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รายงานสรุปผล โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นส าหรับครูชาวไทย ครั้งท่ี 12 
ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น อุราวะ ประเทศญี่ปุ่น 

ระหว่างวันที่ 7-27 ตุลาคม 2562 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ผู้จัด 
 1. สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) 
 2. เจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น อุราวะ ประเทศญี่ปุ่น (JFNC)  
 
2. ที่ปรึกษา 
 เจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (JFBKK)  
 
3. จุดประสงค์ของโครงการ 
 1. ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นและเกิดวิสัยทัศน์กว้างไกลจาก 
              ประสบการณ์ตรงที่ได้รับ 
 3. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และสามารถผลิตสื่อและเทคนิคการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นจาก 
              แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ 
 
4. จ านวนผู้เข้าอบรม 
 1. อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น จ านวนรวม 14 คน 
  - ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 12 คน  
  - ระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน  
 2. ผู้ประสานงานชาวไทย จ านวน 1 คน  
  - อาจารย์ ดร.สุนทรี คันธรรมพันธ์  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
5. งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย 
 1. เจแปนฟาวน์เดชั่นและสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) สนับสนุนทุน
และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเรื่องการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ค่าท่ีพักส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 45,000 บาท จ าแนกเป็น 

- ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ - นาริตะ 20,500 บาท 
- ค่าประกันชีวิต 750 บาท 

        - ค่าใช้จ่ายในการอบรมทีจ่ัดขึ้นที่ญี่ปุ่น 23,750 บาท เช่น  
   ค่าทัศนศึกษา (รถไฟ โรงแรมแบบญี่ปุ่น)  
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                        ค่าวัสดุในการเรียนศิลปะญี่ปุ่น 
ค่าอาหารในวันที่มีการเรียนการสอน  

     ค่าหนังสือประกอบการเรียน 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

     - ค่าตรวจสุขภาพ ประมาณ 1,000 บาท 
     - ค่าบริการการด าเนินการของศูนย์ยื่นขอวีซ่า 595 บาท (ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการ 
       ขอวีซ่า โดยความอนุเคราะห์จากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และสถานเอกอัครราชทูต  
       ญี่ปุ่น ประจ าประเทศไทย) 

         - ค่าอาหารในวันที่ไม่มีการเรียนการสอน  
         - ค่าเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่นนอกเหนือตารางกิจกรรม 
  

6. เนื้อหาการอบรม 
   6.1 เนื้อหาการอบรม แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
 - การใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตจริง 
 - การแนะน าแหล่งข้อมูลและสื่อการเรียนการสอน 
 - การสัมผัสวัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่น 
   โดยจัดการอบรมและศึกษาเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและทัศนศึกษานอกชั้นเรียนจากแหล่งเรียนรู้จริง คือ 

- การอบรมในชั้นเรียน จะแบ่งผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มย่อยตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม โดย
อาจารย์วิทยากรผู้รับผิดชอบในแต่ละชั้นเรียนจะน าเสนอเนื้อหา และมอบหมายภาระงานเพ่ือให้
สมาชิกท ากิจกรรม ศึกษาเรียนรู้ สืบค้นจากแหล่งข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดย
ช่วงท้ายของแต่ละกิจกรรมผู้เข้าอบรมจะต้องน าเสนอผลงาน เช่น ผลิตสื่อการสอนต่าง ๆ เป็น
รายกลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อสามารถน าผลงานนั้นไปปรับ ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของตนเองได้ 

- การทัศนศึกษานอกชั้นเรียน ประกอบด้วยการเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ท าให้ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร  ได้ท ากิจกรรมร่วมกับครูและนักเรียนญี่ปุ่น เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งให้ข้อมูลเรื่องราวของไทย เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยได้
อีกทางหนึ่ง  

- การสัมผัสวัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่น ได้มีการลงมือปฏิบัติจริง เช่น การห่อผ้าฟุโรชิกิ เป็นต้น 
รวมทั้งการไปทัศนศึกษาวัด ศาลเจ้า พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ฮาโกเนะ ท าให้ได้รับประสบการณ์
ตรง การมีโอกาสสัมผัสบรรยากาศจริงและเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะ วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่
แท้จริงได้  

