
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 

เร่ือง   ขอเชิญเข้าร่วมสมัมนาสมาคมครูภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นแห่งประเทศไทย  ครัง้ท่ี 19 

เรียน   ผู้อ านวยการ/ หวัหน้าหมวด/ หวัหน้าสาขาวิชา/ หวัหน้าภาควิชา/ อาจารย์สอนภาษาญ่ีปุ่ น 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย ก าหนดการและใบสมคัรเข้าร่วมสมัมนา 
สมาคมครูภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นแห่งประเทศไทยร่วมกบัเจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ จดัสมัมนา

ประจ าปีครัง้ท่ี 19 เพ่ือสนบัสนนุและสง่เสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมลูทางวิชาการด้านการเรียนการสอนภาษาและ
วฒันธรรมญ่ีปุ่ นกนัอย่างแพร่หลาย ซึง่มีก าหนดการจดัในวนัเสาร์ท่ี 28 พฤษภาคม 2559 ตัง้แตเ่วลา 8:30-16:00 น. ณ 
ห้องประชมุ เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ โดยหวัข้อช่วงเช้าคือ “หวัใจการลา่มและการแปล” และหวัข้อช่วงบ่ายคือ 
“สอนอะไรในวิชาสงัคมวฒันธรรมญ่ีปุ่ น สอนอย่างไรในวิชาการอา่น”  เพ่ือให้อาจารย์ผู้ เก่ียวข้องได้รับทราบข้อมลู
เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมผู้ เรียนในการน าภาษาญ่ีปุ่ นไปใช้งานจริงทัง้ในสายงานลา่มและงานแปล รวมถงึ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกบัการเรียนการสอนสงัคมวฒันธรรม และการสอนทกัษะการอา่น เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่
การปรับปรุงการเรียนการสอนตอ่ไป พร้อมกนันี ้ ช่วงท้ายของการสมัมนาจะมีพิธีมอบรางวลัและการน าเสนอผลงาน
หนงัสัน้ของนกัเรียน นิสิต นกัศกึษาท่ีสง่เข้าประกวดด้วย  
 สมาคมขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมสมัมนาดงักลา่ว โดยกรอกใบสมคัรท่ีแนบมาด้วยนี ้และสง่กลบัมา
ทางไปรษณีย์ท่ี อ.ดร.ภรณีย์ พินนัโสตติกลุ ภาควิชาภาษาญ่ีปุ่ น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ 
อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12121  หรือทางโทรสารท่ี อ.นพวรรณ บญุสม หมายเลข 02-261-7505 หรือทางอีเมล์ท่ี     
อ.สนุทรี คนัธรรมพนัธ์  jtatmember@gmail.com ภายในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม  2559   
 อนึง่ การเข้าร่วมสมัมนาครัง้นีไ้มเ่สียคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ อย่างไรก็ตาม สมาคมขอเชิญชวนผู้ ท่ียงัไมไ่ด้เป็น
สมาชิกสมาคม ขอความกรุณาสมคัรเป็นสมาชิกเพ่ือช่วยสนบัสนนุสมาคมในการจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ไป  โดย
สามารถสมคัรสมาชิกได้ในวนังาน ในสว่นของคา่ท่ีพกัและคา่เดินทาง ผู้ เข้าร่วมสมัมนากรุณาเบิกจากหน่วยงานต้น
สงักดัของท่าน 
 
 จงึเรียนมาเพ่ือขอความกรุณาประชาสมัพนัธ์และสนบัสนนุให้อาจารย์ในสถาบนัของท่านเข้าร่วมงานสมัมนา
ในครัง้นีด้้วย จกัขอบพระคณุเป็นอย่างย่ิง 

 
                  ขอแสดงความนบัถือ 
   
 
           (รศ.ดร. สณีุย์รัตน์ เนียรเจริญสขุ)    

                                      นายกสมาคมครูภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นแห่งประเทศไทย 



รายละเอียดการสัมมนาครัง้ที่ 19 

ณ ห้องประชุม เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ  

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 

 

8:30 - 8:50 น.  ลงทะเบียน 

8:50 - 9:00 น. พิธีเปิด  

9:00 – 10:00 น. หวัใจการล่ามและการแปล : ประสบการณ์จากล่ามและนักแปลมืออาชีพ    

วิทยากร อ.ผสุดี นาวาวิจิต ท่ีปรึกษาชมรมลา่มและนกัแปลภาษาญ่ีปุ่ น 
10:00 - 10:20 น.     พกั 

