
 

1 

  

 

「2022年度タイ中等教育教員 日本語・教授法訪日集中研修」 

参加者募集案内 
รายละเอียด 

โครงการทุนอบรมดา้นภาษาและการสอนหลกัสตูรเขม้ขน้ ณ ประเทศญ่ีปุ่ น ส าหรบัครูสอนภาษาญ่ีปุ่ น ประจ าปีการศึกษา 2565  

2022年 6月 (มถุินายน 2565) 
■プログラム概要 รายละเอียด 
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、タイにおける日本語教育支援を目的として、

タイ人日本語教師を対象にした訪日研修を 2016 年から実施しております。近年、コンピテンシーの育成を

目指す教育の必要性がより一層高まっていることを背景に、2022 年度は下記の条件で最大 30 名の参加

者を募集します。 

 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับเจแปนฟาวนเ์ดชั่น กรุงเทพฯ เปิดรบัสมัครโครงการ

ทุนอบรมดา้นภาษาและการสอนหลักสตูรเขม้ขน้ ณ ประเทศญ่ีปุ่ น ส าหรบัครูสอนภาษาญ่ีปุ่ น โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมการ
เรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ นในประเทศไทยซึ่งไดด้ าเนินโครงการต่อเนื่องมาตัง้แต่ปีการศึกษา 2559  

โครงการอบรม ณ ประเทศญ่ีปุ่ นครัง้นีไ้ดใ้หค้วามส าคัญกับการศึกษาที่มุ่งเสริมสรา้งสมรรถนะ โดยจะเปิดรบัครูสอนภาษาญ่ีปุ่ น
ชาวไทยในระดบัมธัยมศึกษาจ านวนจ ากัดไม่เกิน 30 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

1．主催者 

- 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) 

- 国際交流基金関西国際センター(KC) 

 1. ผู้จัด 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) 

- เจแปนฟาวนเ์ดชั่น กรุงเทพฯ (JFBKK) 
- ศูนยภ์าษาญี่ปุ่ นคนัไซ  เจแปนฟาวนเ์ดชั่น (KC) 

2．目的・概要 

- タイ国内の中等教育における日本語教育支援 

- アクティブ・ラーニングにおける授業を行う教師

に必要な日本語のコミュニケーション能力の向

上 

- タイ人日本語教師の教授法向上、特に 21 世

紀型スキルの育成と共に日本語コミュニケー

ション能力の育成を目指すコンピテンシー・ベ

ースの授業づくり 

 

 

 2.วัตถุประสงค ์
- ส่งเสริมการพฒันาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่ นในประเทศไทย 
- เพื่อเพิ่มพูนความสามารถทางภาษาญี่ปุ่ นตามมาตรฐานเจา้ของ
ภาษาใหแ้ก่ครูไทยในระดบัท่ีสงูขึน้ ไดเ้รียนรูแ้ละพฒันาทกัษะการ
สื่อสารท่ีจ าเป็นในการจัดการเรยีนรูเ้ชงิลกึ (Active Learning) 

- เพื่อเพิ่มพูนความรูค้วามสามารถในการสอนภาษาญี่ปุ่ นใหแ้ก่ครู
สอนภาษาญี่ปุ่ น โดยมุ่งเนน้การจัดการเรียนรูเ้พื่อสรา้งสมรรถนะ
การสื่อสารภาษาญี่ปุ่ นควบคู่ไปกับการเสริมสรา้งทกัษะศตวรรษท่ี 
๒๑ ในผูเ้รียน 
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3．実施期間  

(訪日前、JFBKKにて) 

2022年 9月 23日(金) 

時間 9：00～16：30 

(訪日 約 4週間、KCにて) 

2022年 9月 26日（月)～10月 21日(金) 

月曜日～金曜日 （時間は日により異なる。） 

 3. ระยะเวลา 
ท่ีเจแปนฟาวน์เดช่ัน กรุงเทพฯ 1 วัน 
วนัศุกรท่ี์ 23 กันยายน 2565  

เวลา 9.00 -16.30 น. 
ท่ีศูนยภ์าษาญี่ปุ่นคันไซ  เจแปนฟาวนเ์ดช่ัน 4 สัปดาห ์
ระหว่างวนัจันทรท่ี์ 26 กันยายน - วนัศกุรท่ี์ 21 ตุลาคม 2565 
วนัจันทร ์– วนัศุกร ์(เวลาเรียนจะแตกต่างกันในแต่ละวนั)   

