การสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
ในหัวข้อ “เรียนรู้ แบ่งปัน กิจกรรมในชั้นเรียน”
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 11.00 น.
รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
เริ่มการสัมมนาเวลา 09.00 น.
ผู้ดาเนินรายการ โดย อ.ดร.สุนทรี คันธรรมพันธ์ กล่าวเชิญชวนผู้เข้าร่วมสัมมนาแบ่งปันไอเดียการสอน
ภาษาญี่ปุ่น ผ่านการติด Hashtag #jtatเรียนรู้แบ่งปัน
กล่าวเปิดงาน โดย Mr.Matsui Yuki ผู้อานวยการฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
กล่าวถึงงานสัมมนา โดย รศ.ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข นายกสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่ง
ประเทศไทย
สรุปเนื้อหาโดยย่อจากวิทยากร
1.อาจารย์วิลาวัลย์ จันทริมา (โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยาไพศาล จังหวัดร้อยเอ็ด)
หัวเรื่องในการสัมมนา 導入 นาเข้าสู่บทเรียนอย่างไรให้น่าสนใจ โดยกล่าวถึงความสาคัญของการ
นาเข้าสู่บทเรียน ทาไมครูผู้สอนจาเป็นต้องมีการ 導入 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการเกี่ยวกับ
เรื่องที่จะเรียน และสามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่จะเรียนได้
หลังจากนั้นมีการกล่าวถึงเทคนิคในการนาเข้าสู่บทเรียน คือ จะต้องดึงดูด น่าสนใจ เนื้อหาเป็น
ปัจจุบัน และมีความสอดคล้องกับความรู้เดิมเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ โดยยกตัวอย่างการ 導入 ทั้งสิ้น 2
ตัวอย่าง ดังนี้
1. การ 導入 คาช่วย ในบทที่ 1 เรื่อง しょうかい โดยให้ผู้เรียนสังเกตรูปประโยคภาษาไทย
“ฉัน…คนไทยค่ะ/ครับ” “คุณลี…คนเกาหลีค่ะ/ครับ” “เพื่อน…ฉัน…ชาวเกาหลีค่ะ/ครับ” ให้
นักเรียนลองเติมประโยคให้สมบูรณ์เพื่อเชื่อมโยงไปถึงคาช่วยในภาษาญี่ปุ่น
2. การ 導入 วัฒนธรรม พูดคุยเกี่ยวกับเทศกาลของประเทศไทย การตั้งคาถามเกี่ยวกับเทศกาล
เช่น ในวันหยุดเทศกาลสาคัญต่าง ๆ นักเรียนทาอะไรกันบ้าง เทศกาลในประเทศไทยส่วน
ใหญ่เกี่ยวข้องกับความสาคัญในเรื่องใดบ้าง โดยการนารูปภาพของเทศกาลของแต่ละภาคมา
นาเข้าสู่บทเรียนวัฒนธรรมที่จะสอนในคาบนั้น ๆ
หลังจากนั้นมีการนาเสนอสื่อต่าง ๆ ที่คุณครูสามารถนามาใช้ในการนาเข้าสู่บทเรียนได้ เช่น ข่าวจากยู
ทูป นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และได้แนะนาหนังสือ 絵で導入・絵で練習 ให้แก่ผู้เข้าสัมมนา เพื่อใช้เป็นแหล่ง
อ้างอิงในการช่วยเรื่องของการนาเข้าสู่บทเรียน
2. อาจารย์พิรญาณ์ นพรัตน์ (โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพฯ)
หัวเรื่องในการสัมมนา 文法ドリル ฝึกฝนอย่างไรให้ใช้ได้จริง ในช่วงแรกมีการกล่าวถึงแพทเทิร์น
ของการฝึกฝนไวยากรณ์ ทั้ง 6 รูปแบบ ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.

