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Strategic Performance Communications  

การสือ่สารเพือ่การขบัเคลือ่นผลงานเชงิกลยทุธ ์  
 

ระยะเวลา 2 วัน 

 

รายละเอยีดหลกัสูตร 

 

  ในการท างานของทุกองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท้ี่ตอ้งรับผิดชอบในงานที่ตอ้งมีการสื่อสารและการ

ประสานงาน คงไม่สามารถหลกีเลีย่งกับบุคคลทีม่คีวามตอ้งการทีแ่ตกต่างกัน หรอืการมเีป้าหมายทีแ่ตกต่างกันได ้ 

หากมทัีกษะการสือ่สาร เทคนคิการบรหิารความแตกต่าง เทคนคิการโนม้นา้วจูงใจ และการน าเสนอทีเ่หมาะสม จะ

สามารถท าใหผู้ท้ี่ตอ้งประสานงานดว้ย หรือฝ่ายอืน่ๆนัน้เกดิการคลอ้ยตามทางความคดิ  เชือ่ถือ ยอมรับและยนิดี

ด าเนนิงานร่วมกันอยา่งมคีวามสขุและสง่ผลต่อประสทิธภิาพในการท างาน 

 หลักสตูร Strategic Communications for High Performance : การสือ่สารเพือ่การขบัเคลือ่น

ผลงานเชงิกลยุทธ ์ออกแบบเพื่อใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมมีความรู ้ความเขา้ใจและเพิม่ทักษะในการสือ่สาร การบรหิาร

ความแตกต่างระหว่างคนในทีม การประสานงาน และการสื่อสารเพื่อโนม้นา้วและจูงใจ พรอ้มทัง้การสื่อสารเพื่อ

สนับสนุนการท างาน ซึง่เป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขัน รักษาและสรา้งโอกาสทางธุรกจิในเชงิรุกแก่

องคก์รมากยิง่ขึน้ 

 ซึง่เนื้อหาหลักสูตรจะด าเนินการถ่ายทอดใหผู้เ้รียนไดร้ับทัง้ Mindset : กรอบความคดิ  Knowledge : 

ความรู ้ Skill : ทักษะ  Tools : เครือ่งมอืการสือ่สาร และ Attribute : คุณลักษณะหรอืรูปแบบการแสดงออกใน

การสือ่สาร ผา่นกระบวนการ 4C ดังตอ่ไปนี้ 

 Confidence: สรา้งความมั่นใจในความรูแ้ละทัศนคตใินการสือ่สารเพือ่สรา้งความไวว้างใจ พรอ้มทัง้สรา้ง

ความมั่นคงภายในจติใจ ใหผู้เ้รยีนสามารถจัดการอารมณ์และบรหิารสถานการณ์ในการสือ่สารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 Competence: พัฒนาและฝึกทักษะทีส่ าคัญส าหรับการสือ่สาร เพือ่ใหผู้น้ าสามารถใชทั้กษะไดอ้ย่างเป็น

ธรรมชาตติามสไตลข์องตนเอง 

 Connect to Implement: ฝึกประยุกตใ์ชทั้กษะและเทคนิค กับสถานการณ์จรงิของผูเ้ขา้อบรมเพือ่ให ้

เกดิความคุน้เคยในการใชกั้บสถานการณ์ทีต่อ้งกลับไปเผชญิไดม้ากยิง่ขึน้ 

 Continuous Development: วางแผนการพัฒนาความรู ้ทักษะทีเ่รยีนไปประยุกตใ์ชกั้บสถานการณ์จรงิ

ในการท างานของตนเองอย่างต่อเนื่อง พรอ้มทัง้สรา้งแนวทางใหม่ๆในการสือ่สารเพือ่สรา้งความไวว้างใจและสรา้ง

ผลลัพธใ์นการท างานดว้ยตนเอง 
 

 

วตัถปุระสงค ์

 

▪ เขา้ใจแนวคดิและความส าคัญของการสื่อสารทีม่ีประสทิธภิาพ ส าหรับการบรหิารทีมและการประสานงาน 

ชว่ยเหลอื สนับสนุน และสรา้งความไวว้างใจในการบรหิารทมี 

▪ สามารถสรา้งกลยุทธ ์เพือ่สรา้งความสัมพันธแ์ละสรา้งความไวว้างใจในการสือ่สารเพื่อการบรหิารผลงาน 

การจูงใจทมีงาน ประสานงานและการท างานร่วมกันใหม้คีวามเขา้ใจกันมากขึน้  

▪ เชือ่มความสมัพันธร์ะหว่างผูร้่วมงาน / ทมีงาน / คนในองคก์รหรอืลูกคา้ทีม่มีมุมอง / ทัศนคต ิ/ วถิปีฏบัิต ิ/ 

สไตล์การท างาน / วธิีการพูด / รูปแบบการแสดงออกของแต่ละคนที่แตกต่าง ใหส้ามารถสื่อสารและ

ท างานร่วมกันโดยมุง่สูเ่ป้าหมายเดยีวอยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
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รายละเอยีดหลกัสูตร 

 

CHAPTER 1: กรอบแนวคดิ ความส าคญั และกระบวนการ สือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ 

วัตถปุระสงค ์

▪ เขา้ใจแนวคดิ ความส าคัญและกระบวนการของการสือ่สารที่มีประสทิธภิาพ ส าหรับการประสานงาน การ

บรกิาร ชว่ยเหลอืสนับสนุน ในการท างานร่วมกัน 

▪ มทัีศนคตทิีด่ตี่อการสือ่สารและพรอ้มปรับเปลีย่นวธิกีารสือ่สารของตนเองใหส้ามารถท างานร่วมกันไดอ้ย่าง

มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

เนื้อหา 

▪ แนวคดิและความส าคัญในการสือ่สารเพือ่บรหิารผลงานในองคก์ร 

▪ หลักการและกระบวนการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ 

▪ องคป์ระกอบและกระบวนการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ 

▪ ทัศนคตทิีด่เีกีย่วกับการสือ่สารเพือ่สรา้งความไวว้างใจและผลลัพธใ์นการท างาน  

 

CHAPTER 2: ส ารวจแนวคดิเกีย่วกบัการสือ่สารในการบรหิารทมีและการขบัเคลือ่นผลงาน 

วัตถปุระสงค ์

▪ ส ารวจแนวคดิและมมุมองในปัจจุบันเกีย่วกับการสือ่สารในการบรหิารทมีและบรหิารงาน 

▪ ส ารวจเป้าหมายเพือ่การพัฒนาการสือ่สารส าหรับการขับเคลือ่นผลงานใหม้ปีระสทิธภิาพ 

▪ ส ารวจแนวทางการสือ่สารของตนเองในปัจจุบัน 

▪ ส ารวจหลมุพรางทางความคดิทีส่ง่ผลใหก้ารสือ่สารลม้เหลว 

▪ ส ารวจพฤตกิรรมการสือ่สารทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้  

o (โรค 6 B: เบิล้-ใบ-้บี-้โบย้-บล็อก-เบลม) 

 

CHAPTER 3: การบรหิารสถานการณ์และจดัการอารมณ์เชงิลบทีอ่าจเกดิจากการสือ่สารหรอืท างาน

รว่มกนั  

วัตถปุระสงค ์

▪ ผูเ้ขา้อบรมสามารถบรหิารอารมณ์  ความคดิ และพฤตกิรรมของตนเอง ใหส้ามารถจัดการและควบคุม

สถานการณ์ในการท างานใหไ้ดต้ามเป้าหมายและมปีระสทิธภิาพ 

▪ เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถสรา้งแนวการท างานทีส่อดคลอ้งกันสูก่ารบรรลเุป้าหมายร่วมกัน (ผสานจุด

แข็ง และคา่นยิมร่วม) 

