คิดไทย..พูดอ ังกฤษขนสู
ั! ง
ั
วิทยากร: ดร.อิสรกุล ถม ังร ักษ์สตว์
ผู ้อํานวยการฝ่ ายงานด ้านต่างประเทศมหาวิทยาลัย เอกชน
วิทยากรฝึ กอบรมด ้านภาษาอังกฤษสําหรับบุคคลวัย ทํางานและผู ้บริหาร

เจ้าของผลงาน

“คิดไทยพูดอ ังกฤษ”
19 ตุลาคม 2560
09.00 – 17.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
* สถานทีจ
 ัดอบรมอาจเปลีย
 นแปลงได้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
่ รือไม่? ทีเS รียนภาษาอังกฤษมานานจากหลายสถาบัน และหลายวิธแ
คุณเป็ นอีกคนหนึงS ใชห
ี ต่ทําไมไม่ประสบ
ผลสาํ เร็จ ทังV ฝึ กพูดหรือฝึ กเขียน แต่หากเป็ นหลักสูตร คิดไทยพูดอังกฤษ ฟุต ฟิ ต ฟอ ไฟ (The Cross Program)
ซึงS เป็ นการเรียนภาษาอังกฤษตามหลักการไม ้กางเขนแล ้ว จะทําให ้สามารถเรียนรู ้ได ้ทังV การพูดและการเขียนได ้ใน
้
เวลาเดียวกัน และยังสามารถปรับใชในงานหรื
อชวี ต
ิ ประจําวันได ้อย่างง่ายดายในระยะเวลาเพียงแค่ 7 ชวัS โมงเท่านัน
V
่
หลักสูตร “คิดไทยพูดอังกฤษ ฟุต ฟิ ต ฟอ ไฟ (The Cross Program)” จึงพัฒนาขึน
V เพือ
S ชวยยกระดับการ
ืS สารภาษาอังกฤษให ้มีมาตรฐานแบบมืออาชพ
ี ด ้วยวิธงี ่าย ๆ ภายในระยะเวลาอันสน
ั V ด ้วย สุดยอดเคล็ดลับ “The
สอ
Cross” ทีจ
S ะทําให ้ภาษาอังกฤษเป็ นเรือ
S งง่ายๆ และจับต ้องได ้อย่างเป็ นรูปธรรม
ว ัตถุประสงค์
ืS สาร ภาษาอังกฤษธุรกิจอย่าง
1.เพือ
S ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถบรรลุถงึ วิธก
ี ารพืน
V ฐานในการพูดและเขียนสอ
ิ ธิภาพ โดยจะสามารถพูดและเขียนประโยคซบ
ั ซอนเช
้
่ นีVได ้ภายในเวลา 7 ชวัS โมง
มีประสท
น
According to what 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.
ืS สารภาษาอังกฤษใน
2. เพือ
S ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้มีการจัดระบบความคิดเพือ
S ผลิตประโยคในการสอ
สถานการณ์ตา่ งๆได ้ อย่างไม่รู ้จบ ผ่านทางเครือ
S งมือการจัดระบบความคิดทีเS รียกว่า “The Cross”
3. เพือ
S ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้รู ้จักวิธก
ี ารสร ้างคลังคําศัพท์ขน
ึV อย่างเป็ นระเบียบและสามารถเรียกมาใช ้ได ้ทันทีทต
ีS ้องการ
ืS สารเป็ นภาษาอังกฤษทีส
4. เพือ
S ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้รู ้ถึงเคล็ดลับรวมทังV สูตรสําเร็จในการสอ
S ามารถ
้ ้อย่างไม่รู ้จบ
จะนํ าไปประยุกต์ใชได
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. ปฐมบทแห่งภาษาการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษแบบใหม่
1.1 ทบทวนและจัดระบบความรู ้เดิม
1.2 ลองฝึ กสร ้างประโยคพืน
V ฐานทัSวไป เพือ
S ความเข ้าใจอย่างถึงแก่น
2. กิจกรรม : แบบฝึ กหัด การสร ้างประโยคพืน
V ฐานทัวS ไป
S สารภาษาอังกฤษเพือ
S สารแบบพืน
3. เทคนิคการสือ
S การสือ
V ฐาน
3.1 ฝึ กขยายประโยคพืน
V ฐานด ้วยตัวขยายต่าง ๆ แบบง่าย ๆ ตามวัตถุประสงค์ทต
ีS ้องการ
4. กิจกรรม : แบบฝึ กหัด การฝึ กขยายประโยคภาษาอังกฤษพืน
V ฐาน