การออกเสียง Repeat ตามผู้สอน
変形練習 คุณครูกาหนดคาศัพท์ที่ต้องการฝึก และให้ผู้เรียนผันตามรูปร่างที่ต้องการฝึก
代入練習 คุณครูกาหนดศัพท์ให้นักเรียนเติมในจุดที่ต้องการฝึก
拡張練習 การนาศัพท์มาเติมเพื่อฝึกสร้างประโยคให้ยาวขึ้น
完成練習 คุณครูกาหนดประโยคที่ไม่สมบูรณ์ และให้นักเรียนเติมคาช่วยหรือเติมประโยคให้สมบูรณ์
応答練習 คุณครูกาหนดคาถาม - คาตอบ ให้นักเรียนฝึกการตอบให้เหมาะสมกับประโยค
โดยในการสัมมนาครั้งนี้ มีการยกตัวอย่างการฝึกฝนไวยากรณ์โดยใช้การฝึกแบบ 完成練習 การเติมคา
ช่วยให้สมบูรณ์ เนื้อหาที่ใช้เป็นเนื้อหาในหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง
บทที่ 4
กิจกรรมที่ใช้ฝึกฝนผู้เรียนจะเน้นที่กิจกรรมกลุ่ม ให้เพื่อนช่วยเพื่อน โดยคุณครูแบ่งกลุ่มนักเรียนตาม
จานวนเหมาะสม ให้นักเรียนกาหนดหมายเลขประจาตัวเองในกลุ่ม เมื่อครูต้องการฝึกนักเรียน ให้คุณครูเรียก
หมายเลขประจาตัว เพื่อให้นักเรียนคนนั้นได้ฝึกการแต่งประโยค โดยมีการระดมสมองภายในกลุ่มก่อนตอบ
คาถาม เมื่อคุณครูฝึกจนมั่นใจว่านักเรียนสามารถเข้าใจการใช้คาช่วยได้แล้ว จึงยกสถานการณ์การนาความรู้ไป
ใช้จริง โดยกาหนดสถานการณ์ให้นักเรียนฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นในการถามตอบ แก้ปัญหา แนะนาและเปรียบเทียบ
สถานการณ์คือ “ให้นักเรียนสัมภาษณ์คุณครูชาวญี่ปุ่นว่าเดินทางมาโรงเรียนอย่างไร และคิดเปรียบเทียบหรือ
แนะนายานพาหนะให้กับคุณครูชาวญี่ปุ่น”
反復練習

3. อาจารย์กฤษณะ มณีสอดแสง (โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ)
หัวเรื่องในการสัมมนา 漢字はおもしろい คันจิน่าสนุก
โดยช่วงแรกมีการกล่าวถึงความสาคัญของคันจิว่าทาไมต้องเรียนคันจิ ทาไมคันจิยาก มีการตั้งคาถาม
ให้แก่ผู้เข้าสัมมนาและคิดวิเคราะห์ไปพร้อม ๆ กัน
การเรียนคันจิในไทยส่วนใหญ่แล้วเป็นการเขียนซ้าไปซ้ามา พบว่าเมื่อถึงเวลาใช้จริงกลับลืม ผู้สอนควร
ต้องเสนอแนะกลวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน โดยสร้างสถานการณ์ให้ได้ใช้คันจิ
บ่อย ๆ จัดสรรเวลาให้มีการสอนคันจิ ถ้าเป็นไปได้จัดให้มีวิชาคันจิ
หลังจากนั้นมีการแนะนาการกิจกรรมการเรียนการสอนคันจิโดยนาคันจิมาจัดกลุ่มเซตเดียวกัน เช่น
คันจิวันในสัปดาห์ คันจิอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย อ้างอิงจากหนังสือ 漢字教材を作る
กิจกรรม การแยกตัวคันจิที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม เช่น คันจิตัวใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อสภาพ
อากาศ หรือไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อสัตว์
กิจกรรม ให้นักเรียนเลือกจัดกลุ่มคันจิด้วยตนเองและแชร์กับเพื่อนๆ
กิจกรรม ให้นักเรียนสังเกตคันจิจากสื่อต่าง ๆ เช่น คันจิที่อยู่ในธนบัตร คันจิที่อยู่ในสถานีรถไฟ คันจิที่
อยู่ในร้านค้าต่าง ๆ
กิจกรรมการเรียนการสอนคันจิในระดับกลาง โดยนาภาพที่มีอักษรคันจิ จากสถานที่จริงให้นักเรียนดู
และศึกษาการใช้อักษรคันจิหรือเชื่อมโยงความหมาย โดยมีการยกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนคันจิ

มาเป็นตัวอย่าง คือ การใช้แผนผังเชื่อมโยงคันจิของผู้เรียนชาวไทยในระดับกลางตอนต้น (ปาจรีย์ วิวัฒนปฐพี,
2560) โดยกาหนดบุชุและให้นักเรียนเลือกเติมคันจิที่มีบุชุแบบเดียวกัน และมีการแตกแขนงคาศัพท์จากคันจิ
ตัวนั้น ๆ ด้วย ทาให้จานวนคันจิและคาศัพท์ที่เขียนได้เพิ่มขึ้น การเขียนแผนผังทาให้ได้ทบทวนคันจิตัวเก่า มี
การใช้จินตนาการอย่างอิสระมากกว่าท่องจา มีโอกาสได้ฝึกใช้บุชุตัวอื่น ๆ
และสุดท้าย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้นาเสนอคันจิกับเพื่อน ๆ ในห้องเรียน
โดยยกกิจกรรมที่อาจารย์ได้จัดขึ้นในชั้นเรียนของตนเองมาเป็นไอเดียแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับผู้เข้าร่วมสัมมนา
ในครั้งนี้
ปิดการอบรมสัมมนา เวลา 11.00 น.
การประเมินผลการดาเนินงานสัมมนา
งานสัมมนาครั้งนี้มผี ู้สมัครเข้าร่วมสัมมนารวม 221 คน (เป็นสมาชิก 75 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 ไม่ได้เป็น
สมาชิก 146 คน คิดเป็นร้อยละ 66.1)
ผู้เข้าร่วมงานรวม 150 คน ตอบแบบสอบถาม 100 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67
การประเมินผลระดับความพึงพอใจต่อการดาเนินงานใน 5 ด้าน โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งระดับคะแนนเป็น
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ส่วนที่ 1 : ความพึงพอใจงานสัมมนา
หัวข้อ
ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
1.วันเวลาเหมาะสม
4.85
มากที่สุด
2.ระยะเวลา (2 ชม.)
4.76
มากที่สุด
เหมาะสม
3.เนื้อหาเหมาะสม
4.79
มากที่สุด
4.ได้รับประโยชน์
4.84
มากที่สุด
5.อุปกรณ์และระบบเหมาะสม
4.81
มากที่สุด
ภาพรวม
4.81
มากที่สุด
ส่วนที่ 2 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสัมมนาครั้งนี้
-วันนี้วิทยากรบรรยายดีมากแล้ว แต่อยากให้จัดหัวข้อนี้อีก จะได้เห็นภาพหรือมีการแชร์กิจกรรมมากขึ้น
-อยากให้เลื่อนเวลาเริ่มงานสัมมนาให้สายกว่านี้อีกสักเล็กน้อย (2 คน)
ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อการสัมมนาครั้งต่อไป
-ไอเดียกิจกรรมการสอนการฟังพูด การสอนสนทนาภาษาญี่ปุ่นโดยไม่มีผู้สอนชาวญี่ปุ่น ตัวอย่างการบ้านของ
วิชานี้ (8 คน)
-สื่อที่น่าสนใจ และเทคนิคการใช้ในการจัดการเรียนการสอน (7 คน)
-การสอนวัฒนธรรมญี่ปุ่น (6 คน)

-การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น กระตุ้นให้เด็กเกิดความรักและสนใจภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น การสอนที่
ทาให้บรรยากาศชั้นเรียนสนุก (5 คน)
-วิธีการสอนไวยากรณ์ ให้สนุกยิ่งขึ้น (เช่น เนื้อหาในอะกิโกะเล่ม 5-6) (4 คน)
-วิธีการสอนตัวอักษรคานะ คันจิ (4 คน)
-การสอนการอ่าน (3 คน)
-การสอนการเขียนให้น่าสนใจ (3 คน)
-การสอนภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบออนไลน์ (2 คน)
-การสอนภาษาญี่ปุ่นกับการบริการและท่องเที่ยว เพื่อใช้ต่อยอดในด้านทักษะอาชีพของผู้เรียน (2 คน)
-การใช้เกมในการสอน (2 คน)
-การสอนที่ทาให้นักเรียนนาไปใช้ได้จริง
-การจัดกิจกรรมให้จาคาศัพท์
-ปัญหาในการเรียนภาษาญีุนของผู
่ป่
้เรียนชาวไทย และวิธีแก้ไข/ส่งเสริม/พัฒนา
-การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นนอกห้องเรียน เช่น วันทานาบาตะ ค่ายภาษาญี่ปุ่น ชุมนุม ฯลฯ
-การแก้ปัญหาชั้นเรียนที่นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันมาก
-หัวข้อสัมมนาแบบวันนี้ เปลี่ยนหัวข้อย่อย และอยากให้จัดบ่อยๆ

รูปภาพบรรยากาศงานสัมมนา JTAT ครั้งที่ 26 หัวข้อ “เรียนรู้ แบ่งปัน กิจกรรมในชั้นเรียน”

