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2 กนัยายน 2562 
 
 

เร่ือง   โครงการพฒันาภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นส าหรับครูชาวไทย ครัง้ท่ี 13  
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียน  หวัหน้าสาขา  หวัหน้าภาค  อาจารย์ภาษาญ่ีปุ่ นทกุท่าน 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย ใบสมคัรและรายละเอียดโครงการ 

 
เน่ืองด้วยสมาคมครูภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นแห่งประเทศไทย (JTAT) จะจดัโครงการพฒันาภาษาและ

วฒันธรรมญ่ีปุ่ นส าหรับครูชาวไทย ครัง้ท่ี 13 โดยได้รับทนุสนบัสนนุจากเจแปนฟาวน์เดชัน่  ระหวา่งวนัท่ี 5-26

เมษายน 2563 เป็นเวลา 3 สปัดาห์  ณ เจแปนฟาวน์เดชัน่ ศนูย์อรุะวะ  จงัหวดัไซตามะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถภาษาญ่ีปุ่ น  เรียนรู้เก่ียวกบัสงัคมและวฒันธรรมของญ่ีปุ่ น  ตลอดจน

ความรู้เก่ียวกบัสื่อและเทคนิคการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ น  รายละเอียดดงัในเอกสารแนบ   

 

อนึง่ เน่ืองจากทางเจแปนฟาวน์เดชัน่จะให้ทนุสนบัสนนุเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษา 

ญ่ีปุ่ น และคา่ท่ีพกัส าหรับผู้ เข้าร่วมโครงการ ผู้ เข้าร่วมโครงการจงึต้องรับผิดชอบคา่ตัว๋เคร่ืองบินและคา่ใช้จ่ายใน

ประเทศญ่ีปุ่ นบางสว่น  เช่น คา่เดินทางภายในประเทศญ่ีปุ่ น คา่อาหาร คา่ทศันศกึษา คา่ประกนัชีวิต  คา่วสัดท่ีุใช้ใน

การเรียนศิลปะของญ่ีปุ่ น  เป็นต้น รวมทัง้สิน้ประมาณ 55,000 บาท  ทัง้นี ้คา่ใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบั

อตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา ราคาตัว๋เคร่ืองบิน ฯลฯ 

 

จงึเรียนมาเพ่ือขอความกรุณาประชาสมัพนัธ์และสนบัสนนุให้อาจารย์ในสถาบนัของท่านเข้าร่วมโครงการ 

ในครัง้นีด้้วย    จกัขอบพระคณุเป็นอย่างย่ิง 
        
 
 
     

  (รศ.ดร. สณีุย์รัตน์ เนียรเจริญสขุ ) 
             นายกสมาคมครูภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



2 กนัยายน 2562 

โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่นส าหรับครูชาวไทย ครัง้ท่ี 13   
 

ทางสมาคมครูภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นแห่งประเทศไทย (JTAT) จะจดัโครงการอบรมความรู้เก่ียวกบั
ญ่ีปุ่ นและการสอนภาษาญ่ีปุ่ นระยะสัน้ ส าหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาญ่ีปุ่ นท่ียงัขาดประสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศ
ญ่ีปุ่ น ระหวา่งวนัท่ี 5-26 เมษายน 2563 ระยะเวลาประมาณ 3 สปัดาห์ โดยผู้ เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายทัง้สิน้ประมาณ 55,000 บาท  ซึง่เป็นคา่เคร่ืองบินและคา่ใช้จ่ายสว่นตวัท่ีเกิดขึน้ท่ีญ่ีปุ่ น เช่น คา่เดินทาง
ภายในประเทศญ่ีปุ่ น คา่อาหาร คา่ทศันศกึษา  คา่ประกนัชีวิต  คา่วสัดท่ีุใช้ในการเรียนศลิปะของญ่ีปุ่ น เป็นต้น โดย
ทางเจแปนฟาวน์เดชัน่  จะรับผิดชอบเฉพาะคา่ใช้จ่ายในเร่ืองการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ น และคา่ท่ีพกัส าหรับ
ผู้ เข้าร่วมโครงการ  ทัง้นี ้ผู้เข้าร่วมทุกคนจะต้องเดนิทางไปและกลับพร้อมกัน 

