
การสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 26 
ในหัวข้อ “เรียนรู้ แบ่งปัน กิจกรรมในชั้นเรียน”  

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 11.00 น.  
รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom  

 
เริ่มการสัมมนาเวลา 09.00 น. 
ผู้ด าเนินรายการ โดย อ.ดร.สนุทรี คันธรรมพันธ์  กล่าวเชิญชวนผู้เข้าร่วมสัมมนาแบ่งปันไอเดียการสอน
ภาษาญี่ปุ่น ผ่านการติด Hashtag #jtatเรียนรู้แบ่งปัน  
กล่าวเปิดงาน โดย Mr.Matsui Yuki ผู้อ านวยการฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ 
กล่าวถึงงานสัมมนา โดย รศ.ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข นายกสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่ง
ประเทศไทย 
 
สรุปเนื้อหาโดยย่อจากวิทยากร  
1.อาจารย์วิลาวัลย์  จันทริมา (โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยาไพศาล จังหวัดร้อยเอ็ด) 
 หัวเรื่องในการสัมมนา 導入 น าเข้าสู่บทเรียนอย่างไรให้น่าสนใจ โดยกล่าวถึงความส าคัญของการ
น าเข้าสู่บทเรียน ท าไมครูผู้สอนจ าเป็นต้องมีการ 導入 เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีจะเรียน และสามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่จะเรียนได้   
 หลังจากนั้นมีการกล่าวถึงเทคนิคในการน าเข้าสู่บทเรียน คือ จะต้องดึงดูด น่าสนใจ เนื้อหาเป็น
ปัจจุบัน และมีความสอดคล้องกับความรู้เดิมเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ โดยยกตัวอย่างการ 導入 ทั้งสิ้น 2 
ตัวอย่าง ดังนี้ 

1. การ 導入 ค าช่วย ในบทที่ 1 เรื่อง しょうかい โดยให้ผู้เรยีนสังเกตรูปประโยคภาษาไทย 
“ฉัน…คนไทยค่ะ/ครับ” “คุณลี…คนเกาหลีค่ะ/ครับ” “เพ่ือน…ฉัน…ชาวเกาหลีค่ะ/ครับ” ให้
นักเรียนลองเติมประโยคให้สมบูรณ์เพ่ือเชื่อมโยงไปถึงค าช่วยในภาษาญี่ปุ่น 

2. การ 導入 วัฒนธรรม พูดคุยเกี่ยวกับเทศกาลของประเทศไทย การตั้งค าถามเกี่ยวกับเทศกาล 
เช่น ในวันหยุดเทศกาลส าคัญต่าง ๆ นักเรียนท าอะไรกันบ้าง เทศกาลในประเทศไทยส่วน
ใหญ่เกี่ยวข้องกับความส าคัญในเรื่องใดบ้าง โดยการน ารูปภาพของเทศกาลของแต่ละภาคมา
น าเข้าสู่บทเรียนวัฒนธรรมที่จะสอนในคาบนั้น ๆ  

 หลังจากนั้นมีการน าเสนอสื่อต่าง ๆ ที่คุณครูสามารถน ามาใช้ในการน าเข้าสู่บทเรียนได้ เช่น ข่าวจากยู
ทูป นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และได้แนะน าหนังสือ 絵で導入・絵で練習 ให้แก่ผู้เข้าสัมมนา เพ่ือใช้เป็นแหล่ง
อ้างอิงในการช่วยเรื่องของการน าเข้าสู่บทเรียน 
2. อาจารย์พิรญาณ์  นพรัตน์ (โรงเรียนศรีอยุธยา  ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพฯ) 
 หัวเรื่องในการสัมมนา 文法ドリル ฝึกฝนอย่างไรให้ใช้ได้จริง ในช่วงแรกมีการกล่าวถึงแพทเทิร์น
ของการฝึกฝนไวยากรณ์ ทั้ง 6 รูปแบบ ดังนี้ 

https://www.thanop.com/hashtag/


1. 反復練習  การออกเสียง Repeat ตามผู้สอน 
2. 変形練習 คุณครูก าหนดค าศัพท์ที่ต้องการฝึก และให้ผู้เรียนผันตามรูปร่างที่ต้องการฝึก 
3. 代入練習 คุณครูก าหนดศัพท์ให้นักเรียนเติมในจุดที่ต้องการฝึก 
4. 拡張練習 การน าศัพท์มาเติมเพ่ือฝึกสร้างประโยคให้ยาวขึ้น  
5. 完成練習 คุณครูก าหนดประโยคที่ไม่สมบูรณ์ และให้นักเรียนเติมค าช่วยหรือเติมประโยคให้สมบูรณ์ 
6. 応答練習 คุณครูก าหนดค าถาม - ค าตอบ ให้นักเรียนฝึกการตอบให้เหมาะสมกับประโยค 

