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International Exchange for Youth between Japan and Thailand 
Fukuoka, Japan 

ภายใต้การสนับสนุนของ National Institution for Youth Education 
 
   ลักษณะของโครงการ 

International Exchange for Youth between Japan and Thailand เป็นโครงการที่เปิดโอกาส    
ให้นักเรียนมัธยมปลายที่เรียนภาษาญี่ปุ่นได้ทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นเพ่ือได้รับการคัดเลือก         
เป็นตัวแทนนักเรียนไทยเดินทางไปแลกเปลี่ยนและศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่น เป็นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้          
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการเรียนร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่นในระดับชั้นมัธยมศึกษา  

 
  วัตถุประสงค์ 
 โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่นเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เรียนดี มีโอกาสสอบแข่งขัน    
เป็นตัวแทนนักเรียนไทยเดินทางไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นระยะเวลา 10 วัน เพ่ือจุดประกายและเป็น
การกระตุ้นการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นทั้งยังเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างไทยและญี่ปุ่น ปลูกฝังให้เกิดความภูมิใจและรัก
ในความเป็นไทยและ ฝึกให้มีความเป็นผู้นํา พร้อมทั้งเป็นแรงผลักดันให้เยาวชนรุ่นใหม่ก้าวไปสู่สังคมภายนอก      
ได้อย่างภาคภูมิใจ  
 
คุณสมบัตขิองนักเรียน 

1. ต้องมีสัญชาติไทยและเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยูป่ัจจุบันในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. เป็นนักเรียนที่เคยฝึกทักษะการเข้าค่ายใช้ภาษาญี่ปุ่น 
3. นักเรียนต้องไม่เคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ (ต้องมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน) 
4. มีสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคติดต่อกับผู้อ่ืน 
5. มีความกล้าแสดงออก 
6. สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ดี 
7. มีความรับรับผิดชอบ มีน้ําใจช่วยเหลือเผื่อแผ่แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่และครอบครัวอุปถัมภ์ 

 หมายเหตุ   ขอให้โรงเรียนตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนให้ถูกต้อง เนื่องจากส่งผลต่อการเข้าร่วม 
   กิจกรรมต่าง ๆ ที่ประเทศญี่ปุ่นและทุนที่ทางญี่ปุ่นจะสนับสนุนให้กับประเทศไทยด้วย 

 
เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 

1. มีพ้ืนฐานความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่นเพียงพอที่จะผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์จาก
คณะกรรมการโครงการ 

2. มีความสามารถในการแสดงด้านวัฒนธรรม การกล่าวขอบคุณ และแสดงความคิดเห็นและแนะนํา 
ประเทศไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ 
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เงื่อนไขของผู้ได้รับการคัดเลือก 
1. การสอบข้อเขียนเป็นเพียงขั้นตอนเพื่อคัดนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 
2. การตัดสินขึ้นอยู่ที่การสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ 
3. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในฐานะตัวแทนนักเรียนไทย  ต้องมีความสามัคคีในหมู่คณะ สามารถ

แสดงศิลปวัฒนธรรมไทยที่ประเทศญี่ปุ่นได้ และให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมตลอดโปรแกรม 
4. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ต้องเข้าค่ายเตรียมความพร้อมตามที่กําหนด             

(หากนักเรียนไม่มาเข้าค่ายไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ทาง TJYEC จะตัดสิทธินักเรียนในการเข้าร่วม
โครงการ) 

5. กรณีท่ีทาง TJYEC ตรวจสอบพบนักเรียนขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 3 หรือ 4 นักเรียนจะต้องทําการ
ชดใช้เงินทุนตามมูลค่าท่ีทางญี่ปุ่นได้สนับสนุนและค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น จํานวน 100,000 บาท 
ให้กับ TJYEC 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
การได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทย เป็นเกียรติประวัติที่ดีงามแก่นักเรียน ซึ่งนักเรียนจะได้รับการ

พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งการใช้ชีวิตกับผู้อ่ืน รู้จักความสามัคคี การทํางานเป็นทีม โดยนักเรียน
จะต้องศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่จนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่แตกต่างในหลายๆด้านได้อย่าง
มีความสุข ส่งผลให้นักเรียนกลับมามีทักษะ ประสบการณ์และความสามารถท่ีหลากหลายมากขึ้น  พร้อมทั้งเป็น
การสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง   

