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กนัยายน 2565 

ระเบยีบการรับสมัครนักศึกษาคอรส์ภาษาญี่ปุ่น JF เทอมปลาย ประจ าปีการศึกษา 2565 
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวนเ์ดช่ัน กรุงเทพฯ 

ฝ่ายภาษาญ่ีปุ่ น เจแปนฟาวนเ์ดชั่น  เปิดรบัสมคัรนกัศกึษาคอรส์ภาษาญ่ีปุ่ น JF (ออนไลน)์ ประจ าปี
การศกึษา 2565 เทอมปลาย โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือคอรส์ Irodori  
เบือ้งตน้ 

ส านวนภาษาญ่ีปุ่น
ตามสถานการณ ์

มะรุโกะโตะ  

ชั้นกลาง 1 C 

มะรุโกะโตะ  

ชั้นกลาง 2 C 
ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 
ชั้นกลางสูง B 

ระดบั เบือ้งตน้ 
(ส  าหรบัผูไ้มม่ีพืน้ฐาน) 

ชัน้ตน้กลาง 
(N4) 

ชัน้กลางสงู     
(N3-N1) 

ชัน้กลางสงู  
(N3-N1) 

ชัน้กลางสงู  
(N3-N1) 

บทเรยีน L1～L11、 

L13、L14、L16 
「料理の注文」 

「旅行の計画とアドバ

イス」 

年中行事とマナー「職

場でのお別れ」 

※เนือ้หาแตกตา่งจากเทอม

ตน้ 65เลก็นอ้ย 

บทที3่,7และ9 บทที่3,5และ9 บทที6่,9และ11 
3.私の好きな音楽  

7.武道に挑戦！ 

9.伝統的な祭り 

3.健康的な生活  

5.身近なニュース  

9.忍者、侍、その 頃

は… 

第 6課 挨拶 

第 9課 報告 

第 11課 許可 

ผูส้อน 
 

Oguro, Kakuda 
Chompoonut 

Triktima, 
Preyawan Ichimaru, Rasa Matsumoto, 

Kondo, Preyawan 
Ichimaru, Rasa, 

Triktima 
วนัและเวลา
เรยีน 

วนัจนัทรแ์ละพฤหสับด ี วนัองัคาร วนัองัคาร วนัพธุ วนัพฤหสับด ี
18.45 – 20.15 น.  
(90 นาท ี/ ครัง้) 

19.15- 20.15 น. 
(60 นาท ี/ ครัง้) 

※ไมร่วมการเรยีนการสอน
ในรูปแบบของวิดีโอ 

18.45 – 20.15 น. (90 นาที / ครัง้) 

จ านวน 16 คน 16 คน 16 คน 16 คน 16 คน 
ระยะเวลา
เรยีน 

วนัท่ี10 พฤศจิกายน 
2565 ถึง วนัท่ี9 มีนาคม 

2566  (30 ครัง้) 

วนัท่ี22 พฤศจิกายน 
2565 ถึง วนัท่ี17 
มกราคม 2566 

(7ครัง้) 

วนัท่ี8 พฤศจิกายน 
2565 ถึง วนัท่ี28 
กมุภาพนัธ ์2566  

(15ครัง้) 

วนัท่ี9พฤศจิกายน 
2565 ถึง วนัท่ี1 
มีนาคม 2566  

(15ครัง้) 

วนัท่ี17พฤศจิกายน 
2565 ถึงวนัท่ี16 
กมุภาพนัธ ์2566  

(11ครัง้) 
คา่ธรรมเนียม 4,000 บาท 700 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท 
 
 
 
 
 
ต าราเรยีน 

ดาวนโ์หลดฟร ี
ผูเ้รยีนจดัหาซือ้ดว้ยตนเอง 

หากสั่งซือ้ที่รา้นคิโนะคนิูยะ นกัเรยีนจะไดร้บัสว่นลดพิเศษส าหรบันกัเรยีนของ
JFBKK (เฉพาะการสั่งซือ้ภายในประเทศไทย) 

