Effective Writing Skill though Clear Thinking

Course outline
เขียนให้ ได้ ผลด้ วยการคิดที่ชัดเจน
Effective writing skill through clear thinking
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย อาจารย์ ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

ทำไมหลักสูตรนีจ้ งึ สำคัญ?
ทาไมหลักสู ตรนีจ้ ึงสาคัญ?
 การเขียนเป็ นทักษะการสื่ อสารที่สาคัญมาก โดยเฉพาะในบริ บทของธุ รกิจที่ตอ้ งสื่ อสารด้วยการเขียนอยูเ่ สมอ
เพราะการเขียนที่มีประสิ ทธิ ผลจะช่วยให้ผรู ้ ับสารและผูส้ ่ งสารเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ช่วยลดโอกาส
การตีความผิดพลาดที่มกั นาไปสู่ ความขัดแย้งหรื อความไม่พอใจระหว่างทีมงานกับผูบ้ งั คับบัญชา และ
ระหว่างฝ่ ายต่าง ๆ ในองค์กร รวมทั้งยังช่วยให้ผรู ้ ับสารเข้าใจเจตนา ความคิด จุดมุ่งหมายของผูส้ ่ งสารได้ตรง
ประเด็น นาไปสู่ การตัดสิ นใจหรื อการกระทาอย่างเหมาะสม รวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ เอกสารที่สื่อสารออกไป
จะได้ผลลัพธ์ตรงตามที่ผสู ้ ่ งสารตั้งใจ
 แต่กลับปรากฎว่า องค์กรจานวนมากยังประสบกับปั ญหาการสื่ อสารภายในองค์กรผ่านการเขียน ดังที่พบว่า
เอกสารจานวนมาก ไม่วา่ จะเป็ นการส่ งอีเมล์ เอกสารรายงาน สรุ ปการประชุม บันทึกเพื่อให้ผบู ้ ริ หารพิจารณา
ฯลฯ ถูกเขียนด้วยภาษาที่กากวม การนาเสนอเรื่ องยังขาดการเรี ยงลาดับความคิดที่ช่วยให้ผอู ้ ่านเข้าใจง่าย
ข้อความยาวเยิน่ เย้อเกินจาเป็ น เอกสารที่ตอ้ งการให้ผบู ้ ริ หารตัดสิ นใจกลับขาดข้อมูลที่จาเป็ นประกอบการ
พิจารณา เนื้อหาในเอกสารขาดน้ าหนักเพราะขาดข้อมูลประกอบเพียงพอ ทาให้เสี ยเวลาในการส่ งเอกสาร
กลับไปมาระหว่างผูท้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
 ปั ญหานี้จะได้รับการแก้ไขด้วยการพัฒนาทักษะการเขียนและทักษะการคิดอย่างชัดเจน (clear thinking)
ให้กบั บุคลากรในองค์กร การคิดอย่างชัดเจนเป็ นจุดเริ่ มต้นของการเขียนที่มีประสิ ทธิ ผล เพราะการคิดที่
ชัดเจนจะช่วยให้ผสู ้ ่ งสารวิเคราะห์ ประเมิน และสังเคราะห์เชื่อมโยงวัตถุประสงค์ ผูร้ ับสาร บริ บท และ
เนื้อหาสาระที่จะสื่ อสารเข้ากันได้อย่างเป็ นระบบ จนสามารถสื่ อสารผ่านการเขียนอย่างมีเหตุผลหนักแน่น
น่าเชื่อถือ ตรงประเด็น ทาให้การสื่ อสารผ่านการเขียนในองค์กรมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ได้ผลลัพธ์ทางธุ รกิจ
ตามที่ตอ้ งการ ลดความสู ญเสี ยในกระบวนการสื่ อสารลงได้อย่างชัดเจน
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สิ่ งทีผ่ ้ เู รียนจะได้ จากหลักสู ตรนี?้
 เข้าใจและประยุกต์ใช้กระบวนการคิดอย่างชัดเจน (clear thinking process) กับการเขียนได้
 สามารถระบุจุดมุ่งหมายในการสื่ ออย่างชัดเจน วิเคราะห์ผอู ้ ่านอย่างเป็ นระบบ และประเมินบริ บทการสื่ อสาร
อย่างแม่นยา การเขียนมีประสิ ทธิ ผลมากขึ้น
 สามารถเลือกใช้ขอ้ มูลประกอบการเขียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์การสื่ อสารอย่างครบถ้วน
 สามารถเขียนเพื่อสื่ อสาร โน้มน้าว นาเสนอข้อมูลความคิดเห็นได้อย่างกระจ่างชัด เนื้อหาสอดคล้องกัน มี
น้ าหนัก มีเหตุผล น่าเชื่อถือ
 หลีกเลี่ยงตรรกะที่ผดิ พลาดในการสื่ อสาร (faulty logic)
 ประเมินหาจุดที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้เอกสารที่เขียนถูกสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ผลมากขึ้น
เนือ้ หาหลักสู ตร
 เข้าใจองค์ประกอบทั้ง 7 ของการสื่ อสารด้วยการเขียน (7 traits of writing)
 6 ระดับของการคิดให้ชดั เจน (clear thinking)
 แนวทางกาหนดจุดหมายของการเขียนอย่างชัดเจน (defining purpose)
 การวิเคราะห์ผรู ้ ับสาร (analyzing readers)
 6 คาถามเพื่อช่วยให้เข้าใจบริ บทของการเขียนอย่างครบถ้วน (understanding context)
 แนวทางกาหนดประเด็นหลักสิ่ งที่จะเขียน (stating your main point)
 3 ส่ วนประกอบที่ตอ้ งมีในทุกการเขียน (three key parts of writing structure)
 เทคนิคในการจัดระบบเนื้อหา (pattern of organization)
