
 
1 Professional Training Solution 

 

หลักสูตร: การส่ือสาร ประสานงานและตดิตามงานอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 
เวลา 09.00-16.00 น. ในรูปแบบ virtual training 

 
 
หลักการและเหตุผล: 

จากการส ารวจผูท้ีท่ างานในองคก์รท่ัวไป ลว้นพบวา่ ปัญหาพืน้ฐานหนึง่ทีส่ าคัญมากทีม่ผีลกระทบอืน่ 
ๆ ตามวา่ ก็คอื “ปัญหาการสือ่สาร” เพราะเมือ่สือ่สารไรป้ระสทิธภิาพ มันคอืวฏัฏะจักรวงัวนแหง่ปัญหา จน
กลายเป็น “ปมความขดัแยง้” เพราะ "เขา้ใจผดิ" หรอื "ไมเ่ขา้ใจกัน" ในการท างานรว่มกันระหวา่งหัวหนา้กับ
ลกูนอ้ง เพือ่นรว่มงาน และกับลกูคา้ นอกจากนี ้การท างานของทกุคนในหน่วยงาน ยอ่มตอ้งประสานงานกัน 
รับมอบงานไปท าตอ่กันไปจนงานนัน้ส าเร็จ ดังนัน้ ทักษะการตดิตามงาน จงึเป็นอกีหนึง่เรือ่งทีจ่ะท าใหท้ราบ
ถงึ "ความกา้วหนา้" หรอื "ปัญหาสาเหต"ุ ของงานทีไ่มบ่รรลเุป้าหมายความส าเร็จ และจักรว่มกันหา "แกไ้ข" 
อยา่งไรใหง้านนัน้ "เสร็จสมบรูณ์" ไดด้ว้ยด ีเพือ่ใหก้ารท างาน "ร่วมกัน" ผา่นกระบวนการ "สือ่สารและ
ตดิตามงาน" นัน้ไดใ้จและไดง้าน เพือ่น ากลับไปใชใ้นการท างานในองคก์รของทา่นตอ่ไป                                      
วตัถปุระสงค:์ 

 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมหีลักการและเทคนคิในการวางแผนและควบคมุงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมลงมอืฝึกปฏบิัตทัิกษะทีเ่กดิจากการท าตามขัน้ตอนเทคนคิการวางแผนและควบคมุงาน                                        
น าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิในงาน 

หวัขอ้ฝึกอบรม 

 รากฐานทีส่ าคญัของ “การสือ่สาร” มอีงคป์ระกอบอะไรบา้ง 
- เพือ่ใหเ้กดิการกระท า 
- เพือ่ความเขา้ใจตรงกนั 
- เพือ่การแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร 
- เพือ่การแสวงหาแนวทางสูก่ารบรรลเุป้าหมาย 
- เพือ่ป้องกนัปัญหา ขอ้ผดิพลาด และความขดัแยง้ 

 ประเภทของค าพดู 2 ลักษณะและวธิกีารเปลีย่นค าพดู (เลน่เกมภาษาเทพและมาร พรอ้มฝึกปฏบิตั)ิ 
- I Message  
- You Message  

 การสรา้งมาตรฐานในการสือ่สารสัง่การทีม่ปีระสทิธภิาพ (Workshop) 
- การพดู พดูอะไร พดูอยา่งไร และพดูท าไม 
- การเขยีน เขยีนอะไร เขยีนอยา่งไร และเขยีนท าไม 
- การฟัง ฟังอะไร ฟังอยา่งไร และฟังท าไม 

 หลกัการ "เขยีน" ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
- อะไร ท าไม อยา่งไร ทีไ่หน เมือ่ไร และใคร 
- 8C. การเขยีนใหไ้ดง้านและความรว่มมอื เชน่ 

 1. Cause = บอกสาเหต ุ/ เหตผล 
 2. Convince = โนม้นา้ว / จงูใจ 
 3. .........4. .......... 5. .......... 6. ........... 7. .......... 
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 8. Conclude = สรปุประเด็นการเขยีน 

 P-Q-R-S Techniques : เครือ่งมอืการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพของการท างาน 
- เทคนคิการถอดความ P araphrasing Technique   
- เทคนคิการถาม Q uestioning Technique  
- เทคนคิการสะทอ้นความรูส้กึ R eflecting Technique  
- เทคนคิการสรปุประเด็น S ummarizing Technique   

