สิงหาคม 2563

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาคอร์ สภาษาญี่ปุ่น JF เทอมปลาย ประจาปี การศึกษา 2563
ฝ่ ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์ เดชั่น กรุงเทพฯ
ฝ่ ายภาษาญี่ปนุ่ เจแปนฟาวน์เดชัน่ เปิ ดรับสมัครนักศึกษาคอร์ สภาษาญี่ปนุ่ JF (ออนไลน์) เทอมปลาย ประจาปี การศึกษา
2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ชื่อคอร์ ส
ระดับ
บทเรี ยน
ผู้สอน

IRODORI

ชัน้ ต้ น
ชันต้
้ น1
(สาหรับผู้ที่จะไปใช้ ชีวติ
หรื อทางานที่ญี่ปน)
ุ่
บทที่ 1 - 8
Kojima, Akagi,
Prapa, Chompoonut

วันและเวลา วันอังคารและวันพฤหัสบดี
เรี ยน
18.45 - 20.15 (90นาที)
จานวน
14 คน
ระยะเวลา
15 ต.ค. – 24 ธ.ค.
เรี ยน
(10 สัปดาห์ / รวม 20ครัง้ )
ค่าธรรมเนียม
2500 บาท
ดาวน์โหลดฟรี จากเว็บไซต์

MARUGOTO

MARUGOTO

MARUGOTO

ชัน้ กลาง 1 A

ชัน้ กลาง 1 B

ชัน้ กลาง 2 A

ชันกลาง
้
(N3)

ชันกลาง
้
(N3)

ชันกลางสู
้
ง
(N3-N1)

ชันกลางสู
้
ง
(N3-N1)

บทที่ 1, 2 และ 4

บทที่ 6, 7 และ 8

Nishijima, Triktima

Ota, Rasa

บทที่ 1, 2 และ 4
บทที่ 5, 6 และ 8
Kojima, Iio,
Nishijima, Okuno,
Arpaporn
Narisara
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
18.45 - 20.15
18.45 - 20.15
(90นาที)
(90นาที)
16 คน
16 คน
14 ต.ค.– 20 ม.ค.64 15 ต.ค.– 4 ก.พ.64
(14 ครัง้ )
(15 ครัง้ )
2000 บาท
2000 บาท
ผู้เรี ยนจัดหาซื ้อด้ วยตนเอง
ตารา มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนุ่
ชันกลาง
้
1 (ฉบับภาษาญี่ปนุ่ - ไทย)

MARUGOTO

กลาง 2

B

วันอังคาร
วันพุธ
18.45 - 20.15
18.45 - 20.15
(90นาที)
(90นาที)
16 คน
16 คน
20 ต.ค.– 2 ก.พ. 64 14 ต.ค.– 20 ม.ค.64
(15 ครัง้ ))
(14 ครัง้ ))
2000 บาท
2000 บาท
ผู้เรี ยนจัดหาซื ้อด้ วยตนเอง
ตารา มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนุ่
ชันกลาง
้
2 (ฉบับภาษาญี่ปนุ่ – อังกฤษ)

ตาราเรี ยน

หมายเหตุ
※
※

※

วันเปิ ดเรี ยนและวันเรี ยนวันสุดท้ ายจะแตกต่างกันไปในแต่ละคอร์ ส
คอร์ ส IRODORI ชันต้
้ น1 เป็ นคอร์ สสาหรับผู้ที่จะไปทางานหรื อใช้ ชีวติ ที่ญี่ปนุ่ หากยังไม่มกี าหนดที่จะไปญี่ปนก็
ุ่ สามารถเรี ยน
ได้ แต่เป็ นคอร์ สที่เรี ยนเกี่ยวกับภาษาญี่ปนพื
ุ่ ้นฐานทีจ่ าเป็ นเพื่อการสือ่ สารในการใช้ ชีวิตที่ญี่ปนโดยเน้
ุ่
นการฟั งและการพูด
โดยคอร์ สเรี ยน (ครึ่งหลัง) เนื ้อหาบทที่ 9 -18 จะเปิ ดสอนต่อเนื่องในช่วงเดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2564 โดยไม่ได้ เปิ ดรับ
สมัครในรอบนี ้ จะมีการประกาศให้ ทราบในภายหลัง
คอร์ ส MARUGOTO A / B จะมีเนื ้อหาบทเรี ยนที่แตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบก่อนทาการเลือกเรียน และสามารถสมัครเรียน
พร้ อมกันมากกว่า 2 คอร์ สได้ กรุณาตรวจสอบวันและเวลาเรี ยนของแต่ละคอร์ สอย่างละเอียดก่อนทาการสมัคร
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1. ขัน้ ตอนการรับสมัคร
เตรี ยมเอกสารยืนยันระดับ
ความรู้ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ ่อสมัคร
เรี ยน (หากไม่มี ต้ องสอบวัด
ระดับภาษาญี่ปนด้
ุ่ วยตนเอง
ผ่านแพลตฟอร์ มออนไลน์)

