
 
 

กําหนดการอบรม 
Tips and Tricks By KruTip 

Reinforcing English conversation skills with significant grammar (Level 2) 
เพ่ิมศักยภาพการส่ือสารภาษาอังกฤษด7วยหลักไวยากรณ<ท่ีสําคัญ Level 2 

วันท่ี 26 – 27 เมษายน 2562 ณ โรงแรม อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ 
 

 

 

เวลา 
 

 

เนื้อหาการอบรม 
 

ส่ิงท่ีจะได7รับ 
 

วันท่ี 26 เมษายน 2562 (วันแรก) 
 

 

08.30-09.00 น. 
 

ลงทะเบียนเข�าอบรม 
 

- 

09.00-10.30 น. • ทบทวนความรู�จาก Level 1 เรื่องหลักการแต'งประโยคท่ี
ใช�ท้ังคําคุณศัพท2 คําวิเศษณ2 และทบทวนสํานวนต'างๆ   
ท่ีใช�ในการสนทนาในการเรียน Level 1 พร�อมทบทวน
และเรียนเพ่ิมโดยใช� tenses ต'างๆ เช'น present 
perfect/ v. to be going to (be gonna)/ wanna/ 
used to เคยทํา/ v. to be used to เคยชิน / had to/ 
verb ช'วยต'างๆ มีความต'างกันอย'างไรและมีเทคนิคความ
เข�าใจอย'างไร (ง'ายมากๆ) วิทยากรจะทําให�ผู�เรียนรู�จัก
วิธีการนําไปใช� และฝOกพูดโดยสมมติสถานการณ2ต'างๆท่ี
ต�องคิดสดในการพูดคุย ซ่ึงผู�เรียนจะเกิดความกล�า และมี
ความชํานาญมากข้ึน 

• ผู� เ รี ย นจ ะ ได� รั บ กา ร ฝO ก โ ด ยผ' า น
กระบวนการต'างๆ จนจําได�ข้ึนใจ 

• เรียนรู�หลักการสร�างประโยคเชิงซ�อน เปTนประโยคขยาย
คํานาม ท่ีเรียกว'า adjective clause ซ่ึงเปTนการเรียนท่ี
ง'ายมากๆ ด�วยเทคนิคเฉพาะตัว โดยการเรียนเพ่ิมต'อจาก 
10 ขีดมหัศจรรย2 ผู�เรียนจะไม'รู�ตัวเลยว'าประโยคท่ีใช�
ขยายนามนี้ หรือท่ีเรียกอีกอย'างหนึ่งว'า relative clause 
นั้น เราใช�ในชีวิตประจําวันเยอะมาก ท้ังด�านการพูด การ
เขียนในท่ีทํางาน และการอ'านอีเมลหรือสิ่งพิมพ2 
บทความต'างๆ โดยวิทยากรจะให�ผู�เรียนฝOกเขียน ฝOกพูด
จนเกิดความคล'องแคล'ว   

• เทคนิคการเขียนประโยคขยายคํานาม
ต'างๆ ท่ีทําให� ดูง'าย เข�าใจง'าย ไม'
เครียด และคําแนะนําจากวิทยากรว'า
จ ะ นํ า ไ ป ต' อ ย อ ด กั บ ก า ร อ' า น
หนังสือพิมพ2 อีเมล บทความ อย'างไร 

 

10.30-10.45 น. 
  

พักรับประทานอาหารวMาง 
 

10.45-12.00 น. • ร�านอาหาร คําศัพท2เฉพาะและสํานวนเฉพาะต'างๆ เช'น 
กินได�นิดหน'อย สํานวนว'า  "You eat like a bird." หรือ

• การเรียนร�านการหารไม'ใช'เรื่องใหม' 
แต'ท่ีผ'านมาๆ เราเคยเรียนแต'ประโยค



 

เวลา 
 

 

เนื้อหาการอบรม 
 

ส่ิงท่ีจะได7รับ 

สํานวนอ่ืนๆ เช'น ไม'อยู'ในอารมณ2ท่ีจะกินพิซซ'าว'าวันนี้ 
หรือ ฉันอดไม'ได�ท่ีจะทานขนมหวาน และเรียนเก่ียวกับ
การพูดคุยบนโต]ะอาการ การขอความช'วยเหลือต'างๆ 
การพูดภาษาเชิงซ�อนท่ีคุณสั่งมา ผู�เรียนจะได�ฝOกในสิ่งท่ี
ไม'เคยถูกฝOกให�พูดมาก'อน เพราะไม'ใช'ประโยคสมมติท่ี
วิทยากรจะให�สนทนา เสมือนท่ีวิทยากรเคยมี
ประสบการณ2ตอนอยู'สหรัฐอเมริกา ผู�เรียนจะได�รับ
ความรู�มากกว'าประโยคสําเร็จรูปในร�านอาหารท่ีเคยเรียน
มา 

สําเร็จรูปท่ีต�องจําเปTน pattern          
มาตลอด ซ่ึงการเรียนในเรื่องนี้จะช'วย
ให�ผู�เรียนเปลี่ยนมาพูดในสิ่งท่ีอยากพูด 
และคิดข้ึนเอง โดยใช�หลักแกรมม'าเข�า
ช'วย ทําให�เรื่องยากกลายเปTนเรื่องง'าย
ทันที 

  

 

12.00-13.00 น. 
  

