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27 ตลุาคม 2559 
 
 

เร่ือง   โครงการพฒันาภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นส าหรับครูชาวไทยระดบัอดุมศกึษา 
เรียน   หวัหน้าภาค  หวัหน้าสาขา  อาจารย์ภาษาญ่ีปุ่ นทกุท่าน 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย ใบสมคัรและรายละเอียดโครงการ 

 
เน่ืองด้วยสมาคมครูภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นแห่งประเทศไทย(JTAT) จะจดัโครงการพฒันาภาษาและ

วฒันธรรมญ่ีปุ่ นส าหรับครูชาวไทยระดบัอดุมศกึษาซึง่ได้รับทนุสนบัสนนุจากเจแปนฟาวน์เดชัน่ ระหวา่งวนัท่ี  4-24

มิถนุายน 2560 เป็นเวลา 3 สปัดาห์ ณ เจแปนฟาวน์เดชัน่ศนูย์คนัไซ  จงัหวดัโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น รับสมคัรจ านวน

จ ากดั (ประมาณ 10-13 คน) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถด้านการสอนภาษาญ่ีปุ่ น เน้นการ

สอน 4 ทกัษะ รวมทัง้การเรียนรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัสงัคมวฒันธรรมญ่ีปุ่ น  ตลอดจนความรู้เก่ียวกบัการใช้สื่อและ

เทคนิคการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ นให้แก่อาจารย์ผู้สอนภาษาญ่ีปุ่ นระดบัอดุมศกึษา ดงัรายละเอียดในเอกสารแนบ  

 

ส าหรับโครงการพฒันาภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นนี ้ เจแปนฟาวน์เดชัน่จะให้ทนุสนบัสนนุเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ี

เก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ น คา่อาหาร (ไมร่วมวนัหยดุเสาร์อาทิตย์) และคา่ท่ีพกัส าหรับผู้ เข้าร่วมโครงการ 

ผู้ เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบคา่ตัว๋เคร่ืองบินและคา่ใช้จ่ายในประเทศญ่ีปุ่ นบางสว่น  เช่น คา่เดินทาง

ภายในประเทศญ่ีปุ่ น คา่ทศันศกึษา คา่ประกนัชีวิต  คา่วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนศิลปวฒันธรรมญ่ีปุ่ น  

เป็นต้น รวมทัง้สิน้ประมาณ 40,000 บาท 

 

จงึเรียนมาเพ่ือขอความกรุณาประชาสมัพนัธ์และสนบัสนนุให้อาจารย์ในสถาบนัของท่านเข้าร่วมโครงการ 

ในครัง้นีด้้วยจกัขอบพระคณุเป็นอย่างย่ิง 

 
                        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
                                (รศ.ดร. สณีุย์รัตน์ เนียรเจริญสขุ ) 
            นายกสมาคมครูภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นแห่งประเทศไทย 
 

 

 



 

27 ตลุาคม 2559 

โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่นส าหรับครูชาวไทยระดับอุดมศึกษา 
 

ทางสมาคมครูภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นแห่งประเทศไทย(JTAT)จะจดัโครงการอบรมความรู้เก่ียวกบัญ่ีปุ่ น
และการสอนภาษาญ่ีปุ่ นระยะสัน้ ส าหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาญ่ีปุ่ นท่ีต้องการเพ่ิมพนูประสบการณ์การใช้ชีวิตใน
ประเทศญ่ีปุ่ นระหวา่งวนัท่ี 4-24 มิถนุายน 2560 ระยะเวลาประมาณ 3 สปัดาห์ โดยผู้ เข้าร่วมโครงการจะต้อง
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทัง้สิน้ประมาณ 40,000 บาท ซึง่เป็นคา่เคร่ืองบินและคา่ใช้จ่ายสว่นตวัท่ีเกิดขึน้ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น 
เช่น คา่เดินทางภายในประเทศญ่ีปุ่ น คา่ทศันศกึษา  คา่ประกนัชีวิต  คา่วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน
ศิลปวฒันธรรมญ่ีปุ่ น เป็นต้น โดยทางเจแปนฟาวน์เดชัน่จะรับผิดชอบเฉพาะคา่ใช้จ่ายในเร่ืองการเรียนการสอน
ภาษาญ่ีปุ่ น คา่ท่ีพกัส าหรับผู้ เข้าร่วมโครงการ  และคา่อาหาร (ไมร่วมวนัหยดุเสาร์อาทิตย์) ทัง้นีผู้้เข้าร่วมทุกคน
จะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกัน 

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนีจ้ะต้องสง่ใบสมคัรทางไปรษณีย์ โดยสง่แบบไปรษณีย์ลงทะเบียนถงึผู้ประสานงาน
ตามท่ีอยู่ข้างใต้นี ้ภายในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559  

อ.ดร.ภรณีย์ พินนัโสตติกลุ ภาควิชาภาษาญ่ีปุ่ น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
เลขท่ี 99 ม.18 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12121 
* เมื่อส่งไปรษณีย์แล้ว รบกวนส่งเมล์แจ้งเร่ืองการสมัครที่ poraneebun@gmail.com (อ.ดร.ภรณีย์ พินันโสตติกุล) 

