့္ Client တုိ႔ကို 
ညွိႏွိဳင္းျခင္းစသည့္မ်ားကုိ အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ System Engineer ကုိ 
ေမြးထုတ္ေပးသည္။

ရည္ရြယ္သည့္ အလုပ္အမ်ဳိးအစား

Systems Engineer
Programmer

Database Engineer
CG Engineer

Web Engineer   
အစရွိသည္။

Multimedia Computing ဌာန   ၃ ႏွစ္သင္ရိုး   ဒီပလိုမာ

ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား၏ ဂိမ္းေရးဆြဲမႈ ေရွ႕ေဆာင္သူ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

Programming၊ Content ျပဳလုပ္နည္းပညာသာမကပဲ အသင္းအဖြဲ႔ တည္ေထာင္ရန္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ 
management skill၊ leadership လဲ ပ်ိဳးေထာင္ေပးျပီး production staff မ်ားကုိ ညႊန္ၾကားသည့္ Game 
director ၊ ဂိမ္းနည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အသင္းမ်ားကုိ ဦးေဆာင္သည့္ technical director ကုိ 
ေမြးထုတ္ေပးသည္။

ရည္ရြယ္သည့္ အလုပ္အမ်ဳိးအစား

Game Director 
Game Producer
Game Planner

Technical Diretor
Game Programmer
Game CG Designer   အစရွိသည္။

ရည္ရြယ္သည့္ အလုပ္အမ်ဳိးအစား

Game Programmer
Game Scenario Writer 
Game Development Assistant   အစရွိသည္။

Game Planner
Game CG Designer　

ေခတ္ေရွ႕ေျပးသည့္ နည္းပညာမ်ားအစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ Game Creator ျဖစ္ႏိုင္သည္။

၃ ဖက္ျမင္ ဂိမ္းမ်ား၊ online game မ်ားစသည္႔ နည္းပညာျမင့္ ဂိမ္းမ်ားကုိ ေရးဆြဲႏိုင္သည့္ ဂိမ္းပရိုဂရမ္မာ၊ 

product တစ္ခုလံုးကုိ ျခံဳငံုရွုျမင္ျပီး player ကို စိတ္၀င္စားမႈ အျမင့္ဆုံးေရာက္ေစမည့္ စိတ္၀င္စားစရာ 

အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ game planner၊ အသင္းအဖြဲ႔ ထူေတာင္ရာတြင္ ဗဟုိခ်က္မျဖစ္ေသာ creator 

ကုိ ေမြးထုတ္ေပးသည္။ 

ရည္ရြယ္သည့္ အလုပ္အမ်ဳိးအစား

Game Programmer
Game Scenario Writer

Game Planner
Game CG Designer  အစရွိသည္။

ဂိမ္းေရးဆြဲေရးအေျခခံကို ေသေသခ်ာခ်ာတက္ေျမာက္ထားသည့္ တီထြင္ဖန္တီးသူျဖစ္လာ ပါမည္

C++ စသည့္ ပ႐ိုဂရမ္းမင္းဘာသာစကားနွင့္ ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္း၊ ဂိမ္းျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစသည္တို႔ကုိ 
ခ်မွတ္သည့္ ဂိမ္းစီမံေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ သင္ၾကားပါမည္။ ထုတ္လုပ္မႈဒါ႐ုိက္ တာ၏ ၫႊန္ၾကားမႈျဖင့္ 
တိက်ေသခ်ာသည့္လုပ္ငန္းမ်ားစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ ဂိမ္းပ႐ိုဂရမ္မာ ႏွင့္ ဂိမ္းပလန္နာမ်ား 
ေရးဆြဲေရးအကူမ်ားကုိ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးပါမည္။

Advanced Digital Game and Amusement ဌာန   ၄ ႏွစ္သင္ရိုး   ★အဆင့္ျမင့္ ဒီပလုိမာ

Digital Game Development ဌာန   ၃ ႏွစ္သင္ရိုး   ဒီပလုိမာ

Digital Game Development Basics ဌာန   ၂ နွစ္သင္႐ိုး   ဒီပလုိမာ

Digital Game & AmusementD

ရည္ရြယ္သည့္ အလုပ္အမ်ဳိးအစား

Solution Engineer
Project Manager

Systems Engineer
Network Engineer

IT Architect   အစရွိသည္။

ပ႐ိုဂရမ္ေရးျခင္းႏွင့္ IT အေျခခံမ်ားကုိ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္သည့္ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးျဖစ္လာေစရန္။

ဤပ႐ိုဂရမ္သည္ ကြန္ျပဴတာမ်ား၊ ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ သီအုိရီတြင္ အေျခခံရွိေသာ 
Programmer မ်ား၊ System Engineer မ်ားႏွင့္ System Operator မ်ားကုိ ေမြးထုတ္ေပးသည္။ 
ဤပ႐ိုဂရမ္ပါဘာသာရပ္မ်ားသည္ International IT၊ Information Processingႏွင့္ IT Voice Acting တုိ႔ျဖစ္သည္။

ရည္ရြယ္သည့္ အလုပ္အမ်ဳိးအစား

Programmer
Web Programmer

System Engineer (SE)
Voice Acting

Applications Operator
Narrator   အစရွိသည္။

Information Processing ဌာန   ၂ ႏွစ္သင္ရိုး   ဒီပလုိမာ

International IT ဘာသာရပ္နိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သီးသန့္

Infromation System ကုိ တည္ေဆာက္မည့္ engineer ျဖစ္ႏိုင္သည္။

Network, Database, Information security ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ နည္းပညာ၊ အသိပညာမ်ားရရွိျပီး၊ 
ေဘးကင္းျပီး စိတ္ခ်ရေသာ information system တည္ေဆာက္ႏိုင္ေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ 
ေမြးထုတ္ေပးသည္။

ရည္ရြယ္သည့္ အလုပ္အမ်ဳိးအစား

Networking Engineer
Network Administrator

Database Engineer
Security Engineer 

Systems Engineer   
အစရွိသည္။

Computer Networking ဌာန   ၃ ႏွစ္သင္ရိုး   ဒီပလုိမာ
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E Engineering for Embedded Systems

Embedded system ေရးဆြဲေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ျဖစ္လာပါမည္

Hardware, Software နည္းပညာမ်ားအျပင္ အႀကံေပးျခင္း၊ ဒီဇိုင္းပုံေဖာ္ျခင္း၊ ေရးဆြဲျခင္း၊ အသံုးခ်ျခင္း၊ 
ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း စသည္တုိ႔အထိ Embedded system ေရးဆြဲ ေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္ နယ္ပယ္က်ယ္ျပန့္ေသာ 
နည္းပညာ၊ အသိပညာစသည္တုိ႔ကို တတ္ ေျမာက္ထားၿပီး ေရးဆြဲေရးအသင္းကုိ ၫႊန္ၾကာျခင္း၊ စုစည္းျခင္းစသည္တို႔ကုိ 
ေဆာင္ရြက္ သည့္ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာႏွင့္ IT Architects မ်ားကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ပါမည္။

ရည္ရြယ္သည့္ အလုပ္အမ်ဳိးအစား

IT Architect
Mechatronics Engineer
Embedded Systems Engineer

Systems Engineer
Hardware Developer   အစရွိသည္။

Embedded Systems ဌာန   ၄ ႏွစ္သင္ရိုး   ★အဆင့္ျမင့္ ဒီပလုိမာ

Information & Communication သင္တန္း   ေန႔အခ်ိန္ အခ်ိန္ျပည့္သင္တန္း ၁ႏွစ္/ ညအခ်ိန္သင္တန္း ၂ႏွစ္

Hardware. Software ႏွင့္ဆုိင္သည့္အေျခခံကုိတက္ေျမာက္ထားသည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္လာပါမည္

Embedded system တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္ Hardware. Software ႏွင့္ဆိုင္သည့္ 
အေျခခံနည္းပညာ၊ အသိပညာမ်ားကုိ သင္ယူတက္ေျမာက္ၿပီး တည္ေဆာက္ 
ေရးေခါင္းေဆာင္၏လက္ေအာက္တြင္ တိက်ေသခ်ာေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္သည့္ 
Control Systems Engineer မ်ားကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ပါမည္။

Computer Engineering Basics ဌာန   ၂ နွစ္သင္႐ိုး   ဒီပလိုမာ

ရည္ရြယ္သည့္ အလုပ္အမ်ဳိးအစား

Embedded Engineer
Systems Engineer

Control Programmer 
Customer Engineer   အစရွိသည္။

Embedded technology ျဖင့္ ထုတ္ကုန္ဖန္တီးထုတ္လုပ္မႈကို အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးျဖစ္လာေစရန္။

စက္႐ုပ္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္ပစၥည္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အင္နီယာပညာႏွင့္ မုိက္ခ႐ိုပေရာဆက္ဆာ 
ထိန္းခ်ဳပ္ကိရိယာမ်ား တည္ေဆာက္မႈကို ေလ့က်င့္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ embedded system မ်ားကုိ 
ျပည့္ျပည့္စုံစုံေလ့လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါဘာသာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႕ရရွိသူမ်ားသည္ system engineer မ်ား၊ 
programmer မ်ားႏွင့္ mechatronics engineer မ်ား ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ထုတ္ကုန္အဆင့္ျမွင့္တင္မႈ စက္႐ုံ၊ 
အလုပ္႐ုံမ်ား၏ အဓိကအခန္းက႑မ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါပ႐ိုဂရမ္ပါ ဘာသာရပ္မ်ားသည္ 
International Information၊ Computer Engineering ႏွင့္ Automobile Control တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

Computer Engineering ဌာန  ၃ ႏွစ္သင္ရိုး   ဒီပလုိမာ

ရည္ရြယ္သည့္ အလုပ္အမ်ဳိးအစား

Embedded Systems Engineer
Mechatronics Engineer
Systems Engineer

Customer Engineer
Control Programmer 
ECU Developer

On-board Electronics 
Engineer    
အစရွိသည္။

အခ်ိန္တိုအတြင္း IT စြမ္းရည္ကို သင္ယူတက္ေျမာက္ခ်င္သူမ်ားကို ရည္ရြယ္သည့္အတန္း ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဦးခ်င္းလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ 
တက္ေျမာက္မႈအဆင့္အေပၚမူတည္ၿပီး ဘာသာရပ္ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ပ႐ိုဂရမ္းမင္းႏွင့္ system development၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားတက္ေျမာက္ျခင္း၊ ႐ံုးပိုင္းဆိုင္ရာအပလီေကးရွင္းအသံုးခ် 
နည္းမ်ားတက္ေျမာက္ျခင္း စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းက်သည္သင္ယူမႈမ်ား ကို ရရိွႏိုင္ပါသည္။

နိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သီးသန့္ International Information ဘာသာရပ္
International Art Design ဘာသာရပ္ International Tourism Information ဘာသာရပ္

ကမာၻတဝွမ္းရွိ အေရးပါေသာက႑မ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေသာ information-processing engineer မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးရန္အတြက္ KCG သည္ 
နိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ႏိုင္ငံတကာဘာသာရပ္ငါးခုကို စီစဥ္ဖန္တီးခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
ဧၿပီလ သို႔မဟုတ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
KCG သည္ နိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ဝင္အမ်ားအျပားကို 
ခန္႔အပ္ထားပါသည္။ အဆိုပါဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ပညာသင္ၾကားေရးမွသည္ ေက်ာင္းပရဝုဏ္အတြင္း ေနထိုင္မႈဘဝႏွင့္ 
အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္မ်ား ရွာေဖြျခင္းအထိ ေရးရာကိစၥအမ်ားအျပားကို ပံ့ပိုးကူညီေပးပါသည္။ ၎တို႔၏ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈေၾကာင့္ ကမာၻအႏွံ႔မွ KCG 
သို႔လာေရာက္သင္ၾကားသည့္ နိုင္ငံျခား ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသား အမ်ားအျပားသည္ ယုံၾကည္မႈရွိရွိျဖင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္၀ေသာ ေက်ာင္းသားဘဝကို 
ခံစားႏိုင္ပါသည္။

