
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

การสื�อสารประสานงานอยา่งสรา้งสรรค ์
 (Communication and Coordination Development) 

 

วทิยากร: ดร. ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากัด 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 

18 กมุภาพนัธ ์2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที�จดัอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
 ในโลกของการแขง่ขนัทีZรุนแรงเชน่นี\ การสืZอสารและการประสานงานทั\งภายในและภายนอกองคก์ร ยิZงทวี
ความสําคัญมากขึ\น ไม่ว่าจะเป็นองคก์รขนาดใหญ่หรอืขนาดเล็ก เนืZองจาก การสืZอสารและการประสานงานภายใน
องคก์รทีZมปีระสทิธภิาพ จะแสดงผลใหล้กูคา้ไดสั้มผัสถงึประสบการณอ์ันแสนประทบัใจ ในทางตรงขา้ม หากบรษัิท 
หรอื องคก์รใดมแีต่ความขดัแยง้ เนน้การประสานงา เป็นอาจณิลูกคา้ย่อมไดรั้บแตป่ระสบการณ์อันเลวรา้ย ทกุ
องคก์รจงึตอ้งรบีเร่งพัฒนาการสืZอสารและการประสานงานภายในองคก์ร เนืZองจาก “การสื�อสารและการ
ประสานงาน คอื หวัใจหลกัของการขบัเคลื�อนองคก์ร” 
 
 หลักสูตรนี\จงึไดพั้ฒนาขึ\นมาเพืZอตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรมไดรั้บความรู ้เทคนคิและประสบการณ์จรงิในการ
พัฒนาทั \งการสืZอสารและการประสานงานภายในองคก์ร ประสานรอยรา้วทีZเกดิขึ\น เขา้ใจหลักการและการนําจติวทิยา
มาใชใ้นการสืZอสารและการประสานงาน การมุ่งประโยชน์ของ “องคก์ร” แทน “ตัวเอง” และระดมสมองทํากจิกรรม
ประยกุตก์ารสรา้งสรรคม์ติใิหมข่ององคก์ร เมืZอจบการอบรมผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยุกตแ์ละต่อยอดความรูด้า้นการ
การสืZอสารและการประสานงานภายในองคก์รไดอ้ย่างสมัฤทธิdผลดว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืZอสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรืZองการสรา้งสรรคแ์ละพัฒนาการสืZอสารและการประสานงานภายในและ   
ภายนอกองคก์ร 

2. เพืZอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีZไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งสรรคแ์ละพัฒนาการสืZอสารและการ
ประสานงานภายในและภายนอกองคก์รไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 

1. กรอบแนวคดิการสืZอสารและการประสานงาน   
• มมุมองทีZแตกตา่งกันในการสืZอสาร 
• ความสําคัญของการสืZอสารทีZด ี
• ปัญหาของการสืZอสารและการประสานงาน 
• กจิกรรม Workshop วางแผนสืZอสารและประสานงาน 

2. สืZอสารอย่างไรใหท้กุฝ่ายเขา้ใจตรงกนั 
• องคป์ระกอบการสืZอสาร 
• แนวทางการสืZอสารใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

3. การประสานงานอยา่งไรใหท้กุฝ่ายร่วมมอื 
• แนวทางและการดําเนนิงาน 
• รูปแบบการประสานงาน 
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• เคล็ดลับการประสานงาน 
4. ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการสืZอสารและการประสานงาน 
5. กจิกรรม Workshop  “สืZอสารประสานงานใหไ้ดผ้ลงาน” 
6. “จติวทิยา” กญุแจแห่งการสืZอสารและการประสานงาน 

• ลักษณะการสืZอสารทีZสรา้งปัญหา และ ทีZควรจะเป็น 
• ตัวอย่างคําพูด 

7. การมุง่ “องคก์ร” แทน “ตวัเอง” 
8. กรณีศกึษา “การสืZอสารและประสานงานในโลกธรุกจิ” 
9. แนวคดิการสืZอสารภายนอกองคก์ร 
10. การปรับเปลีZยนทศันคตแิละการคดิเชงิบวกในการสืZอสารประสานงาน 
11. การประยกุตค์วามรูเ้รืZองการสืZอสารภายในองคก์ร มาใชก้บั การสืZอสารภายนอกองคก์ร 
12. สรุป คําถามและคําตอบ 
 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 18 กุมภาพนัธ ์2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 3 กมุภาพนัธ ์2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี\ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีZ 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีZ 014-2-63503-8 

          ชืZอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีZ 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืZอบรษัิทของท่าน และชืZอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัZงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ จํากดั 
3.  หัก ณ ทีZจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีZ 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีZไดช้าํระมาแลว้   
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ความรูทั้Zวไป, การสืZอสาร, การประสานงาน, สืZอสารภายใน, สืZอสารภายนอก 


