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JFBKK 主催オンラインミニ研修のお知らせ 

『How to move into a beautiful state 

―日本語教師という仕事を今より楽しむために―』 
 

JFBKKはタイの高等教育機関で働く日本語教師のためのミニ研修『How to move into a beautiful state―日本語

教師という仕事を今より楽しむために―』を実施いたします。 

この研修は、7月 23日に実施されたセミナー『How to move into a beautiful stateー迷いをなくし、日本語教師と

いう仕事を今より楽しむためのマインドセットー』のフォローアップ的な位置づけのものですが、今回新たに参加さ

れる方にとっても役に立つ内容となっております。プロのコーチと直接対話できる貴重な機会ですので、振るってご

参加ください。 

 

トピックと実施日時： 

① バーンアウトを防ぎ、成功を持続させる方法 （講師：河合克仁 コーチ） 

10月 18日（火）17：00～18：00 ＋30分程度の情報共有会 

② 生徒と心を繋げる方法 （講師：ナミ・バーデン コーチ） 

10月 30日（日）14：00～15：00 ＋30分程度の情報共有会  

③ 家庭と仕事の両立方法 （講師：河合克仁 コーチ） 

11月 24日（木）17：00～18：00 ＋30分程度の情報共有会 

④ 自信の付け方 （講師：ナミ・バーデン コーチ） 

1月 21日（土）14：00～15：00  ＋30分程度の情報共有会 

目的 ： 

・日本語教師という仕事にこれまで以上にやりがいを感じ、自信を持って仕事に取り組めるようになってもらう 

・7月に実施した研修参加者間のネットワークの強化 

使用言語：日本語（必要に応じて通訳します） 

形式 ：Zoomによるオンラインセミナー 

参加条件： 

・タイの高等教育機関の日本語教育に関わる日本語教師であること 

       ・ディスカッションの時はカメラもマイクもオンにして、積極的に意見交換できる方 

     ※7月 23日に行われたセミナーに参加していない教師も参加可能 

定員 ：各回 30名 
申込期間：9月 26日（月）～10月 7日（金）12:00（タイ時間） 

申し込みリンク： https://forms.gle/faxfkaGbu6szRgL98 

             ※参加できる回をお選びください。（3回以上参加することが終了条件になっております。） 
 

参加可否は 10月 14日（金）にご登録のメールにお知らせします。 

 

 

 

 

https://forms.gle/faxfkaGbu6szRgL98


 

 

 

The Japan Foundation, Bangkok 
10th Fl. Serm-Mit Tower, 159 Asoke-Montri Road, Bangkok 10110 THAILAND 

TEL: +662-261-7500～4 Email: jldseminar@jfbkk.or.th 

Website: https://www.jfbkk.or.th/ 

 

Follow us on 

修了条件： 

本セミナーに 3回以上参加すること。 

  ※15分以上の遅刻や早退は欠席扱いとします。 

※オンラインセミナーに欠席した場合でも、動画を視聴したうえで、Facebook グループ上でコメント

や質問を投稿したり、自分の実践をシェアしたりすれば出席扱いとします。 

※修了条件を満たした方には、2023年 2月 10日（金）までにご登録のメールアドレスに参加証明書を

お送りします。 

アーカイブ：研修申込者に限り、アーカイブ動画を 10日程度視聴できるようにいたします。動画はセミナ

ー実施日から 3営業日後をめどに公開する予定です。 

注意事項：Zoomの ID,パスコードは、参加者の方に 10月 17日（月）にメールで通知します。 

 

プロコーチの紹介 

『世界中の億万長者がたどりつく心の授業』『世界のエリートが実践する「心を

磨くレッスン」』著者 

北インド、南インドで心・意識について学び、世界各地で「意識的（コンシャス）に

生きる方法」を広めるべく、カウンセラー、コーチとして活躍中。企業経営者、大

学講師、主婦や学生など、多様のバックグラウンドのクライアントに対し、それ

ぞれの国の文化の違いも踏まえ、ニーズに合ったセミナーやカウンセリングを

実施し、「こころ」のサポートを行っている。船で世界一周を目指し、現在パナマ

に滞在中。 

ナミ・バーデン 

 

