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5   พฤศจิกายน 2555 
 
 

เรื่อง   โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นส าหรับครูชาวไทยที่ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 

เรียน   หัวหน้าหมวด  หัวหน้าสาขา  หัวหน้าภาค  อาจารย์ภาษาญี่ปุ่นทุกท่าน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบสมัครและรายละเอียดโครงการ 

 
ด้วยทางสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน่แห่งประเทศไทย (JTAT) จะจัดโครงการพัฒนาภาษาและ

วัฒนธรรมญี่ปุ่นส าหรับครชูาวไทยที่ประเทศญี่ปุ่น ครัง้ที่ 6 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากเจแปนฟาวน์เดชั่น  ระหว่างวันที ่ 

7-27 เมษายน 2556   เป็นเวลา 3 สัปดาห์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่น  เรียนรู้

เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น  ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับสื่อและเทคนิคการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น  

รายละเอียดดังเอกสารแนบ   

 

อนึ่ง เนื่องจากทางเจแปนฟาวน์เดชั่นจะใหทุ้นสนับสนุนเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษา 

ญี่ปุ่น ค่าอาหาร (ไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์) และค่าที่พักส าหรบัผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจึงต้อง

รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายในประเทศญี่ปุน่บางส่วน  เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น ค่าทัศนศึกษา 

ค่าประกันชีวิต  ค่าวัสดุที่ใช้ในการเรียนศิลปะของญี่ปุ่น  เป็นต้น รวมทั้งสิ้นประมาณ 40,000 บาท   

 

จึงเรียนมาเพื่อขอความกรุณาประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้อาจารย์ในสถาบันของท่านเข้าร่วมโครงการ 

ในครั้งนี้ด้วย    จักขอบคุณยิ่ง 

 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
     

  (รศ.วรินทร วูวงศ์) 
             นายกสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย 
       
 
 
 
 

 



โครงการพัฒนาภาษาและวฒันธรรมญี่ปุ่นส าหรับครูชาวไทยท่ีประเทศญี่ปุ่น ครั้งท่ี 6 
 

ทางสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย(JTAT) จะจัดโครงการพฒันาภาษาและ

วัฒนธรรมญี่ปุ่นส าหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นที่ยังขาดประสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7 – 

27 เมษายน 2556 ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 

40,000 บาท  ซึ่งเป็นค่าเครื่องบินและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่เกดิขึ้นที่ญี่ปุ่น เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศญี่ปุน่ ค่าทัศน

ศึกษา  ค่าประกันชีวิต  ค่าวัสดุที่ใช้ในการเรียนศิลปะของญี่ปุ่น เป็นต้น โดยทางเจแปนฟาวน์เดชั่น  จะรับผิดชอบ

เฉพาะค่าใช้จ่ายในเรื่องการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ค่าที่พกัส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  และค่าอาหาร(ไม่รวมวันหยุด

เสาร์อาทิตย์)  ทั้งนี้ จะรับจ านวนประมาณ 64 คน โดยผู้เข้าร่วมทุกคนจะต้องเดินทางไปกลับพร้อมกัน 

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องส่งใบสมัครทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ถึงอาจารย์อาภาพร เนาสราญ  
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น  เจแปนฟาวน์เดชั่น  กรุงเทพฯ  เลขที ่159 ชั้น10 อาคารเสริมมิตร สุขุมวิท ซอย 21 เขตวัฒนา 
กทม.10110  ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2555  ทั้งนี้เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการของโครงการพิจารณาความ
เหมาะสม  โดยจะแจ้งผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2556 ทางเว็บไซต์ของ
สมาคม (http://www.jtat.info)และทางอีเมลของผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

เกณฑ์ในการคัดเลือก 
1. ผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นประมาณระดับ 3 
2. ผูท้ี่ไม่เคยเดินทางไปญี่ปุน่หรือเข้ารับการอบรมที่จัดโดยเจแปนฟาวน์เดชั่นในญี่ปุน่  จะได้รับการพิจารณา

ก่อน 

รายละเอียด 
1. คุณสมบัติผู้สมัคร    

1. เป็นสมาชิกสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ประเภทตลอดชีพ   
2. เป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นในระดบัมัธยมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย 

 
2. ก าหนดการ  
สถานท่ี            1. ศูนย์อุราวะ เจแปนฟาว์เดชั่น จังหวัดไซตะมะ ประเทศญี่ปุ่น (รับจ านวน 35 คน) 
      2. ศูนย์คันไซ  เจแปนฟาว์เดชั่น จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (รับจ านวน 29 คน) 
วันเวลา  วันที่ 7-27 เมษายน 2556 (ระยะเวลา 3 สัปดาห์)  

