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โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร”  

ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
 

องค์กรคือกลุ ่มคนที ่ม ีความแตกต่างไม ่ว ่าจะเป็น  อายุ เพศ บุคลิกลักษณะ นิส ัยใจ

คอ การศึกษา หรือความรู้ความสามารถมารวมอยู่ในที่เดียวกัน เพ่ือที่สมาชิกทุกคนจะต้องปฏิบัติงาน

ร่วมกันตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ การที่จะให้ทุกคนที่มีความ

แตกต่างกันสามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้อย่างราบรื่นนั้นจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่สำคัญอย่าง

หนึ่งนั่นก็คือ “การสื่อสาร” ที่ต้องทำได้อย่างมีประสิททธิภาพ ซึ่งการสื่อสารนี้เองจะเป็นตัวเชื่อมโยง

ทำให ้สมาช ิกในองค ์กรเก ิดการร ับร ู ้และเก ิดความเข ้าใจในการทำงานร ่วมก ันให ้ประสบ

ความสำเร็จ นอกจากนั้นการที่จะให้สมาชิกทุกคนพร้อมที่จะทุ่มเทกำลังกาย  กำลังใจ ความรู้ และ

ความสามารถทั้งหมดที่มีปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรอย่างสุดความสามารถได้นั้น สมาชิกทุกคนจะเป็นต้อง

มี “ความสัมพันธ์ที่ดี” ซึ่งกันและกันก่อนเป็นอันดับแรก เพราะความสัมพันธ์ที่ดีนั้นจะทำให้สมาชิก

เกิดความรักและสามัคคีและจะส่งผลให้องค์กรสามารถดำเนินไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  

เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้บริหารในแต่ละองค์กรต่างให้ความสำคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ให้เกิดข้ึนในองค์กรของตน แต่ว่าปัญหาด้านความสัมพันธ์ในองค์กรก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้

ก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุหลักของปัญหาด้านความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น

นั้นก็เกิดมาจากปัญหาของการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพแทบทั้งสิ ้น  ตัวอย่างเช่นปัญหาจากการ

สื่อสารที่ถูกส่งผ่านมาตามลำดับขั้นของสายงาน การออกคำสั่งและการควบคุมการปฏิบัติงานของ

ผู ้บังคับบัญชา หรือแม้แต่การสื ่อสารที่มากหรือน้อยเกินไปของสมาชิกจนก่อให้เกิดปัญหาด้าน

ความสัมพันธ์ตามมาแทบทั้งสิ้นจนส่งผลเสียต่อการปฏิบัติงานร่วมกันในที่สุด    

อย่างไรก็ตามการที่จะทำให้สมาชิกทุกคนเกิดความความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความรักและ

ผูกพันกับองค์กรเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองได้นั้น สมาชิกทุกคนจำเป็นที่จะต้องมีทักษะด้านการสื่อสาร

และทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้มีอยู่ในตัวเองก่อนจึงจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

ตามมาได้ หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร” ถูกสร้าง

ขึ้นจากจุดเริ่มต้นที่ว่า ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนจะดีได้ต้องเริ่มจากสื่อสารกับตัวเอง มีความรักและเคารพ
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ตัวเองให้ได้ก่อน จึงจะสามารถสื่อสารสิ่งที่ดีออกไปให้กับคนรอบข้างให้รับรู้ เกิดความรักสามัคคี และ

เกิดความรู้สึกที่ดี พร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเต็มใจที่จะร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรค

ด้วยกันอย่างสุดความสามารถ ซึ่งทั้งหมดนี้คือพลังงานที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์กรได้อย่างไม่มีที่

สิ้นสุด  

 

2. วัตถุประสงค์ 

   เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร  

1) เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการสื่อสารที่ดีและสามารถเลือกใช้ได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2) เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจตนเอง พบจุดเด่นจุดด้อย และสามารถปรับปรุงข้อเสียของตัวเองให้ดีขึ้น

เพ่ือประโยชน์ในการทำงานร่วมกันกับทุกคนในองค์กร 

3) เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนในองค์กรได้ และพร้อมที่จะร่วมมือกัน

