ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปี 2558
3 ก.พ. 2558

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปี 2558
(Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship for 2015)
**************
กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น
ได้ประกาศมอบทุนฝึกอบรมสำหรับครูประจำการ (Teacher Training Students) ประจำปี 2558
เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน
(เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558) โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่เกิน 35 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2523 เป็นต้นไป)
3. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี และเป็นครูสอนในโรงเรียนประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา
หรือเป็นครูสอนในสถาบันฝึกอบรมครู อย่างน้อย 5 ปี (นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2558)
4. มีความต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่น มีความสนใจในประเทศญี่ปุ่น และดำเนินการวิจัยเป็นภาษาญี่ปุ่นได้
ตลอดจนสามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นได้
5. มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
6. ผู้ได้รับทุนจะต้องเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่นก่อนเริ่มภาคการศึกษา 2 สัปดาห์ ตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(ปกติประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี) หากผู้รับทุนเดินทางไปถึงก่อนระยะเวลาที่กำหนด
ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเอง และหากผู้รับทุนไม่สามารถเดินทางได้ในช่วงเวลาที่กำหนด
ผู้รับทุนจะต้องสละสิทธิ์การรับทุน
7. ต้องได้รับวีซ่าประเภท “College Student” ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ
8. ต้องเดินทางกลับประเทศทันทีหลังสิ้นสุดการรับทุน
และจะต้องนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการสอนในโรงเรียนของตนได้
9. บุคคลดังต่อไปนี้ ไม่สามารถสมัครขอรับทุนได้ ได้แก่
9.1 เป็นบุคลากรทางการทหาร
9.2 ผู้ที่เคยได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho Scholarship) มาก่อน
9.3 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ หรือมีกำหนดจะเข้าศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

9.4 ผู้ที่ได้รับทุนอื่นๆ
10.
ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตรได้ที่http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/boshu/1354263.htm

**หมายเหตุ** กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดได้จากคู่มือการสมัครฉบับภาษาอังกฤษ
ขั้นตอนในการสมัครและการคัดเลือก
1. ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ www.bic.moe.go.th
หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลข 02 628 5646 ต่อ 113 หรือ 02 696 3004, 02 207 8504
2. ส่งใบสมัครที่สมบูรณ์ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กทม. 10300 ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
3. กระทรวงศึกษาธิการจะจัดส่งใบสมัครไปยังสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
4. สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ เว็บไซด์ http://www.str.ac.th/
5. ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 16.00 น. ทางเว็บไซด์ www.th.emb-japan.go.jp และ
www.bic.moe.go.th
6. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
7. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 16.00 น. ทางเว็บไซด์www.th.emb-japan.go.jp
และ www.bic.moe.go.th
8. ประชุมชี้แจงผู้ที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น (Multi
Purpose Hall) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
9. จัดส่งใบสมัครฉบับสมบูรณ์ให้สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ วันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ
สำนักข่าวสารญี่ปุ่น (Multi Purpose Hall) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร (ฉบับจริง) 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายขนาด 4.5x3.5 เซนติเมตร ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 3 รูป
3. ใบแสดงผลการเรียน (transcript) ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (ถ้ามี) ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) 1 ฉบับ
4. สำเนาใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และและปริญญาโท (ถ้ามี) 1 ฉบับ
5. คำแปลปริญญาบัตร (ข้อ4) เป็นภาษาอังกฤษ ออกโดยมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษา (ฉบับจริง) 1 ฉบับ
6. ใบรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ออกโดยสถานที่ทำงานปัจจุบัน (ฉบับจริง) 1 ฉบับ

หมายเหตุ
1. กรอกใบสมัครเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ หรือพิมพ์ใบสมัครให้เรียบร้อยและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และจัดส่งเอกสารการสมัครไปที่
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม.
10300 (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ 2558”) หรือทางหมายเลขโทรสาร 02 281 0953
หรืออีเมล์ :kanokwan_bic@yahoo.com

2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข โทร. 02 6285 646 ต่อ 113, 02 696 3004 หรือ 02 207 8504
T2015 Admission Form
T2015 Application Form
T2015 Guideline
T2015 Schedule
ที่มา สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 26 มกราคม 2558

