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「第４回タイ中等教育教員 訪日スカラシップ」 

奨学生募集案内 
รายละเอียด 

ทุนอบรมพัฒนาศักยภาพดานภาษาญี่ปุนระดับสูงสําหรับครูระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศญี่ปุน  รุนที่ 4  

 

■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 4 週間の訪日プログラムを実施しております。 

本プログラムはバンコク日本文化センターで実施している「日本語ブラッシュアップ集中研修」と連動し

ており、日本語運用能力を高めること（日本語能力試験 N2 相当の運用能力を身につけること）を目標とし

ます。当回については 14 名の奨学生を募集します。奨学生はプログラム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。 

 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับเจแปนฟาวนเดชั่น กรุงเทพฯ เปดรับสมัครทุน

อบรมพัฒนาศักยภาพดานภาษาญ่ีปุนระดับสูงสําหรับครูชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศญ่ีปุน รุนท่ี 4 ประจําป

การศึกษา 2562 เปนเวลาประมาณ 4 สัปดาห โดยรับผูเขาอบรมจํานวน 14 คน  

ทุนน้ีจัดขึ้นตอเน่ืองจากโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาความสามารถภาษาญ่ีปุนสําหรับครูชาวไทยในระดับมัธยมศึกษาซึ่งจัดขึ้น ณ 

เจแปนฟาวนเดชั่น กรุงเทพฯ โดยมวีัตถุประสงคเพ่ือเนนพัฒนาความสามารถภาษาญ่ีปุน ตลอดจนเพ่ิมพูนความรูภาษาญ่ีปุน

เพ่ือใหมีความรูเทียบเทากับการสอบวัดระดับภาษาญ่ีปุนในระดับ N2  โดยผูรับทุนจะตองเขาสอบวัดระดับภาษาญ่ีปุนระดับ N2 

หลังจบการเขารวมโครงการ 

 

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) 

 1. ผูจัด 

- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(สพฐ.) 

- เจแปนฟาวนเดช่ัน กรุงเทพฯ (JFBKK) 

-  ศูนยภาษาญี่ปุนคันไซ  เจแปนฟาวนเดช่ัน (KC) 

２．目的・概要 

タイ国内の中等教育機関において、現在、第二外

国語としての日本語授業を行っているタイ人教師を対

象に日本語運用能力を高めるための研修を国際交流

基金バンコク日本文化センターと国際交流基金関西

国際センターで実施する。 

 

 2.วัตถุประสงค 

เพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุนสําหรับครูชาวไทยในระดับ

มัธยมศึกษาท่ีสอนภาษาญี่ปุนเปนภาษาตางประเทศท่ี 2 โดยจัดขึ้นท่ี  

เจแปนฟาวนเดช่ัน กรุงเทพฯ (JFBKK) และศูนยภาษาญี่ปุนคันไซ  เจ

แปนฟาวนเดช่ัน (KC) 
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３．実施期間  

(訪日前 1 日間、JFBKK にて) 

2019 年 9 月 27 日(金) 

時間 9：00～16：30 

(訪日後 約 4 週間、KC にて) 

2019 年 9 月 28 日（土)～10 月 25 日(金) 

月曜日～金曜日 （時間は日により異なる。） 

 3. ระยะเวลา 

(ท่ี JFBKK จํานวน 1 วัน) 

วันศุกรท่ี 27 กันยายน 2562  

เวลา 9.00 -16.30 น. 

(ท่ี KC จํานวน 4 สัปดาห)  

ระหวางวันเสารท่ี 28 กันยายน - วันศุกรท่ี 25 ตุลาคม 2562 

วันจันทร – วันศุกร (เวลาเรียนจะแตกตางกันในแตละวัน)   

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) 

 4. สถานท่ี 

- เจแปนฟาวนเดช่ัน กรุงเทพฯ 

- ศูนยภาษาญี่ปุนคันไซ  เจแปนฟาวนเดช่ัน 

５．実施内容（予定） 

(1) 日本語授業（JF 日本語教育スタンダード B1～

B2、日本語能力試験 N2 相当） 

(2) 日本文化体験・交流プログラム 

 5. เน้ือหา (กําหนดการ) 

(1) เรียนรูภาษาญี่ปุน ( 37ระดับ 37B1-B2 ตามมาตรฐาน JF Standard ซ่ึง

เทียบเทาความรูภาษาญี่ปุนในระดับ N2 ) 

