You can be the best by THE BEST.

ศาสตร์การฟัง
พลังเปลี่ยนชีวิต
WHY must be this course?

(ทำไมจึงต้องเป็นหลักสูตรนี้?)
บุคคลในแต่ละสังคมย่อมมีควำมหลำกหลำย ทัง้ ควำมคิด ควำมเชื่อ และประสบกำรณ์ ซึ่งอำจเป็นสำเหตุของปัญหำใน
กำรสื่อสำรได้ และปัจจัยเหล่ำนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ “กำรฟัง” เนื่องจำก มนุษย์มักจะใช้ควำมรู้ ทัศนคติ ประสบกำรณ์
และอำรมณ์ส่วนตัวร่วมกับกำรฟังโดยไม่รู้ตัว ทำให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรรับรู้ข้อมูลที่สำมำรถส่งผลต่อกำรตัดสินใจ เมื่อ
ไม่สำมำรถรับรู้ข้อมูลตำมควำมเป็นจริงได้อย่ำงถูกต้อง กำรตัดสินใจในเรื่องดังกล่ำวอำจไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุด บำงครั้งจึง
นำมำซึ่งข้อขัดแย้ง ควำมเข้ำใจผิด หรือ กำรสูญเสียที่ไม่ต้องกำร เช่น เสียมิตรภำพ, เสียควำมรู้สึก และ เสียโอกำส
ศำสตร์กำรฟัง จะช่วยให้ท่ำนเป็นผู้ฟังที่มีทักษะกำรฟังเชิงลึก รับรู้ถึงข้อเท็จจริงจำกคู่สนทนำ มองเห็นโอกำสที่อำจจะ
ไม่เคยเห็น มองเห็นทำงออกของปัญหำที่ยังไม่สำมำรถแก้ไขได้ นอกจำกนี้ กำรเป็นผู้ฟังที่ดจี ะช่วยเสริมสร้ำงภำวะผู้นำให้มี
ควำมน่ำเชื่อถือมำกยิ่งขึ้น เป็นที่ยอมรับจำกบุคคลอื่น และได้รับควำมไว้วำงใจจำกบุคคลรอบข้ำง

HOW to train?

(มีกระบวนกำรในกำรฝึกอบรมอย่ำงไร?)
กระบวนการสอน
บรรยาย
ด้วยหลักทฤษฎีเฉพำะของเดอะเบสท์ที่เข้ำใจง่ำย เห็นภำพ
สาธิต
ด้วยกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง ทดสอบและทดลองด้วยตัวเอง สร้ำงควำมเข้ำใจอย่ำงทั่วถึง
คลิปวีดีโอ
จะช่วยกระตุ้นให้เห็นควำมลึกซึ้ง เข้ำถึงแก่นของเนื้อหำได้รวดเร็ว
กิจกรรม
ผู้เข้ำอบรมต้องร่วมกันปฏิบัติ ให้เกิดทักษะและควำมชำนำญอย่ำงทั่วถึงทุกคน
ถาม/ตอบ
ควำมชัดเจนในกำรตอบคำถำมของวิทยำกรจะช่วยให้ผู้เรียนเติมเต็มในสิ่งที่ต้องกำรครบถ้วน

WHAT is this course about?
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

(หลักสูตรนี้ฝึกอบรมในเรื่องใด?)

ภำวะผู้นำ
สำมำรถวิเครำะห์แยกแยะจับประเด็นของผู้พูดได้อย่ำงถูกต้องแม่นยำ
สำมำรถเข้ำใจและเข้ำถึงควำมรู้สึกของผู้พูดได้เป็นอย่ำงดี
สำมำรถกำหนดทิศทำงของผู้อื่นให้คล้อยตำมได้อย่ำงเป็นธรรมชำติ
ชนะใจผู้อื่น ด้วยกำรฟังและกำรถำมที่มีประสิทธิภำพ
ได้รับควำมไว้วำงใจ และ ควำมเชื่อถือจำกบุคคลอื่น
ฉลำดพูด สำมำรถเลือกแง่มุมที่จะพูดให้ผู้อื่นเข้ำใจง่ำย

WHO should participate?

(ผู้ที่ควรเข้ำอบรมใหลักสูตรนี้คือ?)
พนักงานทุกระดับ จนถึง ผู้บริหาร
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รายละเอียดโครงการ
ชื่อหลักสูตร
ระยะเวลา
จานวนผู้เข้าอบรม
สถานที่
ทีมวิทยากร

:
:
:
:
:

ศำสตร์กำรฟัง พลังเปลี่ยนชีวิต
1 วัน 9:00 – 16:00 น. (6 ชั่วโมง)
ไม่เกิน 40 คน
ห้องประชุม จัดเก้ำอี้แบบ Theater
อำจำรย์แสงธรรม บัวแสงธรรม พร้อมทีมงำน 1-2 ท่ำน
The Best Speech Plus Training Center