อิโระโดะร ิภาษาญ่ีปุ่ น
เพื่อการด ารงชีวติ  

เบือ้งตน้ 
いろどり教材(A1) 

入門 

 

อิโระโดะรภิาษาญ่ีปุ่ น
เพื่อการด ารงชีวติ 

 ชัน้ตน้2 
いろどり教材(A2) 

初級 2 

ต ารา มะรุโกะโตะ 
ภาษาและวฒันธรรม
ญ่ีปุ่ น ชัน้กลาง 1 

(ฉบบัภาษาญ่ีปุ่ น - 
ไทย) 

ต ารา มะรุโกะโตะ 
ภาษาและวฒันธรรม
ญ่ีปุ่ น ชัน้กลาง 2 

(ฉบบัภาษาญ่ีปุ่ น – 
องักฤษ) 

ต ารา外国人のため

のケーススタディで

学ぶ 

ビジネス日本語 

中級 
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7 พฤศจกิายน- 
เปิดเรียน 
(กรุณาตรวจสอบวนัเปิดเรยีน
ของแตล่ะคอรส์อีกครัง้) 
 

17–19 ตลุาคม 
รบัอีเมลยืนยนัและ
ใบเสรจ็รบัเงินจาก JFBKK 

 
หมายเหตุ 

1 ) คอรส์ มะรุโกะโตะ  สอนโดยใชต้  าราที่มจีดุมุง่หมายในการใชภ้าษาญ่ีปุ่ นใหไ้ดต้ามสถานการณจ์รงิ (Can-do) เรยีนคอรส์ละ 3 
บทเรยีน แตล่ะคอรส์มีเนือ้หาบทเรยีนที่แตกตา่งกนั กรุณาตรวจสอบก่อนท าการเลอืกเรยีน 
2 ) สามารถสมคัรเรยีนคอรส์ในระดบัเดียวกนั2คอรส์พรอ้มกนัได ้ (กรุณาตรวจสอบวนัและเวลาที่เรยีน) และไมส่ามารถสมคัรเรยีนขา้ม
ระดบัได ้ 
3 ) คา่ธรรมเนียมของคอรส์ มะรุโกะโตะ  และภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจชัน้กลางสงู ไมร่วมคา่ต ารา เมื่อไดร้บัการยืนยนัการเขา้เรยีนกบัทาง
สถาบนัแลว้ กรุณาซือ้ต าราดว้ยตนเอง ซึง่หากนกัเรยีนสั่งซือ้จากรา้นคิโนะคนูิยะ จะมีสว่นลดพเิศษส าหรบันกัเรยีนของJFBKK (เฉพาะ
การสั่งซือ้ภายในประเทศไทย) 
4) คอรส์Irodoriเบือ้งตน้ ผู้เรียนจ ำเป็นต้องเรียนตวัอกัษรฮิระงะนะมำด้วยตนเองก่อนเปิดคอรส์ และจะมีการสอบสมัภาษณเ์พื่อ
ทดสอบความรูต้วัอกัษรฮิระงะนะ ในวนัท่ี 10-11 ตลุาคม 2565 โดยครูประจ าคอรส์จะท าการติดตอ่ผูส้มคัรเพื่อนดัหมาย วนัและเวลา  
5) อาจมีการเปลีย่นแปลงวนัสดุทา้ยของการเรยีนตามความสะดวก หากมีความจ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลง ครูผูส้อนจะแจง้ใหท้ราบอีก
ครัง้ 

1. ขั้นตอนการรับสมัคร 

 

 

 

 

 

 

    คอรส์ Irodori เบือ้งตน้ มีการสอบสมัภาษณ ์ในวนัที่ 10-11 ตลุาคม โดยครูประจ าคอรส์จะติดตอ่ไปโดยตรง 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ขอ้ควรระวงั  
① รับสมัครตามล าดับก่อนหลัง โดยเริม่นบัจากนกัเรยีนทีเ่รยีนคอรส์ตอ่เนื่องของJFBKKก่อน แลว้จึงเป็นผูส้มคัรใหมท่ี่สง่เอกสาร

