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Communication & TEAMWORK 

การสือ่สารและการท างานเป็นทมี 
 

WHY must be this course?   (ท าไมจึงต้องเป็นหลักสูตรนี?้)                              
การท างานร่วมกันเป็นทีมต้องอาศยัปัจจัยส าคัญหลายอย่างเพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถน าทีมไปสู่เป้าหมายความส าเร็จได้ ปัจจัยท่ีส าคัญยิ่งคือ “การสื่อสาร” ถ้าการส่ือสารไม่ดี ไม่ชดัเจน 
ไม่ว่าจะเกิดจากการส่งสารหรือการรับสารก็ตาม ย่อมก่อให้เกิดปัญหามากมายตามมา ซ่ึงเป็นเหตุของความ
ผิดพลาดและความล้มเหลวได้ 

ดังนัน้ “การส่ือสารท่ีดี” จึงมีความจ าเป็นเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การท างานเป็นทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด “หลักสูตการส่ือสารเพื่อการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ” สามารถปรับแก้และพัฒนาทักษะการ
สื่อสารให้กับบุคลากรภายในองค์กรเพื่อน าพาสมาชิก บุคลากร และองค์กรไปสู่ความส าเร็จร่วมกัน  

HOW to train?  (มีกระบวนการในการฝึกอบรมอย่างไร?) 

 เรามหีลกัการฝึกอบรมดว้ย TIC หมายถึง Training + Interacting and Coaching 
TRAINING  นอกเหนือการบรรยายแล้วยังมีกิจกรรมและแบบฝึกฝนทักษะให้ผู้เข้าอบรมฝึกร่วมกัน 
INTERACTING  เราเช่ือว่าการเรียนรู้ท่ีได้ผลเร็วท่ีสุด มาจากการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันระหว่างผู้เข้าอบรม
ด้วยกันเอง และ ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าอบรม 
COACHING   วิทยากรเป็นผู้มีความช านาญในเร่ืองการโค้ช ช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถค้นหาศกัยภาพ
ภายในของตนเองและดึงออกมาใช้ได้อย่างถูกต้อง ค้นพบตัวเอง รู้จักตัวเองมากขึน้ ผู้เข้าอบรมสามารถ
สัมผัสไดถ้ึงการ “ค้นคว้า” “ค้นหา” และ “ค้นพบ” ในค าตอบท่ี ถูกต้อง แม่นย า และชดัเจน  ประทับลงใน
จิตส านึกอย่างแน่นหนามั่นคง 

WHAT is this course about?  (หลักสูตรนีฝึ้กอบรมในเร่ืองใด?) 

ส่ิงท่ีผู้เข้าอบรมจะได้รับคือ 
✓ สร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญในการส่ือสารของผู้น า 
✓ สามารถแก้ปัญหาการรับรู้ข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลได้ดี 

✓ สามารถถ่ายทอดหรือแสดงออกในการสนองตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

✓ สามารถประสานงานหรือท างานเป็นทีมได้อย่างดี 

✓ มีความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือทีมและเพื่อนร่วมงานตลอดเวลา 
✓ รู้จักเสียสละและแบ่งปัน 

WHO should be participate?  (ผู้ท่ีควรเข้าอบรมใหลักสูตรนีค้ือ?)  

หัวหน้างานและฝ่ายปฏบิตักิาร  
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รายละเอียดโครงการ 

 

ช่ือหลกัสตูร  :  Communication & Teamwork 

ระยะเวลา : 2 วัน  (12 ชัว่โมง) 

จ านวนผูเ้ขา้อบรม : ไม่เกิน 50 คน (จ านวนผู้เข้าอบรม มีผลต่อค่าใช้จ่ายวิทยากร) 

