
 
 

Speaking and listening with effective grammar 

การฟังและพูด 
ทําไดงายดวยเทคนคิข้ันเทพ 

 
คอร์ส การส่ือสาร ทั้งฟังและ พูด กับฝร่ัง โดยมีหลักแกรมม่าที่จําเป็นเข้ามาผสมให้การสนทนามีประสิทธิภาพ

มากข้ึน  
 
เหมาะกับผู้เรียนท่ี: รู้แกรมม่า พูดได้แต่ภาษาสําเร็จรูป แต่ไม่สามารถส่ือสารในส่ิงที่คิดได้ เพราะไม่รู้จะแต่งประโยค
อย่างไร เอาแกรมม่าที่รู้มาประยุกต์ไม่เป็น หรือรู้แต่ยังไม่ดีพอที่จะนํามาใช้ได้ในแต่ละสถานการณ์ 

 
สิ่งท่ีผู้เรียนจะได้รบั:   

รู้หลักการใช้แกรมม่า มาให้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจําวันมากข้ึน สามารถสร้างประโยคได้เอง ในแต่ละ
สถานการณ์ โดยเฉพาะในการติดต่องานที่เป็นและไม่เป็นทางการ และได้เรียนรู้คําศัพท์จําเป็น และคําเฉพาะ รู้จักการ
ตั้งคําถามเชิงซ้อน และสํานวนการพูดที่ควรรู้ 
 
คอร์ส Outline: 
1. ทบทวนแกรมม่าพ้ืนฐานต่างๆ และเสริมความรู้แกรมม่าที่ช่วยให้ประโยคสลับซับซ้อนและกระชับมากข้ึน  

โดยเข้าใจง่าย มีเทคนิคให้จํา และเข้าใจอย่างเป็นระบบ สนุก และไม่เหมือนใคร 
2. ฝึกการแต่งประโยคง่ายๆ ตามวิทยากร การสร้างประโยคยากๆ ไปพร้อมๆ กัน และเรียนรู้การสร้างประโยค

คําถามแบบง่ายๆ ถึงซับซ้อน 
3. แนะนําตัว ทักทาย บอกลา โดยมีบางประโยคต้องประยุกต์ได้จากหลักภาษาอังกฤษซ่ึงจะผ่านการเรียนที่ง่าย

มากๆ  
4. ฝึกฟังจากส่ือการเรียนต่างๆ 
5. พูดคุยเร่ืองทั่วๆ ไป เช่น ครอบครัว อาชีพ การบอกทาง รู้จักการตั้งคําถามเชิงการนําประโยคคําถามมาเป็น

ประโยคบอกเล่า (indirect question) เช่น Do you know where the nearest post office is? แทนที่จะ
ถามได้แค่ Where is the nearest post office? 

6. Work shop : ฝึกพูดโดยให้ผู้เข้าอบรม คิดบทสนทนาเองโดยมีการสร้างบทสนทนาที่คิดข้ึนได้เอง จากการรู้หลัก
แกรมม่าเพ่ิมเข้ามาเล็กน้อย แต่กลับทําให้การพูดมีศักยภาพมากข้ึน 

7. ร้านอาหาร การซ้ือของ นอกจากเราจะใช้สํานวนทั่วไปในการส่ือสารแล้ว เรายังสามารถพูดคุย ในร้านอาหาร
ได้มากข้ึน เช่น ฉันอยากกินอาหารจานที่คุณพ่ึงเสิร์ฟให้กับลูกค้าคนน้ัน หรือรู้จักการเปรียบเทียบสินค้าที่จะซ้ือ 
ว่าดีกว่า ถูกกว่า สวยกว่า หรือรู้จักการถามความคิดเห็นกับเพ่ือนที่มาด้วยหรือคนขาย โดยการเรียนควบคู่กับหลัก
แกรมม่าที่จําเป็นของแต่ละสถานการณ์ 

8. ฝึกฟังจากส่ือต่างๆ  
(coffee break) 

9. Work shop: ฝึกพูดโดยให้ผู้เข้าอบรม คิดบทสนทนาเองโดยมีการสร้างบทสนทนาที่คิดข้ึนได้เอง จากการรู้หลัก
แกรมม่าเพ่ิมเข้ามาเล็กน้อย แต่กลับทาํให้การพูดมีศักยภาพมากข้ึน 

ขอเชิญเขารวมฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลกัสูตร 



 
วิทยากรในการฝกึอบรม :  ครูทิพ  ทิพจุฑา  บุญธรรม    
 สําเร็จการศึกษาปริญญาโทสองใบจากสหรัฐอเมริกา ปริญญาบริหารธุรกิจ เอก
การเงิน การตลาด และปริญญาการบัญชีช้ันสูง จากรัฐมิชิแกน และเวอร์จิเนีย ได้รับ
รางวัลเรียนดี สองปีซ้อน ในการศึกษาระดับช้ันปริญญาโท 
 - Master, M.B.A. Finance and Marketing Central Michigan University, 
Michigan U.S.A., G.P.A. 3.59 
 - Master, Professional Accounting and Information System Strayer 
University, Virginia U.S.A., G.P.A. 3.89 
 
 

 
 

 

 

คร ัง้หน่ึงเคยคดิว่า เราไม่มปัีญญาดา้นภาษาองักฤษ  
มาวนัน้ี ทําใหเ้รารูว้่า เกง่หรอืไม่เกง่ ไม่ไดอ้ยู่ทีปั่ญญา 
แต่อยู่ทีค่วามอุตสา...หะ พากเพยีร  
  ขอเป็นกําลงัใจและเป็นตวัช่วยใหก้บัน้องๆ ทุกคน 
  ...ทีต่อ้งการเอาชนะภาษาองักฤษ 

 

กําหนดการ วันเสารที่ 15 มิถุนายน  2562 บุคคลทั่วไป 3,900 + 273 = 4,173 
เวลา 09.00-16.00 น. สมาชิก, โอนเงินกอน  9 มิ.ย.2562 3,500 + 245 = 3,745 

สถานที่ โรงแรมบูเลอวารด สุขุมวิท ซ.5 
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% 
                  - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, นํ้าชา-กาแฟ 
 
…………………………….. 

บริษัท เคเอ็นซ ีเทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด 
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที่ 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    Speaking and listening with effective grammar 
    การฟงและพูดทําไดงายดวยเทคนิคขั้นเทพ 
กําหนดการ     วันเสารที่ 15 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมบูเลอวารด สุขุมวิท ซ.5 
 

รายการคาลงทะเบียน: 1 ทาน ราคา + vat 7% ราคาหลังหัก ณ ท่ีจาย 

บุคคลทั่วไป  3,900 + 273 = 4,173  4,173 – 117 = 4,056 
สมาชิก, โอนเงินกอน 9 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 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนา     
1. ................................................................................. ตําแหน่ง.......................................มือถือ....................................  
2. ................................................................................. ตําแหน่ง.......................................มือถือ.................................... 
3. ................................................................................. ตําแหน่ง.......................................มือถือ.................................... 
4. ................................................................................. ตําแหน่ง.......................................มือถือ.................................... 
5. ................................................................................. ตําแหน่ง.......................................มือถือ.................................... 
 ทีอ่ยู่เพื่อออกใบเสร็จ :  (กรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจนเพ่ือความถูกต้องในการออกใบเสร็จ)   
 

(บจก./บมจ./หจก./ส่วนบุคคล) ช่ือ...................................................เลขประจําตัวผู้เสียภาษี...................................................... 
 สํานักงานใหญ่   สาขา.................เลขที่..................หมู่................อาคาร/หมู่บ้าน....................................ช้ัน.................... 
ตรอก/ซอย.............................ถนน.................................แขวง/ตําบล.............................อําเภอ/เขต............................................ 
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์.................................โทรสาร.......................................... 
ผู้ประสานงาน..............................................มอืถือ....................................E-mail : ..................................................................... 
 
 ตอ้งการหักภาษี  ณ  ทีจ่่ายหรือไม ่  ต้องการ  ไม่ต้องการ 
 กรณีหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3%  ในนาม บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จํากัด  เลขที่ 34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2   
                      หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 เลขประจําตัวผู้เสียภาษี  :  0135556000220 
 

โอนเงนิเข้าบญัชี :  บริษัท เคเอน็ซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์  จํากัด   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 
          ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซียร์รังสิต    เลขที่บัญชี  364-236239-5 
                            ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2  เลขที่บัญชี  022-3-65013-9 
      กรุณาแฟกซ์ใบลงทะเบียนหรือหลักฐานการโอนเงนิมาที่ โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 

ใบลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด 
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที่ 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 

………/………/……… 