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

ืS สารภาษาอังกฤษแบบมืออาชพ
ี (เน ้นการพูดและการเขียน)
5. เทคนิคการสอ
้ ่มคําและประโยคย่อยมาเป็ นตัวขยายเพิม
5.1 ฝึ กการใชกลุ
S เติม
5.2 ฝึ กการพูดและเขียนประโยคยาว ๆ อย่างถูกต ้อง และเป็ นธรรมชาติ
ืS สารภาษาอังกฤษแบบมืออาชพ
ี
6. กิจกรรม : แบบฝึ กหัด การสอ
้อนทางภาษาอั
7. เทคนิคการขจัดความซับซ
งกฤษ
ั ซอน
้ โดยทําความรู ้จักกับประโยคชนิดพิเศษทีน
7.1 ฝึ กหัดการกับข ้อความทีซ
S บ
S ํ าเอา
่
ประโยคย่อยมาทําเป็ น สวนหลัก
ั ซอน
้
8. กิจกรรม : แบบฝึ กหัดการทําความเข ้าใจประโยคภาษาอังกฤษทีซ
S บ
ืS สารภาษาอังกฤษให ้ได ้ความหมายลึกซงึV ด ้วย Tense ต่าง ๆ
9. เทคนิคการสอ
้
ืS สาร
9.1 ความรู ้จักกับ Tense ต่าง ๆ ทีจ
S ําเป็ นจะต ้องใชในการติ
ดต่อสอ
9.2 ฝึ กการพูดประโยคภาษาอังกฤษแบบกลับด ้าน เพือ
S ความเข ้าใจ ภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท ้
10. กิจกรรม : แบบฝึ กหัดเรือ
S ง Tense และการพูดประโยคภาษาอังกฤษแบบกลับด ้าน
11. สรุปสงิS ทีเS รียนรู ้จากเทคนิค The Cross
11.1 สรุปเนือ
V หาภาษาอังกฤษทังV หมดลงบนสุดยอดเครือ
S งมือในการพัฒนาภาษาอังกฤษ
เพือ
S ง่ายแก่การจดจําและสะดวกต่อการนํ าไปฝึ กหัดด ้วยตนเอง
12. Q&A

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซาท์ แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตรต่อ (1 ท่าน)
ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

พิเศษ! ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
315.00
301.00

19 ตุลาคม 2560

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,815.00
4,601.00

5 ตุลาคม 2560 (โอนเงิน หรือ แฟกซส์ าํ เนาหน้าเช็ค)
VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4,160.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,601.00
4,280.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีV
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีS 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีS 014-2-63503-8
S บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงS แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีS จํากัด
ชือ
และแฟ็ กซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีS 0-2615-4479
ืS บริษัทของท่าน และชือ
S หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังS จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงS แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีS จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
S า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขทีS 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไS ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงS แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีS จํากัด
โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78
โทรสาร 02-615-4479
เว็บไซท์ www.hipotraining.co.th
อีเมล์ hipotraining@gmail.com
เฟสบุค
๊ www.facebook.com/HIPOtraining
อบรม, สัมมนา, ความรู ้ทัSวไป, ทักษะเฉพาะทาง, พูดอังกฤษ, AEC
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

