Language Institute, Thammasat University
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Language Institute, Thammasat University)
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ (TU-TESOL Certificate)
(60 ชั่วโมง 5,500 บาท)
หลักสูตรประกาศนียบัตร TU TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) ต่างจาก
หลักสูตรด้านการสอนอื่นๆ ที่มีอยู่ โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้อบรมมีความรู้ที่จาเป็นต่อกระบวนการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ และเน้นการนาไปปฏิบัติใช้ได้จริง และมีความทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นเทคนิค
การสอนใหม่ๆ การประเมินผลทางภาษา การทาวิจัยชั้นเรียน รวมทั้งความรู้ทางวัฒนธรรมข้ามชาติ
หลักสูตรประกาศนียบัตร TU TESOL ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้
 หลักการพื้นฐานและวิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในเชิงนวัตกรรม (Innovative
Teaching Methodologies)
 การประเมินการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ และเทคนิคการสร้างแบบทดสอบ (Introduction to
Language Assessment Principles)
 การพัฒนาทักษะทางภาษาผ่านวัฒนธรรมข้ามชาติ (Language and Cross-Cultural Knowledge)
 หลักการและวิธีการทาวิจัยชั้นเรียน (Classroom Action Research)
เรียนทุกวันอาทิตย ์ (9.00 – 16.00 น.)

วิธีสมัคร

เรียน 8 กรกฎาคม – 23 กันยายน 2561

1. ดาวน์โหลดใบสมัครที่
http://englishtu.com/Taphrachan

เรียน ณ สถาบันภาษา มธ ท่าพระจ ันทร ์

2. โอนเงินผ่าน ธ.กรุงไทย สาขา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ท่าพระจันทร ์
่ ญชี “สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์”
ชือบั
เลขที่บัญชี 981-6-32533-0
3. ส่ง fax/email ใบสมัครและสาเนาการโอนเงินมาที่
โทรสาร 02-623-5137หรือ
email: training.tp@litu.tu.ac.th

้ั บด
รับสมค
ั รตงแต่
ั นี ้ จนถึง ว ันที่ 29 มิถน
ุ ายน 2561
เงื่อนไข !!
1. สมัครแล ้วไม่สามารถคืนเงินได ้
์
2. สถาบันภาษาขอสงวนสิทธิการ
เปิ ด/ปิ ดการอบรม
่
ในกรณี ทมี
ี ผู ้สมัครไม่เพียงพอ

4. โปรดโทรยืนยัน 02-613-3101-3 หลังส่ง
fax/email ทันที

Language Institute, Thammasat University
Offers an Intensive Teacher Training Course in TESOL
(TU-TESOL Certificate) (60 hours 5,500 baht)
TU- TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages)
Certificate is a unique certificate course as it equips trainees with
necessary knowledge in teaching methodologies, innovative teaching techniques, language
assessment, classroom action research as well as language and cross-cultural knowledge.
The training includes:
1.

2.

3.
4.

5.

Innovative teaching methodologies include basic principles and classroom
practices of recent trends in language teaching methods, with a focus on
communicative language teaching, development of teaching practice with
reference to current research, trends and views on language teaching
methodology.
Introduction to Language Assessment Principles include an overview of the
essentials for assessing English language learning fairly and effectively as well as
an introduction to various kinds of test types and test construction
techniques with a hands-on practice.
Language and cross-cultural knowledge include a study of cross-cultural
knowledge from both English-speaking and non-English-speaking countries.
Practice of the appropriate use of English in socio-cultural contexts, with an
emphasis on the four language skills through various inter-cultural topics.
Classroom action research for English teachers includes an overview of
principles and methods in classroom action research as well as important steps
to start small-scale investigations into classroom practices, learners and their
learning.

Training period: July 8 – September 23, 2018
Sunday, from 09.00 – 16.00
Application period: from now to 29 June 2018
Training at LITU Thaprachan
Conditions:
1. Fees are not refundable.
2. Courses may be subjected to cancellation due to an inadequate number of applicants.
How to Apply
1. Download the application form at http://englishtu.com/thaprachan
2. Pay the fee through Krungthai Bank Public Company Limited (Account Name: Language
Institute, Thammasat University/Account Type: Saving A/C; No. 981-6-32533-0).
3. Fax or email the application form and bill payment at 02-623-5137 or email: training.tp@litu.tu.ac.th
respectively.
4. Confirm at 02-613-3101-3 immediately.

LITU

Language Institute, Thammasat University

TU TESOL Certificate Application Form
Please fill in this form carefully, using block capitals and black ink.
Personal Details

1. Name: (Mr./Ms.)________________________________ Date of birth:______________________
Place of birth:__________________________________ Nationality:_______________________
Present Address:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Mailing Address:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
E mail Address: ______________________________Mobile:______________________________
( ) English teacher

( ) primary school

( ) non- English teacher

( ) secondary school

( ) university

Current Job:______________ Organization:_________________

2. Education and Qualifications
Degree(s)/Diploma(s)/

Dates

Institution

Certificate(s)

Please tick ( ) with √ mark.

3. English Ability
Speaking

Reading

(

)5

(

)5

(

)5

5 Native or bilingual proficiency

(

)4

(

)4

(

)4

4 Full professional proficiency

(

)3

(

)3

(

)3

3 Professional proficiency

(

)2

(

)2

(

)2

2 Limited working proficiency

(

)1

(

)1

(

)1

1 Elementary proficiency

Training at
1.

Writing

LITU Thaprachan

Ability Level

เรี ยนที่ สถาบันภาษา มธ ท่าพระจันทร ์

Pay the 5,500-baht fee through Krungthai Bank Public Company Limited (Account Name: Language
Institute, Thammasat University/Account Type: Saving A/C; No. 981-6-32533-0).( โอนเงินผ่าน ธ.กรุงไทย สาขา
่ ญชี “สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์” เลขที่บัญชี 981-6-32533-0
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ท่าพระจันทร ์ ชือบั
จานวน 5,500 บาท)

2.

Fax or email the application form and bill payment at 02-623-5137 or training.tp@litu.tu.ac.th respectively.
(fax/email ใบสมัครและสาเนาการโอนเงินมาที่ โทรสาร 02-623-5137 หรือ training.tp@litu.tu.ac.th)
Confirm at 02-613-3101-3 immediately. (โปรดโทรยืนยัน 02-613-3101-3 หลังส่ง fax/email ทันที)

Signature_____________________________________ Date______Month__________________Year__________
่ ส้ มัคร_____________________________________ วันที่______เดือน___________________พ.ศ.__________
ลงชือผู
(For staff only) (สำหรับเจ้ำหน้ำที)่ ได้รบั เงินค่ำสมัครอบรมไว้ครบถ้วนแล้ว __________________________________________

