
โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
School of 

Language & Culture

เริ่มเรียนไวยากรณมินนะ โนะ นิฮงโกะ เลม 3 จนจบเลม 4 

เทียบเทาระดับ N4

JI01 + JI02  244 ช่ัวโมง

JI03 + JI04  224 ช่ัวโมง

เริ่มเรียนตั้งแตพื้นฐาน ฟง - พูด - อาน - เขียน

ตัวอักษรคานะ ไวยากรณจบมินนะ โนะ นิฮงโกะ เลม 2 

เทียบเทาระดับ N5

เร�ยน       
       ไม�มีหยุดพัก

เร�ยน       
       ไม�มีหยุดพัก

     ติดส
ป�ด

JI01 + JI02  244 ช่ัวโมง

JI03 + JI04  224 ช่ัวโมง

สมาชิก 26,200 บาท

รอบเรียน ทุกวัน

จันทร – ศุกร  13.00 – 17.00 น.  

16 พ.ย. 2563  – 24 ก.พ. 2564

บุคคลทั่วไป 24,800 บาท

รอบเรียน ทุกวัน 

จันทร – ศุกร  8.30 – 12.30 น.  

9 พ.ย. 2563 – 10 ก.พ. 2564

บุคคลทั่วไป 27,000 บาท

ลดเพิ่มอีก 800 บาท

สมาชิก 24,000 บาท
ลดเพิ่มอีก 800 บาท

เหลือเพียง             บาท25,400

เหลือเพียง             บาท23,200

ภาษาญ่ีปุ
�นเร�งรัด

ภาษาญ่ีปุ
�นเร�งรัด

99.-99.- 120.-120.-

120.-120.-

320.-320.- 320.-320.-

320.-320.- 320.-320.-

สำหรับผูเรียนทบทวนคอรสเดิม ลดคาเรียนจากราคาปกติ

ภาษาญี่ปุนปกติ JB01 – JB12 ลด 50%

ภาษาญี่ปุนเรงรัดและภาษาญี่ปุนชั้นกลาง JI01 – JI08 / JM01 – JM08 ลด 20%   

*ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2563

TPAacademytpaschool@tpa.or.th 0-2259-9160 

ext. 1641-3

5-7 Sukhumvit Soi 29,

Klongtoey Nua, Vadhana,

Bangkok 10110@tpaacademy
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สวััสดีีค่่ะ ผู้้�อ่่าน TPA NEWS ที่่�เคารพรัก ในเดืือ่น

ตุุลาคมน่� โรงเร่ยนภาษาและวััฒนธรรม 

ส.ส.ที่. ม่กิจกรรมที่างวิัชาการที่่�จัดืขึ้้�นเป็็นป็ระจำาทีุ่กป็ี คือ่ การจัดื 

สอ่บวััดืระดืับภาษาไที่ยสำาหรับชาวัตุ่างชาตุิ ส.ส.ที่. หรือ่ TPA Thai 

Language Proficiency Test / TPA（ソーソートー）タイ語検定試験 

ค่ะผู้้�เขึ้่ยนขึ้อ่ใช�โอ่กาสน่�ให�ขึ้�อ่ม้ลเรื�อ่งการสอ่บวััดืระดัืบภาษาไที่ย

สำาหรับชาวัตุ่างชาตุิท่ี่�ม่ในป็ระเที่ศไที่ย เผู้ื�อ่วั่าม่เพื�อ่น คนร้�จัก หรือ่

