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รายงานสรุปผล 
โครงการพฒันาภาษาและวฒันธรรมญีปุ่่ นส าหรับครูชาวไทย คร้ังที่ 11 

ณ เจแปนฟาวน์เดช่ัน ศูนย์คนัไซ โอซาก้า ประเทศญีปุ่่ น 
ระหว่างวนัที ่1 - 22 เมษายน 2561 

 
1. ผู้จัด 
  1.1 สมาคมครูภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) 

  1.2 เจแปนฟาวน์เดชัน่ ศูนยภ์าษาคนัไซ โอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่น (JFKC) 
2. ที่ปรึกษา 

  เจแปนฟาวน์เดชัน่ ศูนยภ์าษาญ่ีปุ่น กรุงเทพฯ (JFBKK) 
3. จุดประสงค์ของโครงการ 

  3.1 ผูเ้ขา้อบรมสามารถพฒันาความรู้ ความสามารถภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3.2 ผูเ้ขา้อบรมสามารถเรียนรู้เก่ียวกบัสงัคมและวฒันธรรมของญ่ีปุ่นและเกิดวิสยัทศันก์วา้งไกลจาก 
 ประสบการณ์ตรงท่ีไดรั้บ 
  3.3 ผูเ้ขา้อบรมไดรั้บความรู้และสามารถผลิตส่ือและเทคนิคการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นจากแหล่งเรียนรู้ 
 ท่ีหลากหลายเพื่อประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอนได ้

4. จ านวนผู้เข้าอบรม 
  4.1 อาจารยผ์ูส้อนภาษาญ่ีปุ่น จ านวนรวม 9 คน 

-  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 1 คน 
 -  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 8 คน 

  4.2 ผูป้ระสานงานชาวไทย จ านวน 1 คน 
      ไดแ้ก่ อาจารย ์ดร.เสกสรร จนัทรจ านง  
                                (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จกัรวรรดิ) 
 5. งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย 
  5.1 เจแปนฟาวน์เดชัน่และสมาคมครูภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) สนบัสนุนทุนและ 

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่น และค่าท่ีพกัส าหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
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5.2 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทั้งส้ินประมาณ 53,000 บาท จ าแนกเป็น 
-  ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ – โอซาก้า (คันไซ) 26,980 บาท-  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวท่ี

ประเทศญ่ีปุ่น ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเดินทางภายในประเทศญ่ีปุ่น ค่าหนังสือ ค่าทัศนศึกษา ค่าวสัดุท่ีใช้ในการเรียน
วฒันธรรมญ่ีปุ่น 25,498 บาท 

-  ค่าประกนัชีวิตและประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 522 บาท 
6. เน้ือหาการอบรม

เน้ือหาการอบรม แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
-  การสอนวฒันธรรมญ่ีปุ่นแก่ผูเ้รียนชาวไทย 
-  การแนะน าแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการสอนและส่ือการเรียนการสอน 
-  การสัมผสัวฒันธรรมและสังคมญ่ีปุ่น  
การอบรมเป็นแบบศึกษาเรียนรู้ในชั้นเรียน แบบศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน ทศันศึกษาท่ีแหล่งเรียนรู้จริง และ

สัมผสัวฒันธรรมและสังคมญ่ีปุ่น 
การอบรมในชั้นเรียน จะแบ่งผูเ้ขา้อบรมเป็นกลุ่มยอ่ยตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม โดยอาจารยว์ิทยากร

ผูรั้บผดิชอบในแต่ละหอ้งเรียนจะน าเสนอเน้ือหา และมอบหมายภาระงานเพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดท้ ากิจกรรม โดยการศึกษา
เรียนรู้ สืบคน้จากแหล่งขอ้มูล แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั และน าเสนอผลงาน เช่น การออกแบบแผนการสอน เป็น
รายบุคคลและรายกลุ่ม ทั้งน้ี เพื่อสามารถน าแผนการสอนนั้นไปปรับประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอนของตนเองได ้

