สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่ งประเทศไทยครัง้ ที่ 22
สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนุ่ แห่งประเทศไทยร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ ได้ จดั
สัมมนาประจาปี ครัง้ ที่ 22 เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้ องประชุม เจแปน
ฟาวน์ เดชั่น กรุ งเทพฯ หัวข้ อบรรยายในช่วงเช้ า ได้ แก่ “พูดผิด คิดใหม่ สอนอย่างไรไม่ให้ ใช้ ผิด ” และหัวข้ อ
เสวนาแลกเปลี่ย นประสบการณ์ ในช่วงบ่าย ได้ แก่ “วัฒ นธรรม 12 เดื อนของญี่ ปุ่ น” ทัง้ นี ก้ ารจัด สัมมนามี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ ครู และอาจารย์ผ้ เู ข้ าร่ วมสัมมนาทุกคนได้ เรี ยนรู้ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับ
การใช้ ภาษาญี่ปนุ่ ให้ เหมาะกับสถานการณ์สอดคล้ องกับวัฒนธรรมญี่ปนุ่ และนาความรู้และข้ อมูลที่ได้ จากการ
สัมมนาไปพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาญี่ปนุ่ ที่ตนเองรับผิดชอบต่อไป วิทยากรผู้ทาหน้ าที่บรรยาย
ช่วงเช้ าหัวข้ อ “พูดผิด คิดใหม่ สอนอย่างไรไม่ให้ ใช้ ผิด” ได้ แก่ อ.ประพันธ์ รัตนสมบัติ อาจารย์ ประจาโรงเรี ยน
ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปน)
ุ่ วิทยากรผู้ร่วมเสวนาช่วงบ่ายหัวข้ อ "วัฒนธรรม
12 เดือนของญี่ ปน"
ุ่ ได้ แก่ อาจารย์ อนันต์ แผนสมบูรณ์ หัวหน้ าฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ชมรมคารุ ตะประเทศไทย
ประจาจังหวัดอยุธยา และ อ.สุพรพันธ์ จิตรบรรเทา อาจารย์ประจาโรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต โดยมี อ.
เบญจลักษณ์ สว่างเนตร อดีตอาจารย์ประจาโรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ทาหน้ าที่เป็ นผู้ดาเนินการ
เสวนา ในงานสัมมนาครัง้ นี ้มีผ้ เู ข้ าร่ วมทัง้ สิ ้นจานวน 75 คน ประกอบด้ วยครู อาจารย์ที่สอนภาษาญี่ ปนทั
ุ่ ง้ ใน
ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
1. การบรรยายหัวข้ อ “พูดผิด คิดใหม่ สอนอย่ างไรไม่ ให้ ใช้ ผิด”
วิทยากรเริ่มต้ นด้ วยการเชิญชวนให้ ผ้ เู ข้ าร่วมสัมมนาลองนึกย้ อนถึงภาษาญี่ปนุ่ ที่นกั เรี ยนของตนเองมัก
ใช้ ผิดว่ามีอะไรบ้ าง จากนันวิ
้ ทยากรนาเสนอข้ อมูลประเภทและลักษณะของภาษาญี่ ปนที
ุ่ ่ผ้ เู รี ยนมักใช้ ผิด ซึ่ง
เป็ นข้ อมูลที่รวบรวมได้ จากชันเรี
้ ยนวิชาภาษาญี่ ปนชั
ุ่ นต้
้ น ของโรงเรี ยนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริ ม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปนุ่ )
ความผิดพลาดในการใช้ ภาษาญี่ปนุ่ ของผู้เรี ยนที่พบบ่อย แบ่งได้ ดงั นี ้
1) การสะกดคาผิดหรื อการเลือกใช้ คาผิด
เช่น  かのじょう
 かのじょ
 いっしょうに
 ケイタイをかけます。

2) การใช้ คาช่วยผิด
