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เทคนิคการส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล  (Effective Communication Skill) 
วันที ่24 มกราคม  2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรม Jasmine City   ซอยสุขุมวิท 23   กรุงเทพฯ ใกล้ BTS สถานีอโศก   *สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง* 

อาจารย์ธนกฤต   ภูษติาอภวิฒัน์ 

 
 

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

 มีกรอบความคิดและทัศนคติเชิงลบท่ีไม่เอือ้ต่อการส่ือสาร 
 ยึดตัวเองเป็นหลักในการส่ือสาร ไม่พยายามเข้าใจผู้ อ่ืน 
 ส่ือสารไปแล้วแต่กลบัเข้าใจไม่ตรงกัน 
 ไม่ได้รับการประสานงานและความร่วมมือจากการส่ือสารท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 
 ไม่ได้ฟังอย่างตั้งใจและอย่างเข้าใจ จึงจับประเดน็ไม่ถูก 
 ได้รับ Feedback แล้วเสียก าลงัใจและไม่เกิดการปรับปรุงพัฒนา 

 

ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

 ตระหนักถึงอุปสรรคและปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการส่ือสารท่ีผิดพลาดและทราบวิธีท่ีจะหลีกเล่ียงปัญหาดังกล่าว 
 ปรับทัศนคติและกรอบความคิดด้านการส่ือสารให้เป็นเชิงบวกและสร้างสรรค์ 
 ใช้เทคนิคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่ือสารให้ชัดเจน ตรงประเดน็สู่เป้าหมาย เป็นผู้ฟังท่ีเข้าอกเข้าใจเพ่ือสร้าง
เสน่ห์และความน่าสนใจในการส่ือสาร 

 ส ารวจตัวเอง วิเคราะห์ผู้ อ่ืน ปรับปรุง และพัฒนาตนเองด้านการส่ือสารให้มีประสิทธิผล 
 

 

Promotion   ตอ้นรบัปีใหม่ 

ทุกท่ีนัง่ลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น 
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หัวข้อการสัมมนา 

 กรอบความคิดและทัศนคติในการส่ือสารเชิงบวกและสร้างสรรค์ 
 อุปสรรคและปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการส่ือสารงานบริการท่ีผิดพลาด 
 เทคนิคในการส่ือสารกับผู้ฟังประเภทต่าง ๆ ได้อย่างตรงจุดและโดนใจ 
 อาวธุส าหรับการส่ือสารเพ่ือให้ได้ผลท่ีแม่นย า 
 เทคนิคในการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจเพ่ือเป็นนักส่ือสารท่ีมีเสน่ห์ 
 เทคนิคใสการพูดเพ่ือโน้มน้าวและจูงใจ 
 การส่ือสารเพ่ือให้ได้รับความร่วมมือและการประสานงานอย่างเตม็ใจ 
 การให้ Feedback  ท่ีให้ก าลังใจและสร้างความเปล่ียนแปลง 
 การตั้งค าถามท่ีดีของการส่ือสาร 
 ตระหนัก ส ารวจ วิเคราะห์ ปรับปรุง พัมนาตนเองด้านการส่ือสาร 

 
รูปแบบการอบรม 

การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซ้ึงเพ่ือให้ผู้เข้า
อบรมเข้าใจ ยอมรับ และน าไปปฏิบัติตาม อีกท้ังตรงตามเป้าหมายท่ีทางองค์กรได้ก าหนดไว้ 

1. .การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique 
2. ฝึกปฏิบัติทีละขัน้ตอน และแลกเปล่ียนประสบการณ์กับท่านอ่ืน ๆ (Work Shop) 
3. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพ่ือเสริมบุคลิกภาพภายนอก 
4. สรุปการบรรยาย ถาม-ตอบ 

 
ระยะเวลา  1 วนั  เวลา  09.00-16.00 น.:   บุคลากรด้ป 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      รวมค่าสถานท่ี เอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวฒิุบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพิเศษทุกที่นัง่   2,900 203 87 3,016 

 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
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ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  

>> ธนาคารไทยพาณชิย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายงับริษทัเพือ่ยนืยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  

: hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   
ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร   

 
ติดต่อคุณจ๋ิว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter    

www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  

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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