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รายงานสรุปโครงการอบรมครูระยะสัน้ท่ีประเทศญ่ีปุ่น ครัง้ที่ 7 ปี พ.ศ. 2557 
ณ เจแปนฟาวน์เดช่ัน ศูนย์คันไซ ประเทศญ่ีปุ่น 
ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 18 เมษายน 2557 

 
ผู้จัด  
1. สมาคมครูภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นแหง่ประเทศไทย (JTAT)  

2. เจแปนฟาวน์เดชัน่ ศนูย์ภาษาญ่ีปุ่ น กรุงเทพฯ (JFBKK)  

3. เจแปนฟาวน์เดชัน่ ศนูย์ภาษาญ่ีปุ่ นคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น (JFKC)  
 
1. จุดประสงค์ของโครงการ  
1.1 เพ่ือพฒันาความสามารถด้านภาษาญ่ีปุ่ นและความเข้าใจเก่ียวกบัสงัคมและวฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่ น

จากประสบการณ์ตรง  
1.2 เพ่ือให้ได้รวบรวมส่ือการเรียนการสอนภาษาและวฒันธรรมท่ีสามารถนาไปใช้กบัผู้ เรียนของตน  
 
2. จ านวนผู้เข้าอบรม  
อาจารย์ผู้สอนภาษาญ่ีปุ่ นระดบัมธัยมศกึษาและระดบัอดุมศกึษา จ านวน 34 คน  
ผู้ประสานงานชาวไทย จ านวน 2 คน (อาจารย์ฑริกตมิา เลิศกิจลกัษณ์ และ อาจารย์ปิยวรรณ อศัวราชนัย์)  
 
3. ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ  
 ผู้ เข้าอบรมเสียคา่ใช้จา่ยตลอดโครงการ รวมประมาณคนละ 40,000 บาท  
-  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไปกลบั กรุงเทพฯ (สวุรรณภมูิ) – โอซาก้า (คนัไซ)  
-  คา่เดินทาง คา่กิจกรรมในประเทศญ่ีปุ่ น รวมการไปทศันศกึษาท่ีเกียวโต  
ประมาณ 10,000 บาท (อตัราแลกเปล่ียน ณ เดือน เมษายน 100 เยน ประมาณ 31 บาท)  
-  คา่อาหารวนัเสาร์อาทิตย์ และคา่เดนิทาง ประมาณ 4,000 บาท  
-  คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่ 535 บาท และคา่ตรวจสขุภาพ ประมาณ 1,000 บาท  
* อน่ึง ไดร้ับการยกเวน้ค่าธรรมเนียมวีซ่า โดยความอนเุคราะห์ของเจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพ และสถาน
เอกอคัรราชทูตญี่ปุ่ นประจ าประเทศไทย  
- JFKC อนเุคราะห์คา่ใช้จ่ายในเร่ืองการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ น คา่ท่ีพกั คา่อาหาร (ในวนัธรรมดา) คา่
ประกนัชีวิต 
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4. เนือ้หาของกิจกรรมการอบรม  
  เนือ้หาการอบรมแบง่เป็น 3 สว่นคือ การใช้ภาษาญ่ีปุ่ นในชีวิตจริง การแนะน าแหลง่ข้อมลูและส่ือการ
สอน และการสมัผสัสงัคมวฒันธรรมญ่ีปุ่ น (ดรูายละเอียดใน 4.1-4.3) โดยมีการอบรมทัง้ในชัน้เรียน และการ
ทศันศกึษานอกชัน้เรียน  
 การอบรมในชัน้เรียน อาจารย์ผู้ รับผิดชอบในแตล่ะชัน้เรียนจะแบง่ผู้ เข้าอบรมเป็นกลุ่มยอ่ยตามความ
เหมาะสม และมอบหมายงานให้แตล่ะกลุม่น าเสนอ โดยทกุคนในกลุม่ต้องออกมาน าเสนอหน้าชัน้เรียน 
นอกจากนีย้งัมีการน าเสนองานในสว่นของแตล่ะบคุคลอีกด้วย 
  