สมัครเรี ยน

รับผลยืนยันการสมัคร
จาก JFBKK

ชาระค่าธรรมเนียม
ผ่านระบบธนาคาร

เปิ ดเรี ยน

*ข้ อควรระวัง
① รั บสมัครตามลาดับก่ อนหลัง โดยเริ่ มนับจากผู้ทย
ี่ ื่นหลักฐานครบก่อนตามลาดับ หากส่งข้ อมูลมาก่อนแต่เอกสาร
ไม่ครบก็จะไม่ได้ รับการพิจารณา เพื่อสิทธิของผู้เรี ยนเอง กรุณาตรวจสอบเอกสารและข้ อมูลของท่านให้ เรียบร้ อยก่อนทา
การส่งแบบฟอร์ มการสมัคร
② กรณีที่สมัครเรี ยน คอร์ ส IRODORI จาเป็ นต้ องใช้ ผลสอบ JLPT N5 ในการสมัคร หากไม่มีผลสอบนี ้ ผู้สมัครจะต้ อง
สอบ Japanese Test for Course Recommendation และส่งผลสอบในช่วงการรับสมัคร (24 สิงหาคม – 8 กันยายน) โดย
นาผลสอบอัปโหลดลงในแบบฟอร์ มการสมัคร ผู้ที่มีผลสอบ JLPT N5 แล้ ว ไม่จาเป็ นต้ องสอบ Japanese Test for Course
Recommendation ทังนี
้ ้ ผู้ที่สง่ เอกสารผ่าน จะต้ องสอบสัมภาษณ์อีกครัง้
③ กรณีที่สมัครเรี ยน คอร์ ส MARUGOTO จาเป็ นต้ องใช้ ผลสอบ JLPT N3 – N1 หรื อใบประกาศนียบัตรเรี ยนจบคอร์ ส
ภาษาญี่ปนุ่ JF ระดับชันกลางหรื
้
อชันสู
้ งในการสมัคร หากไม่มีเอกสารข้ างต้ น กรุณาสอบ SPOT90 ซึง่ เป็ นแพลตฟอร์ ม
สาหรับการสอบออนไลน์ ก่อนช่วงเปิ ดรับสมัคร (ภายในวันที่ 6 กันยายน) โดยนาผลสอบอัปโหลดลงในแบบฟอร์ มการ
สมัคร ทังนี
้ ้ผู้ที่มีผลสอบ JLPT N3 – N1 หรื อใบประกาศนียบัตรเรียนจบคอร์ สภาษาญี่ปนุ่ JF ระดับชันกลางหรื
้
อชันสู
้ งแล้ ว
ไม่จาเป็ นต้ องสอบ SPOT90

