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คาํอธิบายเก่ียวกบัการสมคัร  
โครงการสนบัสนุนองค์กรการศึกษาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการทาํงานและการใช้ชีวิต (ทุนสนับสนุน) 

 
 

 
1 วตัถุประสงค์ 

โปรแกรมน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาภาษาญี่ปุ่นท่ีจาํเป็นเพื่อการทาํงานและการใช้ชีวิตท่ีประเทศ

ญ่ีปุ่น เป็นทุนสนับสนุนส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายในการดาํเนินโครงการขององค์กร หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

สาํหรับผูท่ี้ไปประเทศญ่ีปุ่นในระบบ “ทักษะเฉพาะทาง” โปรแกรมน้ีสาํหรับโครงการท่ีดาํเนินการจนถึง 31 มีนาคม 2565  
 
2. พ้ืนท่ีเป้าหมาย 

ประเทศไทย 
 
3.  โครงการเป้าหมาย 

(1) โครงการท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือขยายรากฐานการศึกษาภาษาญ่ีปุ่นสาํหรับแรงงานท่ีไปประเทศญ่ีปุ่นท่ีจะดาํเนินการตั้ งแต่

เดือนกุมภาพนัธ์ 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2565（ระยะเวลาในการให้ทุน : เดือนกุมภาพนัธ์ 2562 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 

2565） 
(2) โครงการท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนจะต้องมีครบตามขอ้กาํหนดทั้ งหมดดังต่อไปน้ี 

a) เป็นท่ียอมรับว่า เป็นไปไม่ไดท่ี้ยากท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการหากไม่ไดรั้บทุนสนับสนุน 

b) แผนและวิธีการของโครงการเหมาะสมเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์และสามารถคาดหวงัผลลัพธ์ท่ีเพียงพอได้ 
c) ไม่ใช้เพ่ือวตัถุประสงคท์างศาสนาหรือทางการเมือง 

 
4. คุณสมบัติการสมคัร 

(1) เป็นองค์กร หน่วยงานท่ีตั้ งอยู่ในข้อ 2 ขา้งต้นท่ีดาํเนินการด้านการศึกษาภาษาญี่ปุ่นให้กับผูท่ี้ไปประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ระบบ 

“ทกัษะเฉพาะทาง” ไม่เปิดรับการสมคัรในนามบุคคล 
(2) ไม่ตรงกับข้อต่อไปน้ี 

a) ประเทศญี่ปุ่น (หน่วยงานของประเทศ เช่น หน่วยงานราชการ) องค์กรสาธารณะท้องถ่ิน องค์กรอิสระ และองค์กรอิสระ

ทอ้งถ่ิน (ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “หน่วยงานประเทศญี่ปุ่น”) 
b) หน่วยงานด้านการศึกษา หน่วยงานวิจยัที่จัดตั้ งโดยหน่วยงานประเทศญี่ปุ่นและองค์กร หน่วยงาน สถานที่ต่างๆ ท่ีสังกัด

ประเทศญี่ปุ่น (แมว้่าองค์กร หน่วยงานนั้ นจะเก่ียวข้องกับการจัดตั้ งโดยหน่วยงานประเทศญี่ปุ่นก็ตาม แต่ไม่รวม

หน่วยงานที่มีคุณสมบัติเป็นนิติบุคคล เช่น สมาคมและมูลนิธิ เป็นต้น 
c) รัฐบาลต่างประเทศ (หน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงทบวง) และทาํเนียบในต่างประเทศของรัฐบาลต่างประเทศ 
d) ระหว่างต่างประเทศท่ีสนับสนุนโดยประเทศญี่ปุ่น 

(3) ตอ้งครบทั้งหมดตามเง่ือนไขขา้งล่าง 
a) มีความสามารถในการดาํเนินงานตามแผนโครงการ 
b) การไดรั้บทุนสนับสนุนจากเจแปนฟาวน์เดชั่น ไม่เป็นการละเมิดกฎหมายและขอ้บังคบัของประเทศผูส้มคัร (โปรด

ตรวจสอบก่อนการสมคัร)  
c) ตามหลกัการ องค์กร หน่วยงานท่ีสมคัรจะตอ้งมีบญัชีธนาคารท่ีสามารถรับเงินทุนสนับสนุนจากเจแปนฟาวน์เดชั่น หรือ

สามารถเปิดบัญชีได้เมื่อถึงเวลาท่ีไดรั้บเงินทุนสนับสนุน 
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5. คาํอธิบายโปรแกรม 
(1) ภาพรวม 

หัวขอ้ เน้ือหา 

 ทุนสนับสนุนการ

จัดซ้ือส่ือการสอน 

ทุนสนับสนุนส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือส่ือการสอนและส่ือการสอนเสริมท่ี

สามารถใช้ในการศึกษาภาษาญี่ปุ่นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการทาํงานและการใช้ชีวิตใน

ประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ไม่รวมหนังสือเรียนที่ให้นักเรียน 
ทุนสนับสนุน

เงินเดือน 
ทุนสนับสนุนส่วนหน่ึงของเงินเดือนของครูสอนภาษาญี่ปุ่นเมื่อจัดสอนคอร์สภาษาญี่ปุ่น

เพื่อวตัถุประสงค์เพื่อการทาํงานและการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น 

ทุนสนับสนุนการ

ประชุม 

ทุนสนับสนุนส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา เวิร์กชอป ซิมโพเซียม การอบรม

สาํหรับครูสอนภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการศึกษาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อวตัถุประสงค์เพื่อการทาํงานและการ

ใช้ชีวิตในประเทศญ่ีปุ่น  

ทุนสนับสนุนการ

ทาํส่ือการสอน 

ทุนสนับสนุนส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายในการผลิตและจัดพิมพ์หลักสูตรและส่ือการสอนท่ี

จาํเป็นสาํหรับการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือวตัถุประสงค์เพ่ือการทาํงานและการใช้ชีวิตใน

