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หลกัสตูร : จติวทิยาการหารอื และการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแกล่กูนอ้งทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่21 กมุภาพนัธ์ 2565 
เวลา 09.00-16.00 น. Online Training 

หลกัการและเหตผุล 
จากผลการส ารวจ “พฤตกิรรมของคนเจนเนอเรชัน่ วายหรือคนยคุมิลเลเน่ียน” พบวา่ “เป็นคนมีความคิด

สร้างสรรค์ ชอบออกนอกกรอบ ชอบลองวิธีการใหม่ๆ เก่งเร่ืองเทคโนโลยี สามารถท าอะไรหลายอย่างได้ในเวลา
เดียวกัน สมาธิสัน้ไม่ค่อยอดทน เบ่ืองานง่าย จึงเปล่ียนงานบ่อย ต้องการคนมาคอยกระตุ้นหรือสร้างแรงบันดาล
ใจ” ดงันัน้ ผู้ ท่ีเป็นหวัหน้างานจงึจ าเป็นต้องเรียนรู้และพฒันาทกัษะ “จิตวิทยาการหารือและให้ข้อมลูย้อนกลบัท่ีมี
ประสิทธิภาพ” กบับรรดาลกูน้องเจนวาย เพ่ือให้ผลลพัธ์ด้านการบริหารบรรลุ”แบบงานก็ได้ผล คนก็ได้ใจ” 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม... 

 เรียนรู้และเข้าใจหลกัการและเทคนิคการส่ือสารกบัพนกังานเจนวายเพ่ือการหารือและให้ข้อมลูย้อนกลบัของการ
ปฏิบตังิาน  

 ฝึกปฏิบตัพิฒันาทกัษะการส่ือสารเพ่ือการหารือและให้ข้อมลูย้อนกลบัของการปฏิบตังิาน โดยใช้กระบวนการทาง
จิตวิทยาท่ีมีประสิทธิภาพ 

หัวข้อการฝึกอบรม 
ภาคที่ 1:เรียนรู้วิธีการส่ือสารเชิงบริหารในฐานะหัวหน้างาน 

 IQ.-LR : 4 เทคนิคการส่ือสารส าหรับหวัหน้างานให้ตระหนกัวา่ "อะไรควรพดู" และ "อะไรควรละเว้นท่ีจะพดู" 
- I Message Technique : เทคนิคการพดูถึงพฤติกรรมของผู้ อ่ืนในมมุมองของฉนัแทนดารต าหนิผู้ อ่ืน   

       - Questioning Technique : เทคนิคการตัง้ค าถามเชิงหารือ 
       - Listening Technique : เทคนิคการฟัง 3 เนือ้หาสาระและ 10 ระดบั 
       - Reflecting Technique : เทคนิคการสะท้อนกลบั 

 หลกัการให้ข้อมลูย้อนกลบัในการประเมินผลงาน (Performance Feedback) :                                                                                                   
ต้อง "พดูอยา่งไร" ให้ผู้ถกูประเมิน "พอใจ" และ "ยอมรับ" ประกอบด้วย  

      - Corrective Feedback : การให้ข้อมลูย้อนกลบัเพ่ือแก้ไข 
      - Supportive Feedback : การให้ข้อมลูย้อนกลบัเพ่ือสนบัสนนุ        
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 4P.:ประเดน็ท่ีควรน ามาให้ข้อมลูย้อนกลบัเพ่ือเพิ่มการประสิทธิภาพท่ีบรรลปุระสิทธิผลของงาน                                                                                                     
      - Praise Issue : การให้ข้อมลูย้อนกลบัใน “ผลงานท่ีนา่ภาคภมูิใจ” ของลกูน้อง 
      - Potential Issue : การให้ข้อมลูย้อนใน “ศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นตวั” ของลกูน้อง 
      - Process Issue : การให้ข้อมลูย้อนกลบัใน “กระบวนการของงาน” เพ่ือรับฟังมมุมองของลกูน้อง 
      - Passion Issue : การให้ข้อมลูย้อนกลบัใน “แรงมุง่มัน่ท่ีมี” ของลกูน้อง 
ภาคที่ 2:เรียนรู้การใช้เทคนิคการหารือและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ลูกน้องท่ีมีประสิทธิภาพ 

 C-A-N-D-O Techniques : เทคนิคควบคมุประเด็นการให้ข้อมลูย้อนกลบัท่ีมีประสิทธิภาพ 
     Convey the Positively Issues to Take With : เร่ิมต้นด้วยเร่ืองท่ีเป็นบวก 

      Ask the Specific Questions Based on Behaviors or Actions : ถามค าถามท่ีเฉพาะเจาะจงในพฤตกิรรม 
      หรือการกระท าของผู้ เรียนงาน  
      Notify to Discussion on Solutions : ใสใ่จในการถกเถียงบนประเดน็การหาทางออกของปัญหางาน 
     Describe the Effects of their Actions & Behaviors : อธิบายให้เข้าใจถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการกระท า/  
       พฤตกิรรมของลกูน้อง 
     Open Mind to Listen for their Reasons of Behaviors or Actions : เปิดใจรับฟังในเหตผุลของการกระท า 
      /พฤตกิรรมของลกูน้อง (เปิดพืน้ท่ีให้ผู้ เรียนงานได้บอกเหตผุล / สาเหต ุวา่เพราะอะไรจงึท าเชน่นัน้) 
     Summary : สรุปประเด็นการหารือและการให้ข้อมลูย้อนกลบั 

 ข้อพงึปฏิบตัแิละพงึละเว้นในการหารือและให้ข้อมลูย้อนกลบั  

 ฝึกปฏิบตักิารหารือและให้ข้อมลูย้อนกลบั               
วิธีการฝึกอบรม: 

 บรรยาย ชม VDO เกม สาธิต และฝึกปฏิบตัิ 
เหมาะส าหรับ: 

 หวัหน้างาน เจ้าของธุรกิจและผู้สนใจทัว่ไป  
ระยะเวลา: 

 1 วนั 
วิทยากร 
อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี (ตามไฟล์เอกสารแนบ) 
การศึกษา 

 ปริญญาโท จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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 ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสบการณ์ท างาน 

 ผู้อ านวยการหลกัสตูรพฒันานกัขาย บริษัท มหวฒัน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั  
 ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาทรัพยากรบคุคล กลุม่บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป   
 ท่ีปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบคุคล 
 ผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา  
 ฯลฯ 

 
ระยะเวลาการอบรม 1 วนั 

อตัราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร คา่วทิยากร ) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

ราคาทา่นละ 2,500 175 75 2,600 

สมคัร 2 ทา่นๆละ 2,300 161 69 2,392 

Pro มา 3 ทา่นขึน้ไป ทา่นละ 2,200 154 66 2,288 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดงันี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บญัช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

1.2 ช าระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, 
Partnership) 

(ผูเ้ขา้อบรมรบัผดิชอบ กรณีมคีา่ธรรมเนยีมการโอนขา้มจงัหวดั) 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: คณุอรัญญา 
Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 

อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 

บริการจดัอบรมทกุหลกัสตูรตามความต้องการขององค์กร ติดต่อคณุอรัญญา / อ.พรเทพ 086-8929330 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
: จติวทิยาการหารอื และการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแกล่กูนอ้งทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________TAX ID______________________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 

หมายเหตุ   

กรณียกเลิกการเขา้สัมมนากรุณาแจง้ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัสัมมนา มิฉะนั้นจะตอ้งช าระ 30% ของราคาค่าสัมมนา 
 
 

 กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ส่งเอกสารมาท่ี 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง โซลชูัน่ 
เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  
 เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
 

 


