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มูลนิธิฮาคูโฮโด
โครงการสนับสนุนการสอนภาษาญี่ปุ;นแก=เด็กและเยาวชนในประเทศไทย
Japanese Language Program
ทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ;น ครั้งที่ 1
ระเบียบการรับสมัคร
เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ 50 ปM ข องการก= อ ตั้ ง มู ล นิ ธิ ฮ าคู โ ฮโด ทางมู ล นิ ธิ ฯ จึ ง ริ เริ่ ม โครงการที่ มี
วัต ถุป ระสงคT ในการสนั บ สนุ น การศึ ก ษาภาษาญี่ ปุ; น แก= เด็ ก และเยาวชนในประเทศไทยขึ้ น ซึ่ งประกอบดV วย 3
โครงการหลั ก ๆ ไดV แ ก= “ทุ น อบรมครู ณ ประเทศญี่ ปุ; น ” “ทุ น สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนภาษาญี่ ปุ; น
ระดับอุดมศึกษา” และ “รางวัล/ประกาศเกียรติคุณแด=ผูVสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ;น”
การรับสมัครครั้งนี้สำหรับครูผูVสอนภาษาญี่ปุ;นที่สนใจเขVาร=วมโครงการทุนอบรมที่ประเทศญี่ปุ;น ทางมูลนิธิฯ หวัง
ว=าจะไดVรับการตอบรับที่ดีจากทุกท=าน
มกราคม 2564

จัดโดย มูลนิธิฮาคูโฮโด
รCวมจัดทำโครงการโดย เจแปนฟาวนMเดชั่น
ไดQรับความรCวมมือจาก สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ]นแหCงประเทศไทย (JTAT) และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (มีกำหนดการ)

1. วัตถุประสงคM

โครงการนี้ไดVจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ;นแก=เด็กและเยาวชนไทยใหVไดVรับความรูVและเปeด
ประสบการณTใหม= ๆ ในหVองเรียนใหVสนุกยิ่งขึ้น ภายใตVการสนับสนุนจากหลายภาคส=วน ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ สมาคมครูภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ;นแห=งประเทศไทย และเจแปนฟาวนTเดชั่น วัตถุประสงคTของโครงการนี้คือเพื่อจัดโครงการฝhกอบรมครูภาษาญี่ปุ;นซึ่ง
สอดคลVองกับความตVองการของครูผูVสอนภาษาญี่ปุ;นใหVไดVมากที่สุด โดยการอบรมในครั้งนี้มีเปiาหมาย 2 ประการ ไดVแก= 1) สนับสนุนใหV
ครูผูVสอนไดVมีโอกาสสัมผัส “ภาษาญี่ปุ;นที่ใชVจริง” ซึ่งเปkนสิ่งสำคัญในการเรียนรูVภาษา การเรียนภาษาควรฝhกฝนจากการฟlงบทสนทนา
ของเจVาของภาษาที่อยู=ในทVองถิ่นนั้น ๆ และขัดเกลาภาษาโดยลองใชVจริงในสถานการณTต=าง ๆ นอกจากนี้ ยังเปkนโอกาสดีที่จะไดVสัมผัส
และซึมซับวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตรTอันเปkนภูมิหลังของภาษา 2) ยกระดับความเชี่ยวชาญในฐานะครูผูVสอนภาษาญี่ปุ;น โครงการนี้
ไดVรับความร=วมมือเปkนพิเศษจากเจแปนฟาวนTเดชั่นในการจัดหลักสูตรและคัดสรรสื่อการสอนสำหรับการอบรมที่เกี่ยวกับการนำเสนอ
เนื้อหา จัดระบบขVอมูล รวมทั้งเพิ่มพูนความรูVที่เกี่ยวขVองกับวิธีการสอนภาษาญี่ปุ;น จากวัตถุประสงคTขVางตVน ทางมูลนิธิฯ จึงเปeดรับ
สมัครและคัดเลือกครูผูVสอนภาษาญี่ปุ;นในระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาในประเทศไทยใหVไดVรับโอกาสเขVาร=วมการอบรม ณ
ประเทศญี่ปุ;นในครั้งนี้

2. ภาพรวมโครงการ

โครงการอบรมในครั้งนี้ ไดVเปeดรับสมัครและคัดเลือกครูผูVซึ่งไม=ไดVใชVภาษาญี่ปุ;นเปkนภาษาแม= และกำลังสอนภาษาญี่ปุ;น
ใหVแก=นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาในประเทศไทย (ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน) และเปkนผูVมีคุณสมบัติ
ครบถVวนตามเงื่อนไขของการรับสมัคร ใหVเขVาร=วมการฝhกอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ;นเปkนระยะเวลา 3 สัปดาหT (โดยส=วนใหญ=จะเปkนการ
ฝhกอบรม ณ เจแปนฟาวนTเดชั่น ศูนยTภาษาญี่ปุ;น อุราวะ) จำนวนรับไม=เกิน 30 คน
(1) ระยะเวลาอบรม: วันจันทรTที่ 4 เมษายน 2565 ถึงวันอาทิตยTที่ 24 เมษายน 2565 (กำหนดการ)
(2) เนื้อหาการอบรม: วิธีการสอนภาษาญี่ปุ;น การเยี่ยมชมโรงเรียน การเรียนรูVจากการสัมผัสประสบการณTต=าง ๆ (รวมถึงการ
ทัศนศึกษาที่ฮาโกเนะ) การรวบรวมวัสดุ สิ่งพิมพT แผ=นพับ บรรจุภัณฑT อุปกรณTต=าง ๆ ที่ใชVในชีวิตจริงเพื่อใชVเปkนสื่อการเรียน
การสอน เปkนตVน
(3) ค=าใชVจ=ายที่ไดVรับการสนับสนุน: ค=าเดินทางภายในประเทศไทยและค=าที่พักใกลVสนามบินสำหรับผูVที่เดินทางมาจากต=างจังหวัด
ค=าตั๋วเครื่อ งบิ น ไปกลับ ประเทศญี่ ปุ; น ค=าวีซ=า ค=าที่ พั ก ค=าอาหาร และค=าทำกิจกรรม (ค=าฝhก อบรม ค=าเดิน ทาง เปk น ตVน )
ระหว=างการพำนักในประเทศญี่ปุ;น ค=าสื่อการเรียนการสอน ค=าหนังสือ ค=าใชVจ=ายในการสำรวจเพื่อรวบรวมวัสดุ สิ่งพิมพT ฯลฯ
ที่ใชVในชีวิตจริงสำหรับใชVเปkนสื่อการเรียนการสอน ค=าประกันการเดินทางในต=างประเทศ เปkนตVน
(4) อื่น ๆ: ผูVประสานงานจาก JTAT (สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ;นแห=งประเทศไทย) เขVาร=วมโครงการดVวย

