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การสื่อสารอย่างทรงพลังอย่างมีประสิทธิภาพ
Communication for High Powerful Performance
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
Grand Sukhumvit Hotel ซอยสุขุมวิท 4-6 กรุงเทพฯ ใกล้ BTS สถานีนานา **สถานที่อาจมีการเปลี่ ยนแปลง

วิทยากร อาจารย์ สุกจิ ตรี ยุทธวัฒนา

Promotion สมัคร 3 ท่ าน เข้ าฟรีอีก 1 ท่ านทันทีโดยไม่ มีค่าใช้ จ่าย
(ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
หลักการและเหตุผล
การสื่ อสารในปั จจุบัน ซึ่ งเป็ นยุคของโลกาภิวัตน์ และอนาคตข้ างหน้ าที่กาลังจะเป็ นยุคแห่ งการเปลี่ยนแปลง
ในด้ านการสื่ อสาร เป็ นรู ปแบบที่ไม่ มีขอบเขตจากัด ไม่ มีอาณาเขต หรื อพรมแดนที่ไม่ สามารถติดต่ อสื่ อสารกันไม่ ได้
สามารถเชื่ อมโยงเครื อข่ ายกันได้ ทั่วโลกไม่ ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก แต่ ทสี่ าคัญทีส่ ุ ดก็คือการสื่ อสารดังกล่ าวจะประสบ
ความสาเร็ จหรื อไม่ นั้นก็ขึ้นอยู่กบั “คน หรื อมนุษย์ นั่นเอง อย่ างเช่ นคนบางคนที่อยู่ในองค์ กรหรื ออยู่ในสั งคม มี
ความรู้ ความสามารถมากแต่ กไ็ ม่ สามารถสื่ อสารให้ คนอื่นเข้ าใจได้ สิ่ งเหล่ านีเ้ ป็ นสาเหตุแห่ งความไม่ เข้ าใจกัน ความ
ขัดแย้ ง โดยเฉพาะผู้สื่อสารกับผู้อื่นได้ ใช้ อารมณ์ อคติ หรื อขาดสติ ในการสื่ อสาร นอกจากนีย้ งั ส่ งผลกระทบต่ อการ
ทางานร่ วมกัน ตลอดจนมีผลกระทบต่ อขวัญกาลังใจ และแรงจูงใจของลูกน้ อง อันจะนามาสู่ผลงานที่ไม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ทาให้ อัตราการลาออกสูงขึน้ ดังนั้นหลักสูตรดังกล่ าวข้ างต้ นจึงมีความสาคัญมาก ที่จะช่ วยให้ ผ้ เู ข้ ารั บ
การฝึ กอบรมได้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจ และมีทักษะในการสื่ อสาร สามารถนาไปปฏิ บัติหรื อประยุกต์ ใช้ งานได้ อย่ างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
สิ่งทีไ่ ด้ รับจากการฝึ กอบรม
1.
สามารถคิดวิเคราะห์ การสื่ อสารระหว่ างบุคคลได้ อย่ างเป็ นระบบและอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.
จิตวิทยาการสื่ อสารในการสร้ างบรรยากาศ ลดแรงกดดัน และสื่ อสารในแนวทางเดียวกัน
3.
เทคนิคการสื่ อสาร แนวทางการสื่ อสาร และแนวทางการปรั บปรุ งการสื่ อสารอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ
ระยะเวลาการฝึ กอบรม : 1 วัน (9.00-16.30 น.)
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หัวข้ อการสัมมนา
1) ที่มาของการสื่ อสารและทาไมต้ องสร้ างจิตวิทยาในการสื่ อสาร ?
**Workshop : Communication Problem
2) ปั ญหาของการสื่ อสารที่มีผลต่ อประสิ ทธิ ภาพการทางาน
3) จะสื่ อสารอย่ างไรให้ ทรงพลังอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ
4) กระบวนและประสิ ทธิ ภาพของการสื่ อสารทั้งระบบ
**Workshop : คาพูดของเราเป็ นแบบไหน ?
5) ทาอย่ างไรให้ ผ้ ฟู ั งเชื่ อใจและยอมรั บการสื่ อสาร
6) จะรู้ ได้ อย่ างไรว่ าผู้ฟังถนัดรั บสารแบบใด และอย่ างไร
7) วิเคราะห์ การสื่ อสารระหว่ างบุคคล TA : Transactional Analysis
**Workshop : TA Case Study
8) เทคนิคการสร้ างบรรยากาศ เพื่อคลายความกดดันในการสื่ อสาร
9) จิตวิทยาการสื่ อสารในการสร้ าง Common Interest ร่ วมกัน
10) เจาะลึกระดับความสาคัญของรู ปแบบการติดต่ อสื่ อสาร
11) กิจกรรมการสื่ อสารเพื่อสื่ อให้ เห็นถึงการใช้ ความคิ ดของตนเองและร่ วมกับผู้อื่น
12) แนวทางการสื่ อสารกับคนในองค์ กร และแนวทางการแก้ ไขปรั บปรุ ง
**Workshop : Communication Solution
ผู้เข้ าฝึ กอบรม เหมาะสาหรั บผู้บริ หาร ที่ปรึ กษา หัวหน้ างาน และพนักงานทุกระดับในองค์ กร
วิธีการและรู ปแบบการฝึ กอบรม
1.บรรยาย 60% : กิจกรรมการเรี ยนรู้ 40%
2.การอภิปรายร่ วมและกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิ ดตลอดการฝึ กอบรม
3.กรณี ศึกษาแบบยกตัวอย่ างเป็ น Model Case Study (Workshop)
4.สรุ ปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้ าใจ
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ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
ฟรี !!!รวมค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ
ค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ

ราคาปกติท่านละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 3 เข้าฟรีอีก 1 ท่าน

11,700

819

351

12,168

รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ทนี่ ี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่ คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่าใช้ จ่าย
2. กรณีที่ท่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรื อไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว บริษทั ฯจะไม่ คนื เงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรือหากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทาง
บริษทั ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
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