အသံုးခ် သတင္းအခ်က္အလက္ပရိုဂရမ္ ၃ႏွစ္၊ ဒီပလုိမာဘြဲ႕     အား က်ိဳတုိအဲ့ခိမအဲ ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္အတြင္း သင္ၾကားေပးေနပါသည္။

International Automobile Control ဘာသာရပ္
သတင္းအခ်က္အလက္ ျပဳလုပ္ျခင္းပရိုဂရမ္ ၂ႏွစ္၊ ဒီပလုိမာဘြဲ႕     အား က်ိဳတအဲ့ခိမအဲ ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္အတြင္း သင္ၾကားေပးေနပါသည္။

International IT ဘာသာရပ္

ကြန္ျပဴတာအင္ဂ်င္နီယာ ပရိုဂရမ္ ၂ႏွစ္၊ ဒီပလိုမာဘြဲ႕     အား ရခုဟုခုု ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္အတြင္း သင္ၾကားေပးေနပါသည္။

International Information ဘာသာရပ္
International Art & Design ဘာသာရပ္
International Tourism Information ဘာသာရပ္

◆ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ သင့္မိခင္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းမ်ား ရွာေဖြလိုက္ပါ။

◆ KCGI ရွိ မဟာတန္းသို႔ ဝင္ခြင့္ရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းလိုက္ပါ။ စာရင္းသြင္းႏိုင္ပါၿပီ

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဌာန
Information & Communication

KCG နုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတက
ာဘာသာရပ္ငါးခု
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဧၿပီလ သုိ႔မဟုတ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ 
စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။
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International Automobile Control ဘာသာရပ္ႏွင့္ International IT ဘာသာရပ္မ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ MEXT-အသိအမွတ္ျပဳ ဒီပလိုမာ 
ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏မိခင္ႏိုင္ငံမ်ား၌ IT ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကား နည္းပညာမ်ားဆိုင္ရာ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ အလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိရန္ 
လမ္းေၾကာင္းဖြင့္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား အလုပ္လုပ္ရန္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားသည္ KCG အလုပ္အကိုင္ပိုင္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ဝန္ထမ္းထံမွ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ 
ေဆြးေႏြးအႀကံေပးမႈကို ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ရခုဟိုကုေက်ာင္းပရဝုဏ္၌ သင္ၾကားေပးေသာ အဆိုပါဘာသာရပ္သုံးခုမွာ KCGI တြင္ စာရင္းသြင္းရန္ ရည္မွန္းထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ အေထြေထြ 
တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအျပင္ အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ေကာလိပ္မ်ားမွ ဘြဲ႕ရရွိမႈႏွင့္ ၎တို႔၏မိခင္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ သတ္မွတ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားေပၚအေျခခံ၍ ေက်ာင္းသားမ်ားကို 
လက္ခံေပးႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဂ်ပန္ဘာသာစကားစြမ္းရည္အလိုက္ အတန္းမ်ားခြဲၿပီး အတန္း၏တိုးတက္မႈကို သင့္ေလ်ာ္သလို ခ်ိန္ညွိပါသည္။ အဆိုပါဘာသာရပ္မ်ား၌ 
သိုမွီးရရွိလာေသာ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ အသိပညာမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား KCGI သို႔ ဝင္ခြင့္ရရွိေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။ ေက်ာင္းသားအမ်ားအျပားသည္ KCGI 
ႏွင့္ပူးေပါင္းထားေသာ ႏိုင္ငံရပ္ျခားရွိ ပညာေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ သင္တန္းမ်ားသို႔ ဝင္ခြင့္ရရွိၾကပါသည္။

International Automobile Control ဘာသာရပ္

International IT ဘာသာရပ္

International Information ဘာသာရပ္
အဆုိပါဘာသာရပ္အား ေလ့လာသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား IT အေျခခံမ်ားအား သင္ၾကားေပးေနစဥ္ အထူးျပဳဘာသာရပ္အတြက္ လုိအပ္မည့္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ားကုိလည္း 
အားျဖည့္ေပးပါသည္။ စိတ္ႀကိဳက္ဘာသာရပ္အမ်ားအျပားအနက္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ IT စြမ္းရည္မ်ားကုိ အဆင့္ျမွင့္တင္ႏိုင္မည့္ ၎တုိ႔၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ 
ဘာသာရပ္မ်ားကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အတတ္ပညာပိုင္းဆုိင္ရာ ဂ်ပန္ဘာသာႏွင့္ အျခားဂ်ပန္ဘာသာရွိ 
ယူနစ္မ်ားကုိ သင္ျပေပးၿပီး ကြန္ျပဴတာနည္းပညာ ေလ့လာမႈႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ လုိအပ္ေသာ 
ဂ်ပန္ဘာသာစကား စြမ္းရည္ကုိလည္း ပ်ိဳးေထာင္သင္ၾကားေပးပါသည္။

ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ အေျခခံေလ့က်င့္မႈ

VBA ဆိုင္ရာ အေျခခံေလ့က်င့္မႈ

စာ႐ြက္စာတမ္းျပင္ဆင္ျခင္းဆုိင္ရာ အေထြေထြေလ့က်င့္မႈ

အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ 
ျပင္ဆင္ျခင္းဆိုင္ရာ အေျခခံေလ့က်င့္မႈ

လုပ္ငန္းစနစ္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

စီမံေရးရာ အခ်က္အလက္စနစ္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

အထူးျပဳ ဘာသာရပ္မ်ား

International Art Design ဘာသာရပ္

International Tourism Information ဘာသာရပ္
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဂ်ပန္ဘာသာစကားစြမ္းရည္ ကၽြမ္းက်င္မႈအလုိက္ အတန္းမ်ားကုိ 
အုပ္စုခြဲပါသည္။ အတန္း၏တုိးတက္မႈကုိ သင့္ေလ်ာ္သလုိ ခ်ိန္ညွိပါသည္။

ပထမႏွစ္

တ႐ုတ္အကၡရာမ်ားကို အသုံးမျပဳေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ နိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 
အဓိကရည္႐ြယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဤဘာသာရပ္၏အားသာရပ္မွာ IT ပညာရပ္ကို ထဲထဲဝင္ဝင္သိရွိေစၿပီး 
အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ား၌ ေက်ာင္းသားမ်ားလိုအပ္မည့္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားကို 
အားျဖည့္ေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ဂ်ပန္ဘာသာ၌ အသုံးျပဳေသာ ယူနစ္မ်ားကို 
သင္ၾကားေပးၿပီး ကြန္ျပဴတာ နည္းပညာအား ေလ့လာျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ 
လိုအပ္သည့္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ားကို ပ်ိဳးေထာင္ေပးပါသည္။

စိတ္ႀကိဳက္ဘာသာရပ္အမ်ားအျပားအနက္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ IT စြမ္းရည္မ်ားကို 
အဆင့္တစ္ဆင့္ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ၎တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို 
ေ႐ြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါဘာသာရပ္မ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
MEXT-အသိအမွတ္ျပဳ အဆင့္ျမင့္ ဒီပလိုမာ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏မိခင္ႏိုင္ငံမ်ား၌ 
စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ အလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိရန္ လမ္းေၾကာင္းဖြင့္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယႏွစ္

ပထမႏွစ္

အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ လုိအပ္မည့္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားစြမ္းရည္ကုိ အားျဖည့္ေနစဥ္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပ႐ိုဂရမ္ေရးဆြဲျခင္း၊ ကြန္ျပဴတာစနစ္မ်ားႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆားကစ္မ်ားအပါအဝင္ 
ေမာ္ေတာ္ကား အင္ဂ်င္နီယာပညာႏွင့္ IT ဆိုင္ရာ ခိုင္မာေသာ အေျခခံမ်ားကုိ သင္ၾကားသိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယႏွစ္

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လက္ေတြ႕ ပ႐ိုဂရမ္ေရးဆြဲျခင္းစြမ္းရည္မ်ား၊ System Configuration 
အင္ဂ်င္နီယာပညာ၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆားကစ္မ်ား၏ အေျခခံမ်ားႏွင့္ မိုက္ခ႐ို ပ႐ိုဆက္ဆာမ်ားအျပင္ 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္၍ ေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

တတိယႏွစ္

ဤႏွစ္တြင္ သီအိုရီအရေရာ လက္ေတြ႕အရပါ ေလ့လာမႈမ်ားသည္ ေက်ာင္းသား၏ embedded 
technologies ဆိုင္ရာ အသိပညာကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါဘာသာရပ္မ်ားကို 
ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ MEXT-အသိအမွတ္ျပဳ အဆင့္ျမင့္ ဒီပလိုမာ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး 
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏မိခင္ႏိုင္ငံမ်ား၌ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ အလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိရန္ 
လမ္းေၾကာင္းဖြင့္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ embedded technologies မ်ားကုိ 
ေလ့လာေနစဥ္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားကုိ သင္ယူပါ။

21

ကြန္ရက္စီမံခန္႔ခြဲမႈ မိတ္ဆက္

ဂရပ္ဖစ္တူးလ္မ်ား မိတ္ဆက္

Python မိတ္ဆက္

ကြန္ျပဴတာစနစ္မ်ားဆိုင္ရာ အေျခခံ

စနစ္အဆင့္ျမွင့္တင္မႈ မိတ္ဆက္

PHP မိတ္ဆက္

ေဒတာေဘ့စ္ ဒီဇိုင္း   အစရွိသည။္

ေက်ာင္းသားမ်ားအား ကုမၸဏီမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ ကြန္ျပဴတာစြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ အသိပညာဆုိင္ရာ အေျခခံတို႔ကုိ 
သင္ၾကားေပးၿပီးေနာက္ အဆုိပါဘာသာရပ္သည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အႏုပညာေလာကတြင္ 
ေနရာတစ္ေနရာရေစရန္အလို႔ငွာ ေနာက္ဆုံးေပၚစြမ္းရည္မ်ားကို သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးပါသည္။ Manga ႏွင့္ Anime 
တြင္ ထုိဘာသာရပ္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အႏုပညာ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းနည္း 
ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးအေၾကာင္းႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ီထုတ္ေ၀ေရးရာတြင္ 
တက္တက္ၾကြၾကြပါဝင္နည္းတုိ႔အျပင္ Analog ထုတ္လုပ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အဆုိပါအႏုပညာပံုစံမ်ား၏သမိုင္းကုိ 
သင္ၾကားေပးပါသည္။ ဗိသုကာဒီဇိုင္းအမ်ိဳးအစားတြင္ ဗိသုကာဒီဇိုင္းဆုိင္ရာ အေျခခံကို သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ 
ဘာသာရပ္ကို စတင္သင္ၾကားၿပီး ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ဗိသုကာပံုစံကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ IT 
အသံုးျပဳနည္းကုိ သင္ၾကားေပးကာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ဗိသုကာဒီဇိုင္းပညာရွင္ျဖစ္လာေအာင္ 
ပ်ိဳးေထာင္ျမွင့္တင္ေပးသည္။

ဂရပ္ဖစ္တူးလ္မ်ား မိတ္ဆက္

ဒီဇိုင္းေလ့က်င့္ျခင္း

3D အန္နီေမးရွင္း၏ အေျခခံမ်ား

အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ 
ျပင္ဆင္ရာတြင္ ေလ့က်င့္မႈ

CAD ေလ့က်င့္မႈ

အထူးျပဳ ဘာသာရပ္မ်ား

ဝဘ္အေၾကာင္းအရာ ဖန္တီးမႈဆိုင္ရာ အေျခခံမ်ား

စာ႐ြက္စာတမ္းျပင္ဆင္ျခင္းဆိုင္ရာ အေထြေထြေလ့က်င့္မႈ

ဗိသုကာပညာရပ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ဝဘ္ အန္နီေမးရွင္း အေျခခံမ်ား

UI/UX ဒီဇိုင္း အေျခခံမ်ား

ပန္းခ်ီအေျခခံမ်ား   အစရွိသည။္

ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၏ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာေဈးကြက္သည္ ေမာ္ေတာ္ကားလုပ္ငန္းထက္ ႀကီးမားေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ကံမေကာင္းစြာပင္ ဂ်ပန္သည္ ထုိနယ္ပယ္၌ အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ 
ေနာက္ေကာက္က်က်န္ေနသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္း႐ႈခင္းၾကည့္သည့္ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေသာ က်ိဳတုိရွိ 
၎တည္ေနရာ၏အားသာခ်က္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ KCG သည္ IT ပညာရပ္အား 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းပုံစံငယ္မ်ား၌ အသံုးျပဳျခင္းကုိ ေက်ာင္းသားမ်ား 
ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေစသည့္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းတစ္ခုကိုလည္း ျပင္ဆင္ထားပါသည္။ ဤဘာသာရပ္တြင္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပေပးေဆာင္ျခင္း၊ 
ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား၏ လႈပ္ရွားသြားလာမႈမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ စိစစ္ခ်က္မ်ားကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သုိ႔ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ 
ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား၏ လႈပ္ရွားမႈကုိ ခန္႔မွန္းျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ လက္ေတြ႕ဆန္သည့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားေပးျခင္းျဖင့္ 
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းနည္း။ ဤဘာသာရပ္တြင္ စာရင္းသြင္းေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ 
ျပည္တြင္း-ခရီးသြားလာေရး ႀကီးၾကပ္သူမ်ားအျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္မ်ား လုပ္ကုိင္ရန္ ရည္မွန္းႏိုင္သည္။

ခရီးသြားလာေရး ေလ့လာမႈမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ျခင္း ေလ့က်င့္မႈ

ခရီးသြားမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ခရီးသြားလာမႈ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း

ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဆက္သြယ္ေရး

အထူးျပဳ ဘာသာရပ္မ်ား

အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲမ်ား A/B အတြက္ 
ျပင္ဆင္ျခင္းဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္မႈ

ခရီးသြားလုပ္ငန္းအသစ္မ်ား

က်ိဳတို ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းျခင္း

ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွိ ေျပာင္းလဲေနေသာ 
ကိန္းဂဏန္းစာရင္းဇယားမ်ားကို ေလ့က်င့္ျခင္း

ႏိုင္ငံတြင္း ခရီးသြားလာျခင္း   အစရွိသည။္
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ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက ္ေလးရာသီ
KCG တြင္ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပြဲေတာ္မ်ားက်င္းပလ်က္ရိွေနပါသည္။

1

ေဖေဖာ္ဝါရီလ

▪ ေဆာင္းဦးပညာသင္ကာလ ၿပီးဆံုးျခင္း

▪ KCG AWARDS
▪ ေဆာင္းဦးပညာသင္ကာလ စာေမးပြဲမ်ား

▪ J ken (Joho kentei)၊ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ 
  အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္စီးရီး

▪ ေႏြဦး ေက်ာင္းပိတ္ရက္

▪ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ျခင္း

▪ ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္အတြင္း၌ ကုမၸဏီမ်ားအေၾကာင္း 
  ႐ွင္းလင္းေဟာေျပာပြဲ

▪ ေဆာင္းရာသီသင္တန္းမ်ား စတင္ျခင္း

2

ႏိုဝင္ဘာလ

▪ ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္

▪ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ျခင္း

▪ ပညာေရး ေဟာေျပာခ်က္

▪ အႏုပညာဆုိင္ရာ ၾကည့္႐ႈပြဲ

▪ CG-Arts အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ စာေမးပြဲ

▪ မိဘမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲ

11
ၾသဂုတ္လ

▪ ေႏြဦးစာသင္ကာလ ၿပီးဆံုးျခင္း

▪ ေႏြဦးစာသင္ကာလ စာေမးပြဲမ်ား

▪ RIT ေႏြရာသီ ေဆြးေႏြးပြဲ

▪ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္

▪ ေႏြရာသီ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္စာေမးပြဲြဲမ်ားဆုိင္ရာ 
  ေဟာေျပာပြဲ

▪ ေႏြရာသီ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

▪ စီးပြားေရးအလုပ္သင္ဝင္ျခင္း

▪ သက္ေမြးလုပ္ငန္း တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းအစည္းအေဝး

▪ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ျခင္း

8

ေမလ

▪ ေက်ာင္းတည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ပတ္လည္ 
  (ေမလ ၁ ရက္ေန႔)

▪ အားကစားပြဲေတာ္မ်ား

▪ ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္အတြင္း၌ ကုမၸဏီမ်ားအေၾကာင္း 
  ႐ွင္းလင္းေဟာေျပာပြဲ

5
ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ ႀကိဳဆိုပြဲ

ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ

ေႏြဦးအခ်ိန္ ေတာင္တက္ျခင္း

က်ဳိတိုခ႐ိုင္ အထူးျပဳေက်ာင္းမ်ား အားကစားၿပိဳင္ပြဲႀကီး

သက္ေမြးလုပ္ငန္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းအစည္းအေဝးမ်ား

ေႏြရာသီ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း ဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ားေန႔

ေဆာင္းဦးအခ်ိန္ ေတာင္တက္ျခင္း

ေဆာင္းရာသီသင္တန္းမ်ား

ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္

ဘြဲ႕ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနား

KCG AWARDS

ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသားမ်ား ဂုဏ္ျပဳပြဲ

ဇူလုိင္လ

▪ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲ

▪ CG-Arts အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ စာေမးပြဲ

▪ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ျခင္း

▪ ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္အတြင္း၌ ကုမၸဏီမ်ားအေၾကာင္း 
  ႐ွင္းလင္းေဟာေျပာပြဲ

▪ ေႏြရာသီ ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲ

7
Gion ပြဲေတာ္ 
(Yasaka ေစတီေတာ္ႏွင့္ 
က်ဳိတိုအႏွံ႔အျပား)

Gozan မီးပုံပြဲေတာ္အခမ္းအနား 
(Daimonjiyama စသျဖင့္)

▪ J ken (Joho kentei)၊ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ 
  အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္စီးရီး

▪ က်ဳိတုိခ႐ိုင္ အထူးျပဳေက်ာင္းမ်ား အားကစားၿပိဳင္ပြဲႀကီး

▪ ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္အတြင္း၌ ကုမၸဏီမ်ားအေၾကာင္း 
  ႐ွင္းလင္းေဟာေျပာပြဲ

▪ ေဆာင္းဦးပညာသင္ကာလ လမ္းညႊန္ခ်က္

▪ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ     ▪ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈမ်ား
စက္တင္ဘာလ

9
ညခင္း လၾကည့္ျခင္း 
(Daikakuji ဘုရားေက်ာင္း)

Aoi ပြဲေတာ္ 
(Shimogamo ႏွင့္ 
Kamigamo ေစတီေတာ္မ်ား)

ေအာက္တုိဘာလ

▪ ေဆာင္းဦးပညာသင္ကာလ စတင္ျခင္း

▪ ေဆာင္းဦး ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္စာေမးပြဲ

▪ ေဆာင္းဦးအခ်ိန္ ေတာင္တက္ျခင္း

▪ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ျခင္း

10
သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအတြက္ 
ပြဲေတာ္ (Heian-jingu ေစတီေတာ္)

▪ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲ

▪ အလုပ္ဝင္ခြင့္အခြမ္းအလမ္းမ်ားဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ျခင္း

▪ ေဆာင္းရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ဒီဇင္ဘာလ
12Kyoto Takigi Noh 

(Heian-jingu 
ေစတီေတာ္)

ဇန္နဝါရီလ

▪ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကုိ ျပန္စျခင္း

▪ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ

▪ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ျခင္း
1အကြာအေဝး႐ွည္ 

ျမားပစ္အားကစား 
(Sanjusangendo 
ဘုရားေက်ာင္း)

ဇီးပန္းပြင့္ပြဲေတာ္ 
(Kitano-tenmangu ေစတီေတာ္)

▪ ေႏြဦး သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

▪ ဘြဲ႕ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနား

▪ ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသားမ်ား ဂုဏ္ျပဳပြဲ

▪ ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္အတြင္း၌ ကုမၸဏီမ်ားအေၾကာင္း 
  ႐ွင္းလင္းေဟာေျပာပြဲ

▪ ေႏြဦး ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္စာေမးပြဲဆုိင္ရာ 
  ေဟာေျပာပြဲ မတ္လ

3
မီး႐ွဴးမီးတိုင္ ပြဲေတာ္ 
(Seiryoji ဘုရားေက်ာင္း)

Arashiyama ေမပဲလ္ပြဲေတာ္ 
(Arashiyama)

ဧၿပီလ

▪ ပထမႏွစ္ေက်ာင္းသားမ်ားအား 
  ေက်ာင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွင္းလင္းေဟာေျပာပြဲ

▪ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ ႀကိဳဆုိပြဲ

▪ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈမ်ား

▪ ေႏြဦးစာသင္ကာလ စတင္ျခင္း

▪ ေမာင္မယ္သစ္လြင္ ႀကိဳဆိုပြဲႏွင့္ ကလပ္မ်ားႏွင့္မိတ္ဆက္ျခင္း

▪ ေႏြဦး ႏုိင္ငံေတာ္အစာေမးပြဲ

▪ ေမာင္မယ္သစ္လြင္ ေန႔ပိုင္းေလ့က်င့္ေရးစခန္း

▪ ေႏြဦးအခ်ိန္ ေတာင္တက္ျခင္း

▪ ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္အတြင္း၌ ကုမၸဏီမ်ားအေၾကာင္း 
  ႐ွင္းလင္းေဟာေျပာပြဲ

4
Toyotomi Hideyoshi 
ခ်ယ္ရီပန္းၾကည့္ပြဲေတာ္ 
(Daigoji ဘုရားေက်ာင္း)

က်ဳိတိုရွိ တစ္ႏွစ္တာ 
အဓိကပြဲေတာ္မ်ား

ဇြန္လ

▪ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ

▪ ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္အတြင္း၌ ကုမၸဏီမ်ားအေၾကာင္း 
  ႐ွင္းလင္းေဟာေျပာပြဲ

6Kyoto Takigi Noh 
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ဂ်ပန္ဘာသာရပ္

ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲႏွင့္ ဂ်ပန္ပညာေတာ္သင္စာေမးပြဲအတြက္ သီးသန္႔ဘာ သာရပ္

ဂ်ပန္ဘာသာဆက္စပ္ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းစတင္ဝင္ေရာက္ သည့္အခ်ိန္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ သင္တန္းနွစ္ဝက္ကာလအဆံုးတိုင္းရရိွသည့္ ရလဒ္မ်ား အရ အဆင့္အလိုက္ အတန္းမ်ားဖြဲ႔စည္းပါမည္။

ဇူလိုင္လ သို႔မဟုတ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ N2 သို႔မဟုတ္ N1 ေျဖဆိုႏိုင္ေစရန္ သင္ၾကားေပးပါမည္။ ထို႔အျပင္ ဂ်ပန္ပညာေတာ္ သင္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲမ်ားအတြက္လည္း အက်ဳံးဝင္ပါသည္။

◆ သင္တန္းလမ္းၫႊန္

◆ ေခၚယူသည့္သင္တန္း (ပညာသင္ႏွစ္ကန္႔သတ္) ႏွင့္အေၾကာင္းအရာ၊ ေခၚယူသည့္ ေက်ာင္းသားဦးေရ