การทัศนศึกษานอกชั้นเรียน ทัศนศึกษาท่ีแหล่งเรียนรู้จริง เช่น การเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ในโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย ท าให้ไดใ้ช้ภาษาญ่ีปุ่นในการส่ือสาร  ไดท้ ากิจกรรมและเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัครู 
นกัเรียนเป็นอยา่งดี 

การสัมผสัวฒันธรรมและสังคมญ่ีปุ่น ไดมี้การลงมือปฏิบติัจริง เช่น การตีกลองไทโกะ การทดลองและแข่งขนั
ท าขา้วกล่องสไตล์ญ่ีปุ่น การเขียนอกัษรคนัจิด้วยพู่กัน การประดิษฐ์ตกแต่งพดัญ่ีปุ่นและการท าขนมญ่ีปุ่น เป็นตน้ 
รวมทั้งการไปทศันศึกษาในเมืองประวติัศาสตร์ คือ นารา เกียวโต โอซาก้าท าให้ไดรั้บประสบการณ์ตรง ได้สัมผสั
บรรยากาศจริง เกิดความรู้ความเขา้ใจในศิลปะ วฒันธรรมญ่ีปุ่นไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
7. กจิกรรม

วนั/เดือน/ปี กจิกรรม / เน้ือหาสาระ โดยสรุป / ผลการเรียนการสอน หมายเหตุ 
1 เม.ย. 61 - 08.25 น. เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการ

บินไทย TG 672 
- 15.45 น. เดินทางถึงสนามบินคนัไซ 
- 16.30 น. ถึงท่ีพกั Japan Foundation Kansai  

ผูป้ระสานงาน และหวัหนา้กลุ่มดูแล
สมาชิก 

2 เม.ย. 61 ภาคเชา้ - ประธาน ผูอ้  านวยการ JFKC 
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- ปฐมนิเทศ แนะน าบุคลากร JFKC สถานท่ีและการใชส่ิ้ง
อ านวยความสะดวกในศูนยอ์บรมและท่ีพกั รวมถึงก าหนดการ
และรายละเอียดการฝึกอบรม 

ภาคบ่าย 
- กิจกรรม アイスブレイク กิจกรรม ふりかえり①เยีย่มชม
และแนะน าการใชห้อ้งสมุด 

- ผูป้ระสานงาน 

3 เม.ย. 61 ภาคเชา้ 
- ออกแบบแผนการสอน 1 

ภาคบ่าย 
- ฟังค าช้ีแจง กิจกรรม キャラおにぎり 
- ฟังค าช้ีแจงและเตรียมการท ากิจกรรม おおさかオリエンテー
リング

- กิจกรรมแนะน าหนงัสือ 

- แบ่งกลุ่ม 3 คน เตรียมส ารวจเมือง 
โอซากา้ 
- เลือกซ้ือหนงัสือภาษาญ่ีปุ่นท่ี
สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดใ้นการ
เรียนการสอนวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

4 เม.ย. 61 กิจกรรม おおさかオリエンテーリング แต่ละกลุ่มแยกยา้ยส ารวจเมือง โดย
ท าภารกิจตามโจทยท่ี์ก าหนดให ้ 

5 เม.ย. 61 ภาคเชา้ 
- แต่ละกลุ่มเตรียมความพร้อมและน าเสนอผลงาน เช่น รูปถ่าย 
และบทสมัภาษณ์จากกิจกรรม おおさかオリエンテーリング 

ภาคบ่าย 
- ออกแบบแผนการสอน 2 
- อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบซกัถามปัญหาการพ านกัในศูนย ์และแจง้
ก าหนดการ ตลอดจนรายละเอียดการฝึกปฏิบติัการท าขา้วป้ัน 

แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน 

6 เม.ย. 61 ภาคเชา้ 
- แนะน า Website ท่ีสามารถใชป้ระกอบการเรียนการสอนวิชา
ภาษาญ่ีปุ่น 

