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Project of Thai International Japanese Camp2015 
 

１． รายละเอียดค่ายภาษาญี่ปุ่นนานาชาต ิ
ผู้จดั  ：ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน กระทรวงศกึษำธิกำร และ The Japan  

Foundation,Bangkok 

โรงเรียนเจ้ำภำพ ：โรงเรียนสตรีภเูก็ต 

สถำนท่ี  ：Royal Phuket City Hotel 

วนัเวลำ  ：8-13 พฤษภำคม  2015 

ประเทศที่เข้ำร่วม ：12ประเทศ ได้แก่ ไทย มำเลเซีย อินโดนีเซยี ฟิลปิปินส์ กมัพชูำ เวยีตนำม เกำหล ีจีน ออสเตรเลยี อินเดีย   
สหรัฐอเมริกำ ญ่ีปุ่ น  (ประเทศทีค่ำดกำรณ์วำ่จะเข้ำร่วม) 

จ ำนวนผู้เข้ำ ：นกัเรียน ชำวไทย 100 คน  ตำ่งชำติ 80 คน(ประเทศญ่ีปุ่ น 20 คน  ประเทศอื่น ๆ ประเทศละ 6 คน) 
        อำจำรย์ ชำวไทย   20 คน  ตำ่งชำติ 22 คน(ประเทศละ 2 คน) 
        คณะกรรมกำรจดังำน 10-20 คน 

คำ่ใช้จำ่ย  ：คำ่ที่พกั คำ่อำหำร และคำ่ใช้จ่ำยอื่น ๆ ในระหวำ่งคำ่ย  กระทรวงศกึษำธิกำรไทยเป็นผู้ รับผิดชอบ 
                             คำ่เดินทำงของนกัเรียนและอำจำรย์ชำวไทย  

                                     - คำ่รถโดยสำรประจ ำทำง กรุงเทพ ฯ ถงึภเูก็ต ไป-กลบั เบิกได้จำกโรงเรียนสตรีภเูก็ต  
                                       จำกจงัหวดัของผู้ เข้ำร่วมถึงกรุงเทพ ฯ  เบิกจำกต้นสงักดั 

                                     - ผู้ เข้ำร่วมจำกภำคใต้  เบิกคำ่โดยสำรรถประจ ำทำงจำกจงัหวดัของผู้ เข้ำร่วม 

                                       ถึงภเูก็ตไป-กลบัได้จำกโรงเรียนสตรีภเูก็ต 

２. รายละเอียดการวางแผน การจัดการ และงานธุรการ 

ฝ่ายวางแผนจัดเนือ้หา 

ผศ.ดร.ดวงใจ จงธนำกร（Patumwan Demonstration School,Bangkok） 

ธีรัช ล้อมศรี（Lampang Kanlayanee School,Lampang） 

NAKAO Yuki（The Japan Foundation,Bangkok） 

ประภำ แสงทองสขุ（The Japan Foundation,Bangkok） 
 

ฝ่ายธุรการ 

นิตยำ  ดวงมณี（Satree Phuket School, Phuket） 

เบญจลกัษณ์ สวำ่งเนตร（Suankvlarb Nonthaburi,Nonthaburi） 
 
ติดต่อสอบถาม 
    กรณีติดตอ่เร่ืองรำยละเอยีดของคำ่ยฯ  

ฝ่ำยธุรกำร คำ่ยภำษำญ่ีปุ่ นนำนำชำติ②Nonthaburi Email：IJC2015non@gmail.com 

    กรณีติดตอ่เร่ืองกำรเดินทำงกำรและที่พกั 
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ฝ่ำยธุรกำร คำ่ยภำษำญ่ีปุ่ นนำนำชำติ③Phuket  Email：IJC2015phu@gmail.com 
 

３. คุณสมบตัิผู้เข้าร่วมค่ายฯ 

 นกัเรียน：ศกึษำอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษำปีที4่-6  มคีวำมรู้ภำษำญ่ีปุ่ นประมำณตัง้แตร่ะดบั N5 เป็นต้นไป  และได้รับอนญุำต
ให้เข้ำร่วมคำ่ยจำกโรงเรียนหรือผู้ปกครอง  

 อำจำรย์：ผู้ที่ได้รับเลอืกจำกกำรเข้ำคำ่ยครู 
 

４.หัวข้อและจุดประสงค์ 

หัวข้อ：”Love Care Share : ใสใ่จในสงัคม！ ค ำนงึถึงสิง่ที่พวกเรำควรกระท ำ 

จุดประสงค์（１）ส ำหรับนกัเรียน 
 เสริมสร้ำงพฒันำทกัษะในศตวรรษที่21  (เช่น ทกัษะกำรคิดวิเครำะห์  ทกัษะร่วมท ำงำนกบัผู้อื่นได้ ฯลฯ ) 
 ให้สงัเกตเห็นวำ่ในสงัคมมีผู้คนทีห่ลำกหลำย  และร่วมมือกบัผู้อื่นเพื่อสร้ำงสงัคมให้ดียิง่ขึน้ 

（２）ส ำหรับครู 
 รับรู้แนวคิดในกำรจดัคำ่ย 

 สร้ำงเน็ตเวิร์คครูสอนภำษำญ่ีปุ่ นนำนำชำติ 
 

５.สิ่งที่ต้องส่ง  

สง่ไฟล์เอกสำรตำมรำยละเอียดด้ำนลำ่ง  โดยสำมำรถดำวน์โหลดไฟล์เอกสำรได้จำกเว็บไซต์โรงเรียนสตรีภเูก็ต   

www.satreephuket.ac.th  
 

สิง่ที่ต้องสง่  ：①ใบสมคัร(นกัเรียน  อำจำรย์)    ②งำนท่ีให้ท ำก่อนเข้ำคำ่ย(Pre-Task) (เฉพำะนกัเรียน) 

หมดเขตรับสมคัร ：วนัจนัทร์ที่16 มีนำคม 2558  ภำยใน 18:00 น. 