 เทคนคิการฟังทีม่ปีระสทิธภิาพ-LISTEN Steps (Workshop & Role play) 
- L ean & Look Interested โนม้ตวัฟังและแสดงทา่ทสีนใจฟัง 
- I dentify the Issues จบัประเด็นทีคู่ส่นทนาพดู   
- S uspend Judgment อยา่ดว่นสรปุ/ตดัสนิในสิง่ทีไ่ดย้นิ 
- T est Your Understanding ทวนสอบความเขา้ใจดว้ยการถามกลับ 
- E xclude your emotion ควรแยกแยะขอ้เท็จจรงิ ความคดิเห็นออกจากอารมณ์/ความรูส้กึ
สว่นตวั 

- N ote, Noise & Non-verbal Respond บนัทกึ แสดงการรบัรูด้ว้ยเสยีงและทา่ท ี

 ขัน้ตอนการตดิตามงาน วธิกีารปฏบิตัแิละขอ้ควรระวัง (กจิกรรมกลุม่) 
- การท า "แผนปฏบิตังิาน (Action Plan)" และ "แผนตดิตามงาน (Job Follow Up Plan)" ท าอยา่งไร  
- I-D-E-A-S : กระบวนการ "แกปั้ญหา" กรณีงาน "ไมเ่ป็นไปตามแผน" เชน่ 

 I dentify the problems = ระบปัุญหา 
 D ............................... 
 E ............................... 
 A ............................... 
 S elect the solutions = เลอืกทางแกปั้ญหา 

 7P. วธิกีาร "คาดการณ์" และ "ประเมนิความเสีย่ง" เชน่                                                                   
            1. P eople = คน 
            2. ............ 3. ............. 4. ............. 5. ............. 6. ............. 
            7. P rocess = กระบวนการ 

 วธิกีารท า "แผนป้องกนั" และ "แผนส ารอง" (Workshop)                                                                 
 

วิธีการฝึกอบรม: 

 บรรยายน า กิจกรรม เกม บทบาทสมมติ ชมวิดีโอคลปิ ถกอภิปราย และฝึกปฏิบตัิ 

ระยะเวลาการฝึกอบรม:  1 วนั  
เหมาะส าหรับ: 

 พนกังาน หวัหน้างานและผู้บริหารที่ต้องการพฒันาทกัษะการสือ่สารทัง้สีด้่านและการตดิตามงานให้มีประสทิธิภาพดียิ่งขึน้ 
จ านวนผู้เข้าอบรม  ไมเ่กิน 20 ทา่น 
 
วิทยากร : อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี (ประวัตติามเอกสารแนบ) 
ประสบการณ์ท างาน 

 ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบคุคล การขาย การตลาดและบริการ 
 ผู้อ านวยการหลกัสตูรพฒันานกัขาย บริษัท มหวฒัน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั  
 ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาทรัพยากรบคุคล กลุม่บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป   
 ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบคุคล 
 ผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรมบคุลากร กลุม่บริษัท บมจ. ยคูอม (ยไูนเต็ด คอมมนูิเคชัน่) 
 ผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา  
 ฯลฯ 
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 อตัราคา่อบรมสมัมนา ทา่นละ 2,500 + Vat 175= 2,675 บาท 
 Promorion สมคัร 4 จา่ย 3 

 ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 

 หลักสูตรนีจ้ัดเป็น In-house ภายในองค์กร ตดิต่อคุณตุ้ม 086-6183752 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดงันี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บญัช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330  พรอ้มระบชุือ่บรษัิท
ของทา่น และชือ่หลักสตูร 

1.2 ช าระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, 
Partnership) 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้  200% ของค่าใช้จ่ายจริง 
(พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
หลักสูตร: การส่ือสาร ประสานงานและตดิตามงานอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน 

  
ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   _____________________________________________________รหสัไปรษณยี_์____________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________  

 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________
หมายเหต ุ  

กรณียกเลิกการเขา้สัมมนากรุณาแจง้ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัสัมมนา มิฉะนั้นจะตอ้งช าระ 30% ของราคาค่าสัมมนา 
 กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ส่งเอกสารมาท่ี 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง โซลชูัน่   
เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  
 เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
 
 