หัวข้อการอบรม
1. ความสาคัญของการฟัง

กำรฟังเป็นกำรให้คุณค่ำกับคนที่พูดกับเรำ และแสดงถึงภำวะผู้นำในตัวเรำ
2. หัวใจนักปราชญ์ สุ จิ ปุ ลิ
ขบวนกำรรับรู้เรียนรู้ของปรำชญ์ ให้ควำมสำคัญกับกำรฟังเป็นอันดับที่1 ฟังแล้วจินตนำกำร เมื่อเกิดข้อสงสัยให้
ถำม เมื่อได้คำตอบแล้วให้บันทึกเก็บไว้ สรุปว่ำ หัวใจนักปรำชญ์ เริ่มต้นที่กำรฟังและแก้ปัญหำด้วยกำรตั้งคำถำม
3. ศาสตร์การฟัง 4 มิติ
คือกำรแจกแจงให้เห็นถึงระดับกำรฟังในมิติต่ำงๆอย่ำงชัดเจนและเห็นผลกระทบที่ส่งผลทั้งในแง่ลบและบวก
กิจกรรม เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งของกำรฟังในระดับต่ำงๆ
กิจกรรม บททดสอบประสิทธิภำพกำรฟังของผู้เข้ำอบรม
4. เทคนิคการฟังเชิงลึก
คือกำรทะลุทะลวงมิติกำรฟังจำกระดับล่ำงสุดไปสู่ระดับบนสุด ซึ่งจะส่งผลให้กลำยเป็นนักฟังชั้นเลิศ
กิจกรรม เทคนิคกำรตั้งคำถำมและกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรฟัง
5. หลุมพรางของการฟังที่ล้มเหลว
ด่วนสรุป, ขัดจังหวะผู้อื่น, เปลี่ยนเรื่องพูด, ต่อประโยคที่คนอื่นพูดให้จบ, อำรมณ์เสีย, ใช้ควำมคิดในขณะที่ฟังเกิน
ขอบเขต
6. กลยุทธ์การตั้งคาถามอย่างชาญฉลาด
ชมด้วยคำถำม, ถำมด้วยควำมห่วงใย, ถำมสร้ำงบรรยำกำศ, ให้กำลังใจด้วยคำถำม
กิจกรรม ฝึกกำรตั้งคำถำมสร้ำงมิตร
7. ทฤษฎีน้าเดือด (อ่านภาษากาย)
เพรำะธรรมชำติของมนุษย์ชอบแสดงควำมคิดของตนเองอยู่ตลอดเวลำแม้ตอนที่อยู่เฉยๆ โดยสื่อผ่ำนภำษำกำย
(เหมือนน้ำที่เดือด จะแสดงทุกวิถีทำงให้รู้ว่ำ น้ำเดือดแล้ว แม้เรำจะปิดภำชนะให้มิดเพียงใดก็ตำม ดังนั้นเรำจึง
สำมำรถอ่ำนควำมคิดของคนได้จำกภำษำกำย
หัวข้อต่าง ๆ จะมีกรณีศึกษาและกิจกรรมย่อยเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจ
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ตารางการอบรม
ศำสตร์กำรฟัง พลังเปลี่ยนชีวิต
ช่วงเวลา
Section 1
09:00 – 10:30

รายการ
-

Section 2
10:45 – 12:00

-

Section 3
13:00 – 14:30

-

Section 4
14:45 – 16:00

-

-

ปฐมบทก่อนกำรอบรม
ควำมสำคัญของกำรฟัง
ศำสตร์กำรรับรู้ของผู้นำ (หัวใจนักปรำชญ์)
มหัศจรรย์ กำรฟัง 4 มิติ ช่วยยกระดับกำรฟัง ตั้งแต่กำรฟังขั้นพื้นฐำน จนกระทัง่
ถึงกำรฟังชั้นลึกที่สุด
พักเบรก 15 นำที
เทคนิคกำรฟังเชิงลึก และวิธีกำรก้ำวผ่ำนมิติสกู่ ำรฟังชัน้ สูง
ข้อควรระวัง หลุมพรำงของกำรฟังที่ล้มเหลว
นิทำนและกำรแก้ปริศนำ
บททดสอบ/ สำธิต กำรฟังของแต่ละท่ำน
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
คลิปวิดีโอ เรือ่ ง ถำมอย่ำงไรจึงเป็นคำถำมทีด่ ี
ผู้เข้ำอบรมร่วมกันวิเครำะห์และแสดงควำมคิดเห็น
คลิปวิดีโอ เรือ่ ง อำนุภำพของกำรถำม
ผู้เข้ำอบรมร่วมกันวิเครำะห์และแสดงควำมคิดเห็น
กิจกรรม ฝึกกำรฟังและกำรตั้งคำถำม
ผู้เข้ำอบรมต้องใช้ปฏิภำณในกำรฟังและสร้ำงกลยุทธ์ในกำรตั้งคำถำมเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ทีมของตนต้องกำร
พักเบรก 15 นำที
ทฤษฎีน้ำเดือด ว่ำด้วยกำรอ่ำนภำษำกำยเพื่อทรำบควำมรู้สึกและควำมนึกคิด
ของคู่สนทนำ
กิจกรรมกลุ่มพิเศษ สร้ำงทักษะและควำมเข้ำใจในขบวนกำรฟังและกำรตั้ง
คำถำม ด้วยกำรแบ่งกลุ่มละ 3 ท่ำน ให้ใช้กระบวนทัศน์ กำรสังเกต กำรตัง้
คำถำม และกำรฟัง โดยให้คดิ วิเครำะห์ก่อนกำรตัดสินข้อมูลที่ได้รับ
ผู้เข้ำอบรมร่วมกันวิเครำะห์สิ่งที่ได้จำกกิจกรรม
ถำม-ตอบ ไขข้อข้องใจ
กล่ำวสรุป / ปิดกำรอบรม
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