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สิงหาคม 2563 

 

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาคอร์สภาษาญ่ีปุ่น JF เทอมปลาย ประจ าปีการศึกษา 2563 
ฝ่ายภาษาญ่ีปุ่น เจแปนฟาวน์เดช่ัน กรุงเทพฯ 

 

 ฝ่ายภาษาญ่ีปุ่ น เจแปนฟาวน์เดชัน่  เปิดรับสมคัรนกัศกึษาคอร์สภาษาญ่ีปุ่ น JF (ออนไลน์) เทอมปลาย ประจ าปีการศกึษา 
2563 โดยมีรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

หมายเหต ุ

※  วนัเปิดเรียนและวนัเรียนวนัสดุท้ายจะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะคอร์ส  
※ คอร์ส IRODORI ชัน้ต้น1 เป็นคอร์สส าหรับผู้ที่จะไปท างานหรือใช้ชีวติที่ญ่ีปุ่ น หากยงัไมม่กี าหนดที่จะไปญ่ีปุ่ นก็สามารถเรียน

ได้ แตเ่ป็นคอร์สที่เรียนเก่ียวกบัภาษาญ่ีปุ่ นพืน้ฐานท่ีจ าเป็นเพื่อการสือ่สารในการใช้ชีวิตที่ญ่ีปุ่ นโดยเน้นการฟังและการพดู 
โดยคอร์สเรียน (คร่ึงหลงั) เนือ้หาบทที่ 9 -18 จะเปิดสอนตอ่เนื่องในช่วงเดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2564 โดยไมไ่ด้เปิดรับ
สมคัรในรอบนี ้จะมกีารประกาศให้ทราบในภายหลงั 

※ คอร์ส MARUGOTO A / B จะมเีนือ้หาบทเรียนที่แตกตา่งกนั กรุณาตรวจสอบก่อนท าการเลอืกเรียน และสามารถสมคัรเรียน
พร้อมกนัมากกวา่ 2 คอร์สได้ กรุณาตรวจสอบวนัและเวลาเรียนของแตล่ะคอร์สอยา่งละเอียดก่อนท าการสมคัร 

ช่ือคอร์ส 
IRODORI 

ชัน้ต้น 

MARUGOTO 

ชัน้กลาง 1 A 

MARUGOTO 

ชัน้กลาง 1 B 

MARUGOTO 

ชัน้กลาง 2 A 

MARUGOTO 

กลาง 2  B 

ระดบั 
ชัน้ต้น 1 

(ส าหรับผู้ที่จะไปใช้ชีวติ
หรือท างานท่ีญ่ีปุ่ น) 

ชัน้กลาง (N3) ชัน้กลาง (N3) 
ชัน้กลางสงู  
(N3-N1) 

ชัน้กลางสงู  
(N3-N1) 

บทเรียน บทที่ 1 - 8 บทที่ 1, 2 และ 4 บทที่ 5, 6 และ 8 บทที่ 1, 2 และ 4 บทที่ 6, 7 และ 8 

ผู้สอน 
Kojima, Akagi, 

Prapa, Chompoonut 
Kojima, Iio, 
Arpaporn 

Nishijima, Okuno, 
Narisara 

Nishijima, Triktima Ota, Rasa 

วนัและเวลา
เรียน 

วนัองัคารและวนัพฤหสับดี 
18.45 - 20.15 (90นาที) 

วนัพธุ 
18.45 - 20.15 
(90นาที) 

วนัพฤหสับด ี
18.45 - 20.15 
(90นาที) 

วนัองัคาร 
18.45 - 20.15 
(90นาที) 

วนัพธุ 
18.45 - 20.15 
(90นาที) 

จ านวน  14 คน 16 คน 16 คน 16 คน 16 คน 

ระยะเวลา
เรียน 

15 ต.ค. – 24 ธ.ค.  
(10 สปัดาห์ / รวม 20ครัง้) 

14 ต.ค.– 20 ม.ค.64 
(14 ครัง้) 

15 ต.ค.– 4 ก.พ.64 
(15 ครัง้) 

20 ต.ค.– 2 ก.พ. 64 
(15 ครัง้)) 

14 ต.ค.– 20 ม.ค.64 
(14 ครัง้)) 

