www.hipotraining.co.th
TRAINING OUTLINE

เทคนิคการสือสารอย่ างมีประสิทธิภาพ
EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS

OBJECTIVES
1. เพืIอให้ ผ้ เู ข้ าฝึ กอบรม-สัมมนาเรียนรู้หลักการสืIอสารด้ วยรูปแบบต่างๆ ทีIมีผลต่อการไหลของข่าวสารอย่าง
เป็ นรูปธรรม
2. เพืIอให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมได้ มีทักษะการสืIอสารในระดับต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพต่อการแก้ ไขปั ญหาและ
อุปสรรคด้ วยกระบวนการจัดการเชิงบริ หารการสืIอสารภายในสํานักงาน
3. เพืIอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ ฝึกปฏิบัตกิ ารเตรี ยมการสืIอสาร การนําเสนอเป็ นรายบุคคล และเป็ นกลุ่มได้ อย่างมันI ใจ
มีกระบวนการคิดอย่างสร้ างสรรค์จากการสืIอสารทีIดี
AREAS OF STUDY
1. ความหมายและความสําคัญของการสือสารทีมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ การติดต่ อและการสือสารทีมีประสิทธิภาพแบบ ICME
 Inform Communication
 Control Communication
 Motivation Communication
 Emotional Communication
3. อุปสรรคและผลกระทบจากตัวแปรต่ างๆ สู่ความสําเร็จทีมีประสิทธิภาพต่ อการสือสาร
WORKSHOP 1 กิจกรรมการเรียนรู้ ระดมสมองกลุ่มย่ อยจากกรณีศึกษา เพือหาความรู้และทักษะ
การสือสารทีมีประสิทธิภาพแบบรายบุคคล และกระบวนการกุล่มย่ อย
WORKSHOP 2 ทําแบบทดสอบ 30 ข้ อ


แบบทดสอบตนเองภาวะผู้นํา (Leadership Assessment) 7 ด้ าน
1. ภาวะผู้นํา (Leadership)
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2. การสอนงาน เป็ นพีIเลี eยง (Coaching)
3. ทักษะการสืIอสาร (Communication)
4. ทักษะการนําเสนอ (Presenting)
5. การจัดการการวางแผน (Planning / Organization)
6. การสร้ างแรงจูงใจ (Motivation)
7. ทักษะการประเมินผลทบทวน และติดตามผล (Monitor / Review)
4. กระบวนการของการสือสารตามหลักสากลทีนิยมใช้ ในองค์ กร
การสืIอสารด้ วยเสียง
 การสืIอสารด้ วยลายลักษณ์ อก
ั ษร
 การสืIอสารต่อหน้ า
5. รูปแบบของเครือข่ ายและการจัดการไหลของการสือสารทีดีในองค์ กรทีี  มีระบบ


การสืIอสารแบบบนลงล่าง (Downward Communication)
ิ
 การสืIอสารล่างขึ eนบน (Upward Communication)
 การสืIอสารแบบแนวราบ (Horizontal Communication)
WORKSHOP 3 กิจกรรมฝึ กทักษะ การสือสารแบบเครือข่ ายประเภทต่ างๆ อาทิ


Circle Model
 Wheel Model
 Chain Model
 The Y Model
 All Channel Model
6. ระดับขันR ของการสือสารทีมีประสิทธิภาพ


Intrapersonal Communication (ตัวเอง)
 Interpersonal Communication (2 คนขึ eนไป)
 Group Communication (กลุม
่ )
 Organization Communication (องค์กร)
7. สรุปสาระสําคัญ แลกเปลียนประสบการณ์ และถาม-ตอบระหว่ างผู้เข้ าฝึ กอบรม-สัมมนา


หมายเหตุ หัวข้ อทีIเสนอสามารถปรับเปลีIยนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อตามความคิดเห็นของวิทยากร
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TRAINING TOOLS

