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Professional Training Solution

Powerful Questioning for Driving Performance
วันที่ 28 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมโนโวเทล สุขม
ุ วิท 20
คุณคิดว่าวันนีค
้ าถามของคุณ Work แค่ไหน? อยากได ้ไอเดียดี ๆ จากทีมงานต ้องเริม
่ ต ้นจากการตัง้ คาถามให ้
ถูกวิธ ี หลักสูตรทีจ
่ ะชว่ ยให ้คุณตัง้ คาถามได ้ทรงพลัง , มีทักษะการฟั งทีล
่ ก
ึ ซงึ้ , จัดระบบความคิดให ้ทีมงาน
ค ้นหาคาตอบได ้ด ้วยตนเอง

มาเรียนก ับเราแล้วได้อะไร?

ื่ สาร
สว่ นที่ 1: ธรรมชาติของการสอ




ื่ สาร (Human Need)
ธรรมชาติความต ้องการของมนุษย์ในการสอ
ื่ สารอย่างเข ้าใจซงึ่ กันและกัน
4 องค์ประกอบเพือ
่ การสอ
การแยกความจริง (Fact) และ อารมณ์ (Felling)

สว่ นที่ 2: ท ักษะการถามอย่างทรงพล ัง (Powerful Questioning Skills)









Mindset สาหรับผู ้ถามคาถาม
ความสาคัญของการถาม
เป้ าหมายของการถามแบบต่าง ๆ
ประเภทของคาถาม
ตัวอย่างคาถามในสถานการณ์ / วัตถุประสงค์ตา่ ง ๆ
ลักษณะของคาถามทีด
่ ี
คาถามทีค
่ วรหลีกเลีย
่ ง
Workshop 1: การฝึ กตัง้ คาถาม
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สว่ นที่ 3: ท ักษะการฟังอย่างลึกซงึ้ (Deep Listening Skills)





ความสาคัญของการฟั ง
หลักสาคัญสาหรับการฟั งทีด
่ ี
การสะท ้อนกลับ (Reflection)
Workshop 2: ฝึ กฝนการฟั งอย่างลึกซงึ้

สว่ นที่ 4: เทคนิคการร ับมือเมือ
่ อีกฝ่ายตอบคาถามไม่ได้ / ไม่กล้าตอบ




ี้ า)
Leading Question (การใชค้ าถามชน
Sharing Idea (การแลกเปลีย
่ นความคิดเห็น)
การชวนคิดชวนคุย

วิ ทยากร อาจารย์ปฐมภัค รักวัฒนกุล (โค้ซปุ๊ ก)
จำนวนผูเ้ ข้ำฝึ กอบรม

20

ท่าน

 ค่าสัมมนา/1 ท่าน


ค่ำอบรม
ค่ำอบรม 1 ท่ำน

(รวมค่ำวิ ทยำกร เอกสำรบรรยำยค่ำอำหำรกลำงวัน เครื่องดืม)
รำคำก่อน VAT
VAT 7%
ภำษี หกั ณ ที่จ่ำย 3%

3,500

245

105

รำคำสุทธิ

3,640

การชาระค่าธรรมเนียม

ี ร์เช็ค ขีดคร่อม สง่ ั จ่ายในนาม
1. ชาระโดยสง่ ั จ่ายเช็ค/แคชเชย
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd.,Partnership)
เลขที่ 89/161 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
ี ภาษี 0103553030100
เลขประจาตัวผู ้เสย
2. โอนเงินเข้าบ ัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 732-245823-8
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอินทรา 109 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 029-711049-6

สง่ Pay-in มาที่ Fax.02-9030080 ext. 9330

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด
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Professional Training Solution
รำยละเอียดเพิ่ มเติ ม กรุณำติ ดต่อ: คุณอรัญญา086-8929330
Professional Training Solution
Tel 02 -1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com
ค่ าฝึ กอบรม สามารถหักค่ าใช้ จ่ายทางภาษีได้ 200% ของค่ าใช้ จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้ นไป(

แบบฟอร์มเข้าร่ วมสัมมนา
Powerful Questioning for Driving Performance
สง่ แบบฟอร์มลงทะเบียนมาที่ Email : info.ptstraining@gmail.com

บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี__________________________________
ชื่อผูป้ ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนำ____________________________________________________________________________
รำยชื่อ-ผูเ้ ข้ำอบรม
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
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