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนีจ้ะต้องสง่ใบสมคัรทางไปรษณีย์ โดยสง่แบบไปรษณีย์ลงทะเบียนถงึผู้ประสานงาน
ตามท่ีอยู่ข้างใต้นี ้ภายในวันพฤหสับดีที่ 31 ตุลาคม 2562   

อ.สพุรพนัธ์ จิตรบรรเทา   โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั รังสิต  
เลขท่ี 2/617 ม. ศภุาลยับรีุ หมูท่ี่ 1 ต.คลองสี ่ถ.รังสิต-นครนายก อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 

     *เมื่อส่งไปรษณีย์แล้ว รบกวนส่งเมล์แจ้งเร่ืองการสมัครที่  supornpan2016@gmail.com (อ.สุพรพันธ์ จิตรบรรเทา) 
ทางสมาคมฯ จะประกาศผลผู้ ท่ีได้รับคดัเลือกเข้าร่วมโครงการในวนัพธุท่ี 16 พฤศจิกายน 2562 ทาง
เวบ็ไซต์ของสมาคม (http://www.jtat.info) และทางอีเมลของผู้ ท่ีได้รับคดัเลือกโดยมีเกณฑ์ในการ
คดัเลือกดงันี ้

(1) ผู้มีความรู้ภาษาญ่ีปุ่ นเทียบเท่าในระดบั N4 หรือ ระดบั N3  
(2) ผู้ ท่ีไมเ่คยเดินทางไปญ่ีปุ่ นหรือเข้ารับการอบรมท่ีจดัโดยเจแปนฟาวน์เดชัน่ในญ่ีปุ่ นจะได้รับการพิจารณา

ก่อนเป็นล าดบัแรก 
**ทางสมาคมขอสงวนสิทธ์ิในการจัดอบรมในกรณีที่ผู้สมัครมีจ านวนน้อยกว่า 10 คน**   

 
รายละเอียดในการรับสมัคร 

1. คุณสมบัตผู้ิสมัคร    

(1) เป็นสมาชิกสมาคมครูภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นแห่งประเทศไทย ประเภทตลอดชีพ   

(2) เป็นอาจารย์สอนภาษาญ่ีปุ่ นในระดบัมธัยมศกึษาหรือระดบัอดุมศกึษาในประเทศไทย 

2. ก าหนดการ  

(1) วนัเวลา  วนัท่ี 5-26 เมษายน 2563 (ระยะเวลา 3 สปัดาห์) 

(2) สถานท่ี       เจแปนฟาวน์เดชัน่ ศนูย์อรุะวะ  จงัหวดัไซตามะ ประเทศญ่ีปุ่ น  

3. เนือ้หาในการอบรม 
3.1 การฝึกใช้ภาษาญ่ีปุ่นในชีวิตจริง  

พฒันาความสามารถทางด้านภาษาญ่ีปุ่ นจากกิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ เข้าอบรมได้มีโอกาสใช้ภาษาญ่ีปุ่ นกบัชาวญ่ีปุ่ นได้จริงท่ีญ่ีปุ่ น     
ตวัอย่างกิจกรรม  

i. ส ารวจละแวกที่อยู่อาศัย  
สืบค้นวา่ธนาคาร ร้านสะดวกซือ้ ท่ีท าการไปรษณีย์  ร้านร้อยเยน ฯลฯ ตัง้อยู่ท่ีใด โดยการสอบถามข้อมลู

http://www.jtat.info/


จากชาวญ่ีปุ่ นพร้อมทัง้ท าแผนท่ี  และน ามารายงานหน้าชัน้เป็นภาษาญ่ีปุ่ น 
ii. ส ารวจเมืองโตเกียว 

