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Reinforcing English conversation skills with significant grammar (Level 1) 
เพ่ิมศักยภาพการส่ือสารภาษาอังกฤษด7วยหลักไวยากรณ<ท่ีสําคัญ ระดับ 1 

วันท่ี 29 – 30 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ 
 

 

 

เวลา 
 

 

เนื้อหาการอบรม 
 

ส่ิงท่ีจะได7รับ 
 

วันท่ี 29 มีนาคม 2562 (วันแรก) 
 

 

08.30-09.00 น. 
 

ลงทะเบียนเข�าอบรม 
 

- 

09.00-10.30 น. • ประสบการณ�ของคนท่ีไม ชอบภาษาอังกฤษ แต ต�องไป
เริ่มต�นใหม ในต างแดน ด�านการดํารงชีวิต การเรียน 
ตลอดจนการทํางานกับชาวอเมริกัน และต างชาติ ท่ีมี
ความแตกต างท้ังทางด�านวัฒนธรรมองค�กร และการ
สื่อสารในท่ีทํางาน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• เป5นการสร�างแรงบันดาลใจ โดยท่ีผู�ฟ:ง
ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต� ใ ช� กั บ
ชีวิตประจําวัน และรู� จักการสร�าง
เป=าหมายชีวิตในอนาคตให�กับตนเอง 

• รู�จักโครงสร�างประโยคภาษาอังกฤษ 
 

• ทําให�รู�ว าโครงสร�างประโยคเป5นหัวใจ
แห งการพูด 

• เทคนิคเฉพาะตัว 10 ขีด มหัศจรรย� แต งประโยคยาวๆ 
ได�โดยเข�าใจ article, adjective (คําคุณศัพท�), adverb 
of manner (คําวิเศษณ� ขยายท าทางกริยา), adverb of 
place (คําวิเศษณ� ขยายสถานท่ี) adverb of time     
(คําวิเศษณ� ขยายเวลา) และ preposition (คําบุพบท) 
และ tenses ท่ีใช�บ อยๆ ด�วยเทคนิคเฉพาะตัว คิดข้ึนเอง 
สามารถเข�าใจง าย ภายใน 15 นาที และฝXกแต งประโยค    
ท้ังการฝXกเขียนและพูด 

 

• เทคนิคเฉพาะตัวท่ีจะทําให�ผู� เรียน
นําไปใช�พูดได�จริง และเจ�าของภาษา
เข�าใจ ตลอดจนได�ฝXกพูด และเขียนจน
สามารถคิด และพูดสดได� ด�วยเวลาอัน
สั้น 

 

• เรียนรู�คํากริยา คําคุณศัพท� คําวิเศษณ� ท่ีจําเป5นท่ีใช�บ อย 
ท้ังเป5นทางการและไม เป5นทางการ 

• ผู� เ รี ยนจะ ได� รั บ คํ า ศัพท� เ พ่ิ ม ท่ี จํ า เป5 น   
เป5นหมวดหมู  สามารถนําไปใช�งานได�ง ายใน
ชีวิตประจําวัน 

 

10.30-10.45 น. 
  

พักรับประทานอาหารวPาง 
 

10.45-12.00 น. • สํานวนการทักทายท่ีฝรั่งชอบใช� และคนไทยไม ค อยคุ�น
อย างน�อย 8 สํานวน และการตอบรับแบบสั้นๆ         
ตามสไตล�ฝรั่ง การถามกลับท่ีคนไทยไม คุ�นเคย เช น 
“Yourself?” 
 

• ทําให�ทราบประโยค สํานวนการทักทาย 
การพูดคุย การบอกลา การบอกความคิดถึง
เพ่ือสื่อสารให�ตรงกับวัฒนธรรมของฝรั่งและ
ต างชาติมากข้ึน และรู�จักการนําแกรมม า
ต างๆ มาประยุกต�ในประโยคภาษาอังกฤษ 



 

เวลา 
 

 

เนื้อหาการอบรม 
 

ส่ิงท่ีจะได7รับ 

การทักผู�อ่ืนก อน (break the ice) ด�วยสํานวนต างๆ การ
แนะนําตนเอง แนะนําผู�อ่ืน (introduce) และสํานวนการ
พูดคุยท่ีไม อยู ในตํารา แต มาจากประสบการณ�ผู�สอน เช น 
การ chit chat โดยเฉพาะไม ได�เจอกันเวลานาน ด�วยสํานวน
การใช� recognize และการใช� present perfect ท่ีคนไทย
ไม คุ�นเคย แต ฝรั่งใช�ทุกวัน 

