第 4 回「日本語ブラッシュアップ集中研修」事業
受講者募集案内

รายละเอียด
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่นสาหรั บครู ระดับมัธยมศึกษา ครั ง้ ที่ 4
■プログラム概要

รายละเอียดของการอบรม

タイ教育省と国際交流基金バンコク日本文化センターは、タイの中等教育機関で日本語を教えているタイ
人教師の日本語運用能力向上に資する約 5 週間の研修プログラムを 2015 年度から実施しています。
受講者は、研修終了後に日本語能力試験を受験することが求められます。発話を中心に日本語運用能力
を高め、日本語能力試験Ｎ3 に合格することを研修の目標とします。なお、Ｎ3 の認定を受けるまで、初回研
修参加時から３年以内であれば、３回を上限として研修に参加することができます。
第４回の日本語ブラッシュアップ集中研修として、50 名（再受講者を含む）の受講者を募集します。

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมกับเจแปนฟำวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ เริ่ มจัดโครงกำรอบรมเพือ่
พัฒนำควำมสำมำรถภำษำญี่ปนส
ุ่ ำหรับครู ชำวไทยในระดับมัธยมศึกษำ เป็ นเวลำ 5 สัปดำห์ ตังแต่
้ ปีกำรศึกษำ 2558
ผู้เข้ ำอบรมจะต้ องสอบวัดระดับควำมสำมำรถภำษำญี่ปนุ่ (JLPT) หลังจำกจบกำรอบรมแล้ ว วัตถุประสงค์ของกำรอบรมนี ้จะเน้ น
พัฒนำควำมสำมำรถภำษำญี่ปนด้
ุ่ ำนกำรสือ่ สำร ตลอดจนเพิ่มพูนควำมรู้ภำษำญี่ปนเพื
ุ่ ่อให้ สอบผ่ำนกำรสอบวัดระดับ N3 อนึง่ ผู้เข้ ำ
อบรมสำมำรถเข้ ำร่วมกำรอบรมจนสอบผ่ำน N3 ได้ ไม่เกินจำนวน 3 ครัง้ ภำยในเวลำ 3 ปี นับจำกกำรอบรมครัง้ แรก
สำหรับกำรอบรมในครัง้ ที่ 4 นี ้ จะรับผู้เข้ ำอบรมจำนวน 50 คน (รวมถึงผู้ที่เคยเข้ ำอบรมแล้ ว) ซึง่ มีรำยละเอียดดังนี ้
0.

主催者
‐ タイ教育省基礎教育委員会事務局（OBEC）
‐ 国際交流基金バンコク日本文化センター
（JFBKK）

１．目的・概要
タイ国内の中等教育機関において、現在、第２外国
語としての日本語授業を行っているタイ人教師を対象
に、発話を中心に日本語運用能力を高めるための研

0. ผู้จัด
‐ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร
(สพฐ.)
‐ เจแปนฟำวน์เดชัน
่ กรุ งเทพฯ (JFBKK)
1.วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถภำษำญี่ปนโดยเน้
ุ่
นด้ ำนกำรสื่อสำรสำหรับ
ครู ชำวไทยในระดับมัธยมศึกษำที่สอนภำษำญี่ปนเป็
ุ่ นภำษำต่ำงประเทศ
ที่ 2 โดยจัดกำรอบรมขึ ้นทีเ่ จแปนฟำวน์เดชัน่ กรุ งเทพฯ

修をバンコクで実施します。
２．実施期間 (約 5 週間)
2017 年 3 月 30 日（木）から 5 月 4 日(木)
月曜日～金曜日 9：00～16：30

2. ระยะเวลาการอบรม (ประมาณ 5 สัปดาห์ )
ระหว่ำงวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนำคม - วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภำคม
2560
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลำ 9.00 -16.30 น.
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３．研修会場
国際交流基金バンコク日本文化センター
住所

10th Fl. Serm-Mit Tower

159 Sukhumvit 21 Rd., Bangkok 10110
http://www.jfbkk.or.th
４．研修内容
（1） JF 日本語教育スタンダード A2～B1（N3 相当）
レベルごとの日本語授業
（2） 日本語教育を行う上で必要となる日本語の習得
５．参加資格
次のすべてに該当する者を対象とします。

