ื สารอย่างมีประสท
ิ ธิภาพ
เทคนิคการสอ
EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS

วิทยากร: ดร.พิพ ัฒน์พล เพ็ ชรเทีย
 ง

ปริญญาเอก การศึกษาเพือ
G พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
ปริญญาโท การศึกษาเพือ
G พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
ประสบการณ์ทํางาน ทีป
G รึกษาอาวุโสด ้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร
บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี; ฟรี จําก ัด (พ ัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
- ผู ้จัดการฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึ กอบรม
 ั แนล กรุป
และการพ ัฒนาบุคลากร กลุม
่ บริษท
ั คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชน
๊ จําก ัด

15 พฤศจิกายน 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
G ัดอบรมอาจเปลีย
G นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

ว ัตถุประสงค์
ั มนาเรียนรูห
ืG สารด ้วยรูปแบบต่างๆ
1. เพือ
G ให ้ผู ้เข ้าฝึ กอบรม-สม
้ ลักการสอ
ทีม
G ผ
ี ลต่อการไหลของข่าวสารอย่าง
เป็ นรูปธรรม
ืG สารในระดั บ ต่างๆ อย่ างมีประส ท
ิ ธิภาพต่อการแก ้ไขปั ญหาและ
2. เพืGอ ให ้ผู ้เข ้ารั บการอบรมไดมี
้ ทก
ั ษะการสอ
G สารภายในสํานักงาน
อุปสรรคด ้วยกระบวนการจัดการเชิงบริหารการสือ
ืG สาร การนํ าเสนอเป็ นรายบุคคล และเป็ นกลุ่มได ้อย่างมัGนใจ
3. เพือ
G ให ้ผู ้เข ้าอบรมไดฝึ้ กปฏิบ ัติการเตรียมการสอ
ืG สารทีด
มีกระบวนการคิดอย่างสร ้างสรรค์จากการสอ
G ี
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
ํ ค ัญของการสอ
ื สารทีมป
ิ ธิภาพ
1. ความหมายและความสา
ี ระสท
ื สารทีม
ิ ธิภาพแบบ ICME
2. ว ัตถุประสงค์การติดต่อและการสอ
 ป
ี ระสท
 Inform Communication
 Control Communication
 Motivation Communication
 Emotional Communication
ํ เร็จทีม
่ วามสา
ิ ธิภาพต่อการสอ
ื สาร
3. อุปสรรคและผลกระทบจากต ัวแปรต่างๆ สูค
 ป
ี ระสท
ึ ษา เพือ
WORKSHOP 1 กิจกรรมการเรียนรู ้ ระดมสมองกลุม
่ ย่อยจากกรณีศก
 หาความรูแ
้ ละท ักษะ
ื สารทีม
ิ ธิภาพแบบรายบุคคล และกระบวนการกุลม
การสอ
 ป
ี ระสท
่ ย่อย
WORKSHOP 2 ทําแบบทดสอบ 30 ข้อ
 แบบทดสอบตนเองภาวะผูน
้ ํา (Leadership Assessment) 7 ด ้าน
1. ภาวะผู ้นํ า (Leadership)
2. การสอนงาน เป็ นพีเG ลีย
e ง (Coaching)
ืG สาร (Communication)
3. ทักษะการสอ
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

4.

5.

6.

7.

4. ทักษะการนํ าเสนอ (Presenting)
5. การจัดการการวางแผน (Planning / Organization)
6. การสร ้างแรงจูงใจ (Motivation)
7. ทักษะการประเมินผลทบทวน และติดตามผล (Monitor / Review)
ื สารตามหล ักสากลทีน
กระบวนการของการสอ
 ย
ิ มใชใ้ นองค์กร
ืG สารด ้วยเสย
ี ง
 การสอ
ืG สารด ้วยลายลักษณ์อักษร
 การสอ
ืG สารต่อหน ้า
 การสอ
ี ระบบ
ื สารทีดใี นองค์กรทีมี
รูปแบบของเครือข่ายและการจ ัดการไหลของการสอ
ืG สารแบบบนลงล่าง (Downward Communication)
 การสอ
ิืG
 การสอสารล่
างขึน
e บน (Upward Communication)
G สารแบบแนวราบ (Horizontal Communication)
 การสือ
ื สารแบบเครือข่ายประเภทต่างๆ อาทิ
WORKSHOP 3 กิจกรรมฝึ กท ักษะ การสอ
 Circle Model
 Wheel Model
 Chain Model
 The Y Model
 All Channel Model
ื สารทีมป
ิ ธิภาพ
ระด ับขนของการส
ั;
อ
ี ระสท
 Intrapersonal Communication (ตัวเอง)
 Interpersonal Communication (2 คนขึน
e ไป)
 Group Communication (กลุม
่ )
 Organization Communication (องค์กร)
ั
สรุปสาระสําค ัญ แลกเปลีย
 นประสบการณ์ และถาม-ตอบระหว่างผูเ้ ข้าฝึ กอบรม-สมมนา

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

พิเศษ! ชําระภายใน 1
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
315.00
301.00

15 พฤศจิกายน 2562
ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,815.00
4,601.00

ตุลาคม 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซส์ าํ เนาหน้าเช็ค)
VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4,472.00

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

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีe
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีG 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีG 014-2-63503-8
G บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงG แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีG จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีG 0-2615-4479
ืG บริษัท เบอร์ตด
G หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ

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

2. ชําระด ้วยเช็คสังG จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงG แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีG จํากัด (สํานักงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
G 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
ื เงินทีไG ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงG แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีG จํากัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining

หลักสู ตรอบรม,สัมมนา,งานบริการ,นักบริการ,พนักงานต ้อนรับ,การให ้บริการ,Receptions,smartsmile,servicemind,ดูแลลูกค ้า,ตอบคําถาม
ลูกค ้า,
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