3. เงื่อนไขการรับสมัคร

ผูVสมัครจะตVองเปkนครูหรืออาจารยTที่กำลังสอนภาษาญี่ ปุ;นในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา (โรงเรียนรัฐบาลหรือ
โรงเรียนเอกชน) ในประเทศไทย เปkนผูVที่ไม=ไดVใชVภาษาญี่ปุ;นเปkนภาษาแม= และมีคุณสมบัติครบถVวนตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้
ประเภทโรงเรียน
ประสบการณTและอายุงาน
ความสามารถภาษาญี่ปุ;น
ครูหรืออาจารยTโรงเรียนรัฐบาล (ประถมศึกษา ขVาราชการครูระดับปฏิบัติการ (K1)
สอบ JLPT (การสอบวัดระดับ
มัธยมศึกษาตอนตVนหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย) (ประสบการณTการสอน 2 ปMขึ้นไป)
ภาษาญี่ปุ;น) ไดVระดับ N4* ขึ้นไป
ครูหรืออาจารยTโรงเรียนเอกชน (ประถมศึกษา ปฏิบัติงานสอน ณ โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง สอบ JLPT (การสอบวัดระดับ
มัธยมศึกษาตอนตVนหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย) อย=างนVอย 2 ปMขึ้นไป
ภาษาญี่ปุ;น) ไดVระดับ N4* ขึ้นไป
* JLPT (การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ;น) ระดับ N4 ...สามารถเขVาใจภาษาญี่ปุ;นขั้นพื้นฐานไดV
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หมายเหตุ: กรณีที่ผูVสมัครมีประสบการณTการทำงานเปkนครูสอนภาษาญี่ปุ;นทั้งในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน หากระยะเวลาการทำงาน
ณ ที่ใดที่หนึ่งครบตามเงื่อนไข ถือว=ามีคุณสมบัติในการสมัคร แต=หากเปkนผูVที่ไม=ไดVกำลังปฏิบัติหนVาที่สอนภาษาญี่ปุ;นในช=วงเวลาที่สมัคร
จะถือว=าขาดคุณสมบัติในการสมัคร
ในการสมัครจะตVองมีเงื่อนไขดังต=อไปนี้ครบถVวน
(1) ตVองเปkนครูประจำของโรงเรียนที่ไดVรับการรับรองหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาอย=างเปkนทางการโดยมี
หน=วยงานรัฐกำกับดูแล
(2) ตV อ งเปk น ผูV ที่ ก ำลั งสอนภาษาญี่ ปุ; น ไม= ว= า จะเปk น วิ ช าในหลั ก สู ต รหรือ วิ ช าเสริม หลั ก สู ต ร โดยสอนใหV แ ก= นั ก เรีย นในระดั บ
ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา
(3) ตVองไดVรับ อนุญ าตจากหน=วยงานภาครัฐ หน=วยงานราชการต=าง ๆ ที่เกี่ยวขVอง หรือผูVอำนวยการโรงเรียนในสังกัดในการ
เดินทางไปประเทศญี่ปุ;นเพื่อเขVารับการฝhกอบรมตามระยะเวลาทีโ่ ครงการระบุไวV
(4) หลังจากกลับประเทศไทยแลVว จะตVองนำวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ไดVเรียนรูVมาไปปฏิบัติจริง และพรVอมใหVความร=วมมือ
ต=อมูลนิธิฯ ในการรายงานผลการปฏิบัติ และตVองอนุญาตใหVเปeดเผยหรือแลกเปลี่ยนขVอมูลต=าง ๆ ระหว=างผูVเขVาร=วมอบรม
(ยกเวVน ขVอมูลส=วนบุคคล)
(5) หลังจากกลับประเทศไทยแลVว จะตVองกระตือรือรVนที่จะเขVาร=วมกิจกรรมสัมมนาหรือโครงการอบรมต=าง ๆ ที่จัดโดยเจแปน
ฟาวนTเดชั่น สมาคมครูภาษาญี่ปุ;น ฯลฯ ตVองพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ;นใหVดีขึ้นไดVอย=างต=อเนื่อง และร=วม
แสดงความคิดเห็นตามความตVองการของมูลนิธิฯ เพื่อใชVในการปรับปรุงเนื้อหาของโครงการอบรมในครั้งนีใ้ หVดียิ่งขึ้น

