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Powerful Questioning for Driving Performance 

วันที ่28 ตลุาคม 2563 

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมโนโวเทล สขุมุวทิ 20 

     
คณุคดิวา่วนันีค้ าถามของคณุ Work แคไ่หน? อยากไดไ้อเดยีด ีๆ จากทมีงานตอ้งเริม่ตน้จากการตัง้ค าถามให ้
ถกูวธิ ีหลักสตูรทีจ่ะชว่ยใหค้ณุตัง้ค าถามไดท้รงพลงั , มทัีกษะการฟังทีล่กึซึง้ , จัดระบบความคดิใหท้มีงาน

คน้หาค าตอบไดด้ว้ยตนเอง 
มาเรยีนกบัเราแลว้ไดอ้ะไร? 
 
สว่นที ่1: ธรรมชาตขิองการสือ่สาร 

 ธรรมชาตคิวามตอ้งการของมนุษยใ์นการสือ่สาร (Human Need)  
 4 องคป์ระกอบเพือ่การสือ่สารอยา่งเขา้ใจซึง่กันและกัน  
 การแยกความจรงิ (Fact) และ อารมณ์ (Felling)  

 

สว่นที ่2: ทกัษะการถามอยา่งทรงพลงั (Powerful Questioning Skills)  

 Mindset ส าหรับผูถ้ามค าถาม  
 ความส าคัญของการถาม 
 เป้าหมายของการถามแบบตา่ง ๆ 
 ประเภทของค าถาม 
 ตัวอยา่งค าถามในสถานการณ์ / วตัถปุระสงคต์า่ง ๆ  
 ลักษณะของค าถามทีด่ ี
 ค าถามทีค่วรหลกีเลีย่ง 
 Workshop 1: การฝึกตัง้ค าถาม   
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สว่นที ่3: ทกัษะการฟงัอยา่งลกึซึง้ (Deep Listening Skills)  

 ความส าคัญของการฟัง 
 หลักส าคัญส าหรับการฟังทีด่ ี
 การสะทอ้นกลับ (Reflection)  
 Workshop 2: ฝึกฝนการฟังอยา่งลกึซึง้  

 

สว่นที ่4: เทคนคิการรบัมอืเมือ่อกีฝ่ายตอบค าถามไมไ่ด ้/ ไมก่ลา้ตอบ  

 Leading Question (การใชค้ าถามชีน้ า) 
 Sharing Idea (การแลกเปลีย่นความคดิเห็น) 
 การชวนคดิชวนคยุ  

วิทยากร อาจารยป์ฐมภคั รกัวฒันกลุ (โค้ซปุ๊ ก)  

จ ำนวนผูเ้ข้ำฝึกอบรม   20 ท่าน 

 คา่สมัมนา/1 ทา่น 
                                (รวมค่ำวิทยำกร  เอกสำรบรรยำยค่ำอำหำรกลำงวนั เคร่ืองดืม) 

ค่ำอบรม  รำคำก่อน VAT VAT 7% ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย  3% รำคำสทุธิ 

ค่ำอบรม  1 ท่ำน 3,500 245 105 3,640 
การช าระคา่ธรรมเนยีม 

1. ช าระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลชูั่น  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บญัชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 

         ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 

สง่ Pay-in มาที ่Fax.02-9030080 ext. 9330   
ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด 
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รำยละเอียดเพ่ิมเติม กรณุำติดต่อ: คุณอรญัญา  8929330-086  
Professional Training Solution 
Tel  02 -1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้  200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป( 

แบบฟอร์มเขา้ร่วมสัมมนา 
Powerful Questioning for Driving Performance 

สง่แบบฟอรม์ลงทะเบยีนมาที ่Email : info.ptstraining@gmail.com 

 
 บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
  ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 
รำยชื่อ-ผูเ้ขำ้อบรม 
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

mailto:info.ptstraining@gmail.com

