
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

Effective Communication Skills 
 

วทิยากร: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรัล จํากดั 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
ประสบการณ์ระดบังานบรหิารและเป็นผูเ้ชีRยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 

ทีRใคร ๆ ตอ้งถามถงึทั Vงวงการมากกวา่ 25 ปี 
 

19 มถินุายน 2562 
09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

 *สถานทีRจัดอบรมอาจเปลีRยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
   

หลกัการและเหตผุล 
ในโลกของการแขง่ขนัทีRรุนแรงเชน่นีV การสืRอสารอยา่งมปีระสทิธภิาพภายในองคก์รยิRงทวคีวามสําคัญมากขึVน ไม่ว่าจะ
เป็นองคก์รขนาดใหญ่หรอืขนาดเล็ก เนืRองจากการสืRอสารทีRมตีรงเป้าหมายและไดรั้บความร่วมมอื นอกจากจะสง่ผลตอ่
การทํางานภายในองคก์ร ยังจะสง่ผลใหลู้กคา้ไดส้มัผัสถงึประสบการณอ์ันแสนประทบัใจ ในทางตรงขา้ม หากบรษัิท
หรอืองคก์รใดมแีต่ความขดัแยง้ สืRอสารอย่างขอไปท ีลูกคา้ย่อมไดรั้บแตป่ระสบการณ์อันเลวรา้ย ทกุองคก์รจงึตอ้ง
รบีเร่งพัฒนาการสืRอสาร เนืRองจาก “การสืRอสารอย่างประทบัใจ คอืหัวใจหลักของการขับเคลืRอนองคก์ร” 
 

วตัถปุระสงค ์

1. เพืRอสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรืRองการสรา้งสรรคแ์ละพัฒนาการสืRอสารอยา่งมปีระสทิธภิาพทั Vงภายในและภายนอก  
     องคก์ร 
2.  เพืRอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีRไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งสรรคแ์ละพัฒนาการสืRอสารและการสรา้งทมีงาน 
     ภายในองคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1.   กรอบแนวคดิการสืRอสารอย่างมปีระสทิธภิาพ   
 1.1 มมุมองทีRแตกตา่งกันในการสืRอสาร 
 1.2 ความสําคัญของการสืRอสารทีRด ี
 1.3 ปัญหาของการสืRอสาร 
2.   สืRอสารอย่างไรใหท้กุฝ่ายเขา้ใจตรงกนัและเกดิการร่วมมอื 
 2.1 องคป์ระกอบการสืRอสาร 
 2.2 แนวทาง หรอื รูปแบบการสืRอสารอย่างไร ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
3.   สิRงทีRตอ้งเตอืนตัวเองเสมอในการสืRอสาร 
 3.1 สืRอสาร ไมใ่ชส่ัRง 
4.   ปัจจัยแหง่ความสําเร็จในการสืRอสาร 
5.   กจิกรรม Workshop ““สืRอสารใหไ้ดผ้ลงาน” 
6.   การใชจ้ติวทิยาในการสืRอสารในทีRทํางานทีRแตกตา่ง – กญุแจแหง่การสืRอสาร 
 6.1 ลักษณะการสืRอสารทีRสรา้งปัญหา และ ทีRควรจะเป็น 
 6.2 ตัวอย่างคําพูด 
7.   กรณีศกึษา “การสืRอสารในโลกธรุกจิ” 
8.   สืRอสารเชงิบวกเพืRอลดความขดัแยง้ – พูดอยา่งไรบนพืVนฐาน Positive Thinking 
9.   การมุง่องคก์ร แทน ตัวเอง 
10. การประยกุตค์วามรูเ้รืRองการสืRอสารภายในองคก์ร มาใชก้บั การสืRอสารภายนอกองคก์ร 
11. สรุป คําถามและคําตอบ 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั                                             



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายในวนัที� 19 มถินุายน 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายในวนัที� 1 มถินุายน 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีV 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีR 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีR 014-2-63503-8 

          ชืRอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีR 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืRอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืRอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัRงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
3.  หัก ณ ทีRจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีRไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, การสืRอสาร, Effective, Communication, Skills 


