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สุนทรียสนทนา...การสื่อสารอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพเพื่อความสําเร็จในงานและชีวิต
Dialogue : Creative and Effective Communication for Successful Work and Life

วันที่จัด
เวลา
สถานที่

รุน 12 วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 (เลือนจากวันท 4 ก.ย.61)
09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจํานวน 20 ทาน
ณ หองสัมมนา สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ซอยพัฒนาการ 18

ปจจุบันการสื่อสารเจริญกาวหนา แตเรากลับมีปญหาที่เกิดจากการสื่อสาร
เพราะเครื่องมือสื่อสารไฮเทคที่ใชกันแพรหลายนั้น ทําใหเรามีโลกสวนตัวมากขึ้น อีกทั้ง
สังคมมีความซับซอนเพิ่มขึ้น การสื่อสารหรือการสนทนาแบบเปดใจ ไรอคติ ไดหายไป
กลายเปนการสื่อสารที่ยึดความคิดของตนเปนใหญ และสื่อสารสองทางกันนอยลง
เคยไหม???
 เราฟงแตไมไดยิน หรือเราไดยินแตไมเคยฟง
 ประชุมกันหลายชั่วโมง แตหาขอสรุปไมได
 บางครั้งยิ่งแกปญหา แตกลับมีปญหาเพิ่มมากขึ้น
 ไมเขาใจวาผูอื่นตองการหรือกําลังสื่อสารอะไร
 มีหลายคนที่จริงใจ แตคําพูดกลับทํารายผูอื่นโดยไมไดตั้งใจ
 ไมสามารถสื่อสารหรือพูดใหผูอื่นเขาใจในสิ่งที่ตนเองตองการได
คนที่มีทักษะการสื่อสารไมดี จะไมสามารถสรางความไววางใจได ไมเปนที่
ยอมรับ การสื่อสารที่ลมเหลวหรือขาดประสิทธิภาพ จึงสงผลกระทบตอการใชชีวิตอยาง
คาดไมถึง ไมวาจะเปนดานการงาน ธุรกิจ หรือชีวิต

สมาชิก
3,500 + VAT 7% 245 = 3,745 บาท
(สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี, หนวยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)
บุคคลทั่วไป 4,200 + VAT 7% 294 = 4,494 บาท
หลั ก สู ต ร “สุ น ทรี ย สนทนา…การสื่ อ สารอย า งสร า งสรรค แ ละมี
ประสิทธิภาพเพื่อความสําเร็จในงานและชีวิต” เปนการฝกทักษะการสื่อสารใหมี
ประสิทธิภาพและมีพลัง ดวยเทคนิคการฟงอยางลึกซึ้ง (Deep Listening) โดย
ใหความสําคัญกับคุณคาของคน และยอมรับในความแตกตาง ผานกิจกรรม และ
Workshop เขมขน ในบรรยากาศเปนกันเองและผอนคลาย
จุดเดนของหลักสูตร
 นําเสนอเครื่องมือ/ศาสตรสื่อสารอันทรงพลังที่สามารถประยุกตใชไดงาย
 เป น การพั ฒ นาคนจากภายในหรื อ จิ ต ใจ ถื อ เป น การพั ฒ นาคนที่ ต น น้ํ า
(Source, Upstream) ซึ่งจะสงผลดีตอคนและองคกรในระยะยาว
 เรียนรูผานกิจกรรมและ Workshop เขาใจงาย ประยุกตใชไดจริง
วิธีการอบรมและสัมมนา
บรรยาย (20%) การมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมการเรี ย นรู และ
Workshop การเรียนการสอนสไตล Play&Learn ดวยบรรยากาศเปนกันเอง
และผอนคลาย

เพื่อความคลองตัวในการเขารวมกิจกรรม
ควรสวมชุดที่เครื่อนไหว
หรือลุกนั่งสะดวก
คาใชจายในการฝกอบรมสามารถหักลดหยอนภาษีได 200%