ชาวัตุ่างชาตุิในสังกัดืที่่�ตุ�อ่งการที่ดืสอ่บที่ักษะการใช�ภาษาไที่ยขึ้อ่ง

ตุัวัเอ่งอ่ย้่ จะไดื�แนะนำากันไดื�นะคะ

ขึ้อ่เริ�มจากหน่วัยงานภาครัฐตุามลำาดืับ ดืังน่�ค่ะ 

๑. การสอบวััดควัามสามารถในการใช้้ภาษาไทย (Thai 

Competency Test) สำาหรับช้าวัต่่างประเทศ จัดืโดืยกลุ่มป็ระเมิน

คุณภาพการศ้กษา สำานักที่ดืสอ่บที่างการศ้กษา สำานักงานคณะ

กรรมการการศ้กษาขึ้ั�นพื�นฐาน กระที่รวังศ้กษาธิการ

วััตถุุประสงค์์ 

เพื�อ่เปิ็ดืโอ่กาสให�ผู้้�ท่ี่�สนใจศ้กษาเร่ยนร้�ภาษาไที่ย สามารถ

รับบริการการสอ่บวััดืระดืับควัามสามารถในการใช�ภาษาไที่ย ซึ่้�งผู้ล

จาการที่ดืสอ่บวััดืระดืับควัามสามารถในการใช�ภาษาไที่ยน่� ผู้้�เขึ้�า

สอ่บสามารถนำาไป็ใช�ในการศ้กษาตุ่อ่ การสมัครงาน การป็ระกอ่บ

อ่าช่พ หรือ่ป็ระกอ่บธุรกิจที่่�จำาเป็็นตุ�อ่งม่เอ่กสารแสดืงระดัืบควัาม

สามารถในการใช�ภาษาไที่ย โดืยเฉพาะชาวัตุ่างป็ระเที่ศท่ี่�จะเป็็นคร้

สอ่นภาษาตุ่างป็ระเที่ศในป็ระเที่ศไที่ย ตุ�อ่งมค่วัามสามารถในการใช�

ภาษาไที่ยเพื�อ่สื�อ่สารกับนกัเรย่น นอ่กจากน่�สำานกังานคณะกรรมการ

การศ้กษาขัึ้�นพื�นฐานยังไดื�อ่อ่กเอ่กสารรับรอ่งผู้ลการสอ่บสำาหรับผู้้�

เขึ้�าสอ่บ โดืยผู้ลการที่ดืสอ่บมอ่่ายุ ๒ ป็ ีนบัจากวัันอ่อ่กหนังสอื่รบัรอ่ง

แสดืงผู้ลการสอ่บอ่่กดื�วัย

โค์รงสร้างข้้อสอบ 

ขึ้�อ่สอ่บที่่�ใช�การสอ่บวััดืระดืับควัามสามารถในการใช�ภาษา

ไที่ยแบ่งเป็็น ๔ ส่วัน ไดื�แก่

ศศิธร มัตซึโมโตะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

การสอบวัดระดับภัาษาไทยุ
สำาหรับชีาวต่างชีาติในไทยุ

สว่นทีี่� ๑ ที่ก้ษะการั้อีา่น ใช้ขอ้ีสอีบแบบเลอืีกตุอีบ ๔ ตุว้เลอืีก 

จำำานวน ๓๖ ข้อี ใช้เวลา ๕๐ นาที่ี

ส่วนที่ี� ๒ ที่้กษะการั้ฟื้ัง ใช้ข้อีสอีบแบบเลือีกตุอีบ ๔ ตุ้วเลือีก 

จำำานวน ๓๖ ข้อี ใช้เวลา ๕๐ นาที่ี

ส่วนที่ี� ๓ ที่้กษะการั้เขีย่น แบ่งเป็น ๒ ตุอีน ใช้เวลา ๕๐ นาที่ี

สว่นทีี่� ๔ ที่ก้ษะการั้พ้ดื ใช้วิธีิสม้ภาษณ์เปน็รั้าย่บคุคล ใช้เวลา

ปรั้ะมาณคนละ ๑๐ นาที่ี

ระด้ับควัามสามารถื 

ในการั้ใช้ภาษาไที่ย่สำาห้รั้้บชาวตุ่างปรั้ะเที่ศ ขอีงสำาน้กงาน

คณะกรั้รั้มการั้การั้ศึกษาข้�นพื�นฐาน เป็นรั้ะดื้บความสามารั้ถึ

ที่ี� จำำา แ น ก ตุ า ม รั้ ะ ดื้ บ ก า รั้ ศึ ก ษ า  ( G r a d e  N o r m )  โ ดื ย่ มี 

๖ รั้ะดื้บ ดื้งตุ่อีไปนี�

รั้ะดื้บที่ี� ๑ รั้ะดื้บเรั้ิ�มตุ้น

รั้ะดื้บที่ี� ๒ รั้ะดื้บปรั้ะถึมศึกษาตุอีนตุ้น

รั้ะดื้บที่ี� ๓ รั้ะดื้บปรั้ะถึมศึกษาตุอีนปลาย่

รั้ะดื้บที่ี� ๔ รั้ะดื้บม้ธิย่มศึกษาตุอีนตุ้น

รั้ะดื้บที่ี� ๕ รั้ะดื้บม้ธิย่มศึกษาตุอีนปลาย่

รั้ะดื้บที่ี� ๖ รั้ะดื้บอีุดืมศึกษา (เจำ้าขอีงภาษา)

