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สรา้งความม ั�นใจเพื�อการสื�อสารภาษาองักฤษที�ดเีลศิ 
(คดิไทยพดู…องักฤษข ั*นสงู) 

 
 

วทิยากร: ดร.อสิรกลุ ถมงัรกัษส์ตัว ์
ผูอ้ํานวยการฝ่ายงานดา้นตา่งประเทศมหาวทิยาลยัเอกชน 

วทิยากรฝึกอบรมดา้นภาษาอังกฤษสาํหรับบคุคลวยั ทํางานและผูบ้รหิาร 
 

เจา้ของผลงาน 

“คดิไทยพดูองักฤษ” 

 
 
 

27 พฤษภาคม 2563 
09.00 – 17.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

                                                                        * สถานทีSจัดอบรมอาจเปลีSยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 
          คณุเป็นอกีคนหนึSงใชห่รอืไม?่ ทีSเรยีนภาษาอังกฤษมานานจากหลายสถาบัน และหลายวธิแีตทํ่าไมไมป่ระสบ
ผลสําเร็จ ทั Wงฝึกพูดหรอืฝึกเขยีน แตห่ากเป็นหลักสตูร คดิไทยพูดอังกฤษ ฟตุ ฟิต ฟอ ไฟ    (The Cross Program) 
ซึSงเป็นการเรยีนภาษาอังกฤษตามหลักการ The Cross แลว้ จะทําใหส้ามารถเรยีนรูไ้ดท้ั Wงการพูดและการเขยีนไดใ้น
เวลาเดยีวกนั และยังสามารถปรับใชใ้นงานหรอืในชวีติประจําวันไดอ้ย่างง่ายดายในระยะเวลาเพยีงแค่ 7 ชัSวโมง
เทา่นัWน  

หลักสตูร “คดิไทยพูดอังกฤษ ฟตุ ฟิต ฟอ ไฟ (The Cross Program)” จงึพัฒนาขึWนเพืSอชว่ยยกระดับการ
สืSอสารภาษาอังกฤษใหม้มีาตรฐานแบบมอือาชพี และมคีวามมัSนใจในทกุครัWงทีSสืSอสารออกไป  ดว้ยวธิงี่าย ๆ ภายใน
ระยะเวลาอันสั Wนดว้ย   สดุยอดเคล็ดลับ  “The Cross”  ทีSจะทําใหภ้าษาอังกฤษเป็นเรืSองง่ายๆ และจับตอ้งไดอ้ย่าง
เป็นรูปธรรม   
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืSอใหผู้เ้ขา้อบรมไดบ้รรลุถงึเคล็ดลับในการใชภ้าษาอังกฤษอย่างมัSนใจ   
2. เพืSอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถบรรลถุงึวธิกีารพืWนฐานในการพูดและเขยีนสืSอสาร ภาษาอังกฤษธรุกจิอยา่งมี
ประสทิธภิาพ โดยจะสามารถพูดและเขยีนประโยคซบัซอ้นเชน่นีWไดภ้ายในเวลา 7 ชัSวโมง According to what 
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you asked, I would like to inform you that the financial manager who has worked here for ten 
years always sends the important reports written by me to our boss in America twice a week. 

3. เพืSอใหผู้เ้ขา้อบรมไดม้กีารจัดระบบความคดิเพืSอผลติประโยคในการสืSอสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ
ได ้ อยา่งไม่รูจ้บ ผ่านทางเครืSองมอืการจัดระบบความคดิทีSเรยีกวา่ “The Cross” 

4. เพืSอใหผู้เ้ขา้อบรมไดรู้จั้กวธิกีารสรา้งคลังคําศัพทข์ึWนอยา่งเป็นระเบยีบและสามารถเรยีกมาใชไ้ดท้นัททีีSตอ้งการ 
5. เพืSอใหผู้เ้ขา้อบรมไดรู้ถ้งึเคล็ดลับรวมทั Wงสตูรสําเร็จในการสืSอสารเป็นภาษาอังกฤษทีSสามารถจะนําไป
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งไม่รูจ้บ  