• การใช� How is/ How was? และการตอบรับ การใช�
ประโยคท่ัวไป (general questions) มาร�อยเรียงในการ
สนทนา 

• การฝXกพูดอําลาตามสไตล�ฝรั่ง การนัดหมายเจอในครั้ง
หน�า การพูดอวยพร การฝากความคิดถึงไปยังบุคคลอ่ืน 
และการพูดเพ่ือรักษาความสัมพันธ�กันต อไป 

• ฝXกการนําประโยคมาร�อยเรียงเป5นการสนทนา (ข้ึนอยู กับ
เวลา) 

ฝXกการนําไปใช� ภายใต�การดูแลของ
วิทยากรผู�สอน 

 

12.00-13.00 น. 
 
 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00-14.30 น. • ฝXกสนทนาเก่ียวกับครอบครัว ฝXกแต งประโยคใกล�ตัวใน
เรื่องของครอบครัว รู�จักศัพท�ต างๆ เช น ลูกเขย ลูกสะใภ� 
พ่ีเขย การบอกบ�านเลขท่ี รหัสไปรษณีย� ชื่อถนนท่ีฝรั่ง   
มักใช� เช น avenue, boulevard (ถนนใหญ ) หรือ main 
street การอ านเบอร�โทรศัพท� การต้ังประโยคคําถาม/
การฝXกตอบ และการสังเกต การใช�แกรมม าในการสร�าง
ประโยคเพ่ือนํามาปรับใช�กับสถานการณ�อ่ืนๆ 

ได�ทราบคําศัพท�เกี่ยวกับครอบครัวมากขึ้น 
ซึ่ ง บ า งคํ าคนไทยใช� คํ า เ ดี ยวกั น  เ ช น 
“หลาน” ใช�ได�หมดท้ัง ลุงป=าน�าอา และ 
ปูjย าตายาย แต ภาษาอังกฤษใช�คนละคํากัน 
นอกจากน้ีถ�าผู�เรียนเข�าใจการสร�าง การแต ง
ประโยคในบทน้ีจะสามารถนําไปปรับใช�ใน
ส ถ า น ก า ร ณ� อ่ื น ๆ ไ ด� อี ก ม า ก ม า ย ใ น
ชีวิตประจําวัน 

 

14.30-14.45 น. 
  

พักรับประทานอาหารวPาง 
 

14.45-16.30 น. • ฝXกการถามอาชีพ และสถานท่ีทํางานหลากหลาย     
รูปแบบ การชอบ ไม ชอบงานด�วยเหตุผลต างๆ และฝXก
ร�อยเรียงประโยคสนทนาท่ีเรียนมาต้ังแต ช วงเช�า จนถึง
หัวข�อเรื่องครอบครัวและอาชีพ โดยการสร�างสถานการณ�
สมมติ ฝXกความกล�า ละลายความอาย สร�างความม่ันใจ
ในการพูด 

ผู�เรียนรู�จักการร�อยเรียงประโยคต างๆท่ีเรียง
มาเป5นประโยคสนทนา เพื่อนําไปปรับใช�ใน
ชีวิตจริง รู�จักปรับใช�สํานวนและโครงสร�าง
ประโยคต างๆ ให�ตรงกับสถานการณ�น้ันๆ 
กล�าแสดงออก กล�าพูด กล�าใช�สําเนียงต างๆ 
เกิดความมั่นใจในตัวเอง และมีความรู�สึกท่ีดี
ต อการส่ือสารกับคนต างชาติมากขึ้น 

 Homework (ตามความสมัครใจ) 

• ฝXกคิด (งานกลุ ม) สร�างบทบาทสมมติ ต้ังแต  การ

ผู�เรียนจะได�เรียนรู�การร�อยเรียง การสร�าง
ประโยคสนทนา ตามท่ีวิทยากรกําหนด 
โดยท่ีเพ่ือนๆ ในกลุ มจะช วยกันคิด และฝXก



 

เวลา 
 

 

เนื้อหาการอบรม 
 

ส่ิงท่ีจะได7รับ 

ทักทาย/แนะนํา/การ chit chat /การถาม general 
questions/ การถาม How is/ How was/ family/ 
job/ Good bye/ การฝากความคิดถึง หรือสานวน ให�
ติดต อมาเช น (Please drop me a line) โดยแต ละกลุ ม
จะแต งตามสถานการณ�ท่ีวิทยากรจัดเตรียมไว�ให� 

พูดตามความเข�าใจของสถานการณ� โดยไม 
ต�องจําบทให�ได�ทุกคํา เป5นการทบทวนสิ่งท่ี
เรียนมาท้ังวัน และเป5นการสร�างมิตรภาพ
กับเพ่ือนใหม ๆ 

 

วันท่ี 30 มีนาคม 2562 (วันท่ีสอง) 
 

 

เวลา 
 

 

เนื้อหาการอบรม 
 

ส่ิงท่ีจะได7รับ 
 

08.30-09.00 น. 
 