▪ เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเรียนรูว้ธิีการสื่อสารและสรา้งบรรยากาศในการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 

พรอ้มทัง้สง่เสรมิประสทิธภิาพในการท างาน 

เนื้อหา 

▪ The Cycle of Behavior เรียนรูว้งจรพฤติกรรมของคนที่ส่งผลต่อกรอบความคิดในการสื่อสารและ

รูปแบบการท างานทีแ่ตกตา่งกัน 

▪ เขา้ใจความตอ้งการทีแ่ตกต่างของคนทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการสือ่สารและรูปแบบการท างาน 

o เรยีนรูต้นเองในคา่นยิม ความเชือ่ทีย่ดึถอื เพือ่เขา้ใจคนอืน่ทีม่คีวามแตกตา่ง 

o เรยีนรูก้ารเขา้ใจผูอ้ืน่ในแบบทีเ่ขาเป็นตนเองตามทีเ่ขาเป็น 

o เรยีนรูแ้ละเขา้ใจผูอ้ืน่ในสาเหตทุีไ่มเ่ขาไมเ่ขา้ใจเรา  เพราะคา่นยิม ความเชือ่ ความรู ้ประสบการณ์ 

ทีแ่ตกตา่งกัน 

▪ วเิคราะหพ์ฤตกิรรมการเอาตัวรอดทีส่กัดกัน้ประสทิธภิาพในการท างานร่วมกัน  
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▪ สรา้งทัศนคตทิี่ดใีหม่เพื่อกา้วขา้มหลุมพรางในการสือ่สารที่พบเจอและสรา้งแนวทางการสือ่สารเพื่อการ

ขับเคลือ่นผลงานอยา่งเขา้ใจกัน 

▪ เทคนคิการบรหิารสถานการณ์ในการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพโดยปราศจากอารมณ์เชงิลบ (E+R=O)  

▪ เทคนคิการแกไ้ขปัญหาอย่างสรา้งสรรคแ์ละสรา้ง Solution ในการขับเคลือ่นผลงานร่วมกัน ผ่านการคดิ

อยา่งมกีระบวนการ ดว้ย 4A Model 

o คดิแกปั้ญหา  

o คดิวเิคราะห ์

o คดิสรา้งสรรค ์

o คดิเชงิกลยทุธ ์

o คดิเชงิระบบ 

▪ Workshop เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคดิและบรหิารสถานการณ์ในการสื่อสารและการ

ท างานใหม้ปีระสทิธภิาพโดยปราศจากอารมณ์เชงิลบ พรอ้มทัง้สรา้งความไวว้างใจในตนเอง ระหวา่งบุคคล 

และสถานการณ์อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

CHAPTER 4: ทกัษะการเขา้ใจคนและวเิคราะหว์ธิกีารสรา้งสมัพนัธเ์พือ่การบรหิารความแตกต่างและ

ขบัเคลือ่นผลงาน 

วัตถปุระสงค ์

▪ ฝึกทักษะการอ่านและเขา้ใจคน เพื่อใหส้ามารถมองเห็นคุณค่าและจุดแข็ง คุณลักษณะ และสไตล์การ

ท างานทีแ่ตกตา่งเฉพาะบคุคล ทัง้ภายในตนเองและผูอ้ืน่  

▪ เพือ่เขา้ใจสาเหตแุหง่พฤตกิรรมการท างานทีแ่ตกต่าง   

▪ ก าหนดแนวทางการสือ่สารใหเ้หมาะกับคนแตล่ะสไตล ์และพรอ้มรับมอืกับทุกสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จากการ

สือ่สารและการท างานร่วมกัน 

▪ สามารถสรา้งกลยุทธใ์นการสรา้งความสัมพันธแ์ละสรา้งความไวว้างใจในการสือ่สารและการท างานร่วมกัน

ใหม้คีวามเขา้ใจกันมากขึน้ ไดด้ว้ยตนเอง 

เนื้อหา 

▪ 4 Element for Communication with Different People เรียนรูห้ลักการสื่อสารกับบุคคลในมิติ

ต่างๆ ในองค์กร ทัง้กับผูใ้ตบั้งคับบัญชา ผูบ้รหิารในระดับที่สูงกว่าเพื่อนร่วมงาน และผูบ้รหิารในระดับ

เดยีวกัน 

▪ ART: ศลิปะการสือ่สารและการสรา้งความไวใ้จในการท างานร่วมกัน 

o A: Approach การเขา้หาและการบรหิารคนตามสภาวการณ์และสไตลก์ารท างาน 

▪ การอา่นและเขา้ใจคนแตล่ะประเภท และการประยกุตใ์ชกั้บบรบิทของการเป็นผูน้ า 

▪ วเิคราะหร์ูปแบบการตัดสนิใจทีแ่ตกต่างกันและวธิโีนม้นา้วใจคนแตล่ะประเภท 

▪ ทักษะการเขา้ใจและเขา้ถงึความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของทมีงาน 

o R: Rapport การพชิติจติใตส้ านกึและจูงใจทมีงาน  

▪ อทิธพิลของความแตกต่างทางบุคลกิภาพอันสง่ผลต่อความไวว้างใจ และความขัดแยง้

ของผูค้น 

o T: Trust การสรา้งความไวว้างใจสรา้งศรัทธาส าหรับผูน้ าดว้ยการเปิดโอกาสใหท้ีมงานไดใ้ช ้

ศักยภาพและคณุคา่ภายในตนเอง 

▪ กจิกรรม 

o  ฝึกประเมนิตนเองและบคุคลรอบขา้งทีต่อ้งบรหิารและประสานงานดว้ย  

o วิเคราะห์และออกแบบการสื่อสารของตนเองกับคนที่แตกต่าง เพื่อใหส้ามารถบริหารคนและ

ท างานกับหน่วยงานอืน่ๆไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ผา่น 3V Model 
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CHAPTER 5: เทคนคิการสือ่สารเพือ่สรา้งความไวว้างใจและนา่เชือ่ถอืในการขบัเคลือ่นผลงาน 

วัตถปุระสงค ์

▪ ผูเ้ขา้อบรมสามารถใชก้ารสือ่สารเพื่อขับเคลือ่นผลการด าเนินงานอย่างมีกระบวนการ ดว้ยการระบุเป้าหมาย 

อัพเดทสถานการณ์การด าเนินงานในปัจจุบัน  ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน แนวทางในการจัดการ

ปัญหาอยา่งเป็นระบบเพือ่การบรรลเุป้าหมาย 

▪ ผูเ้ขา้อบรมสามารถเรยีบเรียงขอ้มูลในการสือ่สารใหผู้ท้ีต่อ้งการสือ่สารดว้ยเขา้ใจไดง้่ายและง่ายต่อการจดจ า

ไดม้ากขึน้ 

▪ ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าเสนอไอเดียหรือแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในการท างานผ่านการวิเคราะห์และ

เปรียบเทียบขอ้ด-ีขอ้เสยีของแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในแต่ละวธิีการ ส่งผลใหไ้ดร้ับความน่าเชือ่ถือจาก

ทีมงานและผูร้่วมงานจากหน่วยงานอื่นๆ นอกจากนี้ยังส่งผลใหไ้ดร้ับความไวว้างใจในการท างานจาก

ผูบั้งคับบัญชามากยิง่ขึน้ 

▪ ผูเ้ขา้อบรมสามารถใชก้ารสื่อสารในการใหข้อ้มูลป้อนกลับเพื่อใหข้อ้เสนอแนะอย่างสรา้งสรรค์และสรา้ง

ก าลังใจในการท างานแกท่มีงาน 

เนื้อหา 

▪ เทคนคิการสือ่สารใหผู้อ้ืน่เขา้ใจอยา่งมลี าดับขัน้เพือ่สรา้งความเขา้ใจทีช่ดัเจนในการท างาน Think & Speak  

▪ เทคนคิการสือ่สารเพือ่การจูงใจใหผู้อ้ืน่คลอ้ยตามแนวความคดิดว้ยตรรกะ BEPs Model 

▪ เทคนคิการสือ่สารเพือ่ใหข้อ้เสนอแนะอยา่งสรา้งสรรค ์Positive Feedback with WRI Technique 

▪ เทคนคิการสือ่สารเพือ่ชืน่ชมสรา้งก าลังใจในการท างานดว้ย Alexander Technique 

 

CHAPTER 6: ทกัษะการสรา้งความเขา้ใจและการสือ่สารเพือ่เปลีย่นแปลงความขดัแยง้ดว้ยหลกัการของ 

NVC (Nonviolent Communication) 

วัตถปุระสงค ์

▪ สามารถสือ่สารอยา่งตรงไปตรงมาดว้ยขอ้มูลและขอ้เท็จจรงิทีป่ราศจากการตคีวาม การประเมนิ และตัดสนิจาก

ทัศนคตขิองตนเอง เพือ่จัดการความขัดแยง้ทีเ่กดิขึน้จากการท างานร่วมกันไดอ้ยา่งนุ่มนวลโดยสนัตวิธิ ี 

▪ ไดร้ับความไวว้างใจและเชื่อถือจากผูร้่วมงาน จนถึงขัน้กลา้พูดคุยเรื่องส่วนตัวหรือปัญหาส่วนตัวเพื่อขอ

ค าปรกึษา  ซึง่สง่ผลตอ่การชว่ยเหลอืและเห็นอกเห็นใจกัน และหาทางออกร่วมกันอยา่ง Win-Win 

▪ เชือ่มรอยรา้ว ผสานรอยต่อ และลดระยะห่างของความสัมพันธร์ะหว่างผูร้่วมงาน / ทมีงาน / คนในองคก์รหรอื

ลูกคา้ ทีเ่กดิขึน้จากความขัดแยง้ภายในใจ อันเนื่องมาจากมุมมอง ทัศนคต ิหรอืวถิปีฏบัิต ิ(สไตลก์ารท างาน /

วธิกีารพูด / รูปแบบการแสดงออกของแตล่ะคน) ทีแ่ตกตา่งกัน 

▪ สามารถสลายอัตตา และอคตทัิง้ภายในตนเอง ผูร้่วมงาน ลกูนอ้ง คูค่า้ และลกูคา้ ใหส้ามารถท างานร่วมกันได ้

อยา่งมคีวามสขุ อันน าไปสูก่ารขับเคลือ่น Performance ของตนเอง ทมีงาน และองคก์รตอ่ไป 

o (ป้ัน ความสขุ ปลกุ“Performance) 

เนื้อหา 

▪ การฟัง-การถาม-การพูด เพือ่การให(้รับ/สง่)ขอ้มลูตามความเป็นจรงิ ขอ้สงัเกต vs การตคีวาม 

▪ การฟัง-การถาม-การพูด เพือ่การเขา้ใจและสือ่สาร : ความรูส้กึ vs ความคดิ 

▪ การฟัง-การถาม-การพูด เพือ่การเขา้ใจและสือ่สาร : ความตอ้งการ vs วธิกีาร 

▪ การฟัง-การถาม-การพูด เพือ่การเขา้ใจและสือ่สาร : การขอรอ้ง vs การเรยีกรอ้ง(สัง่การ) 

Workshop: 

▪ เทคนิคการฟังและการถาม เพื่อการจับประเด็นที่ส าคัญและวิเคราะห์ความตอ้งการที่แทจ้ริง Deep 

listening & Powerful question 

▪ เทคนคิการรับมอืกับค าพูดเชงิลบทีก่ระทบจติใจและรับฟังไดย้าก พรอ้มทัง้ฝึกการสนทนาอย่างสรา้งสรรค์

