
(Pronunciation and Phonetics) 
หลักสูตรเร่งรัด 

จุดประสงคหลักสูตร 
 - สรางความมั่นใจ ขจัดความกลัวภาษาอังกฤษ เรียนแลวสนุกและกลาใชภาษาอังกฤษกลาเดินเขาไปหา
ชาวตางชาติ เพื่อการสื่อสาร 
 - มีความเขาใจการออกเสียงภาษาอังกฤษทั้งพยัญชนะและสระไดถูกตอง 

- มีความเขาใจในการพูดและฟงการออกเสียงในรูปแบบของคําและประโยคใน 
ภาษาอังกฤษ 

- มีความสามารถในการฟงสําเนียงภาษาอังกฤษและอเมริกันไดดีข้ึน 
 

จุดประสงคการเรียนในแตละเนื้อหา 
1. มีความมั่นใจ กลาที่จะออกเสียง และตอบโตเปนภาษาอังกฤษไดในทุกสถานการณ-จําลองสถานการณ

ตาง ๆ ที่ตองเจอบอย ๆ และหาวิธีจัดการกับสถานการณน้ันๆ (กลาวทักทายพรอมแนะนําตัวเองและ
เพื่อนรวมงาน แผนก องคกร ประวัติความเปนมา ความสนใจสวนตัว อธิบายสถานการณที่เกิดข้ึน เสนอ
นัดหมาย 

2. ฟงภาษาอังกฤษจากการสนทนา จากการฟงเพลง ภาพยนตรภาษาอังกฤษไดชัดเจนมากข้ึนอยางนอย 
30% 

3. ออกเสียงพยัญชนะและออกเสียงสระภาษาอังกฤษไดถูกตองตามหลักสากล IPA-International Phonetic 
Alphabet 

4. ทราบวิธีการออกเสียงทายคําที่ลงทายดวย –ED ไดถูกตอง 
5. เขาใจวิธีการออกเสียงแบบมีทวงทํานอง Rhythm และเขาใจการ stress เสียงในภาษาอังกฤษ  
6. เขาใจความแตกตางในการใชสําเนียงแบบ British และ American และศัพทที่ใชแยกกันทั้งสองแบบ  

– การออกเสียง แบบ RP and Rohtic  
7. เขาใจการออกเสียงแบบเช่ือมคํา ลดคํา กลืนเสียงในภาษาอังกฤษ 
8. สามารถเขาใจและใชโครงสรางรูปแบบประโยค และประเภทของประโยคภาษาอังกฤษไดดีย่ิงข้ึน 

 
รูปแบบการอบรม  ทําความเขาใจ และทบทวนหลักการใชภาษาอังกฤษ, บรรยาย 60 %  ฝกปฏิบัติ 40 % 

 
 

ขอเชิญเขารวมฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  หลักสตูรเรงรดั 



 
วิทยากร   อาจารยอาทิตยา พรพนารัตน (Ms.Atitaya  Pornpanarat)…… 
       ทํางานในบริษัทตางชาติมาเกือบ 15 ป ในตําแหนง ผูชวยผูบริหารที่ลวนเปนชาวตางชาติ คลุกคลีกบัชาวตางชาต ิ
ทั้งยุโรป อเมริกาและเอเชีย ทําใหเขาใจวัฒนธรรมขององคกรที่มคีวามหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษาและสําเนียงการ
พูดที่แตกตางกัน 
       อีกทั้งยังทํางานดานการสอนแบบติวเตอรสวนบุคคลใหกับผูบริหารคนไทย จากหลายองคกรมาหลายป ทําให
เขาใจถึงปญหาของงานเขียนที่เขียนโดยคนไทยเปนอยางดี รวมทั้งยังเปนผูสอนพิเศษแกรมมารแบบเขมขนเพื่อใชสอบ
เขาสถาบันการศึกษาตางๆ ใหแกผูสนใจอีกดวย   
 