 
   6.2 ตารางกิจกรรม 
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วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม / เนื้อหาสาระ โดยสรปุ / ผลการเรียนการสอน หมายเหตุ 
จ. 7 ต.ค. 62  - เดินทางออกจากเมืองไทย มุ่งหน้าสู่ประเทศญี่ปุ่น 

           0.20 น. เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภมูิ    
                      โดย สายการบนิ ANA  NH808 
           8.40 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ 
         11.00 น.  ถึงที่พัก The Japan Foundation,  
                      Japanese Language Institute, Urawa 
 
- ภาคบ่าย ปฐมนิเทศ  

แนะน าบุคลากร JFNC สถานท่ี และรายละเอียดการฝึกอบรม 
แนะน าการใช้ห้องสมุด 

ผู้ประสานงานดูแล
สมาชิก 
 
 
 
 
 
ประธาน : 
ผู้อ านวยการ JFNC 
 

อ. 8 ต.ค. 62  - ภาคเช้า เตรยีมความพร้อมเพื่อท ากิจกรรม 
   北浦和オリエンテーリング  

 
-  ภาคบ่าย แนะน าสื่อการสอน 1 
   แนะน า Website ส าหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน 
   ภาษาญี่ปุ่น : การสอนคันจ ิ

แบ่งกลุ่ม 3 คน เตรียม
ส ารวจเมืองและปฏิบัติ
ภารกิจรายกลุม่  
ณ เมืองคิตะอุราวะ 

พ. 9 ต.ค. 62 - ภาคเช้า ปฏิบัตภิารกิจ 
   北浦和オリエンテーリング  

 
- ภาคบ่าย น าเสนอผลงาน 
   北浦和オリエンテーリング  

 

แต่ละกลุ่มแยกย้าย
ส ารวจเมืองและท า
ภารกิจตามโจทย์ ณ 
เมืองคิตะอุราวะ 
โดยผู้เข้าอบรม
สามารถแวะชมตาม
สถานท่ีต่าง ๆ ได้ เพื่อ
สัมผสัวัฒนธรรมการ
ใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่น 

พฤ. 10 ต.ค. 62 - ภาคเช้า แนะน าและเตรียมความพร้อมเพื่อท ากิจกรรม 
   高校訪問 

  เช่น เตรียมหัวข้อค าถามเพื่อสัมภาษณ์พูดคยุ และการท ากิจกรรม 
ร่วมกับนักเรยีนมัธยมปลาย 
  

- ภาคบ่าย แนะน าสื่อการสอน 2 
  แนะน า Website ส าหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน 

ภาษาญี่ปุ่น : การสอนคันจ ิ

-ผู้เข้าอบรมเตรยีม
หัวข้อค าถามและ
เตรียมสื่อ รูปภาพเพื่อ
แนะน าโรงเรียนหรือ
ประเทศไทย 
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วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม / เนื้อหาสาระ โดยสรปุ / ผลการเรียนการสอน หมายเหตุ 
ศ. 11 ต.ค. 62 - ภาคเช้า ปฏิบัตภิารกิจ 

   高校訪問 

   - แนะน าวัฒนธรรมไทย 
- สัมผสัการใช้ชีวิตของนักเรียนมัธยมปลายของญี่ปุ่น 
 

- ภาคบ่าย ปฏิบัตภิารกจิ 
   高校訪問 

  - สัมผัสการใช้ชีวิตของนักเรียนมธัยมปลาย 
  - แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครแูละนักเรียนมัธยมปลายของญี่ปุ่น 

- ผู้เข้าอบรมมโีอกาส
เข้าพบและพูดคุย
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กับ
คณะครูของโรงเรยีน 
- ผู้เข้าอบรมท า
กิจกรรมร่วมกับ
นักเรียนมัธยมศึกษา 
 

ส. 12 ต.ค. 62 - วันหยุด/ กิจกรรมอิสระ - สัมผัสวัฒนธรรมการ
ใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่น 

