You can be the best by THE BEST.

กลยุทธ์ การสื่อความและบริหารความร่ วมมือ
WHY must be this course?

(ทำไมจึงต้ องเป็ นหลักสูตรนี ้?)

 เพรำะเรำ “เชื่อ” ว่ำ ทัศนคติที่สร้ ำงสรรค์ คือ พลังขับเคลื่อนกำรสื่อสำรให้ มีประสิทธิภำพ
 เพรำะเรำ “รู้ ” ว่ำ ผลงำนที่ดีต้องมำจำกกำรสื่อสำรที่ดี
 เรำจึง “มั่นใจ” ว่ำ สำมำรถเพิ่มศักยภำพของมนุษย์เพื่อสร้ ำงผลงำนที่ยิ่งใหญ่ได้
HOW to train?

(มีกระบวนกำรในกำรฝึ กอบรมอย่ำงไร?)

เรำมีขบวนกำรออกแบบหลักสูตรด้ วยกำร ประมวลและสังเครำะห์จำกประสบกำรณ์จริ ง พร้ อมคิดวิธีกำรค้ นหำ
คำตอบให้ ผ้ เู ข้ ำอบรมสำมำรถจดจำและเข้ ำถึงแก่นของควำมจริงที่สำมำรถสัมผัสได้ จึงไม่ใช่แค่กำรเรี ยนรู้ แต่เป็ นกำร
ค้ นคว้ า ค้ นหา และ ค้ นพบ เป็ นคำตอบที่ ถูกต้ อง แม่นยำ และชัดเจน ประทับลงในจิตสำนึกอย่ำงแน่นหนำมัน่ คง
ไม่ใช่เพียงพำยุที่โถมใส่แล้ วพัดผ่ำนไปเหลือเพียงร่องรอยทิ ้งไว้ เท่ำนัน้
How to think? ใช้ กิจกรรมปรับขบวนกำรคิดอย่ำงเป็ นระบบ
How to do? ฝึ กทักษะกำรใช้ งำนด้ วยกิจกรรมเสมือนจริง
How to know? วิเครำะห์ วิจำรณ์ ประเมินผล ร่วมกันอย่ำงสร้ ำงสรรค์
วิชำกำรและกำรบรรยำย เป็ นองค์ประกอบสูก่ ำรเรี ยนรู้ กระตุ้นให้ เกิดแรงบันดำลใจ และริเริ่มฝึ กฝนทักษะสู่ควำม
เป็ นตัวตนใหม่ที่พร้ อมจะเผชิญกับงำนที่ท้ำทำย
WHAT is this course about?

(หลักสูตรนี ้ฝึ กอบรมในเรื่ องใด?)

อุปสรรคใหญ่ ของกำรปฏิบตั งิ ำนร่วมกันของพนักงำน คือ ประสิทธิภำพของกำรสื่อสำรและทัศนคติ
หลักสูตร กลยุทธ์ การสื่อความและบริหารความร่ วมมือ จะช่วยให้ งำนของท่ำนง่ำยขึ ้น







ขบวนกำรคิดอย่ำงสร้ ำงสรรค์เพื่อกำรสื่อสำรอย่ำงมีคณ
ุ ภำพ
ควำมภูมิใจในตนเองและกำรมีปฏิสมั พันธ์ที่ดกี บั ผู้ร่วมงำนท่ำนอื่น
ควำมกระตือรื อร้ นในกำรทำงำน ด้ วยแรงบันดำลใจจำกภำยใน
กลยุทธ์กำรปฏิบตั งิ ำน อย่ำงมีเป้ำหมำยและวิธีกำรสู่ควำมเป็ นเลิศ
ศักยภำพในกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น ลดปัญหำควำมขัดแย้ งภำยในองค์กร
ปลูกจิตสำนึกที่ดีและสำมำรถใช้ ได้ อย่ำงเหมำะสม

WHO should participate?

(ผู้ที่ควรเข้ ำอบรมใหลักสูตรนี ้คือ?)

เจ้ ำหน้ ำที่ที่ต้องทำงำนร่วมกับผู้อื่น ทังในแผนกเดี
้
ยวกันหรื อต่ำงแผนก

You can be the best by THE BEST.

รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร :
ระยะเวลา

กลยุทธ์ การสื่อความและบริหารความร่ วมมือ
: 2 วัน (12 ชัว่ โมง)

จานวนผู้เข้ าอบรม : ไม่เกิน 50 คน (จำนวนผู้เข้ ำอบรม มีผลต่อค่ำใช้ จำ่ ยวิทยำกร)
สถานที่

: ห้ องประชุม โถงโล่งไม่มีเสำ จัดเก้ ำอี ้แบบ U Shape

ทีมวิทยากร

: อำจำรย์แสงธรรม บัวแสงธรรม
The Best Speech Plus Training Center

หัวข้ อการอบรม
1. ค้ นหาศักยภาพภายในตนเอง
2. ปรั บฐานความคิดเพิ่มพืน้ ที่แห่ งการเรี ยนรู้
3. เคล็ดลับการสร้ างทัศนคติเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพของการสื่อสาร
4. เทคนิคการบริ หารจัดการทัศนคติให้ มีพลัง
5. การสร้ างแรงบันดาลใจด้ วยตนเอง
6. วิธีทาลายอคติและขยะความคิดในตนเอง
7. 4 ขัน้ ตอนของการสร้ างศักยภาพในการทางานให้ มีประสิทธิภาพ
8. การวางกลยุทธ์ เพื่อพิชิตเป้ าหมาย
9. 5 ปั จจัยเพื่อการปฏิบัตกิ ารสู่ความเป็ นเลิศ

(รวม 12 ชั่วโมง)
***ทุกหัวข้ อจะมีกิจกรรมให้ ผ้ เู ข้ ำอบรมได้ เรี ยนรู้ด้วยตนเองและค้ นพบคำตอบที่ชดั เจนจนเกิดควำม
เข้ ำใจในระดับที่สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ ได้ จริง
กิจกรรมพิเศษ
1.

กิจกรรมหำคำตอบ สูตรของควำมสำเร็จ

2.

กิจกรรม กระจกเงำ สะท้ อนมุมมองใหม่ให้ กบั สิ่งรอบตัว

3.

กิจกรรมพิเศษและสำคัญ สร้ ำงจิตสำนึกตัวตนที่ถกู ต้ อง (YES I AM!!)

4.

กิจกรรมปิ ดหลักสูตร อุโมงค์มหัศจรรย์แห่งสำยสัมพันธ์อนั งดงำม

You can be the best by THE BEST.

ตารางการอบรม
กลยุทธ์กำรสื่อควำมและบริ หำรควำมร่วมมือ
วันแรกของการอบรม (เน้ นกำรเรี ยนรู้จำกภำยในสูภ่ ำยนอก)
เวลำ
ช่วงที่ 1

รำยกำร

พันธะสัญญำก่อนกำรอบรมร่ วมกัน
 Start with Why กำรแสดงทัศนะของผู้เข้ ำอบรมเพื่อกำรเข้ ำถึงคุณค่ำของกำรสื่อสำร
 กิจกรรม กลยุทธ์กำรสื่อสำร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ เห็นคุณค่ำและควำมสำคัญของกำรสื่อสำร
 WHO AM I กำรเข้ ำถึงตนเอง ในแง่มม
ุ ต่ำงๆ
กิจกรรม ค้ นหำข้ อดีของตนเอง
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้ ำงควำมภูมิใจและเห็นควำมสำคัญของตนเอง
กิจกรรม ก้ ำวข้ ำมควำมกลัว
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ร้ ู วิธีบริ หำรจัดกำรควำมกลัวอย่ำงมีเป้ำหมำย
กิจกรรม ชีวิตกับกำรจินตนำกำร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ำอบรมได้ เข้ ำถึงภำพลักษณ์ของตนเอง
พักเบรก
ช่วงที่ 2  เคล็ดลับการสร้ างทัศนคติเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพของการสื่อสาร
 การบริหารจัดการ ความกล้ า และ ความกลัว
 Comfort Zone - Learning Zone - Adventure Zone
 กิจกรรม กำรแก้ ปัญหำด้ วยแนวคิดที่หลำกหลำยอย่ำงสร้ ำงสรรค์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ร้ ู จกั ใช้ ประสบกำรณ์ในกำรแก้ ปัญหำที่ได้ ผลลัพธ์ที่เป็ นเลิศ
 ชมวีดีโอ ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเอง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ เกิดแรงดลใจ และควำมกระตือรื อร้ นที่พฒ
ั นำตนเองให้ มีคณ
ุ ภำพในกำรปฏิบตั ิงำน
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
ช่วงที่ 3  4 Steps for Successes
- Open mind
- Bird eyes view
- Change
- Goal
วัตถุประสงค์ เพื่อนำไปใช้ ในกำรปฏิบตั ิงำนและกำรทำงำนร่ วมกับบุคคลอื่นอย่ำงมีคณ
ุ ค่ำ และเล็งเห็น
ประโยชน์ร่วมกันในองค์กรเพื่อกำรทำงำนอย่ำงมีเป้ำหมำยร่ วมกัน
พักเบรก
 หลักคิดของคนสาเร็จและกลยุทธ์ พช
ิ ติ ความสาเร็จ
ช่วงที่ 4
 กิจกรรมพิเศษ หำคำตอบ สูตรของควำมสำเร็ จ
วัตถุประสงค์ เพื่อเรี ยนรู้ วิธีกำหนดเป้ำหมำยและกำรปฏิบตั ิภำระกิจให้ บรรลุเป้ำหมำยตำม
วัตถุประสงค์ ร่ วมกันถกควำมคิดเห็นที่ได้ จำกกิจกรรม


