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『中等教育日本語教育リーダー教師育成プロジェクト 

―コンピテンシーの育成を目指した授業の実践と共有―』 

オンライン実践共有会 

参加者募集案内 
รายละเอียด 

การสมัมนาออนไลน:์ การรายงานผลการจดัการเรียนรูเ้พื่อพฒันาสมรรถนะผูเ้รียน โดยครูผูน้  าการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ น 

2022年 12月 (ธันวาคม 2565) 
■概要 รายละเอียด 
このたびタイ教育省（以下、OBEC）と国際交流基金バンコク日本文化センター（以下、JFBKK）は、かめの

り財団の支援を受け、2023年 3 月 18日（土）にオンライン実践共有会を実施することとなりました。 

本共有会は 2022 年 3 月より 2 か年計画で実施しているリーダー教師育成プロジェクトの一環として実施

します。本プロジェクトは中等教育日本語教師の 14名（4頁「プロジェクト参加教師一覧」参照）をリーダー教

師として育成することを目的としています。参加教師がコンピテンシー育成を目指した授業のデザインおよ

び実施、PLC（Professional Learning Community）で実践力を向上させることができるようになること、さらに、

各地方での教師研修会での講師を担うことができるようになることを目指しています。 

プロジェクト参加者 14 名は 1 年目にあたる 2022 年前期と後期にかけてデザインした授業を各現場で実

施しました。本共有会では、授業実践や授業改善における気づきをタイ人中等教師に広く共有し、タイの中

等教育段階の日本語教師が「コンピテンシー育成」について考えるきっかけとすることを目指しています。さ

らにタイ中等教師間の PLC（Professional Learning Community）を形成することを目的としてます。 

本共有会ではタイ中等教育のタイ人日本語教師 150 名、第二外国語担当アドバイザー30 名を視聴参加

者として募集します。参加を希望される方は下記の詳細をご確認の上、お申込み下さい。また、この情報は

JFBKK ウェブサイト(https://ba.jpf.go.jp)上でもご確認いただけます。 

 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ (สพฐ.) รว่มกบัเจแปนฟาวนเ์ดชั่น กรุงเทพฯ (JFBKK)        
โดยไดร้บัการสนบัสนนุจาก The Kamenori Foundation ก าหนดจดักจิกรรมการสมัมนาออนไลน:์ การรายงานผลการจดัการเรยีนรู ้
เพื่อพฒันาสมรรถนะผูเ้รียน โดยครูผูน้  าการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ น ในวนัเสารท์ี่ 18 มีนาคม 2566 
การสมัมนาดงักล่าวเป็นกจิกรรมหน่ึงภายใตโ้ครงการครูผูน้  าการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ น: การออกแบบแผนจดัการเรียนรูเ้พื่อ

พฒันาสมรรถนะผูเ้รียน เป็นโครงการระยะเวลา 2 ปี เริ่มตน้โครงการตัง้แต่เดือนมีนาคม 2565 มีวตัถปุระสงคเ์พื่อพฒันาครูผูส้อน
ภาษาญ่ีปุ่ น จ านวน 14 คน (ดรูายชื่อครูผูร้ว่มโครงการฯ ที่หนา้ 4) ใหเ้ป็นครูผูน้  าการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ น สามารถออกแบบแผน
จดัการเรียนรูเ้พื่อพฒันาสมรรถนะผูเ้รยีน และสามารถขยายผลในชมุชนแห่งการเรียนรู ้ รวมถึงสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู ้
ใหแ้ก่ครูผูส้อนภาษาญ่ีปุ่ นในแตล่ะภมูิภาคไดต้่อไป ส าหรบัในปีแรกนี ้ ครูผูน้  าทัง้ 14 คน ไดน้ าแผนจดัการเรียนรูฯ้    ที่แต่ละคน
ออกแบบ ไปใชจ้ดัการเรียนการสอนในชัน้เรียนของตนเอง ในชว่งเทอมตน้และเทอมปลายของปีการศกึษา 2565 หลงัจากนี ้ ครูผูน้  า
ทัง้ 14 คน จะตอ้งรายงานผล / เผยแพรผ่ลการจดัการเรียนรูเ้พื่อพฒันาสมรรถนะผูเ้รียนใหก้บัครูผูส้อนภาษาญ่ีปุ่ นชาวไทย         ใน
ระดบัมธัยมศกึษาทั่วประเทศใหท้ราบถึงผลการจดัการเรยีนรู ้ พรอ้มทัง้ใหข้อ้สงัเกตในการปรบัปรุงการเรียนการสอนเพื่อพฒันา
สมรรถนะผูเ้รียน นบัเป็นการสรา้งชมุชนแห่งการเรยีนรู ้ (Professional Learning Community; PLC) ส าหรบัครูสอนภาษาญ่ีปุ่ นใน
ระดบัมธัยมศกึษาของไทย 
การสมัมนาในครัง้นี ้ เปิดรบัครูผูส้อนภาษาญ่ีปุ่ นชาวไทยในระดบัมธัยมศกึษาจ านวน 150 คน และศกึษานิเทศกผ์ูร้บัผิดชอบการ

เรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง จ านวน 30 คน เขา้รบัฟังการรายงานผลและใหข้อ้สงัเกตในการปรบัปรุงการเรียนการสอนของ
ครูผูน้  าทัง้ 14 คน  ผูท้ี่สนใจสามารถสมคัรตามรายละเอียดดา้นล่าง หรือดรูายละเอยีดไดท้ี่เวบ็ไซตเ์จแปนฟาวนเ์ดชั่น กรุงเทพฯ 
(https://ba.jpf.go.jp) 
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 1．主催者および共催者 

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) 

共催者 

かめのり財団 

 
1.  ผู้จัดและผู้สนับสนุน 

ผู้จัด 
- ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
กระทรวงศกึษาธิการ (สพฐ.) 

- เจแปนฟาวนเ์ดชั่น กรุงเทพฯ (JFBKK) 
ผู้สนับสนุน 
- The Kamenori Foundation 

2．目的 

（1） タイの中等教育機関の日本語教師が、本共有

会を通じて「コンピテンシー育成」を意識した授

業について知り、自身の授業を改善するため

のきっかけとしてもらう。 

（2） 本実践共有会を通して、タイの中等日本語教

師間の PLC を形成する。 

 
2. วัตถุประสงค ์
(1) เพื่อเผยแพรแ่นวทางการจดัการเรียนรูเ้พื่อพฒันาสมรรถนะ

ผูเ้รียนใหแ้กค่รูผูส้อนภาษาญ่ีปุ่ นชาวไทยในระดบั
มธัยมศกึษา อีกทัง้ยงัคาดหวงัวา่จากการเขา้สมัมนาครัง้นีจ้ะ
จดุประกายใหผู้เ้ขา้รว่มไดป้รบัปรุงชั่วโมงเรียนภาษาญ่ีปุ่ น
ของตนใหด้ียิง่ขึน้ 

(2) เพื่อสรา้งชมุชนแห่งการเรียนรูส้  าหรบัครูสอนภาษาญ่ีปุ่ นใน
ระดบัมธัยมศกึษาของไทย ผ่านการแลกเปล่ียนเรียนรูร้ว่มกนั
ในสมัมนาการรายงานผลการจดัการเรียนรู ้

 

3．実施概要 

  日時：2023 年 3 月 18 日(土)10:00‐15:30 

  使用言語：発表（タイ語） 

       スライド（タイ語・日本語併記） 

使用ツール: Zoom 

 
3. วันเวลาและรูปแบบการจดั 

วนัเวลา : วนัเสารท์ี่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 10:00- 15:30 น. 
ภาษาทีใ่ช ้: ภาษาไทย   
        ในสไลดม์ีทัง้ภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่ น 
โปรแกรมที่ใช ้: Zoom 

4．内容 

（1） プロジェクト概要説明 

（2） プロジェクト参加者 14 名による 

コンピテンシー・ベースの実践報告 

※ プログラム・発表テーマ詳細は 3-4 頁参照。 

 
4. เนือ้หา 

(1) รายละเอียดโครงการครูผูน้  าการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ น 
(2) การรายงานผลการจดัการเรียนรูเ้พื่อพฒันาสมรรถนะ

ผูเ้รียนโดยครูผูร้ว่มโครงการฯ ทัง้ 14 ท่าน 
※ ดรูายละเอียดก าหนดการและหวัขอ้แผนจดัการเรียนรูท้ี่หนา้ 3-4 

 

5．参加資格 

タイの中等教育機関に所属するタイ人日本語教師 

    150 名、第二外国語担当アドバイザー30 名 

 （各先着順） 

 
 

5．คณุสมบัติผู้เข้าร่วม 
ครูผูส้อนภาษาญ่ีปุ่ นชาวไทยในระดบัมธัยมศกึษา  
จ านวน 150 คน  และศกึษานิเทศกผ์ูร้บัผิดชอบการเรียนการ
สอนภาษาตา่งประเทศที่สอง จ านวน 30 คน  
(คดัเลือกจากล าดบัก่อนหลงัในการสมคัร) 

6．申し込み 

(1) 応募期間 

2022年12月1日（木）～2023年2月15日（水） 

(2) 申し込み方法 

2023 年 2 月 15 日（水） タイ時間 12：00 まで 

（申請詳細については 3 頁参照） 

(3) 結果通知 

参加が可能となった者には JFBKK より 

2023 年 2 月 28 日（火）にメールで通知する。 

 
6.  วิธีการสมัคร 

(1) ก าหนดการรับสมัคร 
วนัพฤหสับดีที่ 1 ธันวาคม 2565 – วนัพธุที่ 15 กมุภาพนัธ ์
2566 

