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『教授法ブラッシュアップ研修』 

受講者募集案内 

รายละเอียด 
การอบรมเชิงปฏิบตัิการวิธีการสอนส าหรบัครูสอนภาษาญ่ีปุ่ นระดบัมธัยมศกึษา   

2021 年 9 月 (กนัยายน 2564) 
 

■プログラム概要 รายละเอียดการอบรม 
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のタイ人日本語教師を対象に

オンライン形式の教授法ブラッシュアップ研修を実施します。本研修は現場で実践的に活用できるような教授

法の学び場の提供と、教師間の交流とアイディアの共有を目指します。 

本研修はオンラインと対面で実施し、各回 80 名の定員とします。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。 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ รว่มกบัเจแปนฟาวนเ์ดชั่น กรุงเทพฯ จะจดัการอบรมเชงิ
ปฏิบตัิการวิธีการสอนภาษาญ่ีปุ่ นส าหรบัครูผูส้อนภาษาญ่ีปุ่ นชาวไทยในระดบัมธัยมศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2564 รูปแบบออนไลน ์
และรูปแบบเฟซทเูฟซ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อใหผู้เ้ขา้รว่มไดร้บัแนวทางการจดัการเรียนรูท้ี่สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิในชัน้เรียน 
และรว่มแลกเปล่ียนความเห็นและประสบการณก์ารสอนระหว่างกนั  

ส าหรบัการอบรมเชิงปฏิบตักิารวธีิการสอนภาษาญ่ีปุ่ นนี ้เปิดรบัผูเ้ขา้อบรมจ านวนทัง้หมด 80 คน ตามวนัและเวลาในแต่ละรอบ ผู้
ที่สนใจสามารถสมคัรเขา้รว่มตามรายละเอยีดหรือดรูายละเอยีดไดท้ี่เว็บไซตเ์จแปนฟาวนเ์ดชั่น กรุงเทพฯ (http://www.jfbkk.or.th)   

 
1． 主催 

・ 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） 

 
 

2．テーマ 

 もっとよくなるオンライン授業  

 

3．目標 

（1） 自分が行っているオンライン授業を改善す

るためのヒントを得て、自分のオンライン授

業をもってよくするための計画を立てるこ

とができる。  

（2） 講師や受講者と学び合う。 

 

4．実施日程 

本研修は 3 回実施し、各回、同内容の研修を最大

80名で実施します。研修日程は添付資料１参照。 

オンライン Zoomにて 

・ 1回目：2021年 11月 6日（土） 

・ 2回目：2021年 11月 20日（土） 

対面 マンダリンホテル・バンコクにて 

・ 3回目：2022年 1月 22日（土） 

※3回目のみ日本人教師も参加できます。 

※新型コロナウィルスの状況等により、オンライン

形式に変更されることがあります。 

 1. ผู้จัด 
・ ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

กระทรวงศกึษาธิการ (สพฐ.) 
・ เจแปนฟาวนเ์ดชั่น กรุงเทพฯ (JFBKK) 

 
2. หัวข้อ  
     ท ายงัไงดี ! จะสอนออนไลนใ์หไ้ดผ้ลดีขึน้  
 
3. วัตถุประสงค ์

(1) เพื่อวางแผนปรบัเปล่ียนการเรียนการสอนออนไลนข์อง
ตวัเองใหไ้ดผ้ลดีขึน้ จากแนวทางที่ไดร้ว่มกนัคดิ 

