
   1 

International Exchange for Youth between Japan and Thailand 
TAKASAKI 

ภายใต้การสนับสนุนของ National Institution for Youth Education 
ลักษณะของโครงการ 

International Exchange for Youth between Japan and Thailand เป็นโครงการที่เปิดโอกาส ให้นักเรียนมัธยมปลายที่
เรียนภาษาญี่ปุ่นได้ทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นเพื่อได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยเดินทางไปแลกเปลี่ยนและ
ศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้   ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการเรียนร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่นในระดับช้ัน
มัธยมศึกษา  

วัตถุประสงค์ 
 โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่นเปิดโอกาสให้เยาวชนท่ีเรียนดี มีโอกาสสอบแข่งขัน  เป็นตัวแทนนักเรียนไทย
เดินทางไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นระยะเวลา 9 วัน เพื่อจุดประกายและเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นทั้งยัง
เสริมสร้างมิตรภาพระหว่างไทยและญี่ปุ่น ปลูกฝังให้เกิดความภูมิใจและรักในความเป็นไทยและ ฝึกให้มีความเป็นผู้น า พร้อมทั้งเป็น
แรงผลักดันให้เยาวชนรุ่นใหม่ก้าวไปสู่สังคมภายนอก  ได้อย่างภาคภูมิใจ  

คุณสมบัติของนกัเรียน 
1. ต้องมีสัญชาตไิทยและเป็นนักเรียนท่ีศึกษาอยู่ปัจจุบันในช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
2. เป็นนักเรียนท่ีเคยฝึกทักษะการเขา้ค่ายใช้ภาษาญี่ปุ่น 
3. นักเรียนต้องไม่เคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ (ต้องมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) 
4. มีสุขภาพแข็งแรงดไีม่มโีรคติดต่อกับผู้อื่น 
5. มีความกล้าแสดงออก 
6. สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ด ี
7. มีความรับรับผดิชอบ มีน้ าใจช่วยเหลือเผื่อแผ่แก่อาจารย์ เจ้าหนา้ที่และครอบครัวอุปถัมภ์ 

 หมายเหตุ   ขอให้โรงเรียนตรวจสอบคุณสมบตัขิองนักเรียนให้ถูกต้อง เนื่องจากสง่ผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
ประเทศญี่ปุ่นและทุนท่ีทางญี่ปุ่นจะสนับสนุนให้กับประเทศไทยด้วย 

เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
1. มีพื้นฐานความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่นเพียงพอที่จะผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์จากคณะกรรมการโครงการ 
2. มีความสามารถในการแสดงด้านวฒันธรรม การกล่าวขอบคณุ และแสดงความคดิเห็นและแนะน าประเทศไทยเป็น

ภาษาญี่ปุ่นได ้
เง่ือนไขของผู้ได้รับการคัดเลือก 

1. การสอบข้อเขียนเป็นเพียงข้ันตอนเพื่อคัดนักเรียนทีม่ีสิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์ 
2. การตัดสินข้ึนอยู่ที่การสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ 
3. นักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกในฐานะตัวแทนนักเรียนไทย  ต้องมีความสามคัคีในหมู่คณะ สามารถแสดงศิลปวัฒนธรรม

ไทยท่ีประเทศญี่ปุ่นได้ และให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมตลอดโปรแกรม 
4. นักเรียนท่ีผ่านการคดัเลือกให้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ต้องเข้าค่ายเตรียมความพร้อมตามที่ก าหนด (หากนักเรียนไม่มา

เข้าค่ายไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ทาง TJYEC จะตัดสิทธินักเรียนในการเข้าร่วมโครงการ) 
5. กรณีที่ทาง TJYEC ตรวจสอบพบนักเรียนขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 3 หรือ 4 นักเรียนจะต้องท าการชดใช้เงินทุนตามมูลคา่

ที่ทางญี่ปุ่นได้สนบัสนุนและค่าความเสยีหายที่เกดิขึ้น จ านวน 100,000 บาท ให้กับ TJYEC 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

การไดร้ับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทย เป็นเกียรติประวัติที่ดีงามแก่นักเรียน ซึ่งนักเรียนจะไดร้ับการพัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ รวมทั้งการใช้ชีวิตกับผู้อื่น รู้จักความสามคัคี การท างานเป็นทีม โดยนักเรียนจะต้องศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่จนสามารถปรับตัวให้เข้ากบัสังคมที่แตกต่างในหลายๆด้านได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้นักเรยีนกลับมามีทักษะ ประสบการณ์และ
ความสามารถท่ีหลากหลายมากข้ึน  พร้อมทั้งเป็นการสรา้งความมัน่ใจให้กับตัวเอง   

