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「第４回タイ中等教育教員 訪日スカラシップ」 

参 加 申 請 書 
 

ใบสมัคร 

ทุนอบรมพัฒนาศักยภาพดานภาษาญี่ปุนระดับสูงสําหรับครรูะดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศญี่ปุน  รุนที่ 4 

 

(กรุณากรอกขอมูลลงในฟอรมใหสมบูรณดวยภาษาอังกฤษและกรอกเปนปค.ศ.) 年 月 日 

                   ป        เดือน       วันที่ 

私は本プログラムに参加したく申請いたします。 

ขาพเจามีความประสงคที่จะสมัครขอรับทุนอบรมพัฒนาศักยภาพดานภาษาญ่ีปุนระดับสูงสําหรับครูระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศญ่ีปุนในครั้งนี ้

 
※ 以下は候補者本人が記入すること  

   ผูสมัครกรอกขอมูลดานลางนี ้
 

氏名 
ชื่อสกุล 

タイ語表記 
ภาษาไทย 

敬称 

คํานําหนาชือ่ �นาย   �นาง 

�นางสาว  �อื่นๆ_________ 

姓 
นามสกุล 

名  
ชื่อ 

アルファベット表記 

ภาษาอังกฤษ 
Name Title 

�  Mr.   �  Mrs.   �  Miss    
� Other _______________ 

Surname Name 

カタカナ表記 

ภาษาญ่ีปุน 

 姓 
นามสกุล 

名 
ชื่อ 

性別 
เพศ 

 
生年月日 
วันเกิด 

19    年     月     日    
     ป    เดือน     วัน 

年齢（2019 年 6 月 28 日現在） 

อายุ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 
 

国 籍 
สัญชาต ิ

 

 

候補者連絡先  ที่อยู(ที่ติดตอสะดวก) ของผูสมัคร 

ที่อยู 

 

 

Tel. Fax E-mail 

所属学校 
โรงเรียนตนสังกัด 

 
 
 

所属機関 สังกัด 

□Office of the Basic Education Commission (OBEC)   □ その他 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)          อื่นๆ ระบุ _________________________________________________________ 

所属学校名（アルファベット表記） 
ชื่อโรงเรียน  (ภาษาอังกฤษ) 

所属学校名（タイ語表記） 
ชื่อโรงเรียน  (ภาษาไทย) 

  

所属学校名での職務 
ตําแหนงในโรงเรียน 

常勤/非常勤 

ครูประจําการ / ครูอัตราจาง 
格付 

วิทยฐานะปจจุบัน 

 □Government Teachers 

ครูประจําการ   

□Contract Teachers 

  ครูอัตราจาง 

□Assistant Teachers  ครูผูชวย   

□K____ Teachers   ครู ค.ศ _____ 

□Other อื่นๆ ระบุ _____________________ 

所属学校住所 ที่อยูโรงเรียน 
 
 

Tel.                             Fax                         Website 

最終学歴 

ประวัติการ 

ศึกษาข้ันสูงสุด 

機関名   
ชื่อสถาบัน 

 取得地 
ประเทศ / จังหวัด 

 

取得年 

ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

 
学位 

วุฒิการศึกษา 

 
専攻 

วิชาเอก 

 

2019 年度 第 4 回 

รุนท่ี 4 ปการศึกษา 2562 
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日本語学習歴 
ประวัติการศึกษาภาษาญ่ีปุน 

期間 ระยะเวลา 学習機関名 ชื่อสถาบัน 

จาก  
年(ป)   月(เดือน)～ 

ถึง 
年(ป)    月(เดือน) 

 

จาก  
年(ป)   月(เดือน)～ 

ถึง 
年(ป)    月(เดือน) 

 

จาก  
年(ป)   月(เดือน)～ 

ถึง 
年(ป)    月(เดือน) 

 

 

訪日歴 
ประวัติการไปประเทศญ่ีปุน 

時期 
ระยะเวลา 

日数 
จํานวนวัน 

滞在地 
สถานที่พํานัก 

滞在目的、日本での活動内容  
วัตถุประสงคและกิจกรรมที่ทํา 

จาก  

年(ป)   月(เดือน)～ 

ถึง 

年(ป)    月(เดือน) 

   

จาก  

年(ป)   月(เดือน)～ 
ถึง 

年(ป)    月(เดือน) 

   

จาก  

年(ป)   月(เดือน)～ 

ถึง 

年(ป)    月(เดือน) 

   

จาก  

年(ป)   月(เดือน)～ 
ถึง 

年(ป)    月(เดือน) 

   

 