(2) วธิีการสมัคร 
กรอกใบสมคัรภายในวนัพธุที่ 15 กมุภาพนัธ ์2566 เวลา 
12:00 น. ตามเวลาในประเทศไทย(ดรูายละเอยีดที่หนา้ 3) 

(3) แจ้งผลการรับสมัคร 
เจแปนฟาวนเ์ดชั่น กรุงเทพฯ จะแจง้ผลการรบัสมคัรทาง
อีเมลภายในวนัองัคารท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2566 
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รายละเอียดการสมัคร （申請詳細） 
กรอกใบสมคัรออนไลนไ์ดท้ี่  https://forms.gle/Ta6KBykdNr8aPqep8  หรือ สแกน QR Code 

หากมีขอ้สงสยัประการใด กรุณาติดต่อสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่ ฝ่ายภาษาญ่ีปุ่ น เจแปนฟาวนเ์ดชั่น กรุงเทพฯ  

โทร. 0-2261-7500-4 หรือที่ Email : jldseminar_JFBKK@jpf.go.jp 
 

こちらのリンクhttps://forms.gle/Ta6KBykdNr8aPqep8 または、右の QR コードよりお申込みください。 

ご質問などございましたら、JFBKK日本語部までお気軽にお問い合わせください。 

Tel. 0-2261-7500-4, Email: jldseminar_JFBKK@jpf.go.jp 

   
 
  ก าหนดการ（プログラム） 

時間  เวลา 内容 เนือ้หา 

9:15 受付開始  เริ่มเขา้หอ้งประชมุออนไลน ์

10:00-11:30 開会のあいさつ、プロジェクトの概要説明 

พิธีเปิด, รายละเอยีดโครงการครูผูน้  าการเรยีนการสอนภาษาญ่ีปุ่ น 

11:30-12:30 【セッションⅠ】 プロジェクト参加者による実践報告 

ブレイクアウトルーム 7 部屋にて、報告者 2 名（30 分/人）ずつ報告 

※参加者の皆さんはお好きなお部屋にご参加ください。 

 

Session I รายงานผลการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
แบง่การรายงานเป็น 7 กลุ่มย่อย ครูผูน้  ากลุ่มละ 2 คน (คนละ 30 นาที)  
※ ผูเ้ขา้รว่มสมัมนาสามารถเลือกเขา้ฟังการรายงานผลในแต่ละกลุ่มไดต้ามความสนใจ 

12:30-13:30 休憩 พกั 

13:30-14:30 【セッション II】 プロジェクト参加者による実践報告 

ブレイクアウトルーム 7 部屋にて、報告者 2 名（30 分/人）ずつ報告 

※参加者の皆さんはお好きなお部屋にご参加ください。 

 

Session II รายงานผลการจัดการเรียนรู้เพือ่พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
แบง่การรายงานเป็น 7 กลุ่มย่อย ครูผูน้  ากลุ่มละ 2 คน (คนละ 30 นาที)  
※ ผูเ้ขา้รว่มสมัมนาสามารถเลือกเขา้ฟังการรายงานผลในแต่ละกลุ่มไดต้ามความสนใจ 

14:30-15:30 全体まとめ  สรุปผล 
 
 
 
 
 
 

APPLY 

https://forms.gle/Ta6KBykdNr8aPqep8
https://forms.gle/Ta6KBykdNr8aPqep8
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รายชื่อครูผู้น าในโครงการฯ（プロジェクト参加教師一覧） 
 

 ชื่อ-สกุล 氏名 โรงเรียน  学校 หัวข้อแผนจัดการเรียนรู้ทีจ่ะรายงานผล 発表テーマ 

1 อาจารยห์ทยักาญจน ์รกัสจัจา 
Hathaikan RAKSATJA 先生 

โรงเรียนอตุรดิตถด์รุณี 
Uttaraditdaruni校  

แนะน าวิธีท าอาหารไทยให้ชาวญี่ปุ่ น    
ต าราท่ีใช:้ อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 3 บทท่ี 14 
タイ料理の作り方のビデオ制作 『あきこと友だち３』 だい１４課 

2 อาจารยล์ดัดา สรอ้ยจาตรุนต ์  
Ladda SOIJATURON 先生 

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
Phichit Pittayakom 校 

แนะน าจังหวดัพิจิตรและโปรแกรมโฮมสเตย ์   
ต าราท่ีใช:้ อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 2 บทท่ี 9 
ホームステイの予定、ピチット県の紹介  

