เอกสารประกอบที่ 1.1.3-1

สรุปโครงการสัมมนาพนักงานประจาปี 2558
การพัฒนาประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

1. ชื่อโครงการ
โครงการสัมมนาพนักงานประจาปี 2558 : การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2. สถานภาพของโครงการ:
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
3. ประเภทของโครงการ:
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5. หลักการและเหตุผลในการจัดสัมมนา
การสื่อสารในงานบริการเป็นทักษะสาคัญที่ผู้ส่งมอบบริการทุกท่านควรมีเทคนิคพิเศษใน
การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มาใช้บริการ และสามารถสื่อสารเชิงบวกกับผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความ
ไว้วางใจ ความรู้สึกที่ดีที่ผู้ใช้บริการมีต่อเรามากขึ้น แต่การพัฒนาทักษะการสื่อสารต้องมีเทคนิคมีวิธีการ
และขั้นตอนการฝึกฝนที่เราต้องเรียนรู้ และนามาฝึกฝนและปฏิบัติจริง
เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการ
นี้ ศู น ย์ ส หกิ จ ศึก ษาฯจึ งได้ จั ด โครงการสั ม มนาพนั กงานประจ าปี ในหั ว ข้ อ “เทคนิ คการสื่ อสารและ
ประสานงานด้วยสุนทรียวาจา” เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการสื่อสารและมีวิธีการใน
การประสานงานที่เหมาะสมตามแต่ละสถานการณ์ และนาไปสู่การดาเนินงานที่มีประสิทธิภ าพของ
หน่วยงานต่อไป
6. วัตถุประสงค์
เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการสื่อสารและมีวิธีการในการประสานงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. วิทยากร : คุณอังคณา ธนปิยะวณิชย์
8. ระยะเวลาในการสัมมนา : วันที่ 1 และ 11-13 กันยายน 2558
9. ประโยชน์ทไี่ ด้รับหลังจากการสัมมนา
บุ คลากรได้เข้าใจและสามารถนาความรู้ เทคนิคที่ ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
10. สถานที่ในการจัดสัมมนา :
วันที่ 1 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาฯ
วันที่ 11 กันยายน 2558 ณ โรงงานน้าตาลมิตรภูเวียง จ.ขอนแก่น
วันที่ 12-13 กันยายน 2558 ณ จังหวัดหนองคาย
10. จานวนผู้เข้าร่วมสัมมนา : ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาฯ จานวน 16 คน
(ขาด 1 คน คือ คุณวัชรีพร)
11. ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา : ได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จานวน 58,800 บาท
เงินเหลือคืนมหาวิทยาลัย จานวน 13,448.75 บาท
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ประมวลภาพการสัมมนาพนักงานประจาปี 2558
ระหว่างวันที่ 1 และ 11-13 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
โรงงานน้าตาลมิตรภูเวียง จ.ขอนแก่น และจ.หนองคาย
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โครงการสัมมนาพนักงานประจาปี
การพัฒนาประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
1. ชื่อโครงการ
โครงการสัมมนาพนักงานประจาปี 2559 : การทางานอย่างมีความสุข (Happy Workplace)
2. สถานภาพของโครงการ:
3. ประเภทของโครงการ:
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 โครงการเดิม
 พัฒนา

 โครงการใหม่
 ดาเนินการปกติ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ทาให้บุคลากรในองค์กร
ต้ องเตรีย มความพร้อมในทุ กด้ าน ไม่ ว่า จะเป็ น เรื่ องของการบริหารและการปฏิ บั ติ งานเพื่ อสนั บ สนุ น การ
บริหารงานไปสู่ความสาเร็จ รวมถึงการทางานร่วมกับบุคลากรในระดับต่าง ๆ จาเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้และ
เข้าใจหลักการทางานร่วมกับผู้อื่นหรือภายในทีม
องค์กรที่จะประสบความสาเร็จได้ย่อมอาศัยพนักงานที่มีคุณภาพและมีทัศนคติที่ดีในการทุ่มเท
อุทิศกายใจให้องค์กร มีพลังในการทางาน รักองค์กร รักเพื่อนร่วมงาน รวมถึงต้องมีทัศนคติเชิงบวก และมี
ความสุข แต่การที่พนักงานจะคิดหรือปฏิบัติออกมาเช่นนั้นได้ต้องอาศัยการปลูกและสร้างจิตสานึก ที่ดี เมื่อเรา
ทางานด้วยความรัก เราจะมีความสุขกับการทาหน้าที่ มีความเป็นมิตรกับคนรอบข้าง ที่สาคัญ คือเกิดความ
เคารพนับถือซึ่งกันและกันอย่างจริงใจ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรของศูนย์สหกิจศึกษาฯ
อย่างมีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจ
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึงจัดทาโครงการสัมมนาพนักงานประจาปี
ในหัวข้อเรื่อง การทางานอย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กรศูนย์สหกิจศึกษาฯ ต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่ อให้ ผู้ เข้ารับ การอบรมได้เพิ่ ม พู น ความรู้ ความเข้า ใจและแนวคิด เกี่ยวกับ การท างาน
ร่วมกับผู้อื่นให้มีความสุขและไม่เกิดความขัดแย้งในการทางาน
6.2 เพื่ อปลู กฝั ง และสร้างจิ ต ส านึ ก ที่ ดี ในการท างานด้ ว ยความตื่ น ตั ว ว่อ งไว และให้ เกีย รติ
ซึ่งกันและกัน
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :
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7.1 ท าให้ บุ คลากรได้ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ย วกับ แนวคิด ในการท างานร่วมกับ ผู้ อื่น อย่ างมี
ความสุข
7.2 ทาให้บุคลากรมีจิตสานึกที่ดีในการทางาน
8. ระยะเวลาและสถานที่
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษา ชั้น 2
วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2559 สัมมนานอกสถานที่
9. กิจกรรม
วันที่/เวลา
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
เวลา 09.00 น. -15.00 น.
วันศุกร์ที่ 13–วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2559

กิจกรรม
สัมมนา “การทางานอย่างมีความสุข (Happy
Workplace)”
สัมมนานอกสถานที่

10. งบประมาณ
1. เงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 15 คน ๆ ละ 1,200 บาท
2. ค่าพาหนะเหมาจ่าย 2 วัน ๆ ละ 15,000 บาท
(รวมค่าตอบแทน ที่พัก พนักงานขับรถ ค่าทางด่วนและอื่น ๆ)
3. ค่าของที่ระลึกศึกษาดูงาน วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
3. ค่าใช้จ่ายสาหรับวิทยากรภายใน วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
3.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บาท
รวมเป็นเงิน

18,000 บาท
30,000 บาท
1,200 บาท
1,200 บาท
50,400 บาท

(ห้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
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