Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand
c/o Department of Japanese, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University
2 Prachan road, Pranakorn, Bangkok, 10200, Thailand
e-mail: jtatmember@gmail.com

20 มีนาคม 2556
เรื่ อง

ขอเชิญเข้ าร่ วมสัมมนาสมาคมครู ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนแห่
ุ่ งประเทศไทย ครัง้ ที่ 16

เรี ยน

ผู้อานวยการ/ หัวหน้ าหมวด/ หัวหน้ าสาขา/ หัวหน้ าภาค/ อาจารย์สอนภาษาญี่ปนุ่

สิ่งที่สง่ มาด้ วย

ใบสมัครเข้ าร่ วมสัมมนา, แผนผังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เพื่อเป็ นการสนับสนุนและส่งเสริ มให้ มีการแลกเปลี่ยนข้ อมูลทางวิชาการในด้ านการเรี ยนการสอน
ภาษาญี่ปนกั
ุ่ นอย่างแพร่ หลาย ทางสมาคมครู ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนแห่
ุ่ งประเทศไทยจึงร่ วมกับเจแปนฟาวน์
เดชัน่ กรุ งเทพฯ และโครงการญี่ปนศึ
ุ่ กษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนา
เรื่ อง“การทาวิจัยในชัน้ เรี ยน” ซึง่ มีกาหนดการจัดในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556 ตังแต่
้ เวลา9:00-16:10 น.
ณ ห้ องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชัน3
้ อาคารอเนกประสงค์1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อให้
อาจารย์ผ้ เู กี่ยวข้ องได้ รับทราบแนวทางในการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน
ตลอดจนรับฟั งการนาเสนอผลงานวิจยั ของ
ผู้เข้ าร่ วมโครงการ “การทาวิจยั ด้ านการสอนภาษาญี่ปนุ่ รุ่ นที่ 1” ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ การทาวิจยั และการเรี ยน
การสอนภาษาญี่ปนในปั
ุ่
จจุบนั และอนาคต
สมาคมฯ ขอเรี ยนเชิญอาจารย์ผ้ สู นใจเข้ าร่ วมสัมมนาดังกล่าว โดยกรอกใบสมัครที่แนบมาด้ วยนี ้ และ
ส่งกลับมาทางไปรษณีย์ยงั ที่อยู่ที่ระบุในใบสมัคร หรื อทางโทรสารหมายเลข 02-261-7505 (อ.นพวรรณ) หรื อทาง
อีเมล์ที่ jtatmember@gmail.com (อ.ปิ ยวรรณ) ภายในวันศุกร์ ท่ ี 26 เมษายน 2556
อนึง่ การเข้ าร่ วมสัมมนานันผู
้ ้ ที่เป็ นสมาชิกสมาคมฯ สามารถเข้ าร่ วมได้ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย สาหรับผู้ที่
ยังไม่ได้ เป็ นสมาชิกสมาคมฯ ขอความกรุ ณาสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาด้ วยนี ้ ในส่วน
ของค่าที่พกั และค่าเดินทาง ผู้เข้ าร่ วมสัมมนากรุ ณาเบิกจากหน่วยงานต้ นสังกัดของท่าน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิและดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(รศ.วริ นทร วูวงศ์)
นายกสมาคมครู ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนแห่
ุ่ งประเทศไทย

รายละเอียดการสัมมนาครั ง้ ที่ 16
ประกอบ หุตะสิงห์
ชัน้ 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ าพระจันทร์
วันพฤหัสบดีท่ ี 2 พฤษภาคม 2556
8:30 - 9:00 น.
9:00 - 9:10 น.
9:10 - 10:40 น.

พิธีเปิ ด
การทาวิจัยในชัน้ เรี ยน
วิทยากร ผศ.ดร.เสน่ห์ ทองริ นทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10:40 - 11:00 น. พัก
11:00 - 12:30 น.
12:30 - 13:30 น.
13:30 - 14:50 น.
14:50 - 15:00 น.

การทาวิจัยในชัน้ เรี ยน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การนาเสนอผลงานของผู้เข้ าร่ วมโครงการรุ่ นที่1 (4 คน)
พัก

15:00 - 16:00 น. การนาเสนอผลงานของผู้เข้ าร่ วมโครงการรุ่ นที่1 (3 คน)
16:00 - 16:10 น. ปิ ดงาน
หมายเหตุ ทางสมาคมฯ จะประกาศรายชื่อของผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกเข้ าสัมมนาทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ

การสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมครู ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่ งประเทศไทย
สิทธิประโยชน์
1. เข้ าร่ วมอบรมสัมมนาวิชาการประจาปี ของสมาคมฯได้ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
2. มีสิทธิสมัครทุนอบรมครู ระยะสันที
้ ่ประเทศญี่ปนุ่
ขัน้ ตอน
1. กรอกใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ จาก http://www.jtat.info/apply.php
2. ชาระค่าสมาชิกรายปี ปี ละ300บาท หรื อสมาชิกตลอดชีพ 2000 บาท โดยโอนเงินผ่านธนาคารกสิกร
ไทย สาขาย่อยสุขมุ วิท 21 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 611-2-03238-8 ชื่อบัญชี สมาคมครู ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนุ่
แห่งประเทศไทย
3. ส่งสาเนาใบโอนเงินพร้ อมกับระบุชื่อผู้สมัคร และใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ ไปยังสมาคมครู ภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปนแห่
ุ่ งประเทศไทย c/o ภาควิชาภาษาญี่ปนุ่ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม.10200 หรื อส่งเป็ นไฟล์แนบทางอีเมล์ ที่ jtatmember@gmail.com

อาคารอเนกประสงค์ 1 อยู่ตดิ ประตูท่าพระจันทร์

