
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             

โทร:0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

การเสรมิสรา้งทกัษะการจบัใจความ 
นกัอา่นสูค่วามเป็นเลศินกัเขยีนที�เกดิผล 

Enhancing good capturing reader and writing skills 

 

วทิยากร: อาจารยป์ระภาภรณ์ พนสัพรประสทิธิ. 
ผูจั้ดการสว่นบรหิารธุรการบรษัิท อตุสาหกรรมทําเครืRองแกว้ไทย จํากัด (มหาชน),  

เลขานุการบรหิารฝ่ายขาย ฝ่ายโฆษณาและฝ่ายขดุเจาะนํYามัน บรษัิท เอสโซ ่แสตนดารด์ ประเทศไทย จํากัด,  
เลขานุการบรหิารฝ่ายการตลาดและฝ่ายจัดการ บรษัิท เบอรล์ีR ยุคเกอร ์จํากัด (มหาชน),  

เลขานุการฝ่ายบคุคล บรษัิท ปูนซเิมนตไ์ทย จํากัด ประสบการณด์า้นเลขานุการระดับบรหิารมากกวา่ 40 ปี 
 

12 ธนัวาคม 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีRจัดอบรมอาจเปลีRยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 
ประสทิธผิลพืYนฐานแรกทีRตอ้งการของนักปฏบิตังิานยคุใหม ่กค็อื การไดรั้บความสําเร็จในหนา้ทีRทีRไดรั้บมอบหมาย  ตามดว้ย
ประสทิธผิลพืYนฐานทีRสองตามมา คอื  ความกา้วหนา้  โดยมคีวามเขา้ใจวา่ปัจจัยหลักทีRทําใหเ้กดิผล ก็คอื  การมคีวามรูค้วามสามารถ
ในหนา้ทีRนั Yน ๆ  แตพ่ืYนฐานทีRสําคัญทีRถอืไดว้า่เป็นศกัยภาพ  (สญัลักษณค์วามเป็นมอือาชพี)  แฝงไวเ้บืYองหลังของประสทิธผิลทั Yงสอง
พืYนฐานทกุ  ๆ ครัYง ซึRงถา้ไมป่ระเมนิแลว้ จะไมเ่หน็ความสําคัญ  โดยมผีลตอ่เนืRองไปถงึความสําเร็จในครอบครัวและสงัคม คอื 
“ศกัยภาพการสืRอสาร –  นักพดู  นักฟัง  นักเขยีน  และ  นักอา่น” 
 
ดังนัYน หลักสตูรนีY  จะเป็นการเสรมิสรา้งศักยภาพทีRเร ิRมจากรากฐานทีRดขีองชวีติ  เรยีกวา่  “การเป็นนักอา่นทีRทรงพลังทีRสดุ”  ดว้ย
เทคนคิ  “การอา่นแบบจบัใจความ”  เพืRอสง่ประสทิธผิลตอ่สูก่ารเป็น “นักเขยีน”ทีRเกดิผล  ตลอดจนผลพลอยไดข้องการเป็น “นักพดู” 
และ “นักฟัง” ระดับมอือาชพีไดอ้กีอยา่งครบวงจร 
สรปุแลว้  องคก์รใด  มผีูป้ฏบิัตงิานทีRมศัีกยภาพการสืRอสารอยา่งครบวงจร  ก็จะชว่ยใหเ้กดิสมัฤทธผิลของงานเป็นปัจจัยทีRเกืYอหนุนตอ่
ความรว่มมอื  ความผกูพัน  อยา่งเป็นทมี ความสามารถในการแขง่ขัน ความทมุเทการทํางานอยา่งเตม็ทีRตามบทบาทหนา้ทีR ซึRงเป็น
ความคาดหวัง  ความรับผดิชอบ และ ความทา้ทาย ทีRนักปฏบิตังิาน และ นักบรหิารทรัพยากรบคุคลยคุใหม ่ไมอ่าจจะปฏเิสธได ้
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
ภาคเชา้ 

1. ความสําคัญ “การเป็นนักอา่นทีRทรงพลังทีRสดุ”  
2. วธิกีารและเทคนคิ “การอา่นจับใจความ”  เพืRอ  “การสรปุความเขา้ใจ 

• ทีRเกดิผลในการประสาน 
3. การฝึกปฏบิัตกิลุม่ดว้ยทักษะ  “การอา่นจับใจความ” จากกรณีศกึษา 

• (โดยวทิยากร) 
4. นําเสนอผลงานกลุม่ 
5. ประเมนิผล และ เฉลยคําตอบ 

 
ภาคบา่ย 

6. การฝึกปฏบิัตกิลุม่ดว้ยทักษะ “การอา่นจับใจความ”  และ  “การเขยีนสรปุความเขา้ใจ”  ในการประสานงาน  จากกรณีศกึษา 
• (กรณศีกึษาจากงานจรงิขององคก์ร หรอื  วทิยากร) 

7. นําเสนอผลงานกลุม่ 

ประเมนิผล และ เฉลยคําตอบ 
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ประกาศนยีบตัร: บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากัด 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 6 ธนัวาคม 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ 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 21 พฤศจกิายน 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดงันีY 

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีR 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีR 014-2-63503-8 

          ชืRอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ทีR 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืRอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชืRอหลักสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเช็คบรษัิท สัRงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
3.  หัก ณ ทีRจ่าย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีRไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 

 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ความคดิ, ทักษะเฉพาะทาง, เสรมิสรา้ง, การจับใจความ, นักอา่น,เป็นเลศิ,นักเขยีน,ทีRเกดิผล 


