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หลักสู ตร ทักษะการเป็ น “นักอ่ านที่ทรงพลัง”..สู่ ความเป็ นเลิศนักสื่อสารยุค AEC
(To Enhance Good Capturing Reader Skill Towards AEC)
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

ณ โรงแรม Arize ซอยสุ ขมุ วิท 26 ใกล้ BTS พร้ อมพงษ์ กทม **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
วิทยากร : อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
หลักการและเหตุผล
การอ่ านหนังสื อน้ อยของประชากรชาวไทย นับเป็ นอันดับต้ นๆ ของชาติอาเชี ยน แต่ ถ้าอ่ านด้ วยการใช้ สื่อ
ออนไลน์ จากรู ปแบบต่ างๆ โซเชี ยลมีเดีย รวมถึงเฟซบุ๊ค ก็จะมากจนนับเป็ นอันดับต้ นๆ ของโลก ซึ่ งสะท้ อนให้ เห็ น
ถึงพฤติกรรม “การอ่ าน” และการบริ โภคข้ อมูลข่ าวสารที่ เปลี่ยนไปอย่ างสิ ้นเชิ งของคนไทยยุคใหม่
อนึ่ง ความก้ าวหน้ าในเทคโนโลยีด้านการสื่ อสารด้ านหนึ่ง จะสร้ างคุณประโยชน์ อย่ างมากมายหากใช้ ในเชิ ง
สร้ างสรรค์ แต่ ในอีกด้ านหนึ่ง ภัยได้ ก่อให้ เกิดอันตรายอย่ างร้ างแรงให้ หลายๆ ด้ าน เช่ น การเมือง เศรษฐกิจ และ
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งสังคม
ทั้งนี ้ ภายใต้ เทคโนโลยีการสื่ อสารที่พัฒนาอย่ างรวดเร็ วในโลกยุคปั จจุบัน ทาให้ ชาวไทยยุคใหม่ นับวันจะไม่
สนใจ “การอ่ านข้ อความ” หรื อ “อ่ านจากบนหน้ ากระดาษ”
ดังนั้น ถึงแม้ ความเจริ ญก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะมีความจาเป็ น แต่ กค็ วรจะมีการรณรงค์ ให้ คน
ไทยรุ่ นใหม่ เกิดจิ ตสานึก “รั กการอ่ าน” ข้ อมูลข่ าวสารจากหน้ ากระดาษให้ มากขึน้ ควบคู่ไปด้ วย
สิ่งทีจ่ ะได้ รับ :
1. ความสาคัญของนักอ่ าน
2. ประโยชน์ ของวินัย “รั กการอ่ าน”
3. ทักษะการอ่ านเร็ ว
4. ทักษะการอ่ านจับใจความสาคัญ – ความเชื่ อมโยงของข้ อมูล
5. ทักษะ - ฝึ กปฏิ บัติจากกรณี ศึกษา
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หัวข้ อหลักสู ตร
1. มาตรฐานการสร้ างทักษะการสื่ อสารที่เกิดผล
2. ความสาคัญ และประโยชน์ “การเป็ นนักอ่ านที่ทรงพลังที่สุด”
3. วิธีการและเทคนิค “การอ่ านอย่ างมีคุณภาพ” เพื่อการสื่ อสาร “การสรุ ป” ที่เกิดผล
4. การฝึ กปฏิ บัติกลุ่ม “Reading” จาก Case Study (ภาษาอังกฤษ)
5. พร้ อมการเฉลยคาตอบ
6. การฝึ กปฏิ บัติกลุ่มทักษะ “การอ่ านจับใจความ” จากกรณี ศึกษา
7. และ ทักษะ “การเขียนสรุ ป” (ภาษาไทย)
8. นาเสนอผลการฝึ กปฏิ บัติกลุ่ม และการประเมินผล
สรุป – คาถาม / คาตอบ
วิทยากร

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
วิทยากรดีเด่ น ประจาปี 2561 สมาคมส่ งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ ุ่ น)
ประสบการณ์
- กรรมการบริ หารสมาคมเลขานุการสตรี แห่ งประเทศไทย
- เลขานุการฝ่ ายบุคคล บมจ.ปูนซิ เมนต์ ไทย จากัด
- เลขานุการฝ่ ายบริ หาร บมจ.เบอร์ ลี่ยคุ เกอร์
- เลขานุการฝ่ ายบริ หาร ผู้จัดการส่ วนบริ หารงานธุรการทั่วไป บมจ.อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้ วไทย
- เลขานุการฝ่ ายโฆษณา ฝ่ ายขายและฝ่ ายขุดเจาะนา้ มัน บริ ษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ ด (ประเทศไทย) จากัด
- อดีตผู้จัดการส่ วนบริ หารงานทั่วไป บริ ษัท อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้ วไทย จากัด (มหาชน)

เทคนิคการฝึ กอบรม บรรยายสรุ ป อภิปราย กรณี ศึกษา แบ่ งกลุ่มย่ อยฝึ กปฏิ บัติ และ Learning Games การ
นาเสนอผลงานหน้ าห้ องฝึ กอบรม
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ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
ฟรี ** ค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มือ้ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ

ค่ าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

สมัคร 1 ท่าน

3,900

280

120

4,160

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ

3,300

231

99

3,432

สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่
คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444, Line : hrdzenter คุณอิศราภรณ์ 089-773-7091
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

(ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีทที่ ่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสีย
ค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีทที่ ่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามทีส่ ่ งใบสมัครมาแล้ ว บริษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรื อ
หากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสั มมนา ทางบริ ษัท ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
ต้ องการจัดอบรมรูปแบบ In-house Training ภายในองค์ กร ติดต่ อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, Line :
hrdzenter www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