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00-14.30 น. • ฝOกเรื่องการเปรียบเทียบ ทบทวนการใช� adjective กับ 
adverb ในเชิงเปรียบเทียบว'าต'างกันอย'างไร นําไปใช�ใน
ชีวิตประจําวัน และในการทํางานได�อย'างไร เรียนรู�
คําศัพท2ต'างๆ กฎการใช�ข้ันเท'ากัน ไม'เท'ากัน ข้ันกว'า ข้ัน
สูงสุดหรือสํานวนว'าดีกว'าท่ีฉันคาดหวังไว� จะพูดอย'างไร 
และเรียนเรื่องการซ้ือของ (shopping) การเรียนรู�
คําศัพท2ร�านค�า และสินค�าต'างๆ 

• การเปรียบเทียบมักจะถูกนํามาใช�
ตลอดเวลา เพราะชีวิตเรามักจะอยู'กับ
การเลือกสิ่งท่ีดีกว'าและดีท่ีสุดให�กับ
ตัวเองเสมอ การให�ความคิดเห็น      
ใ น ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก็ เ ปT น สิ่ ง ท่ี
จําเปTนต�องทราบ ซ่ึงผู�เรียนจะได�รับ
จากการอบรมในครั้งนี้และเปTนการ
ทบทว น คํ า คุณ ศัพท2 แล ะกฎ กา ร
เปรียบเทียบด�วย 

 

14.30-14.45 น. 
  

พักรับประทานอาหารวMาง 
 

14.45-16.30 น. • การต'อรองเปรียบเทียบสินค�าท่ีต�องการซ้ือ หรือ การถาม
ความคิดเห็นเพ่ือนท่ีมาด�วย ()ใช�สํานวนถามความ
คิดเห็น) ในการเปรียบเทียบสินค�าในเรื่องของราคา ความ
สวย ก'อนตัดสินใจซ้ือ (ใช�สํานวนแสดงความคิดเห็น) 
วิทยากรจะสอนการนําประโยคเชิงซ�อนท่ีเคยเรียนมาใช�
ในการสนทนา (ผู�เรียนสามารถนํามาปรับใช�กับการ
เปรียบเทียบสิ่งต'างๆ เช'น สินค�าของเรากับสินค�าของ
คู'แข'ง) เปTนต�น 

• ทบทวนการเปรียบเทียบ เพื่อนํามาใช�
ในชีวิตประจําวัน ท่ีเราต�องเลือก
ตลอดเวลา ว'า อะไรดีกว'าอะไร การ
เสนอความคิดเห็นจึงเปTนส่ิงสําคัญ 

• ฝOกบทบาทสมมติ ตั้งแต' Level 1 ถึงร�านอาหาร/shopping 
โดยที่เอาความรู�ทั้งสํานวน และ  แกรมม'า นํามาปรับใช�ใน
สถานการณ2ทีว่ิทยากรคิดให� แล�วฝOกคิด เล'นสด โดยเน�น
สําเนียง และการพูดคุยแบบไม'ต�องเตรียมตัวมาก แต'อยู'บน
พื้นฐานความเข�าใจเปTนพื้นฐาน 

• ผู�เรียนจะเข�าใจการนําไปใช� จะกล�าพูด 
ม่ันใจในตนเองมากข้ึน ไม'รู�สึกเขิน
เวลานําไปใช�จริง 



 

เวลา 
 

 

เนื้อหาการอบรม 
 

ส่ิงท่ีจะได7รับ 

Homework Homework (ตามความสมัครใจ) 

• ฝOกคิดการบ�าน (งานกลุ'ม) ในการสร�างบทบาทสมมติ 
ต้ังแต'การทําทาย/แนะนํา/การ chit chat /การถาม 
general questions/How is/ How was/ family/ job/ 
direction/ shopping/ restaurant/ good bye โดยท่ี
แต'ละกลุ'มจะแต'งเรื่องราวตามหัวข�อสถานการณ2ท่ีวิทยากร
จัดเตรียมไว�ให� 
 

• ผู�เรียนจะได�เรียนรู�การร�อยเรียง การ
สร�างประโยคสนทนา ตามท่ีวิทยากร
กําหนดไว� โดยท่ีเพ่ือนๆ ในกลุ'มจะ
ช'วยกันคิด และฝOกพูดตามความเข�าใจ
ของสถานการณ2 โดยไม'ต�องจําบทให�
ได�ทุกคํา เปTนการทบทวนสิ่งท่ีเรียนมา
ท้ังวัน และเปTนการสร�างมิตรภาพกับ
เพ่ือนใหม' 

 

วันท่ี 27 เมษายน 2562 (วันท่ีสอง) 
 

 

เวลา 
 

 

เนื้อหาการอบรม 
 

ส่ิงท่ีจะได7รับ 
 

08.30-09.00 น. 
 

