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รำยละเอียดโครงกำรฝึกอบรม

หลักสูตร เทคนิคกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(SMART COMMUNICATION FOR SUCCESS)
องค์กรที่จะประสบความสาเร็จได้ตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กาหนดขึ้นนั้น
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทางานโดยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของเพื่อให้งาน
ของส่วนงานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร ดังนั้น การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมให้
เป็นหนึ่งเดียวกัน (Teamwork) ต้องใช้ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อ
ถ่ายทอดข้อมูล แนวคิด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เกิดการประสานงาน
งานที่ดีตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางานร่วมกัน
หลักสูตร เทคนิคกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ออกแบบมาเพื่อ
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะส าคัญของคนท างานให้มีความสามารถในการสื่อสารและ
ประสานงานภายในทีมงาน ภายในองค์กร และสามารถสื่อสารข้ามสายงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมุ่งเน้นกระบวนการปรับทัศนคติให้ผู้เข้าอบรมรู้จักควบคุม
อารมณ์ พร้อมทั้งแนะแนวทางและหลักการในการสื่อสารกับบุคคลอื่นที่จะหยั่งถึง
จิตใจ และความต้องการของคนที่อยู่รอบข้างเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีสื่อสาร และ
สร้างพฤติกรรมในการสร้างสรรค์ เพิ่มสัมพันธภาพที่ดี ความร่วมมือร่วมใจ ระหว่าง
เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา อันจะนาไปสู่ประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น
ในการทางานต่อไป

สิ่งทีผ่ ู้ร่วมฝึ กอบรมจะได้รับ
1. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีดีในการทางานและ
การสื่อสารกับคนอื่น ที่จะส่งผลต่อความสาเร็จของธุรกิจ
2. เพื่ อ ให้ผู้ เ ข้ า อบรมมี ทั ก ษะและเข้ า ใจกระบวนการสื่ อ สาร
สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการประสานงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู แ้ ละเข้าใจลักษณะพฤติกรรมของ
บุคคล (People Styles) และฝึ กทักษะการสื่อสารและประสานงานกับ
บุค คลแต่ ล ะ Style ได้อย่ างเหมาะสมซึ่งเป็ นพื น้ ฐานสาคัญ ของการ
ทางานเป็ นทีม

วิทยากร
อาจารย ์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
่ กษาด้านการพัฒนาศักยภาพผูน้ ารุนใหม่และการบริ
วิทยากรและทีปรึ
่
หาร
ผลงานเชิงกลยุทธ ์

วิทยากร
ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพ
ผูน้ ารุน่ ใหม่และการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรนีเ้ หมาะสาหรับ
ผูจ้ ดั การ / หัวหน้างาน / พนักงาน

เพื่อประสิทธิภาพในการฝึ กอบรม
จานวนผูเ้ ข้าร่วมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 30 ท่าน

1
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท โชเซ่น เดอะ เบสท์ จำกัด
เลขที่ 89/71 ซ.เทียนทะเล 20 ถ. บางขุนเทียน-ชายทะเล แสมดา บางขุนเทียน กทม. 10150
Mobile: 063-846-6405, E-mail: info@chosenthebest.com, www.chosenthebest.com

หัวข้อกำรฝึกอบรม
ลำดับที่

หัวข้อ

วัตถุประสงค์

1

ปัญหาการสื่อสารในที่ทางาน
ที่มักเกิดขึ้น

▪ เรียนรู้เคล็ดลับการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อให้ได้งานและได้ใจ
คน

2

การสื่อสารกับสไตล์การทางานที่
แตกต่างของบุคคลและการทางาน
ร่วมกัน

▪ เสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะและ

เทคนิคกำรสื่อสำรประสิทธิภำพ
สูง เพื่อควำมสำเร็จในกำรทำงำน

▪ เรีย นรู้เทคนิค กำรพัฒ นำทักษะและ
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4

เข้ า ใจกระบวนการสื ่ อ สาร สามารถ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับคนแต่
ละสไตล์ ก่ อ ให้ เ กิด การประสานงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนกำรในกำรสื ่ อ สำร เพื่ อ
ถ่ ำ ยทอดข้ อ มู ล แนวคิ ด เพื ่ อ สร้ ำ ง
ควำมเข้ ำ ใจอั น ดี ร ะหว่ ำ งกั น ผ่ ำ น
ช่องทำงต่ำงๆ