(2) เรียนรูวัฒนธรรมญี่ปุนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

６．参加資格 

次のすべてに該当する者を対象とする。 

(1) タイ国籍を有する者。 

(2) タイの公立中等教育機関に所属する日本語教師

で、学校長より本プログラムの参加が承認されて

いる者。なお、現在学生の者は対象としない。 

(3) 本プログラム終了後もタイの中等教育機関に引き

続き勤務することが決定している者。 

(4) 2019年 6月 28日（募集締切日）の時点で、年齢が

57 歳未満である者。 

(5) 2019 年 6 月 28 日（募集締切日）の時点で、１年以

上の日本語教授経験を有する者。（個人教授期間

または教育実習時間は除く。） 

(6) 2019 年 7 月 20 日（土）に JFBKK で実施する奨学

生選抜試験および面接試験を受験し、本プログラ

ム参加に必要な日本語能力（日本語能力試験 N3

認定相当）を有すると認められた者。なお、日本語

能力試験 N2 不保持者であり、2014 年から 2018

年において N3 認定を受けている者を優先する。 

奨学生選抜試験受験にかかる宿泊費や交通費等

は受験者が負担する。 

(7) 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。 

(8) 心身ともに健康な者。 

(9) 日本語能力試験 N2 相当の日本語運用能力習得

に積極的な姿勢、意欲があると認められる者。 

（10）過去に当プログラムに参加していない者。 

  6. คุณสมบัติ 

  ผูขอรับทุนตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

(1) สัญชาติไทย 

(2) เปนครูสอนภาษาญี่ปุนชาวไทยในโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา

และไดรับอนุมัติใหเขารวมจากผูอํานวยการโรงเรียน ยกเวน ผูท่ี

กําลังลาราชการศึกษาตอ  

(3) ตองกลับไปปฏิบัติหนาท่ี ณ โรงเรียนท่ีสังกัดหลังจากจบการเขา

อบรม 

(4) อายุไมเกิน 57 ป ณ วันปดรับสมัคร (วันศุกรท่ี 28 มิถุนายน 2562) 

(5) มีประสบการณการสอนภาษาญี่ปุน 1 ปขึ้นไป นับถึงวันปดรับสมัคร

(ไมรวมเวลาสอนแบบสวนบุคคลหรือช่ัวโมงฝกสอน) 

(6) ตองผานการทดสอบความรูภาษาญี่ปุน(เทียบเทาความรูในระดับ 

N3) ของ JFBKK  และการสอบสัมภาษณ ซ่ึงจะจัดสอบในวันเสารท่ี 

20 กรกฏาคม 2562  

อน่ึง ผูท่ีมีใบรับรองผลการสอบวัดระดับ N3 ระหวางป 2014-2018 

และยังสอบวัดระดับ N2 ไมผานจะไดรับการพิจารณากอน ท้ังน้ี ผู

เขาสอบตองรับผิดชอบคาท่ีพักและคาเดินทางในการมาทดสอบ

ความรูเอง 

(7) เปนผูท่ีมีสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได เขารวมกิจกรรมไดทุก

กิจกรรม รวมถึงใหความรวมมือในการทํางานกลุม  

(8) เปนผูท่ีมีสุขภาพรางกายและจิตใจท่ีสมบูรณแข็งแรง 

(9) เปนผูท่ีมีความตั้งใจและมุงหวังท่ีจะพัฒนาความรูความสามารถ

ภาษาญี่ปุนใหเพิ่มพูนในระดับ N2 

(10) เปนผูท่ียังไมเคยรับทุนน้ีมากอน 
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なお、OBEC1 期生～OBEC4 期生の参加について

