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กา้วลํDาทันภาษากบั English For AEC  
(Asean Economic Community by the Cross Techniques) 

 
“เตรยีมความพรอ้มดา้นการสื�อสารภาษาองักฤษเพื�อการแขง่ขนัในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน” 

 
(สงวนลขิสทิธ ิ1โดย HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.) 

 

วทิยากร: ดร.อสิรกลุ ถมงัรกัษส์ตัว ์
ผูอํ้านวยการฝ่ายงานดา้นตา่งประเทศมหาวทิยาลยั เอกชน 

วทิยากรฝึกอบรมดา้นภาษาองักฤษสําหรบับุคคลวยัทํางานและผูบ้รหิาร 
 

เจา้ของผลงาน 
“คดิไทยพดูองักฤษ” 

 
26–27 เมษายน 2561 
09.00 – 17.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

                                                                       * สถานทีUจัดอบรมอาจเปลีUยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
 
 ประเทศไทยจะตอ้งเปิดเสรีทางการคา้และการลงทุนภายใต ้AFTA  (เขตการคา้เสรีอาเซยีน) กับกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC: ASEAN Economic Community) ซึUงเป็นการรวมกลุ่มของสมาชกิ 10 
ประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้โดยมผีลประโยชนท์างเศรษฐกจิร่วมกนั ทําใหจ้ะเกดิการเคลืUอนยา้ยสนิคา้ 
การบรกิาร การลงทนุ เงนิทนุ และแรงงานมฝีีมอือย่างเสร ีดว้ยเหตนุีD เมืUอเราตอ้งมกีารตดิตอ่ธรุกจิกบัชาวตา่งชาต ิการ
สืUอสารดว้ยภาษาต่างประเทศจึงมีความจําเป็นอย่างยิUง เราคงไม่อาจปฏิเสธว่าเรายังมีขอ้เสียเปรียบทางดา้น
ภาษาอังกฤษเมืUอเปรียบเทยีบกับประเทศสมาชกิในกลุ่ม จงึจําเป็นอย่างยิUงทีUเราตอ้งพัฒนาศักยภาพดา้นสืUอสาร
ภาษาอังกฤษ เพืUอเตรยีมพรอ้มในการกา้วเขา้สูก่ารเปิดตลาดคา้เสรไีดอ้ย่างทดัเทยีมประเทศอืUน  
 
   หลกัสูตร “ English For AEC”จงึพฒันาขึdนเพื�อขจดัจุดอ่อนทางดา้นการสื�อสารภาษาองักฤษ
รวมท ัdง ยกระดบัการสื�อสารภาษาองักฤษ ไดอ้ยา่งมมีาตรฐานแบบมอือาชพี เพื�อใหเ้รากา้วเขา้สูก่ารแขง่ขนั
ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC: Asean Economic Community) ไดอ้ยา่งม ั�นใจ ดว้ยเทคนคิ
งา่ย ๆ  แตไ่ดผ้ลภายในระยะเวลาอนัส ัdน ดว้ยสดุยอดเคล็ดลบั  “ The Cross”  ที�จะทําใหภ้าษาองักฤษเป็น
เรื�องงา่ย และจบัตอ้งไดเ้ป็นรปูธรรม   
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วตัถปุระสงค ์
 
1. เพืUอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถบรรลถุงึวธิกีารพืDนฐานในการพูดและเขยีนสืUอสาร ภาษาอังกฤษธรุกจิอยา่งม ี                                                       
ประสทิธภิาพ โดยจะสามารถพูดและเขยีนประโยคซบัซอ้นเชน่นีDไดภ้ายในเวลา 7 ชัUวโมง เพืUอเตรยีมความ
พรอ้มทางดา้นภาษาอังกฤษในการกา้วเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC : Asean Economic 
Community) 

2. เพืUอใหผู้เ้ขา้อบรมไดม้กีารจัดระบบความคดิเพืUอผลติประโยคในการสืUอสารภาษาอังกฤษในสถานการณต์่างๆ  
ไดอ้ย่างไมรู่จ้บ ผ่านทางเครืUองมอืการจัดระบบความคดิทีUเรยีกวา่ “The Cross” 

3. เพืUอใหผู้เ้ขา้อบรมไดรู้จั้กวธิกีารสรา้งคลังคําศัพทข์ึDนอยา่งเป็นระเบยีบและสามารถเรยีกมาใชไ้ดท้นัททีีU
ตอ้งการ 

4. เพืUอใหผู้เ้ขา้อบรมไดรู้ถ้งึเคล็ดลับรวมทั Dงสตูรสําเร็จในการสืUอสารเป็นภาษาอังกฤษทีUสามารถจะนําไป
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งไม่รูจ้บ  

  
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 
วนัที�หนึ�ง (ฝึกพดู+อา่น) 
 
Module 1 Mindset Change ทะลายกรอบความคดิ ไมย่ดึตดิรปูแบบเดมิ 

1. ทบทวนและจัดระบบความรูเ้ดมิ 
2. ลองฝึกสรา้งประโยคพืDนฐานทัUวไป เพืUอความเขา้ใจอย่างถงึแกน่ 
3. กจิกรรม : แบบฝึกหดั การสรา้งประโยคพืdนฐานท ั�วไป 
4. เทคนคิการสืUอสารภาษาอังกฤษเพืUอการสืUอสารแบบพืDนฐาน  

• ฝึกขยายประโยคพืDนฐานดว้ยตัวขยายตา่งๆ แบบง่ายๆ ตามวัตถปุระสงคท์ีUตอ้งการ 
5. กจิกรรม: แบบฝึกหดั การฝึกขยายประโยคภาษาองักฤษพืdนฐาน 