เพือ่เปลีย่นแปลงความขัดแยง้ Empathy and Active listening 
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▪ 7 ขัน้ตอน การสือ่สารเพือ่เปลีย่นแปลงความขัดแยง้และโนม้นา้วใจผา่นหลกัการ NVC 

 

ชว่งที ่7 การสือ่สารเพือ่พฒันาทมีงานอยา่งมปีระสทิธภิาพในบทบาททีแ่ตกตา่ง 

วัตถปุระสงค ์

▪ ผูเ้ขา้อบรมสามารถเขา้ใจรูปแบบและกระบวนการพัฒนาทีมงานตามบทบาทต่างๆไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติ

ตามศักยภาพของทมีงานและจังหวะของตนเอง  

▪ ผูเ้ขา้อบรมสามารถใชก้ารสือ่สารเพือ่การโคช้และกระตุน้ใหท้มีงานดงึศักยภาพออกมาใชใ้นการขับเคลือ่น

ผลงานของตนเองและทีมไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ ดว้ยการช่วยใหท้ีมงานมองเห็นตนเอง   เขา้ใจและ

ยอมรับตนเอง พรอ้มทั้งตัดสินใจอยากเปลี่ยนแปลงตนเองและน าศักยภาพที่ตนมีออกมาใชใ้นการ

ขับเคลือ่นเป้าหมายดว้ยตนเอง 

เนื้อหา 

▪ ลักษณะของผูพ้ัฒนาทมีงานทีด่ ีและประโยชนข์องการพัฒนาทมีงาน 

▪ หลมุพรางทางความคดิทีปิ่ดกัน้ศักยภาพในการพัฒนาทมีงานของผูน้ า 

▪ หลักการก าหนดวัตถปุระสงคเ์พือ่ก าหนดรูปแบบการพัฒนาทมีงานดว้ย (KSA Model) 

▪ วเิคราะหค์วามแตกตา่งของการพัฒนาทมีงานในแต่ละบทบาท (TAPS Model) 

o Teaching เพือ่สอนใหท้มีงานเขา้ใจไดง้่ายและเกดิการจดจ าอยา่งเขา้ใจในการน าไปปฏบัิต ิ

o Training เพือ่ใหท้มีงานสามารถปฏบัิตติามวธิกีารจนกลายเป็นทักษะความเชีย่วชาญ 

o Coaching เพื่อกระตุน้ใหท้ีมงานอยากเปลี่ยนแปลงตนเองและดงึศักยภาพออกมาใชใ้นการ

ท างาน 

o Counseling เพือ่เยยีวยาจติใจทมีงานในสภาวะกดดัน – หมดไฟ–ใจทอ้ –ไม่กระตอืรอืรน้ –ไม่

อยากท างาน 

o Consulting เพือ่แนะน าทางเลอืกในการแกปั้ญหาในการท างานใหกั้บทมีงาน 

o Mentoring เพื่อแนะน าวัฒนธรรมองค์กรและการปรับตัวเขา้กับองค์กร หรือต าแหน่งงานที่

รับผดิชอบ 

▪ เทคนิคการผสมผสานบทบาทการพัฒนาทีมงานในแต่ละบทบาทเขา้ดว้ยกันเพื่อการท างานอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

▪ เทคนคิการการโคช้ทมีงานในการขับเคลือ่นผลงาน GROW Model & Strategic Model 

 

CHAPTER 8: ทกัษะการส ัง่งาน มอบหมายและตดิตามงาน (Delegation & Follow up) 

วัตถปุระสงค ์

▪ เพื่อท าใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจในหลักการของการมอบหมายงาน (Delegation) และการเอื้ออ านาจ 

(Empowerment) ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและปฏบัิตไิดอ้ยา่งเหมาะสม 

▪ เพื่อท าใหผู้เ้รียนสามารถเอาชนะหลุมพรางทางความคดิเชงิลบที่เป็นสาเหตุใหก้ารมอบหมายงานไม่มี