4.1 การฝึกใช้ภาษาญ่ีปุ่นในชีวิตจริง (日本語と体験) โดยมีการด าเนินกิจกรรมเป็น 3 หวัเร่ือง  
 1) การส ารวจเมืองโอซาก้า: ผู้ เข้าอบรมแบง่เป็นกลุม่ยอ่ย แตล่ะกลุม่ได้รับมอบหมายงาน (Task) ให้
ไปสถานท่ีส าคญัของเมืองโอซาก้า 2 แหง่ ส าหรับกลุม่ท่ีสามารถจดัการเวลาและเส้นทางการเดนิทางได้ดี ก็
สามารถไปสถานท่ีส าคญัอ่ืนๆ ของโอซาก้า นอกเหนือจากท่ีได้รับมอบหมายได้    
 2) การส ารวจเมืองโกเบ : เย่ียมชมมหาวิทยาลยัสตรีมโุคกะวะ(武庫川女子大学) พร้อมท ากิจกรรม
แลกเปล่ียนกบันกัศกึษา และทศันศกึษาเรียนรู้เร่ืองแผน่ดนิไหวท่ีศนูย์ป้องกนัภยัพิบตั ิ (人と防災未来センタ
ー) 
 3) เย่ียมชมโรงเรียนมธัยมปลายอาซาฮี（大阪府立旭高校） พร้อมท ากิจกรรมแลกเปล่ียนกบันกัเรียน  
 ในแตล่ะกิจกรรมจะมีการเตรียมความพร้อมในห้องเรียนก่อน แล้วจงึปฏิบตัจิริงนอกห้องเรียน จากนัน้
กลบัมารายงานผลหน้าชัน้เรียน  ดงัแผนภมูิ 
 
     
   
ขัน้เตรียมตัว  
 เป็นขัน้ตอนการเตรียมตวัฝึกการใช้ภาษาก่อนน าไปปฏิบตัจิริงนอกชัน้เรียน เชน่ การเรียนรู้ภาษาคนั
ไซ (Kansai ben) การฝึกดแูผนท่ี การเปล่ียนรถไฟ ตารางรถไฟ การฝึกสอบถามทางเป็นภาษาญ่ีปุ่ น การศกึษา
ข้อมลูพืน้ฐานของสถานท่ีท่ีจะไปเย่ียมชม การเตรียมข้อมลูพดูคยุกบันกัเรียน/นกัศกึษาตามหวัข้อท่ีก าหนด เชน่ 
การใช้เวลาในยามวา่ง กฎระเบียบของโรงเรียน ชีวิตในโรงเรียน เป็นต้น และเตรียมข้อมลูประเทศไทย รวมทัง้
กิจกรรม ตา่งๆ เพ่ือน าไปแลกเปล่ียนกบันกัเรียน/นกัศกึษาญ่ีปุ่ น   
 
ขัน้ปฏิบัต ิ 
 ผู้ เข้าอบรมได้ใช้ภาษาญ่ีปุ่ นในสถานการณ์จริง  ไมว่า่จะเป็นการสอบถามทาง สอบถามข้อมลูเพื่อ
กลบัมารายงานหน้าชัน้เรียน  ได้พดูคยุแลกเปล่ียนกบันกัศกึษามหาวิทยาลยั  และนกัเรียนมธัยมปลาย  
 