◆ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည့္သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း

Preparatory 
Education 
Course

သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (ဘြဲ႔လြန္တကၠသုိလ္၊ တကၠသုိလ္၊ အထူးျပဳေက်ာင္း စသည္) တုိ႔တြင္ ဆက္လက္တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္ သုိ႔မဟုတ္ 
ႏိုင္ငံျခားတြင္ ၁၂ ႏွစ္တာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းအဆင့္ပညာေရးမ်ားကုိ ၿပီးေျမာက္  ေအာင္ျမင္ထားရပါမည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံအသီးသီး၏ ပညာေရးစနစ္မ်ားအရ ပညာသင္ႏွစ္ 
၁၂ႏွစ္ မျပည့္ေသာသူအတြက္လည္း ဤေက်ာင္း၏အတန္းမ်ားကုိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ ျခင္းျဖင့္ ဂ်ပန္အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္း (ဘြဲ႔လြန္တကၠသုိလ္၊ တကၠသုိလ္၊ အထူးျပဳ 
ေက်ာင္း စသည္) တုိ႔တြင္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည့္အရည္အခ်င္းကုိရရိွႏိုင္ပါသည္။
(ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အားကစား၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွခ်မွတ္ထားသည့္ Preparatory Education Course)

• ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (ဘြဲ႔လြန္တကၠသုိလ္၊ တကၠသုိလ္၊ အထူးျပဳေက်ာင္း စသည္) တုိ႔တြင္လုိအပ္သည့္ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းမ်ားသင္ၾကားေပး ျခင္းႏွင့္ 
  ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ N1၊ N2 သင္ၾကားျခင္းစီမံခ်က္မ်ားကုိ ေဆာင္ ရြက္ပါမည္။
• ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းအေပၚမူတည္၍ အဆင့္အလုိက္အတန္းမ်ားဖြဲ႔ စည္းၿပီး သင္ၾကားပါမည္။
• ၁ ပတ္တြင္ ၂၀ နာရီအထက္ ဂ်ပန္စာဆက္စပ္ဘာသာရပ္မ်ားဆုိင္ရာသင္ခန္းစာကုိ သင္ၾကားေပးပါမည္။ (သင္တန္းကာလႏွစ္ဝက္တုိင္းတြင္ အပတ္ ၂၀၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အပတ္ ၄၀)

အေျခခံဘာသာရပ္

ဂ်ပန္ဘာသာအျပင္ တစ္ျခားစြမ္းရည္ဆုိင္ရာမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ပညာေရးႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြသည့္ အသိပညာမ်ားကုိ သင္ယူတက္ေျမာက္ေစပါမည္။

ဘာသာရပ္အမည္

ေက်ာင္းဝင္ခ်ိန္ သင္တန္းအမည္ သတ္မွတ္လူဦးေရ

အေၾကာင္းအရာ

အေၾကာင္းအရာဂ်ပန္စာ ၁ (Grammar, Words, Vocabulary)
Grammar, Kanji ႏွင့္ Vocabulary သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ လူမႈဘဝ၊ အထူးျပဳနယ္ပယ္မ်ား တြင္ လိုအပ္သည့္ 
ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုသည့္ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းမ်ားရရိွေစရန္ သင္ၾကား ေပးျခင္း။

ဘာသာရပ္အမည္ အေၾကာင္းအရာ

အေထြေထြဂ်ပန္စာ
ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲႏွင့္ ဂ်ပန္ပညာေတာ္သင္စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ ေမးခြန္း ေဟာင္းမ်ားစသည္တို႔ျဖင့္ 
အဆိုပါအလားအလာတို႔ကိုစမ္းသပ္ေလ့လာျခင္းနွင့္ စီမံခ်က္ မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ဘာသာရပ္အမည္ အေၾကာင္းအရာ

အေျခခံဘာသာရပ္ အဂၤလိပ္စာ၊ သခၤ်ာ၊ သိပၸံတြဲ (ပထဝီ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ဇီဝေဗဒ)၊ အေထြေထြဘာသာရပ္၊ IT အေျခခံ (ကြန္ပ်ဴတာ)

ဂ်ပန္စာ ၂ (listening, speaking) ေန႔စဥ္လူေနမႈဘဝ၊ လူမႈဘဝႏွင့္ အထူးျပဳနယ္ပယ္မ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္ ႏႈတ္ေျပာစကား မ်ားသင္ၾကားျခင္း၊ နားေထာင္မႈဆိုင္ရာေလ့က်င့္ေပးျခင္း။

ဂ်ပန္စာ ၃ (Reading)
လူမႈဘဝ၊ အထူးျပဳနယ္ပယ္မ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္ အဖတ္စြမ္းရည္မ်ားေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးျခင္းႏွင့္ သတင္းစာ၊ မဂၢဇင္းႏွင့္ စာတမ္းမ်ား၊ 
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာလက္ရာမ်ား စသည္တို႔ ကို အဖတ္ေလ့က်င့္ျခင္း။

ဂ်ပန္စာ ၄ (Essay) စာတမ္းငယ္မ်ား၊ အစီရင္ခံစာ၊ အီးေမးလ္၊ Powerpoint ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာစာေၾကာင္း မ်ားေရးသားျခင္း။

ဂ်ပန္ႏုိငံအေၾကာင္း
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူေဘာင္အဖြဲ႔အစည္း၊ တဖန္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ား၏ တန္ဖိုးထားမႈ မ်ားႏွင့္ က်င့္ဝတ္ စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
နားလည္သေဘာေပါက္မႈမ်ား ျမွင့္တင္ေပး ျခင္း။

ဧၿပီလ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ ၁ႏွစ္သင္တန္း (၁ႏွစ္) အေယာက္ ၆၀

အေယာက္ ၆၀ေအာက္တုိဘာလ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ ၁ႏွစ္ခြဲသင္တန္း (၁ႏွစ္ခြဲ)

အဆင့္အလုိက္ အတန္းမ်ားဖြဲ႔စည္းၿပီး သင္ခန္းစာမ်ားကုိ သင္ၾကားပါမည္။

※ တစ္ပတ္တြင္ ၆~၈ နာရီၾကာသင္ယူရပါမည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္း (ဘြဲ႔လြန္တကၠသိုလ္၊ တကၠသိုလ္၊ အထူး ျပဳေက်ာင္းစသည္) 

တို႔တြင္ဆက္လက္ပညာဆည္းပူးမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအားရည္ရြယ္၍ ဂ်ပန္စာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ 

သခၤ်ာစသည္တို႔ကို ဝင္ခြင့္အတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သင္ၾကားေပး  သည့္ သင္႐ိုး

ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အားလုံးကုိက္ညီသည့္သူ

① ႏိုင္ငံျခားတြင္ အထက္တန္းပညာေရး၏ သင္႐ိုးမ်ားၿပီးဆုံးေအာင္ျမင္ထားရပါမည္။ (ပညာေရးေအာင္ျမင္ၿပီးဆုံးသည္အထိ ၁၂ႏွစ္မျပည့္ေသာသူမ်ားႏွင့္ ၁၂ႏွစ္အထက္ပညာ သင္ၾကားထားေသာသူ။)

② ဂ်ပန္ဘာသာစကား သင္ယူရန္ဆႏၵရိွၿပီး၊ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ N5 (အဆင့္ ၄) အထက္ညီသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားရိွၿပီး၊ ႀကိဳးႀကိဳးစားစားႏွင့္ ဂ်ပန္စာသင္ၾကား လုိစိတ္ရွိေသာသူ။

③ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္း (တကၠသုိလ္ႏွင့္ အထူးျပဳေက်ာင္းစ သည္) မ်ားသုိ႔ ဆက္လက္တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေျခခံပညာရပ္မ်ားတတ္ေျမာက္ ထားေသာသူ။

④ အထက္တန္းေက်ာင္းၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ားသည္ ၂၃ႏွစ္ေအာက္၊ ကာလ တုိေကာလိပ္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ားသည္ ၂၅ႏွစ္ေအာက္၊ တကၠသုိလ္ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ားသည္ 
၂၇ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ရပါမည္။

⑤ ပညာသင္စရိတ္ႏွင့္ ေနထုိင္စားေသာက္စရိတ္စသည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ေနထုိင္သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအား ေပးေခ်ႏိုင္ေသာသူ။

⑥ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ က်န္းမာသန္စြမ္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအသီးသီးကုိ လုိက္နာေစာင့္ထိန္းႏုိင္ေသာသူ။

က်ဳိတုိဂ်ပန္ဘာသာစကားသင္တန္းေက်ာင္း
KJLTC : Kyoto Japanese Language Training Centerဂ်ပန္စာသင္တန္းေက်ာင္း

ေက်ာင္းဆက္တက္ရန္ျပင္ဆင္သည့္သင္တန္း

・KCG ၏ ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္သီးျခားဘာသာရပ္ျဖစ္ပါသည္။ “က်ဳိတိုဂ်ပန္ဘာသာစကားသင္တန္းေက်ာင္း (KJLTC: Kyoto Japanese Language Training 
Center)” သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ ပညာဆက္ လက္ဆည္းပူးရန္အတြက္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားကို သင္ၾကားေပးပါသည္။ KJLTC သည္ 
တရားေရးရာဝန္ႀကီးမွ ေၾကာ္ျငာထားသည့္ ဂ်ပန္ဘာသာသင္တန္းေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။

・ဤအတန္းသည္ ပညာေရး၊ယဥ္ေက်းမႈ၊အားကစား၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနအသိ အမွတ္ျပဳထားသည္ Preparatory Education Course (ျပည္တြင္း ၂၆ ေက်ာင္း၊ ျပည္ပ 
၂ေက်ာင္းမွ်သာ) ျဖစ္ပါသည္။ မိခင္ႏိုင္ငံတြင္ ပညာသင္ႏွစ္ ၁၂ႏွစ္မျပည္သည့္သူမ်ား လည္း ဤအတန္းကို ၿပီးေျမာက္ျခင္းျဖင့္ KCG အဓိကဘာသာရပ္မ်ားမွအစ ဂ်ပန္ 
အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီႏိုင္ပါမည္။

・KCG အဓိကဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ ျဖည့္စြက္သင္ၾကားသည့္အေနျဖင့္ Word pro, Computing စသည့္ Application software လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ လက္ေတြ႔ေလ့ 
က်င့္သင္ၾကားျခင္း (IT အေျခခံ) ကို မသင္မေနရဘာသာရပ္အျဖစ္ထည့္သြင္းထားပါ သည္။ ရယူသည့္အဆင့္သည္ ေက်ာင္းဆက္တက္ၿပီးေနာက္ အဓိကဘာသာရပ္အဆင့္ 
အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ေပးပါသည္။

・သတ္မွတ္ထားသည့္ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းရွိသည့္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဤအတန္းကို တက္ေရာက္ရင္းျဖင့္ KCG အဓိကဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာေမဂ်ာဘာသာရပ္ 
မ်ားကို ဝင္ေရာက္သင္ယူႏိုင္ပါသည္။

・ဤအတန္းၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ KCG အဓိကဘာသာရပ္မ်ားကို ဆက္လက္သင္ယူသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာသင္ဆု၊ ေက်ာင္းလခေလွ်ာ့ခ်ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ရရွိႏိုင္ပါ သည္။ 
ထို႔အျပင္ KCGI ပံုမွန္ေက်ာင္းသားအျဖစ္ ဆက္လက္တက္ေရာက္သည့္ေက်ာင္း သားမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားကင္းလြတ္ခြင့္စနစ္ (အထူးေက်ာင္းသား) တြင္အက်ဳံးဝင္ပါ သည္။

အခ်ိန္ျပည့္စနစ္ ၁ ႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ စတင္တက္ေရာက္ အခ်ိန္ျပည့္စနစ္ ၁ ႏွစ္ခြဲ ေအာက္တုိဘာလတြင္ စတင္တက္ေရာက္