 

日本語教授歴 

ประวัติการสอนภาษาญ่ีปุน 
 
 

合計    年    か月 
รวม          ป      เดือน 
 

期間 
ระยะเวลา 

機関名  
ชื่อสถาบัน 

対象者 

ระดับชั้นของผูเรียน 

使用教材  
ตําราที่ใชสอน 

จาก  
年(ป)   月(เดือน)～ 

ถึง 
年(ป)    月(เดือน) 

   

จาก  
年(ป)   月(เดือน)～ 

ถึง 
年(ป)    月(เดือน) 

   

จาก  
年(ป)   月(เดือน)～ 

ถึง 
年(ป)    月(เดือน) 

   

 

JFBKK の研修参加歴 

ประวัติการอบรมที่ 
เจแปนฟาวนเดชั่น กรุงเทพฯ 

新規研修  โครงการอบรมครู Shinki 期生(รุนที่)  （      年(ป)） 

OBEC 研修 

โครงการทุนศึกษาดานการสอนภาษาตางประเทศที่ 2 (ภาษาญ่ีปุน) สพฐ. 
期生(รุนที่)  （      年(ป)） 

日本語ブラッシュアップ集中研修 

โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาความสามารถภาษาญ่ีปุนสําหรับครูระดับ
มัธยมศึกษา 

第(ครั้งที่)   回  （     年(ป)    月(เดือน)） 

第(ครั้งที่)   回  （     年(ป)    月(เดือน)） 

第(ครั้งที่)   回  （     年(ป)    月(เดือน)） 

 

日本語キャンプ参加歴 

ประวัติการเขารวมคายภาษาญ่ีปุน 

「プロジェクト型学習」の日本語教師キャンプ 

คายครูภาษาญ่ีปุน โดยใชโครงงานเปนฐาน 
□ 参加した(เขารวม)                    ＿＿＿＿年(ป) 

日本語インテンシブキャンプ 

คายภาษาญ่ีปุน Intensive 

□ ファシリテーター(เปนFacilitator)        ＿＿＿＿年(ป) 

□ 運営教員(เปนผูประสานงาน)              ＿＿＿＿年(ป) 

国際日本語キャンプ 

คายภาษาญ่ีปุนนานาชาติ 

□ ファシリテーター(เปนFacilitator)       ＿＿＿＿年(ป) 

□ 運営教員(เปนผูประสานงาน)              ＿＿＿＿年(ป) 
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所属学校での 
“日本語パートナーズ” 

の受入れ 

 
ประวัติการเขารวมโครงการ 

NIHONGO Partners 

所属学校で“日本語パートナーズ”を受け入れたことがありますか。     □ あり เขารวม    □ なし ไมเคยเขารวม 

โรงเรียนของทานเขารวมโครงการ NIHONGO Partners หรือไม 
 
※「あり」の場合は、以下の受入れ時期で該当するものにチェックしてください。สําหรับผูที่ตอบวา“เขารวม” โปรดระบุชวงเวลาที่เขารวม 

□2014.9～2015.3    □2015.5～2016.3    □2015.8～2016.3    □2016.5～2017.3    □2017.5～2018.3  

□2018.5～2019.3           □2019.5～2020.02 

“日本語パートナーズ”の CP を担当したことがありますか。              □ あり เปน           □ なし ไมเคยเปน 

ทานเปนครู Counter Part ในโครงการ NIHONGO Partners หรือไม 
 

※「あり」の方は、JF 日本語国際センターで実施する「CP 研修」（2 週間）への参加について該当するものにチェックしてください。 

สําหรับผูที่ตอบวา“เปน” โปรดระบุชวงเวลาที่ทานไดเขาอบรมครู Counter Part (2 สัปดาห) ที่ศูนยภาษาญ่ีปุนอุระวะ เจแปนฟาวนเดชั่น 

□  2016 年に参加（3/23～4/5）     □ 2017 年に参加（3/15～3/29）      □2018 年に参加（4/10～4/24） 
เขารวมในป 2016                                            เขารวมในป 2017                                                   เขารวมในป 2018 

□2019 年に参加（4/8～4/23）      □ 参加したことがない  
 เขารวมในป2019                                              ยังไมเคยเขารวม 

 

日本語能力試験の受験経験 

ประวัติการสอบวัดระดับภาษาญ่ีปุน 

 

 

（※ 合否を問わずに、全ての受験
経験を記入してください。 

(กรุณากรอกประวัติการสอบทุกครั้ง  

ทั้งที่สอบผานและสอบไมผาน) 

