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พัฒนาทศันคต ิบุคลิก และการสื่อสาร  
เพือ่การประสานงาน และท างานร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
Better Communication For Better Collaboration For Leaders 

   
1. หลักการและเหตุผล 
 

การส่ือสารเป็นส่ิงที่ทุกคนท าเป็นมาตัง้แต่เป็นเด็ก บางคนส่ือสารเก่ง บางคนไม่ถนดัส่ือสาร อย่างไรก็ตาม ผูน้  าทุกคน
สามารถฝึกฝนใหม้ีทกัษะในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อใหเ้กิดการประสานงานท่ีส าเรจ็ราบรื่นและมีความสมัพนัธท์ี่ดีมีความ
สามคัคีในทีมงาน 
 

2. วัตถุประสงค ์ 
 

เพื่อใหผู้เ้รียนส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพและประสานงานไดผ้ลไดท้ัง้ใจคน ไดท้ัง้ความส าเรจ็ในงาน 

 

3. เนือ้หา 
 

        1. หลกัการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
        2. เคล็ดลบัการส่ือสารท่ีไดใ้จคน 
        3. หลกัการประสานงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
        4. เคล็ดลบัการประสานงานใหไ้ดง้านท่ีส าเรจ็ 
        5. การผสมผสานการส่ือสารและการประสานงานเขา้ดว้ยกนัอย่างเป็นธรรมชาตใิหไ้ดท้ัง้งานและใจคน 
 
4. ระยะเวลา  
                  1 วนั (6 ชั่วโมง) 
   
5. รูปแบบการสอน 
                 เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) ในบรรยากาศการเรียนที่สนกุสนาน มชีวติชีวา ไม่น่าเบื่อ ทกุคนไดม้ีส่วน
รว่มอยา่งเพลิดเพลินตลอดการฝึกอบรมแบบ เพลิน (Plearn = Play+Learn) 
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6. วิทยากร 

อ. รัศมี  ธันยธร   
- จบปริญญาโทด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) จากมหาวิทยาลัย

แมนเชสเตอร ์(University of Manchester) ประเทศองักฤษ  
- เป็นผูอ้  านวยการบรษิัท ศนูยค์วามคิดสรา้งสรรค ์จ ากดั (Creativity Center Co.,Ltd) 
- เป็นท่ีปรกึษาดา้นความคิดสรา้งสรรคค์นแรกของประเทศไทย (Creativity Consultant) 
- เป็นผูค้ิดคน้ หลกัสตูรสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ คือ 

    1. พลงัคิดบวกสรา้งทศันคติที่ดีต่องานและองคก์ร (Cresitive  (creative +positive) Thinking) 
    2. ส่ือสารสรา้งสรรค์ ประสานงาน และท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Better Communication  
                                  For Better Collaboration) 

  3. ภาวะผูน้  าและการสรา้งแรงจงูใจแนวสรา้งสรรค ์
    4. แกปั้ญหาและตดัสินใจที่ใชไ้ดผ้ลจรงิ 
    5. กลยทุธก์ารสอนงานและแนะน างาน 

- ผู้ได้รับสิทธิอย่างเป็นทางการ (Certified Instructor) ของ ดร.เอ็ดเวิรด์ เดอ โบโน (Edward de Bono) 
ปรมาจารยด์า้นความคิดสรา้งสรรคร์ะดบัโลก (Creativity Guru) ใหส้อนและถ่ายทอดวิธีการคิดสรา้งสรรคท์กุหลกัสตูร
ดว้ยประสบการณใ์นการสอนและการใชจ้รงิทัง้ในงานและในชีวิตประจ าวนักว่า 20 ปี คือ 

1. หลกัสตูร คิดเป็นระบบ ส่ือสารตรงประเด็น ดว้ยเทคนิค Six Thinking Hats 

2. หลกัสตูร คิดวิเคราะหร์อบดา้น วางแผนรอบคอบ ตัง้เปา้หมายชดัเจน  

ดว้ยเทคนิค The Power of Perception 

3. หลกัสตูร ตดัสินใจเป็นระบบ กลั่นกรองความคิดอยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยเทคนิค Six Value Medals 

4. หลกัสตูร คิดนอกกรอบ คิดนวตักรรม คิดสรา้งสรรคใ์นองคก์ร ดว้ยเทคนิค Lateral Thinking 

5. หลกัสตูร ปรบัปรุงขัน้ตอนการท างานใหก้ระชบั รวดเรว็ อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดว้ยเทคนิค Simplicity 

 

7. ประโยชนจ์ากการอบรม 
        1. ผูเ้รียนมีความมั่นใจในการส่ือสารอย่างถกูตอ้งตามหลกัการ 
        2. ผูเ้รียนมีความสามารถในการประสานงานใหเ้กิดความสามคัคีในทีมงาน 
        3. ผูเ้รียนมีทัง้ศาสตรแ์ละศลิปะท่ีสามารถน าไปใชจ้รงิและฝึกฝนใหเ้ชี่ยวชาญต่อไปได ้
        4. องคก์รเจรญิกา้วหนา้อยา่งมคีวามสขุสนกุสนานและความสามคัคี 
         5. ทีมงานเป็นปึกแผ่น เพราะคนเขา้ใจกนั ท างานดว้ยกนัอย่างมีมิตรจิตมติรใจต่อกนั ท างานอย่างกระตือรือรน้มชีีวิตชีวา 
      
8. ก าหนดการสัมมนา 
     

            วันที ่25 กนัยายน 2563  โรงแรมรามาดาเจ้าพระยาปารค์ (ถ.รัชดาภเิษก) 
 
 
 

บริษัท ศูนยค์วามคิดสร้างสรรค ์จ ากัด 
Tel. 092-404-6465, 095-909-5446, 02-953-9905-6 Fax.02-953-8922 Line ID: creativitycenter,  salescreativity  FB: creativitycenter 

                                       E-mail: cc@creativitycenter.co.th / www.creativitycenter.co.th      

mailto:cc@creativitycenter.co.th
http://www.creativitycenter.co.th/


 
  

9. ค่าลงทะเบียน 
           ค่าลงทะเบียนพิเศษช่วง New Normal จากปกติ 11,900  
พิเศษเหลือเพียงท่านละ  8,400  บาท (ราคาดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%) 
 
10. การเข้าร่วมสัมมนา 
    กรุณาติดต่อ  บริษัท ศูนยค์วามคิดสร้างสรรค ์จ ากัด (Creativity Center Co.,Ltd.)                                     
              Tel. 092-404-6465, 095-909-5446 หรือ 02-953-9905-6 
  Fax. 02-953-8922  E-mail: cc@creativitycenter.co.th 
  Line ID: creativitycenter, salescreativity / Facebook: creativitycenter 

               www.creativitycenter.co.th 
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