เช่น  さむいのとき

 いっしょに
 でんわをかけます。
 さむいとき

 みっつがあります。
 みっつあります。
 ここにタバコをすってはいけません。
 ここでタバコをすってはいけません。

3) การใช้ ไวยากรณ์ (รูปประโยค) ผิด
เช่น  多い仕事があります。
 仕事がたくさんあります。
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 彼女がいたいです。
 彼女がほしいです。
 何車がほしいですか。
 どんな車がほしいですか。

4) การใช้ คาศัพท์หรื อสานวนพูดผิดสถานการณ์
 医者に会います。
 病院に行きます。
 医者とやくそくがあります。
 医者に行くよていがあります。
 先生、今ひまですか。
 先生、今時間よろしいでしょうか。

การนาเสนอข้ อมูลประเภทและลักษณะของความผิดพลาดในการใช้ ภาษาญี่ปนของผู
ุ่
้ เรี ยนที่พบบ่อย
นัน้ วิท ยากรได้ นาเสนอข้ อมูลโดยสอบถามความคิดเห็ นของผู้เข้ าร่ วมสัมมนาเกี่ ยวกับ คาศัพท์ สานวนพูด
ภาษาญี่ ปนุ่ และประโยคภาษาญี่ ปนที
ุ่ ่ถกู ต้ องไปพร้ อมกัน ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการทบทวนความรู้ ภาษาญี่ ปนชั
ุ่ นต้
้ น
ของผู้เข้ าร่ วมสัมมนา ในตอนท้ ายวิทยากรสรุ ปข้ อมูล ที่ ถูกต้ องและให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมสัมมนาแสดงความคิดเห็ น
เกี่ยวกับการสอนวิชาภาษาญี่ ปนชั
ุ่ นต้
้ น โดยเฉพาะในส่วนของการแก้ ไขการใช้ ภาษาญี่ ปนผิ
ุ่ ดของผู้เรี ยน ใน
โอกาสนี ้ รศ.ดร.สร้ อยสุดา ณ ระนอง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ กรุ ณาแสดงความคิดเห็นว่า ในการ
ตรวจเช็คการใช้ ภาษาญี่ ปนของผู
ุ่
้ เรี ยนนัน้ ผู้สอนควรดาเนินการโดยพูดคุยสอบถามผู้เรี ยนเกี่ยวกับเนือ้ หาที่
ผู้เรี ยนตัง้ ใจจะสื่อสารด้ วย เนื่ องจากบางครัง้ ผู้เรี ยนใช้ ภาษาญี่ ปุ่นผิดและผู้สอนก็ ไม่สามารถเดาว่าผู้เรี ยน
ต้ องการที่จะสื่ออะไรได้ เลย หากผู้สอนแก้ ไขภาษาญี่ปนุ่ ของผู้เรี ยนด้ วยความคิดเห็นของตัวเอง บางครัง้ อาจไม่
ตรงกับสิ่งที่ผ้ เู รี ยนคิดซึง่ อาจทาให้ เกิดการเข้ าใจผิดและผู้เรี ยนเรี ยนรู้ไปอย่างผิด ๆ
2. การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้ อ "วัฒนธรรม 12 เดือนของญี่ปุ่น"
อาจารย์อนันต์ แผนสมบูรณ์ นาเสนอแนวทางการสอนคาศัพท์ภาษาญี่ ปนผ่
ุ่ านการเรี ยนรู้ วฒ
ั นธรรม
12 เดือนของญี่ปนุ่ โดยใช้ รูปภาพที่สวยงามประกอบการบอกเล่าเป็ นเรื่ องราวต่าง ๆ คาศัพท์ที่สอดแทรกอยู่ใน
เนื ้อหาวัฒนธรรม 12 เดือนดังกล่าว มีทงค
ั ้ าศัพท์ที่ยากและง่ายปะปนกัน เช่น เดือนธันวาคม ได้ แก่ 忘年会
大晦日 除夜の鐘 年越しそば 大掃除 เดื อ นมกราคม ได้ แ ก่ 正月 元旦 三が日 初詣
年賀状 おせち料理 おとそ おぞうに เป็ นต้ น ผู้เข้ าร่ วมสัมมนาได้ เรี ยนรู้ วิธีการนาเสนอคาศัพท์
ภาษาญี่ปนผ่
ุ่ านการเรี ยนการสอนวัฒนธรรมญี่ปนุ่ ที่น่าสนใจ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในชันเรี
้ ยนภาษาญี่ปนุ่ ที่
ตนเองรับผิดชอบ โดยคัดเลือกวัฒนธรรมที่น่าสนใจ และคาศัพท์ที่เหมาะสมกับระดับความรู้ ของนักเรี ยนของ
ตน
