「2022 年度タイ中等教育教員 日本語・教授法訪日集中研修」
参加者募集案内
รายละเอียด
โครงการทุนอบรมด้านภาษาและการสอนหลักสูตรเข้มข้น ณ ประเทศญี่ปนุ่ สาหรับครูสอนภาษาญี่ปนุ่ ประจาปี การศึกษา 2565
2022 年 6 月 (มิถุนายน 2565)

■プログラム概要

รายละเอียด

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、タイにおける日本語教育支援を目的として、
タイ人日本語教師を対象にした訪日研修を 2016 年から実施しております。近年、コンピテンシーの育成を
目指す教育の必要性がより一層高まっていることを背景に、2022 年度は下記の条件で最大 30 名の参加
者を募集します。

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุ งเทพฯ เปิ ดรับสมัครโครงการ
ทุนอบรมด้านภาษาและการสอนหลักสูตรเข้มข้น ณ ประเทศญี่ปนุ่ สาหรับครู สอนภาษาญี่ปนุ่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการ
เรียนการสอนภาษาญี่ปนุ่ ในประเทศไทยซึ่งได้ดาเนินโครงการต่อเนื่องมาตัง้ แต่ปีการศึกษา 2559
โครงการอบรม ณ ประเทศญี่ปนุ่ ครัง้ นีไ้ ด้ให้ความสาคัญกับการศึกษาที่ม่งุ เสริมสร้างสมรรถนะ โดยจะเปิ ดรับครูสอนภาษาญี่ปนุ่
ชาวไทยในระดับมัธยมศึกษาจานวนจากัดไม่เกิน 30 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
1. ผู้จัด
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)
- เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (JFBKK)
- ศูนย์ภาษาญี่ป่ น
ุ คันไซ เจแปนฟาวน์เดชั่น (KC)

1．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)
- 国際交流基金関西国際センター(KC)

2.วัตถุประสงค์
- ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ป่ นุ ในประเทศไทย
- เพื่อเพิ่มพูนความสามารถทางภาษาญี่ป่ นุ ตามมาตรฐานเจ้าของ
ภาษาให้แก่ครูไทยในระดับที่สงู ขึน้ ได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะการ
สื่อสารที่จาเป็ นในการจัดการเรียนรูเ้ ชิงลึก (Active Learning)
- เพื่อเพิ่มพูนความรูค้ วามสามารถในการสอนภาษาญี่ป่ นุ ให้แก่ครู
สอนภาษาญี่ป่ นุ โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรูเ้ พื่อสร้างสมรรถนะ
การสื่อสารภาษาญี่ป่ นุ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่
๒๑ ในผูเ้ รียน

2．目的・概要
-

タイ国内の中等教育における日本語教育支援

-

アクティブ・ラーニングにおける授業を行う教師
に必要な日本語のコミュニケーション能力の向
上

-

タイ人日本語教師の教授法向上、特に 21 世
紀型スキルの育成と共に日本語コミュニケー
ション能力の育成を目指すコンピテンシー・ベ
ースの授業づくり
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3. ระยะเวลา
ทีเ่ จแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ 1 วัน
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
เวลา 9.00 -16.30 น.
ทีศ่ ูนย์ภาษาญี่ปุ่นคันไซ เจแปนฟาวน์เดชั่น 4 สัปดาห์
ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 กันยายน - วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565
วันจันทร์ – วันศุกร์ (เวลาเรียนจะแตกต่างกันในแต่ละวัน)

3．実施期間
(訪日前、JFBKK にて)
2022 年 9 月 23 日(金)
時間 9：00～16：30
(訪日 約 4 週間、KC にて)
2022 年 9 月 26 日（月)～10 月 21 日(金)
月曜日～金曜日 （時間は日により異なる。）

4. สถานที่
- เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
- ศูนย์ภาษาญี่ป่ นุ คันไซ เจแปนฟาวน์เดชั่น ประเทศญี่ป่ นุ

4．実施会場
- 国際交流基金バンコク日本文化センター(JFBKK)
- 国際交流基金関西国際センター(KC)

