
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

เทคนคิการสรา้งความม ั�นใจในการใชภ้าษาพดูดว้ย
ภาษาองักฤษ 

(How to build up your confidence to speak English) 
 

วทิยากร: อาจารย ์ประภาภรณ์  พนสัพรประสทิธิ* 
อดตีผูจ้ดัการสว่นบรหิารธรุการ บมจ. อตุสาหกรรมทําเครืVองแกว้ไทย 

อดตีเลขานุการฝ่ายขาย ฝ่ายการโฆษณา และฝ่ายขดุเจาะนํ[ามัน บรษัิท เอสโซแ่สตนดารต์ ประเทศไทย จํากัด 
อดตีเลขานุการบรหิาร ฝ่ายการตลาดและฝ่ายจดัการ บรษัิท เบอรล์ีV ยคุเกอร ์จํากัด (มหาชน) 

อดตีเลขานุการฝ่ายบคุคล บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด 
ผูจ้ดัการสว่นบรหิารธรุการ บรษัิท อตุสาหกรรมทําเครืVองแกว้ไทย จํากดั (มหาชน) 

 

22 พฤศจกิายน 2562 
09.00 - 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
  

**สถานทีVจัดสมัมนาอาจเปลีVยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 

หลกัการและเหตผุล 
 

 ชว่งทีVยากลําบากทีVสดุในการสนทนาภาษาอังกฤษคอื การเริVมตน้พดู เพราะเป็นชว่งเวลาทีVเต็มไปดว้ยความ
เขนิอาย ประหมา่ หวาดกลัววา่จะใชค้ําผดิ และวติกกงัวลไปตา่ง ๆ  
 ดังนั[น  เพืVอใหก้ารเริVมตน้เป็นไปดว้ยด ี ก็ตอ้งเริVมจากการใชป้ระโยคต่าง ๆ ในชวีติประจําวันของการทํางาน
เมืVอตอ้งสืVอสาร ดว้ยประโยคทีVง่าย ๆ ฟังแลว้เขา้ใจชดัเจน  ซึVงหากไดม้โีอกาสใชฝึ้กกันอย่างคุน้เคยแลว้  จะไมก่ังวล
และมัVนใจมากยิVงขึ[น  เพราะหากผูพู้ดยังคงกงัวลทีVคดิแตจ่ะใชรู้ปประโยคชั [นสงูและสละสลวยดว้ย  แต่พูดอะไรออกมา
ไมไ่ด ้ สถานการณ์ในการสนทนาจะยิVงแยไ่ปกว่าเดมิ   
 แต่ถา้การสนทนาสามารถเริVมตน้ผ่านไปไดแ้ลว้ “ ความมัVนใจของการพูดภาษาอังกฤษ”จะค่อย ๆ เพิVมขึ[น จน
สามารถสนทนาต่อไดอ้ยา่งรืVนไหลในทกุครั[งทีVสนทนา 
 การอบรมครั[งนี[  จะเนน้การฝึกใชป้ระโยคง่าย ๆ ทีVผูเ้ขา้อบรม คุน้เคย มาใชฝึ้กทกัษะเพืVอใหเ้กดิความมัVนใจทีV
จะใชป้ระโยคเหล่านี[ในการสืVอสาร 
 
วตัถปุระสงค:์   
 

1.    เพืVอศกึษาและเรยีนรูก้ารสนทนาภาษาอังกฤษอยา่งง่าย ๆ กบัชาวต่างประเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
2.    เพืVอฝึกทกัษะ “การสนทนา” และ “การออกเสยีง” ในสถานการณ์ตา่ง ๆไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 
3.    เพืVอเสรมิสรา้งความมัVนใจในการใชภ้าษาอังกฤษในการสืVอสารทัVว ๆ ไป 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
 

•   ความเขา้ใจและการสรา้งความมัVนใจในการสนทนาภาษาอังกฤษกับตา่งชาต ิ
1.    ฝึกการสนทนา ทีV 1  :  การทกัทายและการตอ้งรับดว้ยความสภุาพและกนัเอง 
                                     (Welcoming  and  Greeting) 

2.    ฝึกการสนทนา ทีV 2  :  การสอบถามความตอ้ง   ความเขา้ใจและการสรา้งความ   
                                      มัVนใจเกีVยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษกบัต่างชาต ิ
                              (Asking  for  Information) 
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                               –    การสอบถามรายละเอยีดเบื[องตน้ 
                                      –     คําถามเจาะประเด็นความตอ้งการ 
                                      –      คําถามชี[แนะความเหมาะสมความตอ้งการ 

3.     ฝึกการสนทนา ทีV 3 :   การอธบิายรายละเอยีด อยา่งชดัเจน สภุาพ 
                                    (Expressing  in  a  Good  Word) 

-  การแนะนํารายละเอยีด 
                                      -      การบอก 
                                      -      การเปรียบเทยีบเพืVอการตัดสนิใจ 
                                      -      การเสนอทางออกและทางเลอืก 

4.   ฝึกการสนทนา ทีV 4 :    การทบทวนและเนน้ยํ[าความเขา้ใจ ประเด็นสําคัญ  
                                    (Review  and  Reminding) 
                               –      การทบทวน 
                                      –       การยํ[าทําความเขา้ใจ 
                                       –       การยืนยันความถกูตอ้ง 

5.    ฝึกการสนทนา ทีV 5  :    การกล่าวคําขอบคุณและปิดการสนทนากบัคู่สนทนา 
                                       (Thanking  to  Polite  Conversation) 
                                –       ขอบคุณดว้ยความสภุาพแบบทัVว ๆ ไป 
                                        –       ขอบคุณแบบขอความร่วมมอื 
                                        –       ขอบคุณแบบใหค้วามชว่ยเหลอื และ คําแนะนํา 
                                        –        ขอบคุณในการใหบ้รกิาร 

6.   ฝึกการสนทนา ทีV 6 :     การแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ตา่ง ๆ  
                               (Handling  a  Situation) 
                                        –         การรับฟังสถานการณ์ดว้ยความตั [งใจและโตต้อบ 
                                        –         การพูดแสดงความเห็นอกเห็นใจ 
                                        –         การพูดเสนอทางเลอืก  ทางออก 
                                        –         ปิดการสนทนาดว้ยความสภุาพ และ เป็นกันเอง 
• Workshop  :   การฝึกปฏบิัตกิารสนทนารูปแบบต่าง ๆ ใหเ้กดิประสทิธภิาพ 
                               (แบง่กลุ่มตามประเภทการใชภ้าษาอังกฤษในสํานักงาน) 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 22 พฤศจกิายน 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 7 ตลุาคม 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี[ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีV 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีV 014-2-63503-8 

          ชืVอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีV 0-2615-4479  
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          พรอ้มระบชุืVอบรษัิทของทา่น และชืVอหลักสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัVงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั 
3.  หัก ณ ทีVจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีV 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีVไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.com 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
อบรม, สมัมนา, ทักษะเฉพาะทาง, เทคนคิการสรา้งความมัVนใจ, ภาษาพดู, ภาษาองักฤษ 