2. เงื่อนไขในการสมัคร
คอร์ สเรี ยนนี ้เป็ นคอร์ สเรียนออนไลน์ที่ใช้ โปรแกรม Zoom เป็ นหลัก เพื่อให้ การเรี ยนมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีเงื่อนไขสาหรับผู้เข้ า
เรี ยนดังนี ้
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ผู้เรี ยนที่มีสญ
ั ชาติไทย อายุตงแต่
ั ้ 15 ปี ขึ ้นไป
สามารถใช้ อินเตอร์ เนตในการเรียนออนไลน์ได้
สามารถใช้ กล้ องและไมโครโฟนระหว่างเรี ยนได้
สามารถเรี ยนโดยใช้ คอมพิวเตอร์ หรื อแทบเล็ตได้ (ไม่แนะนาให้ ใช้ โทรศัพท์มือถือ เนื่องจากมีหน้ าจอขนาดเล็ก)
สามารถเรี ยนในห้ องที่เงียบสงบได้ (เพื่อไม่ให้ เป็ นการรบกวนเพื่อนร่วมห้ องขณะเรี ยน)
ค่าธรรมเนียมไม่รวมตารา ผู้เรี ยนคอร์ ส MARUGOTO ต้ องซื ้อตาราเรี ยนด้ วยตนเอง (คอร์ ส IRODORI สามารถดาวน์
โหลดสือ่ ได้ ฟรี )
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3. ระเบียบการรับสมัคร
วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563 (ประกาศทางเพจ ทางเว็บไซต์ของสถาบัน และช่องทางอื่นๆ )
รับสมัครทาง Google Forms ซึง่ จะประกาศลิงก์สาหรับการสมัครให้ ทราบทาง Facebook ตามวันและเวลา
ด้ านล่าง (ลิงก์ประกาศแบบฟอร์ มการสมัคร https://www.facebook.com/jfkouzabkk)
คอร์ ส IRODORI ชันต้
้ น 1 (ครึ่งแรก)
คอร์ ส MARUGOTO ชันกลาง
้
1 A, 1 B, 2A, 2B
วัน – เวลา
วัน – เวลา (รับสมัครตามลาดับก่ อนหลัง)
วันจันทร์ ท่ ี 24 สิงหาคม 2563 (12.00 น.)
วันจันทร์ ท่ ี 7 กันยายน 2563 (12.00 น.)
(ปิ ดรับสมัคร 16.00 น. วันที่ 8 กันยายน 2563)
(ปิ ดรับสมัคร 16.00 น. วันที่ 18 กันยายน 2563)
คุณสมบัติผ้ สู มัคร (อย่ างใดอย่ างหนึ่ง)
คุณสมบัติผ้ สู มัคร (อย่ างใดอย่ างหนึ่ง)
รับสมัคร
(1) นักเรี ยนที่มีผลสอบ JLPT ระดับ N5
(1) นักเรี ยนที่มีผลสอบ JLPT ระดับ N1-N3
(2) นักเรียนที่ไม่มีหลักฐาน JLPT กรุณาสอบผ่าน (2) นักเรียนที่มีใบประกาศนียบัตรการเรี ยนจบคอร์ ส
แพลตฟอร์ มออนไลน์ Japanese Test for Course ภาษาญี่ปนุ่ JF ระดับชันกลาง
้
– สูง
Recommendation (รายละเอียดด้ านล่าง)
(3) นักเรียนที่ไม่มีหลักฐานข้ างต้ น กรุณาสอบผ่าน
แพลตฟอร์ มออนไลน์ SPOT90 (รายละเอียดด้ านล่าง)
สาหรับผู้ที่ไม่มีผลสอบ JLPT N5 ยื่น กรุณาทาการ สาหรับผู้ที่ไม่มีผลสอบ JLPT N3 – N1 ยื่น กรุณาทาการ
สอบ Japanese Test for Course
สอบ SPOT90 ก่ อนทาการสมัครเรียน (ภายในวันที่
Recommendation ระหว่ างการสมัครเรียน
6 ก.ย. 2563) ไม่มีคา่ ใช้ จ่ายในการสอบ และใช้ เวลา
(24 ส.ค. – 8 ก.ย. 2563) ไม่มคี า่ ใช้ จา่ ยในการ
ประมาณ 20 นาที
สอบ และใช้ เวลาประมาณ 20 – 30 นาที
① เข้ าเว็บไซต์นี ้เพื่อทาการสมัครสอบ
① เข้ าเว็บไซต์นี ้เพื่อทาการสมัครสอบ
https://ttbj.cegloc.tsukuba.ac.jp/p1.html
