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27 ตุลาคม 2559
เรื่ อง
โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนส
ุ่ าหรับครู ชาวไทยระดับอุดมศึกษา
เรี ยน หัวหน้ าภาค หัวหน้ าสาขา อาจารย์ภาษาญี่ปนทุ
ุ่ กท่าน
สิ่งที่สง่ มาด้ วย ใบสมัครและรายละเอียดโครงการ
เนื่องด้ วยสมาคมครู ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนแห่
ุ่ งประเทศไทย(JTAT) จะจัดโครงการพัฒนาภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปนส
ุ่ าหรับครู ชาวไทยระดับอุดมศึกษาซึง่ ได้ รับทุนสนับสนุนจากเจแปนฟาวน์เดชัน่ ระหว่างวันที่ 4-24
มิถนุ ายน 2560 เป็ นเวลา 3 สัปดาห์ ณ เจแปนฟาวน์เดชัน่ ศูนย์คนั ไซ จังหวัดโอซาก้ า ประเทศญี่ปนุ่ รับสมัครจานวน
จากัด (ประมาณ 10-13 คน) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถด้ านการสอนภาษาญี่ปนุ่ เน้ นการ
สอน 4 ทักษะ รวมทังการเรี
้
ยนรู้ เรื่ องราวเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมญี่ปนุ่
ตลอดจนความรู้ เกี่ยวกับการใช้ สื่อและ
เทคนิคการเรี ยนการสอนภาษาญี่ปนให้
ุ่ แก่อาจารย์ผ้ สู อนภาษาญี่ปนระดั
ุ่
บอุดมศึกษา ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ
สาหรับโครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนนี
ุ่ ้ เจแปนฟาวน์เดชัน่ จะให้ ทนุ สนับสนุนเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนภาษาญี่ปนุ่ ค่าอาหาร (ไม่รวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์) และค่าที่พกั สาหรับผู้เข้ าร่ วมโครงการ
ผู้เข้ าร่ วมโครงการจะต้ องรับผิดชอบค่าตัว๋ เครื่ องบินและค่าใช้ จ่ายในประเทศญี่ปนบางส่
ุ่
วน
เช่น ค่าเดินทาง
ภายในประเทศญี่ปนุ่ ค่าทัศนศึกษา ค่าประกันชีวิต ค่าวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนศิลปวัฒนธรรมญี่ปนุ่
เป็ นต้ น รวมทังสิ
้ ้นประมาณ 40,000 บาท
จึงเรี ยนมาเพื่อขอความกรุ ณาประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้ อาจารย์ในสถาบันของท่านเข้ าร่ วมโครงการ
ในครัง้ นี ้ด้ วยจักขอบพระคุณเป็ นอย่างยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร. สุณีย์รัตน์ เนียรเจริ ญสุข )
นายกสมาคมครู ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนแห่
ุ่ งประเทศไทย

27 ตุลาคม 2559

โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสาหรั บครู ชาวไทยระดับอุดมศึกษา
ทางสมาคมครู ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนแห่
ุ่ งประเทศไทย(JTAT)จะจัดโครงการอบรมความรู้ เกี่ยวกับญี่ปนุ่
และการสอนภาษาญี่ปนระยะสั
ุ่
น้
สาหรับอาจารย์ ผ้ สู อนภาษาญี่ปนที
ุ่ ่ต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์การใช้ ชีวิตใน
ประเทศญี่ปนระหว่
ุ่
างวันที่ 4-24 มิถนุ ายน 2560 ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ โดยผู้เข้ าร่ วมโครงการจะต้ อง
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทังสิ
้ ้นประมาณ 40,000 บาท ซึง่ เป็ นค่าเครื่ องบินและค่าใช้ จ่ายส่วนตัวที่เกิดขึ ้นที่ประเทศญี่ปนุ่
เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศญี่ปนุ่ ค่าทัศนศึกษา ค่าประกันชีวิต ค่าวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในการเรี ยนการสอน
ศิลปวัฒนธรรมญี่ปนุ่
เป็ นต้ น โดยทางเจแปนฟาวน์เดชัน่ จะรับผิดชอบเฉพาะค่าใช้ จ่ายในเรื่ องการเรี ยนการสอน
ภาษาญี่ปนุ่ ค่าที่พกั สาหรับผู้เข้ าร่ วมโครงการ และค่าอาหาร (ไม่รวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์) ทังนี
้ ้ผู้เข้ าร่ วมทุกคน
จะต้ องเดินทางไปและกลับพร้ อมกัน
ผู้สนใจเข้ าร่ วมโครงการนี ้จะต้ องส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ประสานงาน
ตามที่อยู่ข้างใต้ นี ้ ภายในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559
อ.ดร.ภรณีย์ พินนั โสตติกลุ ภาควิชาภาษาญี่ปนุ่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 99 ม.18 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
* เมื่อส่ งไปรษณีย์แล้ ว รบกวนส่ งเมล์ แจ้ งเรื่องการสมัครที่ poraneebun@gmail.com (อ.ดร.ภรณีย์ พินันโสตติกุล)
ทางสมาคมฯ จะประกาศผลผู้ที่ได้ รับคัดเลือกเข้ าร่ วมโครงการฯ ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ทางเว็บไซต์ของสมาคม
(http://www.jtat.info) และทางอีเมลของผู้ที่ได้ รับคัดเลือกโดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี ้
(1) ผู้มีความรู้ ภาษาญี่ปนเที
ุ่ ยบเท่าในระดับ N3 หรื อ ระดับ N2
(2) ผู้ที่ไม่เคยเดินทางไปญี่ปนหรื
ุ่ อเข้ ารับการอบรมที่จดั โดยเจแปนฟาวน์เดชัน่ ในญี่ปนุ่ หรื อเคยพานักอยู่
ญี่ปนเป็
ุ่ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี จะได้ รับการพิจารณาก่อนเป็ นลาดับแรก
รายละเอียดในการรั บสมัคร
1. คุณสมบัตผิ ้ ูสมัคร
(1) เป็ นสมาชิกสมาคมครู ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนแห่
ุ่ งประเทศไทย ประเภทตลอดชีพ (สามารถสมัครสมาชิก
พร้ อมกับสมัครเข้ าร่ วมโครงการได้ )
(2) เป็ นอาจารย์สอนภาษาญี่ปนในระดั
ุ่
บอุดมศึกษาในประเทศไทย
2. กาหนดการ
(1) วันเวลา