ภาคบ่าย 
- ออกแบบแผนการสอน 3 

- แต่ละกลุ่มสร้างส่ือการสอน 
- เรียนรู้วฒันธรรมการท าขา้วป้ัน ฝึก
ปฏิบติัเป็นรายบุคคล 
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- ฝึกปฏิบติัการท าขา้วป้ัน ในกิจกรรม キャラおにぎり  
- ฟังค าช้ีแจง แนะน าและเตรียมความพร้อมส าหรับทศันศึกษา
เมืองนารา奈良研修旅行の説明 

7 เม.ย. 61 - ทศันศึกษาเมืองนารา奈良研修旅行  
- กิจกรรมประดิษฐพ์ดัญ่ีปุ่นうちわづくり  
- รับประทานอาหารพื้นเมืองและซ้ือของท่ีระลึก 
- เยีย่มชม 東大寺 

มีมคัคุเทศกใ์หข้อ้มูลและเกร็ดความรู้
เก่ียวกบัสถานท่ีส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์ 

8 เม.ย. 61 วนัหยดุ/ กิจกรรมอิสระ ผูเ้ขา้อบรมสามารถไปเท่ียวชมตาม
สถานท่ีต่าง ๆ เพื่อสัมผสัวฒันธรรม
การใชชี้วิตของชาวญ่ีปุ่นไดต้าม
ความตอ้งการเรียนรู้ของแต่ละคน 

9 เม.ย. 61 ภาคเชา้ 
- ふりかえり②
- ฝึกปฏิบติั การเขียนอกัษรคนัจิ ดว้ยพูก่นัญ่ีปุ่น 書道 

ภาคบ่าย 
- ออกแบบแผนการสอน 4 

เรียนรู้วิธีการเขียนตวัอกัษรโดยใช้
พูก่นั รวมไปถึงวิธีการเตรียมการ
สอนการคดัตวัอกัษรฮิรางานะ คาตา
คานะ และคนัจิ 

10 เม.ย. 61 ภาคเชา้ 
- ออกแบบแผนการสอน 5 (สรุปหวัขอ้วฒันธรรมท่ีจะใชเ้ป็น
หวัขอ้ทดลองสอน)  

ภาคบ่าย 
- ออกแบบแผนการสอน 6 (เตรียมการสัมภาษณ์คนญ่ีปุ่นเพื่อ
ท าการเกบ็ขอ้มูลส าหรับการสอนวฒันธรรม คร้ังท่ี 1) 

คิดขอ้ค าถามภาษาญ่ีปุ่นท่ีใชใ้นการ
สมัภาษณ์เพื่อเกบ็ขอ้มูล 

11 เม.ย. 61 ภาคเชา้ 
- ออกแบบแผนการสอน 7 (ก าหนดส่ือท่ีใชท้ดลองสอน) 
ออกแบบแผนการสอน 8 (เตรียมการสัมภาษณ์คนญ่ีปุ่นเพื่อท า
การเกบ็ขอ้มูลส าหรับการสอนวฒันธรรม คร้ังท่ี 2) 

ภาคบ่าย 

แบ่งเป็น 4 กลุ่ม เกบ็ขอ้มูลเพือ่ใช้
ออกแบบการสอนวฒันธรรมส าหรับ
ผูเ้รียนชาวไทย โดยการสมัภาษณ์คน
ญ่ีปุ่น 
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- ออกแบบแผนการสอน 9 (สัมภาษณ์คนญ่ีปุ่นเพื่อท าการเกบ็
ขอ้มูลส าหรับทดลองการสอนวฒันธรรม) 

12 เม.ย. 61 ภาคเชา้ 
- ศึกษาเรียนรู้ アニメマンガの日本語 ออกแบบแผนการสอน 10 
(น าเสนอขอบเขตเน้ือหาท่ีจะทดลองสอนหนา้ชั้นเรียน รับฟัง
ความคิดเห็นจากอาจารยแ์ละผูร่้วมอบรม)  

