
วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00-16.30 น. (เปิด Login 08.00 น.)

�	ทักษะการสื่อสารที่ดี การแสดงออกที่ดี และ 
ความร่วมมือที่ดมีีความส�าคัญอย่างมากในการสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีให้กับทั้งลูกค้าภายใน ลูกค้าภายนอก  
และคู่ค้าขององค์กร

�	หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับ 
ความรู้ เทคนิค และเพิ่มประสบการณ์ในการพัฒนา 
ทักษะการสื่อสารและการประสานงาน โดยน�าหลัก 
จิตวิทยาการสร้างมนุษยสัมพันธ์มาปรับใช้ในการสื่อสาร
และการประสานงาน เพื่อมุ่งประโยชน์ของ “องค์กร” 

�	ผู้เรียนสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และ 
ต่อยอดพัฒนาแนวทางการประสานงานได้อย่าง 
สัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยสร้างสรรค ์
บรรยากาศในการท�างานร่วมกันเป็นทีมแบบ 
ช่วยเหลือเกื้อกูลบนสัมพันธภาพที่ดี

วิทยากร

อาจารย์พีรดา รุธิรพงษ์
�	วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
�	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นเอส แวลูส์ จ�ากัด

ประสานงานอย่างไร 
ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน

HOW TO COORDINATE FOR PEAK PERFORMANCE

อัตราค่าอบรมท่านละ

สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลทั่วไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
กรณุาช�าระค่าฝึกอบรมภายในวนัที ่8 ม.ิย. 2565 เพื่อรับเอกสารก่อนการบรรยาย

www.hrcenter.co.th

หลักสูตรนี้เหมาะส�าหรับ
	 เจ้าหน้าที่ HR ทุกท่านที่ต้องสื่อสารและติดต่อ

ประสานงานเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมมือจาก 
ทุกสายงาน

	 เจ้าหน้าที่ทุกสายงานที่ต้องสื่อสารติดต่อ 
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน 
เป็นหนึ่งในหัวใจหลักของการขับเคลื่อนองค์กร

รุ่นที่ 30
มอบวุฒิบัตร 
ส�ำหรับท่ำนที่เปิดกล้อง 
ตลอดกำรอบรม

ผ่านโปรแกรม

เรียน
ออนไลน์

โปรโมชัน่พิเศษ!! เข้าอบรม 1 ท่าน ฟร ี1 ท่าน



วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึง

พฤติกรรมและความต้องการของ
มนุษย์ในแง่มุมต่าง ๆ และแนวทาง
การประสานงานกับคนต่างวัย

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมน�าแนวทางของ
การสร้างรูปแบบของความสัมพันธ์
เพื่อเสริมศักยภาพด้านการสื่อสาร 
ประสานงานที่ดีทั้งลูกค้าภายในและ
ลูกค้าภายนอก

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบเทคนิค 
วิธีการ และแนวทางการตรวจสอบ
รูปแบบการสื่อสาร  
รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ที่จะประสานงานด้วย 
เพื่อพัฒนากระบวนการประสานงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

1. พื้นฐานธรรมชาติและความแตกต่างของมนุษย์ เรียนรู้ความต้องการและ 
ความคาดหวังของมนุษย์

2. การวิเคราะห์บุคลิกภาพตนเองเพื่อน�าไปสู่การประสานงานที่ดี
3. ความหมายและความส�าคัญของการประสานงานและมนุษยสัมพันธ์
4. คุณสมบัติของนักประสานงานที่ดี
5. ขั้นตอนการสื่อสารและประสานงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดี

	� ขั้นตอนการประสานงาน (Communication Process)
	� แนวทางการประสานงานให้ได้งาน (Practical Need Process)
	� แนวทางการประสานงานให้ได้ใจ (Personal Need Process)

6. รูปแบบและเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
	� สื่อสารและประสานงานบนพื้นฐานเข้าใจงานตนเอง เพื่อนร่วมงาน และลูกค้า
	- แบบเป็นทางการ
	- แบบไม่เป็นทางการ

	� กรอบความคิดในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
	� การสื่อสารและประสานงานในมิติการกระท�า-อารมณ์ (Action-Emotion Matrix) 

แนวทางการปรับสไตล์การประสานงานกับคนแต่ละแบบ
	� สื่อสารและประสานงานบนความต่างของวัย แต่ประสานใจได้ผล

7. วิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
8. หลุมพรางและอุปสรรคในการประสานงาน เรียนรู้กลยุทธ์ในการเอาชนะอุปสรรค
9. ประเมินผลการประสานงานเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง
10. ปัจจัยแห่งความส�าเร็จเพื่อการท�างานที่มีประสิทธิผลอย่างยั่งยืน

รูปแบบการอบรม
�	การบรรยายที่สอดแทรก

การท�ากิจกรรม
�	กรณีศึกษา

หัวข้อการฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ “ประสานงานอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน รุ่นที่ 30” (วันที่ 15 มิ.ย. 2565)

1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ต�าแหน่ง ..................................................................................

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

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

*ต�าแหน่ง ..................................................................................

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

*ข้อมูลนี้อาจเปิดเผยให้กับวิทยากรเพื่อประโยชน์ในการปรับหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียน

ชื่อและที่อยู่บริษัทส�าหรับออกใบก�ากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษ ี............................................สาขา ................................

ที่อยู่  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท์  ............................................ ต่อ.................. โทรสาร....................................

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

กรุณาช�าระค่าฝึกอบรมก่อนวันงาน
โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด หรือ HR Center Co., Ltd.

� ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727     � ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 0802359647     � ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 3071269091

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินจะต้องเป็นผู้ช�าระที่ธนาคาร หรือช�าระเพิ่มที่หน้างาน

� เมื่อช�าระเงินแล้ว โปรด e-mail ส�าเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองค์กร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม  

� เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย ตัวจริง กรุณาส่งไปรษณียล์งทะเบียนมาให้ก่อนวันอบรม

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250  
เลขที่ประจ�าตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
หมายเหต ุกรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี

สนใจสมัครสมาชกิหรือส�ารองที่น่ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1

อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)