4．実施会場 

- 国際交流基金バンコク日本文化センター(JFBKK) 

- 国際交流基金関西国際センター(KC) 

 4. สถานท่ี 
- เจแปนฟาวนเ์ดชั่น กรุงเทพฯ 
- ศูนยภ์าษาญี่ปุ่ นคนัไซ  เจแปนฟาวนเ์ดชั่น  ประเทศญี่ปุ่ น 

5．実施内容 

(1) 日本語授業（アクティブ・ラーニングにおける授

業を行う教師に必要な日本語のコミュニケーショ

ン能力） 

(2) 21 世紀に生きる学習者育成のためのコンピテン

シー・ベース・ラーニングやアクティブ・ラーニン

グにおける授業づくり   
(3) 日本文化体験・交流プログラム 

 

 5. เน้ือหา  

(1) การพฒันาทกัษะภาษาญี่ปุ่ น (ทกัษะการสื่อสารท่ีจ าเป็นในการ
จัดการเรยีนรูเ้ชงิลกึ (Active Learning)) 

(2) การจดัการเรยีนรูเ้ชงิลกึ (Active Learning) สู่การพฒันา
สมรรถนะผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21  

(3) วฒันธรรมญี่ปุ่ นและการแลกเปลี่ยนวฒันธรรม 

6．参加資格 

次のすべてに該当する者を対象とする。 

(1) タイ教育省基礎教育委員会事務局（OBEC）に所

属する日本語教師公務員で、学校長より本プロ

グラムの参加が承認されている者。 

(2) 正式な教員として認定された者。 

2.1 教師として勤めている者（2022 年 7 月 15 日

以前） 

2.2教師格付に認定されている者 

(3) 募集締切日（2022 年 7 月 15 日）の時点で、年齢

が 57歳未満である者。 

(4) 日本語能力試験 N3 認定相当を有すると認めら

れた者で、次の認定証のどちらかを取得している

者。 

4.1日本語能力試験 N3認定証（2017-2021） 

4.2 TTBJオンライン試験（添付資料[2]  を参照） 
※なお、4.1の認定書が優先される。 

(5) グループ活動を含めてすべての研修プログラム

に参加できる者。グループ行動に協力的である

者。 

(6) 心身ともに健康な者。 

(7) コンピテンシー・ベースの教育及び日本語能力

の向上に関心を持ち、自身の授業で実践する意

   6. คุณสมบัติ 

  ผูข้อรบัทุนตอ้งมีคุณสมบตัิดงัต่อไปนี ้

(1) เป็นข้าราชการครูสอนภาษาญี่ปุ่ นระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  (สพฐ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ  และต้องได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการ
โรงเรียนใหส้มคัรขอรบัทุนนี้ ้

(2) ผ่านการประเมินครูผูช้่วย  โดย 
2.1 เป็นผูด้  ารงต าแหน่งครู (ก่อนวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2565)  
2.2 เป็นผูด้  ารงต าแหน่งครูทุกวิทยฐานะ 

(3) อายุไม่เกิน 57 ปี ณ วนัปิดรบัสมคัร (วนัศุกรท่ี์ 15 กรกฎาคม 2565) 
(4) เป็นผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่ น ระดับ N3 หรือเทียบเท่า โดยต้องมี

ใบรบัรองผล ขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปนี ้ 
       4.1 ใบรบัรองผลสอบวดัระดบัภาษาญี่ปุ่ น JLPT (N3) ปี 2017 –   
         2021   หรือ 

4.2 ผลทดสอบระดับภาษาญี่ปุ่ นออนไลน์ (ศึกษาวิธีการจาก
เอกสารแนบท้าย[2]     * ทั้งนี ้ผู้ท่ีมีใบรับรองผลการสอบวดัระดบั
ภาษาญี่ปุ่ น JLPT ในขอ้ 4.1 จะไดร้บัการพิจารณาก่อน 