は以下の条件を満たすことも必要となる 。 

（1） 組織内の格付けにより、Practitioner Level (K 1 

Teachers)の者。または、2019 年 9 月までに

Practitioner Level (K 1 Teachers)に昇格する見

込みのある者。 

（2） 2014 年から 2018 年において日本語能力試験 

Ｎ3 の認定を受けている者。 

（3） JFBKK で実施する選抜試験を受けて、合格基

準を満たしている者。 

（4） 「プロジェクト型学習」の日本語教師キャンプに

参加したことがある者。 

（5） 日本語インテンシブキャンプまたは国際日本語

キャンプでファシリテーターや運営教員を務めた

ことがある者を優先する。（上の（1）～（3）も満た

していること） 

（6） 選抜試験結果から受講者を選抜する際に、

OBEC 修了者ではない公務員教員を優先する。 

 อน่ึง ผูท่ีไดรับทุนโครงการทุนศึกษาดานการสอนภาษาตางประเทศท่ี 

2 (ภาษาญี่ปุน) สพฐ. รุนท่ี 1 – รุนท่ี 4 สามารถสมัครเพื่อสอบคัดเลือก

ได โดยมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังตอไปน้ี  

(1) เปนผูผานการประเมินครูผูชวย ไดรับการแตงตั้งเปนครู ค.ศ. 1 

หรือผูท่ีมีกําหนดจะไดรับการแตงตั้งเปนครู ค.ศ. 1 ภายในเดือน

กันยายน 2562 

(2) ตองมีใบรับรองผลการสอบวัดระดับ N3 ระหวางป 2014 - 2018 

(3) ตองสอบผานการทดสอบความรูภาษาญี่ปุนตามเกณฑท่ี 

JFBKK กําหนด 

(4) ตองเคยเขารวมคายครูภาษาญี่ปุนโดยใชโครงงานเปนฐาน 

(5) หากเคยไดรับเลือกใหทําหนาท่ี Facilitator หรือผูประสานงานใน

คายนักเรียน (เชน คายภาษาญี่ปุน Intensive และ/หรือ คาย

ภาษาญี่ปุนนานาชาติ) จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ (แต

ท้ังน้ีตองผานเกณฑขอ (1) –(3) ) 

(6) การพิจารณาผูเขารับทุน จะพิจารณาครูประจําการกอนเปน

อันดับแรก 

７．主催者が提供する費用 

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 500 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) 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 1,620 円を支給する。 

 7. คาใชจายท่ีผูจัดรับผิดชอบ 

ผูจัดจะรับผิดชอบคาใชจายใหกับผูรับทุนตามท่ีระบุไวในขอ (1) - (5)  

(1) คาใชจายในการเขาอบรม 

ผูจัดรับผิดชอบเรื่องคาอบรม  คาตําราตลอดจนสื่อการเรียนการ

สอนตางๆ ท่ีใชในการอบรม 

(2) เงินชวยเหลือคาท่ีพักระหวางเขาอบรมท่ีกรุงเทพฯ  

เจแปนฟาวนเดช่ัน กรุงเทพฯ จะจัดหาท่ีพักในบริเวณใกลเคียง

ใหกับผูรับทุนท่ีสังกัดโรงเรียนท่ีมีสถานท่ีตั้งอยูในจังหวัดอื่น ยกเวน

กรุงเทพมหานคร โดยระบุความจํานงคในใบสมัคร (พักหองละ 2 ทาน) 
อน่ึง หากผูรับทุนไมเขาพักในท่ีพักตามท่ีกําหนด เจแปนฟาวนเดช่ัน 

กรุงเทพฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีพักแตอยางใด  

หากเจแปนฟาวนเดช่ัน กรุงเทพฯ ไมสามารถจัดหาท่ีพักใหกับผูรับทุน

ตามท่ีแจงไวขางตนได ผูรับทุนจะไดรับเงินชวยเหลือคาท่ีพักไมเกินคืน

ละ 500 บาท (หากคาท่ีพักนอยกวาจํานวนเงินดังกลาว จะจายใหตาม

จริง) โดยผูรับทุนจะตองชําระคาท่ีพักไปกอน และนําใบเสร็จการชําระ

เงินมาย่ืนเพื่อเปนหลักฐานในการขอรับเงินคาท่ีพักท้ังหมดในวัน

ปฐมนิเทศ ท่ีเจแปนฟาวนเดช่ัน กรุงเทพฯ (จายครั้งเดียว) 

※ ในกรณีท่ีผูรับทุนขาดหรือหยุดการเขาอบรมกลางคันโดยไมได

รับอนุญาตจากผูจัด ผูรับทุนจะตองคืนเงินชวยเหลือท่ีรับไป

กอนหนาเต็มจํานวน 

(3) เงินชวยเหลือระหวางการอบรมท่ีญี่ปุน 

ผูเขาอบรมจะเขาพักท่ี KC โดยไมเสียคาใชจาย และไดรับเงินเบ้ีย

เลี้ยงระหวางการอบรมในวันจันทร – วันศุกรวันละ 1,620 เยน 
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(4) 交通費補助 

OBEC がタイ国内の移動、バンコクでの交通費を

主管する学校の教員に支給する。 

渡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。 

タイから日本までの往復交通費、日本滞在中の交

通費は参加者が負担する。 

 

(5) 日本語能力試験 N2 受験料 

参加者は本プログラム終了後に日本語能力試験

N2を受験すること。2019年 12月または 2020年 7月

（またはその両方）に日本語能力試験 N2 を受験す

る場合には、JFBKK がその受験料を支給する。 

申請書は JFBKK が購入する。受験者は事前に

JFBKK にどの試験会場で受験するかを知らせ、本

人による申し込みの後、申込書と受験票のコピー

を提出すること。 

なお、当該試験を受験しなかった場合、JFBKK が

支払った受験料の返還を求めることがある。 

 

国際交流基金側の予算は、日本とアジア諸国との

文化交流を促進、強化することを目的とするアジア文

化交流強化事業費です。 

(4) คาเดินทางระหวางการรับทุน 

สพฐ. จะรับผิดชอบคาเดินทางระหวางการเขาอบรมท่ีกรุงเทพฯให

เฉพาะผูรับทุนท่ีสอนในโรงเรียนสังกัดสพฐ. เทาน้ัน 

KC จะรับผิดชอบคาโดยสารรถไฟไป - กลับระหวางสนามบินคันไซ

และ KC ตามระเบียบของ KC 

ผูรับทุนตองรับผิดชอบคาตั๋วเครื่องบินไป – กลับระหวางสนามบิน

สุวรรณภูมิและสนามบินคันไซ  และคาเดินทางอื่นๆ ในประเทศญี่ปุน

นอกเหนือจากท่ีระบุไวขางตนเอง 

 

(5) คาสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุน N2 

ผูรับทุนตองเขาสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนระดับ N2 หลังจบการเขา

อบรม หากผูรับทุนเขาสอบในเดือนธันวาคม 2562 และ/หรือ 

กรกฎาคม 2563 จะไดรับเงินชวยเหลือคาสมัครสอบจาก JFBKK 

JFBKK จะดําเนินการซ้ือใบสมัครสอบใหผูรับทุน โดยผูรับทุนตอง

แจงกับ JFBKK วาเลือกสอบท่ีศูนยสอบใด หลังจากไดรับใบสมัครแลว 

ผูรับทุนตองดําเนินการสมัครสอบดวยตนเอง และสงสําเนาใบสมัคร

และบัตรท่ีน่ังสอบให JFBKK เก็บไวเปนหลักฐาน  

อน่ึง หากผูรับทุนไมไปสอบตามท่ีสมัครไว จะตองคืนเงินคาสมัคร

สอบให JFBKK  โดยไมมีเงื่อนไข 

 

 

งบประมาณท่ีเจแปนฟาวนเดช่ันรับผิดชอบ เปนงบประมาณจาก

หนวยงาน Asia Center ท่ีสงเสริมการแลกเปลี่ยนและกระชับ

ความสัมพันธระหวางประเทศญี่ปุนและประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

 

８．参加者の義務 

参加者は、次の(1)～(15)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。 

 8. ขอปฏิบัติของผูรับทุน 

ผูรับทุนตองปฏิบัติตามขอบังคับ (1) ถึง (15) ดังตอไปน้ี  ในกรณีท่ีไม

ปฏิบัติตามขอบังคับดังกลาว ผูรับทุนจะถูกตัดสิทธิ์การเขาอบรมและ

ยกเลิกรายช่ือจากผูมีสิทธิ์ขอรับทุน นอกจากน้ี หากผูรับทุนไมปฏิบัติ

ตามขอบังคับหลังจากจบการเขาอบรมโดยไมมีเหตุอันควร ผูรับทุน

จะตองคืนเงินชวยเหลือท่ีไดรับไปกอนหนาเต็มจํานวน และตองคืนตํารา

และสื่อการเรียนการสอนดวย 

(1) ในระหวางท่ีพํานักอยูในประเทศญี่ปุน ผูรับทุนตองปฏิบัติตาม

กฏหมายของประเทศญี่ปุน อน่ึง กฏหมายของประเทศญี่ปุน

กําหนดหามมิใหผูท่ีมีอายุไมครบ 20 ป ดื่มสุราและสูบบุหรี่ 

(2) เขารวมกิจกรรมตลอดระยะของโครงการ 

(3) ศึกษาอยางจริงจังตามเน้ือหาท่ีกําหนดในหลักสูตร 

(4) หามประพฤติตนนอกเหนือจากวัตถุประสงคท่ีระบุไวในเอกสารการ

ตรวจลงตราระหวางการพํานัก ณ ประเทศญี่ปุน รวมท้ังหาม

ประกอบอาชีพหรือทําธุรกิจใดๆ 



 

5 

(5) 参加者は集団でプログラムに参加することを前提

に招へいされたことを理解し、主催者の指示に従

って、すべての活動に参加すること。 

(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

こと。 

(7) 本プログラム期間中に、一時帰国や第三国への

旅行をしないこと。 

(8) 本プログラム終了後、帰国時に私的な理由により

第三国に立ち寄らないこと。 

(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

い。 

(11) 本プログラム期間中は、『関西国際センター研修

参加者規則』を遵守すること。 

(12) 本プログラム実施施設内では、主催者の指示に

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

ットに則った報告書を作成、提出すること。また終

了時のアンケートに回答すること。 

(14) 本プログラム終了後 1 年以内に行われる日本語

能力試験を必ず受験すること。 

(15) 訪日時、「感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律」（平成十年法律第百十四

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。 

(5) เขาใจและยอมรับเงื่อนไขในช้ันตนแลววาเปนการเขารวมแบบเปน

กลุม รวมถึงจะปฏิบัติตามคําแนะนําของผูจัดในการเขารวม

กิจกรรมทุกกิจกรรม 

(6) ในการเดินทางมาเขารวมท่ีประเทศญี่ปุน หามผูรับทุนเดินทางเขา

ประเทศญี่ปุนกอนตารางการเดินทางท่ีผูจัดกําหนดไว 

(7) ในระหวางการเขารวมท่ีประเทศญี่ปุน หามผูรับทุนเดินทางกลับ

ประเทศไทย หรือเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ 

(8) หลังจบการเขารวมท่ีประเทศญี่ปุน หามแวะหรือเดินทางไปยัง

ประเทศอื่นๆ กอนเดินทางกลับประเทศไทยดวยเหตุผลสวนตัว 

(9) ตองเดินทางกลับประเทศไทยทันทีท่ีจบโครงการ 

(10) ในการเขารวมท่ีประเทศญี่ปุน หามนําครอบครัวรวมเดินทางหรือ

พํานักรวมกัน 

(11) ตองปฏิบัติตามกฏระเบียบของ KC อยางเครงครัด 

(12) ระหวางการเขารวมท่ี JFBKK และ KC ตองปฏิบัติตามคําแนะนํา

ของผูจัด 

(13) ตองสงรายงานตามรูปแบบท่ีกําหนดและตอบแบบสอบถามในวัน

สุดทายของการเขารวม 

(14) ตองสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนระดับ N2 ภายใน 1 ปหลังจบการ

เขาอบรม 

(15) ในระหวางการเขาอบรมท่ีประเทศญี่ปุน หากไดรับเช้ือหรือเปน

โรคติดตอตามท่ีระบุในพระราชบัญญัติวาดวยเรื่องการปองกัน

โรคติดตอและการรักษาทางการแพทย  （平成十年法律第百十四

号） จะตองรีบแจงเจาหนาท่ี KC ทราบโดยเร็ว 
 

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)

のいずれかに該当すると主催者が判断した場合、主

催者は当該参加者の本プログラム参加を中止し、帰

国させることができる。 

(1) 参加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

たとき。 

(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。 

 9. ผูจัดขอสงวนสิทธ์ิระงับการเขาอบรม 

นอกจากผูจัดอาจตัดสิทธิ์การรับทุนเน่ืองจากผูรับทุนไมปฎิบัติตาม

ขอบังคับท่ีระบุในขอ 8 ขางตนแลว ผูจัดอาจใหผูรับทุนหยุดการเขา

อบรมกลางคัน และสงตัวกลับประเทศไทยไดในกรณีดังตอไปน้ี  

(1) ผูรับทุนไมสามารถเขาอบรมหรือไมเหมาะสมในการเขาอบรม

เน่ืองจากเหตุผลดานสุขภาพทางรางกายหรือจิตใจ 

(2) ผูรับทุนกรอกขอมูลอันเปนเท็จในใบสมัคร 

(3) ผูรับทุนไมปฏิบัติงานตามเปาหมายของโครงการ 
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１０．応募申請手続き 

(1) 提出書類 

a. 主催者が指定する申請書式（全 3 ページ） 

b. 身分証明書の写し 

c. 日本語能力試験認定書の写し 

(2) 提出方法、期限 

2019 年 月 6 月 28 日（金）、タイ時間 17：00 まで。

締切厳守（郵送の場合は当日必着）。JFBKK の

Email: jldseminar@jfbkk.or.thに申請すること。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。 

a. 7 月 8 日（月）に「奨学生選抜試験」受験資格

者をメールにて通知する。 

b. 7 月 20 日（土）に JFBKK で「筆記及び面接の

選抜試験」を実施する。当試験受験のための

費用は受験者が負担する。 

c. 7 月 31 日（水）に選抜試験結果（プログラム参

加認定者のみ）をメールにて通知する。  

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。 

※ 「奨学生選抜試験」の合格者が一定数に満たない

場合は、本プログラムの実施を取りやめる場合が

ある。 

 10. วิธีสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร  

(1) เอกสารประกอบการสมัคร 

ก. ใบสมัครตามแบบฟอรมท่ีกําหนด (จํานวนท้ังหมด 4 หนา) 

ข. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ค. สําเนาผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุนระดับ N3  

(2) วิธีรับสมัครและกําหนดการ 

สงใบสมัครมายัง JFBKK 27ทางอีเมลท่ี jldseminar@jfbkk.or.th 

ภายในวันศุกรท่ี 28  มิถุนายน 2562 เวลา 17:00 น. ตามเวลาใน

ประเทศไทย (สําหรับการจัดสงไปรษณีย จะตองสงใหถึงภายในวันและ

เวลาท่ีกําหนด) โดยตองไดรับความยินยอมจากผูบังคับบัญชา หาม

สมัครเปนการสวนตัว 

ก. แจงช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกทางอีเมลในวันจันทรท่ี 8

กรกฎาคม 2562 

ข. เขาสอบคัดเลือกขอเขียนและสัมภาษณในวันเสารท่ี 20 

ค. กรกฏาคม 2562 ณ JFBKK โดยผูสมัครจะตองรับผิดชอบ 

คาท่ีพักและคาเดินทางเอง  

ง. แจงผลการคัดเลือกทางอีเมลในวันพุธท่ี 31 กรกฏาคม 2562 

หลังจากน้ัน JFBKK จะสงผลใหกับทางสพฐ. เพื่อดําเนินการตาม

ขั้นตอนราชการ หากผูสมัครไมไดสอนในโรงเรียนสังกัดสพฐ. JFBKK  

จะแจงผลไปยังโรงเรียนตนสังกัด 

※ ผูจัดขอสงวนสิทธิ์ไมจัดโครงการในกรณีท่ีจํานวนผูรับทุนไมถึง

เกณฑที่กําหนด  

１１．事業情報の公開 

参加者の氏名、性別、所属機関(学校)等の情報は、

主催者が作成する資料等で公表される。 

 11. การเปดเผยขอมูล 

ผูจัดจะเปดเผยขอมูลของผูสมัคร เชน ช่ือ-สกุล เพศ โรงเรียนท่ีสังกัดใน

รูปแบบเอกสารตางๆ 

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。 

(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

る。 

 12. การจัดการขอมูลสวนตัว  

(1) ขอสงวนสิทธิ์การคืนใบสมัครและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

(2) ผูจัดอาจสงเอกสารขอมูลแนะนํากิจกรรมเก่ียวกับการเรียนการ

สอนภาษาญี่ปุนไปยังท่ีอยูท่ีระบุไวในใบสมัคร 

(3) ผูจัดจะเปดเผยขอมูลของผูรับทุน เชน ช่ือ-สกุล เพศ โรงเรียนท่ี

สังกัดในรูปแบบเอกสารตางๆ 

(4) ผูจัดอาจใชขอมูลของผูรับทุนและโรงเรียนท่ีสังกัดเพื่อประเมินผล

โครงการและการวิจัยทางวิชาการ 

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。 

 13. การติดตามผล 

ผูรับทุนใหความรวมมือกับผูจัดในการติดตามผลหลังจากจบการเขา

อบรม 
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