4. ขั้นตอนการสมัคร

(1) เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร
(ก) ใบสมัครเขQารCวมโครงการฯ (ประสบการณMและผลงานดQานการสอนภาษาญี่ปุ]น)
กรุณากรอกขVอมูลใหVถูกตVองโดยใชVภาษาตามที่กำหนด (ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ;น ภาษาอังกฤษ)
กรอกเอกสารใบสมัครในรูปแบบออนไลนTบนเว็บไซตT หรือจะเขียนดVวยลายมือและส=งมาทางไปรษณียกT ็ไดV
(ข) เรียงความ
【หัวขVอ】
“ปlญหาหรือหัวขVอที่ตVองไดVรับการแกVไขในดVานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ;นของนักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนตVน หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ท=านไดVประสบกับตนเอง ซึ่งที่ผ=านมาท=านไดVมีการจัดการ หรือแกVปlญหานั้นมา
อย=างไร และหากท=านไดVเขVาร=วมการอบรมในครั้งนี้ ท=านคิดว=าจะนำเอาความรูVไปใชVต=อยอดแกVปlญหานั้นต=อไปไดVอย=างไร”
ระบุผูVเรียนใหVชัดเจน (อยู=ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตVน หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยเขียนเปkน
ภาษาญี่ปุ;นประมาณ 400 ตัวอักษร พรVอมแนบคำแปลภาษาไทย (เนื้อหาที่แปลไทยไม=จำกัดจำนวนคำ)
(ค) หนังสืออนุญาตใหQเขQารCวมการฝrกอบรมจากผูQอำนวยการโรงเรียนตQนสังกัด
ในกรณีที่ไม=มีลายเซ็นรับรองเปkนลายมือจริงจากผูVอำนวยการสถาบันการศึกษาในสังกัด (ผูVอำนวยการโรงเรียน) จะถือว=าเปkน
โมฆะ
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(ง) สำเนาใบรับรองผลการสอบ JLPT (การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ]น)
กรุณายื่นสำเนาใบรับรองผลสอบมาพรVอมกับเอกสารใบรับสมัคร
*ในกรณีที่ท=านสอบผ=าน JLPT (การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ;น ) ในรูปแบบเดิม ช=วงก=อนปMพ.ศ.2553 ระดับที่เทียบเท=ากับ
ระดับ N4 ในปlจจุบันคือ ระดับ 3 （３級）
(จ) เอกสารใหQความยินยอมเกี่ยวกับการรวบรวม การใชQ และการเปsดเผยขQอมูลสCวนบุคคล (การดำเนินการเกี่ยวกับ
ขQอมูลสCวนบุคคล)
ในกรณีที่ไม=มเี อกสารใหVความยินยอมเกีย่ วกับการจัดการขVอมูลส=วนบุคคล จะไม=รับพิจารณาคัดเลือก
(2) วิธีการขอรับเอกสารใบสมัคร
สามารถขอรับ เอกสารใบสมั ค รเขVาร=วมโครงการไดV จ ากเว็บ ไซตT “Japanese Language Program” ของมู ล นิ ธิฯ ในลิงคT
ดVานล=าง
Web URL: hakuhodo-jplang.org
(3) ระยะเวลารับสมัครและสถานที่รับยื่นเอกสาร
การคัดเลือกรอบที่ 1 (พิจารณาคัดเลือกจากเอกสาร) ระยะเวลารับสมัคร: วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 ถึงวันจันทรM ที่ 31
พฤษภาคม 2564 (โดยเอกสารทั้งหมดตQองสCงถึงที่อยูCสำนักงานโครงการฯที่กำหนดไวQภายในระยะเวลาที่กำหนด (ทั้งในรูปแบบ
ไปรษณียM และออนไลนM)
*การสมัครผCานระบบออนไลนMจะเริ่มสมัครไดQตั้งแตCวันเสารM ที่ 10 เมษายน 2564 ผCานทางลิงคMดQานลCาง
Web URL: https://www.hakuhodo-jplang.org/th/applyform-1
(4) วิธีการและขั้นตอนการคัดเลือก
• การคัดเลือกรอบที่ 1 จะติดต=อผูVที่ผ=านการคัดเลือกรอบที่ 1 ช=วงปลายเดือนกรกฎาคม 2564
o การคัดเลือกรอบที่ 1 จะพิจารณาเอกสารในขVอ (1) เปkนหลัก
o ผูVที่ผ=านการคัดเลือกรอบที่ 1 จะไดVรับการติดต=อจากเจVาหนVาที่ และตVองยื่นเอกสารเพิ่มเติมที่จำเปkนเพื่อใชVประกอบ
ในการพิจารณาคัดเลือกในรอบที่ 2
• การคัดเลือกรอบที่ 2 (พิจารณาคัดเลือกจากเอกสาร) ระยะเวลารับสมัคร: วันจันทรTที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึง
วันศุกรTที่ 3 กันยายน 2564 เอกสารตVองส=งถึงที่อยู=สำนักงานโครงการฯที่กำหนดไวVภายในระยะเวลาที่กำหนด (ทั้งใน
รูปแบบไปรษณียT และออนไลนT)
o ผูVที่ผ=านการคัดเลือกรอบที่ 1 กรุณายื่นเอกสารเพิ่มเติมที่จำเปkนเพื่อใชVประกอบในการพิจารณาคัดเลือกรอบที่ 2
(คัดเลือกรอบสุดทVาย) ดังต=อไปนี้
(ฉ) แฟˆมสะสมผลงานฉบับลCาสุดที่เกี่ยวขQองกับการสอนภาษาญี่ปุ]น (จำเป‰นตQองสCง)
・ ครูหรืออาจารยTโรงเรียนรัฐบาล กรุณายื่นตามแบบฟอรTมที่กำหนดไวV
・ ครูหรืออาจารยTโรงเรียนเอกชน กรุณายืน่ ตามแบบฟอรTมโดยยึดตามแบบฟอรTมโรงเรียนรัฐบาล
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(ช) วีดิทัศนMที่แสดงใหQเห็นบรรยากาศในชั่วโมงเรียน (ภาพเคลื่อนไหวหรือวีดีโอ) (เลือกสCงไดQตามความสมัครใจ)
・ ผูVที่ผ=านการคัดเลือกในรอบที่ 1 จะสามารถส=งไฟลTวีดิทัศนTที่ถ=ายบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ;น
ของท=านไดV
・ วีดิทัศนTนี้จะเปkนเครื่องมือที่ใชVอธิบายการจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงเรียนปกติของท=าน ในขณะที่ท=านกำลัง
ประยุกตT ปรับเปลี่ยน หรือใชVวิธีการต=าง ๆ เพื่อแกVปlญหาดVานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ;นที่ท=านไดVเขียนอธิบายใน
เรียงความ (ข) ซึ่งวีดิทัศนTนี้จะเปkนตัวช=วยใหVคณะกรรมการเขVาใจเนื้อหาที่เขียนในเรียงความ (ข) มากยิ่งขึ้นเท=านั้น
ทางคณะกรรมการจะไม=พิ จารณาเฉพาะวีดิทั ศนTเพี ยงอย=างเดียว ดังนั้น หากเนื้อหาที่ ป รากฏในวีดิทั ศนTนี้เปk น
เนื้อหาที่ไม=ตรงกับทีเ่ ขียนในเรียงความ (ข) ที่ส=งมาในรอบแรก ทางคณะกรรมการจะไม=นำมาพิจารณา
・ ท=านที่อยากอธิบายเนื้อหาในเรียงความ (ข) ดVวยวีดิทัศนT แนะนำใหVถ=ายวีดิทัศนTเตรียมไวV
อนี่ง ในกรณีที่ท=านส=งวีดิทัศนTที่ถ=ายทำในชั้นเรียน โปรดตรวจสอบ “การดำเนินการเกี่ยวกับขVอมูลส=วนบุคคล” ในหนVาที่ 7 ก=อนส=ง
และหากในวีดิทัศนTนั้นปรากฏภาพของนักเรียน กรุณาปรับแต=งภาพใหVไม=สามารถระบุถึงตัวบุคคลนั้นไดV หรือตVองไดVรับความยินยอมใหV
ใชVภาพจากผูVปกครองของนักเรียนก=อนส=ง ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯจะไม=นำวีดิทัศนTนี้ไปใชVในวัตถุประสงคTอื่น นอกเหนือจากการพิจารณา
คัดเลือก ตามที่ไดVระบุไวVในหนVาที่ 7 เรื่อง “การดำเนินการเกี่ยวกับขVอมูลส=วนบุคคล”

