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『日本語ブラッシュアップ オンライン研修』 

受講者募集案内 

รายละเอียด 
การอบรมเพื่อพฒันาความสามารถภาษาญ่ีปุ่ นรูปแบบออนไลน์ ส าหรับครูระดบัมธัยมศกึษาและอาชีวศกึษา  

2021 年 8 月(สิงหาคม 2564) 
■プログラム概要 รายละเอียดการอบรม 
国際交流基金バンコク日本文化センター（JFBKK）は、タイの中等教育機関のタイ人日本語教師を対象にオン

ライン形式の日本語ブラッシュアップ研修を実施します。本研修は学期間休みに聴く力と話す力の向上を目指

します。 

本オンライン研修は 40 名の受講者を募集します。受講を希望される方は下記をご確認の上、お申込み下さ

い。また、この情報は JFBKK ウェブサイト（http://www.jfbkk.or.th）上でもご確認いただけます。皆さまの

ご参加お持ちしております。 

เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ จะจดัการอบรมเพื่อพฒันาความสามารถภาษาญ่ีปุ่ นรูปแบบออนไลน์ ส าหรับครูสอนภาษาญ่ีปุ่ น
ชาวไทยในระดบัมธัยมศกึษาและอาชวีศกึษา ในชว่งปิดภาคเรียน ประจ าปีการศกึษา 2564 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาและ
เพิ่มพนูความรู้ความสามารถด้านการฟัง และการพดูสนทนาในภาษาญ่ีปุ่ น   

การอบรมรูปแบบออนไลน์ในครัง้นี ้ เปิดรับผู้ เข้าอบรมจ านวน 40 คน ผู้ที่สนใจสามารถสมคัรเข้าอบรมตามรายละเอียดด้านล่าง
หรือดรูายละเอยีดได้ที่เว็บไซตเ์จแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ (http://www.jfbkk.or.th)   

 
1．主催 

国際交流基金バンコク日本文化センター（JFBKK） 

 

2．目的 

 タイ国内の中等教育機関のタイ人日本語教師を

対象として下記の目的で実施する。 

（1） JF 日本語教育スタンダード B1 レベルの教材

（『まるごと日本のことばと文化 中級１』 

を使って聴解力を磨き、会話のバリエーショ

ンを増やしたり、言いたいことについてより

詳しく話せるようになってもらうこと。 

（2） 『まるごと』の中で聴解がどのように取り

入れられているのかを理解することによ

って、『まるごと』に対する理解を深める

こと。 

 

3．実施日程 

 オンライン研修 

2021 年 10 月 18 日（月）～10 月 29 日（金） 

※研修日程は添付資料 1 参照 

 

4． 目標 

(1) 身近で個人的関心のある事柄、または日

常生活に関連する話題（例えば、料理、旅

行、趣味など）について、口頭で個人的な

意見を表明したり、情報を交換したりで

きる。 

(2) 聞き取れなかったり、聞いてわからない

 1. ผู้จัด 
เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ (JFBKK) 

 
2. วัตถุประสงค์  

การอบรมเพื่อพฒันาความสามารถภาษาญ่ีปุ่ นรูปแบบ
ออนไลน์ ส าหรับครูสอนภาษาญ่ีปุ่ นชาวไทย โดยมวีตัถปุระสงค์
ดงันี ้
(1) เพิ่มพนูทกัษะการฟัง ทกัษะการสนทนาในแต่ละสถานการณ์ 

ด้วยต ารา “มะรุโกะโตะ ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ น ชัน้กลาง
1” ซึง่เป็นส่ือตามมาตรฐาน JF Standard ระดบั B1 
(เทียบเท่าระดบั N4-N3)  เพื่อให้สามารถบอกเล่าในส่ิงที่
ต้องการได้ละเอียดชดัเจนยิ่งขีน้ 

(2) ท าความเข้าใจแนวทางการฝึกฝนการฟังในต ารา “มะรุ
โกะโตะ” เพื่อเข้าใจหลกัส าคญัของต ารามากยิง่ขึน้ 
 

3. วันเวลา 
การอบรมแบบออนไลน์ 
ระหว่างวนัจนัทร์ที่ 18 ตลุาคม - วนัศกุร์ที่ 29 ตลุาคม 2564 
※ ก าหนดการอบรมตามเอกสารแนบท้ายข้อ1 