คา่ธรรมเนียม 2500 บาท 2000 บาท 2000 บาท 2000 บาท 2000 บาท 

ต าราเรียน 

ดาวน์โหลดฟรีจากเว็บไซต์ 

 

 

ผู้ เรียนจดัหาซือ้ด้วยตนเอง 
ต ารา มะรุโกะโตะ ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ น 

ชัน้กลาง 1 (ฉบบัภาษาญ่ีปุ่ น - ไทย)  

 

ผู้ เรียนจดัหาซือ้ด้วยตนเอง 
ต ารา มะรุโกะโตะ ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ น 
ชัน้กลาง 2 (ฉบบัภาษาญ่ีปุ่ น – องักฤษ)
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1. ขัน้ตอนการรับสมัคร 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2. เงื่อนไขในการสมัคร 
คอร์สเรียนนีเ้ป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่ใช้โปรแกรม Zoom เป็นหลกั เพื่อให้การเรียนมีประสทิธิภาพสงูสดุ จึงมเีง่ือนไขส าหรับผู้ เข้า
เรียนดงันี ้
 

1) ผู้ เรียนที่มีสญัชาติไทย อายตุัง้แต ่15 ปีขึน้ไป 
2) สามารถใช้อินเตอร์เนตในการเรียนออนไลน์ได้ 
3) สามารถใช้กล้องและไมโครโฟนระหวา่งเรียนได้ 
4) สามารถเรียนโดยใช้คอมพวิเตอร์หรือแทบเลต็ได้ (ไมแ่นะน าให้ใช้โทรศพัท์มือถือ เนื่องจากมีหน้าจอขนาดเลก็) 
5) สามารถเรียนในห้องที่เงียบสงบได้ (เพื่อไมใ่ห้เป็นการรบกวนเพื่อนร่วมห้องขณะเรียน) 
6) คา่ธรรมเนียมไมร่วมต ารา ผู้ เรียนคอร์ส MARUGOTO ต้องซือ้ต าราเรียนด้วยตนเอง (คอร์ส IRODORI สามารถดาวน์

โหลดสือ่ได้ฟรี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

สมคัรเรียน 

เตรียมเอกสารยืนยนัระดบั
ความรู้ภาษาญ่ีปุ่ นเพื่อสมคัร
เรียน (หากไมม่ี ต้องสอบวดั
ระดบัภาษาญ่ีปุ่ นด้วยตนเอง
ผา่นแพลตฟอร์มออนไลน์) 

รับผลยืนยนัการสมคัร
จาก JFBKK 

เปิดเรียน 
ช าระคา่ธรรมเนยีม
ผา่นระบบธนาคาร 

*ข้อควรระวงั  
① รับสมัครตามล าดับก่อนหลัง โดยเร่ิมนบัจากผู้ทีย่ื่นหลกัฐานครบก่อนตามล าดบั หากสง่ข้อมลูมาก่อนแตเ่อกสาร
ไมค่รบก็จะไมไ่ด้รับการพิจารณา เพื่อสทิธิของผู้ เรียนเอง กรุณาตรวจสอบเอกสารและข้อมลูของทา่นให้เรียบร้อยก่อนท า
การสง่แบบฟอร์มการสมคัร 
② กรณีที่สมคัรเรียน คอร์ส IRODORI จ าเป็นต้องใช้ผลสอบ JLPT N5 ในการสมคัร หากไมม่ีผลสอบนี ้ผู้สมคัรจะต้อง
สอบ Japanese Test for Course Recommendation และสง่ผลสอบในช่วงการรับสมคัร (24 สงิหาคม – 8 กนัยายน) โดย
น าผลสอบอปัโหลดลงในแบบฟอร์มการสมคัร ผู้ที่มีผลสอบ JLPT N5 แล้ว ไมจ่ าเป็นต้องสอบ Japanese Test for Course 
Recommendation ทัง้นี ้ผู้ที่สง่เอกสารผา่น จะต้องสอบสมัภาษณ์อีกครัง้ 
③ กรณีที่สมคัรเรียน คอร์ส MARUGOTO จ าเป็นต้องใช้ผลสอบ JLPT N3 – N1 หรือใบประกาศนียบตัรเรียนจบคอร์ส 
ภาษาญ่ีปุ่ น JF ระดบัชัน้กลางหรือชัน้สงูในการสมคัร หากไมม่ีเอกสารข้างต้น กรุณาสอบ SPOT90 ซึง่เป็นแพลตฟอร์ม
ส าหรับการสอบออนไลน์ ก่อนช่วงเปิดรับสมคัร (ภายในวนัท่ี 6 กนัยายน) โดยน าผลสอบอปัโหลดลงในแบบฟอร์มการ
สมคัร ทัง้นี ้ผู้ที่มีผลสอบ JLPT N3 – N1 หรือใบประกาศนียบตัรเรียนจบคอร์สภาษาญ่ีปุ่ น JF ระดบัชัน้กลางหรือชัน้สงูแล้ว 
ไมจ่ าเป็นต้องสอบ SPOT90 
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3. ระเบียบการรับสมัคร 
 

