
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 

จิตวิทยาในการส่ือสารและมอบอ านาจงาน 
Psychology in Communication and Delegation  

วนัท่ี 20 มิถนุายน 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Grand Sukhumvit  Hotel  ซอยสุขุมวิท 4-6  ใกล้ BTS นานา  กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง **   
 

ส่วนลดพเิศษ >> สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทนัที 
 (ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

วิทยากร    อาจารย์พลกฤต  โสลาพากลุ  

หลักการและเหตุผล 
  ในยคุท่ีมีการแข่งขนัอย่างรุนแรงหรือท่ีเรียกกันว่ายคุ 4.0  เป็นยคุท่ีมีการเข้าถึงข้อมลูได้อย่างง่ายและรวดเร็ว 
แต่อย่างไรกต็ามหลายองค์กรมกัประสบปัญหาในเร่ืองของการส่ือสาร ท าให้ผลลัพธ์ขององ๕การไม่เป็นไปตามความ
คาดหวงัของผู้บริหาร บุคลากรขาดทักษะในการส่ือสารหรืออาจส่ือสารด้วยวิธีการเดิมซ่ึงผลลัพธ์กค็งได้แบบเดิม 
ดังนั้นซ่ึงท่ีบุคลากรจ าเป็นต้องเรียนรู้เพ่ิมเติมคือการสร้างทักษะของการส่ือสาร เข้าใจหลักจิตวิทยาของการส่ือสารกับ
คน เพราะคนเรานั้นมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของทัศคติของคน วฒันธรรม ประเพณีนิยม ล้วนมีส่วน
ส าคัญท่ีคนเป็นหัวหน้างานหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องจ าเป็นต้องเรียนรู้ในในสังคมท่ีท างานร่วมกัน รวมถึงการมอบหมายงาน
งาน การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ Flow การท างานมีประสิทธิภาพเพ่ิมประสิทธิผลเพ่ือตอบโจทย์
ในเร่ืองเป้าหมายขององค์กร 
  
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้หลักการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นในการส่ือสาร 
2. เพ่ือน าความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้างาน การมอบหมายงาน รวมท้ังมอบอ านาจการบริหารงานให้ได้ผล 
และบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ขององค์กร 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา 
• หัวหน้างาน Supervisor หรือผู้ ท่ีสนใจ 
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เน้ือหาการบรรยาย 

บทที ่1: จิตวิทยาในการส่ือสาร 
 แนวคิดเร่ืองการส่ือสารของมนุษย์ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยากับการส่ือสาร 
 ปัจจัยท่ีก าหนดพฤติกรรมของคน 
 ลักษณะของการส่ือสาร 
 หลักส าคัญของการส่ือสารมี 5 ประการ 
 เรียนรู้กลุ่มวยัท างาน เพ่ือปรับตัว (The Generation in the workplace) 
 เรียนรู้พฤติกรรมคนในองค์กรด้วยเคร่ืองมือ D-I-S-C 

ลักษณะของผู้น า 4 สไตล์ 
ลักษณะของผู้ตาม 4 แบบ 

 Workshop ค้นหาคนผู้ 4 สไตล์ ผู้ตาม 4 แบบ 
บทที ่2 : การมอบอ านาจงาน 

 กรอบแนวคิดการมอบอ านาจงาน 
 เทคนิคการก าหนดขนาดของการมอบหมายงาน (Determinants of Degree of Delegation 

o การสร้างบรรยากาศขององค์กร (Atmosphere of the Organization) 
o กิจกรรมท่ีท าเป็น (Nature of Activity Being Managed) 

 ขัน้ตอนด าเนินการส าหรับ การมอบอ านาจงานให้มีประสิทธิภาพ 
 ปัญหาและอุปสรรคในการมอบหมายงาน 
 เทคนิคการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานตามหลัก HO REN SO 
 Workshop การแสดงบทบาทสมมติุการมอบอ านาจงานด้วยหลัก  Ho-Ren-So น าเสนอพร้อม  Comment โดย
วิทยากร 

 
รูปแบบการเรียนรู้ 
•  การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ท าให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที 
• การบรรยายแบบมีส่วนร่วมส่ือสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ 
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 ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 %  

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาท่านละ   3,900 273 117 4,056 

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

 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่  คุณธนนันท์    089 606 0444  , 090 645 0992   Line :  hrdzenter  
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
 

วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  

>> ธนาคารไทยพาณชิย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 

(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายงับริษทัเพือ่ยนืยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  
: hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter    (ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 
 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  (ส านักงานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
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