รายงานสรุ ปโครงการอบรมครู ระยะสัน้ ที่ประเทศญี่ปุ่น ครัง้ ที่ 7 ปี พ.ศ. 2557
ณ เจแปนฟาวน์ เดชั่น ศูนย์ คันไซ ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่ างวันที่ 29 มีนาคม – 18 เมษายน 2557
ผู้จัด
1. สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนแห่
ุ่ งประเทศไทย (JTAT)
2. เจแปนฟาวน์เดชัน่ ศูนย์ภาษาญี่ปนุ่ กรุงเทพฯ (JFBKK)
3. เจแปนฟาวน์เดชัน่ ศูนย์ภาษาญี่ปนคั
ุ่ นไซ ประเทศญี่ปนุ่ (JFKC)
1. จุดประสงค์ ของโครงการ
1.1 เพื่อพัฒนาความสามารถด้ านภาษาญี่ปนและความเข้
ุ่
าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปนุ่
จากประสบการณ์ตรง
1.2 เพื่อให้ ได้ รวบรวมสื่อการเรี ยนการสอนภาษาและวัฒนธรรมที่สามารถนาไปใช้ กบั ผู้เรี ยนของตน
2. จานวนผู้เข้ าอบรม
อาจารย์ผ้ สู อนภาษาญี่ปนระดั
ุ่
บมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา จานวน 34 คน
ผู้ประสานงานชาวไทย จานวน 2 คน (อาจารย์ฑริ กติมา เลิศกิจลักษณ์ และ อาจารย์ปิยวรรณ อัศวราชันย์ )
3. ค่ าใช้ จ่ายตลอดโครงการ
ผู้เข้ าอบรมเสียค่าใช้ จา่ ยตลอดโครงการ รวมประมาณคนละ 40,000 บาท
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – โอซาก้ า (คันไซ)
- ค่าเดินทาง ค่ากิจกรรมในประเทศญี่ปนุ่ รวมการไปทัศนศึกษาที่เกียวโต
ประมาณ 10,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ เดือน เมษายน 100 เยน ประมาณ 31 บาท)
- ค่าอาหารวันเสาร์ อาทิตย์ และค่าเดินทาง ประมาณ 4,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่ 535 บาท และค่าตรวจสุขภาพ ประมาณ 1,000 บาท
* อนึ่ง ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า โดยความอนุเคราะห์ของเจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพ และสถาน
เอกอัครราชทูตญี ่ปนุ่ ประจาประเทศไทย
- JFKC อนุเคราะห์คา่ ใช้ จ่ายในเรื่ องการเรี ยนการสอนภาษาญี่ปนุ่ ค่าที่พกั ค่าอาหาร (ในวันธรรมดา) ค่า
ประกันชีวิต
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4. เนือ้ หาของกิจกรรมการอบรม
เนื ้อหาการอบรมแบ่งเป็ น 3 ส่วนคือ การใช้ ภาษาญี่ปนในชี
ุ่
วิตจริง การแนะนาแหล่งข้ อมูลและสื่อการ
สอน และการสัมผัสสังคมวัฒนธรรมญี่ปนุ่ (ดูรายละเอียดใน 4.1-4.3) โดยมีการอบรมทังในชั
้ นเรี
้ ยน และการ
ทัศนศึกษานอกชันเรี
้ ยน
การอบรมในชันเรี
้ ยน อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบในแต่ละชันเรี
้ ยนจะแบ่งผู้เข้ าอบรมเป็ นกลุ่มย่อยตามความ
เหมาะสม และมอบหมายงานให้ แต่ละกลุม่ นาเสนอ โดยทุกคนในกลุม่ ต้ องออกมานาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
นอกจากนี ้ยังมีการนาเสนองานในส่วนของแต่ละบุคคลอีกด้ วย
4.1 การฝึ กใช้ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตจริง (日本語と体験) โดยมีการดาเนินกิจกรรมเป็ น 3 หัวเรื่ อง
1) การสารวจเมืองโอซาก้ า: ผู้เข้ าอบรมแบ่งเป็ นกลุม่ ย่อย แต่ละกลุม่ ได้ รับมอบหมายงาน (Task) ให้
ไปสถานที่สาคัญของเมืองโอซาก้ า 2 แห่ง สาหรับกลุม่ ที่สามารถจัดการเวลาและเส้ นทางการเดินทางได้ ดี ก็
สามารถไปสถานที่สาคัญอื่นๆ ของโอซาก้ า นอกเหนือจากที่ได้ รับมอบหมายได้
2) การสารวจเมืองโกเบ : เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสตรี มโุ คกะวะ(武庫川女子大学) พร้ อมทากิจกรรม
แลกเปลี่ยนกับนักศึกษา และทัศนศึกษาเรี ยนรู้เรื่ องแผ่นดินไหวที่ศนู ย์ป้องกันภัยพิบตั ิ (人と防災未来センタ
ー)
3) เยี่ยมชมโรงเรี ยนมัธยมปลายอาซาฮี（大阪府立旭高校）พร้ อมทากิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักเรี ยน
ในแต่ละกิจกรรมจะมีการเตรี ยมความพร้ อมในห้ องเรี ยนก่อน แล้ วจึงปฏิบตั จิ ริงนอกห้ องเรี ยน จากนัน้
กลับมารายงานผลหน้ าชันเรี
้ ยน ดังแผนภูมิ
เตรี ยมตัว

