Course:

Effective Listening and Questioning Techniques
เทคนิคการฟังและการถามอย่างมีประสิทธิภาพ
Duration:

1 Day (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
ในโลกยุคข้อมูลข่าวสารการสื่อสารนับว่าเป็ นเครือ่ งมือที่สาคัญอย่างหนึ่งขององค์กร ไม่วา่ จะเป็ นองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการศึกษา เพราะการสื่อสารเป็ นกระบวนการทางสังคมที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับทุ กฝ่ าย เป็ นตัวเชื่อมกิจกรรม
ต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน และช่วยให้ผปู้ ฏิบตั ิงานเข้าใจบทบาทของแต่ละคนได้ดียิ่งขึน้ ทัง้ ยังทาให้กิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน
ภายในองค์กรมีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี ้ การสื่อสารนับว่าเป็ นเครือ่ งมืออย่างหนึง่ ของผูบ้ ริหารที่จะนามาใช้ในการ
ตัดสินใจ สั่งการ ควบคุม และติดตามงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการยอมรับ สร้างความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างกันทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนสอดคล้องกับทิศทางและแนวนโยบายขององค์กรเพื่อให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายในที่สดุ
การฟั งและการถามเป็ นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งของกระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผูร้ ว่ มงานในองค์กร
และนามาซึ่งประสิทธิ ภาพของการปฏิบตั ิงานที่เกิดจากการฟั งและการถามอย่างมื ออาชีพ เนื่องจาก กระบวนการสื่อสารมีปัจจัย
หลายประการเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงอาจเกิดปั ญหาและอุปสรรคที่สง่ ผลให้การสือ่ สารไม่บรรลุเป้าหมาย เกิดความเข้าใจผิดพลาด และ
เกิดปั ญหาต่อการปฏิบตั ิงานภายในองค์กรทุกระดับ กระทั่งอาจนาไปสูค่ วามขัดแย้งจนยากต่อการดาเนินกิจการภายในองค์กรให้
ราบรืน่ ได้
หลักสูตรการฟั งและการถามอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีขนึ ้ เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรในการพัฒ นาทักษะการ
สื่อสารที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึง้ และสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ และขจัด
โอกาสในการเกิดปั ญหาในการสือ่ สารให้หมดไปในที่สดุ โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรดังต่อไปนี ้
วัตถุประสงค์:
 เพื่อให้ผูเ้ ข้าอบรมเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญ ของการฟั งและการถามเพื่อให้เกิ ดความรู ค้ วามเข้าใจอย่างลึกซึง้ ต่อ
ประเด็นสาคัญที่มีการนาเสนอ
 เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถฟั งอย่างตัง้ ใจ (Active Listening) เพื่อให้กระบวนการสนทนาดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ผูฟ้ ั งได้ประโยชน์สงู สุด
 เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถตัง้ คาถามที่สร้างสรรค์ รัดกุม และนามาสูค่ วามเข้าใจและการนาข้อมูลไปใช้ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
และเกิดประสิทธิผล
 เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถนาความรูท้ งั้ การฟั งและการถามไปใช้ในการสนทนาในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้อการบรรยาย:
 ความสาคัญของการฟั งอย่างตัง้ ใจและการถามอย่างมีประสิทธิภาพต่อการปฏิบตั งิ านในองค์กรให้บรรลุผลสาเร็จ
 แนวคิดเชิงบวกกับการฟั งอย่างตัง้ ใจให้มีประสิทธิภาพ
 การวิเคราะห์ผรู้ ว่ มสนทนาเพื่อประโยชน์ในการฟั งและการตัง้ คาถามอย่างเหมาะสม
 เทคนิคการเป็ นนักฟั งที่ดี
 เทคนิคในการตัง้ คาถามอย่างสร้างสรรค์
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 ประเภทของคาถามในโอกาสต่างๆ เช่น คาถามแบบค้นหา คาถามแบบมีเงื่อนไข คาถามเชิงร้องขอ คาถามชีน้ า และคาถาม
ชวนทะเลาะ เป็ นต้น
 การตัง้ คาถามและการฟั งคาตอบกับการสอนงาน (Coaching)
 การลดอาการประหม่าในการสนทนา
 Workshop: สถานการณ์จาลองในการสนทนาเพื่อฝึ กการฟั งและการตัง้ คาถาม
 สาเหตุที่ทาให้การสนทนาล้มเหลว
 เคล็ดลับที่ทาให้การสนทนาประสบความสาเร็จ
รูปแบบการบรรยาย:
 บรรยายหลักการ แนวคิดในการฟั งและการตัง้ คาถามในการสนทนา ปั ญหา และอุปสรรค
 เล่นเกมทักษะการฟั งและการถาม
 ซักถามและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
 Workshop เพื่อฝึ กการฟั งและการตัง้ คาถาม
 ให้คาแนะนาแบบตัวต่อตัวในการแก้ปัญหาการสือ่ สาร
เหมาะสาหรับ:
 ผูบ้ ริหาร เจ้าของกิจการ ผูจ้ ดั การ รวมถึงพนักงานในองค์กรทุกระดับที่ตอ้ งการพัฒนาทักษะการฟั งและถามเพื่อการสือ่ สารที่มี
ประสิทธิภาพ
วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ าก บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค์ จากัด
การศึกษา
 ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับ 1 จากภาควิชาการสือ่ สารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จากภาควิชาการสือ่ สารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และได้คะแนนระดับดีมากในการทาวิทยานิพนธ์ เรือ่ งการสร้างมาตรฐานสถานีวิทยุกระจายเสียงไทย
ตาแหน่งปั จจุบนั
 กรรมการบริหารสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
 นายกสมาคมวิทยุและสือ่ เพื่อเด็กและเยาวชน สสดย.
 กรรมการวิชาการโครงการสือ่ มวลชนศึกษา (มีเดียมอนิเตอร์)
 กรรมการสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
 ที่ปรึกษารายการและข่าว สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผูผ้ ลิตและผูด้ าเนินรายการเจาะข่าวเช้านี ้ FM. 101.5 MHz
 อาจารย์พิเศษและผูบ้ รรยายรับเชิญในสถาบันชัน้ นาและองค์กรธุรกิจ
 นักสือ่ สารมวลชน นักวิชาการ และนักวิจยั อิสระ
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วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเข้าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดังนี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่า
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน)
ค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมงานสัมมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้ งั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face
Application
ค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมงานสัมมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้ งั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้นไป)