ประกาศรับ
สมคัร 

วนัจนัทร์ที่ 24 สงิหาคม 2563  (ประกาศทางเพจ ทางเว็บไซต์ของสถาบนั และช่องทางอื่นๆ ) 
รับสมคัรทาง Google Forms ซึง่จะประกาศลงิก์ส าหรับการสมคัรให้ทราบทาง Facebook ตามวนัและเวลา
ด้านลา่ง (ลงิก์ประกาศแบบฟอร์มการสมคัร https://www.facebook.com/jfkouzabkk) 

รับสมคัร 

คอร์ส IRODORI ชัน้ต้น 1 (คร่ึงแรก) คอร์ส MARUGOTO ชัน้กลาง 1 A, 1 B, 2A, 2B 
วัน – เวลา 
วันจนัทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 (12.00 น.) 
(ปิดรับสมคัร 16.00 น. วนัที ่8 กนัยายน 2563) 
คุณสมบัติผู้สมัคร (อย่างใดอย่างหน่ึง) 
(1) นกัเรียนที่มีผลสอบ JLPT ระดบั N5 
(2) นกัเรียนที่ไมม่ีหลกัฐาน JLPT กรุณาสอบผา่น
แพลตฟอร์มออนไลน์ Japanese Test for Course 
Recommendation (รายละเอียดด้านลา่ง) 

วัน – เวลา (รับสมัครตามล าดบัก่อนหลัง) 
วันจนัทร์ที่ 7 กันยายน 2563 (12.00 น.) 
(ปิดรับสมคัร 16.00 น. วนัท่ี 18 กนัยายน 2563) 
คุณสมบัติผู้สมัคร (อย่างใดอย่างหน่ึง) 
(1) นกัเรียนที่มีผลสอบ JLPT ระดบั N1-N3 

(2) นกัเรียนที่มีใบประกาศนยีบตัรการเรียนจบคอร์ส 
ภาษาญ่ีปุ่ น JF ระดบัชัน้กลาง – สงู 

(3) นกัเรียนที่ไมม่ีหลกัฐานข้างต้น กรุณาสอบผา่น
แพลตฟอร์มออนไลน์ SPOT90 (รายละเอียดด้านลา่ง) 

การสอบ 

ส าหรับผู้ที่ไมม่ีผลสอบ JLPT N5 ยื่น กรุณาท าการ
สอบ Japanese Test for Course 
Recommendation ระหว่างการสมัครเรียน  
(24 ส.ค. – 8 ก.ย. 2563)  ไมม่คีา่ใช้จา่ยในการ
สอบ และใช้เวลาประมาณ 20 – 30 นาที  
①  เข้าเว็บไซต์นีเ้พื่อท าการสมคัรสอบ 
https://www.marugoto-
online.jp/info/level_check_test/?lang=eng 
②  เมื่อสอบเสร็จแล้วจะขึน้หน้าจอ “Results of 
the Japanese Test for Course 
Recommendation” ให้ถา่ยภาพหน้าจอนีไ้ว้เป็น
หลกัฐานการสอบ เพื่อใช้แนบไฟล์ตอนสมคัรเรียน 
คอร์ส IRODORI เมื่อสมัครเสร็จแล้ว จะมีสอบ
สัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผา่นเกณฑ์) 
วนัจนัทร์ที่ 14 หรือ วนัองัคารท่ี 15 กนัยายน 2563 
เวลา 18.45 – 20.15 น. ประกาศผลสอบให้ทราบ
ภายในวนัศกุร์ที่ 18 กนัยายน 2563 (จะติดตอ่
ผู้สมคัรอีกครัง้เพื่อก าหนดเวลาในการสอบ กรุณา
ตรวจสอบอีเมลของทา่น) 