準備

ปฏิบตั ิ

体験

รายงานผล

発表

ขัน้ เตรียมตัว
เป็ นขันตอนการเตรี
้
ยมตัวฝึ กการใช้ ภาษาก่อนนาไปปฏิบตั จิ ริงนอกชันเรี
้ ยน เช่น การเรี ยนรู้ ภาษาคัน
ไซ (Kansai ben) การฝึ กดูแผนที่ การเปลี่ยนรถไฟ ตารางรถไฟ การฝึ กสอบถามทางเป็ นภาษาญี่ปนุ่ การศึกษา
ข้ อมูลพื ้นฐานของสถานที่ที่จะไปเยี่ยมชม การเตรี ยมข้ อมูลพูดคุยกับนักเรี ยน/นักศึกษาตามหัวข้ อที่กาหนด เช่น
การใช้ เวลาในยามว่าง กฎระเบียบของโรงเรี ยน ชีวิตในโรงเรี ยน เป็ นต้ น และเตรี ยมข้ อมูลประเทศไทย รวมทัง้
กิจกรรม ต่างๆ เพื่อนาไปแลกเปลี่ยนกับนักเรี ยน/นักศึกษาญี่ปนุ่
ขัน้ ปฏิบัติ
ผู้เข้ าอบรมได้ ใช้ ภาษาญี่ปนในสถานการณ์
ุ่
จริง ไม่วา่ จะเป็ นการสอบถามทาง สอบถามข้ อมูลเพื่อ
กลับมารายงานหน้ าชันเรี
้ ยน ได้ พดู คุยแลกเปลี่ยนกับนักศึกษามหาวิทยาลัย และนักเรี ยนมัธยมปลาย
2