ในช่วงที่ สอง อ.สุพ รพันธ์ จิตรบรรเทา นาเสนอข้ อมูล ตัวชี ว้ ัดและสาระการเรี ยนรู้ ภาษาญี่ ปุ่น ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ ในส่วนของ
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒ นธรรม ว่าประกอบไปด้ วย มาตรฐาน ต 2.1 เข้ าใจความสัมพันธ์ ระหว่างภาษากับ
วัฒ นธรรมของเจ้ าของภาษา และนาไปใช้ ได้ อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ และมาตรฐาน 2.2 เข้ าใจความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และ
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นามาใช้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม จากนันได้
้ นาเสนอการนาความรู้ด้านวัฒนธรรมญี่ปนุ่ 12 เดือน สูห่ ้ องเรี ยน
วิชาภาษาญี่ ปนุ่ ในส่วนของการเรี ยนสาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม ของนักเรี ยนชัน้ ม.4 ม.5 และ ม. 6 ของ
โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต โดยมีเนื ้อหาและกิจกรรมที่สมั พันธ์กบั ตัวชี ้วัด ดังนี ้
มาตรฐาน ต 2.1 เข้ าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา และนาไปใช้ ได้ อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ
ม.4 - อธิบายอย่างง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล วันสาคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวญี่ปนุ่ เข้ า
ร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมญี่ปนุ่ ตามความสนใจ
ม.5 - ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล วันสาคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็ นอยูข่ องญี่ปนุ่ เข้ าร่วม แนะนา
และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนุ่ ตามความสนใจ
ม.6 - อธิบายหรื ออภิปราย วิถีชีวิตความคิด ความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของ
ญี่ปนุ่ เข้ าร่วม แนะนา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปนุ่ อย่างเหมาะสม
มาตรฐาน 2.2 เข้ าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษากับภาษา
และวัฒนธรรมไทย และนามาใช้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
ม.4 - บอกความเหมือนหรื อความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณีตามวัฒนธรรม
ของญี่ปนุ่ กับของไทย
ม.5 - อธิบายเปรี ยบเทียบ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วันสาคัญ และ
ชีวิตความเป็ นอยูข่ องญี่ปนุ่ กับของไทย
ม.6 - วิเคราะห์และอภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรม
ของญี่ปนุ่ กับของไทย และนาไปใช้ อย่างมีเหตุผล
ในช่วงสุดท้ ายอาจารย์ อนันต์ แผนสมบูรณ์ ได้ วิเคราะห์ เนื อ้ หาข้ อสอบ PAT 7.3 ในส่วนที่ เกี่ ยวกับ