 
4. เป้าหมายการอบรม 

(1) สามารถแสดงความคดิเห็นส่วนบคุคล หรือแลกเปล่ียน
ข้อมลูในเร่ืองใกล้ตวัและเร่ืองราวทีน่่าสนใจส่วนบคุคล หรือ
เร่ืองที่เก่ียวกบัชวีิตประจ าวนั (เช่น อาหาร การท่องเทีย่ว 
งานอดเิรก เป็นต้น)  

(2) สามารถขอให้ผู้พดูพดูซ า้ หรือขอค าอธิบายได้ในกรณีที่ฟัง
ไม่ทนั หรือฟังแล้วไม่เข้าใจค าศพัท์  

http://www.jfbkk.or.th/
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言葉などがあった時に、適切に相手に繰

り返しを求めたり、説明を求めたりする

ことができる。 

(3) 外国語学習における聴解の意味について

理解することができる（『まるごと』につ

いて理解する）。 

 

5．講師 

JFBKK 専任講師 

 

6．受講料 

無料 

 

7．修了条件 

オンライン研修の出席率 80％以上 

修了条件を満たした場合、参加証明書を発行する 

 

8．参加資格 

タイ中等教育機関および職業高校に所属するタイ

人日本語教師。日本語能力N4認定書を有する者、あ

るいは、日本語初級修了レベル（JLPT N4 相当）の日

本語能力を有する者を優先する。 

 
9．応募申請手続き 

(1) 提出方法、期限 

2021年 9月 27日（月）、12：00まで締切厳守で

Google form でオンライン登録をし、必要書類を

提出すること。詳細は、添付資料２参照 

(2) 提出種類 

日本語能力試験(JLPT N4)認定書 

※ JLPT 未受験者または、JLPT 認定書を有し

ない者はオンライン日本語試験を受験する。

詳細は、添付資料３参照 

(3) 結果通知 

2021 年 9 月 30 日（木）にメールで通知する。 

 

10．参加者数 

       40 名 

※当研修は 10 名以上の申込があった場合、開

講する。 

(3) สามารถเข้าใจความหมายของการฟังในการเรียนภาษา  
ต่างประเทศ (เข้าใจเก่ียวกบัต ารา “มะรุโกะโตะ”)  

 
5. วิทยากร 
    อาจารย์ประจ าฝ่ายภาษาญ่ีปุ่ น เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ 
 
6. ค่าอบรม 
ฟรี  (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

 
7. เกณฑ์การผ่านการอบรม 
เข้าร่วมการอบรมมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของเวลาอบรมแบบ
ออนไลน์ จึงจะผ่านเกณฑ์และได้รับใบรับรองการเข้าร่วมอบรม 

 
8. คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
เป็นครูสอนภาษาญ่ีปุ่ นชาวไทยในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาและอาชวีศึกษา โดยผู้ที่มีใบรับรองผลสอบผ่าน
วัดระดับภาษาญี่ปุ่ น JLPT N4 หรือผู้ที่มีระดับมีความรู้
ภาษาญี่ปุ่ นในระดับชัน้ต้น เทยีบเท่าการสอบวดัระดับ
ภาษาญี่ปุ่ น JLPT N4 จะได้รับการพิจารณาก่อน *ต้องเป็นผล
สอบวดัระดบัแบบใหม่เทา่นัน้หากไม่ใชต้่องท าการทดสอบระดบั
ภาษาญี่ปุ่ นออนไลน์* 

 
9.วิธีสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร 
(1) วิธีการสมคัรและก าหนดการรับสมคัร 
กรอกใบสมคัรและแนบเอกสารส่งทางออนไลน์ภายในวัน
จันทร์ที่ 27 กนัยายน 2564 เวลา 12:00 น. ตามลิงก์ใน
เอกสารแนบท้ายข้อ 2 

(2) เอกสารประกอบการสมคัร 
ส าเนาใบรับรองผลสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่ น JLPT N4  
※ ส าหรับผู้ที่ยงัไม่เคยสอบ หรือไม่มีใบรับรองผลสอบวดั