ลงทะเบียนเข�าอบรม 
 

- 

09.00-10.30 น. • ทบทวนความรู� ฝXกออกเสียง A-Z เพ่ือให�การพูดวันท่ีสอง 
มีสําเนียงท่ีถูกต�องมากข้ึน และเรียนรู�หลักการเชื่อมคํา 
เช น go on, like it เพ่ือให�ฟ:งฝรั่งชัดมากข้ึน เรียนรู�
ควบคู กับสํานวนและคําสั้นๆ จากสื่อต างๆ  

• เข�าใจการวางลิ้น การออกเสียงท่ี
ถูกต�อง เข�าใจหลักการเชื่อมคํา และ
เข�าใจกฎการใช�ภาษาอังกฤษในเรื่อง
ต างๆ ทําให�นําไปพูดได�คล องมากข้ึน 

 
• การแสดงความเห็นด�วยในประโยคบอกเล า (so, too) 

และ การเห็นด�วยกับประโยคปฏิเสธ (either/neither) ท่ี
ยังคงสับสนสําหรับบางคน 

 

• การแสดงความเห็นด�วยกับประโยค
ปฏิเสธท่ีไม คุ�นเคย โดยเฉพาะ either 
กับ neither 

 
• การใช� Let’s กับ Let ต างกันอย างไร ฝXกการใช�ท้ังสอง

เรื่องให�คล อง 
 

• ผู�เรียนจะเข�าใจเรื่องการขออนุญาต 
และเชิญชวน ซ่ึงใช�คนละสถานการณ� 
ซ่ึงถ�าผู�เรียนฝXกใช�ให�คล องด�วยความ
เข�าใจจะสามารถนําไปปรับใช�ได�อีก
หลายสถานการณ� 

 • การขอร�อง (request) การขอความช วยเหลือ (ask for 
help การเสนอความช วยเหลือ (offer help) การขอ
อนุญาต (permission) การแสดงความคิดเห็น 
(advice/suggestion/recommendation ว าต างกัน
อย างไร) การตอบรับและการปฏิเสธ 

• เป5นเรื่องใกล�ตัวในชีวิตประจําวันท่ีใช�
ตลอดเวลา ถ�าผู�เรียนเข�าใจในแต ละ
สํานวน จะสามารถนําไปประยุกต�ใช�ได�
เยอะมากในทุกๆวัน และทุกๆ
สถานการณ�  

 

10.30-10.45 น. 
  

พักรับประทานอาหารวPาง 
 

10.45-12.00 น. • บทบาทสมมติ ตามที่เตรียมตัวมาจากวันแรกที่มอบหมายไว�
ทุกกลุ ม โดยวิทยากรจะวิจารณ�ให�คะแนน และคําแนะนํา 
(ฝXกทุกกลุ ม โดยไม ดูบท เน�นการใช�สําเนียง และบทบาทที่
ได� รับ ฝXกความกล�า ทั้งกล�าที่จะออกเสียงและกล�าที่จะ
แสดงออก) ยกเว�น สําหรับคนที่ไม สมัครใจเล นละคร และคน
ที่ไม ได�เข�าอบรมในวันแรก 

• ทําให�ผู� เรียนมีความม่ันใจ สนุกกับ
ภาษาอังกฤษ และมีทัศนคติท่ีดีต อ
ภาษาอังกฤษมากข้ึน ซ่ึงวิทยากรจะ
คอยแก�สําเนียง และช วยเรื่องการ
กระชับประโยค 

  
 



 

เวลา 
 

 

