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หลักการและเหตุผล


การดําเนินธุรกิจ ที่มีการแขงขันที่รุนแรง และตองมีความพรอมในการปรับตัวใหรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ
ดาน ดังนั้น “เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน นับวาเปนหัวใจหลักของการขับเคลื่อนองคกร” การพัฒนาให
พนักงานมีทักษะการสื่อสารที่ดี วิธีการแสดงออกที่ดี และมีความรวมมือที่ดีทุกครั้งที่มีการประสานงานทั้งภายใน
และภายนอกองคกร มีความสําคัญอยางมากตอการสรางประสบการณที่ดีทั้งตอลูกคาภายใน ลูกคาภายนอกและ
คูคา ที่องคกรไดดําเนินธุรกิจรวมกันมาดวยดี

หลักสูตรนี้จึงไดพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองใหผูเขาอบรมไดรับความรู เทคนิคและประสบการณจริงในการ
พัฒนาการสื่อสารและการประสานงาน พนักงานนําหลักจิตวิทยาการสรางมนุษยสัมพันธมาปรับใชในการสื่อสาร
และการประสานงาน เพื่อมุงประโยชนของ “องคกร” สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชและตอยอดพัฒนา
แนวทางการประสานงานไดอยางสัมฤทธิ์ผลดวยตนเอง สรางสรรคบรรยากาศในการทํางานรวมกันเปนทีมแบบ
ชวยเหลือเกื้อกูลบนสัมพันธภาพที่ดี

วิทยากร

อาจารย พีรดา รุธิรพงษ

วิทยากรและที่ปรึกษาดานการพัฒนาองคกรและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีเพิลแวลูว จํากัด

อัตราคาอบรมทานละ
บุคคลทั่วไป
4,000 บาท +VAT 280 รวม 4,280 บาท
สมาชิก
3,500 บาท +VAT 245 รวม 3,745 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 16 ส.ค. 2560 ลด 300 บาท

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ


เจาหนาที่ HR ทุกทานที่ตองสื่อสารและติดตอ
ประสานงานเพื่อสรางความเขาใจและรวมมือ
จากทุกสายงาน

เจาหนาที่ทุกสายงานที่ตองสื่อสารติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานอื่นทั้งภายใน และ
ภายนอก

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

โรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร

หัวขอการฝกอบรม
1. พื้นฐานธรรมชาติและความแตกตางของมนุษย เรียนรูความตองการและความคาดหวัง
ของมนุษย
2. การวิเคราะหบุคลิกภาพตนเองเพื่อนําไปสูการประสานงานที่ดี
3. ความหมายและความสําคัญของการประสานงานและมนุษยสัมพันธ
4. คุณสมบัติของนักประสานงานที่ดี
5. ขั้นตอนการสื่อสารและประสานงานเพื่อสรางผลลัพธที่ดี
ขั้นตอนการประสานงาน (Communication Process)
แนวทางการประสานงานใหไดงาน (Practical Need Process)
แนวทางการประสานงานใหไดใจ (Personal Need Process)
6. รูปแบบและเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
สื่อสารการประสานงานบนพื้นฐานเขาใจงานตนเอง เพื่อนรวมงานและลูกคา
- แบบเปนทางการ
- แบบไมเปนทางการ
กรอบความคิดในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
การสื่อสารและประสานงานในมิติการกระทํา-อารมณ (Action-Emotion Matrix)
แนวทางการปรับสไตลการประสานงานกับคนแตละแบบ
สื่อสารและประสานงานบนความตางของวัย แตประสานใจไดผล
7. วิธีการสรางมนุษยสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน
8. หลุมพรางและอุปสรรคในการประสานงาน เรียนรูกลยุทธในการเอาชนะอุปสรรค
9. ประเมินผลการประสานงานเปรียบเทียบกับผลลัพธที่คาดหวัง
10. ปจจัยแหงความสําเร็จเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิผลอยางยั่งยืน
รูปแบบการอบรม

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขาอบรมไดทราบถึง
พฤติกรรมและความตองการของ
มนุษยในแงมุมตาง ๆ และแนวทาง
การประสานงานกับคนตางวัย
2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมนําแนวทาง
ของการสรางรูปแบบของความ
สัมพันธเพื่อเสริม ศักยภาพดานการ
สื่อสาร ประสานงานที่ดีทั้งลูกคา
ภายในและลูกคาภายนอก
3. เพื่อใหผูเขาอบรมไดรับทราบ
เทคนิค วิธีการ และแนวทางการ
ตรวจสอบรูปแบบการสื่อสาร รวม
ทั้งสามารถวิเคราะหความตองการ
ของผูที่จะประสานงานดวย เพื่อ
พัฒนากระบวนการประสานงานที่มี
ประสิทธิภาพ
การบรรยายที่สอดแทรก
การทํากิจกรรม
กรณีศึกษา
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2. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................
วิธกี ารชําระเงิน

บริษทั …………………………………………………………....….……….
ที่อยู ……………………………………………………………....…………
……………………………………………………...……………....………
เลขประจําตัวผูเสียภาษี………………………...……สาขา………....…….
โทรศัพท …..……..….……ตอ…….….. โทรสาร ……..……………....….
ประเภทธุรกิจ ……………………………ผูติดตอ..………….…....………
E-mail...................................................มือถือ......................................
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1. บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจา ยเพิม่ หากมีคา ธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึน้
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บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
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สนใจสมัครสมาชิกหรือสํารองทีน่ งั่ public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อัตราคาฝกอบรมรวมเอกสาร, อาหารวาง และอาหารกลางวัน (ราคาตอ 1 ทาน)

