
บริษัท เอ ซี ที อินเทลลิเจนท จํากัด 
           700/98 รีเจนท ศรีนครินทร ทาวเวอร ซ.ประจิตต ถ.ศรีนครินทร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

Tel: 0 2722 9185, 02-408-1721   Fax: 0 2-408-1722 E-mail : act.bangkok@gmail.com 
 

:: หลักสูตร :: 
“เทคนิค  การสั่งงาน  การสื่อสาร  และการติดตามงาน” 

 
 
หลักการและเหตุผล 
 

 การทํางานใหมีประสิทธิภาพ  จําเปนตองมีการสั่งงาน  มอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งตองมีระบบการสื่อสารภายในองคกร  ทั้ง Formal  และ  Informal  Communication  ตลอดจน
ระบบ / เทคนิคการติดตามงานที่มีคุณภาพ  จึงทําใหมีการทํางานมีคุณภาพลดตนทุนและ  สรางความพึ่งพอใจ
แกลูกคา  ผูใชบริการ. 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1. การใหค้วามรู้ความเขา้ใจเกียวกบั 

-  เทคนิคการสงังานทีมีประสิทธิภาพ 

- เทคนิคการมอบหมายงาน 

- การสือสารอยา่งมีคุณภาพ  สร้างสรรค ์

2. การนาํเสนอรูปแบบ  ระบบการติดตามงาน 

-  ตารางการติดตามงานประจาํเดือน  ประจาํสปัดาห์   ประจาํวนั 

- การตรวจติดตาม  KPI  ของทีมงาน 

3.  การฝึก  Work  Shop  การสงังาน,  มอบหมายงาน,การสือสาร 

-  การจดัทาํตารางติดตามการปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงาน 

- การจดัทาํการติดตามงานตาม KPI 

- การจดัทาํ Check  list  ของพนกังาน 
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ประเด็นสําคัญ 

- การอบรมความสาํคญัและบทบาทของหวัหนา้งานในการสงังาน  การมอบหมายงาน 

- การให้ความเขา้ใจการสือสารทีมีประสิทธิภาพ ,  Two  - way  Communication,  การสือสารเชิง

สร้างสรรค,์  การสงังานสร้างสรรค ์

- เทคนิคการสงังาน,  เทคนิคการมอบหมายงานอยา่งมีประสิทธิภาพ   

- การติดตามงานของพนกังาน  และของหน่วยงาน  KPI, Cheek list 

- เทคนิคการจดัทาํผงัการติดตามงาน,  การจดัทาํ   Cheek List 

- ขนัตอนสาํคญัของการสีอสาร  การแกปั้ญหา ป้องกนัอุปสรรคของการสือสารภายในหน่วยงาน 

- การชม VCD  การสงังาน,  การสือสารทีมีประสิทธิภาพ 

 
วิธีการสัมมนา บรรยาย, การแบงกลุมเขาฐาน ทํากจิกรรมรวมกัน 
ระยะเวลา 1 วัน  วันละจํานวน  6 ช่ัวโมง  
กลุมเปาหมาย กลุมหลกั  หัวหนางาน / ผูบริหารระดับกลาง หรือเจาหนาทีร่ะดับบรหิาร 
วิทยากร อาจารยณรงคชัย  พิพิธพัฒนาปราปต  หรือ  ดร.พรีสิชฌ  อินทรทอง 
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หลักสูตร    “เทคนิคการสื่อสาร การสอนงานและพัฒนาทีมงาม สูความสาํเร็จ” 
 

08.00น. - 09.00น.  ลงทะเบียนและ ทานกรรมการผูจัดการกลาถึงแผนกลยุทธของทางบริษัทฯ 
กิจกรรมละลายพฤติกรรมและการแบงกลุมพนักงานเปน 4 กลุม 

 
09.00-10.15น. ฐานที่ 1   การส่ือสารและการสอนงานเชิงสรางสรรค........สําคัญไฉน 

วัตถุประสงค. 1.เพื่อการพัฒนา.ทักษะการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อการเสริมสรางทักษะการสอนงานแกผูเขาสัมมนา.. 