(2) เพื่อเรียนรูร้ว่มกนัระหวา่งวิทยากรและผูเ้ขา้รว่มดว้ยกนั 
 
4. วันเวลา 
มีทัง้หมด 3 รอบๆ ละ 80 คน (เลือกเพียง 1 รอบเท่านัน้) โดย
แต่ละรอบเป็นเนือ้หาเดยีวกนั ตามก าหนดอบรมใน
เอกสารแนบทา้ยขอ้ 1 
รูปแบบออนไลน ์ดว้ยโปรแกรม Zoom 
・รอบที่ 1 : วนัเสารท์ี่ 6 พฤศจกิายน 2564 
・รอบที่ 2 : วนัเสารท์ี่ 20 พฤศจิกายน 2564 
รูปแบบเฟซทูเฟซ ณ โรงแรมแมนดารนิ กรุงเทพฯ 
・รอบที่ 3 : วนัเสารท์ี่ 22 มกราคม 2565  
※ เฉพาะรอบที่ 3 เปิดใหค้รูผูส้อนชาวญ่ีปุ่ นสมคัรเขา้รว่มได ้
※ หากสถานการณC์ovid-19ยงัไม่คล่ีคลาย จะปรบัเปล่ียน 

เป็นรูปแบบออนไลน ์

http://www.jfbkk.or.th/
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5．内容 

（1） オンライン授業デザイン 

（2） オンライン授業ワークショップ 

 

6．講師 

・ JFBKK専任講師 

・ 元ランシット大学常勤講師田野茜（たの あかね）

講師 

 

7．受講料 

無料 

3回目の対面研修の参加者に対し、JFBKKの規

定により、宿泊費として参加者 1名につき 1泊あたり

600 バーツ（最大 2泊まで）を JFBKK が補助する。 

その他、教育省所属機関の参加者に対しては、教

育省がバスや電車などの陸路での公共交通費（普通

料金）を補助する。それ以外の参加者に対しては、

JFBKK が陸路での交通費の実費を補助する。 

 

8．修了条件 

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。 

 

9．参加資格 

タイ中等教育機関に所属するタイ人日本語教師。

※3回目のみ日本人も申し込み可。 

受け身の姿勢ではなく、この研修を研修参加者全

員にとっていいものにしたいという気持ちと責任感を

持っており、積極的に発言できるもの。（特別な事情

がない限り、ビデオはオンにしてください。） 

 

10．選考方法 

   9.参加資格の条件で先着順とする。 

 

11．応募申請手続き 

(1) 応募期間（3回の研修全て） 

   2021年 9月 27日（月）～10 月 22日（金）  

(2) 申し込み方法 

2021 年 10 月 22 日（金）、12：00 まで締切厳守

で Google formでオンライン申請をすること。 

詳細は、添付資料２参照。 

(3) 結果通知 

2021年 11月 1日（月）にメールで通知する。 

5. เนือ้หา 
(1) ท าความเขา้ใจการจดัการเรียนรูรู้ปแบบออนไลน ์
(2) เวริก์ชอบรว่มกนัคิดแนวทางการเรียนการสอนออนไลน ์

 
6. วิทยากร 
・ อาจารยป์ระจ าฝ่ายภาษาญ่ีปุ่ น เจแปนฟาวนเ์ดชั่น กรุงเทพฯ 
・ อาจารย ์TANO Akane อดตีอาจารยป์ระจ าสาขาวชิา

ภาษาญ่ีปุ่ น คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต 
 
7. ค่าอบรม 
ไม่เสียค่าใชจ้่าย 
ส าหรบัการอบรมรูปแบบเฟซทเูฟซ  เจแปนฟาวนเ์ดชั่น 
กรุงเทพฯ จะสนบัสนนุค่าที่พกัระหว่างเขา้อบรมที่กรุงเทพฯ 
ตามระเบียบของเจแปนฟาวนเ์ดชั่น ไม่เกินคืนละ 600 บาท/คน/
คืน (สงูสดุไม่เกิน 2 คืน)  
อนึ่ง สพฐ. จะสนบัสนนุค่าเดินทางระหวา่งจงัหวดัในอตัราค่า
โดยสารของขนส่งมวลชนที่เป็นรถโดยสารประจ าทางปรบั
อากาศและรถไฟชัน้ 2 (รถนั่ง/รถนอน) ใหแ้ก่ผูส้มคัรสงักดั 
สพฐ. ที่เดินทางมาจากต่างจงัหวดั 
และ เจแปนฟาวนเ์ดชั่น กรุงเทพฯจะสนบัสนนุค่าเดินทางตาม
อตัราคา่โดยสารของขนส่งมวลชนใหก้บัผูท้ี่ไม่ไดส้งักดั สพฐ. 

