
โครงการอบรมวิธีสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ปี 2563
เนื้อหาตรงประเด็น เน้นวิธีสอน ผู้สอนท�างานด้านนี้โดยตรงกว่า 20 ปี ให้แนวทางที่น�าไปประกอบอาชีพได้จริง

The Teaching Thai to Foreigners Training

             ตารางอบรมความรู้เพิ่มเติมประจ�าปี 2563
เดือน หัวข้อ วันที่อบรม วิทยากร อัตราค่าอบรม

มกราคม 1. วิธีสอนอ่านและเขียนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ (12 ชั่วโมง)

2. พูดภาษาไทยให้ชัดและน่าฟัง (12 ชั่วโมง)

18, 25 ม.ค. 63
(9.00-16.00 น.)
18, 25 ม.ค. 63
(9.00-16.00 น.)

อ.จุฑามาศ บุปผา

อ.ศศิธร ยากรณ์

7,704 บาท

7,704 บาท

กุมภาพันธ์ 1. วิธีสอนเรื่องการนับเลข การบอกเวลา และลักษณนามในภาษาไทย 
(6 ชั่วโมง)
2. การใช้การแปลสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ (6 ชั่วโมง)

1 ก.พ. 63
(9.00-16.00 น.)
8, 15 ก.พ. 63

(13.00-16.00 น.)

อ.สุรางคนางค์ เคียงกิติวรรณ

อ.มธุรส เพ็ญศรี

3,852 บาท

3,852 บาท

มีนาคม 1. การสอนค�าลงท้ายในภาษาไทย (6 ชั่วโมง)

2. หลักภาษาไทย (6 ชั่วโมง)

7, 14 มี.ค. 63
(13.00-16.00 น.)

28 มี.ค. 63
(9.00-16.00 น.)

อ.มธุรส เพ็ญศรี

อ.ศศิธร ยากรณ์

3,852 บาท

3,852 บาท

เมษายน 1. วิธีสอนค�าศัพท์ภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ (6 ชั่วโมง)

2. การแต่งค�าประพันธ์และร้อยกรอง (6 ชั่วโมง) 

25 เม.ย. 63
(9.00-16.00 น.)

25 เม.ย. 63 
(9.00-16.00 น.)

อ.ศศิธร ยากรณ์ 

อ.ไชยปกรณ์ พุทธธีรภาพ

3,852 บาท 

3,852 บาท

พฤษภาคม 1. วิธีสอนอ่านและเขียนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ (12 ชั่วโมง) 9, 16 พ.ค. 63 
(9.00-16.00 น.)

อ.จุฑามาศ บุปผา 7,704 บาท

มิถุนายน 1. วิธีสอนเรื่องการนับเลข การบอกเวลา และลักษณนามในภาษาไทย 
(6 ชั่วโมง)
2. พูดภาษาไทยให้ชัดและน่าฟัง (6 ชั่วโมง)

3. การใช้การแปลสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ (6 ชั่วโมง)

4. การแต่งค�าประพันธ์และร้อยกรอง (6 ชั่วโมง) 

6 มิ.ย. 63
(9.00-16.00 น.)
6, 13 มิ.ย. 63 

(9.00-16.00 น.)
20, 27 มิ.ย. 63
(13.00-16.00 น.)

27 มิ.ย. 63 
(9.00-16.00 น.)

อ.สุรางคนางค์ เคียงกิติวรรณ 

อ.ศศิธร ยากรณ์   

อ.มธุรส เพ็ญศรี

อ.ไชยปกรณ์ พุทธธีรภาพ

3,852 บาท   

7,704 บาท 

3,852 บาท

3,852 บาท

กรกฎาคม 1. การท�าสื่อและวิธีสอนภาษาไทยส�าหรับเด็ก (6 ชั่วโมง)

2. วิธีสอนอ่านและเขียนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ (12 ชั่วโมง)

3. พูดภาษาไทยให้ชัดและน่าฟัง (6 ชั่วโมง)

11 ก.ค. 63 
(9.00-16.00 น.)
18, 25 ก.ค. 63 
(9.00-16.00 น.)
18, 25 ก.ค. 63
(9.00-16.00 น.)

อ.จุฑามาศ บุปผา

อ.จุฑามาศ บุปผา

อ.ศศิธร ยากรณ์

3,852 บาท

7,704 บาท 

7,704 บาท

สิงหาคม 1. ค�าและวิธีบอก ‘กาล’ ในภาษาไทย (6 ชั่วโมง)

2. การท�าสื่อและวิธีสอนภาษาไทยส�าหรับเด็ก (6 ชั่วโมง)

3. การสอนค�าลงท้ายในภาษาไทย (6 ชั่วโมง)

8 ส.ค. 63
(9.00-16.00 น.)

15 ส.ค. 63   
(9.00-16.00 น.)
22, 29 ส.ค. 63  
(13.00-16.00 น.)

อ.ศศิธร ยากรณ์

อ.จุฑามาศ บุปผา

อ.มธุรส เพ็ญศรี

3,852 บาท 

3,852 บาท 

3,852 บาท

กันยายน 1. วิธีสอนเรื่องการนับเลข การบอกเวลา และลักษณนามในภาษาไทย 
(6 ชั่วโมง)

2. หลักภาษาไทย (6 ชั่วโมง)

5 ก.ย. 63 
(9.00-16.00 น.)

26 ก.ย. 63
(9.00-16.00 น.)

อ.สุรางคนางค์ เคียงกิติวรรณ 

อ.ศศิธร ยากรณ์

3,852 บาท

3,852 บาท

ตุลาคม 1. วิธีสอนอ่านและเขียนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ (12 ชั่วโมง)

2. พูดภาษาไทยให้ชัดและน่าฟัง (12 ชั่วโมง)

3, 10 ต.ค. 63 
(9.00-16.00 น.)
3, 10 ต.ค. 63 

(9.00-16.00 น.)

อ.จุฑามาศ บุปผา

อ.ศศิธร ยากรณ์

7,704 บาท

7,704 บาท

พฤศจิกายน 1. ค�าและวิธีบอก ‘กาล’ ในภาษาไทย (6 ชั่วโมง) 14 พ.ย. 63 
(9.00-16.00 น.)

อ.ศศิธร ยากรณ์ 3,852 บาท

ธันวาคม 1. วิธีสอนเรื่องการนับเลข การบอกเวลา และลักษณนามในภาษาไทย 
(6 ชั่วโมง)
2. วิธีสอนค�าศัพท์ภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ (6 ชั่วโมง)

12 ธ.ค. 63 
(9.00-16.00 น.)

12 ธ.ค. 63   
(9.00-16.00 น.)

อ.สุรางคนางค์ เคียงกิติวรรณ

อ.ศศิธร ยากรณ์

3,852 บาท

3,852 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ศุมา สถาบันภาษาและวัฒนธรรม โทร.02-2860129 หรือ email: sumaa48@gmail.com

36 สาทรซอย 1 (ซอยเกอเธ่) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120


