Training Center Service

โปรแกรมฝึ กอบรมหลักสูตร : ทักษะการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ
EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS
ระยะเวลาในการฝึ กอบรม : 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.
วิทยากร : ดร.สุกจิ บํารุง
1. หลักการและเหตุผล

การสื่อสาร นับว่าเป็ นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานและการทํางานทุกระดับ ทุกอาชีพ การสื่อสารเป็ นอาจเป็ นทั้ง
การสร้ างและการทําลายองค์กรและความสัมพันธ์ในทุกระดับ ดังนั้น บุคคลที่ย่ิงอยู่ในตําแหน่ งที่มีความสําคัญก็ย่ิงต้ องให้
ความสําคัญต่อการสื่อสารมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ท่มี ีความสําคัญต่อการ ชี้แจง สั่งการ หรือต้ องสร้ างความเข้ าใจกับบุคคลอื่นๆ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้ างความรู้ ความเข้ าใจที่ถูกต้ อง เกี่ยวกับการสื่อสาร
2. เพื่อเสริมสร้ างทัศนะคติท่ดี ีต่อการสื่อสารเพื่ออย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ สามารถเข้ าใจถึงขั้นตอน กระบวนการและวิธกี ารต่าง ๆ ของการสื่อสาร สมัยใหม่อย่างหลากหลาย และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในการทํางานได้ อย่างแท้ จริง
4. เพื่อพัฒนา เทคนิค และ ทักษะ ด้ านต่าง ๆ สําหรับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้ สามารถเลือกวิธกี ารและรูปแบบและเทคนิคการสื่อสารเพื่อได้ อย่างเหมาะสม ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
6. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งในทีมงาน ในองค์กร และนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
7. เพื่อสร้ างความประทับใจและเสริมสร้ างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
8. เพื่อลดความผิดพลาดจากการสื่อสารที่ก่อให้ เกิดความเสียหายในการทํางาน หรือการทําลายสัมพันธภาพอันดี
9. เพื่อสร้ างความประทับใจและเสริมสร้ างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
10. เพื่อฝึ กทักษะของผู้ท่ผี ่านการอบรมแล้ ว ให้ สามารถเป็ นนักสื่อสารที่ดี ได้ รับความน่าเชื่อถือศรัทธาในการทํางาน และ
ทํางานอย่างมีความสุข

3. รูปแบบการอบรม

1. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการสื่อสาร ที่แปลกใหม่ สนุกสนาน และเป็ นกันเอง
2. การบรรยายสลับกิจกรรมโดยวิทยากรมืออาชีพ ที่ได้ ท้งั เนื้อหาสาระ และบรรยากาศที่เพลิดเพลิน ตลอดการอบรม
โดยมุ่งเน้ นสิ่งที่สามารถนําไปใช้ ประโยชน์เพื่อการสื่อสารทั้งในทีมงาน ในองค์กรและนอกองค์กรได้ อย่างแท้ จริง
3. กิจกรรมประกอบการบรรยาย WORK SHEET / WORK SHOP / ROLE PLAYING
4. ร่วมสรุปข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะสู่การสื่อสารในการทํางานเพื่อการบริการได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

4. เนื้ อหาวิชาทีอ่ บรม
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สาํ หรับการสื่อสาร
ความสําคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ปัญหาและอุปสรรคด้ านการสื่อสาร ที่เป็ นอยู่ของตนเองและหน่วยงาน
ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสื่อสาร
สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส
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4.1 ปัญหาปวดหัวเรื่องการสื่อสาร
4.2 ผิด พลาด ขาด เกิน ตัวบั่นทอนความสําเร็จ
5. ทัศนคติ และความรู้ความความเข้ าใจที่ถูกต้ องเกี่ยวกับการสื่อสาร
5.1 4 C ต้ องรู้ เพื่อการสื่อสาร
5.2 องค์ประกอบและรูปแบบของการสื่อสารสมัยใหม่
5.3 เทคนิคการวิเคราะห์คู่ส่อื สาร และจิตวิทยาการสื่อสารสมัยใหม่
6. ทักษะพื้นฐานที่สาํ คัญของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
6.1 ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสาร
• บุคลิกภาพพื้นฐานที่สาํ คัญเพื่อสร้ างความประทับใจ
• ทักษะการใช้ เสียง
• ทักษะการใช้ ภาษา
• ทักษะการใช้ ท่าทาง
6.2 ทักษะการฟั งอย่างมีประสิทธิภาพ
• การฟั งเชิงรุก
• วิธกี ารสร้ างประสิทธิภาพการฟั ง
6.3 ทักษะการอ่าน
6.4 ทักษะการเขียน
6.5 ฯลฯ
7. ทักษะการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
8 ทักษะการสื่อสารในทีมงาน ในองค์กร และภายนอกองค์กร
9. เทคนิคการสร้ างเสน่ห์และความประทับใจในการสื่อสาร
9.1 การรู้จักตนเอง และการวิเคราะห์ตนเอง
9.2 การเสริมสร้ างเอกลักษณ์เฉพาะตน มนต์เสน่ห์เฉพาะตัว
9.3 มนุษยสัมพันธ์ข้นั เทพ
9.4 การสร้ างบรรยากาศทางการสื่อสาร
10. เทคนิคการสร้ างบรรยากาศที่ดีเพื่อการสื่อสาร
11. EQ. และ CQ. เพื่อการสื่อสารที่มปี ระสิทธิภาพ
12. กฎ กติกา มารยาท ที่พึงกระทําสําหรับการสื่อสารที่ดี
13. บทสรุปของการสื่อสารเพื่ออย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

5. ระยะเวลาการอบรม
เวลา 09.00-16.00 น.

5. ผูท้ ีค่ วรเข้ารับการอบรม
หัวหน้ า ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือสามารถอบรมทั้งองค์กรก็ได้

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส
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5. วิทยากร ดร.สุกจิ บํารุง
การศึกษา - ปริญญาเอก ด้ านการพัฒนาและการปฏิรูปองค์การ จาก มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ซีบู
( ORGANIZATION DEVELOPMENT AND TRANFORMATION FROM CEBU DOCTORS’
UNIVERSITY, PHILIPPINES)
- ปริญญาโท (ค.ม.) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากรผู้ชาํ นาญการในการฝึ กอบรมสัมมนา ( หลักสูตร ด้ านการบริหาร การจัดการ การขาย การบริการ การตลาด การปรับ
ทัศนคติ แนวคิด การสร้ างแรงบันดาลใจ ศิลปะการพูด ทีมงาน กิจกรรม WALK RALLY ฯลฯ ) ที่ปรึกษาและออกแบบ
หลักสูตรการฝึ กอบรมสัมมนาให้ กบั หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 20 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS) (บริ ษทั อาภาฉาย จํากัด)
Tel No. 0-2736-0408

Fax No.02-736-0050
e-mail: admin@trainingservice.co.th
id-line: pisit131918
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