ประเทศญี่ปุ่น หรือ การสอบภาษาญ่ีปุ่นขั้นพ้ืนฐานเจแปนฟาวน์เดชั่น 

โครงการแผนอิสระ 
ทุนสนับสนุนส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายในการดาํเนินโครงการที่จาํเป็นสาํหรับการส่งเสริมครู

ภาษาญ่ีปุ่น หรือจัดข้ึนเพ่ือเพ่ิมความสนใจและส่งเสริมการศึกษาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อ

วตัถุประสงค์เพื่อการทาํงานและการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น 
※ ข้ึนอยู่กับกิจกรรม สามารถยื่นสมคัรขอรับการสนับสนุนที่จาํเป็นโดยรวมหลายหัวขอ้ได้ 

(2)เน้ือหาการสนับสนุน 
A. ส่วนใหญ่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านหน่ึงดา้นใดต่อไปน้ี 

• ค่าเดินทางในประเทศและต่างประเทศ 
• ค่าที่พกั 
• ค่าตอบแทน ค่าแรง 
• ค่าจัดประชุม (ค่าสถานท่ี ค่ายืมอุปกรณ์ ค่าล่ามเป็นต้น) 
• ค่าโฆษณา 
• ค่าจัดทาํเอกสาร รายงาน 
• ค่าจัดซ้ือส่ือการสอน 
• ค่าพิมพ์และเข้าเล่ม 
※ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายขา้งตน้แล้ว ค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีไม่ตรงตามน้ีสามารถบนัทึกรวมเป็นค่าใช้จ่ายทางออ้มได ้

อย่างไรก็ตาม จาํนวนเงินทั้งหมดจาํกัดไวท่ี้ 10% ของจาํนวนทุนสนับสนุนสาํหรับค่าใช้จ่ายขา้งต้น 
※ สาํหรับค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ จาํเป็นตอ้งส่งเอกสารรับรองการชาํระเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงินเมื่อชาํระเงิน  

 
  B. รายการต่อไปน้ีไม่รวมในทุนสนับสนุน 

a) การประชุมทางธุรกิจ เช่น การประชุมกรรมการและการประชุมสามญัที่องค์กรท่ีสมคัรจดัข้ึนเป็นประจาํ 
b) ค่าใช้จ่ายจัดซ้ืออุปกรณ์ (ส่ิงท่ีคงเหลือระยะยาวเป็นทรัพยสิ์นที่จบัต้องได้ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เช่นโต๊ะ เก้าอ้ี 

ชั้นวางของ และเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ) 
c) การซ้ืออสังหาริมทรัพยแ์ละค่าก่อสร้าง 
d) ค่าเช่าส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีกาํหนดไวส้าํหรับการใช้งานระยะยาว 
e) ค่าเช่าสถานท่ีสําหรับส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเป็นของหน่วยงาน องค์กรท่ีสมคัร 
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f) ค่าตั๋วเคร่ืองบินระหว่างประเทศที่เกินอัตราลดราคาของชั้นประหยดัปกติ (อัตราค่า PEX) ตามเส้นทางบิน

ตรง 
g) ค่าเล้ียงรับรองและค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง 
h) การจัดหาทุนและเงินทุน การรณรงค์การบริจาค และการจัดทาํรางวลั 
i) ค่าจัดซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์ แฟกซ์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร กลอ้งถ่ายรูปดิจิทัล เป็นต้น) 
j) การก่อสร้างอนุสรณ์สถาน 
k) ค่าใช้จ่ายสาํหรับผูท่ี้เก่ียวข้องกับเจแปนฟาวน์เดชั่น : ตัวอย่าง เช่น ค่าเดินทางและค่าตอบแทนสําหรับ

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาญี่ปุ่นท่ีส่งมาจากเจแปนฟาวน์เดชั่น 
(3)ข้อควรระวงั 

a) โปรแกรมทุนสนับสนุนน้ีเป็นโครงการที่ดาํเนินการภายในส้ินเดือนมีนาคม 2565  
b) โครงการเดียวกันน้ีต้องไม่นาํไปใช้ซํ้ าซ้อนกับโครงการทุนสนับสนุนอ่ืนที่ดาํเนินการโดยเจแปนฟาวน์

เดชั่น 
c) ไม่สามารถใช้หรือโอนเงินทุนสนับสนุนไปยงัหัวขอ้อ่ืนนอกจากท่ีไดรั้บอนุมติัจากเจแปนฟาวน์เดชั่น ตาม

หลกัการ จาํนวนเงินทุนสนับสนุนสูงสุด คือ 500,000 บาท จาํนวนเงินทุนสนับสนุนจะไดรั้บการประเมิน

และกาํหนดภายในวงเงินสูงสุดตามความจาํเป็นและเน้ือหาของแต่ละโครงการ 
d) ไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายเต็มจาํนวนของโครงการ เง่ือนไขการยื่นขอสมคัรคือ มีแหล่งทุน (ทุนตัวเองและ

แหล่งทุนหรือเงินช่วยเหลืออ่ืนๆ) ท่ีนอกเหนือจากเจแปนฟาวน์เดชั่น 
e) หากจาํนวนเงินทุนสนับสนุนเหลือหลังจากส้ินสุดโครงการทุนสนับสนุน โดยหลกัการ จะตอ้งคืนจาํนวน

เงินที่เหลือภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดให้กับเจแปนฟาวน์เดชั่น องค์กรสมคัรเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียม

ธนาคารในการคืนเงินทุนสนับสนุน 
 
6. วิธีการคัดเลือก 

ตรวจสอบจากมุมมองต่อไปน้ี และพิจารณาผลการตัดสิน 
(1) องค์กร หน่วยงานที่สมคัรท่ีตั้ งในภูมิภาค ประเทศเป้าหมาย (ผลดาํเนินการท่ีผ่านมาของผูท่ี้ต้องการไปทาํงานท่ีประเทศ

ญ่ีปุ่น เช่น ผลดาํเนินการที่ใช้ระบบฝึกปฏิบติังานด้านเทคนิค) 
(2) ผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรมที่คาดหวงัได ้
(3) การกระจายผลในท้องถิ่นและประเทศในการเผยแพร่ภาษาญี่ปุ่นเพื่อวตัถุประสงค์เพ่ือการทาํงานและการใช้ชีวิตใน