5. เกณฑMการคัดเลือก

คณะกรรมการซึ่งทางมูลนิธิฯ แต=งตั้งจะพิจารณาคัดเลือกเอกสารใบสมัครที่ส=งเขVามาอย=างเที่ยงตรง โดยใหVความสำคัญใน
ประเด็นต=อไปนี้
อนึ่ง จะไม=มีการเปeดเผยขVอมูลและกระบวนการพิจารณาคัดเลือก
(1) เปkนผูVที่มีเปiาหมายชัดเจน คาดหวังผลที่จะไดVรับจากการเขVาร=วมอบรมที่ประเทศญี่ปุ;นในระดับสูง ซึ่งทางคณะกรรมการจะ
สามารถรับรูVและคาดการณTไดVจากร=างแผนการเขVาร=วมฝhกอบรม (เรียงความ) ที่เขียนบรรยายมาอย=างละเอียด
(2) ตVองมีผลงานระดับดีเลิศในฐานะครูผูVสอน มีความมุ=งมั่นเปkนอย=างสูงที่จะขวนขวายหาความรูVในฐานะครู และจะพัฒนายิ่งขึ้น
หากไดVเขVาร=วมอมรมที่ประเทศญี่ปุ;น โดยทางคณะกรรมการจะสามารถรับรูVและคาดการณTไดVจากแฟiมสะสมผลงานของครูผูV
นั้น
(3) ตVองไม=เคยมีประสบการณTไปศึกษาต=อที่ประเทศญี่ปุ;นหรือประสบการณTเขVารับการฝhกอบรมที่ประเทศญี่ปุ;น หรือมีแต=เปkน
ประสบการณTทนี่ Vอย
(4) ตVองมีความสามารถในการใชVภาษาญี่ปุ;นตามที่กำหนดไวV
* JLPT (การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ;น) ระดับ N4 (สามารถเขVาใจภาษาญี่ปุ;นขั้นพื้นฐาน)
(5) (ในกรณีที่ส=งวีดิทัศนTบรรยากาศในชั้นเรียนที่แสดงใหVเห็นถึงการประยุกตTใชVวิธีการต=าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน) ตVอง
แสดงใหVเห็นว=ามีการประยุกตTหรือปรับวิธีจัดการเรียนการสอนแก=ผูVเรียนอย=างโดดเด=น และสามารถคาดหวังไดVว=าจะนำสิ่งที่
ไดVรับจากการเขVาร=วมการอบรมกลับมาประยุกตTใชVเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหVเกิดประโยชนTสูงสุด
(6) จุดเด=นในดVานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการคัดเลือกสังเกตเห็น
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n เกี่ยวกับคณะกรรมการคัดเลือก:
คณะกรรมการคัดเลือกประกอบไปดVวยกรรมการผูVเชี่ยวชาญจากองคTกรดังต=อไปนี้ (กำหนดการ)
1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2) สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ;นแห=งประเทศไทย (JTAT)
3) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ;นประจำประเทศไทย
4) เจแปนฟาวนTเดชั่น กรุงเทพฯ
5) ประธานมูลนิธิฯ หรือเทียบเท=า
6) ผูVเชี่ยวชาญที่มีความรูVเกี่ยวกับมีเดียคอนเทนตTและแนวโนVมในดVานการใชVชีวิตของไทย

6. การประกาศผลการคัดเลือก

จะประกาศผลการคัดเลือกภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 และมีกำหนดการจัดพิธีมอบรางวัลและทุนการฝhกอบรมที่
กรุงเทพฯ ในเดือนมกราคม 2565
อนึ่ง ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบขVอซักถามเปkนรายบุคคลเกี่ยวกับผลการคัดเลือก

7. กำหนดการหลังจากประกาศผลผูQที่ผCานการคัดเลือก
• การปฐมนิเทศผูVที่ผ=านการคัดเลือก
• พิธีมอบรางวัลและทุนการฝhกอบรม กำหนดจัดในเดือนมกราคม 2565 ที่กรุงเทพฯ
ในงานพิ ธีนี้จะมีการมอบรางวัลโครงการ “ทุน สนับ สนุน การเรียนการสอนภาษาญี่ ปุ่น ระดับ อุดมศึกษา” และ “รางวัล/
ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น” ดVวย งานนี้จึงเปkนที่นำเสนอผลงานของผูV
ไดVรับรางวัล และเปkนพื้นทีใ่ นการแลกเปลี่ยนเรียนรูVร=วมกัน
• การเตรียมตัวเพื่อเขVารับการอบรมที่ประเทศญี่ปุ;น
• ระยะเวลาการอบรมที่ประเทศญี่ปุ;น วันจันทรTที่ 4 เมษายน ถึงวันอาทิตยTที่ 24 เมษายน 2565 (กำหนดการ)