3. สถานที่จัดอบรม
เจแปนฟำวน์เดชัน่ กรุ งเทพฯ
ชัน้ 10 อำคำรเสริ มมิตร
159 ถนนสุขมุ วิท 21 กรุ งเทพฯ 10110
http://www.jfbkk.or.th
4. เนือ้ หาการอบรม
(1) ภำษำญี่ปนตำมมำตรฐำน
ุ่
JF Standard ระดับ A2 -B1 (เทียบเท่ำ
ระดับ N3)
(2) เรี ยนรู้ ภำษำญี่ปนที
ุ่ ่จำเป็ นต่อกำรเรี ยนกำรสอนภำษำญี่ปนุ่
5. คุณสมบัตผิ ้ ูเข้ าอบรม
ผู้เข้ ำอบรมต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้
(1) สัญชำติไทย
(2) เป็ นครู ในโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษำและได้ รับอนุมตั ใิ ห้ เข้ ำอบรม
จำกผู้อำนวยกำรโรงเรี ยน และกลับไปปฏิบตั หิ น้ ำที่โรงเรี ยนทีส่ งั กัด
หลังจำกจบอบรมแล้ ว
อนึง่ ยกเว้ นผู้ที่กำลังลำรำชกำรศึกษำต่อและผู้ที่กำลังฝึ กสอนอยู่
(3) อำยุไม่เกิน 55 ปี ณ วันศุกร์ ที่ 10 กุมภำพันธ์ 2560
(4) มีประสบกำรณ์กำรสอนภำษำญี่ปนุ่ 2 ปี ขึ ้นไป ณ วันสมัคร (ไม่
รวมเวลำสอนแบบส่วนบุคคล)
(5) สอบผ่ำนระดับ N4 หรื อ N5 (ระดับ 3 หรื อระดับ 4 ของกำรสอบวัด
ระดับภำษำญี่ปนแบบเดิ
ุ่
ม)
(6) มีควำมตังใจและสำมำรถเข้
้
ำรับกำรอบรมตลอดระยะกำรอบรม
(7) ผู้ที่ต้องกำรเข้ ำอบรมในครัง้ ที่ 2 หรื อครัง้ ที่ 3 ต้ องมีเวลำเข้ ำอบรม
ในครัง้ ก่อน 80 เปอร์ เซนต์ขึ ้นไป
(8) เป็ นผู้ที่มีสขุ ภำพร่ ำงกำยและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง

（１） タイ国籍を有する者。
（２） タイの中等教育機関に所属する日本語教師で、
学校長より本研修の参加が承認されており、研
修終了後も当該機関に引き続き勤務することが
決定している者。なお、現在学生の者や、日本語
教師として教育実習中の者は対象としない。
（３） 2017 年 2 月 10 日時点で、年齢が 55 歳未満であ
ること。
（４） 申請時点で日本語教授歴として、2 年以上の経
験を有する者。（個人教授期間は含まない。）
（５） 日本語能力試験Ｎ4 あるいはＮ5（旧試験 4 級）の
認定を受けている者。
（６） すべての研修日程に参加する意欲をもち、実際
に参加可能な者。
（７） ２回目以降の参加希望者については、過去の受
講出席率が 80％以上であること。
（８） 心身ともに健康な者。

※
※本プログラムの受講は３年以内３回を
上限とします。
６．主催者が提供する費用
主催者は、受講者に対し、次の（１）～（４）の費用

ผู้เข้ ำอบรมสำมำรถเข้ ำอบรมได้ ไม่เกิน 3 ครัง้ ภำยในเวลำ 3 ปี

6. ค่ าใช้ จ่ายที่ผ้ ูจัดรับผิดชอบ
ผู้จดั จะรับผิดชอบตำมค่ำใช้ จ่ำยตำมทีร่ ะบุไว้ ในข้ อ (1) - (4)

を、現物もしくは現金で支給します。
（１）研修受講料
研修で使用する教材等の費用を含め、受講者は
受講料を負担する必要はありません。

(1) ค่ำเข้ ำอบรม
ผู้เข้ ำอบรมไม่ต้องรับผิดชอบเรื่ องค่ำอบรม ค่ำตำรำตลอดจนสื่อกำร
เรี ยนกำรสอนต่ำงๆ ที่ใช้ ในกำรอบรม
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（２）宿泊費補助

JFBKK はバンコク市内に勤務地を有する者を除
いて、受講者の宿泊を提供しますので、希望者は
申込書に記入する必要があります。（一部屋 2 人）
受講者が JFBKK の提供するところに泊まらない
場合、宿泊補助を受領できません。
なお、JFBKK が宿泊を提供できない場合、受講
者に 1 泊あたり 500 バーツの宿泊補助費を支給し
ます（後払い）。研修の最終日に宿泊費を一括し
て、支払いの証拠書類（ホテルの領収書等）を提
出し、宿泊費補助を受領してください。
※ 主催者の事前承認なく、研修の一部を欠席した
者、研修の途中で受講を止めた者に対しては、
それまでに支払った宿泊費の返還を求めること
があります。
（３）日本語能力試験 N3 受験料
研修において、主催者は申請書を購入しますが、
受験する本人はどの試験場で受けるかＪＦＢＫＫに知
らせる必要があります。そして、受験する本人は申し
込んだ後、JFBKK まで申込書と受験票コピーを提出
してください。
なお、受験しなかった場合、JFBKK に支払った受
験料返還を求めることがあります。
2017 年 7 月（半年以内）に N3 レベルの日本語能力

