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ป ค.ศ. 1963 กอตั้งเปนสถาบันการศึกษาคอมพิวเตอรแหงแรก
ในประเทศญี่ปุน
นับแตนั้นมา สถาบันการศึกษาคอมพิวเตอรเกียวโต (KCG) 
ไดกาวขึ้นเปนสถาบันการศึกษาระดับแนวหนามาโดยตลอด

KCG จิตวิญญาณแหงผูบุกเบิก 
− Pioneer Spirit

ประเพณีและผลงานที่ผานมา

ผูอำนวยการสถาบัน : 

Yasuko Hasegawa

KCG เปนสถาบันการศึกษาคอมพิวเตอรแหงแรกในประเทศญี่ปุน กอตั้ง
ขึ้นในป ค.ศ. 1963 ซึ่งเปนยุคเริ่มตนของคอมพิวเตอรในประเทศญี่ปุน โดย
กลุมของผูที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโต สาขาฟสิกสและ
ดาราศาสตร ดวยความอยากที่จะ “สรางยุคใหม” โดยใหความสำคัญกับ
การพัฒนาซอฟตแวรซึ่งเปนงานที่ใชความคิดสรางสรรค ไมใชเปนแคการ 
“สอนและซึมซับความรูและเทคโนโลยี” เทานั้น แตจะ (พัฒนาความคิด
สรางสรรค) และยึดถือหลักปรัชญาการศึกษาวา “จะพัฒนาวิศวกร
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เต็มเปยมดวยความคิดสรางสรรคเพื่อยุคสมัย”
ชวงที่ KCG จัดเปดฝกอบรมโครงการภาษาขึ้นนั้น คือยุคที่มหาวิทยาลัย
ของญี่ปุนยังไมมีการจัดตั้งสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ในชวงตนป ค.ศ. 
1970-80 ไดมีการนำอุปกรณสำหรับการเรียนการสอนที่ทันสมัยทั้งขนาด
ใหญและขนาดกลางเขามาใชในสถาบัน และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดใช
อุปกรณเหลานี้ไดอยางอิสระเพื่อใชสำหรับการฝกปฏิบัติ ในยุคนั้น การเปด
ใหนักศึกษาใชคอมพิวเตอรที่มีอยูเพียงไมกี่เครื่องในสถาบันเพื่อการฝก

ปฏิบัติ ถือเปนเรื่องที่แปลกมาก และกลายเปนที่นาอิจฉาของมหาวิทยาลัย
อื่นๆ สิ่งเหลานี้คือภูมิหลังของ KCG ถึงแมวาอาคารเรียนจะเปนอาคาร
เรียนแบบงายๆ แตก็เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงปรัชญาการศึกษาของสถาบัน
ที่ตั้งใจจะมอบสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่ดีที่สุดใหแกนักศึกษาในยุคนั้น 
บงบอกถึงเจตนารมณของผูบุกเบิกตั้งแตยุคแรกของการกอตั้งสถาบันยังคง
สืบทอดตอมาจนถึงปจจุบัน และไดมีการกอตั้งบัณฑิตวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ดาน IT แหงแรกของประเทศญี่ปุน “มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสำหรับ
สารสนเทศเกียวโต (KCGI)” ในป ค.ศ. 2004
จนถึงขณะนี้ มีนักศึกษาที่จบจากสถาบันการศึกษาคอมพิวเตอรเกียวโต 
(KCG) ประมาณ 50,000 คน ยังคงทาทายกับสิ่งใหมๆ รอบตัวอยูอยาง
ตอเนื่องดวยจิตวิญญาณของผูบุกเบิกที่ไดรับการปลูกฝงจาก KCG ระยะ
เวลากวา 55 ปนับตั้งแตกอตั้งสถาบันมา เราคือสถาบันการศึกษา
คอมพิวเตอรเกียวโตที่ภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและผลงานที่ผานมา
ของเรา นอกเหนือจากนั้น คุณคือความคาดหวังของเราในอนาคต

กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1963

สถาบันการศึกษาคอมพิวเตอรแหงแรกในประเทศญี่ปุน

ปรัชญาการศึกษา
- เพื่อใหการศึกษาอยางเต็มรูปแบบโดยไมละเลยตอกฎทฤษฎี และเนนบทบาททางวิชาการของ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

- เพื่อใหการศึกษาที่สอดคลองกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

- เพื่อเสริมสรางทักษะความคิดสรางสรรคดานการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

- เพื่อสงเสริมแนวคิดใหมีมุมมองกวางขึ้นในสังคมสารสนเทศ

- เพื่อสรางและพัฒนาบุคคลิกภาพใหดีเลิศทั้งดานสติปญญาและไหวพริบ

เชื่อมตอจิตวิญญาณของผูบุกเบิก

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัญฑิตสาขาฟสิกสและดาราศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกียวโต 
(เปนสุภาพสตรีคนแรก)
สำเร็จหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกียวโต 
บุคคลแรกที่ใชคอมพิวเตอรสำหรับงานวิจัยดาราศาสตร 
นักวิทยาศาสตรรับเชิญที่รัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ไดรับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการแหงประเทศไทย, กานา, ศรีลังกา, เปรูและประเทศอื่น ๆ
ไดรับรางวัลพิเศษสำหรับความรวมมือระหวางประเทศจากสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศในป ค.ศ. 2006
ไดรับรางวัลชมเชยจาก the Information Processing Society of Japan ในป ค.ศ. 2011
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สัญลักษณของ KCG ลักษณะโดดเดนของการศึกษา
สถาบันการศึกษาคอมพิวเตอรเกียวโต (KCG) ถูกกอตั้งขึ้นเปนสถาบัน
การศึกษาคอมพิวเตอรแหงแรกของประเทศญี่ปุน ตลอดกวา 55 ป แหง
ความภาคภูมิใจในผลงานความสำเร็จและขนบธรรมเนียมประเพณี มี
ความโดดเดนหลายอยางในเรื่องวิชาการที่สถาบันการศึกษาอื่นๆ ไมมี
สถาบันการศึกษาที่ผานมาสวนใหญจะใชระบบการศึกษาที่ถายทอด
ความรูจาก “ผูสอน” ไปยัง “ผูเรียน”แตสำหรับ KCG นั้น เปนสถาบัน
การศึกษาที่ผูใฝรูสามารถเรียนรูตามความประสงคและมีความเปนตัว
ของตัวเอง ดังนั้น สถาบันเราจะใหความสำคัญกับลักษณะเดนของ
นักเรียนทุกคน และตอบสนองความตองการของแตละคนอยางละเอียด
ดวยการนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เทคนิคการศึกษาที่
ผานการตรวจสอบและเปนที่ยอมรับ
อาจารยทุกทานเปนผูเชี่ยวชาญที่มีบทบาทในแวดวงอุตสาหกรรมตางๆ 

นอกจากนี้จะไดรับความรูและเทคนิคที่มีประโยชน สามารถนำไป
ประยุกตใชไดในสังคมจริง ดวยการฝกปฏิบัติงานจริงในรูปแบบของการ
จัดสัมมนา ทางสถาบันจัดสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่เหมาะสมเพื่อ
นักศึกษาสามารถเรียนรูไดดวยระบบ e-learning และอุปกรณการเรียน
ที่ทันสมัยไดทุกสถานที่และทุกเวลา นอกจากนี้ยังใหการสนับสนุนในเรื่อง
วิชาชีพและการหางาน ชวยสานฝนของนักศึกษาใหเปนจริง 
นอกจากนี้ นักศึกษาที่จบจาก KCG สามารถเขาศึกษาตอไดในสถาบัน
ระดับที่สูงขึ้นของ KCG Group ไดที่บัณฑิตวิทยาลัยอาชีวศึกษาดาน 
IT และ มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสำหรับสารสนเทศเกียวโต (KCGI)
KCG จะตอบสนองอยางเต็มที่ตอความมุงมั่นและความมานะของ
นักศึกษา ดวยวิธีการที่หลากหลายของสถาบัน

หลักสูตรที่เนนใหนักศึกษาการลงมือปฏิบัติจริง - งานสัมมนา
ทุกๆ ปจะมีการ “ฝกทำโครงงาน”เพื่อเพิ่มความสามารถโดยรวมในการ
เชื่อมโยงความรูและเทคนิคที่เรียนมาในแตละวิชามาประยุกตและใชให
เกิดประโยชน
ในการฝกทำโครงงานนี้ ไมใชแคทำตามหัวขอที่ไดรับมอบหมายเทานั้น 
แตยังมีการวางเปาหมาย วางแผนงาน ออกแบบ สรางผลงาน และนำ
เสนอผลงานเปนกลุม ใหนักศึกษาสรางผลงานขนาดใหญและมีคุณภาพ
ดี เพื่อที่ตอนสมัครงาน นักศึกษาสามารถนำเสนอผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถทางดานเทคนิคดวยการแสดงผลงานระดับสูงที่ตัวเอง
สรางตอนเรียนวิชาฝกทำโครงงานได
การที่จะมีบทบาทอยูในสังคมจริงไดนั้น นอกจากความสามารถทางดาน
เทคนิคแลว ความเปนผูนำ การทำงานเปนทีม ความสามารถในการ
สื่อสาร ความสามารถในการจัดการวางแผน ความสามารถในการนำ
เสนอ ถือวาเปนสิ่งที่จำเปนมาก นักศึกษาจะไดรับความสามารถเหลานี้

ติดตัวไปอยางธรรมชาติ 
จากประสบการณการทำงานกลุมซ้ำแลวซ้ำเลาจากการฝกทำโครงงาน
นี้ นอกจากนี้  ทางสถาบันจะใหนักศึกษาตั้งหัวเรื่องในการทำโครงงาน
โดยเริ่มจากการกำหนดแบบพื้นฐานไปยังระดับสูงตามปการศึกษาที่ลง
เรียน ดังนั้นพอถึงปที่จะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถรับรูไดวา
ตัวเองไดรับทักษะทุกดานในจากการลงมือปฎิบัติงานจริง
ในการฝกทำโครงงานประจำปสำเร็จการศึกษานี้ นักศึกษาจะตองทำ
รายงานวิจัยเพื่อจบการศึกษา นักศึกษาทุกคนตองสรางผลงานวิจัยเพื่อ
จบการศึกษา ซึ่งผลงานนี้สรางจากความคิดและการเรียนรูจากการ
ทดลองที่ผิดพลาดหลายครั้ง ผลงานชนะเลิศจะไดรับประกาศเกียรติคุณ 
ซึ่งจะถูกประกาศใน “งานประกาศผลงานนักศึกษา KCG AWARDS” 
ซึ่งถูกจัดในขึ้นเดือนกุมภาพันธของทุกป

KCG Group ประกอบดวยสี่สถาบันการศึกษาระดับสากล ไดแก สถาบัน
การศึกษาคอมพิวเตอรเกียวโต  (KCG) (วิทยาเขต ระคุโอะคุ, 
วิทยาเขต คะโมะงะวะ และวิทยาเขต หนาสถานีรถไฟเกียวโต), 
มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสำหรับสารสนเทศเกียวโต (KCGI), โรงเรียน
อาชีวศึกษายานยนตเกียวโต, ศูนยฝกอบรมภาษาญี่ปุน เกียวโต 
(KJLTC) และบริษัท KCG Career จำกัด
ในป ค.ศ. 2003 สัญลักษณของ KCG Group “kcg.edu” ถูกเลือกโดย 
Wataru Hasegawa ประธานของ KCG Group สัญลักษณนี้ไดมา
จากชื่อโดเมนอินเทอรเน็ท (www.kcg.edu) ที่ไดรับในป ค.ศ. 1995 ชื่อ
โดเมน “kcg” หมายถึง “Kyoto Computer Gakuin (สถาบันการ
ศึกษาคอมพิวเตอรเกียวโต)” ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาคอมพิวเตอรแหง
แรกในประเทศญี่ปุน “.edu” คือ gTLD (generic Top Level 
Domain: เปนหนึ่งในโดเมนระดับบนสุดหมวดทั่วไป เปนโดเมนระดับสูง
ที่ถูกใชในอินเทอรเน็ท) และเปนโดเมนที่สถาบันรับรองของประเทศ
สหรัฐอเมริกามอบใหเฉพาะสถาบันการศึกษาระดับสูงที่ไดรับการ
ยอมรับเทานั้น  สถาบันการศึกษาคอมพิวเตอรเกียวโต (KCG) มี
สัมพันธภาพที่ดีกับนักวิชาการผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร และนักวิจัย
จากมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

ตั้งแตยุคเริ่มมีอินเทอรเน็ต จึงเปนที่รูจักกันอยางกวางขวางวาเปน
สถาบันการศึกษาคอมพิวเตอรระดับสูงที่มีคุณภาพ มีหลักสูตรการสอน
เทียบเทาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาคอมพิวเตอร
เกียวโต (KCG) ไดรับการยอมรับวาเปนสถาบันการศึกษาที่คูควรแก
การมอบโดเมน “.edu” เปนสถาบันแรกและสถาบันเดียวในประเทศ
ญี่ปุนที่สามารถใชโดเมน “.edu” ซึ่งตอมากฎเกณฑการมอบชื่อโดเมน
เริ่มผอนปรนมากขึ้น จึงทำใหสถาบันการศึกษาบางแหงในตางประเทศ
สามารถใชโดเมน gTLD ไดเชนกัน แตการไดรับ “.edu” ซึ่งเปนโดเมน
ที่มอบใหเฉพาะสถาบันการศึกษาภายในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ เวลา
นั้นถือวาเปนการเปดศักราชใหม และเปนการรับรองวาสถาบันการ
ศึกษาคอมพิวเตอรเกียวโต (KCG) เปนสถาบันการศึกษาระดับสูงที่ได
รับการยอมรับแมแตในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งพิสูจนใหเห็นวาเปน
สถาบันที่ไมเคยทอและยืนหยัดที่จะกาวตอไปขาวหนาอยางไมหยุดยั้ง 
สัญลักษณ “kcg.ed” นี้ เปนสัญลักษณที่แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นใน
ฐานะสถาบันการศึกษาที่ใหความสำคัญกับความเปนนักบุกเบิกอยูเสมอ 
แสดงใหเห็นถึงอุดมคติของการศึกษาเพื่อสรางและพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพในสังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

สีประจำของ KCG Group

KCG สีฟา (เปนสีประจำของสถาบันการศึกษาคอมพิวเตอรเกียวโต (KCG) และสีประจำของ KCG Group)

เพราะสมาชิกผูกอตั้ง KCG ในชวงแรกทั้งหมดนั้น เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยเกียวโต สีฟาซึ่งเปนสีประจำโรงเรียนของสถาบันการศึกษาคอมพิวเตอรเกียวโต (KCG) และสีประจำของ 
KCG Group จึงไดมาจากสีน้ำเงินเขมซึ่งเปนสีประจำของมหาวิทยาลัยเกียวโต สีฟานี้ถูกใชมาตั้งแตป ค.ศ. 1970 และ
ไดมีการกำหนดชื่อวา “KCG สีฟา” เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปของการกอตั้งสถาบัน (ป ค.ศ.1998)

KCG สีแดง (เปนสีประจำของ มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสำหรับสารสนเทศเกียวโต (KCGI))

นอกจากนี้การบริหารจัดการโรงเรียน Shigeo Hasegawa ผูกอตั้ง KCG Group ไดกลับไปศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ฮารเวิรดอีกครั้งในชวงบั้นปลายชีวิต เพื่อทาทายวิชาความรูที่ไมเคยไดเรียนมาเมื่อครั้งยังเปนเด็ก เขาเชาอพารทเมนใน
กรุงบอสตัน เรียนวิชาวรรณคดีและปรัชญารวมกับเด็กนักศึกษาที่มีอายุนอย สีประจำโรงเรียนของมหาวิทยาลัยบัณฑิต
ศึกษาสำหรับสารสนเทศเกียวโต (KCGI) นี้ ไดมาจากสีแดงเขมซึ่งเปนสีประจำของมหาวิทยาลัยฮารเวิรด มหาวิทยาลัย
ที่ผูกอตั้งไดสำเร็จการศึกษามา เปนสีที่ตัดกับ KCG สีน้ำเงิน แสดงใหเห็นถึงทัศนคติที่วา ไมวาคุณจะอายุมากหรืออายุ
นอย เพศชายหรือเพศหญิง ก็สามารถทาทายและเรียนรูในสิ่งใหมๆ ไดเสมอ

KCG สีเขียว (เปนสีประจำของศูนยฝกอบรมภาษาญี่ปุนเกียวโต (KJLTC))