* ရည္ရြယ္သည့္ပုဂၢိဳလ္။  ။ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ N3~N5 (ယခင္စနစ္ အဆင့္ ၃~၄) အဆင့္ရိွ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းရွိသူ။
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KCG မွ ဘြဲ႕ရၿပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္းအလုပ္ဝင္ႏိုင္ရန္ ႐ွာေဖြျခင္းမွလြဲ၍ 
သက္ေမြးမႈလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို ရ႐ွိႏိုင္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ KCGI 
ပညာေရးသင္တန္းေက်ာင္းအဖြဲ႕၏ အားသာခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ KCGI သည္ IT 
ကုိ အထူးျပဳသင္ၾကားေပးေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံး ဘြဲ႕အပ္ႏွင္းသည့္ေက်ာင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ KCGI ၏ သင္တန္းတစ္ခုကုိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေသာ 
ေက်ာင္းသားအား သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာသိပၸံ (ပေရာ္ဖက္႐ွင္နယ္ ဘြဲ႕) 
မဟာဘြဲ႕ အပ္ႏွင္းပါသည္။ ဤဘြဲ႕သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ႐ွိ အသံုးခ် IT နယ္ပယ္တြင္ 
အျမင့္ဆုံး အထြတ္အထိပ္ဘြဲ႕ ျဖစ္ပါသည္။
စည္းမ်ဥ္းအရ KCGI တြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားႏုိင္ေရး 
သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းသည္ ၄ ႏွစ္ တက္ေရာက္ရေသာ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္ 
သက္ေမြးမႈသင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုမွ ၄ ႏွစ္ သင္တန္းတစ္ခုၿပီးဆံုးေၾကာင္း 
အဆင့္ျမင့္ဒီပလိုမာ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ KCG မွ ဘြဲ႕ရသူမ်ားကုိ 
ေအာက္ပါအထူးအေျခအေနမ်ား (ေလွ်ာက္ထားျခင္း လမ္းညႊန္မ်ားကုိ ၾကည့္ပါ) အရ 

တက္ေရာက္သင္ၾကားႏုိင္ေရး သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း႐ိွသည္ဟု ယူဆပါသည္။
“KCG ၏ ၃ ႏွစ္ သင္တန္းတစ္ခုမွ ဘြဲ႕ရၿပီးေသာ၊ KCGI တြင္ တက္ေရာက္မည့္ႏွစ္၏ 
ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔၌ ၂၂ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးေသာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ 
ပညာသင္ႏွစ္ရလဒ္မ်ား အကဲျဖတ္မႈအေပၚမူတည္၍ တက္ေရာက္သင္ၾကားႏုိင္ေရး 
အရည္အခ်င္းျပည့္မီျခင္းကုိ ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ႏွင့္တူညီသည့္ 
သုိ႔မဟုတ္ ထုိ႔ထက္သာလြန္သည့္ ပညာေရးစြမ္းေဆာင္ရည္႐ွိလွ်င္ 
လက္ခံသြားပါမည္။”
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤနည္းအတုိင္း KCG မွ ဘြဲ႕ယူ၍ KCGI တြင္ 
တက္ေရာက္သင္ၾကားျခင္းသည္ အသံုးခ် IT နယ္ပယ္၏ 
အျမင့္ဆုံးအထြတ္အထိပ္သုိ႔သြားရာ အျမန္ဆံုးလမ္းေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ KCG မွ 
အဆင့္ျမင့္ ဒီပလိုမာကုိ ရယူၿပီးေနာက္ KCGI တြင္ မဟာဘြဲ႕ကို ရ႐ွိႏိုင္ရန္ 
ဆက္လမ္းႀကိဳးစားသင့္သည္ဟု တရင္းတႏွီး အႀကံျပဳလုိက္ပါသည္။

KCGI သည္ အဆင့္ျမင္ ့ IT ပေရာ္ဖက႐ွ္ငန္ယလု္ပင္န္းလုိအပခ်္ က္မ် ား ကုိ 

ဖြံ ႕ၿဖိဳ းတက္ေစေသာ  သင႐္ိုးညႊ န္းတမ္းမ် ားကို ျပဌာန္းထာ း ပါ သည္။

KCGIသည္ အဆင့္ျမင့္ ITပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္လုပ္ငန္း လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားနင့္ 
သင္ၾကားပုိ႔ခ်လ်က္ရွိပါသည္။ KCGIမွ ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသားမ်ား အေနႏွင့္ ေအာက္ပါဇယားပါ ITဆက္စပ္ လုပ္ငန္းခြင္နယ္ပယ္မ်ား၌ အလုပ္ရရွိရန္ 
ေမၽွာ္မွန္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

◆ KCGI ၏ ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ လကၡဏာရပ္မ်ား

◆ လႈပ္႐ွားမႈနယ္ပယ္မ်ား

KCGI သည္ မ်ားစြာေသာ သင္တန္းမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာ ("အဂၤလိပ္ဘာသာစနစ္") ျဖင့္ သင္ၾကားေပးေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏သင္တန္းမ်ားကို 
အဂၤလိပ္ဘာသာတစ္မ်ဳိးတည္းျဖင့္သာ သင္ယူေလ့လာလ်က္ ၿပီးဆုံးေစၿပီး မဟာဘြဲ႕မ်ားကို ရယူႏိုင္ပါသည္။ ဤသင္တန္းမ်ားစြာကို ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ထိပ္တန္းအဆင့္ နည္းျပဆရာမ်ားက 
သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးပါသည္။ ယခုလက္႐ွိ KCGI ပညာရပ္ဝန္းတြင္ ပင္လယ္ရပ္ျခားႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသ ၁၇ ခုမွ နိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ား ႐ွိၾကပါသည္ (၂၀၂၁ ခုႏွစ္ မတ္လ 
ဘြဲ႕ရသူမ်ားအပါအဝင္)။ ထိုေက်ာင္းသားမ်ားစြာသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အတန္းတက္ေရာက္သင္ၾကားရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ၾကပါသည္။

အတန္းမ်ား အားလုံးကုိ "အဂၤလိပ္ဘာသာစနစ္" ျဖင့္ သင္ၾကားေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သာ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ သင္ယူရပါသည္

■ IT တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ 
  စီမံျပဌာန္းထားေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း

■ လုပ္ငန္းခြင္အေနအထား၊ လက္ေတြ႕သင္ယူေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေစ့ေစ့ငွငွ 
  ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ား

■ e-learning ႏွင့္ စာသင္ခန္းတြင္းသင္ယူေရး စာသင္ခ်ိန္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထားေသာ 
  အက်ိဳးမ်ားထိေရာက္သည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္း

လူမႈအသုိင္းဝိုင္းကုိ အက်ဳိးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ႏံွ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ အေျခခံမ်ားကုိသင္ၾကားေပးျခင္း

■ IT၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစ႐ွိသျဖင့္ မ်ားစြာေသာ အထူးျပဳနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပညာ႐ွင္ပီသစြာ 
  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

■ ပုဂၢလိကက႑တြင္ IT နည္းဗ်ဴဟာဖန္တီးပုံေဖာ္ေသာ ပေရာ္ဖက္႐ွင္နယ္ 
  အေတြ႕အႀကံဳ႐ွိသည့္ နည္းျပဆရာမ်ားစြာ

IT (ICT) ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ သင့္တင့္မွ်တစြာ ဟန္ခ်က္ညီညီ ေလ့လာသင္ယူျခင္း

■ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို သိပၸံပညာႏွင့္ လူမႈဘာသာရပ္မ်ား ႏွစ္ခုလုံးအပါအဝင္ 
  က်ယ္ျပန္႔ေသာနယ္ပယ္မ်ားမွ လက္ခံပါသည္။

■ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းအပ္ၿပီးလွ်င္ ပညာရည္အဆင့္အတန္းအလိုက္ 
  ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားကို စတင္ႏိုင္ပါသည္။

IT နယ္ပယ္တြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္း ေျပာင္းလဲျခင္း

■ ကမၻာတစ္ဝန္းႏိုင္ငံမ်ား႐ွိ IT နယ္ပယ္မွ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက 
  သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာ အတန္းမ်ား

ကမၻာ့ဇာတ္ခုံတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ပါဝင္ရန္ ရည္မွန္းထားျခင္း

■ အေလးထားအာ႐ုံစိုက္သည့္ တစ္ဦးခ်င္းလမ္းညႊန္မႈအကူအညီျဖင့္ သင့္အတြက္ 
  အေကာင္းဆုံး သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းကို ႐ွာေဖြေပးျခင္း

■ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း

သင္ေလ့လာသင္ယူထားသည္ကို လူမႈအသိုင္းဝိုင္းတြင္ အေရးပါေသာက႑မွ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ အသုံးျပဳျခင္း

◆ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း

IT နယ္ပယ္တြင္ အျမင့္ဆုံးအထိ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ 
က်ဳိတိုသတင္းအခ်က္အလက္ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းေက်ာင္း (KCGI) 
တြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားလိုက္ပါ မဟာတန္းပ႐ိုဂရမ္

စာရင္းသြင္းျခင္း

သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ မဟာသိပၸံဘြဲ႕ (အတတ္ပညာဆိုင္ရာ ဒီဂရီ)

မယူမေနရ သင္တန္းမ်ား
● ICT လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆက္သြယ္မႈမ်ား     ● ဦးစီးဦးေဆာင္မသီအိုရီ     ● ပေရာဂ်က္ အေျခခံမ်ား

အေထာက္အကူျပဳ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးစရာမ်ား

ဘြဲ႔လြန္ပေရာဂ်က္

အဓိက အထူးျပဳသင္တန္းမ်ား

● ERP
● စီးပြားေရးေဒတာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈမ်ား
● ႏိုင္ငံတကာ စြန္႔ဦးစြန္႔စား စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္မႈ
● ဝက္ဘ္စနစ္မ်ား တုိးတက္ျဖစ္ေပၚမႈ

● ကြန္ရက္စီမံထိန္းခ်ဳပ္မႈ
● IT မန္ဂါႏွင့္အန္နီမီ
● IT ခရီးသြားလုပ္ငန္း
● ဖန္တီးျပဳလုပ္ထားေသာ ဉာဏ္ရည္တု

အထက္ပါ အဓိကအထူးျပဳ ဘာသာမ်ားအနက္ တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

အသံုးခ်နယ္ပယ္အလိုက္ သင္တန္းမ်ား
● Fintech 
● စုိက္ပ်ိဳးေရး 

● ေရေၾကာင္းပညာ
● က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးဝါးဆိုင္ရာ 

● အေၾကာင္းအရာပိုင္းဆုိင္ရာအေရာင္းျမွင့္တင္ျခင္း 
● ပညာေရး

မိမိစိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲသည
သင္ရိုးညႊန္းတမ္း

မယူမေနရမဟုတ္ေသာ သင္တန္းမ်ားထဲမွ 
သင့္ ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
သင့္ေတာ္မည့္ သင္တန္းမ်ားကို 
ေရြးခ်ယ္ကာ သင့္ ကိုယ္ပိုင္ 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို ေရးဆြဲပါ။

သို႔မဟုတ္

CIO (Chief Information Officer)
သတင္းအခ်က္အလက္စုစည္းမႈတာ၀န္အရွိဆုံးပုဂၢိဳလ္ ပေရာဂ်က္မန္ေနဂ်ာ အဆင့္ျမင့္ SE,

Web System တည္ေထာင္သူနည္းပညာရွင္

စနစ္ေပါင္းစည္းမႈဆုိင္ရာ
အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ Web-Marketing ကြ်မ္းက်င္သူ စနစ္ စီမံဖန္တီးသူ 