ภาคบ่าย 
- บรรยาย ช้ีแจงเร่ืองการทศันศึกษาเมืองเกียวโต ตดัสินการ
ประกวดแข่งขั้นท าขา้วป้ัน 

เรียนรู้ภาษาญ่ีปุ่นผา่นการ์ตูนญ่ีปุ่น 
และระดมความคิดเก่ียวกบัการ
ประยกุตใ์ชก้าร์ตูนญ่ีปุ่นเป็นส่ือการ
สอนวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

13 เม.ย. 61 - ทศันศึกษาเมืองเกียวโต 
  京都研修旅行 
  伏見稲荷大社 
  丸久小山園 

- ทศันศึกษาสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงของเมืองเกียวโต 
- ศึกษาเรียนรู้และฝึกชงชา 
- รับประทานอาหารและพกัคา้งแรม
ท่ีโรงแรม ณ เมืองเกียวโต 

14 เม.ย. 61 - ทศันศึกษาเมืองเกียวโต (ต่อ) 
  和菓子作り体験 
  にしきいちば 
  金閣寺 

- ศึกษาเรียนรู้และฝึกการท าขนม
ญ่ีปุ่น 
- เดินชมวิถึชีวติคนญ่ีปุ่นในยา่นถนน
คนเดิน ตลาดเมืองเกียวโต 
- ซ้ือของท่ีระลึกพื้นเมืองต่าง ๆ 
- ทศันศึกษา Kinkakuji 

15 เม.ย. 61 วนัหยดุ/ กิจกรรมอิสระ 
ทุกกลุ่มเตรียมความพร้อม หาขอ้มูล เตรียมการน าเสนอหวัขอ้
การสอนดา้นวฒันธรรมญ่ีปุ่น 

ผูเ้ขา้อบรมสามารถไปเท่ียวชมตาม
สถานท่ีต่าง ๆ เพื่อสัมผสัวฒันธรรม
การใชชี้วิตของชาวญ่ีปุ่นไดต้าม
ความตอ้งการเรียนรู้ของแต่ละคน 

16 เม.ย. 61 ภาคเชา้ 
- ふりかえり③
- เตรียมตวัเยีย่มชมโรงเรียนมธัยมปลายญ่ีปุ่น大阪府立布施高
等学校 

ภาคบ่าย 

ผูเ้ขา้อบรมเตรียมหวัขอ้ค าถามและ
เตรียมส่ือ รูปภาพเพื่อแนะน า
โรงเรียนหรือประเทศไทย  
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- เตรียมน าเสนอแผนการสอน授業アイデア発表会  
-  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบแจง้ก าหนดการ ตลอดจนรายละเอียดการ
เยีย่มชม ศูนยป้์องกนัภยัพิบติั 阿倍野防災センター และ
โรงเรียนมธัยมปลายญ่ีปุ่น 大阪府立布施高等学校 

17 เม.ย. 61 - เยีย่มชม ศูนยป้์องกนัภยัพบิติั 阿倍野防災センター 

- เยีย่มโรงเรียนมธัยมปลายญ่ีปุ่น 大阪府立布施高等学校 
- ผูเ้ขา้อบรมรับความรู้วิธีการป้องกนั
ตวัเองใหป้ลอดภยัเม่ือเกิดภยัพิบติั
รูปแบบต่าง ๆ 
- ผูเ้ขา้อบรมมีโอกาสเขา้พบและ
พดูคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองต่าง ๆ 
เก่ียวกบัการศึกษาของนกัเรียนชั้น
มธัยมปลายญ่ีปุ่น จากท่าน
ผูอ้  านวยการโรงเรียนและคณะครู
ของโรงเรียน 
- สมาชิกท ากิจกรรมพดูคุย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบันกัเรียน
มธัยมศึกษา 
-แบ่งกลุ่ม สัมภาษณ์นกัเรียนตาม
หวัขอ้และค าถามท่ีเตรียมมา พร้อม
กบัแนะน าโรงเรียนและประเทศไทย 