ศูนยฝกอบรมภาษาญี่ปุนเกียวโต (KJLTC) ของ KCG Group ถือเปนประตูดานแรกสำหรับนักศึกษาชาวตางชาติ เปน
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุนที่ไดรับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปนผูกำหนดหลักสูตรการศึกษาเพื่อเตรียม
ความพรอม ถูกกำหนดใหใชสีเขียวเปนสีประจำโรงเรียน ซึ่งเกิดจากสีผสมระหวาง KCG สีฟา และ KCG สีแดง ดังที่ได
กลาวไวขางตน เปนสีที่เกิดจากภาพจินตนาการของพื้นโลกสีเขียวจาก 7 ทวีปทั่วโลก

KCG สีสม (เปนสีประจำของโรงเรียนอาชีวศึกษายานยนตเกียวโต)

พัฒนา IT ระดับสูงใหสอดคลองกับเทคโนโลยียานยนตยุคอนาคต และสรางผูเชี่ยวชาญการปรับแตงรถยนตที่
เพียบพรอมไปดวยความรูและเทคโนโลยีดานเครือขาย โรงเรียนอาชีวศึกษายานยนตเกียวโตไดเขาเปนสถาบันการศึกษาใน
กลุม KCG Group ในป ค.ศ. 2013 สีประจำโรงเรียนแสดงใหเห็นถึงการเรียกพลังความกระปรี้กระเปราใหมๆ มาสู 
KCG Group
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e-learning วิธีการศึกษาแบบใหมที่ใชเทคโนโลยีการสื่อสารขอมูล เชน 
ระบบเครือขายและคอมพิวเตอร สามารถพูดไดวาเปนเครื่องมือการศึกษา
ที่จำเปนสำหรับสถาบันการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ป ค.ศ. 2005 KCG เปนผูบุกเบิกในการนำระบบ e-learning ลาสุดเขามา

ใชกอนสถาบันการศึกษาอื่นๆ  เปดสอนหลายวิชาบนพื้นฐานของ 
e-learning  ซึ่งชวยใหเราสามารถนำเสนอ “การเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปน
สำคัญ” และตอบสนองความตองการทางการศึกษาของนักศึกษาไดดีกวา
ที่ผานมา

e-learing

ติดตั้ง e-learning สตูดิโอที่ทันสมัยที่สุดเสร็จสมบูรณ

ที่อาคารเรียนใหม วิทยาเขตหนาสถานีรถไฟเกียวโต มี e-learning สตูดิโอที่เพียบพรอมไปดวยอุปกรณและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย สตูดิโอนี้ติดตั้ง
ระบบการบรรยายระยะไกลแบบซิงโครนัส และระบบบันทึกการบรรยาย KCG เสนอโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลายใหกับนักศึกษาผานทาง e-learning สตู
ดิโอนี้ โดยการจัดทำและเผยแพรเนื้อหาบทเรียนสำหรับ e-learning ลาสุดและมีคุณภาพสูง

รูปแบบ e-learning ของ KCG ที่ไมเหมือนใคร

วิชา e-Learning ที่ KCG เสนอวิธีการตางๆ ที่เปนมืออาชีพเพื่อใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดอยางลึกซึ้งดวยความสามารถของตนเอง นอกจากนี้ยัง พัฒนา
เปนวิชาเรียนที่มีเอกลักษณโดยผสมผสานเอาระบบ e-learning ที่สามารถเรียนรูในแบบของตัวเองเขากับขอดีของการเรียนรูโดยตรงจากอาจารย
ผูสอน  เพราะ KCG มีระบบการศึกษา IT (ICT) ที่ล้ำหนาที่สุด นักศึกษาจึงสามารถใช IT เพื่อเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

สนันสนุกการเรียนรูตลอด 24 ชั่วโมงดวย “KING-LMS” ระบบการจัดการการศึกษาแบบใหมลาสุด

ยุคนี้เปนยุคแหงเทคโนโลยีการสื่อสารผานเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เขาสู “สังคมที่นำคอมพิวเตอรเขามาเปนสวนหนึ่งของการดำรงชีวิต” ซึ่งชวย
ใหนักศึกษาทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลที่จำเปนไดทุกที่ทุกเวลา KCG คาดการณวายุคแหงเทคโนโลยีนี้กำลังจะถือกำเนิดขึ้นในไมชา จึงไดนำระบบการการ
จัดการและใหความชวยเหลือในเรื่องการศึกษา (Learning Management System: LMS)เขามาใชในสถาบันการศึกษาเปนแหงแรกในประเทศญี่ปุน ซึ่งในป 
ค.ศ. 2010 ไดกลายเปนระบบใหมที่เรียกวา “KING-LMS”
ระบบนี้จะชวยใหนักศึกษาไดเรียนรูเรื่องตางๆ ที่อยากเรียนไดอยางอิสระไดในทุกๆ สถานที่ตลอดเวลา ระบบการเรียนแบบใหมลาสุดนี้มีบทบาทสำคัญมากใน
การทำให “การเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ” ไดเกิดขึ้นจริง

ศึกษาดวยระบบ “KING-LMS”

• นักศึกษาสามารถเขาถึงเอกสารประกอบการเรียนในแตละวิชาที่เรียนดวยระบบดิจิตอลจากหนาเพจที่เกี่ยวของกับการเรียนของแตละคนได นอกจาก
ที่โรงเรียนแลว นักศึกษายังสามารถเรียนที่บานผานอินเทอรเน็ทไดทุกเมื่อตลอด 24 ชั่วโมง

• สามารถแลกเปลี่ยนขอมูล ถามตอบคำถามและขอสงสัยเกี่ยวกับการสงงานที่ไดรับมอบหมาย การเตรียมาบทเรียน และการทบทวนบทเรียนได
ระหวางอาจารยกับนักศึกษา หรือภายในหมูนักศึกษาดวยกันเองไดผาน BSS (เว็บบอรด) 

• นักศึกษาสามารถศึกษาวิชาที่ยังไมเคยลงทะเบียนเรียนไดดวยตนเอง เชน วิชาที่เปดสอนในภาควิชาหรือสาขาวิชาอื่น เพื่อตอบสนองความสนใจและ
จุดมุงหมายของตัวเอง

• นักศึกษาสามารถดูประกาศจากโรงเรียนผาน KING-LMS ได นอกจากนี้ยังสามารถสงตอแบบอัตโนมัติไปยังโทรศัพทมือถือของตัวเองได

◆ เครือขาย KING
คอมพิวเตอรที่นักศึกษาใชที่ KCG ทุกเครื่อง เปนเครือขายที่ถูกเชื่อมโยงถึงกันหมด ดวยโครงสรางของระบบเครือขายแบบ KING (KCG Information 
Network Galaxy) ซึ่งเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตโดยตรงดวยเสนใยแกว

◆ เว็บไซดสำหรับนักศึกษา
“KING-LMS” ซึ่งเปนหนาเว็บไซดสำหรับนักศึกษาที่ KCG ขอมูลการจางงาน อาชีพและขอมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนลาสุดจะเผยแพรอยูในเว็บนี้
อยูเปนประจำ นักศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลที่จำเปนเหลานี้ไดทุกเวลา นอกจากนี้ยังสามารถเรียกดูบนโทรศัพทมือถือได

ลักษณะโดดเดนของ e-learning ที่ KCG

e-learning แบบ
ประสานเวลา 
(Synchronous)

e-learning แบบ
ไมประสานเวลา 
(Asynchronous)

• เพราะมีระบบเครือขายเชื่อมโยงกันระหวาง KCG ทั้งสามวิทยาเขต (วิทยาเขตระคุโฮะคุ, วิทยาเขตคะโมะงะวะ และวิทยาเขตหนาสถานีรถไฟเกียวโต) 
กับ มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสำหรับสารสนเทศเกียวโต (KCGI) นักศึกษาสามารถเรียนโดยรับฟงวิชาบรรยายแบบถายทอดสดจากหองเรียน
โดยไมจำเปนตองยายไปเรียนที่วิทยาเขตอื่น

• ถึงแมจะอยูคนละวิทยาเขตกับอาจารยผูสอน ก็สามารถสงคำถามไปยังอาจารยผูสอนไดโดยตรง
• วิชาบรรยายจะถูกถายวิดีโอและเก็บบันทึกไวในเซิรฟเวอร นักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียนที่บานได

• ชวยใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดตลอดเวลาและทุก
สถานที่ที่ตองการ จึงสามารถเรียนพรอมกับทำ
กิจกรรมชมรม ทำงานอดิเรก และงานพิเศษได

• ชวยใหนักศึกษาสามารถฟงวิชาบรรยายซ้ำในสวน
ที่สำคัญหรือสวนที่ยังไมเขาใจ และสามารถเช็คระดับ
ความเขาใจของตัวเองไดดวยการทำแบบฝกหัด

• นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบ
ขอซักถามแบบออนไลนผานทางอีเมลหรือ BBS (เว็บ
บอรด) ได

• ใน “ชั่วโมงงาน” อาจารยผูสอนจะรอรับคำถามจาก
นักศึกษาที่หองเรียนหรือหองทำงานของอาจารย 
นักศึกษาสามารถถามคำถามและรับคำแนะนำ
โดยตรงไดจากอาจารยผูสอน

• ชวยใหอาจารยผูสอนเขาใจลักษณะตางๆ ของ
นักศึกษาแตละคน ไมวาจะเปนเรื่องลักษณะการเขา
ถึงเนื้อหาการเรียน อัตราการสงงาน และผลคะแนน
การสอบยอย จึงทำใหสามารถแนะแนวการเรียนให
กับนักศึกษาไดอยางละเอียด

• จัดทำรูปแบบ “การเรียนการสอน” (การเรียนแบบ
ตัวตอตัว) ที่เหมาะสมในหองเรียน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพดานการสื่อสารระหวางอาจารยผูสอน
กับนักศึกษา และสงเสริมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 

แบบประสานเวลา (Synchronous) แบบไมประสานเวลา (Asynchronous)

ถา
ยท

อด
ถา

ยท
อด

ถูก
เก
็บบ

ันท
ึก

คำถาม

คำถาม

วิทยาเขตระคุโฮะคุ

วิทยาเขตคะโมะงะวะ

เซิรฟเวอร

บาน

e-learning สตูดิโอ
วิทยาเขตหนาสถานีรถไฟเกียวโต
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อุปกรณอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยที่สุด
สภาพแวดลอมอุปกรณอำนวยความสะวดกที่โรงเรียนอื่นไมสามารถจัดหาได
คอมพิวเตอรที่ทันสมัยที่สุด 700 เครื่อง

หองปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมหองปฏิบัติการการพัฒนาเกม

หองปฏิบัติการเครือขายหองปฏิบัติการมัลติมีเดีย

หองปฏิบัติการฐานขอมูลหองปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชัน Mac

หองปฏิบัติการเมคคาทรอนิกสหองปฏิบัติการการออกแบบ Mac

หองปฏิบัติการผลิตวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสหองปฏิบัติการเทคนิคพิเศษและอนิเมชั่น

พื้นที่ปฏิบัติการดานการควบคุมยานยนตหองปฏิบัติการการผลิต CG สามมิติ

หองโถงใหญหองปฏิบัติการดานการเขียนโปรแกรม CAD / วิศวกรรม

สถานีขอมูลสตูดิโอ e-Learning

หองรับรองนักเรียนสตูดิโอบันทึกเสียง

ที่ KCG เราพยายามอยางเต็มที่ที่จะตอบสนองตอสิ่งที่สำคัญที่สุดของเรา นั่นคือ: 
สรางสภาพแวดลอมที่นักศึกษาสามารถศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดอยางเปนอิสระ 
คุณภาพการศึกษาคือทุกสิ่งสำหรับเรา แมในปจจุบันสถาบันของเราจะเติบโตอยางรวดเร็ว
แตความมุงมั่นของเราที่มีตอปรัชญาการศึกษานั้นยังคงแนวแนดังเดิม
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ประธานกรรมการบริหาร Gainax Kyoto Co. , Ltd. 
สมาชิกกลุมนักเขียนนิยายวิทยาศาสตรและแฟนตาซีแหงญี่ปุน 
(SFWJ) และ Space Authors Club of Japan (SACJ)
ศาสตราจารย มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสำหรับสารสนเทศเกียวโต (KCGI)

“ภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชัน และ (ICT)  ในญี่ปุน”

ในสาขาการเรียนแบบติวเขมดาน IT มังงะและอะนิเมะ KCGI ใชการ
ผสมผสนเหลานี้ในการคนหาและสรางตลาดและโมเดลธุรกิจใหมๆ 
หัวขอพิเศษในการวางแผน การผลิตและการสงเสริมอะนิเมะสอนโดย
ศาสตราจารย Yasuhiro Takeda ศาสตราจารย Takeda เปนหนึ่ง
ในผูกอตั้ง Gainax สตูดิโอที่มีชื่อเสียงจากผลงาน เชน Nadia The 
Secret of Blue Water และ Tengen Toppa Gurren Lagann
เนื่องจากเปนผูผลิตอะนิเมะของ Gainax ศาสตราจารย Takeda 
จึงมีสวนรวมในผลงานมากมายรวมถึงเกม เชน Neon Genesis 
Evangelion: Iron Maiden และมังงะ เชน Aim for the Top 2 
Diebuster Magical Shopping Arcade Abenobashi และ 
Hanamaru Kindergarten ดวยความรวมมือกับ Gainax 
ศาสตราจารย Takeda ไดจัดทำโฆษณาที่ระลึกครบรอบ 50 ป
ของ KCG Group

การทำธุรกิจตองหาหนทาง “จะเรียกเงินลงทุนที่เสีย
ไปกลับคืนมาไดอยางไร”

− กุญแจสำคัญในการสรางธุรกิจภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชันคืออะไร

มจนถึงตอนนี้ คือ การวางแผนและผลิตงานแอนนิเมชันที่ Gainax 
ผมตองรางโครงการสรางภาพเคลื่อนไหวแอนนิเมชัน ตองเจรจา
ตอลองกับบริษัทที่ผมอยากจะรวมงานดวย ตองกำหนดเวลาของ
การออกอากาศ และตองดูแลงบประมาณในการผลิตอยางละเอียด 
หลังจากผลงานสรางเสร็จ สิ่งสำคัญคือ ตองคิดและหาหนทาง
เรียกเงินลงทุนที่เสียไปกลับคืนมา ซึ่งสามารถกลาวไดวานี่คือการ
ทำธุรกิจ 

− ขอใหศาสตราจารย Yasuhiro Takeda ชวยเลาถึงเหตุจูงใจ
ที่ทำใหเขามามีสวนเกี่ยวของกับงานภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชัน

ผลงานที่ผมไดเปนผูวางแผนไว ไดแก Wish Upon the Pleiades 
และ Tengen Toppa Gurren Lagann ตอนนี้ผมกำลังทำแผนอะนิเมะ
ใหมหลายเรื่อง แตทราบไหมครับวา การที่ผมไดเขามาทำงานเหลานี้ 
ถือเปนเรื่องบังเอิญมากครับ สมัยที่ผมเปนนักเรียนผมไมเคยเรียนวิชา
เหลานี้มากอน แตดวยความชอบสวนตัวในสมัยที่ผมเปนนักเรียน 
ผมมักจะมีกิจกรรมงานผลิตแบบอิสระ และจัดแสดงผลงาน พอรูตัว
อีกที งานที่เหลานี้ก็กลายเปนอาชีพหลักของผม ดังนั้น ถาคิดตาม
ความรูสึกของผมตอนนี้ ผมก็ยังถือวางานที่ทำอยูนี้เปนกิจกรรม
มือสมัครเลน ซึ่งแสดงใหเห็นวาผมไมมีวันลืม “ความสนุก ความ
นาสนใจ” กับสิ่งที่ทำทำในสมัยที่เปนมือสมัครเลนตลอดไป

− ขอใหอาจารยชวยฝากขอความไปถึงนักศึกษาที่ตั้งใจจะศึกษา
เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวแอนิเมชัน

การวางแผนและการผลิตภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชัน จำเปนตองมคีวาม
กระตือรือรนเปนอยางมาก นอกจากนั้น ตองมีหนาที่รับผิดชอบ
รวบรวมเงินทุนในการสราง ผลงานที่สรางตองมีผูชม ตองไดรับคำ
วิพากวิจารณ สามารถเรียกเงินทุนคืนและไดผลตอบแทนที่คุมคา ถา
คิดไดเชนนี้ ถือวาผูนั้นมีระบบการวางแผนงานอยางสมบูรณ สำหรับ
วิธีคิดที่วา แคมีผลงานเปนของตัวเองก็เพียงพอแลว ถือเปนวิธีคิด
เพียงเพื่อสรางความพอใจใหกับตัวเองเทานั้น ผลงานจะเสร็จสมบูรณ
ไดจะตองไดรับการวิพากวิจารณ และการวิพากวิจารณนั้นไมใชเปน
เพียงแคการประเมินคาของผลงานเทานั้น แตเปนการประกาศ
พฤติกรรมและการแสดงออกดวยคำพูดออกไปสูทั่วโลก ดังนั้นขอให
นักศึกษาทุกคนตั้งใจศึกษาเลาเรียน และมีความกลาที่จะเผชิญหนา
ตอคำวิพากวิจารณ 