 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop  
ภาคเชา้   
 

1. เคล็ดลับการพูดภาษาอังกฤษอย่างมัSนใจ Lecture 1 
2.  ปฐมบทแห่งภาษาการเรยีนรูภ้าษาอังกฤษแบบใหม ่
2.1 ทบทวนและจัดระบบความรูเ้ดมิ  
2.2 ลองฝึกสรา้งประโยคพืWนฐานทัSวไป เพืSอความเขา้ใจอย่างถงึแกน่ 
2.3 กจิกรรม :  กจิกรรม: เกมสท์ายใจ   

3.   เทคนคิการสืSอสารภาษาอังกฤษเพืSอการสืSอสารแบบมอือาชพี (เนน้การพูดและการเขยีน) 
3.1 ฝึกขยายประโยคพืWนฐานดว้ยตัวขยายตา่ง ๆ แบบง่าย ๆ ตามวัตถุประสงคท์ีSตอ้งการ  
3.2 ฝึกการใชก้ลุ่มคําและประโยคย่อยมาเป็นตัวขยายเพิSมเตมิ   
3.3 ฝึกการพูดและเขยีนประโยคยาว ๆ อยา่งถกูตอ้ง และเป็นธรรมชาต ิ
3.4 กจิกรรม:  แบบฝึกหัด การสืSอสารภาษาอังกฤษแบบมอือาชพี  

 
ภาคบา่ย    
4. เคล็ดลับการพูดภาษาอังกฤษอย่างมัSนใจ Lecture 2 
5. เทคนคิการขจัดความซบัซอ้นทางภาษาอังกฤษ  
5.1 ฝึกหัดการกับขอ้ความทีSซบัซอ้น โดยทําความรูจั้กกับประโยคชนดิพเิศษทีSนําเอา 
       ประโยคยอ่ยมาทําเป็น  สว่นหลัก  
5.2 กจิกรรม: แบบฝึกหัดการทําความเขา้ใจประโยคภาษาอังกฤษทีSซบัซอ้น  

 

6. เทคนคิการสืSอสารภาษาอังกฤษใหไ้ดค้วามหมายลกึซึWง ดว้ย Tense ตา่ง ๆ 
6.1 ความรูจั้กกบั Tense ตา่ง ๆ ทีSจําเป็นจะตอ้งใชใ้นการตดิตอ่สืSอสาร    
6.2 ฝึกการพูดประโยคภาษาอังกฤษแบบกลับดา้น (Passive)  เพืSอความเขา้ใจ ภาษาอังกฤษอยา่งถอ่งแท ้
6.3 กจิกรรม: แบบฝึกหัดเรืSอง Tense และการพูดประโยคภาษาอังกฤษแบบกลับดา้น  
 

7. การสนทนาภาษาอังกฤษแบบมอือาชพี  
7.1 สรุปสิSงทีSเรยีนรูจ้ากเทคนคิ The Cross  

 7.2 สรุปเนืWอหาภาษาอังกฤษทั WงหมดลงบนสดุยอดเครืSองมอืในการพัฒนาภาษาอังกฤษ  
       เพืSอง่ายแกก่ารจดจําและสะดวกตอ่การนําไปฝึกหัดดว้ยตนเอง  
7.3  กจิกรรม: ฝึกฝนการสนทนาภาษาอังกฤษอยา่งมัSนใจแบบมอือาชพี  โดยนําเคล็ดลับทั WงหมดทีSไดเ้รยีนไป

มาใชใ้นบทสนทนา    
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ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ท ์แทนซี� จํากดั  
 

อัตราหลักสตูรตอ่ (1 ทา่น) 

ชําระภายใน 27 พฤษภาคม 2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 12 พฤษภาคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีW 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีS 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีS 014-2-63503-8 

          ชืSอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีS 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืSอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืSอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัSงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีSจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีSไดช้าํระมาแลว้   
 
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เว็บไซต ์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
Line ID: hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อบรม, สมัมนา, ความรูท้ัSวไป, ทักษะเฉพาะทาง, พูดองักฤษ, AEC 


