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หลกัสูตร การส่ือสารประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างสร้างสรรค์

หลกัสูตร 1 วนั

         ในโลกของการทาํงานมีการพฒันา เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา การแขง่ขนัของธุรกิจก็นับวนัจะรุนแรงมากขึ้ น องคก์รจาํนวนมากจาํเป็นตอ้ง

อาศยัวธีิการใหม ่ๆ ในการบริหารและจงูใจใหพ้นักงานไดดึ้งเอาศกัยภาพของตวัเองออกมาใชใ้นการทาํงานเพ่ือองคก์รใหม้ากขึ้ นและอยา่งมี

ประสิทธิภาพยิง่ขึ้ นดว้ยการปฏิบติัภารกิจใหบ้รรลุเป้าหมาย จาํเป็นตอ้งอาศยัความรว่มมือดว้ยการส่ือสารและการประสานงานจากเพื่อนรว่มทีมทุก

ระดบัทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานท่ีตนทาํงานอยู ่ดงัน้ัน การทาํงานเป็นทีม (Team Work) และการไดร้บัการยอมรบัจากผูอ่ื้น (Recognition) จึง

มีความสาํคญั อยา่งยิง่ เพราะไมมี่ใครสามารถทาํงานไดอ้ยา่งสมัฤทธ์ิผลเพียงลาํพงั ดงัคาํกล่าวท่ีวา่ “นกไมมี่ขน คนไมมี่เพื่อน ขึ้ นสู่ท่ีสงูไมไ่ด”้ หาก

ผูป้ฏิบติังานมีความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั ยอมรบัซ่ึงกนัและกนัและผนึกพลงักนั เพื่อทาํงานใหบ้รรลุผล ในลกัษณะของทีมแหง่พลงัรว่ม (Team Synergy) 

ยอ่มส่งผลใหก้ารทาํงานรว่มกนัดาํเนินไปอยา่งราบร่ืนและมีบรรยากาศของความสมคัรสมาน สามคัคี ซ่ึงจะเป็นปัจจยัสนับสนุนใหง้านไดผ้ล คนเป็น

สุข หรือกล่าวไดว้า่เป็น “Happy Workplace”  ท่ีทุกคนปรารถนาใหเ้กิดขึ้ น

เน้ือหาการเรียนรูเ้วลา 09:00-16:00 น.

1. กรอบแนวคิดการส่ือสารและการประสานงาน 

 มุมมองท่ีแตกต่างกนัในการส่ือสาร   

 ความสาํคญัของการส่ือสารท่ีดี

 ปัญหาของการส่ือสารและการประสานงาน

 กิจกรรม Workshop วางแผนส่ือสารและประสานงาน

2. ส่ือสารอยา่งไรใหทุ้กฝ่ายเขา้ใจตรงกนั

 องคป์ระกอบการส่ือสาร

 แนวทางการส่ือสารใหมี้ประสิทธิภาพสงูสุด

3. การประสานงานอยา่งไรใหทุ้กฝ่ายรว่มมือ

- แนวทางและการดาํเนินงาน            - รปูแบบการประสานงาน

- เคล็ดลบัการประสานงาน

4. ปัจจยัแหง่ความสาํเร็จในการส่ือสารและการประสานงาน

5. กิจกรรม Workshop  ““ส่ือสารประสานงานใหไ้ดผ้ลงาน ”

6. “จิตวทิยา” กุญแจแหง่การส่ือสารและการประสานงาน

- ลกัษณะการส่ือสารท่ีสรา้งปัญหา และ ท่ีควรจะเป็น         - ตวัอยา่งคาํพดู

7. การมุง่ “องคก์ร” แทน “ตวัเอง”

8. กรณีศึกษา “การส่ือสารและประสานงานในโลกธุรกิจ”

9. แนวคิดการส่ือสารภายนอกองคก์ร

10. การปรบัเปล่ียนทศันคติและการคิดเชิงบวกในการส่ือสารประสานงาน

11. การประยุกตค์วามรูเ้ร่ืองการส่ือสารภายในองคก์ร มาใชก้บั การส่ือสารภายนอกองคก์ร

12. สรุป คาํถามและคาํตอบ

 ประโยชนท่ี์จะไดร้บั

1. เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเร่ืองการสรา้งสรรคแ์ละพฒันาการส่ือสารและการประสานงานภายในและภายนอกองคก์ร

2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท่ี้ไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการสรา้งสรรคแ์ละพฒันาการส่ือสารและการประสานงานภายในและภายนอกองคก์รได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ

จดัอบรมวนัท่ี 23 สิงหาม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมแกรนดสุ์ขุมวิท 6

ดร.อทิธนัินท ์สนัทัศ 
ประวตักิารศกึษา   

•ปรญิญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์คณะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 

•มหาวทิยาลยัรามคําแหง

•ปรญิญาโท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์คณะ
ศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัรามคําแหง

•ปรญิญาตร ีสาขาจติวทิยาการจัดการ คณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 



อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสูตร การส่ือสารประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างสร้างสรรค์

ราคาทา่นละ 4,000 บาท + VAT 7% = 4,280 บาท

สมคัรก่อนวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ราคาไมร่วม Vat)

บริษทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขีดคร่อมสัง่จา่ย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคานีร้วม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร
•  เฉพาะนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทกึหกัคา่ใช้จ่ายทางบญัชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มสมัมนา

ชือ่บรษัิท /หน่วยงาน...................................................................................................................................

ทีอ่ยูบ่รษัิท.................................................................................................................................................
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โทรศพัท ์.......................................................... เบอรต์อ่........................................ โทรสาร ...................................

หมายเหต ุ...........................................................................................................................................................

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของค่า

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไมคื่นเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

การจองมีผลเมื่อชาํระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการสาํรองท่ีนัง่