(5) เป็นผู้ท่ีสามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุก
กิจกรรม รวมถึงใหค้วามร่วมมือในการท างานกลุ่ม  

(6) เป็นผูท่ี้มีสขุภาพร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณแ์ข็งแรง 
(7) เป็นผู้มีความตัง้ใจและมุ่งหวังที่จะพฒันาสมรรถนะการสอนและ
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欲がある者。  

(8) 「リーダー教師育成研修」の参加者でないこと。 

 

※日本語キャンプの講師経験者が優先される。 

ความรูค้วามสามารถภาษาญี่ปุ่ นใหเ้พิ่มพูนในระดบัท่ีสงูขึน้ 
(8) ไม่เป็นผู้เข้าร่วมโครงการครูผู้น าการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่ น : 

การออกแบบแผนจัดการเรียนรูเ้พื่อพฒันาสมรรถนะผูเ้รียน 
*ทัง้นี ้หากเป็นผูท่ี้เคยเป็นวิทยากรค่ายภาษาญี่ปุ่ น จะไดร้บัการ
พิจารณาก่อน  

7．主催者が提供する費用と参加者が負担する費用 

主催者は参加者に対し、次の(1)～(5)の費用を現

物もしくは現金で支給する。 

(1) 本プログラム参加費用 

研修で使用する教材等の費用を含め、受講者は

受講料を負担する必要はない。 

(2) バンコク宿泊費補助 

JFBKK はバンコク市内に勤務地を有する者を除

いて、本プログラム参加者の宿泊場所を提供するの

で、希望者は申込書に記入する必要がある（一部屋

2 名）。参加者が JFBKK の提供するところに泊まらな

い場合、宿泊補助を受領できない。 

なお、JFBKKが宿泊場所を提供できない場合、参

加者に 1泊あたり 600バーツの宿泊補助費を支給す

る（後払い）。本プログラムの訪日前研修日に宿泊費

を一括して、支払いの証拠書類（ホテルの領収書等）

を提出し、宿泊費補助を受領してください。 

※ 主催者の事前承認なく、本プログラムの一部を

欠席した者、途中で参加を取りやめた者に対し

ては、それまでに支払った宿泊費の返還を求め

ることがある。 

(3) OBEC がタイ国内の交通費を提供する。（参加者

の自宅からオリエンテーション会場、帰路のスワ

ンナプーム空港から自宅） 

(4) 日本滞在費補助 

- 宿泊場所は KC の宿泊室を提供する。滞在中の

費用の補助として、期間中の月曜日～金曜日に

ついて、1日あたり 1,640円を支給する。訪日およ

び離日における関西国際空港とＫＣ間往復に

かかる交通費については、ＫＣの基準に基づき

支給する。 

 

参加者が負担する費用 

(1) スワンナプーム空港から関西国際空港の 

往復の航空券 

(2) 上記以外の日本国内の交通費 

 

 

 7. ค่าใช้จ่ายท่ีผู้จัดรับผิดชอบ และค่าใช้จ่ายท่ีผู้รับทุนรับผิดชอบ
เอง 

ผูจ้ัดจะรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใหก้ับผูร้บัทุน ดงันี ้  
(1) ค่าใชจ้่ายในการเขา้อบรม ณ ประเทศญี่ปุ่ น 

เจแปนฟาวน์เดชั่น รับผิดชอบค่าอบรม  ค่าต าราตลอดจนสื่อการ
เรียนการสอนต่างๆ ท่ีใชใ้นการอบรม 
(2) ค่าท่ีพกัระหว่างการปฐมนิเทศท่ีกรุงเทพฯ  

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดหาท่ีพักในบริเวณใกล้เคียง
ให้กับผู้รับทุน (ยกเว้นผู้รับทุนท่ีอยู่โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร) โดย
ระบุความจ านงในใบสมคัร (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  