กำรสื่อสำรเพื่อกำรทำงำนร่วมกัน ▪ เข้ำใจและเรียนรู้เทคนิคกำรสื่อสำร
แบบข้ำมสำยงำน กระบวนกำร
กับคนแต่ละสไตล์ เพื่อเพิ่ม
สร้ำงทีมเพื่อควำมสำเร็จอย่ำง
ประสิทธิภำพกำรประสำนงำนแบบ
ยั่งยืน
ข้ำมสำยงำน

เนื้อหำหลัก
▪ ความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นของการสื่อสาร
ในองค์กร
▪ พื้นฐำนกำรสื่อสำรที่ดีสำหรับคนทำงำน
ยุคใหม่ เพื่อให้ได้งำนและได้ใจคน (กริยำ
ท่ำทำง และน้ำเสียง)
▪ กระบวนการสื่อสารประสิทธิภาพสูง
▪ พฤติกรรมการสื่อสารของทีมงานแต่ละ
Style
▪ แนวทางและหลักการในการสื่อสารกับ
บุคคลอื่นที่จะหยั่งถึงจิตใจ
▪ ปรับวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับทีมงานแต่
ละประเภท สิ่งที่ควรทาและไม่ควรทาในการ
สื่อสารกับคนประเภทต่างๆ
▪ ฝึกปฏิบัติ : ปรับวิธีกำรสื่อสำรให้เหมำะสม
กับคนแต่ละ Style
▪ กำรสื่อสำรในสถำนกำรณ์ต่ำงๆของ
คนทำงำนที่ต้องทำเป็นประจำ
- กำรประชุมทีมงำน
- กำรมอบหมำยและติดตำมงำน
- กำรสื่อสำรเพื่อโน้มน้ำวใจทีมงำน
- กำรรำยงำนผลงำน
- กำรนำเสนอ
▪ ฝึกปฏิบัติ : กำรสื่อสำรในสถำนกำรณ์
ยุ่งยำกที่มักเกิดขึ้นในที่ทำงำน
กำรทำงำนร่วมกันแบบข้ำมสำยงำน
กระบวนกำรสร้ำงทีมเพื่อควำมสำเร็จอย่ำง
ยั่งยืน
▪ กรณีศึกษำ : รูปแบบกำรทำงำนแบบข้ำม
สำยงำนแบบต่ำงๆ (Cross Functional
Approach)
▪ ฝึกปฏิบัติ : สร้ำงสรรค์แบบจำลอง Team
Alignment ขององค์กร เพือ่ เข้ำใจแนว
ทำงกำรทำงำนร่วมกัน เสริมสร้ำงควำม
แข็งแกร่งของกำรทำงำนข้ำมสำยงำน
ต่ำงๆในองค์กร
▪

หมายเหตุ: เนื้อหาและกิจกรรมการฝึกอบรมมุ่งเน้น Activity based Learning และ Workshop
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รูปแบบกำรฝึกอบรม
บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ
การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop
ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion

30%
30%
40%

ระยะเวลำฝึกอบรม
1 วัน
เวลา 09.00 – 16.00 น.

ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกหลักสูตรนี้
แก้ปัญหำ

พัฒนำ

• ขาดทักษะในการสื่อสารกับทีมงานทาให้เกิดความเข้าใจทีไ่ ม่
ตรงกัน ส่งผลให้งานไม่ประสบความสาเร็จ
• ขาดทักษะการสื่อสารในองค์กร อาทิ การฟัง การพูด การเขียน
และการอ่าน ทาให้การสื่อสารคลาดเคลื่อน
• ขาดทักษะในการทางานร่วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุขและ
สามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทางาน
• ลดความผิดพลาดจากการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ

▪ เสริมสร้างทักษะการสื่อสารเพื่อประสานงานระดับบุคคล
ทั้ง การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนของหัวหน้างาน
โดยเฉพาะกระบวนการตรวจทานความเข้าใจของทีมงาน
เมื่อต้องสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
▪ สามารถต่ อ ยอดการพั ฒ นาทั ก ษะการสื ่ อ สารและการ
ประสานงานระดับบุคคลซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของการ
บริหารทีมงาน
▪ เกิดแรงจูงใจในการทางาน รวมทั้งการสร้างสัมพันธภาพที่
ดีต่อกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการทางานให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อหน่วยงานต่อไปในอนาคต

หมำยเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม
********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ำมคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********
สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405
Line : chosenthebest
E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com
ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในโอกาสนี้ และโอกาสถัดไป
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