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หลักการและเหตุผล


การดําเนินธุรกิจ ที่มีการแขงขันที่รุนแรง และตองมีความพรอม
ในการปรับตัวใหรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดาน ดังนั้น
“เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน นับวาเปนหัวใจหลัก
ของการขับเคลื่อนองคกร” การพัฒนาใหพนักงานมีทักษะการ
สื่อสารที่ดี วิธีการแสดงออกที่ดี และมีความรวมมือที่ดีทุกครั้ง
ที่มีการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองคกร มีความ
สําคัญอยางมากตอการสรางประสบการณที่ดีทั้งตอลูกคา
ภายใน ลูกคาภายนอกและคูคา ที่องคกรไดดําเนินธุรกิจ
รวมกันมาดวยดี

หลักสูตรนี้จึงไดพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองใหผูเขาอบรม
ไดรับความรู เทคนิคและประสบการณจริงในการพัฒนาการ
สื่อสารและการประสานงาน พนักงานนําหลักจิตวิทยา
การสรางมนุษยสัมพันธมาปรับใชในการสื่อสารและ
การประสานงาน เพื่อมุงประโยชนของ “องคกร” สามารถ
นําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชและตอยอดพัฒนาแนวทาง
การประสานงานไดอยางสัมฤทธิ์ผลดวยตนเอง สรางสรรค
บรรยากาศในการทํางานรวมกันเปนทีมแบบชวยเหลือเกื้อกูล
บนสัมพันธภาพที่ดี

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ

เจาหนาที่ HR ทุกทานที่ตองสื่อสารและ
ติดตอประสานงานเพื่อสรางความเขาใจ
และรวมมือจากทุกสายงาน

เจาหนาที่ทุกสายงานที่ตองสื่อสารติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานอื่นทั้งภายใน
และภายนอก
วิทยากร

อาจารยพีรดา รุธิรพงษ

วิทยากรและที่ปรึกษาดานการพัฒนาองคกรและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นเอส แวลูส จํากัด
วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม แกรนด สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,600 บาท + VAT 252 รวม 3,852 บาท / บุคคลทั่วไป 4,200 บาท + VAT 294 รวม 4,494 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 15 พ.ค. 2562 ลด 300 บาท

หัวขอการฝกอบรม
1. พื้นฐานธรรมชาติและความแตกตางของมนุษย เรียนรูความตองการและ
ความคาดหวังของมนุษย
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

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
รูปแบบการอบรม
การบรรยายที่สอดแทรก
การทํากิจกรรม
กรณีศึกษา

หลักสูตรฝกอบรม “ประสานงานอยางไร ไดทั้งใจ ไดทั้งงาน รุนที่ 15” (วันที่ 22 พ.ค. 2562)
1. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

2. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

E-mail................................................มือถือ .............................

E-mail................................................มือถือ .............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................สาขา ................................
ที่อยู ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ ....................................................................E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายเพิ่มหากมีคาธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชําระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% มาที่บริษัทกอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนั้น จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934 สํานักงานใหญ
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม
Ê¹ã¨ÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡ËÃ×ÍÊíÒÃÍ§·Õè¹Ñè§ public1.hrcenter@gmail.com â·ÃÈÑ¾· (02) 736-2245-7 â·ÃÊÒÃ (02) 736-0470-1
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