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2 กันยายน 2562
เรื่ อง
โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนส
ุ่ าหรับครู ชาวไทย ครัง้ ที่ 13
เรี ยน ผู้อานวยการโรงเรี ยน หัวหน้ าสาขา หัวหน้ าภาค อาจารย์ภาษาญี่ปนทุ
ุ่ กท่าน
สิ่งที่สง่ มาด้ วย ใบสมัครและรายละเอียดโครงการ
เนื่องด้ วยสมาคมครู ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนแห่
ุ่ งประเทศไทย (JTAT) จะจัดโครงการพัฒนาภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปนส
ุ่ าหรับครู ชาวไทย ครัง้ ที่ 13 โดยได้ รับทุนสนับสนุนจากเจแปนฟาวน์เดชัน่ ระหว่างวันที่ 5-26
เมษายน 2563 เป็ นเวลา 3 สัปดาห์ ณ เจแปนฟาวน์เดชัน่ ศูนย์อรุ ะวะ จังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถภาษาญี่ปนุ่ เรี ยนรู้ เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปนุ่ ตลอดจน
ความรู้ เกี่ยวกับสื่อและเทคนิคการเรี ยนการสอนภาษาญี่ปนุ่ รายละเอียดดังในเอกสารแนบ
อนึง่ เนื่องจากทางเจแปนฟาวน์เดชัน่ จะให้ ทนุ สนับสนุนเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนภาษา
ญี่ปนุ่
และค่าที่พกั สาหรับผู้เข้ าร่ วมโครงการ ผู้เข้ าร่ วมโครงการจึงต้ องรับผิดชอบค่าตัว๋ เครื่ องบินและค่าใช้ จ่ายใน
ประเทศญี่ปนบางส่
ุ่
วน เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศญี่ปนุ่ ค่าอาหาร ค่าทัศนศึกษา ค่าประกันชีวิต ค่าวัสดุที่ใช้ ใน
การเรี ยนศิลปะของญี่ปนุ่ เป็ นต้ น รวมทังสิ
้ ้นประมาณ 55,000 บาท ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ ้นอยู่กบั
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ราคาตัว๋ เครื่ องบิน ฯลฯ
จึงเรี ยนมาเพื่อขอความกรุ ณาประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้ อาจารย์ในสถาบันของท่านเข้ าร่ วมโครงการ
ในครัง้ นี ้ด้ วย จักขอบพระคุณเป็ นอย่างยิ่ง

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

2 กันยายน 2562

โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสาหรั บครู ชาวไทย ครัง้ ที่ 13
ทางสมาคมครู ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนแห่
ุ่ งประเทศไทย (JTAT) จะจัดโครงการอบรมความรู้ เกี่ยวกับ
ญี่ปนและการสอนภาษาญี
ุ่
่ปนระยะสั
ุ่
น้ สาหรับอาจารย์ ผ้ สู อนภาษาญี่ปนที
ุ่ ่ยงั ขาดประสบการณ์การใช้ ชีวิตในประเทศ
ญี่ปนุ่ ระหว่างวันที่ 5-26 เมษายน 2563 ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ โดยผู้เข้ าร่ วมโครงการจะต้ องรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายทังสิ
้ ้นประมาณ 55,000 บาท ซึง่ เป็ นค่าเครื่ องบินและค่าใช้ จ่ายส่วนตัวที่เกิดขึ ้นที่ญี่ปนุ่ เช่น ค่าเดินทาง
ภายในประเทศญี่ปนุ่ ค่าอาหาร ค่าทัศนศึกษา ค่าประกันชีวิต ค่าวัสดุที่ใช้ ในการเรี ยนศิลปะของญี่ปนุ่ เป็ นต้ น โดย
ทางเจแปนฟาวน์เดชัน่
จะรับผิดชอบเฉพาะค่าใช้ จ่ายในเรื่ องการเรี ยนการสอนภาษาญี่ปนุ่ และค่าที่พกั สาหรับ
ผู้เข้ าร่ วมโครงการ ทังนี
้ ้ ผู้เข้ าร่ วมทุกคนจะต้ องเดินทางไปและกลับพร้ อมกัน
ผู้สนใจเข้ าร่ วมโครงการนี ้จะต้ องส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ประสานงาน
ตามที่อยู่ข้างใต้ นี ้ ภายในวันพฤหัสบดีท่ ี 31 ตุลาคม 2562
อ.สุพรพันธ์ จิตรบรรเทา โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
เลขที่ 2/617 ม. ศุภาลัยบุรี หมูท่ ี่ 1 ต.คลองสี่ ถ.รังสิต-นครนายก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
*เมื่อส่ งไปรษณีย์แล้ ว รบกวนส่ งเมล์ แจ้ งเรื่องการสมัครที่ supornpan2016@gmail.com (อ.สุพรพันธ์ จิตรบรรเทา)
ทางสมาคมฯ จะประกาศผลผู้ที่ได้ รับคัดเลือกเข้ าร่ วมโครงการในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ทาง
เว็บไซต์ของสมาคม (http://www.jtat.info) และทางอีเมลของผู้ที่ได้ รับคัดเลือกโดยมีเกณฑ์ในการ
คัดเลือกดังนี ้
(1) ผู้มีความรู้ ภาษาญี่ปนเที
ุ่ ยบเท่าในระดับ N4 หรื อ ระดับ N3
(2) ผู้ที่ไม่เคยเดินทางไปญี่ปนหรื
ุ่ อเข้ ารับการอบรมที่จดั โดยเจแปนฟาวน์เดชัน่ ในญี่ปนจะได้
ุ่
รับการพิจารณา
ก่อนเป็ นลาดับแรก
**ทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดอบรมในกรณีท่ ผี ้ ูสมัครมีจานวนน้ อยกว่ า 10 คน**
รายละเอียดในการรั บสมัคร
1. คุณสมบัตผิ ้ ูสมัคร
(1) เป็ นสมาชิกสมาคมครู ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนแห่
ุ่ งประเทศไทย ประเภทตลอดชีพ
(2) เป็ นอาจารย์สอนภาษาญี่ปนในระดั
ุ่
บมัธยมศึกษาหรื อระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
2. กาหนดการ
(1) วันเวลา