อน่ึง หากผู้รับทุนไม่เข้าพักในท่ีพักตามท่ีก าหนด เจแปนฟาวน์
เดชั่น กรุงเทพฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีพกัแต่อย่างใด  
หากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ไม่สามารถจัดหาท่ีพักให้กับผู้รบัทุน
ตามท่ีแจง้ไวข้า้งตน้ได ้ผูร้บัทุนจะไดร้บัเงินช่วยเหลือค่าท่ีพกัไม่เกิน คืน
ละ 600 บาท  )  ตห้หากค่าท่ีพกันอ้ยกว่าจ านวนเงินดงักล่าว จะจ่ายใ าม
จริงโดยผู้รับทุนจะต้องช าระค่าท่ีพักไปก่อน และน าใบเสร็จการช าระ
เงินมายื่นเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับเงินค่าท่ีพักทั้งหมด  ในวัน
ปฐมนิเทศ ท่ีเจแปนฟาวนเ์ดชั่น กรุงเทพฯ (จ่ายครัง้เดียว)  
ในกรณีท่ีผู้รับทุนขาดหรือหยุดการเข้าอบรมกลางคันโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากผูจ้ัด ผูร้บัทุนจะตอ้งคืนเงินช่วยเหลือท่ีรับไปก่อนหน้าเต็ม
จ านวน 
(3) ค่าพาหนะเดินทางภายในประเทศ  
   สพฐ. เป็นผูร้บัผิดชอบค่าพาหนะเดินทางในประเทศทัง้ขามา 
(จากบา้นพกัถงึสถานท่ีปฐมนิเทศ) และขากลบั (จากสนามบิน 
สวุรรณภูมิถึงบา้นพกั) ตามระเบียบของสพฐ. 
(4) เงินช่วยเหลือระหว่างการอบรมท่ีญี่ปุ่ น 

ผู้เข้าอบรมจะเข้าพักท่ี KC โดยไม่เสียค่าใช่จ่าย และได้รับเงิน  
เบี ้ยเลี ้ยงระหว่างการอบรมในวันจันทร์ – วันศุกร์ วันละ 1,640 เยน   
รวมถึงค่าโดยสารรถไฟไป - กลบั ระหว่างสนามบินคนัไซ และ KC ตาม
ระเบียบของ KC 

 
ค่าใช้จ่ายท่ีผู้รับทุนรับผิดชอบเอง 
(1) ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป - กลบั สนามบินสวุรรณภูมิ - คนัไซ 
(2) ค่าเดินทางอ่ืนๆ ในประเทศญี่ปุ่ นนอกเหนือจากท่ีระบุไวข้า้งตน้ 
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8．参加者の義務 

参加者は、次の(1)～(14)の義務を負う。これらの義

務に違反する行為が認められた場合、主催者はそれ

以降の参加を禁止し、参加者リストから氏名を削除す

ることがある。また、特別の事情・理由なく、プログラ

ム終了後の義務を履行しなかった場合も、参加者は、

それまでに主催者から受け取った現金及び教材等を

返還する。 

(1) 日本滞在時は日本国の法令を守ること。なお、日

本では、満 20 歳未満の者の飲酒・喫煙は禁止さ

れている。 

(2) プログラムの全てに参加すること。 

(3) プログラムのカリキュラムに定められた内容を誠

実に実行すること。 

(4) 日本の在留資格上認められない行為・活動を行

わない。また、いかなる就業行為も行わないこ

と。 

(5) 参加者は集団でプログラムに参加することを前

提に招へいされたことを理解し、主催者の指示に

従って、すべての活動に参加すること。 

(6) 本プログラム参加にあたり、主催者が指定したフ

ライトスケジュールの到着日より前に来日しない

こと。 

(7) 本プログラム期間中に、一時帰国や第三国への

旅行をしないこと。 

(8) 本プログラム終了後、帰国時に私的な理由によ

り第三国に立ち寄らないこと。 

(9) 本プログラム終了後、直ちに帰国すること。 

(10) 本プログラムには家族同伴で来日してはならな

い。 

(11) 本プログラム期間中は、『関西国際センター研修

参加者規則』を遵守すること。 

(12) 本プログラム実施施設内では、主催者の指示に

従って行動すること。 

(13) 本プログラム終了後、主催者が指定するフォーマ

ットに則った報告書を作成、提出すること。また終

了時のアンケートに回答すること。 

(14) 訪日時、「感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律」（平成十年法律第百十

四号）に規定する感染症に感染した場合は、ただ

ちに主催者に報告すること。 

 8. ข้อปฏิบัติของผู้รับทุน 
ผูร้บัทุนตอ้งปฏิบตัิตามข้อบังคับ (1) ถึง (14) ดงัต่อไปนี ้  ในกรณีท่ีไม่

ปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว ผู้รับทุนจะถูกตัดสิทธ์ิการเข้าอบรมและ
ยกเลิกรายชื่อจากผู้มีสิทธ์ิขอรับทุน นอกจากนี ้หากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับหลังจากจบการเข้าอบรมโดยไม่มีเหตุอันควร ผู้รับทุน
จะตอ้งคืนเงินช่วยเหลือท่ีไดร้บัไปก่อนหนา้เต็มจ านวน และตอ้งคืนต ารา
และสื่อการเรียนการสอนดว้ย 
(1) ในระหว่างท่ีพ านักอยู่ในประเทศญี่ปุ่ น ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น อน่ึง กฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น
ก าหนดหา้มมิใหผู้ท่ี้มีอายุไม่ครบ 20 ปี ดื่มสรุาและสบูบุหร่ี 

(2) เขา้ร่วมกิจกรรมตลอดระยะของโครงการ 
(3) ศึกษาอย่างจริงจังตามเนือ้หาท่ีก าหนดในหลกัสตูร 
(4) หา้มประพฤติตนนอกเหนือจากวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นเอกสารการ

ตรวจลงตราระหว่างการพ านัก ณ ประเทศญี่ปุ่ น รวมทั้งห้าม
ประกอบอาชีพหรือท าธุรกิจใดๆ 

(5) เขา้ใจและยอมรับเงื่อนไขในชั้นตน้แลว้ว่าเป็นการเขา้ร่วมแบบเป็น

กลุ่ม รวมถึงจะปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้จัดในการเข้า ร่วม

กิจกรรมทุกกิจกรรม 

(6) ในการเดินทางมาเข้าร่วมท่ีประเทศญี่ปุ่ น หา้มผูร้บัทุนเดินทางเข้า

ประเทศญี่ปุ่ นก่อนตารางการเดินทางที่ผูจ้ัดก าหนดไว้ 

(7) ในระหว่างการเข้าร่วมท่ีประเทศญี่ปุ่ น ห้ามผู้รับทุนเดินทางกลับ

ประเทศไทย หรือเดินทางไปยงัประเทศอ่ืนๆ 

(8) หลังจบการเข้าร่วมท่ีประเทศญี่ปุ่ น ห้ามแวะหรือเดินทางไปยัง

ประเทศอ่ืนๆ ก่อนเดินทางกลบัประเทศไทยดว้ยเหตุผลส่วนตวั 

(9) ตอ้งเดินทางกลบัประเทศไทยทนัทีท่ีจบโครงการ 

(10) ในการเข้าร่วมท่ีประเทศญี่ปุ่ น ห้ามน าครอบครัวร่วมเดินทางหรือ

พ านักร่วมกัน 

(11) ตอ้งปฏิบตัิตามกฎระเบียบของ KC อย่างเคร่งครดั 

(12) ระหว่างการเข้าร่วมท่ี JFBKK และ KC ตอ้งปฏิบตัิตามค าแนะน า

ของผูจ้ัด 

(13) ตอ้งส่งรายงานตามรูปแบบท่ีก าหนดและตอบแบบสอบถามในวัน

สดุทา้ยของการเขา้ร่วม 

(14) ในระหว่างการเข้าอบรมท่ีประเทศญี่ปุ่ น หากได้รับเชือ้หรือเป็น

โรคติดต่อตามท่ีระบุในพระราชบัญญัติว่าด้วยเร่ืองการป้องกัน

โรคติดต่อและการรกัษาทางการแพทย  ์ （平成十年法律第百十四

号） จะตอ้งรีบแจง้เจา้หนา้ท่ี KC ทราบโดยเร็ว 
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9．主催者が参加中止を求める場合 

上記８の参加者義務の違反のほか、次の(1)～(3)