ประเทศญี่ปุ่น 
(4) สถานะการจัดหากองทุนจากแหล่งอ่ืนนอกจากเจแปนฟาวน์เดชั่น เช่น ทุนตัวเอง 
(5) ความเหมาะสมและความสอดคล้องของแผนโครงการ (เน้ือหาการดาํเนินการ ระบบการดาํเนินการ กาํหนดการ เป็นต้น) 
(6) สภาพความปลอดภยัของพ้ืนท่ีโครงการ 

 
7.  ขั้นตอนการสมคัร 

(1) เอกสารการสมคัร  
เอกสารที่จาํเป็นในการสมคัรมีดังน้ี กรุณาส่งชุดเอกสารต้นฉบับทั้ งอย่างนั้นโดยไม่ต้องใช้แม็กเยบ็กระดาษ  หากขาดส่ิง

ใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี จะไม่ไดรั้บการพิจารณาเน่ืองจากเอกสารการสมคัรไม่ครบถ้วน 
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เอกสารการสมคัรโครงการสนับสนุนองค์กรการศึกษาภาษาญี่ปุ่นใน

ต่างประเทศ (ทุนสนับสนุน) 
A. ใบสมคัรโดยรวม 
B. ภาพรวมองค์กรที่สมคัร 
C. ขอ้มูลบัญชีโอนเงินทุนสนับสนุน 

＋ 

D. เอกสารเน้ือหาโครงการ 
(Ⅰ)ทุนสนับสนุนจัดซ้ือส่ือการ

สอน 
(Ⅱ) ทุนสนับสนุนเงินเดือน 
(Ⅲ) ทุนสนับสนุนการประชุม ทุน

สนับสนุนการทาํส่ือการสอน 

โครงการวางแผนอิสระ 
※ กรุณาส่งข้อใดข้อหน่ึงข้างต้น 

ข้ึนอยู่กับกิจกรรม สามารถสมคัร

โดยรวมหลายข้อเข้าด้วยกัน 

＋ 
①ภาพรวมของหน่วยงานรวมถึงกฎระเบียบ (รายช่ือกรรมการ ผงัโครงสร้าง

องค์กร เป็นตน้) 
※ให้ส่งเอกสารต่อไปน้ีเท่าที่จะทาํได้ 

②เอกสาร เช่น ส่ิงพิมพที์่แสดงปรัชญาของกิจกรรม เน้ือหากิจกรรม (ผล

ดาํเนินการ) เป็นต้น 
③แผนโครงการ แผนรายรับและรายจ่ายประจาํปี (รายงานงบประมาณ

กิจกรรม) (รวมหลักสูตรและคอร์สการสอนภาษาญี่ปุ่น (รวมถึงวิธีการวดั

ความสามารถหลังจบหลักสูตร) และรวมค่าเรียน) 
④เอกสารท่ีแสดงให้เห็นเก่ียวกับหน่วยงานซ่ึงเข้าร่วมในสมาคมครูภาษาญี่ปุ่น 

(2) กรุณาส่งที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ 
 

< หมายเหตุ> 
• ไม่รับการส่งทางอีเมล ์หรือ แฟกซ์  
• กรุณาแจ้งทันทีหากมีการเปล่ียนแปลงเน้ือหาที่กรอกหลังส่งเอกสารการสมคัรแล้ว  
• นอกจากน้ี จะไม่มีการคืนเอกสารการสมคัรท่ีส่งมา อย่าลืมเก็บสาํเนาไวส้าํหรับผูส้มคัรเองเมื่อยื่นใบสมคัร 
 

8. การแจ้งผล 
(1) ประมาณ 1 เดือนหลงัจากสมคัร จะแจ้งผลให้แต่ละองค์กรและหน่วยงานเป็นรายๆไป  
(2) หากโครงการที่สมคัรได้รับเลือก จาํนวนทุนสนับสนุนจะประเมินโดยคาํนึงถึงกฎระเบียบของเจแปนฟาวน์เดชั่น 

มาตรฐานค่าครองชีพของประเทศนั้น ความสมดุลกับโครงการท่ีสมคัรของผูส้มคัรรายอื่น เป็นตน้ ผลการประเมินและ

จาํนวนเงินทุนสนับสนุนจากการพิจารณาขั้นสุดท้ายอาจลดลงมากเม่ือเทียบกับจาํนวนเงินที่ยื่นสมคัร  
 
9. ภาระผูกพนัของผูรั้บทุนสนับสนุน 

(1) โครงการเจแปนฟาวน์เดชั่น ดาํเนินการตามกฎหมายและขอ้บงัคับท่ีเก่ียวขอ้งกับเจแปนฟาวน์เดชั่น (รวมถึง 

“พระราชบัญญติัว่าด้วยการใช้งบประมาณท่ีเหมาะสมสาํหรับทุนสนับสนุน” (พระราชบัญญติัฉบบัที่ 179 ปี 2498)และ

ขอ้บงัคับ 
กรุณาดาํเนินโครงการตามท่ีเขียนไวใ้นใบสมคัร หากมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลพ้ืนฐานของผูส้มคัรหรือเน้ือหาโครงการ 

(ไม่รวมการเปล่ียนแปลงเล็กน้อย) จากเวลายื่นใบสมคัร กรุณายื่นท่ีเจแปนฟาวน์เดชั่นและขอรับการอนุมติั 
(2) เมื่อประชาสัมพนัธ์โครงการ กรุณาระบุให้ชัดเจนว่าโครงการโดยทุนสนับสนุนของเจแปนฟาวน์เดชั่น 
(3) ในระหว่างการดาํเนินโครงการที่รับทุนสนับสนุน หากเจแปนฟาวน์เดชั่นตระหนักถึงความจาํเป็น อาจขอรายงาน

สถานการณ์การดาํเนินโครงการท่ีรับทุนสนับสนุนจากผูท่ี้ไดรั้บทุนสนับสนุน หากพบว่า ผูรั้บทุนไม่ไดด้าํเนินการตาม

