เมษายน 2564

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาคอร์สภาษาญี่ปนุ่ JF เทอมต้น ประจาปีการศึกษา 2564
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF (ออนไลน์) ประจาปี
การศึกษา 2564 เทอมต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อคอร์ส
ระดับ

บทเรียน

ผู้สอน
วันและเวลา
เรียน

สานวนภาษาญี่ปุ่น
ตามสถานการณ์

ชั้นต้นกลาง
(N4)
1.はじめての人と
2.観光のプラン
3.お別れ

MARUGOTO
ชั้นกลาง 1 A
ชั้นกลางสูง
(N3-N1)
บทที่ 1, 2 และ 4

MARUGOTO
ชั้นกลาง 2 B
ชั้นกลางสูง
(N3-N1)
บทที่ 6, 7 และ 8

5.最近どう？

1.どんな人？

6.これが欲しい！

2.おすすめの料理
4.温泉に行こう

6.マンガを読もう
8.便利な道具

2.富士登山
4.舞台を見るなら

7.お気に入りの映画

Iio, Arpaporn

วันพฤหัสบดี

วันพุธ

16 คน
ระยะเวลา 20 พ.ค. – 15 ก.ค.
เรียน
(8 ครั้ง)
ค่าธรรมเนียม
1,000 บาท

MARUGOTO
ชั้นกลาง 2 A
ชั้นกลางสูง
(N3-N1)
บทที่ 1, 2 และ 4

1.はじめての人と

Triktima,
Preyawan

จานวน

MARUGOTO
ชั้นกลาง 1 B
ชั้นกลางสูง
(N3-N1)
บทที่ 5, 6 และ 8

Okuno, Narisara

Nishijima,
Triktima,
Preyawan
วันอังคาร

วันพฤหัสบดี
18.45 – 20.15 น. (90 นาที/ ครั้ง)
16 คน
16 คน
16 คน
19 พ.ค. – 25 ส.ค. 20 พ.ค. – 26 ส.ค. 18 พ.ค.– 24 ส.ค.
(15 ครั้ง)
(15 ครั้ง)
(15 ครั้ง)
2,000 บาท

8.私の街の交通機関

Ota, Rasa
วันพุธ
16 คน
19 พ.ค.– 25 ส.ค.
(15 ครั้ง)

ผู้เรียนจัดหาซื้อด้วยตนเอง
ผู้เรียนจัดหาซื้อด้วยตนเอง
いろどり教材(A2) ตารา มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้น ตารา มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้น
อิโระโดะริ ภาษาญี่ปุ่น
กลาง 1 (ฉบับภาษาญี่ปุ่น - ไทย)
กลาง 2 (ฉบับภาษาญี่ปุ่น – อังกฤษ)
เพื่อการใช้ชีวิต
ดาวน์โหลดฟรี

ตาราเรียน
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หมายเหตุ
1 ) คอร์ส MARUGOTO A / B สอนโดยใช้ตาราที่มีจุดมุ่งหมายในการใช้ภาษาญี่ปุ่นให้ได้ตามสถานการณ์จริง
(Can-do) เรียนคอร์สละ 3 บทเรียน แต่ละคอร์สมีเนื้อหาบทเรียนที่แตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบก่อนทาการเลือก
เรียน
2 ) สามารถสมัครเรียน คอร์ส MARUGOTO พร้อมกันมากกว่า 2 คอร์สได้ กรุณาตรวจสอบวันและเวลาเรียนของ
แต่ละคอร์สอย่างละเอียดก่อนทาการสมัคร
3 ) ค่าธรรมเนียมของคอร์ส MARUGOTO ไม่รวมค่าตารา เมื่อได้รับการยืนยันการเข้าเรียนกับทางสถาบันแล้ว
กรุณาซื้อตาราด้วยตนเอง
4 ) อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของการเรียนตามความสะดวก หากมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลง ครูผู้สอน
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

