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หลกัสตูร  ทกัษะการส่ือสารส าหรบัหวัหน้างาน 
(Communication Skills for Supervisor) 

วนัท่ี 9 ตลุาคม 2563 
เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมโนโวเทล กรงุเทพฯ  

 
หลกัการและเหตุผล 

หวัหน้างานคอืผูท้ีไ่ดร้บัการมอบหมายบทบาทหน้าทีใ่นการบรหิารงาน และ บรหิารทมีงาน เพื่อสรา้งผลงาน
ใหก้บัองคก์รและใหไ้ดม้าซึง่ผลลพัธท์ีม่ศีกัยภาพสูงสุด สิง่ส าคญัทีจ่ะท าใหก้ารท างานประสบความส าเรจ็กค็อืการ
สื่อสารทีด่ทีีส่รา้งพลงัและก าลงัใจในการท างานของทมีงาน  ผูบ้รหิารจ าเป็นตอ้งมคีวามสามารถท าใหพ้นกังานทุกคน
เขา้ใจเป้าหมายตรงกนั เกดิความพรอ้มใจกนัในการทีจ่ะท าหน้าทีท่ีต่นเองรบัผดิชอบใหส้อดประสานกบัสิง่ทีเ่ป็น
เป้าหมายรว่มกนัขององคก์าร 

หากปราศจากการสื่อสารทีม่ปีระสทิธผิลแลว้ ไมใ่ช่เรือ่งงา่ยเลยทีจ่ะท าใหพ้นกังานทุกคน เขา้ใจเป้าหมายของ
องคก์าร รูว้่าบทบาทของตนเองคอือะไร ตนเองตอ้งท างานทีร่บัผดิชอบอยูอ่ยา่งไร เพื่อใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายนัน้ 
และตระหนกัถงึความจ าเป็น และความส าคญัทีต่นเองต้องท า เพื่อสนบัสนุนเป้าหมายขององคก์าร   
 
วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดพ้ฒันาศกัยภาพดา้นการสื่อสารอย่างเขา้อกเขา้ใจ และสรา้งสรรค ์
 เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจธรรมชาตคิวามต้องการของมนุษยซ์ึง่เป็นพืน้ฐานส าคญัในการสื่อสาร

ระหว่างกนั และสามารถรบัมอืกบับุคลกิลกัษณะของลกูน้องไดด้ยีิง่ขึน้ 
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 เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดฝึ้กฝนและพฒันาทกัษะการสื่อสาร เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดท้ าความเขา้ใจกบัการฟังอย่าง
เหน็คุณค่า (Appreciative Listening) 

หวัข้อการอบรม  
Module 1 : ธรรมชาติของมนุษย ์

 ธรรมชาตคิวามตอ้งการของมนุษยใ์นการสื่อสาร (Human Need) : Practical Need VS Personal Need 
 Iceberg Model เพื่อท าความเขา้ใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล 

- ความตอ้งการ 
- ความเชื่อ 
- ความกลวั 
- คุณค่า 

Module 2 : ทกัษะส าคญัในการส่ือสารและกระบวนการส่ือสารระหว่างกนั 

 Rapport การสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิลกึ 
 ทกัษะการพูดอยา่งน่าประทบัใจ (Impressive Speaking Skills) 
 ทกัษะการฟังอยา่งลกึซึง้ (Deep Listen Skills) 
 กระบวนการการปฏสิมัพนัธ ์(Interpersonal Process) 
 กุญแจส าคญัสู่การสื่อสารอย่างสรา้งสรรค ์(Key Principles of Communication) 

Module 3 : เคลด็ลบัการส่ือสารเพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจ 

 12 หลกัการสู่การสื่อสารเพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจ Principles of Inspiring Communication 
 เทคนิคการใหผ้ลตอบกลบั (Feedback Technique) 

 
ผลประโยชน์ท่ีได้รบั  

1) ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจความแตกต่างของแต่ละบุคคลและเขา้ใจทีม่าของพฤตกิรรมซึง่ท าใหเ้กดิการยอมรบัได้
เพิม่ขึน้ 

2) ผูเ้ขา้อบรมไดเ้ทคนิคในการปรบัการสื่อสารเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธต์ามทีต่อ้งการ  
3) ผูเ้ขา้อบรมไดฝึ้กฝนการสื่อสารในสถานการณ์ทีท่า้ทาย เพื่อน าไปปรบัใชใ้นการสื่อสารในชวีติจรงิ 
4) ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึหลกัการพืน้ฐานของการใชจ้ติวทิยาในการสื่อสารกบัคนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

วทิยากร  อาจารยป์ฐมภคั  รกัวฒันกุล 
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 คา่สมัมนา/1 ทา่น 
                                          (รวมค่าวิทยากร  เอกสารบรรยาย ค่าอาหารกลางวนั) 

ค่าอบรม  ราคาก่อน VAT VAT 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3% ราคาสทุธิ 

ค่าอบรม   1 ท่าน 3,600 252 108 3,744 
 

การช าระเงิน: 
1. โอนผ่านบญัชธีนาคาร ดงันี้ 

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรพัย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที่ 732-2-458238 
          ชื่อบญัช ีหจก .โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง โซลชูัน่   
          และส่งใบ Pay-in และหนงัสอืรบัรองหกั ณ ทจีา่ย พรอ้มระบุชื่อบรษิทัของท่าน และชื่อหลกัสตูร 

1.2 ช าระดว้ยเชค็บรษิทั สัง่จ่าย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, 
Partnership) 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม กรณุาติดต่อ: คุณอรญัญา 
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 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

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

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ_ี__________________________________ 
  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: ____________________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ___________________________________________________________________________ 

      หมายเหต ุ  

กรณยีกเลกิการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วนัก่อนวันสัมมนา มิฉะน้ันจะต้องช าระ 50% ของราคาค่าสัมมนา 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 
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