ื สารประสานงานอย่างสร้างสรรค์
การสอ
ทงภายในและภายนอกองค์
ั"
กร
(Communication and Coordination Development)

วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
Z จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
Z ากด ้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

24 มกราคม 2562
09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานทีจ
 ัดอบรมอาจเปลีย
 นแปลงได้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
่ นี` การสอ
ืZ สารและการประสานงานทัง` ภายในและภายนอกองค์กร ยิงZ ทวีความสาํ คัญ
ในโลกของการแข่งขันทีรZ ุนแรงเชน
ืZ สารและการประสานงานภายในองค์กรทีม
มากขึน
` ไม่ว่าจะเป็ นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก เนือ
Z งจาก การสอ
Z ี
ประสิทธิภาพ จะแสดงผลให ้ลูกค ้าได ้สัมผัสถึงประสบการณ์อันแสนประทับใจ ในทางตรงข ้าม หากบริษัท หรือ องค์กร
ใดมีแต่ความขัดแย ้ง เน้นการประสานงา เป็ นอาจิณลูกค ้าย่อมได ้รับแต่ประสบการณ์อันเลวร ้าย ทุกองค์กรจึงต ้อง
ืZ สารและการประสานงานภายในองค์กร เนือ
ื สารและการประสานงาน คือ ห ัวใจ
รีบเร่งพัฒนาการสอ
Z งจาก “การสอ
หล ักของการข ับเคลือ
 นองค์กร”
หลักสูตรนี`จงึ ได ้พัฒนาขึน
` มาเพือ
Z ตอบสนองให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้รั บความรู ้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการพัฒนาทัง`
ืZ สารและการประสานงานภายในองค์กร ประสานรอยร ้าวทีเZ กิดขึน
้
การสอ
` เข ้าใจหลั กการและการนํ าจิตวิทยามาใช ใน
ืZ สารและการประสานงาน การมุง่ ประโยชน์ของ “องค์กร” แทน “ตัวเอง” และระดมสมองทํากิจกรรมประยุกต์การ
การสอ
ั มนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้ด ้านการการสอ
ืZ สาร
สร ้างสรรค์มต
ิ ใิ หม่ขององค์กร เมือ
Z จบการอบรมผู ้เข ้าสม
ั ฤทธิผ
และการประสานงานภายในองค์กรได ้อย่างสม
i ลด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
ืZ สารและการประสานงานภายในและภายนอก
1. เพือ
Z สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเรือ
Z งการสร ้างสรรค์และพัฒนาการสอ
องค์กร
้
ืZ สารและการ
2. เพือ
Z ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไZ ด ้ไปประยุกต์ใชในการสร
้างสรรค์และพัฒนาการสอ
ประสานงานภายในและภายนอกองค์กรได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
ืZ สารและการประสานงาน
1. กรอบแนวคิดการสอ
ืZ สาร
• มุมมองทีแ
Z ตกต่างกันในการสอ
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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ืZ สารทีด
• ความสําคัญของการสอ
Z ี
ืZ สารและการประสานงาน
• ปั ญหาของการสอ
ืZ สารและประสานงาน
• กิจกรรม Workshop วางแผนสอ
ืZ สารอย่างไรให ้ทุกฝ่ ายเข ้าใจตรงกัน
2. สอ
ืZ สาร
• องค์ประกอบการสอ
ืZ สารให ้มีประสท
ิ ธิภาพสูงสุด
• แนวทางการสอ

3. การประสานงานอย่างไรให ้ทุกฝ่ ายร่วมมือ
• แนวทางและการดําเนินงาน
• รูปแบบการประสานงาน
• เคล็ดลับการประสานงาน
ืZ สารและการประสานงาน
4. ปั จจัยแห่งความสําเร็จในการสอ
ืZ สารประสานงานให ้ได ้ผลงาน ”
5. กิจกรรม Workshop ““สอ
ืZ สารและการประสานงาน
6. “จิตวิทยา” กุญแจแห่งการสอ
ืZ สารทีส
• ลักษณะการสอ
Z ร ้างปั ญหา และ ทีค
Z วรจะเป็ น
• ตัวอย่างคําพูด
7. การมุง่ “องค์กร” แทน “ตัวเอง”
ึ ษา “การสอ
ืZ สารและประสานงานในโลกธุรกิจ”
8. กรณีศก
ืZ สารภายนอกองค์กร
9. แนวคิดการสอ
Z สารประสานงาน
10. การปรับเปลีย
Z นทัศนคติและการคิดเชิงบวกในการสือ
ืZ สารภายในองค์กร มาใชกั้ บ การสอ
ืZ สารภายนอกองค์กร
11. การประยุกต์ความรู ้เรือ
Z งการสอ
12. สรุป คําถามและคําตอบ

ใบร ับรอง: จากบริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด

อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายในว ันที 24

มกราคม 2562

ั
ค่าสมมนา

VAT 7%

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มห
ี นงั สือห ัก
ณ ทีจ
 า่ ย

3,500.00

245.00

105.00

3,640.00

3,745.00
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วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี`
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีZ 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีZ 014-2-63503-8
Z บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงZ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีZ จํากัด
ชือ
และแฟ็ กซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีZ 0-2615-4479
ืZ บริษัทของท่าน และชือ
Z หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังZ จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงZ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีZ จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
Z า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขทีZ 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไZ ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงZ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีZ จํากัด
โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78
โทรสาร 02-615-4479
เว็บไซท์ www.hipotraining.co.th
อีเมล์ hipotraining@gmail.com
เฟสบุค
๊ www.facebook.com/HIPOtraining

Z สาร, การประสานงาน, สือ
Z สารภายใน, สือ
Z สารภายนอก
อบรม, สัมมนา, ความรู ้ทัZวไป, การสือ
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