
 

 
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.co.th  

หลกัสตูรอบรม ความเป็นเลศิสูก่ารสื�อสาร 
อยา่งมทีกัษะดว้ยภาษาองักฤษ 

Smart English Communication Skills Towards AEC 
 

วทิยากร: อาจารยป์ระภาภรณ์ พนสัพรประสทิธิ/ 
ประสบการณ์ทํางานในอดตี ผูจ้ัดการสว่นบรหิารธรุการ  บมจ. อตุสาหกรรมทําเครืVองแกว้ไทย  

เลขานุการ ฝ่ายขาย ฝ่ ายการโฆษณา และฝ่ายขดุเจาะนํZามัน บรษัิท เอสโซแ่สตนดารด์ ประเทศไทย จํากดั 
เลขานุการบรหิาร ฝ่ายการตลาดและฝ่ายจดัการ บรษัิท เบอรล์ีV ยคุเกอร ์จํากัด (มหาชน) 

เลขานุการ ฝ่ายบคุคล  บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั 
ปัจจุบนั เป็นวทิยากรรับเชญิบรรยายและฝึกอบรมใหกั้บสถาบนัภาครัฐและเอกชนชั Zนนํามากมาย 

 

 24-25 ตลุาคม 2561 
 09.00 – 16.00 น.  

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

*สถานทีVจัดอบรมอาจเปลีVยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 
 เนืVองจากปัจจุบัน “ภาษาอังกฤษ” เป็นภาษาทีVจําเป็นตอ้งใชก้ันอย่างกวา้งขวางในการประกอบธุรกจิและ
ตดิตอ่สืVอสารกันทั Zงภายในและองคก์รตา่งชาต ิดังนัZน  เพืVอใหบ้คุลากรในองคก์รมศีกัยภาพการสืVอสาร “ภาษาอังกฤษ” 
ในการทํางานเพืVอความสาํเร็จไปสูร่ะดับสากล  จงึจําเป็นตอ้งมทีกัษะในการใชภ้าษาอังกฤษไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล 
          หลักสูตรนีZจึงเหมาะสําหรับผูบ้ริหารงานในองค์กรต่างชาตหิรือภายในประเทศทีVจะตอ้งตดิต่อสืVอสารกับ
ต่างประเทศ  ซึVงจะทําใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามพรอ้ม “ศักยภาพการใชภ้าษาอังกฤษ”  โดยพรอ้มทีVจะตดิต่อสืVอสารไปสู่
ในระดับมาตรฐานสากล ทัZงในดา้น  “การพูด / การฟัง” “การอา่น / การเขยีน”  ใหเ้กดิประสทิธผิล 
 
วตัถปุระสงค:์   
1. ผูอ้บรมสามารถนํา “ทกัษะภาษาอังกฤษ” ไปใชไ้ดอ้ย่างสอดคลอ้งกับการทํางานไดอ้ยา่งม ี       
ประสทิธภิาพ 

2. ผูอ้บรมสามารถใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม ถูกตอ้ง  ไดต้รงตามวัฒนาธรรม 
3. ผูอ้บรมไดม้โีอกาสฝึกทกัษะ “การพูด / การฟัง”  จากกรณีศกึษาตา่ง ๆ และ ฝึกปฏบิัตจิรงิ (Role Play) 
4. ผูอ้บรมไดม้โีอกาสฝึกทกัษะ “การอา่น” ดว้ยหลักการทีVชดัเจน  พรอ้มการฝึกทกัษะ “ การเขยีน”  เกดิ
ประสทิธผิลทีVประทบัใจดว้ยกระบวนการเขยีนทีVเกดิผล 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
วนัที�หนึ�ง 
1. มาตรฐานทกัษะการสืVอสารภาษาอังกฤษ 

• การเรยีนรูค้วามสําคัญดา้นวัฒนธรรม 
• การเสรมิสรา้งมารยาททีVประทบัใจ 
• การพัฒนาความพเิศษดา้นธรรมเนยีมปฏบิตั ิ
• องคป์ระกอบสูก่ารสืVอสารทีVเกดิผล 
• แนวทางการพัฒนาดว้ยตนเอง 

2. กลยทุธสูค่วามเป็นเลศิ 
• ศลิปะการสืVอสาร 4  ทกัษะ 
• ความเป็นเลศิการใชว้าจา  และ  ทางโทรศพัท ์
• เทคนคิการเป็น “นักพูด”  และ  “นักฟัง”) 
• ฝึกปฏบิัต ิ
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วันทีVสอง 
1. สูค่วามเป็นเลศิดา้นการอา่นและการเขยีน 

• เทคนคิการเป็น “นักอา่น” และ “นักเขยีน” อย่างประทบัใจ 
2. ฝึกปฏบิัตกิลุ่ม 
3. ประเมนิผลงานกลุม่ 
4. สรุป ถาม-ตอบ 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 24-25 ตลุาคม 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 8,000.00 560.00 240.00 8,320.00 8,560.00 
สมาชกิ HIPO 7,800.00 546.00 234.00 8,112.00 8,346.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 9 ตลุาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 7,800.00 546.00 234.00 8,112.00 8,346.00 
สมาชกิ HIPO 7,400.00 518.00 222.00 7,696.00 7,918.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีZ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีV 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีV 014-2-63503-8 

          ชืVอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีV 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืVอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืVอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัVงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีVจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีVไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
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