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 หลักสูตร  การส่ือสารกบัลกูน้องต่างสไตล์และต่างช่วงวัย อย่างมีประสิทธิผล  
Effective Communication in Different Work Style and Generation 

วันที ่30  มิถุนายน 2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรม Arize  ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์  กทม **สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร : อาจารย์ชัชวาล   อรวงศ์ศุภทตั  

สมคัร 3 ท่าน เขา้ฟรอีีก 1 ท่านทนัที 

หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรนีพิ้เศษส าหรับหัวหน้างานท้ังในสายการผลิตหรือในธุรกิจบริการท่ี
เติบโตมาจากพนักงานระดับปฏิบัติการ ท่ีต้องการเสริมทักษะความเข้าใจลูกน้อง 

 
 

ในชีวิตการท างานนั้น เราต้องส่ือสารแทบจะตลอดเวลา ไม่ว่าจะพูดคุยอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ท้ังท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร  หรือการท าความเข้าใจคนอ่ืนกล่็วนแต่จ าเป็นต้องอาศัยการ
ส่ือสารระหว่างคนท างานท่ีมีประสิทธิผล ในฐานะท่ีการส่ือสารเป็นหน่ึงในทักษะท่ีมักพบว่ามีข้อจ ากัดส าหรับ
หัวหน้างานจ านวนไม่น้อย หากจะส่ือสารกับลูกน้องให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวหน้างานควรต้อง “อ่านคนได้
และใช้คนเป็น” ด้วยการส่ือสารอย่างเหมาะสมกับลูกน้องแต่ละคนท่ีแตกต่างกันตามสไตล์และช่วงวยัท างาน   

 

วัตถุประสงค์ 
ภายหลังจากการเรียนรู้คร้ังนี ้ ผู้ เข้าร่วมเรียนรู้จะมีการพัฒนาในเร่ืองต่อไปนี ้ 
 ความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายพฤติกรรมตามพืน้นิสัยท่ีแตกต่างกัน 4 แบบของคนท างาน 

 ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความส าคัญของการส่ือสารแบบ 2 สร้างส าหรับการท างานเป็นทีม                              
(สร้างความสัมพันธ์-สร้างผลงานท่ีดี) 

 การเลือกแนวทางการส่ือสารด้วยการพูด การฟังและการปฏิบัติอ่ืนกับเพ่ือนร่วมงาน/หัวหน้างาน                    
ท่ีมีความแตกต่างกันในรูปแบบการส่ือสารได้อย่างเหมาะสมมากขึน้  

 ทักษะในการส่ือสารด้วยการพูด การฟังและการตั้งค าถามเพ่ิมขึน้   

 การส ารวจข้อเด่นข้อด้อยในการส่ือสารของตน และระบุความต้องการปรับปรุงการส่ือสารของตนเองได้   
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ส่ิงทีจ่ะเรียนรู้ : 

 ความส าคัญย่ิงยวดของทักษะการส่ือสารส าหรับหัวหน้างาน และข้อจ ากัดท่ีมกัพบกับหัวหน้างาน 
 ท าความเข้าใจความแตกต่างของช่วงวยั  และเข้าใจความคิดกับพฤติกรรมลูกน้องเจนวาย (Gen Y)  
 องค์กรช้ันน าสอนทักษะอะไรให้หัวหน้างานเพ่ือให้บริหารลูกน้องเจนวายได้มีประสิทธิผล  
 แนวทางการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพกับคนท างานแต่ละช่วงวยั พร้อมประเมินรูปแบบการส่ือสาร                            

ของตนเอง ด้วย DISC  
 แนวทางการส่ือสารท่ีแตกต่างกันตามพฤติกรรมตามนิสัย 4 แบบของคนท างาน 

 ความคิดทางบวกเพ่ือการส่ือสารทางบวก พร้อมฝึกสะท้อนการคิดทางบวกกับสถานการณ์ท่ีก าหนด   

 การพูดทางบวกเพ่ือสร้างความรู้สึกอยากท างานให้กับลูกน้อง พร้อมฝึกพูดทางบวกตามสถานการณ์                          
ท่ีก าหนด ได้แก่ สถานการณ์มอบหมายงาน และสถานการณ์แก้ไขปัญหาลูกน้อง 

 การฟังอย่างตั้งใจ (Deep Listening) ด้วยการฟัง 3 ความและเทคนิคการจับประเดน็จากการฟัง                       
พร้อมฝึกจับประเดน็และสรุปประเดน็ของการพูดคุยตามสถานการณ์ท่ีก าหนด   

 การตั้งค าถามเพ่ือเคลียร์ความเข้าใจบ่อยในการส่ือสารด้วยค าถามท่ีเหมาะสม    

 ภาษากาย (Body Language) ท่ีต้องอ่านให้เข้าใจเพ่ือให้ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิผล พร้อม                             
ฝึกอ่านภาษากาย   

 ค้นหาข้อเด่นและข้อด้อยท่ีต้องการพัฒนาการส่ือสารของตนเอง 
 

แนวทางการเรียนรู้ :                                                                                                                                                                                                                         
 บรรยาย พร้อมตอบข้อซักถาม 
 อภิปรายและแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
 กิจกรรมกลุ่ม 
 ฝึกปฏิบัติการส่ือสารตามกรณีตัวอย่าง  
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ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      ฟรี** ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

สมัคร 1 ท่าน 3,900 280 120 4,160 

สมัคร 3 ท่าน ท่านที ่4  ฟรี 11,700 819 351 12,168 

 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
คุณอิศราภรณ์  089-773-7091 
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)  
 
 
 
 
 

 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 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 ี   

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 
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