のいずれかに該当すると主催者が判断した場合、主

催者は当該参加者の本プログラム参加を中止し、帰

国させることができる。 

(1) 参加者の心身の健康上の理由のため、それ以上

のプログラム参加が不可能または不適当なとき。 

(2) 参加者が申請書等の書類に虚偽の記載をしてい

たとき。 

(3) 参加者が本プログラムの目的に合った研修活動

を行わないとき。 

 9. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ระงับการเข้าอบรม 

นอกจากผูจ้ัดอาจตดัสิทธ์ิการรบัทุนเน่ืองจากผูร้บัทุนไม่ปฎิบตัิ

ตามขอ้บงัคบัท่ีระบุในข้อ 8 ขา้งตน้แลว้ ผูจ้ัดอาจใหผู้ร้บัทุนหยุดการ

เขา้อบรมกลางคนั และส่งตวักลบัประเทศไทยไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี ้ 

(1) ผูร้บัทุนไม่สามารถเขา้อบรมหรือไม่เหมาะสมในการเขา้อบรม

เนื่องจากเหตุผลดา้นสขุภาพทางร่างกายหรือจิตใจ 

(2) ผูร้บัทุนกรอกข้อมลูอันเป็นเท็จในใบสมคัร 

(3) ผูร้บัทุนไม่ปฏิบตัิงานตามเป้าหมายของโครงการ 

10．応募申請手続き 

(1) 提出書類 

a. 日本語能力試験 (JLPT N3)認定書または

TTBJオンライン試験の結果（添付資料[2]   を

参照） 

  ※なお、JLPT N3認定書が優先される。 

b. 身分証明書の写し 

   c. 所属学校長推薦書（フォームはJFBKKのウェブ

サイトよりダウンロード：

https://www.jfbkk.or.th/th/hounichi_scholarship/） 
 

(2) 提出方法、期限 

2022年 7月 15日（金）、12：00まで締切厳守で

Google form（添付資料[1]）でオンライン登録を

し、必要書類を提出すること。申請は参加希望

者が所属する中等教育機関が行うこととし、個

人による申請は認めない。 

(3) 選抜通知 

下記の日程でメールにて通知する 

a. 7 月 22日（金）に「奨学生選抜面接試験」受

験資格者に通知する。 

b. 8 月 5 日（金）-6 日（土）オンライン面接試験：

JFBKK が面接試験の日程とリンクを申込書に

記載されるメールに通知する。 

c. 8月 11日（木）に選抜試験結果を本プログラム

参加認定者のみにメールで通知する。  

d. その後、所属学校の校長名により OBEC 宛に

訪日申請書を提出する。 

 10. วิธีสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร  

(1) เอกสารประกอบการสมคัร 
ก. ส าเนาใบรับรองผลสอบวดัระดบัภาษาญี่ปุ่ น JLPT (N3) หรือ

ผลทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่ นออนไลน์ อย่างใดอย่างหน่ึง 
โดยศึกษาวิ ธีทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่ นออนไลน์ จาก
เอกสารแนบท้าย[2]   ทั้งนี ้ หากเป็นใบรับรองผล JLPT (N3) 
จะไดร้บัการพิจารณาก่อน 

ข. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
ค. หนังสือรับรองจากผู้อ านวยการโรงเ รียน  (ดาวน์โหลด

แบบฟอรม์ได้จากลิงก์ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซตเ์จแปนฟาวน์
เดชั่น : https://www.jfbkk.or.th/th/hounichi_scholarship/ )  
 

(2) วิธีรบัสมคัรและก าหนดการ 
กรอกใบสมคัรและแนบเอกสารส่งทางออนไลนต์ามเอกสาร 

แนบทา้ย[1] ภายในวนัศุกรท่ี์ 15 กรกฎาคม 2565เวลา 12:00 น. โดย
ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูบ้งัคบับญัชา หา้มสมคัรเป็นการส่วนตวั  
 
(3) การประกาศผลการคดัเลือก 

แจง้ผลการคดัเลือกทางอีเมลตามก าหนดการดา้นล่าง 
ก. วนัศุกรท่ี์ 22 กรกฎาคม 2565 แจง้ชื่อผูมี้สิทธ์ิสอบสมัภาษณ ์
ข. วนัศุกรท่ี์ 5 – วนัเสารท่ี์ 6 สิงหาคม 2565 สอบสมัภาษณ์

