Effective Communication Skills
วิทยากร: ดร.ธธีรธ
์ ร ธีรขว ัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค ้า บริษัท ห ้างสรรพสินค ้าเซ็นทรัล จํากัด
อดีตผู ้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
R วชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็ นผู ้เชีย
ทีใR คร ๆ ต ้องถามถึงทังV วงการมากกว่า 25 ปี

23 มกราคม 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
R ัดอบรมอาจเปลีย
R นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
่ นีV การสอ
ืR สารอย่างมีประสท
ิ ธิภาพภายในองค์กรยิงR ทวีความสําคัญมากขึน
ในโลกของการแข่งขันทีรR ุนแรงเชน
V ไม่วา่ จะ
ืR สารทีม
เป็ นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก เนือ
R งจากการสอ
R ต
ี รงเป้ าหมายและได ้รับความร่วมมือ นอกจากจะสง่ ผลต่อ
ั ผัสถึงประสบการณ์อันแสนประทับใจ ในทางตรงข ้าม หากบริษัท
การทํางานภายในองค์กร ยังจะสง่ ผลให ้ลูกค ้าได ้สม
ืR สารอย่างขอไปที ลูกค ้าย่อมได ้รับแต่ประสบการณ์อันเลวร ้าย ทุกองค์กรจึงต ้อง
หรือองค์กรใดมีแต่ความขัดแย ้ง สอ
ืR สาร เนือ
ืR สารอย่างประทับใจ คือหัวใจหลักของการขับเคลือ
รีบเร่งพัฒนาการสอ
R งจาก “การสอ
R นองค์กร”
ว ัตถุประสงค์
ืR สารอย่างมีประสท
ิ ธิภาพทังV ภายในและภายนอก
เพือ
R สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเรือ
R งการสร ้างสรรค์และพัฒนาการสอ
องค์กร
้
ืR สารและการสร ้างทีมงาน
2. เพือ
R ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไR ด ้ไปประยุกต์ใชในการสร
้างสรรค์และพัฒนาการสอ
ิ ธิภาพ
ภายในองค์กรได ้อย่างมีประสท

1.

ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
ืR สารอย่างมีประสท
ิ ธิภาพ
1. กรอบแนวคิดการสอ
R
ื
1.1 มุมมองทีแ
R ตกต่างกันในการสอสาร
ืR สารทีด
1.2 ความสําคัญของการสอ
R ี
R
ื
1.3 ปั ญหาของการสอสาร
ืR สารอย่างไรให ้ทุกฝ่ ายเข ้าใจตรงกันและเกิดการร่วมมือ
2. สอ
ืR สาร
2.1 องค์ประกอบการสอ
ืR สารอย่างไร ให ้มีประสท
ิ ธิภาพสูงสุด
2.2 แนวทาง หรือ รูปแบบการสอ
ืR สาร
3. สงิR ทีต
R ้องเตือนตัวเองเสมอในการสอ
R สาร ไม่ใช่สงัR
3.1 สือ
ืR สาร
4. ปั จจัยแห่งความสําเร็จในการสอ
ืR สารให ้ได ้ผลงาน”
5. กิจกรรม Workshop ““สอ
ืR สารในทีท
ืR สาร
6. การใชจิ้ ตวิทยาในการสอ
R ํางานทีแ
R ตกต่าง – กุญแจแห่งการสอ
ืR สารทีส
6.1 ลักษณะการสอ
R ร ้างปั ญหา และ ทีค
R วรจะเป็ น
6.2 ตัวอย่างคําพูด
ึ ษา “การสอ
ืR สารในโลกธุรกิจ”
7. กรณีศก
ืR สารเชงิ บวกเพือ
8. สอ
R ลดความขัดแย ้ง – พูดอย่างไรบนพืน
V ฐาน Positive Thinking
9. การมุง่ องค์กร แทน ตัวเอง
R สารภายในองค์กร มาใช ้กับ การสือ
R สารภายนอกองค์กร
10. การประยุกต์ความรู ้เรือ
R งการสือ
11. สรุป คําถามและคําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายในว ันที 23
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

VAT 7%
315.00
301.00

พิเศษ! ชําระภายในว ันที 8
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

มกราคม 2561

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,815.00
4,601.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
มกราคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4,160.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,601.00
4,280.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีV
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีR 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีR 014-2-63503-8
R บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีR 0-2615-4479
ืR บริษัท เบอร์ตด
R หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังR จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
R า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไR ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
Website: www.hipotraining.co.th
E-mail: hipotraining@gmail.com
ID Line: hipotraining
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining
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