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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
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Modern Communication and  
Coordination Development  
 “การสื�อสารและการประสานงาน หัวใจหลักของการขบัเคลื�อนองค์กร” 

 

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

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
ประสบการณ์ระดบังานบรหิารและเป็นผูเ้ชีRยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 

ทีRใคร ๆ ตอ้งถามถงึทั Vงวงการมากกวา่ 25 ปี 

 
 

9  มนีาคม 2562 
9.00 – 16.00 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีRจัดอบรมอาจเปลีRยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 
 ในโลกธรุกจิสมัยใหม่ การสืRอสารประสานงานนัVนถอืเป็นหัวใจสําคัญขององคก์ร หากภายในองคก์รลว้นแตเ่กดิ
ขอ้ผดิพลาดในการสืRอสารประสานงาน ก็จะสง่ผลถงึความน่าเชืRอถอื และ ความไวว้างใจทีRลกูคา้มอง เพราะ ฉะนัVน การ
สืRอสารประสานงานนัVน จงึถอืเป็นตัวแปรหลัก ทีRองคก์รสมัยใหมต่อ้งมองและใหค้วามสาํคัญเป็นอย่างยิRง  
 หลักสตูรนีVจงึไดพั้ฒนาขึVนมาเพืRอตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรมไดรั้บความรู ้เทคนคิและประสบการณ์จรงิในการ
พัฒนาตนเองในดา้นการสืRอสารและการประสานงาน เรยีนรูถ้งึปัญหาและอปุสรรคก์ารสืRอสารทีRองคก์รประสบ เขา้ใจถงึ
พฤตกิรรมของแต่ละบคุคลทีRทําใหก้ารสืRอสารเกดิความผดิพลาด ตลอดจนไดเ้รยีนรูท้กัษะและวธิกีารสืRอสารทีRจําเป็น
เพืRอสรา้งวธิกีารสืRอสารใหเ้กดิประสทิธภิาพ โดยผา่นกจิกรรมระดมสมองประยุกตก์ารสรา้งสรรคม์ติใิหม่ขององคก์ร 
เมืRอจบการอบรมผูเ้ขา้สัมมนาจะสามารถประยุกตแ์ละต่อยอดความรูด้า้นการการสืRอสารและการประสานงานภายใน
องคก์รไดอ้ย่างสมัฤทธิ\ผลดว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค ์

 1. เพืRอใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูถ้งึปัญหาและอปุสรรคทีRทําใหก้ารสืRอสารลม้เหลวทั Vงในและนอกองคก์ร 
 2. เพืRอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้ขา้ใจถงึพฤตกิรรมของคนแตล่ะประเภท ทีRเราจําเป็นตอ้งสืRอสารดว้ย 
 3. เพืRอสรา้งความรูค้วามเขา้ใจถงึเทคนคิ วธิกีาร และทักษะ ทีRจะใหก้ารสืRอสารประสบความสาํเร็จ 
 4.  เพืRอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีRไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งสรรคแ์ละพัฒนาการสืRอสารและการประสานงานภายในและ
ภายนอกองคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม 
Module 1 สรา้งแนวทางการสืRอสารประสานงานสมัยใหม.่...เพืRอสรรคส์รา้งองคก์รทีRมคีุณภาพ 
1. แนวทางการสืRอสารประสานงานในโลกธรุกจิสมัยใหม่ 

• ปรับเปลีRยน 
• ถกูเปลีRยน  

2. ความคดิและทัศนคตสิาํคญัของการสืRอสารประสานงานในโลกธรุกจิสมัยใหม ่
3. กจิกรรม Workshop มองใหม.่...เปลี�ยนความคดิสรา้งการสื�อสารใหม้ปีระสทิธภิาพ 
4. ปัญหาและอปุสรรคทีRทําใหก้ารสืRอสารประสานงานเกดิความผดิพลาด 
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• ความหลากหลายของชว่งอาย ุ
• พฤตกิรรมแตล่ะบคุคล 

5. กจิกรรม Workshop “ ปฏวิตั ิ“ การสื�อสารประสานงาน..... สูอ่งคก์รสมยัใหม ่
6. พฤตกิรรมการสืRอสารของคน 4 ประเภท ทีRจําเป็นตอ้งรู ้!!!  

• พฤตกิรรมของแต่ละประเภท 
• ลักษณะการสืRอสาร 

7. กจิกรรม Workshop : รบัมอืกบัพฤตกิรรมการสื�อสารของคน 4 ประเภท...ไดอ้ยา่งอยู่หมดั 
 

Module 2 : สรา้งสรรคว์ธิกีารสื�อสารประสานงานสมยัใหม.่...สรา้งหวัใจสาํคญัใหก้บัองคก์ร 
8. ลมื !!! การสืRอสารประสานงานแบบเดมิๆ....สรา้งสรรคส์ิRงใหมใ่หก้ับองคก์ร  
9. องคป์ระกอบสาํคัญทีRจะชว่ยการสืRอสารประสานงานนัVนสมัฤทธิ\ผล 

• การใชวั้จนภาษา 
• การใชอ้วจันภาษา 

10. ทกัษะ 4 ประการทีRจะชว่ยเสรมิ….การสืRอสารประสานงานใหม้ปีระสทิธภิาพ 
• การฟังอย่างเขา้ใจ 
• การพูดอยา่งสรา้งสรรค ์
• การอา่นอยา่งเขา้ถงึ 
• การเขยีนอยา่งมจีรติ 

11. กจิกรรม Workshop  “สื�อสารประสานงานใหไ้ดผ้ลงานอยา่งสรา้งสรรค ์” 
12. กรณีศกึษา การสืRอสารประสานงานบนพืVนฐานความคดิทีRถูกตอ้ง !!!  

• กรณี ขอความร่วมมอื 
• กรณี เกดิความขัดแยง้ 
• กรณี เกดิปัญหากบัลกูคา้ 

13. จติวทิยา” กญุแจแหง่การสืRอสารประสานงานดว้ยหลักการ H I P O 
14. กจิกรรม Role Play การสื�อสารประสานงานอยา่งสรา้งสรรค.์..เพื�อสรา้งการทํางานสมยัใหม ่
15. สิRงทีRควรทําและไม่ควรทําในระหวา่งการสืRอสารประสานงาน 
16. สรุป คําถามและคําตอบ 
 

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

ชําระภายใน  9 มนีาคม 2563 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน  23 กมุภาพนัธ ์2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

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

          ชืRอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีR 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืRอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืRอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัRงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
3.  หัก ณ ทีRจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
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     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีRไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
 

อบรม, สมัมนา, Communication , สมยัใหม ่, พฤตกิรรมการสืRอสาร , เทคนคิการสืRอสาร , วธิกีารสืRอสาร , การสืRอสารประสานงาน , 


