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หลักสูตร: เทคนิคการสื่อสาร การประสานงานและการทํางานเป็ นทีม อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักการและเหตุผล:

จากการสํารวจผู้ที่ทํางานในองค์กรทัว่ ไป ล้ วนพบว่า ปั ญหาพื ้นฐานหนึง่ ที่สําคัญมากที่มีผลกระทบอื่น ๆ ตามว่า ก็
คือ “ปัญหาการสื่อสาร” เพราะเมื่อสื่อสารไร้ ประสิทธิภาพ มันคือวัฏฏะจักรวังวนแห่งปั ญหา จนกลายเป็ น “ปมความขัดแย้ ง”
เพราะ "เข้ าใจผิด" หรื อ "ไม่เข้ าใจกัน" ในการทํางานร่วมกันระหว่างหัวหน้ ากับลูกน้ อง เพื่อนร่วมงาน และกับลูกค้ า นอกจากนี ้
การทํางานของทุกคนในหน่วยงาน ย่อมต้ องประสานงานกัน รับมอบงานไปทําต่อกันไปจนงานนันสํ
้ าเร็ จ ดังนัน้ ทักษะการ
ติดตามงาน จึงเป็ นอีกหนึง่ เรื่ องที่จะทําให้ ทราบถึง "ความก้ าวหน้ า" หรื อ "ปั ญหาสาเหตุ" ของงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
ความสําเร็จ และจักร่วมกันหา "แก้ ไข" อย่างไรให้ งานนัน้ "เสร็ จสมบูรณ์" ได้ ด้วยดี เพื่อให้ การทํางาน "ร่ วมกัน" ผ่าน
กระบวนการ "สื่อสารและติดตามงาน" นันได้
้ ใจและได้ งาน เพื่อนํากลับไปใช้ ในการทํางานในองค์กรของท่านต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ได้ รับความรู้และเข้ าใจถึงทักษะการสื่อสาร การประสานงาน และการทํางานเป็ นทีมที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อฝึ กการกลัน่ กรองความคิดในการแก้ ปัญหาจากการทํางาน ด้ วยการมองปั ญหา ในมุมกว้ าง และลึก มีสาระประเด็น
และมีแนวความคิดรวบยอดในการสื่อสาร
3. เพื่อลดอคติ ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นระหว่างหน่วยงาน มีความร่วมมือในการแก้ ไขปั ญหาจากการปฏิบตั งิ าน
4. เพื่อแก้ ไขปรับปรุงการประสานงานให้ มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้ างความร่วมมือในการทํางานเป็ นทีมได้ เป็ นอย่างดี
5. เพื่อสร้ างบรรยากาศที่ดีให้ เกิดขึ ้นในที่ทํางาน มีความไว้ เนื ้อเชื่อใจ มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
6. เพื่อให้ สามารถนําความรู้ ที่ได้ รับไปปรับพฤติกรรมการทํางานของตนเอง ให้ มีการสื่อสารอย่างถูกต้ อง แม่นยํา สามารถ
ประสานงานและทํางานเป็ นทีมร่วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้ อฝึ กอบรม
1. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
– ความสําคัญ ประเภท และองค์ประกอบของการสื่อสาร
– สาเหตุที่ทําให้ การสื่อสารเกิดความล้ มเหลว
– เทคนิคการสื่อสารด้ วยการใช้ ศลิ ปะการตังคํ
้ าถาม
– ปั ญหาและอุปสรรคการสื่อสารที่เกิดจากบุคลิกภาพของตัวเรา
– จิตสํานึกและความคิดสร้ างสรรค์ในการสื่อสารระหว่างผู้อื่น
– เทคนิคการสร้ างความมัน่ ใจในการพูด
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– เทคนิคการสร้ างนํ ้าเสียง – คําพูด – ภาษากาย
– กลยุทธ์สร้ างบรรยากาศที่ดีในการถ่ายทอด
– กลยุทธ์การกระตุ้นคนฟั ง,กลยุทธ์ในการตอบคําถาม
2. การประสานงานให้ สัมฤทธิ์ผล
– ความฉลาดทางอารมณ์ในการทํางานร่วมกับผู้อื่น
– เทคนิคการประสานงานแบบบรรลุเป้าหมาย
– กลยุทธ์เพื่อให้ ได้ รับความร่ วมมือในการประสานงาน
– แนวทางการประสานงานภายในองค์กร
– เทคนิคประสานงานกับหน่วยงานอื่นทังภายใน/ภายนอกองค์
้
กร
– ปั ญหา อุปสรรค ตัวอย่างข้ อผิดพลาดที่เกิดจากการประสานงานที่ล้มเหลว
– วิธีการประสานงานเพื่อแก้ ไขงานที่ผิดพลาดอย่างได้ ผล
– การติดตามผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การทํางานเป็ นทีมอย่ างมีประสิทธิภาพ
– ความสําคัญของการทํางานเป็ นทีม
– การทํางานแบบประสานใจ
– สาเหตุที่ทําให้ ทีมล้ มเหลว หรื อ ประสบความสําเร็ จ
– หลักการทํางานเป็ นทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
– การสร้ างความร่วมมือกับผู้อื่น ด้ วยความเสียสละ
– วิธีประสานความร่วมมือและแนวทางสร้ างความสามัคคีและความผูกพันต่อองค์กร
วิธีการฝึ กอบรม:
• บรรยายนํา กิจกรรม เกม บทบาทสมมติ ชมวิดีโอคลิป ถกอภิปราย และฝึ กปฏิบตั ิ
ระยะเวลาการฝึ กอบรม:
1 วัน
เหมาะสําหรั บ:
• พนักงาน หัวหน้ างานและผู้บริ หารที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารทังสี
้ ่ด้านและการติดตามงานให้ มีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ ้น
จํานวนผู้เข้ าอบรม
30
ท่าน / กลุม่
วิทยากร : อาจารย์ พรเทพ ฉันทนาวี
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา
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