สง่มำที ่ ：ฝ่ำยธุรกำร คำ่ยภำษำญ่ีปุ่ นนำนำชำติ②Nonthaburi  Email：IJC2015non@gmail.com 

 ใบสมคัร   
 กรอกข้อมลูลงในไฟล์ใบสมคัรแล้วสง่ทำงอีเมล   ไม่รับใบสมัครที่สแกนส่งมา 
  งำนท่ีให้ท ำก่อนเข้ำคำ่ย(Pre-Task) 

１．เรียนรู้วำ่ในสงัคมมีผู้คนเช่นไรบ้ำง 
   เขียนวำ่ใน1วนัเจอใครบ้ำง  คนนัน้เป็นอะไรกบัตวัเอง  หรือมีอำชีพอะไร 
  เขียนวำ่ใน1อำทติย์ได้รับควำมช่วยเหลอืจำกใครบ้ำง 
  เขียนวำ่ตนเองสำมำรถชว่ยเหลอืใครได้บ้ำง 

２． สบืค้นเร่ืองผู้สงูวยักนั 

      ถ่ำยรูปสิง่ของหรือกำรบริกำรท่ีสะดวกส ำหรับผู้สงูวยั และเขียนอธิบำย 

    รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผู้สงูวยัในประเทศตนเองจำกอินเตอร์เน็ตหรือหนงัสอื 
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               สมัภำษณ์คนสงูวยัรอบๆตวัและรวมรวบข้อมลูนัน้ 
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Ⅳ．ก าหนดการค่ายภาษาญี่ปุ่นนานาชาติ  วนัที่ 9-13 พฤษภาคม (5วนั) 

日に

ち 
8：30-10：00 10：15-12：00 13：00-14：30 14：45-16：00 19：00～ 

前日
วนัท่ี8 

・ลงทะเบียน(15:00-17:00)     รับประทำนอำหำรเย็น(18:00-19:45) 

1 日目 

วนัท่ี9 

・พิธีเปิด 

・ปฐมนิเทศ 

・Ice Breaking 

・แนะน ำตวัในกลุม่  

・กำรทำยปัญหำเก่ียวกบัคนสงูวยั      

・Pre-TaskⅠแชร์ข้อมลู(รวม) 

・Pre-TaskⅡ 
① แชร์ข้อมลูในกลุม่ 
② ภำษำญ่ีปุ่ นท่ีใช้ในกำรน ำเสนอ 
① น ำเสนอ 

・ใช้ข้อมลูในPre-TaskⅡ③ 
คิดควำมล ำบำกของผู้สงูวยั 

・รำยงำนผลกำรพดูคยุในกลุม่ 

・ชมวิดิโอกำรทดลองเป็นผู้สงูวยั 

・ทดลองเป็นผู้สงูวยั 

・แชร์ควำมรู้สกึที่ทดลองเป็นผู้สงูวยั 

・คิดเก่ียวกบัปัญหำของผู้สงูวยัอีก
ครัง้ 

ประชมุครู 
เกมส ำหรับนร. 

2 日目 

วนัท่ี10 
・ฟังค ำอธิบำยงำนท่ีได้รับมอบหมำยในวนันี(้ ถ่ำยรูปจดุบริเวณที่ไมส่ะดวก และจดุที่สะดวกส ำหรับผู้สงูวยั  ) 
9.30 ส ำรวจเมืองในภเูก็ต (ไปเป็นกลุม่) 

・สง่ใบงำน 
ประชมุครู 
เกมส ำหรับนร 

3 日目 

วนัท่ี11 

・เตรียมน ำเสนอเก่ียวกบัรูปท่ี
ถ่ำยมำ 

・ภำษำญ่ีปุ่ นส ำหรับกำรน ำเสนอ 

・น ำเสนอ 

・คิดเก่ียวกบั”ควำมล ำบำกของผู้สงูวยั”
อีกครัง้ 

・คิดสร้ำงสรรค์สิง่ประดิษฐ์หรือระบบกำร
บริกำรส ำหรับผู้สงูวยั 

・ชมวิดิโอ(กำรบริกำรผู้สงูวยัในญ่ีปุ่ น) 

・ฟังรำยละเอียดเก่ียวกบักำรน ำเสนอ 

・ภำษำญ่ีปุ่ นส ำหรับกำรน ำเสนอ 

・ข้อควรระวงัในกำรน ำเสนอ 

・ตวัอยำ่งกำรน ำเสนอ 

・ฟังค ำอธิบำยวิธีกำรประเมิน 

・เตรียมน ำเสนอ 
 

ประชมุครู 
เกมส ำหรับนร. 

4 日目 

วนัท่ี12 
เตรียมน ำเสนอ 

 
・เตรียมน ำเสนอ 

・ซ้อมกำรน ำเสนอ 
งำนสงัสรรค์ 
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5 日目 

วนัท่ี13 

・ทบทวนวิธีกำรประเมิน 

・น ำเสนอ 
 

・น ำเสนอ 

・ก ำหนดกลุม่ที่ได้ที่1ของแตล่ะทีม 

・กลุม่ที่ได้ที่1น ำเสนอ 

・สรุป  ท ำแบบสอบถำม 

・พิธีปิด  รับใบประกำศนีย์บตัร 

14.30 แยกย้ำยกลบั 
 

ลงทะเบียนทกุเช้ำเวลำ   08:00-08:25        
คอฟฟ่ีเบรค   10:00-10:15   และ14:30-14:45  
อำหำรกลำงวนั   12:00-13:00 