วัฒ นธรรมญี่ ปุ่ น และสรุ ป ว่ า เนื อ้ หาที่ น ามาออกในข้ อ สอบ PAT 7.3 มี ค วามหลากหลายมาก นอกจาก
วัฒนธรรมญี่ปนุ่ ยังมีความรู้ เกี่ยวกับวรรณคดีญี่ปนุ่ ความรู้ ทวั่ ไปที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปนุ่ เช่น ภูมิศาสตร์ การ
คมนาคมขนส่ง ดังนัน้ จึงฝากทิง้ ท้ ายไว้ ว่าผู้สอนที่ มีหน้ าที่รับผิดชอบดูแลการสอนเพื่อเตรี ยมสอบ PAT 7.3
สาหรับนักเรี ยนระดับมัธยมปลาย ควรมีความรู้เกี่ยวกับญี่ปนุ่ ศึกษาด้ วย
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3. การประเมินผลการดาเนินงานสัมมนา
การประเมินผลระดับความพึงพอใจต่อการดาเนินงานใน 5 ด้ าน โดยใช้ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งระดับ
คะแนนเป็ น 5 ระดับ คื อ มากที่ สุด มาก ปานกลาง น้ อย และน้ อ ยที่ สุด ผู้เข้ า ร่ ว มงานรวม 75 คน ตอบ
แบบสอบถาม 57 คน คิดเป็ นร้ อยละ 76.00
ส่ วนที่ 1 : ความพึงพอใจงานสัมมนา
หัวข้ อ
1. ความเหมาะสมของวันเวลาที่จดั
2. ความเหมาะสมของเวลาสัมมนา
3. ความเหมาะสมของสถานที่
4. ความเหมาะสมของเนื ้อหา
4.1 พูดผิด คิดใหม่ สอนอย่างไรไม่ให้ ใช้ ผิด
4.2 วัฒนธรรม 12 เดือนของญี่ปนุ่
5. ประโยชน์ที่ได้ รับ
5.1 พูดผิด คิดใหม่ สอนอย่างไรไม่ให้ ใช้ ผิด
5.2 วัฒนธรรม 12 เดือนของญี่ปนุ่
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
4.67
4.67
4.60
4.65

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.51
4.61

มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.60
4.61

มากที่สดุ
มากที่สดุ

ส่ วนที่ 2 : ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับสัมมนาครัง้ นี ้
2.1 วิทยากร
- วิทยากรน่าสนใจให้ ความรู้และแนวคิดได้ เป็ นอย่างดี
- วิทยากรมีความเป็ นกันเอง พูดคุยเป็ นกันเองให้ ความรู้เข้ าใจง่าย
- วิทยากรเก่งมากทาให้ ร้ ูสกึ อยากมาสัมมนาอีกในครัง้ หน้ า
- ขอบคุณ อาจารย์ ประพันธ์ ที่ให้ ความรู้ เพิ่มเติมมากขึน้ ขอบคุณ วิทยากรทัง้ สองท่านในการให้ ความรู้ และ
ข้ อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม
- วิทยากรบรรยายดี เข้ าใจง่าย
- วิทยากรให้ ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปนุ่ ได้ ลกึ ซึ ้ง มีแนวการคิดการสอนวัฒนธรรม สามารถนากลับไปใช้ ได้
ในการเรี ยนการสอนจริง
- วิทยากรพูดดี เข้ าใจง่าย กระชับเวลาดี
- วิทยากรถ่ายทอดได้ ดีมาก
2.2 เนือ้ หา
- อยากให้ มีการสอนเกี่ยวกับเทคนิค กิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงกิจกรรมแปลก ๆ ที่สามารถนาไปใช้ ในชัน้
เรี ยนได้ มากกว่านี ้
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- หัวข้ อพูดผิด คิดใหม่ สอนอย่างไรไม่ให้ ผิด มีเทคนิคที่ดี หัวข้ อวัฒนธรรมก็ดีสามารถนาไปใช้ สอนได้ จริง
