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Training Center Service 
  

โปรแกรมฝึกอบรมหลกัสูตร :  The Cross Program คิดไทย พูดองักฤษ ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ  

ระยะเวลาในการฝึกอบรม    :  1 วนั เวลา 09.00-16.00 น. 

วิทยากร : ดร.อิสรกุล ถมงัรกัษส์ตัว ์ 

 

1. หลกัการและเหตุผล 
             คุณเป็นอกีคนหน่ึงใช่หรือไม่  ที่เรียนภาษาองักฤษมานาน จากหลายสถาบัน และหลายวิธี แต่ทาํไมไม่ประสบ

ผลสาํเรจ็  ทั้งฝึกพูด หรือ ฝึกเขียน แต่หากเป็นหลักสตูร คิดไทยพูดองักฤษ ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ   (The Cross Program) ซ่ึงเป็น

การเรียนภาษาองักฤษตามหลักการไม้กางเขนแล้วจะทาํให้สามารถเรียนรู้ ได้ ทั้งการพูดและการเขียนได้ในเวลาเดียวกนัและยัง

สามารถปรับใช้ในงานหรือชีวิตประจาํวันได้อย่างง่ายดาย ในระยะ เวลาเพียงแค่ 7 ช่ัวโมงเท่าน้ัน  

            หลักสตูร “คิดไทยพูดองักฤษ ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ (The Cross Program)” จึงพัฒนาข้ึนเพ่ือช่วยยกระดับการสื่อสาร

ภาษาองักฤษให้มีมาตรฐานแบบมืออาชีพ ด้วยวิธง่ีายๆ ภายในระยะเวลาอนัสั้นด้วยสดุยอดเคลด็ลับ “The Cross” ที่จะทาํให้

ภาษาองักฤษเป็นเร่ืองง่าย ๆ และจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม   

 

2. วตัถุประสงค ์

• เพ่ือให้ ผู้เ ข้าอบรมสามารถบรรลุถึง วิธีการพ้ืนฐานในการพูดและเขียนสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างมี

ประสทิธภิาพ  โดยจะสามารถพูดและเขียนประโยคซับซ้อนเช่นน้ีได้ภายในเวลา 7 ช่ัวโมง 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. 

• เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้มีการจัดระบบความคิดเพ่ือผลิตประโยคในการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง

ไม่รู้จบ ผ่านทางเคร่ืองมือการจัดระบบความคิดที่เรียกว่า “The Cross” 

• เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักวิธกีารสร้างคลังคาํศัพทข้ึ์นอย่างเป็นระเบียบและสามารถเรียกมาใช้ได้ทนัททีี่ต้องการ 

• เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงเคลด็ลับรวมทั้งสตูรสาํเรจ็ในการสื่อสารเป็นภาษาองักฤษที่สามารถจะนาํไปประยุกต์ใช้ได้ 

อย่างไม่รู้จบ  

 

3. หวัขอ้การบรรยายและ Workshop  
            1.   ปฐมบทแห่งการเรียนรู้ภาษาองักฤษแบบใหม่   

                        1.1 ทบทวนและจัดระบบความรู้ เดิม  

                        1.2 ลองฝึกสร้างประโยคพ้ืนฐานทั่วไป เพ่ือความเข้าใจอย่างถึงแก่น  

            2.  กจิกรรม : แบบฝึกหัดสร้างประโยคพ้ืนฐานทั่วไป  

            3.  เทคนิคการสื่อสารภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารแบบพ้ืนฐาน   

                        3.1 ฝึกขยายประโยคพ้ืนฐานด้วยตัวขยายต่างๆ แบบง่ายๆ ตามวัตถุประสงคที่ต้องการ 

                        3.2 กจิกรรม : แบบฝึกหัดขยายประโยคภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  

            4. เทคนิคการสื่อสารภาษาองักฤษแบบมืออาชีพ (เน้นการพูดและการเขียน)  

                        4.1  ฝึกการใช้กลุ่มคาํและประโยคย่อยมาเป็นตัวขายเพ่ิมเติม   

                        4.2  ฝึกการพูดและเขีนประโยคยาวๆ อย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติ  
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            5. กจิกรรม :  แบบฝึกหัดการสื่อสารภาษาองักฤษแบบมืออาชีพ  

            6. เทคนิคการขจัดความซับซ้อนทางภาษาองักฤษ  

                        6.1  ฝึกจัดการกบัข้อความที่ซับซ้อน โดยทาํความรู้จักกบัประโยคชนิด  

            พิเศษที่นาํเอาประโยคย่อยมาทาํเป็นส่วนหลัก 

            7. กจิกรรม : แบบฝึกหัดการทาํความเข้าใจประโยคภาษาองักฤษที่ซับซ้อน  

            8. เทคนิคการสื่อสารภาษาองักฤษให้ได้ความหมายลึกซ้ึง ด้วย Tense ต่าง ๆ  

                        8.1   ความรู้จักกบั Tense ต่างๆ ที่จาํเป็นจะต้องใช้ในการตดิต่อสื่อสาร      

                  8.2   ฝึกการพูดประโยคภาษาองักฤษแบบกลับด้าน เพ่ือความเข้าใจ ภาษาองักฤษ อย่างถ่องแท้ 

            9. กจิกรรม : แบบฝึกหัดเร่ือง Tense และการพูดประโยคภาษาองักฤษแบบกลับด้าน  

            10.  สรุปสิ่งที่เรียนรู้จากเทคนิค The Cross  

                        10.1 สรุปเน้ือหาภาษาองักฤษทั้งหมดลงบนสดุยอดเคร่ืองมือในการพัฒนา 

            ภาษาองักฤษ เพ่ือง่ายแก่การจดจาํและสะดวกต่อการนาํไปฝึกหัดต่อด้วยตนเอง  

 

4. วิทยากร : ดร. อิสรกุล ถมงัรกัษส์ตัว ์
                     ผู้อาํนวยการฝ่ายงานด้านต่างประเทศมหาวิทยาลัย เอกชน 

                     วิทยากรฝึกอบรมด้านภาษาองักฤษสาํหรับบุคคลวัย ทาํงานและผู้บริหาร 

                เจ้าของผลงาน  “คิดไทยพูดอังกฤษ” 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

 สถาบนัฝึกอบรม เทรนน่ิง เซน็เตอร ์เซอรวิ์ส (TCS) )บริษทั อาภาฉาย จาํกดั(  
Tel No. 0-2736-0408             Fax No.02-736-0050           e-mail: admin@trainingservice.co.th 

id-line: pisit131918 
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