เง่ือนไขที่แนบมาน้ีหรือเน้ือหาการตัดสินท่ีส่งเพื่อรับทุนสนับสนุน อาจระงบัการให้ทุนสนับสนุนได ้
(4) หลงัจากโครงการเสร็จส้ิน กรุณาส่งรายงานเก่ียวกับภาพรวมโครงการ ผลการดาํเนินงาน รายรับและรายจ่าย 
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(5) สาํหรับรายรับและรายจ่ายทั้ งหมดท่ีเก่ียวกับโครงการ ให้เรียบเรียงเอกสารที่เป็นหลักฐานและสมุดลงบัญชี (เช่น 

ใบเสร็จรับเงิน) และเก็บไวเ้ป็นเวลา 5 ปีนับจากปีถัดจากปีท่ีโครงการเสร็จส้ิน  
(6) หากมีการกระทาํที่ไม่ถูกตอ้งเก่ียวกับการรับหรือการใช้ทุนสนับสนุน อาจมีการใช้มาตรการต่างๆ เช่น การยกเลิกการให้

ทุนสนับสนุน หรือ การส่ังให้คืนเงิน (รวมถึงเงินเพ่ิมเติม) และระงับการสมคัรเป็นระยะเวลาหน่ึง และในบางกรณี อาจ

ไดรั้บโทษทางอาญา 
(7) กรุณาปฏิบติัตามเง่ือนไขอ่ืนๆท่ีแนบมาเมื่อไดรั้บทุน 

 
10. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับโครงการ 

(1) หากไดรั้บทุน ขอ้มูล เช่น ช่ือผูส้มคัร ช่ือหน่วยงาน และภาพรวมโครงการจะไดรั้บการเผยแพร่ในผลการดาํเนินงานของเจ

แปนฟาวน์เดชั่น รายงานประจาํปี เว็บไซต์ เป็นตน้ 
(2) หากมีการร้องขอการเปิดเผยขอ้มูลมายงัเจแปนฟาวน์เดชั่นตาม “พระราชบัญญติัการเปิดเผยข้อมูลที่ถือโดยองค์กรอิสระ” 

(พระราชบัญญติัฉบบัที่ 140 ของปี 2554) ยกเวน้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยท่ีระบุในพระราชบัญญติัดังกล่าว เอกสารการสมคัรที่

ส่งมาจะถูกเปิดเผย 
 
11. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 

(1) เจแปนฟาวน์เดชั่นปฏิบติัตาม “พระราชบัญญติัการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่ถือโดยองค์กรอิสระ (พระราชบัญญติัฉบบั

ท่ี 59 ปี 2546) และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลในแต่ละภูมิภาคและประเทศ และเม่ือ

ดาํเนินการเก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคลจะดาํเนินการรวบรวม ใช้และจดัการอย่างเหมาะสม กรุณาดูเวบ็ไซต์ข้างล่าง เก่ียวกับ

การป้องกันรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจแปนฟาวน์เดชั่น 
http://www.jpf.go.jp/j/privacy  http://www.jpf.go.jp/e/privacy/  

(2) เก่ียวกับขอ้มูลท่ีกรอกในเอกสารแนบและใบสมคัร นอกจากขั้นตอนต่างๆ เช่น การตัดสินผลการได้รับทุน การดาํเนิน

โครงการ และการประเมินผลหลังโครงการ เจแปนฟาวน์เดชั่นจะใช้เพ่ือวตัถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 
a) ขอ้มูลต่างๆ เช่น ช่ือ เพศ อาชีพ ตาํแหน่ง สถานท่ีทาํงาน ระยะเวลาดาํเนินการ เน้ือหาโครงการ จะใช้ในการทาํขอ้มูลสถิติ 

การลงในเอกสารท่ีเผยแพร่ เช่น ผลดาํเนินงานเจแปนฟาวน์เดชั่น รายงานประจาํปี และเวบ็ไซต์ นอกจากน้ี อาจให้

ส่ือมวลชนและหน่วยงานอื่น เพ่ือวตัถุประสงค์ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมเจแปนฟาวน์เดชั่น  
b) อาจให้ขอ้มูลเหล่าน้ีพร้อมกับภาพรวมโครงการแก่กระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นและทาํเนียบในต่างประเทศ เช่น สถานทูต

ญ่ีปุ่น สถานกงสุลใหญ่ซ่ึงตั้ งในพ้ืนท่ีดาํเนินโครงการ 
c) อาจมีการให้ใบสมคัร เอกสารแนบและรายงานการดาํเนินการ ผลดาํเนินการ เพื่อใช้ประเมินหลังโครงการ การตัดสินผล

การไดรั้บทุนแก่ผูป้ระเมิน เช่น ผูเ้ช่ียวชาญภายนอก เมื่อให้ขอ้มูล จะขอให้ผูป้ระเมินดาํเนินตามมาตรการเพื่อการรักษา

ความปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคล 
d) เมื่อจบโครงการ อาจจะขอให้ทาํแบบสอบถามเพื่อติดตามผลเก่ียวกับโครงการน้ี 
e) อาจติดต่อเก่ียวกับโครงการอ่ืนๆของเจแปนฟาวน์เดชั่นโดยใช้ขอ้มูลการติดต่อท่ีให้ไว ้

(3) เก่ียวกับการจัดการขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าว ผูส้มคัรกรุณาอธิบายให้ผูที้่ เก่ียวขอ้งกับโครงการล่วงหน้า 
(4) ผูท่ี้สมคัรเข้าร่วมโปรแกรมน้ี ถือว่ายินยอมกับการจัดการขอ้มูลส่วนบุคคลตามที่ระบุข้างต้น 
(5) รายงานและผลดาํเนินการที่ส่งให้เจแปนฟาวน์เดชั่น อาจเปิดเผยเพื่อประชาสัมพนัธ์โครงการของเจแปนฟาวน์เดชั่น 

 
12. เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยการดาํเนินการโครงการในต่างประเทศ 