Content ဖန္တီးတီထြင္စီမံခန္႔ခြဲသူသတင္းအခ်က္အလက္လုံျခံဳေရး
အၾကံေပးပုဂိၢဳလ္ ေဒတာ ဆန္းစစ္သူ
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ပညာေတာ္သင္ဆုစနစ္
ပညာသင္စရိတ္

KCG ၏ ကုိယ္ပိုင္စရိတ္ျဖင့္တက္သည့္ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာ ေတာ္သင္ဆုစနစ္

ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေအာင္ျမင္သည့္ေက်ာင္းသားမ်ားသည့္ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကား စာတြင္ ေရးသားထားသည့္ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း 

ေက်ာင္းစဝင္ခ်ိန္ေပးသြင္းရမည့္အခ ေၾကးေငြ (ပထမႏွစ္ေက်ာင္းလခစသည္) ကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဘဏ္အေကာင့္နံပါတ္ သုိ႔ေပးသြင္းရပါမည္။ 

(ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျပင္ပမွ ေငြလႊဲသည့္အခါတြင္၊ ေက်ာင္းစဝင္ခ်ိန္ေပးသြင္းရမည့္အခေၾကးေငြ <ပထမႏွစ္ေက်ာင္းလခစသည္> တုိ႔အျပင္ ဂ်ပန္တြင္ ေငြလႊဲလက္ခံသည့္ ဘဏ္မွ 

ေကာက္ခံေငြ <ယန္း ၃၀၀၀> ကုိ ေပါင္းထည့္၍လႊဲရပါမည္။)

KCG သည္ အနာဂတ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာတြင္အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏိုင္သည့္ IT အင္ဂ်င္နီယာမ်ားျဖစ္လုိသည့္ ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အေထာက္ အကူျပဳႏိုင္ရန္ 

ကုိယ္ပိုင္ပညာေတာ္သင္ဆုစနစ္ကုိ တည္ေထာင္ထားပါသည္။ မိမိ၏ ကုိယ္ပိုင္ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ္လည္း စီးပြားေရးအရ အခက္အခဲ႐ွိေနေသာ 

ပညာေရးႏွင့္ ပင္ကုိစ႐ိုက္ ထူးခၽြန္ေကာင္းမြန္သူ နုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားေလာင္းမ်ား ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

ယန္း ၂၁၀၀၀၀ ယန္း ၃၈၅၀၀၀ ယန္း ၅၀၀၀၀၀ ယန္း ၃၀၀၀၀၀ ယန္း ၅၀၀၀ ယန္း ၁၄၀၀၀၀၀

ပံုမွန္ေက်ာင္းလခ
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ဌာနမ်ားအားလံုး

ေက်ာင္းဝင္ေၾကး
ပစၥည္းကိရိယာ 

ထိန္းသိမ္းမႈ၊တုိးခ်ဲ႕မႈဆုိင္ရာ
ကုန္က်စရိတ္

သင္တန္းခ လက္ေတြ႔ခ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔ဝင္ေၾကး စုစုေပါင္း
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ဌာနမ်ားအားလံုး

ပထမႏွစ္

ဒုတိယႏွင့္
ေနာက္ဆက္တြဲႏွစ္မ်ား
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ႏွစ္ စုစုေပါင္းဌာန

KCG ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အထူးစေကာလား႐ွစ္အစီအစဥ္

KCG ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္

ေက်ာင္းဝင္ေၾကး
ပစၥည္းကိရိယာ 

ထိန္းသိမ္းမႈ၊တုိးခ်ဲ႕မႈဆုိင္ရာ
ကုန္က်စရိတ္

သင္တန္းခ လက္ေတြ႔ခ
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ဒုတိယႏွင့္
ေနာက္ဆက္တြဲႏွစ္မ်ား
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ႏွစ္ စုစုေပါင္းဌာန ေက်ာင္းဝင္ေၾကး
ပစၥည္းကိရိယာ 

ထိန္းသိမ္းမႈ၊တိုးခ်ဲ႕မႈဆုိင္ရာ
ကုန္က်စရိတ္

သင္တန္းခ လက္ေတြ႔ခ

ယန္း ၃၀၀၀၀၀

ယန္း ၃၀၀၀၀၀

KCG ျပတိုက္
Information Processing Society of Japan အသိအမွတ္ျပဳ

ကြန္ပ်ဴတာခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည္ Distributed Computing 

ျပတိုက္အေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ ငံလုံး ပထမ

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆုံးကြန္ပ်ဴတာေက်ာင္းျဖစ္သည့္ KCG သည္ စတင္တည္ေထာင္ သည့္ႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္ေပါင္း 

၅၀ၾကာ ပညာသင္ၾကားေရး၊ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ျခင္းႏွင့္ သုေတ သနျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔တြင္ အသုံးျပဳလာခဲ့သည့္ 

ကြန္ပ်ဴတာေဟာင္းမ်ားစသည္တုိ႔ကုိ ထိန္း သိမ္းထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ယခု “ကြန္ပ်ဴတာျပတုိက္” 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ျမန္စြာ ျပင္ဆင္ေနပါသည္။ KCG စုေဆာင္းမႈျဖစ္သည့္ “KCG ျပတုိက္” သည္ 

“ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရိွလာသည့္စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားလ်က္ရိွေနသည္” 

ဟူေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႔အစည္း (ယခု ေယဘုယ်အဖြဲ႔အစည္း) ျဖစ္သည့္ 

Information Processing Society of Japan မွ ကြန္ပ်ဴတာခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ထား သည့္ “Distributed 

Computing ျပတုိက္” အေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ပထမဦးဆုံးအသိအ မွတ္ျပဳျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ 

“TOSBAC – 3400” ႏွင့္ “OKITAC – 4300 C စနစ္” သည္ “Information Processing နည္းပညာအေမြအႏွစ္္” 

အေနျဖင့္ ပထမဦးဆုံးအသိအ မွတ္ျပဳျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ “NEAC – 2206” သည္လည္း 

“Information Processing နည္းပညာအေမြအႏွစ္” အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရၿပီး ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Yasuko 

Hasegawa ထံသို႔ အဆုိပါအဖြဲ႔အစည္းမွ ေက်းဇူးတင္လႊာေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ အသစ္တဖန္ 

“NEAC စနစ္ ၁၀၀”၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ “MZ-80K” စသည္ ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားက 

ဆက္လက္ၿပီး “Information Processing နည္းပညာအေမြအႏွစ္” အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

ထိုထဲမွ “TOSBAC-3400” သည္ ယခင္ KCG သတင္းပညာသုေတသနဌာနမွဴးျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆုံး 

IT အထူးျပဳအလုပ္ဆိုင္ရာဘြဲ႔လြန္တကၠသိုလ္ျဖစ္သည့္ The Kyoto College of Graduate Studies for 

Information (KCGI) ၏ ပထမဦးဆုံးေက်ာင္းအုပ္ျဖစ္သည့္ မခဘရ ဟိ႐ုိ႐ွိ သည္ က်ိဳတိုတကၠသိုလ္ 

အင္ဂ်င္နီယာ ဌာနပါေမာကၡအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္ KT Pilot ၏ အေျခခံတည္ 

ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ Software Development စသည့္တုိ႔ကိုတာဝန္ယူခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္  တိုရွီဘာကုမၸဏီႏွင့္အတူ 

KCG အတြက္ အလြန္အက်ဳိးရွိသည့္ လုပ္ငန္းတြင္း႐ံုးသံုး General Purpose Computer ကုိ တီထြင္ခဲ့ပါသည္။

က်ဳိတုိအဲ့ခိမအဲေက်ာင္းပရဝုဏ္တြင္ ဤ “Information Processing နည္းပညာအေမြအႏွစ”္ အျဖစ္ 

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံထားရသည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားအျပင္ ယခင္ကရွိခဲ့သည့္ တန္ဖိုး ႀကီးမားလွေသာ 

နာမည္ႀကီးစက္ပစၥည္းမ်ားစြာ ခင္းက်င္းျပသထားပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ 

အရိွန္အဟုန္ျမင့္မားသည့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကုိရရွိေစသည့္နည္းပညာမ်ားကုိ နီးကပ္စြာ 

ေလ့လာႏုိင္သည့္ေနရာအေနျဖင့္ ေလ့လာသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပား လာေရာက္ေလ့လာ လ်က္ရွိပါသည္။

ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမင့္မားစြာတုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် Information Processing 

ဆုိင္ရာစက္ပစၥည္းမ်ား ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲတုိးတက္လ်က္ရွိပါ သည္။ KCG တြင္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမွ 

ေနာက္ေခတ္အဆက္ဆက္ လက္ဆင့္ ကမ္းသယ္ေဆာင္သြားသင့္သည္ 

အေရးပါလွေသာအဓိပၸာယ္မ်ားစြာကုိသယ္ေဆာင္ထား ေသာ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာ၏ 

ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ေကာင္းမြန္စြာအသုံးခ်ရန္လုိ အပ္သည္ဟုမွတ္ယူထားေသာေၾကာင္း 

“ကြန္ပ်ဴတာျပတုိက္”တည္ေဆာက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ လာခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏုပ္တုိ႔ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ 

နည္းပညာက႑တြင္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေနာက္ေနာင္တြင္လည္း ကမာၻတြင္ဦးေဆာင္သြားႏိုင္ရန္အတြက္ 

နည္းပညာက႑၏သ မိုင္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈေလ့လာႏိုင္ရန္သည့္ျပတုိက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ရန္ ေျခလွမ္းစတင္ရမည္အခ်ိန္ဟုထင္ျမင္မိပါသည္။

KCG ေက်ာင္းသည့္ က်ဳိတုိအဲ့ခိမအဲေက်ာင္းပရဝုဏ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအတြက္ဂုဏ္ယူဝမ္း ေျမာက္ရမည့္ 

“ကြန္ပ်ဴတာျပတိုက္”ကုိ အသိအမွတ္ရႏိုင္ရန္ႏွင့္ တဖန္ စီမံခန္႔ခြဲထိန္း သိမ္းရန္အတြက္ 

ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းကုိ တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံႏွင့္ က်ဳိတုိခ ႐ုိင္ က်ဴိတိုၿမိဳ႕၏ နည္းပညာက႑၊ 

ပညာေရးက႑ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားစသည္တို႔ႏွင့္ ဆက္ စပ္သူမ်ား အေထာက္အပ့ံႏွင့္ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေန ပါသည္။

KCG သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆုံး “ကြန္ပ်ဴတာျပတုိက္” အားအေကာင္အထည ္
ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ၾကိဳးစားလ်က္ရိွေနပါသည္။ က်ဳိတုိအဲ့ခိမအဲေက်ာင္းပရဝုဏ္အတြင္း 
တြင္ “သတင္းအခ်က္အလက္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈနည္းပညာအေမြအႏွစ္” ျဖစ္သည့္ 
အသိအမွတ္ျပဳ ပစၥည္းကိရိယာစသည္တုိ႔ကုိ တစ္ေနရာတည္းမွာျပသထားၿပီး 
ပညာသင္ၾကားရာေနရာ အျဖစ္ အတူတကြအသံုးျပဳေနၾကပါသည္။

Information Processing နည္းပညာအေမြအႏွစ္ NEAC-2206
(၂၀၁၁ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ရက္ေန႔ အသိအမွတ္ျပဳ)

Information Processing နည္းပညာအေမြအႏွစ္ NEAC စနစ္ 100
(၂၀၁၂ခုႏွစ္ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔ အသိအမွတ္ျပဳ)

Information Processing နည္းပညာအေမြအႏွစ္ TOSBAC-3400
(၂၀၀၉ခုႏွ္ မတ္လ ၂ရက္ေန႔ အသိအမွတ္ျပဳ)