ทางโครงการเชื่อว่า การได้เห็น ได้สัมผัสถึงความแตกต่างของทั้งสองประเทศ  จะทําให้นักเรียนไทยนํา
ประสบการณ์และสิ่งดี ๆ มาพัฒนาประเทศของเราได้ต่อไป “ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ มักจะมาจากความสําเร็จที่เริ่ม
สะสมมาทีละเล็กทีละน้อย”  
 
โครงการ International Exchange for Youth between Japan and Thailand  ปี 2560 

สําหรับโครงการในปี 2560 นี้  จะเดินทางไปจังหวัดฟุคุโอกะ ในช่วงวันที่ 20 - 29 ตุลาคม 2560 กิจกรรม
ในช่วงดังกล่าวจะมี การฝึกเรียนร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่นในระดับมัธยมปลาย เรียนรู้ด้านวัฒนธรรม พักกับครอบครัว
อุปถัมภ์ ศูนย์เยาวชน ธรรมชาติวิทยา ไดแ้บ่งทุนเข้าร่วมโครงการ สําหรับนักเรียนไทยในระดับมัธยมปลาย 
ออกเป็น 3 ประเภทดังต่อไปนี้ 

 
     ประเภทที่ 1  คัดจากคะแนนข้อเขียนและสัมภาษณ์ที่มีคะแนนรวมสูงอันดับ 1  อันดับ 2 และ 3  
   จํานวน 3 ทุน 

ประเภทที่ 2    นักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นและเป็นตัวแทนภาคต่าง ๆ จํานวน 5  ทุน ให้การสนับสนุน 
   คัดเลือกโดย กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งเป็น 5 ภาค ภาคละ 1 คน คือ ภาคกลาง  
   ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ 
 ประเภทที่ 3     คัดจากนักเรียนที่ฝึกเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่นที่ชมรมTJYEC อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

        จํานวน 12 ทุน 
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ก าหนดสอบที่โรงเรียนสารวิทยา บางเขน บางเขน 
สอบข้อเขียนภาษาญี่ปุ่น    เสาร์ที่    19  สิงหาคม 2560  
สอบสัมภาษณ์           อาทิตย์ที่   3 กันยายน 2560      

    ในการเข้าร่วมโครงการ ฯ นี้ นักเรียนจะได้พํานักอยู่  ณ   ศูนย์เยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ชาวญี่ปุ่น
พร้อมไปโรงเรียนกับเพ่ือนนักเรียนชาวญี่ปุ่น อีกท้ังยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษาโดยตรง
และได้ไปทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆในประเทศญี่ปุ่น  
 
 ผู้ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการปี 2560 

1 National Institution for Youth Education 
2 National Olympics Memorial Youth Center, Tokyo 
3  National Yasukogen Youth Center, Fukuoka 
4    บ้านสวนหงษ์เหิร  อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 
5    โรงเรียนสารวิทยา บางเขน กรุงเทพ ฯ 

 
ทุนการศึกษาและการสมทบทุน  

National Institution for Youth Education เป็นผู้ให้ทุนโดยทุนดังกล่าวรวมถึง ค่าตั๋ว 
    เครื่องบินไป-กลับ ประเทศญี่ปุ่น ชั้นประหยัดบางส่วน ค่าท่ีพัก และค่าอาหารทุกม้ือ ค่ารถ ค่าเข้าเยี่ยมชม

สถานที่ต่าง ๆ  
สําหรับค่าใช้จ่ายในปี 2017 นี้ ผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ 

นักเรียน โดยสมทบทุนค่าใช้จ่ายบางส่วนเป็นจํานวน 13,000 บาท  เงินสมทบดังกล่าว จะรวมถึง ค่าเอกสาร ค่า
ประกันการเดินทาง  ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในวันปฐมนิเทศน์ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความ
พร้อมก่อนไปญี่ปุ่นเป็นเวลา 4 วัน 3 คืน ที่ชมรมเยาชนแลกเปลี่ยนกับเยาวชนญี่ปุ่น  อําเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี   เป็นต้น  

*เงินดังกล่าวไม่รวม 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (Pocket money)  
• ค่าดําเนินการขอหนังสือเดินทาง 
• ค่าใช้จ่ายในการติดต่อกับทางบ้าน 
• ค่าเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน  
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ก าหนดการช าระเงิน 
วันที่  30 กันยายน 2560  วันปฐมนิเทศน์ 

แผนการด าเนนิงานโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น 
วันที่ รายการ หมายเหตุ 