10:20 – 11:20 น. หวัใจการล่ามและการแปล : ประสบการณ์จากล่ามและนักแปลมืออาชีพ  

วิทยากร   อ.บญุช ูตนัติรัตนสนุทร  ประธานชมรมลา่มและนกัแปลภาษาญ่ีปุ่ น 

11:20 – 12:00 น. หวัใจการล่ามและการแปล : ไขข้อสงสัยอาชีพล่ามและนักแปล  

วิทยากร  อ.ผสุดี นาวาวิจิต และ อ.บญุช ูตนัติรัตนสนุทร   

12:00 – 13:00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

13:00 - 14:10 น. สอนอะไรในวิชาสังคมวัฒนธรรมญ่ีปุ่น        

วิทยากร  ผศ.ดร.นนัท์ชญา มหาขนัธ์ มหาวิทยาลยับรูพา 

   อ.ดร.ภทัร์อร พิพฒันกลุ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

   อ.ฎิชมากรณ์ ยศวงค์เรือน โรงเรียนวรราชาทินดัดามาตวิุทยา  

14:10 - 15:20 น. สอนอย่างไรในวิชาการอ่าน 

 วิทยากร ผศ.ดร.อษัฎายทุธ ชศูรี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

อ.ดร.สนุทรี คนัธรรมพนัธ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  อ.จฬุาลกัษณ์ ล า้เลิศ โรงเรียนสตรีนนทบรีุ  

15:20 - 15:30 น.     พกั 

15:30 - 15:45 น. ชมผลงานหนังสัน้ (โครงการประกวดหนังสัน้ ครัง้ที่ 2)       

15:45 - 15:55 น. พธีิมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดหนังสัน้ 

15:55 - 16:00 น. ปิดงาน 
 

หมายเหตุ  ทางสมาคมจะประกาศรายช่ือของผู้ เข้าร่วมสมัมนาทางเวบ็ไซต์ของสมาคม      

                 (http://www.jtat.info/main.php) ตัง้แตว่นัท่ี 20 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป 



ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่ นแห่งประเทศไทย 
ครัง้ที่ 19 

ณ ห้องประชุมเจแปนฟาวน์เดช่ัน กรุงเทพฯ 
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 08:30-16: 00 น. 

 

นาย/นาง/นางสาว...................................................นามสกลุ......................................................................              

ช่ือสถาบนั.....................................................................................................................................................     

สถานภาพสมาชิกสมาคม     (   )  สมาชิก ประเภทตลอดชีพ (   )  สมาชิก ประเภทรายปี  

(   )  ยงัไมไ่ด้เป็นสมาชิก  

ประเภทของสถาบนั (   ) มธัยมศกึษา  (   ) อาชีวศกึษา  

(   ) อดุมศกึษา     (   ) อื่นๆ      โปรดระบ ุ                    

โทรศพัท์.......................................................e-mail ..............................................................................................              
 
 
 
 
 
 

การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่นแห่งประเทศไทย 

สิทธิประโยชน์     1. เข้าร่วมอบรมสมัมนาวชิาการประจ าปีของสมาคมได้โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย 

     2. มีสทิธิสมคัรทนุอบรมครูระยะสัน้ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น 

ขัน้ตอน 1.  กรอกใบสมคัร สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.jtat.info/apply.php 
 2. ช าระคา่สมาชิกรายปี ปีละ 300 บาท หรือสมาชิกตลอดชีพ 2,000 บาท โดยโอนเงินผา่นธนาคารกสกิรไทย สาขา
ยอ่ยสขุมุวิท 21 บญัชีออมทรัพย์ เลขที่ 611-2-03238-8  ช่ือบญัชี สมาคมครูภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นแหง่ประเทศไทย 
 3.  สง่ส าเนาใบโอนเงินพร้อมกบัระบช่ืุอผู้สมคัร  และใบสมคัรสมาชิกไปยงัสมาคมครูภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นแหง่
ประเทศไทย  c/o ภาควิชาภาษาญ่ีปุ่ น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจนัทร์ 
เขตพระนคร กทม.10200 หรือสง่เป็นไฟล์แนบทางอีเมล์ท่ี (อ.สนุทรี คนัธรรมพนัธ์)  jtatmember@gmail.com 
 


