
www.hrdzenter.com 

(We are The B.E.S.T Solution You can trust) 

 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel: 090 645 0992 ,089 606 0444 
 

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพทุธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพส าหรบัหัวหนา้งาน 

วันท่ี 14 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Grand Sukhumevit Hotel   ซอยสุขุมวิท 4-6 กรุงเทพฯ ใกล ้BTS  สถานี นานา ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร : อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์  

ส่วนลดพเิศษ >> สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที 
 (ราคาพิเศษท่านละ 3,900 บาท) 

 

หลักการและเหตุผล 

           ในโลกนีค้งมีวิธีการบริหารจัดการคนหรือเทคนิคต่าง ๆ มากมายและมีประสิทธิภาพท่ีเช่ือถือได้ แต่บางคร้ัง
ท าไมถึงยงัล้มเหลวกันในการท างานในองค์กร  ทุกคนในองค์กรไม่สามารถท างานคนเดียวได้ ล้วนแล้วต้องพ่ึงพา
อาศัยกัน หัวหน้างานกต้็องอาศัยลูกน้องในการปฏิบัติงาน  และผู้บริหารในองค์กรในการขอค าปรึกษาต่าง ๆ   ผลงาน
หรือประสิทธิภาพในการท างาน เช่ือว่าทุกคนท่ีปฏิบัติงานอยากได้ผลงานท่ีดี แต่เราท างานกับบุคลากรท่ีแตกต่างกัน 
การท่ีเราเป็นหัวหน้างาน เรากต้็องเข้าใจลูกน้อง  เพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา รวมถึงบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ  และต้อง
เข้าใจตัวเองด้วย  ส่ิงท่ีใกล้ตัวเราและมีผลกับการปฏิบัติงานโดยตรง คือ การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
   
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือทราบถึงบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน 
2. เพ่ือเพ่ิมทักษะการส่ือสารกับบุคคลรอบข้างอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือความส าเร็จขององค์กร 
3. เพ่ือสามารถรู้เคลด็ลับการสร้างความเป็นมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 

ลูกน้อง  บุคคลภายนอกเพ่ือความส าเร็จตามเป้าหมาย  
 

หัวข้อการอบรม 
1. เรียนรู้บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน  

 บทบาทการเป็นผู้น าทีม 
 บทบาทการเป็นครูผู้สอนลูกน้อง 
 บทบาทการเป็นท่ีปรึกษา 

2. เรียนรู้ความเข้าใจความแตกต่างระหว่างรุ่น 
3. เรียนรู้ทัศนคติเชิงบวกเพ่ือสร้างแรงจูงใจกับตัวเองและทีมงาน 
4. เรียนรู้ประเภทของการส่ือสารในองค์กร 
5. เรียนรู้อุปสรรคทางการส่ือสารในการท างานท่ีท าให้งานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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6. เรียนรู้ 7Cs เพ่ือพบกับการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
7. เรียนรู้เคลด็ลับการสร้างเสน่ห์ให้เป็นท่ีรักของทุกคนเพ่ือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
8. เรียนรู้การฝึกทักษะการใช้ค าพูด ภาษากาย น า้เสียง เคลด็ลับท่ีมีประสิทธิภาพ 
9. เรียนรู้สภาพปัญหาของการส่ือสารในองค์กรท่ีท าให้งานไม่เป็นตามเป้าหมาย 
10. เรียนรู้การส่ือสารในการประชุม  การสอนงงาน ท่ีมีเหมาะสม 
11. เรียนรู้การส่ือสารแบบสันติเพ่ือการท างานท่ีราบร่ืนและการสร้างศรัทธาในทีมงาน 
12. เรียนรู้การส่ือสารกับการสร้างมนุษย์สัมพันธ์แบบครบวงจร 
13. เรียนรู้เคลด็ลับการสนทนา  “ส่ิงท่ีควรท า” ในการสนทนา 
14. สรุป และถาม-ตอบ  

 
ประโยชน์ทีอ่งค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 
 
1. ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักในความส าคัญของการส่ือสาร การประสานงาน  

2. ผู้เข้าอบรมเพ่ิมทักษะการส่ือสารท่ีดี เพ่ือการปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงาน ลูกน้อง ผู้บริหารและ ลูกค้าของ  องค์กร 

3.องค์กรมีประสิทธิภาพการท างานท่ีดีขึน้ จากการพัฒนาคุณภาพการส่ือสารของผู้ปฏิบัติงาน 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรในองค์การ ระดับหัวหน้างาน 
 
รูปแบบการสัมมนา (แบบ ACTIVITY BASED LEARNING) 

1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม       40 % 
2. เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการน าเสนอผลงานกลุ่ม 40% 
3. ดูภาพยนตร์        20 % 
4. มอบของรางวลัส าหรับกลุ่มท่ีถกูคัดเลือกจากการให้คะแนนจากเพ่ือนร่วมสัมมนา 
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ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 เขา้ฟรอีีก 1 ท่าน   11,700 819 351 12,168 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่  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 าระเงนิ     
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลกิก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง

บริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั   (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140     เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com

