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How to Coordinate
for Peak Performance

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
วัน เวลา และสถานที่
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ

เจาหนาที่ HR ทุกทานที่ตองสื่อสารและติดตอ
ประสานงานเพื่อสรางความเขาใจและรวมมือ
จากทุกสายงาน

เจาหนาที่ทุกสายงานที่ตองสื่อสารติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานอื่นทั้งภายใน และ
ภายนอก

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560
เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร
วิทยากร

อาจารย พีรดา รุธิรพงษ

วิทยากรและที่ปรึกษาดานการพัฒนาองคกร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท พีเพิลแวลูว จํากัด

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขาอบรมไดทราบถึงพฤติกรรมและ
ความตองการของมนุษยในแงมุมตาง ๆ และ
แนวทางการประสานงานกับคนตางวัย
2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมนําแนวทางของ
การสรางรูปแบบของความสัมพันธเพื่อเสริม
ศักยภาพดานการสื่อสาร ประสานงานที่ดีทั้ง
ลูกคาภายในและลูกคาภายนอก
3. เพื่อใหผูเขาอบรมไดรับทราบเทคนิค วิธีการ
และแนวทางการตรวจสอบรูปแบบการสื่อสาร
รวมทั้งสามารถวิเคราะหความตองการของผูที่
จะประสานงานดวย เพื่อพัฒนากระบวนการ
ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

รูปแบบการอบรม
การบรรยายที่สอดแทรกการทํา
กิจกรรม
กรณีศึกษา

หัวขอการฝกอบรม
1. พื้นฐานธรรมชาติและความแตกตางของมนุษย เรียนรูความตองการและความ
คาดหวังของมนุษย
2. การวิเคราะหบุคลิกภาพตนเองเพื่อนําไปสูการประสานงานที่ดี
3. ความหมายและความสําคัญของการประสานงานและมนุษยสัมพันธ
4. คุณสมบัติของนักประสานงานที่ดี
5. ขั้นตอนการสื่อสารและประสานงานเพื่อสรางผลลัพธที่ดี
ขั้นตอนการประสานงาน (Communication Process)
แนวทางการประสานงานใหไดงาน (Practical Need Process)
แนวทางการประสานงานใหไดใจ (Personal Need Process)
6. รูปแบบและเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการประสานงานที่มี
ประสิทธิภาพ
สื่อสารการประสานงานบนพื้นฐานเขาใจงานตนเอง เพื่อนรวมงานและ
ลูกคา
- แบบเปนทางการ
- แบบไมเปนทางการ
กรอบความคิดในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
การสื่อสารและประสานงานในมิติการกระทํา-อารมณ (Action-Emotion
Matrix) แนวทางการปรับสไตลการประสานงานกับคนแตละแบบ
สื่อสารและประสานงานบนความตางของวัย แตประสานใจไดผล
7. วิธีการสรางมนุษยสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน
8. หลุมพรางและอุปสรรคในการประสานงาน เรียนรูกลยุทธในการเอาชนะอุปสรรค
9. ประเมินผลการประสานงานเปรียบเทียบกับผลลัพธที่คาดหวัง
10. ปจจัยแหงความสําเร็จเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิผลอยางยั่งยืน
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1. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง ................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................
2. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี รหัสสมาชิก M-……….....…..
บริษทั …………………………………………………………....….……….
ที่อยู ……………………………………………………………....…………
……………………………………………………...……………....………
เลขประจําตัวผูเสียภาษี………………………...……สาขา………....…….
โทรศัพท …..……..….……ตอ…….….. โทรสาร ……..……………....….
ประเภทธุรกิจ ……………………………ผูติดตอ..………….…....………
E-mail...................................................มือถือ......................................
Ê¹ã¨ÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡ËÃ×ÍÊíÒÃÍ§·Õ¹è §Ñè public1.hrcenter@gmail.com â·ÃÈÑ¾· (02) 736-2245-7 â·ÃÊÒÃ (02) 736-0470-1
อั ต ราค า ฝ ก อบรมรวมเอกสาร, อาหารว า ง และอาหารกลางวั น (ราคาต อ 1 ท า น)

ประเภท
1. ผูสนใจทั่วไป
2. สมาชิก

คาฝกอบรม
4,000
3,500

+ VAT 7% หัก ณ ที่จาย 3%
280
120
245
105

รวมจายสุทธิ
4,160
3,640

กรณีไมมีหนังสือหัก ณ ที่จาย 3% จายเต็ม
4,280
3,745
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3. ผูสนใจทั่วไป
4. สมาชิก
วิธกี ารชําระเงิน

3,700
3,200

259
224

111
96

3,848
3,328

3,959
3,424

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษทั เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีแ่ ยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

1. บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจา ยเพิม่ หากมีคา ธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึน้
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโ อนเงินตองเปนผูช าํ ระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชาํ ระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชอื่ บริษทั ชือ่ หลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% มาทีบ่ ริษทั กอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม

