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หลกัการและเหตุผล 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

เมื่อส าเร็จหลกัสูตรนีผู้เ้รียนจะ 

           1. มีความเข้าใจถึงปัญหาและสาเหตวุา่ท าไมเรียนภาษาองักฤษมาหลายปีแตย่งัใช้จริงๆไมไ่ด้ 

           2. มีทศันคติท่ีดีตอ่การใช้ภาษาองักฤษ 

           3. มีความกล้าและมัน่ใจในการใช้ภาษาองักฤษ 

           4. สามารถออกเสียงภาษาองักฤษได้ดีขึน้ 

           5. สามารถใช้ภาษาองักฤษท่ีจ าเป็นในการส่ือสารในท่ีท างาน 

           6. สามารถพฒันาและฝึกฝนภาษาองักฤษตอ่ได้ด้วยตนเองหลกัจากจบหลกัสตูร 

หวัข้อการอบรม 

ช่วงเช้า 

- ปัญหาคาใจคนไทยท่ีเรียนภาษาองักฤษ 

- ภาษาองักฤษท าไมถึงยาก 

ภาษาองักฤษภาคปฏบิตัสิ าหรบัคนท างาน 
14กรกฏาคม 2561 

เวลา 9.00-16.00น.  โรงแรมอไรซ้ สขุมุวทิ 26  
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- ท าไมถึงฟังภาษาองักฤษไมอ่อก 

- พดูภาษาองักฤษยงัไงให้คนฟังเข้าใจ 

- หวัใจของการส่ือสารด้วยภาษาองักฤษ 

- ตวัอกัษรภาษาองักฤษท่ีคนไทยออกเสียงผิด 

- วิธีฝึกการออกเสียงอกัษรภาษาองักฤษท่ีถกูต้อง 

ช่วงบ่าย 

- การส่ือสารกบัคนตา่งชาตแิละวฒันธรรม 

- เทคนิคการน าเสนองานเป็นภาษาองักฤษ 

- การเขียนอีเมล์และรายงานเป็นภาษาองักฤษ 

- แกรมมาร์ท่ีจ าเป็นต้องรู้ 

➡ วิธีสอนแบบใหม่ 

- เป็นการสอนท่ีเน้นให้ผู้ เรียนสามารถน าภาษาองักฤษไปใช้ได้จริงๆ ในการท างานและในชีวิตประจ าวนั โดยท่ีจะ
เร่ิมจากการปรับทศันคตติอ่ภาษาองักฤษและวิธีการเรียนท่ีผิดๆ ของผู้ เรียนท่ีได้มาจากการเรียนแบบเก่าๆ 

- ปพืูน้ฐานและให้แนวทางท่ีถกูต้องในการเรียนภาษาองักฤษ 

            สิ่งเหล่าน่ีคือจุดที่ส าคัญท่ีสุดที่จะท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและฝึกฝนภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง
หลังจากจบหลักสูตร 

➡  ผู้สอน Course presenter “ครูเฟิร์น”  วิทวัส  อรุณะกสิกร 

- เจ้าของเพจ"ภาษาองักฤษเพ่ือชีวิตท่ีดีขึน้" ท่ีมีผู้ติดตามมากกวา่ส่ีแสนกวา่คนเป็นเพจท่ีเน้นให้ผู้ เรียนสามารถ
เอาไปใช้ได้จริงๆ ไมเ่น้นแกรมมาร์ 

- ผู้ เขียนหนงัสือ Best seller "ภาษาองักฤษเพ่ือชีวิตท่ีดีขึน้" ท่ีเน้นภาษาองักฤษภาคปฏิบตัเิพ่ือเอาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

- ประสบการณ์กว่า 20 ปีในการใช้ภาษาอังกฤษในที่ท างานและในชีวิตประจ าวันจากออสเตรเลีย 
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- อดีตผู้ตรวจสอบบญัชี KPMG หนึง่ในสีบ่ริษัทตรวจสอบบญัชีระดบัโลกประจ าส านกังานท่ีออสเตรเลยี 

- ประสบการณ์บรรยายหลักสตูรบัญชีเบือ้งต้นและการตรวจสอบบัญชีภาคปฏิบตัิให้กับพนักงานใหม่
ของ KPMG ออสเตรเลีย 

- อดีตนกับญัชีของโรงงานผลติล้อจกัรยานยนต์ของ Harley Davidson Motorcycle 

- ประสบการณ์บรรยายกระบวนการพัฒนา process flow ให้กับหัวหน้างานของโรงงานผลติล้อจักรยานยนต์
ของ Harley Davidson Motorcycle 

- อดีต Supervisor ที่ร้าน Starbucks Coffee Company ที่เมืองซดินีย์ 

- ประสบการณ์ฝึกสอนระบบการจัดการร้านและการดูแลลกูค้าให้กับพนักงานใหม่ให้ Starbucks Coffee ที่เมือง
ซิดนีย์ 

- ปัจจบุนัเป็นนายทหารชัน้สญัญาบตัรยศร้อยโทในต าแหนง่ที่ปรึกษาทางด้านการเงินให้กบักองทพับกออสเตรเลยี 

- ประสบการณ์ในการอบรมบญัชีเบือ้งต้นและระบบ ACMS (Army Capabilities Management System) ซึ่งเป็น
ระบบ ERP ของกองทัพบกออสเตรเลียให้กับทหารชัน้ประทวนและนายทหารชัน้สัญญาบัตร 

- เจ้าของกิจการร้านอาหารไทยทีเ่มืองอะดิเลท ประเทศออสเตรเลยี 

 

 อตัราคา่อบรม 
     (รวมคา่วทิยากร และเอกสารการอบรม รวมอาหารกลางวนั-ชากาแฟ อาหารวา่งและวฒุบิตัร) 

คา่อบรมสมัมนา/วนั ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม 1 ทา่น 3,900 273 (117) 4,056 

Early Bird 3,500 245 (105) 3,640 

 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 

พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 
1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 

Solution Ltd, Partnership) 
 

กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรญัญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
ภาษาองักฤษภาคปฏบิตัสิ าหรบัคนท างาน 

ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

5. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
  