แบ่งกลุม่ผู้ เข้าอบรมส ารวจสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงในเมืองโตเกียว พดูคยุกบัคนในท้องถ่ิน ถ่ายรูป  ลิม้รสอาหาร
มีช่ือของเมืองฯลฯ  จากนัน้กลบัมารายงานผลเป็นภาษาญ่ีปุ่ น 

iii. Field Trip  
ทศันศกึษาสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงในย่านโตเกียวหรือบริเวณใกล้เคียง 

iv. เยี่ยมชมสถาบันการศึกษาในญ่ีปุ่น  
เย่ียมชมและดกูารเรียนการสอนของสถาบนัการศกึษาในญ่ีปุ่ น 

3.2 การแนะน าส่ือการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 

เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมได้รวบรวมสือ่การเรียนการสอนภาษาและวฒันธรรม  ท่ีสามารถน าไปใช้กบัผู้ เรียนของตนได้
อย่างเหมาะสม 

3.3 สัมผัสวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 

สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ นโดยเข้าร่วมกิจกรรม เช่น  เขียนพู่กนั  พิธีชงชา  การแตง่ชดุกิโมโนและเรียนรู้
วฒันธรรมญ่ีปุ่ นจากการเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ท่ีทางศนูย์ฯ จดัเตรียมไว้ให้  

ก าหนดการ ( ฉบับร่าง ) 
วันที่ กิจกรรมทศันศึกษา 

วนัเดินทาง (อา) ออกเดินทางจากประเทศไทย 

วนัแรกของโครงการ (จ.) เดินทางถึงสนามบินและเดินทางเข้าทีพ่กั + ปฐมนิเทศรายละเอียดคอร์สอบรม+แนะน าสื่อการเรียนการสอน ① 

วนัที่สอง (อ.) แนะน าสื่อการเรียนการสอน ②+เตรียมตวัส ารวจเมือง (โตเกียว) 

วนัที่สาม (พ.) แนะน าสื่อการเรียนการสอน ③ +เตรียมตวัส ารวจละแวกที่อยูอ่าศยั 

วนัที่สี่ (พฤ.) ส ารวจละแวกที่อยูอ่าศยั + สรุปผลการส ารวจ    

วนัที่ห้า (ศ.) ส ารวจเมือง (โตเกียว) 

วนัที่หก (ส.) วนัหยดุ 

วนัที่เจ็ด (อา.) วนัหยดุ 

วนัที่แปด (จ.) สรุปและรายงานผลการส ารวจเมือง (โตเกียว) 

วนัที่เก้า (อ.) สมัผสัวฒันธรรมญ่ีปุ่ น ① 

วนัที่สิบ (พ.) ทศันศกึษา 

วนัที่สิบเอ็ด (พฤ.) ทศันศกึษา 

วนัที่สิบสอง (ศ.) เตรียมตวัเยี่ยมสถาบนัการศกึษา + สมัผสัวฒันธรรมญ่ีปุ่ น ② 

วนัที่สิบสาม (ส.) วนัหยดุ 

วนัที่สิบสี่ (อา.) วนัหยดุ 

วนัที่สิบห้า (จ.) เยี่ยมสถาบนัการศกึษา 

วนัที่สิบหก (อ.) ทบทวนผลการเรียนรู้ และประโยชน์ทีจ่ะน าไปใช้ในการเรียนการสอน 

วนัที่สิบเจ็ด (พ.) เตรียมการน าเสนองาน การแนะน าสื่อการสอน 

วนัที่สิบแปด (พฤ.) น าเสนองาน 

วนัที่สิบเก้า (ศ.) สรุปการอบรม + พิธีปิด                

วนัที่ยี่สิบ (ส.) เตรียมตวักลบัประเทศไทย  

วนัสิน้สดุโครงการ (อา.) ออกเดินทางกลบัประเทศไทย  
 *หมายเหตุ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาการเดินทางและกิจกรรมตามความเหมาะสม 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
อ.ดร. สนุทรี คนัธรรมพนัธ์    อีเมล  jtatmember@gmail.com 