(1) เมื่อดาํเนินโครงการในต่างประเทศ ให้ตรวจสอบและขอรับขอ้มูลด้านความปลอดภัยของพ้ืนที่นั้ นจากโฮมเพจความ

ปลอดภัยในต่างประเทศของกระทรวงต่างประเทศ เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทางและพาํนักในต่างประเทศของผูที้่

เก่ียวขอ้ง 

http://www.jpf.go.jp/j/privacy
http://www.jpf.go.jp/e/privacy/
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※โฮมเพจความปลอดภัยในต่างประเทศของกระทรวงต่างประเทศ : 
http://www.anzen.mofa.go.jp/index.html 

(2) เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ กรุณาลงทะเบียนกับ “Tabi Regi” และพยายามรักษาความปลอดภัยเพิ่มในต่างประเทศ 
※「Tabi Regi」：https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ 

 
13. ติดต่อสอบถาม 

The Japan Foundation, Bangkok 
10Fl. Serm-Mit Tower 159 Asoke-Montri Rd. 21 Bangkok 10110 
TEL： 02-261-7500～4 
E-mail: info-jftb@jfbkk.or.th 
 
 

http://www.anzen.mofa.go.jp/index.html
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
mailto:info-jftb@jfbkk.or.th
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 ขอ้ควรระวงัในการเขียนใบสมคัร 
 
※ หมายเหตุทั้ งหมด 

1 เมื่อส่งใบสมคัร กรุณาส่งตน้ฉบบัและสําเนา 1 ชุด ทั้ งอย่างนั้ นไม่ต้องใช้แม็กเย็บกระดาษ จะไม่มีการคืนใบสมคัร ดังนั้ น

กรุณาเหลือสาํเนาใบสมคัรไวเ้องด้วย 
2 กรุณากรอกใบสมคัรด้วยการพิมพ ์หรือด้วยปากกาลูกลื่นสีดาํหรือสีนํ้าเงินโดยใช้ตัวบรรจง 
3 กรุณากรอกใบสมคัรด้วยอกัษรภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพบ์รรจง) หรือภาษาญ่ีปุ่น (ตัวบรรจง) หรือทั้ ง 2 ภาษา ※กรุณาอย่า

กรอกโดยใช้ภาษาไทย 
(1) สาํหรับช่ือองค์กร ให้เขียนช่ือภาษาญี่ปุ่นและช่ือภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากช่ือภาษาต้นฉบับ  
(2) สาํหรับช่ือบุคคล ให้เขียนทั้ งช่ือในภาษาญี่ปุ่นและช่ือในภาษาองักฤษ 

นอกจากน้ี ช่ือบุคคลขอให้ตรงกับช่ือท่ีใช้ในหนังสือเดินทาง สาํหรับผูที้่ไม่มีหนังสือเดินทาง เขียนให้ตรงกับช่ือใน

บัตรประจาํตัวท่ีเป็นทางการของประเทศท่ีอาศัยอยู่ เช่น ใบขบัขี่ 
4 หากมีการเปล่ียนแปลงเน้ือหาในใบสมคัรหลังส่งใบสมคัร ให้รีบแจ้งทันที 

 
A. ใบสมคัรโดยรวม 

1 องค์กรที่สมคัร : 
กรอกช่ือท่ีเป็นทางการขององค์กร หน่วยงานในภาษาต้นฉบบัและคาํแปลในภาษาอังกฤษและภาษาญ่ีปุ่น และท่ีอยู่ สถาน

ท่ีตั้งตามกฎหมาย หมายเลขโทรศัพท์ เป็นตน้  
2 ฝ่ายดาํเนินโครงการ :  

กรอกช่ือฝ่ายดาํเนินการโครงการอย่างเป็นรูปธรรมขององค์กร หน่วยงานท่ียื่นสมคัร (คณะ ภาควิชา ฝ่าย ศูนย ์สาํนักวิจัย 

ต่างๆ) หมายเลขโทรศัพท์ ช่ือผูรั้บผิดชอบ อีเมล์  
3 ตัวแทน : 

ตัวแทน คือ บุคคลที่เป็นตัวแทนรับผิดชอบการจดัการในองค์กร หน่วยงานที่สมคัร (เช่น คณบดี) โดยการลงช่ือของ

บุคคลนั้นจึงถือว่าองค์กรไดส้มคัรอย่างเป็นทางการ 
4 ผูรั้บผิดชอบโครงการ : 

ผูรั้บผิดชอบโครงการ คือ บุคคลท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารและดาํเนินการโครงการจริง 
5 ผูรั้บผิดชอบด้านบัญชี : 

ผูรั้บผิดชอบด้านบัญชี เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัการแผนงบประมาณและค่าใช้จ่ายเงินทุนสนับสนุนของโครงการ 
ในขอ้ 3-5 ไม่อนุญาตให้บุคคลคนเดียวกันดาํรงตาํแหน่งมากกว่า 2 ตาํแหน่ง ในข้อ 3-5 หากกรอกไม่ครบ จะไม่สามารถ

รับใบสมคัรได้  
 

B. ภาพรวมองค์กรท่ีสมคัร 
1 การศึกษาภาษาญี่ปุ่น ประวติักิจกรรมและสภาพปัจจุบันขององค์กรท่ีสมคัร :  

ให้แนบแผนโครงการและแผนรายรับรายจ่ายของปีน้ี รวมถึงค่าเล่าเรียนและหลักสูตรคอร์สภาษาญ่ีปุ่น (รวมถึงการวดัระดบั

ความสามารถเม่ือจบคอร์ส) เอกสาร เช่น ส่ิงพิมพที์่แสดงภาพรวมหน่วยงานรวมถึงกฎและข้อบังคบั ปรัชญากิจกรรม เน้ือหา

กิจกรรม (ผลการดาํเนินงาน) เป็นต้น สาํหรับองค์กรท่ีไดรั้บรองว่าเป็นองค์กรส่งภายใต้ระบบทักษะเฉพาะทาง ให้แนบเอกสาร