ลงทะเบียนเข�าอบรม 
 

- 

09.00-10.30 น. • การนัดหมาย (make an appointment) สํานวนต'างๆ 
ท่ีคนต'างชาติมักใช� การปรับเวลานัดหมายให�ตรงกันท้ัง
สองฝgาย ท้ังแบบทางการและไม'เปTนทางการ 

• รู�จักประโยคในการนัดหมาย มารยาท
การนัดหมายต'างๆท่ีควรทราบ 

• การใช�โทรศัพท2 ซ่ึงอาจจะมองว'าง'าย แต'มีสํานวนซ'อนอยู'
มากมาย โดยเฉพาะสํานวนท่ีคนไทยไม'คุ�นเคย เช'น Are 
you in the middle of something? หรือ I'll put 
you through… (ต'อสาย) การคุยโทรศัพท2ท้ังท่ีเปTน
ทางการและไม'เปTนทางการ ท้ังผู�รับและผู�โทร การใช�
ประโยคขอร�องและประโยคเสนอความช'วยเหลือ สํานวน
ต'างๆ ในแต'ละสถานการณ2 ผู�เรียนจะได�ฝOกทักษะความ
ชํานาญในการใช� ตามบทบาทสมมติต'างๆ โดยการฝOกพูด
จริงและใช�จริงภายใต�การดูแลของวิทยากร ซ่ึงผู�เรียน
สามารถเอาเรื่องจริงของท่ีทํางานมาประยุกต2ใช�ได�ใน
ห�องเรียน 

• สํานวนต'างๆท่ีต�องใช�ในแต'ละ
สถานการณ2 

 

10.30-10.45 น. 
  

พักรับประทานอาหารวMาง 
 

10.45-12.00 น. • ผู�เรียนจะฝOกทักษะความชํานาญในการใช� ตามบทบาท
สมมติต'างๆ ผู�เรียนจะได�ฝOกพูดจริง ภายใต�การดูแลของ
วิทยากร ซ่ึงผู� เรียนสามารถเอาเรื่องของท่ีทํางานมา
ประยุกต2ใช�ได�ในห�องเรียน 
 

• ฝOกการนําไปใช�กับสถานการณ2ต'างๆ 
และการฝOกพูดเปTนกลุ'ม ทําให�ผู�เรียน 
มีความเข�าใจมากข้ึน 



 

เวลา 
 

 

เนื้อหาการอบรม 
 

ส่ิงท่ีจะได7รับ 

13.00-14.30 น. • ฝOกบทบาทสมมติ ตามท่ีเตรียมตัวมาจากวันแรกท่ี
มอบหมายไว�ทุกกลุ'ม วิทยากรผู�สอนจะวิจารณ2ให�คะแนน 
และคําแนะนํา (เล'นทุกกลุ'ม ไม'ดูบท เน�นการใช�สําเนียง 
และบทบาทท่ีได�รับ ฝOกความกล�า กล�าท่ีจะออกเสียง 
และกล�าท่ีจะแสดงออก ยกเว�นสําหรับคนท่ีไม'สมัครใจ
เล'นละคร และยกเว�นให�กับคนท่ีไม'ได�เข�าในวันแรก) 

• ความประหม'า ต่ืนเต�นในช'วงแรกของ
ท่ีผู�เรียนมีจะเริ่มหายไป ซ่ึงจะเปTนผลดี
และ เ กิดประโยชน2 ใน เ วลา ท่ี เ จอ
สถานการณ2จริ ง  เจอชาวต'างชาติ 
ผู�เรียนจะสามารถสื่อสารออกมาได�
ด�วยความม่ันใจ  

 

14.30-14.45 น. 
  

พักรับประทานอาหารวMาง 
 

14.45-16.30 น. • การเจ็บไข�ได�ปgวย การแนะนํา และการขอลางาน การ
ขาดงานเม่ือไม'สบาย หรือขออยู'โรงพยาบาล (เรียนรู�
คําศัพท2 โรคภัยไข�เจ็บ ต'างๆ และการให�คําแนะนําในแต'
ละสถานการณ2 การอวยพรให�หายปgวยเร็วๆ ด�วยสํานวน
ต'างๆ) การแสดงความยินดี การแสดงความเสียใจ 

• ผู�เรียนจะได�รู�จักชื่อโรค และสํานวน
ต'างๆ ในการแนะนํา ซ่ึงวิทยากรจะ
แนะนําวิธีให�นําไปประยุกต2กับปmญหา
ต'างๆท่ีอาจเกิดข้ึนในการทํางาน และ
ชีวิตประจําวัน 

• สรุปเนื้อหาท้ังหมด และบอกวิธีนําไปต'อยอดเพ่ือนําไปสิ่ง
ท่ีได�จากการเรียนไปประยุกต2ใช�ให�มีความชํานาญมากข้ึน 

• เข�าใจถึงความต'อเนื่องของเนื้อหาท่ี
เรียนมาท้ังหมด และนํามาประยุกต2ใช�
ได� 

 

จบการอบรม เพ่ิมศักยภาพการส่ือสารภาษาอังกฤษด7วยหลักไวยากรณ<ท่ีสําคัญ Level 2 
 

 