Yasuhiro 
Takeda

武田 康廣

โฆษณาครบรอบ 50 ปของ KCG Group (URL: kcg.ac.jp/gainax)
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ถาคุณลองใสทำนองและเนื้อเพลงลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร 

นักรองเสียงสังเคราะห (Virtual IDOL) ซึ่งมีตนกำเนิดมาจาก 

“เสียงแรกของอนาคต (HATSUNE MIKU)” จะทำหนาที่รอง

เพลงใหคุณฟงดวยเสียงสังเคราะห  คอนเสิรตของนักรอง

เสียงสังเคราะหถูกจัดขึ้นทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

ครองใจแฟนเพลงจำนวนมาก ผูใหกำเนิด “HATSUME 

MIKU” โปรแกรมเสียงสังเคราะหคืออาจารย Hiroyuki Ito 

ผูอำนวยการบริษัท Crypton Future Media จำกัด และดำรง

ตำแหนงศาสตราจารยที่ KCGI อาจารย Ito เปนผูพัฒนา

ซอฟตแวรอยางตอเนื่องเกี่ยวกับการสรางเสียงดวย

คอมพิวเตอร 

ทานไดฝากขอความมาถึงเด็กวัยรุนสมัยนี้ที่ตองรับผิดชอบโลก

แหง IT ในอนาคตวา (“การปฎิวัติขอมูล” ซึ่งเรียกไดวายัง

คงดำเนินไปไดแคครึ่งทาง ยังมีสิ่งที่ตองเรียนรูอีกมากมาย 

ถนนที่อยูขางหนาของนักศึกษาก็กวางมาก ดังนั้นอยากให

นักศึกษาทุกคนรับรูในสิ่งนี้ และทุมเทกับการเรียนใหมากๆ”

ตัวเองชื่นชอบไดในชวงเวลาอันสั้น สะดวกสบาย และใหความ
บันเทิงมากในการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน 
นอกจากนี้ ขอมูลขาวสารเหลานี้ รวมทั้งขาวสารเล็กๆ 
นอยๆ ที่เกี่ยวของกับตัวเอง ก็สามารถสงตอไปสูโลก
ภายนอกไดงายในชวงเวลาอันสั้นโดยผานทาง 
Facebook Twitter หรือ บล็อค เปนตน
แตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการปฏิวัติทางขอมูล
ครั้งนี้ ผมคิดวายังคงเปนแคการเริ่มตนเทานั้น 
การปฏิวัติเกษตรกรรมและการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมสรางความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ
ตอการดำรงชีพของมนุษยการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดจากการปฏิวัติขอมูลยังมีไมมาก
เทาไหรนัก ยังคงเปนแคชวงกำลังเปลี่ยน
ยุคเทานั้น การเปลี่ยนแปลงอยางเต็ม
รูปแบบนาจะกำลังจะเริ่มตนในไมชานี้ 
อีก 20–30 ปตอจากนี้ไป นาจะมี
การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญบน
โลกและการดำรงชีพของมนุษย 
ซึ่งเราไมสามารถทราบไดวา
จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ใด ถาตองการจะให
เปล่ียนแปลงไปในทิศทาง
ใดนั้น ก็คงขึ้นอยูกับ
น้ำมือของพวกเรา
และเด็กวัยรุนที่มี
หนาท่ีรับผิดชอบ
ในยุคสมัย
ตอไป

The world of Hatsune Miku 
เปนการปฏิวัติการสังเคราะหเสียง

อาจารยเลาใหฟงวา บริษัทนี้ไมใชบริษัทเกมสหรือแอมิเนชัน 
แตเปนบริษัทที่เกี่ยวของกับเสียงดนตรี ซึ่งแตกตางกับบริษัท
อัดเสียงที่มีอยูทั่วไป การที่ผมสรางงานอดิเรกของผมใหกลาย
เปนธุรกิจคอมพิวเตอรมิวสิคนั้น ทำใหผมคิดวาตัวผมเองเปน
นักเสียง  “HATSUME MIKU” ไดออกวางจำหนายเปนครั้ง
แรกเมื่อเดือนสิงหาคม ป ค.ศ. 2007 แตผมคิดวานั่นเปนแค
โอกาสสำหรับคนที่จะทำงานในกิจกรรมสรางสรรคเทานั้น
มีคนกลาวไววา ในอดีตมนุษยไดผานประสบการณการปฏิวัติมา
ถึงสามครั้ง การปฏิวัติครั้งแรกคือการปฎิวัติเกษตรกรรม จาก
การปฏิวัติครั้งนี้ สงผลใหมนุษยที่เคยตองแสวงหาถิ่นที่อยูใหม
เพื่อดำรงชีพดวยการลาสัตว เริ่มรูจักวางแผนการผลิตและการ
สำรองอาหาร รูจักตั้งรกรากถิ่นฐานอยางถาวรไดในพื้นที่เฉพาะ 
จากที่เคยเปนสังคมเล็กๆ ก็กลายเปนรัฐ ดวยเหตุนี้เองจึงเริ่มเกิด
ความแตกตางระหวางคนรวยกับคนจน สามารถกลาวไดวา 
ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ เปนสาเหตุสำคัญที่กอใหเกิด
การทำสงคราม
การปฏิวัติครั้งที่สองคือ การปฏิวัติอุตสาหกรรม ดวยความกาว
หนาทางวิทยาศาสตรจึงเกิดการประดิษฐคิดคนเครื่องมือในการ
ผลิตสิ่งของชนิดเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตได
ทีละจำนวนมาก และบริโภคไดจำนวนมาก เกิดการคาและนำไปสู
การกระจายความมั่งคั่งไปทุกพื้นที่ นอกจากนี้ การปฏิวัติครั้งนี้
ยังสงผลให “ประชากรเพิ่มมากขึ้น” กอนยุคการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ถือเปนยุคที่มี “อัตราการเกิดและอัตราการตาย
ของประชาการสูง” จึงทำใหมีจำนวนประชากรคอนขางคงที่ 
การกระจายความมั่งคั่งในสังคมมีนอย แตเมื่อการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมไดเกิดขึ้น จึงทำใหจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว
ตอจากนั้น การปฏิวัติครั้งที่สาม คือการปฏิวัติขอมูลซึ่งไดรับ
อิทธิพลมาจากอินเทอรเน็ท ตัวแทนของโลกแหง ITกอนที่จะมา
เปนอินเทอรเน็ท ผูสงขอมูลขาวสารจะถูกจำกัดเฉพาะในวงแคบ 
ซึ่งหมายถึงสื่อตางๆ เชน บริษัทหนังสือพิมพ โทรศัพท สถานี
วิทยุ และสำนักพิมพ สื่อตางๆ ดังกลาว จำเปนตองเสียคาใช
จายจำนวนมากในการสงขอมูลขาวสาร เชน คาจางแรงงานคน 
คาอุปกรณเครื่องมือ ยิ่งไปกวานั้น ที่ผานมาจำนวนขอมูลขาว
สารที่สงมีจำนวนนอย และถูกถายทอดไปในทิศทางเดียว แตการ
ปฏวัติในครั้งนี้ที่ไดรับอิทธิพลจากอินเทอรเน็ท เปนเหตุใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญในการสงขาวสารขอมูล
ปจจุบัน เครื่องมือสื่อสารทางอินเทอรเน็ทถือวาเปนสิ่งที่อยูใกล
ตัวเรามาก มีอยูในมือ บนโตะ และในกระเปาเสื้อผา สื่อตางๆ 
ในรูปแบบดิจิตอล เชน ขาว ภาพยนตร เพลง ฯลฯ จะถูกแปลง
เปนไฟร และสามารถสงผานทางอินเทอรเน็ทหรือจัดเก็บไดงาย 
สามารถเปดหรือเรียกดูภาพถายหรือการถายทอดรายการที่

ผูอำนวยการบริษัท Crypton Future Media จำกัด ผูใหกำเนิด 
“HATSUME MIKU”
ศาสตราจารย มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสำหรับสารสนเทศเกียวโต (KCGI)

Hiroyuki 
Itoh

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

伊藤 博之
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หลักสูตร 2 ป

หลักสูตร 3 ป

หลักสูตร 4 ป

หลักสูตร 3 ป

หลักสูตร 2 ป

หลักสูตร 4 ป

หลักสูตร 3 ป

หลักสูตร 3 ป

หลักสูตร 2 ป

หลักสูตร 4 ป

หลักสูตร 3 ป

หลักสูตร 3 ป

หลักสูตร 2 ป

หลักสูตร 4 ป

หลักสูตร 3 ป

หลักสูตร 2 ป

หลักสูตร 2 ป

หลักสูตร 1 ป

หลักสูตรภาคค่ำ
2 ป

นักออกแบบโฆษณา

ผูรังสรรคภาพ

นักออกแบบเว็บไซต

นักคอมพิวเตอรกราฟฟค

การบริหารทางการแพทย

ธุรการ, บัญชีและการขาย

วิศวกรระบบ

ที่ปรึกษา IT / การเงิน

โปรแกรมเมอร

วิศวกรระบบ (SE)

วิศวกรระบบเครือขาย

โซลูชั่น เอ็นจิเนีย

เกมสโปรแกรมเมอร

นักออกแบบเกมส

ผูวางแผนเกมส

ผูอำนวยการเกมส

นักควบคุมโปรแกรม

วิศวกรอิเล็กทรอนิกสเชิงกล

นักพัฒนาฮารดแวร

วิศวกรระบบประมวลผล

ผูดูแลระบบ

วิศวกรระบบ (SE)

ธุรการ, บัญชีและการขาย

โปรแกรมเมอร

วิศวกรยานยนต นักวิจัยดานวิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร

โปรแกรมเมอรวิศวกรระบบ (SE)

หลักสูตร 4 ป

หลักสูตร 3 ป

หลักสูตร 2 ป

หลักสูตร 3 ป

ภาควิชาศิลปะและ
การออกแบบ
เขารวมกับศิลปนดิจิตอลที่ทันสมัย

ภาควิชาธุรกิจและ
การจัดการ
เขาถึงความเปนผูนำของธุรกิจผานไอที

ภาควิชา
วิศวกรรมศาสตร
มุงมั่นที่จะเปนวิศวกรควบคุมที่ทันสมัย

สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร
เรียนในขณะที่คุณทำงานหรือเขาเรียนสองสถาบันในเวลาเดียวกัน

ศึกษา IT ในตางประเทศและ
ตั้งเปาหมายของคุณบนโลกใบนี้
สำหรับนักศึกษาตางชาติ

ภาควิชาเกมสดิจิตอล
และความบันเทิง
มุงสูอาชีพผูสรางเกมขั้นสูง

ภาควิชาคอมพิวเตอร
วิทยาศาสตร
รองรับความเปนผูนำของสังคม
สารสนเทศในปจจุบัน

รายชื่อหลักสูตร KCG รายชื่อหลักสูตรทั้งหมด 19 หลักสูตรจาก 5 คณะชวยใหนักศึกษาสามารถทำใหความฝนเปนจริงไดอยางไรขีดจำกัด

สาขาวิชาศิลปะและสารสนเทศ
หลักสูตรสารสนเทศดานศิลปะและการออกแบบ / หลักสูตรมังงะและอนิเมชัน

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

สาขาวิชามังงะและอนิเมชั่น

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบพื้นฐาน
หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ / หลักสูตรมังงะและอนิเมชัน

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
หลักสูตรสารสนเทศเพื่อการจัดการ / หลักสูตรวิทยาศาสตรขอมูล

สาขาวิชาสารสนเทศประยุกต
หลักสูตรเวชสารสนเทศ / หลักสูตร IT วิทยาศาสตรทางทะเล /
หลักสูตร IT ดานการเกษตร / หลักสูตร FinTech 

สาขาวิชาพื้นฐานทางธุรกิจ 

สาขาวิชาการบริหารสำนักงานแพทย

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

สาขาวิชาคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

สาขาวิชาระบบเครือขายคอมพิวเตอร

สาขาวิชาการประมวลผลขอมูล
หลักสูตรการประมวลผลขอมูล / หลักสูตร IT นักพากษเสียง / 
โครงการเทียบโอนบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร / หลักสูตรการควบคุมยานยนต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน

สาขาวิชาเกมสและความบันเทิง

สาขาวิชาการพัฒนาเกมส

สาขาวิชาพื้นฐานการพัฒนาเกมส

สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรสารสนเทศและการสื่อสาร / หลักสูตรยกระดับทักษะบัณฑิตที่จบมหาวิทยาลัย / 
หลักสูตรภาคค่ำ 1 ป

หลักสูตรสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนกศึกษาภาคค่ำ 

สาขาวิชาสารสนเทศและการประยุกตใช
หลักสูตรการควบคุมยานยนตนานาชาติ (สำหรับนักศึกษาตางชาติ)

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
หลักสูตรขอมูลระหวางประเทศ / หลักสูตรศิลปะและการออกแบบนานาชาติ / 
หลักสูตรขอมูลการทองเที่ยวระหวางประเทศ (สำหรับนักศึกษาตางชาติ)

สาขาวิชาการประมวลผลขอมูล
หลักสูตรแลกเปลี่ยนระดับปริญญาโท RIT (สำหรับผูสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัย 4 ป) / หลักสูตร IT นานาชาติ (สำหรับนักศึกษาตางชาติ)

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง

หลักสูตรผูเชี่ยวชาญ
ดานการปฏิบัติงาน

อาชีวศึกษา

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง

หลักสูตรผูเชี่ยวชาญ
ดานการปฏิบัติงาน

อาชีวศึกษา

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง

หลักสูตรผูเชี่ยวชาญ
ดานการปฏิบัติงาน

อาชีวศึกษา

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง

หลักสูตรผูเชี่ยวชาญ
ดานการปฏิบัติงาน

อาชีวศึกษา

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง

หลักสูตรผูเชี่ยวชาญ
ดานการปฏิบัติงาน

อาชีวศึกษา

A
B
C
D
E

ขอกำหนดที่จำเปนตอการไดรับการ
รับรอง คือ เปนหลักสูตรท่ีเปนการศึกษา
เฉพาะทางแบบฝกปฏิบัติจริง โดยรวมมือ
กับบริษัทตางๆ ชั้นแนวหนาในโลกธุรกิจ
และใหบริการแบบมืออาชีพ
นอกเหนือจากหลักสูตรที่ไดรับการ
รับรอง 5 หลักสูตรแลว KCG ยังมี
หลักสูตร 2 ป และ 3 ปอื่นๆ อีกมาก
มาย นับตั้งแตกอตั้งเมื่อปค.ศ.1963 
KCG ไดจัดหลักสูตรเหลานี้อยาง
ตอเนื่องเพื่อพัฒนาผูเชี่ยวชาญในดานที่
เกี่ยวของกับ IT
KCG กำลังดำเนินการตามแผนเพื่อ
จัดเตรียมหลักสูตรอื่นๆ เพื่อที่จะไดรับ
การรับรองตามลำดับตอไป

หลักสูตรผูเชี่ยวชาญดาน
การปฏิบัติงานอาชีวศึกษา
คืออะไร?

ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรผูเชี่ยวชาญ 
4 ปในโรงเรียนอาชีวศึกษาที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเง่ือนไขจะไดรับ “ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง” (โคโด-เซ็มมงชิ)
กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (MEXT) 
กำหนดใหคำวา “ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง" เทียบเทากับระดับปริญญาตรี 
(กะคุชิ) ซึ่งเปนคำที่ใชสำหรับผูสำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัย 4 ป 
สังคมญี่ปุนใหการยอมรับผูที่ไดรับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเปนอยาง
มากเนื่องจากเขาเหลานั้นไมเพียงแตมี
ความรูเฉพาะทางเทานั้น แตยังมีทักษะ
ทางเทคนิคอีกดวย ในหลายๆ กรณี 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงไดรับการ
ยอมรับมากกวาระดับปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
คืออะไร?
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Bภาควิชาศิลปะและการออกแบบ
Art & Design

ภาควิชาธุรกิจและการจัดการ

สาขาวิชาที่เปดสอน

Business & Management

เพื่อเปนนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่มีทักษะดานคอมพิวเตอรและมารยาททาง
ธุรกิจเปนอยางดี
นักศึกษาจะไดเรียนรูทักษะพื้นฐานสำหรับการทำงาน ทั้งในเรื่องทักษะการสื่อสารและมารยาท
ทางธุรกิจ รวมทั้งเทคนิคการใชเครื่องมือสำนักงาน เชน Word, Excel และ Access และเรียนรู
พื้นฐานของทำงานเชน การลงบัญชีรายการและงานในบริษัท สงเสริมและพัฒนาใหนักศึกษาเปน
นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่สามารถมีบทบาทหนาที่สำคัญไดในงานทุกอาชีพความสัมพันธกับ
ลูกคา เปนตน

สาขาวิชาพื้นฐานทางธุรกิจ   หลักสูตร 2 ป   ประกาศนียบัตร

อาชีพเปาหมาย

ผูดูแลระบบ พนักงานขายและการตลาด
พนักงานรับโทรศัพท อาจารยสอนคอมพิวเตอร
พนักงานบริหารและการบัญชี เปนตน

อาชีพเปาหมาย

การบริหารทางการแพทยที่โรงพยาบาล คลินิก ฯลฯ

ไดรับความรูทั้งในดานการแพทยและคอมพิวเตอร กลายเปนผูเชี่ยวชาญผูนำไปสูเทคโนโลยีสารสนเทศดานการแพทยในอนาคต
ทุกวันนี้ความรูที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรมีความสำคัญอยางยิ่งในสถานพยาบาล แตบุคลากรที่
สามารถตอบสนองความตองการนี้ยังคงขาดแคลนอยู ในสาขาวิชาการบริหารสำนักงานแพทย
นักศึกษาจะไดรับทั้งความรูทางการแพทยและทักษะดาน IT เพื่อเปนผูเชี่ยวชาญผูนำไปสู
เทคโนโลยีสารสนเทศดานการแพทยในอนาคต

สาขาวิชาการบริหารสำนักงานแพทย   หลักสูตร 2 ป   ประกาศนียบัตร

A
เพื่อเปนผูใหคำปรึกษาและผูนำทางธุรกิจ ที่สามารถนำเสนอระบบสารสนเทศ
ที่เหมาะสมใหกับบริษัท
นักศึกษาจะไดรับความรูทางดานธุรกิจ เชน วิธีการวิเคราะหผลประกอบการและเนื้อหางาน
แตละแผนกในบริษัท ไปพรอมๆ กับการเรียนรูเทคโนโลยีขอมูลและการสื่อสารเพื่อนำไปใขจริง 
เพื่อเปนผูนำทางธุรกิจที่สามารถใชเทคโนโลยีดาน IT ไดอยางเต็มรูปแบบ สถาบันจะสราง
และพัฒนาบุคลากรใหเปนผูจัดการโครงการและเปนที่ปรึกษาดาน IT ที่สามารถนำเสนองาน 
สามารถออกแบบระบบสารสนเทศอยางเหมาะสมระหวางแผนกการผลิตและแผนกการจัดการ
ความสัมพันธกับลูกคา เปนตน KCG เปดสอนหลักสูตรสารสนเทศเพื่อการจัดการและหลักสูตร
วิทยาศาสตรขอมูล

อาชีพเปาหมาย

ที่ปรึกษาดาน IT นักขายทางเทคนิค ผูจัดการโครงการ  
ผูผลิต e-business นักวิทยาศาสตรขอมูล วิศวกรระบบ (SE) เปนตน

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ   หลักสูตร 4 ป   ★ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สำหรับสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ทางสถาบันไดจัด
ทำหลักสูตรการศึกษาที่มีประสิทธิภาพแบบรวบยอด 6 ป 
ซึ่งสามารถเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสำหรับ
สารสนเทศเกียวโต (KCGI) ไดเลย

อาชีพเปาหมาย

นักคอมพิวเตอรกราฟฟค
นักออกแบบเกมสคอมพิวเตอรกราฟฟค
นักออกแบบเว็บไซต นักตัดตอระบบ non-linear
ผูเชี่ยวชาญงาน DTP เปนตน

เพื่อเปนผูผลิตงานและนักออกแบบงานที่ใหการสนับสนุน
อุตสาหรรมศิลปะดิจิตอล
สรางและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูพื้นฐานดานงานศิลปะ เชนการออกแบบ ทักษะ
การใชสี และมีทักษะการใชซอฟตแวรไดเปนอยางดี เพื่อสามารถพัฒนากิจกรรมงาน
สรางที่มีความคิดสรางสรรคโดยใชแนวคิดของตัวเองเปนพื้นฐาน

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบพื้นฐาน   หลักสูตร 2 ป   ประกาศนียบัตร

เพื่อเปนวิศวกรระบบและสนับสนุนการปฏิวัติ IT ในอุตสาหกรรม
หลักสูตรนี้พัฒนาผูที่มีความเขาใจขั้นสูงเกี่ยวกับเทคนิคการประดิษฐและมีทักษะในการพัฒนา
แนวคิดและการนำเสนอเพื่อเจรจา รวมทั้งเสนอแนวคิดในขณะที่รับฟงความตองการของลูกคา 
รายวิชาในหลักสูตรนี้ ไดแก การควบคุมยานยนตนานาชาติ IT ทางทะเล IT ดานการเกษตร 
Fintech และสารสนเทศดานการแพทย

อาชีพเปาหมาย

วิศวกรยานยนต
วิศวกรทางทะเล / เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
วิศวกรการเกษตร / ปาไม
วิศวกรการเงิน
นักเทคนิคขอมูลทางการแพทย ฯลฯ

สาขาวิชาสารสนเทศประยุกต  หลักสูตร 3 ป  ประกาศนียบัตร

หลักสูตรการควบคุมยานยนตนานาชาติสำหรับเฉพาะนักศึกษาตางชาติ

เพื่อเปนนักออกแบบ นักสรางที่มีพลังแหงความคิดสรางสรรคและ
มีความสามารถในการนำเสนอ
สรางและพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการนำเสนองาน มีแนวคิดในการสรางงาน รูจัก
เจรจาตอรองและรับฟงความตองการของลูกคา และมีความรูดานเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง 

อาชีพเปาหมาย

นักคอมพิวเตอรกราฟฟค นักออกแบบโฆษณา นักออกแบบเกมสคอมพิวเตอรกราฟฟค
นักออกแบบเว็บไซต ผูรังสรรคภาพ นักออกแบบและเชี่ยวชาญงาน DTP เปนตน

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ   หลักสูตร 3 ป   ประกาศนียบัตร

เพื่อเปนนักเขียนการตูนมังงะ นักเขียนภาพเคลื่อนไหวอนิเมชั่น ผูสรางสรรค
ผลงานที่เพียบพรอมดวยเทคนิคการสรางการตูนมังงะ และภาพเคลื่อนไหว
อนิเมชั่นในรูปแบบดิจิตอล
ฝกอบรมนักเรียนใหสามารถมีบทบาทในสาขาการผลิต การพิมพ สามารถสรางผลงาน
ในรูปแบบดิจิตอลโดยใชพื้นฐานดานเทคนิคและประวัติของการสรางการตูนมังงะและ
ภาพเคลื่อนไหวอนิเมชั่นแบบอะนาล็อก

สาขาวิชามังงะและอนิเมชั่น   หลักสูตร 3 ป   ประกาศนียบัตร

อาชีพเปาหมาย

นักเขียนภาพดิจิตอล นักวาดภาพประกอบ นักเขียนภาพเคลื่อนไหวอนิเมชั่น 
นักเขียนการตูนมังงะ นักออกแบบโฆษณา นักเขียนภาพเคลื่อนไหว CG อนิเมชั่น เปนตน

เพื่อเปนผูกำกับฝายศิลปในวงการอุตสาหกรรม
สรางและพัฒนาใหเปนผูกำกับศิลปที่มีทักษะในการจัดการและมีความสามารถในการวางแผน
งานที่จะนำโครงการไปสูความสำเร็จ และเรียนรูถึงความเปนไปไดของศิลปะดิจิตอลไปพรอมกับ
จุดมุงหมายที่จะสรางผลงานที่สมบูรณแบบ

อาชีพเปาหมาย

ผูกำกับศิลป
นักออกแบบโฆษณา
ผูรังสรรคภาพ

นักออกแบบเว็บไซต

สาขาวิชาศิลปะและสารสนเทศ   หลักสูตร 4 ป   ★ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

นักคอมพิวเตอรกราฟฟค
นักออกแบบเกมสคอมพิวเตอรกราฟฟค 
นักออกแบบและเชี่ยวชาญงาน DTP เปนตน
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เพื่อเปนวิศวกรผูนำการพัฒนาซอฟตแวร
สรางและพัฒนาบุคลากรใหเปนวิศวกรระบบที่ล้ำหนาโดยเนนที่การทำ
ระบบการเจรจาตอรองกับลูกคาและการออกแบบระบบทีมพัฒนาซอฟตแวร

อาชีพเปาหมาย

วิศวกรระบบ (SE) วิศวกรระบบฐานขอมูล โปรแกรมเมอร
วิศวกรเว็บไซต วิศวกรคอมพิวเตอรกราฟฟค เปนตน

สาขาวิชาคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย   หลักสูตร 3 ป   ประกาศนียบัตร

ภาควิชาเกมสดิจิตอลและความบันเทิง

เพื่อเปนผูสรางที่มีความรูพื้นฐานในการพัฒนาเกมส
สถาบันจะสรางและพัฒนาบุคลากรใหเปนผูชวยพัฒนาเกสม นักวางแผนเกมส และเกมส
โปรแกรมเมอรที่สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งของผูอำนวยการการผลิตเกมสไดอยางถูกตอง 
นักศึกษาจะไดเรียนรูภาษาการเขียนโปรแกรมเกมส เชน C++ วิธีวางแผนงานสรางเกมส เชน 
กฎและการสรางสถานการณเกมส  

อาชีพเปาหมาย

เกมสโปรแกรมเมอร นักออกแบบเกมสคอมพิวเตอรกราฟฟค
ผูชวยพัฒนาเกมส นักวางแผนเกมส
ผูเขียนบทเกมส เปนตน

สาขาวิชาพื้นฐานการพัฒนาเกมส   หลักสูตร 2 ป   ประกาศนียบัตร

Digital Game & AmusementD

อาชีพเปาหมาย

โปรแกรมเมอร เว็บโปรแกรมเมอร วิศวกรระบบ (SE)
ผูปฏิบัติงานดานระบบ นักพากษ ผูบรรยาย เปนตน

เพื่อเปนผูเชี่ยวชาญที่นำไปสูอุตสาหกรรม IT
สรางและพัฒนาบุคลากรใหเปนโซลูชั่น เอ็นจิเนีย และ สถาปนิก IT ที่สามารถคิดคน
และเสนอวิธีการแกไขปญหาดวยระบบสารสนเทศและการวิเคราะหความตองการของ
บริษัทลูกคา

อาชีพเปาหมาย

โซลูชั่น เอ็นจิเนีย วิศวกรระบบเครือขาย ผูจัดการโครงการ
สถาปนิก IT วิศวกรระบบ (SE) เปนตน

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร   หลักสูตร 4 ป   ★ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เพื่อเปนวิศวกรที่สามารถสรางระบบสารสนเทศ
สรางและพัฒนาบุคลากรใหสามารถสรางระบบสารสนเทศที่มั่นคงและปลอดภัย นักศึกษาจะได
รับความรูและเทคนิคเก่ียวกับระบบเครือขาย ระบบฐานขอมูล การรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

อาชีพเปาหมาย

วิศวกรระบบเครือขาย วิศวกรรักษาความปลอดภัย ผูควบคุมระบบเครือขาย
วิศวกรระบบฐานขอมูล วิศวกรระบบ (SE) เปนตน

สาขาวิชาระบบเครือขายคอมพิวเตอร   หลักสูตร 3 ป   ประกาศนียบัตร

เพื่อเปนผูสรางเกมสที่มีความรูดานเทคนิคการพัฒนาที่ล้ำหนา
สรางและพัฒนาบุคลากรใหเปนผูสรางตัวหลักของทีมพัฒนาเกมส เชนนักวางแผนเกมสที่
สามารถมองภาพรวมของผลงานเกมส และออกแบบความนาสนใจของเกมสที่ทำใหผูเลนเกมส
ตองหลงใหล หรือเกมสโปรแกรมเมอรที่สามารถพัฒนาเกมสที่ใชความคิดขั้นสูง เชน เกมส
ออนไลน หรือ เกมส 3D

อาชีพเปาหมาย

เกมสโปรแกรมเมอร
ผูเขียนบทเกมส

นักวางแผนเกมส
นักออกแบบเกมสคอมพิวเตอรกราฟฟค เปนตน

สาขาวิชาการพัฒนาเกมส   หลักสูตร 3 ป   ประกาศนียบัตร

เพื่อเปนผูนำดานการผลิตเกมสในยุคตอไป
สรางและพัฒนาบุคลากรใหเปนผูอำนวยการดานเทคนิคที่สามารถนำทีมงานดานเทคนิค และ
เปนผูอำนวยการเกมสที่สามารถนำทีมงานดานการผลิต ที่มีความรูทางดานเทคนิคการผลิต
เนื้อหา การเขียนโปรแกรม และมีทักษะการจัดการที่จำเปนตอการพัฒนาทีมงาน และความ
เปนผูนำ 

อาชีพเปาหมาย

ผูอำนวยการเกมส
ผูผลิตเกมส
ผูวางแผนเกมส

ผูอำนวยการดานเทคนิค
เกมสโปรแกรมเมอร
นักออกแบบเกมสคอมพิวเตอรกราฟฟค เปนตน

สาขาวิชาเกมสและความบันเทิง   หลักสูตร 4 ป   ★ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เพื่อเปนชางเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นฐานการเขียนโปรแกรมและ IT
หลักสูตรนี้พัฒนาโปรแกรมเมอร วิศวกรระบบและผูควบคุมระบบดวยพื้นฐานเรื่องคอมพิวเตอร 
เครือขายและทฤษฎีสารสนเทศ รายวิชาในหลักสูตรนี้ ไดแก IT ระหวางประเทศ การประมวลผล
ขอมูลและการพากษเสียง IT

สาขาวิชาการประมวลผลขอมูล   หลักสูตร 2 ป   ประกาศนียบัตร

หลักสูตร IT นานาชาติสำหรับเฉพาะนักศึกษาตางชาติ
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เพื่อเปนผูเชียวชาญในการพัฒนาระบบประมวลผล
สรางและพัฒนาบุคลากรใหเปนสถาปนิก IT ผูจัดการโครงการที่สามารถสั่งการและดูแลกำกับทีม

นักพัฒนา นอกเหนือจากความรูดานเทคโนโลยีเกี่ยวกับฮารดแวรและซอฟตแวรแลว นักศึกษาจะ

ไดรับความรูอยางกวางขวางทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบประมวลผล ตั้งแตการให

คำปรึกษา การออกแบบ การพัฒนา การดำเนินงาน การเก็บรักษา จนถึงการควบคุมระบบประมวลผล

อาชีพเปาหมาย

สถาปนิก IT
วิศวกรอิเล็กทรอนิกสเชิงกล
วิศวกรระบบประมวลผล

วิศวกรระบบ (SE)
นักพัฒนาฮารดแวร เปนตน

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ   หลักสูตร 4 ป   ★ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เพื่อเปนวิศวกรควบคุมที่มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับฮารดแวรและซอฟตแวร
ในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร นักเรียนไดรับความรูและเทคนิคเกี่ยวกับระบบฝงตัว
ดวยการสรางหุนยนตและอุปกรณสื่อสารตางๆ เราจะฝกอบรมนักเรียนใหกลายเปนวิศวกร
ระบบและโปรแกรมเมอรที่สามารถมีบทบาทสำคัญและเปนศูนยกลางในสถานที่ปฎิบัติงาน
พัฒนาได

อาชีพเปาหมาย

วิศวกรระบบประมวลผล
วิศวกรระบบ (SE)

วิศวกรอิเล็กทรอนิกสยานยนต
นักควบคุมโปรแกรม เปนตน

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน   หลักสูตร 2 ป   ประกาศนียบัตรชั้นสูง

Information & Communication
สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรสารสนเทศและการสื่อสาร   หลักสูตร 1 ป แบบเรียนเต็มวัน/ภาคค่ำ 2 ป

เปนหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสำหรับผูที่อยากมีทักษะความรูดาน IT ติดตัว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาตาม
ระดับทักษะและความตองการของแตละบุคคล ไมวาจะเปนการเขียนโปรแกรม การพัฒนาระบบ เรียนรูคุณสมบัติ
ที่เกี่ยวของกับสารสนเทศ และวิธีการใชโปรแกรมสำนักงาน เปนตน ซึ่งตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

เพื่อที่จะพัฒนาวิศวกรประมวลผลขอมูลที่จะมีบทบาทอยางแข็งขันทั่วโลก KCG ไดจัดสรางหลักสูตรนานาชาติ 5 หลักสูตรเพื่อ
ตอบสนองความตองการของนักศึกษาตางชาติ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนไดในเดือนเมษายนหรือตุลาคม
KCG มีเจาหนาที่หลายคนที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับนักศึกษาตางชาติ เจาหนาที่เหลานี้จะใหการสนับสนุนนักศึกษาในดานตางๆ 
ตั้งแตการศึกษาไปจนถึงการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยและการหางานพิเศษนอกเวลา ตองขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของ
พวกเขาที่ทำใหนักศึกษาตางชาติจำนวนมากจากทั่วทุกมุมโลกสามารถใชชีวิตนักศึกษาที่มีความหมายที่ KCG ไดอยางมั่นใจ

หลักสูตรสารสนเทศประยุกต 3 ป ประกาศนียบัตร   เปดสอนที่วิทยาเขตเกียวโต เอะกิมะเอะ

หลักสูตรการควบคุมยานยนตนานาชาติ
หลักสูตรการประมวลผลขอมูล 2 ป หลักสูตรหนึ่งวัน ประกาศนียบัตรชั้นสูงเปดสอนที่วิทยาเขตเกียวโต เอะกิมะเอะ

หลักสูตร IT นานาชาติ

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3 ป หลักสูตรหนึ่งวัน ประกาศนียบัตรชั้นสูงเปดสอนที่วิทยาเขตระคุโฮะคุ

หลักสูตรขอมูลระหวางประเทศ
หลักสูตรศิลปะและการออกแบบนานาชาติ
หลักสูตรขอมูลการทองเที่ยวระหวางประเทศ

◆ คนหาอาชีพดีๆ ในญี่ปุนหรือที่ประเทศบานเกิดของคุณ!

