
วัน หวัข้อ 08.30-12.30 น. 13.00-16.30 น.

Unit Topic Listening Speaking 

วัน จันทร์ ท่ี
20 ส.ค. 61

Identity

• Listen for main ideas by 
identifying key words
• Listen for phrases introducing 
examples 


• Prepare and share a brief 
personal statement about 
a significant past experience

วัน อังคาร ท่ี
21 ส.ค. 61

Design

• Follow an argument by listening 
for rhetorical questions
• Listen for speaker’s bias

• Plan and deliver a brief talk 
about an invention

วัน พุธ ท่ี
22 ส.ค. 61

Thought

• Listen to summaries provided 
within texts
• Listen for the language of 
reasons and explanations

• Brainstorm and contribute to a 
discussion of an experiment

วัน พฤหัสบดี ท่ี
23 ส.ค. 61

Fire

• Practice listening to distinguish 
facts and opinions
• Listen and follow 
a sequence of events described

• Prepare and contribute to 
a debate

วัน ศุกร์ ท่ี
24 ส.ค. 61

Movement

• Listen for similarities and 
differences
• Identify supporting arguments

• Plan and deliver
a presentation about a city

วัน จันทร์ ท่ี
27 ส.ค. 61

Disease

• Categorize information when 
listening
• Listen for cause and effect 
relationships

• Prepare and deliver 
a presentation about a medical 
mystery

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการฟัง – พูด ภาษาอังกฤษ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน รุ่นท่ี 3
ก าหนดการฝึกอบรม

ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
ระหว่างวันท่ี 20 – 31 สิงหาคม ๒๕61 (10 วันท าการ)

พัก
กล

าง
วัน



วัน หวัข้อ 08.30-12.30 น. 13.00-16.30 น.

Unit Topic Listening Speaking 

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการฟัง – พูด ภาษาอังกฤษ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน รุ่นท่ี 3
ก าหนดการฝึกอบรม

ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
ระหว่างวันท่ี 20 – 31 สิงหาคม ๒๕61 (10 วันท าการ)

วัน หวัข้อ 08.30-12.30 น. 13.00-16.30 น.

Unit Topic Listening Speaking 

วัน อังคาร ท่ี
28 ส.ค. 61

Survival

• Use prior knowledge to predict 
content of 
a presentation
• Listen for language that 
connects ideas in the context of 
a talk

• Prepare and contribute to
a classroom presentation and 
discussion

วัน พฤหัสบดี ท่ี
29 ส.ค. 61

Drive

• Listen to understand key 
vocabulary from context
• Prepare for note taking when 
listening to a lecture

• Plan and deliver 
a presentation on values

วัน พฤหัสบดี ท่ี
29 ส.ค. 61

Sound

• Practice listening for 
organization in the context of a 
lecture
• Notice and determine the 
speaker’s attitude while listening

• Brainstorm and present 
a design proposal

วัน ศุกร์ ท่ี
31 ส.ค. 61

Tomorrow

• Listen for phrases introducing 
problems and solutions
• Recognize definitions to 
understand words from their 
context

• Prepare and deliver 
a presentation about future 
problems

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ช่วงเช้าเวลา 10.30-10.40 น. ช่วงบ่ายเวลา 14.30-14.40 น. หรือในเวลาท่ี
เหมาะสม

ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษหลังจบการฝึกอบรม

พัก
กล

าง
วัน



วัน หวัข้อ 08.30-12.30 น. 13.00-16.30 น.

Unit Topic Listening Speaking 

วัน จันทร์ ท่ี
3 ก.ย. 61

Identity

• Listen for main ideas by 
identifying key words
• Listen for phrases introducing 
examples 


• Prepare and share a brief 
personal statement about 
a significant past experience

วัน อังคาร ท่ี
4 ก.ย. 61

Design

• Follow an argument by listening 
for rhetorical questions
• Listen for speaker’s bias

• Plan and deliver a brief talk 
about an invention

วัน พุธ ท่ี
5 ก.ย. 61

Thought

• Listen to summaries provided 
within texts
• Listen for the language of 
reasons and explanations

• Brainstorm and contribute to a 
discussion of an experiment

วัน พฤหัสบดี ท่ี
6 ก.ย. 61

Fire

• Practice listening to distinguish 
facts and opinions
• Listen and follow 
a sequence of events described

• Prepare and contribute to 
a debate

วัน ศุกร์ ท่ี
7 ก.ย. 61

Movement

• Listen for similarities and 
differences
• Identify supporting arguments

• Plan and deliver
a presentation about a city

วัน จันทร์ ท่ี
10 ก.ย. 61

Disease

• Categorize information when 
listening
• Listen for cause and effect 
relationships

• Prepare and deliver 
a presentation about a medical 
mystery

ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

พัก
กล

าง
วัน

ก าหนดการฝึกอบรม
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการฟัง – พูด ภาษาอังกฤษ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน รุ่นท่ี 4

ระหว่างวันท่ี 3 – 14 กันยายน ๒๕61 (10 วันท าการ)



วัน หวัข้อ 08.30-12.30 น. 13.00-16.30 น.

Unit Topic Listening Speaking 

ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

ก าหนดการฝึกอบรม
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการฟัง – พูด ภาษาอังกฤษ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน รุ่นท่ี 4

ระหว่างวันท่ี 3 – 14 กันยายน ๒๕61 (10 วันท าการ)

วัน หวัข้อ 08.30-12.30 น. 13.00-16.30 น.

Unit Topic Listening Speaking 

วัน อังคาร ท่ี
11 ก.ย. 61

Survival

• Use prior knowledge to predict 
content of 
a presentation
• Listen for language that 
connects ideas in the context of 
a talk

• Prepare and contribute to
a classroom presentation and 
discussion

วัน พฤหัสบดี ท่ี
12 ก.ย. 61

Drive

• Listen to understand key 
vocabulary from context
• Prepare for note taking when 
listening to a lecture

• Plan and deliver 
a presentation on values

วัน พฤหัสบดี ท่ี
13 ก.ย. 61

Sound

• Practice listening for 
organization in the context of a 
lecture
• Notice and determine the 
speaker’s attitude while listening

• Brainstorm and present 
a design proposal

วัน ศุกร์ ท่ี
14 ก.ย. 61

Tomorrow

• Listen for phrases introducing 
problems and solutions
• Recognize definitions to 
understand words from their 
context

• Prepare and deliver 
a presentation about future 
problems

ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษหลังจบการฝึกอบรม

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ช่วงเช้าเวลา 10.30-10.40 น. ช่วงบ่ายเวลา 14.30-14.40 น. หรือในเวลาท่ี
เหมาะสม

พัก
กล

าง
วัน