1. ขั้นตอนการรับสมัคร
1 – 19 เมษายน

19 - 23 เมษายน

27 เมษายน

28 – 30 เมษายน

5 พฤษภาคม

18 พฤษภาคม-

เตรียมเอกสารวัดระดับภาษาญี่ปนุ่
หากไม่มเี อกสารกรุณาทาการสอบ
ออนไลน์ตามลิงก์ที่กาหนด

ชาระค่าธรรมเนียม
(โอนผ่านธนาคาร)

สมัครผ่าน
Google Forms

รับอีเมลยืนยันและ
ใบเสร็จรับเงินจาก JFBKK

รับอีเมลยืนยันการ
สมัคร จาก JFBKK

เปิดเรียน

(กรุณาตรวจสอบวันเปิดเรียน
ของแต่ละคอร์สอีกครั้ง)

*ข้อควรระวัง
① รับสมัครตามลาดับก่อนหลัง โดยเริ่มนับจากผู้ที่ยื่นหลักฐานครบก่อนตามลาดับ หากส่งข้อมูลมาก่อนแต่เอกสารไม่
ครบก็จะไม่ได้รับการพิจารณา เพื่อสิทธิของผู้เรียนเอง กรุณาตรวจสอบเอกสารและข้อมูลของท่านให้เรียบร้อยก่อนส่ง
แบบฟอร์มการสมัคร
② กรณีที่สมัครเรียน จาเป็นต้องใช้ผลสอบ JLPT N4 – N1 หรือใบประกาศนียบัตรเรียนจบคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF ระดับ
ชั้นต้นกลาง ชั้นกลางหรือชั้นสูงในการสมัคร หากไม่มีเอกสารข้างต้น กรุณาสอบ SPOT90 ซึง่ เป็นแพลตฟอร์มสาหรับ
การสอบออนไลน์ ก่อนช่วงเปิดรับสมัคร (ภายในวันที่ 19 เมษายน) และนาผลสอบอัปโหลดลงในแบบฟอร์มการสมัคร
โดยผู้ที่อยู่ในระดับชั้นต้นกลางคือผู้ที่ทาข้อสอบได้คะแนน 45 คะแนนขึ้นไป ผู้ที่อยู่ในระดับชั้นกลางสูง คือผู้ที่ทาข้อสอบ
ได้คะแนน 56 คะแนนขึ้นไป (อ้างอิง หน้าที่ 3 )
ทั้งนี้ ผู้ที่มีผลสอบ JLPT N3 – N1 หรือใบประกาศนียบัตรเรียนจบคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF ระดับชั้นกลางหรือชั้นสูงแล้ว ไม่
จาเป็นต้องสอบ SPOT90
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2.

เงื่อนไขในการสมัคร
คอร์สเรียนนี้เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่ใช้โปรแกรม Zoom เป็นหลัก เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีเงื่อนไขสาหรับผู้เข้า
เรียนดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ผู้เรียนที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
สามารถใช้อินเตอร์เนตในการเรียนออนไลน์ได้
สามารถใช้กล้องและไมโครโฟนระหว่างเรียนได้
สามารถเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือแทบเล็ตได้ (ไม่แนะนาให้ใช้โทรศัพท์มือถือ เนื่องจากมีหน้าจอขนาดเล็ก)
สามารถเรียนในห้องที่เงียบสงบได้ (เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเพื่อนร่วมห้องขณะเรียน)
ค่าธรรมเนียมไม่รวมตารา ผู้เรียนคอร์ส MARUGOTO ต้องซื้อตาราเรียนด้วยตนเอง

3.