เตรียมตวั  準備 ปฏิบติั   体験 รายงานผล  発表 
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ขัน้รายงานผล 
 ผู้ เข้าอบรมได้น าเสนอผลงานหลงัจากท่ีได้ไปปฏิบตัจิริงตามหวัข้องาน (Task) ท่ีได้รับมอบหมาย โดย
น าเสนอเป็นกลุม่ในรูปแบบ Power Point, Poster, ไฟล์เสียง รูปภาพ และคลิปวีดีโอ โดยมีทัง้อาจารย์
ผู้ รับผิดชอบ อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีท่านอ่ืนมาร่วมฟัง และแสดงความคิดเห็นด้วย   
 รูปแบบการรายงานผล มีทัง้การพดูน าเสนอหน้าชัน้เรียน และการเขียนรายงาน บรรยายข้อเท็จจริง
และความรู้สกึหลงัจากท่ีได้รับประสบการณ์อีกด้วย  ซึง่ท าให้ผู้ เข้าอบรมได้พฒันาภาษาญ่ีปุ่ นในทกัษะทกุด้าน 
 ในการอบรมสปัดาห์สดุท้าย มีการรายงานผลในหวัข้อ 「日本体験報告会」เป็นการรายงานเก่ียวกบั
ความประทบัใจในการท ากิจกรรมตา่งๆ ในประเทศญ่ีปุ่ นผา่นการอบรมในครัง้นี ้  โดยรายงานเป็นกลุม่ย่อย 6 
กลุม่ตามท่ีแบง่ไว้ตัง้แตต้่น  ตามหวัข้อท่ีตนเองสนใจ  
 
4.2 การแนะน าส่ือการเรียนการสอนภาษา (日本語教育リソース) 
 บรรณารักษ์ห้องสมดุ JFKC แนะน าการใช้ห้องสมดุของศนูย์ฯ รวมถงึต าราและส่ือการสอน
ภาษาญ่ีปุ่ นตา่งๆ นอกจากนีท้าง JFKC ได้สนบัสนนุงบประมาณในการซือ้ต าราและส่ือการสอนให้กบัผู้ เข้า
อบรมคนละ 4,000 เยน และยงัประสานกบัทางส านกัพิมพ์ Bonjinsha เพ่ือลดราคา (10%) ส าหรับผู้ เข้าอบรมท่ี
ต้องการซือ้เพิ่มเตมิจากงบประมาณสว่นตวัของแตล่ะคน  
  ผู้ เช่ียวชาญของJFKC แนะน าเวบไซต์การเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ นตา่งๆ รวมถึง e-learning และการ
สร้างส่ือการสอนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั（生教材） เชน่การอดัเสียงอาบน า้ เสียงปิดประต ู และน ามาใช้สอน
ค ากริยาในภาษาญ่ีปุ่ น เป็นต้น  
      ในการอบรมสปัดาห์สดุท้าย  มีการรายงานผลในหวัข้อ 「リソース共有」หรือการรายงานผลการ
แลกเปล่ียนแหลง่ข้อมลู เป็นผลการรายงานจากการรวบรวมและจดัท าส่ือการสอนในฐานะอาจารย์สอน
ภาษาญ่ีปุ่ น เพ่ือน ามาแลกเปล่ียนซึง่กนัและกนั แล้วสามารถน ากลบัไปใช้สอนได้จริงในชัน้เรียนของตนตอ่ไป 
การรายงานนีแ้บง่กลุม่ตามความสนใจของแตล่ะคน ไมจ่ ากดัจ านวนคนและจ านวนกลุม่ 
 
4.3 การสัมผัสสังคมและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น (文化体験・社会体験) 
     ระหวา่งอบรมท่ีศนูย์ JFKC มีกิจกรรมด้านวฒันธรรม 2 อยา่ง คือ 
 (1) การใสช่ดุกิโมโน（着物の着付け体験）และแนะน าการใช้ผ้าห่อของแบบฟโุรชิค ิ（風呂敷）  
 (2) การตีกลองญ่ีปุ่ น（和太鼓） 
 นอกจากนีใ้นระหวา่งไปทศันศกึษาท่ีเกียวโตผู้ เข้าอบรมยงัได้เรียนรู้และสมัผสัวฒันธรรมญ่ีปุ่ นอ่ืนๆ 
อีก ได้แก่ การแชน่ า้พรุ้อน（温泉） และได้พกัโรงแรมแบบญ่ีปุ่ น การรับประทานอาหารญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดมิของเกียว
โต  การท าเส้นโซเมง（素麺作り） การท าตวัอยา่งอาหาร (食品サンプル) และ การเพ้นท์ผ้ากิโมโนแบบยเูซน
（友禅染