ออนไลน ์โดย JFBKK จะแจง้ลิงคแ์ละก าหนดการสอบให้
ทราบผ่านอีเมลท่ีผู้มีสิทธ์ิสอบแจง้ไวใ้นใบสมคัร  

ค. วนัพฤหสับดีท่ี 11 สิงหาคม 2565 แจง้ผลการคดัเลือกใหก้ับผู้
ไดร้บัทุนทางอีเมล 

ง. หลงัจากนัน้ JFBKK จะส่งผลใหก้ับทาง สพฐ. เพื่อด าเนินการ
ตามขัน้ตอนราชการ  

11．事業情報の公開 

参加者の氏名、性別、所属機関(学校)等の情報

 11. การเปิดเผยข้อมูล 
ผูจ้ัดจะเปิดเผยขอ้มลูของผูส้มคัร เช่น ชื่อ-สกุล เพศ โรงเรียนท่ี

https://www.jfbkk.or.th/th/hounichi_scholarship/
https://www.jfbkk.or.th/th/hounichi_scholarship/
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は、主催者が作成する資料等で公表される。 สงักัดในรูปแบบเอกสารต่างๆ 

12．個人情報の取扱い 

(1) 提出された申請書および関連書類は一切返却

しない。 

(2) 申請書に記入された連絡先に、主催者から日本

語教育に関する情報や事業案内を送付すること

がある。 

(3) 参加者の氏名、性別、所属機関(学校)等の情報

は、主催者が作成する資料等で公表される。 

(4) 主催者の事業評価および学術研究のため、参

加者および所属機関の情報を利用することがあ

る。 

(5) 参加者は JFBKKの個人情報の取り扱いを確認

し、同意する。https://www.jfbkk.or.th/wp-

content/uploads/2022/05/220299_PrivacyNotice_for_GeneralPurpos

es_v1_TH_02.pdf 

 12. การจัดการข้อมูลส่วนตัว  
(1) ขอสงวนสิทธ์ิการคืนใบสมคัรและเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง 
(2) ผูจ้ัดอาจส่งเอกสารขอ้มลูแนะน ากิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการ

สอนภาษาญี่ปุ่ นไปยงัที่อยู่ท่ีระบุไวใ้นใบสมคัร 
(3) ผูจ้ัดจะเปิดเผยขอ้มลูของผูร้บัทุน เช่น ชื่อ-สกุล เพศ โรงเรียนท่ี

สงักัดในรูปแบบเอกสารต่างๆ 
(4) ผูจ้ัดอาจใชข้อ้มลูของผูร้บัทุนและโรงเรียนท่ีสงักัดเพื่อประเมินผล

โครงการและการวิจัยทางวิชาการ 
(5) ผูส้มคัรไดอ่้านและใหค้  ายินยอมตามประกาศความเป็นส่วนตวัของ

เจแปนฟาวนเ์ดชั่น กรุงเทพฯ https://www.jfbkk.or.th/wp-

content/uploads/2022/05/220299_PrivacyNotice_for_GeneralPurposes_v1_TH

_02.pdf  

13．フォローアップ 

主催者が過去の研修および本プログラム参加

者を対象にフォローアップ調査を実施する際、回答に

協力すること。 

 13. การตดิตามผล 
ผูร้บัทุนใหค้วามร่วมมือกับผูจ้ัดในการติดตามผลหลงัจบการอบรม 

14．.参加者数 

    最大 30 名 

※ 奨学生選抜試験の合格者が一定数に満たな

い場合は本の実施を取りやめる場合がある。 

 14. จ านวนผู้ร่วม 
รบัจ านวนไม่เกิน 30 คน 

※ ผูจ้ัดขอสงวนสิทธ์ิไม่จัดโครงการในกรณีท่ีจ  านวนผูผ้่านการ
คดัเลือกไม่ถึงเกณฑท่ี์ก าหนด 