5. เนื้อหา
(1) การพัฒนาทักษะภาษาญี่ป่ นุ (ทักษะการสื่อสารที่จาเป็ นในการ
จัดการเรียนรูเ้ ชิงลึก (Active Learning))
(2) การจัดการเรียนรูเ้ ชิงลึก (Active Learning) สู่การพัฒนา
สมรรถนะผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21
(3) วัฒนธรรมญี่ป่ ุนและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

5．実施内容
(1) 日本語授業（アクティブ・ラーニングにおける授
業を行う教師に必要な日本語のコミュニケーショ
ン能力）
(2) 21 世紀に生きる学習者育成のためのコンピテン
シー・ベース・ラーニングやアクティブ・ラーニン
グにおける授業づくり
(3) 日本文化体験・交流プログラム

6. คุณสมบัติ
ผูข้ อรับทุนต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี ้
(1) เป็ นข้าราชการครู สอนภาษาญี่ป่ ุนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนใน
สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื ้น ฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และต้อ งได้รับ อนุ ญ าตจากผู้อ านวยการ
โรงเรียนให้สมัครขอรับทุนนี ้้
(2) ผ่านการประเมินครูผูช้ ่วย โดย
2.1 เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งครู (ก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2565)
2.2 เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งครูทุกวิทยฐานะ
(3) อายุไม่เกิน 57 ปี ณ วันปิ ดรับสมัคร (วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565)
(4) เป็ น ผู้มีค วามรู ้ภ าษาญี่ ป่ ุ น ระดับ N3 หรื อ เที ย บเท่ า โดยต้อ งมี
ใบรับรองผล ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี ้
4.1 ใบรับรองผลสอบวัดระดับภาษาญี่ป่ นุ JLPT (N3) ปี 2017 –
2021 หรือ
4.2 ผลทดสอบระดับ ภาษาญี่ ป่ ุ นออนไลน์ (ศึ ก ษาวิ ธีก ารจาก
เอกสารแนบท้าย[2] * ทั้งนี ้ ผู้ที่มีใบรับรองผลการสอบวัดระดับ
ภาษาญี่ป่ นุ JLPT ในข้อ 4.1 จะได้รบั การพิจารณาก่อน
(5) เป็ น ผู้ที่ ส ามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ เข้า ร่ ว มกิ จ กรรมได้ ทุ ก
กิจกรรม รวมถึงให้ความร่วมมือในการทางานกลุ่ม
(6) เป็ นผูท้ ี่มีสขุ ภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง
(7) เป็ นผู้มีความตัง้ ใจและมุ่งหวังที่จะพัฒนาสมรรถนะการสอนและ