มีการบรรยายและกิจกรรมระดมสมอง พร้ อมทังการทํ
e
ากิจกรรมประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เพืIอเป็ นการฝึ กคิดและวางแนว
ทางการปฏิบตั งิ านร่วมกัน
1. เนื eอหาใน PowerPoint
2. เอกสารประกอบการบรรยาย (ซึงI จะเหมือนกับเนื eอหาใน ใน PowerPoint)
3. ตัวอย่างประกอบการบรรยาย
4. กิจกรรมระดมสมอง Workshop
5. อืIน ๆ
SUMMARY DETAILS
• จํานวน 1 วัน รวม 6 ชัวI โมง (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
• กรุณาจัดเตรี ยมห้ องจัดอบรมและอุปกรณ์ทีIใช้ ในการอบรม เช่น LCD, Flip Chart , ปากกาเมจิ
• กรุณาจัดเตรี ยมอาหารว่างสําหรับวิทยากร และผู้เข้ ารับการอบรม
• วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.พิพัฒน์ พล เพ็ชรเทียง กรุณาดูประวัตวิ ิทยากรในหน้ าถัดไป

www.hipotraining.co.th
บริษัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซ้ าท์ แทนซี จํากัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
อีเมล์ hipotraining@hotmail.com โทร 0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร 0-2615-4479

www.hipotraining.co.th

PROFESSIONAL INSTRUCTOR

ดร.พิพฒ
ั น์ พล เพ็ชรเทียง

ประวัตกิ ารศึกษา:
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาโท การศึกษาเพืIอพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพืIอการสืIอสาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA, Certificated to Service plus as Service Training
for Trainer, DDI-Development Dimensions International (Thailand), Certified to DJ Professional Training
KPN MUSIC ACADEMY
การทํางาน:
กรรมการชมรมขาย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ทีIปรึกษาด้ านพัฒนาบุคลากรธุรกิจค้ าปลีก และธุรกิจ
บริการประเภทต่าง ๆ อาจารย์พิเศษ สาขาวิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์สถาบันการศึกษา บริษัท คิง
เพาเวอร์ ดิวตี e ฟรี จํากัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน) ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์
วางแผนระบบการฝึ กอบรม และการพัฒนาบุคลากร กลุม่ บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชันI แนล กรุ๊ป จํากัด บริษัท
นีโอ ฮิวแมน โปรเพสชันI แนล จํากัด ทีIปรึกษาด้ านการบริหาร และการพัฒนาบุคลากร Business Vision International
Co., Ltd. ทีIปรึกษาโครงการ และผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาและออกแบบหลักสูตร บริษัท ไทยแลนด์ ดิวตี eฟรี ช๊ อปส์ จํากัด
(พัฒนาบุคลากรมากกว่า 500 คน) ผู้ชว่ ยผู้จดั การแผนกฝึ กอบรม โรงแรมบางกะปิ รอยัล โรส (พัฒนาบุคลากร
มากกว่า 350 คน) ผู้จดั การแผนกฝึ กอบรม - ผู้ชว่ ยผู้จดั การแผนกบุคคล – ผู้ชว่ ยผู้จดั การแผนกต้ อนรับ ธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ
การบรรยายหน่ วยงานภาครั ฐบาลและเอกชนบางส่ วน:
การท่าเรื อแห่งประเทศไทย, กรมสรรพากร, สํานักงานประกันสังคม เชียงใหม่, กรมสรรพากรภาค 8 เชียงใหม่,
กรมการขนส่งทางอากาศ, ศูนย์พฒ
ั นาฝี มือแรงงาน เชียงใหม่, ศูนย์พฒ
ั นาฝี มือแรงงาน ลําพูน, ศูนย์พฒ
ั นาฝี มือ
แรงงาน ลําปาง, ศูนย์พฒ
ั นาฝี มือแรงงาน น่าน, สํานักงานบริหาร ศาลากลาง ลําปาง, มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย, มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีวิทยา
ลงกรณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
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ฉะเชิงเทรา, มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , แคนนอน ไฮเทค, ธนาคารเอเชีย,
ฟอร์ ด ยนตกิจ, วอลโว่, Auto Technic, ไทย วี.พี. ออโต้ เซอร์ วิส, BENZ, สยามนิสสันทรานสปอร์ ต, เตียวฮง สีลม
กรุ๊ป, เซ็นทรัลพัฒนา, อาร์ เอกซ์, เจนบรรเจิด, C.I.M. DEVELOPMENT. CDG GROUP, JAY MART, Troy Siam,
Royal Lapidary, ซีเคียวรี คอร์ , ห้ างกระจกตังนํ eา, ลีพฒ
ั นาผลิตภัณท์, Panasonic Siew Sales, ช่อง 7 สี, ช่อง 5,
กรุงไทยออฟติค, Decor Mart, Grand Home Mart, ธนาคารนครหลวงไทย, เอ.พี. ฮอนด้ า, ไพบูลย์ประกันภัย, K.P.T.
Holding Management, Telewiz Chiangmai, Rameo Japanese Restaurant
การติดต่ อ

02-615-4499, 02-615-4477-8 E-Mail : hipotraining@hotmail.com,
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