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 หลักสูตร  ทักษะการเป็น “นักอ่านที่ทรงพลงั”..สู่ความเป็นเลศินักส่ือสารยุค AEC 

(To Enhance Good Capturing Reader Skill Towards AEC) 
 

วันที ่21  มิถุนายน  2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรม Arize  ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์  กทม **สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร : อาจารย์ประภาภรณ์   พนัสพรประสิทธ์ิ 
หลักการและเหตุผล 

  การอ่านหนังสือน้อยของประชากรชาวไทย นับเป็นอันดับต้นๆ ของชาติอาเชียน แต่ถ้าอ่านด้วยการใช้ส่ือ
ออนไลน์จากรูปแบบต่างๆ โซเชียลมีเดีย รวมถึงเฟซบุ๊ค กจ็ะมากจนนับเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ซ่ึงสะท้อนให้เห็น
ถึงพฤติกรรม “การอ่าน” และการบริโภคข้อมลูข่าวสารท่ีเปล่ียนไปอย่างส้ินเชิงของคนไทยยคุใหม่ 

อน่ึง ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีด้านการส่ือสารด้านหน่ึง จะสร้างคุณประโยชน์อย่างมากมายหากใช้ในเชิง
สร้างสรรค์ แต่ในอีกด้านหน่ึง ภัยได้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้างแรงให้หลายๆ ด้าน เช่น การเมือง เศรษฐกิจ และ
โดยเฉพาะอย่างย่ิงสังคม 

ท้ังนี ้ภายใต้เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีพัฒนาอย่างรวดเร็วในโลกยคุปัจจุบัน ท าให้ชาวไทยยคุใหม่นับวนัจะไม่
สนใจ “การอ่านข้อความ” หรือ “อ่านจากบนหน้ากระดาษ” 

ดังนั้น ถึงแม้ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีทันสมยัจะมีความจ าเป็น แต่กค็วรจะมีการรณรงค์ให้คน
ไทยรุ่นใหม่เกิดจิตส านึก “รักการอ่าน” ข้อมลูข่าวสารจากหน้ากระดาษให้มากขึน้ ควบคู่ไปด้วย 

ส่ิงทีจ่ะได้รับ  : 

1. ความส าคัญของนักอ่าน 

2. ประโยชน์ของวินัย  “รักการอ่าน” 

3.  ทักษะการอ่านเร็ว 

4. ทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ – ความเช่ือมโยงของข้อมลู 

5. ทักษะ - ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา 
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หัวข้อหลักสูตร 
1. มาตรฐานการสร้างทักษะการส่ือสารท่ีเกิดผล 

2. ความส าคัญ และประโยชน์ “การเป็นนักอ่านท่ีทรงพลังท่ีสุด” 

3. วิธีการและเทคนิค “การอ่านอย่างมีคุณภาพ” เพ่ือการส่ือสาร “การสรุป” ท่ีเกิดผล 

4. การฝึกปฏิบัติกลุ่ม “Reading” จาก Case Study (ภาษาอังกฤษ) 

5. พร้อมการเฉลยค าตอบ 

6. การฝึกปฏิบัติกลุ่มทักษะ “การอ่านจับใจความ” จากกรณีศึกษา 

7. และ  ทักษะ “การเขียนสรุป” (ภาษาไทย) 

8. น าเสนอผลการฝึกปฏิบัติกลุ่ม  และการประเมินผล 

สรุป –  ค าถาม / ค าตอบ  

วิทยากร           อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธ์ิ  
                        วิทยากรดีเด่น ประจ าปี 2561 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่น) 

ประสบการณ์ 

- กรรมการบริหารสมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย 

- เลขานุการฝ่ายบุคคล บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 

- เลขานุการฝ่ายบริหาร บมจ.เบอร์ล่ียคุเกอร์ 

- เลขานุการฝ่ายบริหาร ผู้จัดการส่วนบริหารงานธุรการท่ัวไป บมจ.อุตสาหกรรมท าเคร่ืองแก้วไทย 

- เลขานุการฝ่ายโฆษณา ฝ่ายขายและฝ่ายขดุเจาะน า้มนั บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด 

- อดีตผู้จัดการส่วนบริหารงานท่ัวไป บริษัท อุตสาหกรรมท าเคร่ืองแก้วไทย จ ากัด (มหาชน) 

เทคนิคการฝึกอบรม    บรรยายสรุป  อภิปราย  กรณีศึกษา  แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ  และ Learning Games การ
น าเสนอผลงานหน้าห้องฝึกอบรม 
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ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      ฟรี** ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

สมัคร 1 ท่าน 3,900 280 120 4,160 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter     คุณอิศราภรณ์  089-773-7091 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 

 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   
ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร    ติดต่อคุณจ๋ิว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  

hrdzenter     www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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