ระดบัภาษาญ่ีปุ่ นJLPT N4 ให้ส่งผลทดสอบภาษาญ่ีปุ่ น  
โดยศกึษาวิธีทดสอบระดบัภาษาญ่ีปุ่ นออนไลน์ จาก
เอกสารแนบท้ายข้อ 3 

(3) การประกาศผลการคดัเลือกแจ้งผลการคดัเลือกทางอเีมล
ภายในวนัพฤหสับดีที่ 30 กนัยายน 2564  

 
10.จ านวนผู้เข้าอบรม 
รับจ านวน 40 คน 
※ ในกรณีที่มีผู้สมคัรไม่ถึง 10 คน ขอสงวนสิทธ์ิไม่จดัการ 
  อบรม  
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เอกสารแนบท้ายข้อ 1 （添付資料 1） 

ก าหนดการอบรมออนไลน์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ก าหนดการนีอ้าจมกีารเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม. 
 
เอกสารแนบท้ายข้อ 2 （添付資料 2） 

การกรอกใบสมัครออนไลน์ 
กรอกใบสมคัรเข้าร่วมการอบรมได้ที่  https://forms.gle/G4XZQ8aHUyjzPLeWA  
*จ าเป็นต้องใช้ Gmail ในการกรอกใบสมคัรเนื่องจากต้องอพัโหลดไฟล์ผลสอบผ่านทาง Google Drive 

 

เอกสารแนบท้ายข้อ 3 （添付資料 3） 

การทดสอบระดับภาษาญี่ปุ่ นออนไลน์ 
 การทดสอบระดบัภาษาญ่ีปุ่ นออนไลน์ และส่งใบรายงานผลสอบมาที่เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯนี ้ ถือเป็นความสมคัรใจของ
ผู้สมคัร ซึง่มีขัน้ตอนการเข้าทดสอบตามด้านล่างนี ้

1. ลงทะเบียนทดสอบระดบัภาษาญ่ีปุ่ นออนไลน์ทีเ่ว็บไซต์ https://ttbj.cegloc.tsukuba.ac.jp/  

2. กดที่เมน ู個人受験 ที่ด้านบน จากนัน้เลื่อนลงมาที่ 受験申込 เพื่อสมคัรท าแบบทดสอบภาษาญ่ีปุ่ น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://forms.gle/G4XZQ8aHUyjzPLeWA
https://ttbj.cegloc.tsukuba.ac.jp/
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3. กดคลิก Agree แล้วกด 受験を申込む(Apply for the test) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. คลิกเลือกแบบทดสอบ SPOT90 จากนัน้กด 次へ(next)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5. กด 音声を確認する เพื่อไปยงัหน้าตรวจสอบระบบเสียง หลงัจากตรวจสอบและได้ยินเสียง ให้กด はい(Yes)   
จากนัน้จะมีปุ่ ม 次へ(next)ขึน้ท่ีด้านล่าง จึงเล่ือนไปกด 次へ(next)  
หากไม่มีปุ่ ม 次へ(next)ให้ตรวจสอบในตารางว่ามีหวัข้อไหนขึน้แจ้งวา่ NG หรือไม่ (เช่นอินเตอร์เนต็ช้า เป็นต้น) 
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6. กรอกข้อมลูให้ครบเพื่อขอรับ Login ID และ Password ซึง่ระบบจะส่งไปให้ทางอีเมลท่ีกรอกไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. เมื่อได้รับอีเมลแล้ว ให้คลิกลิงก์จากอีเมล เพื่อเข้าท าแบบทดสอบภาษาญ่ีปุ่ นออนไลน์  
 

8. หลงัจากท าแบบทดสอบ SPOT90 ครบ ระบบจะส่งใบรายงานผลสอบ(ไฟล์ PDF) ไปยงัอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้  ให้ผู้สมคัรใช้
ไฟล์รายงานผลสอบนี ้แนบประกอบการสมคัรเข้าร่วมอบรม  

 
หากมีข้อสงสยัประการใด กรุณาติดต่อสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายภาษาญ่ีปุ่ น เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ  
โทร. 0-2261-7500-4  หรือที่ Email : jldseminar@jfbkk.or.th 