『あきこと友だち２』 だい９課 

3 อาจารยม์ะลิวลัย ์เพ็งคลา้ย   
Maliwan PHANGKLAI 先生 

โรงเรียนสิงหบ์รุี 
Singburi校 

หน้าทีข่องสมาชิกในครอบครัว  
ต าราท่ีใช:้ มะรุโกะโตะ ชัน้ตน้ 1 เล่มกิจกรรม 
家族の役割 『まるごと初級 1』 活動編 

4 อาจารยพ์ชัชาภรณ ์สวุรรณอาสน ์  
Phatchaporn SUWANNAARD先生 

โรงเรียนพานพิทยาคม 
Phanphittayakom校 

 

อาชีพทีอ่ยากท าในอนาคต  
ต าราท่ีใช:้ อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 5 บทท่ี 24 
将来の仕事 『あきこと友だち５』 だい２４課 

5 อาจารยพ์ธู วิรชัวฒันะ  
Phatoo WIRATWATTANA先生 

โรงเรียนสมทุรสาครบรูณะ 
Samutsakhonburana校 

 

แนะน าสถานทีท่่องเที่ยวและวิธีเดินทาง   
ต าราท่ีใช:้ อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 3 บทท่ี 11 
観光地への行き方と観光地の紹介 『あきこと友だち３』 だい１１課 

6 อาจารยพ์ิรญาณ ์นพรตัน ์  
Phiraya NOPPARAT先生 

 

โรงเรียนศรีอยธุยา ในพระอปุถมัภฯ์ 
Sriayudhya 校 

แนะน าตัวเองให้อีกฝ่ายจ าเราได้    
ต าราท่ีใช:้ อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 1 บทท่ี 1 
相手に覚えてもらう自己紹介 『あきこと友だち１』 だい１課 

7 อาจารยปิ์ยฉตัร เจา้ย่าน   
Piyachat JOWYAN 先生 

 

โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาภาคใต ้
Triamudom Suksa School of the South 校

  

อนาคต  
ต าราท่ีใช:้ อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 5 บทท่ี 24 
将来 『あきこと友だち５』 だい２４課 

8 อาจารยพ์รลภสั อ ่าหงษ ์  
Pornlapat AMHONG 先生 

โรงเรียนปัว 
Pua 校 

กฏระเบียบในโรงเรียนไทยและญี่ปุ่ น  
ต าราท่ีใช:้ อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 5 บทท่ี 22 
日本とタイの校則 『あきこと友だち５』 だい２２課 

9 อาจารยศิ์โรรตัน ์ศภุกีรติโรจน ์
Sirorat SUPAKIRATIROAJ先生 

 

โรงเรียนสภาราชินี จงัหวดัตรงั 
Saparachinee Trang校 

แนะน าโรงเรียน   
ต าราท่ีใช:้ อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 1 บทท่ี 2 
学校案内 『あきこと友だち１』 だい２課 

10 อาจารยส์ภุทัรชัย ค ่าสรุิยา   
Supattarachai KUMSURIYA 先生 

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณก์ลุกนัยา 
Hatyaiwittayalaisomboonkulkanya 校 

กฏระเบียบในโรงเรียนไทยและญี่ปุ่ น   
ต าราท่ีใช:้ อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 5 บทท่ี 22 
日本とタイの校則の比較 『あきこと友だち５』 だい２２課 

11 อาจารยธ์นนันท ์วิจิตรประชา   
Thananan WIJITPRACHA先生 

 

โรงเรียนคณะราษฎรบ์ ารุง ปทมุธานี 
Kanaratbamrung Pathumthan校 

ชวนและพา NP ไปเที่ยวด้วยกัน   
ต าราท่ีใช:้ อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 2 บทท่ี 7 
ＮＰを誘い、一緒に遊びに行く 『あきこと友だち２』 だい７課 

12 อาจารยธ์ัญญลกัษณ ์ตนัแกว้   
Thanyaluk TANKAEW 先生 

 

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค ์
Takhliprachasan 校 

แนะน าโรงเรียน  
 ต  าราท่ีใช:้ อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 1 บทท่ี 2 
学校紹介 『あきこと友だち１』 だい２課 

13 อาจารยธี์รชั ลอมศรี   
Thirat LOMSRI 先生 

 

โรงเรียนยพุราชวิทยาลยั 
Yupparaj Wittayalai 校 

แนะน าวดัไทยให้ชาวญี่ปุ่ น    
ต าราท่ีใช:้ ภาษาญ่ีปุ่ นเพื่อการท่องเท่ียว บทท่ี 2 
お寺の紹介 自作教材「観光日本語１」 ユニット２ 

14 อาจารยธิ์ติ ไชยนัติร ์ 
Thiti CHAIYANTI 先生 

 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั รงัสิต 
Suankularbwittayalai Rangsit 校 

 

ความเชื่อในไทย    
ต าราท่ีใช:้ อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 3 บทท่ี 13 
タイの迷信 『あきこと友だち３』 だい１３課 

 