รูปถ่าย ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูระยะสัน้ท่ีประเทศญ่ีปุ่น  ครัง้ที่ 13 
 

1.ช่ือผู้สมคัร(ภาษาไทย)                                                                                                      
               (ตวัคาตาคานะ)                                                                                                                

(ภาษาองักฤษ ตามท่ีปรากฏในหนงัสือเดินทาง)                                                                                                               
2. วนัเดือนปีเกิด  วนัท่ี     เดือน        ปี ค.ศ.        อาย ุ        ปี (ณ วนัท่ี 31 มี.ค. 2563) 
3. ส าเร็จการศกึษาจาก  คณะ                  มหาวิทยาลยั                    
    วิชาเอก                                         วิชาโท                                 
    มีความรู้ภาษาญ่ีปุ่ นระดบั             หรือ ก าลงัรอผลสอบวดัระดบั     
4.ประสบการณ์การสอนภาษาญ่ีปุ่ น ระยะเวลา         ปี         เดือน 
   ช่ือสถาบนั (ภาษาไทย)                                                                                                                
                   (ภาษาองักฤษ)                                                   
   สถาบนัของทา่นเปิดสอนภาษาญ่ีปุ่ นเป็น กรณีอดุมศกึษา   ○ วิชาเอก  ○ วิชาโท    ○ วิชาเลือกเสรี 
                                                               กรณีมธัยมศกึษา ○ แผน      ○ เลือกเสรี ○ กิจกรรมชมุนมุ 
 ทา่นเป็นอาจารย์สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ( สพฐ. ) หรือไม ่ ○  ใช ่ ○ไมใ่ช ่
5. ท่ีอยูข่องผู้สมคัร                                                                          
    หมายเลขโทรศพัท์                      Fax:                                
   E-mail                                                                
   หมายเลขหนงัสือเดนิทางธรรมดา ( ถ้ามี )                                                                
   หมายเลขหนงัสือเดนิทางข้าราชการ ( ถ้ามี )                                                                
        (* ส าหรับผู้ที่ถือหนงัสอืเดินทางราชการสามารถละเว้นการขอวีซา่ได้ ) 
6. ท่านเคยเข้าร่วมโครงการพฒันาภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นส าหรับครูชาวไทยของ JTAT มาก่อนหรือไม ่ 
      ○ ไมเ่คย    ○ เคย       ครัง้ ในปี            
7. ท่านเคยเดนิทางไปประเทศญ่ีปุ่ นหรือไม ่      
      ○ ไมเ่คย 
     ○ เคย         ครัง้ รวมระยะเวลา                                      
           วตัถปุระสงค์การไปญ่ีปุ่ นในครัง้ก่อน                                     
8. ท่านอยากท าสิ่งใดขณะไปอบรมท่ีญ่ีปุ่ น (โปรดระบโุดยละเอียดเพื่อประโยชน์ในการจดักิจกรรมของทางสมาคมฯ)                                                           
                                                     
                                                                                                                                                                                                         

 
ลงนาม......................................................ผู้สมคัร 
      (............................................................)                           

      วนัท่ีสมคัร        /      /  25    
   หมายเหต ุ  1. โปรดติดรูปถ่าย และกรอกข้อมลูให้ครบถ้วน ด้วยตวับรรจง 

                    2. กรุณาแนบส าเนาพาสปอร์ต 1 ชดุ (ถ้าม)ี                    

    3. ผู้ เข้าร่วมต้องเดินทางไปและกลบัพร้อมกนัตามก าหนดการของสมาคมฯ  