 โดยในการสัมมนาครั้งนี้ มีการยกตัวอย่างการฝึกฝนไวยากรณ์โดยใช้การฝึกแบบ 完成練習 การเติมค า
ช่วยให้สมบูรณ์ เนื้อหาที่ใช้เป็นเนื้อหาในหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง 
บทที่ 4  
 กิจกรรมที่ใช้ฝึกฝนผู้เรียนจะเน้นที่กิจกรรมกลุ่ม ให้เพ่ือนช่วยเพื่อน โดยคุณครูแบ่งกลุ่มนักเรียนตาม
จ านวนเหมาะสม ให้นักเรียนก าหนดหมายเลขประจ าตัวเองในกลุ่ม เมื่อครูต้องการฝึกนักเรียน ให้คุณครูเรียก
หมายเลขประจ าตัว เพื่อให้นักเรียนคนนั้นได้ฝึกการแต่งประโยค โดยมีการระดมสมองภายในกลุ่มก่อนตอบ
ค าถาม เมื่อคุณครูฝึกจนมั่นใจว่านักเรียนสามารถเข้าใจการใช้ค าช่วยได้แล้ว จึงยกสถานการณ์การน าความรู้ไป
ใช้จริง โดยก าหนดสถานการณ์ให้นักเรียนฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นในการถามตอบ แก้ปัญหา แนะน าและเปรียบเทียบ 
สถานการณ์คือ “ให้นักเรียนสัมภาษณ์คุณครูชาวญี่ปุ่นว่าเดินทางมาโรงเรียนอย่างไร และคิดเปรียบเทียบหรือ
แนะน ายานพาหนะให้กับคุณครูชาวญี่ปุ่น” 
  
3. อาจารย์กฤษณะ มณีสอดแสง (โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ) 
 หัวเรื่องในการสัมมนา 漢字はおもしろい คันจนิ่าสนุก 
 โดยช่วงแรกมีการกล่าวถึงความส าคัญของคันจิว่าท าไมต้องเรียนคันจิ ท าไมคันจิยาก มีการตั้งค าถาม
ให้แก่ผู้เข้าสัมมนาและคิดวิเคราะห์ไปพร้อม ๆ กัน 
 การเรียนคันจิในไทยส่วนใหญ่แล้วเป็นการเขียนซ้ าไปซ้ ามา พบว่าเมื่อถึงเวลาใช้จริงกลับลืม ผู้สอนควร
ต้องเสนอแนะกลวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน โดยสร้างสถานการณ์ให้ได้ใช้คันจิ
บ่อย ๆ จัดสรรเวลาให้มีการสอนคันจิ ถ้าเป็นไปได้จัดให้มีวิชาคันจิ 
 หลังจากนั้นมีการแนะน าการกิจกรรมการเรียนการสอนคันจิโดยน าคันจิมาจัดกลุ่มเซตเดียวกัน เช่น 
คันจิวันในสัปดาห์ คันจิอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย อ้างอิงจากหนังสือ 漢字教材を作る 
 กิจกรรม การแยกตัวคันจิที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม เช่น คันจิตัวใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อสภาพ
อากาศ  หรือไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อสัตว์   
 กิจกรรม ให้นักเรียนเลือกจัดกลุ่มคันจิด้วยตนเองและแชร์กับเพ่ือนๆ 
 กิจกรรม ให้นักเรียนสังเกตคันจิจากสื่อต่าง ๆ เช่น คันจิที่อยู่ในธนบัตร คันจิที่อยู่ในสถานีรถไฟ คันจิที่
อยู่ในร้านค้าต่าง ๆ  
 กิจกรรมการเรียนการสอนคันจิในระดับกลาง โดยน าภาพที่มีอักษรคันจิ จากสถานที่จริงให้นักเรียนดู
และศึกษาการใช้อักษรคันจิหรือเชื่อมโยงความหมาย โดยมีการยกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนคันจิ



มาเป็นตัวอย่าง คือ การใช้แผนผังเชื่อมโยงคันจิของผู้เรียนชาวไทยในระดับกลางตอนต้น (ปาจรีย์ วิวัฒนปฐพี, 
2560) โดยก าหนดบุชุและให้นักเรียนเลือกเติมคันจิที่มีบุชุแบบเดียวกัน และมีการแตกแขนงค าศัพท์จากคันจิ
ตัวนั้น ๆ ด้วย  ท าให้จ านวนคันจิและค าศัพท์ที่เขียนได้เพ่ิมขึ้น การเขียนแผนผังท าให้ได้ทบทวนคันจิตัวเก่า มี
การใช้จินตนาการอย่างอิสระมากกว่าท่องจ า มีโอกาสได้ฝึกใช้บุชุตัวอ่ืน ๆ  
 และสุดท้าย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้น าเสนอคันจิกับเพ่ือน ๆ ในห้องเรียน 
โดยยกกิจกรรมที่อาจารย์ได้จัดขึ้นในชั้นเรียนของตนเองมาเป็นไอเดียแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับผู้เข้าร่วมสัมมนา
ในครั้งนี้  
ปิดการอบรมสัมมนา เวลา 11.00 น. 
 
การประเมินผลการด าเนินงานสัมมนา  
งานสัมมนาครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนารวม 221 คน (เป็นสมาชิก 75 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 ไม่ได้เป็น
สมาชิก 146 คน คิดเป็นร้อยละ 66.1)  
ผู้เข้าร่วมงานรวม 150 คน ตอบแบบสอบถาม 100 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 
การประเมินผลระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานใน 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.) 
เหมาะสม 

4.76 มากที่สุด 

3.เนื้อหาเหมาะสม 4.79 มากที่สุด 
4.ได้รับประโยชน์ 4.84 มากที่สุด 
5.อุปกรณ์และระบบเหมาะสม 4.81 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.81 มากที่สุด 
 
ส่วนที่ 2 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสัมมนาครั้งนี้ 
-วันนี้วิทยากรบรรยายดีมากแล้ว แต่อยากให้จัดหัวข้อนี้อีก จะได้เห็นภาพหรือมีการแชร์กิจกรรมมากข้ึน 
-อยากให้เลื่อนเวลาเริ่มงานสัมมนาให้สายกว่านี้อีกสักเล็กน้อย (2 คน) 
 
ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อการสัมมนาครั้งต่อไป 
-ไอเดียกิจกรรมการสอนการฟังพูด การสอนสนทนาภาษาญี่ปุ่นโดยไม่มีผู้สอนชาวญี่ปุ่น ตัวอย่างการบ้านของ
วิชานี้  (8 คน) 
-สื่อที่น่าสนใจ และเทคนิคการใช้ในการจัดการเรียนการสอน (7 คน) 
-การสอนวัฒนธรรมญี่ปุ่น (6 คน) 



-การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น กระตุ้นให้เด็กเกิดความรักและสนใจภาษาญี่ปุ่นมากข้ึน การสอนที่
ท าให้บรรยากาศชั้นเรียนสนุก (5 คน) 
-วิธีการสอนไวยากรณ์ ให้สนุกยิ่งข้ึน (เช่น เนื้อหาในอะกโิกะเล่ม 5-6) (4 คน) 
-วิธีการสอนตัวอักษรคานะ คันจิ  (4 คน) 
-การสอนการอ่าน  (3 คน) 
-การสอนการเขียนให้น่าสนใจ (3 คน) 
-การสอนภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบออนไลน์ (2 คน) 
-การสอนภาษาญี่ปุ่นกับการบริการและท่องเที่ยว เพ่ือใช้ต่อยอดในด้านทักษะอาชีพของผู้เรียน (2 คน) 
-การใช้เกมในการสอน (2 คน) 
-การสอนที่ท าให้นักเรียนน าไปใช้ได้จริง  
-การจัดกิจกรรมให้จ าค าศัพท์  
-ปัญหาในการเรียนภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย และวิธีแก้ไข/ส่งเสริม/พัฒนา 
-การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นนอกห้องเรียน เช่น วันทานาบาตะ ค่ายภาษาญี่ปุ่น ชุมนุม ฯลฯ 
-การแก้ปัญหาชั้นเรียนที่นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันมาก 
-หัวข้อสัมมนาแบบวันนี้ เปลี่ยนหัวข้อย่อย และอยากให้จัดบ่อยๆ  
 
 
รูปภาพบรรยากาศงานสัมมนา JTAT ครั้งที่ 26 หัวข้อ “เรียนรู้ แบ่งปัน กิจกรรมในชั้นเรียน”  

 

 
 



 
 

 
 

 