ゆうぜんぞめ

） 
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ประโยชน์ท่ีได้รับของผู้เข้าอบรม 
1. ผู้ เข้าอบรมได้ฝึกการใช้ภาษาญ่ีปุ่ นในสถานการณ์จริง รวมถึงการรายงานผลเป็นภาษาญ่ีปุ่ น การเขียน
เรียงความเป็นภาษาญ่ีปุ่ น กลา่วได้วา่ได้พฒันาทกัษะ ฟัง พดู อา่น เขียน ตลอดระยะเวลาการอบรม 3 สปัดาห์  
จงึมีความมัน่ใจในการใช้ภาษามากขึน้ 
2. ได้เรียนรู้และเข้าใจวฒันธรรมและสงัคมญ่ีปุ่ นผา่นกิจกรรมตา่งๆ ทัง้ภายในและนอกห้องเรียน ซึง่จะได้น าไป
ปรับใช้ในชัน้เรียนภาษาญ่ีปุ่ นของตนตอ่ไป 
3. สามารถรวบรวมส่ือการสอนภาษาญ่ีปุ่ นท่ีใช้ในชีวิตจริง（生教材） ส่ือการสอนท่ีแตล่ะกลุม่จดัท าขึน้ และ
น ามาแลกเปล่ียนกนักลบัไปใช้ประโยชน์ท่ีชัน้เรียนของตน  
 
ภาคผนวก  
1. รายช่ือผู้ เข้าร่วมโครงการอบรม ครัง้ท่ี 7 ณ ศนูย์คนัไซ ประจ าปี พ.ศ. 2557  

2. ตารางก าหนดการโดยละเอียด  

3. ประมวลภาพกิจกรรม 

    อนึง่ แบบสอบถามหลงัการอบรม และรายงานแสดงรายจา่ยนัน้ ทางศนูย์คนัไซก าลงัด าเนินการจดัท าอยู่ 
และจะสง่เป็นรายงานมาถึง JTAT ในประมาณเดือนมิถนุายน   

 

1. รายช่ือผู้เข้าอบรม ณ ศูนย์คันไซ  29 มี.ค – 18 เม.ย. 2557 

JTAT Kansai 2014 

 
ชื่อ โรงเรียนที่สอน หมายเหตุ 

1 น.ส.อนญัญา นาคปฐม โรงเรียนพิษณโุลกพิทยาคม  

2 น.ส.อจัฉรา ศรีวงษ์ศิริวฒัน์ โรงเรียนทา่มว่งราษฎร์บ ารุง Shinki17 

3 น.ส.บษุบา กาติ๊บ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์แมจ่นั  

4 น.ส.ชลธิดา ภาคทรวง โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง  

5 น.ส.อินทิพร จิรฐานิด โรงเรียนสงัคมวิทยา Shinki17 

6 น.ส.จิรัฐ นนัทพฤทธ์ิ โรงเรียนมธัยมวดันายโรง  

7 น.ส.กญัญารัตน์ อินทร์พรหม โรงเรียนวชิิตสงคราม  

8 น.ส.กรกนก เสมานรัุกษ์ โรงเรียนราชโบริกานเุคราะห์  

9 นายกฤษดา ชนะสทิธ์ิ โรงเรียนทา่ใหมพ่ลูสวสัดิ์ราษฎร์นกุลู Shinki17 

10 น.ส.เลศิลกัษณ์ คลืน่สวุรรณ โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ บดินทรเดชา  

11 นางณชัชารีย์ เจริญฉตัรารมย์ โรงเรียนนครสวรรค์ Shinki17 

12 น.ส.นชุจรินทร์ แพง่เมือง โรงเรียนธรรมราชศกึษา  
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13 นายณฐัสชิฌ์ เลศิพสโุชค โรงเรียนธาตนุารายณ์วิทยา  

