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มอบวุฒิบัตร

HOW TO COORDINATE
FOR PEAK PERFORMANCE

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน

เปนหนึ่งในหัวใจหลักของการขับเคลื่อนองคกร
 ทักษะการสื่อสารที่ดี การแสดงออกที่ดี และ
ความรวมมือที่ดีมีความสําคัญอยางมากในการสราง
ประสบการณที่ดีใหกับทั้งลูกคาภายใน ลูกคาภายนอก
และคูคาขององคกร
 หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อใหผูเขาอบรมไดรับ
ความรู เทคนิค และเพิ่มประสบการณในการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารและการประสานงาน โดยนําหลัก
จิตวิทยาการสรางมนุษยสัมพันธมาปรับใชในการสื่อสาร
และการประสานงาน เพื่อมุงประโยชนของ “องคกร”
 ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชและ
ตอยอดพัฒนาแนวทางการประสานงานไดอยาง
สัมฤทธิ์ผลดวยตนเอง ซึ่งจะชวยสรางสรรค
บรรยากาศในการทํางานรวมกันเปนทีมแบบ
ชวยเหลือเกื้อกูลบนสัมพันธภาพที่ดี

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
เจาหนาที่ HR ทุกทานที่ตองสื่อสารและติดตอ
ประสานงานเพื่อสรางความเขาใจและรวมมือจาก
ทุกสายงาน
เจาหนาที่ทุกสายงานที่ตองสื่อสารติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก

วิทยากร

อาจารยพีรดา รุธิรพงษ
 วิทยากรและที่ปรึกษาดานการพัฒนาองคกรและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย
 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นเอส แวลูส จํากัด

วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565
เวลา 09.00-16.30 น. (เปด Login 08.00 น.)

โปรโมชัน่ พิเศษ!! เขาอบรม 1 ทาน ฟรี 1 ทาน
อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลทั่วไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
กรุณาชําระคาฝกอบรมภายในวันที่ 18 ม.ค. 2565 เพื่อรับเอกสารกอนการบรรยาย

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
 สื่อสารและประสานงานบนพื้นฐานเขาใจงานตนเอง เพื่อนรวมงาน และลูกคา
- 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
สัมพันธเพื่อเสริมศักยภาพดานการ
สื่อสาร ประสานงานที่ดีทั้งลูกคา
ภายในและลูกคาภายนอก
3. เพื่อใหผูเขาอบรมไดรับทราบเทคนิค
วิธีการ และแนวทางการตรวจสอบ
รูปแบบการสื่อสาร
รวมทั้งสามารถวิเคราะหความ
ตองการของผูที่จะประสานงานดวย
เพื่อพัฒนากระบวนการประสานงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
รูปแบบการอบรม
 การบรรยายที่สอดแทรก
การทํากิจกรรม
 กรณีศึกษา

หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “ประสานงานอยางไร ไดทั้งใจ ไดทั้งงาน รุนที่ 28” (วันที่ 25 ม.ค. 2565)
1. *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

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

*ตําแหนง ..................................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

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

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

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพื่อประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

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