ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ
ประจำปี 2560
26 ธ.ค. 2559

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น (MEXT)
ได้ประกาศมอบทุนฝึกอบรมสำหรับครูประจำการ (Teacher Training Students) ประจำปี 2560
เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา ในโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน
(เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560) โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่เกิน 35 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2525 เป็นต้นไป)
3. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี และเป็นครู (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
สอนในโรงเรียนประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษามาแล้วอย่างน้อย 5 ปี (นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2560)
ในกรณีมีประสบการณ์สอนจากหลายแห่งสามารถนำระยะเวลามานับรวมกันได้
โดยผู้สมัครจะต้องส่งใบรับรองการทางานของแต่ละสถานที่ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
4. มีความต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่น มีความสนใจในประเทศญี่ปุ่น สามารถดำเนินการวิจัย
ตลอดจนสามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นได้
5. มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
6. ผู้ได้รับทุนจะต้องเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่นก่อนเริ่มภาคการศึกษา 2 สัปดาห์
ตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ปกติประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี)
หากผู้รับทุนเดินทางไปถึงก่อนระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเอง
และหากผู้รับทุนไม่สามารถเดินทางได้ในช่วงเวลาที่กำหนด จะต้องสละสิทธิ์การรับทุน
7. ต้องได้รับวีซ่าประเภท “College Student” ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ
8. ต้องเดินทางกลับประเทศทันทีหลังสิ้นสุดการรับทุน
และจะต้องนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการสอนในโรงเรียนของตนได้
9. บุคคลดังต่อไปนี้ ไม่สามารถสมัครขอรับทุนได้ ได้แก่
9.1 เป็นบุคลากรทางการทหาร
9.2 ผู้ที่เคยได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT Scholarship) มาก่อน
9.3 ผู้ที่กำลังสมัครรับทุนอื่นๆ ของรัฐบาลญี่ปุ่นอยู่ด้วย

9.4 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ หรือมีกาหนดจะเข้าศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
9.5 ผู้ที่ได้รับทุนอื่นๆ
10. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตร (Course Guide of Teacher Training Program)
ได้ ที่นี่ **หมายเหตุ** กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดได้จากคู่มือการสมัครฉบับภาษาอังกฤษ
ขั้นตอนในการสมัครและการคัดเลือก
1.
ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แนบท้ายด้านล่างนี้
หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลข 02 628 5646 ต่อ 113 หรือ 02 696 3004, 02 207 5804
ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. และ 13.30-16.30 น.
2. ส่งเอกสารการสมัครที่สมบูรณ์พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฉบับจริงจานวน 1 ฉบับ
พร้อมด้วยฉบับสำเนาจำนวน 2 ฉบับ ได้ทางไปรษณีย์หรือเดินทางไปส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
“สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารสำนักงาน กศน. ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300” (วงเล็บมุมซองว่า
“สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจาการ 2560) ภายในวันที่ 23 มกราคม 2560 เท่านั้น
หากพ้นจากวันที่กำหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัคร
- กรณีส่งทางไปรษณีย์ จะนับตราประทับไปรษณีย์ ในวันที่ 23 มกราคม 2560
- กรณีส่งเอกสารด้วยตนเอง สิ้นสุดการรับสมัครในวันที่ 23 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา
8.30-16.30 น. เท่านั้น
3. สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ
เจแปนฟาวน์เดชั่น ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
(ผู้สมัครสามารถศึกษาตัวอย่างข้อสอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่นได้ที่ http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e32.html#1)
4. ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น.
ทางเว็บไซด์ www.th.emb-japan.go.jp และ www.bic.moe.go.th
5. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
6. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น.
ทางเว็บไซด์ www.th.emb-japan.go.jp และ www.bic.moe.go.th
7. ประชุมชี้แจงผู้ที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น (Multi
Purpose Hall) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
8. จัดส่งใบสมัครฉบับสมบูรณ์ให้สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 13.30
– 16.00 น. ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น (Multi Purpose Hall)
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร (ฉบับจริง) พร้อมติดรูปถ่าย
(ฉบับจริง)

2. ใบประมวลผลการศึกษา (transcript) ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (ถ้ามี) ภาษาอังกฤษ
3. สำเนาใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และและปริญญาโท (ถ้ามี)
4. คำแปลปริญญาบัตร (ข้อ 3) เป็นภาษาอังกฤษ ออกโดยมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษา (ฉบับจริง)
5. ใบรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ออกโดยสถานที่ทำงานปัจจุบัน (ฉบับจริง)

6. Admission Form (บัตรประจำตัวเข้าสอบ) พร้อมติดรูปถ่าย **ให้ผู้สมัครนำส่งทั้งสองส่วน
ไม่ต้องตัดเก็บไว้ เนื่องจากจะได้รับในวันเข้าสอบข้อเขียน**
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Admission Form
Application form
Application Guidelines

ที่มา สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 16 ธันวาคม 2559