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่ มโดย
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แผนที่ โรงแรมจัสมิน ซิตี ้ (ซอยสุขมุ วิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ ระสานงาน)
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Registration Form
บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมคำแหง 39 แขวงพลับพลำ
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105548037730
* ข้ อมูลผู้เข้ าร่ วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและชัดเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์ )
หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ) ___________________________________________________________________________
บริ ษัท

(ภำษำไทย)______________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ)___________________________________________________________________________

ตำแหน่งงำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ ำย: __________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ที่ทำงำน: ______________________ต่อ____________เบอร์ โทรศัพท์มือถือ:_____________________________
Fax: _________________________________ E-mail: _________________________________________

_____ ____

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์ โทรศัพท์______________________ต่อ__________
ข้ อมูลเพื่อใช้ ออกใบกากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชัดเจนครบถ้ วน เพื่อควำมถูกต้ องของใบเสร็จ/ใบกำกับภำษีที่ท่ำนจะได้ รับ)
ชื่อที่ให้ ระบุในใบกํากับภำษี : _________________________________________________________

ตำมชื่อบริ ษัทด้านบน

ที่อย่ทู ี่ให้ ระบุในใบกํากับภาษี : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
การชาระเงินค่ าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดและสำรองที่นงั่ ได้ ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่ อ 104,105,108,109
วิธีการชาระเงิน
โอนเงินเข้ ำบัญชี บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
ธนำคำรธนชำต
สำขำเอสพละนำด รัชดำ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2 โอนวันที่ ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำสีแ่ ยกศรีวรำ
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9 โอนวันที่ ___________________
ถือเช็คจ่ำยหน้ ำงำนในนำม บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
จ่ำยเงินสดหน้ ำงำน
หากข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว กรุ ณาส่ งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ
Fax มาพร้ อมกับสาเนาการโอนเงินที่เบอร์ 0-2949-0991
*โปรดนาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวันสัมมนา*
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรสำรองที่นงั่ ให้ แก่ผ้ สู ง่ เอกสำรลงทะเบียนครบถ้ วนและชำระเงินแล้ วเท่ำนัน้
 เจ้ ำหน้ ำที่จะแจ้ งยืนยันกำรลงทะเบียนของท่ำนอีกครัง้ หลังจำกได้ รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่ นสำรองที่นงั่ ไว้ แล้ วแต่ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมกำรสัมมนำได้ กรุณำแจ้ งล่วงหน้ ำก่อนวันงำนอย่ำงน้ อย 10 วัน
หากไม่ แจ้ งตามกาหนด ท่ านจะต้ องชาระค่ าธรรมเนียมเอกสารเป็ นจานวน 50% ของอัตราค่ าลงทะเบียน
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