(2) เงินช่วยเหลือค่ำที่พกั ระหว่ำงอบรม
เจแปนฟำวน์เดชัน่ กรุ งเทพฯ จะจัดหำที่พกั ในบริ เวณสถำนที่อบรม
ให้ กบั ผู้เข้ ำอบรมที่สงั กัดโรงเรี ยนที่มีสถำนที่ตงอยู
ั ้ ่ในจังหวัดอื่น ยกเว้ น
กรุ งเทพมหำนครโดยระบุควำมจำนงค์ในใบสมัคร (พักห้ องละ 2 ท่ำน)
อนึง่ หำกผู้เข้ ำอบรมไม่เข้ ำพักในที่พกั ตำมที่กำหนด เจแปนฟำวน์
เดขัน่ กรุ งเทพฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยที่พกั แต่อย่ำงใด
หำกเจแปนฟำวน์เดชัน่ กรุ งเทพฯ ไม่สำมำรถจัดหำที่พกั ให้ กบั ผู้เข้ ำ
อบรมตำมที่แจ้ งไว้ ข้ำงต้ นได้ ผู้เข้ ำอบรมจะได้ รับเงินช่วยเหลือค่ำที่พกั ไม่
เกินคืนละ 500 บำท (หำกค่ำที่พกั น้ อยกว่ำจำนวนเงินดังกล่ำว จะจ่ำยให้
ตำมจริ ง) โดยผู้เข้ ำอบรมจะต้ องชำระค่ำที่พกั ไปก่อน และนำใบเสร็ จกำร
ชำระเงินมำยื่นเพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรขอรับเงินค่ำที่พกั ทังหมดใน
้
สัปดำห์สุดท้ ำยของกำรอบรม (จ่ำยครัง้ เดียว)
※ ในกรณีที่ผ้ เู ข้ ำอบรมขำดกำรอบรมหรื อหยุดเข้ ำอบรมกลำงคันโดย
ไม่ได้ รับอนุญำตจำกผู้จดั ผู้เข้ ำอบรมจะต้ องคืนเงินช่วยเหลือที่รับ
ไปก่อนหน้ ำเต็มจำนวน
(3) เงินช่วยเหลือค่ำสมัครสอบวัดระดับภำษำญี่ปนุ่ N3
เจแปนฟำวน์เดชัน่ กรุ งเทพฯ จะจัดซื ้อใบสมัครสอบให้ ผ้ เู ข้ ำอบรม
ทังนี
้ ้ผู้เข้ ำอบรมจะต้ องแจ้ งว่ำจะเลือกสอบที่ศนู ย์สอบใด หลังจำกได้ รับใบ
สมัครแล้ ว จะต้ องดำเนินกำรสมัครสอบด้ วยตนเอง และส่งสำเนำใบสมัคร
และบัตรที่นงั่ สอบให้ เจแปนฟำวน์เดชัน่ กรุ งเทพฯ เก็บไว้ เป็ นหลักฐำน
อนึง่ หำกผู้เข้ ำอบรมไม่ไปสอบตำมที่สมัครไว้ จะต้ องคืนเงินค่ำสมัคร
สอบให้ กบั เจแปนฟำวน์เดชัน่ กรุ งเทพฯ โดยไม่มีเงื่อนไข
ผู้เข้ ำอบรมต้ องสอบวัดระดับภำษำญี่ปนระดั
ุ่
บ N3 ในเดือนกรกฎำคม
2560 (ภำยในครึ่งปี )

試験を受験する場合には、JFBKK がその受験料を支
給します。
（４）バンコクまでの往復交通費補助
OBEC が交通費補助を支給します。
※ OBEC が主管する学校以外の教員参加について
は主催者からの交通費補助はありません。

７．受講者の義務
受講者は、次の（1）から（５）の義務を負います。こ
れらの義務に違反する行為が認められた場合、主催
者はそれ以降の受講を禁止し、受講者リストから氏名
を削除することがあります。リストから削除された受講
者は、それまでに主催者から受け取った現金及び教
材等を返還する必要があります。
また、特別の事情・理由なく、研修終了後の義務を