Information Processing နည္းပညာအေမြအႏွစ္ OKITAC-4300C စနစ္
(၂၀၀၉ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ရက္ေန႔ အသိအမွတ္ျပဳ)

Information Processing နည္းပညာအေမြအႏွစ္ PDP 8/I
(၂၀၁၅ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၇ရက္ေန႔ အသိအမွတ္ျပဳ)

Information Processing နည္းပညာအေမြအႏွစ္ TOSBAC-1100D
(၂၀၁၆ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၀ရက္ေန႔ အသိအမွတ္ျပဳ)

Information Processing နည္းပညာအေမြအႏွစ္ MZ-80K
(၂၀၁၃ခုႏွစ္ မတ္လ ၆ရက္ေန႔ အသိအမွတ္ျပဳ)
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ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ၿမိဳ႕ က်ိဳတို
ၿမိဳ႕တည္ေထာင္ၿပီး ၁၂၀၀ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာသည့္သမိုင္းေၾကာင္းကုိပိုင္ဆုိင္ထားသည့္က်ဳိတုိ 

ၿမိဳ႕သည္ ေရွးယခင္ကတည္းက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံယဥ္ေက်းမႈ၏အဓိကေနရာ၊ ႏုိင္ငံတကာၿမိဳ႕ 

ေတာ္ျဖစ္ၿပီး ယခုေခတ္တြင္ လူငယ္ေက်ာင္းသားအမ်ားစုေနထုိင္သည့္ၿမိဳေတာ္ျဖစ္ပါ သည္။

KCG ၏ ေက်ာင္းပရဝုဏ္တုိင္းသည့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္သည့္ေနရာမ်ား 

ျဖစ္ၿပီး က်ဳိတုိၿမိဳ႕၏ေနရာတုိင္းတြင္္သာမက အိုအိုဆာက၊ နရႏွင့္ အုိဆုၿမိဳ႕ (ရိွဂခ႐ိုင္) စသည့္ 

ဂ်ပန္အေနာက္ပို္င္းေနရာတုိင္းသုိ႔လြယ္ကူစြာသြားလာဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

KCG က်ဳိတုိအဲ့ခိမအဲ ေက်ာင္းပရဝုဏ္ (KCGI 

က်ဳိတုိအဲ့ခိမအဲ ၿဂိဳလ္တု) ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ေနရာမ်ား
JR, Kintentsu ႏွင့္ ေျမေအာက္ရထားမ်ား စီးနင္းႏိုင္သည့္ က်ဳိတိုဘူတာသည္ 

တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွ လူမ်ားက်ဳိတုိၿမိဳ႕ကုိလည္ပတ္ရန္လာသည့္ဝင္ေပါက္ျဖစ္ပါသည္။ 

အနီးအ နားတြင္ ေခတ္မီေသာအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ 

သမိုင္းဆန္သည့္အေဆာက္အဦးမ်ား ယွဥ္ တြဲတည္ရိွလ်က္ရိွေနၿပီး 

ျခားနားေနသည့္ပတ္ဝန္းက်င္ႏွစ္ခုကုိခံစားႏိုင္သည့္ေနရာျဖစ္ပါ သည္။

ေနရာမ်ား
ဟီဂရွိဘုရားေက်ာင္း

နီရွိဟြန္းဂဝန္ဂ်ိ ဘုရားေက်ာင္း

ဟီဂရွိ ဟြန္းဂန္းဂ်ိဘုရားေက်ာင္း

တုိဖုခုဂ်ိ ဘုရားေက်ာင္း

က်ဳိတုိတာဝါ

စန္းဂ်ိစန္းဂန္းဒုိး

က်ဳိတုိအမ်ဳိးသားျပတုိက္

က်ဳိတုိဘူတာအေဆာက္အဦး

က်ိဳတုိ အဏၰ၀ါျပတိုက္

KCG ခမိုဂ၀ေက်ာင္း အနီးအနားပတ္၀န္းက်င္
က်ဳိတုိၿမိဳ႕၏အႀကီးဆုံးပြဲေတာ္ ၃ခုထဲမွတစ္ခုျဖစ္သည့္ အအိုအိပြဲေတာ္ႏွင့္ဆိုင္သည့္ 

ရွိမိုခဝ ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ က်ဳိတုိနန္းေတာ္စသည္တို႔ႏွင့္ နီးကပ္လ်က္ရွိၿပီး 

ၿမိဳ႕တြင္းျဖစ္ေသာ္လည္း သဘာဝဆန္သည့္ပတ္ဝန္းက်င္။

ေနရာမ်ား
ရွိမိုခဝဘုရားေက်ာင္း

က်ိဳတုိနန္းေတာ္

က်ဳိတုိၿမိဳ႕သမိုင္းျပတုိက္

တဒဆုေနာ့မိုရိ

KCG ရခုဟုခုေက်ာင္းပရ၀ုဏ္ အနီး၀န္းက်င္
ေျမေအာက္ရထား ခိတဒိုင္းလမ္းေၾကာင္းဘူတာႏွင့္ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မွ 

ရခုဟုိခုဝန္း က်င္၊ က်ဳိတိုဗဟုိဝန္းက်င္ႏွင့္ က်ဳိတုိဘူတာဖက္ဆီသုိ႔ 

ဆက္သြယ္သြားလာရန္ အဆင္ေျပ ပါသည္။ ေခတ္မီအေဆာက္အဦးမ်ား 

စီတန္းတည္ရွိလ်က္ရိွသည့္ ခတယမလမ္းအနီးပတ္ ဝန္းက်င္တြင္ေတာ့ 

အအိုအိပြဲေတာ္ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ခမိဂမိုဘုရားေက်ာင္းရွိၿပီး ႐ုကၡေဗဒဥ ယ်ာဥ္ႏွင့္ 

မိဇို႐ိုဂကန္၊ ခမိုျမစ္တြင္ သဘာဝကိုခံစားႏုိင္သည့္ေနရာ

KCGI ဟုိင္အာကူမန္ဘန္ ေက်ာင္းပရဝဏ္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဧရိယာ၊ က်ိဳတုိပင္မေက်ာင္း
မုေရာမခ်ိယဥ္ေက်းမႈ၏ လက္ရာဘုရားေက်ာင္းျဖစ္သည့္ ဂင္းကခုဂ်ိဘုရားေက်ာင္း၊ 

က်ဳိတုိ ၿမိဳ႕ ပြဲေတာ္အႀကီးစား၃ခုထဲမွ၁ခုျဖစ္သည့္ ဂ်ိဒိုင္းပြဲေတာ္ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ 

ေဟးအန္း ဂ်င္းဂူး ဘုရားေက်ာင္း၊ ဆာကူရာပင္မ်ားစီတန္းလ်က္ရွိသည့္ 

တဲဆုဂခုေနာ့မိခ်ိ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တြင္ ဒုတိယေျမာက္အေဟာင္းဆုံးတိရိစာၧန္ဥယ်ာဥ္၊ 

က်ိဳတုိၿမိဳ႕တိရိစာၧန္ဥယ်ာဥ္၊ က်ဳိတုိၿမိဳ႕ ယဥ္ေက်းမႈ ျပတိုက္စသည့္ 

အထင္ကရေနရာမ်ားစြာတည္ရွိၿပီး က်ဳိတုိၿမိဳ႕၏ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ သမိုင္းႏွင့္ 

ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ ထိေတြ႔ခံစားႏုိင္သည့္ေနရာ

ေနရာမ်ား
ဂင္းကခုဂ်ိ ဘုရားေက်ာင္း

တဲဆုဂခုေနာ့မိခ်ိ

နန္းဇဲန္းဂ်ိဘုရားေက်ာင္း

Kyot City KYOCERA 
အႏုပညာျပတုိက္

က်ိဳတုိၿမိဳ႕တိရိစာၧန္ဥယ်ာဥ္

ေဟးအန္း ဂ်င္းဂူး

အန္းခန္းဒိုး

ခ်ိအြန္းဂ်ိဘုရားေက်ာင္း

ေခတ္မီအမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈျပတိုက္
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ေနရာမ်ား
ခမိဂမိုဘုရားေက်ာင္း

မိဇို႐ိုဂေရကန္

တိုက်ဳိခ႐ိုင္ပိုင္ ႐ုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္

ခိတယမလမ္း
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၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ KCGI သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ 
ပထမဦးဆုံး ကုိယ္ေရာစိတ္ပါ ႏွစ္ျမွဳပ္လုပ္ကုိင္ေသာ IT 
ပေရာ္ဖက္႐ွင္နယ္ဘြဲ႕ (မဟာဘြဲ႕မ်ား ေပးအပ္) ေပးအပ္သည့္ေက်ာင္း 
ျဖစ္သည္။ KCGI ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လူမႈအသိုင္းဝိုင္းႏွင့္ 
ကမၻာ့ဇာတ္ခုံအလယ္တြင္ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေသာက႑မ်ားမွ 
ပါဝင္ႏိုင္ရန္ရည္သန္လ်က္ IT၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ 
အသံုးခ်နယ္ပယ္မ်ားအပါအဝင္ အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ ပိုင္ဆိုင္ၾကပါသည္။ KCGI တြင္ 
ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ပညာရပ္မ်ားအေပၚမူတည္၍ 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အသံုးခ် IT နယ္ပယ္မ်ား႐ွိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ 
အျမင့္ဆံုး ပညာေရးဘြဲ႕ - သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာသိပၸံ 
(ပေရာ္ဖက္႐ွင္နယ္ ဘြဲ႕) မဟာဘြဲ႕ကုိ ရ႐ွိပါမည္။

IT ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္လည္း 
(၁၉၉၁ခုႏွစ္တြင္) လ်င္ျမန္စြာ ထူေထာင္ခဲ့ေသာ 
နာမည္ၾကီးသည့္ ၁၈၂၉ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ေသာ 
အင္ဂ်င္နီယာ တကၠသိုလ္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ 
ကြန္ပ်ဴတာဂရပ္ဖစ္၊ ဂိမ္းႏွင့္ IT နယ္ပယ္မ်ားတြင္ 
ဤသင္တန္းေက်ာင္းသည္ အေကာင္းဆံုးရလဒ္မ်ား 
ရရွိထားပါသည္။ Kyoto Computer Gakuin ႏွင့္ ၁၉၉၆ 
ခုႏွစ္တြင္ ညီအစ္မတကၠသိုလ္ ထူေထာင္ခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ဘာသာစကား သင္ၾကားေရးျဖစ္သည့္ 
ဤသင္တန္းေက်ာင္းသည္ တရားေရး၀န္ၾကီး၏ 
အသိေပးခ်က္အရ ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းကုိ ဖြင့္လွစ္ျပီး ပညာေရး၊ 
ယဥ္ေက်းမွဳ၊ အားကစား၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ၀န္ၾကီးဌာန၏ 
လမ္းညႊန္သင္ရိုးမ်ား အတုိင္းသင္ၾကားလ်က္ရွိသည္။

ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား၏ 
ေမာ္ေတာ္ကားနည္းပညာဆိုင္ရာမ်ားတြင္ နည္းပညာျမင့္ IT၊ 
ကြန္ရက္ နည္းပညာႏွင့္ အသိပညာရွိသည့္ 
ေမာ္ေတာ္ကားစက္ျပင္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို 
ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးပါမည္။

