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TRAINING OUTLINE  

 

Head-Heart-Hands;  

The Fast Track to English Conversation  
(Head-Heart-Hands; เส้นทางลดัสู่การสนทนาภาษาองักฤษ)   

PRINCIPLES 

          การสนทนาเป็นภาษาองักฤษนั �น นบัว่าเป็นเป้าหมายที�สาํคญัอยา่งแรกของการฝึกฝนภาษาองักฤษ  

ทั �งนี�เพื�อจะไดส้ามารถทาํการตดิต่อแลกเปลี�ยนความคดิเหน็กบัชาวต่างชาตไิดอ้ยา่งคล่องแคล่ว อนัจะเป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาทกัษะในการทาํงานไดอ้ยา่งดเียี�ยม    

          ดว้ยเหตุนี� หลกัสตูร   Head-Heart-Hands; The Fast Track to English Conversation  (Head-Heart-

Hands; เสน้ทางลดัสูก่ารสนทนาภาษาองักฤษ)   จงึไดร้บัการคดิคน้ขึ�นมา เพื�อที�จะทาํใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถ ”

เขา้ถงึ”  (Head)  เคลด็ลบัที�ซ่อนเรน้อยูแ่บบเสน้ผมบงัภูเขาของการสนทนาเป็นภาษาองักฤษ ซึ�งจะทําให้

สามารถสรา้งประโยคภาษาองักฤษได ้“ตามใจนึก” (Heart) แลว้หลงัจากนั �นกจ็ะนําเอาเคลด็ลบัดงักล่าวมาแทน

ค่าดว้ย “นิ�วมอืทั �ง 5 นิ�ว”  (Hands)   ซึ�งจะกลายเป็นสญัลกัษณ์ที�ทาํใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําไปทบทวน และ

ฝึกฝนดว้ยตวัเองไดใ้นทุกๆที�อยา่งง่ายดาย  นอกจากนี�  ในการฝึกอบรมยงัเปิดโอกาสใหม้กีารสรา้งคลงัคาํศพัท์

ของตนเองขึ�นมา และแนะนําเทคนิคในการพฒันาคลงัคําศพัทเ์พื�อบรรจศุพัทท์ี�ตอ้งใชใ้นการปฏบิตังิานเฉพาะ

ดา้นของผูเ้ขา้อบรมแต่ละท่าน  ตลอดจนสรปุคาํศพัทเ์บื�องตน้พื�นฐาน 1,000 คาํแรก ที�เมื�อผูใ้ดเขา้ถงึศพัทต่์างๆ

ที�ว่านี� กจ็ะทําใหผู้น้ั �นมคีาํศพัทเ์พยีงพอในสื�อสารเป็นภาษาองักฤษได ้ 

          ในทา้ยที�สุด เมื�อผูเ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูเ้คลด็ลบัและเทคนิคต่างๆแลว้  กจ็ะเป็นช่วงเวลาสาํหรบัฝึกฝนการ

สนทนา โดยจะแบ่งผูเ้ขา้อบรมออกเป็นกลุ่มๆ แลว้ใหฝึ้กสนทนาเป็นภาษาองักฤษตามหวัขอ้ที�ใชใ้นการทาํงาน

จรงิๆของผูเ้ขา้อบรม ภายใตก้ารดแูลจากวทิยากรผูเ้ชี�ยวชาญอยา่งใกลช้ดิ   

ดว้ยขั �นตอนต่างๆขา้งตน้ ผู้เข้าอบรมจึงสามารถสนทนาภาษาองักฤษได้ ตามลกัษณะของบทสนทนาที5

ต้องใช้ในการทาํงานจริงๆ ทนัทีหลงัจากเสรจ็สิ=นการอบรมเป็นระยะเวลา 1 วนั  
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OBJECTIVES  
 

1.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้ขา้ถงึเคลด็ลบัในการสนทนาเป็นภาษาองักฤษ  

2.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําเอาเคลด็ลบัดงักล่าวมาทําเป็นสญัลกัษณ์งา่ยๆแลว้นําเอาไปใชฝึ้กฝนไดใ้นทุก

สถานที�   

3.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมรูว้ธิใีนการสรา้งคลงัคาํศพัทแ์ละพฒันาคลงัคาํศพัทน์ั �นๆโดยสามารถบรรจศุพัทท์ี�ใชใ้นการ

ทาํงานจรงิๆของตน     

4.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูจ้กัคาํศพัทพ์ื�นฐาน 1,000 คาํแรก ที�จาํเป็นตอ้งใชใ้นการสนทนาภาษาองักฤษ  

5.เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถพดูสนทนาเป็นภาษาองักฤษไดจ้รงิๆทนัทหีลงัจากการฝึกอบรมเสรจ็สิ�นตามลกัษณะ