□ あり         □ なし      ※「あり」にチェックした人は、以下をご記入ください。 

                                เคยสอบ                              ไมเคยสอบ                      สําหรับผูที่เคยสอบ กรุณากรอกประวัติการสอบดานลางนี้ 

受験時期      年     月 

            สอบเมื่อ                     ป                  เดือน 

受験級 

ระดับที่สอบ 

合否 （合格  /  不合格） 

ผลการสอบ (ผาน / ไมผาน) 

   

   

   

   

 

認定情報 

ใบรับรองผลการสอบวัดระดับภาษาญ่ีปุน 

受験級 

ผลสอบระดับ 

得点区分別得点  ผลคะแนน 
総合得点 

ผลคะแนนรวม 

認定番号 

หมายเลขใบประกาศนียบัตร 
言語知識 

คําศัพทและไวยากรณ 

読解 

การอาน 

聴解 

การฟง 

      

      

 

自分の日本語運用能力について、当てはまると思う項目全てに✓をつけてください。 

ความสามารถในการใชภาษาญ่ีปุน   กรุณาเขียนเครื่องหมาย ✓  ในชองที่ตรงกับความสามารถของตน 

聞く 

การฟง 

□仕事や生活の場面でよく話題にのぼる話やテレビ番組の内容がだいたい理解できる。 

สามารถเขาใจไดพอสมควรเก่ียวกับเรื่องที่เปนประเด็นอยูในความสนใจในหนาที่การงานหรอืในชีวิตประจําวัน หรือเขาใจเนื้อหารายการโทรทัศน 

□自分の仕事や生活に関してよく使われることばや表現を聞いて理解できる。 

สามารถเขาใจคําศัพทสํานวนที่ใชบอยๆ เก่ียวกับงานของตนเองและชีวิตความเปนอยู 

□ゆっくり話してもらえば、自分のことや生活などに関してよく使われることばや基本的なことばが理解できる。 

หากคูสนทนาพูดชาๆ  ก็สามารถเขาใจคําศัพทที่ใชบอยๆ และคําศัพทพ้ืนฐานเก่ียวกับเรื่องของตนเองและชีวิตความเปนอยู 

読む 

การอาน 

□興味のある話題について書かれた、簡単な説明文を読んで要点が理解できる。 

สามารถอานเรื่องงายๆที่มีความสนใจ และเขาใจใจความสําคัญของเรื่องนั้นได 

□身近な話題について書かれた、決まった形の文章や手紙が理解できる。 

สามารถเขาใจประโยคหรือจดหมายที่มีรูปแบบที่กําหนดตายตัวและมีเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องใกลตัว 

□短い、簡単な文が理解でき、必要なものや時間などの大事な情報を探すことができる。 

สามารถเขาใจประโยคสั้นๆ งายๆ และสามารถหาขอมูลที่สําคัญเก่ียวกับเรื่องราวหรือเวลาทีจ่ําเปนได 
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話す 

การพูด 

□人間関係に配慮しながら、様々な立場の人となめらかで自然な会話や議論ができる。 

สามารถรวมพูดคุย แสดงความคิดเห็นกับบุคคลทั่วๆ ไปไดอยางราบรื่นและเปนธรรมชาติโดยคํานึงถึงเรื่องความสัมพันธตอกัน 

□経験やこれからの予定、やりたいことなどを、基本的な接続のことばを使って説明することができる。 

สามารถอธิบายประสบการณ กําหนดการในอนาคต  สิ่งที่อยากทํา โดยใชคําเชื่อมระดับพ้ืนฐาน 

□日常生活の様々な場面で、家族、趣味、仕事など身近な話題の会話を続けることができる。 

สามารถพูดคุยเรื่องใกลตัวไดอยางตอเนื่องในชีวิตประจําวัน เชน เรื่องครอบครัว เรื่องงานอดเิรก เรื่องงาน 

□家族や周囲の人々のこと、これまでの経験などを簡単なことばや文で説明することができる。 

สามารถอธิบายเรื่องครอบครัว ผูคนรอบขาง  ประสบการณที่ผานมา โดยใชคําศัพทและประโยคงายๆ 

書く 

การเขียน 

□自分の関心のある話題や旅行での経験や印象などを、短いがまとまった文章で書くことができる。 

สามารถเขียนขอความสั้นๆ เก่ียวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ ประสบการณหรือความประทับใจในการทองเที่ยว 

□簡単な内容の伝言や、友達への短い手紙を書くことができる。 

สามารถเขียนโนตงายๆ เขียนจดหมายสั้นๆ ถึงเพ่ือนได 

 


