The Teaching Thai to Foreigners Training
โครงการอบรมวิธีสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ปี 2563
เนื้อหาตรงประเด็น เน้นวิธีสอน

ผู้สอนท�ำงานด้านนี้โดยตรงกว่า 20 ปี

ให้แนวทางที่น�ำไปประกอบอาชีพได้จริง

เหมาะส�ำหรับ

- บุคคลทั่วไปที่สนใจอาชีพสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

- ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และกลวิธีการสอน

- หน่วยงานราชการและเอกชนที่มีบุคลากรชาวต่างชาติ

- นักศึกษาที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศและต้องการหารายได้พิเศษค่าตอบแทนสูง

ตารางอบรมปี 2563

รุ่นที่

อบรมระหว่่างวาันที่

ระยะเวลาการรับสมัคร
Early bird
19,581 บาท
(ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
1 ธ.ค. 62-31 ม.ค. 63

ระยะเวลาการรับสมัคร
ราคาปกติ
23,112 บาท
(ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
1-12 ก.พ. 63

รุ่นที่ 38
(1/2563)

วันเสาร์ 15, 22, 29 ก.พ. /
7, 14, 21 มี.ค. 63

รุ่นที่ 39
(2/2563)

วันเสาร์ 16, 23, 30 พ.ค. /
6, 13, 20 มิ.ย. 63

1 มี.ค.–30 เม.ย. 63

1–13 พ.ค. 63

รุ่นที่ 40
(3/2563)

วันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์
13, 15, 17, 20, 22, 24 ก.ค. 63

1 เม.ย.–30 มิ.ย. 63

1–10 ก.ค. 63

รุ่นที่ 41
(4/2563)

วันเสาร์ 15, 22, 29 ส.ค. /
5, 12, 19 ก.ย. 63

1 พ.ค.–31 ก.ค. 63

1–12 ก.ค. 63

รุ่นที่ 42
(5/2563)

วันเสาร์ 24, 31 ต.ค. /
7, 14, 21, 28 พ.ย. 63

1 ก.ค.–30 ก.ย. 63

1–21 ต.ค. 63

รุ่นที่ 43
(6/2563)

วันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์
14, 16, 18, 21, 23, 25 ธ.ค. 63

1 ก.ย.–30 พ.ย. 63

1–11 ธ.ค. 63

เงื่อนไขและรายละเอียดการสมัคร

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
2. ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมวิธีสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ สามารถช�ำระเงินค่าลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่แจ้งไว้ หลังจากนั้นให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน
พร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุลและรุ่นที่ต้องการสมัครมาที่อีเมล sumaa48@gmail.com
3. รับจ�ำนวนจ�ำกัด (ไม่เกิน 12 คนต่อรุ่น) ในกรณีที่มีผู้สมัครเกินจ�ำนวน ศุมาฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ลงทะเบียนและช�ำระค่าใช้จ่ายก่อนมีสิทธิ์ก่อน
4. หากมีผู้เข้าอบรมไม่ถึง 3 คน ศุมาฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดอบรมในวันดังกล่าว และจะคืนเงินให้แก่ผู้เข้าอบรมเต็มจ�ำนวนภายใน 7 วัน หลังจากวันที่
ประกาศยกเลิก
5. การสมัครจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้ส่งใบสมัครและช�ำระค่าลงทะเบียนครบถ้วน
รายละเอียดการช�ำระเงิน
สามารถช�ำระเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
และได้รับการตอบรับจากศุมาฯ ทั้งนี้ การช�ำระเงินต้องไม่เกินวันที่เจ้าหน้าที่ธนาคารประทับตราช�ำระเงินบน
สาขาอาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี
ใบน�ำฝาก (การช�ำระเงินโดยการกรอกใบน�ำฝากของธนาคารหรือการช�ำระเงินนอกเหนือจากช่วงเวลา
ชื่อบริษัท ศุมา ภาษาและวัฒนธรรม จ�ำกัด
ที่ก�ำหนดไว้จะถือว่าการสมัครครั้งนั้นเป็นโมฆะและผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าอบรมหรือโอนให้ผู้สมัครรายอื่นได้) เลขที่บัญชี 227-211261-9
6. ศุมาฯ ไม่มีนโยบายคืนเงินแก่ผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นเหตุการณ์ที่เป็นความรับผิดชอบของศุมาฯ สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายในนาม
บริษัท ศุมา ภาษาและวัฒนธรรม จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)
เช่น ไฟดับ ทางสถาบันจะชดเชยให้แก่ผู้เข้าอบรมจนครบตามจ�ำนวนชั่วโมงที่เหลือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศุมา สถาบันภาษาและวัฒนธรรม โทร.02-2860129 หรือ email: sumaa48@gmail.com
36 สาทรซอย 1 (ซอยเกอเธ่) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

