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 เคล็ดลับการส่ือสารเพือ่ความสัมพนัธ์ที่ยัง่ยืน  
(Communication for Sustainable Relationships)  

วันศุกร์ที ่21 มิถุนายน 2562  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

  Grand Sukhumvit Hotel ซอยสุขุมวทิ 6  ใกล้ BTS นานา  กทม **สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วทิยากร : อาจารย์ธนกฤต ภูษดิาอภวิฒัน์ 

สมคัร 4 ท่าน ลดเหลือท่านละ  2,900 บาท เท่านัน้+++   

 (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

หลกัการและเหตุผล 

บนโลกยคุใหม่เตม็ไปด้วยกระแสของการเปล่ียนแปลง การพัฒนา รวมถึงเทคโนโลยี และแน่นอนท่ีสุดคือ
การติดต่อส่ือสารท้ังใน (Communication) และนอกองค์กรเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้บุคลากร รวมถึงองค์กรมี
ความก้าวหน้า ประสบผลส าเร็จในธุรกิจ งานขาย งานบริการ และการสร้างความเช่ือมัน่ต่อลูกค้า และการ
ประสานงานกับทีมงานภายในองค์กรได้อย่างราบร่ืน 

ปัญหาทีเ่กดิขึ้นกบัพนักงานในองค์กร 
 

 มีกรอบความคิดและทัศนคติเชิงลบท่ีไม่เอือ้ต่อการส่ือสาร 
 ยึดตัวเองเป็นหลักในการส่ือสาร ไม่พยายามเข้าใจผู้ อ่ืน 
 ส่ือสารไปแล้วแต่กลับเข้าใจไม่ตรงกัน 
 ไม่ได้รับการประสานงานและความร่วมมือจากการส่ือสารท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 
 ไม่ได้ฟังอย่างตั้งใจและอย่างเข้าใจ จึงจับประเดน็ไม่ถกู 
 ได้รับ Feedback แล้วเสียก าลงัใจและไม่เกิดการปรับปรุงพัฒนา 

ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
 

 ตระหนักถึงอุปสรรคและปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการส่ือสารท่ีผิดพลาดและทราบวิธีท่ีจะหลีกเล่ียงปัญหาดังกล่าว 
 ปรับทัศนคติและกรอบความคิดด้านการส่ือสารให้เป็นเชิงบวกและสร้างสรรค์ 
 ใช้เทคนิคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่ือสารให้ชัดเจน ตรงประเดน็สู่เป้าหมาย เป็นผู้ฟังท่ีเข้าอกเข้าใจเพ่ือสร้าง
เสน่ห์และความน่าสนใจในการส่ือสาร 

 ส ารวจตัวเอง วิเคราะห์ผู้ อ่ืน ปรับปรุง และพัฒนาตนเองด้านการส่ือสารให้มีประสิทธิผล 
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หัวข้อการสัมมนา 
 

•กรอบความคิดและทัศนคติในการส่ือสารเชิงบวกและสร้างสรรค์ 

•อุปสรรคและปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการส่ือสารงานบริการท่ีผิดพลาด 

•เทคนิคในการส่ือสารกับผู้ฟังประเภทต่าง ๆ ได้อย่างตรงจุดและโดนใจ 

•เทคนิคในการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจเพ่ือเป็นนักส่ือสารท่ีมีเสน่ห์ 

•เทคนิคใสการพูดเพ่ือโน้มน้าวและจูงใจ 

•การส่ือสารเพ่ือให้ได้รับความร่วมมือและการประสานงานอย่างเตม็ใจ 

•การให้ Feedback ท่ีให้ก าลังใจและสร้างความเปล่ียนแปลง 

•การตั้งค าถามท่ีดีของการส่ือสาร 

•ตระหนัก ส ารวจ วิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาตนเองด้านการส่ือสาร 
 

ระยะเวลา 1 วนั  เวลา  09.00-16.00 น.:   บุคลากรด้านความปลอดภัย และ บุคคลผู้สนใจทัว่ไป 
 

รูปแบบการอบรม 
 การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซ่ึงเพ่ือให้ผู้เข้า
อบรมมีความเข้าใจ ยอมรับ และน าไปปฏิบัติตาม อีกท้ังตรงตามเป้าหมายท่ีองค์กรได้ก าหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม Paticipative Technique 
2. ฝึกปฏิบัติทีละขัน้ตอนและแลกเปล่ียนประสบการณ์กับท่านอ่ืนๆ (Workshop) 
3. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพ่ือเสริมบุคลิกภาพภายนอก 
4. สรุปการบรรยาย ถาม-ตอบ 
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ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมคัร 4 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 203 87 3,016 

 
 

 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่  คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter  IG : hrd_zenter 
คุณอิศราภรณ์  089-773-7091  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,   
 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลกิก่อนวนังาน 10 วนั  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลกิก่อนวนัสัมมนาก่อนวนังาน 1-7 วนั บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีทีท่่านยกเลกิในวนัสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมคัรมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือหากท่านยงัไม่
ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   

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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