KCG

KCGI

KCGM

KJLTC

ေက်ာင္းပရဝုဏ္မ်ား

ေနေရာင္ရ၍ ထင္းေနေသာ ဟင္းလင္းျပင္အျပင္ပန္းသ႑ာန္႐ွိ 
တုိးခ်ဲ႕အေဆာက္အဦးတြင္ e-learning စတူဒီယုိအျပင္ Automobile 
Control ဘာသာရပ္၌အသံုးျပဳေသာ ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ 
ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ေလ့က်င့္မႈအတြက္ 
ေနရာလြတ္လည္း ထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ က်ဳိတုိအဲ့ခိမအဲ 
ေက်ာင္းပရဝုဏ္၏ ပင္မအေဆာက္အဦးႏွင့္ 
တုိးခ်ဲ႕အေဆာက္အဦးမ်ားသည္ က်ဳိတုိၿမိဳ႕လယ္တြင္တည္႐ွိၿပီး IT 
ပညာေရးအတြက္ ထိပ္တန္းမွ ဦးေဆာင္ေနေသာ 
အႀကီးမားဆံုးဗဟုိအခ်က္အခ်ာေနရာႀကီးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ခံ့ညားထည္ဝါၿပီး ခမ္းနားႀကီးက်ယ္ေသာ 
အျဖဴေရာင္အေဆာက္အဦးႀကီးသည္ 
က်ဳိတိုဘူတာ၏ အေနာက္ဘက္တြင္ 
တည္႐ွိပါသည္။ ၎သည္ 
ေက်ာင္းပရဝုဏ္အတြင္း၌ 
ဂုဏ္က်က္သေရအ႐ွိဆုံးျဖစ္သည္။

က်ိဳတိုအဲ့ခိမအဲ ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္သည္ ေက်ာင္းသားဘ၀အတြက္ ျပည့္စုံသာလြန္ေသာ ေနရာအျဖစ္တည္ရွိပါသည္။ တည္ေနရာသည္ သြားေရးလာေရးအတြက္ 
အထူးပင္ အဆင္ေျပလြန္းပါသည္၊ က်ဳိတိုဘူတာ၏ အေနာက္ဘက္ ၇ မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္စာအကြာအေဝးတြင္ တည္႐ွိပါသည္။ အနီးအနားတြင္ 
စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ အဓိကေဈးဝယ္စင္တာမ်ားႏွင့္ ကုန္တိုက္မ်ားအပါအဝင္ မ်ားစြာေသာ လက္လီကုန္စုံဆိုင္မ်ား ႐ွိေနပါသည္။

ခမိုဂ၀ ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္

KCGI ေက်ာင္းပရဝုဏ္၏ အ႐ွည္လ်ားဆုံး 
ဓေလ့အစဥ္ကဲ့သို႔ပင္ ရခုဟုခု 
ေက်ာင္းပရဝုဏ္သည္လည္း 
လုပ္ကိုင္လည္ပတ္ေနေသာ ကမၻာႀကီးထဲသို႔ 
ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသားမ်ားစြာကို ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 
ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ႐ွိမိုဂဝ ခ႐ိုင္၏ အလယ္တြင္ 
တည္႐ွိသည့္ ရခုဟုခု ေက်ာင္းပရဝုဏ္သည္ 
ပညာ႐ွာမွီးရန္ ဆႏၵျပင္းျပသူမ်ားအတြက္ 
ျပည့္စုံသာလြန္ေသ ဖန္တီးေပးေနပါသည္။

ခမိုဂ၀ ျမစ္ကမ္းနံေဘးတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
ေနေရာင္ျခည္မ်ားႏွင့္ ႏူးညံ့ေသာေလညင္းေလးမ်ားျဖင့္ 
လႊမ္းၿခံဳထားသည့္ ခမိုဂ၀ ေက်ာင္းပရဝုဏ္သည္ 
ဆႏၵျပင္းျပသူ ဒီဇိုင္နာငယ္မ်ားႏွင့္ 
အျခားတီထြင္ဖန္တီးလိုသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ေနသည့္ 
လြတ္လပ္၍အားမာန္ျပည့္ဝေသာ 
ဒီဂ်စ္တယ္-အႏုပညာေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ခမိုဂ၀ 
ျမစ္သည္ အနီးအပါးတြင္ စီးဆင္းေနၿပီး 
စိမ္းလန္းသာယာေသာ ျမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္သည္ 
စိတ္ကူးဉာဏ္ကြန္႔ျမဴးေစေသာ 
အပန္းေျဖဝန္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးေနပါသည္။

ရခုဟုခု ေက်ာင္းပရဝုဏ္

က်ဳိတုိအဲ့ခိမအဲ ေက်ာင္းပရဝုဏ္

ဒီဇိုင္း ေကာလိပ္အတတ္ပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ေကာလိပ္

ဒီဇိုင္း ေကာလိပ္ ခမိုဂ၀ ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္
11 Tanakashimoyanagi-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-8204

အတတ္ပညာပိုင္းဆုိင္ရာ ေကာလိပ္ ရခုဟုခု ေက်ာင္းပရဝုဏ္
17 Shimogamo-honmachi, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-0862 

ပင္မအေဆာက္အဦး တိုးခ်ဲ႕အေဆာက္အဦး

က်ဳိတုိအဲ့ခိမအဲ ေက်ာင္းပရဝုဏ္
10-5 Nishikujo,teranomae-cho, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 
601-8407
■Business and Management Informatics ဌာန (၄ ႏွစ္)
■Computer Science ဌာန (၄ ႏွစ္)
■Advanced Digital Game and Amusement ဌာန (၄ ႏွစ္)
■Manga & Anime ဌာန (၃ ႏွစ္)
■Applied Informatics ဌာန (၃ ႏွစ္)

■Multimedia Computing ဌာန (၃ ႏွစ္)
■Computer Networking ဌာန (၃ ႏွစ္)
■Digital Game Development ဌာန (၃ ႏွစ္)
■Business IT ဌာန (၂ ႏွစ္)
■Medical Office Administration ဌာန (၂ ႏွစ္)
■Information Processing ဌာန (၂ ႏွစ္)
■Digital Game Development Basics ဌာန (၂ ႏွစ္)
■Information & Communication သင္တန္း 
(ေန႔အခ်ိန္ အခ်ိန္ျပည့္သင္တန္း ၁ႏွစ္/ ညအခ်ိန္သင္တန္း ၂ႏွစ္)

■Embedded Systems ဌာန (၄ ႏွစ္)
■Computer Engineering ဌာန (၃ ႏွစ္)
■Computer Engineering Basics ဌာန (၂ ႏွစ္)

■Art & Design Informatics ဌာန (၄ ႏွစ္)
■Art & Design ဌာန (၃ ႏွစ္)
■Art & Design အေျခခံ ဌာန (၂ ႏွစ္)

■Automobile Maintenance Engineering Program

Kitaoji-dori
Kitaoji ဘူတာသုိ႔

Rakuhoku 
အထက္တန္းေက်ာင္း

အတတ္ပညာပိုင္းဆုိင္ရာ
ေကာလိပ္

ရခုဟုခု ေက်ာင္းပရဝုဏ္

Shimogamo ေစတီေတာ္

ဒီဇိုင္း ေကာလိပ္
ခမိုဂ၀ ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္

KJLTC

Hachijo-dori

က်ဳိတုိဘူတာ

Shiokoji-dori

Aburanokoji-dori
H

orikawa-dori
Rihga Royal Hotel Kyoto

Miyako Hotel
Kyoto Hachijo

က်ဳိတုိတာဝါ

Hachijo 
အေနာက္ဘက္ အထြက္

Chuo အထြက္

Tokaido Shinkansen

Miyakomichi

Wacoal

BicCamera

Aeon Mall 
Kyoto

က်ဳိတုိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပုိင္မ်ားက ေထာက္ခံအသိအမွတ္ျပဳထားသည္   သက္ေမြးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္း (အတတ္ပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ပ႐ိုဂရမ္)

ေက်ာင္းအေဆာက္အဦမ်ားအားလုံးကို အခမဲ့ ႀကိဳးပမ္းေျပးဆြဲေနေသာ ေခါက္ျပန္ေျပးဘတ္စ္ကားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားပါသည္။ 
ေခါက္ျပန္ေျပးဘတ္စ္ကားျဖင့္ ကူးသန္းသြားလာၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အျခားအေဆာက္အဦးမ်ားမွ အတန္းမ်ားကို တက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။

ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးမ်ားအားလံုးကုိ ေခါက္ျပန္ေျပးဘတ္စ္ကားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားပါသည္။

KCG Group ၏ ႏိုင္ငံရပ္ျခားလုပ္ငန္းမ်ား 
အေျခစိုက္ရာရံုးအျဖစ္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ NY ၏ 
ကမာၻ႕ကုန္သြယ္ေရး စင္တာ (WTC) တြင္းတြင္ 
ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၌ 
အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံရမွဳမ်ားေၾကာင့္ 
မီးသင့္ခဲ့ရေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ Rockefeller Center 
တြင္ ရံုးခန္းထားရွိျပီး လုပ္ငန္းမ်ား တဖန္ 
လည္ပတ္လ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ KCG သည္ ဗီယက္နမ္တြင္ ယင္း၏ 
ပထမဆုံး အေျခစိုက္စခန္းအျဖစ္ ဟႏိြဳင္းရံုးကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

KCG မွ ၎ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ 
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ တကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ ဖလွယ္ရန္အတြက္ ဌာနခ်ဳပ္အျဖစ္ 
KCG ေပက်င္း႐ုံးကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ေပက်င္းရွိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ 
အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တုိက္အတြင္းတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အျခားေသာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားၾကားမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ တကၠသုိလ္မ်ားသုိ႔ အုိင္တီ 
ပညာေရးဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈကုိ ပံ့ပိုးေပးျခင္းမွတစ္ဆင့္ KCG 
သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ KCG တာလီအန္႐ုံးကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ 
ခုႏွစ္တြင္ KCG ရွန္ဟိုင္း႐ုံးကုိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

K y o t o  C o m p u t e r  G a k u i n  -  U. S. A. K y o t o  C o m p u t e r  G a k u i n  -  C h i n a K y o t o  C o m p u t e r  G a k u i n - Vietnam

သင္ၾကားေရး ကြန္ရက္
Kyoto Computer Gakuin သည္ KCG Group ၏ အျခားေသာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားနွင့္ နီးကပ္နက္ရွိုင္းေသာ ဆက္သြယ္မွဳရွိျပီး၊ 
ႏိုင္ငံရပ္ျခားရိွ အစုိးရ၊ တကၠသိုလ္တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မွဳ ျပဳရင္းျဖင့္ ကမာၻ႕ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္း အေနျဖင့္၊ IT ပညာရပ္၏ ဦးေဆာင္သူအေနျဖင့္၊ ကမာၻ႔ထိပ္တန္း IT ပညာေရး 
ျပန္႔ပြားရန္ ရည္ရြယ္သည္။

New York Of�ce Beijing Of�ce
Dalian Of�ce

Shanghai Of�ce

Hanoi Of�ce

Kam
o ျမစ္

Kawabata-dori

Kawaram
achi-dori

Imadegawa-dori

Demachiyanagi 
ဘူတာ

Higashioji-dori

FamilyMart

Kei
han

 လုိ
င္း

KCGI

JR က်ဳိတုိလုိင္း
Kintetsu က

်ဳိတို
လို

င္း

KCGM

က်ဳိတုိအဲ့ခိမအဲ
ေက်ာင္းပရဝုဏ္

Shim
ogam

o Hon-dori

စူပါမားကတ္ Yoshinoya

ကိတ္မုန္႔ဆုိင္ စာအုပ္ဆုိင္
က်ဳိတုိဘဏ္

Kyoto Computer Gakuin

က်ဳိတိုသတင္းအခ်က္အလက္ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းေက်ာင္း
ဝက္ဘ္လုပ္ငန္းနည္းပညာတြင္ 
အသံုးခ်သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာအထူးျပဳဘြဲ႕ေပးအပ္သည့္ 
သင္တန္းေက်ာင္း
7 Tanakamonzen-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-8225

Kyoto Computer Gakuin
Automobile School
73 Tojihigashi-monzencho, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 
601-8428

Kyoto Japanese Language 
Training Center
11 Tanakashimoyanagi-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-8204