ครบถว้น หากสง่ขอ้มลูมาก่อนแตเ่อกสารไมค่รบจะไมไ่ดร้บัการพิจารณา เพื่อสทิธิของผูเ้รยีนเอง กรุณาตรวจสอบเอกสารและขอ้มลู
ของทา่นใหเ้รยีบรอ้ยก่อนท าการสง่แบบฟอรม์การสมคัร 

② กรณีที่สมคัรเรยีน จ าเป็นตอ้งใชผ้ลสอบ JLPT N4 – N1(โดยยื่นผลการสอบตัง้แตปี่2017เป็นตน้มา) หรอืใบประกาศนยีบตัรเรยีนจบ
คอรส์ภาษาญ่ีปุ่ น JF ระดบัชัน้ตน้กลาง ชัน้กลางหรอืชัน้สงู(ทีจ่บคอรส์ตัง้แตปี่2019เป็นตน้มา ) ในการสมคัร หากไมม่ีเอกสารขา้งตน้ 
กรุณาสอบ SPOT90 ซึง่เป็นแพลตฟอรม์ส าหรบัการสอบออนไลน ์ภายในชว่งรบัสมคัร (ภายในวนัท่ี5 ตลุาคม) โดยน าผลสอบ
อปัโหลดลงในแบบฟอรม์การสมคัร อา้งองิ หนา้ที่ 3 ) ส  าหรบัเอกสารในการสมคัรแตล่ะคอรส์กรุณาดใูนตารางดา้นลา่ง 

ทัง้นี ้ผูท้ี่มีผลสอบ JLPT N3 – N1 หรอืใบประกาศนียบตัรเรยีนจบคอรส์ภาษาญ่ีปุ่ น JF ระดบัชัน้กลางหรอืชัน้สงูแลว้ ไมจ่ าเป็นตอ้งสอบ 
SPOT90 

15-20 กันยายน 
เตรยีมเอกสารวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่ น 
หากไมม่เีอกสารกรุณาท าการสอบ
ออนไลนต์ามลงิกท์ี่ก าหนด 

20 กันยายน- 5 ตุลาคม 
สมคัรผา่น  
Google Forms 
 

10-12 ตลุาคม 
รบัอีเมลยืนยนัการ
สมคัร จาก JFBKK 

 

12 –16 ตุลาคม 
ช าระคา่ธรรมเนียม 
(โอนผ่านธนาคาร) 
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2. เงือ่นไขในการสมัคร 
คอรส์เรยีนนีเ้ป็นคอรส์เรยีนออนไลนท์ี่ใชโ้ปรแกรม Zoom เป็นหลกั เพื่อใหก้ารเรยีนมีประสทิธิภาพสงูสดุ จึงมเีง่ือนไขส าหรบัผูเ้ขา้เรยีน
ดงันี ้

1) ผูเ้รยีนที่มีสญัชาติไทย อายตุัง้แต ่15 ปีขึน้ไป 
2) สามารถใชอ้ินเตอรเ์นตในการเรยีนออนไลนไ์ด ้
3) สามารถใชก้ลอ้งและไมโครโฟนระหวา่งเรยีนได ้
4) สามารถเรยีนโดยใชค้อมพวิเตอรห์รอืแทบเลต็ได ้(ไมแ่นะน าใหใ้ชโ้ทรศพัทม์ือถือ เนื่องจากมีหนา้จอขนาดเลก็) 
5) สามารถเรยีนในหอ้งที่เงียบสงบได ้(เพื่อไมใ่หเ้ป็นการรบกวนเพื่อนรว่มหอ้งขณะเรยีน) 
6) คา่ธรรมเนียมไมร่วมต ารา ผูเ้รยีนคอรส์ มะรุโกะโตะ และภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจชัน้กลางสงู ตอ้งซือ้ต าราเรยีนดว้ยตนเอง  