ขัน้ รายงานผล
ผู้เข้ าอบรมได้ นาเสนอผลงานหลังจากที่ได้ ไปปฏิบตั จิ ริงตามหัวข้ องาน (Task) ที่ได้ รับมอบหมาย โดย
นาเสนอเป็ นกลุม่ ในรูปแบบ Power Point, Poster, ไฟล์เสียง รูปภาพ และคลิปวีดีโอ โดยมีทงอาจารย์
ั้
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่ท่านอื่นมาร่วมฟั ง และแสดงความคิดเห็นด้ วย
รูปแบบการรายงานผล มีทงการพู
ั้
ดนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน และการเขียนรายงาน บรรยายข้ อเท็จจริง
และความรู้สกึ หลังจากที่ได้ รับประสบการณ์อีกด้ วย ซึง่ ทาให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ พฒ
ั นาภาษาญี่ปนในทั
ุ่
กษะทุกด้ าน
ในการอบรมสัปดาห์สดุ ท้ าย มีการรายงานผลในหัวข้ อ 「日本体験報告会」เป็ นการรายงานเกี่ยวกับ
ความประทับใจในการทากิจกรรมต่างๆ ในประเทศญี่ปนผ่
ุ่ านการอบรมในครัง้ นี ้ โดยรายงานเป็ นกลุม่ ย่อย 6
กลุม่ ตามที่แบ่งไว้ ตงแต่
ั ้ ต้น ตามหัวข้ อที่ตนเองสนใจ
4.2 การแนะนาสื่อการเรียนการสอนภาษา (日本語教育リソース)
บรรณารักษ์ ห้องสมุด JFKC แนะนาการใช้ ห้องสมุดของศูนย์ฯ รวมถึงตาราและสื่อการสอน
ภาษาญี่ปนต่
ุ่ างๆ นอกจากนี ้ทาง JFKC ได้ สนับสนุนงบประมาณในการซื ้อตาราและสื่อการสอนให้ กบั ผู้เข้ า
อบรมคนละ 4,000 เยน และยังประสานกับทางสานักพิมพ์ Bonjinsha เพื่อลดราคา (10%) สาหรับผู้เข้ าอบรมที่
ต้ องการซื ้อเพิ่มเติมจากงบประมาณส่วนตัวของแต่ละคน
ผู้เชี่ยวชาญของJFKC แนะนาเวบไซต์การเรี ยนการสอนภาษาญี่ปนต่
ุ่ างๆ รวมถึง e-learning และการ
สร้ างสื่อการสอนที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน（生教材） เช่นการอัดเสียงอาบน ้า เสียงปิ ดประตู และนามาใช้ สอน
คากริ ยาในภาษาญี่ปนุ่ เป็ นต้ น
ในการอบรมสัปดาห์สดุ ท้ าย มีการรายงานผลในหัวข้ อ 「 リ ソ ー ス 共 有 」หรื อการรายงานผลการ
แลกเปลี่ยนแหล่งข้ อมูล
เป็ นผลการรายงานจากการรวบรวมและจัดทาสื่อการสอนในฐานะอาจารย์สอน
ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อนามาแลกเปลี่ยนซึง่ กันและกัน แล้ วสามารถนากลับไปใช้ สอนได้ จริ งในชันเรี
้ ยนของตนต่อไป
การรายงานนี ้แบ่งกลุม่ ตามความสนใจของแต่ละคน ไม่จากัดจานวนคนและจานวนกลุม่
4.3 การสัมผัสสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (文化体験・社会体験)
ระหว่างอบรมที่ศนู ย์ JFKC มีกิจกรรมด้ านวัฒนธรรม 2 อย่าง คือ
(1) การใส่ชดุ กิโมโน（着物の着付け体験）และแนะนาการใช้ ผ้าห่อของแบบฟุโรชิคิ （風呂敷）
(2) การตีกลองญี่ปนุ่ （和太鼓）
นอกจากนี ้ในระหว่างไปทัศนศึกษาที่เกียวโตผู้เข้ าอบรมยังได้ เรี ยนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปนอื
ุ่ ่นๆ
อีก ได้ แก่ การแช่น ้าพุร้อน（温泉）และได้ พกั โรงแรมแบบญี่ปนุ่ การรับประทานอาหารญี่ปนแบบดั
ุ่
งเดิ
้ มของเกียว
โต การทาเส้ นโซเมง（素麺作り） การทาตัวอย่างอาหาร (食品サンプル) และ การเพ้ นท์ผ้ากิโมโนแบบยูเซน
ゆうぜんぞめ

