[Communication
Skills]

In-house Training Course

หล ักสูตร เทคนิคการติดต่อสื่อสาร

และ การประสานงานอย่างมืออาชีพ

หล ักการและเหตุผล :

่ สาร คือหัวใจ ทีส
่ สาร ทัง้ การพูด การฟั ง
การสือ
่ าคัญในการทางาน ในแต่ละวันเราจาเป็ นจะต ้องมีการสือ
การโทรศัพท์ การเข ้าประชุม การนาเสนอความคิด การเขียนบันทึกและรายงาน ฯลฯ จากผลการวิจัยพบว่า แม ้การ
่ สารจะเป็ นหัวใจทีส
่ สารได ้อย่างมีประสิทธิภาพ บางคน
สือ
่ าคัญ แต่ก็ยงั มีพนักงานจานวนมากทีไ่ ม่สามารถสือ
พูดจาไม่เข ้าหู บางคนใช ้อารมณ์ในการพูด บางคนแปลความหมายของคนอืน
่ ผิด ๆ บางคนใช ้ศัพท์ทท
ี่ าให ้เกิด
ปั ญหาต่อความรู ้สึกทีไ่ ม่ด ี บางคนมีภาษาท่าทางทีไ่ ม่ชวนเป็ นมิตร บางคนประชุมแล ้วไม่ออกความเห็นแต่ชอบมา
ื่ สารทัง้ ทีค
่ สารด ้วยวาจา บางคนทีเ่ ป็ นระดับหัวหน ้าแล ้วยังไม่
ออกความเห็นนอกห ้อง บางคนใช ้อีเมล์สอ
่ วรสือ
่ สาร
สามารถสอนงาน สัง่ งาน กับลูกน ้องได ้อย่างมีประสิทธิภาพ และปั ญหาจะรุนแรงมากขึน
้ หากเกิดปั ญหาการสือ
กับลูกค ้า ฯลฯ สิง่ ต่าง ๆ เหล่านีท
้ าให ้เกิดปั ญหาหลาย ๆ อย่างตามมา การขาดทักษะหรือไม่รู ้วิธก
ี าร จะทาให ้เกิด
ปั ญหาต่อกัน ปั ญหาบางอย่างก็ทาให ้รุนแรงจนเกิดความขัดแย ้งระหว่างหัวหน ้าและลูกน ้อง พนักงานกับพนักงาน
และพนักงานกับลูกค ้า
่ สารอย่างมืออาชีพ (Effective Communication Skills)” จึงได ้รังสรรค์เพือ
หลักสูตร “ การสือ
่ เป็ นส่วน
หนึง่ ในการร่วมพัฒนาพนักงานของท่าน เสริมความรู ้และประสบการณ์ พร ้อมทัง้ แนวทางในการปรับทัศนคติแก่ผู ้
เข ้าอบรม โดยได ้บรรจุวธิ ก
ี ารฝึ กอบรมสมัยใหม่ทจ
ี่ ะทาให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้เข ้าใจบทบาทหน ้าที่ ทักษะทีส
่ าคัญในการ
่ สาร ทัง้ การพูด การฟั ง การแสดงความคิดเห็น การสอนงาน การให ้คาปรึกษา เสนอแนะ พร ้อมทัง้ ได ้ค ้นหา
สือ
่ สารทีไ่ ด ้อย่างไร เรียนรู ้เกีย
ตัวเองว่ามีคณ
ุ ลักษณะอย่างไร พร ้อมทีจ
่ ะปรับเปลีย
่ นตนเองเพือ
่ การสือ
่ วกับทัศนคติท ี่
่ สารในเชิงบวก วิธก
จะปรับเปลีย
่ นให ้ดีขน
ึ้ เพือ
่ ปรับให ้มีทศ
ั นคติในการสือ
ี ารฝึ กอบรมนีเ้ ป็ นแนวทางทีไ่ ด ้รับการ
ยอมรับว่าทาให ้ผู ้เข ้าอบรมเรียนรู ้อย่างสนุกสนาน เป็ นกันเอง ขณะเดียวกันก็เต็มเปี่ ยมด ้วยเนือ
้ หาสาระ