อา. 13 ต.ค. 62 - วันหยุด/ กิจกรรมอิสระ 
 

- สัมผัสวัฒนธรรมการ
ใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่น 

จ. 14 ต.ค. 62 - วันหยุดราชการ วันกีฬา/ กิจกรรมอิสระ 
 

- สัมผัสวัฒนธรรมการ
ใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่น 

อ. 15 ต.ค. 62 - ฟังค าช้ีแจง และข้อมูลการทัศนศึกษา 川越研修旅行 
- ทัศนศึกษา 川越研修旅行 

ผู้เข้าอบรมเที่ยวชม
ตามสถานท่ีต่าง ๆ ได้
เพื่อสัมผสัวัฒนธรรม
การใช้ชีวิตของชาว
ญี่ปุ่น 

พ. 16 ต.ค. 62 - ภาคเช้า เตรยีมความพร้อมเพื่อท ากิจกรรม 
   東京オリエンテーリング  

 
- ภาคบ่าย ภารกิจรับผิดชอบรายบุคคล 1 

-ผู้เข้าอบรมและอาจารยผ์ู้ประสานงานชาวไทยร่วมสรุปประเด็น    
เนื้อหาตลอดช่วงกิจกรรมในรอบสปัดาห์ที่ผ่านมา  
และให้ข้อเสนอแนะในส่วนต่าง ๆ 

  -อาจารย์ผู้ประสานงานชาวไทยสอนวิธีการสอนการอ่าน  

- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักฝ่ายญี่ปุ่น
มอบหมายให้อาจารย์
ผู้ประสานงานชาวไทย
รับผิดชอบ 

พฤ. 17 ต.ค. 62 - ภาคเช้า ปฏิบัตภิารกิจ 
   東京オリエンテーリング  

 
- ภาคบ่าย ปฏิบัตภิารกจิ 
   東京オリエンテーリング  

แต่ละกลุ่มแยกย้าย
ส ารวจยา่นต่าง ๆ ใน
โตเกียวและท าภารกิจ
ตามโจทย์  
โดยผู้เข้าอบรม
สามารถแวะชมตาม
สถานท่ีต่าง ๆ ได้ เพื่อ
สัมผสัวัฒนธรรมการ
ใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่น 



5 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม / เนื้อหาสาระ โดยสรุป / ผลการเรียนการสอน หมายเหตุ 
ศ. 18 ต.ค. 62 - ภาคเช้า น าเสนอผลงาน 

   東京オリエンテーリング 
  

- ภาคบ่าย เรยีนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น 
ห่อผ้าฟุโรชิก ิ

- เรียนรู้วัฒนธรรม
ญี่ปุ่นพร้อมกับเรียนรู้
การสอนวัฒนธรรม 

ส. 19 ต.ค. 62 - วันหยุด/ กิจกรรมอิสระ 
  

- สัมผัสวัฒนธรรมการ
ใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่น 

อา. 20 ต.ค. 62 - ทัศนศึกษา ฮาโกเนะ 箱根研修旅行 
 
 

-ทัศนศึกษาสถานท่ี
ท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียง
ของฮาโกเนะ 

จ. 21 ต.ค. 62 - ทัศนศึกษา ฮาโกเนะ 箱根研修旅行 (ต่อ) 
   

-ซื้อของที่ระลึก
พื้นเมืองต่าง ๆ 

อ. 22 ต.ค. 62 - วันหยุดราชการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระจักรพรรด ิ
  ญี่ปุ่น / กิจกรรมอิสระ 

ผู้เข้าอบรมสามารถไป
เที่ยวชมตามสถานท่ี
ต่างๆ ไดต้ามอัธยาศยั
เพื่อสัมผสัวัฒนธรรม
การใช้ชีวิตของชาว
ญี่ปุ่น 

พ. 23 ต.ค. 62 - ภาคเช้า ภารกิจรับผดิชอบส่วนบุคคล 2 
-ผู้เข้าอบรมและอาจารยผ์ู้ประสานงานชาวไทยร่วมสรุปประเด็น  
เนื้อหาตลอดช่วงกิจกรรมในรอบสปัดาห์ที่ผ่านมา 
และให้ข้อเสนอแนะในส่วนต่าง ๆ 

