Course:

Effective Communication for Relationship & Success
การสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้ใจและได้งาน
Duration:

1 Day (09:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
มนุษย์เป็ นสิ่งมีชีวิตที่ตอ้ งมีสงั คม อยู่รว่ มกับคนอื่นๆ และหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการติดต่อสื่อ สารกันทัง้ เพื่อประโยชน์
ส่วนตัวและความสาเร็จในอาชีพการงาน แต่บอ่ ยครัง้ มักจะเจออุปสรรคทาให้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย ซึง่ สาเหตุสาคัญประการหนึง่ นั่น
คือรู ปแบบที่ใช้ในการสื่อสารและแสดงออกที่สร้างความไม่สบายใจให้ค่สู นทนา แม้ว่าจะเคยสื่อสารในแบบเดียวกันนีก้ ับคนอื่นมา
ก่อนและสาเร็จก็ตาม
ดังนัน้ “หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้ใจและได้งาน” จึงได้รวบรวมแนวคิด และกลยุทธ์สาหรับการสื่อสาร
เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนและปรับตัวเพื่อให้สามารถสือ่ สารกับคนหลากหลายสไตล์ได้อย่างเหมาะสม และสร้างความสบายใจ
ให้ทกุ ฝ่ าย ซึง่ นาไปสูค่ วามสาเร็จตามเป้าหมายที่ตอ้ งการต่อไป
วัตถุประสงค์:
 ผูเ้ ข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสาคัญของการสือ่ สารที่มีผลต่อความสาเร็จในการทางานและสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน
รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ หากไม่สอื่ สารหรือสือ่ สารอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
 เรียนรูแ้ ละฝึ กการใช้เทคนิค เครือ่ งมือต่างๆ ด้านการสือ่ สารที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง โดยเฉพาะการสือ่ สารระหว่าง
หัวหน้างานกับพนักงานใต้บงั คับบังชา
 สามารถประเมินสไตล์คนในแบบต่างๆ จากพฤติกรรมการแสดงออก และมีแนวทางเพื่อปรับการสือ่ สารได้อย่างเหมาะสม
หัวข้อสัมมนา:
 ทัศนคติ ความเข้าใจ และความสาคัญของการสือ่ สารทีม่ ีผลต่อความสาเร็จในงานและสัมพันธภาพ
 ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างาน พนักงาน และผลงาน
 ความสัมพันธ์ของความคิด ความรูส้ กึ และการแสดงออก (พฤติกรรม)
 ความจริงของมนุษย์เกี่ยวกับพฤติกรรมและการสือ่ สาร
 แนวทางการสือ่ สารเพื่อสร้างความเข้าใจทีต่ รงกันระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน
 อุปสรรคในการสือ่ สารที่ตอ้ งระวังจาก ผูพ
้ ดู ผูฟ้ ั ง และสิง่ แวดล้อม
 วิธีการสือ่ สารกับพนักงานที่อยูใ่ นช่วงเวลาในการเรียนรูก้ ารทางานที่ตา่ งกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 เทคนิคการสือ่ สาร โน้มน้าว และการฟั งเพื่อความสาเร็จในงานบนความสบายใจทุกฝ่ าย
 เทคนิคสือ่ สารให้ครบหน้าที่ของการสือ่ สารอย่างทรงพลัง
 สร้างความน่าเชื่อถือในการสือ่ สารด้วยหลัก 3VS เพื่อการสือ่ สารทีม
่ ีประสิทธิภาพ
 เทคนิคการโน้มน้าวให้คสู่ นทนาตัดสินใจและเต็มใจทาตามคาแนะนาหรือร้องขอ
 ทักษะการฟั งอย่างมีประสิทธิภาพและได้ใจผูพ
้ ดู ด้วยหลัก Reflecting
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 รูปแบบการสือ่ สารและการให้ความสาคัญของมนุษย์
 รู ปแบบของการสือ่ สาร พฤติกรรมและโน้มน้าวความคิดผูอ้ ื่น
 พฤติกรรม การสือ่ สารที่โดดเด่นที่แสดงออกมาของแต่ละแบบ
 หลักในการวิเคราะห์ว่าเป็ นรู ปแบบการสือ่ สารแบบไหน
 แนวทางในการตอบสนองและให้ความสาคัญ
 พฤติกรรม การตอบสนองที่โดดเด่นที่แสดงออกมาของแต่ละแนวทาง
 หลักในการวิเคราะห์ว่าเป็ นรู ปแบบการตอบสนองแบบไหน
 เทคนิคการประเมินสไตล์และพฤติกรรมของมนุษย์
 ลักษณะสไตล์ของมนุษย์ 4 แบบ ที่ตอ้ งทาความเข้าใจ
 วิธีการประเมินคนรอบข้างว่าเป็ นสไตล์แบบไหนอย่างถูกวิธีและแม่นยา
 เทคนิค วิธีการสือ่ สารและรับมือกับคนสไตล์ตา่ งๆ ทัง้ 4 สไตล์อย่างมีประสิทธิ ภาพ
 แนวทางในการปรับตัวเพื่อการสือ่ สารให้สอดคล้องกับคนสไตล์ตา่ งๆ เพื่อให้ได้ใจและได้งาน อย่างมืออาชีพ
วิธีการสัมมนา:
 แนวทางการเรียนรูจ้ ะเป็ นลักษณะบรรยาย, ถาม-ตอบ, เรียนรูผ้ า่ นการทากิจกรรมร่วมกัน, Role Play และใช้สอื่ VDO Clip
ประกอบการสอน
เหมาะสาหรับ:
 หัวหน้างาน, ผูบ้ ริหารระดับต้นและระดับกลาง, หัวหน้าแผนก/ฝ่ าย, รวมทัง้ ผูท้ ี่สนใจพัฒนาตัวเองในด้านการบริหารจัดการ เพื่อ
เตรียมพร้อมสาหรับการก้าวเป็ นผูบ้ ริหารมืออาชีพในอนาคต
วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ าก บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค์ จากัด
วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา
วันที่ 5 เมษายน 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
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ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้นไป)

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่ มโดย

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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