6．参加資格
次のすべてに該当する者を対象とする。
(1) タイ教育省基礎教育委員会事務局（OBEC）に所
属する日本語教師公務員で、学校長より本プロ
グラムの参加が承認されている者。
(2) 正式な教員として認定された者。
2.1 教師として勤めている者（2022 年 7 月 15 日
以前）
2.2 教師格付に認定されている者
(3) 募集締切日（2022 年 7 月 15 日）の時点で、年齢
が 57 歳未満である者。
(4) 日本語能力試験 N3 認定相当を有すると認めら
れた者で、次の認定証のどちらかを取得している
者。
4.1 日本語能力試験 N3 認定証（2017-2021）
4.2 TTBJ オンライン試験（添付資料[2] を参照）
※なお、4.1 の認定書が優先される。
(5) グループ活動を含めてすべての研修プログラム
に参加できる者。グループ行動に協力的である
者。
(6) 心身ともに健康な者。
(7) コンピテンシー・ベースの教育及び日本語能力
の向上に関心を持ち、自身の授業で実践する意
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ความรูค้ วามสามารถภาษาญี่ป่ นุ ให้เพิ่มพูนในระดับที่สงู ขึน้
(8) ไม่เป็ นผู้เข้าร่วมโครงการครู ผู้นาการเรีย นการสอนภาษาญี่ป่ ุ น :
การออกแบบแผนจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาสมรรถนะผูเ้ รียน
*ทัง้ นี ้ หากเป็ นผูท้ ี่เคยเป็ นวิทยากรค่ายภาษาญี่ป่ นุ จะได้รบั การ
พิจารณาก่อน
7. ค่าใช้จ่ายที่ผู้จัดรับผิดชอบ และค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนรับผิด ชอบ
เอง
ผูจ้ ัดจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับผูร้ บั ทุน ดังนี ้
(1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม ณ ประเทศญี่ป่ นุ
เจแปนฟาวน์เดชั่น รับผิดชอบค่าอบรม ค่าตาราตลอดจนสื่อการ
เรียนการสอนต่างๆ ที่ใช้ในการอบรม
(2) ค่าที่พกั ระหว่างการปฐมนิเทศที่กรุงเทพฯ
เจแปนฟาวน์เดชั่ น กรุ ง เทพฯ จะจั ด หาที่ พักในบริ เ วณใกล้เคียง
ให้กับผู้รับทุน (ยกเว้นผู้รับทุนที่อยู่โรงเรียนในกรุ งเทพมหานคร) โดย
ระบุความจานงในใบสมัคร (พักห้องละ 2 ท่าน)
อนึ่ ง หากผู้รับ ทุ น ไม่ เ ข้า พัก ในที่ พักตามที่ ก าหนด เจแปนฟาวน์
เดชั่น กรุงเทพฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่พกั แต่อย่างใด
หากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุ งเทพฯ ไม่สามารถจัดหาที่พักให้กับผู้ รบั ทุน
ตามที่แจ้งไว้ขา้ งต้นได้ ผูร้ บั ทุนจะได้รบั เงินช่วยเหลือค่าที่พกั ไม่เกิน คืน
ละ 600 บาท) หากค่าที่พกั น้อยกว่าจานวนเงินดังกล่าว จะจ่ายใ ห้ตาม
จริงโดยผู้รับทุนจะต้องชาระค่าที่พักไปก่อน และนาใบเสร็จการชาระ
เงิ น มายื่ น เพื่ อ เป็ น หลัก ฐานในการขอรับ เงิ น ค่ า ที่ พัก ทั้ง หมด ในวัน
ปฐมนิเทศ ที่เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (จ่ายครัง้ เดียว)
ในกรณี ที่ ผู้รับ ทุ น ขาดหรื อ หยุ ด การเข้า อบรมกลางคัน โดยไม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตจากผูจ้ ัด ผูร้ บั ทุนจะต้องคืนเงินช่วยเหลือที่รับไปก่อนหน้า เต็ม
จานวน
(3) ค่าพาหนะเดินทางภายในประเทศ
สพฐ. เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าพาหนะเดินทางในประเทศทัง้ ขามา
(จากบ้านพักถึงสถานที่ปฐมนิเทศ) และขากลับ (จากสนามบิน
สุวรรณภูมิถึงบ้านพัก) ตามระเบียบของสพฐ.
(4) เงินช่วยเหลือระหว่างการอบรมที่ญ่ปี ่ ุน
ผู้เ ข้า อบรมจะเข้า พัก ที่ KC โดยไม่ เ สี ย ค่า ใช่จ่า ย และได้รับ เงิน
เบี ้ย เลี ้ยงระหว่างการอบรมในวัน จัน ทร์ – วัน ศุ ก ร์ วัน ละ 1,640 เยน
รวมถึงค่าโดยสารรถไฟไป - กลับ ระหว่างสนามบินคันไซ และ KC ตาม
ระเบียบของ KC

欲がある者。
(8) 「リーダー教師育成研修」の参加者でないこと。
※日本語キャンプの講師経験者が優先される。

7．主催者が提供する費用と参加者が負担する費用
主催者は参加者に対し、次の(1)～(5)の費用を現
物もしくは現金で支給する。
(1) 本プログラム参加費用
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ない。
(2) バンコク宿泊費補助
JFBKK はバンコク市内に勤務地を有する者を除
いて、本プログラム参加者の宿泊場所を提供するの
で、希望者は申込書に記入する必要がある（一部屋
2 名）。参加者が 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ない。
なお、JFBKK が宿泊場所を提供できない場合、参
加者に 1 泊あたり 600 バーツの宿泊補助費を支給す
る（後払い）。本プログラムの訪日前研修日に宿泊費
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、本プログラムの一部を
欠席した者、途中で参加を取りやめた者に対し
ては、それまでに支払った宿泊費の返還を求め
ることがある。