ทางโครงการเช่ือว่า การได้เห็น ไดส้ัมผสัถึงความแตกต่างของทั้งสองประเทศ  จะท าให้นักเรียนไทยน าประสบการณ์และสิ่งดี 
ๆ มาพัฒนาประเทศของเราได้ต่อไป “ความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่ มักจะมาจากความส าเรจ็ที่เริ่มสะสมมาทลีะเล็กทีละน้อย”  
โครงการ International Exchange for Youth between Japan and Thailand  ปี 2561 

ส าหรับโครงการในปี 2561 นี้  จะเดินทางไปจังหวัดกมุมะ ในช่วงวันท่ี 28 กันยายน – 6 ตุลาคม 2561 กิจกรรมในช่วง
ดังกล่าวจะมี การฝึกเรียนร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่นในระดับมัธยมปลาย เรียนรูด้้านวัฒนธรรม พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ศูนยเ์ยาวชน 
ธรรมชาติวิทยา ได้แบ่งทุนเข้าร่วมโครงการ ส าหรับนักเรียนไทยในระดับมัธยมปลาย ออกเป็น 4 ประเภทดังต่อไปนี ้
     ประเภทที่ 1  คัดจากคะแนนข้อเขยีนและสัมภาษณ์ที่มีคะแนนรวมสูงอันดับ 1  อันดับ 2 และ 3  จ านวน 3 ทุน 

ประเภทที่ 2   นักเรียนท่ีเรียนภาษาญี่ปุ่นและเป็นตัวแทนภาคต่าง ๆ จ านวน 5  ทุน ให้การสนับสนุนคัดเลือกโดย 
กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งเป็น 5 ภาค ภาคละ 1 คน คือ  
 ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ 
 ประเภทที่ 3    คัดจากนักเรียนท่ีฝึกเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่นท่ีชมรมTJYEC อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี    จ านวน 5 ทุน 

ประเภทที่ 4 นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดศูนยพ์ัฒนาคุณภาพภาษาญี่ปุ่น (สพฐ) กรุงเทพมหานคร จ านวน 3 ทุน  
ผู้ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการปี 2561 
 1. นายกเทศมนตรเีมืองทาคาซาก ิจังหวัดกุมมะ 
 2. National Olympics Memorial Youth Center, Tokyo 
 3. Kurabuchi English Village 
 4. บ้านสวนหงษ์เหิร  อ าเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุร ี
 5. โรงเรียนสารวิทยา บางเขน กรงุเทพ ฯ 

ทุนการศึกษาและการสมทบทุน  
 นายกเทศมนตรีเมืองทาคาซากิ จังหวัดกุมมะ เป็นผู้ให้ทุนโดยทุนดังกล่าวรวมถึง ค่าตั๋วเครื่องบินไปประเทศญี่ปุ่น ช้ันประหยัด 
(เฉพาะขาไป) ค่าที่พัก บางส่วน 
 ส าหรับค่าใช้จ่ายในปี 2018 นี้ ผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในการใหโ้อกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน โดยสมทบทุนค่าใช้จ่ายในการ
สมัครเข้าร่วมโครงการ 26,000 บาท   รายละเอียดดังนี ้

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ 
- ค่าที่พักตลอดทั้งโปรแกรม 
- ค่าอาหารตามโปรแกรมที่ก าหนด 
- ค่าเดินทางตามโปรแกรมที่ก าหนด 
- ค่าเข้าชมโตเกียวดิสนยี์แลนด์  
- ค่าประกันการเดินทาง 
- ค่าค่ายเตรียมความพร้อม 3 วัน 2 คืน ที่ ศูนย์ TJYEC  อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี

*ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ก าหนดในโครงการและนักเรียนจ่ายเอง* 
 - ค่าอาหารกลางวันและอาหารเยน็ ในโตเกียว 3 – 5 ตุลาคม 
 - ค่าเดินทาง ในโตเกียว ของวันท่ี 3 – 5 ตุลาคม 

- ค่าท าหนังสือเดินทาง 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  
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ก าหนดการช าระเงิน 

7 – 9 กันยายน 2561 (วันปฐมนิเทศก์) 
แผนการด าเนินงานโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น 

วันที ่ รายการ หมายเหตุ 
6 สิงหาคม 2561 สรุปจ านวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด  
11 สิงหาคม 2561 สอบข้อเขียน   โรงเรียนสารวิทยา 13.00 - 16.30 น 

15 สิงหาคม 2561 ประกาศผลผู้มสีิทธิสอบสมัภาษณ์ แจ้งให้ทางอาจารย์ผู้ควบคุม 

19 สิงหาคม 2561 สอบสัมภาษณ ์ โรงเรียนสารวิทยา 08:30 - 17:00 น 

20 สิงหาคม 2561 ประกาศผลผู้ได้รับคดัเลือกเข้าร่วมโครงการ  แจ้งผ่านทางเว็บไซด์ของโรงเรียนสารวิทยาเวลา 18.00 น. 

