สิงหาคม 2564
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF เทอมปลาย ประจาปี การศึกษา 2564
ฝ่ ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุ งเทพฯ
ฝ่ ายภาษาญี่ปนุ่ เจแปนฟาวน์เดชั่น เปิ ดรับสมัครนักศึกษาคอร์สภาษาญี่ปนุ่ JF (เรียนออนไลน์และเรียน
ในห้องเรียน) ประจาปี การศึกษา 2564 เทอมปลาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ชื่อคอร์ส

ภาษาญี่ปุ่น
เพื่อการสนทนา
ชั้นต้น
(เรียนในห้องเรียน)

สานวน
ภาษาญี่ปุ่นตาม
สถานการณ์

MARUGOTO
ชั้นกลาง 1 A

MARUGOTO
ชั้นกลาง 1 C

MARUGOTO
ชั้นกลาง 2 A

MARUGOTO
กลาง 2 C

ระดับ

ชัน้ ต้น
(N5)

ชัน้ ต้นกลาง
(N4)

ชัน้ กลางสูง
(N3-N1)

ชัน้ กลางสูง
(N3-N1)

ชัน้ กลางสูง
(N3-N1)

ชัน้ กลางสูง
(N3-N1)

บทที่ 2,3,4,7,9

บทที่ 1 - 5

บทที่ 1, 2 และ 4

บทที่ 3, 7 และ 9

บทที่ 1, 2 และ 4

บทที่ 3,5 และ 9

・趣味や好きなこ

บทเรียน

と、休みの日
・待ち合わせ
・日本語学習経験

・職場でのあいさつ
・食べられない料理
・観光計画と注意点
・自分の国のマナーや
習慣

1.はじめての人と
2.おすすめの料理
4.温泉に行こう

3.私の好きな音楽
7.武道に挑戦！
9.伝統的な祭り

1.どんな人？
2.富士登山
4.舞台を見るなら

・仕事の様子について

3.健康的な生活
5.身近なニュース
9.忍者、侍、その
頃は…

について

Okuno, Triktima,
Nishijima, Rasa

Triktima,
Preyawan

Okuno, Rasa

Nishijima,
Arpaporn

Preyawan, Ota

Iio, Narisara

วันและเวลา
เรียน

วันอังคาร

วันพฤหัสบดี

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันพุธ

วันอังคาร

จานวน

12 คน
14 ธ.ค. 64 –
15 มี.ค. 65
(12 ครัง้ )

16 คน
10 พ.ย. 64 –
9 มี.ค. 65
(15 ครัง้ )

16 คน

ผูส้ อน

ระยะเวลา
เรียน
ค่าธรรมเนียม

ตาราเรียน

18.45 – 20.15 น. (90 นาที/ ครัง้ )
16 คน
11 พ.ย. 64 –
10 ก.พ. 65
(12 ครัง้ )

16 คน
10 พ.ย. 64 –
9 มี.ค. 65
(15 ครัง้ )

1,500 บาท
ดาวน์โหลดฟรี

ดาวน์โหลดฟรี

いろどり教材(A1)

いろどり教材(A2)

อิโระโดะริ
ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อ
การดารงชีวิต

อิโระโดะริ
ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อ
การดารงชีวิต

16 คน
11 พ.ย. 64 –
10 มี.ค. 65
(15 ครัง้ )

9 พ.ย. 64 –
8 มี.ค. 65
(15 ครัง้ )

2,000 บาท
ผูเ้ รียนจัดหาซือ้ ด้วยตนเอง
ตารา มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปนุ่ ชัน้ กลาง 1
(ฉบับภาษาญี่ปนุ่ - ไทย)
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ผูเ้ รียนจัดหาซือ้ ด้วยตนเอง
ตารา มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปนุ่ ชัน้ กลาง 2
(ฉบับภาษาญี่ปนุ่ – อังกฤษ)

หมายเหตุ
1 ) คอร์ส MARUGOTO A / C สอนโดยใช้ตาราที่มีจดุ มุ่งหมายในการใช้ภาษาญี่ปนุ่ ให้ได้ตามสถานการณ์จริง
(Can-do) เรียนคอร์สละ 3 บทเรียน แต่ละคอร์สมีเนือ้ หาบทเรียนที่แตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบก่อนทาการเลือก
เรียน
2 ) สามารถสมัครเรียน คอร์ส MARUGOTO พร้อมกันมากกว่า 2 คอร์สได้ กรุณาตรวจสอบวันและเวลาเรียนของ
แต่ละคอร์สอย่างละเอียดก่อนทาการสมัคร โดยค่าธรรมเนียมของคอร์ส MARUGOTO ไม่รวมค่าตารา เมื่อได้รบั
การยืนยันการเข้าเรียนกับทางสถาบันแล้ว กรุณาซือ้ ตาราด้วยตนเอง
3 ) คอร์สภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการสนทนา ชัน้ ต้น เรียนที่หอ้ งเรียนของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เว้นแต่กรณีท่ี
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ย่าแย่ลงทาให้ไม่สามารถมาเรียนที่หอ้ งเรียนได้ อาจมีการเปลี่ยนเป็ นการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ซ่งึ จะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือคืนค่าธรรมเนียมเรียน
4 ) อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของการเรียนในภายหลัง หากมีความจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลง ครูผสู้ อน
จะแจ้งให้ทราบอีกครัง้
5 ) ในการเรียนออนไลน์ ตามนโยบายของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เพื่อความเป็ นส่วนตัวของผูเ้ รียนท่านอื่น
ขอความร่วมมืองดถ่ายวิดีโอและภาพนิ่งในห้องเรียน
1. ขั้นตอนการรับสมัคร
6 กันยายน - 6 ตุลาคม
เตรียมเอกสารวัดระดับ
ภาษาญี่ปนุ่ หากไม่มีเอกสาร
กรุณาทาการสอบออนไลน์ตาม
ลิงก์ท่กี าหนด