 เขียนอย่างไรให้ดึงดูดคนอ่าน (appealing readers)
 เขียนอย่างไรให้มีเหตุผลหนักแน่น (logical reasoning)
 เขียนเพื่อการโน้มน้าวใจ (persuasion) ด้วย AIDA model
 6 แนวทางที่ช่วยให้รู้วา่ เกิดตรรกะที่ผดิ พลาดในการสื่ อสาร (faulty logic)

Workshop
 การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนการเขียน
 การเขียนจากกรณี ศึกษา
 การเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การนาเสนอผูบ้ ริ หาร (writing for your supervisor) การเขียนบันทึก
เพื่อพิจารณา
 การตรวจทานเอกสารงานเขียนที่ร่างโดยผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (reviewing others’ writing)
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จุดเด่ นของหลักสู ตร
 ใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ทั้งการบรรยาย workshop กรณี ศึกษา การลงมือปฏิบตั ิจริ ง ฯลฯ
ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและการทางปฏิบตั ิที่สร้างผลลัพธ์ให้ผเู ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ไปทางานได้จริ ง
 ใช้กรณี ศึกษาจากปัญหาจริ งที่พบบริ บทการทางานของผูเ้ รี ยน
 ใช้การเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริ งและประสบการณ์จริ งของผูเ้ รี ยน
 ผูส้ อนผ่านการอบรมหลักสู ตรด้านการเขียนเพื่อสื่ อสารในองค์กรของ Graduate School USA ซึ่งเป็ น
หน่วยงานที่จดั การอบรมด้านการเขียนให้กบั เจ้าหน้าที่ระดับสู งของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทัว่ โลก และองค์กร
ข้ามชาติจานวนมาก
หลักสู ตรนีเ้ หมาะสมกับใคร ?
 บุคลากรทุกระดับในองค์กร
ระยะเวลา
1 วัน 6 ชัว่ โมง (09.00-12.00 และ 13.00-16.00 น.)
แนวทางในการฝึ กอบรม
เป็ นแนวทางผสมผสานในการอบรม (Integrated Training) โดยประกอบด้วย
1. การเรี ยนรู ้แบบกลุ่ม (group learning) เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนในกลุ่ม ซึ่ งจะช่วยกระตุน้
การแลกเปลี่ยนมุมมองความเห็นระหว่างกัน และช่วยฝึ กการทางานเป็ นทีม การรับฟังความเห็นของเพื่อนร่ วมงาน
2. การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (adult learning) จะเน้นกระบวนการให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดง
ความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริ ง และ สามารถนาไปใช้อย่างประสบความสาเร็ จ เป็ นการ
สื่ อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผูเ้ ข้ารับการอบรม
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3. การเรี ยนรู้โดยการปฏิบตั ิ (action learning) เน้นการทากิจกรรมภาคปฏิบตั ิ และ workshop โดยมี
ประเด็นสาคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบตั ิและการนาไปใช้
o กระตุน้ ให้ฝึกคิดและนาเสนอ
o นาสิ่ งที่เรี ยนไปทดลองใช้
o กรณี ศึกษาและกิจกรรมกลุ่มเพื่อหา solutions
o แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มระดมสมอง
4. เน้นการกระตุน้ การคิด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยใช้การสื่ อสาร 2 ทาง เพื่อนาไปสู่ การกระตุน้
การคิด การประเมินตัวเองและองค์การ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
 กิจกรรม Workshop ที่นาไปสู่ การคิดเพื่อวิเคราะห์ และนาเสนอสิ่ งที่ดีกว่าเพื่อการพัฒนาหน้าที่
การทางานและผลผลิตองค์การ
 ผสมผสานกรณี ศึกษา การระดมสมองและการนาเสนอผลงาน
 เน้นการทางานเป็ นทีม
5. สร้างการรับรู ้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงสิ่ งที่ตอ้ งเปลี่ยนแปลง ผ่านกระบวนการในการประเมินผลให้
เข้าใจถึงความรู้ ความเข้าใจของทักษะที่มีในอดีต และสร้างความตระหนักถึงช่องว่าง (gap analysis) ที่มีจากสิ่ ง
ที่องค์การหรื อผูเ้ ข้าอบรมเป็ นและสิ่ งที่ควรจะเป็ น เพื่อนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงด้วยทักษะทางการคิดและการใช้
เทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
6. เป็ นการอบรมที่ใช้กระบวนการอย่างเป็ นขั้นตอน
