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สนใจคอรสนี้สมัครสมาชิกหรือสำรองที่นั่งไดที่ www.topprobooking.com

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?
ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน
 / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

วิทยากร
วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร 
รับรองจากสถาบัน Toppro

รับใบประกาศนียบัตร

websitewww.hrodthai.com

สถาบันฝึกอบรม ด้านพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 

หลักสูตร การพัฒนา

อย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะการสื่อสารทักษะการสื่อสาร
และการประสานงาน

หลักการและเหตุผล
                การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ 

เปนความสําคัญที่องคกร เปนทักษะที่ตองสงเสริมในการทํางาน เพราะเปนการสราง

ความสําเร็จ โดยสามารถทําใหบุคคลสามารถทํางานรวมกันและสามารถสรางทีมงาน

ใหเปนทีมงานที่แข็มแข็ง สานความสัมพันธ ปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติเพื่อเปา

หมายและประโยชนขององคกร มีพลังในการสรางสรรคและพัฒนาองคกรสามารถเปด

ใจ เพื่อใหเกิดการรับรูและเรียนรูในเชิงสรางสรรค การทํางานเปนเชิงบวก เพื่อลดความ

เครียดในการทํางานโดยสิ่งสําคัญคือการสรางความเปนหนึ่งเดียวกันขององคกรและ

สมาชิกคือความรูสึกความมีสวนรวมในการเปนเจาของก็จะสงถึงประสิทธิผลและการ

พัฒนาองคกรตอไปในอนาคต ซึ่งปจจุบันองคกรตางๆเตรียมความพรอมในการรับมือ

กับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไมวาจะเปนเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ

ความสําคัญที่จะทําใหสมาชิกแตละคนเกิดการตระหนักและเห็นความสําคัญในเรื่องดัง

กลาวและการทํางานรวมกันเปนแบบพลังแหงการทํางานเปนทีม

วัตถุประสงค์
               1) ผูเขารับการอบรมสามารถการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการ

ประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ

2) ผูเขารับการอบรมตระหนักความสําคัญของการทํางานเชิงสรางสรรคและทัศนคติ

เชิงบวกเพื่อลดความเครียดและความกดดันในการทํางาน

3) ผูเขารับการอบรมเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญความสามัคคีของภาวะ

ผูนําและการทํางานเปนทีม

4) ผูเขารับการอบรมเรียนรู เขาใจ หลักการที่จะนําไปปฏิบัติในเพิ่มขวัญและกําลังใจ

ใหกับชีวิตและการทํางาน

5) ผูเขารับการอบรมเห็นความสําคัญของเปาหมายและสรางความรูสึกการเปนเจา

ขององคกรรวมกัน

รายละเอียดคอร์ส
(สแกนเลย)



หัวข้อการบรรยาย

websitewww.hrodthai.com

             1) ICE BRAKING ละลายพฤติกรรมสรางความสัมพันธ ลดชอง

วางและการปลุกการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ

2) การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ 

จากพื้นฐานความแตกตางของมนุษย (Generation) และสิ่งที่ตองใหความ

สําคัญในการทํางานรวมกันในการทํางานยุคสมัยใหม

3) การทํางานเปนทีมตอเปาหมาย ประสิทธิภาพขององคกรและความสําเร็จ

ดวย Big Why

4) กิจกรรม workshop การ Brain Stroming เรื่อง“ความตางสรางพลัง

แหงทีม และภาวะผูนํา”

5) กิจกรรมการโคชแบบกลุม (Group Coaching) เกิดการตระหนักรู 

ภายในและวิธีการไดดวยตัวเอง (Perceived Self-Efficacy ) “ปลุกพลัง

บวก ปลดล็อกศักยภาพ” เพื่อสรางพลังแหงชีวิตและการทํางาน

6) กิจกรรมกลุมที่สงเสริมใหเกิดการยอมรับและความสําคัญของการปรับ

เปลี่ยน ความสําคัญของการพัฒนา และการรับรูแบบทัศนคติเชิงบวกและ

การเรียนรูแบบสรางสรรค

กําหนดการ

ภาคเช้า ภาคบ่าย

08.30 - 09.00 น.           - การลงทะเบียนและพิธีเปด

09.00 - 09.30 น.           - ICE BRAKING  ละลายพฤติกรรมสราง

ความสัมพันธ ลดชองวางและการปลุกการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ

09.30 - 10.30 น.           - การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสาน

ประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ จากพื้นฐานความแตกตางของมนุษย 

(Generation) และสิ่งที่ตองใหความสําคัญในการทํางานรวมกันในการ

ทํางานยุคสมัยใหม

    - กิจกรรม work shop “ความตางสรางพลังแหงทีมและภาวะผูนํา”

10:30 – 10:45 น.           - Coffee Break

10:45 – 12:00 น.           - การบรรยายและกิจกรรม Big Why

    - ความสําเร็จดวย Big Why การมุงที่เปาหมายและวิธีการเดินตาม 

หนทางที่กาหนดไว วิธีที่จะปลุกพลังสรางผูนําสรางทีม สรางความสามัคคี 

การสรางการมีสวนรวมและการเปนเจาขององคกร

    - กิจกรรมกลุม Workshop Big Why เพื่อการสรางความ สําเร็จของการ

12:00 น.                      - รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14.30 น.         - การบรรยายและกิจกรรม POSITIVE

THINKING และวิธีคิดในรูปแบบตางๆ เพื่อปลุกพลังแหงสามัคคี พลังแหง

การทํางาน และความเปนหนึ่งเดียวกับองคกร

14:30 – 14:45 น.         - Coffee Break

14:45 – 15:00 น.        - กิจกรรม ปลุกพลัง คิดบวก เรียนรูวิธีปลดล็อก

พลังลบอดีตที่ลบๆ กําจัดความเชื่อเดิมๆที่มันไมสนับสนุนคุณปลุกพลังบวก 

ปลดลอกศักยภาพ เพื่อสรางพลังแหงชีวิตและการทํางาน

15:00 – 15:45 น.         - Work shop กลุมและรายงานเพื่อสรุปสิ่งที่ได

จากการเรียนรูและกิจกรรม ถามตอบแลกเปลี่ยนซึ่งกัน

15:45 – 16:00 น.         - พิธีปดการอบรมและถายภาพรวมกัน

16:00 น.                    - เสร็จสิ้นในสวนการอบรม 
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สนใจคอรสนี้สมัครสมาชิกหรือสำรองที่นั่งไดที่ www.topprobooking.com

รายละเอียดคอร์ส
(สแกนเลย)

บริษัทที่ไว้วางใจ ใช้บริการของเรา

1. สมัครอบรมผาน www.topprobooking.com
2. กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนา 7-10 วัน
** กรณีหักภาษี ณ ที่จาย ในนาม “บริษัท ทอป โปรเฟสชั่นแนล แอนด ดีเวลลอปเมนต จํากัด” เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0205550017049 (สํานักงานใหญ) 
** ที่อยู 7/77 หมู 5 ต.หวยกะป อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ปณ. 20130  
(กรุณาแนบ ณ ที่จาย 3% และหลักฐานการชําระผาน www.topprobooking.com)

หมายเหตุ : พักเบรค (coffee break)  
ช่วงเช้า 10.30-10.45 น. ช่วงบ่าย 14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหาร กลางวัน 12.00-13.00 น.