ประสทิธผิลไดด้ว้ยตัวเอง 

▪ เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดพ้ัฒนาเทคนคิการมอบหมายงาน การตดิตาม ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ ตามสถานการณ์แต่

ละบคุคล 

เนื้อหา 

▪ หลักการสัง่งาน มอบหมายและตดิตามงาน 

▪ กา้วขา้วอปุสรรคทีท่ าให ้การสัง่งาน มอบหมายและตดิตามงาน ลม้เหลว 

▪ กระบวนการสัง่งาน มอบหมายและตดิตามงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

▪ เทคนคิการสัง่งานและมอบหมายงานตามศักยภาพทมีงานและสไตลก์ารท างาน 
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เทคนคิและวธิกีารฝึกอบรม  

 

Training and Group Coaching ใชก้ระบวนการผสมผสานระหว่างการ Teaching, Training และ Coaching ใน

ระหวา่งการอบรม เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดร้ับทัง้ความรู ้ความเขา้ใจ ฝึกฝนทักษะ และทัศนคตทิีด่ ี 

▪ Teaching for Knowledge เพือ่ใหข้อ้มลูหรอืท าความเขา้ใจเนื้อหาตามหัวขอ้บรรยาย 

▪ Training for Skill เพือ่ฝึกทักษะผา่นการทดลองคดิ วางแผนและปฏบัิต ิผา่นแบบทดสอบ กจิกรรม และ

กรณีศกึษา 

▪ Coaching for Explore เพื่อส ารวจสิง่ที่เป็นหลุมพราง ความเชือ่อันจ ากัด ซึง่เป็นตัวฉุดรัง้ความส าเร็จ 

และหันมาคน้หาศักยภาพ จุดแข็ง หรอืคณุคา่ทีด่ทีีส่ามารถน ามาใชส้รา้งแนวทางสูค่วามส าเร็จของตนเอง  

▪ Coaching for Change ใชก้ระบวนการ Coaching เพือ่สรา้งเป้าหมาย ทางเลอืกใหม่ๆ และแรงจูงใจที่

จะน าไปสูก่ารลงมอืปฏบัิตใิหเ้กดิการเปลีย่นแปลง 

Brain & Mind Based Training ท าความเขา้ใจธรรมชาตกิารท างานของสมองและจติใจ ในการเรียนรู ้สรา้ง

สภาวะทีส่นับสนุนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ท าใหส้มองของผูเ้รยีนมคีวามสขุ ไมท่ าใหเ้กดิความกลัวหรอืความกังวล เนน้

การพัฒนาจากจุดแข็ง และใชส้มองส่วนคดิใหม้ากขึน้เพื่อสรา้งสรรคแ์นวคดิใหม่ๆ แทนการตกอยู่ใตอ้ทิธพิลของ

สมองสว่นอารมณ์ทีเ่ป็นลบ แลว้ใชว้งจรพฤตกิรรมเดมิในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 

Experiential Based Learning คอื เนน้การเรยีนรูแ้บบผูใ้หญ่ (Adult learning) โดยการเชือ่มโยงหลักการหรอื

แนวทางปฏบัิตกัิบประสบการณ์ตรงของผูเ้รียน ซึง่จะส่งผลใหผู้เ้รียนเกดิการมองเห็น ยอมรับ และตัดสนิใจอยาก

เปลี่ยนแปลงตนเองดว้ยตนเอง พรอ้มทัง้สามารถประยุกต์ใชห้ลักการที่เรียนกับบทบาทหนา้ที่ งานที่รับผดิชอบ 

ปัญหาหรอืเป้าหมายทีท่า้ทาย ไดทั้นทใีนระหวา่งเรยีน 

 

ผูท้ ีเ่หมาะจะเขา้รบัการอบรม 

 

พนักงาน หัวหนา้งาน และผูบ้รหิารทกุระดับ   


