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

18 เมษายน 2559
เรื่ อง

ขอเชิญเข้ าร่ วมสัมมนาสมาคมครู ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนแห่
ุ่ งประเทศไทย ครัง้ ที่ 19

เรี ยน

ผู้อานวยการ/ หัวหน้ าหมวด/ หัวหน้ าสาขาวิชา/ หัวหน้ าภาควิชา/ อาจารย์สอนภาษาญี่ปนุ่

สิ่งที่สง่ มาด้ วย กาหนดการและใบสมัครเข้ าร่ วมสัมมนา
สมาคมครู ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนแห่
ุ่ งประเทศไทยร่ วมกับเจแปนฟาวน์เดชัน่
กรุ งเทพฯ จัดสัมมนา
ประจาปี ครัง้ ที่ 19 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริ มให้ มีการแลกเปลี่ยนข้ อมูลทางวิชาการด้ านการเรี ยนการสอนภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปนกั
ุ่ นอย่างแพร่ หลาย ซึง่ มีกาหนดการจัดในวันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2559 ตังแต่
้ เวลา 8:30-16:00 น. ณ
ห้ องประชุม เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุ งเทพฯ โดยหัวข้ อช่วงเช้ าคือ “หัวใจการล่ามและการแปล” และหัวข้ อช่วงบ่ายคือ
“สอนอะไรในวิชาสังคมวัฒนธรรมญี่ปนุ่ สอนอย่างไรในวิชาการอ่าน” เพื่อให้ อาจารย์ผ้ เู กี่ยวข้ องได้ รับทราบข้ อมูล
เกี่ยวกับการเตรี ยมความพร้ อมผู้เรี ยนในการนาภาษาญี่ปนไปใช้
ุ่
งานจริ งทังในสายงานล่
้
ามและงานแปล
รวมถึง
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนสังคมวัฒนธรรม และการสอนทักษะการอ่าน เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่
การปรับปรุ งการเรี ยนการสอนต่อไป พร้ อมกันนี ้ ช่วงท้ ายของการสัมมนาจะมีพิธีมอบรางวัลและการนาเสนอผลงาน
หนังสันของนั
้
กเรี ยน นิสิต นักศึกษาที่สง่ เข้ าประกวดด้ วย
สมาคมขอเรี ยนเชิญอาจารย์ผ้ สู นใจเข้ าร่ วมสัมมนาดังกล่าว โดยกรอกใบสมัครที่แนบมาด้ วยนี ้ และส่งกลับมา
ทางไปรษณีย์ที่ อ.ดร.ภรณีย์ พินนั โสตติกลุ ภาควิชาภาษาญี่ปนุ่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 หรื อทางโทรสารที่ อ.นพวรรณ บุญสม หมายเลข 02-261-7505 หรื อทางอีเมล์ที่
อ.สุนทรี คันธรรมพันธ์ jtatmember@gmail.com ภายในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559
อนึง่ การเข้ าร่ วมสัมมนาครัง้ นี ้ไม่เสียค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น อย่างไรก็ตาม สมาคมขอเชิญชวนผู้ที่ยงั ไม่ได้ เป็ น
สมาชิกสมาคม ขอความกรุ ณาสมัครเป็ นสมาชิกเพื่อช่วยสนับสนุนสมาคมในการจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ไป โดย
สามารถสมัครสมาชิกได้ ในวันงาน ในส่วนของค่าที่พกั และค่าเดินทาง ผู้เข้ าร่ วมสัมมนากรุ ณาเบิกจากหน่วยงานต้ น
สังกัดของท่าน
จึงเรี ยนมาเพื่อขอความกรุ ณาประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้ อาจารย์ในสถาบันของท่านเข้ าร่ วมงานสัมมนา
ในครัง้ นี ้ด้ วย จักขอบพระคุณเป็ นอย่างยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.ดร. สุณีย์รัตน์ เนียรเจริ ญสุข)
นายกสมาคมครู ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนแห่
ุ่ งประเทศไทย