  -อาจารย์ผู้ประสานงานชาวไทยสอนวิธีการสอนการอ่าน 
 

- ภาคบ่าย  
แนะน า อธิบายการเตรียมน าเสนอผลงาน 

   授業アイデア発表 

   ผู้เข้าอบรมตรียมการน าเสนอผลงาน / ผลิตสื่อ Power point 

- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักฝ่ายญี่ปุ่น
มอบหมายให้อาจารย์
ผู้ประสานงานชาวไทย
รับผิดชอบ 
 
- แบ่งสมาชิกกลุ่มละ 
3 คนก าหนดหัวข้อท า
รายงาน 

พฤ. 24 ต.ค. 62  - ภาคเช้า เตรยีมความพร้อมเพื่อน าเสนอผลงาน 
授業アイデア発表 

ฝึกซ้อมการน าเสนอผลงาน  
 

- ภาคบ่าย น าเสนอผลงาน 
   授業アイデア発表 

- สมาชิกแต่ละกลุ่ม
ระดมสมอง หาข้อมลู 
เตรียมผลิตสื่อการ
สอนภาษาและ
วัฒนธรรมตามหัวข้อ
ของแต่ละกลุม่ 
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรม / เนื้อหาสาระ โดยสรุป / ผลการเรียนการสอน หมายเหตุ 
ศ. 25 ต.ค. 62 - ภาคเช้า ย้อนคิดทบทวนการเรียนรู้ 

  ส่งแบบประเมินโครงการ 
  พิธีจบการอบรม / งานเลี้ยงอ าลา / รับมอบเกียรติบตัร 
 
- ภาคบ่าย กิจกรรมอิสระ 

- ผู้เข้าอบรมรับมอบ
เกียรติบตัรจาก
ผู้อ านวยการ JFNC 
 

ส. 26 ต.ค. 62 เตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย 
 

ผู้ประสานงานดูแล
สมาชิก 

อา. 27 ต.ค. 62 เดินทางกลับประเทศไทย 
- 18.35 น. เดินทางออกจากสนามบินนาริตะ  
  โดยสายการบิน ANA เที่ยวบิน NH 805 
- 23.55 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิ ประเทศไทย  
  โดยสวสัดิภาพ 

ผู้ประสานงานดูแล
สมาชิก 

 

 
7. วิทยากร 
 1. Mr. Mamoru Ikuta  

2. Ms. Sugako Iseki  
3. Ms. Kanako Ikeda 
   

8. การรับรองผลการอบรม 
 ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้รับวุฒิบัตรรับรองผลการฝึกอบรม  
 “2019-2020 Intensive Training Program for JTAT Teachers” conducted jointly by 
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT) and The Japan 
Foundation Japanese-Language Institute, Urawa 
 
9. การประเมินผลโครงการ 
 จากผลการสังเกตและการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามของผู้เข้าอบรม พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมี
ความพึงพอใจ ในระดับดีต่อทุกหัวข้อ ดังนี้ 

1. วิทยากร  
วิทยากรแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาแตกต่างกันไป ส่วนใหญ่จะสามารถถ่ายทอดความรู้