18 เม.ย. 61 ภาคเชา้ 

- เตรียมน าเสนอการออกแบบแผนการสอน 授業アイデア発表
会 

ภาคบ่าย 

- ซอ้มใหญ่น าเสนอการออกแบบแผนการสอน 授業アイデア
発表会

สรุปขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้วางแผน
และออกแบบการน าเสนอแผนการ
สอนท่ีคิดไว ้

19 เม.ย. 61 ภาคเชา้ 
- เตรียมการน าเสนอผลงานโดยใชส่ื้อ Power point 

ภาคบ่าย 
- ทุกกลุ่มน าเสนอผลงานแผนการสอนความรู้วฒันธรรมญ่ีปุ่น
แก่ผูเ้รียนชาวไทย 

- น าเสนอแผนการสอนท่ีคิดไว้
อาจารยแ์ละบุคลากรของของศูนยฯ์ 
เขา้ร่วมรับฟังการน าเสนอ ซกัถาม
ขอ้มูลต่าง ๆ และใหข้อ้คิดเห็น
รวมถึงขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 
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- กิจกรรมการตีกลอง 和太鼓 
20 เม.ย. 61 ภาคเชา้ 

-ふりかえり④

ภาคบ่าย 

- ช้ีแจง การเตรียมตวักลบัประเทศ ท าแบบประเมินโครงการ 

ภาคค ่า  
- พิธีจบการอบรม / งานเล้ียงอ าลา / รับมอบเกียรติบตัร 

- ผูเ้ขา้อบรมรับมอบเกียรติบตัรจาก
ผูอ้  านวยการ JFKC 
- การแสดงร าไทยโดยผูเ้ขา้ร่วม
อบรม 

21 เม.ย. 61 วนัหยดุ/ กิจกรรมอิสระ ผูเ้ขา้อบรมสามารถไปเท่ียวชมตาม
สถานท่ีต่าง ๆ เพื่อสัมผสัวฒันธรรม
การใชชี้วิตของชาวญ่ีปุ่นไดต้าม
ความตอ้งการเรียนรู้ของแต่ละคน 

22 เม.ย. 61 - 11.45 น. เดินทางออกจากสนามบินคนัไซ โดย สายการบิน
ไทย TG 623 
- 15.35 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเทพ สุวรรณภูมิ  
โดยสวสัดิภาพ 

ผูป้ระสานงาน และหวัหนา้กลุ่มดูแล
สมาชิก 

8. วทิยากร
วิทยากรผูใ้ห้ความรู้เก่ียวกับการวิธีการสอนวฒันธรรมส าหรับผูเ้รียนชาวไทย มีจ านวน 3 ท่าน เป็นอาจารย์

ประจ าของเจแปนฟาวน์เดชัน่ ศูนยภ์าษาคนัไซ โอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่น (JFKC) ไดแ้ก่  
8.1 อาจารย ์今井ひさえ 
8.2 อาจารย ์境田とおる 
8.3 อาจารย ์湯本かほり 

9. การรับรองผลการอบรม
ผูเ้ข้ารับการอบรมทุกคนได้รับวุฒิบัตรรับรองผลการฝึกอบรม  "Japanese-Language Program for Japanese 

Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)" conducted from April 1, 2018 to April 22, 2018 by 
the Japan Foundation Japanese-Language Institute, Kansai 
10. การประเมินผลโครงการ

จากผลการสังเกตและการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามของผูเ้ขา้อบรม พบว่าผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัดีมากและดีในทุกหวัขอ้ ดงัน้ี 
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  10.1 ความเหมาะสมของวิทยากร เน่ืองจาก เป็นผูร้อบรู้ เช่ียวชาญในเน้ือหาการสอนภาษาญ่ีปุ่น และการ
 ถ่ายทอดวฒันธรรมญ่ีปุ่น สามารถถ่ายทอดความรู้ไดอ้ยา่งครบถว้น ชดัเจน เป็นท่ีน่าสนใจ วิทยากรใหค้วามเป็นกนัเองท า
 ใหผู้เ้ขา้อบรมผอ่นคลาย สามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีความสุข วิทยากรตอบขอ้ซกัถามในทุก ๆ ขอ้สงสยัและใหข้อ้เสนอแนะ
 ไดต้รงประเดน็และตรงต่อเวลา 
  10.2 หลกัสูตร เน้ือหา และวตัถุประสงคข์องโครงการ ผูเ้ขา้อบรมเห็นประโยชน์ของการเขา้ร่วมโครงการในคร้ัง
 น้ีเป็นอยา่งยิง่วา่ หลงัส้ินสุดโครงการแลว้สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปปรับประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการ
 สอนของตนในอนาคตได ้
  10.3 การจดัการ ตารางการฝึกอบรม บุคลากรทุกฝ่าย และการบริการดา้นสถานท่ีพกั อาหารและการเดินทางมี
 ความเหมาะสมอยา่งยิง่ เจา้หนา้ท่ีทุกฝ่ายใหก้ารบริการดว้ยความสุภาพและเหมาะสม 
  ขอ้เสนอแนะ : อยากให้เพิ่มเวลาการอบรมให้ยาวนานข้ึน และอยากให้เพิ่มกิจกรรมหรือโอกาสท่ีจะสามารถ
 สมัผสัวฒันธรรมญ่ีปุ่นผา่นกิจกรรมโฮมสเตยท่ี์บา้นของคนญ่ีปุ่น 
 11. ประโยชน์และผลทีไ่ด้รับ 
  ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถพฒันาทกัษะการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความมัน่ใจใน
 การใชภ้าษาญ่ีปุ่นมากข้ึน มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสงัคมและวฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่น มองเห็นจุดร่วมและจุด 
 ต่างของสภาพสงัคมญ่ีปุ่นและสงัคมไทย ตลอดจนวฒันธรรมญ่ีปุ่นและวฒันธรรมไทย สามารถวิเคราะห์จบัประเดน็และ 
 น ามาประยกุตเ์ป็นเน้ือหา หรือเรียบเรียงเป็นองคค์วามรู้เพื่อถ่ายทอดใหแ้ก่นกัเรียนต่อไปไดน้อกจากน้ียงัสามารถสร้าง 
 และรวบรวมส่ือการเรียนการสอนเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรม และน าไปใชใ้นการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นไดอ้ยา่ง 
 เหมาะสม จากการสมัผสัสงัคมและวฒันธรรมญ่ีปุ่นอยา่งแทจ้ริงท าใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความเขา้ใจในภูมิหลงัของ 
 วฒันธรรมญ่ีปุ่นอยา่งลึกซ้ึง นอกจากน้ีการมีโอกาสไดพ้ดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัชาวญ่ีปุ่นไม่วา่จะเป็นนกัเรียน 
 มธัยมปลายชาวญ่ีปุ่น ครูโรงเรียนมธัยมปลายของประเทศญ่ีปุ่น และอาสาสมคัรชาวญ่ีปุ่นท่ีไดส้ละเวลามาใหค้วามรู้ 
 แบ่งปันประสบการณ์และมุมมองต่าง ๆ  ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการทุกคนสามารถเขา้ใจถึงแนวคิด ปรัชญาการด าเนินชีวิต 
 ของคนญ่ีปุ่นไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
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ประมวลภาพกจิกรรม 
 

กิจกรรมกลุ่ม  
 สมาชิกร่วมกนัออกแบบแผนการสอนวฒันธรรมญ่ีปุ่นและท าการน าเสนอเป็นรายกลุ่ม 

 
 

 
 
 

การเยีย่มชม และแลกเปล่ียนเรียนรู้ ณ สถานศึกษาญ่ีปุ่นในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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กิจกรรมสมัผสัวฒันธรรมและสงัคมญ่ีปุ่น 

 
 

 
 
 
 