11 สิงหาคม 2560 สรุปจํานวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด  
19 สิงหาคม 2560 สอบข้อเขียน   โรงเรียนสารวิทยา 13.00 - 16.30 น 
28 สิงหาคม 2560 ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ แจ้งให้ทางอาจารย์ผู้ควบคุม 
 3 กันยายน 2560 สอบสัมภาษณ์  โรงเรียนสารวิทยา 08:30 - 17:00 น 
4 กันยายน 2560 ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ แจ้งผ่านทางเว็บไซด์ของโรงเรียนสารวิทยา 
11 กันยายน 2560 ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง ใช้หน้าที่ มีรูป 
1- 4 ตุลาคม 2560 

 
ปฐมนิเทศ พร้อมยื่นเอกสาร และเข้าค่ายเตรียมความ
พร้อมก่อนไปญี่ปุ่นของนักเรียนทุน 

โรงเรียนสารวิทยา 

20 ตุลาคม 2560 
 
29 ตุลาคม 2560 

กลุ่ม Fukuoka ออกเดินทาง  
  
กลุ่ม Fukuoka เดินทางกลับ   

ไปสนามบินคืนวันที่ 19 ตุลาคม 
ไป-กลับสายการบิน 
 

 

 
การสอบข้อเขียน 

ณ หอประชุมฯ โรงเรียนสารวิทยา 
วันที่ 19 สิงหาคม 2560  เวลา 12.30 -16.30 น 

ตารางสอบ 
ไวยากรณ์และแปลภาษา เรียงความ 

1   13.00 - 13.30 น.   ไวยากรณ์  
2   13.30 - 14.00 น.   แปลภาษา 

3    14:20 - 15:00 น.  เรียงความตามหัวข้อที่กําหนด 
4    15:10 - 16.30 น. เรียงความจากประเทศญี่ปุ่น 
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การเข้าสอบ 
1. ตรวจสอบรายชื่อทีห่อประชุมฯ 12.00 น 
2. ลงชื่อเข้าสอบ  
3. ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด 
4. เวลา 12.30 น.  กรรมการกล่าวทักทายและเตรียมเอกสาร 
5. เวลา 13.00 น.  เริ่มทําข้อสอบ ชุดที่ 1 
6. เวลา 13.20 น. อนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้ก่อน 10 นาที  
7. เวลา 13.25 น.  กรรมการ วางข้อสอบชุดต่อไป  
8. เวลา 13.30 น.  เริ่มทําข้อสอบ ชุดที่ 2 
9. เวลา 13.50 น.  อนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้ก่อน 10 นาที 
10. เวลา 14.10 น.  จับฉลากหัวข้อเรื่อง 
11. เวลา 14.20 น.  เริ่มทําข้อสอบ ชุดที่ 3   
12. เวลา 15.00 น.  หมดเวลาการสอบ ชุดที่ 3   
13. เวลา 15.10 น.  เริ่มทําข้อสอบ ชุดที่ 4   
14. เวลา 16.30 น.  หมดเวลาการสอบ 
 

28 สิงหาคม 2560   ประกาศผลการสอบข้อเขียน   ผ่านไปทางอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน 

การสอบสัมภาษณ์ 

โรงเรียนสารวิทยา  วันที่  3 กันยายน 2560   เวลา 08.30 -17.00 น 
08.30 น.   นักเรียนลงทะเบียน และรับคิวสัมภาษณ์  
09.00 น.   คณะกรรมการกล่าวทักทายอาจารย์และนักเรียนทุกคน 
     ช่วงที่ 1 เริ่ม 09.30-12.00         สัมภาษณ์นักเรียน 
      ช่วงที่ 2 เริ่ม 13.00-17.00         สัมภาษณ์นักเรียน 
 
ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ 
 สัมภาษณ์ภาษาไทย หรือทําแบบทดสอบที่กําหนด (แล้วแต่กรรมการกําหนด)  

นักเรียนแนะนําตัวเองแนะนําเสนอผลงานเพียงรูปเดียวพร้อมตอบคําถามเป็นภาษาญี่ปุ่น   (4 นาที) 
นักเรียนเลือกรูปที่จะแสดงความเห็น และอธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่น (4 นาที ) 
นักเรียนพูดคุยกับคณะกรรมการชาวญี่ปุ่น (4 นาที )  

มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 อาจารย์ภัทราวรรณ  ปริมิตร  อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น  โรงเรียนสารวิทยา โทร 090-320-8586 
 อาจารย์วีดารัตน์  ณะวิชา  หัวหน้าศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม กรุงเทพมหานคร เขต 2  
 โทร 084-681-7755 

 อาจารย์ชนนาถ นพรัตน์  กรรมการTJYEC  โทร 089-117-2947 