14 น.ส.ปัญวลัย์ ตนัสเุมธ โรงเรียนกยุบรีุวิทยา Shinki17 

15 นายพฒันเดช กอวฒันา มหาวิทยาลยัรามค าแหง  

16 น.ส.ภทัรภร เผยกลิน่ โรงเรียนตาคลปีระชาสรรค์ Shinki17 

17 น.ส.ภทัรียา วงศ์วานิช มหาวิทยาลยับรูพา  

18 น.ส.ปวีณา จงักาจิตต์ โรงเรียนนาสว่งวิทยา  

19 น.ส.เพ็ญวารี วิจิตรเวชไพศาล 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บพิตรพิมขุ
มหาเมฆ 

 

20 นายปิติภทัร บิลเต๊ะ โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั สตลู  

21 น.ส.ศดานนัต์ พรหมคณุ โรงเรียนรัตนโกสนิทร์สมโภชบางขนุเทียน  

22 นางสอิง้น้อย กลมเกลยีว โรงเรียนมธัยมวดับงึทองหลาง  

23 นางสนิีนาฏ หอมมาลา โรงเรียนบ้านวงัชะโอน Shinki17 

24 น.ส.สภุาพรรณ ธรรมสาล ี
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์(ทวีวฒันา)ในพระบรม
ราชปูถมัภ์ฯ 

Shinki17 

25 น.ส.สภุาวดี จนัเกือ้ โรงเรียนหารเทารังสปีระชาสรรค์ Shinki17 

26 นางสภุาวด ีนามหล้า โรงเรียนพยคัฆภมูิวิทยาคาร Shinki17 

27 น.ส.สพุพตา สทิธิรักษ์ โรงเรียนปรางค์กู ่ Shinki17 

28 นางสรีุวลัย์ สงวนให้ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม  

29 น.ส.ทดัจนัทร์ เดชะปัญญา โรงเรียนวงัไกลกงัวล  

30 น.ส.ธนชัพร สขุลาภ โรงเรียนสวรรค์อนนัต์วิทยา  

31 นายธมกร ศรีกิจกลุ มหาวิทยาลยับรูพา  

32 น.ส.วรรณวิภา เกตแุก้ว โรงเรียนพนสัพิทยาคาร Shinki17 

33 น.ส.วิไลรักษ์ บญุงาม โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้าอตุรดิตถ์ Shinki17 

34 นายวรพงศ์ ปรัสพนัธ์ โรงเรียนวจิิตราพิทยา  

 
น.ส.ฑริกติมา เลศิกิจลกัษณ์ Japan Foundation Bangkok ผู้ประสานงาน 

 
น.ส.ปิยวรรณ อศัวราชนัย์ Thammasat University ผู้ประสานงาน 
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2. ตารางเรียนและกิจกรรม 
ก าหนดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่นส าหรับครูชาวไทย ครัง้ที่ 7 ปี 2014 

(ศูนย์คันไซ เจแปนฟาวน์เดชั่น) 
2014.2. 

        วนัท่ี วนั 9:00-9:50 10:00-10:50 11:00-11:50 13:20-14:10 14:20-15:10 หมายเหต ุ

3/29 ส ออกเดินทาง   

3/30/ อา ถึงสนามบินคนัไซ   

3/31 จ 
ปฐมนิเทศ และแนะน าการใช้สิง่
อ านวยความสะดวกภายในศนูย์ 

(ห้องประชมุ) 

ปฐมนิเทศ 
กิจกรรมสว่น
บคุคล (ห้อง
ประชมุ) 

แหลง่ข้อมลู
ภาษาญ่ีปุ่ น  
(1) น าชม

ห้องสมดุและ
แนะน าต ารา
สือ่การเรียน
การสอน                     

เตรียมตวั
ส าหรับการ
ทศันศกึษา
เมืองโอซาก้า 
(ห้องประชมุ) 

  

4/1 อ ทศันศกึษาเมืองโอซาก้า   

4/2 พ 
แหล่งข้อมูลภาษาญ่ีปุ่น (2) เวบ็ไซต์ (3) กิจกรรมใน

ชัน้เรียน (ห้องอบรม 1 และห้องคอมพิวเตอร์)                    

สรุปผลการทศันศกึษาเมืองโอ
ซาก้า (ห้องประชมุ)   

4/3 พฤ 
บรรยายพิเศษภาษาญ่ีปุ่ นครัง้ที่ 1(อ.ซะกะอิดะ  อ.

