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JFBKK 主催 スースーアイデア広場 応募規定 

รายละเอียดการรบัสมคัร “สู ้ๆ ไอเดียสแควร”์ 

2021 年 9月 (เดือนกนัยายน ) 

2021 年 12 月 赤字部分改訂 (แกไ้ขเพมิเตมิตามอกัษรสีแดง ณ เดือนธนัวาคม )  

 

このたび、国際交流基金バンコク日本文化センター（JFBKK）では、日本語教師の皆さまが、 

オンライン授業に関するアイデアを共有し、意見交換する場として「スースーアイデア広場」

を開催することといたしました。日本語教育に関心がある方なら、どなたでも応募できます。 

オンライン授業に関するアイデアを動画（3分以内）で送ってください。 

応募者の方には、参加証明書を発行し、参加記念品をプレゼントいたします。 

また、優秀作品を後日表彰予定です。みなさんのご応募をお待ちしています。 

 เจแปนฟาวนเ์ดชนั กรุงเทพฯ จดั “สู ้ๆ ไอเดียสแควร”์ ขึนเพือใหอ้าจารยภ์าษาญีปุ่ นไดร้ว่มแลกเปลียนความคิดเห็น

เกียวกบัการเรยีนการสอนออนไลนซ์งึกนัและกนั  จงึขอเชิญทกุทา่นทสีนใจเกยีวกบัการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่ นสมคัร  

โดยสง่คลิปไอเดียเกียวกบัการสอนออนไลน ์(ความยาวไมเ่กิน 3นาที) ผูท้รีว่มสง่คลิปไอเดียจะไดร้บัใบประกาศนียบตัร 

พรอ้มของทรีะลกึจากเจแปนฟาวนเ์ดชนั สาํหรบัผูที้ไดร้บัรางวลัชนะเลิศ เจแปนฟาวนเ์ดชนัจะมอบรางวลัใหใ้นภายหลงั 

 

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 

オンライン授業に関するアイデアを共有する

ことで、日本語教育に関心がある方がお互い

に学び合うことを目的とします。 
 
3．対象者 

日本語教育に関心がある方なら、 

どなたでも応募できます。 

応募は、一人一作品までです。 

※ タイ国外在住の方も応募できます。 

ただし、参加記念品はタイ国内に住所が

ある方のみにお送りします。 

 

 

4．作品内容 

オンライン授業に関するアイデアを、 

3 分以内の動画でご紹介ください。 

※ 著作権、肖像権にご注意ください。 

営利目的の応募はできません。 

 

 

オンライン授業でどんな課題があったか、 

その課題に対するアイデアの内容、 

その成果（あるいは期待される成果）等を 

まとめてご紹介ください。 

 1. ผู้จัด 
   เจแปนฟาวนเ์ดชนั กรุงเทพฯ (JFBKK) 
 
2. จุดประสงค ์
    เพอืใหท้กุทา่นทีสนใจการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่ น 
    ไดเ้รยีนรูร้ว่มกนัจากการแชรไ์อเดียการสอนออนไลน ์
 
3. คุณสมบัติผู้สมัคร 
    ทกุทา่นสามารถสมคัรได ้หากมีความสนใจในการเรยีน 
    การสอนภาษาญีปุ่ น โดยสง่ได ้1 คลิป ตอ่ 1 ทา่น 
  ※ ทา่นทีมีถินพาํนกัในตา่งประเทศสามารถ 
   สมคัรได ้ แตเ่จแปนฟาวนเ์ดชนั กรุงเทพฯ จะสง่ 
   ของทีระลกึใหแ้ก่ผูท้มีทีอียูใ่นประเทศไทยเทา่นนั 
 
 4. รายละเอียดเกียวกับผลงานทสีง่ 
    นาํเสนอไอเดียการเรยีนการสอนออนไลนด์ว้ยคลิปวิดีโอ 
    ความยาวไมเ่กิน 3 นาท ี
    ※ โปรดระวงัเรอืงลิขสิทธิตา่ง ๆ  
     ขอสงวนสิทธิไมร่บัผูส้มคัรทีมีเป้าหมายเชิงธุรกิจ 
     เนือหาในวิดีโอจะประกอบดว้ยปัญหาทีทา่นพบในการ 
     สอนออนไลน ์และไอเดียในการแกไ้ขปัญหานนั  
     พรอ้มทงันาํเสนอผลของการทดลองใชไ้อเดียนนั  
     (หรอืผลทคีาดวา่จะไดร้บั) 
   ตวัอยา่งประเภทไอเดีย 
   - แนะนาํการทาํสอื 
   - วิธีการใชส้อืทมีีอยู ่
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◆オンライン授業に関するアイデアの例 

 ・自作教材の紹介 

 ・既存教材の活用方法 

 ・ゲームやアクティビティ等の教室活動 

 ・教室環境デザイン、クラスの雰囲気づくり 

 

 こちらで作品例をご覧いただけます 

https://padlet.com/nihongojfbkk/8q1tnsuda8gcu8sf 

 

 

5．作品の使用言語 

 日本語、タイ語どちらでも構いません。 

 

6．参加手順 

1． 応募作品の動画を各自YouTubeに 

アップロードしてください。 

2． YouTubeのリンクと必要事項を 

Google Forms（7.応募方法参照）に 

入力してください。 

3． JFBKKで応募内容を確認後、 

「スースーアイデア広場」用の 

Padletのページで限定公開します。 

4． 質疑応答や意見交換は、公開期間中に 

Padletのコメントを使って行います。 

5． 優秀作品は後日表彰し、JFBKKの

YouTubeページで1年間公開します。 

 

7．応募方法 

期間：2021 年 9 月 25 日（土） 

  ～2021 年 12 月 20日（月） 

      2022 年 1 月 31 日（月） 

以下の Google Forms にご入力ください。 

 https://forms.gle/EsmJDPAtX2TLyWP67 

 

 

8． Padlet での公開方法 

期間：2021 年 11 月 25 日（木） 

～2022 年 1 月 25 日（火） 

 2022 年 2 月 28 日（月） 

応募作品は、すべて以下の Padlet で限定公開し

ます。 

https://padlet.com/nihongojfbkk/9rmq3mt7q50v

i65m 

 

ただし、著作権などに問題があった場合、 

公開をお断りすることがあります。 

 

   - กิจกรรมในชนัเรยีน เช่น เกม กิจกรรมตา่งๆ 
   - การออกแบบเพอืสรา้งบรรยากาศในชนัเรยีน 
   สามารถชมตวัอยา่งผลงานไดจ้ากลงิกด์า้นลา่ง  
 https://padlet.com/nihongojfbkk/8q1tnsuda8gcu8sf 
 
 
 
 
 
5.ภาษาทใีชใ้นคลิปวดิีโอ 
    ภาษาญีปุ่ น หรอืภาษาไทย 
 
6.ขนัตอนการเข้าร่วม 
   1. อพัโหลดวิดีโอลงบน YouTube  
   2. ใสล่งิกแ์ละหวัขอ้ลงใน Google Form  
       (ดรูายละเอยีดท ี7.วิธีการสมคัร)        
   3. หลงัจากตรวจสอบแลว้ JFBKK จะอพัโหลด 
       วิดีโอลงบน Padlet “สู ้ๆ ไอเดียสแควร”์  
       ทใีชเ้ผยแพรเ่ฉพาะกลุม่        
   4. การถามตอบและแลกเปลียนความคิดเห็น จะทาํ 
       บน Padlet ในช่วงเวลาทกีาํหนด 
   5. ผลงานทชีนะเลศิ JFBKK จะมอบรางวลัใหภ้ายหลงั  
       และจะเผยแพร ่YouTube ในช่องของ 
      เจแปนฟาวนเ์ดชนั กรุงเทพฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี    
        
7.วิธีการสมัคร 
    ระหวา่งวนัท ี25 ก.ย. ถึง 20 ธ.ค. 2564 ม.ค.  
    โดยกรอกขอ้มลูลงใน Google Form ดา้นลา่ง 

https://forms.gle/EsmJDPAtX2TLyWP67 

 
 
 
8.การเผยแพรบ่น Padlet 
   ระยะเวลา: 25 พ.ย. 2564 ถึง 25 ม.ค.  ก.พ. 2565 
   คลปิวิดีโอผลงานทงัหมดทสีง่มาจะเผยแพรบ่น Padlet  
   ตามลงิกด์า้นลา่ง ยกเวน้คลปิทีมีปัญหาดา้นลิขสิทธิ  
    
https://padlet.com/nihongojfbkk/9rmq3mt7q50

vi65m 
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9．参加証・参加記念品 

 参加証明書（E-certificate）を応募者全員に

発行いたします。 

 

参加記念品を応募者に郵送でお送りします。 

※ 参加記念品の郵送は、タイ国内に住所が

ある方に限ります。 

  

 

10．優秀作品の表彰 

2 月 19 日（土）実施（予定）のセミナーにて 

優秀作品を表彰し、賞品を贈呈いたします。 

 

優秀作品は、応募者に確認後、 

JFBKK の YouTube ページで 

1 年間公開予定です。 

 

11．お問い合わせ先 

Tel: 0-2261-7500-4 
Email : jldseminar@jfbkk.or.th 

 
9.ใบเกียรติบตัรและของทีระลึก 
   JFBKK จะมอบใบเกียรติบตัร(E-certificate)ใหแ้ก ่
   ผูส้มคัรทกุทา่น 
    สว่นของทีระลกึจะจดัสง่ใหท้างไปรษณีย ์
   ※เฉพาะผูท้มีีทีอยูใ่นประเทศไทยเทา่นนั 
   
 
10. รางวัลชนะเลศิ 
   รางวลัชนะเลศิจะมอบใหใ้นงานสมัมนาทีจะจดัใน 
   วนัท1ี9  กพ.2564 
   ผลงานรางวลัชนะเลิศจะเผยแพรบ่น YouTube ของ 
   เจแปนฟาวนเ์ดชนั กรุงเทพฯ หลงัจากทีไดร้บั 
  ความยินยอมจากเจา้ของผลงาน โดยมีระยะเวลา 
  เผยแพร ่1 ปี 
 
11. ตดิตอ่สอบถาม 

Tel: 0-2261-7500-4 
Email : jldseminar@jfbkk.or.th 

 

作品例                         応募フォーム 

 

 

 

 

 

 

 

以上 


