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Professional Training Solution

หลักสูตร ทักษะการสื่อสารสาหรับหัวหน้ างาน
(Communication Skills for Supervisor)

วันที่ 9 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ
หลักการและเหตุผล
หัวหน้างานคือผูท้ ไ่ี ด้รบั การมอบหมายบทบาทหน้าทีใ่ นการบริหารงาน และ บริหารทีมงาน เพื่อสร้างผลงาน
ให้กบั องค์กรและให้ได้มาซึง่ ผลลัพธ์ทม่ี ศี กั ยภาพสูงสุด สิง่ สาคัญทีจ่ ะทาให้การทางานประสบความสาเร็จก็คอื การ
สื่อสารทีด่ ที ส่ี ร้างพลังและกาลังใจในการทางานของทีมงาน ผูบ้ ริหารจาเป็ นต้องมีความสามารถทาให้พนักงานทุกคน
เข้าใจเป้ าหมายตรงกัน เกิดความพร้อมใจกันในการทีจ่ ะทาหน้าทีท่ ต่ี นเองรับผิดชอบให้สอดประสานกับสิง่ ทีเ่ ป็ น
เป้ าหมายร่วมกันขององค์การ
หากปราศจากการสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิผลแล้ว ไม่ใช่เรือ่ งง่ายเลยทีจ่ ะทาให้พนักงานทุกคน เข้าใจเป้ าหมายของ
องค์การ รูว้ ่าบทบาทของตนเองคืออะไร ตนเองต้องทางานทีร่ บั ผิดชอบอยูอ่ ย่างไร เพื่อให้องค์การบรรลุเป้ าหมายนัน้
และตระหนักถึงความจาเป็ น และความสาคัญทีต่ นเองต้องทา เพื่อสนับสนุ นเป้ าหมายขององค์การ
วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้พฒ
ั นาศักยภาพด้านการสื่อสารอย่างเข้าอกเข้าใจ และสร้างสรรค์
 เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจธรรมชาติความต้องการของมนุษย์ซง่ึ เป็ นพืน้ ฐานสาคัญในการสื่อสาร
ระหว่างกัน และสามารถรับมือกับบุคลิกลักษณะของลูกน้องได้ดยี งิ่ ขึน้
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 เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้ทาความเข้าใจกับการฟั งอย่าง
เห็นคุณค่า (Appreciative Listening)
หัวข้อการอบรม
Module 1 : ธรรมชาติ ของมนุษย์
 ธรรมชาติความต้องการของมนุษย์ในการสื่อสาร (Human Need) : Practical Need VS Personal Need
 Iceberg Model เพื่อทาความเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล
- ความต้องการ
- ความเชื่อ
- ความกลัว
- คุณค่า
Module 2 : ทักษะสาคัญในการสื่อสารและกระบวนการสื่อสารระหว่างกัน
 Rapport การสร้างความสัมพันธ์เชิงลึก
 ทักษะการพูดอย่างน่าประทับใจ (Impressive Speaking Skills)
 ทักษะการฟั งอย่างลึกซึง้ (Deep Listen Skills)
 กระบวนการการปฏิสมั พันธ์ (Interpersonal Process)
 กุญแจสาคัญสู่การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ (Key Principles of Communication)
Module 3 : เคล็ดลับการสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
 12 หลักการสู่การสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ Principles of Inspiring Communication
 เทคนิคการให้ผลตอบกลับ (Feedback Technique)
ผลประโยชน์ที่ได้รบั
1) ผูเ้ ข้าอบรมเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคลและเข้าใจทีม่ าของพฤติกรรมซึง่ ทาให้เกิดการยอมรับได้
เพิม่ ขึน้
2) ผูเ้ ข้าอบรมได้เทคนิคในการปรับการสื่อสารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามทีต่ อ้ งการ
3) ผูเ้ ข้าอบรมได้ฝึกฝนการสื่อสารในสถานการณ์ทท่ี า้ ทาย เพื่อนาไปปรับใช้ในการสื่อสารในชีวติ จริง
4) ผูเ้ ข้าอบรมเข้าใจถึงหลักการพืน้ ฐานของการใช้จติ วิทยาในการสื่อสารกับคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยากร อาจารย์ปฐมภัค รักวัฒนกุล
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 ค่าสัมมนา/1 ท่าน


ค่าอบรม
ค่าอบรม 1 ท่าน

(รวมค่าวิ ทยากร เอกสารบรรยาย ค่าอาหารกลางวัน)
ราคาก่อน VAT
VAT 7%
ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
108
252
3,600

ราคาสุทธิ
3,744

การชาระเงิ น:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
1.1 ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
ชื่อบัญชี หจกโปรเฟสชันแนล
่
เทรนนิ่ง โซลูชนั ่ .
และส่งใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจา่ ย พร้อมระบุช่อื บริษทั ของท่าน และชื่อหลักสูตร
1.2 ชาระด้วยเช็คบริษท
ั สังจ่
่ าย หจก.โปรเฟสชันแนล
่
เทรนนิ่ง โซลูชนั ่ (Professional Training Solution Ltd,
Partnership)

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม กรุณาติ ดต่อ: คุณอรัญญา
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
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน
ื่ สารสาหรับหัวหน ้างาน
ทักษะการสอ
ส่ งมาที่ info.ptstraining@gmail.com หรื อ ptstraining3@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี___________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนา____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________________
หมายเหตุ

กรณียกเลิกการเข้ าสั มมนากรุ ณาแจ้ งล่ วงหน้ า 7 วันก่อนวันสั มมนา มิฉะนั้นจะต้ องชาระ 50% ของราคาค่ าสั มมนา

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
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