รับรองนั้ นมาด้วย นอกจากน้ีประวติัและภาพรวมกิจกรรม จาํนวนนักเรียนทั้ งหมด จาํนวนครูทั้ งหมด  จาํนวนนักเรียนในคอร์

สภาษาญี่ปุ่น จาํนวนครูภาษาญี่ปุ่น ส่ือการสอนภาษาญี่ปุ่นท่ีใช้อยู่ หลกัสูตร ระดับ ผูเ้ขา้เรียนส่วนใหญ่ (ช่วงอายุ วตัถุประสงค์

ในการเรียน) เป็นตน้  
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2 การรับทุนสนับสนุนจากเจแปนฟาวน์เดชั่นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา :  

หน่วยงานที่ไดรั้บทุนสนับสนุนจากเจแปนฟาวน์เดชั่นในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ให้ใส่ช่ือโปรแกรมทุนสนับสนุนของเจแปน

ฟาวน์เดชั่นและปีท่ีรับทุน 
 

C. ข้อมูลบัญชีสําหรับโอนเงินทุนสนับสนุน 
1 เก่ียวกับการรับเงินทุนสนับสนุน : 

ตามหลกัการ เงินทุนสนับสนุนของเจแปนฟาวน์เดชั่นจะโอนตรงไปยงับัญชีธนาคารองค์กรที่สมคัร หากองค์กรท่ี

สมคัรไม่สามารถเปิดบัญชีรับทุนสนับสนุนได ้เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สามารถมอบฉันทะให้กับบัญชีส่วนตัวของผูท่ี้

สังกัดในองค์กรที่สมคัรหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
2 ขอ้มูลบัญชีสาํหรับโอนเงิน : กรอกข้อมูลบัญชีในการรับเงินทุนสนับสนุน (หากบัญชีสําหรับโอนเงิน ไม่ใช่ช่ือองค์กรท่ี

สมคัร จาํเป็นต้องส่งหนังสือมอบฉันทะเม่ือทาํการโอนเงิน) 
 
D. เอกสารเน้ือหาโครงการ (I)-(III) 
หัวข้อท่ีมีลักษณะร่วมกัน 
   1 ประเมินโครงการ : 

(1) ผลลัพธ์และผลท่ีคาดหวงัไว ้: 
กรอกอย่างเป็นรูปธรรมว่า ทาํอย่างไรในการสร้างแรงจูงใจให้กับผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นที่ตอ้งการไปทาํงานและใช้ชีวิต

ในประเทศญ่ีปุ่น และมีความเช่ือมโยงอย่างไรกับการพฒันาการศึกษาภาษาญ่ีปุ่น การยกระดบัครูและผูเ้รียนใน

ภูมิภาค ประเทศนั้ นหรือองค์กรที่สมคัร กรุณาอธิบายโดยใช้ตัวเลขให้มากที่สุด (ตัวอย่าง : จาํนวนครูและผูเ้รียน

ภาษาญ่ีปุ่นที่คาดว่าจะได้ผลจากโครงการ จาํนวนผูท่ี้ผ่านการสอบภาษาญี่ปุ่นขั้นพ้ืนฐาน เจแปนฟาวน์เดชั่น และ

การสอบวดัระดบัภาษาญี่ปุ่น และอตัราท่ีเพิ่มข้ึนของจาํนวนนักเรียนท่ีตอ้งการไปทาํงานหรือไปใช้ชีวิตในประเทศ

ญ่ีปุ่น เป็นตน้) 
(2) วิธีการประเมินผลลัพธ์และผลที่คาดหวงั : 

กรอกวิธีการท่ีเป็นรูปธรรมว่า จะประเมินผลลัพธ์และผลท่ีคาดหวงัของขอ้ (1) ข้างตน้ด้วยวิธีใด (ตัวอย่าง : การทาํ

แบบทดสอบจาํลอง การทาํแบบสอบถาม การรับการประเมินโดยผูป้ระเมินโปรแกรม เป็นต้น) 
(3) วิธีการเผยแพร่และการสะทอ้นผลลัพธ์และผลท่ีคาดหวงั 

กรอกวิธีท่ีเป็นรูปธรรมว่าจะเผยแพร่และสะท้อนผลลัพธ์และผลท่ีคาดหวงัของข้อ (1) ขา้งต้นกับครูและผูเ้รียนใน

ภูมิภาค ประเทศหรือขององค์กร หน่วยงานที่สมคัร โดยวิธีใดหลังดาํเนินโครงการแล้ว (ตัวอย่าง : การเผยแพร่บน

หน้าเว็บเพจ การแจกเอกสารรายงาน) 
2 งบประมาณ :  
  กรอกแผนงบประมาณทั้ งหมดเป็นเงินบาท
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เอกสารเน้ือหาโครงการ (I) ทุนสนับสนุนการซ้ือส่ือการสอน 
1 ส่ือและอุปกรณ์การสอนท่ีมีในปัจจุบนั : 

กรอกสถานะเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใช้แนะนาํวฒันธรรมญี่ปุ่นและส่ือการสอนท่ีใช้ในการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อวตัถุประสงค์

เพื่อการทาํงานและการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นท่ีองค์กร หน่วยงานมีในปัจจุบนัให้ถูกต้องที่สุดเท่าท่ีจะทาํได ้นอกจากน้ี 

ให้กรอกรายละเอียด เช่น สภาพการใช้งานและการเก็บรักษาส่ิงเหล่านั้ น ในช่องสภาพปัจจุบันของส่ือการสอน 
2 เหตุผลในการสมคัร : 

(1) ความจาํเป็นในการซ้ือส่ือการสอน : 
ระบุความจาํเป็นในการซ้ือส่ือการสอนให้เป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือวตัถุประสงค์ในการ

ทาํงานและในการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นขององค์กร หน่วยงานท่ีสมคัร  
(2) วิธีการใช้ส่ือการสอน : 

ให้กรอกในแผนการส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่นขององค์กร หน่วยงานท่ีสมคัรว่า การซ้ือส่ือการสอนคร้ังน้ีมีผล