(4) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรเดินทำงไปและกลับถึงสถำนที่จดั อบรม
สพฐ. จะรับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยให้ แก่ผ้ เู ข้ ำอบรม
※
ผู้เข้ ำอบรมที่ไม่ได้ สงั กัดโรงเรี ยนของสพฐ. จะไม่ได้ รับเงิน
ช่วยเหลือค่ำเดินทำง
7. ข้ อปฏิบัตขิ องผู้เข้ าอบรม
ผู้เข้ ำอบรมต้ องปฏิบตั ติ ำมข้ อบังคับ (1) ถึง (5) ต่อไปนี ้ ในกรณีที่ไม่
ปฏิบตั ติ ำมข้ อบังคับดังกล่ำว ผู้เข้ ำอบรมอำจถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ ำอบรมและ
ยกเลิกรำยชื่อจำกผู้มีสิทธิ์เข้ ำอบรม ทังนี
้ ้ นอกจำกผู้เข้ ำอบรมจะต้ องคืน
เงินช่วยเหลือที่ได้ รับไปก่อนหน้ ำเต็มจำนวนแล้ ว จะต้ องคืนตำรำและสื่อ
กำรเรี ยนกำรสอนด้ วย
นอกจำกนี ้ หำกผู้เข้ ำอบรมไม่ปฏิบตั ติ ำมข้ อบังคับหลังจำกจบกำร
อบรมโดยไม่มีเหตุอนั ควร ผู้เข้ ำอบรมจะต้ องคืนเงินช่วยเหลือที่ได้ รับไป
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履行しなかった場合も、主催者は、受講者に支給した
現金や教材等の返還を求めることがあります。

ก่อนหน้ ำเต็มจำนวน พร้ อมทังจะต้
้ องคืนตำรำและสื่อกำรเรี ยนกำรสอน
ด้ วย
(1)
(2)
(3)
(4)

เข้ ำร่ วมอบรมตลอดระยะกำรอบรม
ศึกษำอย่ำงจริ งจังตำมเนื ้อหำที่กำหนดในหลักสูตรกำรอบรม
ปฏิบตั ติ ำมข้ อบังคับของสถำนที่จดั กำรอบรม
หลังจบกำรอบรม ต้ องส่งรำยงำนตำมรู ปแบบที่กำหนดและตอบ
แบบสอบถำมในวันสุดท้ ำยของกำรอบรม
(5) ต้ องสอบวัดระดับภำษำญี่ปนภำยใน
ุ่
6 เดือนหลังจบกำรอบรม

（１） 研修プログラムの全てに参加すること。
（２） プログラムのカリキュラムに定められた内容を
誠実に実行すること。
（３） 研修施設内では、主催者の指示に従って行動
すること。
（４） 研修終了後、主催者が指定するフォーマットに
則った報告書を作成、提出すること。また研修
最終日にアンケートに回答すること。
（５） 研修終了後半年以内に行われる日本語能力
試験を必ず受験すること。
８．主催者が受講中止を求める場合
主催者は、上記７の受講者義務の違反のほか、次
の理由により、受講者に受講中止を求める場合があ
ります。
（１） 受講者の心身の健康上の理由のため、それ
以上のプログラム参加が不可能または不適当
と判断したとき。

8. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ระงับการเข้ าอบรม
นอกจำกผู้จดั อำจตัดสิทธิ์กำรเข้ ำอบรมเนื่องจำกผู้เข้ ำอบรมไม่ปฎิบตั ิ
ตำมข้ อบังคับที่ระบุในข้ อ 7 ข้ ำงต้ นแล้ ว ผู้จดั อำจให้ ผ้ เู ข้ ำอบรมหยุดกำร
อบรมกลำงคันได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ผู้เข้ ำอบรมไม่สำมำรถเข้ ำอบรมหรื อไม่เหมำะสมในกำรเข้ ำ
อบรมเนื่องจำกเหตุผลด้ ำนสุขภำพทำงร่ ำงกำยหรื อจิตใจ
(2) เข้ ำอบรมกรอกข้ อมูลอันเป็ นเท็จในใบสมัคร

（２） 受講者が、申請書等の書類に虚偽の記載をし
ていたとき。
９．応募申請手続き
（１） 申請
申請は参加希望者の所属学校により行うことと
し、個人申請は認めない。
（２） 提出書類
a. 主催者が指定する申請書式 （全４ページ）
b. 日本語能力試験認定書の写し
（３） 提出方法、期限
2017 年 2 月 24 日（金）締切厳守、JFBKK の
Email : jldseminar@jfbkk.or.th 申し込むこと。
（４） 結果通知
2017 年 2 月 27 日（月）に結果を通知する。
その後、JFBKK は OBEC 宛へ提出する。