- เป็ นการสัมมนาที่ได้ รับความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ภาษาญี่ ปนที
ุ่ ่ผิดพลาดบ่อยของนักเรี ยน สามารถนาไปปรับใช้
สอนนักเรี ยนได้ ถกู ต้ องมากขึ ้น และชอบหัวข้ อวัฒนธรรม เพราะปั จจุบนั มีการสอนวัฒนธรรมญี่ปนุ่ ที่โรงเรี ยน
- เนื ้อหาน่าสนใจ เป็ นประโยชน์แก่ครูผ้ สู อนทุกท่าน
- ได้ เทคนิคการสอนที่น่าสนใจมาก ได้ ฉกุ คิดถึงสิง่ ที่ไม่ทนั ได้ นกึ ถึง
- ได้ รับความรู้และมีแนวคิดในการพัฒนาการสอนด้ านภาษาญี่ปนุ่ และด้ านวัฒนธรรม
- ได้ รับความรู้มากและนาไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนต่อไปได้
- ได้ ความรู้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการสอนได้ หลายเรื่ อง
- เป็ นประโยชน์และสามารถนาไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนได้
- หัวข้ อพูดผิด คิดใหม่ มีประโยชน์ มาก เนื ้อหาที่อบรมนามาใช้ สอนและยกตัวอย่างประโยคได้ ดี หนังสือน่าจะ
ตีพิมพ์ใหม่
- เป็ นการสัมมนาที่สนุกมาก ได้ ความรู้มากมายไปปรับใช้ ในการเรี ยนการสอนและการจัดกิจกรรมในชันเรี
้ ยน
- น่าสนใจ ได้ ความรู้และแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอน
- ควรจะมีเอกสารประกอบการสัมมนา
- อยากให้ มีเทคนิคในการสอนไวยากรณ์มากกว่านี ้
- หัวข้ อผิด คิดใหม่ สอนอย่างไรไม่ให้ ผิด ดูเหมือนว่ายังไม่มีการนาเสนอว่าควรสอนอย่างไร หากมีคาแนะนา
ด้ วยน่าจะสมบูรณ์มากขึ ้น
- ในส่วนของเนื ้อหา 12 เดือนของญี่ปนุ่ ค่อนข้ างซ ้า (ส่วนหนึง่ เป็ นเพราะบางส่วนได้ มีการดาเนินการไปแล้ ว)
- อยากให้ เพิ่มความน่าสนใจของเนื ้อหาในการสัมมนามากขึ ้น เช่น เน้ นวัฒนธรรม บอกข้ อมูล รายละเอียดมาก
ขึ ้น เป็ นต้ น
2.3 รูปแบบการจัด
- ควรมีเอกสารที่สรุปเนื ้อหาของการอบรมเพื่อจะได้ นาไปใช้ หรื อต่อยอดได้
- อยากให้ เพิ่มคนญี่ปนมาช่
ุ่
วยอธิบายหัวข้ อในการสัมมนา เพื่อให้ เข้ าใจรายละเอียดอย่างกระจ่างชัดเจนมาก
ขึ ้น
- อยากให้ มีการแชร์ วิธีการสอน สื่อการเรี ยนการสอนของครูทกุ ท่านที่มาร่วมสัมมนา
- อยากให้ เพิ่มกิจกรรมในส่วนของการปฏิบตั ิ
- อยากให้ มีการแชร์ เกี่ยวกับวิธีการหรื อเทคนิคการสอนในส่วนของวัฒนธรรมมากกว่านี ้
- อยากให้ จดั สัมมนาช่วงก่อนเปิ ดเทอม จะได้ นาไปเสริมในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อจะได้ จดั สื่อการเรี ยน
การสอนได้ ทนั ช่วงเปิ ดเทอม
2.4 อื่น ๆ
- อยากให้ จดั บ่อย ๆ ได้ ความรู้จากการสัมมนาครัง้ นี ้มาก จะนาไปพัฒนาการสอน
- ได้ ประสบการณ์และความรู้มาก ๆ และได้ รับรู้ข่าวสารเพิ่มมากขึ ้น ควรมีการอบรมต่อเนื่องทุกปี
- งานสัมมนาครัง้ นี ้เป็ นงานที่ดีมาก ๆ ทาให้ ได้ ไอเดียใหม่ ๆ นาไปปรับใช้ ในการสอนได้ เป็ นอย่างดี