『世界中の億万長者がたどりつく心の授業』『世界のエリートが実践する「心を

磨くレッスン」』著者 

会社員時代にセールスで圧倒的な成績を残す。その後独立し、“みらいをつくる

きょういく”をスローガンにした、株式会社アクティビスタを設立。人材採用と育

成支援というテーマで、子供から経営者まで幅広い層を対象にした事業を展開。

そのほかにも、筑波大学非常勤講師として学生向けのキャリア教育授業を担当。

また、人材育成と人材育成を通した未来創造型ワークショップを通して、内閣府

の地方創生支援事業にも携わる。 

河合克仁（かわい かつひと） 

 
 
 
 



 

 

 

The Japan Foundation, Bangkok 
10th Fl. Serm-Mit Tower, 159 Asoke-Montri Road, Bangkok 10110 THAILAND 

TEL: +662-261-7500～4 Email: jldseminar@jfbkk.or.th 

Website: https://www.jfbkk.or.th/ 

 

Follow us on 

สมัมนาออนไลน์จดัโดยเจแปนฟาวน์เดชัน่ กรงุเทพฯ  
หวัข้อ: “How to move into a beautiful state: 

เพื่อเพ่ิมความสุขให้กบัอาชีพครภูาษาญ่ีปุ่ นให้มากขึ้นกว่าท่ีเป็นอยู่” 
 
เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ จะจดัสมัมนาย่อยในหวัขอ้ “How to move into a beautiful state: เพื่อเพิม่ความสุขใหก้บัอาชพีครู

ภาษาญีปุ่่ นใหม้ากขึน้กว่าทีเ่ป็นอยู่” ส าหรบัอาจารยร์ะดบัอุดมศกึษาในประเทศไทย  
สมัมนาในครัง้นี้เป็นสมัมนาทีต่่อยอดจากสมัมนาในหวัขอ้ “How to move into a beautiful state: Mindset เพื่อเพิม่ความสุข

ใหก้บัอาชพีครภูาษาญีปุ่่ นอย่างปราศจากความลงัเลสงสยั” ซึง่จดัไปในวนัที ่23 กรกฎาคม แมว้า่จะเป็นสมัมนาทีจ่ดัต่อยอดจากครัง้
ทีแ่ลว้ แต่กม็เีน้ือหาทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูท้ีเ่ขา้ร่วมเป็นครัง้แรกดว้ย จงึขอเรยีนเชญิอาจารยผ์ูท้ีส่นใจเขา้รว่มสมัมนา ซึง่ทุกท่านจะ
ไดร้บัโอกาสในการพดูคุยซกัถามโดยตรงกบัวทิยากรทีเ่ป็นโคช้ผูเ้ชีย่วชาญ  

 

หวัข้อและวนัเวลาสมัมนา :  

① วธิป้ีองกนัภาวะหมดไฟ (Burnout) และสรา้งความส าเรจ็อย่างยัง่ยนื (วทิยากร: Mr. KAWAI Katsuhito) 
วนัองัคารที ่18 ตุลาคม เวลา 17:00-18:00 + ร่วมแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่่ น 30 นาท ี

② วธิปีระสานใจกบัผูเ้รยีน (วทิยากร: Ms. Nami BARDEN) 
วนัอาทติยท์ี ่30 ตุลาคม เวลา 14:00-15:00 + รว่มแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่่ น 30 นาท ี

③ วธิสีรา้งสมดุลชวีติครอบครวัและการท างาน (วทิยากร: Mr. KAWAI Katsuhito) 
วนัพฤหสับดทีี ่24 พฤศจกิายน เวลา 17:00-18:00 + ร่วมแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่่ น 30 นาท ี