(3) OBEC がタイ国内の交通費を提供する。（参加者
の自宅からオリエンテーション会場、帰路のスワ
ンナプーム空港から自宅）
(4) 日本滞在費補助
-

宿泊場所は KC の宿泊室を提供する。滞在中の
費用の補助として、期間中の月曜日～金曜日に
ついて、1 日あたり 1,640 円を支給する。訪日およ

び離日における関西国際空港とＫＣ間往復に
かかる交通費については、ＫＣの基準に基づき
支給する。
参加者が負担する費用
(1) スワンナプーム空港から関西国際空港の

ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนรับผิดชอบเอง

往復の航空券
(2) 上記以外の日本国内の交通費

(1) ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ สนามบินสุวรรณภูมิ - คันไซ
(2) ค่าเดินทางอื่นๆ ในประเทศญี่ป่ นุ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ขา้ งต้น

3

8. ข้อปฏิบัติของผู้รับทุน
ผูร้ บั ทุนต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ (1) ถึง (14) ดังต่อไปนี ้ ในกรณีที่ไม่
ปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว ผู้รับทุนจะถูกตัดสิทธิ์การเข้า อบรมและ
ยกเลิก รายชื่อจากผู้มีสิทธิ์ขอรับทุ น นอกจากนี ้ หากผู้รับทุนไม่ป ฏิ บัติ
ตามข้อ บัง คับ หลัง จากจบการเข้า อบรมโดยไม่ มีเ หตุอัน ควร ผู้รับ ทุ น
จะต้องคืนเงินช่วยเหลือที่ได้รบั ไปก่อนหน้าเต็มจานวน และต้องคืนตารา
และสื่อการเรียนการสอนด้วย
(1) ในระหว่ า งที่ พ านั ก อยู่ ใ นประเทศญี่ ป่ ุ น ผู้รับ ทุ น ต้อ งปฏิ บัติ ตาม
กฎหมายของประเทศญี่ ป่ ุ น อนึ่ ง กฎหมายของประเทศญี่ ป่ ุ น
กาหนดห้ามมิให้ผูท้ ี่มีอายุไม่ครบ 20 ปี ดื่มสุราและสูบบุหรี่
(2) เข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะของโครงการ
(3) ศึกษาอย่างจริงจังตามเนือ้ หาที่กาหนดในหลักสูตร
(4) ห้ามประพฤติตนนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในเอกสารการ
ตรวจลงตราระหว่ า งการพ านั ก ณ ประเทศญี่ ป่ ุ น รวมทั้ง ห้ า ม
ประกอบอาชีพหรือทาธุรกิจใดๆ
(5) เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขในชั้นต้นแล้วว่าเป็ นการเข้าร่วมแบบเป็ น

8．参加者の義務
参加者は、次の(1)～(14)の義務を負う。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
以降の参加を禁止し、参加者リストから氏名を削除す
ることがある。また、特別の事情・理由なく、プログラ
ム終了後の義務を履行しなかった場合も、参加者は、
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。
(1) 日本滞在時は日本国の法令を守ること。なお、日
本では、満 20 歳未満の者の飲酒・喫煙は禁止さ
れている。
(2) プログラムの全てに参加すること。
(3) 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。
(4) 日本の在留資格上認められない行為・活動を行
わない。また、いかなる就業行為も行わないこ
と。