รายละเอียดการสัมมนาครั ง้ ที่ 19
ณ ห้ องประชุม เจแปนฟาวน์ เดชั่น กรุ งเทพฯ
วันเสาร์ ท่ ี 28 พฤษภาคม 2559
8:30 - 8:50 น. ลงทะเบียน
8:50 - 9:00 น. พิธีเปิ ด
9:00 – 10:00 น. หัวใจการล่ ามและการแปล : ประสบการณ์ จากล่ ามและนักแปลมืออาชีพ
วิทยากร
อ.ผุสดี นาวาวิจิต ที่ปรึกษาชมรมล่ามและนักแปลภาษาญี่ปนุ่
10:00 - 10:20 น. พัก
10:20 – 11:20 น.หัวใจการล่ ามและการแปล : ประสบการณ์ จากล่ ามและนักแปลมืออาชีพ
วิทยากร
อ.บุญชู ตันติรัตนสุนทร ประธานชมรมล่ามและนักแปลภาษาญี่ปนุ่
11:20 – 12:00 น.หัวใจการล่ ามและการแปล : ไขข้ อสงสัยอาชีพล่ ามและนักแปล
วิทยากร
อ.ผุสดี นาวาวิจิต และ อ.บุญชู ตันติรัตนสุนทร
12:00 – 13:00 น.พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13:00 - 14:10 น. สอนอะไรในวิชาสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น
วิทยากร
ผศ.ดร.นันท์ชญา มหาขันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อ.ดร.ภัทร์ อร พิพฒ
ั นกุล มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
อ.ฎิชมากรณ์ ยศวงค์เรื อน โรงเรี ยนวรราชาทินดั ดามาตุวิทยา
14:10 - 15:20 น. สอนอย่ างไรในวิชาการอ่ าน
วิทยากร
ผศ.ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร.สุนทรี คันธรรมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
อ.จุฬาลักษณ์ ล ้าเลิศ โรงเรี ยนสตรี นนทบุรี
15:20 - 15:30 น. พัก
15:30 - 15:45 น. ชมผลงานหนังสัน้ (โครงการประกวดหนังสัน้ ครั ง้ ที่ 2)
15:45 - 15:55 น. พิธีมอบรางวัลให้ กับผู้ชนะการประกวดหนังสัน้
15:55 - 16:00 น. ปิ ดงาน
หมายเหตุ ทางสมาคมจะประกาศรายชื่อของผู้เข้ าร่ วมสัมมนาทางเว็บไซต์ของสมาคม
(http://www.jtat.info/main.php) ตังแต่
้ วนั ที่ 20 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้ นไป

ใบสมัครเข้ าร่ วมสัมมนาสมาคมครู ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนแห่
ุ่
งประเทศไทย
ครั ง้ ที่ 19
ณ ห้ องประชุมเจแปนฟาวน์ เดชั่น กรุ งเทพฯ
วันเสาร์ ท่ ี 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 08:30-16: 00 น.
นาย/นาง/นางสาว...................................................นามสกุล......................................................................
ชื่อสถาบัน.....................................................................................................................................................
สถานภาพสมาชิกสมาคม ( ) สมาชิก ประเภทตลอดชีพ

( ) สมาชิก ประเภทรายปี

( ) ยังไม่ได้ เป็ นสมาชิก
ประเภทของสถาบัน

( ) มัธยมศึกษา

( ) อาชีวศึกษา

( ) อุดมศึกษา

( ) อื่นๆ โปรดระบุ

โทรศัพท์.......................................................e-mail ..............................................................................................

การสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่ งประเทศไทย
สิทธิประโยชน์

1. เข้ าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการประจาปี ของสมาคมได้ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
2. มีสทิ ธิสมัครทุนอบรมครูระยะสันที
้ ่ประเทศญี่ปนุ่

ขัน้ ตอน 1. กรอกใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ จาก http://www.jtat.info/apply.php
2. ชาระค่าสมาชิกรายปี ปี ละ 300 บาท หรื อสมาชิกตลอดชีพ 2,000 บาท โดยโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขา
ย่อยสุขมุ วิท 21 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 611-2-03238-8 ชื่อบัญชี สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนแห่
ุ่ งประเทศไทย
3. ส่งสาเนาใบโอนเงินพร้ อมกับระบุชื่อผู้สมัคร และใบสมัครสมาชิกไปยังสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนแห่
ุ่ ง
ประเทศไทย c/o ภาควิชาภาษาญี่ปนุ่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์
เขตพระนคร กทม.10200 หรื อส่งเป็ นไฟล์แนบทางอีเมล์ที่ (อ.สุนทรี คันธรรมพันธ์) jtatmember@gmail.com