ท่�มาข้้อมูล https://bet-obec.thaijobjob.com/

๒. การทด็สอบสมรรถูภูาพการใช้ภูาษัาไทยสำาหรับผู้พูด็

ภูาษัาไทยเป็นภูาษัาต่างประเทศ (Non-Native) จำด้ืโดืย่สถึาบน้ภาษา

ไที่ย่สิรั้ินธิรั้ จำุฬาลงกรั้ณ์มห้าวิที่ย่าล้ย่

วััต้ถืุปิระสงค์ 

แบบที่ดืสอีบสมรั้รั้ถึภาพการั้ใช้ภาษาไที่ย่ สำาห้รั้้บผ้้พ้ดื

ภาษาไที่ย่เป็นภาษาตุ่างปรั้ะเที่ศขอีงสถึาบ้นภาษาไที่ย่สิรั้ินธิรั้ ห้รั้ือี 

Chulalongkorn University Thai Proficiency Test of Thai as a 

Foreign Language (CU-TFL) อีอีกแบบ และจำ้ดืที่ำาขึ�นเพื�อีที่ดืสอีบ

สมรั้รั้ถึภาพการั้ใช้ภาษาไที่ย่ในที่ก้ษะการั้ฟัื้ง การั้อีา่น การั้เขยี่น และ

การั้พ้ดื โดืย่ผ้้รั้้บการั้ที่ดืสอีบสามารั้ถึสอีบทีุ่กท้ี่กษะห้รั้ือีเลือีกสอีบ

แย่กแตุ่ละที่้กษะไดื้
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ผ้ร้ั้บ้การั้ที่ดืสอีบอีาจำใช้ผลการั้ที่ดืสอีบในการั้สมค้รั้เข้าศึกษา

ตุอ่ีในสถึาบน้การั้ศึกษาขอีงไที่ย่ สมค้รั้เข้าที่ำางานในบริั้ษท้ี่ไที่ย่ท้ี่�งใน 

และนอีกปรั้ะเที่ศ นอีกจำากนี�สถึาบน้การั้ศึกษาทีี่�สอีนภาษาไที่ย่ให้แ้ก่

ชาวตุา่งชาตุ ิอีาจำใชผ้ลการั้ที่ดืสอีบในการั้ปรั้บ้ปรั้งุห้ลก้สตุ้รั้การั้สอีน

ขอีงสถึาบน้ ห้รั้อืีเพื�อีพ้ฒนาการั้สอีนเพื�อีเพิ�มขีดืความสามารั้ถึในการั้

ใช้ที่้กษะภาษาไที่ย่ขอีงผ้้เรั้ีย่นแตุ่ละคนให้้มีปรั้ะสิที่ธิิภาพย่ิ�งขึ�นไดื้

ลักษีณะการทุด้สอบ

➣  ที่้กษะการั้ฟื้ัง เป็นข้อีสอีบปรั้น้ย่ ๕๐ ข้อี ใช้เวลาในการั้

สอีบ ๑ ช้�วโมง

➣  ที่้กษะการั้อี่าน เป็นข้อีสอีบปรั้น้ย่ ๕๐ ข้อี ใช้เวลาในการั้

สอีบ ๑ ช้�วโมง

➣  ที่้กษะการั้เขีย่น เป็นข้อีสอีบอี้ตุน้ย่ ๑ ข้อี ใช้เวลาในการั้

สอีบ ๑ ช้�วโมง

➣  ที่้กษะการั้พ้ดื ใช้เวลาในการั้สอีบ ๔๐ นาทีี่ ผ้้รั้้บการั้

ที่ดืสอีบจำะพ้ดืโตุ้ตุอีบก้บผ้้ที่ดืสอีบ และผ้้กำาก้บการั้ที่ดืสอีบ

ระด้ับสมรรถืภาพ การั้ตุ้ดืสินผลการั้ที่ดืสอีบจำะแสดืงเป็น

รั้ะดืบ้สมรั้รั้ถึภาพในแตุล่ะที่ก้ษะที่ี�เขา้รั้บ้การั้ที่ดืสอีบ ไมตุ้่ดืสนิว่าผา่น

ห้รั้ือีตุก โดืย่รั้ะดื้บสมรั้รั้ถึภาพภาษาไที่ย่ที่้กษะการั้ฟื้ัง การั้อี่าน การั้

เขีย่น และการั้พ้ดื มี ๕ รั้ะดื้บ คือี ดืีเดื่น (Chula Distinguished) ดืี

มาก (Chula Superior) ดืี (Chula Advanced) กลาง (Chula Inter-

mediate) ฝึึกพ้ดื/ฟื้ัง/อี่าน/เขีย่น (Chula Novice) 