14 - 16 ตุลาคม
ชาระค่าธรรมเนียม
(โอนผ่านธนาคาร)

6 - 8 ตุลาคม
สมัครผ่าน
Google Forms

14 ตุลาคม
รับอีเมลยืนยันการ
สมัคร จาก JFBKK

19 ตุลาคม
รับอีเมลยืนยันและ
ใบเสร็จรับเงินจาก JFBKK

9 พฤษจิกายน ~
เปิ ดเรียน
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(กรุณาตรวจสอบวันเปิ ดเรียน
ของแต่ละคอร์สอีกครัง้ )

*ข้อควรระวัง
①

รับสมัครตามลาดับก่อนหลัง โดยเริ่มนับจากผูท้ ่ยี ่ืนหลักฐานครบก่อนตามลาดับ หากส่งข้อมูลมาก่อนแต่
เอกสารไม่ครบก็จะไม่ได้รบั การพิจารณา เพื่อสิทธิของผูเ้ รียนเอง กรุณาตรวจสอบเอกสารและข้อมูลของท่านให้
เรียบร้อยก่อนทาการส่งแบบฟอร์มการสมัคร

②

กรณีท่สี มัครเรียน จาเป็ นต้องใช้ผลสอบ JLPT N5 – N1 หรือใบประกาศนียบัตรเรียนจบคอร์สภาษาญี่ปนุ่ (JF
หรือ โรงเรียนสอนภาษาอื่นๆ ) ในการสมัคร หากไม่มีเอกสารข้างต้น กรุณาสอบ SPOT90 ซึ่งเป็ นแพลตฟอร์ม
สาหรับการสอบออนไลน์ ก่อนช่วงเปิ ดรับสมัคร (ภายในวันที่ 6 ตุลาคม) โดยนาผลสอบอัปโหลดลงใน
แบบฟอร์มการสมัคร (อ้างอิง หน้าที่ 3) กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตอ้ งใช้ ตามตารางด้านล่าง
JLPT

SPOT
(คะแนน)

ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการสนทนา ชัน้ ต้น

N5

31-44

สานวนภาษาญี่ปนุ่ ตามสถานการณ์

N4

45-57

N3-N1

58-90

คอร์สเรียน

MARUGOTO ชัน้ กลาง 1 และ 2

ใบประกาศนียบัตรเรียนจบคอร์สภาษาญี่ปนุ่
(JF หรือ โรงเรียนสอนภาษาอื่นๆ )
・จบคอร์ส MARUGOTO เบือ้ งต้น
・จบโดยใช้ตารา Minna no Nihongo บทที่
1- 25
・จบคอร์ส MARUGOTO ชัน้ กลาง
・จบคอร์ส MARUGOTO ชัน้ กลาง-สูง หลัง
ปี พ.ศ.2562

2. เงือ่ นไขในการสมัคร
สาหรับคอร์สเรียนออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Zoom เป็ นหลัก เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีเงื่อนไข
สาหรับผูเ้ ข้าเรียนดังนี ้
1)
2)
3)
4)

ผูเ้ รียนที่มีสญ
ั ชาติไทย อายุตงั้ แต่ 15 ปี ขนึ ้ ไป
สามารถใช้อินเตอร์เนตในการเรียนออนไลน์ได้
สามารถใช้กล้องและไมโครโฟนระหว่างเรียนได้
สามารถเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือแทบเล็ตได้ (ไม่แนะนาให้ใช้โทรศัพท์มือถือ เนื่องจากมีหน้าจอขนาด
เล็ก)
5) สามารถเรียนในห้องที่เงียบสงบได้ (เพื่อไม่ให้เป็ นการรบกวนเพื่อนร่วมห้องขณะเรียน)
6) ค่าธรรมเนียมไม่รวมตารา ผูเ้ รียนคอร์ส MARUGOTO ต้องซือ้ ตาราเรียนด้วยตนเอง
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3. ระเบียบการรับสมัคร

