
 

 

บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

การเสรมิสรา้งทักษะการจับใจความนักอา่นสูค่วามเป็นเลศิ
นักเขยีนทีIเกดิผล 

Enhancing   good  capturing  reader and  writing  skills 
 

วทิยากร: อาจารยป์ระภาภรณ์ พนสัพรประสทิธิ% 
ผูจ้ดัการสว่นบรหิารธรุการ บรษัิท อตุสาหกรรมทําเครืIองแกว้ไทย จํากัด (มหาชน), เลขานุการบรหิารฝ่ายขาย ฝ่ายโฆษณา 
และฝ่ายขดุเจาะนํ[ามัน บรษัิท เอสโซ ่แสตนดารด์ ประเทศไทย จํากดั, เลขานุการบรหิารฝ่ายการตลาดและฝ่ายจัดการ 

บรษัิท เบอรล์ีI ยคุเกอร ์จํากัด (มหาชน), เลขานุการฝ่ายบคุคล บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั 
ประสบการณด์า้นเลขานุการระดบับรหิารมากกวา่ 40 ปี 

 

8 มถินุายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีIจัดอบรมอาจเปลีIยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

หลกัการและเหตผุล 
 ประสทิธผิลพื[นฐานแรกทีIตอ้งการของนักปฏบิตังิานยุคใหม่ ก็คอื การไดรั้บความสําเร็จในหนา้ทีIทีIไดรั้บ
มอบหมาย  ตามดว้ยประสทิธผิลพื[นฐานทีIสองตามมา คอื  ความกา้วหนา้  โดยมคีวามเขา้ใจว่าปัจจัยหลักทีIทําให ้
เกดิผล กค็อื  การมคีวามรูค้วามสามารถในหนา้ทีIนั [น ๆ  
 แต่พื[นฐานทีIสําคัญทีIถอืไดว้า่เป็นศักยภาพ  (สญัลักษณ์ความเป็นมอือาชพี)  แฝงไวเ้บื[องหลังของประสทิธผิล
ทั [งสองพื[นฐานทกุ  ๆ ครั [ง ซึIงถา้ไมป่ระเมนิแลว้ จะไมเ่ห็นความสําคัญ  โดยมผีลต่อเนืIองไปถงึความสําเร็จใน
ครอบครัวและสงัคม คอื “ศกัยภาพการสืIอสาร –  นักพูด  นักฟัง  นักเขยีน  และ  นักอ่าน” 
 ดังนั[น หลักสตูรนี[  จะเป็นการเสรมิสรา้งศกัยภาพทีIเริIมจากรากฐานทีIดขีองชวีติ  เรยีกวา่  “การเป็นนักอา่นทีI
ทรงพลังทีIสดุ”  ดว้ยเทคนคิ  “การอา่นแบบจับใจความ”  เพืIอสง่ประสทิธผิลต่อสูก่ารเป็น “นักเขยีน”ทีIเกดิผล  
ตลอดจนผลพลอยไดข้องการเป็น “นักพูด” และ “นักฟัง” ระดับมอือาชพีไดอ้กีอยา่งครบวงจร 
สรุปแลว้  องคก์รใด  มผีูป้ฏบิตังิานทีIมศีกัยภาพการสืIอสารอย่างครบวงจร  ก็จะชว่ยใหเ้กดิสมัฤทธผิลของงานเป็น
ปัจจัยทีIเกื[อหนุนตอ่ 

- ความร่วมมอื  ความผูกพัน  อย่างเป็นทมี 
- ความสามารถในการแข่งขัน 
- ความทมุเทการทํางานอย่างเต็มทีIตามบทบาทหนา้ทีI 

 
 ซึIงเป็นความคาดหวัง  ความรับผดิชอบ และ ความทา้ทาย ทีIนักปฏบัิตงิาน และ นักบรหิารทรัพยากรบคุคลยคุ
ใหม ่ไม่อาจจะปฏเิสธได ้
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา:ภาคเชา้ 
 
1. ความสําคัญ “การเป็นนักอา่นทีIทรงพลังทีIสดุ”  
2. วธิกีารและเทคนคิ “การอา่นจับใจความ”  เพืIอ  “การสรุปความเขา้ใจ 

• ทีIเกดิผลในการประสาน 
3. การฝึกปฏบิัตกิลุ่มดว้ยทกัษะ  “การอา่นจับใจความ” จากกรณีศกึษา 

• (โดยวทิยากร) 
4. นําเสนอผลงานกลุ่ม 
5. ประเมนิผล และ เฉลยคําตอบ 
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ภาคบา่ย 
6.   การฝึกปฏบิตักิลุม่ดว้ยทกัษะ “การอา่นจับใจความ”  และ  “การเขยีนสรุปความเขา้ใจ”  ในการประสานงาน  
จากกรณีศกึษา 

• (กรณีศกึษาจากงานจรงิขององคก์ร หรอื  วทิยากร) 
7.   นําเสนอผลงานกลุม่ 
8.   ประเมนิผล และ เฉลยคําตอบ 
9. สรุป คําถาม คําตอบ 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 8 มถินุายน 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 23 พฤษภาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 
บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.50 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี[ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีI 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีI 014-2-63503-8 

          ชืIอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิIง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีI จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีI 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืIอบรษัิทของท่าน และชืIอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัIงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิIง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีI จํากดั 
3.  หัก ณ ทีIจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีI 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีIไดช้าํระมาแลว้   
 

รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิIง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีI จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.com,www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  

 
 
 
 
 
 

อบรม, สมัมนา, ความคดิ, ทักษะเฉพาะทาง, การเสรมิสรา้งทักษะการจับใจความ, นักอา่น, นักเขยีน 
 


