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หลกัสตูรการสือ่สารในองคก์รเพือ่การท างานทีด่ขีึน้ 
(The organizational communication for better work) 

 
หลักการและเหตผุล 
 หากมีการถามถึงปัญหาในองค์กร หรือการท างานว่ามีอะไรบ้าง 99% จะพบว่า การสื่อสารเป็น 1 ในปัญหา
นัน้ หัวข้อการอบรมเร่ืองการสื่อสาร จึงจ าเป็นต้องมีดังท่ีเราทราบกันดีอยู่แล้วว่า การสื่อสารท่ีขาดประสิทธิภาพนัน้ 
ท าให้มีปัญหาได้ในหลาย ๆ ส่วน 
 หลักสูตรการสื่อสารส าหรับพนักงานนี ้ใช้กระบวนการย้อนกลับไปท่ีต้นทางของปัญหา เร่ิมจากสิ่งง่าย ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อน าไปสู่ Mindset ท่ีดีต่อการสื่อสารระหว่างกัน และ ไม่เพียงแนะแนว จ าต้องมีการให้ลองฝึกปฏบิัติ
ถึงการสื่อสารท่ีดี น าเสนอข้อคิดให้เกิดการทบทวน เพื่อจะได้มองเห็นถึงปัญหาท่ีแท้จริงของการสื่อสารในแต่ละบุคคล 
อันอาจเกิดจากบุคลิก นิสัย ท่ียากจะปรับเปลี่ยน ทัง้ยังน าเสนอวิธีแก้ปัญหาการสื่อสารท่ีเป็นปัญหาในการท างาน 
ประสานงาน ให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึนอีกด้วย 

  
วตัถปุระสงค ์

• เรียนรู้ ทบทวน ทักษะการสื่อสาร 
• เพิ่มเทคนิค การสื่อสาร ในแต่ละบุคคล 
• ลด แก ้พัฒนา ปัญหาด้านการสื่อสารในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 
• เกิดการเรียนรู้เข้าใจ รูปแบบการสื่อสาร แต่ละประเภทได้เป็นอย่างดี 
• พัฒนาประสิทธิภาพการประสานงาน การท างานร่วมกัน 
• สร้างบรรยากาศการท างานท่ีดีข้ึน ด้วยการสื่อสารท่ีดี 

 
กลุม่เป้าหมาย 
 พนักงานท่ัวไป ทุกระดับ 
 

ระยะเวลาการอบรม 
 1 วัน / 6 ชัว่โมง 9.00 น. – 16.00 น. 
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ก าหนดการและหวัขอ้การอบรม* 
 

เวลา หวัขอ้ รายละเอียดโดยย่อ 

9.00-9.30 Open mind แนะน า แลกเปลี่ยน เตรียมความพร้อมสู่การอบรม 

9.30-10.00 Introduce and Problem 
recognition 

แนะน าหลักสูตร วิเคราะห์ปัญหาการสื่อสาร ปรับเปลี่ยน 
Mind Set เร่ืองการสื่อสาร 

10.00-10.30 รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร แสดงใหเ้ห็นประเภท การสื่อสารภายในองค์กร ข้อดี ข้อเสีย 
และข้อควรระวัง 

10.30-11.00 การสื่อสารหลัก แต่ละประเภท จ าแนกให้เห็นประเภท ประโยชน์ และความส าคัญของรูปแบบ
การสื่อสารแต่ละประเภท 

11.00-12.00 หลักการสื่อสาร (พูด) เทคนิคการสื่อสาร ด้วยการพูด การเลือกใช้ค า 
พร้อมฝึกฝน (Work Shop) 

12.00-13.00 พักเท่ียง - 

13.00-14.00 หลักการสื่อสาร (พูด) การควบคุมน า้เสียง เทคนิคการใช้เสียง 

14.00-14.40 อวัจนภาษา แนะน าเทคนิคการสื่อสาร ด้วยการแสดงออก ท่าทาง 

14.40-15.10 การใช้สื่ออ่ืนในการสื่อสาร แนะน า แนวทางการสื่อสาร ท่ีไม่ใช่การสื่อต่อกันโดยตรง เช่น
การ สื่อสารโดยเอกสาร 

15.10-15.30 การประชุม เทคนิคการสื่อสารในท่ีประชุม และการประชุมให้มีประสิทธิภาพ 

15.30-15.50 วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

แนะน าแนวทาง การพัฒนา และปรับปรุงการสื่อสารภายใน
องค์กร ในภาพรวม 

15.50-16.00 สรุป ถาม-ตอบ สรุปประเด็น เปิดโอกาสให้ถามตอบ 

*หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาอยู่เสมอ และแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ 
*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกต ิ10.30, 14.30 
 

รูปแบบการอบรมสมัมนา 
1. อบรมภายใน In-house Training  
2. สถานท่ีห้องประชุมมีเคร่ืองฉายสไลด์/Projector 
3. จัดโต๊ะ Theatre หรือ U-Shape 
4. เอกสารอบรม Online 
5. การบรรยาย  60 % 
6. กิจกรรมกลุ่ม และการสัมมนา 40% 
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ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 
• ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจพื้นฐาน การสื่อสารภายในองค์กร 
• ผู้เข้าอบรมได้เห็นถึงปัญหา และเข้าใจปัญหาการสื่อสาร 
• ได้รับเทคนิค การพูด การสื่อสารระหว่างกัน 
• เรียนรู้ เข้าใจ การแสดงออก การน าเสนอในการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ 
• ยกระดับการประชุมให้มีประสิทธิภาพ 
• ปรับเปลี่ยนทัศนคติ Mindset การท างานร่วมกัน 

 

วทิยากร 
 อ. ปรีดา ศิริชยัวัฒนานันท์ (ดูประวัติ) 
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