◆ มุงมั่นที่จะเขาเรียนในหลักสูตรปริญญาโทที่ KCGI! พรอมแลวสำหรับการลงทะเบียน
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เพื่อเปนวิศวกรที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว
นักศึกษามีสวนรวมในการศึกษาระบบสมองกลฝงตัวโดยฝกการประดิษฐหุนยนต อุปกรณสื่อสาร 
วิศวกรรมยานยนตและการควบคุมไมโครโปรเซสเซอร ผูสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถ
ทำงานเปนวิศวกรระบบ โปรแกรมเมอรและวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสซึ่งจะมีบทบาทสำคัญและ
อยูในแถวแนวหนาของการพัฒนาผลิตภัณฑได รายวิชาในหลักสูตรนี้ ไดแก ขอมูลระหวางประเทศ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอรและการควบคุมยานยนต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  หลักสูตร 3 ป  ประกาศนียบัตรชั้นสูง

อาชีพเปาหมาย

วิศวกรระบบประมวลผล วิศวกรอิเล็กทรอนิกสเชิงกล วิศวกรระบบ (SE)
วิศวกรอิเล็กทรอนิกสยานยนต นักควบคุมโปรแกรม นักพัฒนา ECU
วิศวกรอิเล็กทรอนิกสบนเรือ เปนตน

สำหรับเฉพาะนักศึกษาตางชาติ หลักสูตรขอมูลระหวางประเทศ
หลักสูตรการออกแบบศิลปะนานาชาต ิ หลักสูตรขอมูลการทองเที่ยวระหวางประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ 5 หลักสูตรสำหรับนักศึกษาตางชาติ KCG
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนไดในเดือนเมษายนหรือตุลาคม
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นักศึกษาที่จบหลักสูตรการควบคุมยานยนตนานาชาติและหลักสูตร IT ระหวางประเทศจะไดรับประกาศนียบัตรที่ไดรับการรับรองจาก MEXT และสามารถกาวสู
อาชีพที่นาตื่นเตนในดาน IT และเทคโนโลยียานยนตในญี่ปุนหรือที่ประเทศบานเกิดของพวกเขา ผูที่สนใจทำงานในบริษัทญี่ปุนสามารถขอรับคำปรึกษาดานอาชีพ
ไดจากเจาหนาที่แนะแนวอาชีพของ KCG

หลักสูตรทั้งสามนี้เปดสอนที่วิทยาเขตระคุโฮะคุสำหรับนักศึกษาที่ตองการลงทะเบียนเรียนที่ KCGI นักศึกษาสามารถเขาเรียนไดตามขอกำหนดการเขา
มหาวิทยาลัยทั่วไปเชนเดียวกับผูที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคและอื่นๆ ในประเทศตนเอง  ชั้นเรียนจะจัดตามความสามารถทางภาษาญี่ปุนของ
นักศึกษาและปรับชั้นตามความเหมาะสม หลักสูตรเหลานี้เปนการเตรียมทักษะและความรูของนักศึกษาเพื่อการเขาศึกษาใน KCGI นักศึกษาจำนวนมาก
เขาเรียนในหลักสูตรเหลานี้จากสถาบันการศึกษาพันธมิตรของ KCGI ในตางประเทศ

หลักสูตรการควบคุมยานยนตนานาชาติ

หลักสูตร IT นานาชาติ

หลักสูตรขอมูลระหวางประเทศ
นักศึกษาในหลักสูตรนี้จะไดเสริมสรางทักษะภาษาญี่ปุนที่จำเปนสำหรับการศึกษาเฉพาะทางไปพรอมๆ กับการเรียนรูพื้นฐานดาน IT นักศึกษาสามารถ
เลือกรายวิชาที่ตรงตามความตองการของตนเองเพื่อเรียนรูทักษะดาน IT ขั้นสูงจากรายวิชาเลือกที่หลากหลาย มีหนวยวิชาภาษาญี่ปุนเชิงเทคนิคและ
ภาษาญี่ปุนอื่นๆ เพื่อปลูกฝงความสามารถทางภาษาญี่ปุนที่จำเปนสำหรับการเรียนเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสำหรับธุรกิจ

การปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการนำเสนอ
การปฏิบัติขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ VBA
การปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสาร
การปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการเตรียมสอบคุณสมบัติ
ภาพรวมของระบบองคกร
ภาพรวมของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการเครือขาย

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเครื่องมือกราฟก
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ Python
พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ PHP
การออกแบบฐานขอมูล เปนตน

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

หลักสูตรการออกแบบศิลปะนานาชาติ

หลักสูตรขอมูลการทองเที่ยวระหวางประเทศชั้นเรียนจะถูกจัดกลุมตามความสามารถทางภาษาญี่ปุนของนักศึกษาแตละคน 
และการเลื่อนชั้นจะปรับตามความเหมาะสม

ป 1

ป 2

สวนใหญมุงเปาไปที่นักศึกษาตางชาติจากประเทศที่ไมใชตัวอักษรจีน หลักสูตรนี้จะชวยเพิ่มความ
สามารถทางภาษาญี่ปุนที่จำเปนในการศึกษาเฉพาะทางใหกับนักศึกษา ในขณะเดียวกันก็ไดเรียน
รูพื้นฐานดาน IT ไปดวยอยางอัดแนน มีหนวยการสอนภาษาญี่ปุนเชิงเทคนิคและทักษะภาษา
ญี่ปุนที่จำเปนสำหรับการเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร รวมทั้งปลูกฝงเรื่องการทำ
ธุรกิจดวย

นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาที่ตรงตามความตองการของตนเองจากรายวิชาเลือกที่
หลากหลาย เพื่อยกระดับทักษะดาน IT ไปสูระดับที่สูงขึ้น นักศึกษาที่จบหลักสูตรเหลานี้จะไดรับ
ประกาศนียบัตรชั้นสูงที่ไดรับการรับรองจาก MEXT และสามารถกาวสูเสนทางสูอาชีพที่นา
ตื่นเตนในญี่ปุนหรือที่ประเทศบานเกิดของพวกเขา

ป 1
นักศึกษาจะไดเสริมสรางความสามารถดานภาษาญี่ปุนที่จำเปนสำหรับการศึกษาเฉพาะทาง
ไปพรอมๆ กับการเรียนพื้นฐานที่จำเปนในดานวิศวกรรมยานยนตและ IT รวมถึงการเขียน
โปรแกรมระบบคอมพิวเตอรและวงจรดิจิตอล

ป 2
นักศึกษาจะไดเรียนและฝกทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงปฏิบัติ วิศวกรรมการกำหนดคาระบบ 
พื้นฐานของวงจรดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร และการควบคุมยานยนต

ป 3
การศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในปนี้จะชวยเพิ่มความรูของนักศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สมองกลฝงตัว นักศึกษาที่จบหลักสูตรเหลานี้จะไดรับประกาศนียบัตรที่ไดรับการรับรองจาก 
MEXT และสามารถกาวไปสูอาชีพที่นาตื่นเตนในญี่ปุนหรือที่ประเทศบานเกิดของพวกเขาได

เรียนรูภาษาญี่ปุนไปพรอมกับศึกษาเทคโนโลยีสมองกลฝงตัวที่เกี่ยวของ
กับรถยนต
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หลังจากนักศึกษามีพื้นฐานในดานทักษะคอมพิวเตอรและไดรับความรูที่บริษัทตางๆ คาดหวังแลว 
หลักสูตรนี้จะสอนทักษะลาสุดที่จำเปนตอบทบาทที่สำคัญในโลกศิลปะดิจิตอล ในดานมังงะและ
อนิเมชัน หลักสูตรนี้จะเนนถึงวิธีการผลิตแบบอะนาล็อกและประวัติความเปนมาของรูปแบบ
ศิลปะเหลานี้พรอมๆ กับการสอนเกี่ยวกับการตอสูในการผลิตงานศิลปะดิจิตอล ความรูเกี่ยวกับ
สถานที่ผลิตและการเผยแพร และวิธีการมีสวนรวมในการเผยแพรเนื้อหา ในดานการออกแบบ
สถาปตยกรรม หลักสูตรจะเริ่มตนดวยการเตรียมพื้นฐานในการออกแบบสถาปตยกรรมและสอน
วิธีใช IT เพื่อผลิตสถาปตยกรรมที่ยั่งยืนซึ่งจะเปนการพัฒนานักศึกษาใหเปนนักออกแบบ
สถาปตยกรรม

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเครื่องมือกราฟก
การปฏิบัติการออกแบบ
พื้นฐานของอนิเมชั่น 3 มิติ
การปฏิบัติเพื่อการเตรียมสอบคุณสมบัติ
การปฏิบัติ CAD
พื้นฐานของการผลิตเนื้อหาเว็บ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

การปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสาร
ภาพรวมของสถาปตยกรรม
พื้นฐานของ Web อนิเมชัน
พื้นฐานของการออกแบบ UI / UX
พื้นฐานของการวาดภาพ

เปนที่ทราบกันดีวาตลาดการทองเที่ยวทั่วโลกมีขนาดใหญกวาอุตสาหกรรมยานยนต แตญี่ปุน
ก็ยังแซงหนาประเทศอื่นๆ ในดานนี้ จากขอไดเปรียบของสถานที่ตั้งในเกียวโตซึ่งเปนหนึ่งในพื้นที่
ทองเที่ยวชั้นนำของญี่ปุน KCG ไดจัดทำหลักสูตรที่นักศึกษาจะไดเรียนรูการประยุกตใช IT 
เพื่อบริการการทองเที่ยวและรูปแบบธุรกิจใหมๆ ในหลักสูตรนี้นักศึกษาจะไดเรียนรูการนำเสนอ
วิธีการแกปญหาจริง เชน การใหขอมูลการทองเที่ยว การแปลงขอมูลประวัติกิจกรรมการ
ทองเที่ยวใหเปนดิจิตอลและการวิเคราะหและการคาดการณกิจกรรมการทองเที่ยว นักศึกษา
ที่ลงทะเบียนในหลักสูตรนี้สามารถมุงสูอาชีพผูจัดการการทองเที่ยวและหัวหนางานการทองเที่ยว
ขาเขาได

ภาพรวมของการศึกษาการทองเที่ยว
การฝกถายภาพ
ภาพรวมของการจัดการแหลงทองเที่ยว
ธุรกิจขนสงเพื่อการทองเที่ยว
การสื่อสารการทองเที่ยว

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

การปฏิบัติเพื่อการเตรียมสอบคุณสมบัติ A / B
ธุรกิจการทองเที่ยวใหม
การปฏิบัติภาคสนามดานวัฒนธรรมเกียวโต
การฝกสถิติพลวัตในการทองเที่ยว
การทองเที่ยวขาเขา เปนตน
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ฤดูทั้งสี่ของนักศึกษา
กิจกรรมและงานประเพณีตางๆ ของ KCG ที่ถูกจัดขึ้นตลอดทั้งป

1

กุมภาพันธ์

▪ สิ้นสุดภาคการศึกษาฤดูใบไมรวง
▪ งานประกาศผลงานดีเดนของนักศึกษา 
 KCG AWARDS
▪ การสอบภาคการศึกษาฤดูใบไมรวง
▪ เจเค็ง (โจโฮ เก็นเต), 
 โครงการการรับรองเทคโนโลยีสารสนเทศ
▪ หยุดชวงฤดูใบไมผลิ
▪ งานใหคำปรึกษาดานอาชีพ
▪ งานบรรยายสรุปสรรหาบุคคลเขาทำงานท่ีวิทยาเขต
▪ เริ่มภาคการศึกษาฤดูหนาว

2

พฤศจิกายน

▪ งานเทศกาลประจำเดือนพฤศจิกายน
▪ งานใหคำปรึกษาดานอาชีพ
▪ การบรรยายทางวิชาการ
▪ งานชมศิลปะ
▪ สอบวัดระดับความรูดานคอมพิวเตอรกราฟฟค CG
▪ งานใหคำปรึกษาแกผูปกครอง

1 1

สิงหาคม

▪ สิ้นสุดภาคการศึกษาฤดูใบไมผลิ
▪ การสอบภาคการศึกษาฤดูใบไมผลิ
▪ การประชุมเชิงปฏิบัติการภาคฤดูรอนของ RIT
▪ หยุดชวงฤดูรอน
▪ สัมมนาสำหรับสอบวัดผลระดับชาติ
 ในชวงฤดูรอน
▪ เปดเรียนหลักสูตรภาคฤดูรอน
▪ ฝกงานดานธุรกิจ
▪ การประชุมปรึกษาเสนทางอาชีพ
▪ งานใหคำปรึกษาดานอาชีพ

8

พฤษภาคม

▪ วันระลึกครบรอบการกอตั้ง 
 (1 พฤษภาคม)
▪ การแขงขันกีฬา
▪ งานบรรยายสรุปสรรหาบุคคลเขาทำงาน
 ที่วิทยาเขต

5
พิธีเปดภาคการศึกษา

งานชมดนตรี

กิจกรรมเดินปาในชวงฤดูใบไมรวง

งานแขงขันกีฬา

การประชุมปรึกษาเสนทางอาชีพ

เปดเรียนหลักสูตรภาคฤดูรอน วันญี่ปุน

กิจกรรมเดินปาในชวงฤดูใบไมรวง

หลักสูตรภาคฤดูหนาว

งานเทศกาล
ประจำเดือนพฤศจิกายน

พิธีจบการศึกษา

งานประกาศผลงานดีเดนของนักศึกษา KCG AWARDS

งานเลี้ยงฉลองจบการศึกษา

กรกฎาคม

▪ งานบรรยายวัฒนธรรม
▪ สอบวัดระดับความรูดานคอมพิวเตอรกราฟฟค CG
▪ งานใหคำปรึกษาดานอาชีพ
▪ งานบรรยายสรุปสรรหาบุคคลเขาทำงาน
 ที่วิทยาเขต
▪ เทศกาลฤดูรอน

7
เทศกาลกิออน 
(ศาลเจายะซะกะและ
ที่อื่นๆ ในเกียวโต)

เทศกาลจุดไฟ โกะซัง 
(ไดมนจิยะมะ ฯลฯ)

▪ เจเค็ง (โจโฮ เก็นเต), 
 โครงการการรับรองเทคโนโลยีสารสนเทศ
▪ งานแขงขันกีฬา
▪ งานบรรยายสรุปสรรหาบุคคลเขาทำงาน
 ที่วิทยาเขต
▪ แนะแนวภาคการศึกษาฤดูใบไมรวง
▪ งานชมดนตรี
▪ ตรวจสุขภาพ กันยายน