ทะเคดะ อ. นะกะจิมะ) (ห้องเรียน3)                 

สมัผสัวฒันธรรมญ่ีปุ่ นครัง้ที่ 1 
ศิลปะการตอ่สู้ไอคิโด (ห้อง

ประชมุ)   

ร่วมกิจกรรมได้ 
25 คน ท่ีเหลอื
สงัเกตกุารณ์ 

4/4  ศ 
เตรียมตวัส าหรับ
การทศันศกึษา

นารา   

กิจกรรมตามความสนใจสว่นบคุคล 
1 (รายงานหวัข้อของแตล่ะคน) 

(ห้อง3) 

เตรียมตวัในการเยีย่มชม
มหาวิทยาลยัและการเดินชม

เมืองโกเบ (ห้อง3)          
  

4/5 ส ทศันศกึษานารา    

4/6  อา วนัหยดุ   

4/7 จ 

เตรียมตวัส าหรับ
การเยี่ยมชม
โรงเรียนมธัยม

ปลาย 

 เตรียมตวัส าหรับการทศันศกึษา
เกียวโต 

สมัผสัวฒันธรรมญ่ีปุ่ นครัง้ที่ 2 
การใสกิ่โมโน การตีกลองญ่ีปุ่ น 
(ห้องแบบญ่ีปุ่ น/ ห้องประชมุ) 

 สลบักนัทีละ 
18 คน ท า 1 
กิจกรรมใน 1 
วนั 

4/8 อ 
เยี่ยมชมอนสุรณ์สถานภยัพิบตัิจากแผน่ดินไหวฮนัชิน-อะ

วะจิ และศนูย์ป้องกนัภยัพิบตัิในอนาคต 
เยี่ยมมหาวิทยาลยัสตรีมโุกะงะวะ   

4/9  พ 
สรุปผลการเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลยัและรายงาน (ห้อง

ประชมุ 
กิจกรรมตามความสนใจสว่น
บคุคล 2 (รายงานหวัข้อของแต่
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ละคน) (ห้อง3) 

4/10 พฤ 
เยี่ยมโรงเรียนมธัยมปลายอาซาฮีแหง่เมืองโอซาก้า และชมโรงงานโมริโนะแซมเปิล้ ทดลอง

ท าอาหารตวัอยา่ง 
  

4/11 ศ 
ทศันศกึษาเกียวโต (ค้างคืน 1 คืน) 

พกัโรงแรมสโุฮะ
คะค ุเกียวโต 

4/12 ส 
 

4/13 อา วนัหยดุ   

4/14 จ 
สรุปผลการทศันศกึษาเกียวโต (เขียน

รายงาน) 

เตรียมตวั
ส าหรับ

รายงานหน้า
ชัน้  

สมัผสัวฒันธรรมญ่ีปุ่ นครัง้ที่ 3 
การใสกิ่โมโน การตีกลองญ่ีปุ่ น 
(ห้องแบบญ่ีปุ่ น/ ห้องประชมุ 

 สลบักนัทีละ 
18 คน ท า 1 
กิจกรรมใน 1 
วนั 

4/15 อ กิจกรรมตามความสนใจสว่นบคุคล 3 (สรุป) เตรียมรายงานหน้าชัน้    

4/16 พ 
เตรียมการรายงาน 

(ห้องประชมุ) 
รายงานประสบการณ์ (ห้องประชมุ) 

แหลง่ข้อมลูร่วม (เตรียมการ) (ห้องประชมุ)  
  

4/17  พฤ 
อธิบายการเตรียมตวั

กลบัประเทศ 
รายงานประสบการณ์ (ห้อง6) 

พิธีจบการฝึกอบรมและงานเลีย้ง 
 (ห้องประชมุ 18.00 น. เป็นต้นไป) 

4/18 ศ เดินทางกลบัประเทศไทย   

 
3. ประมวลภาพ 

 

  和太鼓体験 
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   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 
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  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 
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終了式で 