วันที่ 5-26 เมษายน 2563 (ระยะเวลา 3 สัปดาห์)

(2) สถานที่

เจแปนฟาวน์เดชัน่ ศูนย์อรุ ะวะ จังหวัดไซตามะ 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
ุ่ บชาวญี่ปุ่นได้ จริ งที่ญี่ปนุ่
ตัวอย่างกิจกรรม
i. สารวจละแวกที่อยู่อาศัย
สืบค้ นว่าธนาคาร ร้ านสะดวกซื ้อ ที่ทาการไปรษณีย์ ร้ านร้ อยเยน ฯลฯ ตังอยู
้ ่ที่ใด โดยการสอบถามข้ อมูล

จากชาวญี่ปนพร้
ุ่ อมทังท
้ าแผนที่ และนามารายงานหน้ าชันเป็
้ นภาษาญี่ปนุ่
ii. สารวจเมืองโตเกียว
แบ่งกลุม่ ผู้เข้ าอบรมสารวจสถานที่ที่มีชื่อเสียงในเมืองโตเกียว พูดคุยกับคนในท้ องถิ่น ถ่ายรู ป ลิ ้มรสอาหาร
มีชื่อของเมืองฯลฯ จากนันกลั
้ บมารายงานผลเป็ นภาษาญี่ปนุ่
iii. Field Trip
ทัศนศึกษาสถานที่ที่มีชื่อเสียงในย่านโตเกียวหรื อบริ เวณใกล้ เคียง
iv. เยี่ยมชมสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่น
เยี่ยมชมและดูการเรี ยนการสอนของสถาบันการศึกษาในญี่ปนุ่
3.2 การแนะนาสื่อการเรี ยนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ รวบรวมสือ่ การเรี ยนการสอนภาษาและวัฒนธรรม ที่สามารถนาไปใช้ กบั ผู้เรี ยนของตนได้
อย่างเหมาะสม
3.3 สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น
สัมผัสวัฒนธรรมดังเดิ
้ มของญี่ปนโดยเข้
ุ่
าร่ วมกิจกรรม เช่น เขียนพู่กนั พิธีชงชา การแต่งชุดกิโมโนและเรี ยนรู้
วัฒนธรรมญี่ปนจากการเข้
ุ่
าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางศูนย์ฯ จัดเตรี ยมไว้ ให้
กาหนดการ ( ฉบับร่ าง )
วันที่
วันเดินทาง (อา)
วันแรกของโครงการ (จ.)

กิจกรรมทัศนศึกษา
ออกเดินทางจากประเทศไทย
เดินทางถึงสนามบินและเดินทางเข้ าทีพ่ กั + ปฐมนิเทศรายละเอียดคอร์ สอบรม+แนะนาสื่อการเรียนการสอน ①

วันที่สอง (อ.)

แนะนาสื่อการเรียนการสอน ②+เตรียมตัวสารวจเมือง (โตเกียว)

วันที่สาม (พ.)