ระเบียบการรับสมัคร

ประกาศรับ
สมัคร

รับสมัคร

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 (ประกาศทางเพจ ทางเว็บไซต์ของสถาบัน และช่องทางอื่นๆ )
รับสมัครทาง Google Forms ซึ่งจะประกาศลิงก์สาหรับการสมัครให้ทราบทาง Facebook ตามวันและเวลา
ด้านล่าง (ลิงก์ประกาศแบบฟอร์มการสมัคร https://www.facebook.com/JFcourseJFBKK/
วัน – เวลา (รับสมัครตามลาดับก่อนหลัง)
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 (12.00 น.) – วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 (16.00 น.)
คุณสมบัติผู้สมัคร (อย่างใดอย่างหนึง่ )
(1) นักเรียนที่มีผลสอบ JLPT ระดับ N4-N1
(2) นักเรียนที่มีใบประกาศนียบัตรการเรียนจบคอร์ส
ภาษาญี่ปุ่น JF ระดับชั้นต้นกลาง – ชั้นกลาง – ชั้นสูง
(3) นักเรียนที่ไม่มีหลักฐานข้างต้น กรุณาสอบผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ SPOT90 (รายละเอียดด้านล่าง)
สาหรับผู้ที่ไม่มีผลสอบ JLPT N4 – N1 ยื่น กรุณาสอบ SPOT90 ก่อนทาการสมัครเรียน (ภายในวันจันทร์
ที่ 19 เมษายน 2564) ไม่มีคา่ ใช้จ่ายในการสอบ และใช้เวลาประมาณ 20 นาที
① เข้าเว็บไซต์ในลิงก์ด้านล่างเพื่อสมัครสอบ
https://ttbj.cegloc.tsukuba.ac.jp/p1.html
②

เลือกสอบ SPOT90

③

เมื่อสอบเสร็จแล้ว ผลสอบจะถูกส่งไปยังอีเมล ให้ดาวน์โหลดไฟล์นั้นไว้เพื่อใช้แนบไฟล์ตอนสมัครเรียน

การสอบ
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・JFBKK จะแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารสาหรับโอนค่าธรรมเนียมเรียนให้กับผู้ที่มีสิทธิ์เรียนเท่านัน้
การชาระเงิน ・กรุณาชาระเงินค่าธรรมเนียมผ่านบัญชีธนาคาร ในช่วงวันพุธที่ 28 – วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 (หาก
ค่าธรรมเนียม ผู้ที่ได้รับสิทธิไ์ ม่ชาระค่าธรรมเนียมในเวลาที่กาหนดจะถือว่าสละสิทธิ)์
・กรณีที่มีผู้สละสิทธิ์ JFBKK จะติดต่อไปยังผู้ที่ได้สิทธิ์สารองหลังจากวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

4.

เครื่องมือในการเรียนและตาราเรียน
・โปรแกรมที่ใช้
Zoom (กรุณาดาวน์โหลดไว้ก่อนเปิดเรียน)
(อาจมีการใช้โปรแกรมอื่นๆ ในการเรียนซึง่ ขึ้นอยูค่ อร์สเรียน ครูผสู้ อนจะแจ้งอีกครั้ง)
◎ คอร์สเรียน MARUGOTO ใช้ตารา “มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น” ชั้นกลาง ซึง่ เป็นตาราที่มจี ุดมุ่งหมายในการ
เพิ่มพูน “สิ่งที่สามารถทาได้” ในสถานการณ์จริง ผู้เรียนต้องจัดซือ้ ด้วยตนเอง (ก่อนเปิดเรียน)
ลิงก์สาหรับซื้อหนังสือ:
・คอร์สระดับชั้นกลาง 1 https://tpabook.com/product/marugoto-chukyu1-b1/
・คอร์สระดับชั้นกลาง 2 https://thailand.kinokuniya.com/bw/9784384057607

5.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

The Japan Foundation, Bangkok
10th floor, Serm-mit Tower, 159, Asoke Road, Bangkok, 10110
https://www.facebook.com/JFcourseJFBKK/
Tel.
: 0-2261-7500-4 (เวลาทาการ 9.00 – 16.00 น.)
E-mail : jfcourse@jfbkk.or.th
Facebook: https://www.facebook.com/JFcourseJFBKK/ (สามารถสอบถามทางข้อความได้)
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