กําหนดการ วันศุกรที่ 21 มิถุนายน 2562 บุคคลทั่วไป 3,900 + 273 = 4,173 
เวลา 09.00-16.00 น. สมาชิก, โอนเงินกอน  15 มิ.ย.62 3,500 + 245 = 3,745 

สถานที่ โรงแรมอไรซ ซ.สุขุมวิท 26 สมัคร 3 คนข้ึนไป ทานละ 3,200 3,200 + 224 = 3,424 
สมัคร 5 คนข้ึนไป ทานละ 2,900 2,900 + 203 = 3,103 

 

หมายเหตุ    – คาลงทะเบียนเขารวมสัมมนาสามารถนําไปลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลได  200% 
                     – ราคารวมอาหารกลางวัน, เอกสารประกอบการสัมมนา, นํ้าชา, กาแฟ 

…………………………….. 

บริษัท เคเอน็ซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร ์จํากัด 
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ  2 หมูที ่2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

หลักสูตร    การออกเสียงพูดและฟงสําเนียงอังกฤษ อยางมีประสิทธิภาพ  (Pronunciation and Phonetics) 
กําหนดการ      วันศุกรที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น.   โรงแรมอไรซ (ซ.สุขุมวิท 26) 

รายการคาลงทะเบียน: 1 ทาน ราคา + vat 7% ราคาหลังหัก ณ ที่จาย 
บุคคลทั่วไป  3,900 + 273 = 4,173  4,173 – 117 = 4,056 
สมาชิก, โอนเงินกอน 15 มิ.ย.2562  3,500 + 245 = 3,745  3,745 - 105 = 3,640 
  สมัคร 3 คนข้ึนไป ทานละ 3,200 

3,200 + 224 = 3,424 
 3,424 - 96 = 3,328 

 สมัคร 5 คนข้ึนไป ทานละ 2,900 
2,900 + 203 = 3,103 

 3,103 - 87 = 3,016 

 

รายช่ือผูเขารวมสัมมนา     

1. .................................................................. ตําแหนง....................................มอืถือ........................................... 
2. .................................................................. ตําแหนง....................................มอืถือ........................................... 
3. .................................................................. ตําแหนง....................................มอืถือ........................................... 
4. .................................................................. ตําแหนง....................................มอืถือ........................................... 
5. .................................................................. ตําแหนง....................................มอืถือ........................................... 
 ที่อยูเพ่ือออกใบเสร็จ :  (กรุณากรอกรายละเอียดใหชัดเจนเพื่อความถกูตองในการออกใบเสร็จ)   
 

(บจก./บมจ./หจก./สวนบุคคล) ชื่อ........................................................................เลขประจําตัวผูเสียภาษี....................................... 
 สํานักงานใหญ   สาขา..............เลขที่..................หมู................อาคาร/หมูบาน...........................................ชั้น....................
ตรอก/ซอย.............................ถนน................................แขวง/ตําบล.............................อําเภอ/เขต............................................... 
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย..................โทรศัพท.........................................โทรสาร.............................................. 
ผูประสานงาน.................................................มือถือ.....................................E-mail : ................................................................. 
 

 ประเภทธุรกิจ............................................................................................................................................................... 
 ตองการหักภาษี  ณ  ที่จายหรือไม  ตองการ  ไมตองการ 
 กรณีหักภาษี ณ ที่จาย 3%    ในนาม  บรษิัท เคเอ็นซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร  จํากัด  เลขที ่34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2   
                      หมูที่ 2  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 เลขประจําตัวผูเสียภาษ ี :  0135556000220 
 

โอนเงินเขาบัญชี :  บริษัท เคเอ็นซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร  จํากดั    ประเภทบัญชี ออมทรพัย 
          ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาเซียรรังสิต    เลขที่บัญชี  364-236239-5 
       ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟวเจอร พารค รงัสิต 2  เลขที่บัญชี  022-3-65013-9 
                         กรุณาแฟกซใบลงทะเบียนหรือหลักฐานการโอนเงินมาที่ 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 

ใบลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด 
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูท่ี 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  

โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 

........./............/...........