สถานที่ : ห้องประชุม  จัดเก้าอีแ้บบ  U shape 

ทีมวทิยากร : อาจารย์แสงธรรม บัวแสงธรรม  
  The Best Speech Plus Training Center 
 
หัวขอ้การอบรม 

1. ความส าคัญของการส่ือสารและผลกระทบท่ีควรรู้ 

2. องค์ประกอบส าคัญของการส่ือสาร 

3. หลักการส่ือสารองค์กร 5C 

4. หัวใจของการท างานเป็นทีม 

5. 3 ปัจจัยของการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

6. The Best Speech พลังการพูดและการส่ือด้วยภาษากาย  

7. ทฤษฎีเหยียบเปลือกกล้วย (ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งในองค์กร) 

 

กิจกรรม 

1. ค าสัง่และการท าตาม  ฝึกการส่ือสารและการแก้ปัญหาร่วมกัน 

2. เกมโซน   ฝึกการรับสารและการถ่ายทอดข้อมูล 

3. ใบค้ า   ฝึกการส่ือสารแบบมีข้อจ ากัดและการใช้ปฏิภาณไหวพริบ 

4. HOT POTATO   ฝึกการท างานเป็นทีม ความร่วมมือและการวางแผนร่วมกัน 

5. นับเลข   ฝีกการสื่อสารและการสังเกตเพื่อประสิทธิภาพของการสื่อสาร 

6. ตะขาบ   ฝึการประสานงานและความร่วมมือ 

7. เลขหลกัสบิ  ฝึกการวางแผนและการรับส่งข้อมูลให้ชดัเจนและรวดเร็ว 

8. ตดัปะ    ฝึกการบริหารงานการถ่ายทอดและการแก้ปัญหาภายในทีม 
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ตารางการอบรม 
Communication & Teamwork 

วันแรกของการอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ช่วงเวลา รายการ 

Section 1 
09:00 – 10:30 

- ข้อตกลงก่อนการสัมมนา 
- กิจกรรม ค าสัง่และการท าตาม 
- Start with Why 
- ความส าคัญของการส่ือสารและผลกระทบท่ีควรรู้ 

พักเบรก 15 นาที 

Section 2 
10:45 – 12:00 

- องค์ประกอบส าคัญของการส่ือสาร 
- หลักการส่ือสารองค์กร 5 C 
- กิจกรรม เกมโซน 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

Section 3 
13:00 – 14:30 

- กิจกรรม ใบ้ค า 
- หัวใจของการท างานเป็นทีม 

พักเบรก 15 นาที 

Section 4 
14:45 – 16:00 

- กิจกรรม POTATO 
- ร่วมกันวิเคราะห์ส่ิงท่ีได้จากกิจกรรม 
- ถาม-ตอบ ข้อสงสัย 
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ตารางการอบรม 
Communication & Teamwork 

วันที่สองของการอบรม 

 

 

 

 

ช่วงเวลา รายการ 

Section 1 
09:00 – 10:30 

- Workshop 
- น าเสนอความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการส่ือสารและการ

ท างานเป็นทีม 
- วิทยากรให้ข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมตอบข้อสงสัยถ้ามี 

พักเบรก 15 นาที 

Section 2 
10:45 – 12:00 

- 3 ปัจจัยของการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
• ศาสตร์การประมวลส่ิงท่ีรับรู้และวิเคราะห์ 
• ขบวนการกลัน่กรองความคิดก่อนการตอบสนอง 
• หลักการใช้ค าถามท่ีทรงพลัง 

- ชม Clip VDO ตัวอย่างการฟังและการถามท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

- ร่วมกันวิเคราะห์ประมวลความรู้จาก Clip VDO 
- กิจกรรม ตะขาบ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

Section 3 
13:00 – 14:30 

- The Best Speech 
- กิจกรรม เลขหลักสิบ 

พักเบรก 15 นาที 

Section 4 
14:45 – 16:00 

- กิจกรรมพิเศษ 
ทดสอบทักษะความสามารถในการส่ือสาร 
ทดอบการตัดสินใจในสถานการณ์คับขัน 
ฝึกการประสานงานและท างานร่วมกัน 

- ตีโจทย์กิจกรรมพิเศษ 
ผู้เข้าอบรมแสดงความคิดเห็น และเปลี่ยนประสบการณ์
ความรู้จากกิจกรรมท่ีท าร่วมกัน 

- วิทยากรบรรยายสรุป/ ถาม-ตอบ 