https://www.marugotoonline.jp/info/level_check_test/?lang=eng
② เลือกสอบ SPOT90
② เมื่อสอบเสร็ จแล้ วจะขึ ้นหน้ าจอ “Results of
the Japanese Test for Course
การสอบ
Recommendation” ให้ ถา่ ยภาพหน้ าจอนี ้ไว้ เป็ น
หลักฐานการสอบ เพื่อใช้ แนบไฟล์ตอนสมัครเรี ยน
คอร์ ส IRODORI เมื่อสมัครเสร็จแล้ ว จะมีสอบ
สัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผา่ นเกณฑ์)
วันจันทร์ ที่ 14 หรื อ วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563
เวลา 18.45 – 20.15 น. ประกาศผลสอบให้ ทราบ
ภายในวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 (จะติดต่อ
③ เมื่อสอบเสร็ จแล้ ว ผลสอบจะถูกส่งไปยังอีเมล ให้
ผู้สมัครอีกครัง้ เพื่อกาหนดเวลาในการสอบ กรุณา
ดาวน์โหลดไฟล์นนไว้
ั ้ เพื่อใช้ แนบไฟล์ตอนสมัครเรี ยน
ตรวจสอบอีเมลของท่าน)
JFBKK จะแจ้ งหมายเลขบัญชีให้ กบั ผู้ที่มีสทิ ธิ์เรี ยนเท่านัน้ โดยให้ ชาระเงินค่าธรรมเนียมผ่านบัญชีธนาคาร
การชาระเงิน ในช่วงวันจันทร์ ท่ ี 21 – วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 (หากผู้ทไี่ ด้ รับสิทธิ์ไม่ชาระค่าธรรมเนียมในเวลาที่
ค่าธรรมเนียม กาหนดจะถือว่าสละสิทธิ) กรณีทมี่ ีผ้ สู ละสิทธิ์ JFBKK จะติดต่อไปยังผู้ที่ได้ สทิ ธิ์สารองหลังจากวันที่ 28
กันยายน 2563
ประกาศรับ
สมัคร
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4. เครื่องมือในการเรียนและตาราเรียน
・โปรแกรมที่ใช้
Zoom (กรุณาดาวน์โหลดไว้ ก่อนเปิ ดเรี ยน)
(อาจมีการใช้ โปรแกรมอื่นๆ ในการเรี ยนซึง่ ขึ ้นอยูค่ อร์ สเรี ยน ครูผ้ สู อนจะแจ้ งอีกครัง้ )
・ตาราเรี ยน
◎คอร์ สเรี ยน IRODORI ชันต้
้ น 1 ใช้ สอื่ เรียนรู้ภาษาญี่ปนพื
ุ่ ้นฐานที่จาเป็ นเพื่อการสือ่ สารในการใช้ ชีวติ ที่ญี่ปนโดยเน้
ุ่
นการฟั งและ
การพูด สามารถดาวน์ โหลดสื่อเรียนได้ ฟรี จากเวบไซต์ https://www.irodori.jpf.go.jp/
◎ คอร์ สเรี ยน MARUGOTO ใช้ ตารา “มะรุ โกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปน”
ุ่ ชันกลาง
้
ซึง่ เป็ นตาราทีม่ ีจดุ มุง่ หมายในการเพิ่มพูน

“สิง่ ที่สามารถทาได้ ” ในสถานการณ์จริ ง ผู้เรี ยนต้ องจัดซือ้ ด้ วยตนเอง (ก่อนเปิ ดเรี ยน)
・คอร์ สระดับชันกลาง
้
1 https://tpabook.com/product/marugoto-chukyu1-b1/
・คอร์ สระดับชันกลาง
้
2 https://thailand.kinokuniya.com/bw/9784384057607
5. ติดต่ อสอบถามเพิ่มเติม
The Japan Foundation, Bangkok
10th floor, Serm-mit Tower, 159, Asoke Road, Bangkok, 10110
http://www.jfbkk.or.th/
Tel. 0-2261-7500-4 (Chitsanucha) 9.00 – 16.00 น.
หรื อ https://www.facebook.com/jfkouzabkk (สามารถสอบถามทางข้ อความได้ )
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