วันที่ 4-24 มิถนุ ายน 2560 (ระยะเวลา 3 สัปดาห์)

(2) สถานที่

เจแปนฟาวน์เดชัน่ ศูนย์คนั ไซ จังหวัดโอซาก้ า ประเทศญี่ปนุ่

3. เนือ้ หาในการอบรม
3.1 การฝึ กใช้ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตจริง
พัฒนาความสามารถทางด้ านภาษาญี่ปนจากกิ
ุ่
จกรรมการเรี ยนการสอนทังภายในห้
้
องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยน
ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ มีโอกาสใช้ ภาษาญี่ปนกั
ุ่ บชาวญี่ปนได้
ุ่ จริ งที่ญี่ปนุ่

ตัวอย่างกิจกรรม
i. สารวจเมืองโอซาก้ าและโกเบ
แบ่งกลุม่ ผู้เข้ าอบรมสารวจสถานที่ที่กาหนด โดยเป็ นสถานที่ซงึ่ ตังอยู
้ ่ในบริ เวณเมืองโอซาก้ าและโกเบ เป็ น
แหล่งให้ ความรู้ ที่สาคัญทางด้ านสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ญี่ปนุ่ จากนันกลั
้ บมารายงานผลเป็ น
ภาษาญี่ปนุ่
ii. Field Trip
ทัศนศึกษาสถานที่ที่มีชื่อเสียงในเกียวโต
iii. เยี่ยมชมสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่น
เยี่ยมชมและดูการเรี ยนการสอนของสถาบันการศึกษาในญี่ปนุ่
3.2 การแนะนาวิธีการสอนและสื่อการเรี ยนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ รับความรู้ เกี่ยวกับวิธีการสอนทักษะการฟั ง พูด อ่าน เขียน รวมทังรวบรวมสื
้
่อการเรี ยนการ
สอนภาษาและวัฒนธรรมที่สามารถนาไปใช้ กบั ผู้เรี ยนของตนได้ อย่างเหมาะสม
กาหนดการ (ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการจัดทารายละเอียดกาหนดการที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มอาจารย์ชาวไทยระดับอุดมศึกษา

จึงขอใช้ขอ้ มูลของ
กาหนดการการอบรมสาหรับอาจารย์ชาวไทยระดับมัธยมศึกษาซึ่ งดาเนินการในครั้งที่ผา่ นมา เป็ นตัวอย่างข้อมูลในการอ้างอิงลักษณะกิจกรรม)
วันที่
วันแรกของโครงการ (อา.)
วันที่สอง (จ.)
วันที่สาม (อ.)
วันที่สี่ (พ.)

กิจกรรมทัศนศึกษา
เดินทางถึงสนามบินคันไซ และเดินทางเข้ าที่พกั
ปฐมนิเทศ + รายละเอียดคอร์ สอบรม + แนะนาสื่อการเรียนการสอน ①
สารวจเมือง (โอซาก้ า)
แนะนาสื่อการเรียนการสอน ② + เตรี ยมตัวสารวจละแวกที่อยูอ่ าศัย

วันที่ห้า (พฤ.)

