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Onsite Training  พร้อมรับวุฒบิัตรฟรี !!! 

หลักสูตร การส่ือสารด้วยใจ ส่ืออย่างไรให้ลูกน้องเข้าใจในยคุ New Normal 

วันพุธท่ี  29  มีนาคม  2566   เวลา  09.00-16.00  น. (อบรม 6 ช่ัวโมง) 

สถานที ่โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ **สถานีอาจมีการเปล่ียนแปลง 
 

พิเศษสมัคร 2 ท่านลดเพิ่ม  500.- 

หรือสมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันท ี!!! 

วิทยากร : อาจารย์สานุพันธ์  ใบศรี 
หลกัการและเหตุผล : 

 การท่ีคนเราสื่อสารกบัคนอื่น สอดคลอ้งกบัความรูส้ึกของตนเอง จะท าใหก้ารสื่อสารน้ันมี

ประสิทธิภาพ แลละสรา้งความไวว้างใจใหก้บัผูท่ี้ติดต่อดว้ย เมื่อคนเกิดความไวว้างใจกนั การสื่อสารก็เกิดขึ้ น

อยา่งเปิดเผยและตรงไปตรงมา เพราะคนรูส้ึกอิสระท่ีจะแสดงออก มีความพอใจท่ีจะติดต่อสื่อสารความกนั

และสรา้งความสมัพนัธ์ในทางท่ีดีขึ้ น ในแง่ของตวัเอง เมื่อคนอื่นมีความไวว้างใจก็จะเกิดความเชื่อมัน่ใน

ตวัเองมากขึ้ น เมื่อตนเองเกิดความพอใจที่อยากจะติดต่อกบัผูอ้ื่น การแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นก็จะด าเนินไป

อยา่งดีและประสบความส าเร็จ 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อใหเ้ขา้ใจความคิด ความหมาย วตัถุประสงค ์วิธีการ และเทคนิคในการสื่อสาร 

2. เพื่อใหไ้ดฝึ้กฝนทักษะในการสื่อความ และสามารถชี้ แจงสัง่การกบัผูอ้ื่นใหเ้กิดความเขา้ใจเชื่อถือ

และปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงกนั ท าใหเ้กิดการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อใหบุ้คลากรในองคก์รมีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการสื่อสารและสามารถน าไปปฏิบติังานใน

องคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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หัวขอ้อบรม 

1. แนวคิด ความหมาย และวตัถุประสงคข์องการสื่อสาร 
2. กระบวนการในการสื่อสาร ขั้นตอนและวิธีการสื่อสารใหเ้กิดความประทบัใจและลูกน้องยอมรบั 
3. ประเภทของการสื่อสารและวิธีการต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดง้านท่ีมีคุณภาพและตรงเป้าหมาย 
4. บุคลิกภาพและพฤติกรรมมนุษยท่ี์มีผลต่อการสื่อสาร 
5. การเลือกใชช้่องทางการสื่อสารทางเดียวและสื่อสารสองทางภายในองคก์ร 
6. ทกัษะของการสื่อสารและการสื่อขอ้ความประเภทต่างๆ 
7. วิธีวิเคราะหป์ระเภทลูกน้องเพื่อการสื่อสารเพื่อไม่ใหเ้กิดการสูญเปล่า 
8. การสื่อสารเพื่อเสริมสรา้งมนุษยส์มัพนัธท์ั้งภายในและนอกองคก์ร 
9. การสื่อขอ้ความเพื่อแกไ้ขและปรบัปรุงพฤติกรรมบุคคล 
10. การสื่อขอ้ความระว่างกลุ่มบุคคลและระหวา่งกลุ่มกบักลุ่ม 
11. การสื่อขอ้ความเพื่อลดความขดัแยง้ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

หวัหน้างานทุกระดบั 

รูปแบบการสัมมนา 

บรรยาย กจิกรรม Workshop 

 

ปลอดภยั ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม คา่อาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพิเศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 2 ท่านลดเพิ่ม 500.- 7,300 511 219 7,592 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิ่ม + 1 

ท่าน 

11,700 819 351 12,168 
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รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ทีน่ี่  คล๊ิก  http://www.hrdzenter.com/ 

ส ารองทีน่ั่ง  ติดต่อเพ่ิมเติมได้ที ่    คณุธนนนัท ์    090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  

www.facebook.com/hrdzenter,   

IG : hrd_zenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 

รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์สง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกดั   

  บัญชอีอมทรัพย์  เลขท่ีบัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรณุา Scan  หรือถา่ยรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 

กรุณาหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ จำกดั  เลขท่ีผูเ้สียภาษี 0105555113021 

เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   

เลขท่ีผู้เสียภาษี 0105555113021 

 

 

 

                                      

 

 Scan  QR Code   กรอกใบสมัคร Online 

การแจ้งยกเลกิ:  

1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลกิก่อนวนังาน 10 วัน  โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย  2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวนังาน  1-7 วัน บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ ร้อย
ละ 30 ของค่าสมคัร    

3.และในกรณีทีท่่านยกเลกิในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงนิใด 
ๆ  ทัง้สิน้   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
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