
www.hrdzenter.com 

(We are The B.E.S.T Solution You can 

trust) 

 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel : 090 645 0992, 089-606-0444 

 

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

การพฒันาทักษะการใชภ้าษาอังกฤษ  เพ่ือการติดต่อธุรกิจ (การพูด-การฟัง)   

 

วนัจันทร-์อังคารท่ี 24-25 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 @ Jasmine City Hotel   ซอยสขุมุวทิ 23   ใกล ้ BTS อโศก  กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปลีย่นแปลง 
 

วิทยากร : อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธ์ิ 

 

ช าระค่าสมัมนาก่อนวนัอบรม 10 วนั 

ลดเหลือเพียงท่านละ  6,900 บาทเท่านัน้  (จากราคาปกติท่านละ 7,800 บาท) 

 หลกัการและเหตผุล 

ในการด าเนินธุรกิจ ยุคปัจจุบันน้ี  การใชภ้าษาอังกฤษในการสื่ อสาร ติดต่อธุรกิจ  ถือวา่เป็นสิ่ งที่ จ าเป็น

อย่างย่ิง  ซึ่ งพนักงานในองค์กรต่าง ๆ  มีจ านวนไม่นอ้ยที่ พบปัญหาในการไม่กล้าสนทนาภาษาอังกฤษ  ส าหรับ

การสื่ อสาร (การพูด-การฟัง)  อีกทัง้ขาดความม่ันใจเป็นอย่างมาก   

ดังนั้น  หลกัสตูร  การพฒันาทักษะการใชภ้าษาอังกฤษ  เพ่ือการติดต่อธุรกิจ (การพูด-การ

ฟัง)  ในหลักสูตรน้ี จะช่วยใหผู้เ้ขา้อบรม ไดม้ีโอกาสฝึกทักษะภาษาอังกฤษใหเ้กิดความช านาญมากขึ้น  และสรา้ง

ความม่ันใจเมื่ อตอ้งมีการติดต่อสนทนาดว้ยภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ 

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่ อฝึกใหผู้เ้ขา้อบรม  มีความม่ันใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ  ส าหรับการติดต่อธุรกิจไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

2. เพื่ อพัฒนาทักษะผูเ้ขา้อบรม  ในการใชภ้าษาอังกฤษไดอ้ย่างถูกตอ้ง (ทักษะการพูด-การฟัง)   

 

ก าหนดการ 

วนัแรก 
 
09.0-10.30 น. “ความเขา้ใจ การใชภ้าษาอังกฤษ 

▪ ความส าคัญ  
▪ เป้าหมาย (ประสิทธิผล) หลัก 

 

▪ Pre-Test  
10.30-10.45 น. เบรก 
 
10.45-12.00 น. มาตรฐานการพัฒนา 

▪ ประเมิน “องค์ประกอบที่ ตอ้งค านึง”  

▪ สรุป “สูตร” ศักยภาพผูส้ื่ อสาร  
12.00-13.00 น. พักเที่ ยง 

13.00-14.30 น. แนวทางการเสริมสรา้ง “เชิงปฎิบัติ” 

▪ แสดง “เป้าหมายที่ ตอ้งการ” 

▪ ประเมิน “ประเด็นปัญหา”/วเิคราะห์ 

▪ กิจกรรมกลุ่ม 
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14.30-14.45 น. เบรก 
 
14.45-16.00 น. กรณีศึกษา (แบบทดสอบ) “ความรูก้ารใชภ้าษาอังกฤษ”  

▪ เฉลย พรอ้ม อธิบาย 

 

วนัท่ี 2 
 

กระบวนการฝึกทักษะการสื่ อสารดา้นการพูด (Speaking) และ การฟัง (Listening) ดว้ย

ภาษาอังกฤษ (เชิงปฏิบัติ) 
 

ระยะเวลา 09.00-16.00 น. (ช่วงพกัเบรก10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น./พักเที่ ยง 12-.00 13.00 น.) 

 

หัวขอ้การอบรม 

ความเขา้ใจและการสรา้งความม่ันใจในการสนทนาภาษาอังกฤษกับต่างชาติ 
 

1. ฝึกการสนทนา : การทักทายและการตอ้นรับดว้ยความสภุาพและกันเอง (Welcoming and 

Greeting) 
 

2. ฝึกการสนทนา : การสอบถามความตอ้งการ  ความเขา้ใจและการสรา้งความมม่ันใจเกี่ ยวกับการ 

สนทนาภาษาอังกฤษกับต่างชาติ (Asking for Information) 
 

▪ การสอบถามรายละเอียดเบ้ืองตน้  

▪ ค าถามเจาะประเด็นความตอ้งการ  

▪ ค าถามชี้แนะความเหมาะสมความตอ้งการ  
3. ฝึกการสนทนา : การอธิบายรายละเอียดอย่างชัดเจน สภุาพ (Expressing in a Good Word) 

▪ การแนะน ารายละเอียด 

▪ การบอกกล่าว 

▪ การเปรียบเทียบเพื่ อการตัดสินใจ 

▪ การเสนอทางออกและทางเลือก  
4. ฝึกการสนทนา  : การทบทวนและเนน้ย ้าความเขา้ใจ ประเด็นส าคัญ (Review and Reminding)  

▪ การทบทวน 

▪ การย ้าท าความเขา้ใจ 

▪ การยืนยันความถูกตอ้ง  
5. ฝึกการสนทนา : การกล่าวค าขอบคณุและปิดการสนทนากับคู่สนทนา (Thanking to 

Polite Conversation) 
 

▪ ขอบคณุดว้ยความสภุาพแบบท่ัวๆ ไป  

▪ ขอบคณุแบบขอความร่วมมือ  

▪ ขอบคณุแบบใหค้วามช่วยเหลือ และ ค าแนะน า  

▪ ขอบคณุในการใหบ้ริการ  
6. ฝึกการสนทนา : การแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ (Handing a Situation) 

▪ การรับฟังสถานการณ์ดว้ยความต้ังใจและโตต้อบ 

▪ การพูดแสดงความเห็นอกเห็นใจ 

▪ การพูดเสนอทางเลือก ทางออก 

▪ ปิดการสนทนาดว้ยสภุาพ และ เป็นกันเอง  
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Workshop : การฝึกปฏิบัติการสนทนารูปแบบต่างๆ ใหเ้กิดประสิทธิภาพ (แบ่งกลุ่มตามประเภทการใช ้

ภาษาอังกฤษส านักงาน) 
 

วธีิการ Case ( Study) 
  

1. สรา้ง “ส านวน”(ประโยค) จาก 
 

▪ การใชช้ีวติประจ าวันในการท างาน 

▪ ใช่จริงตามสายปฏิบัติงาน  

▪ กรณีจากประเด็นปัญหา  
2. เรียบเรียง “ส านวน”เป็นภาษาอังกฤษ 

 

3. ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 

4. ฝึกทักษะเนน้การออกเสียง “ การพูด” และ “เนน้ความเขา้ใจ” การฟัง สรุป /  

5. Q&A 
 
Post-Test พรอ้มเฉลย 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าขนมเบรค 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 1.5% ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 7,800 546 117 8,229 

ช าระก่อนวนัอบรม   10 วนั 6,900 483 103.50 7,279.50 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 6,500 455 97.50 6,857.50 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่     
คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
คุณอิศราภรณ์  089 773 7091  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
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การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท 

ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
 

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนษุย์ จ ากัด  (ส านักงานใหญ่) 
เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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