วัตถุประสงค์
่ สาร/ การประสานงาน
1. ผู ้เข ้ารับการสัมมนา มีความรู ้ ความเข ้าใจ ในความสาคัญของการสือ
ทีม
่ ี
ประสิทธิภาพ
่ สารกับคนแต่ละสไตล์ ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู ้เข ้าอบรมมีทักษะการสือ
่ สารและประสานงานอย่างมืออาชีพเข ้าใจเรือ
3. ผู ้เข ้าสัมมนามีเทคนิคในการสือ
่ งความสาคัญ
่ สารการพูด การฟั ง การโน ้มน ้าว การเจรจาต่อรอง
ของการสือ
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เนือ
้ หาทีใ่ ช ้ในการบรรยาย
1. ความสาคัญของกรอบความคิด (Paradigm Shift) และการปรับเปลีย
่ นกรอบความคิดให ้คิดอย่างเป็ น
ระบบ
 การเปลีย
่ นกรอบความคิด (Mindset)
่ สาร
 ทัศนคติและมุมมองในการสือ
่ สาร/ การประสานงาน ทีม
แนวคิด หลักการ และความสาคัญของการสือ
่ ป
ี ระสิทธิภาพ
่ สารคนในองค์กรทีม
บุคลิกภาพการสือ
่ ค
ี วามแตกต่างกัน
่ สารกับหัวหน ้าและลูกน ้องแต่ละคน
การวิเคราะห์และเลือกใช ้ Style ทีเ่ หมาะสมในการสือ
่
พลังแห่งการสือสารกลยุทธ์การทางานอย่างมีความสุข ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
่ สารอย่าง Assertiveness ทีม
เทคนิคการสือ
่ ป
ี ระสิทธิภาพ
่ สารและประสานงาน เพือ
การสือ
่ การบริการทีด
่ ข
ี องทีม/หน่วยงานขององค์กร
่ สารทีล
 สาเหตุและอุปสรรคของการสือ
่ ้มเหลว
่ สาร
 ทักษะสาคัญสาหรับการติดต่อสือ
่ สาร
8. ข ้อคานึงและระวังในการสือ
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แนวทางและวิธก
ี ารอบรม
1. ใช ้การบรรยายแบบมีสว่ นร่วม ( Participative Technique) : โดยจะกระตุ ้นให ้ผู ้เข ้าอบรมมีสว่ นร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและระดมสมอง พร ้อมทัง้ ถาม-ตอบ ปั ญหาได ้ตลอดการอบรม
่ ั ญหาจริง พร ้อมเทคนิคในการสือ
่ สาร การพูดคุย การรับฟั งอย่างแท ้จริง
2. ใช ้ case study: เพือ
่ นาเข ้าสูป
การใช ้คาพูดแบบลบให ้เป็ นบวก การให ้ความเห็นในการประชุม การให ้กาลังใจ การส่งสัญญาณแห่ง
่ มั่น และไว ้ใจ รูปแบบตัวอย่าง (Role Model) จากวิดโี อ และฝึ กทักษะ (Skill Practice)
ความเชือ
3. ใช ้กิจกรรมหรือเกม ( Games) เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าสัมมนได ้ละลายพฤติกรรม เรียนรู ้การทางานร่วมกับผู ้อืน
่ ซึง่
ผู ้เข ้าสัมมนาจะเรียนจากตนเองโดยไม่รู ้สึกว่าถูกสอน โดยวิทยากรจะสรุปความรู ้ทีไ่ ด ้รับด ้วย
4. กิจกรรมการพัฒนาทัศนคติเชิงบวก ( Positive Attitude) : เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมตระหนักว่า การ
เปลีย
่ นแปลงใดจะต ้องเริม
่ จากทัศนคติของตัวเอง วิธก
ี ารนีจ
้ ะทาให ้แต่ละคนต ้องค ้นหาตัวเอง ปรับทัศนคติ
ให ้เป็ นเชิงบวกเพือ
่ จะมององค์กร เพือ
่ นร่วมงาน ลูกน ้องอย่างเข ้าใจและพร ้อมจะพัฒนาไปด ้วยกัน

ระยะเวลา 1 วัน
ต้องการจ ัดอบรมภายในองค์กร กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330
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