 
3. ระเบียบการรับสมัคร 

ประกาศรบั
สมคัร 

วนัพฤหสับดีที่ 15 กนัยายน 2565  (ประกาศทางเพจ ทางเว็บไซตข์องสถาบนั และช่องทางอื่นๆ ) 

รบัสมคัร 

วัน – เวลา (รบัสมคัรตามล าดบัก่อนหลงั โดยนบัจากนกัเรยีนคอรส์ตอ่เนื่องของJFBKKก่อน) 
วันอังคารที่ 20 กันยายน ถงึ วนัพุธที่ 5 ตุลาคม 2565  
แบบฟอรม์การรับสมัคร จะแจ้งทาง Facebook “เรียนภาษาญ่ีปุ่นกบั The Japan Foundation, Bangkok”  
https://www.facebook.com/JFcourseJFBKK 
คุณสมบัติผู้สมัคร (อยา่งใดอยา่งหน่ึง ดูรายละเอียดในตารางด้านล่าง) 
 (1) นกัเรยีนที่มีผลสอบ JLPT ระดบั N4- N1 (โดยยื่นผลการสอบตัง้แตปี่2017เป็นตน้มา) 
 (2) นกัเรยีนทีม่ีใบประกาศนยีบตัรการเรยีนจบคอรส์ภาษาญ่ีปุ่ น JF ระดบัชัน้ตน้กลาง – ชัน้กลาง – ชัน้สงู (ที่จบ
คอรส์ตัง้แตปี่2019เป็นตน้มา ) 
(3) นกัเรยีนที่ไมม่ีหลกัฐานขา้งตน้ กรุณาสอบผา่นแพลตฟอรม์ออนไลน ์SPOT90 ผูส้มคัรจะตอ้งยืน่ผลสอบเพื่อท า
การสมคัร  (ดรูายละเอียดดา้นลา่งในหวัขอ้ “การสอบ” ) 
คอรส์ JLPT SPOT90 ประกาศนียบตัรการเรยีนจบคอรส์ภาษาญ่ีปุ่ น JF 

ส านวนภาษาญ่ีปุ่ นตามสถานการณ ์ N4 45-57 คอรส์มะรุโกะโตะชัน้ตน้กลาง, คอรส์ส านวนภาษาญ่ีปุ่ น
ตามสถานการณเ์ทอมปลาย 64 เป็นตน้มา 

 มะรุโกะโตะ ชัน้กลาง1-2 และ
ภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจชัน้กลางสงู 

N3-1 58-90 คอรส์มะรุโกะโตะชัน้กลาง1-2, คอรส์ภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจ
ชัน้กลางสงู เทอมตน้65  

หมายเหต)ุ คอรส์ Irodori เบือ้งตน้ มีการสอบสมัภาษณ ์และตรวจสอบความสามารถในการอา่น-เขียนตวัอกัษรฮิระ
งะนะ ในวนัท่ี10-11 ตลุาคม 2565 โดยครูประจ าคอรส์จะท าการตดิตอ่ไปเพื่อนดัหมายวนั และเวลา 

การสอบ 

ส าหรบัผูท้ี่ไมม่ีผลสอบ JLPT N4 – N1 ยื่น กรุณาท าการสอบ SPOT90 กอ่นท าการสมัครเรียน (ภายในวันที่ 5 

ตุลาคม 2565) ไมม่ีคา่ใชจ้่ายในการสอบ และใชเ้วลาประมาณ 20 นาที  
 

①  เขา้เว็บไซตน์ีเ้พื่อท าการสมคัรสอบ 
https://ttbj.cegloc.tsukuba.ac.jp/p1.html 
 

② เลอืกสอบ SPOT90  
 
 
 
 

https://www.facebook.com/JFcourseJFBKK
https://ttbj.cegloc.tsukuba.ac.jp/p1.html
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③  เมื่อสอบเสรจ็แลว้ ผลสอบจะถกูสง่ไปยงัอีเมล ใหด้าวนโ์หลดไฟลน์ัน้ไวเ้พื่อใชแ้นบไฟลต์อนสมคัรเรยีน 
 