 
3. เนื้อหาในการอบรม 
3.1 การฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตจริง 
 พัฒนาความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นจากกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสใช้ภาษาญี่ปุ่นกับชาวญี่ปุ่นได้จริงที่ญี่ปุ่น     
ตัวอย่างกิจกรรม  

ส ารวจละแวกท่ีอยู่อาศัย 
สืบค้นว่าธนาคาร ร้านสะดวกซือ้ ที่ท าการไปรษณีย์  ร้านร้อยเยน ฯลฯ ตั้งอยู่ทีใ่ด โดยการสอบถามข้อมูลจาก

ชาวญี่ปุ่นพร้อมทั้งท าแผนที ่ และน ามารายงานหน้าชั้นเป็นภาษาญี่ปุ่น 

http://www.jtat.info/


ส ารวจเมืองโตเกียว/ โอซาก้า  
แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมส ารวจสถานที่ที่มีชื่อเสียงในเมืองโตเกียว/ โอซาก้า พูดคุยกับคนในท้องถิ่น ถ่ายรูป      

ลิ้มรสอาหารมีชื่อของเมืองฯลฯ  จากนั้นกลบัมารายงานผลเปน็ภาษาญี่ปุ่น 
Field Trip 

 ทัศนศึกษาสถานที่ที่มีชื่อเสียงย่านในโตเกียว/โอซาก้า 
เยี่ยมชมสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่น 

 เยี่ยมชมและดูการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาในญี่ปุน่ 
 

3.2 การแนะน าสื่อการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รวบรวมสือ่การเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรม  ที่สามารถน าไปใช้กบั 

ผู้เรียนของตนได้อย่างเหมาะสม 
 
3.3 สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น   

 สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นโดยเข้าร่วมกิจกรรม เช่น  เขียนพู่กัน  พิธีชงชา  การแต่งชดุกิโมโนและ
เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางศูนย์ฯ จัดเตรียมไว้ให ้

ก าหนดการ 
วันที่ 1 6 เมย. (ส.) ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ  (TG 640  22.10 –Tokyo/ TG 622  23.30 - Osaka)  

วันที่ 2 7 เมย.(อา.) เดินทางถึงสนามบินนาริตะ/สนามบินคันไซ       

วันที่ 3 8 เมย.(จ.)  ปฐมนิเทศ + รายละเอียดคอร์สอบรม + แนะน าสื่อการเรียนการสอน① 

วันที่ 4 9เมย.(อ.)  แนะน าสื่อการเรียนการสอน② +  เตรียมตัวส ารวจละแวกที่อยู่อาศัย 

วันที่ 5 10 เมย.(พ.) ส ารวจละแวกที่อยู่อาศัย + สรุปผลการส ารวจ 

วันที่ 6 11เมย.(พฤ.) เตรียมตัวส ารวจเมือง (โตเกียว/โอซาก้า) + แนะน าสื่อการเรียนการสอน③ 

วันที่ 7 12เมย.(ศ.) ส ารวจเมือง (โตเกียว/โอซาก้า) 

วันที่ 8 13 เมย.(ส.) วันหยุด 

วันที่ 9 14 เมย.(อา.)  ทัศนศึกษา 

วันที1่0 15 เมย.(จ.) ทัศนศึกษา 

วันที1่1 16 เมย.(อ.) สรุปและรายงานผลการส ารวจเมือง (โตเกียว/โอซาก้า) 

วันที1่2 17เมย. (พ.) สัมผัสวัฒนธรรมญ่ีปุ่น① 

วนัที1่3 18เมย.(พฤ.)  เตรียมตัวเยี่ยมสถาบันการศึกษา + สัมผัสวัฒนธรรมญ่ีปุ่น② 

วันที1่4 19 เมย. (ศ.) เยี่ยมสถาบันการศึกษา 

วันที1่5 20เมย.(ส.) วันหยุด 

วันที่16 21 เมย.(อา.)  วันหยุด 

วันที่17 22 เมย.(จ.) เตรียมตัวส ารวจเมือง (คาวาโงเอะ/ โกเบ) 

วันที่18 23 เมย.(อ.) ส ารวจเมือง(คาวาโงเอะ/ โกเบ) 

วันที่19 24 เมย.(พ.) สรุปและรายงานผลการส ารวจเมือง (คาวาโงเอะ/ โกเบ) 

วันที2่0 25 เมย.(พฤ.) สรุปการอบรม + พิธีปิด 

วันที2่1 26 เมย.(ศ.) เตรียมตัวกลับประเทศไทย  

วันที2่2 27 เมย.(ส.) ออกเดินทางกลับประเทศไทย (TG 677 16.55น. จากTokyo/TG 623 11.45 น. จาก Osaka) 

 *หมายเหตุ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาการเดนิทางและกิจกรรมตามความเหมาะสม 
* ดาวน์โหลดใบสมัคร 

http://www.jtat.info/doc/2012/applicationform201211001.doc