บทสนทนาที�ตอ้งใชใ้นการทํางานของตน    

 

 

AREAS OF STUDY 

 
1. เรยีนรูโ้ครงสรา้งพื�นฐานสําหรบัการสรา้งประโยคภาษาองักฤษ  (Head)  

2. ทาํความรูจ้กัเคลด็ลบัแบบเสน้ผมบงัภเูขาในการสนทนาภาษาองักฤษ เพื�อสามารถที�จะสรา้งบท

สนทนาไดแ้บบอตัโนมตั ิตามใจนึก (Heart)  

3. ฝึกสรา้งประโยคโดยใชนิ้�วมอืในการแทนค่า (Hands)  

4. เรยีนรูจ้กั Tense ที�จาํเป็นต้องใชใ้นการสนทนาภาษาองักฤษ  

5. เรยีนรูก้ารขยายความในภาษาองักฤษ เพื�อที�จะทาํใหพู้ดภาษาองักฤษไดย้าวขึ�น 

6. เรยีนรูจ้กัเทคนิคการสรา้งคลงัคาํศพัท ์และทาํความรูจ้กัศพัทพ์ื�นฐาน 1000 คาํแรกที�ตอ้งรู ้ 

7. แบ่งผูเ้ขา้อบรมเป็นกลุ่มๆ แลว้ใหฝึ้กฝนการสนทนาเป็นภาษาองักฤษตามลกัษณะบทสนทนาที�ใชใ้น

การทํางานจรงิๆ โดยนําเอาเทคนิคที�ไดเ้รยีนรูม้าประยกุตใ์ช ้     

 

หมายเหต ุหวัข้อที@เสนอสามารถปรับเปลี@ยนได้ตามความต้องการของลกูค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร 
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PROFESSIONAL INSTRUCTOR           อสิรกลุ  ถมงัรกัษส์ตัว ์

 
ประวัตกิารศึกษา                                                                                                                                     

มหาวิทยาลยัราชภฎัภเูก็ต คณะมนษุยศาสตร์ โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกิจ 

การศึกษาเพิ�มเตมิ  

หลกัสตูร Effective Communication for Leader  

จากสถาบนั Haggai มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 

ประสบการณ์การทาํงาน 

เป็นวิทยากรด้านภาษาต่างประเทศ ให้แก่บริษัท ไฮโพ เทรนนิ@ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี@ จํากดั รวมทั \งเป็นวิทยากร

ให้แก่ภาครัฐ และภาคเอกชน 

ภเูก็ต 

• ผู้ สื@อขา่วภาษาองักฤษหนงัสือพิมพ์ Voice of  Phuket  
• นกัจดัรายการวิทยภุาคภาษาไทย FM 88 MHz Phuket 
• นกัจดัรายการวิทยภุาคภาษาองักฤษ FM 95 MHz Phuket  
• Producer สถานีวิทยภุาคภาษาองักฤษ FM 95 MHZ Phuket 

กรุงเทพฯ  

• ที@ปรึกษาและวิทยากร สถาบนัสอนภาษาองักฤษธุรกิจ Business English Quick and Easy  
• ที@ปรึกษาและวิทยากร สถาบนัการศกึษาระหวา่งประเทศ IEO Study Aboard 

เกยีรติประวตั ิ

ได้รับการยอมรับจากสื�อมวลชนส่วนกลางและต่างประเทศในการให้สัมภาษณ์ เพื�อออกอากาศทางสถานี

วิทยุ และโทรทัศน์ต่างๆ เช่น 

• การสมัภาษณ์เป็นภาษาองักฤษในฐานะผู้สอนภาษาองักฤษจากรายการโทรทศัน์ Biz Twist เพื@อออกอากาศ
ไปยงัผู้ชมถึง 26 ประเทศ ร่วมกบัวิทยากรจากสถาบนั Wall Street 

• ได้รับการกลา่วถึงโดยสํานกัขา่วตา่งประเทศทั \ง เอพี และ รอยเตอร์ ฯลฯ (ในการสร้าง สถิตโิลก) 
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• ได้รับการตีพิมพ์ภาพขา่วจากหนงัสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ และ ภาพ ขา่วรวมทั \งสกู๊ปจาก
หนงัสือพิมพ์ ขา่วสด และคมชดัลกึ 

• ได้รับการสมัภาษณ์เป็นในฐานะผู้ประพนัธ์บทเพลงภาษาองักฤษ ในรายการขา่วภาคภาษาองักฤษ ช่อง 11  
เป็นต้น 

 

การตดิต่อ:  0-2615-4499, 0-2615-4477-8, hipotraining@gmail.com, www.hipotraining.co.th 


