[Pick the date] [COMMUNICATION SKILL]

หลักสูตร การสื่ อสารและการสื่ อความเพื่อเพิม่ สัมพันธภาพและประสิทธิภาพในการทางาน
Online Training
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
หลักการและเหตุผล
จากการสารวจผู้คนที่ทางานในองค์กร บริ ษัท ห้ างร้ าน ล้ วนพบว่า ปั ญหาพื ้นฐานหนึง่ ที่สาคัญมากที่มีผลกระทบอื่น ๆ ตามว่า ก็คือ
ปั ญหาการสือ่ สาร ไม่วา่ จะเป็ นการสือ่ สารระหว่างหัวหน้ ากับลูกน้ อง เพื่อนร่วมงาน และกับลูกค้ า ทัง้ ๆ ที่จริ งแล้ ว คนเราทุกคนต่างไม่ต้องการ
ให้ เกิดอุปสรรคปั ญหาจากการสือ่ สารกันทังนั
้ น้ แล้ วเหตุใดการสือ่ สารจึงกลายเป็ นปั ญหา
เราจะมาวิเคราะห์ถงึ ปั ญหาสาเหตุของการสือ่ สาร และชี ้แนะ ส่งมอบเครื่ องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการสือ่ สาร เพื่อให้ ปัญหาการ
สือ่ สารถูกขจัดหมดสิ ้นไปจากการเรี ยนและเล่นกิจกรรมที่เราออกแบบและพัฒนามาใช้ ในการสอนเทคนิคการสือ่ สาร ที่มีประสิทธิภาพยิ่งให้
ท่านได้ นากลับไปใช้ ในการทางานในองค์กรของท่าน
วัตถุประสงค์ :



่ สารกับบทบาทของหัวหน ้างานในการสร ้างแรงบันดาลใจลูกน ้องทีค
เข ้าใจหลักจิตวิทยาการสือ
่ าดหวังได ้
่ สาร" ไปใช ้ได ้ในการทางานจริง
ประยุกต์หลักการ เทคนิค และวิธก
ี ารต่าง ๆ ของ "จิตวิทยาการสือ

ห ัวข้อฝึ กอบรม
ื่ สาร: รูปแบบการสอ
ื่ สารและปฏิกริ ย
1. จิตวิทยาและการสอ
ิ าของผูร้ ับสาร
่ สาร
1.1 รูปแบบการสือ
1.1.1 “ยึดตนเองเป็ นหลัก” เชิงบอกความต ้องการ และเชิงกด (ข่ม) ผู ้อืน
่
1.1.2 “ยึดคูส
่ นทนาเป็ นหลัก” เชิงแสวงหาการยอมรับ และเชิงยกย่อง (ให ้กาลังใจ) ผู ้อืน
่
1.2 ปฏิกริ ย
ิ าของผู ้รับสาร
1.2.1 ต่อต ้าน / ปฏิเสธ 1.2.2 วิตกกังวล / ลังเล 1.2.3 ยอมรับ / ปฏิบต
ั ิ
ั ันธภาพ และประสท
ิ ธิภาพในการทางาน
2. ปัจจ ัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการเพิม
่ สมพ
2.1 ระยะเวลา
2.2 การมีสว่ นร่วม
2.3 กระบวนการ วิธก
ี าร ขัน
้ ตอน
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2.4
2.5
2.6
2.7

ผู ้ร่วมงาน
ความเป็ นไปได ้และโอกาส
สิง่ สนับสนุนและเครือ
่ งมือ
ความคิดและมุมมอง

้ ล้วได้ผลสาหร ับการทางาน
ื่ สารทีใ่ ชแ
3. เทคนิคทางจิตวิทยาก ับการสอ
่ สารแล ้วได ้งานดังใจ
3.1 เทคนิค “ปั กหมุด” สือ
่ สารอะไร...ได ้อย่างนัน
3.2 เทคนิค “ติดฉลาก” สือ
้
่
3.3 เทคนิค “ให ้เลือก” สือสารแล ้วมักได ้มากกว่าเสีย
่ สารแล ้วส่งผลต่อการเปลีย
3.4 เทคนิค “สะกิดใจ” สือ
่ นแปลงพฤติกรรม
่ สารแล ้วยอมรับในข ้อบกพร่อง
3.5 เทคนิค “ประกบ” สือ
ื่ สารไร้เสย
ี ง...เทคนิคร่วมทางจิตวิทยา
4. การสอ
4.1 การใช ้ “สายตา” 4.2 การใช ้ “สีหน ้า” 4.3 การใช ้ “ท่าที”
4.4 การใช ้ “มือ” 4.5 การใช ้ “ระดับ”“นั่ง/ยืน 4.6 การใช ้ “ระยะห่างและขอบเขต”
ื่ สารในสถานการณ์ยง
5. M-A-G-I-C : ขนตอนการส
ั้
อ
ุ่ ยาก
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5


Manage your voice: บริหารโทนเสียงให ้อยูใ่ นอารมณ์ปกติ
Act positively response: ต ้อนรับสถานการณ์อย่างมืออาชีพ
Get to the heart of matters: ฟั งและจับประเด็นสาคัญให ้ได ้
Interpret the facts: ย้าในข ้อเท็จจริงทีต
่ รงกัน
Close with agreement together: สรุปจบประเด็นปั ญหาด ้วยกันวิธก
ี ารฝึ กอบรม:

บรรยายนา กิจกรรม เกม บทบาทสมมติ ชมวิดโี อคลิป ถกอภิปราย และฝึ กปฏิบต
ั ิ

ระยะเวลาการฝึ กอบรม:
 1 วัน
เหมาะสาหร ับ:
่ สารให ้มีประสิทธิภาพดียงิ่ ขึน
 พนักงาน และผู ้บริหารทีต
่ ้องการพัฒนาทักษะการสือ
้
วิทยากร : อาจารย์พรเทพ ฉ ันทนาวี (ประว ัติตามเอกสารแนบ)
ึ ษา
การศก
 ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสบการณ์ทางาน
 ผู ้อานวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
ี ี แคปปิ ตอล กรุ๊ป
 ผู ้อานวยการฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุม
่ บริษัท ทีซซ
 ทีป
่ รึกษาและวิทยากรด ้านทรัพยากรบุคคล
 ผู ้จัดการฝ่ ายฝึ กอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา
 ฯลฯ
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ระยะเวลาอบรม

1 วัน วันละจานวน 6 ชัว่ โมง เวลา 09.00-16.00

ค่าอบรม/ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%)
หรื อ สมัคร 2 ท่านๆละ 2300 บาท
Promotion ช่วงนี ้มา 4 จ่าย 3
วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1
ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training
1.2
ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Solution Ltd, Partnership)

ี ภาษี 0103553030100
กรณีหัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจาตัวผู ้เสย
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
หจก.โปรเฟสชน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แขวงบางชน
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน

หลักสูตร การสื่ อสารและการสื่ อความเพื่อเพิม่ สัมพันธภาพและประสิทธิภาพในการทางาน
สง่ มาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ info.ptstraining@gmail.com

บริษทั ____________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี_________________________________
ชื่อผูป้ ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนำ_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชาระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษี นิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้ จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)