เนื้อหาการอบรม 
 

ส่ิงท่ีจะได7รับ 

 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00-14.30 น. • ฝXกการต้ังคําถามด�วยเทคนิคง ายๆ ท้ังคําถามเปvด (การใช� 
Question word) และ คําถามปvด (yes/no questions) 
โดยการฝXกคิดสดด�วยประโยคต างๆ แล�วแต ใครจะจับ
สลากท่ีวิทยากรเตรียมไว� (เพ่ือเป5นการฝXกเตรียมตัว
สนทนากับชาวต างชาติแบบไม ต�องคิดนาน) และเรียน
สํานวนการถามท่ีคนไทยไม รู�จัก เช น คุณกินพิซซ าครั้ง
สุดท�ายเม่ือไหร  

• ผู� เรียนจะได�รับและเข�า ใจเทคนิค       
ท่ีสามารถนําไปใช�ในการต้ังคําถาม    
ซ่ึงจะทําให�ง ายแก การสื่อสารด�วยเวลา
ท่ีน�อยลง 

 

14.30-14.45 น. 
  

พักรับประทานอาหารวPาง 
 

 

14.45-16.30 น. • การบอกทาง ฝXกการอ านแผนท่ีเวลาฝรั่งถามทาง การ
บอกท่ีต้ังและวิธีการไป และฝXกบอกทางด�วยการบอกชื่อ
ถนน หรือการบอกทางแบบไม ต�องบอกชื่อถนน แต ต�อง
รู�จักการบอกว าผ านไปสามไฟแดงแล�วเลี้ยวขวา หรือ
เลี้ยวขวาท่ีไฟแดงท่ีสาม ซ่ึงมีความหมายเดียวกัน แต พูด
ต างกัน การต้ังคําถาม ถามทางฝรั่งเวลาไปต างประเทศ 
เช น ถามว าคุณรู�ไหมว า ซุปเปอร�มาร�เก็ตท่ีใกล�ท่ีสุดอยู ท่ี
ไหน รวมถึงการเรียนรู�คําศัพท�เก่ียวกับสถานท่ีต างๆ เช น
ร�านเครื่องเขียน (stationary) /ร�านขายของชํา 
(grocery) /สนามหลวง (Sanam Luang/ Royal Plaza) 
/ วัดพระแก�ว / อนุสาวรีย� 

• เข�าใจการบอกทาง รู�ศัพท�ในการบอก
ทาง เพราะการบอกทางเป5นสิ่ ง ท่ี
ชาวต างชาติถามมากท่ีสุด รวมถึงรู�จัก
การ ต้ั ง คํ าถาม ท่ีหลายหลายด� วย
สํานวนต างๆ 

• เพ่ิมความรู�แกรมม าในการบอกทาง โดยรู�จักการต้ัง
คําถามเชิงการนําประโยคคําถามมาเป5นประโยคบอกเล า 
(indirect question) เช น Do you know where the 
nearest post office is? แทนนี่จะถามแค  Where is 
the nearest post office? ฝXกบทบาทสมมติ 

• ผู�เรียนจะได�เรียนรู�การนําเอาประโยค
คําถามท่ีเรียกว า noun clause หรือ 
indirect question ซ่ึงถ�าผู�เรียน
เ ข� า ใ จหลั กนี้ จ ะนํ า ไปต อยอด ได�
มากมายในสถานการณ�พูด อ าน และ
ข�อสอบ 

 

สรุปบทเรียน ทบทวนเพ่ือนําไปใช�ในชีวิตประจําวันและต อยอดการเรียนใน Level 2 
 

 

จบการอบรม เพ่ิมศักยภาพการส่ือสารภาษาอังกฤษด7วยหลักไวยากรณ<ท่ีสําคัญ Level 1 
 

Level 2 อบรมเร่ืองอะไร….?  เนื้อหาใน Level 2 เป5นเรื่องเก่ียวกับบทสนทนาในร�านอาหาร การซ้ือของ การเปรียบเทียบ   

การเจ็บไข�ได�ปjวย การบอกลักษณะคน การโทรศัพท� (รวมถึงมารยาทในการใช�สาย) การจองโรงแรม เครื่องบิน  
โดยการเรียนใน Level 2 นี้ ผู�เรียนจะรู�จักการใช�แกรมม าท่ีสลับซับซ�อนมากข้ึนสามารถนํามาใช�ในการพูดท่ีประโยคสําเร็จรูป   

ทําไม ได� เช น ฉันอยากจะทานอาหารจานท่ีผู�หญิงใส เสื้อสีแดงกําลังทาน ซ่ึงเป5นประโยคเชิงซ�อน และการฝXกพูดในระดับท่ีสูงข้ึน 
และเรียนรู�สํานวนท่ียากข้ึนตลอดจนการฝXกจนสามารถนําไปใช�ได�คล องข้ึน 



 


