
 

 
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  

หลกัสตูร  
การเสรมิสรา้งทกัษะการจบัใจความนกัอา่นสูค่วาม

เป็นเลศินกัเขยีนที�เกดิผล 
Enhancing   good  capturing  reader and  writing  skills 

 
 

วทิยากร: อาจารยป์ระภาภรณ์ พนสัพรประสทิธิ0 
อดตีเลขานุการฝ่ายขาย ฝ่ายการโฆษณา และฝ่ายขดุเจาะนํOามัน บรษัิท เอสโซแ่สตนดารต์ ประเทศไทย จํากดั 

อดตีเลขานุการฝ่ายบคุคล บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด 
อดตีเลขานุการบรหิาร ฝ้ายการตลาดและฝ่ายจดัการ บรษัิท เบอรล์ีV ยคุเกอร ์จํากดั (มหาชน) 

ผูจ้ดัการสว่นบรหิารธรุการ บรษัิท อตุสาหกรรมทําเครืVองแกว้ไทย จํากดั (มหาชน) 
ประสบการณด์า้นเลขานุการระดบับรหิารมากกวา่ 40 ปี 

 
 

10 มนีาคม 2564 
09.00 – 16.00 น. 

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

 

หลกัการและเหตผุล 
 ประสทิธผิลพืOนฐานแรกทีVตอ้งการของนักปฏบิตังิานยุคใหม่ ก็คอื การไดรั้บความสําเร็จในหนา้ทีVทีVไดรั้บ
มอบหมาย  ตามดว้ยประสทิธผิลพืOนฐานทีVสองตามมา คอื  ความกา้วหนา้  โดยมคีวามเขา้ใจว่าปัจจัยหลักทีVทําให ้
เกดิผล กค็อื  การมคีวามรูค้วามสามารถในหนา้ทีVนั Oน ๆ  
 แต่พืOนฐานทีVสําคัญทีVถอืไดว้า่เป็นศักยภาพ  (สญัลักษณ์ความเป็นมอือาชพี)  แฝงไวเ้บืOองหลงัของประสทิธผิล
ทั OงสองพืOนฐานทกุ  ๆ ครั Oง ซึVงถา้ไมป่ระเมนิแลว้ จะไมเ่ห็นความสําคัญ  โดยมผีลต่อเนืVองไปถงึความสําเร็จใน
ครอบครัวและสงัคม คอื “ศกัยภาพการสืVอสาร –  นักพูด  นักฟัง  นักเขยีน  และ  นักอ่าน” 
 ดังนัOน หลักสตูรนีO  จะเป็นการเสรมิสรา้งศกัยภาพทีVเริVมจากรากฐานทีVดขีองชวีติ  เรยีกวา่  “การเป็นนักอา่นทีV
ทรงพลังทีVสดุ”  ดว้ยเทคนคิ  “การอา่นแบบจับใจความ”  เพืVอสง่ประสทิธผิลต่อสูก่ารเป็น “นักเขยีน”ทีVเกดิผล  
ตลอดจนผลพลอยไดข้องการเป็น “นักพูด” และ “นักฟัง” ระดับมอือาชพีไดอ้กีอยา่งครบวงจร 
สรุปแลว้  องคก์รใด  มผีูป้ฏบิตังิานทีVมศีกัยภาพการสืVอสารอย่างครบวงจร  ก็จะชว่ยใหเ้กดิสมัฤทธผิลของงานเป็น
ปัจจัยทีVเกืOอหนุนตอ่ 

- ความร่วมมอื  ความผูกพัน  อย่างเป็นทมี 
- ความสามารถในการแข่งขัน 
- ความทมุเทการทํางานอย่างเต็มทีVตามบทบาทหนา้ทีV 

 ซึVงเป็นความคาดหวัง  ความรับผดิชอบ และ ความทา้ทาย ทีVนักปฏบัิตงิาน และ นักบรหิารทรัพยากรบคุคลยคุ
ใหม ่ไม่อาจจะปฏเิสธได ้
 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา:ภาคเชา้ 
 
1. ความสําคัญ “การเป็นนักอา่นทีVทรงพลังทีVสดุ”  
2. วธิกีารและเทคนคิ “การอา่นจับใจความ”  เพืVอ  “การสรุปความเขา้ใจ 

• ทีVเกดิผลในการประสาน 
3. การฝึกปฏบิัตกิลุม่ดว้ยทกัษะ  “การอา่นจับใจความ” จากกรณีศกึษา 
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• (โดยวทิยากร) 
4. นําเสนอผลงานกลุ่ม 
5. ประเมนิผล และ เฉลยคําตอบ 

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) 
ราคาคา่อบรม / หลกัสตูร / ทา่น 

จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 
1 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 

พเิศษ...ราคาโปรโมช ั�น !!! 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

2 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00 3,745.00 
3 2,900.00 203.00 87.00 3,016.00 3,103.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีO 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีV 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์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 
เว็บไซต:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  

 
 
 

 
อบรม, สมัมนา, ความคดิ, ทักษะเฉพาะทาง, เสรมิสรา้ง, ทักษะ, จับใจความ, นักอา่น, นักเขยีน 


