
วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท ซอย 23)

 ทักษะการสื่อสารท่ีดี การแสดงออกท่ีดี และความรวม
มือท่ีดีมีความสําคัญอยางมากตอการสรางประสบการณ
ที่ดีทั้งตอลูกคาภายใน ลูกคาภายนอก และคูคาท่ีองคกร
ไดดําเนินธุรกิจรวมกันมาดวยดี

 หลักสูตรนี้พัฒนาข้ึนมาเพ่ือใหผูเขาอบรมไดรับ
ความรู เทคนิค และเพ่ิมประสบการณในการพัฒนา
ทักษะการส่ือสารและการประสานงาน โดยนําหลัก
จิตวิทยาการสรางมนุษยสัมพันธมาปรับใชในการส่ือสาร
และการประสานงาน เพ่ือมุงประโยชนของ “องคกร” 

 ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชและ
ตอยอดพัฒนาแนวทางการประสานงานไดอยาง
สัมฤทธ์ิผลดวยตนเอง ซึ่งจะชวยสรางสรรคบรรยากาศ
ในการทํางานรวมกันเปนทีมแบบชวยเหลือเก้ือกูล
บนสัมพันธภาพท่ีดี

วิทยากร

อาจารย�พีรดา รุธิรพงษ�
วิทยากรและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาองคกรและ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นเอส แวลูส จํากัด

รุ�นท่ี 23
มอบวุฒิบัตร

ประสานงานอย�างไร 
ได�ทั้งใจ ได�ทั้งงาน
HOW TO COORDINATE 
FOR PEAK PERFORMANCE

อัตราค�าอบรมท�านละ

สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลท่ัวไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
ชําระเงินก�อนวันท่ี 17 พ.ย. 2563 ลด 300 บาท

www.hrcenter.co.th

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ

 เจาหนาท่ี HR ทุกทานท่ีตองสื่อสารและ
ติดตอประสานงานเพ่ือสรางความเขาใจ
และรวมมือจากทุกสายงาน

 เจาหนาท่ีทุกสายงานท่ีตองสื่อสารติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท้ังภายในและ
ภายนอก

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน 
เป�นหนึ่งในหัวใจหลักของการขับเคล่ือนองค�กร



วัตถุประสงค�
1. เพ่ือใหผูเขาอบรมไดทราบถึง

พฤติกรรมและความตองการของ
มนุษยในแงมุมตาง ๆ และแนวทาง
การประสานงานกับคนตางวัย

2. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมนําแนวทาง
ของการสรางรูปแบบของความ
สัมพันธเพ่ือเสริมศักยภาพดานการ
สื่อสาร ประสานงานท่ีดีทั้งลูกคา
ภายในและลูกคาภายนอก

3. เพ่ือใหผูเขาอบรมไดรับทราบเทคนิค 
วิธีการ และแนวทางการตรวจสอบ
รูปแบบการสื่อสาร 
รวมท้ังสามารถวิเคราะหความ
ตองการของผูที่จะประสานงานดวย 
เพ่ือพัฒนากระบวนการประสานงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

1. พ้ืนฐานธรรมชาติและความแตกตางของมนุษย เรียนรูความตองการและ
ความคาดหวังของมนุษย

2. การวิเคราะหบุคลิกภาพตนเองเพ่ือนําไปสูการประสานงานท่ีดี
3. ความหมายและความสําคัญของการประสานงานและมนุษยสัมพันธ
4. คุณสมบัติของนักประสานงานท่ีดี
5. ขั้นตอนการส่ือสารและประสานงานเพ่ือสรางผลลัพธที่ดี

 ขั้นตอนการประสานงาน (Communication Process)
 แนวทางการประสานงานใหไดงาน (Practical Need Process)
 แนวทางการประสานงานใหไดใจ (Personal Need Process)

6. รูปแบบและเทคนิคการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ
 สื่อสารและประสานงานบนพ้ืนฐานเขาใจงานตนเอง เพ่ือนรวมงาน และลูกคา
- แบบเปนทางการ
- แบบไมเปนทางการ

 กรอบความคิดในการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ
 การส่ือสารและประสานงานในมิติการกระทํา-อารมณ (Action-Emotion Matrix) 
แนวทางการปรับสไตลการประสานงานกับคนแตละแบบ

 สื่อสารและประสานงานบนความตางของวัย แตประสานใจไดผล
7. วิธีการสรางมนุษยสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพ่ือนรวมงาน
8. หลุมพรางและอุปสรรคในการประสานงาน เรียนรูกลยุทธในการเอาชนะอุปสรรค
9. ประเมินผลการประสานงานเปรียบเทียบกับผลลัพธที่คาดหวัง
10. ปจจัยแหงความสําเร็จเพ่ือการทํางานท่ีมีประสิทธิผลอยางย่ังยืน

รูปแบบการอบรม
การบรรยายท่ีสอดแทรก

การทํากิจกรรม
กรณีศึกษา

หัวข�อการฝ�กอบรม

หลักสูตรฝกอบรม “ประสานงานอยางไร ไดท้ังใจ ไดท้ังงาน รุนท่ี 23” (วันท่ี 24 พ.ย. 2563)
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1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................
*ตําแหนง ..................................................................................
E-mail ..............................................มือถือ .............................

2.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................
*ตําแหนง ..................................................................................
E-mail ..............................................มือถือ .............................

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพ่ือประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................
ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงานโอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
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 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  
 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม หรือจะชําระสวนน้ีเปนเงินสด
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