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เทคนิคการส่ือสารอย่างมีประสิทธิผลส าหรับผู้บังคบับัญชา 
(Effective Communication for Supervisor/Manager) 

 วันที ่4 กมุภาพนัธ์ 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 @ Gold Orchid Bangkok  ถนนวิภาวดี-สุทธิสาร   กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 

วิทยากร  ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต 

วิทยากรและท่ีปรึกษาด้านการพฒันาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร 

ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบการพฒันาบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ 

ให้กบัองค์กรในธุรกจิบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง 

 

ช าระค่าสัมมนาก่อนวันที่ 24 มกราคม 63  
ลดเหลือเพยีงท่านละ  3,500 บาทเท่าน้ัน  (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

 หลักการและเหตุผล 
ในชีวิตการท างานของบุคลากรระดับบังคับบัญชาน้ัน ต้องส่ือสารแทบจะตลอดเวลา ไม่ว่าจะพูดคุยอย่างเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ ท้ังท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรกบัลูกน้อง การท าความเข้าใจ
ลูกน้อง การแก้ไขปัญหาในการท างาน หรือเร่ืองใดกล้็วนแต่ต้องอาศัยการส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล หากแต่การ
ส่ือสารกยั็งหลายเป็นปัญหาหน่ึงของบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีบังคับบัญชาคนท างาน อันควรได้รับการฝึกอบรมพฒันา    

                   
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives) 

ภายหลังจากการเรียนรู้คร้ังน้ี  ผู้เข้าร่วมเรียนรู้จะมีการพัฒนาในเร่ืองต่อไปน้ี  

 •  ความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายพฤติกรรมตามพืน้นิสัยท่ีแตกต่างกัน 4 แบบของคนท างาน 
        •  ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความส าคัญของการส่ือสารแบบ 2 สร้างส าหรับการท างานเป็นทีม                              
(สร้างความสัมพันธ์-สร้างผลงานท่ีดี) 
        •  การเลือกแนวทางการส่ือสารด้วยการพูด การฟังและการปฏิบัติอ่ืนกับเพ่ือนร่วมงาน/หัวหน้างาน                                                       
ท่ีมีความแตกต่างกันในรูปแบบการส่ือสารได้อย่างเหมาะสมมากขึน้  
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 •  ทักษะในการส่ือสารด้วยการพูด การฟังและการตั้งค าถามเพิม่ข้ึน   

 •  การส ารวจข้อเด่นข้อด้อยในการส่ือสารของตน และระบุความต้องการปรับปรุงการส่ือสารของตนเองได้   

ใครควรเข้า (Who Should Attend) 

พนักงานระดับบังคับบัญชาท่ีเป็นหัวหน้างานหรือผู้จัดการจากทุกสายงาน   
   

หัวข้อการอบรม 
• คุณค่าความส าคัญของการส่ือสารรส าหรับผู้บังคับบัญชา  
• คุณค่าความส าคัญของการส่ือสารแบบ 2 สร้าง   

     - สร้างสัมพันธ์ 
     - สร้างผลงาน 

• พฤติกรรมตามช่วงวัย (เจนเนอเรช่ัน) ท่ีต่างกันของคนท างาน   
     กิจกรรมกลุ่ม : แนวทางส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพกับคนท างานแต่ละช่วงวัย  

• ท าความเข้าใจพฤติกรรมตามนิสัย 4 แบบของคนท างาน พร้อมทดลองประเมินตนเอง 
     กิจกรรมกลุ่ม : แนวทางการส่ือสารตามนิสัย 4 แบบของคนท างาน 

• การปรับใช้รูปแบบการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับคนแต่ละแบบตาม DISC 
     - กับการประสานงาน 
     - กับการติดตามงาน เป็นต้น  

• ความคิดทางบวกเพ่ือการส่ือสารทางบวก  
     ฝึกปฏิบัติ : ฝึกสะท้อนการคิดทางบวกกับสถานการณ์ท่ีก าหนด   

• การพูดทางบวกเพ่ือสร้างความรู้สึกอยากท างานให้กับตนเอง  
     ฝึกปฏิบัติ : ฝึกพูดทางบวกกับตนเองตามสถานการณ์ท่ีก าหนด   

• การฟังอย่างตั้งใจ (Deep Listening) ด้วยการฟัง 3 ความ เพ่ือให้เกบ็สารได้อย่างครบถ้วน  
• การจับประเดน็จากการฟัง  

    ฝึกปฏิบัติ : จับประเดน็และสรุปประเดน็ของการพูดคุยตามท่ีก าหนด   
• การตั้งค าถามเพ่ือเคลียร์ความเข้าใจบ่อยในการส่ือสารด้วยค าถามปลายเปิด   

    กิจกรรม :  “รู้มั้ยฉันคิดถึงใคร”    
• ภาษากาย (Body Language) ท่ีต้องอ่านให้เข้าใจเพ่ือให้ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิผล 

    ฝึกปฏิบัติ : ฝึกอ่านภาษากาย   
• ค้นหาข้อเด่นและข้อด้อยท่ีต้องการพัฒนาการส่ือสารของตนเอง 
• สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้และถาม-ตอบ    
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วิธีการเรียนรู้ : 

• บรรยายอย่างย่อและซักถาม 

• อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

• ฝึกปฏิบัติ พร้อมค าแนะน า 

 

กลุ่มเป้าหมาย : 

• เจ้าของธุรกิจขนาด SME      

• ผู้จัดการ / หัวหน้างานทุกสายงาน 

• วิทยากรภายในท่ีให้ความรู้เร่ืองการส่ือสาร 

 
  

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

ช าระก่อนวนัที่  24 ม.ค.  63 3,500 245 105 3,640 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
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โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 

(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท 

ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการน าเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 

ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  (ส านักงานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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