☆ OBEC が主管する学校以外、所属学校に
提出すること。
（５） 自習
受講が認められた者には、自主学習用のテキス
トを支給する。研修開始日までに指定された箇

9. เอกสารการสมัคร
(1) กำรสมัคร
ต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกโรงเรี ยนที่สงั กัด
(2) เอกสำรประกอบกำรสมัคร
ก. ใบสมัครตำมแบบฟอร์ มที่กำหนด (จำนวนทังหมด
้
4 หน้ ำ)
ข. สำเนำผลกำรสอบวัดระดับภำษำญี่ปนระดั
ุ่
บ N5 หรื อ N4
(ระดับ 3 หรื อระดับ 4 ของกำรสอบวัดระดับภำษำญี่ปนแบบเดิ
ุ่
ม)
(3) วิธีรับสมัครและกำหนดรับสมัคร
ส่งใบสมัครมำยังเจแปนฟำวน์เดชัน่ กรุ งเทพฯ ทำงอีเมลที่
jldseminar@jfbkk.or.th ภำยในวันศุกร์ ที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560
(4) กำรประกำศผลรับสมัคร
แจ้ งผลคัดเลือกทำงอีเมลภำยในวันจันทร์ ที่ 27 กุมภำพันธ์ 2560
หลังจำกนัน้ เจแปนฟำวน์เดชัน่ กรุ งเทพฯ จะส่งเรื่ องให้ กบั ทำง
สพฐ. เพื่อดำเนินกำรตำมขันตอนทำงรำชกำร
้
☆ในกรณีที่โรงเรี ยนไม่ได้ สงั กัดสพฐ. เจแปนฟำวน์เดชัน่ กรุ งเทพฯ
จะแจ้ งผลไปยังโรงเรี ยนต้ นสังกัด
(5) กำรเตรี ยมตัวก่อนเข้ ำอบรม
ผู้ที่ได้ รับคัดเลือกเข้ ำอบรมจะได้ รับตำรำเรี ยนสำหรับฝึ กฝนและ
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เรี ยนรู้ ด้วยตนเองตำมที่ผ้ จู ดั กำหนดเพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมสำหรับ
กำรทดสอบควำมรู้ ก่อนเข้ ำอบรมและเตรี ยมตัวสำหรับกำรอบรม

所を自習すること。研修において、当該自習内容
について確認試験を実施する。
１０．事業情報の公開
受講者の氏名、性別、所属機関(学校)等の情報
は、主催者が作成する資料等で公表されます。
１１．個人情報の取扱い
（１）

提出された申請書および関連書類は一切返
却しません。

（２）

申請書に記入された連絡先に、主催者から
日本語教育に関する情報や事業案内をお送
りすることがあります。

（３）

受講者の氏名、性別、所属機関(学校)等の
情報は、主催者が作成する資料等で公表さ

10. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการอบรม
ผู้จดั จะเปิ ดเผยข้ อมูลของผู้สมัคร เช่น ชื่อ-สกุล เพศ โรงเรี ยนที่สงั กัด
ในรู ปแบบเอกสำรต่ำงๆ
11. การจัดการข้ อมูลส่ วนตัว
(1) ขอสงวนสิทธิ์กำรคืนใบสมัครและเอกสำรที่เกี่ยวข้ อง
(2) ผู้จดั อำจส่งเอกสำร ข้ อมูลแนะนำกิจกรรมเกี่ยวกับกำรเรี ยนกำร
สอนภำษำญี่ปนไปยั
ุ่
งที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบสมัคร
(3) ผู้จดั จะเปิ ดเผยข้ อมูลของผู้เข้ ำอบรม เช่น ชื่อ-สกุล เพศ โรงเรี ยนที่
สังกัดในรู ปแบบเอกสำรต่ำงๆ
(4) ผู้จดั อำจใช้ ข้อมูลของผู้เข้ ำอบรมและโรงเรี ยนที่สงั กัดเพื่อประเมินผล
กำรอบรมและกำรวิจยั ทำงวิชำกำร

れます。
（４）

主催者の事業評価および学術研究のため、
受講者および所属機関の情報を利用するこ
とがあります。

１２．フォローアップ
研修終了後に、フォローアップのための協力をお願

12. การติดตามผล
ผู้จดั จะติดตำมผลหลังจำกจบกำรอบรมแล้ ว

いすることがあります。
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