การช าระเงิน
คา่ธรรมเนียม 

・JFBKK จะแจง้หมายเลขบญัชีธนาคารส าหรบัโอนคา่ธรรมเนียมเรยีนใหก้บัผูท่ี้มีสทิธ์ิเรยีนเทา่นัน้ ตั ้ 

・กรุณาช าระเงินคา่ธรรมเนียมผา่นบญัชีธนาคาร ในช่วงในช่วงวันพุธที่ 12 ถงึ วนัอาทติยท์ี1่6 ตุลาคม 2565 
(หากผูท่ี้ไดร้บัสทิธ์ิไมช่ าระคา่ธรรมเนียมในเวลาท่ีก าหนดจะถือวา่สละสทิธ์ิ)  

・ กรณีท่ีมีผูส้ละสทิธ์ิ JFBKK จะติดตอ่ไปยงัผูท่ี้ไดส้ทิธ์ิส  ารอง หลงัจากวนัท่ี17 ตลุาคม 2565 

 
4. เคร่ืองมือในการเรียนและต าราเรียน 

・โปรแกรมที่ใช ้ Zoom (กรุณาดาวนโ์หลดไวก้่อนเปิดเรยีน) 
  (มีการใชโ้ปรแกรมGoogle Classroom ในการเรยีนซึง่ขึน้อยูค่อรส์เรยีน ครูผูส้อนจะแจง้อกีครัง้) 
・ ส าหรบัคอรส์Irodori เบือ้งตน้ ผูเ้รยีนมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งศกึษาตวัอกัษรฮิระงะนะจนสามารถอา่นออกเขยีนได ้ก่อนที่จะเริม่

เรยีน ขอแนะน าแพลท็ฟอรม์การเรยีนตวัอกัษรภาษาญ่ีปุ่ นดว้ยตนเอง Japanese E-Learning MINATO ตามลงิกน์ี ้ 
https://minato-jf.jp/   และเลอืกเรยีนคอรส์ Hiragana Self-Study course    

 

 
 
 
 

◆ คอรส์เรยีน มะรุโกะโตะ  และคอรส์ภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจชัน้กลางสงู จะใชต้  าราที่มจีดุมุง่หมายในการเพิ่มพนู “สิง่ที่สามารถท าได”้ 
ในสถานการณจ์รงิ ผูเ้รยีนตอ้งจัดซือ้ด้วยตนเองก่อนเปิดเรยีน หากนกัเรยีนสั่งซือ้จากรา้นคิโนะคนูิยะ จะมีสว่นลดพเิศษ
ส าหรบันกัเรยีนของJFBKK (เฉพาะการสั่งซือ้ภายในประเทศไทย) 

 คอรส์ระดบัชัน้กลาง 1    https://thailand.kinokuniya.com/bw/9789744437594 
 คอรส์ระดบัชัน้กลาง 2     https://thailand.kinokuniya.com/bw/9784384057607 
 คอรส์ภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจชัน้กลางสงู https://thailand.kinokuniya.com/bw/9784883198535 

◆ คอรส์Irodori เบือ้งตน้ สามารถดาวนโ์หลดต าราไดฟ้รจีากลงิกด์า้นลา่ง 
              https://sites.google.com/view/irodori-th/home 

◆ คอรส์ส านวนภาษาญ่ีปุ่ นตามสถานการณ ์ไมม่ตี  ารา ซึง่เมื่อท าการสมคัรเรยีนเสรจ็สิน้ ครูประจ าคอรส์จะท าการติดตอ่
นกัเรยีนเก่ียวกบัรายละเอียดของต าราอกีครัง้ 

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 (เวลาท าการ 9.00 – 16.00 น.) 
E-mail : jfcourse@jfbkk.or.th 
Facebook: https://www.facebook.com/JFcourseJFBKK/ (สามารถสอบถามทางขอ้ความได)้ 
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