แก้ไขปัญหาในยามที่มีอุปสรรคเข้ามาได้ 

4) เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีและการอยู่ร่วมกันในองค์กรอย่างมี

ความสุข 

5) เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรเกิดความรัก ความผูกพันซึ่งกันและกันเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน 

 

3. หัวข้อวิชาในหลักสูตร  
 

1) การสื่อสารกับการสร้างความสัมพันธ์ 

2) การสร้างความเข้าใจตนเองและผู้อื่น  

3) กลยุทธ์การผูกมิตรและการครองใจคนในที่ทำงาน  

4) การพูดโน้มน้าวและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้าง  

5) เทคนิคการตำหนิและการกล่าวตักเตือนต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  
 

4. จำนวนผู้เข้าอบรม  

30  คน 

5. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

1) เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และหัวหน้างานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 

2) พนักงานบริษัท 
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3) คร ูอาจารย์ วิทยากร และนักศึกษาท่ีสนใจ 

4) ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

5) ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการจะพัฒนาและฝึกฝนทักษะการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น  
 

6. วิธีการฝึกอบรม   
 

การบรรยาย การฝึกปฏิบัติจริง การนำเสนอจริง รับข้อเสนอแนะจากวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม 
 

7. ระยะเวลาการฝึกอบรม     

1  วัน  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

วันและเวลาของการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบวัน เวลาอบรมที่ 
www.training.nida.ac.th 

8. สถานที่ฝึกอบรม 
อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

9. วิทยากร 

  อาจารย์ณัฐพร  นิรังสรรค์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดง การพูด และการนำเสนอ นักพูด, พิธีกร, DJ  
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยด้านการสื่อสาร และศิลปะการแสดง 
 

10. ค่าธรรมเนียม 

ท่านละ 3,500.-บาท  

(ศิษย์เก่าสถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์แนบสำเนาใบปริญญาบตัรแนบมาพร้อมใบสมคัร ท่านจะได้สิทธิล์ด 10%) 
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11. การสมัครและชำระค่าธรรมเนียม 

     การสมัคร  ลงทะเบียน On-line ได้ที่  www.training.nida.ac.th 

 

สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน On-line ได้ที่  

Line@: Trainingnida   

E-Mail: Trainingnida@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/trainingnida 

Tel. 02-727-3213,14,31 และ 082-790-1952,   

ที่อยู่: สำนักสิริพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

    การชำระค่าธรรมเนียม    

  ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบัน
บัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ ในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ สำนักสิริพัฒนา” เลขบัญชี  944-023397-2   
และส ่ ง E-mail ใบนำฝากจากธนาคาร (พร ้อมระบ ุรายละเอ ี ยดในการออกใบเสร ็จร ับ เง ิน) ไปยั ง 
Trainingnida@gmail.com หรือส่งโทรสารหมายเลข  0 2375 4720 หรือสอบถามรายละเอียดการชำระเงิน
เพ่ิมเติมได้ที่ 0 2727 3232, 02 727 3227 

 

12. การรับรองผลการฝึกอบรม 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะได้รับใบรับรองผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดย

จะต้องมีเวลามาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด 

13. การติดต่อสอบถาม 

 หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่  

http://www.training.nida.ac.th/
mailto:Trainingnida@gmail.com
mailto:Trainingnida@gmail.com
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 กลุ่มงานบริการฝึกอบรม สำนักสิริพัฒนา  

 โทรศัพท์ 0 2727 3213-14, 0 2727 3231  โทรสาร 0 2375 4720 
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ตารางการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร”   

อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

วัน / เวลา หัวข้อการบรรยาย 

วันที่ 1 

09.00 – 12.00 น. 

1. การสื่อสารกับการสร้างความสัมพันธ์ 

2. การสร้างความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน  

3. กลยุทธ์การผูกมิตรและการครองใจคนในที่ทำงาน  

13.00 – 16.00 น. 
4. การพูดโน้มน้าวและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้าง  

5. เทคนิคการตำหนิและการกลา่วตักเตือนต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  

 
   หมายเหต ุ ช่วงเวลาพัก 
   เวลา 10.30 – 10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
   14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
   12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
 

 

 