กลุ่ม รวมถึ ง จะปฏิ บัติ ต ามค าแนะน าของผู้จั ด ในการเข้ า ร่ ว ม

(5) 参加者は集団でプログラムに参加することを前

กิจกรรมทุกกิจกรรม

提に招へいされたことを理解し、主催者の指示に

(6) ในการเดินทางมาเข้าร่วมที่ประเทศญี่ป่ ุน ห้ามผูร้ บั ทุนเดินทางเข้า

従って、すべての活動に参加すること。

ประเทศญี่ป่ นุ ก่อนตารางการเดินทางที่ผจู้ ัดกาหนดไว้

(6) 本プログラム参加にあたり、主催者が指定したフ
ライトスケジュールの到着日より前に来日しない

(7) ในระหว่างการเข้าร่วมที่ประเทศญี่ป่ ุน ห้ามผู้รับทุนเดินทางกลับ

こと。

ประเทศไทย หรือเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ

(7) 本プログラム期間中に、一時帰国や第三国への

(8) หลัง จบการเข้า ร่ วมที่ ป ระเทศญี่ ป่ ุ น ห้า มแวะหรื อ เดิ น ทางไปยัง

旅行をしないこと。

ประเทศอื่นๆ ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเหตุผลส่วนตัว

(8) 本プログラム終了後、帰国時に私的な理由によ

(9) ต้องเดินทางกลับประเทศไทยทันทีที่จบโครงการ

り第三国に立ち寄らないこと。

(10) ในการเข้าร่วมที่ ประเทศญี่ป่ ุน ห้ามนาครอบครัวร่วมเดินทางหรือ

(9) 本プログラム終了後、直ちに帰国すること。
(10) 本プログラムには家族同伴で来日してはならな

พานักร่วมกัน

い。

(11) ต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของ KC อย่างเคร่งครัด

(11) 本プログラム期間中は、『関西国際センター研修

(12) ระหว่างการเข้าร่วมที่ JFBKK และ KC ต้องปฏิบตั ิตามคาแนะนา

参加者規則』を遵守すること。

ของผูจ้ ัด

(12) 本プログラム実施施設内では、主催者の指示に

(13) ต้องส่งรายงานตามรูปแบบที่กาหนดและตอบแบบสอบถามในวัน

従って行動すること。
(13) 本プログラム終了後、主催者が指定するフォーマ

สุดท้ายของการเข้าร่วม

ットに則った報告書を作成、提出すること。また終

(14) ในระหว่ า งการเข้าอบรมที่ ป ระเทศญี่ป่ ุ น หากได้รับเชือ้ หรื อเป็ น

了時のアンケートに回答すること。

โรคติดต่อตามที่ร ะบุ ในพระราชบัญญัติว่ าด้วยเรื่ องการป้ อ งกั น

(14) 訪日時、「感染症の予防及び感染症の患者に対

โรคติดต่อและการรักษาทางการแพทย์ （平成十年法律第百十四

する医療に関する法律」（平成十年法律第百十

号）

四号）に規定する感染症に感染した場合は、ただ
ちに主催者に報告すること。
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จะต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ KC ทราบโดยเร็ว

9. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ระงับการเข้าอบรม

9．主催者が参加中止を求める場合
上記８の参加者義務の違反のほか、次の(1)～(3)

นอกจากผูจ้ ัดอาจตัดสิทธิ์การรับทุนเนื่องจากผูร้ บั ทุนไม่ปฎิบตั ิ

のいずれかに該当すると主催者が判断した場合、主

ตามข้อบังคับที่ระบุในข้อ 8 ข้างต้นแล้ว ผูจ้ ัดอาจให้ผูร้ บั ทุนหยุดการ

催者は当該参加者の本プログラム参加を中止し、帰

เข้าอบรมกลางคัน และส่งตัวกลับประเทศไทยได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้

国させることができる。

(1) ผูร้ บั ทุนไม่สามารถเข้าอบรมหรือไม่เหมาะสมในการเข้าอบรม

(1) 参加者の心身の健康上の理由のため、それ以上

เนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพทางร่างกายหรือจิตใจ

のプログラム参加が不可能または不適当なとき。
(2) 参加者が申請書等の書類に虚偽の記載をしてい

(2) ผูร้ บั ทุนกรอกข้อมูลอันเป็ นเท็จในใบสมัคร

たとき。

(3) ผูร้ บั ทุนไม่ปฏิบตั ิงานตามเป้าหมายของโครงการ

(3) 参加者が本プログラムの目的に合った研修活動
を行わないとき。

10. วิธีสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร

10．応募申請手続き
(1) 提出書類
a.

