Training Center Service

โปรแกรมฝึ กอบรมหลักสูตร : ศิลปะการพูดในที่ชม
ุ ชนสําหรับผูบ้ ริหาร
ระยะเวลาในการฝึ กอบรม (ฝึ กปฏิบัติ) : 2 วัน เวลา 09.00-16.00 น.
วิทยากร : ดร.สุกจิ บํารุง
1. หลักการและเหตุผล

เพื่อแก้ ปัญหาทางการพูดและพัฒนาศักยภาพทางการพูดในที่ชุมชนและการพูดในโอกาสต่ าง ๆ เสริมสร้ าง
ความมั่นใจทางการพูดและการแสดงออก โดยให้ มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการพูดลักษณะต่าง ๆ มีการฝึ กปฏิบัติอย่าง
เข้ มข้ น และสามารถนําไปใช้ ในการพูดทางสังคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้ างความประทับใจให้ กบั ผู้ฟัง

2. เนื้ อหาหลักสูตร

1. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สาํ หรับการพูด
2. การพัฒนาบุคลิกภาพและและการปรับพื้นฐานการพูดสู่ความสําเร็จ
- ประตูส่คู วามสําเร็จทางการพูด
- แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ และการค้ นพบตัวตนของตนเอง
เทคนิคการขจัดความประหม่าอย่างได้ ผล
- กลยุทธ์การพูดแบบมืออาชีพ
3. เทคนิคการสร้ างโครงเรื่องการพูดและการสร้ างบรรยากาศ
- ลักษณะของการสร้ างโครงเรื่องโดยทั่วไปที่ไม่ตกม้ าตาย
- โครงเรื่องแบบไหนที่สร้ างความประทับใจผู้ฟัง
- แนวทางการสร้ างโครงเรื่องที่เหมาะสมกับรูปแบบงานลักษณะต่าง ๆ
- ลักษณะของบรรยากาศทางการพูด
- การวิเคราะห์ผ้ ูฟังอย่างชาญฉลาด
- เทคนิคการสร้ างบรรยากาศอย่างเหนือชั้น
4. เทคนิคการพูดจูงใจและจิตวิทยามวลชน
- หลักการพูดจูงใจ
- กลยุทธ์การจูงใจที่ประสบความสําเร็จ
- การวิเคราะห์ผ้ ูฟังอย่างชาญฉลาด
- จิตวิทยามวลชนและการครองใจ
5. เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและการพูดในโอกาสต่าง ๆ
- ประเภทและรูปแบบของงานต่าง ๆ ในชุมชนและสัง คม
- รูปแบบและวิธกี ารพูดในงานแต่ละประเภท
- วิธกี ารเตรียมตัวที่ประสบความสําเร็จ
เทคนิคการพูดแบบเซียนเหนือเซียน
6. การฝึ กปฏิบัติทางการพูดตลอดการอบรม
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3. รูปแบบการอบรม

1. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สาํ หรับการพูด ที่แปลกใหม่ สนุกสนานเป็ นกันเอง สร้ างเสริมความมั่นใจ และการกล้ า
แสดงออกที่น่าเชื่อถือศรัทธา
2. การบรรยายโดยวิทยากรนักพูดมืออาชีพ ที่ได้ บรรยากาศ ทั้งเนื้อหาหลักเกณฑ์การพูด ตัวอย่างการพูด และสูตร
เด็ด เคล็ดลับต่าง ๆ ที่สามารถนําไปใช้ เพื่อการพูดในที่ชุมชนและการพูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ อย่างแท้ จริง
3. กิจกรรมฝึ กปฏิบัติท่ไี ด้ ผลจริง โดยวิทยากรให้ คาํ แนะนําอย่างใกล้ ชิดเป็ นรายบุคคล

4. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

1. เกิดความมั่นใจในการที่จะพูดทั้งในที่ชุมชนหรือในโอกาสต่าง ไม่ว่าจะเป็ นงานที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
2. สามารถพูดในโอกาสต่างๆ ได้ โดยอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการ สร้ างความน่าเชื่อถือและสร้ างความศรัทธา แก่ผ้ ูฟังได้

5. ระยะเวลาการอบรม
เวลา 09.00-16.00 น. 2 วัน

6. วิทยากร ดร.สุกจิ บํารุง
การศึกษา - ปริญญาเอก ด้ านการพัฒนาและการปฏิรูปองค์การ จาก มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ซีบู
( ORGANIZATION DEVELOPMENT AND TRANFORMATION FROM CEBU
DOCTORS’ UNIVERSITY, PHILIPPINES)
- ปริญญาโท (ค.ม.) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากรผู้ชาํ นาญการในการฝึ กอบรมสัมมนา ( หลักสูตร ด้ านการบริหาร การจัดการ การขาย การบริการ
การตลาด การปรับทัศนคติ แนวคิด การสร้ างแรงบันดาลใจ ศิลปะการพูด ทีมงาน กิจกรรม WALK
RALLY ฯลฯ ) ที่ปรึกษาและออกแบบหลักสูตรการฝึ กอบรมสัมมนาให้ กบั หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
กว่า 20 ปี
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS) (บริ ษทั อาภาฉาย จํากัด)
Tel No. 0-2736-0408

Fax No.02-736-0050
e-mail: admin@trainingservice.co.th
id-line: pisit131918
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