24 สิงหาคม 2561 ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง ใช้หน้าท่ี มีรูป 
7- 9 ตุลาคม 2561 

 
ปฐมนิเทศ พร้อมยื่นเอกสาร และเข้าค่ายเตรียมความ
พร้อมก่อนไปญี่ปุ่นของนักเรียนทุน 

โรงเรียนสารวิทยา 

28 กันยายน 2561 
6 ตุลาคม 2561 

กลุ่ม TAKASAKI ออกเดินทาง  
กลุ่ม TAKASAKI เดินทางกลับ   

TG640 BKK NRT  22:10-06:20 
TG661 HND BKK 00:20-04:50 

ก าหนดสอบ ณ โรงเรียนสารวิทยา เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 
 สอบข้อเขียนภาษาญี่ปุ่น    เสาร์ที่    11  สิงหาคม 2561  
 สอบสัมภาษณ์           อาทิตย์ที่ 19  สิงหาคม 2561      

รายละเอียดการสอบ 
การสอบข้อเขียน 

ณ หอประชุมฯ โรงเรียนสารวิทยา 
วันที่ 11 สิงหาคม 2561  เวลา 12.30 -16.30 น 

ตารางสอบ 
ไวยากรณ์และแปลภาษา เรียงความ 

1. 13.00 - 13.30 น.   ไวยากรณ ์ 
2. 13.30 - 14.30 น.   แปลภาษา   (ไทย – ญี่ปุ่น 
และ ญี่ปุ่น – ไทย) 

3    15:00 - 16:30 น.  เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 ตาม
หัวข้อท่ีจับฉลากได้  

タイ国   
日本とタイのぶんかのちがい 
私のしょうらい  

การเข้าสอบ 

1. ตรวจสอบรายชื่อที่หอประชุมฯ 12.00 น 

2. ลงช่ือเข้าสอบ  

3. ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด 

4. เวลา 12.30 น.  กรรมการกล่าวทักทายและเตรียมเอกสาร 

5. เวลา 13.00 น.  เริ่มท าข้อสอบ ชุดที่ 1 

6. เวลา 13.20 น. อนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้ก่อน 10 นาที  

7. เวลา 13.25 น.  กรรมการ วางข้อสอบชุดต่อไป  

8. เวลา 13.30 น.  เริ่มท าข้อสอบ ชุดที่ 2 

9. เวลา 14.20 น.  อนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้ก่อน 10 นาที 
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10. เวลา 14.40 น.  จับฉลากหัวข้อเรือ่ง 

11. เวลา 15.00 น.  เริ่มท าข้อสอบ ชุดที่ 3   

12. เวลา 16.30 น.  หมดเวลาการสอบ ชุดที่ 3   

การสอบสัมภาษณ์ 
 วันอาทิตย์ท่ี 19 สิงหาคม 2561  สถานที่สอบ โรงเรียนสารวิทยา เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ  
เวลา 08.30 -17.00 น ห้องเอนกประสงค์ อาคาร 9 
 08.30 น.   นักเรียนลงทะเบียน และรับคิวสัมภาษณ ์ 
 09.00 น.   คณะกรรมการกล่าวทักทายอาจารย์และนักเรียนทุกคน 
      - ช่วงที่ 1 เริ่ม 09.30-12.00         สัมภาษณ์นักเรยีน 
       - ช่วงที่ 2 เริ่ม 13.00-17.00         สัมภาษณ์นักเรยีน 

ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ 
 สัมภาษณ์ภาษาไทย หรือท าแบบทดสอบที่ก าหนด (แล้วแต่กรรมการก าหนด)  

นักเรียนแนะน าตัวเองแนะน าเสนอผลงานเพียงรูปเดียวพร้อมตอบค าถามเป็นภาษาญี่ปุ่น   (4 นาที) 
นักเรียนเลือกหัวข้อ และอธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่น (4 นาที ) 
นักเรียนพูดคยุกับคณะกรรมการชาวญี่ปุ่น (4 นาที )  

มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
อาจารย์เดียร์  สุขเพ็ชร ี  อาจารยส์อนภาษาญี่ปุ่น  โรงเรยีนสารวิทยา  

โทร 081-726-4660 
อาจารย์วีดารัตน์  ณะวิชา  หัวหน้าศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรยีนการสอน 
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   5 
ก าหนดการเดินทาง โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนไทย – ญี่ปุ่น เมืองทาคาซาก ิจังหวัดกุมมะ 