ท่�มาข้อ้มูล http://www.sti.chula.ac.th/operation-service/thai-test/

thai-test-for-non-native/cu-tfl-th/

๓. การสอบวัด็ระด็ับภูาษัาไทย ส.ส.ท. (TPA Thai Lan-

guage Proficiency Test) จำ้ดืโดืย่โรั้งเรั้ีย่นภาษาและว้ฒนธิรั้รั้ม 

สมาคมส่งเสรั้ิมเที่คโนโลย่ี (ไที่ย่-ญี�ปุ�น)

วััต้ถืุปิระสงค์ การั้สอีบว้ดืรั้ะดื้บภาษาไที่ย่ ส.ส.ที่. เป็นการั้

สอีบวด้ืรั้ะดืบ้ความรั้้ภ้าษาไที่ย่ขอีงชาวตุา่งชาตุทิี่ี�เรั้ยี่นภาษาไที่ย่เพื�อี

การั้ศกึษาตุอ่ี การั้ดืำาเนินธิรุั้กิจำในปรั้ะเที่ศไที่ย่ ฯลฯ และมไิดืใ้ชภ้าษา

ไที่ย่เปน็ภาษาแม ่โดืย่ผลการั้สอีบไมม่กีารั้ปรั้ะเมนิให้ ้“ผา่น” ห้รั้อืี “ไม่

ผา่น” แตุ่จำะปรั้ะเมนิผลเปน็รั้ะดืบ้ความสามารั้ถึ ๕ รั้ะดืบ้ เรั้ิ�มจำด้ืสอีบ

ตุ้�งแตุ่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดืย่จำ้ดืสอีบปีละ ๒ ครั้้�ง ในว้นอีาที่ิตุย่์ส้ปดืาห้์ที่ี�

สอีงห้รั้ือีสามขอีงเดืือีนมีนาคมและเดืือีนตุุลาคม

โครงสร้างข้้อสอบ ข้อีสอีบปรั้ะกอีบดื้วย่ห้มวดืตุ่างๆ ๓ 

ห้มวดื ไดื้แก่

➣  ห้มวดืการั้อ่ีาน ใช้ข้อีสอีบแบบเลือีกตุอีบ ๔ ตุ้วเลือีก 

จำำานวน ๓๔ ข้อี

➣  ห้มวดืการั้เขีย่น ใช้ข้อีสอีบแบบเลือีกตุอีบ ๔ ตุ้วเลือีก 

จำำานวน ๓๖ ข้อี

➣  ห้มวดืการั้ฟื้ัง ใช้ข้อีสอีบแบบเลือีกตุอีบ ๔ ตุ้วเลือีก 

จำำานวน ๒๕ ข้อี โดืย่ที่้�งบที่พ้ดื คำาถึาม และตุ้วเลือีกจำะเป็นไฟื้ล์เสีย่ง

ที่้�งห้มดื

โดืย่เวลาในการั้ที่ำาข้อีสอีบห้มวดืการั้อี่านและห้มวดืการั้

เขีย่น ๙๐ นาที่ี ห้มวดืการั้ฟื้ัง ๓๐ นาที่ี รั้วมเวลาในการั้สอีบที่้�งห้มดื 

๑๒๐ นาที่ี

ระด้ับควัามสามารถื แบ่งรั้ะดื้บความสามารั้ถึเป็น ๕ รั้ะดื้บ

ไดื้แก่

➣  T1: Beginner  (รั้ะดื้บเรั้ิ�มตุ้น)

➣  T2: Elementary (รั้ะดื้บพื�นฐาน)

➣  T3: Intermediate (รั้ะดื้บกลาง)

➣  T4: Advanced (รั้ะดื้บส้ง)

➣  T5: Proficient (รั้ะดื้บเที่ีย่บเที่่าเจำ้าขอีงภาษา)

การั้ปรั้ะเมินผลจำะปรั้ะเมินแย่กตุามที่้กษะ (การั้ฟื้ัง การั้อี่าน 

การั้เขีย่น) และปรั้ะเมินผลจำากคะแนนรั้วมที่้�งห้มดื

ท่�มาข้้อมูล http://www.tpa.or.th/slc/activity.php?id=68

ที่่านที่ี�สนใจำ สามารั้ถึเข้าด้ืรั้าย่ละเอีีย่ดืขอีงการั้สอีบแตุ่ละ

รั้าย่การั้ตุามลิงก์ “ที่ี�มาข้อีม้ล” ไดื้เลย่นะคะ แล้วกล้บมาพบก้นให้ม่

ฉบ้บตุ่อีไปค่ะ ช่วงปลาย่ฝึนตุ้นห้นาวนี� รั้้กษาสุขภาพก้นดื้วย่นะคะ

สว้สดืีค่ะ