9
ดูดวงจันทรยามเย็น 
(วัดไดคะคุจิ)

เทศกาลอะโอะอิ 
(ศาลเจาชิมะกะโมะ
และศาลเจาคะมิกะโมะ)

ตุลาคม

▪ เริ่มภาคการศึกษาฤดูใบไมรวง
▪ สอบวัดผลระดับชาติในชวงฤดูใบไมรวง
▪ กิจกรรมเดินปาในชวงฤดูใบไมรวง
▪ งานใหคำปรึกษาดานอาชีพ

10
เทศกาลแหงยุค 
(ศาลเจาเฮอันจิงกู)

▪ งานบรรยายวัฒนธรรม
▪ งานใหคำปรึกษาดานอาชีพ
▪ หยุดชวงฤดูหนาว ธันวาคม

12เกียวโต ทะคิงิ โน 
(ศาลเจาเฮอัน จิงกู)

มกราคม

▪ เริ่มการบรรยายตอ
▪ งานชมดนตรี
▪ งานใหคำปรึกษาดานอาชีพ

1ยิงธนูระยะไกล 
(วัดซันจุซังเกนโด)

เทศกาลดอกบวย 
(ศาลเจาคิตะโนะ-เทงมังกู)

▪ เปดเรียนหลักสูตรภาคฤดูใบไมผลิ
▪ พิธีจบการศึกษา
▪ งานเลี้ยงฉลองจบการศึกษา
▪ งานบรรยายสรุปสรรหาบุคคลเขาทำงาน
 ที่วิทยาเขต
▪ สัมมนาสำหรับสอบวัดผลระดับชาติ
 ในชวงฤดูใบไมผลิ มีนาคม

3
เทศกาลคบเพลิง 
(วัดเซเรียวจิ)

เทศกาลใบเมเปล อะระชิยะมะ 
(อะระชิยะมะ)

เมษายน

▪ ปฐมนิเทศ
▪ พิธีเปดภาคการศึกษา
▪ ตรวจสุขภาพ
▪ เริ่มภาคการศึกษาฤดูใบไมผลิ
▪ งานเลี้ยงตอนรับนองใหมและ
 การแนะนำชมรม
▪ สอบวัดผลระดับชาติในชวงฤดูใบไมผลิ
▪ คายวันรับนอง
▪ กิจกรรมเดินปาในชวงฤดูใบไมรวง
▪ งานบรรยายสรุปสรรหาบุคคลเขาทำงาน
 ที่วิทยาเขต

4

ขบวนพาเหรดชมดอกซากุระ 
โทะโยะโทะมิ ฮิเดะโยะชิ 
(วัดไดโกะจิ)

กิจกรรมหลักในเกียวโต
ที่จัดชวงเวลาตางๆ ในหนึ่งป

มิถุนายน

▪ งานชมดนตรี
▪ งานบรรยายสรุปสรรหาบุคคลเขาทำงาน
 ที่วิทยาเขต

6เกียวโต ทะคิงิ โน 
(ศาลเจาเฮอัน จิงกู)



KJLTC
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โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

ศูนยฝกอบรมภาษาญี่ปุนเกียวโต
KJLTC : Kyoto Japanese Language Training Center

• ที่ “ศูนยฝกอบรมภาษาญี่ปุนเกียวโต  (KJLTC: Kyoto Japanese Language Training Center)” ของ KCG เปนหลักสูตรพิเศษสำหรับนักศึกษาตางชาติ เปดสอนภาษาญี่ปุน
เพื่อสอบเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาระดับที่สูงขึ้นในประเทศญี่ปุน KJLTC เปนสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุนตามประกาศจากกระทรวงยุติธรรม

• หลักสูตรนี้เปน “หลักสูตรการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอม” (สถาบันการศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรนี้มีอยู 26 สถาบันภายในประเทศ และ 2 สถาบันในตางประเทศ) เปนหลักสูตร
ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุน ในกรณีนักศึกษาที่ไมจบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใชกันทั่วไปในประเทศญี่ปุน ซึ่งใชเวลาไมนอยกวา 12 ป ถา
เรียนจบหลักสูตรนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะรับรองคุณสมบัติใหนักศึกษามีสิทธิเขาศึกษาตอไมเฉพาะหลักสูตรของ KCG เทานั้น แตสามารถเขาศึกษาตอไดในสถาบันการศึกษา
ระดับที่สูงขึ้นของประเทศญี่ปุน

• นักศึกษาจะตองเรียนวิชา (พื้นฐานดาน IT) เรียนรูการใชงานโปรแกรมเชน โปรแกรมจัดการกับเอกสาร โปรแกรมตารางการจัดการขอมูล เปนตน ซึ่งเปนวิชาบังคับที่จะตอง
เรียนเพื่อเตรียมพรอมเขาศึกษาตอแผนกหลักสูตรของ KCG หลังจากเขาศึกษาตอที่ KCG ไดแลว วิชาทั้งหมดที่เรียนไปนั้นสามารถโอนเทียบหนวยกิตมาที่หลักสูตรของ KCG ได 

• สำหรับนักศึกษาที่ไดรับการพิจารณาวามีศักยภาพดานภาษาญี่ปุนเพียงพอแลว สามารถเขารับฟงบรรยายวิชาเฉพาะทางดานคอมพิวเตอรในแผนกหลักสูตรของ KCG ได
• นักศึกษาผูที่จบหลักสูตรนี้ และจะเขาศึกษาตอที่แผนกหลักสูตรของ KCG จะไดรับสวนลดหรือยกเวนคาแรกเขาและคาเลาเรียน นอกจากนี้นักศึกษาที่จะเขาเปนนักศึกษาปกติของ 

KCGI ก็ถือเปน (นักศึกษาพิเศษ) จะไดรับสวนลดหรือยกเวนคาแรกเขาและคาเลาเรียนดวยเชนกัน

หลักสูตรเรียนเต็มวัน 1 ปี

วิชาภาษาญี่ปุน

วิชาพิเศษสอนเทคนิคการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุนและการสอบเพื่อศึกษาตอประเทศญี่ปุน

*เขาเรียนเดือนเมษายน หลักสูตรเรียนเต็มวัน 1 ปี ครึ่ง *เขาเรียนเดือนตุลาคม
*ผูที่มีความสามารถทางภาษาญี่ปุน เทียบเทาขอสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุนระดับ N3 – N5  (หรือ ระดับ 3 – ระดับ 4 ของการสอบแบบเกา)

•สำหรับวิชาที่เกี่ยวกับภาษาญี่ปุน จะมีการปรับเปลี่ยนชั้นเรียนตามผลคะแนนสอบปลายภาคการศึกษาแตละภาคและผลคะแนนสอบตอนเขาเรียน
•แนะแนวการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุนระดับ N2 และ N1 ในเดือนกรกฎาคมและเดือนธันวาคม นอกจากนี้ยังมีแนะแนว “การสอบเพื่อศึกษาตอประเทศญี่ปุน”

◆ แนะนำหลักสูตร

◆ หลักสูตรที่เปดรับสมัคร (ชวงระยะเวลาของหลักสูตร ) เนื้อหาและจำนวนเปดรับสมัคร

◆ คุณสมบัติของผูสมัคร

หลักสูตรการ
ศึกษาเพื่อ
เตรียมความ
พรอม

หลักสูตร

การเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาระดับสูงขึ้น (เชน โรงเรียนอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย เปนตน) ในประเทศญี่ปุน และตางประเทศ จะตองจบ
การศึกษาจากชั้นประถมและมัธยม ซึ่งใชเวลาไมนอยกวา 12 ป แตสำหรับนักศึกษาที่ไมจบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใชกันทั่วไปในแตละประเทศ 
ถาเรียนจบหลักสูตรนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะรับรองคุณสมบัติใหนักศึกษามีสิทธิเขาศึกษาตอไดในสถาบันการศึกษาระดับสูง (เชน โรงเรียนอาชีวศึกษา 
มหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย เปนตน) ของประเทศญี่ปุน
(หลักสูตรการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอม กระทรวงการศึกษาธิการเปนผูกำหนด)

• สอนทักษะความรูดานภาษาญี่ปุนที่จำเปนสำหรับการศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับที่สูงขึ้นในประเทศญี่ปุน (เชน โรงเรียนอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย 
และบัณฑิตวิทยาลัย เปนตน) และสอนเทคนิคการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุน ระดับ N1 และ N2

• มีการจัดชั่วโมงเรียนดวยการจัดแบงชั้นเรียนตามระดับความรูความสามารถดานภาษาญี่ปุนของนักศึกษา
• มีการจัดชั่วโมงเรียนวิชาภาษาญี่ปุนมากวา 20 ชั่วโมง ใน 1 สัปดาห (1 ภาคการศึกษา 20 สัปดาห, 1 ป 40 สัปดาห)

วิชาพื้นฐาน

นักศึกษาจะไดความรูที่จะนำไปใชในสถาบันการศึกษาระดับสูงขึ้น และเพิ่มทักษะความสามารถดานอื่นๆ นอกเหนือจากการเรียนภาษาญี่ปุน

ชื่อวิชา

เดือนที่เปด
ใหเขาเรียน ชื่อหลักสูตร

จำนวน
เปดรับสมัคร

เนื้อหา

เนื้อหา

ภาษาญี่ปุน 1 (ไวยกรณ, ตัวอักษร และ คำศัพท) เสริมสรางทักษะความสามารถทางดานภาษาญี่ปุนที่จำเปนโดยรวมในเรื่องชีวิตทางสังคมหรือสาขาวิขาที่เชี่ยวชาญ ศึกษาไวยกรณ 
อักษรคันจิ และคำศัพท 

ชื่อวิชา เนื้อหา

ภาษาญี่ปุนทั่วไป วิจัยและศึกษาเทคนิคการทำขอสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุนและขอสอบเพื่อศึกษาตอในประเทศญี่ปุนจากแบบทดสอบที่ผานมา

ชื่อวิชา เนื้อหา

วิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร, วิทยาศาสาตร (ฟสิกส เคมีและชีววิทยา), วิชาทั่วไป, วิชาพื้นฐานดาน IT (คอมพิวเตอร)

ภาษาญี่ปุน 2 (การฟง และ สนทนา) ฝกทักษะการฟงและทำความเขาใจ เรียนรูบทสนทนาที่จำเปนในชีวิตประจำวัน ในชีวิตทางสังคม และสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 

ภาษาญี่ปุน 3 (การอาน)
เสริมสรางทักษะที่จำเปนเพื่อการอานและทำความเขาใจเกี่ยวกับชีวิตทางสังคม และสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญฝกทักษะการอานและทำความเขาใจกับเนื้อหา
ในหนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยานิพนธ และผลงานทางวรรณคดีตางๆ 

ภาษาญี่ปุน 4 (เรียงความ) เรียนวิธีเขียนวิทยานิพนธฉบับยอ, รายงาน, อีเมล, วิธีทำพาวเวอรพอย และเขียนจดหมายธุรกิจ

สถานการณในญี่ปุน เพิ่มความเขาใจใหลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรม สังคมของญี่ปุน รวมทั้งคานิยม และจริยธรรมของชาวญี่ปุน

เดือนเมษายน
หลักสูตร 1 ป 
เตรียมความพรอมเพื่อเขาศึกษาตอ (1ป) 60 คน

เดือนตุลาคม
หลักสูตร 1 ปครึ่ง 
เตรียมความพรอมเพื่อเขาศึกษาตอ (1.5 ป) 60 คน

มีการจัดชั่วโมงเรียนดวยการจัดแบงชั้นเรียนตามระดับความรู

*เรียน 6 – 8 ชั่วโมง ตอ 1 สัปดาห

หลักสูตรการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมดานความรูภาษาญี่ปุน ภาษาอังกฤษ และ
คณิตศาสตร ฯลฯ สำหรับผูที่ประสงคจะเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นของ
ประเทศญี่ปุน (เชน โรงเรียนอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย เปนตน)

ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ทุกประการ
① บุคคลผูซึ่งสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาระดับมัธยมปลายในตางประเทศ (ผูที่ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวา 12 ป หรือยังไมครบ 12 ป สำหรับ

ผูที่ยังศึกษาไมจบ)
② บุคคลผูซึ่งมีความประสงคที่จะเรียนภาษาญี่ปุน มีความรูภาษาญี่ปุนเทียบเทากับผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุนระดับ N5 (ระดับ 4) และตั้งใจที่จะศึกษาวิชา

ภาษาญี่ปุนอยางจริงจัง
③ บุคคลผูซึ่งมีความรูดานวิชาการพื้นฐานสำหรับเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาระดับที่สูงขึ้น (เชน มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนอาชีวศึกษา เปนตน) ในประเทศญี่ปุน
④ บุคคลผูซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีอายุไมเกิน 23 ป, เปนบุคคลผูซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาที่มีอายุไมเกิน 25 ป และ เปนบุคคลผูซึ่งสำเร็จ

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่มีอายุไมเกิน 27 ป
⑤ บุคคลผูซึ่งสามารถรับผิดชอบคาใชจาย เชน คาเลาเรียนและคาใชจายในชีวิตประจำวันระหวางที่พำนักอาศัยอยูในประเทศญี่ปุน
⑥ บุคคลผูซึ่งมีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางรางกายและจิตใจ พรอมที่จะรักษาและปฏิบัติตามขอกำหนด กฎระเบียบของโรงเรียน และกฎหมายของประเทศญี่ปุนอยางเครงครัด

หลักสูตรเตรียมความพรอมเพื่อเขาศึกษาตอ
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หลังจากสำเร็จการศึกษาจาก KCG เสนทางอาชีพหนึ่งที่คุณสามารถ
ไปไดนอกจากการหางานทำทันทีคือการกาวไปสูสถาบันการศึกษาของ
กลุม KCGI KCGI เปนบัณฑิตวิทยาลัยแหงแรกของญี่ปุนที่เชี่ยวชาญ
ดาน IT นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรที่ KCGI จะไดรับปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระดับมือ
อาชีพ) ระดับนี้ถือเปนระดับสูงสุดของสาขา IT ประยุกตในญี่ปุน
โดยหลักการแลวคุณสมบัติในการลงทะเบียนเรียนที่ KCGI จะตอง
สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสี่ปหรือประกาศนียบัตรชั้นสูงที่ได
จากการสำเร็จหลักสูตรสี่ปที่โรงเรียนอาชีวศึกษา อยางไรก็ตาม
ผูสำเร็จการศึกษาจาก KCG ถือวามีสิทธิ์ลงทะเบียนภายใตเงื่อนไข

พิเศษดังตอไปนี้ (ดูหลักเกณฑการสมัคร)
“ผูสมัครที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 3 ปที่ KCG, อายุ 22 ปขึ้นไป 
ณ วันที่ 1 เมษายนของปที่จะเขาเรียนที่ KCGI และไดรับการตัดสิน
วามีคุณสมบัติในการลงทะเบียนโดยพิจารณาจากการประเมินผลการ
เรียนที่ผานมา จึงจะไดรับการยอมรับวามีความสามารถทางวิชาการ
เทียบเทาหรือมากกวาผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย”
การลงทะเบียนใน KCGI หลังจากสำเร็จการศึกษาจาก KCG จึงเปน
เสนทางที่เร็วที่สุดในการไปสูจุดสุดยอดของสาขา IT ประยุกต เราขอ
แนะนำเปนอยางยิ่งใหคุณไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ KCG 
กอน จากนั้นจึงเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโทที่ KCGI

KCGI จัดหลักสูตรที่พัฒนาผูเชี่ยวชาญดาน IT ขั้นสูงตามความตองการของอุตสาหกรรม ผูสำเร็จการศึกษา
จาก KCGI สามารถทำงานในสาขาที่เกี่ยวของกับ IT ตามที่ระบุไวดานลาง

◆ ลักษณะเฉพาะที่โดดเดนของ KCGI

◆ สายงาน 

KCGI เปดสอนหลักสูตรมากมายดวยภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ (“โหมดภาษาอังกฤษ”) ดังนั้น นักศึกษาจึงสามารถเรียนจบหลักสูตรและไดรับปริญญาโท
จากการเรียนเปนภาษาอังกฤษเทานั้น หลายหลักสูตรสอนโดยอาจารยระดับแนวหนาจากตางประเทศ ปจจุบันมีนักศึกษาตางชาติจากตางประเทศ 
17 ประเทศและภูมิภาคตางๆ อยูในวิทยาเขตที่ KCGI (รวมถึงผูสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2021) นักศึกษาเหลานี้หลายคนเลือกที่จะเขาชั้นเรียน
ที่เปนภาษาอังกฤษ