ได้อย่างชัดเจน มีเทคนิควิธีการสอน สร้างบรรยากาศกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนเรียนรู้ได้จริง ซึ่งหาก
คัดเลือกวิทยากรที่รับผิดชอบโครงการนี้มีคุณสมบัติดังกล่าวได้ทุกท่าน จะท าให้โครงการครั้งนี้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
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 ในหลายกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องและใช้เวลาหลายคาบเรียน พบว่าวิทยากรคนที่มอบหมายและ
เตรียมความพร้อมเพ่ือท ากิจกรรมเป็นคนหนึ่ง ในวันปฏิบัติจริงกลับเป็นวิทยากรอีกคนหนึ่งมารับผิดชอบหรือ
สังเกตการณ ์เช่น การทัศนศึกษาเยี่ยมโรงเรียนมัธยมปลาย การเตรียมกิจกรรม เช่น แนะน าตัว เตรียมสื่อการ
สอนวัฒนธรรมไทย ตั้งค าถามในการแลกเปลี่ยนความเห็นกับครูและนักเรียนและมัธยมปลาย วิทยากร
ผู้รับผิดชอบเป็นคนหนึ่ง ส่วนวันไปเยี่ยมโรงเรียน วิทยากรที่ร่วมเตรียมตัวและฝึกซ้อมให้แก่ผู้อบรมไม่ได้ไปด้วย 
แต่วิทยากรที่ไม่ได้ร่วมท ากิจกรรมด้วยกันมาเป็นผู้ร่วมเดินทางไปด้วย ซึ่งท าให้วิทยากรทั้งคู่ต่างก็ไม่มีใครเห็น
พัฒนาการของผู้เข้าอบรมระหว่างช่วงเตรียมตวัและช่วงปฏิบัติจริง และการด าเนินกิจกรรมของโครงการนี้แทบ
ทุกกิจกรรมมักเป็นในลักษณะเช่นนี้ คือ วิทยากรช่วงเตรียมตัวเป็นคนละคนกับวิทยากรในตอนปฏิบัติจริง 
 นอกจากนี้วิทยากรหลัก ในช่วงแรกๆของการอบรมไม่ได้แจ้งและมอบหมายงานที่จะต้องเตรียม
น าเสนองานในวันสุดท้ายของการอบรมไว้ล่วงหน้า วิทยากรมอบหมายก่อนหน้าวันน าเสนองานเพียงวันเดียว 
ซ ้ายังให้น าเสนองานหัวข้ออะไรก็ได้ ทั้งๆท่ีมุ่งเน้นการอบรมเรื่องการสอนคันจิมาตลอดการอบรมครั้งนี้ 
 วิทยากรควรวางแผนการอบรมให้รัดกุม ชัดเจน จะท าให้ผู้เข้าอบรมได้ใช้ประสิทธิภาพของตนได้เต็มที่
มากกว่านี้   
  

2. หลักสูตร เนื้อหา และวัตถุประสงค์ของโครงการ  
หลักสูตรและเนื้อหาได้จัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งค านึงถึงคุณสมบัติเฉพาะ

ของผู้เข้าอบรมจากประสบการณ์การเรียนภาษาญี่ปุ่น การสอนภาษาญี่ปุ่นให้นักเรียนไทย รวมทั้งการอบรม
การสอนภาษาญี่ปุ่นที่ผ่านมา  

ผู้เข้าอบรมต่างเห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ว่าการอบรมท าให้มีโอกาสได้ใช้
ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารจริง ได้สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นทั้งในชั้นและนอกชั้นเรียน รวมทั้งได้เรียนรู้วิธีการสอน
ภาษาและวัฒนธรรม หลังเข้ารับการอบรมแล้วสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชั้น
การเรียนการสอนจริงของตนได้ 

สิ่งที่สังเกตเห็นไดอ้ย่างชัดเจนคือ ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นมาก เข้าใจ
วัฒนธรรมที่ต่างกันบางประการของไทยและญี่ปุ่นจากประสบการณ์ตรงของตนเอง และจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าอบรมในชั้นเรียน สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมมาสร้างสื่อการเรียน
การสอนตามหัวข้อที่สนใจได้ดี 

 
3. การจัดการ ตารางการฝึกอบรม บุคลากรทุกฝ่าย และการบริการด้านสถานที่พัก อาหารและ 
การเดินทาง 
เจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบโครงการนี้เป็นชาวต่างชาติ (ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่น) ท าให้ความเท่าทันสถานการณ์

ฉุกเฉิน เช่น พายุไต้ฝุ่นเข้า ไม่เท่ากับเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่น และวิธีการท างานไม่ใช่รูปแบบการท างานของชาว
ญี่ปุ่นที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นคุ้นเคย ส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆให้การบริการด้วยความสุภาพและเหมาะสม 
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ตารางการฝึกอบรมมีความเหมาะสม ทั้งนี้ช่วงระยะเวลาของการจัดอบรมเกิดภัยธรรมชาติ พายุไต้ฝุ่น
ฮากิบิสเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่ภูมิภาคคันโต และพัดผ่านอุราวะ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ซึ่งจากข้อมูลการ
พยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น พายุที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกในภูมิภาคนี้จะสร้างความเสียหาย
ในวงกว้าง ผู้เข้าอบรมให้ความร่วมมือในการเตรียมรับมือและปฏิบัติตามข้อแนะน าอย่างดี ผ่านเหตุการณ์มาได้