 สารวจความรู ้ ความเข้าใจผูเ้ ข้าอบรม
 สร้างความเข้าใจในความรู ้
 ฝึ กปฏิบต
ั ิดว้ ย Workshop ที่สอดคล้องกับหน้าที่ปฏิบตั ิ
 ประเมินผลสัมฤทธิ์ จากการฝึ กอบรม ประกอบด้วย
o ด้านการตอบสนองของผูเ้ ข้าอบรม
o ด้านความรู้ที่ได้
o ด้านพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงหลังการเรี ยนรู้
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o ด้านผลลัพธ์ต่อองค์การ
เกีย่ วกับผู้สอน
ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ เป็ นวิทยากร ที่ปรึ กษา Leadership and Strategy Coach ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการ
บริ หารจัดการ และอาจารย์ประจาหลักสู ตรการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
(นิดา้ ) ท่านมีประสบการณ์การทางานให้กบั หน่วยงานภาครัฐ ธุ รกิจ องค์การระหว่างประเทศ สถาบันวิชาการ
ระดับประเทศและนานาชาติ องค์กรภาคสังคม และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในด้านการวิเคราะห์วจิ ยั นโยบาย
การบริ หารเชิงกลยุทธ์ การออกแบบและการบริ หารโครงการ การพัฒนาองค์กร การปรับปรุ งกระบวนงานและ
ระบบบริ หาร การพัฒนาภาวะผูน้ าและสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสร้างองค์กรที่ยงั่ ยืนและความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ รวมทั้งมีความรู ้อย่างกว้างขวางในประเด็นการพัฒนาระดับภูมิภาคและระดับโลก
โดยเฉพาะแนวโน้มการพัฒนาในมิติระหว่างประเทศและและใน ASEAN
ดร.อมรศักดิ์ได้รับปริ ญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Bristol ประเทศอังกฤษ ในอดีต เคยเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
การบริ หารและการพัฒนาในหน่วยงานระหว่างประเทศหลายหน่วยงาน อาทิ องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศแห่งสหรัฐอเมริ กา (USAID) คณะกรรมาธิ การเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติประจาภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิก (UNESCAP) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เป็ นอาจารย์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์ (NIDA) และ University of Bristol ประเทศอังกฤษ เป็ นนักวิจยั ที่ National University of Singapore
และ University of Bristol เป็ นนักวิจยั รับเชิญที่ University of Wisconsin-Madison ประเทศอเมริ กา และ
Australian National University ประเทศออสเตรเลีย
ดร.อมรศักดิ์ มีประสบการณ์ในการสอนและการบรรยายมากกว่า 10,000 ชัว่ โมง ทั้งในฐานะของอาจารย์
พิเศษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่งทัว่ ประเทศ และวิทยากรพิเศษให้กบั หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจานวนมาก
ตลอดจนการให้คาปรึ กษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศกว่า 40 หน่วยงาน /โครงการ เช่น
UNESCAP, UNDP, Rockefeller Foundation, Oxfam, องค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNIDO), the UK Professional Associations Research Network, National University of Singapore,
University of Hong Kong, World Bank, Central Laboratory (Thailand), SGS (Thailand), ธนาคารออมสิ น,
การไฟฟ้ านครหลวง, โอสถสภา, MBK Group, Sri Trang Group, Allianz C.P. General Insurance, TPN
Flexpak, Siam Kubota, Mitsubishi Heavy Industries, Hitachi Industrial Technology, Big-C
มหาวิทยาลัยมหิดล สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สานักงานคณะกรรมการสภาวิจยั แห่งชาติ สภาผูส้ ่ งสิ นค้า
ทางเรื อแห่งประเทศไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เป็ นต้น
ดร.อมรศักดิ์มีผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษในหนังสื อและวารสารวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศหลายฉบับกว่า 15 ชิ้น รวมทั้งได้เดินทางไปปฏิบตั ิภารกิจหน้าที่ในกว่า 15 ประเทศทัว่ โลก

www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 5 of 5