④ วธิเีพิม่ความมัน่ใจในตนเอง (วทิยากร: Ms. Nami BARDEN) 
วนัเสารท์ี ่21 มกราคม เวลา 14:00-15:00 + ร่วมแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่่ น 30 นาท ี

 

จดุประสงค ์  :  
 เพื่อใหรู้ส้กึถงึคุณค่าของการท างานในฐานะครภูาษาญีปุ่่ น และมคีวามมัน่ใจในการท างานมากยิง่ขึน้ 
 เพื่อสรา้งความเขม้แขง็ของเครอืขา่ยผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา   

ภาษาท่ีใช้    : ภาษาญีปุ่่ น (มกีารแปลภาษาไทย)  
รปูแบบสมัมนา: ออนไลน์ ผ่าน Zoom  
เงื่อนไขในการสมคัร: 
  ・เป็นอาจารยภ์าษาญีปุ่่ นในระดบัอุดมศกึษาของไทย 

      ・สามารถเปิดกลอ้งและไมคร์ะหว่างกจิกรรมแลกเปลีย่นความคดิเหน็ได้ และเขา้ร่วมกจิกรรมอย่างเตม็ที ่
 ※สมค้รไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งผ่านการเขา้ร่วมสมัมนาในวนัที ่23 ก.ค. 2565 
จ านวนผู้เข้าร่วม: 30 คนต่อรอบ 
ระยะเวลารบัสมคัร: วนัจนัทรท์ี ่26 กนัยายน-วนัศุกรท์ี ่7 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00น. 
ลิงกร์บัสมคัร: https://forms.gle/faxfkaGbu6szRgL98 
  ※กรุณาเลอืกรอบทีต่อ้งการสมคัร (ตอ้งสมคัรเขา้ร่วม 3 หวัขอ้ขึน้ไปจงึจะไดร้บัประกาศนียบตัรตามเงือ่นไข) 
แจ้งผลการสมคัร: วนัศุกรท์ี ่14 ตุลาคม 2565 
 
 
 

https://forms.gle/faxfkaGbu6szRgL98
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เงื่อนไขการได้รบัประกาศนียบตัรเข้าร่วมสมัมนา : 
 เขา้ร่วมสมัมนาตัง้แต่ 3 ครัง้ขึน้ไป 

    ※ หากเขา้ร่วมสมัมนาสายหรอืออกก่อนเวลามากกว่า 15 นาท ีจะถอืว่าไมไ่ดเ้ขา้ร่วม 
 ※ กรณีไม่ไดเ้ขา้ร่วมสมัมนาออนไลน์ แต่ดคูลปิวดิโีอยอ้นหลงัและร่วมแสดงความคดิเหน็ ถามค าถาม หรอืแชร์
เรื่องราวการปฏบิตัจิรงิลงในกลุ่มFacebook จะถอืว่าไดเ้ขา้ร่วมสมัมนาในหวัขอ้นัน้ 

  ※ ใบประกาศนียบตัรในรปูแบบไฟลจ์ะส่งใหผู้ท้ีเ่ขา้ร่วมสมัมนาครบตามเงือ่นไข โดยจะส่งใหท้างอเีมลทีผู่เ้ขา้รว่ม
ลงทะเบยีนไว ้ภายในวนัศุกรท์ี ่10 กมุภาพนัธ ์2566 

การรบัชมย้อนหลงั: สามารถรบัชมคลปิวดิโีอสมัมนายอ้นหลงัไดเ้ป็นเวลา 10 วนั คลปิวดิโีอจะเผยแพรแ่บบจ ากดัเฉพาะผูส้มคัรเขา้
ร่วมสมัมนา สามารถรบัชมไดห้ลงัสมัมนาประมาณ 3 วนัท าการ  

หมายเหตุ:  Zoom IDและ Passcode จะแจง้ใหผ้่านทางอเีมลในวนัจนัทรท์ี ่17 ตุลาคม 2565 
            

 
 
 

 

 