（友禅染）
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ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับของผู้เข้ าอบรม
1. ผู้เข้ าอบรมได้ ฝึกการใช้ ภาษาญี่ปนในสถานการณ์
ุ่
จริง รวมถึงการรายงานผลเป็ นภาษาญี่ปนุ่ การเขียน
เรี ยงความเป็ นภาษาญี่ปนุ่ กล่าวได้ วา่ ได้ พฒ
ั นาทักษะ ฟั ง พูด อ่าน เขียน ตลอดระยะเวลาการอบรม 3 สัปดาห์
จึงมีความมัน่ ใจในการใช้ ภาษามากขึ ้น
2. ได้ เรี ยนรู้และเข้ าใจวัฒนธรรมและสังคมญี่ปนผ่
ุ่ านกิจกรรมต่างๆ ทังภายในและนอกห้
้
องเรี ยน ซึง่ จะได้ นาไป
ปรับใช้ ในชันเรี
้ ยนภาษาญี่ปนของตนต่
ุ่
อไป
3. สามารถรวบรวมสื่อการสอนภาษาญี่ปนที
ุ่ ่ใช้ ในชีวิตจริ ง（生教材） สื่อการสอนที่แต่ละกลุม่ จัดทาขึ ้น และ
นามาแลกเปลี่ยนกันกลับไปใช้ ประโยชน์ที่ชนเรี
ั ้ ยนของตน
ภาคผนวก
1. รายชื่อผู้เข้ าร่วมโครงการอบรม ครัง้ ที่ 7 ณ ศูนย์คนั ไซ ประจาปี พ.ศ. 2557
2. ตารางกาหนดการโดยละเอียด
3. ประมวลภาพกิจกรรม
อนึง่ แบบสอบถามหลังการอบรม และรายงานแสดงรายจ่ายนัน้ ทางศูนย์คนั ไซกาลังดาเนินการจัดทาอยู่
และจะส่งเป็ นรายงานมาถึง JTAT ในประมาณเดือนมิถนุ ายน
1. รายชื่อผู้เข้ าอบรม ณ ศูนย์ คันไซ 29 มี.ค – 18 เม.ย. 2557
JTAT Kansai 2014
ชื่อ

โรงเรียนที่สอน

1 น.ส.อนัญญา นาคปฐม

โรงเรี ยนพิษณุโลกพิทยาคม

2 น.ส.อัจฉรา ศรี วงษ์ ศิริวฒ
ั น์

โรงเรี ยนท่าม่วงราษฎร์ บารุง

3 น.ส.บุษบา กาติ๊บ

โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์แม่จนั

4 น.ส.ชลธิดา ภาคทรวง

โรงเรี ยนรัตนราษฎร์ บารุง

5 น.ส.อินทิพร จิรฐานิด
6 น.ส.จิรัฐ นันทพฤทธิ์

โรงเรี ยนสังคมวิทยา

7 น.ส.กัญญารัตน์ อินทร์ พรหม

โรงเรี ยนวิชิตสงคราม

8 น.ส.กรกนก เสมานุรักษ์
9 นายกฤษดา ชนะสิทธิ์

โรงเรี ยนราชโบริ กานุเคราะห์
โรงเรี ยนท่าใหม่พลู สวัสดิ์ราษฎร์ นกุ ลู

หมายเหตุ
Shinki17

Shinki17

โรงเรี ยนมัธยมวัดนายโรง

10 น.ส.เลิศลักษณ์ คลืน่ สุวรรณ

โรงเรี ยนนวมินทราชินทู ิศ บดินทรเดชา

11 นางณัชชารีย์ เจริ ญฉัตรารมย์

โรงเรี ยนนครสวรรค์

12 น.ส.นุชจริ นทร์ แพ่งเมือง

โรงเรี ยนธรรมราชศึกษา
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Shinki17
Shinki17

13 นายณัฐสิชฌ์ เลิศพสุโชค

โรงเรี ยนธาตุนารายณ์วิทยา

14 น.ส.ปั ญวัลย์ ตันสุเมธ

โรงเรี ยนกุยบุรีวิทยา

15 นายพัฒนเดช กอวัฒนา

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

16 น.ส.ภัทรภร เผยกลิน่

โรงเรี ยนตาคลีประชาสรรค์

17 น.ส.ภัทรี ยา วงศ์วานิช

มหาวิทยาลัยบูรพา

18 น.ส.ปวีณา จังกาจิตต์

โรงเรี ยนนาส่วงวิทยา

19 น.ส.เพ็ญวารี วิจิตรเวชไพศาล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บพิตรพิมขุ
มหาเมฆ

