
  
 

 

You can be the best by THE BEST.  

 

กลยุทธ์การส่ือความและบริหารความร่วมมือ 
 

WHY must be this course?   (ท ำไมจงึต้องเป็นหลกัสตูรนี?้)                              

    เพรำะเรำ “เช่ือ” วำ่ ทศันคตท่ีิสร้ำงสรรค์ คือ พลงัขบัเคล่ือนกำรส่ือสำรให้มีประสิทธิภำพ 
    เพรำะเรำ “รู้” วำ่ ผลงำนท่ีดีต้องมำจำกกำรส่ือสำรท่ีดี 
    เรำจงึ  “ม่ันใจ” ว่ำ สำมำรถเพิ่มศกัยภำพของมนษุย์เพ่ือสร้ำงผลงำนท่ียิ่งใหญ่ได้ 

 HOW to train?  (มีกระบวนกำรในกำรฝึกอบรมอย่ำงไร?) 
เรำมีขบวนกำรออกแบบหลกัสตูรด้วยกำร ประมวลและสงัเครำะห์จำกประสบกำรณ์จริง พร้อมคิดวิธีกำรค้นหำ

ค ำตอบให้ผู้ เข้ำอบรมสำมำรถจดจ ำและเข้ำถึงแก่นของควำมจริงท่ีสำมำรถสมัผสัได้  จงึไมใ่ชแ่คก่ำรเรียนรู้ แตเ่ป็นกำร 
ค้นคว้า ค้นหา และ ค้นพบ เป็นค ำตอบท่ี ถกูต้อง แมน่ย ำ และชดัเจน  ประทบัลงในจิตส ำนกึอยำ่งแนน่หนำมัน่คง  
ไมใ่ชเ่พียงพำยท่ีุโถมใสแ่ล้วพดัผำ่นไปเหลือเพียงร่องรอยทิง้ไว้เทำ่นัน้ 

How to think?  ใช้กิจกรรมปรับขบวนกำรคิดอยำ่งเป็นระบบ 
How to do?      ฝึกทกัษะกำรใช้งำนด้วยกิจกรรมเสมือนจริง 
How to know?  วิเครำะห์  วิจำรณ์ ประเมินผล ร่วมกนัอยำ่งสร้ำงสรรค์ 
วิชำกำรและกำรบรรยำย เป็นองค์ประกอบสูก่ำรเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดแรงบนัดำลใจ และริเร่ิมฝึกฝนทกัษะสู่ควำม

เป็นตวัตนใหมท่ี่พร้อมจะเผชิญกบังำนท่ีท้ำทำย 

WHAT is this course about?  (หลกัสตูรนีฝึ้กอบรมในเร่ืองใด?) 
อุปสรรคใหญ่ของกำรปฏิบตังิำนร่วมกนัของพนกังำน คือ ประสิทธิภำพของกำรส่ือสำรและทศันคติ 
หลกัสตูร กลยุทธ์การส่ือความและบริหารความร่วมมือ  จะชว่ยให้งำนของท่ำนง่ำยขึน้ 

 ขบวนกำรคิดอยำ่งสร้ำงสรรค์เพ่ือกำรส่ือสำรอย่ำงมีคณุภำพ 
 ควำมภมูิใจในตนเองและกำรมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ ร่วมงำนทำ่นอ่ืน 
 ควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำน ด้วยแรงบนัดำลใจจำกภำยใน 
 กลยทุธ์กำรปฏิบตังิำน อยำ่งมีเปำ้หมำยและวิธีกำรสู่ควำมเป็นเลิศ 
 ศกัยภำพในกำรท ำงำนร่วมกบัผู้ อ่ืน  ลดปัญหำควำมขดัแย้งภำยในองค์กร 
 ปลกูจิตส ำนกึท่ีดีและสำมำรถใช้ได้อย่ำงเหมำะสม 

WHO should participate?  (ผู้ ท่ีควรเข้ำอบรมใหลกัสตูรนีคื้อ?)  
เจ้ำหน้ำท่ีท่ีต้องท ำงำนร่วมกบัผู้ อ่ืน ทัง้ในแผนกเดียวกนัหรือตำ่งแผนก  



  
 

 

You can be the best by THE BEST.  