แนวทางการดําเนินการ 

 การบรรยาย ความสําคัญและความจําเปนในการส่ือสารเชิงสรางสรรคและทักษะการ

สอนงานที่มีประสิทธิภาพ  

  จากน้ันเปนกิจกรรมการส่ือสารและกิจกรรมการสอนงาน การสาธิตการสอนงาน 

 การสรุปสาระสําคัญ 

   
10.15 -10.30น. Coffee  Break 
 
10.30 -12.00 น. ฐานที่ 2    ประติมากรรม TPA 2016 

วัตถุประสงค. 1.เพื่อการพัฒนา.ทักษะการทํางานรวมกันเปนทีม 
2. เพื่อการเสริมสรางความสามัคคีในทีมแกผูเขาสัมมนา.. 

แนวทางการดําเนินการ 

 การอธิบาย ความสําคัญและความจําเปนการทํางานเปนทีม  

  การช้ีแจงกติกา  จากน้ันเปนกิจกรรมการสรางประติมากรรมจากเศษวัสดุที่สมาชิก

หามาอยางสรางสรรค 

 การสรุปสาระสําคัญของการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพและความสามัคคี 

 
12.00-13.00น.         รับประทานอาหารกลางวัน 
 
  



บริษัท เอ ซี ที อินเทลลิเจนท จํากัด 
           700/98 รีเจนท ศรีนครินทร ทาวเวอร ซ.ประจิตต ถ.ศรีนครินทร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

Tel: 0 2722 9185, 02-408-1721   Fax: 0 2-408-1722 E-mail : act.bangkok@gmail.com 
 
 
 
13.00-14.15    ฐานที่ 3   เจ็งกา....... ดานมหาภัย 

  วัตถุประสงค. 1.  เพื่อการพัฒนา.ทักษะการวางแผนการทํางาน 
2. เพื่อการเสริมสรางทักษะการใหกําลังใจทีมงาน  และความไววางใจในทีม

.. 
แนวทางการดําเนินการ 

 การอธิบาย ความสําคัญและความจําเปนการทํางานเปนทีม การวางแผนงานและการ

ใหกําลังใจทีม 

  การช้ีแจงกติกา  แบง4 ทีมยอย จากน้ันเปนกิจกรรม ถอดช้ินสวนเพื่อตอยอด เจ็งกา

ของสมาชิกแตละคน 

 การสรุปสาระสําคัญของการทํางานเปนทีม   การวางแผนและการใหกําลังใจทีมที่มี

ประสิทธิภาพ 

  ผูรับผิดชอบ อาจารย......อ.ทรงศักดิ์ และทีมงาน.................................... 
 
14.15-14.30 Coffee  Break 
 
14.30-16.00น. ฐานที่  4  องคกรแหงความสําเร็จ  ดวยนวัตกรรมใหมและใจที่เปนหนึ่ง 

วัตถุประสงค 1.  เพื่อการกําหนดวิสัยทัศน  เปาหมายและ KPI สําหรับองคกร 
2. เพื่อการเสริมสรางทักษะการมองภาพสวนรวม  การแบงงาน การ

ประสานงานและประเมินผลงานขององคกรในอนาคต.. 
แนวทางการดําเนินการ 

 การอธิบาย ความสําคัญและความจําเปนการทํางานเปนในภาพรวม   การวางแผน

งานและการกําหนดเปาหมายองคกร 

  การช้ีแจงกติกา  แบง4 ทีมยอย จากน้ันเปนกิจกรรม รวมกันออกแบบองคกร 

นวัตกรรมเชิงสรางสรรค 

 การสรุปสาระสําคัญของการมองภาพรวมองคกร  การวางแผนและการพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาองคกรเชิงสรางสรรค 

   

 การประกาศผลการแขงขันของ 4 ทีมและมอบรางวัล 

 สรุปการผลการดําเนินกิจกรรมตลอดวันที่ผานมา.....    

 
16.30 น.  ปดการสัมมนา   

 