8. ขQอควรระวังอื่น ๆ
• ในกรณีที่ไดVรับคัดเลือกใหVเขVาฝhกอบรม จะมีขVอมูลบางประการ เช=น ชื่อครูหรือชื่อโรงเรียน เผยแพร=บนเว็บไซตTของมูลนิธิและ
ช=องทางอื่น ๆ
• เนื่ อ งจากสถานการณT ก ารแพร=ระบาดในปl จ จุบั น อาจมี ก ารยกเลิ ก หรือ เลื่ อ นโครงการ หรือ ในบางพื้ น ที่ อ าจจำเปk น ตV อ ง
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมบางอย=างไปในรูปแบบกิจกรรมทางออนไลนT
• ในช=วงเวลาก=อนการเดินทางเพื่อเขVารับการอบรม ณ ประเทศญี่ปุ;น หากมีคำแนะนำจากแพทยTว=าสภาพร=างกายของท=าน อาจ
เปk น อุ ป สรรคต= อ การเดิ น ทางไปต= า งประเทศ ทางมู ล นิ ธิ ฯ จะไม= อ นุ ญ าตใหV ท= า นเขV า ร= ว มการอบรมที่ ป ระเทศญี่ ปุ; น ตาม
คำแนะนำของแพทยT
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สถานที่สCงเอกสารรับสมัคร
n ประเทศไทย: สำนักงานโครงการ Japanese Language Program มูลนิธิฮาคูโฮโด
(โดยส=งถึง บริษัท โปรดักสT (กรุงเทพฯ) จำกัด)
บริษัท โปรดักสT (กรุงเทพฯ) จำกัด
เลขที่ 900 อาคารตVนสนทาวเวอรT ชั้น 15 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพทT 06 1174 7233
อีเมล: info@hakuhodo-jplang.org
(https://www.hakuhodo-global.com/network/products-bangkok-co-ltd.html)
(https://www.hakuhodo-jplang.org)
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n การดำเนินการเกี่ยวกับขQอมูลสCวนบุคคล
ผูVสมัครเขVาร=วมโครงการนี้ตVองตรวจสอบนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับขVอมูลส=วนบุคคลต=อไปนี้ และใหVความ
ยินยอมในการฝากขVอมูลส=วนบุคคลก=อนการสมัครเขVาร=วม
การดำเนินการเกี่ยวกับขQอมูลสCวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุQมครองขQอมูลสCวนบุคคล
มูลนิธิจะดำเนินการเกี่ยวกับขVอมูลส=วนบุคคลที่มูลนิธิเก็บรวบรวมและขVอมูลส=วนบุคคลของผูVที่อาศัยอยู=ในประเทศไทยที่
มูลนิธิไดVรับจากผูVไดVรับรางวัลหรือผูVไดVรับทุนหรือผูVไดVรับเชิญอย=างถูกตVองเหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุVมครองขVอมูลส=วนบุคคลของ
ประเทศไทย(ต=อไปนี้เรียกว=า“พ.ร.บ.คุVมครองขVอมูลส=วนบุคคล”)
มีผลบังคับใชVวันที่ 1 มีนาคม 2564
หลักการพื้นฐานสำหรับการคุQมครองขQอมูลสCวนบุคคล
มูลนิธิไดVกำหนดหลักการพื้นฐานในการดำเนินการเกี่ยวกับขVอมูลส=วนบุคคล และจะปฏิบัติตามหลักการดังกล=าวในการ
ดำเนินการนั้น ดังนี้
1. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวขVอง และกฎเกณฑTอื่น ๆ
มูลนิธิจะปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบสัญญาและระเบียบภายในของมูลนิธิ ตลอดจนกฎเกณฑTอื่น ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับขVอมูล
ส=วนบุคคล
2. การไดVมาและการใชVขVอมูลส=วนบุคคลจากบุคคลต=าง ๆ อย=างถูกตVองเหมาะสม
มูลนิธิจะดำเนินการเกี่ยวกับขVอมูลส=วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากบุคคลต=าง ๆ ภายในขอบเขตของ “วัตถุประสงคTของการใชVขVอมูล
ส= วนบุ ค คล” ตามที่ ก ำหนดไวVดV านล= างนี้ โดยจะตV อ งไดV รับ ความยิน ยอมจากบุ ค คลเหล= านั้ น สำหรับ การดำเนิ น การดั งกล= าวและจะ
ดำเนินการโดยเปkนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวขVองเท=านั้น
สำหรับโครงการ Japanese Language Program มูลนิธิอาจมีการดำเนินการเกี่ยวกับขVอมูลส=วนบุคคลโดยจะดำเนินการตาม
พ.ร.บ. คุVมครองขVอมูลส=วนบุคคล 【ทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ;น】
ประเภทของขVอมูลที่ไดVรับ
ขVอมูลทั่วไป (ที่อยู= ชื่อ เพศ วันเดือนปMเกิด
สัญชาติ หมายเลขโทรศัพทT หมายเลข
โทรสาร อีเมล การสอบวัดระดับ
ภาษาญี่ปุ;น(ขVอมูลการสอบJLPT) การ
ประเมินความสามารถทางภาษาญี่ปุ;นดVวย
ตนเอง ประวัติการศึกษา ประวัติการอยู=
อาศัยในญี่ปนุ; ประวัติการเรียน/ฝhกอบรม
ภาษาญี่ปุ;น ประวัติการทำงาน รูปถ=ายหนVา
ตรง)

•
•

•

•

วัตถุประสงคTของการใชVขVอมูล
การคัดเลือกผูVเขVาร=วมโครงการ
การบริหารจัดการเกี่ยวกับผูVเขVาร=วม
โครงการ
การวิเคราะหTเอกสารอVางอิง เพื่อ
ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครเขVาร=วม
โครงการในอนาคต และเพื่อจัดทำแผ=น
พับเผยแพร=เกี่ยวกับการสรรหา
การจัดส=งข=าวสารแจVงขVอมูล เกี่ยวกับ
กิจการหลักของมูลนิธิ จดหมายแนะนำ
ตัว สิ่งพิมพTเผยแพร=ต=าง ๆ และ
แบบสอบถาม
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วิธีการไดVมาซึ่งขVอมูล
เมื่อมีการสมัครเขVาร=วมโครงการซึง่ จะไดVรับ
จากบุคคลนั้น ๆ หรือผูVแทนของโรงเรียนที่
บุคคลนั้นสังกัดโดยจะไดVรับขVอมูลใน
รูปแบบเปkนลายลักษณTอักษรหรือใน
รูปแบบขVอมูลอื่นที่จัดใหV (แบบฟอรTมใบ
สมัครเขVาร=วมโครงการที่มูลนิธิเปkนผูVจัดทำ
แบบฟอรTม)

