ื สารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์
การสอ
ในงานขายและบริการ
วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
T จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
T ากด ้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

6 มีนาคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
T ัดอบรมอาจเปลีย
T นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ืT สารถือว่าเป็ นปั จจัยหนึงT ทีส
ืT สาร เป็ นปั จจัยหนึงT
การสอ
T าํ คัญต่อการทํางานประจําวันของทุกคน เพราะการสอ
T
ึ
ํ
ืT สาร
.... ซงก่อให ้เกิดความสาเร็จในการทํางาน .... ไม่ว่าจะเป็ น พน ักงานขาย หรือ พนก
ั งานบริการ ล ้วนต ้องสอ
ั
T สารทีT ถูกต้อง .. ชดเจน
กับลูกค ้า.... ด ้วยภาษาการสือ
.. ตรงประเด็น .. และสอดคล้องก ับความต้องการของ
ิ ธิภาพในการสอ
ืT สารย่อมทําให ้องค์กรได ้เปรียบในการแข่งขันอีกด ้วย
ลูกค้า หากบุคลากรมีประสท
ื สารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ในงานขายและบริการ จึงถูกพัฒนาขึน
หลักสูตร การสอ
a มาเพือ
T มุ่งเน ้น
ืT สารด ้วยภาษาพูดได ้อย่างถูกต ้อง สามารถ สอ
ืT สาร
ให ้ พน ักงานขาย หรือ พน ักงานบริการ ได ้พัฒนาทักษะการสอ
ั มนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้ด ้านนีaได ้ด ้วยตนเอง
เข ้าใจและตรงวัตถุประสงค์ เมือ
T จบการอบรม ผู ้เข ้าสม
ว ัตถุประสงค์
ืT สารด ้วยภาษาพูดอย่างสร ้างสรรค์ในงานขายและบริการ ได ้
1. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบวิธข
ี องการสอ
อย่างเข ้าใจถูกต ้อง
้ ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ธรุ กิจ
2. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไT ด ้ ไปใชให
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
 สารด้วยภาษาพูดก ับงานขายและบริการ
Module 1: การสือ
1. ประเด็นสาํ คัญของการสอืT สารด ้วยภาษาพูด
2. องค์ประกอบของการสอืT สารด ้วยภาษาพูด
3. ท ักษะการสือ สารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ในงานขายและบริการ
ั
• ชดเจน
• กะท ัดร ัด
• ได้ใจความ
• เข้าใจง่าย
• ตรงประเด็น
• ตามเป้าหมาย
4. อิทธิพลของภาษาพูดในโลกธุรกิจ ....
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

5.
6.

• งานขาย
• งานบริการ
ื สารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์
กิจกรรม: ฝึ กฝนท ักษะการสอ
ั
กิจกรรม: เทคนิคการสรรค์สร้างภาษาพูดให้ชดเจน
... เข้าใจง่าย ... ตรงประเด็น

ื สารด้วยภาษาพูด
Module 2: การพ ัฒนาการสอ
่
7. ปัจจ ัยอืน ๆ ทีส งผลต่อการสอื สารด้วยภาษาพูด

•
•
•

8.
9.
10.
11.

การฟั ง
ทัศนคติ

บุคลิกภาพ
ืT สารด ้วยภาษาพูด
อุปสรรคและปั ญหาทีม
T ผ
ี ลต่อการสอ
 สารด้วยภาษาพูด
กิจกรรม: วิธก
ี ารขจ ัดอุปสรรคและปัญหาทีม
 ผ
ี ลต่อการสือ
ึ ษาการสอ
ื สารด้วยภาษาพูดทีเ พิม
T ก ับโลกธุรกิจ
กิจกรรม: กรณีศก
 ขึน
สรุปคําถาม-คําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 6

มีนาคม 2562

ประเภท

ั
ค่าสมมนา

VAT 7%

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย

บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

4,500.00
4,300.00

315.00
301.00

135.00
129.00

4,680.00
4,472.00

4,815.00
4,601.00

พิเศษ ชําระภายใน 19
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
กุมภาพ ันธ์ 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซส
VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4,160.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,601.00
4,280.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีa
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีT 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีT 014-2-63503-8
T บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
ชือ
และแฟ็ กซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีT 0-2615-4479
ืT บริษัท เบอร์ตด
T หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังT จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
T า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไT ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
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
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