สารวจละแวกที่อยูอ่ าศัย + สรุปผลการสารวจ

วันที่หก (ศ.)

เตรียมตัวสารวจเมือง (โอซาก้ า) + แนะนาสื่อการเรียนการสอน ③

วันที่เจ็ด (ส.)

วันหยุด

วันที่แปด (อา.)

วันหยุด

วันที่เก้ า (จ.)

สรุปและรายงานผลการสารวจเมือง (โอซาก้ า)

วันที่สิบ (อ.)

สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปนุ่ ①

วันที่สิบเอ็ด (พ.)

ทัศนศึกษาเกียวโต

วันที่สิบสอง (พฤ.)

ทัศนศึกษาเกียวโต

วันที่สิบสาม (ศ.)

เตรียมตัวเยี่ยมสถาบันการศึกษา + สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปนุ่ ②

วันที่สิบสี่ (ส.)

วันหยุด

วันที่สิบห้ า (อา.)

วันหยุด

วันที่สิบหก (จ.)

เยี่ยมสถาบันการศึกษา

วันที่สิบเจ็ด (อ.)

เตรียมตัวสารวจเมือง (โกเบ)

วันที่สิบแปด (พ.)

สารวจเมือง(โกเบ)

วันที่สิบเก้ า (พฤ.)

สรุปและรายงานผลการสารวจเมือง (โกเบ)

วันที่ยี่สิบ (ศ.)

สรุปการอบรม + พิธีปิด

เตรี ยมตัวกลับประเทศไทย

วันสิ ้นสุดโครงการ (ส.)
ออกเดินทางกลับประเทศไทย
*หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาการเดินทางและกิจกรรมตามความเหมาะสม

ติดต่ อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี
อ.ดร.ภรณีย์ พินนั โสตติกลุ ภาควิชาภาษาญี่ปนุ่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อีเมล poraneebun@gmail.com

ใบสมัครเข้ าร่ วมโครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสาหรั บครู ชาวไทย
ระดับอุดมศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ครัง้ ที่1

รู ปถ่าย

1.ชื่อผู้สมัคร(ภาษาไทย)..............................................................................................
(ตัวคาตาคานะ)........................................................................................
(ภาษาอังกฤษตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง)...........................................................................
2. วันเดือนปี เกิด วันที่ ........ เดือน............................. ปี ค.ศ................ อายุ......ปี (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2560)
3. สาเร็จการศึกษาจาก คณะ....................................... มหาวิทยาลัย.......................................
วิชาเอก....................................... วิชาโท.......................................
มีความรู้ภาษาญี่ปนระดั
ุ่
บ..........หรื อ กาลังรอผลสอบวัดระดับ..........
4. ประสบการณ์การสอนภาษาญี่ปนุ่ ระยะเวลา........ ปี ........ เดือน
ชื่อสถาบัน (ภาษาไทย).............................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................
สถาบันของท่านเปิ ดสอนภาษาญี่ปนเป็
ุ่ น
○วิชาเอก ○วิชาโท ○วิชาเลือกเสรี
5. ที่อยูข่ องผู้สมัคร.............................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ .......................................................
E-mail.........................................................................
หมายเลขหนังสือเดินทางธรรมดา (ถ้ ามี) ..................................................................
หมายเลขหนังสือเดินทางข้ าราชการ (ถ้ ามี)...............................................................
(* สาหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางราชการสามารถละเว้ นการขอวีซา่ ได้ )

6. ท่านเคยเข้ าร่วมโครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนส
ุ่ าหรับครูชาวไทยของ JTAT มาก่อนหรื อไม่
○ไม่เคย
○ เคย .......ครัง้ ในปี ค.ศ. ...........................
7. ท่านเคยเดินทางไปประเทศญี่ปนหรื
ุ่ อไม่
○ไม่เคย
○ เคย ........ครัง้
รวมระยะเวลา...............ปี ............เดือน............วัน
วัตถุประสงค์การไปญี่ปนครั
ุ่ ง้ ที่ยาวนานที่สดุ ...............................................................................
8.เป้าหมายของการเข้ าร่วมโครงการอบรมที่ประเทศญี่ปนในครั
ุ่
ง้ นี ้ (โปรดระบุโดยละเอียดเพื่อประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมของทางสมาคมฯ)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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หมายเหตุ 1. โปรดติดรูปถ่าย และกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน ด้ วยตัวบรรจง
2. กรุณาแนบสาเนาพาสปอร์ ต 1 ชุด (ถ้ ามี)
3. ผู้เข้ าร่วมต้ องเดินทางไปและกลับพร้ อมกันตามกาหนดการของสมาคมฯ