ประเภทของขVอมูลที่ไดVรับ
แฟiมประวัติขVอมูลที่ระบุประวัติการ
ฝhกอบรม และเรื่องอื่น ๆ

ขVอมูลภาพ กลุ=ม เอ:
วิดีโอในหVองเรียน (วิดีโอบันทึกการสอนใน
หVองเรียนที่จัดสอนโดยผูVสมัคร)
ขVอมูลที่จำเปkนสำหรับการเดินทางและพัก
อาศัยในประเทศญี่ปนุ; (ขVอมูลหนังสือ
เดินทาง)
ขVอมูลที่จำเปkนสำหรับการจัดการความ
ปลอดภัย/สุขภาพ (ขVอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
อาการแพVสิ่งต=าง ๆ และศาสนา)

ขVอมูลภาพกลุ=ม บี:
(ภาพถ=ายและวิดีโอในการร=วมงานมอบ
รางวัลที่กรุงเทพฯ)

วัตถุประสงคTของการใชVขVอมูล

วิธีการไดVมาซึ่งขVอมูล
เมื่อมีการสมัครเขVาร=วมโครงการ(เฉพาะผูVที่
・ การคัดเลือกผูVเขVาร=วมโครงการ
ผ=านการคัดกรองจากเอกสารแลVว) โดยจะ
ไดVรับขVอมูลจากบุคคลนั้น ๆ ในรูปแบบ
ขVอมูลเปkนลายลักษณTอักษรหรือในรูปแบบ
ขVอมูลอื่นที่จัดใหV
เมื่อมีการสมัครเขVาร=วมโครงการ (เฉพาะผูV
・ การคัดเลือกผูVเขVาร=วมโครงการ
ที่ผ=านการคัดกรองจากเอกสารแลVว) โดย
จะไดVรับขVอมูลในรูปแบบขVอมูลวิดีโอที่เปkน
การบันทึกโดยบุคคลนั้น
・ การจัดเตรียมในเรื่องการเดินทางไป เมื่อมีการยืนยันว=าบุคคลนั้นไดVเขVาร=วมใน
โครงการโดยจะไดVรับขVอมูลจากบุคคลนั้น
ประเทศญี่ปุ;นสำหรับผูVเขVาร=วม
ๆ ในรูปแบบขVอมูลเปkนลายลักษณTอักษร
โครงการ
หรือในรูปแบบขVอมูลอื่นที่จัดใหV
・ การพิจารณาตัดสินว=าจะไดVรับเลือก เมื่อมีการยืนยันว=าบุคคลนั้นไดVเขVาร=วมใน
เขVาร=วมหรือไม=ไดVเขVาร=วมในโครงการ โครงการ โดยจะไดVรับขVอมูลจากบุคคลนั้น
・ การจัดการในเรื่องสุขภาพและอาหาร ๆ ในรูปแบบขVอมูลเปkนลายลักษณTอักษร
หรือในรูปแบบขVอมูลอื่นที่จัดใหVหรือจาก
ในระหว=างเขVาร=วมโครงการ
การสัมภาษณT (โดยการกรอกแบบฟอรTม
・การจัดการในเรื่องอื่น ๆ ที่จำเปkน
ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพใน
เกี่ยวกับศาสนา
แบบฟอรTมและรูปแบบทีจ่ ัดเตรียมโดย
มูลนิธิ)
・ การบันทึกและเผยแพร=กิจกรรมต=างๆ เมื่อจัดงานรับรางวัลโดยจะไดVรับขVอมูลใน
รูปแบบภาพถ=าย/ภาพเคลื่อนไหวโดย
・การโพสตTบนเว็บไซตT
บริษัทที่บริหารโครงการ/บริษัทตัดต=อวิดีโอ
บริษัทที่บริหารงาน/ดำเนินการเกี่ยวกับ
งานอีเวนทT หรือมูลนิธิ

กลุ=ม ซี: (ภาพถ=ายและวิดีโอในระหว=างการ ・ การบันทึกและเผยแพร=กิจกรรมต=างๆ
ดำเนินการโครงการ)
・ การวิเคราะหTเอกสารอVางอิงเพื่อ
ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาใน
อนาคต/การจัดทำหนังสือเชิญ
・การโพสตTบนเว็บไซตT

ในระหว=างการดำเนินการโครงการ โดยจะ
ไดVรับขVอมูลในรูปแบบภาพถ=าย/
ภาพเคลื่อนไหวโดยบริษัทที่บริหาร
โครงการ/บริษัทตัดต=อวิดีโอบริษัทที่
บริหารงาน/ดำเนินการเกี่ยวกับงานอีเวนทT
หรือมูลนิธิ