แนะนาสื่อการเรียนการสอน ③ +เตรียมตัวสารวจละแวกที่อยูอ่ าศัย

วันที่สี่ (พฤ.)

สารวจละแวกที่อยูอ่ าศัย + สรุปผลการสารวจ

วันที่ห้า (ศ.)

สารวจเมือง (โตเกียว)

วันที่หก (ส.)

วันหยุด

วันที่เจ็ด (อา.)

วันหยุด

วันที่แปด (จ.)

สรุปและรายงานผลการสารวจเมือง (โตเกียว)

วันที่เก้ า (อ.)

สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปนุ่ ①

วันที่สิบ (พ.)

ทัศนศึกษา

วันที่สิบเอ็ด (พฤ.)

ทัศนศึกษา

วันที่สิบสอง (ศ.)

เตรียมตัวเยี่ยมสถาบันการศึกษา + สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปนุ่ ②

วันที่สิบสาม (ส.)

วันหยุด

วันที่สิบสี่ (อา.)

วันหยุด

วันที่สิบห้ า (จ.)

เยี่ยมสถาบันการศึกษา

วันที่สิบหก (อ.)

ทบทวนผลการเรียนรู้ และประโยชน์ทจี่ ะนาไปใช้ ในการเรียนการสอน

วันที่สิบเจ็ด (พ.)

เตรียมการนาเสนองาน การแนะนาสื่อการสอน

วันที่สิบแปด (พฤ.)

นาเสนองาน

วันที่สิบเก้ า (ศ.)

สรุปการอบรม + พิธีปิด

วันที่ยี่สิบ (ส.)

เตรียมตัวกลับประเทศไทย

วันสิ ้นสุดโครงการ (อา.) ออกเดินทางกลับประเทศไทย
*หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาการเดินทางและกิจกรรมตามความเหมาะสม

ติดต่ อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี
อ.ดร. สุนทรี คันธรรมพันธ์ อีเมล jtatmember@gmail.com

ใบสมัครเข้ าร่ วมโครงการอบรมครู ระยะสัน้ ที่ประเทศญี่ปุ่น ครัง้ ที่ 13

รู ปถ่าย

1.ชื่อผู้สมัคร(ภาษาไทย)
(ตัวคาตาคานะ)
(ภาษาอังกฤษ ตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง)
2. วันเดือนปี เกิด วันที่
เดือน
ปี ค.ศ.
อายุ
ปี (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2563)
3. สาเร็จการศึกษาจาก คณะ
มหาวิทยาลัย
วิชาเอก
วิชาโท
มีความรู้ภาษาญี่ปนระดั
ุ่
บ
หรื อ กาลังรอผลสอบวัดระดับ
4.ประสบการณ์การสอนภาษาญี่ปนุ่ ระยะเวลา
ปี
เดือน
ชื่อสถาบัน (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
สถาบันของท่านเปิ ดสอนภาษาญี่ปนเป็
ุ่ น กรณีอดุ มศึกษา ○ วิชาเอก ○ วิชาโท ○ วิชาเลือกเสรี
กรณีมธั ยมศึกษา ○ แผน ○ เลือกเสรี ○ กิจกรรมชุมนุม
ท่านเป็ นอาจารย์สงั กัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ( สพฐ. ) หรื อไม่ ○ ใช่ ○ไม่ใช่
5. ที่อยูข่ องผู้สมัคร
หมายเลขโทรศัพท์
Fax:
E-mail
หมายเลขหนังสือเดินทางธรรมดา ( ถ้ ามี )
หมายเลขหนังสือเดินทางข้ าราชการ ( ถ้ ามี )
(* สาหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางราชการสามารถละเว้ นการขอวีซา่ ได้ )

6. ท่านเคยเข้ าร่วมโครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปนส
ุ่ าหรับครู ชาวไทยของ JTAT มาก่อนหรื อไม่
○ ไม่เคย
○ เคย
ครัง้ ในปี
7. ท่านเคยเดินทางไปประเทศญี่ปนหรื
ุ่ อไม่
○ ไม่เคย
○ เคย
ครัง้ รวมระยะเวลา
วัตถุประสงค์การไปญี่ปนในครั
ุ่
ง้ ก่อน
8. ท่านอยากทาสิ่งใดขณะไปอบรมที่ญี่ปนุ่ (โปรดระบุโดยละเอียดเพื่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมของทางสมาคมฯ)

ลงนาม......................................................ผู้สมัคร
(............................................................)
วันที่สมัคร
/
/ 25
หมายเหตุ

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

