
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
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เทคนคิการสื�อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS  

 
 

วทิยากร: ดร.พพิฒันพ์ล  เพ็ชรเที�ยง 
ปรญิญาเอก การศกึษาเพืGอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 
ปรญิญาโท การศกึษาเพืGอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 

                       ประสบการณ์ทํางาน ทีGปรกึษาอาวโุสดา้นการพัฒนาบคุลากร/วทิยากร 
                     บรษัิท คงิ เพาเวอร ์ดวิตี; ฟร ีจํากดั (พฒันาบคุลากรมากกวา่ 3,500 คน) 
                    - ผูจ้ดัการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล / นักวเิคราะหว์างแผนระบบการฝึกอบรม 
                และการพฒันาบคุลากร กลุม่บรษิทั คงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นช ั�นแนล กรุป๊ จํากดั 

 
15 พฤศจกิายน 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีGจัดอบรมอาจเปลีGยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืGอใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรม-สมัมนาเรยีนรูห้ลักการสืGอสารดว้ยรูปแบบต่างๆ ทีGมผีลต่อการไหลของขา่วสารอย่าง
เป็นรูปธรรม 

2. เพืGอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดม้ทีกัษะการสืGอสารในระดับต่างๆ อย่างมีประสทิธภิาพต่อการแกไ้ขปัญหาและ
อปุสรรคดว้ยกระบวนการจัดการเชงิบรหิารการสืGอสารภายในสํานักงาน 

3. เพืGอใหผู้เ้ขา้อบรมไดฝึ้กปฏบิตักิารเตรยีมการสืGอสาร การนําเสนอเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่มไดอ้ย่างมัGนใจ 
มกีระบวนการคดิอยา่งสรา้งสรรคจ์ากการสืGอสารทีGด ี 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 

1. ความหมายและความสาํคญัของการสื�อสารทมีปีระสทิธภิาพ 
2. วตัถปุระสงคก์ารตดิตอ่และการสื�อสารที�มปีระสทิธภิาพแบบ ICME 

� Inform Communication 
� Control Communication 
� Motivation Communication 
� Emotional Communication 

3. อปุสรรคและผลกระทบจากตวัแปรตา่งๆ สูค่วามสาํเร็จที�มปีระสทิธภิาพตอ่การสื�อสาร 
WORKSHOP 1 กจิกรรมการเรยีนรู ้ระดมสมองกลุม่ยอ่ยจากกรณีศกึษา เพื�อหาความรูแ้ละทกัษะ
การสื�อสารที�มปีระสทิธภิาพแบบรายบคุคล และกระบวนการกลุม่ยอ่ย 
WORKSHOP 2 ทําแบบทดสอบ 30 ขอ้ 
� แบบทดสอบตนเองภาวะผูนํ้า (Leadership Assessment)  7 ดา้น 
1. ภาวะผูนํ้า (Leadership) 
2. การสอนงาน เป็นพีGเลีeยง (Coaching) 
3. ทกัษะการสืGอสาร (Communication) 
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4. ทกัษะการนําเสนอ (Presenting) 
5. การจัดการการวางแผน (Planning / Organization) 
6. การสรา้งแรงจูงใจ (Motivation) 
7. ทกัษะการประเมนิผลทบทวน และตดิตามผล (Monitor / Review) 

4. กระบวนการของการสื�อสารตามหลกัสากลที�นยิมใชใ้นองคก์ร 
� การสืGอสารดว้ยเสยีง 
� การสืGอสารดว้ยลายลักษณอ์ักษร 
� การสืGอสารตอ่หนา้ 

5. รปูแบบของเครอืขา่ยและการจดัการไหลของการสื�อสารทดีใีนองคก์รที�มีรีะบบ 
� การสืGอสารแบบบนลงล่าง (Downward Communication) 
� การสืGอิสารลา่งขึeนบน (Upward Communication) 
� การสืGอสารแบบแนวราบ (Horizontal Communication) 
WORKSHOP 3 กจิกรรมฝึกทกัษะ การสื�อสารแบบเครอืขา่ยประเภทตา่งๆ อาท ิ
� Circle Model 
� Wheel Model 
� Chain Model 
� The Y Model 
� All Channel Model 

6. ระดบัข ั;นของการสื�อสารทมีปีระสทิธภิาพ 
� Intrapersonal Communication (ตัวเอง) 
� Interpersonal Communication (2 คนขึeนไป) 
� Group Communication (กลุม่) 
� Organization Communication (องคก์ร) 

7. สรปุสาระสําคญั แลกเปลี�ยนประสบการณ์ และถาม-ตอบระหวา่งผูเ้ขา้ฝึกอบรม-สมัมนา 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน   15 พฤศจกิายน 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 1 ตลุาคม 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,472.00 4,601.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีe 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีG 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีG 014-2-63503-8 

          ชืGอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีG 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืGอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืGอหลกัสตูรและวนัอบรม 
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2.  ชาํระดว้ยเชค็สัGงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีGจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีGไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 หลกัสูตรอบรม,สมัมนา,งานบรกิาร,นักบรกิาร,พนักงานตอ้นรับ,การใหบ้รกิาร,Receptions,smartsmile,servicemind,ดแูลลกูคา้,ตอบคําถาม
ลกูคา้, 