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- ชอบมากเลยได้ ความรู้ สนุก ได้ ทบทวนความรู้ และได้ รับประสบการณ์ใหม่ ๆ
- เป็ นการสัมมนาที่ให้ ความรู้เป็ นอย่างมาก และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้ ในการจัดการเรี ยนการสอนต่อไป
- การสัมมนาครัง้ นี ้น่าสนใจมาก นาไปใช้ ในห้ องและนอกห้ องเรี ยนได้
- การสัมมนาจัดได้ ดีมาก ๆ
- เป็ นการสัมมนาที่เรี ยบง่ายแต่ได้ ความรู้ และประโยชน์ สามารถนาไปใช้ ในห้ องเรี ยน ได้ ความรู้ และข้ อควร
ระมัดระวังในการเตรี ยมการสอนวิชาภาษาญี่ปนุ่ และวัฒนธรรมญี่ปนุ่ มากขึ ้น
ส่ วนที่ 3 : ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้ อการสัมมนาครัง้ ต่ อไป
- การสอนคาสุภาพหรื อการสอนภาษาญี่ปนุ่ ธุรกิจ
- วัฒนธรรมการทางานในองค์กรญี่ปนุ่ (วิทยากร: อ.ฟูจิ ฟูจิซากิ)
- การใช้ ภาษาญี่ปนุ่ ในชีวิตจริงกับประโยคในหนังสือ
- เพลงญี่ปนุ่ เพื่อการเรี ยนภาษาญี่ปนุ่
- พูดผิด คิดใหม่ สอนอย่างไรไม่ให้ ผิด EP.2
- จังหวัดของประเทศญี่ปนุ่
- การทาวิจยั
- เทคโนโลยี
- การใช้ การ์ ตนู ในการสอน หรื อสื่อออนไลน์ตา่ ง ๆ
- การท่องเที่ยวญี่ปนุ่
- การใช้ เกมในการสอนภาษา การจัดกิจกรรมอย่างไรให้ นกั เรี ยนสนใจ
- รอบรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปนุ่
- เทคนิควิธีการสอนไวยากรณ์และวัฒนธรรม (ต่อ)
- วัฒนธรรมญี่ปนุ่
- การนาสื่อไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน เช่น เกม เพลง การสอนภาษาญี่ปนุ่ จากสื่อบันเทิง
- การเสริมความรู้ด้านวรรณคดีญี่ปนให้
ุ่ ครูสอนภาษาญี่ปนุ่ ผ่าน youtube เพลง ฯลฯ
- การพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปนุ่ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนและการแข่งขันรายการต่าง ๆ วิธีการ
เขียนบทสุนทรพจน์
- วิธีการสอนการอ่านออกเสียงภาษาญี่ปนุ่ การจัดการเรี ยนการสอนวิชาการออกเสียง (วิทยากร: รศ.ผกาทิพย์
สกุลครู , อ.วรรณา ตติยโชคสกุล)
- การสอนไวยากรณ์หวั ข้ อไวยากรณ์ที่มีความหมายคล้ ายคลึงกัน (วิทยากร: ดร.ธีระวุฒิ สุนทรา มหาวิทยาลัย
หอการค้ าไทย)
- วิธีการสอน สอนอย่างไรให้ น่าสนใจและได้ ความรู้
- สื่อการสอนแสนสะดวก
- การออกแบบสื่อการสอนที่ใช้ ได้ จริงในห้ องเรี ยน
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- คาช่วย ความแตกต่างและการนาไปใช้
- วิธีการสอนการเขียน
- วิธีการสอนฟั ง-พูดโดยไม่มีครูญี่ปนุ่
- เทคนิคการสอนวิชาฟั ง - พูด - อ่าน - เขียน
- การเรี ยนการสอนที่นามาใช้ ในห้ องเรี ยน (จากโรงเรียนญี่ปนุ่ สูโ่ รงเรี ยนไทย)
ส่ วนที่ 4 : วิทยากรสาหรับครัง้ ต่ อไป
- อ.ประภา แสงทองสุข
- อ.ฟูจิ ฟูจิซากิ
- รศ.ผกาทิพย์ สกุลครู
- อ.วรรณา ตติยโชคสกุล
- ดร.ธีระวุฒิ สุนทรา
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