 
8. เกณฑผ่์านการอบรม 
เขา้รว่มมากกว่า 80 เปอรเ์ซ็นตข์องเวลาการอบรมจงึจะผ่าน
เกณฑแ์ละไดร้บัใบรบัรองการเขา้รว่ม 

 
9. คุณสมบตัิผู้เข้าร่วม 
เป็นครูสอนภาษาญ่ีปุ่ นชาวไทยในโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา 
(เฉพาะในรอบท่ี3 เปิดใหค้รูผูส้อนชาวญ่ีปุ่ นสมคัรเขา้รว่มได)้ 
อนึ่ง ผูส้มคัรตอ้งมีส่วนรว่มแสดงความคิดเห็นอยา่งเต็มที่ และ
มีเจตคตเิพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มทกุทา่นไดร้บัประโยชนจ์ากการ 
อบรมรว่มกนั โดยไมเ่ป็นเพียงผูฟั้งแต่ฝ่ายเดยีว (ขอความ
รว่มมือเปิดกลอ้งตลอดการเขา้รว่มยกเวน้กรณีมีเหตจุ าเป็น) 

 
10.เกณฑก์ารคัดเลือก 
 คดัเลือกผูเ้ขา้รว่มที่มีคณุสมบตัิในขอ้ 9 ตามล าดบัก่อนหลงั
การสมคัร 

 
11.วิธสีมัครและเอกสารประกอบการสมัคร 

(1) ก าหนดการรับสมัคร (รวมทัง้หมด 3 รอบ) 
       วนัจนัทรท์ี่ 27 กนัยายน - วนัศกุรท์ี่ 22 ตลุาคม 2564  
(2) วิธีการสมัคร 
  กรอกใบสมคัรออนไลนภ์ายในวนัศกุรท์ี่ 22 ตลุาคม 2564
เวลา 12:00 น. ตามลิงกใ์นเอกสารแนบทา้ยขอ้ 2 

(3) แจ้งผลยืนยันการเข้าร่วม 
  ทางอีเมลภายในวนัจนัทรท์ี่ 1 พฤศจิกายน 2564  
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เอกสารแนบท้ายข้อ 1 （添付資料 1） 

ก าหนดการอบรม（研修プログラム） 
9:00-12:00 ท าความเขา้ใจการจดัการเรียนรูรู้ปแบบออนไลน ์ （オンライン授業デザイン） 

12:00-13:00 พกัเที่ยง （昼休み） 

13:00-16:00 เวิรก์ชอปรว่มกนัออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้（オンライン授業ワークショップ) 

     หมายเหตุ  : 
   ก าหนดการนีอ้าจมกีารเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม.ตามสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
  （本プログラムは新型コロナウィルスの状況等により、変更されることがあります。） 

 

 

เอกสารแนบท้ายข้อ 2 （添付資料 2） 

การกรอกใบสมัครออนไลน（์オンライン申請方法） 
กรอกใบสมคัรเขา้รว่มการอบรมไดท้ี่  https://forms.gle/SkNt7KFNN1vBpHr87 

หรือ สแกนจาก QR Code 

 
 

หากมีขอ้สงสยัประการใด กรุณาติดต่อสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่ ฝ่ายภาษาญ่ีปุ่ น เจแปนฟาวนเ์ดชั่น กรุงเทพฯ  
โทร. 0-2261-7500-4  หรือท่ี Email : jldseminar@jfbkk.or.th 

https://forms.gle/SkNt7KFNN1vBpHr87