หากมูลนิธิไดVมาซึ่งขVอมูลส=วนบุคคลประเภทอื่นนอกเหนือไปจากที่ระบุไวVขVางตVนมูลนิธิจะใชVขVอมูลดังกล=าวต=อเมื่อมูลนิธิ
ไดVรับความยินยอมเปkนการเฉพาะแยกต=างหากจากบุคคลนั้นก=อนนอกจากนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคTของการใชVขVอมูลมูลนิธิ
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จะแจVงใหVบุคคลนั้นทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล=าวและหากบุคคลนั้นไม=ใหVความยินยอมต=อการเปลี่ยนแปลงมูลนิธิจะใชVขVอมูลส=วน
บุคคลเท=าที่บุคคลนั้นไดVใหVความยินยอมไวV
3. การใหVขVอมูลส=วนบุคคลแก=บุคคลอื่น
เพื่อดำเนินการใหVบรรลุวัตถุประสงคTของการใชVขVอมูลในขVอ “2. การไดVมาและการใชVขVอมูลส=วนบุคคลจากบุคคลต=าง ๆ อย=าง
ถูกตVองเหมาะสม” มูลนิธิอาจใหVขVอมูลส=วนบุคคลแก=ผูVใหVบริการภายใน“ขอบเขตของงาน”ตามที่กำหนดดVานล=างนี้ทั้งนี้โดยที่หากการ
ประมวลผลขVอ มูล ส=วนบุ ค คลนั้ น จะตVอ งดำเนิ น การโดยว=าจVางผูVใหV บ ริก ารซึ่งเปk น บุ ค คลภายนอกมูล นิ ธิจะคัด เลือ กผูVใหV บ ริก ารที่ ใหV
คำยืนยันว=าจะบริหารจัดการขVอมูลส=วนบุคคลโดยวิธีการที่ปลอดภัยตามกฎระเบียบที่ใชVเปkนการภายในของตนและมูลนิธิจะเปkนผูVดูแล
ในเรื่องดังกล=าวใหVมีการดำเนินการอย=างถูกตVองเหมาะสมนอกจากนี้มูลนิธิจะไม=เปeดเผยหรือใหVขVอมูลส=วนบุคคลใหVแก=บุคคลภายนอก
โดยไม=ไดVรับความยินยอมจากบุคคลที่เปkนเจVาของขVอมูลนั้น เวVนแต=กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวขVองกำหนดไวV
・ หนV าที่ ดV านการบริห ารโครงการผูVใหV บ ริก าร/ผูVด ำเนิ น การ ไดV แ ก= เจแปนฟาวนT เดชั่น (สำนั ก งานใหญ= เจแปนฟาวนT เดชั่น
กรุงเทพฯ) สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ;นแห=งประเทศไทย (JTAT) บริษัทที่บริหารโครงการ สมาชิก คณะกรรมการ
คัดเลือก
・ การตัดต=อและการอัพโหลดวิดีโอผูVใหVบริการไดVแก=บริษัทที่บริหารโครงการบริษัทตัดต=อวิดีโอบริษัทที่บริหารงาน/ดำเนินการ
เกี่ยวกับงานอีเวนทT
・ การอัพโหลดขVอมูลของผูVเขVาร=วมโครงการเขVาสู=เว็บไซตTของมูลนิธิผูVใหVบริการไดVแก= บริษัทที่บริหารโครงการ บริษัทออกแบบ
เว็บไซตT
・ การจัดเตรียมในเรื่องการเดินทางผูVใหVบริการไดVแก=บริษัทที่บริหารโครงการ ตัวแทนการท=องเที่ยว (travel agency)
・ การเก็บรักษาและการบริหารจัดการขVอมูลผูVใหVบริการไดVแก=ผูVใหVบริการระบบ
・ การจัดการเกี่ยวกับประกันภัย ผูVใหVบริการไดVแก= บริษัทประกันภัย
4. การส=งหรือโอนขVอมูลไปยังประเทศทีส่ าม
มูลนิธิจะส=งหรือโอนขVอมูลส=วนบุคคลจากประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ;น ขVอมูลส=วนบุคคลดังกล=าวจะมีการบริหารจัดการอย=าง
ถูกตVอ งเหมาะสมตามนโยบายฉบั บ นี้ น อกจากนี้ ในกรณี ที่ ขVอมูลส=วนบุ ค คลถูกส=งหรือโอนไปยังประเทศอื่น นอกประเทศไทยไปยัง
ประเทศหรือภูมิภาคอื่นใดที่ไม=ใช=ประเทศญี่ปุ;น/ประเทศไทย โดยหลักการแลVวการส=งหรือโอนดังกล=าวจะดำเนินการโดยเปkนไปตาม
พ.ร.บ. คุVมครองขVอมูลส=วนบุคคลและขVอสัญญามาตรฐาน (Standard Contract Clauses (SCC))
5. ขVอมูลส=วนบุคคลของผูVเยาวT
มูลนิธิจะไม=รับหรือดำเนินการประมวลผลขVอมูลที่เกี่ยวขVองกับผูVเยาวTโดยไม=ไดVรับความยินยอมจากผูVปกครองของผูVเยาวTทั้งนี้หาก
พบว=ามีผูVเยาวTไดVใหVขVอมูลส=วนบุคคลแก=มูลนิธิโดยไม=ไดVรับความยินยอมจากผูVปกครองของผูVเยาวTกรุณาติดต=อมูลนิธิโดยด=วน
6. ขVอมูลส=วนบุคคลประเภทพิเศษ
มูลนิธิอาจไดVรับมาซึ่งขVอมูลส=วนบุคคลประเภทพิเศษ (เช=น ขVอมูลเกี่ยวกับศาสนาสุขภาพอาการแพVสิ่งต=าง ๆ เปkนตVน) ทั้งนี้ภายใน
ขอบเขตตามวัตถุประสงคTของการใชVขVอมูลนั้น ๆ และเมื่อไดVรับความยินยอมจากบุคคลดังกล=าวก=อนแลVวเท=านั้น
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7. การใหVความรูVแก=ผูVบริหารและพนักงาน
มูลนิธิจะส=งเสริมใหVมีการดำเนินการเกี่ยวกับขVอมูลส=วนบุคคลอย=างถูกตVองเหมาะสมและโดยยึดตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้ง
ปวงอย=างเคร=งครัดโดยจะจัดใหVมีการฝhกอบรมเกี่ยวกับขVอมูลส=วนบุคคลใหVแก=ผูVบริหารและพนักงานอยู=เปkนประจำเพื่อใหVความรูVแก=
ผูVบริหารและพนักงานเกี่ยวกับความสำคัญ ของการคุVมครองขVอมูลส=วนบุคคลขVอกำหนดทางกฎหมายต=าง ๆ ที่เกี่ยวขVองระบบการ
บริหารจัดการและกฎระเบียบสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับขVอมูลส=วนบุคคล ตลอดจนบทลงโทษหากมีการฝ;าฝ¢นกฎระเบียบดังกล=าว
8. การจัดทำระบบการบริหารสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับขVอมูลส=วนบุคคล
มูลนิธิจะกำหนดระบบการบริหารภายในและกำหนดหนVาที่รับผิดชอบและแต=งตั้งหัวหนVาผูVดูแลในเรื่องขVอมูลส=วนบุคคลเพื่อ