อย่างปลอดภัย ได้รับประสบการณ์ที่ในยามสถานการณ์ปกติไม่ได้รับ การเกิดความเสียหายในบริเวณอ่ืน ๆ 
เป็นวงกว้างจ าเป็นต้องมีการปรับรายละเอียดของแผนในการทัศนศึกษาฮาโกเนะในสัปดาห์ถัดมา การ
ด าเนินการทุกอย่างผ่านไปได้อย่างปลอดภัยดี  

นอกจากนี้ยังได้ติดตามชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น นา
รุฮิโตะ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 อย่างใกล้ชิด และได้เห็นการเตรียมพร้อมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ประกาศออกมาเป็น
ระยะ ๆ รวมทั้งสัมผัสได้ถึงบรรยากาศความตื่นตัวของพสกนิกรญี่ปุ่นในช่วงเวลาส าคัญนี้ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการควรวางแผนการท างานโดยรวมตลอดท้ังโครงการ เช่น แจ้งเรื่องการ
น าเสนอผลงานของผู้เข้าอบรมตั้งแต่ช่วงแรกของการเริ่มโครงการ งานสร้างสื่อการสอนที่มอบหมายนี้ควร
สอดคล้องกับเนื้อหาที่เป็นประเด็นหลักของการอบรมในครั้งนั้น และควรแบ่งความรับผิดชอบของอาจารย์ให้
แต่ละกิจกรรมมีอาจารย์ดูแลรับผิดชอบตลอดกิจกรรมนั้น ทั้งการเตรียมพร้อม การฝึกฝน การฟังการน าเสนอ
งานของผู้เข้าอบรม เพ่ือให้เห็นพัฒนาการของผู้เข้าอบรมและชี้แนะได้ตรงประเด็น 
          สว่นเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายศูนย์ภาษาญี่ปุ่น อุราวะ ควรมีความเท่าทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะ
ยามเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะต้องมีการปรับแผนงานที่ก าหนดไว้แล้วได้อย่างทันท่วงที เหมาะสม และ
ปลอดภัย เพ่ือทุกฝ่ายจะได้ปรับเปลี่ยนได้ทันเวลาและเหมาะสม 
 
10. ประโยชน์และผลที่ได้รับ 
 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลจากประสบการณ์ท่ี
ได้รับ พร้อมทั้งสามารถสร้างและรวบรวมสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเหมาะสม จากการสัมผัสสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่าง
แท้จริงท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความมั่นใจในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนของตนเอง นอกจากนี้เป็นการ
กระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ย้อนคิดทบทวนและศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
ของตนเอง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบจุดเหมือนและจุดต่างระหว่างวัฒนธรรม ได้ตระหนักว่าแต่ละ
วัฒนธรรมย่อมต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิหลัง ความเป็นมา วิถีการด าเนินชีวิตของคนในชาติ รู้ซึ้งว่าการสอน
วัฒนธรรมต้องเข้าใจความต่างระหว่างสองวัฒนธรรม เรียนรู้วัฒนธรรมของชาติตนเองและรักความเป็นไทย
มากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียน ตนเอง องค์กรและประเทศชาติต่อไปได้  
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ประมวลภาพกิจกรรม 

กิจกรรมการเรียนการสอน  

            
 

                     
 

              

    

 

 

 



10 
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ผู้เข้าอบรมร่วมกันร่วมสรุปประเด็น เนื้อหา ตลอดช่วงกิจกรรมในรอบสัปดาห์ท่ีผ่านมา 
อาจารย์ผู้ประสานงานชาวไทยสอนวิธีการสอนการอ่าน 
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การเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

         

 

กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่น 
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การเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

   
 

ผู้เข้าอบรมสัมผัสบรรยากาศในช่วงเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของญ่ีปุ่น 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น นารุฮิโตะ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 

           
 

ผู้เข้าอบรมสัมผัสบรรยากาศการเตรียมรับมือในช่วงวาตภัยครั้งใหญ่ของญ่ีปุ่น 
พายุไต้ฝุ่นฮากิบิสเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่ภูมิภาคคันโตและพัดผ่านอุราวะ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 
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การนำเสนอวิธีการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

 
 

เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 

    