(1) เอกสารประกอบการสมัคร
ก. สาเนาใบรับรองผลสอบวัดระดับภาษาญี่ป่ ุน JLPT (N3) หรือ
ผลทดสอบวัดระดับภาษาญี่ ป่ ุนออนไลน์ อย่างใดอย่างหนึ่ ง
โดยศึ ก ษาวิ ธี ท ดสอบวั ด ระดั บ ภาษาญี่ ป่ ุ นออนไลน์ จาก
เอกสารแนบท้าย[2] ทั้งนี ้ หากเป็ นใบรับรองผล JLPT (N3)
จะได้รบั การพิจารณาก่อน
ข. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ค. หนั ง สื อ รั บ รองจากผู้ อ านวยการโรงเรี ย น (ดาวน์ โ หลด
แบบฟอร์มได้จากลิงก์ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์เจแปนฟาวน์
เดชั่น : https://www.jfbkk.or.th/th/hounichi_scholarship/ )

日 本 語 能力 試 験 (JLPT N3) 認定 書 ま た は
TTBJ オンライン試験の結果（添付資料[2] を
参照）
※なお、JLPT N3 認定書が優先される。

b. 身分証明書の写し
c. 所属学校長推薦書（フォームはJFBKKのウェブ
サイトよりダウンロード：
https://www.jfbkk.or.th/th/hounichi_scholarship/）
(2) 提出方法、期限
2022 年 7 月 15 日（金）、12：00 まで締切厳守で

(2) วิธีรบั สมัครและกาหนดการ
กรอกใบสมัครและแนบเอกสารส่งทางออนไลน์ตามเอกสาร
แนบท้าย[1] ภายในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565เวลา 12:00 น. โดย
ต้องได้รบั ความยินยอมจากผูบ้ งั คับบัญชา ห้ามสมัครเป็ นการส่วนตัว

Google form（添付資料[1]）でオンライン登録を
し、必要書類を提出すること。申請は参加希望
者が所属する中等教育機関が行うこととし、個
人による申請は認めない。
(3) 選抜通知
下記の日程でメールにて通知する

(3) การประกาศผลการคัดเลือก
แจ้งผลการคัดเลือกทางอีเมลตามกาหนดการด้านล่าง
ก. วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 แจ้งชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ข. วันศุกร์ที่ 5 – วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 สอบสัมภาษณ์
ออนไลน์ โดย JFBKK จะแจ้งลิงค์และกาหนดการสอบให้
ทราบผ่านอีเมลที่ผู้มีสิทธิ์สอบแจ้งไว้ในใบสมัคร
ค. วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 แจ้งผลการคัดเลือกให้กับผู้
ได้รบั ทุนทางอีเมล
ง. หลังจากนัน้ JFBKK จะส่งผลให้กับทาง สพฐ. เพื่อดาเนินการ
ตามขัน้ ตอนราชการ
11. การเปิ ดเผยข้อมูล
ผูจ้ ัดจะเปิ ดเผยข้อมูลของผูส้ มัคร เช่น ชื่อ-สกุล เพศ โรงเรียนที่

a. 7 月 22 日（金）に「奨学生選抜面接試験」受
験資格者に通知する。
b. 8 月 5 日（金）-6 日（土）オンライン面接試験：
JFBKK が面接試験の日程とリンクを申込書に
記載されるメールに通知する。
c. 8 月 11 日（木）に選抜試験結果を本プログラム
参加認定者のみにメールで通知する。
d. その後、所属学校の校長名により OBEC 宛に
訪日申請書を提出する。
11．事業情報の公開
参加者の氏名、性別、所属機関(学校)等の情報
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は、主催者が作成する資料等で公表される。

สังกัดในรูปแบบเอกสารต่างๆ

12．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
しない。
(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送付すること
がある。

12. การจัดการข้อมูลส่วนตัว
(1) ขอสงวนสิทธิ์การคืนใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(2) ผูจ้ ัดอาจส่งเอกสารข้อมูลแนะนากิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนภาษาญี่ป่ นุ ไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร
(3) ผูจ้ ัดจะเปิ ดเผยข้อมูลของผูร้ บั ทุน เช่น ชื่อ-สกุล เพศ โรงเรียนที่
สังกัดในรูปแบบเอกสารต่างๆ
(4) ผูจ้ ัดอาจใช้ขอ้ มูลของผูร้ บั ทุนและโรงเรียนที่สงั กัดเพื่อประเมินผล
โครงการและการวิจัยทางวิชาการ
(5) ผูส้ มัครได้อ่านและให้คายินยอมตามประกาศความเป็ นส่วนตัวของ
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ https://www.jfbkk.or.th/wp-