ส าหรับผู้ที่ไมม่ีผลสอบ JLPT N3 – N1 ยื่น กรุณาท าการ
สอบ SPOT90 ก่อนท าการสมคัรเรียน (ภายในวันที่ 

6 ก.ย. 2563) ไมม่ีคา่ใช้จ่ายในการสอบ และใช้เวลา
ประมาณ 20 นาที  
①  เข้าเว็บไซต์นีเ้พื่อท าการสมคัรสอบ 
https://ttbj.cegloc.tsukuba.ac.jp/p1.html 
 
② เลอืกสอบ SPOT90  

 
③  เมื่อสอบเสร็จแล้ว ผลสอบจะถกูสง่ไปยงัอีเมล ให้
ดาวน์โหลดไฟล์นัน้ไว้เพื่อใช้แนบไฟล์ตอนสมคัรเรียน 

การช าระเงิน
คา่ธรรมเนียม 

JFBKK จะแจ้งหมายเลขบญัชีให้กบัผู้ ท่ีมีสทิธ์ิเรียนเทา่นัน้ โดยให้ช าระเงินคา่ธรรมเนยีมผา่นบญัชีธนาคาร 
ในช่วงวนัจนัทร์ที่ 21 – วนัพุธที่ 23 กนัยายน 2563  (หากผู้ ท่ีได้รับสทิธ์ิไมช่ าระคา่ธรรมเนียมในเวลาที่
ก าหนดจะถือวา่สละสทิธิ) กรณีท่ีมีผู้สละสทิธ์ิ JFBKK จะติดตอ่ไปยงัผู้ ท่ีได้สทิธ์ิส ารองหลงัจากวนัท่ี 28 
กนัยายน 2563 

 

https://www.facebook.com/jfkouzabkk
https://www.marugoto-online.jp/info/level_check_test/?lang=eng
https://www.marugoto-online.jp/info/level_check_test/?lang=eng
https://ttbj.cegloc.tsukuba.ac.jp/p1.html
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4. เคร่ืองมือในการเรียนและต าราเรียน 
・โปรแกรมที่ใช้  Zoom (กรุณาดาวน์โหลดไว้ก่อนเปิดเรียน) 
 (อาจมีการใช้โปรแกรมอื่นๆ ในการเรียนซึง่ขึน้อยูค่อร์สเรียน ครูผู้สอนจะแจ้งอกีครัง้) 
 

・ต าราเรียน 
◎คอร์สเรียน IRODORI ชัน้ต้น 1 ใช้สือ่เรียนรู้ภาษาญ่ีปุ่ นพืน้ฐานท่ีจ าเป็นเพื่อการสือ่สารในการใช้ชีวติที่ญ่ีปุ่ นโดยเน้นการฟังและ
การพดู สามารถดาวน์โหลดสื่อเรียนได้ฟรีจากเวบไซต์  https://www.irodori.jpf.go.jp/ 
 
◎ คอร์สเรียน MARUGOTO ใช้ต ารา “มะรุโกะโตะ ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ น” ชัน้กลาง ซึง่เป็นต าราทีม่ีจดุมุง่หมายในการเพิ่มพนู 
“สิง่ที่สามารถท าได้” ในสถานการณ์จริง ผู้ เรียนต้องจัดซือ้ด้วยตนเอง (ก่อนเปิดเรียน) 
・คอร์สระดบัชัน้กลาง 1   https://tpabook.com/product/marugoto-chukyu1-b1/ 
・คอร์สระดบัชัน้กลาง 2   https://thailand.kinokuniya.com/bw/9784384057607 

 

5. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

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. 
หรือ https://www.facebook.com/jfkouzabkk (สามารถสอบถามทางข้อความได้) 

https://www.irodori.jpf.go.jp/
https://tpabook.com/product/marugoto-chukyu1-b1/
https://thailand.kinokuniya.com/bw/9784384057607
http://www.jfbkk.or.th/
https://www.facebook.com/jfkouzabkk