ทางสมาคมฯ จะประกาศผลผู้ ท่ีได้รับคดัเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ในวนัพธุท่ี 21 ธนัวาคม 2559 ทางเวบ็ไซต์ของสมาคม 
(http://www.jtat.info) และทางอีเมลของผู้ ท่ีได้รับคดัเลือกโดยมเีกณฑ์ในการคดัเลือกดงันี ้

(1) ผู้มีความรู้ภาษาญ่ีปุ่ นเทียบเท่าในระดบั N3 หรือ ระดบั N2 
(2) ผู้ ท่ีไมเ่คยเดินทางไปญ่ีปุ่ นหรือเข้ารับการอบรมท่ีจดัโดยเจแปนฟาวน์เดชัน่ในญ่ีปุ่ น หรือเคยพ านกัอยู่

ญ่ีปุ่ นเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 1 ปี จะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นล าดบัแรก 
 

รายละเอียดในการรับสมัคร 

1. คุณสมบัตผู้ิสมัคร   

(1) เป็นสมาชิกสมาคมครูภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นแห่งประเทศไทย ประเภทตลอดชีพ (สามารถสมคัรสมาชิก
พร้อมกบัสมคัรเข้าร่วมโครงการได้) 

(2) เป็นอาจารย์สอนภาษาญ่ีปุ่ นในระดบัอดุมศกึษาในประเทศไทย 

2. ก าหนดการ 

(1) วนัเวลา วนัท่ี 4-24 มิถนุายน 2560 (ระยะเวลา 3 สปัดาห์) 

(2) สถานท่ี       เจแปนฟาวน์เดชัน่ศนูย์คนัไซ  จงัหวดัโอซาก้า   ประเทศญ่ีปุ่ น 

3. เนือ้หาในการอบรม 

3.1 การฝึกใช้ภาษาญ่ีปุ่นในชีวิตจริง 

พฒันาความสามารถทางด้านภาษาญ่ีปุ่ นจากกิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ เข้าอบรมได้มีโอกาสใช้ภาษาญ่ีปุ่ นกบัชาวญ่ีปุ่ นได้จริงท่ีญ่ีปุ่ น     
 

http://www.jtat.info/


ตวัอย่างกิจกรรม  
i. ส ารวจเมืองโอซาก้าและโกเบ 
แบ่งกลุม่ผู้ เข้าอบรมส ารวจสถานท่ีท่ีก าหนด โดยเป็นสถานท่ีซึง่ตัง้อยู่ในบริเวณเมืองโอซาก้าและโกเบ เป็น
แหลง่ให้ความรู้ท่ีส าคญัทางด้านสงัคม วฒันธรรม ประวตัิศาสตร์ญ่ีปุ่ น จากนัน้กลบัมารายงานผลเป็น
ภาษาญ่ีปุ่ น 

ii. Field Trip 
ทศันศกึษาสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงในเกียวโต 

iii. เยี่ยมชมสถาบันการศึกษาในญ่ีปุ่น 
เย่ียมชมและดกูารเรียนการสอนของสถาบนัการศกึษาในญ่ีปุ่ น 

3.2 การแนะน าวิธีการสอนและส่ือการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 

เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมได้รับความรู้เก่ียวกบัวิธีการสอนทกัษะการฟัง พดู อา่น เขียน รวมทัง้รวบรวมสื่อการเรียนการ
สอนภาษาและวฒันธรรมท่ีสามารถน าไปใช้กบัผู้ เรียนของตนได้อย่างเหมาะสม 

 
ก าหนดการ (ขณะน้ีอยูร่ะหว่างการจดัท ารายละเอียดก าหนดการท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่มอาจารยช์าวไทยระดบัอุดมศึกษา จึงขอใชข้อ้มูลของ

ก าหนดการการอบรมส าหรับอาจารยช์าวไทยระดบัมธัยมศึกษาซ่ึงด าเนินการในคร้ังท่ีผา่นมา เป็นตวัอยา่งขอ้มูลในการอา้งอิงลกัษณะกิจกรรม) 
วันที่ กิจกรรมทศันศึกษา 

วนัแรกของโครงการ (อา.) เดินทางถึงสนามบินคนัไซ และเดินทางเข้าที่พกั     

วนัที่สอง (จ.) ปฐมนิเทศ + รายละเอียดคอร์สอบรม + แนะน าสื่อการเรียนการสอน ① 

วนัที่สาม (อ.) ส ารวจเมือง (โอซาก้า)   

วนัที่สี่ (พ.) แนะน าสื่อการเรียนการสอน ② +  เตรียมตวัส ารวจละแวกที่อยูอ่าศยั 

วนัที่ห้า (พฤ.) ส ารวจละแวกที่อยูอ่าศยั + สรุปผลการส ารวจ 

วนัที่หก (ศ.) เตรียมตวัส ารวจเมือง (โอซาก้า) + แนะน าสื่อการเรียนการสอน ③ 

วนัที่เจ็ด (ส.) วนัหยดุ 

วนัที่แปด (อา.) วนัหยดุ 

วนัที่เก้า (จ.) สรุปและรายงานผลการส ารวจเมือง (โอซาก้า) 