ดำเนินการใหVมั่นใจไดVว=าจะมีการคุVมครองขVอมูลส=วนบุคคล
9. ขVอชี้แจงเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับขVอมูลส=วนบุคคล
มูลนิธิจะกำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการเขVาดูการใชVการเก็บรักษาการแจกจ=ายและการส=งคืนขVอมูลส=วนบุคคลเพื่อใหVมั่นใจไดVว=าจะ
มีการดำเนินการเกี่ยวกับขVอมูลส=วนบุคคลอย=างมั่นคงปลอดภัยและถูกตVองเหมาะสมและจะปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล=าวภายใตVการ
ดูแลของหัวหนVาผูVดูแลในเรื่องขVอมูลส=วนบุคคล
นอกจากนี้ขVอมูลส=วนบุคคลที่ไดVมาจะถูกลบหรือทำลายดVวยวิธีการที่ถูกตVองเหมาะสมหลังจากครบกำหนดระยะเวลาการเก็บ
รักษาที่กฎหมายกำหนดหรือครบกำหนดการเก็บรักษาตามที่จำเปkนเพื่อการปฏิบัติงาน
10. ขVอกำหนดเกี่ยวกับการเขVาถึงขVอมูลโดยปราศจากอำนาจ
มูลนิธิจะจัดทำระบบขVอมูล และระบบบริหารจัดการขVอมูลที่ถูกตVองเหมาะสม และมีมาตรการอื่น ๆ เพื่อปiองกันการลักขโมย การ
สูญหาย การเปลี่ยนแปลง หรือการทำลายขVอมูลส=วนบุคคลอันเนื่องมาจากการเขVาถึงขVอมูลส=วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจ
11. การกำหนดระบบตอบสนองที่ทันท=วงทีเพื่อแกVปlญหา
มูลนิธิจะจัดทำระบบที่จะสามารถตรวจหาปlญหาไดVอย=างรวดเร็วและถูกตVอง กรณีเกิดปlญหาขึ้น และสามารถแกVปlญหาไดVอย=าง
ถูกตVองเหมาะสม
12. สิทธิของบุคคลที่เปkนเจVาของขVอมูล
บุคคลมีสิทธิในขVอมูลส=วนบุคคลของตนที่มูลนิธิมีไวV ดังต=อไปนี้ (สิทธิตามมาตรา 30 ถึงมาตรา 34 แห=ง พ.ร.บ. คุVมครองขVอมูลส=วน
บุคคล)
(1) สิทธิในการขอเขVาถึงและขอรับสำเนาขVอมูลส=วนบุคคล
(2) สิทธิในการขอใหVมีการส=งหรือโอนขVอมูลส=วนบุคคล
(3) สิทธิในการคัดคVานการเก็บรวบรวมขVอมูลส=วนบุคคล
(4) สิทธิในการขอใหVมีการลบหรือทำใหVขVอมูลส=วนบุคคลเปkนขVอมูลที่ไม=สามารถระบุตัวบุคคลที่เปkนเจVาของขVอมูล
(5) สิทธิในการขอใหVระงับการใชVขVอมูลส=วนบุคคล
(6) สิทธิในการขอใหVมีการดำเนินการใหVขVอมูลส=วนบุคคลนั้นถูกตVอง
(7) สิทธิในการยื่นขVอรVองเรียนต=อหน=วยงานกำกับดูแลของประเทศไทยหรือมูลนิธิหากท=านไม=พึงพอใจต=อการประมวลผลขVอมูล
ส=วนบุคคลของมูลนิธิ
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13. การปรับปรุงอย=างต=อเนื่อง
มูลนิธิมุ=งมั่นที่จะปรับปรุงการดำเนินการอย=างต=อเนื่องโดยตรวจสอบการบริหารและโดยปรับปรุงการดำเนินการใหVสอดคลVองกับ
ปlจจัยต=าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายนอกบริษัท
14. ขVอมูลสำหรับติดต=อเกี่ยวกับเรื่องขVอมูลส=วนบุคคล
การติดต=อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขVอมูลส=วนบุคคล หรือการรVองขอเพื่อสอบถามยืนยัน แกVไข หรือลบขVอมูลส=วนบุคคล หรือ
ยื่นขVอรVองเรียน เปkนตVน กรุณาติดต=อมายังศูนยTติดต=อสอบถามตามที่ระบุไวVดVานล=างนี้ โดยเจVาหนVาที่ศูนยTจะทำการยืนยันตัวตน เพื่อใหV
คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนในเรื่องที่ไดVรับการติดต=อสอบถามต=อไป
มูลนิธิฮาคูโฮโด สำนักงานโครงการ Japanese Language Program
(โดยส=งถึง บริษัท โปรดักสT (กรุงเทพฯ) จำกัด)
บริษัท โปรดักสT (กรุงเทพฯ) จำกัด
เลขที่ 900 อาคารตVนสนทาวเวอรT ชั้น 15 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพทT 06 1174 7233
อีเมล: info@hakuhodo-jplang.org
(https://www.hakuhodo-global.com/network/products-bangkok-co-ltd.html)
(https://www.hakuhodo-jplang.org)
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มูลนิธิฮาคูโฮโดก=อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2513 เพื่อพัฒนาและเสริมสรVางความเปkนมนุษยTที่สมบูรณTใหVเด็กและ
เยาวชนที่จะเติบโตเปkนผูVใหญ=ในภายภาคหนVา นับจากวันนั้นจวบจนวันนี้ไดVเขVาสู=ปMที่ 50 แลVว โดยมูลนิธิไดVดำเนิน
กิจกรรมต=าง ๆ ในหัวขVอ “เด็ก” “ภาษา” “การศึกษา” ซึ่งมีกิจกรรมหลักตั้งแต= “รางวัลฮาคูโฮ” ซึ่งเปkนรางวัล
ประกาศเกี ย รติ คุ ณ สำหรั บ ผูV ป ฏิ บั ติ ก ารสอนใหV แ ก= เด็ ก “การส= ง เสริ ม การวิ จั ย ที่ เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของเด็ ก ”
“ทุ น การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาอาชี พ ครู ” และยั ง มี “ทุ น วิ จั ย เกี่ ย วกั บ ประเทศญี่ ปุ; น ” “โครงการการแลกเปลี่ ย น
ภาษาญี่ปุ;น” รวมไปถึง “ศูนยTวิจัยเด็ก” เปkนตVน

14F. HIBIYA KOKUSAI BUILDING, 2-2-3 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan
Tel: +81-(0)3-6206-6266 Fax: +81-(0)3-6206-6582
https://www.hakuhodofoundation.or.jp/
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