จัดโดย สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) โทร.0-2717-3000 ตอ 81
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สิ่งที่คุณจะไดรับ
 เรียนรูและเขาใจตนเองและผูอื่น เพื่อการสื่อสารที่ดี
 เสริมสรางสัมพันธภาพที่ดี กับเพื่อนรวมงาน ครอบครัว เพื่อการอยูรวมกันอยาง
มีความสุข
 เรียนรูเทคนิคการฟงอยางลึกซึ้ง (Deep Listening) สูการสื่อสารอยางสรางสรรค
และมีประสิทธิภาพ
 ไดฝกทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 เรียนรูเทคนิคงายๆ กับการเสริมสรางทักษะการสื่อสาร
 สามารถนําแนวคิดและวิธีการ Dialogue ไปปรับประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง
และทีมงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เชน การประชุม การดําเนินกิจกรรมกลุม
การคนหาความคิดสรางสรรค หรือไอเดียใหมๆ
คุณสมบัติผูเขาอบรมและสัมมนา
 พนักงาน หัวหนางาน หรือ ผูบังคับบัญชาทุกระดับ ผูสนใจทั่วไป ที่ตองการ
เสริมทักษะการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ
 ผูที่ตองการพัฒนาภาวะผูนํา เพราะการสื่อสารเปนทักษะหนึ่งที่จําเปนสําหรับ
ผูนํายุคใหม
 ผูที่ทํางานดาน HR หรือทําหนาที่สงเสริมการดําเนินกิจกรรมกลุม เชน 5ส
QCC หรือการทํา KM ในหนวยงาน / องคกร

วิทยากร : คุณวิริยะ วัฒนพุทธิเลิศ

วิทยากร กระบวนกร หลักสูตรสไตล Play & Learn
อดีต ผูเชี่ยวชาญอุตสาหกรรม สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถหักลดหยอนภาษีได 200%

หัวขอการอบรมและสัมมนา
 Check In : รูจักทักทาย จุดประกายความคาดหวัง
 ปญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร
 Workshop : กระแสธารสูโลกปจจุบัน
 Workshop : คนหาสไตลการสื่อสารของตนเอง
 หัวใจแหงการสื่อสาร เครื่องมือบริหารสมัยใหม

 สุนทรียสนทนา หรือ Dialogue คืออะไร
 คุณภาพของการสนทนา 4 ระดับ
 เสียงภายใน…ศัตรูและอุปสรรคที่นากลัวตอการสื่อสาร

 ฝกทักษะการสื่อสารดวยเทคนิคการฟงอยางลึกซึ้ง (Deep Listening)
 Workshop : ชีวิตวัยเด็ก
 เรียนรูและยอมรับความแตกตางของผูคน
 Workshop : ตาราง 4 ชอง
 เทคนิคงายๆ กับการเสริมสรางทักษะการสื่อสาร
 ลักษณะของคนที่ใครๆ อยากจะสื่อสารดวย
 การประยุกตใช Dialogue เพื่อการสื่อสารอยางสรางสรรค

และมีประสิทธิภาพสูความสําเร็จในงานและชีวิต

 Check Out : สรุปบทเรียนรวมกัน

เสียงจากลูกคา

1. ชอบวิธีการเรียนการสอนแบบ Play & Learn ประยุกตใชไดจริง
คุณชัยพร ศราทมณี / Supervisor
บจก. พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ รีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ (ประเทศไทย)
2. ชอบและประทับใจในความเปนกันเอง และการทํา Workshop
ที่ใหทุกคนมีสวนรวม
คุณพลกฤต ปานงอม / หัวหนาทีม
บริษัท สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด
3. บรรยากาศกันเอง ไมเครียด ไดความรูมากมาย
คุณศิวพร เพชรเอม / หัวหนาแผนกบริการลูกคาและพัฒนาผลิตภัณฑ
บริษัท โอเรียนเต็ลแคน จํากัด

จัดโดย สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) โทร.0-2717-3000 ตอ 81

