เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานทีม่ ีประสิทธิภาพ

Course outline
หลักสู ตร เทคนิคการสื่ อสารและการประสานงานทีม่ ปี ระสิ ทธิภาพ
(Creative Thinking & Effective Communications Strategy)
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย

อาจารย์ ดร.พัชรี แช่ มช้ อย
วิทยากรอิสระ

หลักการและแนวคิด
การสื่ อสารและการประสานงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ จัดได้วา่ เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญอย่างยิง่ และสามารถ
ส่ งผลต่อความสาเร็ จขององค์กร ทั้งในการทางานส่ วนบุคคลและในการทางานเป็ นทีมระหว่างหน่วยงานกับ
หน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานกับองค์กร หรื อระหว่างองค์กรกับลูกค้า การสื่ อสารและการประสานงานที่มี
ประสิ ทธิ ภาพนั้น ยังเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ส่งเสริ มและสร้างสรรค์สัมพันธภาพรวมทั้งการสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การทางานร่ วมกัน ทาให้สามารถลดปั ญหาหลาย อย่างที่เกิดจากความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจ ทัศคติเชิงลบของ
บุคลากรอันมีผลกระทบต่องานโดยตรง เมื่อหน่วยงานหรื อองค์กรนั้น สามารถสร้างและส่ งเสริ มให้บุคลากร
ของตนได้ตระหนักถึงความสาคัญ มีการสื่ อสารและการประสานงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพจนเกิดประสิ ทธิ ผล
ย่อมเป็ นที่แน่นว่าหน่วยงานหรื อองค์กรนั้น จะประสบความสาเร็ จในการดาเนินกิจการตลอดจนมีชื่อเสี ยงเป็ น
ที่รู้จกั อย่างแพร่ หลายสื บต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้ทราบและตระหนักถึงการสร้างองค์กรแห่งความสาเร็ จด้วยวิธีการ
สื่ อสารและการประสานงานที่มีประสิ ทธิภาพ
2. เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มและสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดียงิ่ ขึ้นในการทางาน
3. เพื่อปรับเปลี่ยนและเสริ มสร้างทัศนคติที่ดีในการทางานและการอยูร่ ่ วมกันในองค์กร, สังคมและ
ชุมชน
4. เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการทางานเป็ นทีมและเป็ นการสร้างชื่อเสี ยงให้กบั องค์กร
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หัวข้ อการบรรยาย (Course Outline)
วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการสื่ อสาร
ความจาเป็ นและประเภทของการสื่ อสาร
วิธีการติดต่อสื่ อสาร
3 ช่องทางการสื่ อสารและการประสานงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสาเร็ จ
ปัจจัย,รู ปแบบและการประเมินผลการประสานงาน
ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการสื่ อสารและการประสานงาน
แนวความคิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ทัศนคติคือทุกสิ่ ง”
วงจรการพัฒนาพฤติกรรมภาวะนักสื่ อสาร-นักประสานงานที่มีประสิ ทธิภาพ
รู ้เขารู ้เรา พื้นฐานการพัฒนา
แนวคิดการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางานร่ วมกัน
มนุษยสัมพันธ์เพื่อการสื่ อสาร
7 หัวใจหลักกับการสื่ อสารและประสานงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
แนวทางการป้ องกันปั ญหาและอุปสรรคในการสื่ อสารและการประสานงาน
สิ่ งที่ควรตระหนักในการสื่ อสารและการประสานงาน
ข้อควรคานึงเพื่อการสื่ อสารให้เกิดความประทับใจ
การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามหลัก 7 C’s
การเสริ มสร้างทักษะการสื่ อสารด้วยการ ฟังและการพูด
เทคนิคการสื่ อสารและการประสานงานที่มีประสิ ทธิภาพ
หลุมพรางเรื่ องการสื่ อสาร-การประสานงานที่ตอ้ งระวัง
การสื่ อสารและการประสานงานเพื่อสร้างความชื่นชมยินดีตลอดไป
หลักการติดตาม ส่ งเสริ มและให้กาลังใจ สร้างสายสัมพันธ์ที่มนั่ คง
ไม้บรรทัดทองใช้วดั เพื่อพัฒนาการสื่ อสารและการประสานงาน
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การดาเนินการอบรม
เวลา
9:00-10:30น.

10:30-10:45น.
10:45-12:00น.

12:00-13:00น.
13:00-14:30น.

หัวข้ อการอบรม
Workshop I : กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์, การระดมสมอง
กิจกรรมละลายพฤติกรรม
วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการสื่ อสาร
ความจาเป็ นและประเภทของการสื่ อสาร
วิธีการติดต่อสื่ อสาร
3 ช่องทางการสื่ อสารและการประสานงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งาน
สาเร็ จ
ปัจจัย,รู ปแบบและการประเมินผลการประสานงาน
Workshop II : กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์, การระดมสมอง,เกมประกอบหลักสู ตร
ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการสื่ อสารและการประสานงาน
แนวความคิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ทัศนคติคือทุกสิ่ ง”
วงจรการพัฒนาพฤติกรรมภาวะนักสื่ อสาร-นักประสานงานที่มีประสิ ทธิภาพ
รู ้เขารู ้เรา พื้นฐานการพัฒนา
แนวคิดการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางานร่ วมกัน
มนุษยสัมพันธ์เพื่อการสื่ อสาร
7 หัวใจหลักกับการสื่ อสารและประสานงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
Workshop III : กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์, การระดมสมอง,เกมประกอบหลักสู ตร
แนวทางการป้ องกันปั ญหาและอุปสรรคในการสื่ อสารและการประสานงาน
สิ่ งที่ควรตระหนักในการสื่ อสารและการประสานงาน
ข้อควรคานึงเพื่อการสื่ อสารให้เกิดความประทับใจ
การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามหลัก 7 C’s
การเสริ มสร้างทักษะการสื่ อสารด้วยการ ฟังและการพูด
เทคนิคการสื่ อสารและการประสานงานที่มีประสิ ทธิภาพ
1. เทคนิคการประสานใจ
2. เทคนิคการหยุดนินทาว่าร้าย
3. เทคนิค101
4. เทคนิคการระงับความโกรธด้วย 5 ต.
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5. เทคนิคการแก้ปัญหาเมื่อการสื่ อสารและการประสานงานผิดพลาดฯ
14:30-15:45น.
15:45-16:00น.

Workshop IV : กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,การแสดงบทบาทสมมุติ,วิทยากรให้คาแนะนา
 การสื่ อสารและการประสานงานเพื่อสร้างความชื่นชมยินดีตลอดไป
 หลักการติดตาม ส่ งเสริ มและให้กาลังใจ สร้างสายสัมพันธ์ที่มนั่ คง
 ไม้บรรทัดทองใช้วดั เพื่อพัฒนาการสื่ อสารและการประสานงาน
 ทบทวน-ถามตอบและปิ ดการอบรม

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
ผูเ้ ข้ารับการอบรมทุกท่าน สามารถนาความรู ้ดา้ นทฤษฎีที่ได้รับจากหลักสู ตรและประสบการณ์ตรงที่
ได้รับจากกิจกรรมในหลักสู ตรไปประยุกต์ใช้ในการทางาน อันจะทาให้เกิดประสิ ทธิ ผลและเป็ นการสนับสนุน
พันธกิจหลักของหน่วยงานและองค์กรให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
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