20 นายปิ ติภทั ร บิลเต๊ ะ

โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

21 น.ส.ศดานันต์ พรหมคุณ

โรงเรี ยนรัตนโกสินทร์ สมโภชบางขุนเทียน

22 นางสอิ ้งน้ อย กลมเกลียว

โรงเรี ยนมัธยมวัดบึงทองหลาง

23 นางสินีนาฏ หอมมาลา

โรงเรี ยนบ้ านวังชะโอน

Shinki17
Shinki17

Shinki17

25 น.ส.สุภาวดี จันเกื ้อ

โรงเรี ยนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวฒ
ั นา)ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ฯ
โรงเรี ยนหารเทารังสีประชาสรรค์

26 นางสุภาวดี นามหล้ า

โรงเรี ยนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

Shinki17

27 น.ส.สุพพตา สิทธิรักษ์

โรงเรี ยนปรางค์กู่

Shinki17

28 นางสุรีวลั ย์ สงวนให้

โรงเรี ยนพิจิตรพิทยาคม

29 น.ส.ทัดจันทร์ เดชะปั ญญา

โรงเรี ยนวังไกลกังวล

30 น.ส.ธนัชพร สุขลาภ

โรงเรี ยนสวรรค์อนันต์วิทยา

31 นายธมกร ศรี กิจกุล

มหาวิทยาลัยบูรพา

32 น.ส.วรรณวิภา เกตุแก้ ว

โรงเรี ยนพนัสพิทยาคาร

Shinki17

33 น.ส.วิไลรักษ์ บุญงาม

โรงเรี ยนเตรียมอุดมศึกษาน้ อมเกล้ าอุตรดิตถ์

Shinki17

34 นายวรพงศ์ ปรัสพันธ์

โรงเรี ยนวิจิตราพิทยา

24 น.ส.สุภาพรรณ ธรรมสาลี

Shinki17
Shinki17

น.ส.ฑริ กติมา เลิศกิจลักษณ์

Japan Foundation Bangkok

ผู้ประสานงาน

น.ส.ปิ ยวรรณ อัศวราชันย์

Thammasat University

ผู้ประสานงาน
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2. ตารางเรียนและกิจกรรม
กาหนดการฝึ กอบรม โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสาหรับครูชาวไทย ครัง้ ที่ 7 ปี 2014
(ศูนย์ คันไซ เจแปนฟาวน์ เดชั่น)
วันที่

วัน

3/29

ส

ออกเดินทาง

3/30/

อา

ถึงสนามบินคันไซ

3/31

จ

4/1

อ

4/2

พ

9:00-9:50

10:00-10:50

ปฐมนิเทศ และแนะนาการใช้ สงิ่
อานวยความสะดวกภายในศูนย์
(ห้ องประชุม)

11:00-11:50

ปฐมนิเทศ
กิจกรรมส่วน
บุคคล (ห้ อง
ประชุม)

4/4

ศ

เตรี ยมตัวสาหรับ กิจกรรมตามความสนใจส่วนบุคคล
การทัศนศึกษา
1 (รายงานหัวข้ อของแต่ละคน)
นารา
(ห้ อง3)

4/5

ส

ทัศนศึกษานารา

4/6

อา

วันหยุด

จ

4/8

อ

4/9

พ

แหล่งข้ อมูล
ภาษาญี่ปนุ่
(1) นาชม
ห้ องสมุดและ
แนะนาตารา
สือ่ การเรี ยน
การสอน

เตรี ยมตัว
สาหรับการ
ทัศนศึกษา
เมืองโอซาก้ า
(ห้ องประชุม)

หมายเหตุ

สรุปผลการทัศนศึกษาเมืองโอ
แหล่ งข้ อมูลภาษาญี่ปุ่น (2) เว็บไซต์ (3) กิจกรรมใน
ซาก้ า (ห้ องประชุม)
ชัน้ เรียน (ห้ องอบรม 1 และห้ องคอมพิวเตอร์ )

พฤ

4/7

14:20-15:10

ทัศนศึกษาเมืองโอซาก้ า

บรรยายพิเศษภาษาญี่ปนครั
ุ่ ง้ ที่ 1(อ.ซะกะอิดะ อ.
ทะเคดะ อ. นะกะจิมะ) (ห้ องเรี ยน3)

4/3

13:20-14:10

2014.2.

สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปนครั
ุ่ ง้ ที่ 1
ศิลปะการต่อสู้ไอคิโด (ห้ อง
ประชุม)
เตรี ยมตัวในการเยีย่ มชม
มหาวิทยาลัยและการเดินชม
เมืองโกเบ (ห้ อง3)

ร่วมกิจกรรมได้
25 คน ที่เหลือ
สังเกตุการณ์

เตรี ยมตัวสาหรับ
สลับกันทีละ
สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปนครั
ุ่ ง้ ที่ 2
การเยี่ยมชม
เตรี ยมตัวสาหรับการทัศนศึกษา
18 คน ทา 1
การใส่กิโมโน การตีกลองญี่ปนุ่
โรงเรี ยนมัธยม
เกียวโต
กิจกรรมใน 1
(ห้ องแบบญี่ปน/
ุ่ ห้ องประชุม)
ปลาย
วัน
เยี่ยมชมอนุสรณ์สถานภัยพิบตั ิจากแผ่นดินไหวฮันชิน-อะ
เยี่ยมมหาวิทยาลัยสตรี มโุ กะงะวะ
วะจิ และศูนย์ป้องกันภัยพิบตั ิในอนาคต
สรุปผลการเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยและรายงาน (ห้ อง
กิจกรรมตามความสนใจส่วน
ประชุม
บุคคล 2 (รายงานหัวข้ อของแต่
6

ละคน) (ห้ อง3)
เยี่ยมโรงเรี ยนมัธยมปลายอาซาฮีแห่งเมืองโอซาก้ า และชมโรงงานโมริ โนะแซมเปิ ล้ ทดลอง
ทาอาหารตัวอย่าง

4/10

พฤ

4/11

ศ

4/12

ส

4/13

อา

วันหยุด

4/14

จ

เตรี ยมตัว
สาหรับ
รายงานหน้ า
ชัน้

4/15

อ

4/16

พ

4/17

พฤ

4/18

ศ

พักโรงแรมสุโฮะ
คะคุ เกียวโต

ทัศนศึกษาเกียวโต (ค้ างคืน 1 คืน)

สรุปผลการทัศนศึกษาเกียวโต (เขียน
รายงาน)

กิจกรรมตามความสนใจส่วนบุคคล 3 (สรุป)
เตรี ยมการรายงาน
(ห้ องประชุม)
อธิบายการเตรี ยมตัว
กลับประเทศ

สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปนครั
ุ่ ง้ ที่ 3
การใส่กิโมโน การตีกลองญี่ปนุ่
(ห้ องแบบญี่ปน/
ุ่ ห้ องประชุม

สลับกันทีละ
18 คน ทา 1
กิจกรรมใน 1
วัน

เตรี ยมรายงานหน้ าชัน้

รายงานประสบการณ์ (ห้ องประชุม)
แหล่งข้ อมูลร่วม (เตรี ยมการ) (ห้ องประชุม)
พิธีจบการฝึ กอบรมและงานเลี ้ยง
รายงานประสบการณ์ (ห้ อง6)
(ห้ องประชุม 18.00 น. เป็ นต้ นไป)
เดินทางกลับประเทศไทย

3. ประมวลภาพ

和太鼓体験

7

着物着付け体験

素麺作り体験

友禅染め体験

E-learning やウェブサイトの紹介、日本語の勉強

8

研修旅行 「京都の旅館にて」

ポスター発表コンテストの結果発表

報告会

9

終了式で
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