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การส่ือสารอย่างทรงพลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

Communication for High Powerful Performance  

วันท่ี 23 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Grand Sukhumvit Hotel   ซอยสุขุมวิท 4-6  กรุงเทพฯ ใกล ้BTS  สถานีนานา **สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร   อาจารย์สุกจิ   ตรียุทธวัฒนา 

Promotion  สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทนัทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

 (ราคาปกติท่านละ  3,900 บาท) 

หลักการและเหตุผล 

      การส่ือสารในปัจจุบัน ซ่ึงเป็นยคุของโลกาภิวัตน์ และอนาคตข้างหน้าท่ีก าลังจะเป็นยคุแห่งการเปล่ียนแปลง
ในด้านการส่ือสาร เป็นรูปแบบท่ีไม่มีขอบเขตจ ากัด ไม่มีอาณาเขต หรือพรมแดนท่ีไม่สามารถติดต่อส่ือสารกันไม่ได้ 
สามารถเช่ือมโยงเครือข่ายกันได้ท่ัวโลกไม่ว่าจะอยู่ ท่ีใดในโลก แต่ทีส่ าคัญทีสุ่ดกค็ือการส่ือสารดังกล่าวจะประสบ
ความส าเร็จหรือไม่น้ันกข้ึ็นอยู่กบั “คน หรือมนุษย์น่ันเอง อย่างเช่นคนบางคนที่อยู่ในองค์กรหรืออยู่ในสังคม มี

ความรู้ ความสามารถมากแต่กไ็ม่สามารถส่ือสารให้คนอ่ืนเข้าใจได้ ส่ิงเหล่านีเ้ป็นสาเหตุแห่งความไม่เข้าใจกัน  ความ
ขดัแย้ง โดยเฉพาะผู้ ส่ือสารกับผู้ อ่ืนได้ใช้อารมณ์ อคติ หรือขาดสติ ในการส่ือสาร นอกจากนีย้งัส่งผลกระทบต่อการ
ท างานร่วมกัน ตลอดจนมีผลกระทบต่อขวัญก าลังใจ และแรงจูงใจของลูกน้อง อันจะน ามาสู่ผลงานท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้อัตราการลาออกสูงขึน้ ดังนั้นหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นจึงมีความส าคัญมาก ท่ีจะช่วยให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการส่ือสาร สามารถน าไปปฏิบัติหรือประยกุต์ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
ส่ิงทีไ่ด้รับจากการฝึกอบรม 

1. สามารถคิดวิเคราะห์การส่ือสารระหว่างบุคคลได้อย่างเป็นระบบและอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. จิตวิทยาการส่ือสารในการสร้างบรรยากาศ ลดแรงกดดัน และส่ือสารในแนวทางเดียวกัน 
3. เทคนิคการส่ือสาร แนวทางการส่ือสาร และแนวทางการปรับปรุงการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม :  1 วนั (9.00-16.30 น.) 
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หัวข้อการสัมมนา 
 

1) ท่ีมาของการส่ือสารและท าไมต้องสร้างจิตวิทยาในการส่ือสาร ? 

**Workshop :  Communication Problem 

2) ปัญหาของการส่ือสารท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
3) จะส่ือสารอย่างไรให้ทรงพลังอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) กระบวนและประสิทธิภาพของการส่ือสารท้ังระบบ 

**Workshop : ค าพูดของเราเป็นแบบไหน ?   

5) ท าอย่างไรให้ผู้ฟังเช่ือใจและยอมรับการส่ือสาร 
6) จะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ฟังถนัดรับสารแบบใด และอย่างไร 
7) วิเคราะห์การส่ือสารระหว่างบุคคล TA : Transactional Analysis 

**Workshop : TA Case Study 
8) เทคนิคการสร้างบรรยากาศ เพ่ือคลายความกดดันในการส่ือสาร 
9) จิตวิทยาการส่ือสารในการสร้าง Common Interest ร่วมกัน 
10) เจาะลึกระดับความส าคัญของรูปแบบการติดต่อส่ือสาร 
11) กิจกรรมการส่ือสารเพ่ือส่ือให้เห็นถึงการใช้ความคิดของตนเองและร่วมกับผู้ อ่ืน 
12) แนวทางการส่ือสารกับคนในองค์กร และแนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

**Workshop :  Communication Solution 

ผู้เข้าฝึกอบรม  เหมาะส าหรับผู้บริหาร ท่ีปรึกษา  หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับในองค์กร  
 

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม 

 
1.บรรยาย 60% : กิจกรรมการเรียนรู้ 40% 
2.การอภิปรายร่วมและกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม 
3.กรณีศึกษาแบบยกตัวอย่างเป็น Model Case Study (Workshop) 
4.สรุปและถาม-ตอบ เพ่ือทดสอบความเข้าใจ 
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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 เขา้ฟรอีีก 1 ท่าน   11,700 819 351 12,168 

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

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

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. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลกิก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง
บริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

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 

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com