อย่างไรกับผูเ้รียนบ้าง และเช่ือมโยงสู่การพฒันาการศึกษาภาษาญ่ีปุ่นอย่างไร 
3 ภาพรวมการสมคัร : 

กรอกใบสมคัรโดยรวมจาํนวนเงิน (จาํนวนเงินทั้ งหมด เช่น ค่าใช้จ่ายในการซ้ือส่ือการสอนและค่าขนส่งที่จาํเป็น) 

จาํนวนส่ือการสอนท่ีจะซ้ือ จาํนวนคนประมาณการณ์ท่ีคาดว่าจะใช้ เช่น ส่ือการสอนท่ีซ้ือมา  
4 รายการส่ือการสอนท่ีจะซ้ือ : 

(1) สามารถยื่นโดยรวมหนังสือ ส่ือโสตทัศน์ (วีดีโอเทป ซีดี ดีวีดี) หรือส่ือการสอนอ่ืนๆ (กระดาษพบัโอริกามิ ชุดยูกา

ตะ เป็นตน้) ได้ 
(2) หนังสือ : ให้กรอกช่ือเร่ือง จาํนวนเล่ม ช่ือผูแ้ต่งและช่ือบรรณาธิการ ช่ือสาํนักพิมพใ์ห้ครบทั้ งหมด 
(3) ส่ือโสตทัศน์และส่ือการสอนอ่ืนจะซ้ือ :  ให้กรอกโดยให้ทราบรายละเอียด เช่น ช่ือสินค้าท่ีเป็นรูปธรรม ช่ือผูผ้ลิต 

ช่ือร้านค้าท่ีขาย เป็นตน้ 
(4) ราคา : ให้กรอกจาํนวนเงิน โดยระบุราคาต่อหน่วยและปริมาณแยกตามรายการสินค้าแต่ละอย่าง 
(5) หากมีค่าขนส่งในการซ้ือ (รวมค่าบรรจุหีบห่อ) ให้กรอกด้วย หากไม่ได้กรอกเม่ือยื่นสมคัร จะไม่ไดเ้งินทุน

สนับสนุน 
เมื่อส่งรายงานคร้ังสุดท้าย ให้ส่งรายการส่ือการสอนท่ีซ้ือตามความจริง หากรายการส่ือการสอนท่ีซ้ือมี

รายการท่ีเจแปนฟาวน์เดชั่นเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะเป็นส่ือการสอน จะถือว่าไม่ตรงกับการให้ทุนสนับสนุน

และอาจขอให้คืนเงินค่าส่ือการสอนนั้ น 
 

5 แผนการดาํเนินการ : 
เขียนสรุปการเตรียมการล่วงหน้า วิธีจัดซ้ือ แผนการใช้ในแผนการดาํเนินการจดัซ้ือส่ือการสอน 
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เอกสารเน้ือหาโครงการ (II) ทุนสนับสนุนเงินเดือน 
1 เหตุผลในการสมคัร :  

กรอกความจาํเป็นของกิจกรรม (เช่น กิจกรรมสมาคมครู) หรือคอร์สภาษาญี่ปุ่นเพ่ือวตัถุประสงค์เพ่ือการทาํงานและการ

ใช้ชีวิตในประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความเป็นมาของสถานะปัจจุบันของการศึกษาภาษาญี่ปุ่นของ

องค์กรที่สมคัร นอกจากน้ี ให้เขียนสรุปเก่ียวกับอิทธิผลและผลที่คาดหวงัต่อการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในภูมิภาค ประเทศ หรือ

ผูเ้รียนท่ีเกิดจากการดาํเนินกิจกรรมหรือคอร์สภาษาญี่ปุ่นน้ี ในเวลานั้นให้อธิบายโดยใช้ตัวเลขให้มากท่ีสุด 
2 ภาพรวมโครงการท่ีสมคัร : 

(1) ระยะเวลาโครงการที่สมคัร : 
กรอกช่วงเวลาที่ตอ้งการรับทุนสนับสนุนจากเจแปนฟาวน์เดชั่น 

a) ระบุช่วงเวลาปิดเรียน (ช่วงเวลาที่ไม่ได้มีการเรียนการสอน) 
b) ตอ้งใช้ทุนสนับสนุนทั้ งหมดภายในระยะเวลาของทุนสนับสนุน 

(2) ภาพรวมคอร์สภาษาญ่ีปุ่น : 
กรอกช่ือคอร์ส เน้ือหาคอร์ส ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษาญี่ปุ่น(รวมถึงวิธีการวดั) จาํนวนนักเรียนต่อคอร์ส และ

จาํนวนชั่วโมงเรียน 
(3) ครูที่กาํหนดให้รับผิดชอบคอร์สภาษาญี่ปุ่น : 

a) กรณีพิจารณาผูส้มคัรแล้ว : ให้กรอกช่ือผูส้มคัร อาชีพปัจจุบนั สาขาวิชาเอก สถานะหลังการจา้งงาน เหตุผลท่ี

เลือก เช่น เลือกอย่างไร ทาํไมถึงเลือกผูส้มคัรคนนั้ น  สาํหรับรายละเอียดของผูส้มคัรให้แนบประวติัผูส้มคัร                                          
b)  กรณียงัไม่พิจารณาผูส้มคัร : ให้กรอกวิธีการรับสมคัร การเลือก การพิจารณาตัดสิน 

3 งบประมาณ : 
กรอกค่าใช้จ่ายที่จาํเป็นประจาํปีสาํหรับเงินเดือนผูส้อนโดยแยก  ค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็น (รายจ่าย)  กับ ทรัพยากรการเงิน

(รายรับ)  

(1) รายจ่าย : กรอกราคาต่อชั่วโมงและจาํนวนชั่วโมงทั้ งหมดที่รับผิดชอบต่อปี จากนั้นคาํนวณและกรอกจาํนวน

เงินเดือนทั้ งหมดที่จ่ายต่อปี 
(2) รายได้ : กรอกอัตราส่วนที่องค์กรท่ีสมคัรเป็นผูรั้บผิดชอบและอัตราส่วนของทุนสนับสนุนของเจแปนฟาวน์เดชั่น 