ชั้นเรียนเต็มรูปแบบใน “โหมดภาษาอังกฤษ” เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูดวยภาษาอังกฤษเทานั้น

■ การออกแบบหลักสูตรที่เหมาะกับความตองการของอุตสาหกรรมและความ
 กาวหนาของ IT
■ หลักสูตรที่รวมการเรียนรูเชิงปฏิบัติการและการเรียนรูงานในสถานที่จริง
 เขาไวดวยกันอยางลงตัว
■ แนวทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพซึ่งรวม e-learning เขากับการเรียนรู
 เฉพาะบุคคล

พื้นฐานที่อัดแนนในทักษะเชิงปฏิบัติการเพื่อประโยชนตอสังคม

■ การพัฒนาผูเชี่ยวชาญมากมายในสาขาเฉพาะดาน IT การจัดการ ฯลฯ
■ อาจารยผูสอนจำนวนมากมีประสบการณระดับมืออาชีพในการกำหนด
 กลยุทธดาน IT ในภาคเอกชน

การศึกษาที่มีความสมดุลระหวาง IT   (ICT) และการจัดการอยางเหมาะสม

■ ผูเขาเรียนสามารถมาไดจากหลากหลายสาขาทั้งในดานวิทยาศาสตรและ
 มนุษยศาสตร
■ นักศึกษาสามารถเริ่มการศึกษาตามระดับความรูเมื่อลงทะเบียนเรียน

การเปลี่ยนอาชีพมาทำงานในสายงาน IT

■ ดำเนินการสอนโดยผูนำระดับสูงในสาขา IT จากประเทศตางๆทั่วโลก

ความมุงมั่นที่จะมีสวนรวมในเวทีระดับโลก

■ คนหาอาชีพในอุดมคติของคุณดวยคำแนะนำของบรรดาอาจารยที่เอาใจใส
■ การสรางเครือขายกับเพื่อนบัณฑิต

การใชสิ่งที่คุณศึกษาเพื่อสรางบทบาทสำคัญในสังคม

◆ หลักสูตร

เขาเรียนที่มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสำหรับ
สารสนเทศเกียวโต (KCGI) 
เพื่อมุงเปาไปที่การศึกษาสูงสุดดาน IT หลักสูตรปริญญาโท

ลงทะเบียน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระดับวิชาชีพ)

กลุมรายวิชาบังคับ
● การสื่อสารระดับมืออาชีพในอุตสาหกรรม ICT   ● ทฤษฎีความเปนผูนำ   ● พื้นฐานโปรเจค

กลุมรายวิชาเลือก

มาสเตอรโปรเจค

กลุมรายวิชาติวเขม

● ERP  
● วิเคราะหวิทยาขอมูลธุรกิจ  
● ความเปนผูประกอบการระดับสากล  
● การพัฒนาระบบเว็บไซต

● การบริหารเครือขาย  
● IT มังงะและอะนิเมะ  
● IT เพื่อการทองเที่ยว
● ปญญาประดิษฐ 

เลือกหนึ่งในสาขาการเรียนแบบติวเขมขางตน

กลุมรายวิชาภาคอุตสาหกรรม
● Fintech (เทคโนโลยีทางการเงิน)    ● การเกษตร    ● ทางทะเล  
● สุขภาพและการแพทย    ● การทำการตลาดผานเนื้อหา    ● การศึกษา

หลักสูตรตามความตองการ

สรางหลักสูตรของคุณเอง โดยเลือก
จากรายวิชาที่ไมบังคับที่เหมาะสมกับ
เปาหมายทางการศึกษาของคุณ

หรือ

CIO (ผูบริหารสูงสุดทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร) ผูจัดการโครงการ SE ระดับสูง,

วิศวกรสรางระบบเว็บไซต

ที่ปรึกษาทั่วไปดานระบบ ผูเชี่ยวชาญมืออาชีพ
ดานการตลาดเว็บไซต สถาปนิกระบบ

ผูเชี่ยวชาญมืออาชีพ
ดานการตลาดเว็บไซตที่ปรึกษาทั่วไปดานระบบ สถาปนิกระบบ
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พิพิธภัณฑขอมูล 
KCG

สถาบันการศึกษาคอมพิวเตอรเกียวโต (KCG) สถานบันการศึกษาคอมพิวเตอรแหงแรกใน
ประเทศญี่ปุน ตลอดระยะ 50 กวาปหลังจากการกอตั้ง ทางสถาบันมีการจัดเก็บรักษาอุปกรณ
เครื่องมือ เชนคอมพิวเตอรที่ใชสำหรับงานวิจัย การเรียนการสอน และการฝกปฏิบัติ ในอดีต 
ขณะน้ีทางสถาบันดำเนินการอยางตอเน่ืองเพ่ือเตรียมความพรอมท่ีจะมี “พิพิธภัณฑคอมพิวเตอร” 
เปนของตัวเอง พิพิธภัณฑแหลงขอมูล KCG ซึ่งถือวาเปนทรัพยากรหองสมุดของ KCG เปน
พิพิธภัณฑแหงแรกในประเทศญี่ปุนที่ไดรับการรับรอง จากสมาคมการประมวลผลขอมูล IPSJ 
(Information Processing Society of Japan) ในป ค.ศ.2009 ใหเปน “พิพิธภัฑณคอมพิวเตอร
เพื่อการวิเคราะห” ดวยเหตุผลที่วา เปนพิพิธภัณฑที่ "เก็บรักษาอุปกรณเครื่องมือที่มีคุณคา
ระดับแนวหนาของประเทศ" นอกจากนี้ เครื่อง “TOSBAC-3400” และเครื่อง “ระบบ 
OKITAC-4300C” ก็เปนอุปกรณเครื่องมือแรกที่ไดรับการรับรองวาเปน “มรดกทางเทคโนโลยี
การประมวลผลขอมูล” ในปค.ศ. 2011 เครื่อง “NEAC-2206” ไดกลายเปน “มรดกทาง
เทคโนโลยีการประมวลผลขอมูล” ณ เวลานั้นไดมีจดหมายแสดงความยินดีมาถึงคุณ Shigeo 
Hasegawa ผูอำนวยการสถาบันจากสมาคมเดียวกัน และในป ค.ศ. 2012 และป ค.ศ. 2013 
เครื่อง“NEAC ระบบ 100” และ เครื่อง “MZ-80K” ก็ไดรับการรับรองใหเปน “มรดกทาง
เทคโนโลยีการประมวลผลขอมูล” ตามลำดับ ในบรรดาเครื่องที่กลาวมานี้ “TOSBAC-3400” 
เปนเครื่องที่พัฒนามาจากเครื่อง KT-Pilot ซึ่งเปนเครื่องคำนวณและควบคุมการเขียนคำสั่ง
จุลภาคเครื่องแรกในประเทศญี่ปุน
ในบรรดาอุปกรณเครื่องมือที่ไดกลาวมา เครื่อง “TOSBAC-3400” คือเครื่องคำนวณและ
ควบคุมการเขียนคำสั่งจุลภาค ไดถูกพัฒนาขึ้นโดยดอกเตอร Hiroshi Hagiwara ซึ่งในอดีต
ทานเปนหัวหนาสถาบันวิจัยขอมูลของ KCG และดำรงตำแหนงเปนผูอำนวยยุคแรกของ
มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสำหรับสารสนเทศเกียวโต (KCGI) บัณฑิตวิทยาลัยอาชีวศึกษาดาน 
IT แหงแรกของประเทศญี่ปุน 
ทานมีหนาที่รับผิดชอบการพัฒนาซอฟตแวรและการออกแบบพื้นฐานของ KT-Pilot สมัยที่ยัง
ดำรงตำแหนงศาสตราจารยที่คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกียวโต ซึ่งปจจุบันทาน
เปนผูพัฒนาบริษัท TOSHIBA CORPORATION
ที่วิทยาเขตหนาสถานีรถไฟเกียวโต นอกจากจะมีการเปดใหเขาชมอุปกรณเครื่องมือที่ไดรับการ
รับรองวาเปน “มรดกทางเทคโนโลยีการประมวลผลขอมูล” ยังมีอุปกรณเครื่องมือที่มีคาและมี
ชื่อเสียงในอดีตอีกมากมาย เปนสถานที่ที่สามารถรับรูเทคโนโลยีใกลตัวที่ชวยสรางความเจริญ
อยางรวดเร็วใหกับประเทศญี่ปุน ซึ่งมีผูเขาชมเปนจำนวนมาก
อุปกรณการประมวลผลขอมูลมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วไปพรอมกับวิวัฒนาของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรที่กาวรุดหนาไปอยางรวดเร็ว เมื่อหลายสิบปที่ผานมา KCG ไดตระหนักและเล็งเห็น
ถึงความสำคัญที่จะเก็บรักษาและใชประโยชนผลิตภัณฑและเทคโนโลยีที่มีคาที่สมควรถายทอดไปสู
คนรุนหลัง จึงไดเกิดความคิดที่จะสราง “พิพิธภัณฑคอมพิวเตอร” ขณะนี้ประเทศญี่ปุนถูกมอง
วาเปนประเทศที่เจริญรุงเรืองบนพื้นฐานของเทคโนโลยี และเปนผูนำแหงเทคโนโลยีในโลกอนาคต 
ถึงเวลาแลวที่เราจะตองเดินหนาไปสูความสำเร็จในการสรางพิพิธภัณฑที่สามารถใหคนรุนหลัง
ยอนกลับไปเห็นประวัติศาสตรเทคโนโลยีได
ทาง KCG เรียกรองขอความรวมมือและการสนับสนุนจากผูที่เกี่ยวของทุกฝาย เชน ประเทศ จัง
หวัดเกียวโต เมืองเกียวโต นักวิชาการ สถาบันการศึกษา บริษัท เปนตน เพื่อใหวิทยาเขต
หนาสถานีรถไฟเกียวโตไดรับการรับรองวาเปน “พิพิธภัณฑคอมพิวเตอร” แหงความภาคภูมิใจ
ของประเทศญี่ปุน และเพื่อความสำเร็จในการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาบริหารงาน 

KCG ดำเนินงานเพื่อเตรียมความพรอมเปนสถาบันการศึกษาแหงแรกในประเทศญี่ปุน
ที่มี “พิพิธภัณฑคอมพิวเตอร” เปนของตัวเอง
ที่วิทยาเขตหนาสถานีรถไฟเกียวโต มีพิพิธภัณฑซึ่งเปนทั้งสถานที่ที่ใหความรู และเปน
สถานที่แสดงอุปกรณการเรียนการสอนที่ไดรับการรับรองวาเปน “มรดกทาง
เทคโนโลยีการประมวลผลขอมูล”

เครื่อง NEAC-2206 มรดกทางเทคโนโลยีการประมวลผลขอมูล 
(จดทะเบียนรับรอง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 2011)

เครื่อง NEAC ระบบ 100 มรดกทางเทคโนโลยีการประมวลผลขอมูล 
(จดทะเบียนรับรอง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 2012)

เครื่อง TOSBAC-3400 มรดกทางเทคโนโลยีการประมวลผลขอมูล 
(จดทะเบียนรับรอง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 2009)

เครื่อง ระบบ OKITAC-4300 มรดกทางเทคโนโลยีการประมวลผล
ขอมูล (จดทะเบียนรับรอง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 2009)

เครื่อง PDP 8/I มรดกทางเทคโนโลยีการประมูลผลขอมูล 
(จดทะเบียนรับรอง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 2015)

เครื่อง TOSBAC-1100D มรดกทางเทคโนโลยีการประมูลผลขอมูล 
(จดทะเบียนรับรอง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 2016)

เครื่อง MZ-80K มรดกทางเทคโนโลยีการประมวลผลขอมูล 
(จดทะเบียนรับรอง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 2013)

ไดรับการรับรองจากสมาคมการประมวลผลขอมูล IPSJ 
(Information Processing Society of Japan)

พิพิธภัฑณแรกในประเทศญี่ปุนที่ไดรับการรับรองวาเปนพิพิธภัณฑ
คอมพิวเตอรเพื่อการวิเคราะห

ระบบสนับสนุนการศึกษา
คาเลาเรียน

ระบบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวตางชาติทุนสวนตัวของ KCG

ผูที่ผานการคัดเลือกใหเขาเรียน จะตองชำระเงินที่ทางโรงเรียนเรียกเก็บตอนเขาเรียน (คาเลาเรียนปแรก ฯลฯ ) โดยโอนผานบัญชีธนาคารที่กำหนด ภายใน
ชวงเวลาที่ไดแจงไวในจดหมายรับรองผลการสอบผาน 
(ในกรณีที่โอนเงินจากตางประเทศ กรุณาโอนเงินเพิ่มจากจำนวนเงินที่ทางโรงเรียนเรียกเก็บตอนเขาเรียน <คาเลาเรียนปแรก ฯลฯ> ซึ่งเปนคาธรรมเนียม
รับเงินโอนปลายทางที่ญี่ปุน <3,000 เยน>)

ที่สถาบันการศึกษาคอมพิวเตอรเกียวโตมีระบบทุนการศึกษาของตัวเองเพื่อชวยเหลือนักศึกษาชาวตางชาติที่ประสงคจะเปนวิศวกร IT ที่จะมีบทบาทสำคัญ
ระดับสากลในอนาคต ผูที่สามารถสมัครขอรับทุนได คือ นักศึกษาตางชาติที่มีผลงานทางวิชาการและความสามารถที่ยอดเยี่ยมซึ่งกำลังศึกษาดวยทุนสวนตัว
แตประสบปญหาทางเศรษฐกิจ

210,000 เยน 385,000 เยน 500,000 เยน 300,000 เยน 5,000 เยน 1,400,000 เยน

คาเลาเรียนภาคปกติ

ภาควิชา

ทุกภาควิชา

คาธรรมเนียม
แรกเขา

คาบำรุงรักษา
อุปกรณและคา

ธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
คาเลาเรียน คาฝกหัด คาสมาคม

นักศึกษา รวมทั้งหมด

ทุกภาควิชา

ทุกภาควิชา

ปแรก

ปที่สองและปตอๆ ไป

50,000 เยน

0 เยน

200,000 เยน

200,000 เยน

400,000 เยน

400,000 เยน

900,000 เยน

900,000 เยน

ป รวมทั้งหมดภาควิชา

โครงการทุนการศึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษาตางชาติ KCG

โครงการชวยเหลือสำหรับนักศึกษาตางชาติของ KCG

คาธรรมเนียม
แรกเขา

คาบำรุงรักษา
อุปกรณและคา

ธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
คาเลาเรียน คาฝกหัด

250,000 เยน

300,000 เยน

ทุกภาควิชา

ทุกภาควิชา

ปแรก

ปที่สองและปตอๆ ไป

100,000 เยน

0 เยน

200,000 เยน

200,000 เยน

400,000 เยน

400,000 เยน

1,000,000 เยน

900,000 เยน

ป รวมทั้งหมดภาควิชา คาธรรมเนียม
แรกเขา

คาบำรุงรักษา
อุปกรณและคา

ธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
คาเลาเรียน คาฝกหัด

300,000 เยน

300,000 เยน



3130

รอบ KCG วิทยาเขต ระคุโฮะคุ 
สามารถเดินทางสัญจรไดอยางสะดวกจากสถานีรถไฟใตดิน คิทะโอะจิ และ
สถานีรถประจำทางไปยังเขตพื้นที่ ระคุโฮะคุ, ใจกลางเมืองเกียวโต และ
สถานีรถไฟเกียวโต ระแวกถนน คิทะยะมะ ซึ่งมีสิ่งกอสรางที่ทันสมัย
เรียงรายอยูนั้น เปนที่ตั้งของศาลเจา ศาลเจา คะมิงะโมะ จินจะ ที่ใช
ประกอบกิจกรรมในเทศกาล อะโอะอิ มะสึริ และเปนพื้นที่ที่คุณสามารถ
สัมผัสธรรมชาติใกลตัวที่สวนพฤกษศาสตร, บอน้ำ มิโดะโระงะ อิเคะ, และ
แมน้ำ คุโมะ

สถานที่นาสนใจ
ศาลเจา คะมิงะโมะ จินจะ     สวนพฤกษาศาสตรเกียวโต
บอน้ำ มิโดะโระงะ อิเคะ       ถนนคิตะยะมะ

รอบ KCG วิทยาเขต คะโมะงะวะ 
เปนทั้งเมืองและพื้นที่ที่อุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติ เปนเขตที่ตั้งของ
พระราชวังเกียวโต และศาลเจา คะมิงะโมะ จินจะ ที่ใชประกอบกิจกรรม
ในเทศกาล อะโอะอิ มะสึริ ซึ่งเปนหนึ่งในสามของเทศกาลที่มีชื่อเสียงมาก
ที่สุดในเกียวโต