ลิงก์ประกาศ
รับสมัคร

วันที่ 6 กันยายน 2564 (ประกาศทางเพจ ทางเว็บไซต์ของสถาบัน และช่องทางอื่นๆ )
รับสมัครทาง Google Forms ซึ่งจะประกาศลิงก์สาหรับการสมัครให้ทราบทาง Facebook ตามวันและเวลาด้านล่าง
(ลิงก์ประกาศแบบฟอร์มการสมัคร https://www.facebook.com/JFcourseJFBKK/
วัน – เวลา (รับสมัครตามลาดับก่อนหลัง)
วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2564 (12.00 น.) – 8 ตุลาคม 2564 (16.00 น.)
คุณสมบัติผู้สมัคร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
(1) นักเรียนที่มีผลสอบ JLPT ระดับ N5-N1
(2) นักเรียนที่มใี บประกาศนียบัตรการเรียนจบคอร์ส
ใบประกาศนียบัตรเรียนจบคอร์สภาษาญี่ปนุ่
(JF หรือ โรงเรียนสอนภาษาอื่นๆ )
・จบคอร์ส MARUGOTO เบือ้ งต้น
ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการสนทนา ชัน้ ต้น
N5
・จบโดยใช้ตารา Minna no Nihongo บทที่ 1- 25
สานวนภาษาญี่ปนุ่ ตามสถานการณ์
N4
・จบคอร์ส MARUGOTO ชัน้ กลาง
・จบคอร์ส MARUGOTO ชัน้ กลางสูง ตัง้ แต่ พ.ศ.
MARUGOTO ชัน้ กลาง 1 และ 2
N3-N1
2562
(3) นักเรียนที่ไม่มีหลักฐานข้างต้น กรุณาสอบผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ SPOT90 (รายละเอียดด้านล่าง)
คอร์สเรียน
SPOT
ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการสนทนา ชัน้ ต้น
31-44 คะแนน
สานวนภาษาญี่ปนุ่ ตามสถานการณ์
45-57 คะแนน
MARUGOTO ชัน้ กลาง 1 และ 2
58 คะแนนขึน้ ไป
คอร์สเรียน

รับสมัคร

การสอบ

การชาระเงิน
ค่าธรรมเนียม

JLPT

สาหรับผูท้ ่ไี ม่มีผลสอบ JLPT N5 – N1 ยื่น กรุณาทาการสอบ SPOT90 ก่อนทาการสมัครเรียน (ภายในวันที่ 6
ตุลาคม 2564) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสอบ และใช้เวลาประมาณ 20 นาที
① เข้าเว็บไซต์นเี ้ พื่อทาการสมัครสอบ
https://ttbj.cegloc.tsukuba.ac.jp/p1.html
② เลือกสอบ SPOT90
③ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ผลสอบจะถูกส่ง
ไปยังอีเมล ให้ดาวน์โหลดไฟล์นนั้ ไว้เพื่อใช้
แนบไฟล์ตอนสมัครเรียน
・JFBKK จะแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารสาหรับโอนค่าธรรมเนียมเรียนให้กบั ผูท้ ่มี ีสิทธิ์เรียนเท่านัน้
・กรุณาชาระเงินค่าธรรมเนียมผ่านบัญชีธนาคาร ในช่วงวันพฤหัสบดีที่ 14 – วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564
(หากผูท้ ่ไี ด้รบั สิทธิ์ไม่ชาระค่าธรรมเนียมในเวลาที่กาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์)
・กรณีท่มี ีผสู้ ละสิทธิ์ JFBKK จะติดต่อไปยังผูท้ ่ไี ด้สิทธิ์สารองหลังจากวันจันทร์ท่ี 18 ตุลาคม 2564
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4. เครื่องมือในการเรียนและตาราเรียน
・โปรแกรมที่ใช้
Zoom (กรุณาดาวน์โหลดไว้ก่อนเปิ ดเรียน)
(อาจมีการใช้โปรแกรมอื่นๆ ในการเรียนซึ่งขึน้ อยู่คอร์สเรียน ครูผสู้ อนจะแจ้งอีกครัง้ )
◎ คอร์สเรียน MARUGOTO ใช้ตารา “มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนุ่ ” ชัน้ กลาง ซึ่งเป็ นตาราที่มี
จุดมุ่งหมายในการเพิ่มพูน “สิ่งที่สามารถทาได้” ในสถานการณ์จริง ผูเ้ รียนต้องจัดซือ้ ด้วยตนเอง (ก่อนเปิ ดเรียน)
・คอร์สระดับชัน้ กลาง 1 https://tpabook.com/product/marugoto-chukyu1-b1/
・คอร์สระดับชัน้ กลาง 2 https://thailand.kinokuniya.com/bw/9784384057607
・คอร์สระดับชัน้ กลาง 1 และ 2 แบบ E-book
Amazon, Google Play books: https://www.sanshusha.co.jp/np/blog/recid/62/
◎ คอร์สเรียนภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการสนทนา ชัน้ ต้น ใช้ตาราเป็ นไฟล์ PDF
สามารถดาวน์โหลดได้ท่เี ว็บไซต์นี ้ https://sites.google.com/view/irodori-th/home
◎ คอร์สเรียนสานวนภาษาญี่ปนุ่ ตามสถานการณ์ จะไม่มีตาราเรียน แต่จะมีการส่งไฟล์เนือ้ หาการเรียน (PDF) ให้
ทุกครัง้ โดยผูส้ อนจะส่งให้กบั นักเรียนโดยตรงในภายหลัง

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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