เอกสารแนบท้าย[1] （添付資料[1]） 

การกรอกใบสมัครออนไลน์ 
กรอกใบสมัครเขา้ร่วมการอบรมไดท้ี่  https://forms.gle/AxTEnfrFntMYByN49     
*จ าเป็นตอ้งใช ้Gmail ในการกรอกใบสมคัรเนื่องจากตอ้งอพัโหลดไฟลผ์ลสอบผ่านทาง Google Drive 
 
เอกสารแนบท้าย[2] （添付資料[2]） 

การทดสอบระดับภาษาญ่ีปุ่นออนไลน์ 
 การทดสอบระดบัภาษาญ่ีปุ่ นออนไลน ์ และส่งใบรายงานผลสอบมาที่เจแปนฟาวนเ์ดชั่น กรุงเทพฯนี ้ มีขัน้ตอนการเขา้
ทดสอบตามดา้นล่างนี ้

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

2. กดที่เมนู 個人受験 ที่ดา้นบน จากนัน้เล่ือนลงมาที่ 受験申込 เพือ่สมคัรท าแบบทดสอบภาษาญ่ีปุ่ น  

https://www.jfbkk.or.th/wp-content/uploads/2022/05/220299_PrivacyNotice_for_GeneralPurposes_v1_TH_02.pdf
https://www.jfbkk.or.th/wp-content/uploads/2022/05/220299_PrivacyNotice_for_GeneralPurposes_v1_TH_02.pdf
https://www.jfbkk.or.th/wp-content/uploads/2022/05/220299_PrivacyNotice_for_GeneralPurposes_v1_TH_02.pdf
https://www.jfbkk.or.th/wp-content/uploads/2022/05/220299_PrivacyNotice_for_GeneralPurposes_v1_TH_02.pdf
https://www.jfbkk.or.th/wp-content/uploads/2022/05/220299_PrivacyNotice_for_GeneralPurposes_v1_TH_02.pdf
https://www.jfbkk.or.th/wp-content/uploads/2022/05/220299_PrivacyNotice_for_GeneralPurposes_v1_TH_02.pdf
https://forms.gle/AxTEnfrFntMYByN49
https://ttbj.cegloc.tsukuba.ac.jp/
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3. กดคลิก Agree แลว้กด 受験を申込む(Apply for the test) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. คลิกเลือกแบบทดสอบ SPOT90+Grammar90+漢字 SPOT50 จากนัน้กด 次へ(next)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2007HG 

8 

5. กด 音声を確認する เพื่อไปยงัหนา้ตรวจสอบระบบเสียง หลังจากตรวจสอบและไดยิ้นเสียง ใหก้ด はい(Yes)   
จากนัน้จะมีปุ่ ม 次へ(next)ขึน้ที่ดา้นล่าง จึงเล่ือนไปกด 次へ(next)  
หากไม่มีปุ่ ม 次へ(next)ใหต้รวจสอบในตารางว่ามีหวัขอ้ไหนขึน้แจง้ว่า NG หรือไม่ (เช่นอินเตอรเ์น็ตชา้ เป็นตน้) 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. กรอกขอ้มูลให้ครบเพื่อขอรบั Login ID และ Password ซึ่งระบบจะส่งไปใหท้างอีเมลที่กรอกไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. เมื่อไดร้บัอีเมลแลว้ ใหค้ลิกลิงกจ์ากอีเมล เพื่อเขา้ท าแบบทดสอบภาษาญ่ีปุ่ นออนไลน ์ 

8. หลงัจากท าแบบทดสอบ SPOT90+Grammar90+漢字 SPOT50 ครบ ระบบจะส่งใบรายงานผลสอบ (ไฟล ์PDF) ไปยงั
อีเมลที่ไดล้งทะเบียนไว ้ ใหผู้ส้มคัรใชไ้ฟลร์ายงานผลสอบนี ้แนบประกอบการสมคัรเขา้ร่วมอบรมผ่าน Google Form 
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*หากมีขอ้สงสยัประการใด กรุณาติดต่อสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่ ฝ่ายภาษาญ่ีปุ่ น เจแปนฟาวนเ์ดชั่น กรุงเทพฯ  
โทร. 0-2261-7500-4  หรือที่ Email : jldseminar@jfbkk.or.th  

mailto:jldseminar@jfbkk.or.th

