Training Center Service

โปรแกรมฝึ กอบรมหลักสูตร : The Cross Program คิดไทย พูดอังกฤษ ฟุต ฟิ ต ฟอ ไฟ
ระยะเวลาในการฝึ กอบรม : 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.

วิทยากร : ดร.อิสรกุล ถมังรักษ์สตั ว์

1. หลักการและเหตุผล

คุณเป็ นอีกคนหนึ่งใช่หรือไม่ ที่เรียนภาษาอังกฤษมานาน จากหลายสถาบัน และหลายวิธี แต่ทาํ ไมไม่ประสบ
ผลสําเร็จ ทั้งฝึ กพูด หรือ ฝึ กเขียน แต่หากเป็ นหลักสูตร คิดไทยพูดอังกฤษ ฟุต ฟิ ต ฟอ ไฟ (The Cross Program) ซึ่งเป็ น
การเรียนภาษาอังกฤษตามหลักการไม้ กางเขนแล้ วจะทําให้ สามารถเรียนรู้ได้ ทั้งการพูดและการเขียนได้ ในเวลาเดียวกันและยัง
สามารถปรับใช้ ในงานหรือชีวิตประจําวันได้ อย่างง่ายดาย ในระยะ เวลาเพียงแค่ 7 ชั่วโมงเท่านั้น
หลักสูตร “คิดไทยพูดอังกฤษ ฟุต ฟิ ต ฟอ ไฟ (The Cross Program)” จึงพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยยกระดับการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษให้ มีมาตรฐานแบบมืออาชีพ ด้ วยวิธงี ่ายๆ ภายในระยะเวลาอันสั้นด้ วยสุดยอดเคล็ดลับ “The Cross” ที่จะทําให้
ภาษาอังกฤษเป็ นเรื่องง่าย ๆ และจับต้ องได้ อย่างเป็ นรูปธรรม

2. วัตถุประสงค์

• เพื่ อให้ ผู้ เข้ าอบรมสามารถบรรลุ ถึ ง วิ ธี ก ารพื้ นฐานในการพู ด และเขี ย นสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษธุ ร กิ จ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยจะสามารถพูดและเขียนประโยคซับซ้ อนเช่ นนี้ได้ ภายในเวลา 7 ชั่วโมง 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.
• เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าอบรมได้ มีการจัดระบบความคิดเพื่อผลิตประโยคในการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆได้ อย่าง
ไม่ร้ จู บ ผ่านทางเครื่องมือการจัดระบบความคิดที่เรียกว่า “The Cross”
• เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าอบรมได้ ร้ จู ักวิธกี ารสร้ างคลังคําศัพท์ข้ ึนอย่างเป็ นระเบียบและสามารถเรียกมาใช้ ได้ ทนั ทีท่ตี ้ องการ
• เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าอบรมได้ ร้ ถู ึงเคล็ดลับรวมทั้งสูตรสําเร็จในการสื่อสารเป็ นภาษาอังกฤษที่สามารถจะนําไปประยุกต์ใช้ ได้
อย่างไม่ร้ จู บ

3. หัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. ปฐมบทแห่ งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบใหม่
1.1 ทบทวนและจัดระบบความรู้เดิม
1.2 ลองฝึ กสร้ างประโยคพื้นฐานทั่วไป เพื่อความเข้ าใจอย่างถึงแก่น
2. กิจกรรม : แบบฝึ กหัดสร้ างประโยคพื้นฐานทั่วไป
3. เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบพื้นฐาน
3.1 ฝึ กขยายประโยคพื้นฐานด้ วยตัวขยายต่างๆ แบบง่ายๆ ตามวัตถุประสงคที่ต้องการ
3.2 กิจกรรม : แบบฝึ กหัดขยายประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน
4. เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ (เน้ นการพูดและการเขียน)
4.1 ฝึ กการใช้ กลุ่มคําและประโยคย่อยมาเป็ นตัวขายเพิ่มเติม
4.2 ฝึ กการพูดและเขีนประโยคยาวๆ อย่างถูกต้ องและเป็ นธรรมชาติ
สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส
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5. กิจกรรม : แบบฝึ กหัดการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
6. เทคนิคการขจัดความซับซ้ อนทางภาษาอังกฤษ
6.1 ฝึ กจัดการกับข้ อความที่ซับซ้ อน โดยทําความรู้จักกับประโยคชนิด
พิเศษที่นาํ เอาประโยคย่อยมาทําเป็ นส่วนหลัก
7. กิจกรรม : แบบฝึ กหัดการทําความเข้ าใจประโยคภาษาอังกฤษที่ซับซ้ อน
8. เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ ได้ ความหมายลึกซึ้ง ด้ วย Tense ต่าง ๆ
8.1 ความรู้จักกับ Tense ต่างๆ ที่จาํ เป็ นจะต้ องใช้ ในการติดต่อสื่อสาร
8.2 ฝึ กการพูดประโยคภาษาอังกฤษแบบกลับด้ าน เพื่อความเข้ าใจ ภาษาอังกฤษ อย่างถ่องแท้
9. กิจกรรม : แบบฝึ กหัดเรื่อง Tense และการพูดประโยคภาษาอังกฤษแบบกลับด้ าน
10. สรุปสิ่งที่เรียนรู้จากเทคนิค The Cross
10.1 สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษทั้งหมดลงบนสุดยอดเครื่องมือในการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ เพื่อง่ายแก่การจดจําและสะดวกต่อการนําไปฝึ กหัดต่อด้ วยตนเอง

4. วิทยากร : ดร. อิสรกุล ถมังรักษ์สตั ว์
ผู้อาํ นวยการฝ่ ายงานด้ านต่างประเทศมหาวิทยาลัย เอกชน
วิทยากรฝึ กอบรมด้ านภาษาอังกฤษสําหรับบุคคลวัย ทํางานและผู้บริหาร
เจ้ าของผลงาน “คิ ดไทยพูดอังกฤษ”
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS) (บริ ษทั อาภาฉาย จํากัด)
Tel No. 0-2736-0408

Fax No.02-736-0050
e-mail: admin@trainingservice.co.th
id-line: pisit131918

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส
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