เพื่อให้เขา้ใจว่า ในจาํนวนเงินท่ีองค์กรท่ีสมคัรรับผิดชอบ รายรับค่าเล่าเรียนเป็นอัตราส่วนเท่าไร ให้แยกรายรับค่า

เล่าเรียนจากรายรับที่ไดจ้ากทรัพยากรการเงินอ่ืนๆ 
4 เอกสารแนบ : 

ให้แนบประวติัผูส้มคัรที่อธิบายภูมิหลังของผูส้มคัร 
5 หลังการดาํเนินโครงการ :  

เมื่อจัดทาํรายงานคร้ังสุดทา้ยของทุนสนับสนุนเงินเดือน (รายงานการบัญชี) ตอ้งแนบเอกสารประกอบ 2 ฉบับต่อไปน้ี 
(1) ใบเสร็จรับเงินเดือนของผูส้อน (ใบเสร็จรับเงิน) ※ ซ่ึงมีลายเซ็นของผูรั้บ 
(2) หลกัสูตรคอร์สภาษาญี่ปุ่นท่ีดาํเนินการโดยทุนสนับสนุนน้ี 
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เอกสารเน้ือหาโครงการ (III) ทุนสนับสนุนการประชุม การทาํส่ือการสอน โครงการแผนอิสระ  
การเลือกประเภทโครงการ 
ตรวจสอบการเลือกประเภทโคงการที่ยื่นสมคัรจากหัวข้อต่อไปน้ี 
ทุนสนับสนุนการประชุม การทาํส่ือการสอน โครงการแผนอิสระ (ให้อธิบายเน้ือหาโครงการอย่างง่ายๆ) 
1 ช่ือโครงการ : 

กรอกช่ือโครงการท่ีใช้ติดต่อกับภายนอกเป็น “ภาษาอังกฤษ” และ “ภาษาญี่ปุ่น” ตามหลักการ จะใช้ช่ือน้ีในส่ือทั้ งหมด

หลงัจากยื่นใบสมคัรแล้ว 
2 ภาพรวมโครงการ : 

เก่ียวกับเน้ือหาการประชุมท่ีวางแผนไวห้รืออีเวน้ท์หรือการอบรม ส่ือการสอนท่ีวางแผนจะทาํ ให้กรอกภาพรวม

โครงการรวมถึงขนาดและกลุ่มเป้าหมายของโครงการ  
3 ระยะเวลาดาํเนินโครงการ : 

กรอกช่วงเวลาที่จะใช้ดาํเนินการจริงของการประชุมและโปรเจคท่ีวางแผนไวที้่ ระบุระยะเวลาเตรียมการ ระยะเวลา

จัดการเรียบเรียงหลงัจัด เช่น งานประชุม เป็นตน้ ตอ้งใช้ทุนสนับสนุนเต็มจาํนวนภายในช่วงเวลาท่ีกาํหนด 
4 เน้ือหาโครงการ : 

(1) วตัถุประสงค์ เป้าหมาย : กรอกวตัถุประสงค์ในการดาํเนินการ เป้าหมายท่ีจะบรรลุจากการดาํเนินโครงการ 
(2) ความจาํเป็นและความเป็นมาของโครงการ : เขียนสรุปเก่ียวกับความจาํเป็นในการดาํเนินโครงการ รวมถึงอธิบาย

ความเป็นมา เช่น การวิเคราะห์สถานะปัจจุบันขององค์กร หน่วยงานท่ีสมคัร ภูมิภาค ประเทศ เป็นต้น 
(3) กาํหนดการดาํเนินการ : เก่ียวกับกาํหนดการดาํเนินการแผนโครงการ ให้เขียนสรุปแผนท่ีใช้ในการทาํส่ือการสอน 

ขั้นตอนการจัดประชุม หรือ อีเวน้ท์ รวมถึงการเตรียมการก่อนล่วงหน้า การเรียบเรียงหลังการดาํเนินการ  
(4) วิทยากรหลกั ผูเ้ขา้ร่วม : หากมีวิทยากรหลกั ผูเ้ขา้ร่วมต่างๆ ให้กรอกช่ือ ตาํแหน่งและบทบาทของบุคคลเหล่านั้น  

5 สภาพการเตรียมการ สภาพความคืบหน้าของการอภิปรายกับผูเ้ข้าร่วม : 
ให้กรอกสภาพการเตรียมการดาํเนินโครงการ สภาพความคืบหน้าของการประชุม การอภิปรายท่ีเป็นรูปธรรมกับผูร่้วมจัด

งาน 
6 งบประมาณ : 

(1) ค่าตอบแทน ค่าแรง : กรอกช่ือผูไ้ดรั้บค่าตอบแทน สถานท่ีทาํงาน งานท่ีไดรั้บค่าตอบแทนนั้น (เช่น : การปราศรัย

หลกั เป็นตน้) ความจาํเป็นของค่าใช้จ่าย หลักในการคาํนวณ (ราคาหน่วย x จาํนวนวนั/จาํนวนเวลา x จาํนวนคน 

เป็นตน้) ในช่องรายละเอียด หากไม่สามารถเขียนได้หมดในช่อง ให้แนบเอกสารต่างหาก 
(2) ค่าเดินทาง : กรอกจาํนวนคนและบุคคลที่ชาํระค่าเดินทางให้ในช่องรายละเอียด 
(3) ค่าที่พกั : กรอกสถานท่ี บุคคลที่ชาํระให้ในช่องรายละเอียด 
(4) อ่ืนๆ : กรอกหัวข้อแต่ละหัวข้อ เช่น ค่าเช่าสถานที่  ค่าทาํเอกสาร ค่าตรวจแก้ในช่องรายละเอียด 

7 เอกสารแนบ : 
กรอกรายละเอียดโครงการ (วิธีการดาํเนินโครงการ รูปแบบโครงการ เป็นต้น) ในแบบฟอร์มอิสระ ขนาดกระดาษ A4 

รูปแบบ โครงสร้าง กาํหนดเองได้อย่างอิสระ 


