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การฟงเชิงรุก : สื่อสารอยางไรใหไดทั้งงานและสานสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)
Active Listening : How to Communicate for Effective Performance and Good Relationship
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สถานที่ ณ หองสัมมนา สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ซอยพัฒนาการ 18

สมาชิก

3,500 + VAT 7% 245 = 3,745 บาท

(สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี, หนวยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)
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ความสําเร็จทุกๆ ครั้ง เกิดจากการสื่อสารที่มีพลัง

Success is led by the powerful communication.
ทุกกระบวนการทํางาน และการเรียนรู มีการสื่อสารเขาไปเกี่ยวของ
80% ของคนที่ไมประสบความสําเร็จ มีปญหาเรื่องการสื่อสารและคน

ทักษะการฟงมีความสําคัญตอการสื่อสารสูงถึง 45%

การพูด 30% การอานและเขียน 15%
เราจึงควรเรียนรู “การฟง” หัวใจของการสื่อสารใหลึกซึ้ง
Based on True Story >> “ฟงใหไดมากที่สุด…จับประเด็นใหได”
Michael Jordan นักบาสชื่อดังระดับโลกใกลหมดสัญญากับ Nike และมีแนวโนม
ไมตอสัญญา Tinker Hatfield ไดรับโอกาสครั้งสําคัญในชีวิต แตเปนโจทยสุดหิน
ที่สุดสําหรับนักออกแบบรองเทาหนาใหมอยางเขา เขาคิดอยูนาน จึงตัดสินใจไป
คุยกับ Michael เพื่อฟงใหไดมากที่สุด วา Michael อยากไดรองเทาแบบไหน
Michael ถึงกับช็อคและอาปากคาง เมื่อเห็นรองเทา Air Jordan ที่ออกแบบได
ตรงตามที่คาดหวังแทบจะทุกอยาง และประหลาดใจมากกับการใสใจใน
รายละเอียดตางๆ
แนละ!!! เขาตกลงเซ็นสัญญากับ Nike ตอไปอีก
“ปจจัยใดที่ทําให Tinker สรางผลงานไดยอดเยี่ยมและประทับใจเหนือความ
คาดหมาย” การออกแบบ หรือ การฟง

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถหักลดหยอนภาษีได 200%

การสื่อสารที่ไรประสิทธิภาพ กอใหเกิดปญ หาตามมามากมาย เชน
เสี ย เวลาในการประชุ ม เข าใจกั น คลาดเคลื่ อ น จั บ ประเด็ น ไม ได ตั ด สิ น ใจ
ผิดพลาด เสียลูกคาคนสําคัญ เสียสัมพันธภาพ สูญเสียเวลาและทรัพยากรใน
การแกไขปญหา ธุรกิจการงานเสียหาย
ฟงอยางไร…ใหเขาใจตรงกับสิ่งที่ผูพูด / ผูสงสารตองการสื่อ
ฟงอยางไร…ใหไดยินในสิ่งที่เขาไมไดพูด
ฟงอยางไร…ใหมีคุณภาพ
เรามีคําตอบ “การฟงเชิงรุก : สื่อสารอยางไรใหไดทั้งงานและสาน
สัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ” เปนหลักสูตรที่เนนพัฒ นาทักษะการฟง…หัวใจ
การสื่อสาร เพื่อใหการสื่อสารชัดเจน เฉียบคม ตรงประเด็น อีกทั้งเสริมสราง
ความเขาใจ ความไววางใจ สัมพั นธภาพ และแรงจูงใจ ซึ่งชวยผลัก ดัน การ
ปฏิบัติงานใหราบรื่น และชวยขับเคลื่อนองคกรใหมีความพรอม มีประสิทธิภาพ
เปนไปตามเปาหมาย
วิธีการอบรมและสัมมนา
สนุ ก กั บ การเรี ย นรู ใ นแนว Active Learning เน น ฝ ก ปฏิ บั ติ ผ า น
กิจกรรม และ Workshop
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
• พนักงานระดับปฏิบัติการทุกระดับ
• หัวหนางานทุกระดับ ทุกหนวยงาน
• ผูที่มีความสนใจพัฒนาศักยภาพการฟงและการจับประเด็น
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สิ่งที่คุณจะไดรับ
1. ตระหนักถึงความสําคัญของการฟง…หัวใจการสื่อสารที่มีผลตอการดําเนินชีวิต
2. เรียนรูและเขาใจทักษะการฟงเชิงรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
3. เรียนรูและเขาใจทักษะการฟงอยางลึกซึ้ง เพื่อรูเบื้องหลังคําพูดของผูสงสาร
ซึ่งชวยใหการสื่อสารมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. เรียนรูทักษะการจับประเด็น เพื่อชวยใหการสื่อสารเฉียบคม ตรงประเด็น
5. เสริมสรางความเขาใจ ความไววางใจ สัมพันธภาพ และแรงจูงใจ เพื่อใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพและอยูรวมกันอยางราบรื่น
6. สามารถนําความรูไปปรับประยุกตใชในชีวิตและงานที่รับผิดชอบ

วิทยากร : คุณโยทิน ละมูล
 วิทยากร / กระบวนกร ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 ผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดกระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วม (Active Learning)
 Life Coaching Master Practitioner : Certified by ACTP (ICF)

ผูอํานวยการหลักสูตร / ผูชวยวิทยากร :
คุณแสงอรุณ พูนพิพัฒธนศรี
ประสบการณและความเชี่ยวชาญ :
 การพัฒนาองค์กรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 การวางแผนและบริ หารกลยุทธ์
 การออกแบบและพัฒนาหลักสู ตร Active Learning : Soft Skills

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถหักลดหยอนภาษีได 200%

 Check in : เปิ ดโหมดการเรี ยนรู้
 Ice Breaking Activity
 Inspiration : พลังแห่งการสื่ อสาร
Module 1 : การฟงเชิงรุก (Active Listening)
 ความสําคัญและปัจจัยที่มีผลต่อการฟัง
 Workshop : การฟังนั้นสําคัญไฉน
 ทักษะการฟังอย่างมีประสิ ทธิภาพ : Dialogue Principle
 ฝึ กและทดสอบการฟัง
 Workshop : Listening in Action I, II
. Module 2 : การจับประเด็น (Capturing)
 ความสําคัญและปัจจัยที่มีผลต่อการจับประเด็น
 Workshop : การจับประเด็นสําคัญไฉน
 Workshop : ปลา นํ้า ดอกไม้
 เทคนิคและเครื่ องมือในการจับประเด็นอย่างง่าย
 ฝึ กการฟังและการจับประเด็นจากสิ่ งที่ชอบหรื ออยูใ่ กล้ตวั
 Workshop : Capturing in Action I, II
 . Reflection : สรุ ปเนื้อหาและสะท้อนบทเรี ยน
 Check out : ถาม-ตอบ และเก็บเรื่ องราว
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