 
Module 2 ฟตุฟิต ฟอไฟ อยา่งไรใหง้า่ยนดิเดยีว 

6. เทคนคิการสืUอสารภาษาอังกฤษแบบมอือาชพี (เนน้การพูดและการเขยีน)  
• ฝึกการใชก้ลุ่มคําและประโยคย่อยมาเป็นตัวขยายเพิUมเตมิ  
• ฝึกการพดูและเขยีนประโยคยาวๆอยา่งถูกตอ้ง และเป็นธรรมชาต ิ

7. กจิกรรม:  แบบฝึกหดัการสื�อสารภาษาองักฤษแบบมอือาชพี 
8. เทคนคิการขจัดความซบัซอ้นทางภาษาอังกฤษ 

• ฝึกจัดการกบัขอ้ความทีUซบัซอ้น โดยทําความรูจั้กกับประโยคชนดิ 
     พเิศษทีUนําเอาประโยคยอ่ยมาทําเป็นสว่นหลัก 

9. กจิกรรม : แบบฝึกหดัการทําความเขา้ใจประโยคภาษาองักฤษที�ซบัซอ้น 
 

Module 3 TENSE กญุแจสื�อสารภาษาแหง่ความสําเร็จ   
10. เทคนคิการสืUอสารภาษาอังกฤษใหไ้ดค้วามหมายลกึซึDง ดว้ย Tense ตา่ง  

• ความรูจั้กกบั Tense ตา่งๆ ทีUจําเป็นจะตอ้งใชใ้นการตดิตอ่สืUอสาร      
• ฝึกการพูดประโยคภาษาอังกฤษแบบยอ้นกลับ เพืUอความเขา้ใจ ภาษาอังกฤษ อยา่งถอ่งแท ้

11. กจิกรรม : แบบฝึกหดัเรื�อง Tense และการพดูประโยคภาษาองักฤษแบบยอ้นกลบั 
12.  สรปุสิUงทีUเรยีนรูท้ั Dงหมด 

• สรุปเนืDอหาภาษาอังกฤษทั Dงหมดลงในอุปกรณพ์เิศษ (ทางวทิยากรจัดเตรยีม) เพืUอง่ายแกก่าร
จดจําและสะดวกต่อการนําไปฝึกหัดต่อดว้ยตนเอง 

13.   สรุปคําถาม และคําตอบ 
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วนัที�สอง (ฝึกเขยีน) 
Module 4 เตรยีมพรอ้ม และ ฝึกฝน Yes You can do!!! 

14.  เรยีนรูแ้ละฝึกฝนหลักในการสืUอสารความคดิเป็นภาษาอังกฤษดว้ยการเขยีน รวมทั Dงการเตรยีมตัวตาม      
ขั Dนตอนตา่งๆของการเขยีนเชงิธรุกจิ 
 

15.  กจิกรรม : ฝึกเขยีนจดหมาย, อเีมลเ์ชงิธุรกจิในโอกาสตา่งๆ 
• ฝึกเขยีนจดหมายและอเีมลแ์จง้ความประสงคแ์ละการตอบการแจง้ความประสงค ์
• ฝึกเขยีนจดหมายและอเีมลเ์สนอราคา 
• ฝึกเขยีนจดหมายและอเีมลแ์จง้ใหช้ําระคา่สนิคา้และบรกิาร 
• ฝึกเขยีนจดหมายและอเีมลต์อบรับเมืUอผูเ้ขยีนมารอ้งเรยีน (การปฏเิสธหรอืการยอมรับขอ้
รอ้งเรยีนและแจง้ว่าไดดํ้าเนนิการแกไ้ขแลว้ 
 

16. กจิกรรม :ฝึกเขยีนเอกสารทางธุรกจิในรปูแบบอื�นๆ 
• ฝึกเขยีนใบแจง้ลักษณะงาน (Job Description)  
• ฝึกเขยีนขา่วแจกสืUอมวลชน (Press Release) 
• ฝึกเขยีนจดหมายเชญิ (Invitation) 
• ฝึกเขยีนระเบยีบวาระ และ รายงานการประชมุ  

 
Module 5 Write like a Pro   

17.  เรยีนรูเ้ทคนคิเพิUมเตมิเพืUอบรรลุเป้าหมายในการเขยีนเชงิธรุกจิ                   
• ฝึกเทคนคิการเขยีนใหต้รงประเด็น  
• ฝึกเทคนคิการเขยีนเพื�อโนม้นา้วใจ เพื�อใหข้ายด ี
• ฝึกเทคนคิการเพิUมความน่าเชืUอถอืดว้ยการหลกีเลีUยงสิUงทีUไม่ควรทําตา่งๆ ในการเขยีนเชงิ
ธรุกจิ 

18.   สรุปคําถาม และคําตอบ 
 

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

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 26-27 เมษายน 2561 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 8,000.00 560.00 240.00 8,320.00 8,560.00 
สมาชกิ HIPO 7,800.00 546.00 234.00 8,112.00 8,346.00 

พเิศษ ! ชําระภายใน 11 เมษายน 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 7,800.00 546.00 234.00 8,112.00 8,346.00 
สมาชกิ HIPO 7,400.00 518.00 222.00 7,696.00 7,918.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีD 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีU 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีU 014-2-63503-8 

          ชืUอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิUง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีU จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีU 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืUอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืUอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัUงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิUง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีU จํากดั 
3.  หัก ณ ทีUจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีUไดช้าํระมาแลว้   
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รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิUง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีU จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com,www.hipotraining.co.th 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ความรูท้ัUวไป, ภาษาองักฤษ, AEC English 