 

รายละเอียดโครงการ 
 

ช่ือหลักสูตร  : กลยุทธ์การส่ือความและบริหารความร่วมมือ 

ระยะเวลา : 2 วนั  (12 ชัว่โมง) 

จ านวนผู้เข้าอบรม : ไมเ่กิน 50 คน (จ ำนวนผู้ เข้ำอบรม มีผลตอ่คำ่ใช้จำ่ยวิทยำกร) 

สถานที่ : ห้องประชมุ โถงโลง่ไมมี่เสำ จดัเก้ำอีแ้บบ U Shape 

ทีมวิทยากร : อำจำรย์แสงธรรม บวัแสงธรรม 
  The Best Speech Plus Training Center  
หัวข้อการอบรม 

1. ค้นหาศักยภาพภายในตนเอง 

2. ปรับฐานความคิดเพิ่มพืน้ท่ีแห่งการเรียนรู้ 

3. เคล็ดลับการสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพของการส่ือสาร 

4. เทคนิคการบริหารจัดการทัศนคตใิห้มีพลัง 

5. การสร้างแรงบันดาลใจด้วยตนเอง 

6. วิธีท าลายอคตแิละขยะความคิดในตนเอง 

7. 4 ขัน้ตอนของการสร้างศักยภาพในการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

8. การวางกลยุทธ์เพื่อพชิิตเป้าหมาย 

9. 5 ปัจจัยเพ่ือการปฏิบัตกิารสู่ความเป็นเลิศ 

(รวม 12 ช่ัวโมง) 

 ***ทกุหวัข้อจะมีกิจกรรมให้ผู้ เข้ำอบรมได้เรียนรู้ด้วยตนเองและค้นพบค ำตอบท่ีชดัเจนจนเกิดควำม

เข้ำใจในระดบัท่ีสำมำรถน ำไปประยกุต์ใช้ได้จริง 

กิจกรรมพเิศษ 

1. กิจกรรมหำค ำตอบ สตูรของควำมส ำเร็จ 

2. กิจกรรม กระจกเงำ สะท้อนมมุมองใหมใ่ห้กบัสิ่งรอบตวั 

3. กิจกรรมพิเศษและส ำคญั สร้ำงจิตส ำนกึตวัตนท่ีถกูต้อง (YES I AM!!) 

4. กิจกรรมปิดหลกัสตูร อโุมงค์มหศัจรรย์แหง่สำยสมัพนัธ์อนังดงำม 

 

  



  
 

 

You can be the best by THE BEST.  

ตารางการอบรม 

กลยทุธ์กำรส่ือควำมและบริหำรควำมร่วมมือ 

วันแรกของการอบรม  (เน้นกำรเรียนรู้จำกภำยในสูภ่ำยนอก) 

เวลำ รำยกำร 
ช่วงท่ี 1  พนัธะสญัญำก่อนกำรอบรมร่วมกนั 

 Start with Why กำรแสดงทศันะของผู้ เข้ำอบรมเพ่ือกำรเข้ำถงึคณุคำ่ของกำรสื่อสำร 
 กจิกรรม กลยทุธ์กำรสื่อสำร 

วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้เห็นคณุคำ่และควำมส ำคญัของกำรสื่อสำร 
 WHO AM I กำรเข้ำถงึตนเอง ในแง่มมุตำ่งๆ  

กจิกรรม ค้นหำข้อดีของตนเอง 
วตัถปุระสงค์ เพ่ือสร้ำงควำมภูมิใจและเห็นควำมส ำคญัของตนเอง 
กจิกรรม ก้ำวข้ำมควำมกลวั 
วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้รู้วิธีบริหำรจดักำรควำมกลวัอย่ำงมีเป้ำหมำย 
กจิกรรม ชีวิตกบักำรจินตนำกำร 
วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมได้เข้ำถงึภำพลกัษณ์ของตนเอง 

พกัเบรก 
ช่วงท่ี 2  เคล็ดลับการสร้างทศันคตเิชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพของการส่ือสาร 

 การบริหารจัดการ ความกล้า และ ความกลัว 
 Comfort Zone - Learning Zone -  Adventure Zone  
 กจิกรรม กำรแก้ปัญหำด้วยแนวคิดท่ีหลำกหลำยอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้รู้จกัใช้ประสบกำรณ์ในกำรแก้ปัญหำท่ีได้ผลลพัธ์ท่ีเป็นเลิศ 
 ชมวีดีโอ ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเอง 

วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้เกิดแรงดลใจ และควำมกระตือรือร้นท่ีพฒันำตนเองให้มีคณุภำพในกำรปฏิบตัิงำน 
พกัรับประทำนอำหำรกลำงวนั 

ช่วงท่ี 3  4 Steps for Successes 
- Open mind 
- Bird eyes view 
- Change 
- Goal 

        วตัถปุระสงค์ เพ่ือน ำไปใช้ในกำรปฏิบตัิงำนและกำรท ำงำนร่วมกบับคุคลอื่นอย่ำงมีคณุคำ่ และเลง็เห็น
ประโยชน์ร่วมกนัในองค์กรเพ่ือกำรท ำงำนอย่ำงมีเป้ำหมำยร่วมกนั 

พกัเบรก 
ช่วงท่ี 4  หลักคดิของคนส าเร็จและกลยุทธ์พชิติความส าเร็จ 

 กจิกรรมพเิศษ หำค ำตอบ สตูรของควำมส ำเร็จ 
วตัถปุระสงค์ เพ่ือเรียนรู้วิธีก ำหนดเป้ำหมำยและกำรปฏิบตัิภำระกิจให้บรรลเุป้ำหมำยตำม
วตัถปุระสงค์ ร่วมกนัถกควำมคิดเห็นท่ีได้จำกกิจกรรม  



  
 

 

You can be the best by THE BEST.  

ตารางการอบรม 

กลยทุธ์กำรส่ือควำมและบริหำรควำมร่วมมือ 

วันท่ีสองของการอบรม (เน้นกำรเรียนรู้ผำ่นกิจกรรม) 

เวลำ รำยกำร 
ช่วงท่ี 1  Worm up  

 Personal Idea ร่วมกนัแสดงทศันะเพ่ือควำมเข้ำถงึเนือ้หำหลกัสตูร 
 ชมวีดีโอ การท างานในสถานการณ์ที่ไม่พร้อม 

วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้เกิดแรงบนัดำลใจในกำรท ำงำนแม้ในสภำวะท่ีไมพ่ร้อม ด้วย
ทศันะคติท่ีสร้ำงสรรค์ 

พกัเบรก 
ช่วงท่ี 2  5 ปัจจัยเพื่อการปฏบิัตกิารสู่ความเป็นเลิศ 

 ชมวีดีโอ ประกอบการบรรยาย 
 กรณีศึกษา ประกอบการบรรยาย 

วตัถปุระสงค์ เพ่ือเน้นกำรท ำงำนอย่ำงมีระบบแบบแผนและมีเป้ำหมำย 
พกัรับประทำนอำหำรกลำงวนั 

ช่วงท่ี 3 
 

 ชมวีดีโอ เร่ืองความมุ่งม่ัน 
 ความแตกต่างระหว่าง เป้าหมาย กับ วัตถุประสงค์ และการใช้เป้าหมายเพื่อ

การบรรลุวัตถุประสงค์ 
 ชมวีดีโอ ก้าวสู่ความเป็น “ผู้ยิ่งใหญ่” 

ร่วมกนัวิเครำะห์และสรุปสิ่งท่ีได้รับจำกวีดีโอ 
 กจิกรรม กระจกเงำ สะท้อนมมุมองใหมใ่ห้กบัสิ่งรอบตวั 

วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้เห็นถงึควำมส ำคญัของพฤติกรรมและผลสะท้อนจำกพฤติกรรม
ของเรำในเชิงลกึและกว้ำง 

พกัเบรก 
ช่วงท่ี 4 

 
 กจิกรรมพเิศษและส าคัญ สร้ำงจิตส ำนกึตวัตนที่ถกูต้อง (YES I AM!!) 

วตัถปุระสงค์ เพ่ือปลกูจิตส ำนกึควำมดีของตนเองลงในควำมรู้สกึระดบัลกึ 
 กจิกรรมปิดหลักสูตร อโุมงค์มหศัจรรย์แห่งสำยสมัพนัธ์อนังดงำม 

วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้เกิดมิตรภำพสำยสมัพนัธ์ท่ีกลมเกลียวและเหนียวแน่น กำรให้
อภยั และกำรสง่มอบก ำลงัใจท่ีดีให้แก่กนั 

  ผู้ เข้ำอบรมแสดงควำมรู้สกึและสิ่งท่ีได้รับ 
 วิทยำกรสรุป 

 