 1. ระยะเวลา 28 กันยายน ถึง 6 ตุลาคม 2561 
 2. จ านวน นักเรียน 16 คน อาจารย์ 2 คน 
 3. สถานท่ี    - Kurabuchi English Village เมืองทาคาซาก ิ      

      - National Olympics Memorial Youth Center จังหวัดโตเกียว 
 4. สถานท่ีพัก  
     - บนเครื่องบิน 2 คืน (28 ตุลาคม กับ 5 ตุลาคม) 

   - Kurabuchi English village  จังหวัดกุมมะ  
   - ครอบครัวอุปถัมภ์ชาวญี่ปุ่น 2 คืน 
   - National Olympics Memorial Youth Center  จังหวัดโตเกียว 2 คืน 

วันที ่ กิจกรรม หมายเหตุ 

28 กันยายน 
รวมตัวท่ีสนามบิน และออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น  TG640 BKK NRT 

         22:10-06:20 

      night fight 

29 กันยายน 

ถึงโตเกียวในช่วงเช้า 
ออกเดินทางไป Kurabuchi English Village  
เมืองทาคาซากิ จังหวัดกุมมะ 
ทานอาหารกลางวัน 
บ่าย  เข้าพบกับผู้ให้ความอุปถัมภ ์ผู้ว่าการเมืองทาคาซาก ิ
รับประทานอาหารค่ า ในงานต้อนรับคณะนักเรยีนไทย 

พักที ่
Kurabuchi English 

Village เมืองทาคาซากิ 
จังหวัดกุมมะ 

30 กันยายน 

รับประทานอาหารเช้า  
 แนะน าตัวเองให้กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวญี่ปุ่น 
ท ากิจกรรมร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวญี่ปุ่น 
รับประทานอาหารกลางวัน 
กิจกรรมช่วงบ่าย 
รับประทานอาหารค่ า  แนะน าอาหารไทยให้คนญี่ปุ่น พักกับครอบครัวอุปถัมภ์

ชาวญี่ปุ่น 
 

1 ตุลาคม 

รับประทานอาหารเช้า   
เดินทางไปเรียนท่ี โรงเรียนมัธยมตน้ Kurabuchi 
(กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่โรงเรียน) 
รับประทานอาหารกลางวัน 
กิจกรรมช่วงบ่าย 
เดินทางกลับบ้าน แลกเปลีย่นความรู้กับครอบครัว 
 รับประทานอาหารค่ า  

2 ตุลาคม 

รับประทานอาหารเช้า   
เดินทางไปท ากิจกรรมที่ โรงเรียนมัธยมต้นKurabuchi 
รับประทานอาหารกลางวัน 
กิจกรรมช่วงบ่าย 
เดินทางกลับสู ่Kurabuchi English village 
รับประทานอาหารค่ า 
(นักเรียนไทย เตรยีมชุดไทยและการแสดงในงานเลี้ยงส่งคณะนักเรียนไทย) 
เตรียมเก็บสัมภาระ 

พักที ่
Kurabuchi English 
Village เมืองทาคาซากิ 
จังหวัดกุมมะ 
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3 ตุลาคม 

รับประทานอาหารเช้า   
ออกเดินทางไปยังโตเกียว 
รวมกลุม่กับนักเรยีนโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนไทย – ญี่ปุ่น  จังหวัดฟุคุชิมะ 
กิจกรรมฝึก ใช้เครื่องขายของอัตโนมัติ   
ซื้อตั๋วรถไฟ  เดินทางเอง   
เที่ยวชมกรุงโตเกยีว  

พักที ่
National Olympics 
Memorial Youth 

Center 

4 ตุลาคม 

รับประทานอาหารเช้า   
 1 วันในโตเกียวดิสนีย์แลนด ์
ค่ า กลับ National Olympics Memorial Youth Center 
จัดเก็บสมัภาระ 

พักที ่
National Olympics 
Memorial Youth 

Center 

5 ตุลาคม 

รับประทานอาหารเช้า   
เยี่ยมชมวัดอาซากุสะ    
ซื้อของฝาก 
เดินทางไปสนามบินช่วงเย็น และเดินทางกลับประเทศไทย 

night fight 

6 ตุลาคม เดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงเช้า TG661 HND BKK 
         00:20-04:50 

 
โครงการเหล่านี้ได้รับการสนับสนนุและจัดโดยเมืองทาคาซากิ  อุปถัมภ์ค่าต๋ัวเคร่ืองบินบางส่วน ค่าเดินทางระหว่าง

จังหวัด  ดังนั้นบางโปรแกรมอาจจะมกีารเพ่ิม หรือเปลี่ยนแปลง ขึน้อยู่กับสภาพอากาศและความเหมาะสม 
------------------------------------- 


