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องค์ประกอบที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร ประกอบด้ วย 2 ด้ านคือ การพัฒนา
ระบบในการทางานและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพียงแต่มีความแตกต่างกันคือ ระบบในการทางานเมื่อมี
การปรับเข้ าสูร่ ะบบเรียบร้ อยแล้ วก็ปฎิบตั ิงานไปตามระบบ แต่ศกั ยภาพของบุคลากรจะต้ องมีการพัฒนาและปรับ
ให้ มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในขัน้
วิกฤติ ทาให้ หน่วยงานมีผลกระทบในการจัดงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ซึง่ อาจทาให้ การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในองค์กรไม่ได้ รับการพัฒนาอย่างเต็มที่
การพัฒนาคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการทางาน รวมถึงความรู้ในด้ าน
ต่างๆ ของบุคลากร เป็ นเรื่องที่จะต้ องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึง่ นอกจากเป็ นการเสริม
สร้ างความรู้และทักษะในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างดีแล้ ว ยังเป็ นการสร้ างขวัญกาลังใจใน
การทางาน ที่นบั ว่าเป็ นสวัสดิการอันดีให้ กบั บุคลากรในองค์กร ซึง่ จะทาให้ บคุ ลากรได้
รับความรู้เพื่อนาไปใช้ ในการปรับชีวิตการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ทาให้ เกิดทัศนคติที่ดีในองค์กรอีกด้ วย
ปั จจุบนั ปั ญหาเศรษฐกิจอยูใ่ นภาวะวิกฤติ มีผลกระทบต่อ
งบประมาณในทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้ านฝึ กอบรม ซึง่ จะต้ องมี
การอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนสอนการพูดจอมพล และ ศูนย์ พัฒนาศักยภาพมนุษย์ ได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญในด้ านนี ้
จึงได้ จัดโครงการอบรมหลักสูตรดังกล่ า วให้ กับบุคลากรในองค์ กรต่ าง ๆ เพื่อจะได้ มีส่วนช่ วยเหลือ
ทางด้ านการพัฒนาบุคลากรให้ กับองค์ กรของท่ าน

1.เพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ ปฏิบตั งิ านได้ อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ ้น
2.เพื่อเป็ นการชี ้ให้ เห็นศักยภาพและสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ ในการปฏิบตั งิ านได้
อย่างเต็มที่

วิชาการเรื่อง“เทคนิคการพูดเพื่อการติดต่ อประสานงาน”(Speaking Technique for Communication)
เป็ นวิชาเกี่ยวกับการใช้ ศิลปะในการพูดเพื่อการเจรจาติดต่อประสานงานให้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็ นวิชาการที่ให้ ความรู้ เกี่ยวกับหลักการพูดให้ มีความเหมาะสมกับ กาลสมัย โอกาส เวลาและสถานที่ โดยเน้ นให้
เห็นถึงสัดส่วนในการพูด กระบวนการถ่ายทอดให้ เกิดความเข้ าใจในขณะเดียวกันเพื่อให้ เกิดความชื่นชมยินดีและชื่น
ชอบกับผู้ที่ติดต่อประสานงานด้ วย
วิชาการเรื่อง “บุคลิกภาพเพื่อสร้ างความสาเร็จในการปฏิบตั งิ าน (Personality for Working Success)
เป็ นการพัฒนาศักยภาพในด้ านบุคลิกภาพในส่วนที่เอื ้ออานวยต่อการทางานให้ ประสบความสาเร็ จ
และเจริ ญก้ าวหน้ า ซึ่งบุคลิกภาพมีความสาคัญทังภายนอกและภายใน
้
วิชาการนี ้จะให้ ความเข้ าใจในเรื่ องเกี่ยวกับ
การรักษาสุขภาพร่างกายอย่างไรให้ มีความสมบูรณ์เพื่อใช้ ในการปฏิบตั ิงานให้ มีประสิทธิภาพ เราจะตังนาฬ
้ ิกาชีวิต
เกี่ยวกับการกิน การนอนอย่างไรให้ ร่างกายสมบูรณ์ เมื่อภายในสมบูรณ์จะส่งผลภายนอกให้ ดดู ีขึ ้น ซึ่งผสมผสานกับ
การปรับบุคลิกภาพภายนอกให้ มีคณ
ุ ภาพต่อการติดต่อประสานงานและการเรียนรู้วิธีการอ่านบุคลิกภาพและดวงตา
ของผู้ที่ติดต่อประสานงานด้ วย
วิชาการเรื่อง “กระบวนการความคิดเพื่อสร้ างสรรค์ ในการปฏิบัติงาน” (Thinking Theory for Working
Creative)

เป็ นวิชาการที่สร้ างแนวความคิดในใจอย่างเป็ นระบบ เป็ นกระบวนการ เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพใน
การทางานรอบด้ าน ไม่วา่ จะเป็ นการวางแผนในการทางาน การแก้ ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ การจัดระเบียบความคิดใน
การนาเสนองาน เพื่อการทางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ รวมถึงการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ เพื่อให้ เกิดการทางาน
อย่างมีศิลปะและมีความก้ าวหน้ าอยูต่ ลอดเวลาอีกด้ วย
รูปแบบการบรรยาย
ระยะเวลาการอบรม
คุณสมบัติการอบรม
จานวนผู้เข้ าอบรม
สถานที่จดั อบรม
ค่าใช้ จ่ายในการอบรม

เป็ นการบรรยายวิชาการแนวใหม่แบบ Modern Lecture เป็ นการผสมผสานระหว่าง
วิชาการและความบันเทิง ผู้เข้ าอบรมจะได้ รับวิชาการอย่างเต็มที่และมีความสุข
ใช้ ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน ตังแต่
้ เวลา 08.30 น. – 17.00 น.
บุคลากรทุกระดับขององค์กร

รับจานวนจากัด
ห้ องประชุม สานักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
ค่าลงทะเบียนรับประกาศนียบัตร + คูม่ ือการอบรม + อาหารกลางวัน + อาหารว่าง

เพียงท่ านละ 1,999 บาท (หนึ่งพันเก้ าร้ อยเก้ าสิบเก้ าบาทถ้ วน)
สิ่งที่ผ้ เู ข้ าอบรมจะได้ รับ

ประกาศนียบัตรรับรองให้ กบั ผู้เข้ าอบรมทุกท่าน

หากท่านสนใจอบรม - กรุณากรอกใบสมัคร พร้ อมใบโอนเงิน หรือโอนเงินเข้ าบัญชี
โรงเรียนสอนการพูดจอมพล โดย นายจอมพล สุภาพ ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บญ
ั ชี 046-2-69167-5
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0-2931-9768,0-2935-1971 แฟ็ กซ์ 02-530-3829-30
(กรณีที่ทา่ นยกเลิกการอบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน)
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