เลขที่ 194/1 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
หมายเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี 0105560208263

The Teaching Thai to Foreigners Training
โครงการอบรมวิธีสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ปี 2563
เนื้อหาตรงประเด็น เน้นวิธีสอน

ผู้สอนท�ำงานด้านนี้โดยตรงกว่า 20 ปี

ให้แนวทางที่น�ำไปประกอบอาชีพได้จริง

หัวข้อการอบรมวิธีสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติประจ�ำปี 2563
ครั้งที่
1

ภาคเช้า
9.00-12.00 น.
ความเข้าใจเบื้องต้นในวิชาชีพ
- ทัศนคติของผู้เรียนและผู้สอน
- กลวิธีการสอน
- ต�ำรา, สื่อ, จิตวิทยา, ความรู้เชิงเปรียบเทียบ
- อื่นๆ

พักกลางวัน
12.00-13.00 น.

ภาคบ่าย
13.00-16.15 น.

พูดอย่างไรให้ชัด
- ระบบเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ของไทย
- ความแตกต่างของระบบเสียงภาษาไทยกับภาษาอื่นๆ
(พักรับประทานของว่าง)
- ปัญหาและวิธีแก้ไขการออกเสียงของนักเรียนชาวตะวันออก
และชาวตะวันตก

(วิทยากร อ.ศศิธร ยากรณ์)
วิธีสอน Basic Speaking
- การเลือกเนื้อหา
- การท�ำความเข้าใจโครงสร้างและวัฒนธรรม
- กลวิธีการสอน
- ฝึกแก้ไขการออกเสียงให้กับนักเรียนชาวต่างชาติ

(วิทยากร อ.ศศิธร ยากรณ์)
วิธีสอน Basic Speaking (ต่อ)
- ฝึกปฏิบัติการสอนสนทนา
(พักรับประทานของว่าง)
- ฝึกปฏิบัติการสอนสนทนา

(วิทยากร อ.ศศิธร ยากรณ์)
วัฒนธรรมในภาษา
- การมองเห็นประเด็นทางวัฒนธรรมในภาษา
และวิธีอธิบาย
- ฝึกปฏิบัติการเรื่องวัฒนธรรมในภาษา

(วิทยากร อ.ศศิธร ยากรณ์)
การใช้ภาษาไทย
- การล�ำดับค�ำในประโยค
- โครงสร้างที่ชาวต่างชาติ (ชาวตะวันตก) มักใช้ผิด
- การมองเห็นประเด็นที่ต้องสอนเรื่องการใช้ภาษา
(พักรับประทานของว่าง)
- ฝึกปฏิบัติการเรื่องการใช้ภาษาไทย

(วิทยากร อ.ศศิธร ยากรณ์)
วิธีสอน Basic Reading and Writing
- หลักในการสอนอ่าน-เขียนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
- การผันเสียงวรรณยุกต์
- สระเปลี่ยนรูป-ลดรูป
- อักษรน�ำ

(วิทยากร อ.ศศิธร ยากรณ์)
วิธีสอน Basic Reading and Writing (ต่อ)
- การสะกดแบบพิเศษและเครื่องหมายต่างๆ
(พักรับประทานของว่าง)
- ฝึกปฏิบัติการสอนอ่าน-เขียน

5

(วิทยากร อ.จุฑามาศ บุปผา)
วิธีการสอนเด็กและสื่อการสอนเด็ก
- วิธีการสอนเด็กต่างชาติพูด อ่านและเขียนภาษาไทย
- การเตรียมสื่อและกิจกรรมเพื่อใช้ในการสอนเด็ก

(วิทยากร อ.จุฑามาศ บุปผา)
สื่อการสอน, กิจกรรมเพื่อใช้ในการสอนและการเตรียมสอน
- วิธีเลือกและท�ำสื่อการสอนให้เหมาะกับระดับของนักเรียน
- ประเด็นต่างๆ ที่ต้องค�ำนึงถึงในการสอนเพื่อการเตรียม
สอนที่เหมาะสม
- วิธีสร้างบทเรียนด้วยตัวเอง
(พักรับประทานของว่าง)
- ฝึกปฏิบัติการสร้างบทเรียนและเตรียมสอน

6

(วิทยากร อ.จุฑามาศ บุปผา)
สอบภาคปฏิบัติ
- ทดลองสอนจริงกับนักเรียนชาวต่างชาติ

(วิทยากร อ.จุฑามาศ บุปผา)
สอบภาคปฏิบัติ
- ทดลองสอนจริงกับนักเรียนชาวต่างชาติ
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4

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศุมา สถาบันภาษาและวัฒนธรรม โทร.02-2860129 หรือ email: sumaa48@gmail.com
36 สาทรซอย 1 (ซอยเกอเธ่) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