สถานที่นาสนใจ
ศาลเจา ชิโมะงะโมะ จินจะ
พระราชวังเกียวโต
ปา ทะดะสุ โนะ โมะริ

พิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร

วัด ซันจูซันเงน โดะอุ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเกียวโต
อาคารสถานีรถไฟเกียวโต
พิพิธภัณฑสัตวน้ำเกียวโต

บริเวณโดยรอบของ KCG วิทยาเขตเกียวโต 
เอะคิมะเอะ (บริเวณ KCGI เกียวโต เอะคิมะเอะ)

สถานีเกียวโต ที่มีทั้งรถไฟ JR รถไฟใตดิน และรถไฟคินเทสึผาน ถือเปน
ประตูเขาสูกรุงเกียวโตที่มีผูคนจำนวนมากจากทั่วประเทศหลั่งไหลเขามา 
บริเวณพื้นที่โดยรอบเกียวโต มีทั้งสิ่งกอสรางที่ทันสมัยและสิ่งกอสรางใน
ประวัติศาสตรอยูรวมกัน เปนเขตพื้นที่ที่ใหความรูสึกถึงบรรยากาศที่
แตกตางกันแตกลมกลืน

สถานที่นาสนใจ
วัด โทะอุจิ
วัด นิชิ โฮงวันจิ   วัด โทะอุฟุคะจิ
เกียวโตทาวเวอร
วัด ฮิงะชิ โฮงกังจิ

บริเวณโดยรอบวิทยาเขต KCGI Hyakumanben
วิทยาลัยหลักเกียวโต
มีสถานที่นาสนใจมากมายในบริเวณนี้เชน วัดวิหารทอง คินคะคุจิ ตัวแทน
ของวัฒนธรรม มุโระมะชิ ที่เกาแกของญี่ปุน, ศาลเจา เฮะอิอัน จิงงุ ที่ใช
ประกอบกิจกรรมในเทศกาล จิดะอิ มะสึริ ซึ่งเปนหนึ่งในสามของเทศกาล
ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกียวโต, ถนนแหงนักปราชญ เทสึงะคุ โนะ มะชิ 
ซึ่งขนาบดวยตนซากุระเรียงรายสองขางทาง,  สวนสัตวเมืองเกียวโต 
สวนสัตวที่ถือวาเกาแกที่สุดเปนอันดับสองของญี่ปุน และพิพิธภัณฑสถาน
ศิลปะเมืองเกียวโต เปนตน เปนเขตพื้นที่ที่ทานสามารถสัมผัส
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่หลากหลายของเกียวโต

วัดวิหารทอง คินคะคุจิ
วัด นันเซนจิ
ศาลเจา เฮะอิอัน จิงงุ
วัด เออิคันโดะอุ
วัด ชิโอนจิ

ถนนแหงนักปราชญ เทสึงะคุ โนะ มะชิ
พิพิธภัณฑสถานศิลปะเมืองเกียวโต
สวนสัตวเมืองเกียวโต
พิพิธภัณฑสถานศิลปะสมัยใหมแหงชาติ
พิพิธภัณฑศิลปะ KYOCERA เมืองเกียวโต

สถานที่นาสนใจ

เกียวโต เมืองนักศึกษา
เกียวโต ราชธานีที่มีประวัติความเปนมากวา 1200 ป ในอดีตถือเปนเมืองนานาชาติและเขตศูนย
กลางทางวัฒนธรรมของญี่ปุน ปจจุบันเปนเมืองที่มีนักศึกษาหนุมสาวอาศัยอยูเปนจำนวนมาก
แตละวิทยาเขตของ KCG ตั้งอยูในพื้นที่ที่มีการคมนาคมขนสงที่สะดวกสบาย ทานสามารถ
เดินทางไปมาตามสถานที่ตางๆ ไดอยางสะดวก ไมเฉพาะแตในเขตพื้นที่ภายในเมืองเกียวโต
เทานั้น แตยังรวมถึงทุกพื้นที่ในเขตคันไซ ไมวาจะเปนจังหวัดโอซากา นารา โกเบ และ 
โอะสึ (จังหวัดชิงะ) เปนตน



32

Rochester Institute of 
Technology 

KCGI กอตั้งขึ้นในปค.ศ.2004 เปนบัณฑิตวิทยาลัย
ผูเชี่ยวชาญดาน IT โดยเฉพาะแหงแรกของญี่ปุน (เปด
สอนในระดับปริญญาโท) นักศึกษาที่ KCGI จะไดรับ
ความรูและทักษะขั้นสูงในดาน IT การจัดการและสาขา
ประยุกตโดยมีเปาหมายที่จะเปนผูมีบทบาทและเปนผูนำใน
สังคมและเวทีโลก เมื่อสำเร็จการศึกษาที่ KCGI นักศึกษา
จะไดรับระดับการศึกษาที่สูงที่สุดในญี่ปุนในสาขา IT 
ประยุกต: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ระดับมืออาชีพ)

เปนมหาวิทยาลัยที่เปดสอนวิชาวิศวกรรมศาสตร กอตั้ง
ขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1829 เปนที่รูจักกันดีในประเทศสหรัฐ
อเมริกาวา เปนมหาวิทยาลัยแรกๆ ที่เปดสอนสาขาวิชา
ดาน IT (ค.ศ. 1991) เรามีผลงานอันดับตนๆ ในสหรัฐ
อเมริกาในดานคอมพิวเตอรกราฟก เกมและ IT และมี
สัมพันธภาพที่ดีฉันทพี่นองกับสถาบันการศึกษา
คอมพิวเตอรเกียวโต (KCG) ในป ค.ศ. 1996

ศูนยฝกอบรมเพื่อการศึกษาภาษาญี่ปุนนี้ เปนสถาบัน
การศึกษาภาษาญี่ปุนที่ไดรับการรับรองจากสมาคม
สงเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุน เปดสอนหลักสูตรการ
ศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมซึ่งเปนหลักสูตรที่ถูกกำหนด
ขึ้นโดย กระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุน 

KCG

KCGI

KCGM

KJLTC

วิทยาเขต

อาคารภายนอกที่เปดรับแสงและเปนที่รูจักกันดี Annex 
มีสตูดิโอ e-learning รวมถึงพื้นที่สำหรับฝกควบคุมยานยนต
และรถจักรยานยนตที่ใชในหลักสูตรการควบคุมยานยนต 
อาคารหลักและอาคาร Annex ของวิทยาเขตเกียวโต 
เอะคิมะเอะเปนศูนยกลางที่ใหญที่สุดสำหรับการศึกษาดาน IT 
ระดับแนวหนาในใจกลางเกียวโต

อาคารที่มีผนังสีขาวตั้งตระหงานอยู
ทางทิศตะวันตกของสถานีเกียวโต เปน
อาคารที่โออาที่สุดในมหาวิทยาลัย

วิทยาเขตเกียวโต เอะคิมะเอะตั้งอยูในทำเลที่เหมาะสำหรับชีวิตนักศึกษา ทำเลที่ตั้งสะดวกสบายใชเวลาเดินเพียง 7 นาทีจากทางทิศตะวันตกของ
สถานีเกียวโต บริเวณใกลเคียงมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งรานคาปลีก รวมถึงรานอาหาร ศูนยการคาใหญและหางสรรพสินคา

วิทยาเขตคะโมะกะวะ

วิทยาเขตระคุโฮะคุเปนวิทยาเขตของ KCGI ที่มี
ประวัติยาวนานที่สุด ที่ผานมาไดสงผูสำเร็จการ
ศึกษาเขาสูโลกแหงการทำงานจำนวนมากมาย 
วิทยาเขตระคุโฮะคุตั้งอยูทามกลางบรรยากาศที่
เงียบสงบของยานชิโมะกะโมะจึงเปนสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสำหรับผูที่ตองการแสวงหาผลงานทาง
วิชาการ

วิทยาเขตคะโมะกะวะเปนสถาบันศิลปะดิจิตอลที่
โอบลอมไปดวยแสงแดดและสายลมออนๆ ริมฝง
แมน้ำคะโมะกะวะซึ่งดึงดูดนักออกแบบรุนใหมและ
คนที่มีความคิดสรางสรรคอื่นๆ แมน้ำคะโมะกะวะ
ที่ไหลอยูใกลๆ และริมฝงที่เขียวชอุมใหความรูสึก
ผอนคลายสรางบรรยากาศใหนักศึกษามีแรง
บันดาลใจและจินตนาการ

วิทยาเขตระคุโฮะคุ

วิทยาเขต
หนาสถานีรถไฟเกียวโต

วิทยาลัยการออกแบบวิทยาลัยเทคนิค

วิทยาลัยการออกแบบ วิทยาเขตคะโมะกะวะ
11 ทะนะกะชิโมะยะนะงิ-โจ, ซะเกียว-คุ, เกียวโต-ชิ, เกียวโต 606-8204

วิทยาลัยเทคนิค วิทยาเขตระคุโฮะคุ
17 ชิโมะกะโมะ-ฮนมาจิ, ซะเกียว-คุ, เกียวโต-ชิ, เกียวโต 606-0862

อาคารหลัก Annex

วิทยาเขตหนาสถานีรถไฟเกียวโต
10-5 นิชิคุโจ, เทะระโนะมะเอะ-โจ, มินามิ-คุ, เกียวโต-ชิ, เกียวโต 601-8407

■สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (หลักสูตร 4 ป)
■สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร (หลักสูตร 4 ป)
■สาขาวิชาเกมสและความบันเทิง (หลักสูตร 4 ป)
■สาขาวิชามังงะและอนิเมชั่น (หลักสูตร 3 ป)
■สาขาวิชาสารสนเทศประยุกต (หลักสูตร 3 ป)

■สาขาวิชาคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (หลักสูตร 3 ป)
■สาขาวิชาระบบเครือขายคอมพิวเตอร (หลักสูตร 3 ป)
■สาขาวิชาการพัฒนาเกมส (หลักสูตร 3 ป)
■สาขาวิชาพื้นฐานทางธุรกิจ (หลักสูตร 3 ป)
■สาขาวิชาการบริหารสำนักงานแพทย (หลักสูตร 2 ป)
■สาขาวิชาการประมวลผลขอมูล (หลักสูตร 2 ป)
■สาขาวิชาพื้นฐานการพัฒนาเกมส (หลักสูตร 2 ป)
■หลักสูตรสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรภาคค่ำ 1 ป / 2 ป)

■สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ (หลักสูตร 4 ป) 
■สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตร 3 ป)  
■สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน (หลักสูตร 2 ป)

■สาขาวิชาศิลปะและสารสนเทศ (หลักสูตร 4 ป)  
■สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตร 3 ป)  
■สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบพื้นฐาน (หลักสูตร 2 ป)

■หลักสูตรวิศวกรรมซอมบำรุงยานยนต

ถนนคิตะโอะจิ โดริ
ไปสถานีคิตะโอะจิ

โรงเรียน
มัธยมปลายระคุโฮะคุ

วิทยาลัยเทคนิค
วิทยาเขตระคุโฮะคุ

ศาลเจาชิโมะกะโมะ

วิทยาลัยการออกแบบ
วิทยาเขตคะโมะกะวะ

KJLTC

ถนนฮะจิโจ โดริ

สถานี
เกียวโต

ถนนชิโอะโคะจิ โดริ

โรงแรมรีกะ รอยัล โฮเทล เกียวโต 

โรงแรมมิยะโกะ 
โฮเทล เกียวโต ฮะจิโจ

หอเกียวโต ทาวเวอร

ทางออก
ฝงตะวันตก ฮะจิโจ

ทางออก จูโอ

รถไฟชินคันเซ็น โทะไคโด

มิยะโกะมิจิ

วาโก

บิ๊กคาเมรา

หางอีออน 
เกียวโต

ไดรับการรับรองจากโรงเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดเกียวโต (หลักสูตรดานเทคนิค)

อาคารในวิทยาเขตทั้งหมดเชื่อมโยงกันดวยรถรับสงโดยเฉพาะที่ใหบริการฟรี 
นักศึกษาสามารถเขาชั้นเรียนในอาคารอื่นไดโดยการเปลี่ยนสายรถรับสง

อาคารในวิทยาเขตทั้งหมดเชื่อมโยงถึงกันดวยรถรับสง

ถือเปนสำนักงานในตางประเทศที่ดำเนินงานโดยกลุม
ของ KCG Group ตั้งอยูในตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร 
(WTC) ที่กรุงนิวยอรกในป ค.ศ. 2000 หลังจากนั้น
ไดรับความเสียหายจากการโจมตีของผูกอการราย
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ปจจุบันกลับมาดำเนินกิจการ
อีกคร้ัง มีสำนักงานตั้งอยูที่ Rockefeller Center

ในป ค.ศ. 2019 KCG ไดกอตั้งสำนักงานฮานอย
ซึ่งเปนฐานแรกของ KCG ในเวียดนาม

สำนักงาน KCG ปกกิ่งกอตั้งขึ้นในปค.ศ. 2002 ภายใน
หอสมุดแหงชาติของจีนในกรุงปกกิ่งเพื่อเปนฐานในการ
แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยของจีน, ซึ่ง KCG กำลัง
เสริมสรางความสัมพันธใหแข็งแรง KCG เปดสำนักงาน 
KCG ตาเหลียนในปค.ศ. 2008 และสำนักงาน KCG 
เซี่ยงไฮในปค.ศ. 2018, โดยการสนับสนุนการศึกษา
ดาน IT แกมหาวิทยาลัยของจีน, รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ 

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

เครือขายเพื่อการศึกษา
สถาบันการศึกษาคอมพิวเตอรเกียวโต (KCG) เปนสถาบันเครือขายที่ใกลชิดกับสถาบันการศึกษาอื่นในกลุม KCG Group เปนสถาบันการศึกษาระดับโลก
ที่ทำงานรวมกับมหาวิทยาลัยตางๆ และรัฐบาลของตางประเทศ ในฐานะผูนำการศึกษาดาน IT มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสำหรับสารสนเทศเกียวโต 
(KCGI) มีความมุงมั่นที่จะมอบการศึกษาดาน IT ที่ดีที่สุดในโลกใหแกนักศึกษาทุกคน

สำนักงานที่นิวยอรก สำนักงานที่ปกกิ่ง
สำนักงานที่ตาเหลียน
สำนักงานเซี่ยงไฮ 

สำนักงานฮานอย

แมน้ำกะโมะ

ถนนคะวะบะตะ โดริ

ถนนคะระวะมะจิ โดริ

ถนนฮิงะชิโอะจิ โดริ

ถนนอิมะเดะกะวะ โดริ

สถานี
เดะมะจิยะนะงิ

แฟมิลี่มารท

สาย
เคฮ

ัง KCGI

สายเจอาร เกียวโต 
สายคินเท็ตสึ 
เกียวโต

ถนนโฮะริคะวะ โดริ
ถนนอะบุระโนะโคะจิ โดริ

KCGM

วิทยาเขตหนา
สถานีรถไฟเกียวโต

ถนนชิโมะกะโมะ ฮนโดริซุปเปอรมารเก็ต รานโยชิโนะยะ

ราน
ขนมเคก

รานหนังสือ
ธนาคารเกียวโต

สถาบันการศึกษาคอมพิวเตอรเกียวโต (KCG)

มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
สำหรับสารสนเทศเกียวโต (KCGI)
บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต
ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีธุรกิจเว็บ
7 ทะนะกะมนเซ็น-โจ, ซะเกียว-คุ, เกียวโต-ชิ, เกียวโต 606-8225

โรงเรียนอาชีวศึกษา
ยานยนตเกียวโต (KCGM)
73 โทะจิฮิงะชิ-มนเซ็นโจ, มินามิ-คุ, เกียวโต-ชิ, เกียวโต 601-8428

ศูนยฝกอบรมภาษาญี่ปุน
เกียวโต (KJLTC)
11 ทะนะกะชิโมะยะนะงิ-โจ, ซะเกียว-คุ, เกียวโต-ชิ, เกียวโต 606-8204

พัฒนา IT ระดับสูงใหสอดคลองกับเทคโนโลยียานยนต
ยุคอนาคต และสรางผูเชี่ยวชาญการปรับแตงรถยนตที่
เพียบพรอมไปดวยความรูและเทคโนโลยีดานเครือขาย

มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
สำหรับสารสนเทศเกียวโต

สถาบันการศึกษาคอมพิวเตอรเกียวโต

ศูนยฝกอบรมภาษาญี่ปุนเกียวโต

โรงเรียนอาชีวศึกษายานยนตเกียวโต