(3)

参加者の氏名、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る。

(4)

主催者の事業評価および学術研究のため、参
加者および所属機関の情報を利用することがあ

(5)

る。
参加者は JFBKK の個人情報の取り扱いを確認
し、同意する。https://www.jfbkk.or.th/wpcontent/uploads/2022/05/220299_PrivacyNotice_for_GeneralPurpos
es_v1_TH_02.pdf

content/uploads/2022/05/220299_PrivacyNotice_for_GeneralPurposes_v1_TH
_02.pdf

13. การติดตามผล
ผูร้ บั ทุนให้ความร่วมมือกับผูจ้ ัดในการติดตามผลหลังจบการอบรม

13．フォローアップ
主催者が過去の研修および本プログラム参加
者を対象にフォローアップ調査を実施する際、回答に
協力すること。

14. จานวนผู้ร่วม
รับจานวนไม่เกิน 30 คน
※ ผูจ
้ ัดขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดโครงการในกรณีที่จานวนผูผ้ ่านการ
คัดเลือกไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด

14．.参加者数
最大 30 名
※ 奨学生選抜試験の合格者が一定数に満たな

い場合は本の実施を取りやめる場合がある。

เอกสารแนบท้าย[1] （添付資料[1]）
การกรอกใบสมัครออนไลน์
กรอกใบสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://forms.gle/AxTEnfrFntMYByN49
*จาเป็ นต้องใช้ Gmail ในการกรอกใบสมัครเนื่องจากต้องอัพโหลดไฟล์ผลสอบผ่านทาง Google Drive
เอกสารแนบท้าย[2] （添付資料[2]）
การทดสอบระดับภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
การทดสอบระดับภาษาญี่ปนุ่ ออนไลน์ และส่งใบรายงานผลสอบมาที่เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯนี ้ มีขนั้ ตอนการเข้า
ทดสอบตามด้านล่างนี ้
1. ลงทะเบียนทดสอบระดับภาษาญี่ปนุ่ ออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://ttbj.cegloc.tsukuba.ac.jp/
2. กดที่เมนู 個人受験 ที่ดา้ นบน จากนัน้ เลื่อนลงมาที่ 受験申込 เพือ่ สมัครทาแบบทดสอบภาษาญี่ปนุ่
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3. กดคลิก Agree แล้วกด 受験を申込む(Apply for the test)

4. คลิกเลือกแบบทดสอบ SPOT90+Grammar90+漢字 SPOT50 จากนัน้ กด 次へ(next)
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5. กด 音声を確認する เพื่อไปยังหน้าตรวจสอบระบบเสียง หลังจากตรวจสอบและได้ยินเสียง ให้กด はい(Yes)
จากนัน้ จะมีปมุ่ 次へ(next)ขึน้ ที่ดา้ นล่าง จึงเลื่อนไปกด 次へ(next)
หากไม่มีปมุ่ 次へ(next)ให้ตรวจสอบในตารางว่ามีหวั ข้อไหนขึน้ แจ้งว่า NG หรือไม่ (เช่นอินเตอร์เน็ตช้า เป็ นต้น)

6. กรอกข้อมูลให้ครบเพื่อขอรับ Login ID และ Password ซึ่งระบบจะส่งไปให้ทางอีเมลที่กรอกไว้

7. เมื่อได้รบั อีเมลแล้ว ให้คลิกลิงก์จากอีเมล เพื่อเข้าทาแบบทดสอบภาษาญี่ปนุ่ ออนไลน์
8. หลังจากทาแบบทดสอบ SPOT90+Grammar90+漢字 SPOT50 ครบ ระบบจะส่งใบรายงานผลสอบ (ไฟล์ PDF) ไปยัง
อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้ผสู้ มัครใช้ไฟล์รายงานผลสอบนี ้ แนบประกอบการสมัครเข้าร่วมอบรมผ่าน Google Form
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*หากมีขอ้ สงสัยประการใด กรุ ณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ ายภาษาญี่ปนุ่ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
โทร. 0-2261-7500-4 หรือที่ Email : jldseminar@jfbkk.or.th
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