You can be the best by THE BEST.

ตารางการอบรม
กลยุทธ์กำรสื่อควำมและบริ หำรควำมร่วมมือ
วันที่สองของการอบรม (เน้ นกำรเรี ยนรู้ผำ่ นกิจกรรม)
เวลำ
ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

รำยกำร





ช่วงที่ 3






ช่วงที่ 4

Worm up
 Personal Idea ร่ วมกันแสดงทัศนะเพื่อควำมเข้ ำถึงเนื ้อหำหลักสูตร
 ชมวีดีโอ การทางานในสถานการณ์ ท่ ไี ม่ พร้ อม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ เกิดแรงบันดำลใจในกำรทำงำนแม้ ในสภำวะที่ไม่พร้ อม ด้ วย
ทัศนะคติที่สร้ ำงสรรค์
พักเบรก
5 ปั จจัยเพื่อการปฏิบัตกิ ารสู่ความเป็ นเลิศ
ชมวีดีโอ ประกอบการบรรยาย
กรณีศึกษา ประกอบการบรรยาย
วัตถุประสงค์ เพื่อเน้ นกำรทำงำนอย่ำงมีระบบแบบแผนและมีเป้ำหมำย
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
ชมวีดีโอ เรื่ องความมุ่งมั่น
ความแตกต่ างระหว่ าง เป้ าหมาย กับ วัตถุประสงค์ และการใช้ เป้ าหมายเพื่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์
ชมวีดีโอ ก้ าวสู่ความเป็ น “ผู้ย่ งิ ใหญ่ ”
ร่ วมกันวิเครำะห์และสรุ ปสิ่งที่ได้ รับจำกวีดีโอ
กิจกรรม กระจกเงำ สะท้ อนมุมมองใหม่ให้ กบั สิ่งรอบตัว
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ เห็นถึงควำมสำคัญของพฤติกรรมและผลสะท้ อนจำกพฤติกรรม
ของเรำในเชิงลึกและกว้ ำง
พักเบรก
กิจกรรมพิเศษและสาคัญ สร้ ำงจิตสำนึกตัวตนที่ถกู ต้ อง (YES I AM!!)
วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกควำมดีของตนเองลงในควำมรู้ สกึ ระดับลึก
กิจกรรมปิ ดหลักสูตร อุโมงค์มหัศจรรย์แห่งสำยสัมพันธ์อนั งดงำม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ เกิดมิตรภำพสำยสัมพันธ์ที่กลมเกลียวและเหนียวแน่น กำรให้
อภัย และกำรส่งมอบกำลังใจที่ดีให้ แก่กนั
ผู้เข้ ำอบรมแสดงควำมรู้ สกึ และสิ่งที่ได้ รับ
วิทยำกรสรุ ป