วนัที่สิบ (อ.) สมัผสัวฒันธรรมญ่ีปุ่ น ① 

วนัที่สิบเอ็ด (พ.) ทศันศกึษาเกียวโต 

วนัที่สิบสอง (พฤ.) ทศันศกึษาเกียวโต 

วนัที่สิบสาม (ศ.) เตรียมตวัเยี่ยมสถาบนัการศกึษา + สมัผสัวฒันธรรมญ่ีปุ่ น ② 

วนัที่สิบสี่ (ส.) วนัหยดุ 

วนัที่สิบห้า (อา.) วนัหยดุ 

วนัที่สิบหก (จ.) เยี่ยมสถาบนัการศกึษา 

วนัที่สิบเจ็ด (อ.) เตรียมตวัส ารวจเมือง (โกเบ) 

วนัที่สิบแปด (พ.) ส ารวจเมือง(โกเบ) 

วนัที่สิบเก้า (พฤ.) สรุปและรายงานผลการส ารวจเมือง (โกเบ) 

วนัที่ยี่สิบ (ศ.) สรุปการอบรม + พิธีปิด               เตรียมตวักลบัประเทศไทย  

วนัสิน้สดุโครงการ (ส.) ออกเดินทางกลบัประเทศไทย  
      *หมายเหตุ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาการเดินทางและกิจกรรมตามความเหมาะสม 
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
อ.ดร.ภรณีย์ พินนัโสตติกลุ ภาควิชาภาษาญ่ีปุ่ น คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 
อีเมล  poraneebun@gmail.com 



รูปถ่าย 

 
 

 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่นส าหรับครูชาวไทย
ระดับอุดมศึกษาที่ประเทศญ่ีปุ่น  ครัง้ที่1 

 

1.ช่ือผู้สมคัร(ภาษาไทย).............................................................................................. 
                 (ตวัคาตาคานะ)........................................................................................ 

(ภาษาองักฤษตามท่ีปรากฏในหนงัสือเดินทาง)........................................................................... 
2. วนัเดือนปีเกิด  วนัท่ี ........ เดือน............................. ปี ค.ศ................ อาย.ุ.....ปี (ณ วนัท่ี 31 มี.ค. 2560) 
3. ส าเร็จการศกึษาจาก  คณะ....................................... มหาวิทยาลยั....................................... 
    วิชาเอก....................................... วิชาโท....................................... 
    มีความรู้ภาษาญ่ีปุ่ นระดบั..........หรือ ก าลงัรอผลสอบวดัระดบั.......... 
4. ประสบการณ์การสอนภาษาญ่ีปุ่ น ระยะเวลา........ ปี ........ เดือน 
ช่ือสถาบนั (ภาษาไทย)............................................................................................................. 
                (ภาษาองักฤษ)........................................................................................................ 
สถาบนัของทา่นเปิดสอนภาษาญ่ีปุ่ นเป็น ○วิชาเอก  ○วิชาโท    ○วิชาเลือกเสรี 
5. ท่ีอยูข่องผู้สมคัร............................................................................................................................. 
หมายเลขโทรศพัท์ .......................................................                                             
E-mail......................................................................... 
หมายเลขหนงัสือเดนิทางธรรมดา (ถ้ามี) .................................................................. 
หมายเลขหนงัสือเดนิทางข้าราชการ (ถ้ามี)...............................................................  
(* ส าหรับผู้ที่ถือหนงัสอืเดินทางราชการสามารถละเว้นการขอวซีา่ได้) 
6. ท่านเคยเข้าร่วมโครงการพฒันาภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นส าหรับครูชาวไทยของ JTAT มาก่อนหรือไม ่ 

○ไมเ่คย    ○ เคย    .......ครัง้   ในปี ค.ศ.  ...........................    
7. ท่านเคยเดนิทางไปประเทศญ่ีปุ่ นหรือไม่ 
       ○ไมเ่คย 
  ○ เคย    ........ครัง้     รวมระยะเวลา...............ปี............เดือน............วนั  
    วตัถปุระสงค์การไปญ่ีปุ่ นครัง้ท่ียาวนานท่ีสดุ............................................................................... 
8.เป้าหมายของการเข้าร่วมโครงการอบรมท่ีประเทศญ่ีปุ่ นในครัง้นี ้ (โปรดระบโุดยละเอียดเพื่อประโยชน์ในการจดั

กิจกรรมของทางสมาคมฯ) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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หมายเหต ุ 1. โปรดติดรูปถ่าย และกรอกข้อมลูให้ครบถ้วน ด้วยตวับรรจง 

 2. กรุณาแนบส าเนาพาสปอร์ต 1 ชดุ (ถ้าม)ี 

3. ผู้ เข้าร่วมต้องเดินทางไปและกลบัพร้อมกนัตามก าหนดการของสมาคมฯ  


