สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ร่วมกับ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์

โครงการจัดทำ�มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล
อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำ�หรับชาวต่างชาติ
ณ ห้อง Laffite ชั้น ๒ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
กล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษเรื่อง “ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ”
		
โดย ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รักษาการผู้อำ�นวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.
พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.
เสวนาเรื่อง “ทำ�ไมต้องมีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอนภาษาไทยสำ�หรับชาวต่างชาติ”
		
โดย รศ.นวลทิพย์ เพิ่มเกษร รศ.รุ่งฤดี แผลงศร และอาจารย์ศศิธร มัตซึโมโตะ
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
สัมมนาวิชาการหัวข้อ “ออกแบบการสอนภาษาไทยอย่างไรให้โดนใจชาวต่างชาติ
		
จากรุ่น Baby Boomers สู่ Millennials”
		
โดย ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ
		
อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติทั้งในและต่างประเทศ
		
โค้ชและวิทยากรพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสาร
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.
พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ - ๑๖.๐๐ น.
สัมมนาวิชาการหัวข้อ “ออกแบบการสอนภาษาไทยอย่างไรให้โดนใจชาวต่างชาติ
		
จากรุ่น Baby Boomers สู่ Millennials” (ช่วงที่ ๒)
หมายเหตุ  ขอสงวนสิทธิใ์ นการพิจารณารับผูเ้ ข้าร่วมงาน ฟรี ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย เฉพาะผูแ้ ทนสถาบัน/ผูป้ ระกอบการและผูส้ อนภาษาไทย
สำ�หรับชาวต่างชาติ ทีก่ รอกเอกสารแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาครบถ้วน เท่านัน้
 ผูส
้ มัครทีผ่ า่ นการคัดเลือกจะได้รบั การยืนยันทางอีเมลพร้อมรหัสลงทะเบียน โปรดแจ้งรหัสทีจ่ ดุ ลงทะเบียน

พิเศษสำ�หรับ ๕๐ ท่านแรกที่ได้รับการยืนยัน จะได้รับของที่ระลึกในวันงานหลังจบการสัมมนา

รายละเอียดการเดินทาง :

๑. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล สามารถขับเข้าซอยสุขุมวิท ๔
เท่านั้น เนื่องจากเป็นการเดินรถทางเดียว (One Way)
๒. เดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT ลงที่สถานีสุขุมวิท ทางออกฝั่ง
ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล ๒๑ แล้วต่อรถไฟฟ้า BTS สถานี
อโศก เพื่อลงสถานีนานา ออกประตู ๔ เดินเข้าซอยสุขุมวิท ๔
(ประมาณ ๑๐๐ เมตร)
๓. เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีนานา ออกประตู ๔
เดินเข้าซอยสุขุมวิท ๔ (ประมาณ ๑๐๐ เมตร)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ร่วมกับ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
จัดสัมมนานำ�เสนอข้อมูลผลการศึกษาวิเคราะห์

โครงการจัดทำ�มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล
อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำ�หรับชาวต่างชาติ
ณ ห้อง ๓๐๓ ชั้น ๓ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สุขุมวิท ๒๙
วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
๐๙.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.
กล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษเรื่อง “ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ”
		
โดย ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รักษาการผู้อำ�นวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น.
พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
การนำ�เสนอ “ข้อมูลผลการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อการจัดทำ�มาตรฐานอาชีพ
		
และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล
		
อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำ�หรับชาวต่างชาติ”
		
โดย รศ.นวลทิพย์ เพิ่มเกษร รศ.รุ่งฤดี แผลงศร และอาจารย์ศศิธร มัตซึโมโตะ
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้อง ๓๐๑ ชั้น ๓
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
สัมมนาวิชาการหัวข้อ “DO/DON’T สอนไทยให้ต่างชาติ : เทคนิคการสอนที่ผู้สอนต้องรู้ !”
		
โดย ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป์
		
สาขาวิชาภาษาไทย อดีตศาสตราจารย์และหัวหน้าภาควิชาไทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทนริ 		
		
จังหวัดนารา ประเทศญี่ปุ่น
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.
พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ - ๑๖.๐๐ น.
สัมมนาวิชาการหัวข้อ “DO/DON’T สอนไทยให้ต่างชาติ : เทคนิคการสอนที่ผู้สอนต้องรู้ !”
		
(ช่วงที่ ๒)
หมายเหตุ  ขอสงวนสิทธิใ์ นการพิจารณารับผูเ้ ข้าร่วมงาน ฟรี ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย เฉพาะผูแ้ ทนสถาบัน/ผูป้ ระกอบการและผูส้ อนภาษาไทย
สำ�หรับชาวต่างชาติ ทีก่ รอกเอกสารแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาครบถ้วน เท่านัน้
 ผูส
้ มัครทีผ่ า่ นการคัดเลือกจะได้รบั การยืนยันทางอีเมลพร้อมรหัสลงทะเบียน โปรดแจ้งรหัสทีจ่ ดุ ลงทะเบียน

พิเศษสำ�หรับ ๕๐ ท่านแรกที่ได้รับการยืนยัน จะได้รับของที่ระลึกในวันงานหลังจบการสัมมนา
รายละเอียดการเดินทาง :

๑. เดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT
ลงที่สถานีสุขุมวิท ออกประตู ๒
๒. เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS
ลงที่สถานีอโศก ออกประตู ๖
หรือสถานีพร้อมพงษ์ ออกประตู ๖
*ที่จอดรถมีจำ�นวนจำ�กัด โปรดหลีกเลี่ยง
การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว

